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  ـةــــدمـــمق
""""""""""  

  
ى مختلف االصعدة         العراقي  الجهود التي يبذلها البنك المرآزي      في اطار    صادية   وعل االقت

ا الحبييب   صادية الرصينة لعراقن دة االقت ز القاع تأنف٠ومن اجل تعزي د اس ك المرآزي   فق البن
ام    سنوي لع ره ال دار تقري ام  ٢٠٠٣اص ع ع رن   ٢٠٠٤ ومطل ع ق ف دام رب د توق ا   بع الرغم مم ب

   ٠ار طالت القاعدة المعلوماتية والمصادر العلمية ــافرزته العمليات العسكرية من اث
  
ه  قتصاد الوطني  يعاني   االآان   هذا التقرير االول بعد سقوط النظام السابق الذي          يعد  من    في

ود المفروضة               صادية نتيجة للقي ة االقت ة في البني العجز المتفاقم والمزمن ومن االختالالت الهيكلي
   ٠على آافة مفاصل الحياة االقتصادية 

  
ذي ل       سه في تحسين الص            ـيسعى البنك ال دا لنف دخر جه ود         م ي ا الجه ة التي تمثله ورة البحثي

سب    ل منت ن قب ة م ي        يهالمبذول شرات الت الل الن ن خ اث م صاء واالبح ة لالح ة العام ي المديري  ف
د االن     شرات لح ثالث ن ت ال ي بلغ ة والت ذه المديري ث ، اصدرتها ه ذا  حي ود به ك الجه ت تل تكلل

اول الفصل االول          والتقرير   ى سبعة فصول تن م التطور  الذي اشتمل عل ة   اه صادية المحلي ات االقت
اول الفصل الثالث     بينما، اما الفصل الثاني فكان حول بعض جوانب القطاع الحقيقي ،        والدولية   تن

الي   صرفي والم دي والم اع النق اله    ،القط ة ، وت ة العام اع المالي شمل قط ع لي صل الراب اء الف  وج
او  اما الفصلين السادس و، تضمن القطاع الخارجي    الفصل الخامس الذي     د تن  تطورات  الالسابع فق

د   ، ا والتشريعات التي جاءت ضمن الفصل السابع        ـالعملة العراقية وتنظيم عملية استبداله      لحق أوق
  . التقرير بعدد من الجداول االحصائية 
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  خالصة وضع االقتصاد الوطني 

  ٢٠٠٤ ومطلع عام ٢٠٠٣خالل عام 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  

  
ي ب صاد العراق ع االقت ميتمت ق  ك ي تحقي تخدامها ف ن اس ة والممك وارد المتنوع ن الم ر م  آبي

ك   تغالل تل ى اس م تخطيطه الرامي ال ه رغ ي تحقيق سابق ف ام ال شل النظ ذي ف صادي ال و االقت النم
، للعراق  اما االن وبعد االنعطافة الكبيرة التي حصلت في المسار االقتصادي والتنموي      ، الموارد  

سعى ال اتاذ ت ه  كيان ق اهداف ده لتحقي ذل اقصى جه ي لب ك المرآزي العراق ا البن صادية ومنه  االقت
رقم         ر الم ب االم در بموج ذي ص ر ال ه االخي ب قانون ه بموج ومة ل صادية المرس سنة ٥٦االقت  ل

ادة       ،٢٠٠٤ سية للبنك المرآزي العراق                 ) ٣( فقد اشارت الم ان االهداف الرئي انون ب ذا الق ي من ه
ثابت يقوم على   مالي  تتضمن تحقيق االستقرار في االسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام            

ك    ويعمل البنك المرآزي العراقي تماشيا مع        ، اساس التنافس في السوق      ى ت     تل  زي عزاالهداف عل
  ٠التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق 

انون اعاله      ) ٤(آما اشارت المادة رقم      ام     من الق ى وظائف ومه قيق  ح لت  البنك المرآزي    ال
  : ما يلي  وتشمل )  ٣(االهداف المنصوص عليها في المادة 

  .بما في ذلك سياسة الصـرف االجنبي ، السياسة النقدية في العراق  وتنفيذ صياغة   -أ 
   ٠جميع االحتياطي الرسمي االجنبي للعراق وادارته ب حتفاظالا  -ب 
  .الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب ب حتفاظالا  -ج 
  .تقديم الخدمات االستشارية والمالية للحكومة   -د 

   . توفير خدمات السيولة للمصارف   -هـ 
  .اصدار العملة العراقية وادارتها   -و 
  . والمالي والبيانات الخاصة باالقتصاد فيتجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصر  -ز 

ر و كغي سك          ذل تح وم راخيص وف دار الت دفع واص ائل ال ق بوس ي تتعل ال الت ن االعم  م
ات  ة والمنظم ة االجنبي صارف المرآزي سابات للم ة اوالح ة  المالي ن  ،  الدولي ك م ى ذل ا ال وم

  .التشريعات القانونية التي تضمنتها المادة اعاله 
   ٠  بــه  المناطةلوظائفانطالقـا مـن آـل ما تقدم فقد سعى البنك المرآزي الى تحقيق ا

ة والمصرفية  ي صادية النقدي ات االقت هدتها الفعالي ي ش ر التطورات الت ذا التقري ستعرض ه
ام       ام      ٢٠٠٣والمالية خالل ع ع ع ى وفق              ٢٠٠٤ ومطل ات عل ذه الفعالي ان استعراض ه  ، وباالمك

  -:ة ـالصورة اآلتي
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  القطاع الحقيقي
""""""""""""""""  

ة       اولويات مه  من رات  ال ام البنك المرآزي متابع دينار         ت التي    تغي ى سعر صرف ال طرأ عل
دوالر االمريكي        ل دور  والعراقي مقابل ال ات سعر الصرف في               البنك يتمث ى تقلب سيطرة عل  في ال

هد   ذي ش دي ال سوق النق ا ال رارتفاع الل الا آبي رة  خ غ  فت د بل سكرية وق ات الع بقت العملي ي س الت
ة         ٢٠٠٣ لشهر آذار    ) دوالر / دينار ٢٥٤١(المعدل الشهري    رة الالحق ا ثم شهد في الفت ين     تقلب ا ب  م

ساهمة في       ى الم ذي عمل عل ة ال زاد العمل شاء م ام البنك المرآزي بأن اع وانخفاض لحين قي ارتف
غ    قيحقت ذي بل ذآور ال سعر الم سبي لل تقرار الن ار ) ١٤١٩ – ١٤١٣ -١٤٨٧( االس  دوالر /دين

    ٠ ٢٠٠٤ر اذ آ ، شباط، نون الثاني الالشهر آ
  

  القطاع النقدي والمصرفي والمالي
"""""""""""""""""""""""""""  

د  ع عرض النق ـام ) M١(ارتف ة ع ي نهاي ى  ٢٠٠٣ف ار) ٥٧٧٣ر٦(ال د ان ملي ار ، بع  دين
ذلك     ٢٠٠٢ دينار لعام  مليار) ٣٠١٣ر٦(آان   سبتها    محققًا ب ادة ن سبب     ) %٩١ر٦ (زي التي آانت ب

داو     ي الت ة ف افي العمل ادة ص دارل زي دار    ) ٢٠٦٦ر١ (بمق ة بمق اروالودائع الجاري ار دين ملي
غ    ٢٠٠٤صل عرض النقد نموه في الفصل االول من عام          اآما و ، مليار دينار   ) ٦٩٣ر٩(  حيث بل
    ٠مليار دينار ) ٦٧٤٩ر٥(

د انخفض اجم             از المصرفي، فق اني للجه دي   امـا فيما يتعلق بالنشاط االئتم ان النق الي االئتم
ام     مليون دينار في نه   ) ٦٢١١٣٠(مليون دينار ليصل الى      )٢٤١١٤(بمقدار   ة ع د ان    ٢٠٠٣اي  بع

ك      %) ٣ر٧( وبنسبة انخفاض    ٢٠٠٢في نهاية عام    مليون دينار   ) ٦٤٥٢٤٤(آان   سبب في ذل وال
سنة                         ة ال ى نهاي ذآور وال ام الم اني من الع ع الث هو انخفاض او توقف عمليات االقراض خالل الرب

ردي اال  سبب ت ك ب ة وذل راض   المالي شاط االق ى ن ها عل ة وانعكاس صادية واالمني اع االقت وض
أمين في العراق                 اما   و  .المصرفي غ عدد شرآات الت د بل ة، فق على صعيد شرآات الوساطة المالي

سبع شرآات ثالث منها حكومية واربع شرآات اهلية ، اما رؤوس اموال هذه الشرآات فقد بلغت                 
ام     في   مليون دينار ) ٢٤٢١٤( ة ع د ان آانت   ٢٠٠٣نهاي ام    ) ٢٤٩٩٤( بع ار لع ون دين  ٢٠٠٢ملي

   ٠%) ٣ر١(أي بنسبة انخفاض 
ادة                   ام الم ه بموجب احك ة في ) ٩(وفي مجال االستثمار المالي الذي تأسست الشرآات العامل

 ٢٠٠٣ فقد بلغ عددها تسع شرآات حتى نهاية عام   ١٩٩٧لسنة  ) ٢١(من قانون الشرآات المرقـم     
ة االخرى            ، وتتلخص اعمالها في شراء     سندات واالوراق المالي  وبيع حواالت الخزينة واالسهم وال

ا في شرآات اخرى                          تثمار امواله ذلك اس ة ، وآ الوراق المالي داد ل المسموح بتداولها في سوق بغ
   ٠وادارة المحافظ االستثمارية واصدار سندات وشهادات االيداع 
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  ةــاع المالية العامــقط

"""""""""""""""""  
رادات               ام د بلغت االي ة فق ة العام ام      ـا على صعيد المالي ة لع ) ٤٥٩٦( نحو     ٢٠٠٣ المخمن
ار ار ملي ت  دين ا  آان نفط فيه رادات ال ساهمة اي ار) ٤٠٩٦ر٥(م درها  ديملي سبية ق ة ن ار وباهمي ن

)٨٩. (%   
ل   ، ٢٠٠٣مليار دينار لعام ) ٥٥٤٣ر٧(بلغ اجمالي الدين  العام الداخلي        )٤٧٩٨ر٦(مقاب

ار ام ملي ار لع دارها  ، ٢٠٠٢ دين ادة مق سبة  ) ٧٤٥ر١(أي بزي ار وبن ار دين ث ، %) ١٥(ملي حي
دين اذ ارتفعت من      شكلت حواالت الخزينة الجزء اال    ذا ال ار في    ) ٤١٩٣ر٢(آبر من ه ار دين ملي

ام  ى ٢٠٠٢ع ام   ) ٤٦٣٤ر٧( ال ار ع ار دين ساهمة ٢٠٠٣ملي سبة م %) ٨٧ر٥ ( أي بن
   .توالي  من الدين العام على ال%)٨٣ر٦(و
  

  القطاع الخارجي
"""""""""""""""  

ورات          ى التط ارة ال ن االش د م ة الب ة والمالي ورات النقدي م التط تعراض اه تكماال الس اس
ة        شر الول      الحاصلة لميزان المدفوعات فان التقديرات االولي دفوعات العراقي والتي تن زان الم لمي

ى          النقد الدولي ا  مرة على وفق التصنيف الذي اعده صندوق         الي العجز ال شارت الى انخفاض اجم
ام    ) ٥ر٨( مقابل عجز مقداره     ٢٠٠٣مليار دوالر في عام     ) ١ر٩( ار دوالر في ع ، أي ٢٠٠٢ملي

ى            ) %٦٧(بنسبة انخفاض قدرها     ، حيث انعكست آثار التغيرات السريعة التي مـر بهـا العراق عل
امالت الحساب الجاري اذ ا ى انخفاض العجدمع رات ال ذه التغي ى ز في الحساب ت ه الجاري ال

ام       ) ٣ر٠( مقابل   ٢٠٠٣مليار دوالر عام    ) ٠ر٩( سبة انخفاض      ، ٢٠٠٢مليار دوالر في ع أي بن
ى التحويالت                        %) ٦٩(قدرها   ة التحسن التي طرأت عل ى حال ود ال ك يع سي في ذل سبب الرئي وال

  .من االيرادات الخارجية %) ٢٥(بدون مقابل والتي آانت تمثل اآثر من 
ات         يشعيظروف الطارئة واالستثنائية التي     نتيجة لل  ى بيان لبا عل ها العراق والتي انعكست س

ة   ص  الخا٢٠٠٣امع  ات        ، ة بالتجارة الخارجي ين بعض البيان ى تخم ة ال ذه المديري ذا اضطرت ه ل
  . للقطاع المذآور باالستناد على عدد من المصادر المحلية والدولية 

مليون ) ٩٢٦٥ر٦( لتبلغ   ٢٠٠٣عام  ) اد الخام   المو(انخفضت الصادرات الرئيسية للعراق     
ام      )٩٩٧٨ر٢(دوالر مقابل    ة      في حين ار      ،٢٠٠٢ مليون دوالر ع واد الغذائي تفعت صادرات الم
   ٠ ٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ١٤٨ر٩(مليون دوالر مقابل ) ٥٠٤ر١(االولية لتبلغ 
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  الفصل االول

  التطورات االقتصادية الدولية والمحلية 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  

  
   ٢٠٠٣تطورات الوضع االقتصادي الدولي خالل عـام   - ١

   ٢٠٠٤والربع االول من عــام 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
ول آذار  ي سرعة االنتعاش بحل اطؤا ف المي تب صاد الع ي وسط ٢٠٠٣شهد االقت  ف

ل الجيوسيا  ين والعوام ـدم اليق راق      ع ي الع رب ف اء الح د انته العراق ، وبع ة ب ة المتعلق س
اني من  ي النصف الث المي انتعاشه ف صاد الع ستأنف االقت ع ان ي ان من المتوق سرعة ، آ ب

ز اسواق االسهم                ٠العام نفسه    ام، ومع تعزي شكل ع ستقبلية ب  حيث ارتفعت المؤشرات الم
ين ،  بشكل ملحوظ ، اال ان االنتاج الصناعي والتجاري تباطأ ع      اآسا استمرار آثار عدم اليق

ا ،  ٠والعوامل الجيوسياسة وفقاعة اسعار االسهم       وعليه تـم تخفيض اسعار الفائدة في اورب
   ٠الواليات المتحدة ، البلدان الصناعية وبلدان السوق الناشئة 

  :لفت االوضاع االقتصادية حسب الدول واالقاليم وآما يأتـي ختوقـد ا          
  ات المتحدة الوالي   -

 تحوالت سمحت لـه بتحقيق نسبة نمو        ٢٠٠٣لقـد شهد االقتصاد االمريكي في عـام       
دين          %) ٨ر٢(بلغت   ذ عق ى من رة االول ك للم  ومن المنتظر   ٠خالل الصيف الماضي وذل

ن    ي م صاد االمريك ي االقت ز ف سبة العج ع ن ضا ان ترتف ى )٥٢٥(اي ار دوالر ال  ٥٤٥ ملي
   ٠ ٢٠٠٣ما قياسيًا خالل عـام مليار دوالر بعد ان بلغ رق

دة          سب الفائ يعكس ن ي ل دوالر االمريك ة ال اض قيم تمر انخف ر اس ب آخ ن جان وم
اري          ساب الج ي الح ر ف ز الكبي ن العج ستثمر م اوف الم تمرار مخ سبيا واس ضة ن المنخف

   ٠بالمعايير االسمية الفعالة %) ١٢(االمريكي ، حيث انخفض الدوالر االمريكي بنسبة 
ورو في خفض العجز                    ويتوقع الم  ين والي ل ال دوالر مقاب ساهم ضعف ال حللون ان ي

ي   ساعدهم ف ا ي ل سعرا بم تكون اق ريكيين س ضائع المصدرين االم االمريكي ، حيث ان ب
   ٠المنافسة الدولية 

   االقتصادات المتقدمة  -
ة                       الي الحقيقي لالقتصادات المتقدم ي االجم اتج المحل %) ١ر٨(بلـغت نسبة نمو الن

ام  ى ٢٠٠٣ع ع ال ام %) ٢ر٩( ارتف ة ع ـي بداي ستهلك ٢٠٠٤ف عر الم ان س ا آ  ، بينم
ـام %) ١ر٨( ى ٢٠٠٣لع ام %) ١ر٣( ، وانخفض ال ول ع ة ٠ ٢٠٠٤بحل ت البطال  وبقي

ام   %) ٦ر٧(بنفس المعدل تقريبا حيث آانت بمعدل        ـام      %) ٦ر٦( و   ٢٠٠٣ع ة ع في بداي
٠ ٢٠٠٤   

اش في البلدان الصناعية ، حيث اظهرت         وعليه ستبقى الواليات المتحدة تقود االنتع     
   ٠البيانات الحالية اشارات آبيرة على التحسن رغم سوق العمل الضعيف 
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ام  %) ٢(ويتوقع ان يكون التضخم اقل من      والي    ٢٠٠٤لع ى الت ة عل سنة الثاني  ٠ لل
ى        ٢٠٠٣فـي عـام   %) ١ر٣(حيث آانت نسبته فـي البلدان المتقدمة        نخفض ال ع ان ي  ويتوق

   ٠ ٢٠٠٤خالل عـام %) ١(اقـل من 
  
  البلدان النامية    -

 ، وهـو انخفاض  ٢٠٠٣في عام  %) ٥ر٩(امـا فـي البلدان النامية فقد آان التضخم        
ى               ع ان يصل ال ل ويتوق ـه مثي ام     %) ٤ر٩(لـم يسبق ل سبة        ٢٠٠٤خالل ع ـد آانت ن  ، وق

المي   اتج الع و الن ام %) ٥(نم ـي ع ى  ٢٠٠٣ف ع ال ع ان يرتف ام خ%) ٥ر٦( ويتوق الل ع
سبة                ٠ ٢٠٠٤ ة الرسمية بن %) ٧( واذا آانت البلدان الصناعية ستزيد من مساعدات التنمي

ر ، حيث           شكل آبي ة ستزداد ب دان النامي ى البل دفقات ال من الناتج القومي االجمالي ، فان الت
ا  ساعدات حالي دفقات الم دل ت غ مع دان %) ٠ر٢٤(يبل الي للبل ومي االجم اتج الق ن الن م

من  %) ٩٠ – ٧٠( وستتضاعف الى ثالث مرات تقريبا ويمكن ان تصل الى     الصناعية ،   
سبوقة في الحجم          الناتج المحلي االجمالي لعوائد هذه البلدان ، وستكون هذه التدفقات غير م
سعينات والتي               ى االسواق الناشئة في منتصف الت ال ال دفقات رأس الم اع ت ل ارتف بما يماث

   ٠ االجمالي لتلك البلدانمن الناتج المحلي%) ١٥ –١٤(بلغت 
  االسواق الناشئة   -

ة من                      وال الخارجي دفقات رؤوس االم د تباطأت ت سبة لالسواق الناشئة ، فق امـا بالن
ى االسواق                ٠العديد من البلدان     ال القطاع الخاص ال  ويتوقع ارتفاع صافي تدفقات رأس م

ن   ر م ى اآث ئة ال ام ) ١١٠(الناش ي ع ون دوالر امريك و ا٢٠٠٣بلي ذ  وه ستوى من ى م عل
سعينات  صف الت أثرة  ٠منت واق مت ذه االس ى ه ة – وتبق ديات مختلف ي – بم التطورات ف  ب

البلدان الصناعية ، اوضاع التمويل الخارجية ، العوامل الجيوسياسية والتطورات الخاصة             
   ٠بكل بلـد 

   الشرق األوسط    -
ستثمرين ور          ال ، اال      منحت النهاية السريعة للصراع في العراق الثقة للم جال االعم

ين                  دم اليق سيا لع ببًا رئي سبيًا وس شًا ن ـد ارتفعت توقعات نمو         ٠ان الوضع االمني بقي ه  وق
ـام  ة لع الي للمنطق ي االجم اتج المحل ا ان اسعار ٢٠٠٣الن نفط ، آم اج ال اع انت سبب ارتف  ب

   ٠ ٢٠٠٤النفط المرتفعة ستؤثر بشكل جيد على توقعات االنتعاش للمنطقة لعـام 
   وب افريقياجن -

ـيتوق ي ع ـ ه ف الي ارتفاع ي االجم اتج المحل ـو الن شكل ٢٠٠٤ام ـع ان يواصل نم  ب
سبة النمو التي                        دة ليتجاوز ن ي الجي صاد الكل سياسة االقت ة ل أثيرات االيجابي آبير، نتيجة الت

ر             %) ٣ر٦( والتي بلغت     ٢٠٠٣حققتها خالل عام     شكل آبي ذه النتيجة ستعتمد ب ، اال ان ه
د عدد             ودقيق على    التحسن الكبير في االستقرار السياسي وظروف الطقس اضافة الى تحدي

رن                       ذاء في ق اد في الغ ى نقص ح ؤدي ال ا ي سبة مم المصابين بمرض نقص المناعة المكت
   ٠افريقيا وجنوب افريقيا

   منطقة اليورو  -
ة   ي قيم اع ف ا لألمل وارتف ا مخيب ا محلي ات طلب ورو عكست التوقع ة الي ـي منطق وف

اويء بالمصاعب في                   اليورو شكل من أثير ب  مع موقف سياسة آلية اقـل دعما اضافة الى الت
ام    ًا خالل ع وًا ملحوظ المي نم صاد الع ع ان يشهداالقت ن المتوق ا ، وم ث ٢٠٠٤الماني  بحي

ل                         وتيرة اق ورو ب ة الي ا سيكون نمو منطق ر فيم ة االسيوية بالنصيب االوف  ٠تستأثر المنطق
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ا        ع ان يكون االرتف دريجي في                 حيث يتوق اع ت سي ارتف شكل رئي ه ب سبيا يدعم دريجي ن ع ت
   ٠االستهالك الخاص وتعززه اسعار الفائدة 

  
 التطورات النفطية 

دوري ،    التطورات الجيوسياسة ، والوضع ال ر ب شكل آبي أثر ب سلع بالت استمرت اسواق ال
رض   دمات الع ن      ٠وص ى م ى اعل نفط ال عر ال ه س ذي وصل الي اع ال د االرتف والر د) ٣٤( وبع

 ، لكنه   ٢٠٠٣امريكي للبرميل الواحد قبل الحرب ، تراجعت اسعار النفط بحدة في نيسان من عام               
ى          ـة آب ال ل الواحد        ) ٣٠(عاد في نهاي سا االنتعاش في اسعار نفط           –دوالر امريكي للبرمي  عاآ

   ٠وقـد تراجعت اسعار النفط في ايلول أيضـا ) الذي آان أبطأ من المتوقع ( العراق 
ام                 اال   ى   ٢٠٠٤ انها عاودت االرتفاع مرة اخرى في النصف االول من ع ) ٣٤( لتصل ال

دوالر امريكي في منتصف نيسان وهذا يعود الى االنخفاض الجزئي في قيمة الدوالر والى الطلب               
ع                     ة ويتوق نفط العراقي ر صادرات ال غير المتوقع على النفط خصوصًا في الواليات المتحدة ، وتعث

   ٠ ٢٠٠٤دوالر خالل عــام ) ٣٢ر٥(عر برميل النفط الى ان يصل معدل س
  
  :  ٢٠٠٤ في مطلع محلية التطورات ال  - ٢

في الربع االول من عام    %) ٣ر٥(بلـغت نسبة نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي        
ة     ٢٠٠٥في عام   %) ٣ر١( ويتوقع لـه ان ينخفض الى       ٢٠٠٤  بالنسبة لالقتصادات المتقدم

ام ، بينم      ا          بشكل ع ة فيه سبة البطال ام          %) ٦ر٤(ا بلغت ن ع االول من ع  ٢٠٠٤خالل الرب
   ٠ ٢٠٠٥لعام %) ٦ر٣(ويتوقع ان تكون 

ى                   الي ال ي االجم اتج المحل سبة نمو الن امـا بالنسبة لالقتصاد االمريكي فقد وصلت ن
ام %) ٤ر٦( ن ع ع االول م ي الرب ز ٢٠٠٤ف تثمار، اال ان عج و االس ى نم دًا عل  معتم

ر،          الحساب الجار  ق آبي ار قل ل يبقى مث الي مماث ي المستمر والكبير وما يرافقه من عجز م
ام         %) ١ر٤(امـا التضخم فقد بلغ      ع االول من ع نفس     ٢٠٠٤في الرب ه ان يبقى ب ع ل  ويتوق

ام    ي ع سبة ف درها       ٠ ٢٠٠٥الن سبة ق كلت ن د ش ي فق صاد االمريك ي االقت ة ف ـا البطال  ام
   ٠للعام القادم %) ٥ر٤(يتوقع ان تبلغ  ، و٢٠٠٤في الربع االول من عام %) ٥ر٥(

امـا في اليابان فقد تجاوز نمو الناتج المحلي االجمالي آل التوقعات مع وجود طلب               
الي                ي االجم اتج المحل سبة نمو الن ع االول   %) ٣ر٤(خارجي قوي ، حيث بلغت ن في الرب

سبة  %) ١ر٩( الى ٢٠٠٥ يتوقع ان تنخفض في عام  ٢٠٠٤من عام    ة  ، فيما بلغت ن البطال
   ٠ ويتوقع ان تبقى نفس النسبة للعام القادم ٢٠٠٤للربع االول من عام %) ٩ر٤(

دًال ، حيث بلغت                       شاطًا معت د شهدت ن ى مستوى االقتصادات اآلسيوية ، فق امـا عل
ا     ي فيه اتج المحل و الن سبة نم ام  %) ٥ر٣(ن ن ع ع االول م ون  ٢٠٠٤للرب ع ان يك  ويتوق

ـام       %) ٤ر١(لبطالة بنسبة    ، بينما بلغت ا    ٢٠٠٥لعام  %) ٥(  ٢٠٠٤في الربع االول من ع
   . ٢٠٠٥لعام %) ٥ر٤(ويتوقع لها ان ترتفع الى  
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  يــــالفصل الثان

  يـــاع الحقيقــــالقط
   

 سلسلة من اإلجراءات على صعيد األوضاع النقدية والمصرفية فقد ٢٠٠٣ امـهد عش
عملة جديدة اصدارمليات العسكرية، وتم عادت المصارف إلى العمل بعد توقفها بسبب الع

 وصار االقتصاد ينعم بعملة موحدة تلغي االزدواجية  من العام المذآورتشرين األول /١٥يــــف
 آما تم وتحد إلى حد آبير من عمليات المضاربة، في العملة بين شمال العراق ووسطه وجنوبه 

سماح للمصارف االجنبية بفتح فروع لها وتم ال ،اصدار قوانين خاصة باستقاللية البنك المرآزي
إلى اتخاذ آافة اإلجراءات   باالضافة في العراق او الدخول في مشارآات مع بنوك خاصة

الرامية إلى رفع مستوى الجهاز المصرفي وتطوير نظام المدفوعات، فضال عن ذلك فقد عمد 
  استقرارللحفاظ على ٤/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ عملةال د البنك المرآزي على الدخول في عمليات مزا

  وأخيرا وفي مطلع عام ،سعر صرف الدينار العراقي عند حدود معينة مقابل الدوالر األمريكي
بتعويم  ٣١/١/٢٠٠٤ في   وانسجاما مع التوجه نحو اقتصاد السوق فقد اتخذ البنك قراره٢٠٠٤

   ٠ ١/٣/٢٠٠٤حيث وضع هذا القرار حيز التنفيذ في أسعار الفائدة 
  
  سعار اال-١

  سعر الصرف   -اوال
آانت من أولى غايات السلطة النقدية المتمثلة في البنك المرآزي العراقي هو 
السيطرة على تقلبات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية الذي شهد تطورا 
خطيرا خالل فترة التسعينات ألسباب خارجية وداخلية فاألسباب الخارجية المتمثلة 

باإلضافة ، القتصادية التي أدت إلى فقدان العراق إلى مورد مهم للنقد األجنبيبالعقوبات ا
إلى حرمان العراق من استخدام األموال المودعة في البنوك األجنبية وذلك من خالل 

باإلضافة إلى العوامل الداخلية ، حقة لهاتجميدها وحرمان تلك األموال من الفوائد المست
  :المتمثلة باالتي 

امي عرض العملة العراقية بشكل آبير بسبب اإلصدار النقدي الواسع الناشىء تن   – ١
  ٠ الناتجة عن السياسة الخاطئة للنظام السابق التوسع في النفقاتعن 

بلغ سعر  حيث هبوط معدل الناتج المحلي وتدهوره وانخفاض حجم االستيرادات   – ٢
آمتوسط للسنوات الثالث دينار للدوالر االمريكي ) ١٩٣٩ ( العراقيصرف الدينار

  ٠) ٢٠٠٢ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠(األخيرة 
تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من خالل القرارات المرآزية شوه الهيكل    -٣

  ٠السعري واصبحت االسعار التمثل القيم الحقيقية للسلع والخدمات المنتجة 
  

رتفاع قيمة الدوالر  وا٢٠٠٣ في األشهر األولى من عام ية الحربومع تصاعد العمليات  
 دينار للدوالر) ٢٣٩٠(إزاء الدينار إذ وصل سعر صرف الدينار في بداية الشهر الثالث إلى 

 بالتحديد،اال أن وجود الفئة ١٨/٣/٢٠٠٣دينار للدوالر يوم ) ٣٠٠٠(واستمر بالتصاعد إلى 
والر األمريكي إلى  الحد من تزايد قيمة الدفيالتي ساعدت ) الفآفئة العشرة (الكبيرة من العملة 
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مستويات اآبر آان يتوقع حدوثها لوال وجود تلك الفئة إذ عدت بديال موازيا للدوالر ألغراض 
   ٠خزن القيمة في ظل حالة الاليقين العالية والتحوط الكبير من مخاوف المستقبل 

أآيدة يقين باتت غير  ثناء فترة العمليات العسكرية في مطلع شهر نيسان ولكون حالة الالاو
دينار للدوالر وربما تعدى هذا الرقم في أيام معينة ) ٤٠٠٠(تصاعدت قيمة الدوالر ليصل إلى 

  ٠ولصفقات محدودة 
 وبعد انتهاء العمليات العسكرية بدأت معالم التغيير واضحة إذ شهد الدينار العراقي تحسنا 

دينار للدوالر ويمكن أن ) ١٠٠٠( وصل إلى اقل من  اذوظا نهاية شهر مايسلحمفاجئا وانتعاشا م
  -:يعزى ذلك لألسباب آالتية 

  
استقرار الطلب على السلع من الحاجات األساسية إذ إن تلك الحاجات مزودة عن طريق   –أ 

برنامج النفط مقابل الغذاء التي آانت بكمية تسد حاجة األسرة العراقية ألشهر قادمة على 
  ٠اقل تقدير 

 سلطات التحالف بتغطية وذلك لقيام  هذه المرحلة شديدا لم يكن الطلب على الدوالر في  -ب
آثير من مصروفاتها بالدوالر محليا بما فيها صرف رواتب المتقاعدين والموظفين 

   ٠آمساعدات طارئة
 إذ تبدلت المعادلة حيث ٢٠٠٣ عاد الدينار العراقي إلى التذبذب خالل النصف الثاني من عام    
  ، أيلول ،أب تموز ،ناألشهرحزيرا  خاللاظالدوالر ارتفاعا ملحو سجل

 للدوالر على التوالي انخفض نسبيا في تشرين دينار) ٢١٨٥(،)١٧٥٥(،)١٥٥٨(،)١٤٥٩(
دينار للدوالر وقد يعزى ذلك إلى قاعدة العرض والطلب التي تتحكم في  )٢٠١٠(األول إلى 
  ٠سوق العملة

 ولكون العملة في ٢٠٠٣ عام  منتشرين الثاني /١٥ومع اقتراب موعد استبدال العملة في 
التداول تشكل النسبة العظمى من عرض النقد ولخشية الكثير من أصحاب رؤوس األموال من 
مراجعة مراآز التبديل ولتفادي آلفة االستبدال والتحشد إمام المصارف والتعرض للمخاطر 

 زيادة الطلب عليه ، األمنية مما شكل آلفة إضافية على العملة القديمة ولمصلحة الدوالر بسبب
 من هوخالل مباشرة البنك المرآزي بعملية االستبدال ودخول العملة الجديدة إلى التداول وما القت

قبول عام من حيث توافر األمان وصعوبة تزويرها والتالعب بحقوق حامليها مما زاد من الطلب 
تشرين ينار العراقي خالل على الدينار العراقي الجديد آخزين جيد للقيمة إذ ارتفعت قيمة الد

دينار للدوالر في ) ١٧٧٢(  انخفض إلى م ثدينار للدوالر) ١٩٩٨(ليبلغ ٢٠٠٣ من عام الثاني
مزاد العملة ل بتنظيم سوقشهر آانون األول ، وقد يعزى ذلك أيضا إلى مباشرة البنك المرآزي 

)auction  (ا يحقق التوازن بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وبم
الحقيقي بين عوامل العرض والطلب على الدوالر والذي وسع في الوقت نفسه من منافذ عرض 

إذ استمر سعر صرف الدينار العراقي باالنخفاض ، قيمة الدينار العراقي  وبالتالي تحسنرالدوال
عار   على التوالي مقابل أس٢٠٠٤ عام نلألشهر األولى م) ١٤٢٣ (،)١٤٠٩(،) ١٤٧١(إلى 

المزاد الذي تتعامل فيه المصارف التجارية حصرا لتلبية طلبات عمالئها من الدوالر األمريكي إذ 
على  ) ١٤١٨(،)١٤١٣ (،)١٤٨٧(الى  ٢٠٠٤ األولى من عام ةوصلت في األشهر الثالث

  ٠التوالي 
ن  لحد اآل آبيرة نسبةليشك  ألغراض التنمية الرمع اإلقرار بحقيقة إن الطلب على الدوال
  ٠ بالظرف الراهن المرتبطةألسباب تتعلق بظروف بيئة االستثمار في العراق
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   هيكل أسعار الفائدة -ثانيا

 أو تدفعها المصارف ااستمر البنك المرآزي في سياسة تحديد أسعار الفائدة التي تتقاضاه  
فترة التسعينات األخرى الوسيطة ، والتي استخدمها آأداة نقدية مباشرة خالل   الماليةتأوالمؤسسا

وقام بتغييرها أآثر من مرة بناءا على مستجدات حالة االقتصاد التي اتصفت بالزيادة الكبيرة في 
  ٠السيولة واالرتفاع الحاد في معدل األسعار 

 بإعادة النظر في تحريك أسعار الفائدة على جانييها ام البنك ايضاــق ١٩٩٨ ام ـــي عـفو
م تخفيض سعر الفائدة عن معدالته ــــ ت٢٠٠١وفي عام  )%٣+-( الدائن والمدين وبهامش مرونة

 الثابتة لمدة سنتين باستثناء الودائع سنويا وبقاء سعر الفائدة على الودائع )%٢(على االئتمان بنسبة
   ٠بالنسبة نفسها مع استمرار العمل بهامش المرونة 

  
ة حجم االدخارات او الطلب في زيادوخالل الدراسات الخاصة بتقييم هيكل أسعار الفائدة 

 إذ إن الزيادة المتحققة في حجم االدخارات  بان سعر الفائدة له تأثيرا محدوداناالستثماري تبي
آانت بفعل عوامل أخرى في مقدمتها ارتفاع مستويات الدخول لبعض الشرائح االجتماعية  

موع عرض النقد  من مج)%١٤ر٩(  نسبةحيث تشكل الودائع الجاريةوالتحوطات األمنية ، 
)Mمن مجموع الودائع ، )%٥٩ر٧(أما ودائع التوفير فقد آانت نسبتها ٠٢٠٠٢في عام )  ١ 

  ٠الودائع  من مجموع )%٧ر٥( وشكلت الودائع الثابتة نسبة
  
  

  رصيد ودائع القطاع الخاص حسب نوع الوديعة لدى المصارف التجارية
 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  نوع الوديعة/ السنوات 
  ٩٩٦٧٥٢  ٤٠٨٨٢٥  الجارية
  ١٠٣٣٣٥٣  ٧٤٥٠١٦  توفير
  ٧٥٣٩٥  ٩٣٦٢٤  ثابتة

  ٢١٠٥٥٠٠  ١٢٤٧٤٦٥  المجموع
  
  

 فان تأثير أسعار الفائدة ضئيل أيضا حيث شكلت القروض أما على صعيد حجم االئتمان
 من مجموع حجم االئتمان وشكلت القروض قصيرة )%٥٦ر٣ (  نسبة ٢٠٠٢والسلف عام 

 س القروض الطويلة األجل فلم تشكل أية نسبة تذآر وهذا ما يعكاألجل النسبة األآبر منها ، أما
عزوف المستثمر عن طلب هذا النوع من القروض ألسباب تتعلق في حالة عدم التيقن والضبابية 
من الظروف المستقبلية ومايولده من أزمات على المستوى السياسي واالقتصادي وعدم توفر 

ستثمارات طويلة األجل والتوجه إلى استثمارات هامشية البيئة االقتصادية المناسبة لنجاح اال
    ٠قصيرة األجل 
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 رصيد االئتمان النقدي المباشر الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢   السنة /نوع االئتمان
  ٩١٢٤١  ٧٧٣٠٨  )المكشوف(الحسابات المدينة 

  ٣٧٥٩٤  ٥٩٠٠٣  األوراق التجارية المخصومة
  ٢٦٣٠٥٨  ١٧٥٨٨٩  القروض والسلف

  ٣٩١٨٩٣  ٣١٢٢٠٠  المجموع
  

 بالتقييد وضعف المرونة من ٢٠٠٢وهكذا اتسمت السياسة النقدية للبنك المرآزي خالل عام 
) % ١٨ -١٠(مستوفاة التي بلغت بحدود فوعة والخالل المبالغة في اتساع الفجوة بين الفائدة المد

لمصرفي إلى منح االئتمان على وفق معدالت فائدة تأخذ الحدود وء الجهاز اـــــمما أدى الى لج
العليا عموما في حين ظلت الفائدة المدفوعة على ودائع الجمهور تتسم بالهامش  األقل دوما األمر 

  ٠الذي عمق من صفة الالاستقرار والرآود جراء  ضعف واقعية هيكل أسعار الفائدة 
المستوى اتجهت معدالت التضخم والمتمثلة ب ٢٠٠٣وعلى عكس المنطق االقتصادي ففي عام 

العام لألسعار إلى االرتفاع وعدم تحسن سعر صرف الدينار العراقي اعتمدت السلطة النقدية 
هيكال انكماشيا ألسعار الفائدة بعد إلغاء الهامش السلبي للمرونة األمر الذي لم يشجع على االدخار 

رض إليه الجهاز المصرفي من خسائر نسبية اوفقدان  مع ماآان يتعبفي الوقت نفسه ال يتناسو
لفرص ربح ناجمة عن التضخم جراء تآآل القيمة المتوقعة من االئتمانات الممنوحة في ظل سعر 

    ٠فائدة منخفض
 م وبناءا على المتطلبات الجديدة في تحقيق االنسجام مع اإلطار العا٢٠٠٤وفي مطلع عام 

ي والتوجه نحو اقتصاد السوق وبما يحقق التوازن الحقيقي لقوى للسياسة النقدية في الظرف الحال
العرض والطلب على النقد ولما آان سعر الفائدة جزءا من السياسة السعرية وبهدف تطوير 
القطاع المالي على وفق أحدث األسس المعاصرة والتجارب الناجحة فقد قرر مجلس إدارة البنك 

دة على الودائع والقروض واالئتمانات واألوراق المالية التحرير الكامل لسعر الفائ" المرآزي
إذ يعد هذا القرار تحوال ، ٢٠٠٤/وذلك اعتبارا من شهر آذار " وآافة األدوات المالية األخرى 

السعرية لمعدالت ) اإلشارات(جذريا في العمل المصرفي في العراق للتحرك صوب تعزيز دور
 إلى السعر التوازني الذي يضيق الفجوة بين أسعار الفائدة وفق قواعد وآفاءة السوق للوصول

الفائدة الدائنة والمدينة والذي يعد الوسيلة المثلى لتحقيق آفاءة عملية الوساطة المالية وازدياد 
  ٠المنافسة داخل النظام المصرفي 

 
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك  -ثالثا 

ميزانية االسرة وآذلك على سلوك     يعتمد الرقم القياسي السعار المستهلك على بحث        
عار    ام لالس ستوى الع ضل للم اس االف اره القي ن اعتب ستهلكين ، ويمك رقم٠الم د ان ال   ونج

ان  ٢٠٠٣ نقطة لعام )٦٩٤٣ر٥(القياسي العام لالسعار قـد بلغ       طة  نق) ٥١٩٧( ، بعد ان آ
دارها     ) ١٧٤٦ر٥( أي بارتفاع مقداره     ٢٠٠٢لعام   ود  )%٣٣ر٦(نقطة وبنسبة نمو مق  ويع

سبب              سلع والخدمات ب ى ال ال عل هـذا االرتفاع الى عدة اسباب يأتي في مقدمتها الطلب الفع
ـام          شرائية في ع سبب                 ٢٠٠٣زيادة القدرة ال ان ب ـذي آ ه ال اني من يما في النصف الث  والس

االرتفاع الحاصل في الدخول الناجم عن التعديل االخير في سلم الرواتب واالجور لمختلف            
سلع              شرائح الع  ام القياسية لمجاميع ال ى االرق ك عل ار ذل ا انعكست آث ة ، مم املين في الدول
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ود              ٢٠٠٣االستهالآية في عـام      عما آانت عليه في العام السابق ، اذ جاءت مجموعة الوق
دارها        واالضاءة بالمرتبة االول   ادة مق سبة زي  ٢٠٠٢عن سنة   %) ٤٢٨ر١(ى ، اذ حققت ن

ة التي         وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الوقو     سبب الظروف االمني د بسبب النقص الحاصل فيها ب
تعرضت لها المنشآت النفطية الخاصة بتجهيز مادة الوقود ، ثـم احتلت المجموعة الخاصة        

ا         اع     %) ٤١ر٦(بااليجار المرتبة الثانية ، حيث آانت نسبة زيادته ى ارتف ك ال ، ويعزى ذل
 اسعار االيجارات وهذا يرتبط بقطاع      اسعار العقارات بشكل عام ، االمر الذي انعكس على        

البناء واالنشاءات الذي اليزال يعاني من مشكلة تدني حرآة البناء وذلك السباب عدة تكمن        
سوق       ي ال عارها ف اع اس ى ارتف ا ادى ال ا، مم ة انواعه اء بكاف واد البن ـدرة م ي ن ا ف ابرزه

اء     عار االراضي المخصصة للبن اع اس ن ارتف ضال ع ة ف أتي ٠المحلي ل  وت ة النق مجموع
دارها      ة    %) ٢٣ر١(والمواصالت بالمرتبة الثالثة محققة نسبة زيادة مق واد الغذائي ـا الم ، ام

ا  سبة زيادته ت ن و %) ١٦ر٤(فكان سبة ه ذه الن دة ه يض ح ي تخف سبب ف ان ال ـد آ وق
اع في                  االستمرار بعمل نظام البطاقة التموينية الذي ساهم بشكل آبير في تباطؤ حدة االرتف

عار ا ة      اس ذه البطاق ا ه ي تحتويه سية الت ة الرئي واد الغذائي ات   ٠لم ن االرتفاع الرغم م  وب
اك ارقام                ان هن رقم القياسي للمجاميع اعاله ف بعض         االحاصلة في ال د انخفضت ل  قياسية ق

سبته        ى انخفاض  ن ة ال ببه  %) ١ر٤(المجموعات االخرى فقد تعرضت الخدمات الطبي وس
ة     يعود الى استمرار الدولة في تطبيق  ع االدوي تم توزي ا ي  نظام البطاقة الدوائية التي بموجبه

ى مراجعات                    ، بشكل شبه مجاني      ود التي آانت مفروضة عل اء بعض القي ى الغ اضافة ال
ا              ة فيه ـار      ، المؤسسات الطبية ساهم في تخفيض اسعار الخدمات الطبي ا انخفضت اسعـ آم

  ٠%) ١٣ر١(الدخـان والكحول بنسبة 
  

   ٢٠٠٣حسب اشهر عام تطور الرقم القياسي 
تمكن  ـم ت صة   ل ة المخت ات الفني ن الجه ستهلك    م عار الم ي الس رقم القياس ساب ال  احت

ايس   ، نيسان  ، اذار( لالشهـــــر   ران   ، م سبب ظروف الحرب التي عاشها العراق في              ) وحزي ب
سنـة ك ال ـد شهد شهر ، تل انووق ام لالسعار مقارن االول آ ستوى الع ي الم ادة ف سبة زي ى ن ة اعل ن

ه            ، ٢٠٠٣بسواه من اشهر عام      ـم القياسي لالسعار في ذلك      ) ٨٠٧٩ر٢(اذ بلـغ الرق ا ب نقطة محقق
درها  اع ق سبة ارتف ام  %) ٤٧(ن ي ع ه ف ان علي ـا آ ة   ، ٢٠٠٢عم مول آاف ى ش ود ال سبب يع وال

د                 ا ول شرائح المجتمع تقريبا المشمولة بالرواتب الحكومية بالتعديالت االخيرة في سلم الرواتب مم
ك                       ا دعم ذل ا اضافيا وقوي د طلب ة ساهمت في تولي اع قدرة شرائية عالي دينار       ارتف  سعر صرف ال

د  )  دوالر   /دينار  ١٧٧٢( حيث بلغ    ٢٠٠٣لعام  العراقي تجاه الدوالر االمريكي للشهر المذآور        بع
    ٠ ٢٠٠٢س الشهر من عام ف لن٠)  دوالر / دينار ٢٢١٤(ان آان 

   

    
   ٢٠٠٤تهلك للربع االول من عام الرقم القياسي السعار المس

ع االول          ات الرب ام   يتبين من خالل بيان ام         ٢٠٠٤من ع الرقم القياسي الع ا ب اك تراجع  ان هن
سبته سلع      %) ١١ر٤(ن لة ال عار س ي اس لة ف ن االنخفاضات الحاص اجم م باط والن هر ش الل ش خ

سبته   سيط ن اع ب تثناء ارتف ذآور بأس شهر الم تهالآية لل دمات ا %) ١ر٥(االس ة للخ ة واالدوي لطبي
سابق           %) ٩ر٢(بينما نجد ان الرقم القياسي العام قد حقق زيادة نسبتها            شهر ال شهر آذار من ال ، ل

تهالآية  سلع االس ي اسعار ال ي ترآزت ف ى االرتفاعات الت ك ال ي ذل سية ف وتعزى االسباب الرئي
عار   ت اس ذآور اذ ارتفع شهر الم دارها  لل سبة مق ل والمواصالت بن ع ،) %٣ر٨(النق ث ارتف  حي

دارها         ) ٦١٤٠ر٢(نقطة مقابل   )  ٦٣٧٨ر٢(رقمها القياسي الى     ادة مق سابق أي بزي نقطة للشهر ال
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ل القطاع الخاص                     ) ٢٣٨( دار من قب ا م ه تقريب د    .  نقطة آون هذا القطاع اصبح معظم ذلك فق آ
س    رى  بن ة االخ دمات المتنوع سلع والخ ة وال ة واالدوي دمات الطبي رقم القياسي للخ ع ال بـــــة ارتف

ارق  %) ١٤ر٥(و  %) ٤ر٦( ى    ) ٨٨٠ر٥(و ) ١٥٦٧ر٢(وبف سابق عل شهر ال د ال ة عن نقط
سبتها             ، التوالي   حيث   %) ٣٣ر٣(اما اقصى ارتفاع لهذا الشهر فقد حققته االيجارات التي بلغت ن

شهر           ذا ال رقم القياسي له ل     ) ٢٩٣٤٠ر٤(بلغ ال سابق       ) ٢٢٠٠ر٤(نقطة مقاب شهر ال أي ، نقطة لل
ه االيجارات نتيجة الظروف       ) ٧٣٣٦ر٩(بفارق   نقطة والناجم عن الطلب الفعال الذي تعرضت ل

افة        ارج اض ن الخ راقيين م ن الع ر م ودة الكثي ة بع ك المتعلق د خاصة تل شها البل ي يعي ة الت الحالي
ارات                          ى ايجار العق د  طلب اضافي عل ذين ساهموا في تولي داخل ال . للمواطنين المتواجدين في ال

ة    الرتفاعات المذآورة هناك انخفاضات لبعض السلع االستهالآية  وبالرغم من ا   واد الغذائي ل الم  مث
ود واالضاءة  ام حيث والوق رقم القياسي الع اع الحاصل في ال د من االرتف ي ساهمت في الح  الت
  .  للمواد المذآورة على التوالي لشهر آذار  %) ١٦ر٩(و  %) ٢ر٢(تراوحت نسبتها بين 

  
  البطالــــة

اق الى ان مستوى    نتائج المسح الميداني االسري عن وضع البطالة والتشغيل في العر         تشير  
غ  د بل ة ق راق %) ٢٨(البطال ي الع غ  ، ف د بل صة فق ة الناق دل البطال ا مع شمل %) ٢٢(ام ي ت والت

اما على مستوى    ، ساعة اسبوعيا او انهم ال يمارسون اختصاصاتهم        ) ٣٥(اولئك الذين ال يعملون     
  : د آان الوضع على الشكل التالي المحافظات فق

شاط                     - سكان بالن ر من ال دد االآب  حققت محافظة ذي قار اعلى معدالت البطالة بسبب ارتباط الع
ي          يش العراق ي الج دمون ف انوا يخ سكان آ ن ال رة م داد آبي ود اع ذلك وج ي وآ الزراع

  ٠%) ٤٦(حيـث بلــغ معدل البطالة في المحافظة اعـــاله ، آمتطوعيـــن 
  %) . ٣٣ر٣(   جاءت محافظة االنبار بالمرتبة الثانية من حيث معدل البطالة الذي بلغ -
  %) .٣٣(   اما محافظة بغداد فكان معدل البطالة فيها -
 %) .  ١٤(   حققت محافظة آربالء ادنى معدل للبطالة اذ بلغت -
  
  تطورات بعض  القطاعات االقتصادية   - ٣

ا  الع    ر به ي م روف الت ان للظ ي    آ را ف را آبي صرمة اث سنوات المن الل ال راق خ
ذه               تعرض قطاعاته االقتصادية الى الدمار الكامل الذي انعكس سلبا على القدرة االنتاجية له
ردي الوضع                       ه ت ذي نجم عن ومي االمر ال اتج الق القطاعات وبالتالي تدني مساهمتها في الن

ا اعاله        ، االقتصادي بشكل عام     ى         ونتيجة للظروف المشار اليه  فمن العسير الحصول عل
شأن                   أتي ب ا ي معلومات دقيقة حول القطاعات االقتصادية بالرغم من آل ذلك يمكن ادراج م

 . بعض القطاعات االقتصادية 
  

  قطاع النفط   -أ 
صاد       و االقت اء ونم ي بن ية ف زة االساس راق الرآي ي الع نفط ف اع ال ل قط يمث

د        حيث تشكل الصادرات النفطية النسبة الك     ، الوطني   رة من واردات البل اضافة  ، بي
ة                   ي ذلك فانه يتم تكر   ى  لا ام في مصافي العراق القائم نفط الخ ة من ال ات معين ر آمي

ود    ي آوق تهالك المحل ات االس ة متطلب ة لتغطي ة المختلف شتقات النفطي اج الم إلنت
صناعية             شاريع ال اء والم ان      ، لمختلف وسائل النقل ومحطات الكهرب ذلك ف اضافة ل
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راق يتمي  ذا       الع ي ه اج ف اليف االنت اض تك ة وانخف ه النفطي ضخامة احتياطيات ز ب
  . القطاع مع قلة العمق في اآلبار قياسا بالدول االخرى 

  
  انتاج النفط الخام 

بينما بلغ خالل  ، مليون برميل ) ٨١٣( ما يقارب ٢٠٠٢آان انتاج النفط الخام لعام     
والي    مليون برميل عل   ) ٩٤٤(و  ) ٩٥٢(، ) ٢٠٠١ و ٢٠٠٠( عامي   ا    ، ى الت ا تراجع محقق

داره  اض   ) ١٣١(و ) ١٣٩(مق سبة انخف ل وبن ون برمي %) ١٣ر٩(و %) ١٤ر٦(ملي
ان                      ى ظروف الحصار التي آ ك بالدرجة االساس ال للسنوات اعاله على التوالي ويعود ذل
ى العوامل                   ام اضافة ال نفط الخ اج لل ـاض معدالت االنت يعيشها العراق والتي ادت الى انخف

نفط         ٢٠٠٣ها السياسة واالقتصادية اما خالل عـام       االخرى من    فقـد بلـغ انتاج العراق من ال
ل  ) ٢ر٤٨( ذآور             / مليون برمي ام الم شهر شباط من الع ـوم ل ر         ٠ي اني اآب ك العراق ث  يمتل

داره   ي مق زون نفط دة   ) ١١٢ر٥(مخ ي لم و يكف ل وه ار برمي ستوى  ٢٣ملي ى م نة عل  س
ا ان العراق يمتل       ٠االنتاج الحالي     ى                 آم از الطبيعي تصل ال ة من الغ ر آمي ) ١١٠(ك اآب

   ٠ترليون قـدم مكعب ، اال ان شبكات التوزيع قـد دمرت بالكامل 
  

  صادرات النفط الخام 
ام     ي ع ـام ف نفط الخ ن ال راق م ت صادرات الع ت ٢٠٠٢تراجع ) ٣١٧ر٩( اذ بلغ

ل  ون برمي ت ، ملي د ان آان ام  ) ٥٩١(بع ل لع ون برمي سب٢٠٠٢ملي اض ن ته  اي انخف
في  ثم ارتفعت    ، وهذا االنخفاض هو نتيجة حتمية النخفاض انتاج النفط الخام          %) ٤٦ر٢(

سبتها            ) ٥٥٣ر٢ ( حتى بلغت    ٢٠٠٤عام   ادة ن ذلك زي ة ب ل محقق ا  %) ٧٤(مليون برمي عم
ام    ي ع ه ف ي علي ت        ، ٢٠٠٣ه ي آان ود الت ع القي ى رف اس ال ة االس ك بالدرج ود ذل ويع

ة        فم صادرات النفطي ى ال دات            ٠روضة عل ى عائ ك عل د انعكس ذل صادرات التي      لق ك ال تل
ام      ) ٨(ت  غبل ار دوالر لع ل    ٢٠٠٣ملي ام      ) ١٧ر٤( مقاب ار دوالر لع اع    ٢٠٠٤ملي  اي بارتف

شهري           %) ١١٧ر٥(آبير نسبته    ة ل سجيل اي صادرات نفطي ار عدم ت آخذين بنظر االعتب
     ٠هذه الفترة  بسبب الظروف التي مر بها هذا القطاع في ٢٠٠٣خالل عام نيسان وآيار 

  
    قطاع الزراعة   -ب 

تج المحلي االجمالي مساهمة ضئيلة حيث       اآانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالن     
ثالث     هر ال الل االش الي خ ي االجم اتج المحل ي الن ساهمته ف سبة م درت ن ول ، آب (ق ، ايل

شرين االول  ام ) ت ن ع ـ ٢٠٠٤م اع   ٠%) ٧( ب ساهمة القط سبة م ت ن ين بلغ ي ح   ف
وبلغ نصيب الفرد   %) ٥ر١( بـ     ٢٠٠٠ين الناتج  المحلي االجمالي لعام       زراعي في تكو  ال

ام     ) ١٠٦٠٠٩(من الناتج الزراعي   دينار بينما آانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في ع
ا في    ، دينار  ) ١٢٦٥٥٣ر٥(الفرد من الناتج الزراعي       ونصيب) ٧ر٥( حوالي   ٢٠٠١ ام
ى           نسبة    فقد ارتفعت  ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢عامي   اتج ال ) ٨ر١(مساهمة القطاع الزراعي في الن

ذآوين                     ) ٩ر٣(و امين الم ي الزراعي للع اتج المحل رد من الن ان نصيب الف والي وآ على الت
 وآان معدل نسبة مساهمة القطاع الزراعي في         ٠دينار  ) ١١٩٤١٦(دينار و   ) ١٤٣١٦٩(

   ٠%) ٧ر٥(حوالي ) ٢٠٠٣ -٢٠٠٠(الناتج المحلي االجمالي للمدة 
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سبة    اع الزراعي ن ي القط املين ف دد الع شكل ع ي  % ٢٠وي ة ف وع العمال ن مجم م
نهم  ر م ة   ) ٧(القط اطق الريفي ي المن سمة ف ين ن صالحة  ٠مالي سبة االراضي ال ت ن  وبلغ

ة  ادل    %) ٢٦(للزراع ا يع راق وبم ساحة الع الي م ن اجم م اال ان  ) ٤٤ر٥(م ون دون ملي
دل خ ة  وآمع ا فعال للزراع ستغل منه غ الالم رة بل ة االخي ود الثالث ون ) ١٢ر٥(ل العق ملي

     ٠دونم 
ام       ي لع اج الزراع ي لالنت رقم القياس ان ال غ  ٢٠٠٢وآ د بل ت ، ) ١٦٥ر٥( ق وبلغ

   ٠الف دونم ) ١٤٣٢٣(المساحة المزروعة لهذه السنة 
دات         مدة والمبي عار االس د اس ي تحدي ى ف وة االول ا الخط ة حالي ذت الحكوم ، واتخ

ة شعير وال الحنط ة  ٠رزوال واد الغذائي اج الم دخالت انت شراء م ارة ب  ووجهت وزارة التج
ـالداخل ة ــ ة التمويني ن الف   ة بالبطاق شعير م ة وال ة الحنط عار   ال خاص ين باالس ين المحلي ح
  ٠ة الدوليـــ

   قطاع الكهرباء  -ج 
ة ال ر الطاق ؤدي    كتعتب ن ان ت دونها اليمك ي ب ة والت صادر الطاق م م ن اه ة م هربائي

د               القطاعات االق  ة للبل ة التحتي م اسس البني وم ان     ، تصادية نشاطها وتعتبر من اه ومن المعل
ام          ل ع ة قب ة الكهربائي ي المنظوم شكلة ف ن اي م اني م ان اليع راق آ ت ١٩٩١الع  وآان

والي       ة ح ة توليدي ل بطاق ة تعم ة الكهربائي ام   ) ٧٠٠٠(المنظوم د ع اواط وبع  ١٩٩١ميك
   ٠جسيمة ومات الكهربائية باضرار ظاصيبت آافة المن

  
اني            ٢٠٠٣ففي عام    انون الث شباط اي   ،  يالحظ ارتفاع انتاج الطاقة خالل شهري آ

) ٣٦٦٤٢(قبل حصول العمليات العسكرية وتراجع االنتاج بعدها حيث بلغ االنتاج السنوي            
ام     %) ٢٣ر٦( اي بنسبة انخفاض     ميكاواط ة      ٠ ٢٠٠٢عن ع د مقارن عدالت الطلب    موعن

ة  م ة الكهربائي ى الطاق اج  عل ي االنت ود عجز ف اج يالحظ وج دالت االنت ام ، ع مع ي ع فف
سبة  ٢٠٠٣ اج بن ي االنت ز ف غ %) ٢٣ر٤( انخفض العج ام ) ٧٣٤٨(ليبل اواط عن الع ميك

   ٠الذي يسبقه 
  
اج فضال                 ــــه ع سقف االنت ذا وان آافة الخطط المستقبلية لهذا القطاع تهدف الى رف

مليارات دوالر وذلك النشاء خمس     ) ٥(بحدود  عن حاجة هذا القطاع الى مبالغ طائلة تقدر         
اج                ادة في انت ى زي دة والتي ستؤدي ال ع جدي شاء شبكات توزي دة وان ة جدي محطات حراري

   ٠ميكاواط يوميا ) ٦٠٠٠(الطاقة الكهربائية التقل عن 
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  لفصل الثالثا

  القطاع النقدي والمصرفي والمالي
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  

       
  -:عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه  - ١

  
 عليه في األعوام السابقة تاتسمت االتجاهات العامة لعرض النقد باالرتفاع مثل ما آان

تضخم تكاليف اإلنتاج وأسعار العرض الكلي ومجارية لالرتفاعات الحادة في مع  منسجمة
  ٠مستوى األسعار النسبية 

  -:النقدعرض  -اوال
  

 وهو بذلك يزيد ٢٠٠٣ في نهاية عام مليار دينار) ٥٧٧٣ر٦(عرض النقد غ ـبل
قياسا بما آان عليه في نهاية عام %) ٩١و٦ (ةمليار دينار وبنسب) ٢٧٦٠ر٠(بمقدار 
ن صافي العملة في التداول وتعزى هذه الزيادة الى ارتفاع آال م٠٢٠٠٢
 وقد أدى ٠مليار دينار) ٦٩٣ر٩(رية بمقدار ليار دينار والودائع الجام) ٢٠٦٦ر١(بمقدار

 %) ٨٠ر٢(ذلك الى انخفاض نسبة العملة في التداول الى مجموع عرض النقد لتصل 
%) ١٩ر٨( في حين ارتفعت نسبة الودائع الجارية الى ٠للعام السابق%) ٨٥ر١(قياسا بـ 

تفاظ د يعزى ذلك الى رغبة األفراد باالحـ وق٢٠٠٢في عام %) ١٤ر٩(مقارنة بـ 
بأرصدتهم النقدية لدى المصارف او زيادة تلك األرصدة السيما في الفترة التي سبقت 
استبدال العملة لتفادي آلفة االستبدال والتعرض للمخاطر األمنية وهذا ما أآدته البيانات اذ 

  .ان تلك النسبة بدات باالرتفاع منذ نهاية شهر آب الى نهاية العام 
  

) ٦٧٤٩ر٥( اذ بلغ ٢٠٠٤ه في الفصل االول من عام آما واصل عرض النقد نمو
 اتت جميعها تقريبا من ٢٠٠٣مليار دينارعن عام ) ٩٧٥ر٩(مليار دينار وبزيادة مقدارها 

ارتفاع صافي العملة في التداول في حين حافظت الودائع الجارية على مستواها في عام 
، %) ٨٣ر١(اخرى فبلغت  وقد ادى ذلك الى ارتفاع نسبتها الى عرض النقد مرة ٢٠٠٣

وقد يعزى ذلك الى انتهاء األسباب التي ادت الى تخفيض نسبتها وزيادة نسبة الودائع 
  ٠الجارية بعد استكمال عملية استبدال العملة

  العوامل المؤثرة في عرض النقد -ثانيا
  

ام ــمليار دينار عن ع) ٢٧٦٠ر٠( بمقدار٢٠٠٣ارتفع عرض النقد في عام 
حيث ،  الزيادة هي محصلة للعوامل التوسعية واالنكماشية المؤثرة فيهوان هذه ، ٢٠٠٢

في بان العوامل التوسعية بلغت اظهرت الموازنة النقدية الموحدة للجهاز المصر
) ١٠٢٠ر٥(مليار دينار تمثلت في صافي االئتمان على القطاع العام بمقدار) ٤٢٠٦ر٤(

المتمثلة (اضافة الى فقرة الموازنة ، يمن المجموع الكل%) ٢٤ر٣(مليار دينار أي بنسبة 
مليار ) ٣١٨٥ر٩(بمقدار) براس المال واالحتياطيات وصافي الموجودات االخرى

مليار دينار ومن اهمها الموجودات ) ١٤٤٦ر٤( في حين بلغت العوامل االنكماشية،دينار
ع من المجمو%) ٩٨ر٠(مليار دينار أي بنسبة ) ١٤١٧ر١(االجنبية اذ ساهمت بمقدار 

وقد يفسر هذا العامل الى ان تقييم المصارف التجارية لهذه الفقرة قد تم بسعر الصرف 
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المعلن في مزاد العملة على عكس العام السابق اذ استخدم سعر الصرف الرسمي والبالغ 
مليار ) ٣٢٢ر٣( آما ان تاثير شبه النقد آان انكماشيا بمقدار٠دوالر للدينار) ٣ر٢٠٨٨(

  ٠دينار 
مليار ) ٩٧٥ر٥( ازداد عرض النقد بمقدار٢٠٠٤ االول من عام وفي الفصل

حيث اظهرت جميع العوامل المؤثرة فيه تاثيرا توسعيا وان الجزء االعظم منه يعود ، دينار
في حين ان ديون ، من المجموع %) ٨٣ر٦(الى صافي الموجودات االجنبية التي تشكل 

جموع ، فيما شكل االئتمان الممنوح من الم%) ٨ر٧(ال يشكل اال ) صافي(القطاع العام 
وهذا ما يؤيد حقيقة %) ٧ر٣(جهاز المصرفي نسبة ضئيلة بلغت للقطاع الخاص من قبل ال

ثابتة هي اعتماد اقتصادنا على انتاج وتصدير النفط ومدى تاثير الموجودات االجنبية قي 
    ٠توسيع العملة المصدرة والمتداولة في القطر

    
  ٢٠٠٤ النصف االول من عــام ٢٠٠٣مصرفي العراقي لعـام أداء الجهاز ال  - ٢

 

يعتبر العراق من األقطار العربية التي  شهدت بدايات ظهور المؤسسات المصرفية            
روع        ١٨٩٠سنة  ) البريطاني األصل   (حيث تم فتح فرع للبنك العثماني        تح ف  وبعد ذلك تم ف

شرقي  للمصارف األجنبية والعربية منها على سبيل المثال البن        داد   ) البريطاني  (ك ال في بغ
داد     ١٩١٢ ى تأسيس المصرف الزراعي      ١٩٣٨والبنك العربي األردني في بغ  ،وصوال إل

نة   صناعي س ي       ١٩٣٥ال صرف الزراع ا الم صرفين هم ى م ا إل طره الحق م ش ذي ت  وال
ا          ١٩٤١والمصرف الصناعي سنة      وهما من أوائل المصارف الوطنية االختصاصية ، يليه

دي  صرف الراف نة  م ذي أسس س ص ١٩٤١ن ال أول م ال    آ راس  م ي  ب اري وطن رف تج
  ٠عراقي 

م تأسيس البنك المرآزي العراقي                      د ت ونظرا ألهمية إنشاء بنك مرآزي عراقي فق
وطني العراقي في       ة   ١٦/١١/١٩٤٧باسم المصرف ال في   ٦٦٦  بموجب اإلرادة الملكي

ر٩/١١/١٩٤٧ دره  أ ب ال ق هدت   ) ٥(س م د ش ي وق ار عراق ون دين سين ملي رة الخم ات يفت
  ٠اقية وفتح فروع للمصارف العربية ات إنشاء  العديد من المصارف العريوبداية الستين

م            ١٩٦٤/تموز   /١٤في   ) ١٠٠(ثـــم أعقب ذلك صدور قانون لتأميم المصارف رق
ة           ة المؤمم ة للمصارف بهدف إدارة المصارف العراقي والذي تضمن إنشاء المؤسسة العام

ه اال يم وتوجي صرفي ،وتنظ ان الم ق    ئتم ة لتحقي صارف التجاري ج الم ك دم ب ذل ا أعق آم
  :الوفورات االقتصادية ولزيادة قابليتها االقراضية في اربع مجموعات وهي 

  مجموعة مصرف الرافدين  .١
  مجموعة بنك بغداد  .٢
 مجموعة بنك االعتماد العراقي  .٣
 مجموعة البنك التجاري العراقي  .٤

  

سنة    ) ٤٨(  التجارية رقم   قانون المصارف  ١٩٦٧وشرع في عام      تأسست   ١٩٦٧ل
الي وإداري وهي مصرف                بموجبها أربعة مصارف لكل منها شخصية معنوية واستقالل م

 .الرافدين ، البنك التجاري ،بنك االعتماد العراقي وبنك بغداد 
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ه   ١٩٧٠لسنة  ) ٧٨(بالقانون  ) ٤٨(واجري التعديل األول على قانون رقم        م بموجب ت

صارف   ج الم صرف         دم ي ،م اري العراق ك التج ا البن صرفان هم صبح م ضها لت ع بع م
م       انون رق صارف بالق ة للم سة العام اء المؤس ك إلغ ب ذل م أعق دين ، ث ي ) ١٠٨٣(الراف ف

ام              ١٤/٩/١٩٧٠ م  في ع ا ت ة آم ى وزارة المالي دمج البنك    ١٩٧٤ ونقلت اختصاصاتها إل
ذي        التجاري العراقي بمصرف الرافدين ليصبح المصرف التجاري          د في العراق وال الوحي

ام      ك ع يد وذل صرف الرش دين وم صرف الراف ا م صرفين هم ى م د إل ن جدي طره م م ش ت
ى                    ١٩٨٨ اة عل اء الملق ين المصارف االخرى لتخفيف األعب ا وب سة بينه ق المناف  بهدف خل

مصرف الرافدين في إدارة موجوداته الكبيرة في ظل زيادة عدد فروعه وضعف استخدام                
 .لها التقنية في إعما

وبهدف إعطاء القطاع الخاص دورا اآبر في التنمية االقتصادية فقد تم تعديل قانون             
م     زي رق ك المرآ سنة  ) ٦٤(البن م  ١٩٧٦ل انون  رق سنة  ) ١٢( بالق ه  ١٩٩١ل م بموجب  ت

  .السماح للقطاع الخاص بإنشاء المصارف الخاصة بعد ان آانت حكرا على القطاع العام 
ا   ) مصرفا    ٢٦(في العراق     وحتى آتابة التقرير أصبح      ة    ) ٧(منه مصارف حكومي

 مصرفا أهليا ومنها مصرف إسالمي واحد ،   ومصرف واحد تابع للقطاع  مختلط        ) ١٩(و
ي       ، ورات خاصة ف ن التط د م هد العدي د ش ي فق صاد العراق ر االقت سياسة تحري ا ل وتطبيق

  :الجانب المصرفي ومن أبرزها
م             • د للبنك المرآزي رق انون جدي سنة   ) ٥٦(إنشاء ق ام في         ٢٠٠٣ل  يضمن استقالله الت

  .رسم سياسته النقدية بعيدا عن وزارة المالية
دره       • ال ق راس م راق ب ارة الع ك تج شاء بن تح    ) ١٠٠(إن ام بف ون دوالر للقي ة ملي مائ

  .االعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة باالستيرادات والصادرات
س • دة ب ة جدي ة عراقي دار عمل ات وبعة إص ن   فئ ارا م داول اعتب ي الت عت ف ض

١٥/٧/٢٠٠٣.  
م     • صارف رق د للم انون جدي دار ق سن)٩٤(اص سماح لثالث  ٢٠٠٤ة  ل صارف ة وال  م

ة لتصل                      وال المصارف  العراقي ز رؤوس أم أجنبية بفتح فروع لها في العراق وتعزي
سبة للمصرف العراقي او          ) ١٠(الى   ون دوالر  ) ٥(عشرة مليار دينار عراقي بالن ملي

                                                   .او ما يعادلها امريكي 
 

ا                    االمنوى فتحه وال فروعه د رؤوس ام م تحدي د ت ة  فق اما بالنسبة للمصارف االجنبي
  .خمسة وعشرين مليون دوالر ) ٢٥( في  العراق بــ 

  .تحرير سعر الفائدة المدينة والدائنة وترك تحديدها لقوى السوق  •
   ٠راءات التحويل الخارجي تخفيف اج •
مزاد يومي لبيع الدوالر للمصارف وزبائنها بهدف تحقيق استقرار لسعر صرف      اقامة   •

 ٠ ٤/١٠/٢٠٠٣الدينار العراقي اعتبارا من 
زاد االول في                     • دا الم د ب ة وق سياسة النقدي إقامة مزاد لحواالت الخزينة آجزء من مهام ال

١٨/٧/٢٠٠٤  
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 وما تبعها على الحياة االقتصادية في العراق ومنها زيادة ٢٠٠٣ وقـد أثرت إحداث آذار
  :موجودات المصارف التي ارتفعت لألسباب التالية 

  
) الدوائر الملغاة (م بموجبه تحويل آل مستحقات القطاع االشتراآي ــصدور قرار ت  -١

قدمة لها وتسجيل آافة مستحقاتها لصالح المصارف الحكومية مطروحا منها  التسهيالت الم
من قبل المصارف لتعويض المصارف عن خسائر فقدان مجوداتها  وقروضها المقدمة 

 .لهذه الدوائر والشرآات 
 يادة عدد حسابات المواطنين المخصصة لعملية استبدال العملة وما ادى اليه من زيادة في ز  -٢

  .الموجود النقدي لدى المصارف 
ستثمار لدى المصرف بسبب الرآود االقتصادي لوحظ انخفاض في ارصدة االئتمان واال  -٣

 وتردد المصارف والشرآات من الدخول في عمليات االستثمار ٢٠٠٣لما بعد احداث اذار 
 .واالقراض لعدم وضوح الرؤيا المستقبلية 

  

  النشاط االقتصادي للمصارف العراقية :  اوال 
  

  :هيكل المصارف العراقية  -أ 
  

ا تعمل   ٣١/٣/٢٠٠٤مصرفا حتى  ) ٢٥(اقي من يتكون الجهاز المصرفي العر    آله
ا         شاملة منه ة و      ) ٦(في مجال الصيرفة ال مصرفا خاصا من       ) ١٨(ستة مصارف حكومي

  وتقدم فروع المصارف خدماتها      *بينها مصرف إسالمي واحد ومصرف مختلط عدد واحد       
داد و    ) ٢٦٩(فرعا منتشرة في انحاء العراق منها       ) ٥٣٠(من خالل    شرة  م) ٢٦١(في بغ نت

ا     ٢٠٠٣في محافظات القطر وذلك آما في نهاية   ا ملحوظ روع انخفاظ  ، وقد سجل عدد الف
ام           ٢٠٠٢مقارنة بعام    ة ع سبب دمج       ) ٥٦٧ (٢٠٠٢ اذ آانت في نهاي ا ب ا  ) ٣٧(فرع فرع

  %) .٦٫٥ -(مع بعضها وبنسبة تغير 
  

ل ف ـويعم ا   ـ راق تقريب ات     ) ٢٠٧١٠(ي الع روع محافظ ى ف وزعين عل ا م موظف
 .ر ــالقط

  :وحسب الجدول االتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   المصرف المتحد لالستثمار ,
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 ٣١/١٢/٢٠٠٣ي ــــــــــــا فـــآم

    
ستة 

 التاسيس 

راس المال 
المدفوع مليون 

 المنتسبينالفروع  دينار

آفاية راس 
السيولة  %المال 

 % النقدية 

١ 
البنك المرآزي 

 ٠ ٠ ١٩٨٦ ٤ ٥٠٠ ١٩٤٧ العراقي
 ٢٠ ٣٣ ٦٤٧٢ ١٥١* ٤٠٠٠ ١٩٤١ الرافدين ٢
 ٩٩ ١٣ ٦١٢٣ ١٦١ ٢٠٠٠ ١٩٨٨ الرشيد ٣
 ٦٥ ١٧ ٨٦٤ ٤١ ١٦٠٠ ١٩٣٥ الزراعي ٤
 ٥٤ ٤٥ ١٨٣ ٥ ١٠٠٠ ١٩٣٥ الصناعي ٥
 ٠ ٠ ٧١٥ ١٨ ١١٠٠ ١٩٤٨ العقاري ٦
 ٤٧ ١٧ ١٢٢ ٥ ١٠٠٠ ١٩٩٠ االشتراآي ٧
 ٧٧ ٢٨ ٥٠٠ ١٨ ٢٦٤٠ ١٩٩٢ بغداد ٨
 ٨٥ ٤٧ ٣٤٧ ٩ ٣٤٢٧ ١٩٩٢ التجاري ٩
 ٧٧ ٣١ ٢٠٥ ١٠ ٥٠٥ ١٩٩٣ االسالمي ١٠
 ٨٢ ٣٩ ٤٤٨ ١٢ ٣٢٤٠ ١٩٩٣ الشرق االوسط ١١
 ٥٦ ٢٨ ٣١١ ١٠ ١٧٥٠ ١٩٩٣ البصرة ١٢
 ٦١ ١٥ ٤٧٥ ١٧ ١٩٢٠ ١٩٩٣ االستثمار ١٣
 ٦٦ ٥٧ ١٨٩ ٧ ١٥٠٠ ١٩٩٤ المتحد ١٤
 ٥٧ ٣٩ ٧٢ ٤ ٩٣٧ ١٩٩٥ االهلي ١٥
 ٧٧ ١٩ ٢٨١ ١٠ ١٦٠٠ ١٩٩٨ االئتمان ١٦
 ٧٩ ٢٥ ٢٣٣ ١٤ ١٢٠٠ ١٩٩٩ دار السالم ١٧
 ٨٤ ٣٨ ٧١ ٥ ١٢٥٠ ١٩٩٩ بابل ١٨
 ٨٥ ٣٤ ١٦٧ ٥ ٨٠٠ ١٩٩٩ سومر ١٩
 ٦٤ ١٥ ٢٣١ ١٧ ١٣٥٧ ١٩٩٩ االقتصاد ٢٠
 ٦٦ ٢٩ ١٣٠ ٣ ١٠٠٠ ١٩٩٩ الورآاء ٢١
 ٦٧ ٣٧ ٢٣٤ ٨ ١٣٢٠ ١٩٩٩ الخليج ٢٣
 ٥٥٧- ١٦ ١٩١ ٦ ١٣٥٧ ٢٠٠٠ البرآة ٢٤
 ٩٤ ٦٤ ١٠٠ ٤ ١٠٠٠ ٢٠٠١ الموصل ٢٥
 ٠ ٠ ٣٠ ١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ياالتحاد الصناع ٢٦
 ٠ ٠ ٣٠ ١ ٢٥٠٠ ٢٠٠٤ الشمال٢٧

  
  

  :النشاط المصرفي العراقي   -ب 
ودات    الي الموج جل اجم دار      /  س ا بمق راق ارتفاع ي الع ة ف صارف العامل للم

ى  ) ٣٠٦٠٣٩٣٢( صل ال ار لت ون دين ام  ) ٣٣٧٩٥١٢(ملي ة الع ي نهاي ار ف ون دين  ٢٠٠٣ملي
ل  ة ا  ) ٣١٩١١٩٣(مقاب ار نهاي ف دين ام ال سبة ت٢٠٠٢لع ة ج  أي بن ر عالي ـغي ت ــ دا بلغ

)٠%) ٩٥٩  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  مصارف خارج العراق ) ٨(منها  *



٢٥

  
  
  

 الموجودات

 ٢٠٠٣سنة  ٢٠٠٢سنة  التفاصيل 
نسبة 
 %التغيير

 ٩٥٩ ٣٣٧٩٥١٢٥ ٣١٩١١٩٣ داء المطلوباتا 
 ١٢٧٢ر٦ ١٨٧٦٤٣٨ ١٣٦٦٩٨ الموجودات النقدية 
 ٩٧٣٥ر٨ ٢٦٩٩٤٧٩٥ ٢٧٤٤٦٣ موجودات اخرى 
 ١ر٥ ١٥٦١١٩٥ ١٥٣٧٣٧٠ االستثمار 
 ٠٫٩٠ ١٥٥١٨٦١ ١٥٣٧٣٧٠ حواالت 
 ٢٧ر٦- ٩٣٣٤ ١٢٩٠٧ اسهم خاصة 
 ٣٫٧٠- ٦٢١١٣٠ ٦٤٥٢٤٤ االئتمان 
 ٣٢٫٥٠- ٢٢٤٧١٣ ٣٣٢٩٨٧ قطاع حكومي 
 ٢٦٫٩ ٣٩٦٤١٧ ٣١٢٢٥٧ قطاع خاص 
 ٤١٫٦ ٣٥٨٧٦٨ ٢٥٣٢٥٤ القروض 
 ٣٦ر٢- ٣٤٩٧٣٢ ٢٥٣١٩٧ اوراق تجارية مخصوم 

 
  :االئتمان  -ج 

دار       انخفض  إج   دي بمق ى         ) ٢٤١١٤(مالي االئتمان النق ار ليصل إل ون دين ) ٦٢١١٣٠(ملي
ام  ة الع ار نهاي ون دين ل ٢٠٠٣ملي ك مقاب ام  ) ٦٤٥٢٤٤(وذل ة الع ي نهاي ار ف ون دين  ملي

ات اإلقراض خالل         % )  ٣ر٧٠ -(وبنسبة تغير ٢٠٠٢ ى انخفاض أو توقف عملي ود إل ك يع وذل
ة وانعكاسها          الربع الثاني والى نهاية السنة المالية      صادية واألمني  وذلك بسبب تردي األوضاع االقت

  . .على نشاط اإلقراض المصرفي  
ان        يد االئتم غ رص ث بل تراآي ،حي اع االش اع الخاص والقط ابين القط ان م وزع االئتم وت

أما القطاع االشتراآي فقد    %) ٦٤(مليون دينار وبأهمية نسبية     ) ٣٩٦٤١٧(المقدم للقطاع الخاص    
سبة     ) ٢٢٤٧١٣(سجل رصيد   ار أي  ن ون دين رة    % )٣٦(ملي ة الفت اء أو   ٢٠٠٣نهاي سبب إلغ  ب

  .تدمير العديد من منشآت ودوائر هذا القطاع وخاصة شرآات التصنيع العسكري 
مليون دينار وهي نسبة مرتفعة لالسباب      ) ٣٥٨٧٦٨(وقد بلغ رصيد القروض والتسليفات المقدمة       

  : ادناه 
  . مبالغ القروض المقدمة  عدم تناسب الضمانات مع-١
سييل أو              -٢ ة الت سكن والموجودات بطيئ دور ال ة ب  رداءة بعض الضمانات المقدمة وخاصة المتعلق

  .اعتماد الكفاالت الشخصية 
و تعرض  ة ل ات المالي سبب ضعف االمكان داد القروض ب أخر بعض المقترضين عن س ت

ة        مشاريعهم إلى التدمير أو عمليات السلب أو االوضاع االم  ا القطر وضعف البني ة التي يمر به ني
ة                   ستطع المنتجات العراقي تيراد ودخول سلع ال ت تح االس دمير فضال عن ف التحتية التي رافقت الت

   ٠منافستها مما ادى إلى تأخر اإلنتاج في هذه المشاريع وبالتالي عدم قدرتها على السداد 
  
  في االوراق المالية االستثمارات   - د
  

دار           حقق رصيد اال   سابقة بمق سنة ال ون  ) ١٠٩١٨(ستثمارات  ارتفاعا بسيطا عن ال ملي
ى   صل ال ار لت ام   )١٥٦١١٩٥(دين ي ع ار ف ون  دين ل ٢٠٠٣ملي ون ) ١٥٥٠٢٧٧( مقاب ملي

  :وهو يتمثل في %) ١ر٥( وبنسبة تغير ٢٠٠٢دينار عام 
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غ     .١ يال بل ا قل جلت ارتفاع ي س ة والت واالت الخزين ث بلغ  ) ١٤٦٩١(ح ار حي ون دين ت ملي
بقتها         ) ١٥٥١٨٦١ (٢٠٠٣حوالت الخزينة نهاية العام      سنة التي س مليون دينار مقارنة بال

   .)%٠٫٩ (مليون دينار وبنسبة تغيير) ١٥٣٧٤٧٠(والبالغة 
مليون دينار حيث    ) ٣٥٧٣(ا األسهم الخاصة فقد انخفضت بشكل ملحوظ وبمبلغ قدره          ــام .٢

يد   ل الرص ام    ) ٩٣٣٤(وص ة الع ار نهاي ون دين بقتها    ٢٠٠٣ملي ي س سنة الت ة بال  مقارن
  .مليون دينار ) ١٢٩٠٧(والبالغة 

 
 آفاية رأس المال والسيولة   - هـ

ة ر          ار آفاي ة عل المصارف     أيستخدم البنك المرآزي أسلوب او معي ال للرقاب س الم
ة ر          و  وه ة آفاي ى ضرورة ت        أاحد المعايير المصرفية الحديثة  وتستند اهمي ال ال مين أس الم

ا  ضمان واالم ول         ال د معق ى عائ ة عل ع المحافظ دائنين م ع وال حاب الودائ افي الص ن الك
%) ١٥(للمساهمين ووضع البنك المرآزي العراقي الحد االدنى  لكفاية راس المال البالغة             

يد  %) ١٢( ثم عدلت الحقا إلى   ١٩٩٤للمصارف عامة منذ العام      لمصرفي الرافدين والرش
  .٢٠٠٢ لضخامة موجوداتها  اعتبارا من نهاية عام

سبة   ذه الن غ متوسط ه ـد بل سنة  %) ٣١(وقـ ة  عن ال سبة مرتفع ـ وهي ن سابقة ب ال
  )%.١٠ر٦(اي بنسبة تغير %) ٢٩(ان آانت بعد %) ٣ر١(

د بلغت                  ة فق ة آاف دى المصارف العامل ة ل سيولة المحقق سبة ال ا في   %)٦٩(اما ن آم
ة  ه   ٢٠٠٣نهاي سيولة لدي ث وصلت ال ة حي تبعاد مصرف البرآ د اس ي %) ٥٥٧-( بع وه

ضبابية  ا ال تثمارية والرؤي سبب ضالة الفرص االس ة ب سبة عالي ة  ن تثمارات  المأمون لالس
  .والمتاحة للمصارف فضال عن اقتصار اعمالها على الصيرفة المحلية 

 :المطلوبات 
  :وفيما يلي اجمالي نشاط جانب المطلوبات 

  
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ التفاصيل   

نسبة 
 %التغير 

 ٩٥٩ ٣٣٧٩٥١٢٥ ٣١٩١١٩٣٫١ المطلوبات 
 ٥٣ر٨ ٤٣١٨٦٧١٫٦ ٢٨١٨٣٢٤٫٥ الودائع 
 ٤٣ر٢١٨٥٠٠٥٫٩٣ ١٥٢٤٥٠٩٫٤ حكومية 

 ٦٤ر٢١٣٣٦٦٥٫٧٩ ١٢٩٣٨١٥ر١ خاصوالمختلط
 ١٢٦ر٦ ١٠١٩٧٠٢٫٧ ٤٤٩٩٠٧٫٦  الجاري 
 ١٦ر١-  ٨٠٣٦٧٫٨ ٩٥٨١٤٫٣  الثابت

 ٣٨ر١  ١٠٣٣٥٩٥ ٧٤٨٠٩٣٫٢ التوفير 
 ٢٣ر٣  ١٨٣٨٠٨٫٥  ١٤٩٠٠٣٫٤ راس المال واالحتياطي
   ٢٦٥٣٦٢٦٠ ٢٠٧٥٠١٫٣  مطلوبات اخرى

  
 الودائــع 

مليون  دينار نهاية العام     ) ٤٣١٨٦٧ر٦(ى المصارف العاملة آافة     سجل اجمالي الودائع لد   
ان ٢٠٠٣ د ان آ ام   ) ٢٨١٨٣٢٤ر٥( بع ة الع ار نهاي ون دين درها  ٢٠٠٢ملي ادة ق  وبزي

ر  ) ١٥٠٠٣٤٧ر٦( سبة تغي ار وبن ون  دين ومي   %) ٥٣(ملي اعين الحك ي القط ادة ف اءت الزي وج
دار            ة بمق ع الحكومي ع رصيد الودائ ى     ) ٦٦٠٤٩٦ر٦(والخاص حيث ارتف ار ليصل ال ون  دين ملي
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ام  ) ٢١٨٥٠٠٥ر٩( ة الع ار نهاي ون دين ع للقطاع الخاص ٢٠٠٣ملي د ان سجل رصيد الودائ  بع
دار   تلط مق ى  ) ٨٣٩٦٥٠٦(والمخ صل ال ار لي ون دين ة ملي) ٢١٣٣٦٦٥ر٧(ملي ار نهاي ون  دين

ام  ان  ٢٠٠٣الع د ان آ ام   ) ١٢٩٣٨١٥٫١( بع ار ع ون  دين سبية    .٢٠٠٢ملي ة الن ت األهمي وآان
  .) % ٣٫٧( والثابتة)%٤٧٫٨(،الجارية ) %٤٨(لودائع التوفير 

  
  :رأس المال واالحتياطي   - و

صارف      اطي للم ال واالحتي وع راس الم ـغ مجم ام   بل ة الع ة نهاي  ٢٠٠٣العامل
درها  )١٨٣٨٠٨ر٥( ادة ق ار بزي ون  دين ة ) ٣٤٨٠٥(ملي سابقة والبالغ سنة ال ن ال ع
درها     ) ١٤٩٠٠٣( ر ق سبة تغي ار بن ون  دين صارف    %) ٢٣(ملي ض الم ادة بع سبب زي ب

  .لرؤوس اموالها 
   

  القطاع المالي: ثانيا 
"""""""""""""""  

  شرآات التأمين    -أ 
  

غ عدد هذه الشرآات في تعتبر شرآات التامين من المؤسسات المالية الوسيطة وبل
  .العراق سبعة منها ثالث شرآات حكومية واربع شرآات اهلية 

مليون ) ٢٤٢١٤(٢٠٠٣وقـد بلغت رؤوس أموال هذه الشرآات في نهاية عام 
اما في ٢٠٠٢عن العام %)  ٣ر١( مليون دينار أي بنسبة انخفاض )٢٤٩٩٤(دينار مقابل 

مليون دينار محققة ) ٨٤٨( المدفوعة مجال نشاط الشرآات فقد بلغت ارصدة االقساط
مليون دينار وذلك ) ١٢٠٢(بعد إن آانت %) ٢٩ر٤(انخفاض عن السنة السابقة بنسبة 

بسبب االحداث السياسية التي مر بها قطرنا وانعكاسها على االوضاع االقتصادية وفيما 
  .٢٠٠٣و٢٠٠٢يلي جدول باجمالي نشاط شرآات التامين لعامي 

                                                                                              
  نشاط شرآات االستثمار المالي  -ب 

المالي من المؤسسات المالية الوسيطة هدفها تمكين  تعد شرآات االستثمار
المستثمرين والمدخرين من ضم موارد الشرآة إلى أموال المواطنين وتوجيهها إلى    

ضيف واالستثمار في اقتناء االوراق المالية العراقية من اسهم وسندات وحواالت التو
خزينة وفي ودائع ثابتة ، أو استثمارها في المساهمة في تاسيس شرآات جديدة في مختلف 

  .اوجه النشاط االقتصادي 
من قانون الشرآات  رقم ) ٩(د تأسست هذه الشرآات بموجب احكام المادة ـــوق

 ويعتبر البنك المرآزي الجهة القطاعية المختصة بنشاطها وفق احكام ١٩٩٧لسنة ) ٢١(
 ونظمت اعمالها بموجب النظام رقم قانون البنكمن المادة الثانية والستين من ) ب(الفقرة 

 ويمكن ايجاز ٢٠٠٣تسع شرآات حتى نهاية عام ) ٩( ، وقد بلغ عددها ١٩٩٩لسنة ) ٥(
 :اعمال الشرآات باالتي 

  

 وبيع حواالت الخزينة وسندات الحكومة واالسهم والسندات واالوراق المالية شراء  -١
  .االخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد لالوراق المالية 

  .استثمار جزء من اموالها في شرآات أخرى وفق احكام قانون الشرآات   -٢
  .ادارة المحافظ االستثمارية لحسابها أو لحساب الغير   -٣
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  .دات قرض وشهادات إيداع اصدار سن  -٤
اقراض الشرآات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها تلك   -٥

  .الشرآات 
  .استثمار جزء من اموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف   -٦

  
 وآما ٢٠٠٣وفيما يلي اجمالي نشاط الشرآات حسب ما ورد في موازناتها آما في نهاية 

  :لمرفق يظهره الجدول ا
 بلغ حجم االستثمارات مليون دينار ، وقد) ٢٤٧٦ر٧(غ اجمالي رأس المال واالحتياطي ـبل   -١

 )٢١ر٥(ن راس المال بجانب عائد قليل م% ٥٣مليون دينار وبنسبة ) ١٣١٧ر٧(لديها 
مليون دينار، مما يعكس تواضع نشاط هذه الشرآات في عمليات االستثمار لحذرها من 

وآذلك عدم وضوح الرؤيا االستثمارية لهذا .ثمارات في االوراق المالية هبوط قيمة االست
   ٠القطاع

  
  :وفيما يلي متوسط حجم النشاط النقدي    -٢

 %٣٩راس المال                       / نسبة النقد  •
  %٧٣االيرادات              / نسبة المصروفات  •
 %٦٦الموجودات                       / االستثمار •
 %        ٧راس المال                           / الربح  •

 
   لالوراق المالية العراقسوق    -ج 

 لالوراق المالية بمثابة حجر الزاوية لسوق راس المال والتي يتم العراقتعد سوق   
سوق للقيام بواجباتها هذه الفيها تداول االوراق المالية من اسهم وسندات وقد عمدت 

 حيث عملت ادارتها الى تنظيم حرآة التداول ١٩٩٠لسنة ) ٢٤(انونها رقم المحددة في ق
   ٠لالسهم واقرار آلية تقوم على قاعدة التفاعل  بين قوى العرض والطلب 

   لالوراق المالية العراقنشاط سوق     
   ٢٠٠١جاء نشاط السوق متباين في حجم التداول وعدد االسهم المدرجة المتداولة في عام 

) ٥٣٥٢(مليون دينار اذ سجل انخفاض بمقدار ) ٢٦٣٥١( ٢٠٠٢التداول لعامبلغ حجم  -١
  %) .١٦٫٨(مليون دينار وبنسبة تغير  

  :  عدد االسهم المدرجة -٢
 مليون سهم بعد ان آان ) ٤٧٥٤١ (٢٠٠٢بلغ عدد االسهم المدرجة في السوق العام       

 تغيريون سهم وبنسبة مل) ٦٧٩٤(مليون سهم مسجال ارتفاعا ملحوظا بمقدار ) ٤٠٧٤٧(
   ٠ %)١٦ر٦(
) ٣٩٤٦( بعد ان آان ٢٠٠٢مليون سهم عام ) ٥٨٧١(بلغ عدد االسهم المتداولة في السوق  -٣

ويمكن ) ٤٨ر٧(مليون سهم بنسبة ) ١٩٢٥( مسجال ارتفاعا بمقدار ٢٠٠١مليون سهم عام 
 اجمال نشاط سوق بغداد لالوراق المالية 
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 %.١٥ والقيمة السوقية بنسبة ١٦٫٧جة والمتداولة بنسبة  ارتفاعٍ عدد االسهم المدر-١ -٤
 ويعود ذلك الى ترآز عدد من االسهم المتداولة )%١٦ر٨ (انخفاض حجم التداول بنسبة -٥

  .) %٥٥(على اسهم شرآات االستثمار والتي تميزت بانخفاض أسعارها بنسبة 
 فقد توقف نشاط ٢٠٠٣ بارتفاع معدالت االسهم المتداولة اما في سنة ٢٠٠٢تميز العام  -٦

 ٢٠٠٤السوق بسبب االحداث التي شهدها البلد وشهدت السوق في الربع األول من العام 
حيث آانت تسمى بسوق بغداد لالوراق تغيير  اسمها الى سوق العراق لالوراق المالية 

وضمان استقاللها اإلداري والمالي عن وزارة المالية وباشرت اول جلساتها في تموز المالية 
٠ ٢٠٠٤   

 
 
 

  العـــراق  سـوق اط ــــنش

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ التفاصيل
نسبة 
 التغير

عدد الشرآات المدرجة في 
 ١ ٩٥ ٩٤ ٩٦ ٩٦ السوق

عدد االسهم المتداولة 
 ٤٨ ٥٨٧١ ٣٩٤٦ ٣٤٨٢ ٢٢٨٨ )بالمليون(

 ٤ر٤ ٩٤ ٩٠   عدد الشرآات المتداولة
 ١٦ر٦ ٤٧٥٤١ ٤٠٧٤٧   عدد االسهم المدرجة

 ١٦ر٨- ٢٦٣٥١ ٣١٧٠٣   م التداولحج
 ٨٨ر٤-٢٩٨٩٢٤٩٧٠٩٣١٣٥٩٦٩٣٦٣٥٣٣ القيمة االجمالية
    ٧٥٩٧٠ العقود المنفذة
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  الفصل الرابع 
  ة العامةقطاع المالي

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  
ان استمرار سريان العقوبات االقتصادية التي خضع لها االقتصاد العراقي منذ بداية 

 ٢٠٠٣التسعينات من القرن الماضي وحتى انتهاء العمليات العسكرية بعد الربع األول من عام 
سيما بعد التدهور . ة السوءوتغير النظام السياسي قد حمل معه أثار أجماعية واقتصادية في غاي

الكبير في مرآز الحكومة النقدي بفعل توقف صادرات النفط وتجميد األرصدة العراقية في البنوك 
والمؤسسات األجنبية والعربية مما افقد القطر أهم مصادر الدخل وقنوات التمويل من النقد 

نات االقتصاد حيث األمر الذي أضعف سياسات االقتصاد الكلي وأثر على مكو. األجنبي 
انخفضت معدالت االستثمار والنمو وتقلصت  مشارآة الدولة في العديد من النواحي االقتصادية 
واالجتماعية وآان واضحا القصور في خدمات التنمية البشرية آالتعليم والرعاية الصحية 

مالت األجنبية وقد يفسر ذلك بالعديد من العوامل أهمها الشح في الع. والخدمات العامة األخرى 
وأنخفاض سيولة الجهاز المصرفي واالنكماش في الودائع الحكومية وعدم امكانية المحافظة على 

سياستين المالية والنقدية في الاستقرار االسعار والتوازن النقدي ، مع العجز الذي أتسمت به 
جاتها التي غذاها أحداث االثار المرغوبة وااليجابية في الحد من ظاهرة التضخم التي اشتدت مو

التدفق الهائل للسيولة والتدهور في سعر الصرف خاصة مع استمرار الميل من قبل الحكومة 
لتغطية العجز في الميزانية عن طريق االقتراض من الجهاز المصرفي واعتماد مبدا التمويل 

اري التضخمي بطبع االوراق النقدية ، نتيجة لمواجهة متطلبات االنفاق العام بشقيه الج
واالستثماري ، ولما آانت المؤشرات االحصائية اداة مهمة للوقوف على تقييم متابعة دور 
السياسة المالية في مسيرة التنمية في المجاالت المختلفة وفي ظل الحديث عن االيرادات والنفقات 

  : الحكومية نود ان نبين ما ياتي 
  الموازنة العامة  – ١

 وزارتي المالية والتخطيط غير المنشورة بلغت على وفق الدراسة المعدة من قبل
ملياردينار ، استحوذت ايرادات ) ٤٥٩٦ر٠( نحو٢٠٠٣االيرادات العامة المتوقعة لعام 

في حين %) ٨٩(مليار دينارعلى اهمية نسبية قدرها ) ٤٠٩٦ر٥(النفط المقدرة بنحو 
 االستخدام بلغت نسب مساهمة الموارد االخرى من ايرادات القطاع الحكومي ورسوم

على التوالي ، بينما لم %) ١ر٧(و %) ١ر٩(و%) ٧ر٣(ودخل الضرائب االخرى الى 
تتحقق اية عوائد من الرسوم الكمرآية وضريبة الدخل وذلك نظرا اللغاء هذين الوعائين 

 فيما بلغ اجمالي ٠ ٢٠٠٤منذ انتهاء العمليات العسكرية حتى نهاية الربع االول من عام 
مليار ) ٩٢٣٢ر٢( نحو٢٠٠٣لعام )  الجارية واالستثمارية(ية المتوقعة النفقات الحكوم

كس االرقام المطلقة والنسبية في ضوء التوقعات التي انتهت اليها الدراسة وتع، دينار
االتجاه نحو التوسع في تقديم الخدمات االجتماعية ونوعيتها في الجوانب المختلفة وخالل 

 قد خمنت بعجز قدره ٢٠٠٣متابعة هذه االرقام يتضح ان الموازنة العامة لعام 
  ٠مليار دينار ) ٤٦٣٦ر٢(
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  ٢٠٠٣تقديرات ايرادات الموازنة العامة لعام 

  
 التقديرات االيرادات الفقرة
 ٤٠٩٦ر٥ النفط ١
 ــــــــ رسوم آمرآية ٢
 ــــــــ ضريبة الدخل ٣
 ٣٣٧ر٥) العامايرادات القطاع(ايرادات امالك الدولة  ٤

 ٨٥ر٥ رسوم استخدام ٥
 ٧٦ر٥ دخل وضرائب اخرى ٦

 ٤٥٩٦ر٠ اجمالي االيرادات المقدمة 
  

   دائرة الموازنة- وزارة المالية-:المصدر
              وزارة التخطيط

 
 

 اجمالي االيرادات والنفقات الفعلية والمخمنة 
  في الموازنة العامة للفترة

  ٢٠٠٣ و ٢٠٠١
  )مليار دينار(                                       

 النفقات العامة االيرادات العامة السنة

 ٢٠٧٩ر٧ ١٢٨٩ر٢ ٢٠٠١

٢٠٠٣*  
 

 ٩٢٣٢ر٢ ٤٥٩٦ر٠

  
  دائرة الموازنة وزارة المالية/ المصدر 

  ارقام تخمينية على وفق الدراسة المعدة من قبل وزارتي المالية والتخطيط *   
  

  ريةالموازنة الجا -اوال 
تكتسب اهمية بالغة آونها تعد واحدة من ) االعتيادية(الشك ان الموازنة الجارية 

ادوات الحكومة في تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية  وفي اطار هذا المفهوم وعلى 
 ، لذلك ٢٠٠٣مليار دينار لعام ) ٤٥٩٦ر٠(وفق التوقعات خمنت االيرادات العامة بنحو 

قام تعبر عن حقيقة التطور الحاصل في ايرادات الموازنة الجارية ونظرا لعدم توفر ار
السيما ضريبة الدخل والضرائب الكمرآية وحصة الموازنة الجارية من االيرادات العامة  

مليار دينار وبالتالي فقد ) ٣٨٦٦ر٢( بنحو ٢٠٠٣فقد تم تخمين االيرادات الجارية لعام 
 ويعكس جانب االنفاق الجاري ٠دات العامةمن اجمالي االيرا%) ٨٤(استأثرت بنسبة 

) ٧٣٦٢ر٣(التطور الحاصل في جانب االيردات حيث بلغت النفقات الجارية المتوقعة 
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مليار دينار ساهمت فيها آل فصول االنفاق السيما النفقات التحويلية ونفقات االفراد 
احتلت الفصول على التوالي فيما %) ٢٠(و%) ٥٧(العاملين بالنسبة االآبر والتي آانت 

%) ٦(ة اقل آالمستلزمات السلعية والمكافئات والرواتب التقاعدية ياالخرى اهمية نسب
  ٠ويمكن متابعة فصول التصنيف االقتصادي بمواد االنفاق االخرى %) ٧(و

  
  الموازنة االستثمارية  -ثانيا

  على وفق الدراسة والتي بلغت فيها٢٠٠٣ان االيرادات العامة المتوقعة لعام 
مليار دينار للعام المذآور تنعكس في ) ٤٠٩٦ر٥(ايرادات النفط المخمنة والبالغة نحو
 وان الزيادة في ايرادات الخطة آان مصدرها الزيادة ٠زيادة ايرادات الخطة االستثمارية

 ان ايرادات االستثمار الحكومي المتوقعة ٠المتوقعة في ايرادات الموازنة العامة من النفط 
وآان من شأن تلك االيرادات ان تجد ٠ ٢٠٠٣مليار دينار في عام ) ٧٣٠ر٣(قد بلغت 

طريقها نحو خطة االستثمار وتشير االرقام التخمينية الى ان نفقات الخطة قد بلغت 
  ٠ ٢٠٠٣مليار دينارمن عام ) ١٨٦٩ر٩(

ان السمة العامة للموازنة االعتيادية وميزانية الخطة آانت قد تميزت باالرتفاع 
 في آال الجانبين االيرادات والنفقات ، وان االتساع في االنفاق الحكومي المتواصل

الجاري جاء آنتيجة النتهاج سياسة انفاقية توسعية خاصة في مجاالت التنمية البشرية 
آالتعليم والرعاية الصحية ، اضافة الى زيادة القدرة الشرائية لالفراد العاملين عن طريق 

ديدة بايجاد فرص عمل وامتصاص جزء من البطالة ،  زيادة الرواتب وخلق دخول ج
ويمكن القول ان هذا االتجاه له اثار اقتصادية واجتماعية بالغة االهمية في رفع المستوى 

  ٠المعاشي للمواطنين 
  

  ٢٠٠٣و٢٠٠١النفقات المقدرة لعامي 
  )مليار دينار(

 ٢٠٠٣ ٢٠٠١ النفقات
 ٧٣٦٢ر٣ ١٤٩٠ر٧ النفقات الجارية

 ١٨٦٩ر٩ ٥٨٨ر٩ رأسماليةالنفقات ال
 ٩٢٣٢ر٢ ٢٠٧٩ر٦ االنفاق الكلي

   دائرة الموازنة- وزارة المالية-:المصدر
 
  ٢٠٠٣-٢٠٠١االيرادات للسنتين 

  )مليار دينار(
 ٢٠٠٣ ٢٠٠١ االيرادات
 ٣٨٦٦ر٢ ١٠٧٩ر٦ الجارية

 ٧٣٠ر٣ ٢٠٩ر٦  االستثمارية
 ٤٥٩٦ر٠ ١٢٨٩ر٢ المجموع

  
  الية دائرة الموازنة وزارة الم٢٠٠١ السنة - :صدرالم
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  الدين العام الداخلي  - ٢  

  
خالل متابعة مجموع الدين العام الداخلي ومكوناته يالحظ ان حواالت الخزينة قد 

) ٤٧٩٨ر٦(استأثرت بالجزء االآبر من اجمالي الدين الداخلي ، فيما ارتفع الدين من 
 بزيادة مطلقة ٢٠٠٣مليار دينارعام ) ٥٥٤٣ر٧( الى٢٠٠٢مليار دينار عام 

، ارتفع حجم حواالت الخزينة من %) ١٥ر٥(مليار دينار وبنسبة زيادة ) ٧٤٥ر١(قدرها
 ، ونظرا ٢٠٠٣مليار دينار عام ) ٤٦٣٤ر٧( الى٢٠٠٢مليار دينار عام ) ٤١٩٣ر٢(من 

الرتفاع حجم الدين العام الداخلي فقد انخفضت االهمية النسبية لحواالت الخزينة الى االول 
 وآانت مساهمة ٠ ٢٠٠٢ قياسا الى عام ٢٠٠٣خالل عام %) ٨٣(الى ) %٨٧(من 

خالل االماد %) ٦٦(ارتفعت الى%) ٦٣(البنك المرآزي في هذا النوع من االستثمار 
%) ٢٨ر٠(و %) ٣٢ر٠(اما مساهمة المصارف التجارية فقد آانت نسبتها ، نفسها

م نفسه المستمر من قبل  على التوالي قابل ذلك استمرار الحج٢٠٠٣ و ٢٠٠٢للسنتين 
  ٠ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢مليون دينار للسنتين ) ٢ر١(الجهات االخرى المقدر بنحو

  
  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢الدين العام الداخلي للفترة 

  )بالمليون                                                                           (
  نسبة التغير ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

١ : ٢% 
 النقدي لدى البنك رصيد الموجود

 المرآزي
٥٠ ٩٠٨٩٣٤ ٦٠٥٣٣٤ 

 ١٠ ٤٦٣٤٧٥٠ ٤١٩٣٢٥٠ حواالت الخزينة العراقية
 ١٦ ٣٠٧٩٤٧٤ ٢٦٥٤٠٧٤ لدى البنك المرآزي

 ١ ١٥٥٣١٦٧ ١٥٣٧٠٦٧ لدى المصارف التجارية
 ــــ ٢١٠٩ ٢١٠٩ لدى المصارف االخرى
 ١٥ ٥٥٤٣٦٨٤ ٤٧٩٨٥٨٤ مجموع الدين العام الداخلي

  
  البنك المرآزي العراقي / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / االحصاءات الداخلية قسم     
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  لفصل الخامسا

  القطاع الخارجي
  ميزان المدفوعات

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  
 سنة وقد تــم    ٢٧ بعد انقطاع دام اآثر من       ألول مرة تنشر ارقام ميزان المدفوعات العراقي      

د                  تكييف بعض ال   صادر عن صندوق النق ة الخامسة ال دفوعات الطبع زان الم دليل مي ا ل رات وفق فق
  .الدولي 

الي العجز ال              ى ــــــ  اشارت التقديرات االولية لميزان المدفوعات العراقي الى  انخفاض اجم
ام      ) ١٩٠٠٫٧(  دره        ٢٠٠٣مليون دوالر في ع ل عجز ق ام        ) ٥٧٨٩٫٤( مقاب ون دوالر في ع ملي

   % ) .٦٧٫٢(  انخفاض  مقدارها  اي بنسبة ٢٠٠٢
  جاء استنادًا الى تقديــــــــرات٢٠٠٣وتجدر االشارة الى ان انخفاض العجز في ميزان عام 

 IMF        غ از المصرفي بل اطي الرسمي للجه ة     ) ١٠٠٠(بـأن االحتي دم دق ون دوالر ونظرًا لع ملي
ديرات  االرقام المحلية بهذا  الخصوص تم اعتماد المبلغ المذآور في هذ         ه التقديرات اضافة الى التق

ي         لتوضيح بشأن التغير في المتأخرات      زان الكل ى ان    .  العجز الحقيقي في المي شير ال د ان ن والب
دينار العراقي                     رد بال الميزان يعد الول مرة بالدوالر للبيانات آافة ، اما فيما يتعلق بالبيانات التي ت

ع           فقد تمت معالجتها استنادا الى اعتماد سعر         ة وبواق سوق المحلي صرف الدوالر تجاه الدينار في ال
  . دينار لكل دوالر  ١٥٠٠

اد           ى اعتم ضا ال ع                ( آما تجدر االشارة اي ل الواق زان لكي يمث دأ االستحقاق في اعداد المي مب
  ).الفعلي لوضع االقتصاد العراقي الخارجي وبما ينسجم مع اغراض اعداد الحسابات القومية

تعراض س    ي اس ا يل زان        وفيم ي مي سية ف رات الرئي ي الفق صلت ف ي ح ورات الت ريع للتط
  :. المدفوعات العراقي

    الحساب الجاري   - ١
الم الخارجي ،                             ة مع الع صادية الحقيقي ات االقت ع الحساب الجاري العالق يعكس واق

ي                  اتج المحل آما يؤثر على مستوى الفعاليات االقتصادية الداخلية  من خالل تاثيره في الن
ذها ،                    صادية وتنفي سياسة االقت سية في صياغة ال االجمالي بأعتباره أحد المؤشرات الرئي

ى     ث ادت ال راق حي ا الع ر به ي م سريعة الت رات ال ي ضوء التغي اع ف ي ارتف ز ف  العج
اري ال  ساب الج ـالح ام ) ٩٣٤. ٥(ى ـــ ون دوالر ع ل عج ٢٠٠٣ملي دره ـز قـ، مقاب

ام   ) ٧٨٢٫٠( ون دوالر ع س٢٠٠٢ملي اع به  اي بن دارها ارتف ع )%١٩. ٥( مق  وترج
  . الى عجزالميزان التجاري وميزان الخدمات العجز ارتفاع اسباب 

  
  -:اما اهم  التطورات في مكونات الحساب الجاري فهي     

  
  الميزان التجاري  -اوال 

دفوعات العراقي  ،                  زان الم سي في مي يعتبر الميزان التجاري المكون الرئي
ة ف   ن اهمي ه م ا ل الل     لم ن خ ة م ذه االهمي اءت ه ارجي  وج عه الخ ر وض ي تقري

  .تصدير النفط الخام الذي يلعب دورا رئيسيا في تمويل االقتصاد العراقي 
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دره زا ق اري عج زان التج ائج المي جلت نت ام ) ٢٢٢٫٤(     س ون دوالر ع   ٢٠٠٣ملي

دره    ضًا ق ل فائ ام   ) ٢٤٠١٫٥(مقاب ون دوالرع ى انخ  ٢٠٠٢ملي ك ال ود ذل اض   ويع ف
  .الصادرات وارتفاع االستيرادات وآما مبين ادناه 

  

ى         -:الصادرات     -أ  صادرات  ال ام        )٩٧١١. ١( انخفض اجمالي ال ون دوالر في ع  ملي
ـل ٢٠٠٣ ام )  ١٢٢١٨٫٨( مقابــ ون دوالر ع اض  ٢٠٠٢ ملي سبة انخف   ، اي بن
   %) ٢٠ .٥(قدرها 

  
   الصادرات النفطية -١

صادرات النف          ر ال ي تعتب دفوعات العراق زان الم ي مي سي ف ورد الرئي ة الم طي
ر من       شكل اآث زال ت د   من  % ) ٩٥(والتي آانت والت رادات العراق خصوصا بع اي

دواء والحاجات االساسية       ١٩٩٧عام   ذاء وال ل الغ .   نتيجة السماح بتصدير النفط مقاب
ى     صادرات ال ذه ال ى انخفاض ه ديرات ال شير التق ون دوالر ) ٨٣٤٨. ٨(وت ام ملي ع

ام      ) ١١٣٤٣. ٧(  مقابل    ٢٠٠٣ ون دوالر ع سبة انخفاض     ٢٠٠٢ملي     )٢٦٫٤( اي بن
وتعود اسباب االنخفاض الى عمليات التخريب والحرق التي اصابت انابيب تصدير                

ي   نفط العراق ذين        . ال ر المنف ي عب نفط العراق صدير ال ع ت سن  وض ع  تح ا يتوق آم
  .   زيادة ايرادات العراق الخارجية  وبالتالي توقع٢٠٠٤الشمالي والجنوبي في عام 

  
   صادرات المنتجات النفطية -٢

ى ا              ى     نخفاض اظهرت البيانات االولية ال ة ال . ٥( صادرات المنتجات النفطي
ام  ) ٧٣ ون دوالر ع ل ٢٠٠٣ملي ام  ) ١٣٥(  مقاب ون دوالر ع سبة ٢٠٠٢ملي  اي بن
اضا رادات   %) ٤٥. ٦ (نخف ذه االي ادة ه ستقبال زي ع م ع  ويتوق سن الوض ع تح م

  . االقتصادي للعراق 
  
   الصادرات غير النفطية -٣

ام      مل) ١٢٨٨. ٨ (النفطية الى  ارتفعت الصادرات غير            ون دوالر ع  ٢٠٠٣ي
   .%)٧٤. ١(ا ــ وبنسبة ارتفاع مقداره٢٠٠٢عام  مليون  دوالر) ٧٤٠. ١( مقابل 

  

نفطية المسجلة فعال بلغــــــــــت    اظهرت البيانات االولية الى ان الصادرات غير ال         -اوال
ل من          ٢٠٠٣مليون دوالر عام    )  ١٦٣. ٨( %) ١٠( وبقيت هذه الصادرات تشكل اق

صادرات              شجيع ال من اجمالي الصادرات رغم اتباع عدد من السياسات التي حاولت ت
  .من خالل تسهيل االجراءات  او اعتماد اسعار صرف تشجيعية 

  

صادر       -ثانيا ديرات ال ذهب  بحدود                بلغت تق سلع وال ا ال ا فيه ة فعال بم ات االخرىالمهرب
ام ) ١١٢٥( ون دوالر ع ذهب    ٢٠٠٣ملي ا ال ا فيه سلع بم ال ال ة انتق را لحري   نظ

د  رط او قي دون ش وال ب ارة .  ورؤوس االم ى ان التج ا ال ارة هن ن االش د  م والب
ذر  يت. بشكل واسع  ) خروج ودخول سلع الى العراق (الحدودية عن طريق التهريب      ع

وفر احصائيات رسمية                    معه وضع تقديرات دقيقة لمقدار هذه التجارة في  ظل عدم ت
ى عدم                    ابقا اضافة ال دة س وعدم االلتزام بتعليمات التحويل الخارجي التي آانت معتم
ة          ن ناحي ات م ذه العملي صر ه ة لح ذ الحدودي ة المناف ي آاف صائية ف ة اح ود جه وج
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ا تمارات خاصة يصرح به ق اس م احصائية ووف د ت الي فق ل االشخاص وبالت  من قب
  . اعتماد حالة السوق العراقية آمؤشر لهذه التقديرات 

  
  االستيرادات سيف    -ب 

   

مليون دوالر ) ٩٩٣٣. ٥(      اشارت التقديرات االولية الى ارتفاع االستيرادات الى 
. ٢(اع ـــــــــــــــ اي بنسبة ارتف٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٩٨١٧. ٣( مقابل ٢٠٠٣عام 
ونظرا لعدم  توفر االحصائيات الدقيقة عن االستيرادات الواصلة فعال الى %) . ١

العراق بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء ، فقد تم تقدير االستيرادات استنادا الى النسب 
آما . ماقبل الحرب % ) ٧٢(حاليا و % ) ٩٢(المحددة من قبل االمم المتحدة والبالغة 

 هذه االستيرادات الى استهالآية ورأسمالية استنادا الى السلع المتداولة م تصنيفـت
أي بضمنها تكاليف الشحن والتأمين وذلك ) سيف ( ا ، آما تم تقدير االستيرادات ــمحلي

) فوب( لصعوبة فصل هاتين الفقرتين ويمكن تقديرهما في حالة تحويل االستيرادات الى 
  .  ن والتأمين لتمثل تكاليف الشح%) ١٥(بنسبة 
  

 ٢٠٠٣مليون  دوالر عام ) ١٣٧. ٣(ا االستيرادات للمنتجات النفطية فقد بلغت ــام
  والسبب يعود الى حاجة السوق العراقية لسد ٢٠٠٢في حين التوجد معامالت في عام  

         . االستهالك المحلي من هذه المنتجات حاليا 

راق بموجب المساعدات المقدمة من م تقدير االستيرادات التي جاءت الى العـــت
    . ٢٠٠٣مليون دوالر عام  ) ٤٥٠(منظمات االغاثة وبعض الدول االخرى بمقدار 

  

سلع مهربة الى ( م تقدير االستيرادات االخرى عبر التجارة الحدودية ــفي حين ت
مليون دوالر بما فيها استيراد السيارات والسلع الكهربائية ) ٢٨٠٠(بواقع ) الداخل 

  .استنادا الى حالة السوق العراقية ... واجهزة الكومبيوتر والسلع المعمرة   
  

د من االشارة هنا الى ان تعطل العمليات المصرفية من خالل الجهاز ــوالب
المصرفي  وشح الموارد االجنبية المتوفرة لدى الدولة وتحديد االستيرادات في ظل اتفاق 

ن وسائل الدفع التي تتم خارج الجهاز المصرفي ــالكثير م دـــالنفط مقابل الغذاء والدواء ول
ون تحويل خارجي ، االستيرادات بالمقايضة ، االستيرادات  االستيرادات بد( اـــومنه

االستيرادات بقروض سلعية ، ) االردنية ، السورية ، الترآية ( بموجب االتفاقيات 
االستيرادات بالدفع االجل خصوصا االستيرادات بموافقات خاصة ، المساعدات العينية ، 

في الحرب مع ايران مع فترة استحقاق قصيرة جدا ، االستيراد بالدينار العراقي اضافة 
  . الى االستيرادات بالدفع النقدي 

  
  حساب الخدمات    -انيثا

           

يطغى على حساب الخدمات  في ميزان المدفوعات العراقي بالعجز المزمن            
ذا                   والسبب لكون العراق   واع الخدمات من الخارج ، ل ة ان  من الدول التي تتلقى آاف

ـدره            ى تحقيق عجز قـ ديرات ال ام    ) ١٣٣٩٫٤(اشارت التق ون دوالر ع  ٢٠٠٣ملي
دره  زًا ق د ان سجل عج ام  ) ٢٣٤. ٥(بع ون دوالر ع اع ٢٠٠٢ملي سبه ارتف  اي بن

دارها      ى ت       % ٤٧١٫٢في العجز مق ود ال ذا العجز يع سي له سبب الرئي ضمين وان ال



٣٧

في حساب الخدمات والتي تم تقديرها    % ٣مصاريف عمليات حفظ السالم والبالغة      
ـمبلغ  ام   ) ٢٣٩ . ٢(ب ون دوالر لع صاريف    ٢٠٠٣ملي دير م ى تق افة ال  ، اض

شير    . السفارات والملحقيات  التجارية والثقافية العراقية في  الخارج       د ان ن ا الب آم
ا    ديرات عملي ضمن تق ساب يت ذا الح ى ان ه ل   ال ات النق أمين وعملي شحن والت ت ال

ة االخرى              امالت الحكومي سفر الخارجي والمع شير      .االخرى وحرآة ال د ان ن  والب
صنيفها وفق                     ديل ت يتم تع ة وس ة الرابع الى ان تصنيف هذه الفقرات آان وفق الطبع

  . الطبعة الخامسة عند توفر بيانات تفصيلية 
  

   ميزان الدخل -الثثا
رة ت          ـالول م شير        ـ ي وت دفوعات العراق زان الم ي مي دخل ف سابات ال صل ح م ف

ى      ساب ال ذا الح ي ه ز ف اض العج ى انخف ديرات ال ام ) ٣٦١. ٧(التق ون دوالر ع ملي
ـل ٢٠٠٣ ام ) ١١٥٦. ٥( مقابــ ون دوالر ع اض٢٠٠٢ملي سبة انخف %) ٦٨. ٧(  وبن

     .-:ويتوزع هذا الحساب الى بندين رئيسين هما 
  

  ين تعويضات العامل   -أ
ى        املين ال ضات الع اع تعوي ى ارتف ديرات ال ارت التق ون ) ٦٠. ٠(اش ملي

ام  ي ع ل ٢٠٠٣دوالر ف ام ) ٩. ٧( مقاب ون دوالر ع اع ٢٠٠٢ملي سبة ارتف  اي بن
 العاملين العراقيين  في    تحويل رواتب ويعود السبب الى حرية      % ٥١٨٫٦مقدارها  

اق ويتوقع ارتفاع هذه الفقرة     الخارج والمشارآة في اعالة عوائلهم المقيمين في العر       
ا         ا فيه ة بم مية والخاص صارف الرس ع الم ل م ي التعام ة ف وفر الثق ع ت ستقبال م م
ل                     ة تعليمات التحوي ى مكاتب الوساطة في ظل مرون المصارف االجنبية اضافة ال
ر                 اد تحري الي اعتم الخارجي والسماح بالصيرفة الشاملة والتعامل مع الخارج وبالت

  .ة في ميزان المدفوعات العراقي المعامالت الجاري
  

  دخل االستثمار    -ب
تثمار ال              ـى تشير التقديرا ت االولية الى انخفاض العجز في فقرة دخل االس  ــ

ل    ٢٠٠٣مليون دوالر عام    ) ٤٢١. ٧( ام      ) ١١٦٦. ٢( مقاب ون دوالر ع  ٢٠٠٢ملي
دي       %  ٦٣٫٨اي بنسبة انخفاض مقدارها      رات ويعود السبب الرئيسي الى تعديل التق

ابقا                 ل العراق س لفقرة الفوائد المستحقة وغير المسددة عن القروض المستلمة من قب
دين            وتقديرها للعام الحالي فقط      د ( حيث تــم تسجيلها في فقرة الدخل من ال ، ) الفوائ

والبد ان نشير الى امكانية تعديل هذه التقديرات لمتأخرات الفائدة في ظل محاوالت       
  .ا او اعادة جدولتها مستقبال خفض المديونية او شطبه

  
  
  
  
  
  
  



٣٨

  
  التحويالت بدون مقابل   -رابعا

ام     ) ٩٨٩. ٠(اظهرت نتائج هذا الحساب فائضا  بلغ          ٢٠٠٣مليون دوالر ع
ود اسباب تحقق      ٢٠٠٢مليون دوالر عام    ) ١٧٩٢. ٥(بلغ  را  مقابل عجزا آبي     وتع

  -: ي ــــيل اــ  الى م٢٠٠٣عام في الفائض 
  

د ان     % ٥بة التعويضات المحددة من قبل االمم المتحدة وبواقع         انخفاض نس   - ١ ا بع حالي
ى           % ٢٥آانت بواقع    ذه التعويضات ال الغ ه ون  ) ١٢٠٩. ٠(حيث انخفضت مب ملي
 وبنسبة انخفاض    ٢٠٠٢مليون دوالر عام     ) ١٩٣٧. ٣( مقابــل   ٢٠٠٣دوالر عام   
 % ) .٣٧. ٦(مقدارها

ام    ) ٢١٩٨. ٠(القطر بمبلغ قدره    م تقدير المساعدات الواردة الى      ــت  - ٢ ون دوالر ع ملي
رة                  ٢٠٠٣ ذه الفق زداد ه ع ان ت ا يتوق  اغلبها من دولة الواليات المتحدة االمريكية آم

درت         ار دوالر  ) ٣٣(عند أدخال المساعدات الواردة من الدول المانحة والتى  ق ملي
نوات    ة س دى أربع ى م راق واصال    . عل ار الع ة اعم ي  حمل ساهم  ف ي ست ح والت

  . قطاعاته الصحية والتعليمية والخدمية 
         

راقيين           املين الع ويالت الع ذلك تح ساعدات الخاصة وآ ق بالم ا يتعل ا فيم ام
ات سواء                        ذه البيان وفر ه د ت يتم اضافتها عن ر من سنة س المقيمين في الخارج والآث

 . عن طريق الجهاز المصرفي او مكاتب الوساطة 
  

  والمالي  الحساب الرأسمالي- ٢
  

دولي                       د ال ل صندوق النق ا من قب ع حالي يستند اعداد هذا الحساب الى التصنيف المتب
الي في العراق                          ات عن وضع الحساب الرأسمالي والم وفر بيان ى عدم ت والبد ان نشير ال

ابين   رة الحصار م ي فت ام ١٩٩١خصوصا ف ة ع د  ٢٠٠٢ ولغاي ى التقيي ود ال سبب يع  وال
ار ل الخ ات التحوي ات حساب رأس بتعليم ر عملي ة تحري دم امكاني ى  ع ي تنص عل جي الت

تقرار االوضاع  دم اس سبب ع راق ب ي الع تثمارية ف ة االس ى ضعف البيئ ال ، اضافة ال الم
رة اخر                   تقرار اسعار الصرف وعوامل آثي ة وعدم اس دم     ىالداخلية للبلد من جه ق بع  تتعل

   .استقرار االجراءات والقوانين والتعليمات بشأن االستثمار
  

امالت         في الحساب الرأسمالي نتيجة  ضعف           اشارت التقديرات الى عدم وجود مع
ة     ويالت الجاري ين التح ز ب ى التميي درة عل عف الق راق وض ي الع صائي ف ل االح العم

ساب          ذا الح ن ه ة ع ات فعلي وفر بيان دم ت مالية اوع ويالت الرأس ق   . والتح ا يتعل ا فيم ام
دره      التبتقديرات الحساب المالي فقد سجلت هذه        ون   )  ٥. ٩(قديــــــرات فائضا طفيفًا ق ملي

   . ٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٤٦٤٧. ١( مقابل عجزا قدره ٢٠٠٣دوالر عام 
  
 
  
  
  



٣٩

  
  وفيما يلي استعراض سريع ألهم  مكونات هذا الحساب  

  
ر    -اوال تثمار المباش ـت: االس غ  ـ دير مبل وال  ) ١٠٠٠(م تق دخول رؤوس االم ون دوالر ل ملي

  .  في ظل االنفتاح الخارجي ٢٠٠٣ض االستثمار المباشر خالل الربع االخير من عام لغر
  

تم        ةبما ان السوق النقدية والمالية ضعيف    :  استثمار الحافظة     -ثانيا م ي ذا ل ا ل دا في العراق حالي  ج
 .تقدير هذه الفقرة  

  
ى انخفاض العجز      اشارت التقديرات االولية  : االستثمار االخر     -ثالثا ى     ال ون   )  ٩٩٤. ١( ال ملي

ام  ي ع غ ٢٠٠٣دوالر ف ز بل ل عج ام ) ٤٦٤٧. ١( مقاب ون دوالر ع سبة ٢٠٠٢ملي  اي بن
دارها     ز مق ي العج اض ف ام      ) ٧٨. ٦(انخف ـي ع ز فـــ اض العج باب انخف اءت اس د ج وق

ستلمة من              ٢٠٠٣  الى انخفاض تقديرات االقساط المستحقة وغير المسددة عن القروض الم
ام    ـى    ٢٠٠٣ قبل العراق لع ل      ) ٢٥٢٢. ١( ال ون دوالر مقاب ون دوالر   ) ٤١٨٨. ١(ملي ملي

الغ التي حولت من حساب              %  . ٣٩٫٨ وبنسبة انخفـاض      ٢٠٠٢عام   آما تم تسجيل المب
ة    ( DFIاالمم المتحدة الى  حساب  غ  ) الصندوق العراقي للتنمي ون  ) ٢٦٠٠. ٠(وبمبل ملي

د اظهرت       دوالر، اما فيما يتعلق بالحساب المالي للقطا       ديرات تحقق      ع الخاص فق ائج التق نت
ام       ) ١٦٠٠. ٠(فائض قدره    ون دوالر ع ل عجـز    ٢٠٠٣ملي ون دوالر   ) ٤٥٩. ٠( مقاب ملي

ساهمة القطاع               ٢٠٠٢عام   ستقبال م ع م  وهو يمثل معامالت خارج الجهاز المصرفي ويتوق
ل المرون  ي ظ تثمار ف ات االس ة وعملي ارة الخارجي ات التج شيط عملي ي تن اص ف ة الخ

  .واالنفتاح االقتصادي واستقرار الوضع الداخلي للعراق 
  
  فقرة السهو والخطأ   - ٣

ـدره    ) والتي تعتبر فقرة موازنة في الميزان       ( سجلت فقرة السهو والخطأ    ا قـــــــ     مبلغ
   ٢٠٠٢مليون دوالر عـــام ) ٣٦٠. ٣( مقابل ٢٠٠٣عام مليون دوالر ) ٩٧٢. ١(

رد           هذه الفقر  ةان ارتفاع قيم   ة يشيرالى النقص في عمليات التغطية واالخطاء التي ت
يم او  اء التقي صنيف او اخط ب او الت ق التبوي ن طري عار ع دد اس صرف او تع  ال

  ... . االخطاء الواردة بشأن مفهوم االقامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٠

  
  التجارة الخارجية

             
ا التخطيط      تعتبر احصاءات التجارة الخارجية الي بلد احد الدعائم االس         اسية التي يقوم عليه

 .السليم للتنمية االقتصادية لذلك البلد 
دول                         ا من منتجات ال ى جانب سد احتياجاته ة ال ة يمكن للدول ق التجارة الخارجي فعن طري
ات التي تعوق                         ة  وتجنب االختناق ر المتوازن ة غي االخرى ان تصحح االختالل الناشى عن التنمي

ائض            التنمية ، آذلك يمكنها انماء     ا تصريف ف ا حتى يمكنه  صادراتها بمعدل اآبر من نمو وارداته
تيراد       ة الس ا فرص اح له ذلك تت ي وب تهالك المحل ة االس ن حاج اج ع سلع    االنت ن ال ا م مايلزمه

ضرورية ، ة  ال وة العالق دى ق م المؤشرات لم ر من اه ات االحصائية تعتب ى ان البيان باالضافة ال
 .االقتصادية للدولة والدول االخرى

  
ولذلك آان من الضروري توفير احصاءات دقيقة بقدر االمكان عن التجارة الخارجية حتى             
ى               البالد ال رار من استخدامها بهدف الوصول ب تتمكن االجهزة المختصة  وعلى رأسها صناع الق

  .افضل وضع اقتصادي لها
  

ر في                 ى نقص آبي ذي ادى ال ه القطر وال ات  وال يخفى الوضع االستثنائي الذي يمر ب البيان
   .الواردة من مصادرها االساسية

 
  .٢٠٠٣ وبيانات ٢٠٠٢ولغرض تجاوز هذه العقبة فقد تم تخمين بيانات عام 

  
  الصادرات  - ١

 مليون دوالر مقارنة بنحو      )١٠٠٨٢ ,٣( ما قيمته    ٢٠٠٣بلغ اجمالي صادرات عام   
ام  دو) ١٠١٧٥ ,٩( دره    ٢٠٠٢الر ع ا ق ذلك انخفاض سجالً  ب ون ) ٩٣٫٦( م .            دوالرملي
    

  الصادرات حسب الفئة االقتصادية   -اوال
 

            .            فئة المواد الغذائية االولية *  
الي   )%٥. ٠٠(  لتبلغ ٢٠٠٣غذائية االولية عام ارتفعت صادرات المواد ال    من اجم

ل      ) ٥٠٤٫١(قيمته   االصادرات اي م   ه    %) ١٫٤٦(مليون  دوالر مقاب ا قيمت ) ١٤٨٫٩(اي م
                                      .  ٢٠٠٢ مليون  دوالر عام 

  
     فئة المواد الخام* 

ام   ام ع واد الخ ادرات الم ضت  ص سبته ٢٠٠٣انخف غ مان ن %) ٩١٫٩٠( لتبل م
ه     ون دو ) ٩٢٦٥٫٦(اجمالي الصادرات اي ما قيمت ل ملي ه   %) ٩٨٫٠٦(الر مقاب ا قيمت اي م

         .٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٩٩٧٨٫٢(
  
  
  



٤١

  
  فئة السلع الرأسمالية  * 

ام     مالية ع سلع الرأس ادرات ال ت ص سبته   ٢٠٠٣ارتفع ا ن غ م ن %) ٠٫١٠( لتبل م
ه     صادرات اي ماقيمت الي ال ام        )٠٫١٠ (اجم ك آانت صادرات ع ل ذل ون دوالر  مقاب ملي

                                                          .ث انها لم تشكل اي نسبة  ضئيلة جدًا حي٢٠٠٢
  

     فئة السلع االستهالآية * 
من اجمالي  %) ٣٫٠٠( لتبلغ نسبة    ٢٠٠٣ارتفعت صادرات السلع االستهالآية عام      

ل   )٣٠٢٫٥(الصادرات اي ما قيمته  ه   %) ٠٫٤٨( مليون دوالر  مقاب ا قيمت ) ٤٨٫٦(اي م
    .   مليون دوالر

  
  .صادرات  بضمنها النفط الخام والكبريت والفوسفات  حسب التوزيع الجغرافي  : ثانيا 

  
ى دول      در ال د ص راق ق ان الع صادرات ب ي لل ع الجغراف داول التوزي ر ج تظه

  مليون دوالر اي ما يشكل نسبة) ٧١٧٨٫٥( ما قيمته ٢٠٠٣االمريكيتين عام 
مليون دوالر اي ما  )٢٩٠٠٫١(ات العراق مقابل من اجمالي صادر) %٧١. ٢٠( 

ـام  )٢٨. ٥٠(ه نسبت                                  .٢٠٠٢ من اجمالي صادرات العراق ع
        

ام  د انخفض ع تراآية ق دول االش ى ال راق ال ان صادرات الع ا تظهر الجداول ب آم
ى ٢٠٠٣ ون دوالر) ١٠٠٫٨( ال سبته  ملي ا  ن ن مج%)١. ٠٠(اي م ادرات   م وع ص م

سبته       ) ٥٠٠٦٫٥(العراق مقابل    من مجموع صادرات      ) %٤٩. ٢٥(مليون دوالر اي ما ن
  . العالم ىالعراق ال

  

ام                  * ضا ع  حيث   ٢٠٠٣تظهر الجداول ان صادرات العراق الى الدول العربية قد انخفض اي
ى          ) %٨. ٨٠(دوالر وتشكل نسبة     مليون) ٨٨٧. ٢(بلغ   من مجموع صادرات العراق ال
ل ال الم مقاب سبته ) ١٢٤١. ٤(ع ا ن ون دوالر أي م وع صادرات  ) ١٢. ٢٠( ملي ن مجم م

  .٢٠٠٢العراق الى العالم عام 
  

د سجلت                 * اع ملحوظ حيث      آما تظهر الجداول ان صادرات العراق الى االتحاد االوربي ق ارتف
سبته        )١٣٤٠. ٩ (بلغت ما قيمته   صادرا     %)  ١٣. ٣٠( مليون دوالر أي ما ن الي ال ت من اجم

  . أي الصادرات٢٠٠٢الى العالم بينما لم تسجل الجداول لعام 
  

  الصادرات حسب القطاع :ثالثا
  القطاع العام   -أ 

تظهر جداول الصادرات حسب القطاع بأن صادرات القطاع العام قد انخفضت عام            
ت ٢٠٠٣ ث بلغ سبته  ) ٩٢٢٥٫٣( حي ا ن ون  دوالر أي م الي ) %٩١٫٥٠(ملي ن اجم م

ه       ٢٠٠٢الصادرات عن عام     ون  ) ٩٩٥٢ ,٠( حيث بلغت صادرات القطاع العام ما قيمت ملي
  .من اجمالي صادرات) %٩٧٫٨٠(دوالر أي ما نسبته 

  
  
  



٤٢

  
  القطاع الخاص -ب 

ا القطاع الخاص فقد اظهرت الجداول ارتفاع ملحوظ حيث بلغت الصادرات عام            ـام
سبته  ) ٨٠٦. ٥ (٢٠٠٣ ا ن ون دوالر أي م صاد ) %٨٫٠٠(ملي الي ال ن اجم ل م رات مقاب

  .من اجمالي الصادرات )%٢. ١٠( أي ما نسبته ٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٢١٣٫٧(
  

 القطاع المختلط   -جـ 
  .ة صادراتأيـــ ٢٠٠٣ -٢٠٠٢م تسجل الجداول لعامي ـــل

  
   القطاع االجنبي -د 

ام   ارتفعت صادرات القطاع االج غ ٢٠٠٣نبي ارتفاع طفيف ع ون  ) ٥٠. ٤( لتبل ملي
ا  سبته دوالر أي م ل      %)٠. ٥٠(ن الم مقاب ى الع راق ال ادرات الع الي ص ن اجم ) ١٠( م

ون دوالر عمل ـي سبته ٢٠٠٢ام ـ ا ن ى   ) %٠. ١٠( أي م راق ال الي صادرات الع ن اجم م
  .م ـــالعال

     
  )C.T.I.S.(صادرات حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة : رابعا 

 

ى     بفي المرت ) تعلقة بها الوقود المعدنية وزيوت التشحيم الم    (ي شعبة   ــتأت ى عل ة االول
ام     ا ع ذي طرأ عليه رغم من االنخفاض الطفيف ال ون ) ٨٤٥٩( حيث بلغت  ٢٠٠٣ال ملي

سبته  ا ن ل   %) ٨٣٫٩٠(دوالر أي م الم مقاب ى الع راق ال ادرات الع الي ص ن اجم م
  .٢٠٠٢من اجمالي الصادرات عام %) ٩٠٫٩٦(مليون دوالر اي ما نسبته ) ٩٢٥٦٫٤(
  

ا       فقد  ) لمواد الخام غير الغذائية عدا الوقود     ا(ا شعبة   ـام ة اذ انه ة الثاني سجلت المرتب
ام     ًا ع ًا طفيف ت ارتفاع صبح ٢٠٠٣ارتفع سبته   ) ٨٠٦٫٥( لت ا ن ون دوالر أي م . ٠٥(ملي

ل %) ٨ سبته   ) ٧٢١٫٩(مقاب ا ن ون دوالر أي م ن%) ٧٫١٠(ملي ادرات   م الي ص  اجم
                     .العراق

  
عبة   ا ش و(ام ة  الم ات الحي ة والحيوان غ     ) اد الغذائي وظ لتبل شكل ملح ت ب د ارتفع فق

ام  ) ٥٠٤٫١( ون دوالر ع سبته  ٢٠٠٣ملي ا ن ل %) ٥٫٠٠( أي م ون ) ١٤٨٫٩(مقاب ملي
  .من اجمالي الصادرات %) ١٫٤٦( أي ما نسبته ٢٠٠٢دوالر عام 

  
صبح    ـام ت لت د ارتفع ة فق واد الكيمياوي عبة الم ا  ) ١٠٠٫٨(ا ش ون دوالر أي م ملي

ام   %) ١٫٠٠(سبته  ن ل    ٢٠٠٣ع سبته         ) ٢٣٫٧( مقاب ا ن ون دوالر أي م ام  %) ٠٫٢٣(ملي ع
  . من اجمالي الصادرات ٢٠٠٢

  
ا      ) ٦٠٫٥(آذلك شعبة مصنوعات المتنوعة فقد ارتفعت لتصبح           ون دوالر أي م ملي

سبته  ام %) ٠٫٦٠(ن ل ٢٠٠٣ع سبته  ) ٥٫٠( مقاب ا ن ون دوالر أي م ام %) ٠٫٠٥(ملي ع
  .ادرات  من اجمالي الص٢٠٠٢

      .ا بقية الشعب لم يطرأ عليها تغير ملحوظـام
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  االستيرادات – ١

    
ام           تيرادات لع الي االس غ اجم  ٢٠٠٣شهد جانب االستيرادات ارتفاعًا ملحوظًا حيث بل

ه  ا قيمت ام ) ١٠٠٦٣٫١(م ة بع ون دوالر مقارن غ ٢٠٠٢ملي ث بل ون دوالر ) ٩٤٨٢٫٦( حي ملي
  .) ٦٫١٢(محققا بذلك معدل نمو مقداره 

   
  االستيرادات حسب الفئة االقتصادية -اوال

  
  .المواد الغذائية االولية فئة   *   

لتبلغ ما نسبته ) المواد الغذائية االولية( لفئة ٢٠٠٣انخفضت االستيرادات عام 
) ٦٤٢٫٩(أي ما قيمته %) ٦٫٧٨(مليون دوالر مقابل ) ٥٦٦٫٥(أي ما قيمته %) ٥٫٦٣(

  .                                                                   ٢٠٠٢مليون دوالر عام 
  

  .فئة المواد الخام* 
أي %) ٠٫٢٤(لتبلغ مانسبته ) المواد الخام( لفئة ٢٠٠٣انخفضت االستيرادات عام 

أي ما قيمته %) ٠٫٦٦(اجمالي االستيرادات مقابل من  مليون دوالر) ٢٤٫١(ما قيمته 
                  . ٢٠٠٢ ر عامن دوالمليو) ٦٢٫٦(

  
  الرأسماليةفئة السلع * 

لتبلغ ما نسبته ) الرأسمالية( ضمن فئة ٢٠٠٣انخفضت االستيرادات عام 
دوالر وهي الفئة االعلى من اجمالي مليون ) ٧٣٥٦٫١(ه أي ما قيمت%) ٧٣٫١٠(

عام مليون دوالر ) ٧٤٧٢٫٣(أي ما قيمته %) ٧٨٫٨٠( مقابل ٢٠٠٣االستيرادات عام 
٢٠٠٢                                                                                                       . 

  
  .   فئة السلع االستهالآية *     

 ضمن فئة االستهالآية لتبلغ ما نسبته ٢٠٠٣ارتفعت االستيرادات عام 
أي ما قيمته %) ١٣٫٧٦(مليون  دوالر مقابل ) ٢١١٦٫٢(أي ما قيمته ) %٢١٫٠٣(
  .  ٢٠٠٢ مليون دوالر عام) ١٣٠٤٫٨(

  
          الستيرادات حسب التوزيع الجغرافيا -اثاني
 
تظهر جداول التوزيع الجغرافي ان دول االتحاد االوربي ومجموعة الدول االسيوية وآذلك   * 

ت مرآز الصدارة من بين الدول التي استورد العراق منها مجموعة الدول العربية قد اخذ
من %) ٣٦٫٣٧( ، حيث بلغت نسبة ما استورده من دول االتحاد االوربي ٢٠٠٣عام 

مليون دوالر اي بارتفاع ملحوظ مقابل ) ٣٦٥٩٫٩( اجمالي االستيرادات اي ما قيمته 
  . ٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٣١٢٫٩(اي ما قيمته %) ٣٫٣٠(
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  لتصبح ٢٠٠٣تظهر جداول االستيرادات من مجموعة الدول االسيوية قد انخفضت عام     *

اي ما قيمته %) ٢٩٫١٠(مليون دوالر مقابل ) ٢٥٨٢٫٢(اي ما قيمته %) ٢٥٫٦٦(
 .مليون دوالر ) ٢٧٥٩٫٤(

 ما ٢٠٠٣آما تظهر جداول االستيرادات ان مجموعة الدول العربية قد ارتفعت لتبلغ عام   * 
اي ما  %) ١٦٫٦٠(مليون دوالر مقابل ) ٢٠٠١٫٥(اي ما قيمته %) ١٩. ٨٩(نسبته 
  .٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ١٥٧٤٫١(قيمته 

 حيث ٢٠٠٣من المالحظ ارتفاع قيمة االستيرادات من مجموعة الدول االشتراآية عام   * 
اي ما %) ٢٫٠٠(مليون دوالر مقابل ) ٨٦٧٫٤(اي ما قيمته  %) ٨٫٦٢(بلغت نسبتها 

  . ٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ١٨٩٫٦(ته قيم
ريكي         الآما يالحظ ان      *  ين تجداول قد اظهرت انخفاض حاد وملحوظ في االستيرادات من االم

ام   سبة لع ت الن ث بلغ ه %) ٠٫٢٤(٢٠٠٣حي ا قيمت ل  ) ٢٤٫٢(اي م ون دوالر مقاب ملي
  .٢٠٠٢مليون دوالر عام )  ٢٨٣٥٫٣(اي ما قيمته %) ٢٩٫٩٠(

        
     تيرادات حسب القطاعاالس -ثالثا

  
 القطاع العام                                                                                                        -أ 

ام  ام لع اع الع تيرادات القط داول ان اس ر الج سبته ٢٠٠٣تظه ا ن غ م ضت لتبل د انخف  ق
دارها           ) ٧٠٦٣٫٣(يمته  اي ما ق  %) ٧٠٫٠٠( سبة مق ل ن مليون دوالر من اجمالي االستيرادات مقاب
  .٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٨٣٩٢٫١(اي ما قيمته %) ٨٨٫٥٠(

  
 القطاع الخاص                                                                                                   - ب

تيرادات   داول ان االس ر الج ام   للتظه ت ع د ارتفع اع الخاص ق سبته  ٢٠٠٣قط ا ن غ م  لتبل
ل          ) ٢٩٩٩٫٨(اي ما قيمته    %) ٣٠٫٠٠( تيرادات مقاب الي االس %) ١١٫٠٠(مليون دوالر من اجم

  .٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ١٠٤٣٫١(اي ما قيمته 
  

                                                                   القطاع االجنبي                                -جـ 
ام    ٢٠٠٣يالحظ ان القطاع االجنبي لم يستورد عام      سب ٢٠٠٢ بينما تظهر جداول ع  ة  ان ن

  .مليون دوالر) ٤٧٫٤(من اجمالي االستيرادات اي ما قيمته %) ٠٫٥٠(ما استورده بلغت 
  

  )C.T.I.S.(االستيرادات حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة  - رابعا
  
تشير بيانات الهيكل السلعي لالستيرادات حسب المجموعات الرئيسية للسلع ، الى ان شعبة                - أ

ام           )  مكائن ومعدات النقل  ( ال تزال تستأثر بالتصنيف االآبر من االستيرادات حيث بلغت ع
سبته     ٢٠٠٣ ا    %) ٧٣٫١٠( ما ن ه   اي م ل      ) ٧٣٥٦٫١(قيمت ون دوالر مقاب %) ٧٨٫٨٠(ملي

  . من اجمالي االستيرادات٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ٧٤٧٢٫٣(اي ما قيمته 
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سبته             ) سلع مصنوعة   (تليها بعد ذلك شعبة         - ب ا ن شكل م ا   %) ١٦٫١٠(التي ارتفعت لت اي م

ه  ون دوالر) ١٦٢٠(قيمت ام  ملي ل ٢٠٠٣ع ه  %) ١٠٫٩٤( مقاب ا قيمت ) ١٠٣٧٫٤(اي م
  . من اجمالي االستيرادات ٢٠٠٢مليون دوالر عام 

  
ة    (آما تظهر جداول االستيرادات ان شعبة          - جـ ام          ) المواد الغذائي شكل طفيف ع د انخفضت ب ق

سبته٢٠٠٣ ا ن غ م ه %) ٥٫٠٣(  لتبل ا قيمت الي  ) ٥٠٦٫١(اي م ن اجم ون دوالر م ملي
  .٢٠٠٢ن  دوالر عام  مليو )٦١٦٫٤(اي ما قيمته%) ٦٫٥٠(االستيرادات مقابل 

 
ة  (وتظهر الجداول ان شعبة          - د ام       ) المواد الكمياوي د انخفضت ع %) ١٫٠٣( لتصبح    ٢٠٠٣ق

ه  ا قيمت ل  ) ١٠٣٫٧(اي م تيرادات مقاب الي االس ن اجم ون دوالر  م ا %) ١٫٦٩(ملي اي م
  .٢٠٠٢مليون دوالر عام ) ١٦٠٫٣(قيمته 

 
 ٢٠٠٣قد ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا عام      ) متنوعة  مصنوعات  ( بينما تظهر الجداول ان شعبة         –هـ 

ا   %) ١٫١٢(مليون دوالر مقابل    ) ٢٩١٫٨(اي ما قيمته    %) ٢٫٩٠(لتشكل ما نسبته     اي  م
 . ٢٠٠٢مليون دوالر من اجمالي االستيرادات لعام ) ١٠٦٫٢(قيمته 
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  الفصل السادس
  

  تطورات العملة العراقية وتنظيم عملية
  تبدالها بعملة جديدة اس

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  
ا قصب                 ـتـدل المكتشفات االثري      ان له دين آ ة ان حضارة وادي الراف دونات التاريخي ة والم

السبق في ابتكار النقود وسكها الستخدامها في اتمام الصفقات التجارية ، وابراء الذمم ، مما ساعد                 
ذ فجر                         على انتقال الحضارة ال    ك من ـدء ذل ـد ب ود ، وق ى عصر النق شرية من عصر المقايضة ال ب

سومرية ( الحضارات  ة ، ال ة ، البابلي ورية ، االآدي ية ،  ) اآلش ة العباس ى عصر الدول وصوال ال
ده               ا ول ود ، وطوره سك النق يد دارا ل حيث انشأ الخليفة ابو جعفر المنصور ومن بعده هارون الرش

ل                     المأمون لتحمل شعار الدو    ة تمث ة ، نظرا لكون العمل ة الكريم ات القرآني ة باآلي ة العباسية مزين ل
   ٠رمزا مهما من رموز السيادة الوطنية 

بقت       ي س سنوات الت ي ال راق ف ي الع سائد ف دي ال ام النق أن النظ ديث ف ي العصر الح ـا ف ام
سل                 دي المطبق في ال ة   الحرب العالمية االولى يعد مشابها الى حـد آبير للنظام النق ة للدول طة النقدي

ذهب                         ٠العثمانية   ى قاعدة ال ة عل ة القانوني ة من الناحي ة االساسية قائم ه النقدي ـكن وحدت  لذلك لـم ت
رتين        ة ، فضال عن اللي ة الذهبي رة العثماني ان استعمال اللي ه، وآ ل آانت مصنوعة من فحسب ، ب

ا          د         االنكليزية والفرنسية تقتصر على المعامالت النقدية الكبيرة ، ام صغيرة فق ة ال امالت النقدي  المع
   ٠آانت تتم بواسطة المسكوآات الفضية والنحاسية 

ام                    د االحتالل البريطاني للبصرة ع ة بع ة الهندي ة     ١٩١٤شاع استعمال الروبي داد وبقي  وبغ
ـد            ١٩١٨اجزاء العراق عام      والتي اصبحت الوحدة النقدية االساسية للنظام النقدي في العراق ، وق

ام             بقيت الرو  ـاء       ١٩٣٢بية العملة الرسمية في العراق حتى شهر تشرين االول من ع ـم الغ  حيث ت
    ٠الصفة القانونية لها بعد هذا التاريخ 

سيادة      تكمال ال ومي الس شعور الق ع ال ا م ة وتجاوب ة العراقي ى ان الحكوم ارة ال ـدر االش تج
ام                ذ ع ة من ة عراقي ة وطني ذه        ١٩٢٢ الوطنية بدأت التفكير الجدي الصدار عمل ـد استمرت ه  ، وق

ة      شأن اصدار عمل دل ب ر الع رح وزي ة لمقت د الحكوم ت بتأيي ى اقترن دة حت سنوات ع ات ل المطالب
   ٠وطنية عراقية بالرغم من الصعوبات التي آان من ابرزها غياب السلطة النقدية الوطنية 

ذا المشروع    ا ه ي القاه شديدة الت ـظرا للمعارضة ال ا ا–ون و من داخل  سواء من بريطاني
ة     العراق مما عّرض المشروع لعدد من التعديالت وتضمنت هذه التعديالت تشكيل لجنتين هما لجن
ا          للعملة مرآزها فى بغداد ، ولجنة اخرى لمراقبة العملة ومقرها لندن ، اال ان المشروع بقي معلق

   ٠لالختالف حول االساس القانوني والنقدي الذي تقوم عليه العملة الجديـدة
ة          ١٩٣٠/آذار/١٧تمثل الحدث االهم في        ة العراقي  باقرار مجلس الوزراء بانشاء لجنة العمل

سنة    ٤٤واصدار القانون رقم     ة ، حيث صدرت         ١٩٣١ ل ة العراقي ة الوطني  الخاص باصدار العمل
ا      ١٩٣٢/نيسان /١االصدارية االولى في     ار ،       ١ ،   ٥،  ١٠ ،   ١٠٠( والتي آانت فئاته  ، نصف دين

ة متخصصة تحمل                  و) ربع دينار  ا في مطابع عالمي ا آله تلتها اثنتي عشر اصدارية تمت طباعته
   ٠المواصفات القياسية العالمية للنقود 
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داث       د اح ي بع زي العراق ك المرآ د البن ع االوراق   ١٩٩٠/ آب / ٢عم ى طب ده ال ا بع  وم
ة االقتصاد الوطني ، آما     النقدية العراقية داخل العراق وبإمكانيات دار النهرين للطباعة لتلبية حاج         

ات       ٢٠٠٢في التداول مطلع عام      الحقا   طرح   ار  ) ٢٥٠،  ١٠٠ ،   ٢٥(  اوراق نقدية جديدة للفئ دين
   ٠وفق المواصفات الفنية المتوفرة 

  
  :اصداريات العملة العراقية   - ١

  

   :)االصدارية االولى(الطبعة 
داول      ، آما ظلت ا    ١٩٣٢صدرت الطبعة االولى في االول من نيسان           لروبية الهندية في الت

شرين االول  ن ت ـة االول م اريخ ،   ١٩٣٢لغاي ذا الت د ه ا بع ة له صفة القانوني اء ال ـم الغ ث ت  ، حي
ذه االصدارية      ات ه ار     ١ ، ٥ ، ١٠، ١٠٠(وآانت فئ ع دين ار، رب ا  )  ، نصف دين وتحمل جميعه

   ٠صورة الملك فيصل االول 
`  

  االصدارية الثانية 
ـطبع   ـت هـ سها بتاري ذه االــ ات نف دارية بالفئ ـص ل ص١٩/١١/١٩٣٤خ ــــ ـ وتحم ورة ــــ

   ٠ازي ـــلك غــالم
  

  االصدارية الثالثة 
اريخ         ة بت ة الثالث اني في سن        ٢٦/٧/١٩٤١صدرت الطبع ك فيصل الث  وتحمل صورة المل

   ٠الطفولة 
  االصدارية الرابعة 

ـورة        ١٥/٧/١٩٤٢صـدرت بتاريــخ      ا         بالفئات نفسها وتحمل صـ اني، آم ـك فيصل الث المل
   ٠اعيد طبعها مزينة بصورة الملك فيصل الثاني في سن الشبـاب 

  
  االصدارية الخامسة

ار       ١ ،   ٥ ،   ١٠( وتشمل الفئات    ١٧/٩/١٩٥٠صدرت بتاريخ      ع دين وتحمل  )  ، نصف ورب
   ٠صورة الملك فيصل الثاني 

  
  االصدارية السادسة

ـم وضعها    يت ـي ف داول ف صورة  وب٢٠/٣/١٩٥٣ الت ة ب سة مزين ة الخام ات الطبع نفس فئ
   ٠الملك فيصل الثاني بسن اآبر مما ظهر في الطبعة الخامسة 

  
  االصدارية السابعة

اريخ        داول بت ي الت عت ف سادسة ووض ة ال ات الطبع نفس فئ سابعة ب ة ال درت الطبع ص
٠ ١٢/٥/١٩٥٥   
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  االصدارية الثامنة 

انون الع           ـم       صدرت هذه الطبعة استنادا الى ق ة رق ة العراقي سنة    ٩٢مل  وتحمل اسم     ١٩٥١ ل
   ٠البنك المرآزي العراقي بدال من المصرف الوطني العراقي 

  
  االصدارية التاسعة 

ار    ١ ، ٥ ،   ١٠( بالفئات   ١/٧/١٩٥٩صدرت بتاريــخ      ع دين ار ، رب وتحمل  )  ، نصف دين
   ٠شعار الجمهورية العراقية 

  
  االصدارية العاشرة

ى      ٢٨/٩/١٩٦٨في  صـدرت هذه الطبعة        بالفئات اعاله وتحمل خيط الضمان، وللمرة االول
   ٠اصبحت االوراق النقدية مزينة بصورة تعكس الطابع التاريخي والعمراني واالقتصادي للعراق 

  
  حادية عشرةلاالصدارية ا

اريخ    ة   ٢٧/٧/١٩٦٩صدرت بت ع االوراق النقدي ي طب زي العراق ك المرآ اد البن ث اع  حي
   ٠جديدة وبالصورة المائية اعاله بزخارف 

  
  االصدارية الثانية عشرة

ـم                      انون البنك المرآزي العراقي رق د صدور ق ة بع سنة    ٦٤صدرت هذه الطبع  ،  ١٩٧٦ ل
وتحمل في الوجه صورة        ) الخمسة وعشرين دينارا  (وتضمنت فئة جديدة من االوراق النقدية هي        

ا صورة          ثالثة خيول عربية ، وفي الظهر منظر القصر العباسي في           بغداد ، ثـم ادخلت عليها الحق
   ٠) صدام حسين(الرئيس العراقي السابق 

  
  االصدارية الثالثة عشرة

ات ــــ  وطبعت في دار النهرين للطباعة بالفئ        ١٩٩٠درت الطبعة مـا بعـد احداث عام       ـــص
   ٠)  ، نصف وربع دينار ١ ، ٥ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ٢٥٠ ، ١٠٠٠٠( 
  

  عشرة االصدارية الرابعة 
ـي                 صادر فــ  ٢٠٠٣ تموز    ٨صدرت هـذه الطبعة بناًء على قرار سلطة التحالف المؤقتة ال

ة   دار عمل رض اص ة   ولغ ة عالي فات امني دة وذات مواص ة موح ف   عراقي االت التزيي ن ح د م تح
ـم   ، والتزوير التي عانى منها المواطن العراقي بوجه عام وموظفي المصارف بوجه خاص              وقد تـ

ة   ة     وضع العمل اله ولغاي اريخ اع ن الت ارا م دوال اعتب ي الت دة ف ة  ٢٠٠٤ /١٥/١الجدي دى آاف  ول
ة المطبوعة                      دا العمل د ع دينار واحد جدي ي ب مصارف القطر وعلى اساس دينار واحد مطبوع محل

ة     ١٥٠تــم استبدالها بما يعادل    ) المسماة سويسرية (دوليا   ع فئ ـم طب ك تـ ار  ٥٠٠ دينار وبعد ذل  دين
تكماال للط ي    اس ات وه بعة فئ شرة اي اصبحت س ة ع ة الرابع  ، ١٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢٥٠ ، ٥٠(بع

٠ ) ٢٥٠٠٠٠ ، ٥٠٠٠  
ة و              ة القديم سحب المسكوآات النقدي اة (وبالنظر ل دة        ) الملغ ة الجدي ة النقدي تبدالها بالعمل واس

   ٠من االوراق النقدية 
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لذا تــم سك    ، يدة  ظهرت حاجة التداول الملحة الى ضرورة وود مسكوآات نقدية بفئات جد            

اة ( دينار لتحل محل المسكوآات         ١٠٠ ، ٥٠ ، ٢٥مسكوآات نقدية جديدة بفئات      ـم    )  الملغ د تـ وق
   ٢٠٠٥ /٢/١وضعها في التداول اعتبارا من 

  استبدال العملة القديمة بعملة جديدة  - ٢
ة عشرة  ون االصدارية الثالث ة(نظرا لك ة المحلي ة آانت ) الطبع ة العراقي من العمل

وان ،       ذ ات االل ة او ثب ورق او العالمات المائي ات مواصفات فنية بسيطة من حيث نوعية ال
ـد               مما عرضها بسهولة لعمليات التزوير والتزييف والطبع خارج نطاق السلطة النقدية ، وق
ر             ات تحري د عملي ستلزماته من دار النهرين للطباعة بع ع وم دات الطب فاقـم ذلك سرقة مع

ذه االوراق                 العراق مما اغرق ال    ول ه ا في قب ق ارباآ ة وخل العمالت المزيف سوق العراقية ب
ة                        ة النقدي دينار العراقي حسب الفئ دد اسعار الصرف لل من قبل المواطنين ، وساهم في تع
ي  دة للتعامل ف ة واح ة محلي ر من عمل تخدام اآث ذا الغرض ، فضال عن اس ستخدمة له الم

كان   تخدم س ث اس ة ، حي راق المختلف اطق الع ة  من ي الطبع دينار العراق شمالية ال ة ال المنطق
الدولية اضافة الى الدوالر في انجاز معامالتهم وشراء احتياجاتهم اليومية ، وشاع استخدام             

 ولمعالجة ذلك قامت سلطة التحالف         ٠العملة المحلية والدوالر في مناطق العراق االخرى        
راقيين باصد   راء الع ع الخب سيق م شاور والتن ة بالت ة  المؤقت شر للعمل ة ع ة الرابع ار الطبع

ـي      صادر ف ا ال ى قراره اء عل ة بن ي    ٨/٧/٢٠٠٣العراقي ة ف ة المتداول ل العمل دف جع  به
ر             العراق عملة واحدة ، ذات نوعية افضل ومقاومة للتلف ومحمية بشكل افضل من التزوي

ة وفق المواصفات الع                الرو البريطاني ة  والتزييف وتـم طبع العملة الجديدة في شرآة دي المي
ذه  ـد صدرت ه ه ، وق راق آل دة للع ة الموح ة الوطني ذه االصدارية العمل ة لتكون ه المقبول

ي    ات ه ستة فئ ة ب ار  ) ٢٥٠٠٠ ،  ١٠٠٠٠، ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٢٥٠ ، ٥٠( العمل دين
ن    ارا م هر اعتب ة اش ـده ثالث تبدال ام ي لالس قف زمن دد س ـة ١٥/١٠/٢٠٠٣وح  ولغاي

ة               وستقوم المصارف العراق   ١٥/١/٢٠٠٤ ة بالعمل ة القديم تبدال العمل ة باس ا آاف ة وفروعه ي
سرية    ة السوي ديم الطبع دينار الق تبدال ال الل اس ن خ دة م ض  ( الجدي ي بع ستعمل ف الم

شمالية   ة ال ات المنطق ساوي  ) محافظ ـا ي تبدال    ١٥٠بم يتم اس ين س ي ح دا ، ف ارا جدي  دين
   ٠الدينار العادي المطبوع محليا بدينار جديد واحـد 

ـ  ـا ق داد      آم ة باع تالف المؤقت لطة االئ ع س اون م ي بالتع زي العراق ك المرآ ام البن
ى                  ا عل ة لتعميمه تعليمات لتنظيم عملية استبدال العملة ، تـم ابالغها للمصارف المجازة آاف
ة                       ذه التعليمات القواعد واالجراءات التنظيمي ـد تضمنت ه ة في القطر ، وق فروعها العامل

ا اال تبدال ومنه ة االس ل المصارف  لعملي دة من قب ة الجدي تالم العمل تمارات الخاصة الس س
ة      ات العمل سب فئ ا ح ستلمة ومحتوياته صناديق الم دد ال ا ع سجال فيه ك  ٠م ـام البن ا ق  آم

المرآزي بتسجيل االرصدة المصرفية العراقية آقيد مدين في البنك بالنسبة لالوراق النقدية     
ذه االور              ا ه أمر صادر من البنك             المحولة في اللحظة التي تصبح فيه ة وب ودا قانوني اق نق

   ٠المرآزي العراقي 
ي       ة الت صارف التجاري مح للم ة ، س تبدال االوراق النقدي تمرارية اس ضمان اس ول
تستخدم فروعها آمواقع استبدال بالسحب على المكشوف بدون فائدة من البنك المرآزي ،       

ى الحد ا             سح         استنادا الى تقدير او اجتهاد السيد المحافظ وال ذه ال ه ه ستند في ذي ي ة   ل ب بعملي
  ٠استبدال العملة وحدها
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ز       ة لتجهي تالف المؤقت لطة االئ ع س اون م ي بالتع زي العراق ك المرآ ـام البن ـا ق آم
رة       بات آبي ة ، وحاس دات آهربائي ة ، ومول ف خلوي ة وهوات ـد العمل ائن ع صارف بمك الم

ت      ة االس ام   و٠بدال ومراوح لغرض توفير الجو المالئم لتسهيل ونجاح عملي نك بادخال   البق
ام     ق نظ ة وف بة اإللكتروني ي الحاس ة ف تبدال العمل تمارات اس ة اس سل ( آاف ، لغرض ) اآ

ام االحصائية           متابعة اجراءات االستبدال وتطور نسب العملة المستبدلة والتوصل الى االرق
   ٠ ١٥/١/٢٠٠٤ي ـــــــي الموعد المحدد لها فـــ فانجزتوقــد  ٠الخاصة بهذه العملية 

د في                شكل جي ًا  ) ٢٤٠(وتجدر االشارة الى ان عملية االستبدال آانت تجري ب موقع
وادره                     ا البنك المرآزي العراقي وقامت آ مصرفيًا خصصت لهذا الغرض ، اشرف عليه
رة           ود الكبي ى الجه ك ال ود ذل ية ، ويع رة الماض ة الفت رات طيل الث م دل ث ا بمع بزيارته

ك وادر البن ل آ ة من قب ي مختلف محافظات القطرالمبذول ة ف  ٠ المرآزي  النجاح العملي
ا او                      ة من خالل حرقه ة القديم ة واتالف العمل سها  بحيث تـم استبدال آامل مبلغ العمل تغطي

ا  بالمحلول االحمر ، او دفن العملة المبللة التي اليمكن حرقها في اماآن امينة ،     ، او ابطاله
   ٠لها او تمزيق جـزء من العملة لضمان منع تداو

ه            ي وظيفت دينار العراق ذ ال ث اخ ستمر حي د م ي تزاي ة ف ة العراقي ة بالعمل ان الثق
دريجي من                 دينار العراقي بالتحسن الت ) ٢٠٠٠(آمخزون للقيمة ، آما اخذ سعر صرف ال

ـن        ـا بي راوح م دل يت ى مع ل دوالر ال ار لك ل دوالر ،  ) ١٧٠٠ – ١٦٠٠( دين ار لك دين
   ٠دينار لكل دوالر ) ١٤٦٠(ى حوالي لتحسن مستمرا ليصل الوالزال ا

  

دة                  ــم  انــــآ   ة جدي ة عراقي سابقة بعمل ة ال ة العراقي تبدال العمل ة اس ن النتائج االيجابية لعملي
   -:ي ـــــا يلـــم
ة            - ١ ذه الع      ، زيادة ثقة المواطنين بهذه العملة واعتمادها آمخزون للقيم ة ذات   منظرا لكون ه ل

ة    ة عالي فات امني ف  وم، مواص ة للتل ة     ، قاوم الت االجنبي فاتها العم ي مواص اهي ف وتظ
د من                     ، االخرى   ع العدي وم بطب ة دي الور التي تق سك البريطاني دى دار ال وتمت طباعتها ل

   ٠عمالت الدول المختلفة 
ساهمت العملة االجنبية الى جانب مزاد العملة االجنبية المقام في هذا البنك في تحسن سعر                 - ٢

ى   دينار لكل دوالر     ) ٢٠٠٠(عراقي من   صرف الدينار ال   ار لكل دوالر اي      ) ١٤٦٠(ال دين
  ٠ عن السعر السائد قبل المزاد )%٢٧(بنسبة تحسن بحدود 

ة        - ٣ الت آالعمل دة عم تخدام ع ن اس دال م راق ب اء الع ة ارج ي آاف ة ف ة المتداول د العمل توحي
  ٠القديمة او الدوالر 

ف       - ٤ رعة تل ف وس ر وتزيي االت تزوي ل ح ة تقلي ة    ، العمل دة بالعمل فات الجي را للمواص نظ
ة                 تبدال العمل ات اس اليف عملي ا ساهم في تخفيض تك ة من التلف مم ا محمي الجديدة وآونه

   ٠ المصارف والمواطنين التي آان يعاني منها البنك المرآزي العراقي نالتالفة المستلمة م
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  الفصل السابع  
  التشريعات

"""""""""""""  
  
 اللية البنك المرآزي العراقياستق  - ١

  
ي      ذلك ف ا وآ ة لوظائفه وك المرآزي ـي اداء البن ـر ف ي تؤث ة الت ل المهم ـن العوام م
ي     داخل ف دم الت ذلك ع وك وآ ك البن ا تل ي تمتلكه صالحيات الت دى ال ي م دافها ه ق اه تحقي
ار   ه اث شاطها ل ة ن ي ممارس ة خصوصية ف وك المرآزي ك البن سؤوليات اذ تمتل ام والم المه

  ٠يرة على مستوى النشاط االقتصادي عموما آب
ي    زي العراق ك المرآ انون البن وء ق ي ض د ) CBI(وف م  ، الجدي ان اه ن بي يمك

  .. التي وردت في بنود وفقرات هذا القانون : مؤشرات االستقاللية 
  

زي سعيا لتحقيق اهداف البنك المرآ       : (( من المادة الثانية يتم التأآيد على       ) ٢(ففـي الفقرة      - ١
ة               ، العراقي والنجاز مهامه   ا ينص علي يكون البنك المرآزي العراقي مستقال ومسؤوال آم

انون   ذا الق انون   ه ذا الق ا له دد خالف ا يح تثناء م ي   باس زي العراق ك المرآ ى  البن ن يتلق  ول
  . تعليمات من أي آيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية 

تقاللية ال    رام اس يتم احت أثير     وس خص الت ن الي ش ي واليمك زي العراق ك المرآ بن
وبصورة غير سليمة على أي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المرآزي  خالل اداء                   

   ٠)) واجباته في البنك المرآزي او التدخل في انشطة البنك المرآزي العراقي 
سعى   من بين المؤشرات االخرى التي توضح استقاللية البنك المرآزي هي ا            - ٢ الهداف التي ي

ا  ى تحقيقه ة ( ال داف معين ى اه ز عل ك  ، ) الترآي ة للبن سياسة النقدي ا ال ور حوله تتمح
ادة .. ، المرآزي  أن الم انون ف ذا الق ى ) ٣(وضمن ه نص عل سي :" ت ون الهدف الرئي يك

ز                   ي وتعزي سعر المحل تقرار ال ى اس اظ عل للبنك المرآزي العراقي هو السعي لتحقيق والحف
  .." لى نظام مالي مستقر تنافسي يستند الى السوق والحفاظ ع

ن            - ٣ ي ع زي العراق ك المرآ س ادارة البن ضاء مجل يس او اع ة رئ ة او تنحي ة اقال ان عملي
ة       ، تكون مقيدة بسلطة التعيين فقط      ، وظائفهم   رة      ، وفي ظل شروط معين ) ٢(حيث ان الفق

نائب المحافظ واي   ، حية المحافظ يتم تن:" من القانون المذآور تؤآد على     ) ١٤(من المادة   
د                         ان الشخص ق ين فقط و اذا آ ق سلطة التعي عضو آخر في المجلس من وظيفته عن طري

ة          ة جنائي ل محكم سجن        ٠ادين من قب ه بال م علي ة وحك ـم إعالن إفالسه        ،  بجريم او ، ..او ت
ه      ، ...لعدم نزاهته في االمور المالية       دم آفاءت وانين ا      .. او لع ه ق لبنك المرآزي   او  لمخالفت

  ."   او آان يعاني من خلل عقلي او بدني .. 
تقاللية البنك المرآزي                  - ٤ ضا في اس ة اي ة البنك المرآزي        ، مـن المؤشرات المهم هي عالق

  ... وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحكومة ، بالحكومة 
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تم   )١(وفي الفقرة ، من قانون البنك المرآزي العراقي الجديد  ) ٢٦(والمـادة   ا ي  منه

ى  د عل رة  :" التأآي ر مباش رة او غي ات مباش نح ائتمان ي م زي العراق ك المرآ وز للبن ال يج
ه البنك المرآزي العراقي                     وم ب للحكومة او أي مؤسسة عامة او آيان حكومي عدا ما قد يق

ة والخاضعة     ) ٣١(بتوفير دعم للسيولة وفق المادة     دة للحكوم ة العائ الى المصارف التجاري
ة  ي   لرقاب زي العراق ك المرآ واد        ، البن نفس الم ساعدة ب ذه الم ل ه نح مث تم م رط ان ي ش

  "  والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص 
  

ـم اصدارها                - ٥ ة التي يت ا للعمل راءا قانوني د يتطلب اب ان بنكا مرآزيا يتمتع باالستقالل بالتأآي
   ٠من قبل هذا البنك 

ادة    ) ٢و١(ـي هـذا المجال فان الفقرتين      وف     انون البنك المرآزي         ) ٣٢(من الم من ق
وي         : (( العراقي ، تؤآدان على      يقتصر الحق في اصدار االوراق النقدية والمسكوآات المن

ألوراق    (( ، و   ...))تداولها في العراق على البنك المرآزي العراقي حصرًا           سيكون فقط ل
داول            النقدية والمسكوآات الصا   درة عن البنك المرآزي العراقي والتي لـم يتم سحبها من الت

   ٠)) قوة ابـراء قانوني في العراق 
راخيص                      - ٦ نح الت سجيل وم وائح والت د عن الل ان البنك المرآزي العراقي هو المسؤول الوحي

ر البنك المرآزي                        ل اطراف اخرى غي دارة من قب دفوعات الم ة الم ى أنظم واإلشراف عل
داخل             ٠) ٣٩( المـادة   ٠العراقي    حيث يعمل هذا على حصر وتحديد المسؤوليات وعدم الت

   ٠في المهام والمسؤوليات وهذا يعزز استقاللية البنك المرآزي  
ومن اجل تعزيز اشراف ورقابة البنك المرآزي  والمساهمة في االسراع في تحقيق اهدافه                - ٧

سعري   تقرار ال ق االس ي تحقي ة ف ية والمتمثل ك  االساس ة للبن صالحيات الممنوح ان ال  ف
   ٠المرآزي تساهم في هذا االمر 

ادة      ى     ) ٤٠(والم نص عل د ، ت ي الجدي زي العراق ك المرآ انون البن ن ق ك (( م للبن
رخيص  نح ت ة لم ة االجراءات الالزم اذ آاف ي اتخ ة ف صالحية المطلق ي ال المرآزي العراق

انون         وتنظيم وممارسة الرقابة على المصارف وفروعهم وفق م        انون وق ذا الق ا نص عليه ه
ى         دقيقات عل راء ت ة واج ة خارجي اجراء رقاب صالحية ب ك ال شمل ذل صارف ، وي الم
اره البنك المرآزي                     ذي يخت النمو والتوقيت ال روعهم ب التراخيص الممنوحة للمصارف وف

ي  ك    ...العراق دا البن ـر ع ومي آخ ان حك ن أي آي صادرة ع راءات ال ر االج ، وال تعتب
زي   لطة   المرآ صارف ذات س ان للم راض واالئتم شاطات االق يم ن ق بتنظ ي المتعل العراق

   ٠)) قانونية 
ة ــــــــــــــــمـن المسائل المهمة ضمن استقالليـة البنـوك المرآزية هي موضوع الشفافيـــ  - ٨

) Transparency   ( أي الوضوح في نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط البنـك
يتعين (( من قانون البنك المرآزي العراقي تؤآـد على انـه ) ٤٥(والمـادة ، المرآزي 

على البنك المرآزي العراقي وبالسرعة الممكنة بعد نهاية آل شهر اعداد ونشر في 
الجريدة الرسمية وفي مواقع االنترنيت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع 

    ٠)) ل في الشهر البنك المرآزي في نهاية أخر يوم عم
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دقيق الخارجي  ك يكون خاضعا للت الي للبن ان الوضع الم ذلك ف ادة ، آ ) . ٤٨(فالم

ه     ١الفقرة   ى ان ا         : ((  تنص عل ة للبنك المرآزي العراقي بم دقيق الكشوفات المالي ين ت يتع
ق      سنة عن طري دة في ال رة واح ل م ى االق دقيق عل ة الخاصة بالت ايير االولي يتفق مع المع

وك     مؤ دقيق البن ي ت دة ف ة معتم سنة وذات تجرب معة ح ارجي ذات س دقيق الخ سة الت س
   ٠)) المرآزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية 

ش                - ٩ اء ـــمن العناصر االخرى التي تساهم في تعزيز استقاللية البنك المرآزي العراقي هو ان
يس (  ة  ، )تأس دمات المالي ة الخ ادة  ، محكم سب الم زي   ) ٦٣(فح ك المرآ انون البن ن ق م

ي  ا     (( ، العراق يكون له ي س ة الت دمات المالي ة الخ رف بمحكم ضائية تع ة ق شـأ محكم ستن
ـي                   صادرة عن البنك المرآزي العراق ـر ال )) سلطـة قضائية للنظر فـي القـرارات واالوام

   ٠  )٦٥المـادة ( ويكون وزيـر العدل مسؤوال عن ادارة المحكمة واالشراف على تنظيمها 
ة                      - ١٠ ادة فاعلي ى زي ضا من العوامل التي تعمل عل ان حصانة البنك المرآزي العراقي هي اي

ز وترسيخ االستقاللية            ـم تعزي ادة   ، اجراءته ومن ث ذآور تنص        ) ٧٢(والم انون الم من الق
ه  ى ان ي او : (( عل ك المرآزي العراق م ضد البن ذ حك م بحجز او تنفي ين اصدار حك اليتع
ع  ، والعملة واالئتمانات ) SDR( فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة      بما، ممتلكاته   الودائ

ـم     انوني ت راء ق ي أي اج ائي ف م نه ل اصدار حك اح اخرى قب ة واي ارب او االوراق المالي
   ٠)) عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة في العراق 

  
  وقانون المصارف الجديـد  ) CBI( البنك المرآزي العراقي   - ٢

زة االساسية للنظام المصرفي      م  )  Banking System(ن المعروف ان الرآي
   ٠التي يكتسبها هذا النظام في ممارسة مهامه ) Confidence( السليم هـي مـدى الثقة 

ا            ستند عليه وضمن هذا االطار صدر قانون المصارف الجديد ليكون القاعدة التي ت
ا           ة به انون           المؤسسات المصرفية ومن ثـم تعزيز الثق ذا الق ة له ، وتحقيق االهداف التنظيمي

ا، ويمكن توضيح                   ة العلي سلطة النقدي يرتبط بالمهام التي يؤديها البنك المرآزي  باعتباره ال
   ٠هذا االرتباط من خالل بنود ومواد قانون المصارف الجديد 

ال      ة االعم ضر ممارس ا تح ن فقراته د م ي العدي انون وف ن الق ة م ادة الثالث فالم
ادة المذآ                المصرف : ورة  ـــــ ية دون الحصول على موافقة البنك المرآزي ، حيث تنص الم

ى   ((  صول عل صرفية دون الح ال الم ة االعم راق ممارس ي الع خص ف ق ألي ش ال يح
ـن البنك المرآزي العراقي          تثناء حاالت يحددها    ... )) ترخيص او تصريح صادر عـ باس

ـدد  ذلك تحـ ك المرآزي آ سادس( البن ادة ال روع مصرفية ) ة الم ازات لف نح االج حصر م
   ٠اجنبية تفتح في العراق في البنك المرآزي العراقي 

ارج        ي الخ راق او ف ي الع ل ف ب تمثي تح مكات صرف ف وز الي م ه ال يج ذلك فان آ
ادة التاسعة         ، االبموافقة البنك المرآزي العراقي      ك الم ى ذل ا اليجوز الي     ، آما تؤآد عل آم

  ٠ن موافقة مسبقة من قبل البنك المرآزي العراقي مصرف ان ينهي عملياته دو
ان       ) transparency(ومن اجل تعزيز الشفافية   في ممارسة العمل المصرفي ف

راض          صارف الغ زي للم سجل مرآ اظ ب داد واالحتف وم باع ي يق زي العراق ك المرآ البن
  .وهـو مـا تحدده المادة العاشرة من القانون، المعاينة من قبل الجمهور
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راخيص  ،ا حددت المادة الثالثة عشر من قانون المصارف الجديد      آمـ عملية الغاء الت

ستند                    رار ي او اجازات ممارسة االعمال المصرفية بالبنك المرآزي العراقي ومن خالل ق
ك المرآزي   ددها البن ي يح شروط الت وانين واالعراف وال ة الق ام المصارف بمخالف ى قي ال

  . العراقي
رأس الم ق ب ا يتعل رة وفيم ان الفق ـه ، ف ة ب شروط المتعلق سادسة ٣ال وال ادة ال  ، الم

ازة            : ( عشر تنص على     وين وحي يحدد البنك المرآزي  العراقي بموجب انظمة ومبادئ تك
   ٠) الحد االدنى لرأس المال المدفوع ألي مصرف 

رة    شرين ، الفق عة والع ادة التاس ددها الم ة ، فتح ات التحوطي ـا المتطلب ث ٣ام  ، حي
نص  ى ت راءات    : (( عل ذلك االج ة وآ ات التحوطي ي المتطلب زي العراق ك المرآ دد البن يح

زي      ك المرآ دد البن صارف ويح ل الم ن قب ا م ساب الواجب اتباعه رق االحت دة وط الموح
دة                   سعر الفائ ة ب تثنائية المتعلق ا استجابة للظروف االس العراقي المتطلبات المنصوص عليه

ستل           واالستحقاق والشروط االخرى المنطب    دم او الم م ـــقة على أي نوع او شكل التمويل المق
   ٠او المنطبق على المطلوبات الطارئة ) بما فيها الودائع ( 

وفيما يتعلق بمقدار االنكشافات بالعمالت االجنبية فأن البنك المرآزي العراقي ومن           
ة او    خالل اصدار انظمة يحدد بها الحد االقصى لالنكشافات بالعمالت االجنبية او ب            أي عمل

   ٠عمالت محددة وهو ما تنص عليه المادة الثانية والثالثون 
ى        ة عل ود المفروض ذآور القي انون الم ن الق ون م ة والثالث ادة الثالث دد الم وتح
رورية او        ر ض ارات غي تالك عق سندات وام هم او ال ي االس صارف ف تثمارات الم اس

التي يحددها البنك المرآزي       المساهمة في مصارف اخرى ، اال وفق الشروط والموافقات          
   ٠العراقي 

ى المصرف                     ه عل ا، فان امالت المصرفية المشكوك فيه ة المع ق بطبيع امـا فيما يتعل
ل               وآوادره في حالة وجود معامالت غير قانونية اخطار البنك المرآزي العراقي بوجود مث

   ٠هذه المعامالت، آما تنص على ذلك المادة الخامسة والثالثون 
دد الف رة وتح ة   ) ٢(ق سن ني ات بح شاء المصرف ألي معلوم ادة ان ان س الم ن نف م

صرفية       سرية الم رق لل ر خ ادة ال يعتب ذه الم ب ه وال ) Banking Secrecy( بموج
تتحمل المصارف أيـة مسؤولية تجاه ذلك، ولكن مع ما تقدم فانه يكون محظورا اعطاء أي               

اتهم وخزا         ة           بيانات حول حسابات العمالء وودائعهم وامان ة خطي ئنهم ، اال من خالل موافق
و       وه ومراجع ي وموظف زي العراق ك المرآ سؤولو البن ر م ذا الحظ شمل ه ل، وي ن العمي م
م                الحسابات فيه الذين يطلعون على المعلومات والبيانات بطريق مباشر او غير مباشر بحك

شاء ب        ر ان ا االم ب فيه ي يتطل االت الت تثناء الح م، باس زهم او عمله تهم او مرآ عض مهن
   ٠المعلومات ، وآما يحدد ذلك الباب الثامن من القانون المذآور 

االبالغ                  وم ب ى المصارف ان تق ه عل ة، فأن وفيما يتعلق بالحسابات والكشوفات المالي
ودات          ول الموج شوفات ح ي بالك زي العراق ك المرآ د البن الل تزوي ن خ دوري وم ال

ت والنشاطات المصرفية، واي     والمطلوبات والمعلومات واإلحصاءات عن مختلف الحسابا     
ة  ادة الحادي دده الم ا تح ذا م ي ، وه زي العراق ك المرآ ا البن ات يطلبه ات او معلوم بيان

   ٠واالربعين من قانون المصارف الجديد 
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ستقال       ا م ين مراجع صرف ان يع ل م ن آ ب م ه يتطل سابات، فان ة الح ـا مراجع ام

ة حسابات المصارف، ويكون        خارجيا للحسابات ومن ذوي المؤهالت والخبرة في مر        اجع
   ٠هذا التعيين مرتبطا بموافقة البنك المرآزي العراقي 

ى المصارف من خالل                   يش عل ة والتفت ة الرقاب وتحدد المادة الثالثة والخمسين طبيع
التفتيش    قيام البنك المرآزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى أسس موحدة، وآذلك القيام ب

   ٠ لهذه المصارف   الموقعي
سادسة والخمسين               ادة ال ات فتحددها الم ة والعقوب امـا االجراءات التصحيحية الفوري

ى                ى التي تنص عل ا االول يجوز للبنك المرآزي العراقي ان         : (( من القانون، وفي فقرته
في الحاالت التي يتضح فيها بأن المصرف       ... يتخذ أي اجراء او يفرض أي عقوبة ادارية         

انون اوامر       ... ف او أي شخص آخر     او مسؤول اداري في مصر     ذا الق ام ه ام بخرق احك ق
   ٠))وقام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة... صادر عن البنك المرآزي العراقي

  
ام                     ى قي ائج التي تترتب عل ددة األسس والنت واده المتع ويحدد الباب الحادي عشر بم

دما تنتهك او تخل التعليمات          البنك المرآزي  العراقي بتعيين الوصاية على المصارف          عن
   ٠والتشريعات واالعمال المصرفية 

الس          ضايا االف ددة ق واده المتع ه وم شر بفقرات امس ع اب الخ ضمن الب ويت
)Bankruptcy (        ،ة ا المالي وفي بالتزاماته دما ال ت صارف عن ا الم رض له ي تتع الت

   ٠العراقي والمشاورات التي تتم بين محكمة الخدمات المالية والبنك المرآزي 
رارات       ) ١٠٥(وتجـدر االشارة الى انـه وحسب المادة        فان التعليمات واالوامر والق

النهائية الصادرة عن البنك المرآزي  العراقي ال تخضع بموجب هذا القانون العادة النظر   
   ٠في هيئة قضائية اال في الحاالت التي ينص عليها هذا القانون 

  
 Iraq Stock Exchange  : ليةسوق العراق لالوراق الما  - ٣

  

سوق صدر     صاد ال و اقت اه نح ي واالتج صاد العراق ة االقت ر هيكل ار تغيي ضمن اط
ى               ٢٠٠٤لعام  ) ٧٤(االمر المرقم    ذي يعمل عل ة ال  القانون المؤقت السواق االوراق المالي

  . تنظيم وتسهيل التعامالت بالسندات في العراق 
  

انون ال         سوق حيث جاء في              فقد حدد القسم الثاني من الق ذآور النظام واالهداف لل م
صه   ـه ا ن سم م تم        (( ذا الق ا وي ن عملياته التوقف ع ة ب الوراق المالي داد ل وق بغ وم س تق

انون ب    ذا الق ب ه دة بموج ة جدي وق اوراق مالي تحداث س وق الع ااس م س ـس الوراق ـ راق ل
  . ي ويكون لهذه السوق آيان قانوني ذات استقالل مالي وادار، )) ة ــالمالي

  
وءة                 ستثمرين في االسواق الكف وتهدف سوق االوراق المالية الى تعزيز مصالح الم

صادقة   شفافة وال ي        ، وال نظم ف فء والم ادل الك ل الع سهيل  التعام يم وت ى تنظ ذلك ال وآ
شر احصائيات ومعلومات ضرورية لتحقيق االهداف                  ، السندات   ل ون ضا جمع وتحلي واي

ة في   ، المنصوص عليها في هذا القانون   وانشاء ودعم االتصاالت مع اسواق االوراق المالي



٥٦

ا من االسواق             االسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية اسواق االوراق المالية وغيره
  . المجازة 

  

ة             تم     ، ويحدد القسم الثالث من القانون التعامالت في اسواق االوراق المالي حيث ال ت
واق   ي اس سندات ف ي ال امالت ف ة تع وال  اي سندات مقب ن صنف ال م يك ا ل ة م االوراق المالي

للتعامل التجاري في اسواق االوراق المالية ويتم التعاطي مع التعامالت وفقا لقواعد اسواق           
  . االوراق المالية 

سوق          وتكون هنالك سلطة سوق االوراق المالية البطال أي تعامل في السندات في ال
ا له ـمخالف د اله ـ انون او قواع سن  ذا الق ة لل ة المؤقت ة العراقي ـدات وســـيئ وق االوراق ــ

))   Interim Iraq Securities and Exchange Commission((ة ـــــــــــ المالي
سوق                     ة من التعامل في ال ولسوق االوراق المالية الحق في رفض سندات أي شرآة عراقي

  .المالية عندما ال يفي المصدر بااللتزام بقواعد السوق او قانون االوراق 
سوق             ة لل ة العام الف من    ، اما القسم الرابع من القانون المذآور فيحدد الهئي حيث تت

ة         وق االوراق المالي ي س سندات ف امالت ال ي تع تراك ف ولين لالش طاء مخ م  . وس ا اه ام
ون          الوسطاء المخولين بالعمل في سوق االوراق المالية آما يحددها القسم الخامس فهم يتمثل

ي المصارف ا انون المصارف ف ة بموجب ق انون ، لمخول ا لق شأت وفق ي أن شرآات الت وال
 المعدل او قوانينه الالحقة وتعديالت وتكون متخصصة في          ١٩٩٧ لسنة   ٢١الشرآات رقم   

  . النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة االستثمارات او عمل استشارات استثمارية 
  

ة التعامل      ى الوسيط ان يتبنى عملي ا تحت اسم تجاري     وعل وم به فضال عن  ، ويق
ي             م يف ا ل وق االوراق م ي س سندات ف امالت ال ي تع تراك ف يط باالش سماح للوس دم ال ع

  . بالشروط المحددة 
سادس   سم ال دد الق ذا    ، ويح ريان ه دة س الل م سوق خ دير ال ذي ي س االدارة ال مجل

تم ان         دائم حيث ي ة ال ل     القانون الى ان يعلن عن قانون االوراق المالي تخاب االعضاء من قب
  . الهيئة العامة وفقا لقواعد سوق االوراق المالية 

سوق             ذ  ، ويتولى مجلس االدارة مهام رسم السياسة العامة واالطار التنظيمي لل وتنفي
  . القواعد المالية واالدارية والحسابية الضرورية لتنظيم عمليات السوق 

ة         ا  ــام ل سوق االوراق المالي ا ، مصادر تموي انون           آم سابع من الق سم ال  يحددها الق
ا للتعامل                    ، المذآور   ديم اوراقه ك عن تق شرآات وذل ل ال فهي تتكون من رسوم تدفع من قب

سوق       سوق تخص         ، التجاري والتداول المستمر في ال ل اعضاء ال دفع من قب ومن رسوم ت
م       داو              ، اجازة االعضاء وموظفيهم ووآالئه ى حجم الت ة عل ل ومن عموالت او رسوم مبني

الفين لقواعد العمل                       ى المخ ، التجاري الذي يتم في السوق ومن الغرامات التي تفرض عل
امالت                      ة بالتع ات واالحصائيات والمطبوعات المتعلق ع البيان ة بي اتج من عملي ع الن من الرب

والهبات القروض التي يحصل عليها السوق ومن الربع الناتج من   ، التي تجري في السوق     
  . لمالية للسوق استثمار الموارد ا

سوق واالشراف      ه     ، ويحدد القسم الثامن عمليات ال ى ان ال يجوز  (( حيث ينص عل
سوق                     ح او موجودات في ال ة او أي رب ى  ، للحكومة العراقية ان تكون لها مصلحة ملكي عل

شكل آامل او جزئي من                        وك ب وي ممل ان معن ان ال يوجد شيء يحويه هذا القانون يمنع آي
ة  ة العراقي ي   الحكوم شارآا ف داع او م ز االي ي مرآ سوق او ف ي ال ون عضوا ف ن ان يك م

  )) .    الهيئة العامة 
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ة               داع االوراق المالي داع      ، ويشير القسم التاسع الى استحداث مرآز االي يعرف بمرآز االي
ويهدف المرآز   ،   ويكون جزءا من سوق العراق لالوراق المالية   Iraq Depositoryالعراقي 

امالت                 الى تعزيز  ك التع شروط تل ا ل ،  آفاءة التسوية السليمة المتعلقة بالتعامل باالوراق المالية وفق
  . وتعزيز الوصول الحر او الغير متحيز لخدمات المقاصة والتسوية 

  
سيطرة       امالت ال ليين ومع سندات االص املوا ال دد ح ر فيح سم العاش ا الق ي  ،  ام ث تعن حي

ذا الق   راض ه الفين الغ خاص المتح ل او   ، سم االش وية لغرض حم ون س ر يعمل صان او اآث شخ
  .ممارسة سيطرة عملية على شؤون الشرآة 

اولوا الحصول                          ا حصلوا او ح الفين اذا م ا أي شخص او اشخاص متح ر قانوني ويعتبر غي
من االسهم الية شرآة مساهمة لالوراق المالية ما لم يقيم ذلك الشخص         % ٣٠على نسبة اآثر من     
ويين      او االشخاص الطبي   ين او المعن ة                ، عي سوق والهيئ ى ال ازتهم ال ا بحي سهم وآشف م تعريف انف

  . فيما يخص تلك المعامالت 
سوق االوراق       ، ويحدد القسم الحادي عشر االمور االنضباطية لنشاط السوق            حيث يكون ل

شرآ                     ات مع وسطاء ال يم عالق سوق تق ة لل وانين الداخلي ات المالية لجنة ادارة االعمال وبموجب الق
انون               ذا الق اإلخالل به ق ب ا يتعل سوق فيم والذين يحملون سندات مصرح بها للتعامل التجاري في ال
وتطبق القوانيين او التعليمات الخاصة بالسوق او الهئية على نشاطات الوسطاء في سوق االوراق            

  . المالية 
سندات     ، ويتضمن القسم الثاني عشر  ة لل ة المؤقت ة العراقي  Interim Iraq(استحداث الهيئ

Securities Commission ( ،        شاطاتها را سنويا عن ن دم تقري ة مسؤولة وتق حيث تكون الهيئ
ة وتكون                           سنة الخاصة بالهيئ اء ال ا من انته سعين يوم ة العراق خالل ت ذي لحكوم الى الفرع التنفي

نفس اال                  ة ب ة خاضعة للمراجع يش وتكون المالي سلوب  سجالتها او وثائقها وحساباتها خاضعة للتفت
  .  المتبع للوآاالت والدوائر  االخرى في حكومة العراق 

املين في                     دراء والموظفين الع ة الم اول او معرف وان اية معلومات غير معلنة تكون في متن
ة من                      د يعرض صاحبه للعقوب الهيئة هي سرية وان أي انشاء غير مسموح لمثل هذه المعلومات ق

  . التعليمات االخرى ة استنادا الى القوانين او ئقبل الهي
ة االجراءات                   ة بمراجع سندات مخول ة لل ة المؤقت والطلب من سوق      ، وتكون الهيئة العراقي

ة    سندات المالي امالت ال ي مع شترآوا ف ولين ان ي طاء والمخ داع والوس ة واالي ، االوراق المالي
ارير   واصدار قوانين لغرض الكشف عن المعلوم      ، ومراقبة العمليات التجارية في السوق       ات والتق

ع او                اب او التوزي التي يتطلب نشرها للجمهور والمتوفرة لدى الشرآات المعروضة سنداتها لالآتت
تثمارات           ، التبادل بها في سوق االوراق المالية        شاطات ادارة االس ق بن وانين التي تتعل واصدار الق

  .والقوانين التي تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئاسية 
سمان دد الق شر   ويح امس ع شر والخ ع ع ين   ،  الراب شأ ب ي تن ات الت تحكم العقوب ضايا ال ق

االعضاء وبين االعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكم وآذلك فرض الغرامات المادية والعقوبات            
  . القضائية على االشخاص الذين يتعمدون االخالل بشروط هذا القانون 
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  قانون االستثمار االجنبي  - ٤

س ل تح ن اج ة  م اراتهم التقني سين مه راقيين وتح ع الع شة لجمي روف المعي ين ظ
م   ة له رص المتاح ضر    ، والف ار ت ن اث ا م ا يرافقه راق وم ي الع ة ف ة البطال ذلك مكافح وآ

رقم                  ، بالسالمة العامة    ى اصدار االمر الم ة ال سنة  ) ٣٩(هذا ما جاء في االسباب الموجب ل
ذ٢٠٠٣ راق ال ي الع ي ف تثمار االجنب تثمار  الخاص باالس وانين االس ع ق ي يحل محل جمي

  . قسما ) ١٦(االجنبي المعمول به حاليا في العراق والذي اشتمل على 
  

تثمار             ) ٧ـ٤(اشارت االقسام    ه االس ذي يحق ل الى آيفية معاملة المستثمر االجنبي ال
ة      ات التجاري ي الكيان ي ف تثمار االجنب م االس ى حج ود عل رض القي ث ال تف راق حي ي الع ف

ل         ، ثة او القائمة في العراق      المستحد آما يجوز له ان يفتح في العراق مكاتب للتبادل والتمثي
اري  ات ، التج ع القطاع ي جمي وال ف تثمار االم ب اس ستثمرين االجان وز للم ذلك يج وآ

بالد                     ، االقتصادية   وارد ال تالك أي من م ر مباشر ام بينما ال يجوز لهم بشكل مباشر او غي
امين       الطبيعية وال ينطبق ذلك      وك وشرآات الت ع      ، على البن يهم ممارسة البي ا يحظر عل آم
في بنك عراقي      ) مئة الف دوالر امريكي     (دوالر  ) ١٠٠ر٠٠٠(بالمفرق ما لم يودع مبلع      

راق    ي الع ود ف رخص موج سم  ، م ي الق ا وردت ف ستثمر  ) ٧(آم صالحيات للم بعض ال
  : االجنبي منها 

  
  .والتصرف فيها امتالك امواله المستثمرة واستعمالها    -
  . ادارة الكيان التجاري او االشتراك في ادارته   -
  .نقل حقوقه وواجباته وتحويلها الى اشخاص بموجب القانون ووفقا له    -
ا                  - ا فيه أخير بم تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره االجنبي الى الخارج بدون ت

ثمار والعوائد المستحقة اضافة      االسهم او االرباح وحصص االرباح وعائدات االست      
  . الى التحويالت االخرى التي توافق عليها وزارة التجارة 

 
ا ـة لمـا تقدم فانه يحق للمستثمر االجنبي ممارسة أي صالحية اخرى يجيزه            ـــاضاف

 .ون ــه القانــــل
  

رة              ) ٨(اما القسم    ة اذ نصت الفق  )١(فقد اشتمل على آيفية استخدام االمالك العقاري
ان      ي او لكي ستثمر االجنب روف للم ن الظ وز تحت أي ظرف م ه ال يج سم بان ذا الق ن ه م
الك          ي االم صرف ف ق الت ة ح راق ممارس ي الع تثمارية ف صلحة اس ه م ي ل اري اجنب تج

      .  العقارية او حقوق االنتفاع بها ما لم يسمح القانون بخالفه 
سام   ا االق سمح       ) ١٦ـ ٩(ام ث ي أمين  حي ى الت ت ال د تطرق ي   فق ستثمر االجنب للم

اما تسوية الخالفات فقد اشار      . الحصول على تأمين من أي شرآة تأمين اجنبية او عراقية           
ين                   ) ١٠(اليها القسم    شأ ب تثمار في العراق والتي تن ة باالس ات المتعلق اذ تتم التسوية للخالف

وي وفق                ا مستثمر اجنبي وآخر عراقي او بين مستثمر اجنبي وشخص عراقي عادي او معن
نظم       ي ت ة الت ة ذات العالق ات المكتوب ن االتفاق ي أي م واردة ف ات ال سوية الخالف ام ت إلحك

  ، العالقة بين الطرفين 
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رة  د اشارت الفق ات فق ق بحل الكيان ا يتعل سم ) ٢(وم اء ) ١١(من الق دى انه ه ل بان
يا مع               ك متماش  نص  العمليات وحل الكيان التجاري المنطوي على استثمار اجنبي يكون ذل

ان            ، من هذا االمر  ) ٧(القسم   ع الكي اذ يحق للمستثمر االجنبي تحويل االرباح الناتجة عن بي
ا   ة ام ة اجنبي ه جه ى اي اح ال ك االرب ل تل ستثمر تحوي ذا الم صفيته ويجوز له التجاري او ت

سم   ي الق اء ف د ج ضريبية فق امالت ال دير االداري ان ) ١٢(بخصوص المع ه يجوز للم بان
ذي                   يصدر اوامر اخر     تثمار االجنبي ال اتج عن االس دخل الن امالت لل ك المع ى بحصول تل

ة          . يعاد استثماره في آيان تجاري في العراق           ات الدولي ستثمرين واالتفاق امالت الم ا مع ام
ا       ) ١(٨و  ) ٣(٦والتهرب الذي ينص على ان االخالل باحكام القسمين          ذا االمر اساس من ه

  . فقد تناولتها بقية االقسام من هذا القانون ، بي لتعليق او الغاء حقوق المستثمر االجن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )1(جدول رقم 

  المعدالت الشهرية ألسعار صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي
  )2003 – 2002(للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دوالر /دينارعراقي  الشهر

  2002امريكي 

/ دينار عراقي 

  دوالرامريكي

2003  

  2219  1975  آانون الثاني

  2354  1953  شباط

  2541  1955  آذار

  ___  1936  نيسان

  1442  1881  مايس

  1459  1733  حزيران

  1558  1854  تموز

  1755  1946  أب

  2185  1991  أيلول

  2010  2016  تشرين األول

  1998  2026  تشرين الثاني

  1772 2214  آانون االول

  1936  1957 المعدل السنوي



 
  

  )2(جدول رقم 
  

  معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر في 
  السوق الموازية

 2004  امــــوأسعار المزاد للفصل األول من ع
  

  أسعار السوق  الشهر

  دوالر/ دينار 

 دأسعارالمزا

  دوالر/ دينار 

  1487  1467  آانون الثاني

  1413  1409  شباط

  1418  1423  آذار

  1439  1433 معدل الفصل األول

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  

  )3(م ـــقجدول ر
  

  ة والمستوفاة من قبل المصارفأسعار الفائدة المدفوع
  )2003 – 1998(التجارية واالستثمارية للفترة 

  
  1998- 2000  2001 – 

2002  

2003  

بإضافة هامش مرونة   
+ 3%  

بإضافة هامش 
  %3+مرونة 

إلغاء هامش 
  المرونة السلبي

        أسعار الفائدة المدفوعة

  %7  %10  %10   ودائع التوفير-

         الودائع الثابتة-

  %8  %11  %11  ة ستة اشهرلمد

  %9  %12  %12  لمدة سنة

  %10  %13  %15  لمدة سنتين

 أسعار الفائدة -ب

  المستوفاة

      

  %14  %18  %20   االئتمان قصير األجل-

  %15  %21  %23 االئتمان متوسط األجل-

  %16  %23  %25  االئتمان طويل األجل-

  



  
  

  )4(م ـــجدول رق
 

   المجموعاتالرقم القياسي السعار المستهلك حسب
  )100 = 1993 (2003 و 2002لعامي 

  
 الرقم القياسي  المجموعات ت

2002 

  الرقم القياسي

2003 

  %النسبة 

 

  16ر5 4179 3588 المواد الغذائية 1

 13ر1- 1517 1746 الدخان والكحول 2

 4ر4 3250 3113 االقمشة والمالبس واالحذية 3

 1ر5 3297 3248 ) االثاث ( السلع المنزلية  4

 428ر1 49011 9279 الوقود واالضاءة 5

 23ر1 6286 5105 النقل والمواصالت 6

 1ر5 -    24729 25095 الخدمات الطبية واالدوية 7

 12ر5 5554 4938 سلع وخدمات متنوعة  8

 41ر7 20234 14281 االيجـــار 9

 33ر5 6943 5197 الرقم القياسي العـام 

  
                                        

  
  
  
  



  
  

  )5(م ـــجدول رق
  

  الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق 
  2003 و 2002لعامـي 

1993 = 100  
  

الرقم القياسي لعام  االشهــر

2002 

الرقم القياسي لعام 

2003 

 %معدل النمو 

 23ر5 5951ر1 4818 كانون الثانـي

 17ر4 5956 5075 شبـاط

 ــ ــ 5536 آذار

 ــ ــ 5496 نيسان

 ــ ــ 5194 مايـس

 ــ ــ 4915 حزيران

 20ر5 5971ر1  (*) 4955 تمـوز  

 31ر6 6579ر2 5000 آب

 42ر2 7362ر6 5179 ايلـول

 47ر7 7742ر9 5243 تشرين االول

 45 7905ر4 5450 تشرين الثاني

 46ر9 8079ر2 5499 كـانون اول

 33ر6 6943ر5 5197 المعـدل السنـوي

  
   0غـــداد فقـــط تشمل ب  *
  
  
  
  



 

  
  )6(م ــــــدول رقج

 2004 العراق للربع االول من عام لرقم القياسي السعار المستهلك فيا
Consumer Prices Index Number in Iraq (1993 = 100)  

 
  

  

End of 

Period 

المواد 

 الغذائية

Food 

stuffs  

الدخان 

 والكحول

Drink & 

Cigarettes 

االقمشة 

والمالبس 

 واالحذية

Fabrics 

& 

Clothes  

السلع 

 المنزلية

Furniture 

الوقود 

 واالضاءة

Fuel & 

light  

 النقل والمواصالت

Communication 

& 

Transportation  

الخدمات 

الطبية 

 واالدوية

Medical 

services 

& 

Medicine 

سلع وخدمات 

 متنوعة

Commodities 

& services  

 االيجار

Rent  

الرقم 

 القياسي

General 

Index 

No. 

  

Weights 

  

63.2  

  

3.5  9.7  3.1  2.1  4.9  1.5  0.5  11.5  100.0  

2004 

Jan. 

Feb. 

March  

  

 

5467.5

5030.9

4916.6 

 

1211.8 

1195.0 

1153.6  

 

3365.1 

3211.0 

3158.1  

 

3243.2 

3139.5 

3165.5  

 

35240.9

29223.7

24284.5 

 

6306.3 

6140.2 

6378.2  

 

33469.4 

33990.9 

35558.1  

 

6175.7 

6033.4 

6913.9  

 

26894.8

22003.5

29340.4 

 

8599.7 

7615.1 

8316.7  

 
 
 
 
 
 



  
  
  

  )7 (مـــــدول رقج
  عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه

  2004والربع االول من عام 2003 و 2002للفترة 
  )مليار دينار(

 
  
  السنة/ التفاصيل 

  
2002  
  

  
2003  

  
الفصل األول من 

  2004عام 
  )1M(عرض النقد  -1

  
   صافي العملة في التداول-

   الودائع الجارية-

  3013و6
  

  2563ر7
  449ر9

  5773و6
  

  4629ر8
  1143ر8

  6749و5
  

  5605ر6
  1143ر9

  
العوامل المؤثرة في  – 2

  عرض النقد
  

   المطلوبات-
  شبه النقد

  الودائع الحكومية
  

   الموجودات-
  صافي الموجودات األجنبية

  
  الموجودات المحلية

  الديون على القطاع العام
  الديون على القطاع الخاص

  
  وازنةفقرة الم  -

  رأس المال واالحتياطيات
  صافي الموجودات األخرى

  
  
  
  

  857ر5
  1564ر4

  
  

  66ر8
  

  5467ر4
  5155ر2
  312ر2

  
  98ر 8) -(
  290ر7)-(

  191ر9

  
  
  
  

  1179ر8
  944ر8

  
  

  1350ر3)-(
  

  6161ر4
  5556ر1
  605ر3

  
  3087ر1
  401ر7)-(

  3488ر8

  
  
  
  

  1131ر0
  1340ر0

  
  

  535ر0) -(
  

  6663ر6
  6036ر0
  628ر0

  
  3091ر2
  189ر5)-(

  3280ر7
  
  
  
  
  



  
  
  

  )8(جدول رقم 
  التغير في العوامل المؤثرة في عرض النقد

  )2003 – 2002(للفترة 
  )نسب مئوية(

        

  
  
  

  التفاصيل
  

  2004الفصل األول   2003  2002

  
 )صافي(الموجودات األجنبية 

  

  60ر4  1922-  163

  
  )صافي(الموجودات المحلية 

  

  9  1ر70  43

  
العام الديون على القطاع 

  )صافي(
  

  9ر8  0و50-  36

  
  الديون على القطاع الخاص

  

  2  26ر90  30ر70

  
  )صافي(الموجودات األخرى 

  

  119ر7  840  10ر80



 
 
 

  )9(جـدول رقـــم 
  

 2003- 2002نشاط شرآات التامين للعام 

 %نسبة التغيير 2003سنة  2002سنة  التفاصيل

 125 5034 2237 االرصدة النقدية

 3.1- 24214 24994 االحتياطيراس المال و

 0ر4 27587 27468 االستثمارات

 3ر4 16580 16023 ودائع ثابتة

  9 9 مباني

 1ر2- 81 82 اراضي

 7ر7 2675 2483 عقاري

 59ر4 4795 3007 قروض ط االجل

 177ر9 2579 928 خاص

 42 859 601 المختلط

 61.9- 1738 4564 قروض ق االجل

 43ر4- 246 435 خاص

 63.8- 1491 4129 ختلطم

 1869ر2 256 13 استثمارات خارجية

 9ر4- 1164 1286 اسهم وشرآات

 29ر4- 848 1202رصيد االقساط المدفوعة

 60.9- 4808 12308رصيد االقساط المحصلة

 
    



  
  
  
  )10(م ــــجدول رق

  بموجب التصنيف االقتصادي الجاري االنفاق الحكومي 
  2003-2001للفترة 
 نسب مئوية/ نارمليون دي

  
 

  

اجمالي 

 النفقات

  

الرواتب 

والمكافات 

 التقاعدية

  

البرامج 

 الخاصة

  

المساعدات 

 الدولية

  

النفقات 

 التحويلية

  

النفقات 

 الراسمالية

  

صيانة 

 الموجودات

  

المستلزمات 

 السلعية

  

المستلزمات 

 الخدمية

  

نفقات 

االفراد 

 العاملين

  

 التفاصيل/السنة

  

1490866 

  

100%  

 

  

92777 

  

6% 

  

397151 

  

27% 

  

1591 

  

 0ر1

  

600257 

  

40% 

  

8303 

  

0 

  

17337 

  

1% 

  

26804 

  

2% 

  

10343  

  

1% 

  

336303  

  

23% 

  

2001  

  

 النسبة المئوية

  

  7362ر3

 

100% 

  

  565ر5

 

7% 

   

  205ر7

 

3% 

  

  4173ر1

 

57% 

  

  154ر1

 

2% 

  

  99ر4

 

1% 

  

  419ر7

 

6% 

  

  277ر2

 

4% 

  

  1467ر6

 

20% 

  

2003  

 

  النسبة المئوية

 

 
  وزارة المالية–دائرة الموازنة : رالمصد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Table No. 11

( Million Dollar)

2003 2002
1- Trade balance -222.4 2401.5

Exports (F.O.B) 9711.1 12218.8
Crude oil  1/ 8348.8 11343.7

Recorded 8273.8 11043.7
Smuggld2/ 75.0 300

Refined products 73.5 135
Other exports 1288.8 740.1

Imports ( C.I.F) 9933.5 9817.3
1.Government Imports 6525.8 8282.2

UN Oil for Food Program 6525.8 8282.2
Post OFFP govt consumption imports _ _ _ _ _ _
Post OFFP govt capital imports _ _ _ _ _ _

2.Refined oil products 137.3 ــــ
3.Other G.imports 450.0 1151.4
4.Private Sector imports 2820.4 383.7

A.Cons. goods imports 1128.2 287.8
B.Capital goods imports 1692.2 95.9
o.w. Financed by currency transfers 5a/

2- Services, net -1339.4 -234.5
Receipts 470.0 259.9
Payments 1809.4 494.4

UN costs and weapons inspection (3%) 239.2 403.6
Currency printing 120.0 N.A
Other 1450.2 90.8

3- Income, net -361.7 -1156.5
Private 60.0 9.7
Official -421.7 -1166.2

Receipts 21.2 82.0
Payments 442.9 1248.2
Interest 378.6 797.1

4- Transfers, net 989.0 -1792.5
Private, net (incl. NGOs) N.A 13.2
Official 989.0 -1805.7

Receipts 2198.0 131.6
Donor grants N.A ـــ
U.S. grants 2198.0 ـــ

Payments 1209.0 1937.3
UN Compensation Fund 1209.0 1937.3
Other N.A N.A

5- Current Account -934.5 -782.0
(In percent of GDP)

المصدر / البنك المرآزي العراقي / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم احصاءات ميزان المدفوعات 

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS 2002  -  2003



( Million Dollar)
 2003 2002
Capital Account ــــ ــــ
6- Financial Account, excld. CBI foreign position 5.9 -4647.1

Direct investment 1000.0 N.A
Portfolio capital N.A N.A
Other capital, net -994.1 -4647.1

Official , net -2594.1 -4188.1
Assets -72.0 N.A

Claims held abroad N.A N.A
DFI 2600 N.A
UN Oil for Food credits -2672 N.A
Memo: cumulative OFFP credits
UN Oil for Food Letter of Credits

Liabilities -2522.1 -4188.1
Loan disbursements N.A N.A
Amortization -2522.1 -4188.1

Private, net 1600 -459.0
Assets -1575.0 -1089.4

Foreign currency, net -375.0 -246.7
Gross acquisition N.A N.A
Used for imports -375.0 -246.7

Other (incld. from smuggled oil) -1200 -842.7
Liabilities 3175.0 630.4

7- Errors and omissions -972.1 -360.3
8- Overall Balance -1900.7 -5789.4
Financing 1900.7 5789.4

Central bank (net; increase -) -1000 804.2
Reserves (increase -) -1000 804.2
Liabilities (increase +)

Fund credit (net)
Disbursement
Repayments

Changes in arrears 2900.7 4985.2
Financing gap

Exceptional financing 
Remaining gap 
Debt relief

Memorandum item
Reserves/Months of imports of goods and services
Reserves/Debt Service
GDP, $ millions

(In percent of GDP)

المصدر / البنك المرآزي العراقي / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم احصاءات ميزان المدفوعات 



ECONOMIC CATEGORYالصادرات (٢٠٠٣)النسبة المئويةالصادرات (٢٠٠٢)النسبة المئويةاسم الفئة

PERCENTAGEEXPORTSPERCENTAGEEXPORTS

1.461489305.00504115Food  غذائية 

98.06997821491.909265634Raw-Material مواد الخام

0.001610.1010082Capitalالراسمالية

0.48486073.00302469Consumedاالستهالآية

1001017591210010082300Grand Totalالمجموع العام

  SOURCE: Central Bank Of Iraq\   
                 

 شعبة التجارة الخارجية

صادرات حسب الفئات االقتصادية
EXPORTS ACCORDING TO ECONOMIC CATEGORY

(2002-2003)
(THOUSAND US $)                                                                                            ( باالف الدوالرات)

  .          Exports  Inculding Crude Oil , Sulphur And Phosphate             تتضمن الصادرات النفط الخام والكبريت والفوسفات                                                      
NOTE :                                                                                                                                                           : مالحظة

TABLE NO. (12 ) جدول رقم 

المديرية العامة لالحصاء و االبحاث /                          
                                  \Balance Of Payment Statistical Division            قسم احصاءات ميزان المدفوعات/                            

:  البنك المرآزي العراقي/                                            المصدر
                     General Dep. Of Statistical & Research\                                           

Foreign Trade Section                                               .



   ( THOUSAND US$) (باالف الدوالرات) 

SECTOR الصادرات (٢٠٠٣) النسبة المئوية الصادرات (٢٠٠٢) النسبة المئوية القطاع

EXPORTS PERCENTAGE EXPORTS PERCENTAGE 

 General 9225305 91.50 9952042 97.80 القطاع العام

 Private 806584 8.00 213694 2.10 القطاع الخاص

 Mixed 0 0.00 0 0.00 القطاع المختلط

 Foreign 50411 0.50 10176 0.10 القطاع االجنبي

 Grand Total 10082300 100 10175912 100 مجموع المنطقة

المصدر :البنك المرآزي العراقي                                        
                    GENERAL DEP. OF STATISTICAL& RESEARCH\           المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /                                  

          قسم احصاءات ميزان المدفوعات/                                                         
                                        

 مالحظة:        
           EXPORTS INCULDING CRUDE OIL, SULPHUR & PHOSPHATE EXPORTS  

 NOTE:
         تتضمن الصادرات النفط الخام والكبريت والفوسفات     .                 

            شعبة التجارة الخارجية    

                                  TABLE NO.   (١٣ ) جدول رقــــم                                               
                                             الصادرات حسب القطاعات                                  

                                  (2002-2003)                                              

 SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ                              

                                                 EXPORTS ACCORDING TO SECTOR                                                                 

                   BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                 
         FOREIGN TRADE SECTION                                                          



االصادرات (٢٠٠٣) النسبة المئوية الصادرات(٢٠٠٢) النسبة المئوية

EXPORTS PERCENTAGE EXPORTS PERCENTAGE 

887242 8.80 1241461 12.20

7178598 71.20 2900135 28.50  دول االمريكتين                        

1340946 13.30 0 0.00

100823 1.00 5006549 49.20  دول اوربا االشتراآية                 

0 0.00 71231 0.70   بقية اوربا                         

282304 2.80 488444 4.80  الدول االسيوية                       

292387 2.90 468092 4.60  بقية العالم                          

10082300 100.00 10175912 100.00   المجموع العام                     

NOTE:                                         :مالحظة 
              EXPORTS  INCULDING CRUDE OIL, SULPHUR & PHOSPHATE  

SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ      المصدر : البنك المرآزي العراقي            .    

                                                                                                                           

/                          المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
                           قسم احصاءات ميزان المدفوعات/  
            .                            شعبة التجارة الخارجية

GENERAL DEP. OF STATISTICAL & RESEARCH\                                                                                                                      
  BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                                                                                                     
FOREIGN TRADE SECTION.                                                                                                                                                           

                تتضمن الصادرات النفط الخام والكبريت  والفوسفات                     

     ($ THOUSAND US )(باالف الدوالرات )

      دول االتحاد االوربي                             

  European Socialist Countries                     

  Other European Countries                          

   Asian Countries                                         

  Others                                                         

Grand Total

  European Union  Countries                        

                         TABLE NO.( 14 ) جدول رقم                     
 الصادرات حسب التوزيع الجغرافي

 GEOGRAPHICAL DIRECTION  OF EXPORTS
(2002-2003)

المنطقة الجغرافبة

  Arab Countries                                                                     الدول العربية 

  North& South American  Countries            

Zone

                                                          



االصادرات (٢٠٠٣) النسبة المئوية الصادرات(٢٠٠٢) النسبة المئوية
EXPORTS PERCENTAGE EXPORTS PERCENTAGE 

0 504115 5.00 148930 1.46 0 المواد الغذائية والحيوانات الحية

1 0 0.00 0 0.00 1 المشروبات والتبغ

2 806584 8.00 721859 7.10 2 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود

3  Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials 8459050 83.90 9256355 90.96 3 الوقود المعدنية والزيوت التشحيم المتعلقة بها

4 50411 0.50 1062 0.01 4 زيوت وشحوم حيوانية والنباتية

5 100823 1.00 23731 0.23 5 المواد الكيمياوية

6   Manufactured Goods Classified Chiefly By 90741 0.90 18764 0.19 6  سلع مصنوعة مصنفة حسب المادة 

  Material   بصورة رئيسية

7   Machinery & Transport Equipment 10082 0.10 161 0.00 7  مكائن ومعدات النقل  

8   Miscellaneous Manufactured Articles 60494 0.60 5050 0.05 8  مصنوعات متنوعة

9  Commodities & Transactions Not Classified 0 0.00 0 0.00 9 السلع والمعامالت غير المصنفة حسب النوع

 According To Kind

10082300 100.00 10175912 100.00   المجموع العام

  NOTE:     مالحظة:
   EXPORTS  INCULDING CRUDE OIL, SULPHUR & PHOSPHATE  

Grand Total               

                                           /                    المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
                   قسم احصاءات ميزان المدفوعات/                                             

              .                              شعبة التجارة الخارجية   

                                                              (         (باالف الدوالرات

اسم ورقم الشعبة

: البنك المرآزي العراقي .                                   المصدر

                                                                                TABLE NO                                                                                                 جدول رقم (15 ).

  Animal & Vegetable Oils And Fats                     

  Chemicals                                                           

  Food & Live Animals

 Crude Materials Inedible Except Fuels

  Beveragas & Tobacco

                 S.I.T.C. Sections

(THOUSAND US$)                       

                                                   الصادرات حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة                                           
                        EXPORTS ACCORDING TO (S.I.T.C)                                     

(2002-2003)

             GENERAL DEP. OF STATISTICAL & RESEARCH\                                                                
           BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                                             

                 تتضمن الصادرات النفط الخام والكبريت والفوسفات

         FOREIGN TRADE SECTION.                                                                                              

  SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ



ECONOMIC CATEGORYالستيرادات (٢٠٠٣)النسبة المئويةالستيرادات (٢٠٠٢)النسبة المئويةاسم الفئة

PERCENTAGEIMPORTSPERCENTAGEIMPORTS

6.786429225.63566553Foodغذائية اولية

0.66625850.2424151Raw- Materialمواد الخام

78.80747231773.107356126Capitalالراسمالية

13.76130481121.032116270Consumedاالستهالآية

100948263510010063100Grand Totalالمجموع العام

TABLE NO.    (  16 ) جدول رقم 
االستيرادات حسب الفئات االقتصادية

IMPORTS ACCORDING TO ECONOMIC CATEGORY

                                                         . Imports Valued AS (C.I.F)قيمت االستيرادات على اساس سيف              .                                       

                          .\Balance Of Payment Statistical Divisionقسم احصاءات ميزان المدفوعات/                        .   

                                                                :NOTEمالحظة :                                                              
     شعبة التجارة الخارجية .                                                                                 

SOURCE: Central Bank Of Iraq\                              
        General Dep. Of Statistical & Research\                                   

  Foreign Trade Section.                 

2002-2003

المديرية العامة لالحصاء و االبحاث /                         

(THOUSAND US $)                                                                                        ( باالف الدوالرات)

:  البنك المرآزي العراقي/                                            المصدر



   ( THOUSAND US$) (باالف الدوالرات)       

SECTOR االستيرادات (٢٠٠٣) النسبة المئوية االستيرادات (٢٠٠٢) النسبة المئوية القطاع

IMPORTS PERCENTAGE IMPORTS PERCENTAGE 

General 7063290 70.00 8392132 88.50 القطاع العام

Private ٢٩٩٩٨١٠ 30.00 1043090 11.00 القطاع الخاص

Mixed 0 0.00 0 0.00 القطاع المختلط

Foreign 0 0.00 47413 0.50 القطاع االجنبي

Grand Total 10063100 100 9482635 100 مجموع المنطقة

         GENERAL DEP. OF STATISTICAL& RESEARCH\
         BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                                                                                                                                                                                 /قسم احصاءات ميزان المدفوعات            

                                                                                  
    مالحظة:   

            IMPORTS VALUED AS (C.I.F.)                                                                                                              قيمت االستيرادات على اساس سيف        

         FOREIGN TRADE SECTION                                    

                                            االستيرادات حسب القطاعات                           

: البنك المرآزي العراقي               .                                                                                                                المصدر

                                    TABLE NO.   (١٧ ) جدول رقــــم                                               

                                                                      IMPORTS ACCORDING TO SECTOR                                                               
                                        (2002-2003)                                              

 SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ                             

 NOTE:
.               شعبة التجارة الخارجية

                                                                                                        /                     المديرية العامة لالحصاء واالبحاث



االستيرادات (٢٠٠٣) النسبة المئوية االستيرادات(٢٠٠٢) النسبة المئوية

IMPORTS PERCENTAGE IMPORTS PERCENTAGE 

2001551 19.89 1574117 16.60

24151 0.24 2835308 29.90      دول االمريكتين                        

3659950 36.37 312927 3.30

867439 8.62 189653 2.00    دول اوربا االشتراآية                 

460890 4.58 948263 10.00      بقية اوربا                         

2582191 25.66 2759447 29.10    الدول االسيوية                       

466928 4.64 862920 9.10     بقية العالم                          

10063100 100 9482635 100.00   المجموع العام                     

مالحظة :                                      

  European Socialist Countries                     

  Other European Countries                          

  Grand Total                                               

    .     المصدر : البنك المرآزي العراقي           

  Others                                                         

   Asian Countries                                         

  North& South American  Countries            

                        European Union  Countries        دول االتحاد االوربي                             

( THOUSAND US $)     

    الدول العربية                         

                         TABLE NO.(18 ) جدول رقم                     
االستيرادات حسب التوزيع الجغرافي

 GEOGRAPHICAL DIRECTION  OF IMPORTS

GENERAL DEP. OF STATISTICAL & RESEARCH\                                                                                                                                  
  BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                                                                                                                  

(2002-2003)
(باالف الدوالرات )

Zone المنطقة الجغرافبة

  Arab Countries                                            

  SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ

                                                                             

  FOREIGN TRADE SECTION.                                                                                                                                                                        

 /                          المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
                          قسم احصاءات ميزان المدفوعات/   
             .                           شعبة التجارة الخارجية

              IMPORTS VALUED AS (C.I.F)               
  NOTE:                 

             قيمت االستيرادات على اساس سبف      
                                            



االستيرادات(٢٠٠٣) النسبة المئوية االستيرادات(٢٠٠٢) النسبة المئوية

IMPORTS PERCENTAGE IMPORTS PERCENTAGE 

0 506174 5.03 616371 6.50 0 المواد الغذائية والحيوانات الحية

1 60379 0.60 26551 0.28 1 المشروبات والتبغ

2 24151 0.24 51206 0.54 2 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود

3  Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials 10063 0.10 11379 0.12 3 الوقود المعدنية والزيوت التشحيم المتعلقة بها

4 80505 0.80 948 0.01 4 زيوت وشحوم حيوانية والنباتية

5 103650 1.03 160257 1.69 5 المواد الكيمياوية

6   Manufactured Goods Classified Chiefly By 1620159 16.10 1037400 10.94 6  سلع مصنوعة مصنفة حسب المادة 

  Material   بصورة رئيسية

7   Machinery & Transport Equipment 7356126 73.10 7472317 78.80 7  مكائن ومعدات النقل  

8   Miscellaneous Manufactured Articles 291830 2.90 106206 1.12 8  مصنوعات متنوعة

9  Commodities & Transactions Not Classified 10063 0.10 0.00 0.00 9 السلع والمعامالت غير المصنفة حسب النوع

 According To Kind

10063100 100.00 9482635 100.00   المجموع العام

  NOTE:     مالحظة:

                                       /                              المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

(THOUSAND US$)                                                                         (         (باالف الدوالرات

           S.I.T.C. Sections    

           BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL DIVISION\                                                             

  Chemicals                                                           

  Food & Live Animals

  Beveragas & Tobacco

 Crude Materials Inedible Except Fuels

           GENERAL DEP. OF STATISTICAL & RESEARCH\                                                                

  Animal & Vegetable Oils And Fats                     

اسم ورقم الشعبة

   IMPORTS VALUED AS (C.I.F)                           

Grand Total               

           قيمت االستيرادات على اساس سيف                 

  SOURCE: CENTRAL BANK OF IRAQ : البنك المرآزي العراقي .                                   المصدر

                 قسم احصاءات ميزان المدفوعات/                                               
       FOREIGN TRADE SECTION.                                                                                              .                   شعبة التجارة الخارجية                                                         

(2002-2003)

                                                                             TABLE NO                                                                                                 جدول رقم (19 ).
                                                     االستيرادات حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة                                           

                          IMPORTS ACCORDING TO (S.I.T.C)                                     




