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  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان  القيمــــــــــــــــة

 GDP اإلجمالي باألسعار الجارية الناتج المحلي  مليار دينار171957
 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  ليار دينارم 60.6 
 المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج   دوالر 4466

 )Core Inflation(معدل التضخم األساس  %  3.1
 عدد السكان  مليون نسمة32

 العملة الدينار العراقي
 النفطالمعدل اليومي لتصدير   مليون برميل 1.9

  سعر برميل النفطمتوسط   دوالر للبرميل 75.61
 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق  مليار دينار  51620
 M2عرض النقد بالمفهوم الواسع     مليار دينار60396

 باستثناء ودائع الحكومة إجمالي ودائع المصارف التجارية  مليار دينار34263
 . والودائع ذات الطبيعة الجاريةرآزيةالم

 باستثناء ائتمان الحكومة إجمالي ائتمان المصارف التجارية   مليار دينار9385
  .المرآزية

الجاريةالنفقات   مليار دينار64352
 اإليرادات النفطية  دينار مليار57125
  اإليرادات  الكلية للموازنة  دينارمليار 59404
   ألسعار المستهلك العامالرقم القياسيمعدل   نقطة125.1
  الدينارالعراقي تجاه الدوالر في السوق المحليةمعدل سعر صرف   دينار1186

  ميزان المدفوعاتفائض  دوالرمليار 6.3
 إجمالي عدد الشرآات في سوق العراق لألوراق المالية  شرآة83

 ماليةحجم التداول في سوق العراق لألوراق ال  مليار دينار400.4
 مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة  دينارترليون 2.9

 عدد المصارف العاملة  مصرف44
  متوسط سعر فائدة البنك المرآزي   6%

 IMFحصة العراق في  SDRمليون وحدة  1118.4
  اإليرادات الضريبية   دينارمليار 1532

  مصرفي لدى الجهاز الصافي الموجودات األجنبية   مليار دينار68139
  الكثافة المصرفية الف نسمة لكل فرع مصرفي 40

  ودائع العملة األجنبية مليار دينار 4763
  القاعدة النقدية مليار دينار 53810

  إجمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعير والرز   الف دونم9762.5
  معدل إنتاج الطاقة الكهربائية   ميكا واط6347.6

 
 



  التطورات االقتصادية العربية والعالمية/  الفصل االول

 1

  

  الفصل االول
  

  والمحليةالتطورات االقتصادية العربية والعالمية 
 Economic Developments    Local of&Arabic  ,International  

  
  التطورات العربية والعالمية: اوال

  
 2010 لعام  WEO (World Economic outlook(أفادت تقارير االقتصاد العالمي         

 ،لدولي بان التعافي الزال مستمرا في مساره المتوقع بشكل عـام          النقد ا الصادرة عن صندوق    

بما ففي االقتصادات المتقدمة يسير التعافي بخطى بطيئة مما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيحية             

ه خفيـض ر وتثبيت الدين العام المرتفع ثـم ت       سفي ذلك تقوية الميزانيات العمومية في قطاع اال       

  . ليةومعالجة الخلل في القطاعات الما

       

 مقارنة  2011 حدوث تباطؤ في معظم تلك االقتصادات في عام          الىالتقارير  وتوضح هذه        

ـ  ومن المتوقع ان يصل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي فيها الـى ن              2010بعام   و ح

 النمو االن قليال    أطايتبحيث  ،  2010في عام   %) 2.7( عقب نمو قدره نحو      2011عام  %) 2(

اليابان، الواليات المتحدة االمريكية، واالتحاد االوربي بعد فتـرة مـن االنتعـاش الجيـد               في  

، اذ كانت سياسات التحفيز المالي مسؤولة جزئيا عن تحسن االوضاع فـي النـصف               ابيـنس

مع  زوال هذه المحفزات و    وبعكسه فان . 2010 والنصف االول من عام      2009الثاني من عام    

في اوربا فمن المتوقع ان يتراجع النمو االقتصادي في تلك االقتـصادات            أزمة الديون السيادية    

  .2011خالل عام 

   

ما يخص منطقة اليورو على سبيل المثال فقد اهتزت العملة االوربية الموحدة خـالل              فيو     

عت كل مـن اليونـان وايرلنـدا    فد جراء تفاقم ازمة الديون السيادية االوربية التي   2010عام  

عدات كبرى من االتحاد االوربي ومن صندوق النقد الدولي وفـق برنـامج يلـزم               لطلب مسا 

  نتيجـة  الدولتين بأجراءات تقشفية حازمة، وخوفا من انتقال عدوى االزمة الى بلدان اخـرى            

فـضال  ،  2010تصاعد التوتر في اسواق المال االوربية والعالمية منذ النصف االول من عام             

مالية العالمية وانخفاض معظمها بنسب عالية ممـا ادى الـى           ر االسواق ال  أث سرعة ت   نــع

تدهور الثقة بانكماش االقتصاد العالمي وتزايد التوقعات السلبية لدخوله في موجة اخرى مـن              
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ا عمدت الدول االوربية بهدف تخفيض عجوزات الموازنات من خالل تقلـيص            ـكم ،الركود

قة اليورو برمتها، وقـد     ى ان يهدد النمو بمنط     العامة وزيادة الضرائب االمر الذي يخش      نفقاتال

بدأ االتحاد االوربي بدعم التحرك نحو التقدم االقتصادي والديمقراطي حيـث ابـرم اتفاقيـة               

التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ويعمل على ابرام اتفاقيات اخرى مع كندا واليابـان والهنـد                

   .كما ينوي مشاركة دول شمال افريقيا والشرق االوسط

  

وفي خضم التداعيات التي خلفتها ازمة الديون السيادية عاد الجدل الواضح بشأن سياسة                    

اسعار الفائدة التي يتبعها البنك االوربي والناتجة على اساس سعر فائـدة موحـدة لكـل دول                 

  -:وقد وضع االتحاد االوربي بعض االجراءات الواجب اتباعها لتجاوز االزمة وهي. المنطقة

 .تقرار آليات التعامل مع االزمةاس .1

 .تعزيز مراقبة الميزانية واالقتصاد الكلي .2

 .تحسين االشراف على القطاع المصرفي .3

  .تنسيق السياسات المالية االوربية .4

  

اما بالنسبة لسوق العمل ومعدالت التضخم في االقتصادات المتقدمـة فـيالحظ بـوادر                    

في شهر كانون الثـاني     %) 9.4(اذ هبطت البطالة الى     انفراج في الواليات المتحدة االمريكية      

 لتواصـل   2009 مع هبوط المخاطر التصاعدية للتضخم خالل ما تبقى من عـام             2010عام  

رتفع فـي   ست ويتوقع البنك الفدرالي االمريكي بان معدالت التضخم         2010نخفاض في عام    الا

  . 2011 خالل عام%) 1.6(و%) 0.9(االقتصاد االوربي لتتراوح ما بين 

  

وقد اثبت االقتصاد البريطاني هو االخر بانه قادر على مواجهة الـصعاب والتحـديات                    

 في االنفاق العام منذ الحرب العالمية        كبيرة حيث تواصل النمو بعد اجراء الحكومة تخفيضات      

ر وهي اعلى مستوى لها منذ عش     %) 7.8(عند نسبة   الثانية وارتفعت معدالت البطالة في البالد       

فـي شـهر    %) 5.1( البطالـة    بلغت نسبة  ومع تفاقم االوضاع االقتصادية في اليابان      ،سنوات

 ويتوقع المراقبون انتعاشا لالقتصاد الياباني في الربع االول من عام           2010تشرين الثاني عام    

  .د العالمي بالتزامن مع نمو االقتصا2011

   

أن اقتـصادات   كمـا   عية بوتيرة بطيئـة      اقتصادات الدول الصنا   ان تتعافى  ومن المتوقع      

ـ ذ   ا 2010 تنمو بنفس السرعة التي شهدتها عام        فاالسواق الناشئة سو    هـا يبلغ نمـو ناتج   س

 ويتحقق  2010في عام   %) 7.2( مقابل   2011تقريبا في عام    %) 6.5(المحلي االجمالي نحو    
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وية االخـرى وقـد     هذا االنتعاش االقتصادي بقيادة الصين والهند وعدد من االقتصادات االسي         

  ي محاولة لكبح النمو عند معدالتـ في الصين نتيجة سياسة الحكومة ف النمو قليالأيتباط

من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي االجمالي السنوي         هفانمع ذلك   و ،%)9و% 8(تتراوح بين   

  يصل النمو  وقد ،2010عام  في  %) 10 (بـ مقارنة   2011في عام   %) 19(فيها الى اكثر من     

 الديمقراطية الشعبية،   يالوم جمهورية   ،في خمس بلدان اسيوية هي تايلند، ماليزيا      %) 7(الى  

  . وبابواغينيا الجديدةمنغوليا 

  

نهاية %) 4.5 (و%) 4.2( االقتصادات العربية فقد تراوح معدل النمو فيها بين          واما بشان      

 2011عـام   خـالل   نمـو    ويتوقع ان يتواصل ال    2009عام  %) 2.9( مقارنة بـ    2010عام  

 ومن الجدير بالذكر ان الدول العربية تعد من اقل الدول           .%)5 (و%) 1(بهامش يتراوح بين    

التي تضررت من االزمة العالمية وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها المـصارف المركزيـة              

قـة   المباشر فـي المنط   جنبيوهي سياسات متحفظة مع اشارة الى انخفاض تدفق االستثمار اال         

ام الماضي ويتوقع لالقتصاد السعودي     ـة بمعدل الع  ـمقارن%) 30(العربية حيث قدر بحوالي     

بليون ريال سعودي فـي عـام        )812.5(اجمالي عائدات قدره    ) وهو اكبر اقتصاد عربي     ( 

واالرتفـاع المتوقـع    )  مليون برميل يوميا   8.8(الرتفاع المتوقع النتاج النفط     نتيجة ل   2011

  . ضال عن نمو العائدات غير النفطيةفدوالر للبرميل ) 85( الى السعار النفط

  

فيما يتعلق باسعار النفط وحسب ما اشار اليه تقرير منظمة االوبك فقد سجلت اسعار النفط                   

دوالر ) 79.52( صعودا الفتا اذ وصل سعر برميل حصة اوبك الى     2010بداية تشرين الثاني    

في السابع منه وقد علل الخبراء صـعود  دوالر ) 81.07(ى  ال ليصلفي االول من الشهر ذاته      

سعر صرف الدوالر وارتفاع      اسعار النفط خالل تلك االيام بسبب عدة عوامل اهمها انخفاض         

شكل باسعار وقود التدفئة بسبب موسم الشتاء واضراب عمال النفط في فرنسا االمر الذي هدد               

سعار بشكل سريع باالضافة الى االوضاع التـي        كبير االمدادات النفطية وتسبب في ارتفاع اال      

 ،تشهدها المنطقة العربية وتداعيات الملف النووي االيراني والحظر المفروض علـى ايـران            

 ستستمر في   هالكنوفي ظل الظروف الحالية اليمكن توقع مستوى معين او تحديد اسعار النفط             

  . االرتفاع

  

 حالة كبيرة من عدم اليقين في       2010د شهد عام    من جانب الطلب العالمي على النفط فق      و     

توقعات نمو الطلب العالمي على النفط استمرت حتى مع اقتراب العام من نهايته حيث انه على                
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 من المنظمات الكبيرة نموا قويا في االقتصاد وفي الطلب العالمي علـى             ة ثالث  توقع   الرغم من 

  ة ــة الدولية وادارة معلومات الطاقـاقالة الطـ فان توقعات وك2011 و2010النفط لعامي 

)EIA (      من الممكن ان يتراجع نمـو  امتفاءلة نسبيا في حين توقعات منظمة اوبك اقل تفاؤال لذ 

 نتيجة تباطؤ النمو االقتصادي السـيما فـي      2010 مقارنة بعام    2011الطلب العالمي في عام     

 والمملكة المتحدة اضافة الـى البرتغـال،   البلدان المثقلة بالديون السيادية مثل الواليات المتحدة     

  .ايرلندا، ايطاليا، اليونان واسبانيا ومحاوالت الصين في كبح وتيرة االقتصاد بعض الشئ

   

 2011في عـام    %) 4.2(و  حتوقع وكالة الطاقة الدولية ان ينمو االقتصاد العالمي بن        تو هذا    

يصل نمو الطلب العـالمي علـى       ل منظمة اوبك للعام نفسه   تقارير  حسب  %) 3.6(مقارنة بـ   

 ويتركز نمو الطلب على النفط خالل عـام         2011مليون برميل يوميا عام     ) 1.2(النفط بحدود   

 دول الشرق االوسط وامريكا الالتينيـة اذ    ، في الصين، الهند   وخاصةنامية  ال في البلدان    2011

ا على الطاقة خالل عام     نمو الطلب فيه  قل  تواصل الصين قيادة المجموعة لكن من المتوقع ان ي        

ته فـي  أ الحكومة بتخفيض برنامج التحفيز االقتصادي الـذي انـش     ى الرغم من قيام   لع 2011

ـ اعقاب االزمة االقتصادية لكن مع ذلك يتوقع ان يكون معدل نمو الطلـب فيهـا ن                ) 0.5(و  ح

 الطلب العالمي علـى   من نمو %) 30( وهذا يمثل اكثر من      2011مليون برميل يوميا في عام      

  . النفط خالل تلك المدة

  

 في نهاية الربع الثالـث مـن عـام          ةحققت اسعار الذهب هي االخرى ارقاما قياسي      كما        

 بذلك مـستويات    ىتخطقد  ودوالر امريكي   ) 1315.6(الى  سعر االونسة    حيث وصل    2010

ـ  كان قد بلغها اواخر تسعينات القرن الماضي وقد واصل الذهب ارتفاعه خالل ايلول               ام من ع

محققا %) 5.5(دوالر لالونسة بنسبة زيادة بلغت    ) 1315.6(دوالر الى   ) 1246.5( من   2010

 من  االخير خالل الربع    هاارتفاعالذهب  منذ بداية العام وواصلت اسعار      %) 21(مكاسب بلغت   

وجاءت هذه االرتفاعات المتواليـة للمعـدن        ،دوالر لالونسة ) 1318.6(نفس العام اذ سجلت     

خلفية تداعيات ضعف الدوالر والعالقة العكسية بين قيمة الدوالر وسعر الـسلع            االصفر على   

فعت اسعار النفط والطاقة وغير ذلك من الـسلع المقومـة           تاالساسية فكلما انخفض الدوالر ار    

 أفضال عن تصورات عدم التيقن من تعافي االقتصاد العالمي لج           ،بالدوالر بما في ذلك الذهب    

بمثابة وقاء ضد التضخم حين يلوح      مخزون التقليدي للقيمة اذ يصبح الذهب       الكثير الى حيازة ال   

من ودائعهم المصرفية فان الذهب يصبح مالذا امنا للتحوط         أ المستثمرون على    خشىالكساد وي 

   . من خطر التضخم والكساد
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  Local Developments التطورات المحلية :ثانيا

  

العراقي من مرحلة صعبة تتمثل فيما تعانيه القطاعات   على الرغم مما يمر به االقتصاد     

االقتصادية االنتاجية والخدمية من ركود واسع اضافة الى اضمحالل دور القطاع الخاص من 

 عملية تفعيل فضالً عن غياب االسهام بدوره الكفوء والمميز في صياغة التطورات االقتصادية

 مع القوانين االخرى الخاصة باالستثمار في  وتعديالته2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

اال ان االقتصاد العراقي استطاع خالل هذا العام من المجاالت كافة عدا القطاع النفطي، 

 االرتفاع الحاصل حققمعتدلة ومقبولة في مختلف القطاعات االقتصادية، و تحقيق معدالت نمو

كما بوشر هذا العام  مليار دوالر،) 6.3( في ميزان المدفوعات بمقدار اًفي اسعار النفط فائض

 والتي من ابرز اهدافها زيادة الناتج المحلي 2014-2010باطالق خطة التنمية الوطنية 

 فرصة عمل مليون )4.5-3(بين مـا توليدوسنوي  كمعدل نمو%) 9.38(بة ـاالجمالي بنس

تستخدم في االنشطة  استنادا الى التناسبات بين كثافة رأس المال والعمل والتي سوف جديدة

ن خالل تحقيق زيادات تدريجية في متنويع االقتصاد العراقي ل والمشاريع التي تبنتها الخطة

نسبة مساهمة القطاعات االخرى في الناتج المحلي االجمالي وبخاصة القطاعات االنتاجية 

ن حيث تعزيز دور القطاع الخاص المحلي واالجنبي سواء مو الزراعية والصناعية والسياحة

او من حيث فرص  %)46(حجم االستثمار المتوقع داخل البلد والذي قدرته الخطة بحوالي 

التأسيس لتنمية مستدامة توازن بين االعتبارات االقتصادية والعمل المتوقع استحداثها 

 تقليل معدالت الفقروواالجتماعية والبيئية من اجل االستغالل االمثل للموارد الطبيعية المتاحة 

  .حسين وزيادة مستوى االنتاجية وتطوير مبدأ المنافسةتو

تشير البيانات المتوفرة الى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية        

فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج  ، قياسا بالعام السابق%)23.4(بنسبة 

، ويعود ذلك الى ارتفاع معدل سعر برميل %)42.8(بة المحلي االجمالي خالل هذا العام بنس

  .قياسا بالعام السابق %)28.2(النفط خالل هذا العام بنسبة 

واذا انتقلنا الى القطاعات السلعية االخرى نجد ان القطاع الزراعي قد شهد ارتفاعا 

حلي االجمالي لترتفع نسبة مساهمته في الناتج الم%) 41( نمو ليبلغالخالل هذا العام في معدل 

 ويعزى هذا االرتفاع الى التحسن النسبي في 2010عام %) 5(الى  2009عام %) 4.4(من 

الى ) الحنطة، الشعير والرز(اداء هذا القطاع نتيجة للتوسع في زراعة المحاصيل الستراتيجية 

لي جانب الدور الكبير للمبادرة الزراعية والتي ساهمت في تقديم القروض للمزارعين وبالتا
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وعليه فقد ارتفعت انتاجية الدونم الواحد خالل هذا العام  رفع مستوى االنتاج لهذا القطاع،

  .لمحصول الحنطة والشعير والرز بشكل ملحوظ

اما القطاع الصناعي والذي يعتبر في مقدمة القطاعات االقتصادية لما له من اهمية في 

بتت تجارب الدول التي استطاعت اقامة سيما بعد ان اث تحقيق التنافسية على المستوى الدولي

 تجمعات صناعية مرتبطة بمراكز البحث العلمي وتطوير التقنية الى تحقيق معدالت نمو

فهو بحاجة  مرتفعة ومستقرة، اال ان القطاع الصناعي في العراق اليزال دون مستوى الطموح

اعات التحويلية وخلق الى تفعيل دورالقطاع الخاص باتجاه االستثمار السيما في مجال الصن

قاعدة صناعية رصينة تشكل ركيزة االسناد لباقي القطاعات االقتصادية، هذا وقد حقق هذا 

قياسا بالعام السابق وسجلت الصناعات السمنتية %) 16.2(طاع خالل هذا العام نموا بنسبة لقا

  .مقارنة بالعام السابق%) 37.1(ارتفاعا بنسبة 

 %)17.4(في قيمته المضافة خالل هذا العام وبنسبة شهد قطاع الكهرباء ارتفاعا 

اال ان هذا القطاع اليزال يعاني من عجز واضح نتيجة لعدم كفاية  مقارنة بالعام السابق،

االنتاج للطلب ويؤمل مستقبال تفعيل دور االستثمار االجنبي في انشاء محطات توليد جديدة 

  .تساهم في سد النقص الحاصل في االنتاج

 انخفضت القيمة فقدحركة البناء والتشييد بتراجع واضح خالل هذا العام، اتسمت و

عن العام السابق، اذ ان زيادة الطلب على االراضي مع  %)14.9(المضافة لهذا القطاع بنسبة 

تزايد اعداد المهجرين ادى الى ارتفاع اسعارها والى ارتفاع كلف البناء مما انعكس في تفاقم 

بدالت االيجار الى مستويات عالية فالعراق اليوم بحاجة الى ثالثة ماليين ازمة السكن وارتفاع 

  ).المحلي واالجنبي ( البد من تفعيل دور االستثمار في هذا القطاع ومن اجله ف وحدة سكنية،

 %)33.9(سجلت االنشطة التوزيعية باالسعار الجارية خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة 

عار الجارية ـ قطاع الخدمات فقد ارتفعت القيمة المضافة له باالساـقياسا بالعام السابق، ام

   %).9(خالل هذا العام بنسبة 

قياسا %) 38.4( الذي سجل زيادة بنسبة M1 توسعا في عرض النقد 2010شهد عام 

بالعام السابق وهي زيادة تفوق الزيادة المتحققة في الناتج المحلي االجمالي البالغة نسبتها 

عود هذه الزيادة في عرض النقد الى االرتفاع الحاصل في عوائد النفط والتي وت%) 23.4(

اسفرت عن زيادة في االنفاق الحكومي، وعند تحليل العوامل المؤثرة في عرض النقد نجد ان 

 والذي  مليار دينار)17879(الوضع النقدي للدولة خالل هذا العام كان له دورا توسعيا بمقدار 

والناجم عن التوسع في االنفاق مليار دينار ) 4911(يون الحكومية بمقدار نشأ عن ارتفاع الد

العام الممول من االيرادات الحكومية وكان من ضمن العوامل التوسعية صافي الموجودات 

فيما برز االثر التوسعي لديون  دينار مليار )5997 (بمقداراالجنبية والتي ارتفع رصيدها 
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ر دينار، اما العوامل االنكماشية فقد مليا) 4122( بمقدار خرىالقطاع الخاص والقطاعات اال

  .تمثلت في انخفاض فقرة شبه النقد وفقرة الموازنــة

 خالل هذا العام على زيادة مطلوبات لبلدلقد انعكس النشاط االقتصادي الذي شهده ا

 الى ارتفاع  وتعزى هذه الزيادة2009قياسا بعام دينار   ترليون)7.5 (بمقدارالبنك المركزي 

  .االحتياطي النقدي وارتفاع الودائع الحكومية

على صعيد التطورات المصرفية فقد حقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خالل عام 

وارتفع كذلك رصيد االئتمان المقدم %) 57.5( ارتفع رصيد ودائعه بنسبة حيث 2010

، %)77.4(بنسبة ) حكومة المركزية باستثناء االئتمان المقدم الى ال(للقطاعات االقتصادية كافة 

مصرف وتتمثل بالمصارف الحكومية، االهلية ) 44(ويتكون القطاع المصرفي من هذا 

  .مصارف) 6(واالسالمية اما المصارف المشاركة لمصارف اجنبية فقد بلغ عددها 

 تراجعا طفيفا في حجم تداول 2010شهد سوق العراق لالوراق المالية خالل عام 

نقطة مقابل ) 100.98(لمالية، في حين بلغ مؤشر اسعار االسهم المتداولة لهذا العام االوراق ا

  %) .0.1(نقطة للعام السابق اي بنسبة تغير ) 100.86(

مكنت السياسة ت فقد 2010على صعيد تطورات ادوات السياسة النقدية خالل عام و    

 شديد التماسك بعد ان حققت اهدافها النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي من بناء نظام نقدي

بجعل البالد تسير بخطى االستقرار القوية والتي مثلها استقرار معدالت التضخم وبما يتناسب 

  .مع سياسة انمائية راسخة

اما الرقم القياسي السعار المستهلك كمؤشر للتضخم االساس والذي تعتمده السياسة 

نقطة لعام ) 121.1(نقطة مقابل ) 124.8(هذا العام فقد بلغ خالل ) Core Inflation(النقدية 

عر فائدة البنك ـارة سـ، فيما حافظت اش%)3.1(بته ـجل التضخم االساس مانسـ ليس2009

)Policy Rate( على معدلها البالغ  خالل هذا العام)بغية تشجيع المصارف في منح %) 6

ية، كما قام البنك بتخفيض نسبة االئتمان المطلوب لتمويل المشاريع الداعمة لعملية التنم

 %)20(الى %) 25(االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية مرتين خالل هذا العام من 

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت حكومية او  %)15( ثم الى 2010اعتبارا من نيسان 

تفظ بها لدى يح%) 5(يحتفظ بها لدى هذا البنك و %)10(ودائع قطاع خاص موزعة بواقع 

، واليزال البنك خالل هذا العام مستمرا بأقامة 2010خزائن المصرف وذلك اعتبارا من ايلول 

مزاد العملة االجنبية بغية تحقيق االستقرار في قيمة الدينار العراقي وبناء احتياطيات قوية 

 اسعار صرف  تراوحتادوالر، فيم/ دينار) 1170(بالعملة االجنبية، اذ بلغ معدل سعر المزاد 

  ).1186(وبمعدل سنوي ) 1186-1185( تجاه الدوالر في االسواق المحليـة ما بين  الدينار
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وجود زيادة واضحة في جانب االيرادات عن  2010 العامة للدولة لعاموازنة تبين الم

 كما ،%)17.3(ة بنسبة لمتحقق اذ ارتفعت االيرادات ا2009المستوى الذي بلغته في عام 

فيما انعكس االرتفاع الحاصل  قياسا بالعام السابق،%) 22.4(بنسبة  نفقات التشغيليةال تارتفع

فيما سجلت نسبة ) %31.9(في اسعار النفط في زيادة االيرادات النفطية اذ ارتفعت بنسبة 

  %).40.4(االيرادات العامة الى الناتج المحلي االجمالي 

مليار دوالر، ) 6.3(بلغ مقداره  فائضا 2010عكس ميزان المدفوعات العراقي لعام 

لفائض اويعزى هذا  2009 عام مليار دوالر) 5.8(في حين كان قد سجل عجزا بلغ مقداره 

  . قياسا بالعام السابق%) 32.1(بالدرجة االساس الى ارتفاع الصادرات النفطية هذا العام بنسبة 

 اهذ تطويراما بخصوص نظام المدفوعات فقد عمل البنك المركزي العراقي على 

 ويدير حسابات التسوية للمشاركين ليضمن كفاءة لهبأعتباره المدير التشغيلي ومالكا النظام 

نظام ايداع  ،)RTGS(انظمة الدفع وعملية التقاص وتشمل نظام التسوية االجمالية االنية 

ونظام مقاصة الصكوك ) ACH(، نظام المقاصة االلية )GSRS(السندات الحكومية ) تسجيل(

والتي من نظام ربط المصارف العراقية  )IIBN(كما تم تطوير شبكة ) CEP(لكترونية اال

  .خاللها يتم مراقبة عمل المصارف وتحديد التوقفات ان وجدت لغرض حلها مباشرة
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  يــالثانل ــالفص
  

  تطورات القطاع الحقيقي
Real Sector Developments  

  

  

  )تطورات القطاعات االقتصادية الرئيسية(الناتج المحلي االجمالي 

                                             

رية  الى ارتفاع الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجا2010تشير التقديرات االولية لعام 

 ،%)23.4( اي بنسبة زيادة 2009ترليون دينار للعام  )139.3(ترليون دينار مقابل ) 172(الى

سنة بأساس (الثابتة سعار باالواذا ما استبعدنا تأثيرات اسعار المخفض فان معدل الزيادة 

 ويعود الفرق في معدالت الزيادة 2009قياسا بالعام خالل هذا العام %) 7.3(قد بلغ ) 1988

، فقد  الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية الى تأثير االرتفاع الحاصل في اسعار النفطفي

االمر الذي  قياسا بالعام السابق%) 28.2(ارتفع معدل سعر برميل النفط الخام لهذا العام بنسبة 

نارعام ترليون دي) 56.2(ادى الى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع النفطي باالسعار الجارية من 

هد ـكذلك ش، %)31.6( اي بنسبة ارتفاع قدرها 2010ترليون دينار عام ) 74( الى 2009

 االقتصادي لباقي االنشطة االقتصادية وبنسب متفاوتة وـذا العام ارتفاع معدالت النمـه

 متوسط ارتفعوكما  ،)%14.9(باستثناء نشاط البناء والتشييد الذي شهد انخفاضا بلغت نسبته 

 2010 عام  دوالر)4466( ليبلغ فرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاريةنصيب ال

  .%)18.6( زيادة  اي بنسبة2009 عام دوالر) 3764.8 (مقابل

  

عناصر االنتـاج   بكلفة  االقتصادية   اتقطاعللصنيفات الرئيسية   الت يوضح   )1(رقم  والجدول  

  -: 2010  و2009لعامي الجارية والثابتة باالسعار 

  

  

  



 الفصل الثاني / تطورات القطاع الحقيقي
 

 10

  )1(جدول رقم 

  2010-2009 لعامي الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية والثابتة

  )مليار دينار(       

  الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة  الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

  القطاعات
2009  

االهميـــة 

  %النسبية 
2010  
  

ــة  االهميــ

  %النسبية
2009  

االهميـــة 

  %سبية الن
2010  

ــة  االهميــ

  %النسبية

  56.9  34.7  58.3  33.1  54.9      94920.9  53.5  74908.3  االنشطة السلعية

  13.9  8.5  11.8  6.7  21.7  37559.4  20.0  28046.5  االنشطة التوزيعية

  29.2  17.8  29.9  17.0  23.4  40566.0  26.5  37204.3  االنشطة الخدمية

  100  61.0  100  56.8  100  173046.3  100  140159.1  المجموع حسب االنشطة

    0.4    0.3    1089.3    828.9  رسم الخدمة المحتسب

    60.6    56.5    171957.0    139330.2  الناتج المحلي االجمالي

 معلومات الا الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجي-:المصدر        
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ام    2010 االهمية النسبية للناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة لع

  

 
                                                االنشطة السلعية: أوال                    

 
  ارتفاعـا   باالسعار الثابتة  2010 شهدت االنشطة السلعية في االقتصاد العراقي خالل عام              

تها من الناتج المحلي االجمـالي      نسبة مساهم انخفضت   فيما ،العام السابق بالمقارنة مع   %) 5(بنسبة  

، اما اذا نظرنا الى القيمة المضافة باالسـعار         2010عام  %) 56.9( الى   2009عام  %) 58.3( من

، ممـا ادى الـى      قياسا بالعام السابق  %) 26.7(  ارتفاعا بنسبة  الجارية فان االنشطة السلعية سجلت    

عـام   %)54.9( الى   2009 عامل%) 53.5(ها من الناتج المحلي االجمالي من        مساهمت ة نسب عارتفا

  : )1( ملحق الجدول رقم وفيما يلي تفصيال الهم االنشطة السلعية .2010

  

من اعلى نسبة مساهمة باالسعار الجارية  هذا القطاعنشاط سجل : المقالعوالتعدين نشاط  -1

 ترليون) 74.4(والتي تعادل %) 43.0(اذ بلغت  ،2010خالل عام الناتج المحلي االجمالي 

وساهم قطاع النفط لوحده بالعام السابق  قياسا %)31.2(مسجال ارتفاعا بلغت نسبته  دينار
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 برميل سعر معدل عي ويعود ذلك الى ارتفاـمن الناتج المحلي االجمال%) 42.8(بنسبة 

 النفط برميل، اذ بلغ معدل سعر 2009مقارنة بعام %) 28.2(بنسبة  عامالالنفط خالل هذا 

انخفضت القيمة فيما  ،2009دوالر عام ) 58.96( مقابل الل هذا العام خدوالر) 75.61(

           .لفترة المقارنة ذاتهال%) 13.3(المضافة لالنواع االخرى من التعدين بنسبة 

  

عاليـة  سجل نشاط هذا القطاع نسبة نمو       : نشاط الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك      -2

%) 41.2(اذ بلغت   ياسا بانشطة باقي القطاعات االخرى      باالسعار الجارية خالل هذا العام ق     

نسبة مساهمة نشاط هذا القطاع من الناتج المحلـي         بلغت  فيما   ،2009قياسا بالعام السابق    

ويعزى هذا   ترليون دينار ) 8.7(والتي تعادل    )%5(لهذا العام باالسعار الجارية     االجمالي  

ي زراعـة   ـع ف ـالل التوس ـن خ ـمطاع  ي اداء هذا الق   ـ التحسن النسبي ف   االرتفاع الى 

  فقـد ارتفـع      ،)2(جدول رقم   ملحق ال  )الحنطة، الشعير والرز    ( لستراتيجية  ل ا المحاصي

الف ) 4041.9(ليصل الى   %) 70.2(بنسبة  انتاج الحنطة والشعير والرز خالل هذا العام        

نـسبة  حيث ارتفع انتاج الحنطة والـشعير ب       ،2009 امـن لع ـالف ط ) 2375(مقابل  طن  

 وذلك يعود الى اتساع المساحات المزروعة بهـذين         ،على التوالي %) 126.8(و%) 61.7(

الى الدعم الحكـومي السـعار       نتيجةعلى التوالي   %) 42.9( و %)9.8(المحصولين بنسبة   

 بنـسبة   خالل هـذا العـام      فيما انخفض انتاج الرز    .من المزارعين هذه المحاصيل    شراء

ويعـزى   ،للعام الـسابق  الف طن    )173.1(ف طن مقابل    ال) 155.9(ليصل الى   %) 9.9(

ـ احة المزروعة   ـالمسى انخفاض   ـذلك ال  نتيجـة  %) 12.7(بنـسبة   ذا المحـصول    ـبه

للدونم الواحد  خفاض منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات، اما بخصوص االنتاجية           الن

 2010عام  كغم  ) 495.8( الى   2009كغم عام    )336.7(لمحصول الحنطة من    فقد ارتفعت   

كغم ) 788(والرز من    2010كغم عام   ) 282.4( الى   2009كغم عام   ) 178(وللشعير من   

  .) 2(جدول رقم ملحق ال 2010كغم عام ) 812( الى 2009عام 
 

في النـاتج المحلـي االجمـالي       تجدر االشارة الى ان نسبة مساهمة نشاط هذا القطاع                

قاصرا عن تلبية الطلب المحلـي نتيجـة للمـشاكل          التزال متدنية فاليزال االنتاج الزراعي      

، انقطـاع    تدني كفاءة طرق الري    البذور، العديدة التي يعاني منها والمتعلقة بنقص االسمدة،      

التيار الكهربائي الى جانب مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة والتصحر والتي باتت تهـدد اكثـر               

اع من خالل مواجهة كافة التحـديات       ، وعليه البد من التأكيد على تنمية هذا القط        االراضي



 الفصل الثاني / تطورات القطاع الحقيقي
 

 13

والمشاكل التي تعوق عملية النهوض به وتشجيع االستثمارات المخصـصة لهـذا النـشاط              

 والنهوض بالواقع    االقتصادي لتحولوتحول اساسية في مسار ا    باعتباره يشكل نقطة ارتكاز     

تصاد بشكل  الزراعي الذي يمكن من خالله تنوع االقتصاد مما يسهم في تطوير وتعزيز االق            

  .عام

    

وتحقيق التنميـة   في استهداف   المهمة   يعد القطاع الصناعي من القطاعات       :نشاط الصناعة  -3

من خالل تطوير مهارات القوى العاملـة الوطنيـة         لنشاط االقتصادي   ل كوالمحرالمستدامة  

خالل هذا العـام    ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط      فقد   وتوفير فرص العمل للمواطنين،   

ترليون دينار للعام الـسابق، اي      ) 3.4(ترليون دينار مقابل    ) 3.9( لتبلغ   االسعار الجارية ب

الـذي يـستدعي    تعتبر اقل من الطموح االمر      ، اال ان هذه النسبة      *%)16.2(زيادة  بنسبة  

البالغـة  في النـاتج المحلـي االجمـالي        هذا القطاع   مساهمة نشاط   نسبة  العمل على رفع    

وخلفية متـشابكة مـع مختلـف        ذا القطاع يمتلك روابط امامية    ـهان  يما و ـس،  )2.3%(

رتـه علـى    دجانب ق  الىالقطاعات وعلى نحو اليمتلكه اي من قطاعات االقتصاد االخرى          

 . مما يشكل قاعدة اسناد رئيسية لبقية قطاعات االقتصادخلق منصات حقيقية للنمو

البيانات الواردة الينا من وزارة الصناعة والمعادن ارتفاع انتاج الـسمنت           ويالحظ من        

العام السابق، حيث ارتفعت انتاجية السمنت العادي       بمقارنة  %) 37.1(بنسبة  خالل هذا العام    

، فيما لم يحقق    %)14.9( في حين انخفضت انتاجية السمنت المقاوم بنسبة         ،%)86.3(بنسبة  

  ). 3(جدول رقم ملحق ال، يذكر خالل هذا العامالسمنت االبيض اي انتاج 

ا بخصوص صناعة االسمدة فقد سجلت انخفاضا في انتاجها خالل هذا العام بنسبة             ـام       

العام السابق، اذ انخفضت إنتاجية كل من السماد نوع يوريـا والفوسـفاتي             بقياسا  %) 28(

  ).     4(م  الجدول رقملحق. واليـى التـعل%) 21.4 ( و%)31.3 (ةبنسب

  

ارتفاعا في قيمته المضافة بنـسبة      خالل هذا العام      هذا النشاط  سجل : والماء نشاط الكهرباء  -4

 نسبة مساهمته من الناتج المحلي االجمالي والبالغة        اال ان ،  مقارنة بالعام السابق   %)17.4(

   يزال قطاعفال ،بالنسبة لمساهمات باقي االنشطة االخرىهي االوطأ  ال تزال%) 1.1(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
  ) 1(احتسبت النسبة وفقا لالرقام المذكورة في ملحق جدول رقم  *     
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يعاني من عجز واضح نتيجة ارتفاع معدل الطلب على الطاقة الكهربائيـة بنـسـبة              الكهرباء  

لعــام الحــالي    للكهربـائيــة   تفوق معـدل االنتـاج، فقد بلغ معـدل انتـاج الطاقـة ا        

 وتعود  %)7.3(لعام السابق أي بنسبة زيادة      لميكا واط   ) 5913.2(ميكا واط مقابل    ) 6347.6(

 فـي   محطات غازية جديدة ساهمت الى حد ما في رفع مستوى االنتاج،          تلك الزيادة الى تشغيل     

 الحـالي مقابـل     لعـام لميكـا واط    ) 10080.4(حين بلغ معدل الطلب على الطاقة الكهربائية        

فقد بلـغ   ونتيجة لعدم كفاية االنتاج      ،%)13.7(بنسبة زيادة   ولعام السابق   ل  واط ميكا) 8864.3(

العـام  بقياسا  %) 26.5(ميكا واط أي بنسبة ارتفاع      ) 3732.8(معدل العجز خالل العام الحالي      

لكهربائيـة  ، فيما سجل معدل استيراد الطاقـة ا     )5( الجدول رقم     ملحق كما موضح في   و السابق

مقابل ) التركي وااليراني وعن طريق البارجات    (ميكا واط عبر الخطين     ) 774.8(لعام الحالي   ل

 ).6(جدول رقم ملحق ال، %)19.5( أي بنسبة ارتفاع قـالسـابم العلميكا واط )  648.6(

  

بلغ  العام لت لهذادـالمضافة لقطاع البناء والتشييمة  انخفضت القي:دـاط البناء والتشييـنش -5

%) 14.9(انخفاض لعام السابق أي بنسبة ل دينار ترليون) 7.1( دينار مقابل ترليون) 6(

 %)3.5(في انخفاض نسبة مساهمته من الناتج المحلي االجمالي حيث بلغت ذلك لينعكس 

هذا التراجع في جزء كبير منه الى ضعف  ، ويعودم السابقاللع%) 5.0( مقابل

سة والعاجلة في ا مقارنة بالحاجة المة الموجهة الى هذا القطاعاالستثمارات المحلية واالجنبي

 لدوره الكبير  بغية النهوض به ورفع معدالت نموهتفعيل دور هذا القطاع المهم والحيوي

  .في تنمية االقتصاد الوطني اذ يمكن لالسكان والبنى التحتية ان توفر فرصاً لدعم االقتصاد

  

   االنشطة التوزيعية: ثانيا 

 فـي اداء نـشاطاتها االقتـصادية        ملحوظاً  تحسناً 2010االنشطة التوزيعية خالل عام      شهدت     

مليار ) 6.7(باالسعار الجارية والثابتة فقد ارتفعت القيمة المضافة لهذه االنشطة باالسعار الثابتة من             

رتفـاع  تيجـة ال  ن %)26.8(اي بنسبة زيـادة     ،  عامهذا ال ل  مليار دينار  )8.5(الى   2009عام  دينار

 مـن    باالسـعار الثابتـة    معدالت النمو فقد ارتفعت نسبة مساهمتها من الناتج المحلـي االجمـالي           

ارتفاعـاً  طة  ـ هذه االنـش    ايضاً سجلتو،  2010عام  %) 13.9( الى   2009 عام   خالل%) 11.8(

ن ليـو تر) 37.6( طةـ لتبلغ القيمة المضافة لهذه االنـش     %)33.9(بته  ـباالسعار الجارية بلغت نس   

   وقد جاءت هذه الزيادات نتيجة للتحسن ،للعام السابقترليون دينار ) 28 (مقابل 2010عام  ينارد
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، عـام  في نشاطاته خالل هذا ال     فقد شهد قطاع البنوك والتامين توسعاً     ،  الكبير في اداء هذه االنشطة    

ة حاجـة القطـر   الزيادة الكبيرة لالستيرادات لتلبيعن فضال عن التوسع في النشاط التجاري الناجم  

  .من مختلف انواع السلع

  -: وفيما يلي تفصيال الهم االنشطة التوزيعية

  

) 14.2(ارتفعت القيمة المضافة لهذا النـشاط مـن          -:نشاط النقل والمواصالت والخزن    -1

 ارتفـاع أي بنسبة    2010عام  ون دينار   ليتر) 19.4( الى   2009 عام   خاللترليون دينار   

فاع نسبة مساهمة هذا النشاط من الناتج المحلي االجمالي         في ارت ذلك  ، وانعكس   %)36.9(

ويعود ذلك الى التحسن الكبير      للعام السابق، %) 10.1(مقابل   ،لهذا العام %) 11.2( ليبلغ

بكة خطوط النقل   ـاع ش ـي مجال اتس  ـفي اداء نشاط هذا القطاع المهم والحيوي سيما ف        

هذا القطاع من خالل تحسين طـرق       الجوي والبد من التاكيد على ضرورة تشجيع تنمية         

 مهم  لما لهذا القطاع من دور     الدولية والجوية من خالل توسيع شبكة المالحة     النقل البرية   

 معـدالت النمـو      زيادة  في وبالتالي  بقية االنشطة االقتصادية االخرى    تطورينعكس على   

  .  االقتصادي للقطر

  

النـاتج  غت نسبة مساهمة هذا النـشاط مـن          بل -):الجملة والمفرد والفنادق  (نشاط التجارة     -2

) 11.5(ترليون دينـار مقابـل    ) 14.9(والتي تعادل   %) 8.6( العام   لهذاالمحلي االجمالي   

ويعود ذلك الى اتساع حركة النشاط      %) 30.1(عام السابق أي بنسبة زيادة      للدينار  ترليون  

جانـب   الـى    ة محليـا  المحلية من السلع المستوردة والمنتج    السوق  حاجة  تلبية  ل التجاري

ومن الجدير بالذكر ان عدد التجار والشركات        يقطاع السياح الالتحسن الكبير الذي يشهده     

ـ  ) 18973(بلغ  قد  العام    هذا المسجلة لدى غرفة تجارة بغداد خالل       )15540 (ـمقارنة ب

 من غرفة تجارة    الواردة الينا اعتمادا على البيانات    ) 3433(أي بزيادة قدرها     2009عام  

  ). 7(جدول رقم ملحق البغداد، 

  

%) 35( ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع خالل هذا العام بنسبة           -:نشاط البنوك والتامين   -3

 لترتفع  2009 دينار عام    ترليون) 2.4( مقابل   2010عام   ترليون دينار ) 3.2(حيث بلغت   

 ام ـللع%) 1.7 (مقابل%) 1.9(ي االجمالي لتبلغ ـن الناتج المحلـبذلك نسبة مساهمته م
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مـن اوجـه تحـسن      الى ما شهده    هذا القطاع    في اداء نشاط  الحاصل  التحسن  ويعزى   السابق،

فقد استحوذ هذا القطاع على اهتمام متزايـد فـي اطـار             ،في مستوى فعالياته ونشاطاته   عديدة  

تاهيل الجهاز المصرفي ورفع مستوى كفاءته بما يخدم انشطة االقتـصاد الـوطني المختلفـة               

 .شكل يتجاوب مع متطلبات النمو االقتصادي المنشودوب

     

  االنشطة الخدمية: ثالثا

 الى  2009 مليار دينار عام     )17(ارتفعت القيمة المضافة لهذه االنشطة باألسعار الثابتة من         

وكذلك ارتفعت القيمة المـضافة     %) 4.7(لعام الحالي، أي بنسبة زيادة قدرها       لمليار دينار   ) 17.8(

، أي  2010ترليون دينار عام    ) 40.6( الى   2009ترليون دينار عام    ) 37.2( الجارية من    باألسعار

  الى نسبة مساهمة هذا النشاط من الناتج المحلي االجمالي تراجعت ، فيما %)9(بنسبة زيادة قدرها 

القيمة المضافة لنشاط الحكومة    وسجلت   ،للعام السابق %) 26.5(خالل هذا العام مقابل     %) 23.4(

عت رتفقياسا بالعام السابق، فيما ا    %) 9.7( خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة       عامة باالسعار الجارية    ال

لفترة المقارنة ذاتها الى جانـب ارتفـاع     ل%) 9.3(القيمة المضافة لنشاط الخدمات الشخصية بنسبة       

م السابق لتبلغ   العابمقارنة  %) 7.7(نشاط ملكية دور السـكن باالسـعار الجارية هذا العام بنسـبة          

  .   2010عام  ترليون دينار) 13.1(القيمة المضافة لهذا النشاط 
      

االهمية النسبية لمساهمة االنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي
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  الفصـل الثالـث                                   

  تطورات النقدية والمصرفية والماليةال

Monetary Banking & Financial Developments 

  

  ةـورات النقديـالتط-:اوالً

 بنـسبة   M2)(ي خالل هذا العام زيادة في عرض النقد بـالمفهوم الواسـع             شهد االقتصاد العراق           

 متجاوزا بذلك ارتفاع الناتج المحلي االجمالي الـذي سـجل زيـادة بنـسبة               2009قياسا بعام   %) 32.6(

ولمـا كـان البنـك      الذي انعكس في اتجاه الرقم القياسي السعار المستهلك نحو االرتفـاع،            و%)  23.4(

مسؤوال عن ادارة وتنظيم عرض النقد فهو يواصل عن كثب مراقبته للتطورات المالية             المركزي العراقي   

والنقدية واالئتمانية بغية الحفاظ على االستقرار النقدي المنشود والذي تتطلبه عملية التنمية االقتصادية في              

والتوجـه نحـو    على استقرار معدل التضخم ضمن المرتبة العشرية الواحدة         لحفاظ  من خالل ا  وذلك  البلد  

  .لمواجهة الظروف التضخمية غير المالئمةتفعيل ادوات السياسة النقدية 

  

    Money Supply & Contributing Factors فيهعرض النقد والعوامل المؤثرة -أ

       1Mعرض النقد -1

مليار دينار مقابل ) 51620( الى 2010 نهاية عام M1 ازداد عرض النقد بمفهومه الضيق         

  ارج البنوك ـوارتفعت العملة خ %)38.4(، اي بنسبة زيادة 2009مليار دينار في نهاية عام ) 37300(
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بلغت قياسا بالعام السابق، فيما سجلت الودائع الجارية ارتفاعا ملحوظا %) 11.8(خالل هذا العام بنسبة 

 من عرض النقد ) %47.2( مانسبتهخارج البنوك العملة ت وشكل ،ياسا بالعام السابقق%) 75.7(نسبته 

 نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد من عتارتففيما  2009عام  %)58.4(مقابل  2010 امــع

  .2010عام %) 52.8( الى 2009عام %) 41.6(

  

    العوامل المؤثرة في عرض النقد-2

الى ارتفـاع اقيامهـا       2010للعوامل المؤثرة في عرض النقد خالل عام        التجاهات العامة   تشير ا    

االثر التوسعي للعوامـل الخارجيـة المتمثلـة        حيث تعكس الموازنة النقدية الموحدة       ،العام السابق قياسا ب 

 مقدارها  ارتفاع اي بنسبة    2010مليار دينار نهاية عام     ) 5997 ( البالغ برصيد صافي الموجودات االجنبية   

حيث ارتفـع معـدل سـعر    ، نتيجة للزيادة الحاصلة في االيرادات النفطية وذلك   عن العام السابق   %)10(

بة اي بنـس  ،  2009دوالر عام   ) 58.96( بعد ان كان قد بلغ       2010دوالر عام    )75.61(برميل النفط الى    

  .عن العام السابق %)28.2(زيادة مقدارها 

) 17879(كان له دورا توسعيا بمقدار   فقد2010ام ـل عاما بخصوص الوضع النقدي للدولة خال       

 مليار دينار وذلك يعود الى) 4911( ن ارتفاع الديون الحكومية بمقدارـأ عـمليار دينار والذي نش

التوسع في االنفاق العام الممول من االيرادات الحكومية، في حين انخفضت الودائع الحكومية بمقدار 

 ويظهر جانب الموجودات االثر التوسعي لديون القطاع الخاص والقطاعات كما مليار دينار،) 12968(

 اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ذلك مليار دينار ويعكس) 4122(والتي ازدادت بمقدار  االخرى

  .التجارة الخارجيةقطاع في 

لموازنة والتي يبلغ اثرهما في حين يظهر جانب المطلوبات االثر االنكماشي لفقرة شبه النقد وفقرة ا       

مليار ) 13679(من مجموع االثر االنكماشي البالغ على التوالي %) 96.4(و%) 3.6(االنكماشي مانسبته  

  .)2( كما موضح في الجدول رقم دينار
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  )2(جدول رقم 

   )2010 - 2009(ة الفترة  عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه نهاي

 ( مليار دينار )     
مقدار التغير عن 

 العام السابق

نسبة 

%النمو     Dec.2009 Dec.2010 الفقرات

Amount 
Exchange 

Growth 
Rates  

 Net Foreign Assets 10 5997 68139 62143  صافي الموجودات االجنبية
ديون القطاع الخاص والقطاعات 

 االخرى
5291 9413 4122 78 

Claims on Private & Sector 
 Claims on Govt.(Net) 67 4911 12278 7367 الديون الحكومية

 Total Assets 20 15030 89831 74801 مجموع الموجودات
 Money Supply ( M1 )  14319 51620 37300 )2+1(عرض النقد 

 Currency Outside Banks 12 2566 24342 21776 1العملة خارج البنوك

 Demand Deposits  76 11753 27278 15524  2الودائع الجارية

 Non - Monetary Liabilities      نقديةالالمطلوبات غير 
 Quasi-Money 6 491 8546 8055 شبه النقود

 Govt. Deposits (55) 12968- 10503 23471 الودائع الحكومية
 Balancing Item 221 13188- 19163- 5975- فقرة الموازنة

 Total Non - Monetary 2 711 38212 37501 نقديةالمجموع المطلوبات غير 
Liabilities 

 Total Liabilities 20 15030 89831 74801 مجموع المطلوبات 

                                     

  ئضة القاعدة النقدية، المضاعف النقدي واالحتياطيات الفا-3

 مليار دينار  مقابل )53810(لتبلغ ) %18.9( نسبة  ب2010ارتفعت القاعدة النقدية نهاية عام           

ارتفاع العملة خارج البنوك خالل هذا العام بنسبة مليار دينار للعام السابق ويعود ذلك الى ) 45270(

اما المضاعف النقدي  ،لعام السابقمليار دينار ل) 21776(مليار دينار مقابل ) 24342(لتبلغ %) 11.8(

  .2009عام %) 1.00(بعد ان كان قد سجل %) 1.12(فقد ارتفع خالل هذا العام الى 
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 )%60(اما نسبة االحتياطي الفائض الى الودائع الخاضعة لالحتياطي القانوني فقد ارتفعت الى 

االمر الذي يتطلب تفعيل دور ، 2009نهاية عام %) 34(هذا العام بعد ان كانت قد سجلت مانسبته نهاية 

وتعزيز مستويات التمويل المطلوبة وبما يؤمن دفع عجلة النمو  الجهاز المصرفي بالتوجه نحو السوق

  .االقتصادي للبلد

  

  الموازنة الموحدة للبنك المركزي تحليل -ب

 ة العامنهاي) مطلوباته( بلغت موجوداتهقد  ف2010خالل عام ملحوظا  اركزي توسعالبنك المحقق         

ترليون ) 7.5(ترليون دينار للعام السابق اي بزيادة قدرها ) 63.4(مقابل  ترليون دينار )70.9(مامقداره 

  .)3( كما موضح في الجدول رقم %)11.8 (ةنسب والتي تمثل دينار

خالل هذا العام عن زيادة موارده المالية       ) استخدام امواله (ت البنك   وقد نجمت الزيادة في استثمارا    

 االيرادات النفطيـة، فعنـد   لالرتفاع الحاصل في الفائض الذي سجله ميزان المدفوعات نتيجة المتحققة من 

عن عام  ترليون دينار   ) 7.4(النظر الى جانب الموجودات نجد ان الموجودات االجنبية قد ارتفعت بمقدار            

ترليون دينار، وقـد سـاهمت الزيـادة        ) 59.3(لتصل في نهاية العام الى      %) 14.3(او ما نسبته     2009

المذكورة بالجزء االكبر من زيادة موجودات البنك وقد تمثلت بارتفاع اهميتهـا النـسبية الـى مجمـوع                  

  .للعام السابق%) 81.8( مقابل 2010نهاية عام %) 83.6( لتبلغ الموجودات
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  )3(جدول رقم 

  2010 و2009الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي نهاية عامي 

  )ماليين الدنانير (                                                                                              

  2010  2009  وداتالموج

  59252271  51872810  الموجودات االجنبية

  الديون الحكومية

 السندات والحواالت الحكومية    -
        

  القروض والسلف للدوائر الحكومية -

3955519  

719185  

3236334  

3955519 

719185  

3236334 

  

  0  2000  القروض والسلف للمصارف التجارية

  7677235  7564524  الموجودات االخرى

  70885025  63394853  مجموع الموجودات او المطلوبات 

      المطلوبات

  53809831  45270897  االحتياطي النقدي

  التسهيالت المصرفية

 الودائع بالدينار العراقي -
  
  الودائع بالدوالر االمريكي -

 

2802550 

1566934  

  

1065600  

3010198  

  1384344  1089569  الودائع الحكومية

  2044156  2080910  نبيةالمطلوبات االج

  204025  1347367  رأس المال واالحتياطيات

  9366871  9236626  المطلوبات االخرى
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 فقد بلغت قيمة السندات والحواالت الحكومية لدى البنك المركزي           الديون الحكومية فيما يخص   اما     

ترليـون   )3.2(بلغت قروض البنك المركزي للدوائر الحكومية        و  دينار ارملي) 719.2 (2010 نهاية عام 

 لم تقترض المصارف التجارية مـن البنـك    بينما  دينار، ترليون) 3.96 ( الديون   ه مجموع هذ  ليكوندينار  

  .هذا العامخالل المركزى 

) 8.5(د ارتفع بمقـدار     فيالحظ ان االحتياطي النقدي ق    ) مصادر االموال (اما في جانب المطلوبات     

من مجموع المطلوبات   اذ ارتفعت اهميته النسبية     قياسا بالعام السابق،    %) 18.9(او بنسبة    ارـترليون دين 

 الودائع الحكوميـة    وقد ارتفعت للعام السابق،   %) 71.4 (ـ مقارنة ب  2010في نهاية عام    %) 75.9( لتبلغ  

ترليون دينار نهاية العـام الـسابق       ) 1.1( دينار مقابل    ترليون) 1.4(لتبلغ  %) 27(نهاية هذا العام بنسبة     

لدى ، وفيما يخص ودائع المصارف التجارية       هذا االرتفاع بزيادة االيرادات النفطية خالل هذا العام       ويرتبط  

جلت انخفاضـا بنـسبة     ـ فقد س  )بعة ايام ـاستثمارات المصارف لمدة س    (بالدينار العراقي البنك المركزي   

ترليون دينـار   ) 2.1(فقد انخفض رصيدها من     ما فقرة االلتزامات االجنبية     ا ،ام السابق قياسا بالع %) 62(

 واالحتياطيات فقد   س المال أبصدد ر   اما ،%)1.8(  اي بنسبة  2010ترليون دينار عام    ) 2(لى   ا 2009عام  

، مليـار دينـار   ) 204( لتبلغ   2010عام  %) 0.3( الى   2009عام  %) 2.1(تراجعت اهميتها النسبية من     

اال ان اهميتها النسبية الـى مجمـوع        %)1.4(بنسبة  تفاعا  وسجلت فقرة المطلوبات االخرى نهاية العام ار      

  .2010عام %) 13.2( الى 2009عام %) 14.6(المطلوبات قد تراجعت من 

  

   التطورات المصرفية-:ثانيا

مـن تطـوير مناخـه       ذلك مكنه   وقد 2010لقد حقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خالل عام                     

 الماليـة  هاالستثماري كما ساهمت جهود االصالح الهيكلي في تحسين كفاءة القطاع المصرفي ودعم مالءت    

على قوى السوق والمنافـسة فـي         بما يعزز زيادة االعتماد    همن خالل تحديث االطار التشريعي ومراجعت     

  .اتقديم الخدمات المصرفية والمالية محليا ودولي
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  :شهدت الساحة المصرفية العراقية تطورات عدة في العديد من المجاالتوفي هذا السياق 

    المراجعة الدورية للسياسات السارية للتأكد من مالئمتها لألهداف الكلية والمعايير واألعـراف الدوليـة               -

  .ويرهامع تقييم الخدمات المصرفية ودعمها وتط

 أعداد األسس والضوابط الخاصة بالمؤسسات المالية المصرفية ومراجعتها وتطويرها بصورة مـستمرة          -

  .مع تطبيق المعايير الرقابية الفعالة عليها

  .االستمرار في برنامج أعادة هيكلة وإصالح الجهاز المصرفي -

  .صرفية داخل وخارج العراق المضي قدما نحو تطوير عمل المصارف من خالل تنويع عملياتها الم-

 مواكبة التعديالت القانونية التي تتطلبها تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في مجال الرقابة علـى المؤسـسات                -

  . المصرفية وغير المصرفية والتي تسهل من تفعيل اشراف البنك عليها

ـ             - شاريع الـصغيرة    التوسع في أنشاء الشركات الساندة للجهاز المصرفي وباألخص شركات تمويـل الم

  .المتوسطةو

  .)اربيل(وهو مصرف  هلي جديدأمصرف ل منح اجازة -

ليصبح عدد مجموع فـروع المـصارف       ) ابو ظبي االسالمي  (فتح فرع لمصرف عربي وهو مصرف        -

  .سبعة مصارف) 7(العربية واالجنبية 

يل مالي خالل شركات تحو )10(اذ تم فتح شركة ) 32(زيادة عدد شركات التحويل المالي لتصبح  - 

  .السنة
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وتتمثل بالمصارف الحكومية، االهلية، مصرف  )44(يتكون القطاع المصرفي العراقي من   

 المصارف علما بان مصارف،) 6 (بلغ عددهاالتي  مصارف اجنبيةمع االسالمية، والمصارف المشاركة 

لغ اجمالي حيث ب%) 79(وبنسبة لت تهيمن على الجزء االكبر من اجمالي رؤوس االموال  مازااالهلية

وقد توزعت رؤوس  2010 في نهاية عامترليون دينار ) 2.9 (رؤوس اموال المصارف العراقية حوالي

 اإلسالميةللمصارف ) %24( والتقليدية للمصارف التجارية ) %73(الى اموال المصارف االهلية 

  . العاملة في العراقاألجنبيةوع المصارف لفر) 3%(

  

 

از المصرفي    االهية النسبية لراسمال الجه

المصارف الحكومية

 التجارية المحلية

 التجارية االسالمية

 التجارية االجنبية

  

 
 
   المصرفيةالودائع  –أ

 الحكومية والخاصة العراقدى المصارف التجارية العاملة في ـ ل للودائعاإلجماليرصيد السجل    

) 12.5( بمقدارزيادة  2010 نهاية عام )ودائع الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجاريةباستثناء (

  ) 21.8(البالغ  ترليون دينار مقارنة برصيدها) 34.3(ليبلغ رصيدها %) 57.5(ن دينار او بنسبة ترليو
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، %)13.7(للفصل االول  2010 عام خالل ات حيث بلغت نسب الزياد،2009 نهاية عام ترليون دينار

  ). 8(ملحق الجدول رقم %) 10.0(، الفصل الرابع %)2.6(ثالث ، الفصل ال%)22.8(الفصل الثاني 

 نسبها ات بلغتزيادة الثابتوالودائع  ودائع االدخارية، الوقد سجلت ارصدة كال من الودائع الجارية

  . 2009مقارنة مع ارصدتها نهاية عام  2010نهاية عام على التوالي  %) 13.1 (و )9.4% (،%)76.6(

0

5000
10000

15000
20000

25000

30000

الودائع الزمنية الودائع االدخارية الودائع الجارية

امي    2010-2009 الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع لع

2009 2010  

      

لدى المصارف التجارية ة ثابتالوالودائع  االدخاريةع ـودائ، البية للودائع الجاريةـهمية النسبلغت األكما  

  .2010نهاية شهر كانون األول على التوالي ) 2.4%( %)17.6) (80%(

 
  

  

  

  

 التطورات النقدية والمصرفية والمالية/ الفصل الثالث 
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امي    2010-2009 االهمية النسبية للودائع حسب النوع لع

80%

17.60%

2.40%

71%

3%

25%

ة الودائع الجاري

ودائع زمنية 

ة  ودائع ادخاري

2010 2009
  

 بأهمية نسبية و دينارترليون) 22.1( القطاع العام البالغ رصيدها وتأتي أغلب اإليداعات من

من ) %34.3 ( دينار وبأهمية نسبيةترليون) 11.8(القطاع الخاص حيث سجل رصيدها ثم  %)64.5(

  دينار وبأهمية نسبيةمليار) 397(أجمالي اإليداعات وأخيرا إيداعات القطاع المالي البالغ رصيدها 

  ).9(  ملحق الجدول رقم،2010 من عام نون األول نهاية شهر كا)1.2%(
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امي  2010-2009 اع لع الودائع لدى المصارف التجارية حسب القط
ة  ) ة الجاري ع ذات الطبيع (باستثناء الحكومة المرآزية والودائ

2009 2010
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  المصرفي االئتمان -ب

بالزيادة خالل عـام    التجارية العاملة في العراق      رصيد االئتمان المقدم من قبل المصارف      استمر 

 باستثناء(ن المقدم للقطاعات االقتصادية كافة       لالئتما اإلجماليالرصيد   جلوبشكل تصاعدي حيث س    2010

 دينـار قياسـا      مليار )4094( دينار بزيادة مقدارها      مليار )9385 ()االئتمان المقدم الى الحكومة المركزية    

  الزيادات خـالل   وسجلت) %77.4(  بنسبة اي ارـ دين مليـار) 5291(البالغ  و 2009بالرصيد نهاية عام    

 مقارنـة بالفـصول   على التوالي %)77.4(و%) 78.9(،  %)65.6 (،%)52.1( سبن 2010عام  فصول  

  ).10( ملحق الجدول رقم 2009المماثلة من عام 

 له جاء بالمرتبة االولى     ن المقدم  من اجمالي االئتما   القطاع الخاص وتشير البيانات الى ان نصيب       

مليـار دينارعـام    ) 4646 (الئتمان لهذا القطاع من   ا  رصيد يحيث ارتفع اجمال   بين القطاعات االخرى،  

 وبأهميـة نـسبية   %) 83.0(مسجال زيـادة بنـسبة       2010  عام نهاية مليار دينار    )8502( الى   2009

 مليار) 193( العام طاعقما بلغ رصيد االئتمان المقدم إلـى       ، في مـن إجمالي االئتمان المقدم   %) 90.6(

 دينـار    مليار )690(االئتمان المقدم له    أما القطاع المالي فقد بلغ رصيد       ) %2.0( دينـار وبأهمية نسبية  

  .%)7.4 (وبأهمية نسبية
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امي   2010-2009 اع لع االئتمان النقدي للمصارف التجارية حسب القط
ة   ة الجاري ع ذات الطبيع باستثناء الحكومة المرآزية والودائ

القطاع المالي القطاع الخاص القطاع العام
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من إجمالي االئتمان   ) %86 (خصص أغلب االئتمان المقدم للقطاع الخاص إلى األفراد وبنسبة        كما  

) %14( النسبية لـه     األهميةقد بلغت     قطاع الشركات الخاصة ف     أما ،2010لعام    للقطاع الخاص  المقدم

  .لفترة ذاتهال ائتمان القطاع الخاص إجماليمن 

 

اع الخاص   (افراد وشرآات ) لعام 2010 االئتمان النقدي المقدم للقط

86%

14%

االفراد الشرآات 
  

  

 كما واصلت المصارف التجارية نشاطها في مجال منح القروض والسلف حيث ارتفعت قيمتها من

 بنسبة اي زيادة 2010عام نهاية مليار دينار ) 7379( الى 2009 عام نهايةمليار دينار  ) 3674(

وذلك لقيام %) 78.6 (بلغت نسبتهااذ لمقدم حيث شكلت النسبة االكبر من اجمالي االئتمان االضعف 

 الحسابات وشكلت، المصارف التجارية بمنح سلف لمنتسبيها وتقديم قروض لشرائح كبيرة من المواطنين

أخرة اب الديون المتـحس ،من اجمالي االئتمان المقدم %)17.2( نسبة )المكشوف(الجارية المدينة 

  .)11( ملحق الجدول رقم %)1.3 (نسبةب وأخيرا حساب خصم الكمبياالت %)2.9 (بةـنسبالتسديد 
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ام  2010 االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لع

الديون المتأخرة التسديد القروض والسلف
خصم االوراق التجارية     ا لحسابات الجاريـة         (المدينةالمكشوف)

 

 
   كفاية رأس المال  -ج

س المال   الحد االدنى لمؤشر كفاية رأ     2004 لسنة   94 من قانون المصارف رقم      16دت المادة       حد     

بينما تشير البيانات المتوفرة الى ان نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف الحكومية خالل عـام                %) 12(

لمصرف  %)97( ووصلت الى مصرف الرشيد   ل) %13(ومصـرف الرافدين   ل%) 0.15 (سجلت 2010

ـ  اال لمصرف) %16 ( مابين دى المصارف الخاصة  ــن تراوحت هذه النسبة ل    ــفي حي عراق،  ال  صادقت

االئتمـان  لمصرف  %) 134( ودار السالم    لمصرف   %)106( و    المتحد لالستثمار  لمصرف) %20(و  

  .العراقي

 لمصرف الـبالد  %) 17-%12( فقد تراوحت نسب كفاية رأس المال        اإلسالميةا المصارف   ـمأ

  .2010خالل عام  اإلسالميللمصرف العراقي %) 165(اإلسالمي و إيالفلمصرف %) 19( واالسالمي
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بلـوس  يبلمـصرف ب   %)20(س المال لـديها     أاما المصارف االجنبية فقد تراوحت نسب كفاية ر        

  .2010خالل عام %) 384 -%337(مصرف الزراعي التركي الو

%) 12(لغـة   وعلى الرغم من انخفاض كفاية رأس المال للمصارف الحكومية الى دون النسبة البا              

بنسبة تفـوق   وارتفاعها لدى المصارف االهلية      وبشكل خاص مصرف الرافدين      قبل تعديل رؤوس اموالها   

وذلك لتحفظ االخيرة على منح األئتمان الذي نتج عنه سيولة عالية تفوق النسبة المعيارية البالغـة                %) 60(

ئتمان على وفق النـسبة العاليـة       فأن المصارف الحكومية تعد في منحها اال       نسبة الى رأس المال   %) 30(

   .لمخاطر المعنويةل ومتعرضةة فالمشار اليها في اعاله مؤسسات مصرفية مجاز

  

  Iraq Stock Exchange     التطورات في سوق العراق لألوراق المالية -ثالثا 

لية تراجعا طفيفا في حجم تداول االوراق الما       2010 شهد سوق العراق لالوراق المالية خالل عام        

  . 2009عام ه  عليالذي كان اه مستوعلى اسعار االسهم  مؤشرفي حين حافظ

) 83(الـى    2010سوق العراق لالوراق المالية خالل عـام        في   المسجلة   عدد الشركات انخفض  

ـ  ت مـقـس حيث   2009شركة عام ) 89(بعد ان كانت   شركة مساهمة  ـ ) 21(ى ـ قطاعيـا ال ركة ـش

 ،ركة صناعية ـش) 23 (، خدمية اتركـش) 9 (،شركات استثمار مالي  ) 9 (،شركات تامين ) 5 (،مصرفية

الوطنية  مصرف البصرة الدولي،  (ات  كرش) 5(م شطب   ـتوشركات زراعية   ) 6 (،شركات سياحية ) 10(

 )الرصـافة /مدينـة العـاب      ان للصناعات الغذائية،  ـميس التعبئة والتعليب العراقية،   للصناعات الغذائية، 

حجم التداول في سـوق العـراق       ، وبلغ   2010 خالل عام ) رف دجلة والفرات  مص(وادراج شركة واحدة    

مقارنـة مـع قيمـة      %) 2.8(نسبة انخفاض بلغت    بذلك   مليار دينار مسجالً  ) 400( وحنبلالوراق المالية   

من اجمـالي    مليار دينار، وشكل القطاع المصرفي اعلى نسبة      ) 411.9( والتي كانت    2009تداوالت عام   

ثم القطاع الفنـدقي والـسياحي      %) 16.4( القطاع الصناعي    ه، يلي %)64.8 (ول في السوق  قيمة جحم التدا  

  ).12(، ملحق الجداول رقم %)12.5(حيث بلغ  
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ام 2010 ة لع عدد الشرآات المدرجة في سوق االوراق المالي

المصرفي, 21

الخدمات, 9 الصناعي, 23

 الفندقي والسياحي, 10
 التأمين, 5

 الزراعي, 6

 االستثمار, 9

  

مليـار سـهم    ) 255.6(ليبلغ نحو    %)  21( بنسبة   2010الل عام   خ عدد االسهم المتداولة     ارتفع

 نسبة عدد االسـهم المتداولـة فـي         توبلغ ,2009مليار سهم تم تداولها خالل عام       ) 211.3(رنة مع   مقا

ـ           %) 74.6(القطاع المصرفي     القطـاع   همن اجمالي عدد االسهم المتداولة في سوق االوراق الماليـة يلي

ـ       ،  %)2.4( وقطاع الخدمات بنحو   %) 20.8(الصناعي بنحو    ت عـام   اما عدد العقود المنفذة فقـد ارتفع

)  الفندقية والسياحية،الصناعية المصرفية،(عن العام السابق واحتلت  القطاعات   %)45.4( بنسبة 2010

 الزراعـي   ين في حين لم يـشكل القطـاع       ، على التوالي  %)16.1 ،29 ،37.4(المراكز المتقدمة بنسب    

) 4( جـدول رقـم      ويوضح  العقود المنفذة  من اجمالي على التوالي   %) 0.6،  %2.2( سوى   يواالستثمار

  . مؤشرات التداول الرئيسية للسوق

) 54.6 (2010خالل عـام    ) شراء وبيع االسهم من قبل االجانب     (بلغ صافي االستثمار االجنبي     

اضـافة  ) بغداد، التجاري، الشمال، الخليج والمنصور     ( من قبل مصارف   شراء االسهم وتركز  مليار دينار   

  .الى شركة بغداد للمشروبات الغازية

  التطورات النقدية والمصرفية والمالية/ صل الثالث الف
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  )4(جدول رقم 

 2010-2009 مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية  لعامي                    

 %التغير السنوي 2010 2009 الفقرات

 56 237 152 عدد الجلسات المعقودة

 21 255.7 211.3 )مليار سهم( عدد األسهم المتداولة

 -2.8 400.4 411.9 )مليار دينار (تداولحجم ال

 1.1 3446 3356)مليار دينار (القيمة السوقية لرؤوس االموال

 -3.3 3462 3581 )مليار دينار(القيمة السوقية لالسهم المتداولة 

 0.12 100.98 100.86 )نقطة (مؤشر أسعار األسهم المتداولة

   المالية لألوراقالتقرير السنوي لسوق العراق: المصدر         
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عدد االسهم  حجم التداول العقود المنفذة
  

 
 الفصل الثالث / التطورات النقدية والمصرفية والمالية



  33

   مركز االيداع العراقي -

 كقسم تابع 19/4/2009انشىء مركز اإليداع استكماال للتداول االلكتروني والذي بدأ العمل به في 

 1/1/2010ة اعتباراً من لسوق العراق لألوراق المالية، وتم فصل المركز أعاله عن هيئة األوراق المالي

رصين ومستقر ويدعم كافة و تساهم في تعزيز استثمار اقتصادي آمن غير ربحية عمله كمؤسسة وباشر

  .قطاعات الجهات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركز

 يهدف المركز الى تعزيز ثقة المستثمرين باألوراق المالية والحد والتقليل من مخاطر تداولها يدويا

خوفا من تعرضها للتلف او الفقدان والتزوير، اضافة الى ضمان سرعة دورانها حيث بامكان المستثمر 

 بسهولة وأمان، إضافة الى جذب المستثمر األجنبي من خالل مواكبة المعايير  االستثماريةإدارة محفظته

  .الدولية في استخدام نظام القيد المركزي

بورقة الكترونية عن طريق إنشاء ) شهادات األسهم(  الورقيةتم االستغناء عن األوراق المالية 

سجل مركزي يضم كافة الشركات المساهمة وأصبح لزاما على الشركات التي لديها ورقة قديمة إيداعها 

في هذا المركز باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ ملكية األسهم لجميع المساهمين، واليمكن ألي مساهم 

تم إنشاء هيكل تنظيمي ،  بعد إيداعها في المركز اال الماليةألوراق العراق لوقان يبيع أسهمه في س

للمركز يضم كافة أقسامه وشعبه وتم توزيع المهام واألعمال لكل قسم وشعبة وتدريب وتهيئة الكوادر 

مصرف دجلة ( وهي 2010، تم تسجيل خمسة شركات مساهمة خالل عام العاملة فيه لتطوير مهاراتهم

ت، فندق بابل، شركة كركوك النتاج المواد االنشائية، شركة بغداد لخدمات السيارات، شركة البيرة والفرا

  ).الشرقية

 19/4/2011فتح الحسابات للمستثمرين والمساهمين منذ بداية التداول االلكترونـي فـي             وقد تم   

عرفة ملكية المستثمر مـن     سواء للعراقيين وغير العراقيين وفق التعليمات المعدة لفتح الحسابات لغرض م          

   .االوراق المالية لكافة الشركات المساهمة المسجلة في مركز االيداع
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   المسجلة في مركز االيداع العراقيالتوزيع القطاعي للشركات حسب رأسمال وحجم اإليداعات لكل قطاع

  القطاع  ت
 ت الشركاعدد

  المسجلة
  رأسمال القطاع

نسبة راسمال القطاع الى 

  %رأسمال الكل 

كمية األسهم 

  المودعة

نسبة اإليداع لرأسمال 

  %الشركة

  49.6702  754,630  %82.39  1,519,282,000,000  21  المصرفي  -1

  32.4243  83,651  %13.63  251,388,640,629  24  الصناعي  -2

  47.6674  13,190  %1.50  27,669,900,000  10  الخدمات  -3

  32.4348  5,730  %0.96  17,664,968,526  10  الفنادق والسياحة  -4

  39.0614  5,488  %0.76  14,050,000,000  9  االستثمار  -5

  42.3842  3,055  %0.39  7,208,000,000  5  التأمين  -6

  14.0382  951  %0.37  6,775,000,000  6  الزراعي  -7

     %100  1,844,038,509,155  85  المجموع  

  التقرير السنوي االول لمركز االيداع العراقي: المصدر

ل نسبة رأسمال القطاع الى رأسمال الك
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  االيرادات العامة  -أ

 ترليـون  )59.4( الى   2009في عام     دينار ترليون )50.6( ارتفع اجمالي االيرادات المتحققة من    

فـي عـام    %) 17.3(دات العامة البـالغ     ا وقد تجاوز معدل النمو المتحقق في االير       ،2010في عام    دينار

نتيجة الرتفاع االيرادات النفطية في ضوء ارتفاع اسـعار          شكل كبير معدل النمو في العام السابق       ب 2010

مقابـل  %) 40.4(حلي االجمالي لتبلغ    االيرادات العامة الى الناتج الم     في نسبة    وشهد هذا العام نمو   ،  النفط

  .2009لعام  %)36.3(

سـعر برميـل    معدل  حيث بلغ   على صعيد االيرادات النفطية ادى االرتفاع في اسعار النفط الخام                  

 فقـد دينـار  ترليون ) 57.1( الى زيادة االيرادات النفطية لتصل الى  2010في عام    دوالر) 75.6( النفط  

فـي   في حين انخفض معدل نمو كل من االيرادات الضريبية والتغيـر             %)31.9( ل معدل النمو فيها   جس

 التطـورات ارتفـاع مـساهمة       هوقد نجم عن هذ   ،  على التوالي  %)81.2 ،%54.1(رصيد الحواالت الى    

 االيـرادات    كـل مـن     مساهمة توتراجع %)96.2(االيرادات النفطية في اجمالي االيرادات العامة الى        

 .2009على التوالي عن عام     %) 1.3 ،%2.6(الى   2010في عام    ي رصيد الحواالت  التغير ف و الضريبية

  ). 13(ملحق الجدول رقم 

ام  2010 ة لع هيكل االيرادات العام

96%

3% 1%

      التغير في رصيد الحواالت االيرادات الضريبية   االيرادات النفطية
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  امـاق العـاالنف -ب  

ادة غير ان الزي   ،2009عام   عن   2010في عام    %)22.4( بنسبة   الجاريع اجمالي االنفاق    ـارتف       

 في االنفـاق الجـاري مقابـل        الضعفترليون دينار وزعت بحوالي     ) 18.2(في االنفاق العام التي بلغت      

  .)6(ويوضح ذلك الجدول رقم االنفاق االستثماري 

 بعـد ان    2010في عـام     %) 48.7(ارتفعت نسبة االنفاق العام الى الناتج المحلي االجمالي الى          

لي ارتفعت نسبة مساهمة كل مـن االنفـاق الجـاري واالنفـاق             ، وبالتا 2009في عام    %) 47.1(كانت  

  .على التوالي%) 11.3 ،37.4( لتبلغ 2010االستثماري  الى الناتج المحلي االجمالي في عام 

 
 

  

 )6(جدول رقم 

 2010-2009االنفاق العام في العراق لعامي 

مليار دينار      

 %هيكل االنفاق العام   القيمة
ى الناتج المحلي النسبة ال

 السنة %االجمالي 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 37.4 37.7 77 80 64351 52567 االنفاق الجاري 

 11.3 9.4 23 20 19472 13091 االنفاق االستثماري 

 48.7 47.1 100 100 83823 65658 اجمالي االنفاق العام 

  

  

 الفصل الثالث / التطورات النقدية والمصرفية والمالية

  



  37

  

ام 2010 هيكل االنفاق العام لع

اري  االنفاق الج

االنفاق االستثماري 
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  عـل الرابـالفص

  

  التطورات الحاصلة في االدوات غير المباشرة للسياسة النقدية
      Indirect Instruments Developments of Monetary Policy  

 
 

   مزادات حواالت وسندات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية–اوالً 

  

         -:تمهـيد 

ات السوق المالية التي لها دور فـي تنـشيط   احدى ادوتعد حواالت الخزينة والسندات   

 ادوات المديونية التي تـصدرها وزارة       ىاحدكما انها تعد     ،ة والثانوي ةاالصدارات االولي سوق  

 واستناداً الـى تعليمـات بيـع االوراق الحكوميـة           ،المالية ومضمونة من قبل حكومة العراق     

 بقيمتها االسمية عنـد  أخصم وتطف تصدر هذه الحواالت بسعر   ،2004لسنة  ) 1(بالمزايدة رقم   

 كمـا   ،يوم بمعدالت فائدة وحسب مايرسو عليه كل مـزاد         182 و 91االستحقاق وتستحق بعد    

 ويحق للمصارف تداولها في السوق الثانوية        والمتعدد ايضا    تباع هذه الحواالت بالسعر الموحد    

لـذلك  ة في حـساباته  بعد اشعار البنك المركزي العراقي بذلك لغرض اجراء التسويات الالزم       

تسهم في عملية التمويل النقدي للحكومة باعتبارها واحدة من ادوات الدين او بمعنى اخر              فهي  

 على االمـد    الميزانيةتدعم الحكومة في احتياجاتها لالقتراض النقدي وسد العجز المحتمل في           

مـنح   2004  لعـام 56لعراقي المرقم ا  قانون البنك المركزيانو. القصير مع اقل المخاطر

البنك استقالالً رسمياً حيث تم الفصل بين هدف ادارة الدين واالدارة النقديـة واصـبح علـى                 

  . )كاصدار الحواالت (الحكومة ان تلجأ الى وسائل تمويلية اخرى تختلف باجال استحقاقها

  

   البنك المركزي العراقيسنداتو حواالت -1

  كانون الثاني وشباط    خالليـوم  ) 182 (لجأثالث مزادات ذات     اقام البنك المركزي  

وتم إيقاف العمل بها وذلك الن وزارة المالية اتخذت اإلجـراءات بإصـدارها              2010عام  من  

يـوم محاولة  ) 91(على ان يتولى البنك المركزي االستعاضة عنها بإصدار حواالت استحقاق           

ـ تمثلت  و ،وق المالية ـي الس ـتنشيط وتنويع األوراق المالية ف    لمنه   ـ  المـزادات  يـف م ـرق

)D91-D89 (  وبقيمة)300(مليار دينار لكل اصدارية، بلغ المصدر والمباع الفعلـي          ) 100 (

، ملحـق   2010بالكامل خـالل عـام      وقد سددت   %) 5.67(مليار دينار وبمعدل سعر قطع      
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 يـوم  )91(حواالت اسـتحقاق    صدار  مزادات ال  أقام البنك المركزي     ، كما )14(الجدول رقم   

الغي منها  ) C23-C1 ( رقم ثالثة وعشرون مزاد متمثلة بالمزادات     فقد اقام    2010خالل عام   

مليار دينار أمـا المبـاع الفعلـي فكـان          ) 1600 (هسبعة مزادات بلغ المصدر منها ما قيمت      

، فيما بلغ المسدد مـن المـصدر        %)6.30(مليار دينار وبمعدل سعر قطع بلغ       ) 1363.06(

 قامت وزارة المالية خالل     كما،  )15(ملحق الجدول رقم     مليار دينار ) 963 (2010خالل عام   

 على مبلغ القسط المترتب علـى مبلـغ         رمليون دينا ) 35.9( البالغة   ة بتسديد الفائد  2010عام  

مليون دينـار علـى مبلـغ       ) 161.8(ترليون دينار والفائدة البالغة     ) 3.9(الدين المتبقي البالغ    

   .الدين

  
  2- حواالت الخزينة لوزارة المالية

   )91(  بتغيير آجال المزادات التي تقيمها مـن       2010قامـت وزارة المالية خالل عام      ا      

ـ   ) 200(يـوم وبقيمة   ) 364(يـوم و ) 182(يـوم الى     اصـدارية، حيـث     لمليار دينار لك

  رقـم  يـوم المتمثلـة بـالمزادات    ) 182(أصدرت وزارة المالية سبعة عشر مزاد استحقاق        

)HY17-HY1 (  همنها سبعة مزادات بلغ المصدر منها ما قيمت       الغي )مليـار دينـار    ) 2000

فيما بلغ المـسدد مـن      ،  %)7.82( سعر قطع بلغ     لمليار دينار بمعد  ) 1615(والمباع الفعلي   

علما انه تم اعتماد احتساب      .مليار دينار ) 500.5 (هالحواالت أعاله خالل الفترة ذاتها ما قيمت      

وما يليه من المـزادات بطريقـة        2010  في تموز  HY6)(لسادس  أسعار الفائدة منذ المزاد ا    

الحساب المتعدد أي يحتسب سعر القطع لكل مزايد حسب سعر القطع المقدم في استمارة تسديد             

أي ( الموحـد  دالعطاءات فيما تم احتساب سعر القطع في المزادات السابقة حسب سعر المـزا   

  .)16( ملحق الجدول رقم )أفضل األسعار ايهما اقل

يـوم فقد أقيمت ثماني مزادات خالل      ) 364(مزادات ذات اآلجل    ال امـا بالنسبة الى    

الغي منها مزاد واحد فقط بلغ المصدر منهـا         ) Y8-Y1 ( رقم  المتمثلة بالمزادات  2010عام  

مليار دينار وبمعدل سعر قطـع بلـغ        ) 835.5(فكان  الفعلي  مليار دينار اما المباع     ) 1400(

  . )17(الجدول رقم ، ملحق %)6.44(

  

  التسهيالت القائمة -ثانيا

  االيداعات القائمة تسهيالت -

لجأ البنك المركزي الى استخدام هذه االداة  والتي لها دور في سحب السيولة الفائضة               

، policy rate)(  على سعر فائدة البنـك المركـزي  سياستهمن القطاع المصرفي معتمداً في 

%) 6(الـى   %) 7(  مـن  2010يض سعر الفائدة خالل عام      حيث اجرى البنك المركزي تخف    
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مع اسـتمرار العمـل     %) 7(الى  %) 15( من   2009سنويا مقابل اربع تخفيضات خالل عام       

الجدول رقـم   يبين ملحق   سنويا،  ) %4( بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة       

نهاية عـام   ) سبعة أيام (الدينار العراقي لمدة    الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة ب     ) 18(

، اي 2009نهايـة عـام   مليار دينار   ) 2803( بلغمليار دينار في حين     ) 1066(البالغ   2010

  %).62(بنسبة انخفاض بلغت 

  

 المودعـة   الحتياطياتهـا الفائـضة   استثمار المصارف   ادناه  ) 7(يوضح الجدول رقم     

 وحواالت حسب القطاع    )  ايام 7استثمار الجل   (  البنك المركزي كودائع   لدى يبالدينار العراق 

      -:وكاآلتي

                                    
 ) 7(        جدول رقم 

 2010والحواالت لدى البنك المركزي عام) ايام7االستثمار لمدة (استثمارات المصارف في الودائع 

      المصارف 
  الودائع      

 مليون دينار
نسبة االستثمار 

% 
الحواالت      

 مليون دينار
نسبة االستثمار 

% 

 88 4981877 29 308250 الحكومي 

 12 657480 61 653850   األهلية التجارية

 0 0 10  103500    األهلية اإلسالمية

 100 5639357 100 1065600     المجموع

  

 بالدينار العراقي لـدى البنـك المركـزي         وميةايداعات المصارف الحك   بلغ استثمار 

 من مجموع   %)29(نسبة  شكلت   دينار و  مليار) 308 ()%4(ايام وبفائدة   ) 7(كاستثمار الجل   

ترليون دينار وبنـسبة    ) 5.0(، إما بالنسبة للحواالت فقد بلغت       استثمار المصارف في الودائع   

هلية التجارية بالدينار العراقـي  بلغ استثمار المصارف األ، ومن حجم االستثمار %) 88(بلغت  

من حجـم   %) 12(مليار دينار وبنسبة      ) 657(وحواالت  %) 61(مليار دينار وبنسبة    ) 654(

مليـار  ) 104( المصارف اإلسالمية للمبالغ بالدينار العراقي     بلغ استثمار ، في حين    االستثمار

  .من حجم االستثمار%) 10(دينار وبنسبة 
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  ئمةتسهيالت االقراض القا -

  استمر البنك العمل بهذه االداة من ادوات السياسة النقدية الغير مباشرة تنفيذا الهداف                

سياسة البنك المركزي النقدية وبما يضمن السيطرة على الـسيولة النقديـة بهـدف مـنح                

التـي  ) االشارات السعرية( االئتمان الى المصارف والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة         

  -:منها وكاالتيوضعت لكل 
 
  .سنوياً%) 8((االئتمان االولي  -

 .سنوياً%) 9( االئتمان الثانوي  -

 .سنوياً%) 9.5(قرض الملجأ االخر  -
  

   االلزامي االحتياطيمتطلبات -اثالث

مباشـرة التـي اسـتخدمها البنـك        اللوسيلة من وسائل االدوات النقدية غير        ا ه هذ دتع

 وتنفيـذا   . التضخم ىمستو على    ينعكس من ثم ولة و  السي  في مناسيب  المركزي كمحاولة للتاثير  

اسة النقدية التي ينتهجها البنك ولغرض تشجيع االستثمار وتحفيز المصارف للتوجه نحـو             يللس

 العام   هذا  على الودائع الحكومية مرتين خالل     لزاميالسوق فقد تم تخفيض نسبة االحتياطي اال      

 كافـة الودائـع     لـى ع%) 15(الــى    ثم   2010اعتباراً من نيسان     %)20(الى  %) 25( من

 لدى هذا   ايحتفظ به ) %10(المصرفية سواء كانت حكومية او ودائع قطاع خاص موزعه بواقع         

يوضـح ملحـق     و ،2010اعتباراً من ايلـول     يحتفظ بها لدى خزائن المصرف      ) %5(البنك و 

 2010 علـى الودائع الحكومية نهاية عـام        لزامي االحتياطي اال   رصيد ان) 19(الجدول رقم   

 اي  2009مليار دينار في نهاية عام      ) 6243 (بلغمليار دينار فـي حين     ) 4935( ماقيمته   بلغ

 على ودائع القطـاع     لزامياالحتياطي اال سجل رصيد   في حين   ،  %)21(بنسبة انخفاض بلغت    

) 3174(د ان كـان     ـ بع 2010ن عام   ـمليار دينار نهاية كانون االول م      ) 2221( الخاص  

  .%)30( اي بنسبة انخفاض2009اية عام مليار دينار نه
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ي والخاص  ) لعامي 2009 و 2010 زامي (ودائع القطاعين الحكوم االحتياطي االل

الودائع الحكومية 2009 ودائع القطاع الخاص 2009 الودائع الحكومية 2010 ودائع القطاع الخاص 2010
  

  

  )الدوالر( مزاد العملة االجنبية   -ارابع

من وسائل السياسة النقدية غير المباشـرة         الوسيلة االخرى   مزاد العملة االجنبية   عتبري  

 اذ. المؤثرة في االساس النقدي للبالد بغية التحكم بالطلب الكلي ومواجهة الضغوط التـضخمية         

تحقيق االستقرار في قيمة الدينار العراقي عن طريق الدفاع عن سعر صرف             الى يؤدي المزاد 

توازني مما ينعكس ايجابياً على المستوى العام لالسعار والسيما السلع المـستوردة النهائيـة               

  . في ادارة سيولة االقتصاد والسيطرة على مناسيبهاويساهمكما  ،ومدخالت االنتاج

  

  مايقـارب    2010دوالر االمريكي نقداً وحوالة  خالل عـام         بلغت كمية المباع من ال       

مليـار دوالر بيعـت     ) 34(مليون دوالر منهـا     ) 137(مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ      ) 36(

مليار دوالر بيعت نقداً، في حين بلغت الكمية المباعة خـالل           ) 2(و%) 94(كحوالة اي بنسبة    

مليون دوالر شكلت مبيعات    ) 126(مي بلغ   مليار دوالر وبمعدل يو   ) 34( مايقارب   2009عام  

 مليار دوالر  ) 5(النقد بحدود   مبيعات  و%) 85(مليار دوالر اي بنسبة     ) 29(الحواالت ماقيمته   

ملحـق  ا مبين فـي     ـكم،  2009عام  ب مقارنة 2010 خالل عام    %)6(بلغت  ارتفاع  بنسبة  اي  

  .)21 و20( رقم ينالجدول
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  سـالخامل ـالفص
  

  Pricesار ــاألسع

  

  -:يدـتمه

هذا العام تزايد الضغوط التضخمية في العديد من اقتصاديات دول العالم بعـد             هد  ـش          

ان عادت اسعار السلع الغذائية الى االرتفاع وبمستويات اصبحت تهدد االمن الغذائي وخاصة             

د ارتفع الرقم القياسي السعار المواد الغذائية في العديد مـن دول العـالم              فق ،في الدول الفقيرة  

 في ظل حالـة     )الفاو(سب ما أعلنته منظمة األغذية والزراعة الدولية التابعة لألمم المتحدة           بح

العراق يعتمد والى حد كبير في سـد قـسم           كان   اولم ،الطلب المتزايد وهبوط االنتاج العالمي    

 بعض الـسلع  أسعارارتفاع  ذلك في  االستهالكية على االستيراد فقد انعكسكبير من احتياجاته 

 ،عنحـو االرتفـا    هذه المواد    ستيراداتاذلك في اتجاه أسعار     واتضح   وخاصة المواد الغذائية  

وجـود  عدم   مقابل   واألجور بالروات بتضخم فقرة    متمثلة الحكومي   اإلنفاقكذلك عملت زيادة    

 إال إن سياسة الدعم الحكومي للـسلع الغذائيـة          ،غط على األسعار   إنتاجية مرنة إلى الض    ةقاعد

،  حد كبير بتوفيرها للمستهلك بأسعار متدنيـة       إلىالضرورية ممثلة بالبطاقة التموينية ساهمت      

 من بناء نظام نقدي شديد التماسـك        لسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي     افيما مكنت   

معدالت استقرار  الد تسير بخطى االستقرار القوية والتي مثلها        بجعل الب  أهدافها حققت   إنبعد  

  .ةيتناسب مع سياسة إنمائية راسخة ومستداموبما التضخم 

  

   umer price index in Iraq  consالعراقالرقم القياسي ألسعار المستهلك في  -أوال

  

نقطـة  ) 122.1(من   العراق   مار المستهلك في عمو   ـ ألسع  العام ارتفع الرقم القياسي           

ارتفـع  ، فيما   %)2.5(  أي بزيادة نسبتها     2010نقطة في عام    ) 125.1 (إلى 2009في عام   

الرقم القياسـي ألسعــار المـستهلك       ( أي   الرقم القياسي ألسعـار المستهلك بعد االستبعاد     

)  121.1(من  ) الفواكه والخضر ( ومجموعتي  ) النفط والغاز   ( مستبعدا منه المشتقات النفطية     

   .%)3.1 ( يسجل التضخم االساسبذلك و 2010نقطة عام ) 124.8( إلى 2009 منقطة عا
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امي    2009 و2010 المعدل السنوي للرقم القياسي االساس والعام السعار المستهلك لع

119

120

121

122

123

124

125

126

2009 2010 الرقم القياسي االساس 
الرقم القياسي العام

  
  

موضح وال 2010 القياسي السعار المستهلك لعام      ظ من تحليل مؤشرات الرقم    ـويالح

  :األتي) 22(الجدول رقم ملحق في 

  

اسـتثناء كـل     ب 2009ارتفاع أسعار اغلب فقرات الرقم القياسي لهذا العام قياسا بعام             -

 لتجهيزات والمعـدات المنزليـة    ا(،  )النقل( ،)الترفيه والثقافة ( ،)االتصال( فقرة نـم

   . على التوالي%)0.8 و%1.2 ،%2.5، %8(حيث سجلت انخفاضا بنسبة  )والصيانة

  

  قياسـا  %) 8.5(أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت      لسلع والخدمات المتنوعة    سجلت فقرة ا    -

  .%)5.3(ها فقرة الصحة بنسبة ، تليبالعام السابق

  

عدالت االرتفاع خالل هذا العام     مي   التالية تقاربا ملحوظا ف    تافقرال نـ كل م  جلتـس - 

%) 4.5(لتبلـغ   ) الغازوالكهرباء المياه، السكن،(و )التعليم  (  وهي   قياسا بالعام السابق  

)  والمـشروبات غيـر الكحوليـة      األغذيـة (سجلت فقرتي   على التوالي و  %) 4.4(و

  على التوالي، فيما سجلت %) 2.3(و%) 2.7(مانسبته ) المشروبات الكحولية والتبغ(و
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ـ  ـ فق )المالبس واألحذية (رة  ـا فق ـ، أم %)3.7(فقرة المطاعم ارتفاعا بنسبة      جلت ـد س

  %).0.6(بته ـا ضئيال بلغت نسـارتفاع
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الصحة
النقل

االتصال
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السلع والخدمات المتنوعة

معدل نمو االسعار لعامي  2009 و 2010

2009
2010

  
  

 األسـاس سـنة   (لك  مكونات الرقم القياسي ألسعار المـسته     ل وبالرجوع للتحليل التفصيلي      

  -:االتييتضح  )22(وكما موضح في ملحق الجدول رقم )  100 = 2007

  

  Food and Non Alcoholic Beverages   األغذية والمشروبات غير الكحولية -1
 
قياسا بالعام السابق   %) 2.7( ارتفاعا بنسبة    2010ه الفقرة خالل عام     ذأسعار ه سجلت         

اللحوم ارتفاعـا   عار  ـجلت أس ـفقد س  ،%)2.9(ر األغذية بنسبة    ذلك إلى ارتفاع أسعا   ويعود  

 ويعزى هذا االرتفاع إلى شحة المعـروض        2009قياسا بعام   %) 10.8(ملحوظا بلغت نسبته    

، ر المراعي الجيدة  ـن اللحوم الحمراء وعدم سد حاجة السوق المحلية منها وذلك لعدم توف           ـم

 موسمية  أخرى أسباب والى   ر المناطق الحدودية  فضال عن عمليات تهريب الثروة الحيوانية عب      

 أسـعار كما سجلت    ، غير ذلك من المناسبات الدينية     إلى  المبارك األضحىكموسم الحج وعيد    

بنـسبة  فيما ارتفعت أسعار األسـماك      ،%)6.3( ارتفاعا بلغت نسبته     األخرى األغذيةمنتجات  

 الحية نتيجة النخفاض منسوبي     األسماكإلى قلة المعروض من     ، ويعود هذا االرتفاع     %)4.3(
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جانـب ضـعف مرافـق الخـدمات      إلـى مقابل ارتفاع الطلب الحاصل عليها دجلة والفرات  

مقارنة بالعام السابق وارتفعت    %) 3.4(  الخضروات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة       أما ،التسويقية

 التلكـؤ   لىإويرجع السبب في هذا االرتفاع      %) 0.9(أسعار السكر والمنتجات السكرية بنسبة      

، فيمـا تراجعـت     2010 عام   الحاصل في توزيع مادة السكر ضمن مفردات البطاقة التموينية        

بنـسبة  واللبن والجـبن والبـيض       الفواكه،  كل من الزيوت والدهون، الخبز والحبوب،      أسعار

  .رنة بالعام السابقاعلى التوالي مق%) 2.1( ،%)2.3( ،%)2.5( ،%)4.8(

ر الكحولية فقد سجلت انخفاضا في أسعارها خالل هذا العام          أما بالنسبة للمشروبات غي   

 المشروبات،  بهذه المحلية   األسواق إغراق إلىويعود ذلك   ،  قياسا بالعام السابق  %) 2.4(بنسبة  

  .مقابل الطلب الحاصل عليهاوفرة المعروض منها  أي

  

     Alcoholic Beverages And Tobacco الكحولية والتبغ  المشروبات-2

 ،قياسا بالعام الـسابق    %)2.3( أسعار هذه الفقرة خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة            سجلت      

 حـصر   والىإلى عوامل العرض والطلب     هاتين السلعتين   ويعود االرتفاع الحاصل في أسعار      

  .بيع المشروبات الكحولية في المحالت المرخصة لبيعها

  

     Clothes  And  Footwear واألحذيةالمالبس  -3

مقارنـة بالعـام    %) 0.6( بنسبة 2010 عام لواألحذية خال تفعت أسعار المالبس    ار          

 ارتفاع  إلىقياسا بالعام السابق ويعود ذلك      %) 1.4( ، إذ ارتفعت أسعار المالبس بنسبة       السابق

 والى ارتفـاع    على التوالي %) 1.9(و%) 1.3(بنسبة   مواد المالبس وخدمات خياطتها      أسعار

، %)1.8(الجـاهزة بنـسبة     ) مالبس األطفال والمالبس الرجالية      المالبس النسائية، (  أسعار

  ويعود ذلك إلى إن اغلب هذه المالبس مستوردة من مناشىءعلى التوالي %) 0.7(و%) 1.4(

 المحـالت   إيجـار  جانب ارتفاع    إلى  لهذه المالبس  مختلفة وبالتالي فان تكاليف النقل والخزن     

 العة، فيم ـعر النهائي للس  ـ الس  ارتفاع ىـعلانعكس  مما  ء  الكهرباأجور   إليهامضافا  التجارية  

قياسـا بالعـام    %) 3.6(سجلت أسعار تنظيف المالبس ارتفاعا ملحوظا هذا العام بلغت نسبته           

ـ ت  انخفـض و المحـالت،    وإيجـار  العمـل    أجـور  ارتفاع   إلىويعود ذلك   السابق    ارـأسع

  . السابقمقارنة بالعام %)2.1(  بنسبة ةــــاألحذي
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   Water ,  Electricity , &Lpg   Housing ,الغاز  الكهرباء، المياه،  السكن،-4

قياسا بالعـام الـسابق     %) 4.4( بنسبة   2010هذه المجموعة خالل عام     أسعار  ارتفعت        

 ويعود ذلـك    %)6.8(ارتفاع أسعار اإليجار بنسبة     ويعزى هذا االرتفاع بالدرجة األساس إلى       

فضالً عن االختناقات فـي انـشطة        المعروضة لإليجار    ةالدور السكني  الطلب على    إلى تنامي 

إلـى  العرض المحلي والقدرة المحدودة لقطاع البناء والتشييد وعدم كفاية الوحدات الـسكنية             

 غير ذلـك مـن      إلىحديد تسليح، اسمنت     جانب ارتفاع أجور ومستلزمات العمل من طابوق،      

 محدودية االستثمار الحكومي والخاص فـي قطـاع البنـاء           المستلزمات األخرى، فضال عن   

بنـسب  صيانة وخدمات المسكن وإمدادات الميـاه والكهربـاء    أسعار، فيما انخفضت   والتشييد

) النفط والغاز  البنزين،( الوقود   أسعاروسجلت   على التوالي، %) 1.4%) (1.7(قاربة بلغت   تم

إلـى  هذه المواد في محطات تعبئة الوقود        توفر   إلىذلك  يعود  و%) 0.7(انخفاضا بلغت نسبته    

  .سهولة حصول المستهلك عليها وبانسيابية عاليةجانب 

  

   House Sypplies,Appliances&maintenanceوالصيانة المنزلية والمعدات يزاتالتجه - 5

قياسا بالعـام الـسابق     %) 0.8( بنسبة   2010انخفضت أسعار هذه الفقرة خالل عام          

 إلى جانب انخفـاض أسـعار       ،%)1(فاض أسعار األجهزة المنزلية بنسبة      ويعود ذلك إلى انخ   

وذلك يعود إلى وفرة المعروض منها في األسواق المحلية         %) 0.5(األثاث والتجهيزات بنسبة    

  . مقابل الطلب الحاصل عليها

  

  Health  الصحـة-6

 %)5.3(سبته   وبشكل ملحوظ لتسجل مان    2010 هذه الفقرة خالل عام      أسعارارتفعت           

أجور القطاع الصحي الخاص والذي أتسع نشاطه        ارتفاع   ذلك إلى قياسا بالعام السابق ويعزى     

 والعيادات الخاصة التي تمتاز بسرعة تقديم الخدمات        األهليةمن خالل زيادة عدد المستشفيات      

اصـة  وخ) الصيدليات( المحلية   األسواق، فضال عن ارتفاع أسعار األدوية في        الصحية الجيدة 

 التحاليل، األشعة، الـسونار،   (، إلى جانب ارتفاع أجور      أدوية اإلمراض المزمنة والمستعصية   

  ).  المغناطيسيلرنينلمفراس واااليكو والفحص با
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         Transportationللنقــا -7

ويعـود    قياسا بالعام الـسابق،    2010 عام   %)1.2(سجلت أسعار النقل انخفاضا بنسبة             

في محطات تعبئة الوقود األمر الذي انعكس       ) البنزين والكاز (ذلك االنخفاض إلى توفر الوقود      

) األجـرة ( النقل الخـاص     تإلى جانب زيادة أعداد سيارا     السوداءالسوق  نحسار ظاهرة   في ا 

  .األمر الذي يتيح للمستهلك إمكانية اختيار السعر األنسب

  

 Communication            االتصـــال -8

قياسـا  %) 8( وبنـسبة    2010 االتصاالت بشكل واضح خالل عـام        أسعارانخفضت          

  اللـمن خوذلك  ويعود ذلك إلى التوسع في نشاط عدد من شركات االتصاالت بالعام السابق

من مختلـف   وإغراق السوق المحلية بأجهزة الهاتف المحمول         تنويع وتوسيع نطاق خدماتها،   

توفر خـدمات شـبكة      توفر كارتات تعبئة الرصيد بأسعار مناسبة      ، تنافسية المناشئ وبأسعار 

  ).األرضي(االنترنت وتحديث شبكة الهاتف الثابت 

  

   Recreation &  Culture  الترفيه والثقافـــــة-9

 قياسا بالعـام الـسابق    2010خالل عام   %) 2.5(          انخفضت أسعار هذه الفقرة بنسبة      

 الراديـو،  فر المعروض من أجهزة المعدات السمعية والبصرية كالتلفـاز،        ويعزى ذلك إلى تو   

     .واق المحلية مقابل الطلب الحاصل عليهاـي األسـى غير ذلك فـإل والرسيفر CDالـ

  

    Education التعليـــــم -10

 قياسا بالعـام  2010خالل عام %) 4.5(          ارتفعت أسعار التعليم بنسبة ملحوظة بلغت      

 مالـدبلو ، األهليـة المدارس الخاصة، الكليات ( التعليم في  أجور ارتفاع   إلىويعود ذلك   لسابق  ا

  المحاضرات الخاصة  أجور ارتفاع   إلى باإلضافة )على النفقة الخاصة   هوالماجستير والدكتورا 

  .في السوق المحلية المستلزمات الدراسية أسعارفضال عن ارتفاع 
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   Restaurantsالمطاعـــم  -11

 قياسا بالعام الـسابق     2010 خالل عام   ) %3.7(بنسبة   المطاعم ارتفاعا    أسعار  سجلت       

  إلـى    إضـافة  واألسماك،إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية السيما أسعار اللحوم         ويعزى ذلك   

  .لعاملة اارتفاع أجور األيديارتفاع بدالت اإليجار و

  

      Miscellaneous Services& Goods المتنوعةالسلع والخدمات  -12

 كألسعار المستهل القياسي  ارتفاع من بين مكونات الرقم              سجلت هذه الفقرة أعلى نسبة      

ويعود ذلك االرتفاع بالدرجـة األسـاس        ، قياسا بالعام السابق   2010خالل عام   %) 8.5(لتبلغ  

ة وذلك الرتفاع سـعره      في األسواق المحلي    كأحد مكونات هذه الفقرة    إلى ارتفاع أسعار الذهب   

  .عالميا نتيجة لزيادة الطلب عليه

  

              index Price Consumer ins Change Seasonal  رالتغيرات الفصلية لألسعا -ثانيا  

  

ـ  لتغير الفصلي الحاصل في الرقم القياسي العام ألسعار         ا سجل  العـراق   يالمستهلك ف

 %)1.2(ليـسجل مانـسبته      والثاني   األولين  الفصل خالل   واضحاً انخفاضاً 2010خالل عام   

 %)2.4(و %)0.2(بنسبة  الل الفصلين الثالث والرابع     خ ليعود ليرتفع    ،على التوالي %) 1.6(و

 الميـاه،  الـسكن، ( قـرة فقد احتلت   ف ،نقطة) 125.1(عن المعدل السنوي البالغ      على التوالي 

 كبيرة تزيد على النـصف      أهمية )ة والمشروبات غير الكحولي   األغذية( رةقوف )الغاز ،الكهرباء

 المستهلك وبالتالي فان تغيرها الفصلي سينعكس على تغيـر الـرقم            ألسعارفي الرقم القياسي    

 قد سجلت انخفاضا    األولى الفقرة   أسعار إن) 24( رقم   جدولملحق ال ويتبين من    ، العام القياسي

على %) 0.3و% 1.3،  %1.7(الثاني والثالث بنسبة     ،األولعن المعدل السنوي خالل الفصل      

عـن المعـدل     %)3.4(خالل الفصل الرابع بنسبة     في حين سجلت ارتفاعا ملحوظا       التوالي،

 اتجاه الطلب المتزايد علـى الوحـدات         وتعكس هذه التغيرات   ،نقطة) 126.1( البالغ   السنوي

سجلت  بخصوص الفقرة الثانية فقد      أما ،السيما في العاصمة بغداد    السكنية المعروضة لإليجار  

، في حين سـجل ارتفاعـا       %)2.9(و  %) 1.8(خالل الفصلين األول والثاني بنسبة      انخفاضا  

) 134.3(خالل الفصلين الثالث والرابع عن معدلها السنوي البـالغ          %) 3.4(و%) 1.1(بنسبة  
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والتي انعكـست فـي      الغذاء في العالم     أسعار مع ارتفاع    وجاءت هذه التغيرات منسجمة   نقطة  

فقد سجلت أسعار األغذية ارتفاعـا ملحوظـا خـالل        ،السلع الغذائية المستوردة   أسعارارتفاع  

السيما الخضروات التي سجلت ارتفاعا عن      %) 3.4(و%) 1.1(بنسبة  الفصلين الثالث والرابع    

 جانـب ارتفـاع     إلى %)8.9(و%) 0.3(معدلها السنوي خالل الفصلين الثالث والرابع بنسبة        

 وبشكل واضح خـالل     في األسواق المحلية   ات األغذية األخرى  ومنتج واألسماك اللحوم   أسعار

فأن التغيرات التي تطـرأ     والسكر  ، أما بخصوص أسعار الزيوت والدهون       الفصلين األخيرين 

  .على أسعارها ترتبط بآلية توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية
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ام    2010 معدالت التغير الفصلية للرقم القياسي السعار المستهلك عن المعدل السنوي لع

الفصل الرابع
الفصل الثالث
الفصل الثاني
الفصل االول

  
        

 تـي  فقرتجاه تقلبات الرقم القياسي العام هـي         في تقرير ا   األهمية تومن التغيرات ذا                  

لفقرة ل %)1.9 ،%3(ي بنسبة   ـ والثان األولخالل الفصلين    انخفاضا   اسجلت إذوالتعليم  الصحة  

عن المعدل السنوي، في حين ارتفعـت خـالل           لفقرة التعليم   الفصلين اللك%) 0.5(واالولى  

ـ   %) 3.4 ،%1.4(الفصلين الثالث والرابع بنسبة      لفقـرة   )%0.9 ،%0.2(و   صحة لفقرة ال

اتجاه أسعار األدوية المستوردة مـن قبـل         مع  أيضا    وجاءت هذه التغيرات منسجمة    ،التعليم

القطاع الخاص، فضال عن ارتفاع كل من أجور األطباء من ذوي االختـصاص والخـدمات               

رتفـاع  فيما اتجهت أسعار التعليم نحو اال      الصحية المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الخاص،      

 ويالحـظ أن    ،أعداد المدارس والجامعات األهلية في عموم البالد      بالنظر للتوسع الحاصل في     



 الفصل الخامس / االسعار
 

 52 

 في فقـرة   س اتجاه التغير  ـكان بنف السلع والخدمات المتنوعة    التغير الحاصل في أسعار فقرة      

وبنسب  خالل الفصول الثالثة األولى      ت، إذ انخفض  المشروبات الكحولية والتبغ وفقرة المطاعم    

في حين سجلت ارتفاعا ملحوظـا       ،)24(رقم  الجدول  ملحق  انظر  مختلفة عن معدلها السنوي     

ـ  باالرتفاع ف  بأسعار الذه تنسجم هذه التغيرات مع اتجاه       و 2010  خالل الفصل الرابع    يــ

اللحـوم  أسـعار    اتجاهى المشروبات الكحولية والتبغ و    ـلب عل ـ العالمية وزيادة الط   األسواق

  .     هذا وقد تباينت اتجاهات بقية الفقرات بين االرتفاع واالنخفاض ،االرتفاعوبدالت اإليجار ب
         

  
 ثالثا-  تطورات أسعار الفائدة

 
  في البنك المرآزي العراقيةمعدالت أسعار الفائد - أ

  Policy Rate       مؤشر سعر الفائدة -

لمركزي العراقي لتحقيـق     النقدية التي انتهجها البنك ا     ةاستناداً الى اهداف السياس        

االستقرار النقدي وزيادة معدالت النمو االقتصادي من خالل تحفيز النشاط االئتمـاني            

تخفيض سعر فائـدة      مـلدى الجهاز المصرفي لغرض تمويل المشاريع التنموية فقد ت        

 )%6 ( الـى )%7( من 2010 مرة واحدة خالل عام  Policy Rateلبنك المركزيا

، فيما خفض سعر فائدة البنك المركزي أربـع مـرات مـن             1/4/2010اعتباراً من   

  . 2009في عام  )%7 ( الى)15%(
       

امي  2010-2009 سعر فائدة البنك المرآزي خالل ع
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 معدالت أسعار الفائدة على االيداع واالئتمان المصرفي -ب 

  

المعدل الموزون السعار الفوائد على ودائع التوفير لشهر كـانون األول مـن              -1

 اي بنسبة   2009 األول من عام     في شهر كانون  %) 3.2(مقابل  %) 3.0 (2010عام  

  ).25(رقم الجدول ملحق %) 6.3(انخفاض 

لشهر كانون األول من     المعدل الموزون ألسعار الفوائد على الودائع الثابتة      بلغ   -2

 اي بنسبة   2009من الشهر المماثل من عام      %) 6.5(مقابل  %) 5.9( بلغ   2010عام  

 %).9.2(انخفاض بلغت 

الفوائد على االيداع لـدى المـصارف نحـو         يميل المعدل الموزون السعار      -3

 الممنوحة عليها حيث بلغت في شهر كـانون األول           الفوائد وذلك النخفاض    ضاالنخفا

 .2009في شهر كانون األول عام %) 4.9 (تبعد ان كان%) 4.4( 2010 عام

 المعدل الموزون ألسعار الفوائد على االئتمان لشهر كانون األول من عام            بلغ -4

من الشهر المماثل من العام السابق أي بنسبة        %) 13.7(في حين كان    %) 12 (2010

 %). 12.4(انخفاض بلغت 
 
 

  Exchange Rate رابعا- تطورات سعر الصرف االجنبي 

  

فـي مـزاد     تجاه الدوالر األمريكي     على استقراره  يحافظ سعر صرف الدينار العراق    

 وحتـى   2009ر منذ مطلع عـام      دينار لكل دوال  ) 1170(عند سعر   البنك المركزي العراقي    

 باسـتخدام سـعر     ي المركـز  البنك التي يتبعها    سياسة النقدية تاريخ إعداد هذا التقرير نتيجة لل     

، اما في السوق الموازية     الصرف كأداة لتحقيق االستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي        

الل هـذا العام ليصل الـى  فقد ارتفع سـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي خ        

اي بنسبة   2009دينار لكل دوالر خالل عام      ) 1182(دينار لكل دوالر بعد ان كان       ) 1186(

 كما تمكن البنك من بناء احتياطيات مهمـة بالعملـة           ،)26(ملحق الجدول رقم    %) 0.4(تغير  

   . المصدرةالعملة العراقيةعن األجنبية بلغت مستويات تزيد 
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  لسادسلفصل اا
 

  2010لعام  ميزان المدفوعات العراقيو  تطورات القطاع الخارجي
Balance of Payment and External Trade Developments  

  

  -:يدـتمه

فائضاً  )27(جدول رقم ال وكما يوضحه ملحق 2010اظهر ميزان المدفوعات العراقي لعام   

  فائض فيل المباشرة في تحقيق هذا الفائض تمثلتعوامال ساهمت فقد، مليون دوالر) 6286.3(قدره 

مليون دوالر، ) 1591.4( مليون دوالر وحساب الدخـل البالغ 14435.6)(الميزان التجاري والبالغ 

صافي استثمار الحافظة وصافي االستثمار المتمثلة في كل من مباشرة الالعوامل غير ساهمت ما ك

ر كل من حساب الخدمات ظه، في حين الى التواليع مليون دوالر) 1271.3، .4795(المباشر 

انعكست . مليون دوالر على التوالي) 2552.5، 7044.1( مقداره وحساب التحويالت الجارية عجزاً

مليون دوالر ) 6430.4(في تحديد وضع الحساب الجاري الذي سجل فائضا بقيمة عاله أالمؤشرات 

يزان بنود موتتمثل ، )FOB (ادات على اساس فوباستنادا الى احتساب كال من الصادرات واالستير

  -:كاآلتي 2010 امـالمدفوعات لع

  

 الحساب الجاري -اوال
 الدخل وصافي حساب التحـويالت      صافي الخدمات و  صافييمثل مجموع الميزان التجاري و        

من و الخاصالقطاع   و سلوك الدولة من خالل الموازنة العامة للدولة      الجارية بدون مقابل، ويمثل     

دوالر مليون  ) 6430.4( مقداره   فائضاًسجل صافي الحساب الجاري     فقد  البيانات المتاحة لدينا    

  -: تفاصيل مكونات هذا الحساب على النحو التاليأدناه، ونستعرض 2010 ملعا

  

   الميزان التجاري -1

 عوائد شكلت  دوالرمليون) 51763.6(سجلت الصادرات الكلية على اساس فوب 

مليون ) 37328.0( الكلية ، فيما سجلت االستيرادات )%99.3( نسبة خامتصدير النفط ال

  .مليون دوالر) 14435.6( ادى الى حدوث فائض في الميزان التجاري بقيمة ممادوالر 

  

  )فوب(الصادرات الكلية -
مليون دوالر ) 51763.6( ما مقداره 2010ام ـة لعـ الصادرات الكليإجماليغ ـبل

  -:يما يأتوتتضمن 
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 *رات النفط الخام صاد  - أ
 استناداً الى بيانات مليون دوالر) 51453.0(حققت صادرات النفط الخام ماقيمته 

 بينالنفط عر برميل ـ معدل سقد تراوح و،قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات

علما انه التوجد صادرات للنفط الخام بالمقايضة حسب بيانات  ،دوالر) 71-81(

  .وزارة النفط
 
 صادرات المنتجات النفطية   - ب

 منها مليون دوالر بالدفع النقدي) 136.1(بلغت عوائد المنتجات النفطية ماقيمته 

مليون دوالر ) 51.9(مليون دوالر عن تصدير زيت الوقود االعتيادي و  **) 84.2(

 المنتجات النفطية استنادا الى بيانات الجهاز  منالقطاع الخاص تمثل صادرات

 حسب بيانات وزارة  صادرات للمنتجات النفطية بالمقايضةدال توج  انهعلماً المصرفي

  .النفط

  

 األخرىالصادرات   - ج
مليون ) 174.5( ماقيمته بضمنها الكبريت  صادرات المنتجات االخرى إجماليبلغ 

  .الجهاز المركزي لالحصاء/ دوالر استناداً الى  بيانات وزارة التخطيط 

   

 االستيرادات الكلية -
 حيث تم ،مليون دوالر) 37328.0(  ماقيمته2010 لعام ستيرادات الكليةبلغت اال

 تكاليف شحن ومنها ك )%11( توزعت من قيمة االستيرادات الكلية )%15(استقطاع 

  -:وتتكون االستيرادات الكلية من . تأمين)4%(

  

 االستيرادات الحكومية   •
داً الى المبالغ المسحوبة مليون دوالر استنا) 9555.3(بلغت االستيرادات الحكومية 

 مذكرة ،بضمنها استيرادات البطاقة التموينية) DFI(من الصندوق العراقي للتنمية 

  -:استيرادات لكافة الوزارات وفيما يلي اهم انواع االستيرادات وطرق الدفعو ،التفاهم

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .مليون دوالر) 52202.6( بلغت ماقيمته 2010الى ان عوائد تصدير النفط الخام لعام اشارت بيانات وزارة النفط * 

  .المصدر وزارة النفط** 
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 االستيرادات بموجب مذكرة التفاهم  - أ
مليون دوالر على ) 8.1( همامقداربلغت االستيرادات التي تمت بموجب مذكرة التفاهم 

شير ن و.قسم االعتمادات/ الستثمارات اساس فوب استناداً الى بيانات المديرية العامة ل

 وان هذه المبالغ 2005هنا الى ان العقود المبرمة بموجب مذكرة التفاهم هي لغاية 

 .تمثل تسديدات العقود المنفذة
  

  االستيرادات االستهالكية خارج مذكرة التفاهم -ب

 ساب من حويلها متم ت مليون دوالر والتي )3199.7(بلغت استيرادات هذا النوع   

)DFI.(  

  

   االستثمارية خارج مذكرة التفاهملألغراضاالستيرادات  - ج
 من ويلهامم توالتي ت مليون دوالر) 4686.1( هذا النوع من االستيرادات أقيامبلغت   

  ).DFI(حساب 

  

    استيرادات المنتجات النفطية -د

 بيانات  الىدوالر استنادامليون ) 1638.3(  االستيراداتا النوع منبلغت قيمة هذ

  .وزارة النفط

  

  استيرادات القطاع الخاص •

 الى دوالر استنادامليون ) 27772.7 (ماقيمتهبلغت استيرادات القطاع الخاص 

ان هذه االستيرادات تتضمن تغطية الستيرادات منطقة  علما بيانات البنوك التجارية،

  .كردستان

  

   صافي الخدماتحساب  -2

مليون دوالر في ميزان المدفوعات ) 7044.1(يمة عجزاً بقحساب صافي الخدمات سجل     

ن ع مليون دوالر) 9879.4( البالغة قيمة المدفوعات بسبب زيادة 2010العراقي لعام 

العراق من البلدان المتلقية الغلب  يؤكد بأن ا وهذدوالرمليون ) 2835.3( البالغة المقبوضات

  . الماليةانواع الخدمات السيما خدمات النقل، التأمين والخدمات
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   الدخل صافي -3

     جاء هذا الفائض نتيجة 2010مليون دوالر لعام ) 1591.4(سجل صافي الدخل فائضاً مقداره      

  -:الرسمي وتعويضات العاملين وكاالتي للزيادة الحاصلة في كل من دخل االستثمار

  

) 15.3(اره سجلت فقرة صافي حساب تعويضات العاملين فائضا مقد: تعويضات العاملين •

مليون دوالر عن المبالغ الواردة من ) 17.7(حيث بلغ جانب المقبوضات ، مليون دوالر

 جانب المدفوعات مبلغاً قدره سجل في حين .العاملين في الخارج والقل من سنةالعراقيين 

   .في العراق والقل من سنة) العرب واالجانب(عن تحويالت العاملين  مليون دوالر) 2.4(

  

مليون دوالر ) 1576.1 ( مقداره صافي حساب دخل االستثمار فائضاًحقق: *ستثماردخل اال •

االستثمار في اذونات الخزائن االجنبية، فوائد  (االيرادات الخارجيةفي زيادة الوهذا ناجم عن 

االيرادات المتحققة عن فوائد  فوائد السندات المستحقة لكل من البنك المركزي ووزارة المالية،

ار الليلي، فوائد الودائع بالعمالت االجنبية، فوائد وحدات حقوق السحب الخاصة اضافة االستثم

  ). الى االيرادات االخرى لكل من البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك التجارية

  

   )المنح والمساعدات(حساب التحويالت بدون مقابل الجارية  -4

 ،2010مليون دوالر لعام ) 2552.5( سجلت فقرة التحويالت بدون مقابل عجزاً مقداره 

حيث تم فصل التحويالت بدون مقابل الجارية عن التحويالت الرأسمالية استناداً الى دليل الطبعة 

  -:الخامسة لميزان المدفوعات وندرج ادناه تفاصيل هذا الحساب كاالتي

  

  التحويالت الخاصة  - أ
هو الفرق مابين مليون دوالر و) 82.1(ي التحويالت الخاصة فائضاً مقداره سجل صاف

  -:كما موضح ادناهالمقبوضات والمدفوعات و

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ، وبيانات مصدر هذه البيانات من المديرية العامة لالستثمارات وميزانية البنك المركزي كما هي في الوضع المال*  

  . فيما يتعلق بحسابات الحكومة DFIال
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 جانب المقبوضات  •
بلغت المقبوضات من التحويالت اعتماداً على بيانات الجهاز المصرفي فقد 

حواالت  مليون دوالر) 159.0( مليون دوالر، منها) 240.8(الخاصة ماقيمته 

) 79.6( ن سنة والمقيمين في الخارج والكثر م العاملين واردة من العراقيين

من من ذويهم في الخارج ويهم وردت الللعراقيين عائلية مليون دوالر مساعدات 

مليون دوالر عن غرامات مخالفي ) 2.2( الى مبلغ إضافة، إنسانيةمنظمات 

   .االقامة استناداً الى بيانات الموازنة العامة للدولة

  

  جانب المدفوعات •

ة ـت التحويالت الخاصـد بلغــي فقـاز المصرفـى بيانات الجهـاعتماداً عل

 اقيام تحويالتمليون دوالر ) 111.2(مليون دوالر، منها ) 158.7( ما قيمته

) 46.0(، اضافة الى مبلغ التركات واالرث والمساعدات لعوائلهم في الخارج

ى ـال  في العراقواألجانبن العرب ـمثل تحويالت العاملين ميمليون دوالر 

مليون دوالر تمثل ) 1.5(، اضافة الى ماقيمته ةـ من سنوألكثرذويهم 

االشتراكات في االتحادات والمنظمات عدا الدولية باالعتماد على بيانات الجهاز 

  .المصرفي

  

  الرسميةالتحويالت  - ب
المدفوعات المقدمـة   سبب  مليون دوالر ب  ) 2634.6(الفقرة عجزاً مقداره    سجلت هذه   

مـن  ) %5 (ب الخليج والتي تـشكل نـسبة      من العراق الى الكويت كتعويضات عن حر      

مليـون  ) 79.3( إضافة الى مدفوعات أخرى ضئيلة تقـدر بمقـدار           ايرادات النفط الخام  

  .دوالر

  

  الحساب الرأسمالي والمالي -ثانياً

  

مليون دوالر وفيما يلي تفصيل لمكونات      ) 2273.7(سجل هذا الحساب مبلغاً مقداره        

  -:هذا الحساب
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  الحساب الرأسمالي -1
يتكون هذا الحساب من التحويالت الرأسمالية المرتبطة بتكوين اصـول ثابتـة فـي              

االقتصاد وبالتالي تم ادخال المنح االستثمارية النقدية والعينية التي قامت بتقديمها كال مـن              

  ).الجانب الدائن(الواليات المتحدة والمانحين لصندوق االعمار التابع للبنك الدولي 

) 850.8(قد سجلت فقرة صافي التحويالت الرأسمالية فائضا مقـداره          واستناداً لذلك ف    

 لصندوق االعمار التـابع للبنـك   ةدول المانحالمنحة استثمارية من قبل    منها  مليون دوالر   

  .الدولي باالعتماد على بيانات الجهاز المصرفي

  

 الحساب المالي  -2
صندوق النقد الدولي والبد     هذا الحساب الى التصنيف المتبع حاليا من قبل          إعداديستند  

ان نشير الى ان هذا الحساب بدأ يقترب من الواقع الفعلي الذي يعبر عن وضع الحـساب                 

باسـتثناء األصـول االحتياطيـة      المالي لميزان المدفوعات العراقي الذي اظهرت نتائجه        

   .2010 مليون دوالر لعام ) 7709.2(  فائضاً مقداره

  -:هذا الحساب الهم مكونات اًوفيما يلي عرض

  

 االستثمار المباشر  - أ
المبالغ الواردة والمحولة    ( استناداً الى البيانات الواردة  من الجهاز المصرفي         

لعـام   صافي االستثمار المباشر     ت فقرة حققفقد   ) 2،4في الكشوفات الدورية رقم     

 جاء هذا الفائض نتيجة لمجمـوع       مليون دوالر ) 1271.3(فائضاً مقداره    2010

مليون دوالر، اما المبالغ المحولة من العـراق        ) 1396.2( الداخلة للعراق    المبالغ

  .مليون دوالر) 124.9(الى الخارج الغراض استثمارية فقد بلغت 

  

 استثمار الحافظة - ب
اذونات الخزانة، االوراق المالية،    (  يتكون هذا النوع من استثمار الحافظة من      

، شهادات االيداع القابلـة للتـداول        والقبوالت المصرفية   الخارجي اوراق التحويل 

حيث يعتبر هذا النوع من االستثمار غير مشروط فـي          ) واالوراق القصيرة االجل  

الحصول على مبلغ نقدي ثابت منصوص عليه وعادة مايجري تداول هذه االدوات            

في االسواق المنظمة وبخصم يعتمد على سعر الفائدة والوقت المتبقي مـن اجـل              

مليـون  ) 795.4(جل صافي استثمار الحافظة فائـضاً بلـغ         ، حيث س  االستحقاق

مليون دوالر يمثل صـافي االسـتثمار فـي         ) 738.9(، منها   2010دوالر لعام   
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مليون دوالر يمثل صافي التداول فـي االسـهم         ) 56.5(سندات الحكومة العامة و   

   ).قطاعات اخرى(

  

 اآلخراالستثمار  - ج
مليون دوالر ويتـضمن    ) 5642.5( درهسجلت فقرة االستثمار االخر مبلغاً ق            

 ومن خالل البيانـات     . جانبي الموجودات والمطلوبات    في االستثمار للقطاع الرسمي  

مليون دوالر  ) 2440.3 ( بلغ المتاحة يتبين انخفاض في صافي موجودات الحكومة      

  . 2010لعام 

وفيما يتعلق بالقطاعات الخاصة والتي تضم شركات االيـداع االخـرى فقـد                 

مليـون  ) 1363.3(النتائج انخفاض في صافي الموجودات االجنبية بقيمة         رتاظه

مليون دوالر في   ) 2858.2(دوالر حيث سجلت الموجودات االجنبية انخفاضاً بلغ        

  .مليون دوالر) 1494.9(حين بلغ االنخفاض بالمطلوبات ماقيمته 

  

  )االحتياطيات الرسمية( االصول االحتياطية -د

الذهب النقدي، حقوق السحب الخاصـة، وضـع        : حتياطية اال األصولتشمل      

  عمالت، ودائع  ( األجنبين النقد   ـ م واألصولد الدولي   ـاالحتياطي لدى صندوق النق   

  .اضافة الى بند االستحقاقات االخرى)  مالية وأوراق

 2010مليـون دوالر لعـام      ) 6286.3(حيث حقق هذا الحساب فائضاً بلغ           

) التغير في اجمالي الموجودات االحتياطية للبنـك المركـزي        (   اي 2009قياساً بعام   

 ، حيـث سـجل رصـيد اجمـالي          2010مليون دوالر لعام    ) 50643.0(والبالغ  

وتـم االخـذ بنظـر       2009عام  مليون دوالر   ) 44335.7(الموجودات االحتياطية   

  .مليون دوالر) 21.0(االعتبار فروقات التقييم البالغة 

  

   سهو والحذففقرة صافي ال –ثالثاً 

وقد . مليون دوالر ) 8704.1(سجلت فقرة صافي السهو والحذف مبلغاً قدره            

ظهرت هذه الفقرة بأشارة سالبة مما يعني ان هناك معامالت مدينة لـم تـسجل فـي                 

ميزان المدفوعات او هناك معامالت تخص االستيرادات سواء الحكومية او للقطـاع            

 اكثر وتجـدر     بشكل ان هناك قيود دائنة قدرت     بالكامل وربما تفسر     ىالخاص لم تغط  

  .االشارة الى ان هذه الفقرة هي فقرة موازنة بين القيود الدائنة والقيود المدينة
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  الفصل السابع

  

  نظام المدفوعات العراقي   
Iraqi Payment System (IPS)  

  -:يدـتمه

ومنـذ عـام    العراقي م المدفوعاتالعمل بنظابتطوير  العراقي المركزي البنك استمر 

 ،لمدفوعات الكترونيا بين المصارف من خالل شبكة امنة وكفـوءة  ا لتبادلنظاموهو  ،2006

 للنظام ويدير   كو الجهة المسيطرة والمدير التشغيلي له باعتباره مال        العراقي ه  مركزيوالبنك ال 

حسابات التسوية للمشاركين ويوفر السيولة والتسهيالت خالل يوم العمـل ليـضمن وضـوح               

  .وكفاءة انظمة الدفع وعمليات التقاص

   

 بالـسرعة واألمـان   يتسم المالي العراقي حيث النظام في اًمها ويشكل هذا النظام جزًأ

مـن   يعزز مما الحكومية والمؤسسات األفراد البنوك، بين ما في التسويات والكفاءة والموثوقية

األداء االقتـصادي،   فـي  يإيجاب  بشكل يسهم وذلك أقل وبتكاليف ويسر بسرعة الدفعات تنفيذ

 والبـرامج التـشغيلية   الستراتيجيات خالل من النظام هذا وفاعلية تطوير أداء إلى البنك ويسعى

  -:تكون من االنظمة التاليةوي

  

  RTGS(Real Time Gross Settlement(نظام التسوية االجمالية اآلنية  -

       

يضمن تسوية المدفوعات االجمالية اآلنية الوامـر الـدفع المتبادلـة بـين             هو نظام    

ويـؤمن  ،   العمل وعلى اساس الحركة تلو االخرى      خالل يوم المشاركين وبصورة مستمرة    

م حدوث اي اختراق، تالعب او تطفل على الشبكة ولديه موقع اساسي للنظـام              النظام عد 

وموقعين بديلين لضمان حماية المعلومات عند حدوث اي طـاريء مـن عطـل او اي                

 اضافة   في هذا النظام    مصرف  )46( وتم اشراك  اضرار قد يتعرض لها الموقع االساسي،     

  .الى وزارة المالية
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 GSRS(        Government Securities (حكوميةنظام ايداع السندات ال -
Registration System  

   

 الحكوميـة التـي يـصدرها البنـك          والحواالت نظام على ادارة السندات   يعمل هذا ال  

 مراقبة السيولة مـن     همن خالل  يستطيع البنك المركزي  والمركزي العراقي ووزارة المالية     

 حيث يـتم اصـدار الـسندات        ات،رة المزاد اداوعن طريق هذا النظام تتم عملية        ،موقعه

ملكية السند واجراء عمليـات دفـع        التسجيل االولي ل   المحافظة على ووعمليات التسوية،   

 التمـام عمليـة التـسوية    (GSRS) مع نظام  (RTGS)الفائدة والرهون ويتم ربط نظام

  .مصرف) 25( وبلغ عدد المصارف المشتركة المالية على حسابات المشاركين 

  

    ACH-C(Automated Clearing House(نظام المقاصة اآللية   -

يتيح نظام المقاصة اآللية لملفات اوامر الـدفع مـن التبـادل بـين المـشاركين                         

واحتساب صافي الوضع التبادلي لكل المشاركين وتقديم صوافي اوامر التـسوية الـى نظـام               

  -:ويشمل ) RTGS(التسوية االجمالية اآلنية 

  

 .2006بدأ التشغيل الفعلي عام  وقد SVPOاوامر دفع واطئة القيمة   - أ

ـ       في هذا النظام  و الصكوك االلكترونية -ب ا  يتم تبادل بيانات وصورة الصك الكتروني

 تم االنتهاء من مرحلة      حيث  ويحفظ اصل الصك في الفرع المودع فيه،       بين المصارف 

ـ    قد  والتشغيل التجريبي له    النظام و فحص   ـ  هبدأ العمـل ب  3/1/2011ا بتـاريخ     فعلي

 اضافة الى عدد من الفروع التابعه لها وسيتم ادخـال بـاقي             مصرف) 17 (باشتراك

  .لها تدريجيا الى النظام المصارف العاملة في العراق والفروع التابعة

  

 IIBN(Network  Banking-Iraq Inter   ( ربط المصارف العراقية  شبكة -

  

عالية تربط الفروع الرئيسية للمـصارف وكـذلك وزارة          ذات تقنية     السلكية ةوهي شبك 

المالية مع البنك المركزي لتنفيذ نظام المدفوعات وكذلك ربط فروع البنك مع بعضها البعض              

تم البـدء   ،  الكفاءة والسرعة العالية وامكانية التوسع    ب  المختلفة وتمتاز الشبكة   النجاز الفعاليات 
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 لحماية منظومات االنترنت  Web Senseغيل نظامي وقد تم تش2009غيل الشبكة في عام شبت

 .االرشفة في الدائرة االدارية ومن اعمال القرصنة والفايروسات

 المخـاطر  تقليـل التي يواجههـا ك  للتحديات لتصديباراقي ـ العزيـالمرك البنك قوموي

ـ  يـف والسرعة والموثوقية واألمان النظام كفاءة تعزيز والنظام بتشغيل المتعلقة  وقـد  هأدائ

تتبعهـا   التـي  الدولية والمعايير بأفضل الممارسات مهامه وتنفيذ أهدافه في تحقيق البنك استرشد

 النظـام  أعـضاء  بين الثقة تعزيزو التحتية بنيته  وتطويرالمتقدمة الدول في المركزية البنوك

 تلبيـة  وظـام الن البنوك أعضاء بين والمتساوية المعاملة العادلة وتأكيد النهائيين والمستفيدين

  ..االلكترونية الدفعات مجال في التطورات ومواكبة الوطني االقتصاد حاجات
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االنشطة االقتصادية

القيمة المضافة 

باالسعار الجارية  

2009

االهمية النسبية %

القيمة المضافة 

باالسعار الجارية 

2010

االهمية النسبية %

6132.74.48657.45.0الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

56654.040.474357.243.0التعدين والمقالع :-

56231.240.173990.642.8 ـــ  النفط الخام

422.80.3366.60.2ـــ  االنواع االخرى من التعدين

3369.42.43916.52.3الصناعة التحويلية

1686.11.21979.81.1الكهرباء والماء

7066.15.06010.03.5البناء والتشييد

14185.910.119415.211.2النقل والمواصالت والخزن

11486.68.214940.28.6تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

14547.010.416310.69.4المال والتامين وخدمات العقارات واالعمال:-

2374.01.73204.01.9ـــ  البنوك والتأمين

12173.08.713106.67.6ـــ  ملكية دور السكن

25031.317.927459.415.9خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:-

22673.616.224882.414.4 الحكومة العامة

2357.71.72577.01.5الخدمات الشخصية

140159.1100.0173046.3100.0المجموع حسب االنشطة

828.91089.3ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

139330.2171957.0الناتج المحلي االجمالي

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

 جدول رقم (1)

  الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية (2009- 2010)

مليار دينار



20092010نسبة التغير 1:2 %2010 (2)2009(1)نسبة التغير 1:2 2010% (2)2009 (1)

5049.85543.99.81700.42748.861.7336.7495.8الحنطة 

2817.64026.742.9501.51137.2126.8178282.4الشعير

9.9788812.4-12.7173.1155.9-219.7191.9الرز

8087.19762.520.723754041.970.2المجموع

المصدر: الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات / وزارة التخطيط

 جدول رقم (2 )

2010 -2009 االنتاج الزراعي والمساحات المزروعة في العراق وانتاجية الدونم الواحد لعامي  

متوسط غلة الدونم الواحد (كغم) االنتاج (الف طن)

المحصول

المساحة المزروعة (الف دونم)



نسبة التغير (1:2) % 2010 (2) 2009 (1) النوع

2.6السمنت االبيض

475.9886.486.3السمنت العادي

14.9-443.7377.7السمنت المقاوم

922.21264.137.1المجموع

نسبة التغير % (1:2)2010 (2)2009 (1)النوع

31.3-307.3211.2سماد يوريا

21.4-152.5119.8سماد فوسفاتي

28-459.8331المجموع

جدول رقم (3)   

الف طن

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن/ مركز المعلومات والمعرفة الفنية

2010 -2009 لعامي (االبيض، العادي، المقاوم) مقارنة كميات انتاج السمنت بانواعه   

  جدول رقم (4)  

الف طن

المصدر : وزارة الصناعة والمعادن / مركز المعلومات والمعرفة الفنية 

2010 - 2009     مقارنة كميات انتاج االسمدة لعامي



2010 (2)2009 (1) البيان
نسبة التغير (1:2) %

5913.26347.67.3انتاج الطاقة

8864.310080.413.7الطلب على الطاقة

2951.13732.826.5العجز

معدل الخطوط 2010معدل الخطوط 2009البيان

1674.91772.4الخط التركي

6108.26747.5الخط االيراني

778.2البارجات

7783.19298.1مجموع الخطوط

648.6774.8معدل استيراد الطاقة

 جدول رقم (5) 

ميكا واط

المصدر: وزارة الكهرباء

   المعدل السنوي للطاقة الكهربائية (االنتاج، الطلب، العجز) لعامي 2009- 2010

جدول رقم (6 )

2010 معدل استيراد الطاقة الكهربائية حسب الخطوط لعامي 2009-   

ميكا واط

    المصدر: وزارة الكهرباء



20092010الشهر

22143325كانون الثاني

19742268شباط

20361994آذار

16401937نيسان

13801574مايس

13071468حزيران

832903تموز

6081152أب

767865ايلول

9451659تشرين االول

12231103تشرين الثاني

614725كانون االول

1554018973المجموع

المصدر: غرفة تجارة بغداد

جـدول رقـم (7)

   عدد التجار والشركات المسجلة في غرفة تجارة بغداد لعامي 2009- 2010



(مليار دينار)

الودائع الجاريةالودائع االدخاريةالودائع الزمنية(الثابتة)االجمالي

TotalTime Deposits
Saving 

Deposits

 Demand 

Deposits

14,6076324,3799,596كانون الثاني /2009

15,6836364,53310,514شباط

15,0576434,6909,724آذار

14,9496514,7959,503نيسان

14,9687234,8189,427أيار

15,9547414,87110,342حزيران

16,1627324,92210,508تموز

17,2277325,02011,475آب

19,8597375,09714,025أيلول

19,9976775,13614,184تشرين األول

20,6066975,23614,673تشرين الثاني

21,7517095,51815,524كانون األول

22,6367175,61416,305كانون الثاني /2010

23,6557165,57217,367شباط

24,7267365,61018,380آذار

26,1857255,69719,763نيسان

27,9047005,78021,424أيار

30,3677075,77923,881حزيران

30,4227285,78323,911تموز

31,2727625,82524,685آب

31,1587435,77224,643أيلول

32,2037235,80625,673تشرين األول

32,5778065,84525,926تشرين الثاني

34,2638026,03927,421كانون األول

جـدول رقـم (8)

الفترة 

                الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي2009 -2010                                

                ( باستثناء الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)



القطاع العامالقطاع الماليالقطاع الخاصاالجمالي

Total
Private 

Sector

Financial 

Sector
Public Sector

14,6079,5634914,553كانون الثاني /2009

15,68310,0235265,134شباط

15,0579,6155114,931آذار

14,9499,5754554,919نيسان

14,9689,1465435,279أيار

15,9549,4485056,001حزيران

16,1629,3504196,393تموز

17,2279,4094367,382آب

19,8599,7124509,697أيلول

19,9979,9104709,617تشرين األول

20,60610,00047010,136تشرين الثاني

21,75110,38245710,912كانون األول

22,63610,68737411,575كانون الثاني /2010

23,65510,67051112,474شباط

24,72610,70849613,522آذار

26,18510,85145614,878نيسان

27,90410,88946716,548أيار

30,36712,48749617,384حزيران

30,42211,36452318,535تموز

31,27211,55354919,170آب

31,15711,14260219,413أيلول

32,20311,38161520,207تشرين األول

32,57811,66565220,261تشرين الثاني

34,26311,76139722,105كانون األول

جـدول رقـم (9) 

الفترة 

( مليار دينار )

                الودائع لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعامي2009 -2010                   

باستثناء الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية) )               



القطاع العامالقطاع الخاصالقطاع المالياالجماليالفترة

TotalFinancial SectorPrivate SectorPublic Sector

47214334110178كانون الثاني /2009

47734344155184شباط

48934264302165آذار

50494204429200نيسان
51274014530196أيار

51923984596198حزيران

53203894733198تموز

49653894380196آب

50033814424198أيلول

51823944590198تشرين األول

52424264620196تشرين الثاني

52914474646198كانون األول

66584775983198كانون الثاني/2010 

67395036036200شباط

74445256719200آذار

75065086798200نيسان

83714937426452أيار

85975547588455حزيران

85775467832199تموز

88635528114197آب

89526098143200أيلول

91116328280199تشرين األول

93216428480199تشرين الثاني

93856908502193كانون األول

( مليار دينار )

                          االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعامي2009 -2010                          

    ( باستثناء الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)

جـدول رقـم (10)



االجمالي
الديون المتأخرة 

التسديد
القروض والسلف

خصم االوراق 

التجارية

    ا لحسابات الجاريـة     

(المدينةالمكشوف)

Total
Overdue 

Debts

Loans  & 

Advances

Discounted 

Bills
Overdrafts

47212243399761022كانون الثاني /2009

47732273408741064شباط

48932373516691071آذار

50492313613681137نيسان

51272303621831193أيار

51922333650821227حزيران

53202453699831293تموز

49652473453801185آب

50032423511761174أيلول

51822353590781279تشرين األول

52422343617781313تشرين الثاني

52912393674791299كانون األول

66582455013801320كانون الثاني /2010

67392445179781238شباط

74442475897781222آذار

75062485958791221نيسان

83712506516841521أيار

859725166931081545حزيران

857725367581061460تموز

886335468881131508آب

895226970231131547أيلول

911127271371151587تشرين األول

932127473211181608تشرين الثاني

938527573791221609كانون األول

الفترة

جـدول رقـم (11)

( مليار دينار )

                             االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي2009 -2010                         

       ( باستثناء الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)



201020092010200920102009

4.321-190784.30181933.574.64.9259411.9319235.464.8267932800437.4القطاع المصرفي

53298.1017689.620.8201.365530.629934.416.4208351039929.0100.423القطاع الصناعي

6159.603890.02.458.320606.514543.75.19829267313.7267.79قطاع الخدمات

70.91141.63461.80.34603210.643.39-1170.304019.50.5قطاع االستثمار

72.21158.11093.00.315786642.2137.76-356.001278.50.1القطاع الزراعي

2277.501686.90.935.050217.942635.112.511563707716.163.410القطاع الفندقي والسياحي

1613.70792.60.6103.62293.51025.00.66642010.9230.35قطاع التأمين

255659.50211290.6100.021.0400360.1411928.4100.07172249339100.045.483المجموع 

1078.701390.11689.32710.1302.6324.6معدل الجلسة 

العقود المنفذة االهمية 

النسبية 

(%)

نسبة 

التغيير  

( %)

            حجم التداول        

        ( مليون دينار)
االهمية 

النسبية 

(%)

جـدول رقـم (12)

 عدد االسهم والعقود والشركات وحجم التداول في سوق العراق لالوراق المالية  لعامي 2009- 2010

االهمية 

النسبية 

(%)

نسبة 

التغيير  

(%) 
السنواتالسنواتالسنوات

عدد الشركات القطاعات

       عدد االسهم المتداولة    

          (مليون سهم)



Oil Revenue   

االيرادات النفطية

Tax Revenue 

االيرادات الضريبية

Change in the 

stock of T-bills     

التغير في رصيد الحواالت

Total Revenue 

   االيرادات الكلية

1+2+3
12345

200943309228333480939784805062251752567025

Q1 101441433622734028179701745964611624023

Q2 10140718383408044745101488715215067579

Q3 10131703103936351035001366744515718958

Q4 1015468458570659-26492231338989421941424

20105712494215324387467575940413764351984

     تمثل النفقات الجارية

 جـدول رقـم (13)

2010 -2009 الموازنة العامة للدولة  لعامي

Period       

المدة

Revenue  االيرادات  

Expenditures 

النفقات*

*



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة 

االستحقاق/يوم

مبلغ 

االصدارية

مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت 

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ 

المستحصل 

لحساب البنك 

المركزي

عدد 

العطاءات 

الناجحة

عدد 

المزايدين

مجموع 

العطاءات 

التنافسية 

المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى اسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

اسعار القطع%
المسدد حسب 

تاريخ االستحقاق

D895/01/20107/07/2010182100,000105,000100,000-1823210000024.50-5.505.50100,000

D9019/01/2010l21/07/2010l182100,000120,000100,000970953210000024.00-6.006.00100,000

D912/02/20104/08/2010182100,000226,850100,0109734115310001024.80-6.605.50100,010

المبالغ بماليين الدنانير

جـدول رقـم (14)

مزادات حواالت وسندات البنك المركزي العراقي الجل (182) يوم المقامة خالل عام  2010



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة 

االستحقاق/

يوم

مبلغ االصدارية
مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت 

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ المستحصل 

لحساب البنك 

المركزي

عدد 

المزايدين

عدد 

العطاءات 

الناجحة

مجموع العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى اسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

اسعار 

القطع%

المسدد حسب 

تاريخ االستحقاق

C116/02/201019/05/201091100,000210000100000986473710000024.00-6.005.50100,000

C202/03/2010l02/06/2010l91100,000260000100000987694710000024.50-6.005.00100,000

C316/03/201016/06/201091100,000200000100000987692610000014.70-6.005.00100,000

C430/03/201030/06/201091100,0002600001000209866741110002044.00-6.005.50100,020

C513/04/2010l14/07/201091100,00023,00023,00022717222300024.00-5.005.0023,000

C627/04/2010l28/07/201091100,00025,00025,00024680242500024.30-5.205.2025,000

C711/05/2010l11/08/201091100,00055,00055,00054323225500024.00-5.005.0055,000

C825/05/2010l25/08/201091100,00060,00060,00059188366000034.00-5.505.5060,000

C1417/08/201017/11/201091100,000207,000100,0109829571410001064.50-10.007.00100,010

C1531/08/20101/12/201091100,000153,000100,0009821351010000044.80-10.007.30100,000

C1614/09/201015/12/201091100,000130,000100,000981642310000025.50-7.507.50100,000

C1728/09/201029/12/201091100,000203,000100,0009821351310000045.00-7.607.30100,000

C1810/12/201012/01/201191100,000129,500100,0109817431810001026.00-9.007.50

C1926/10/201026/01/201191100,000105,000100,010981742210001027.50-9.007.50

C2123/11/201023/02/201191100,000163,000100,010981745610001055.00-8.507.50

C2323/12/201024/03/201191100,000186,000100,000981645410000045.00-10.007.50

المبالغ بماليين الدنانير

جدول رقم (15)

2010    مزادات حواالت وسندات البنك المركزي العراقي  استحقاق91  يوم المقامة خالل عام



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة 

االستحقاق/ي

وم

مبلغ االصدارية
مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت 

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ المستحصل 

لحساب وزارة 

المالية

عدد 

العطاءات 

الناجحة

عدد 

المزايدين

مجموع العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى اسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

 معدل 

اسعار 

القطع%

المسدد حسب 

تاريخ االستحقاق

HY125/01/201027/07/2010182200,000201,000200,0001937226219900025.50-6.506.50200,000

HY28/02/201010/08/2010182200,000201,000200,0001941906219900025.00-6.006.00200,000

HY322/02/201024/08/2010182200,000100,500100,500975804110000015.60-6.006.00100,500

HY4

HY5

HY627/07/201025/01/2011182200,000141,500141,5001361796414100045.00-10.007.85

HY79/08/20108/02/2011182200,000181,000181,00017449016617950065.00-10.007.49

HY823/08/201022/02/2011182200,000140,500140,5001352216514000055.00-10.007.84

HY96/09/20108/03/2011182200,000141,000141,0001351879314000037.50-10.508.63

HY10

HY115/10/20104/05/2011182200,000110,500110,5001060598311000038.00-10.508.40

HY12

HY131/11/20103/05/2011182200,000211,000200,0101920429319901028.00-10.008.32

HY14

HY15

HY16

HY1727/12/201028/06/2011182200,000220,000200,0001912997320000027.50-10.009.12

جدول رقم  (16)

2010 182 يوم المقامة خالل عام مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق
المبالغ بماليين الدنانير



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة 

االستحقاق/

يوم

مبلغ االصدارية
مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت 

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ المستحصل 

لحساب وزارة 

المالية

عدد 

العطاءات

عدد 

المزايدين

مجموع العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى ااسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

اسعار القطع%

المسدد حسب 

تاريخ 

االستحقاق

y111/01/201011/01/2011364200,000161,000161,0001504955316000035.50-7.007.00

y222/03/201022/03/2011364200,000216,000200,0001887087319900035.00-6.006.00

y35/04/20105/04/2011364200,000269,500200,01018871715419851044.00-6.506.00

y419/04/201019/04/2011364200,00083,50083,500787861228300024.30-6.006.00

y5

y618/05/201017/05/2011364200,00021,00021,00019889112100014.50-5.605.60

y731/05/201031/05/2011364200,00060,00060,00056880626000025.00-5.505.50

y815/06/201014/06/2011364200,000110,000110,0001009403211000025.40-9.009.00

(17) جدول رقم

2010 364 يوم المقامة خالل عام مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق

المبالغ بماليين الدنانير



المجموع  7ايامالمجموع90يوميوم 30 7ايامالمجموع  30يوم   14يوم  7ايام

1130853085ــ7966542148359856كانون الثاني

1033653365ــ7328782058366855شباط

28422842ــــــــ3643ـــ3643اذار

23902390ــــــــ3628ـــ3628نيسان

22712271ــــــــ4069ـــ4069ايار

966966ــــــــ3903ـــ3903حزيران

18991899ــــــــ3065ـــ3065تموز

19271927ــــــــ2946ـــ2946اب

18441844ــــــــ3287ـــ3287ايلول

14971497ــــــــ3099ـــ3099تشرين االول

10761076ــــــــ3201ـــ3201تشرين الثاني

10661066ــــــــ2803ـــ2803كانون االول

(18) جــــدول رقـــم

2009 و2010 ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي والدوالر االمريكي خالل عامي

الشـهــر

20092010

االيداعات القائمة بالدينار العراقيااليداعات القائمة بالدوالر االمريكي(بما يعادلها بالدينار العراقي)االيداعات القائمة بالدينار العراقي



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

16414332062453096كانون الثاني

17467354263863464شباط

5597373367303240اذار

5674360953652536نيسان

5326359255832648ايار

5048326756952605حزيران

5487327760642640تموز

5682319760732796اب

5927318644961971ايلول

5918299746722014تشرين االول

6279307445322049تشرين الثاني

6243317449352221كانون االول

(19) جدول رقم

2010 - 2009 االحتياطي القانوني االلزامي لعامي

االشهر 
20092010



المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

آانون الثاني
7242330305420927262935

شباط
5621802236420025572757

اذار
7892149293819529803175

نيسان
3392247258611727642881

ايار
6172417303510630633169

حزيران
6162239285417326192792

تموز
2642618288231027613071

اب
2192887310637230403411

ايلول
862436252242824242852

تشرين االول
102314132437029643034

تشرين الثاني
3125462577026912691

آانون االول
220261028311633853401

المجموع
4569294213399021973397436171

جدول رقم (20)

20092010
التاريخ

مبيعات الدوالر االمريكي في مزاد العملة االجنبية في البنك نقدًا وحوالة  خالل عامي 2009 - 2010
     مليون دوالر



المبيعاتاالشهر
المشتريات من 

وزارة المالية

المشتريات من

المصارف ودوائر 

الدولة

مجموع 

المشتريات
المبيعات

المشتريات من 

وزارة المالية

المشتريات من 

المصارف 

ودوائر الدولة

مجموع المشتريات

4000ـ0.650.6529354000ـ3054كانون الثاني

2000ـ0.50.527572000ـ2364شباط

113175200012001ـ2938اذار

3000ـ258620000.3892000.38928813000نيسان

2000ـ303510000.41000.431692000ايار

4000ـ285455003.55503.527924000حزيران

28823000130013071200012001تموز

5000ـ1.51.534115000ـ3106اب

6000ـ252220001200128526000ايلول

0ــ324320001.932001.933034تشرين االول

257740001.34001.32691500015001تشرين الثاني

283135000.393500.39340160000.56000.5كانون االول

339922300013.55923013.5636169410003.541003.5المجموع

        جدول رقم (21)
مبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي من الدوالر االمريكي  خالل عامي 2009 - 2010   

20092010

     مليون دوالر



معدل نمو االسعارلعام المعدل السنوي 2010المعدل السنوي 2009الوزنالمجاميع
2010 مقارنة بعام 2009

30.1130.8134.32.7االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.7118.8121.52.3المشروبات الكحولية والتبغ

7.3122.5123.20.6المالبس واالحذية

31.3120.8126.14.4السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

0.8-6.4115.8114.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.3129.5136.45.3الصحة

1.2-11.1112.7111.3النقل

8-2.997.890االتصال

2.5-1.6111.6108.8الترفيه والثقافة

1123.7129.34.5التعليم

1.4120.8125.33.7المطاعم

3.9120.6130.88.5السلع والخدمات المتنوعة

100122.1125.12.5الرقم القياسي العام

100121.1124.83.1الرقم القباسي بعد االستبعاد

معدل نمو االسعار لعام 2010 مقارنة بعام 2009

جدول رقم ( 22)

    المصدر: الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات،وزارة التخطيط 



الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االولالفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول

االغذية والمشروبات غير الكحولية
129.5128.3132.3132.9130.8131.9130.4135.8138.9134.3

119.3119117.8119.1118.8120.8121.2120.3123.6121.5المشروبات الكحولية والتبغ

المالبس واالحذية
121.7122.1123.3122.8122.5123.3122.6124.2122.8123.2

117.2118.6123124.5120.8124124.4125.7130.4126.1السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
116.1115.6115.5116115.8115.9114.1114.4115.1114.9

127.5129.4130.1130.9129.5132.3133.8138.3141.1136.4الصحة

111.8113.9113.3111.8112.7110.6111112111.6111.3النقل

9898.198.296.997.895.591.186.287.290االتصال

112.6111.8111.1110.8111.6109.9108.9108.4108.1108.8الترفيه والثقافة

123.1123.3124.5123.7123.7128.5128.6129.5130.4129.3التعليم

119.7119.5121.1122.7120.8123.5123.8125.1128.6125.3المطاعم

117.6119.4120.3125120.6126.5129.3131.3135.9130.8السلع والخدمات المتنوعة

120.3120.7123.4124122.1123.6123.1125.4128.1125.1الرقم القياسي العام

118.1120.2122.5123.5121.1123.4123.7124.8127.4124.8الرقم القياسي بعد االستبعاد

    المصدر:- الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات، وزارة التخطيط

جدول رقم (23  )

                                                    الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 2009-2010                                        سنة االساس (2007 = 100)

المعدل الفصلي 2010المعدل الفصلي 2009
المعدل السنويالمعدل السنوي المجاميع الرئيسية



معدل التغير عن الفصل االولالمجموعة
معدل التغير عن الفصل الثانيالمعدل السنوي

معدل التغير عن الفصل الثالثالمعدل السنوي
معدل التغير عن الفصل الرابعالمعدل السنوي

المعدل السنويالمعدل السنوي

2.9135.81.1138.93.4134.3-1.8130.4-131.9االغذية والمشروبات غير الكحولية

1123.61.7121.5-0.2120.3-0.6121.2-120.8المشروبات الكحولية والتبغ

0.3123.2-0.5124.20.8122.8-123.30.1122.6المالبس واالحذية

0.3130.43.4126.1-1.3125.7-1.7124.4-124السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

0.4115.10.2114.9-0.7114.4-115.90.9114.1التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

1.9138.31.4141.13.4136.4-3133.8-132.3الصحة

0.31120.6111.60.3111.3-0.6111-110.6النقل

3.190-4.287.2-95.56.191.11.286.2االتصال

0.6108.8-0.4108.1-109.91108.90.1108.4التربية والثقافة

0.5129.50.2130.40.9129.3-0.5128.6-128.5التعليم

0.2128.62.6125.3-1.2125.1-1.4123.8-123.5المطاعم

0.4135.93.9130.8-1.1131.3-3.3129.3-126.5السلع والخدمات المتنوعة

1.6125.40.2128.12.4125.1-1.2123.1-123.6الرقم القياسي العام

127.42.1124.8-0.9124.8-1.1123.7-123.4الرقم القياسي بعد االستبعاد

جدول رقم (24 )

المصدر:- الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات، وزارة التخطيط

                                                     معدالت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام 2010                                      سنة االساس (2007 = 100)



 االيداع المصرفياالئتمان المصرفيالودائع الثابتةودائع التوفيرسعر فائدة البنكالشــــهر

%9.1%15.5%10.4%7.8%14كانون الثاني 2009

%8.9%15.4%10.1%7.8%14شباط

%8.1%15.4%8.7%7.6%11اذار

%7.9%15.4%8.4%7.4%9نيسان

%7.7%15.4%8.6%6.8%9ايار

%7.6%15.4%8.5%6.8%7حزيران

%6.6%15.5%8.6%4.7%7تموز

%7.1%14.4%8.5%5.8%7اب

%6.6%14.1%8.5%4.6%7ايلول

%6.1%14.4%7.6%4.6%7تشرين االول

%4.9%13.8%6.5%3.2%7تشرين الثاني

%4.9%13.7%6.5%3.2%7كانون االول

%7.1%14.9%8.4%5.9%9المعدل السنوي

%4.8%12.9%6.5%3.2%7كانون الثاني 2010

%4.7%12.5%6.4%3.1%7شباط

%4.7%12.1%6.4%3.1%6اذار

%4.6%12.1%6.3%3.0%6نيسان

%4.6%13.8%6.3%3.0%6ايار

%4.6%13.0%6.3%3.0%6حزيران

%4.5%12.0%6.2%3.0%6تموز

%4.5%11.6%6.1%3.0%6اب

%4.5%12.1%6.0%3.0%6ايلول

%4.5%12.0%6.1%2.9%6تشرين االول

%4.5%12.0%6.2%3.0%6تشرين الثاني

%4.4%12.0%5.9%3.0%6كانون االول

%4.6%12.3%6.2%3.0%6المعدل السنوي

والمعدل الموزون السعار الفائدة على االيداع واالئتمان المصرفي                          (Policy Rate) سعر فائدة البنك           

2010 -2009  خالل عامي

جــــدول رقـــم ( 25 )



الشـهــر
معـدل سعر السوق 

لعــام 2009

معـدل سعر السوق 

لعـام 2010
نسبة التغير%

معـدل سعر المـزاد 

لعـام 2009

معـدل سعر المـزاد 

لعـام 2010

117911850.511701170كانون الثاني

117811850.611701170شباط

117811850.611701170اذار

117911850.511701170نيسان

0.211701170-11871185ايار

118011850.411701170حزيران

118411850.111701170تموز

118411850.111701170اب

118311850.211701170ايلول

118311850.211701170تشرين االول

118311880.411701170تشرين الثاني

118511950.811701170كانون االول

118211860.411701170المعدل السنوي

مقارنة معدالت اسعار صرف الدوالر في مزاد البنك المركزي واالسواق المحلية لعامي 2009 - 2010

(26) جــــدول رقـــم



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items 2010( FOB ) 2010 (CIF) الفقرات

first -current account 6,430.4 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 14,435.6         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 51,763.6                 الصادرات (فوب )

Crude oil  51,453.0 ـــ                                    - النفط الخام 

* Governmental ـــ                  51,394.5                       - حكومي*

              *Recorded 58.5                       - خاص

Oil Products (gov.+ private) ـــ                  136.1                   - المنتجات النفطية  

Governmental 84.2 ـــ                                          - حكومي

Private ـــ                     51.9                       - خاص

Other exports(goods except the oil + culfu ـــ                     174.5                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 37,328.0 43,915.3             االستيرادات 

               1.Government Imports 9,555.3 11,241.5                 1- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 8.1 9.5                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 3,199.7 3,764.3                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 4,686.1 5,513.1                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 1,638.3 1,927.4                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

                    E- Other Gov.imports 0.0 0.0                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    F- Cost of currency printing 23.1 27.2                   و -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 27,772.7 32,673.8               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 6,937.3 8,161.5                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 20,811.8 24,484.5                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Oil products imports private sector 23.6 27.8                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

          2- Services, net -7,044.1              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,835.3                   المقبوضات 

                  Payments** 9,879.4                   المدفوعات**             

         3- Income, net 1,591.4              3 - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 15.3                    تعويضات العاملين

                Official 1,576.1                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 2,062.2                        المقبوضات 

              Payments 486.1                        المدفوعات 

                - Interest 344.1                            - االفوائد على الدين العام الخارجي                

                - others 142.0                   - اخرى                                               

           4- Transfers, net -2,552.5              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) 82.1                      التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين

                Official -2,634.6                      التحويالت الرسمية

              Receipts 14.4                          المقبوضات 

Total of Grants 14.4 اجمالي المنح

              ['Donor grants] 0.0 "المنح المقدمة من الدول المانحة"

               [U.S. grants] 0.0 " المنح المقدمة من الواليات المتحدة"

                Others 14.4                                 االخرى

              Payments 2,649.0                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 2,569.7                            صندوق التعويضات 

               Others 79.3                           االخرى
*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash Without 
Barter Transaction
** (6587.3)  million usd represents the costs of shipment & insurance 

(27) جدول رقم
اولي)  ) 2010  ميزان المدفوعات العراقي  لعام

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2010( Preliminary)

**: (6587.3) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 

 * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items 2010( FOB ) 2010 (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount 2,273.7 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 850.8          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 850.8                الدائن

               debit ــ                المدين  

      2- Financial Account/net 1,422.9          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,271.3              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 1,396.2 دائن 

               debit 124.9 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net 795.4              ب-  صافي استثمار الحافظة

           1-  General Government 738.9          1 - الحكومة العامة 

                        paid (credit) 19,122.8                     المسدد ( دائن ) 

                       drawing (debit) 18,383.9                     المسحوب ( مدين )

 2- other Sectors                                         56.5          2 - قطاعات أخرى  

               credit 76.0 الدائن 

               debit 19.5 المدين 

    c- Other Investment , net 5,642.5            ج- صافي االستثمار االخر

    Official , net 4,279.2                 صافي االستثمارالرسمي 

      Assets 2,440.3                      الموجودات

       Claims held abroad ــ                         المستحقات من الخارج

       DFI 2,430.8          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                      9.5                        التغير في رصيد مذآرة التفاهم

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3 0.0   المحول من ارصدة مذآرة التفاهم 10015.3الى صندوق اعمار العراق

          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9 0.0   المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق 336.9

        Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets 0.0                         الموجودات االخرى

      Liabilities 1,838.9                     المطلوبات 

         Capitalized interests 296.6                    - الفوائد المرسملة                                          

       Loan disbursements 1,560.2                       - المسحوب من القروض                                 

       Amortization -17.9                      - التسديدات                                                 

   Private, net/ ODC's 1,363.3                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

     Assets 2,858.2                          الموجودات 

      Liabilities -1,494.9                          المطلوبات 

     d- reserve assets -6,286.3           د-االصول االحتياطية

          Central bank (net; increase -) -6,286.3                    البنك المرآزي 

        Reserves (increase -) -6,286.3                    االحتياطيات (الزيادة -)

        Reserve Assets -6,286.3                   الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold 0.0                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 12.3                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Exchange -6,298.6                     الموجودات االجنبية 

        Currency and Deposites 5,456.9                        العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                  4,026.8                          لدى السلطات النقدية 

                With Banks 1,430.1                          لدى البنوك الخارجية

        Securities -11,755.5                      االوراق الماليـــــة

        Equities 0.0                          سندات الملكية

        Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات

          Monetary Market Instrument /
          \Financtial Derivatives, net -11,755.5                        ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams 0.0                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -8,704.1 ثالثا- صافي السهو والحذف

(27) تابع جدول رقم

Scorce : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  
Balance Of Payments Statistics Division .

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

اولي)  )2010  ميزان المدفوعات العراقي  لعام 
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2010( Preliminary)



  2009 مقارنة بعام 31/12/2010كما في للبنك المركزي العراقي المركز المالي 
                        االرقام باالف الدنانير                                                                           

   2010                        2009                                        الفقــرات         

  الموجودات      

                                311187092                  234609679                                      احتياطي الذهب      

   1533077608                1911735634                           نقد اجنبي في خزائن البنك      

                              6937561012               16371230368                            ارصدة لدى بنوك مركزية     

                               6101728899                6543999536                            ارصدة لدى بنوك خارجية     

                             36245187066               18865688924           اوراق مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق     

  1726097648                 1736189698                      ارصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج

                             10139703073               10200566877                         حسابات لدى منظمات دولية     

                   3955519361                3955519361                              التزامات وزارة المالية      

                                 524826352                                           قرض صندوق النقد الدولي لوزارة المالية     

             7768800                   10427510                                    قروض المصارف     

                                  22090921                 104127125                           المدينون وموجودات اخرى     

  91968700                   87898875   -الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة     

  )5742754 (                 )3600006(                                    تخصيص االندثار     

  3287851125                3366257301                       حسابات مذكرة التفاهم المدينة     

  70878824903              38465088763                                 مجموع الموجودات     

                               17862528429              20555244756                           الحسابات المتقابلة المدينة    

  المطلوبات 

  27507327581               24169401354                                    العملة المصدرة    

  4880857                      5371265                          العملة المسحوبة من التداول 

                                30467366958                25508749739                                   ودائع المصرف    

                                   396499046                  1184350403                            حواالت البنك المركزي   

                                  1978431666                  1269406668                      المؤسسات الحكوميةارصدة    

                                  3845605108                  3863691217                           حسابات منظمات دولية   

                             524826352                                       مقابل حساب قرض الصندوق لوزارة المالية   

                                     161965406                    222720677                                 بات الفروعحسا   

  2500046511                  2447335350                                  مطلوبات اخرى   

  100000000                    100000000                                      رأس المال   

  1315036287                    246026212                                     االحتياطيات   

       )2311086669 (                            الخسائر المتراكمة   

  )1211011994  (                3312427363                        نتيجة النشاط للسنة الحالية

  3287851125                  3366257301                   حسابات مذكرة التفاهم الدائنة  

  70878824903                 63384650887                              مجموع المطلوبات  

  17862528429                 20555244756                         الحسابات المتقابلة الدائنة
  


