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  ولالفصل اال

  تطورات النشاط الحقيقي 
 الناتج المحلي االجمالي                           

  
على الرغم من رفع الحصار االقتصادي عن العراق اال ان قطاعاته االقتصادية 

الت تعاني من التدهور وذلك بسبب استمرار سوء الوضع االمني وتعطل زال 
ى الى استمرار تدني مستوى الناتج االمر الذي اداالستثمارات الخارجية والمحلية 

 باألسعارمليون دوالر ) ٤١١١٥٫٧( بـام المحلي االجمالي والذي قدر لهذا الع
عراقي محققا بذلك معدل  مليون دينار) ٦١٦٧٣٤٨٩٫٥( يعادل  اي ما الجارية

 آما وبلغ متوسط نصيب الفرد ٢٠٠٤عن عام %) ٢١٫٩(زيادة سنوية قدرها 
 اعتمادا على ٢٠٠٤عن عام % ٢٤٫٨ة سنوية قدرها  دوالر محققا زياد١٤٧٠

   ٠ي ـــتقديرات وزارة التخطيط والتعاون االنمائ
  
  قطاع النفط   :أوال

من الناتج المحلي االجمالي المقدربـ %) ٦٣٫٩(    ساهم نشاط النفط الخام بنسبة
) ٦٧٨٫٨( ، حيث بلغ انتاج النفط الخام ٢٠٠٥مليون دوالرلعام ) ٢٦٢٧٢٫٩(

وبلغ معدل ,مليون برميل) ٤٨٨٫٠(برميل ، آما وبلغت آمية النفط المصدر مليون 
   ٠برميل / دوالر) ٥٣٫٥(سعر البرميل المصدر

  
  قطاع الزراعة  :ثانيا 

من الناتج المحلي االجمالي %) ٦٫٧( قدرت نسبة مساهمة القطاع الزراعي   
ل للموسمين مليون دوالر ، فبلغت آمية انتاج المحاصي) ٢٧٥٤٫٨(والتي تعادل 

حيث بلغ انتاج ) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(الف طن للفترة ) ٤٤٣٢٫٩(الشتوي والصيفي 
الف طن ، وبلغ انتاج محصولي الحنطة ) ٣٣٠٣٫٨(الحبوب الرئيسية

الف طن للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام وانتاج المحاصيل ) ٢٩٨٢(والشعير
، آما بلغ انتاج الف طن ) ٤٢٨٫٤(الف طن وانتاج التمور ) ٦٨٠٫٧(االخرى 
 ٧٣٫٦(على التوالي ) مرآب ، يوريا( سماد وبأنواعهالف طن ) ٣٢٥٫٧(االسمدة 

   ٠الف طن ) ٢٥٢٫١، 
  ويتوقع زيادة انتاج هذه المحاصيل في العام المقبل وذلك من خالل معالجة 
وتحسين نوعية التربة واستيراد انواع من االسمدة واالالت الحديثة بأعتباره يمثل 

   ٠ع الثاني في توفير النقد االجنبي للعراق القطا
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  قطاع الصناعة   :ثالثًا 
) ٨٢٢٫٣(في الناتج المحلي االجمالي فقدر %) ٢(قدرت نسبة مساهمته بـ  

حيث لوحظ تحسن نسبي في نسبة المساهمة لهذا العام وذلك , مليون دوالر 
  ٠بأضافة الصناعات البيتية االنتاجية 

  
  

يعتبر مترديا النه يتضمن فقط بعض الصناعات االنتاجية الزال هذا القطاع 
المتوسطة والصغيرة ، اما المنشآت االنتاجية الكبيرة فهي معطلة عن العمل وهذا 

  ٠يعتبر احد اسباب وجود البطالة 
االبيض ، (الف طن وبانواعه الثالثة ) ٢٥٦١٫٣(بلغت آمية انتاج االسمنت

، ٢٠٠٥الف طن نهاية عام ) ٥١٤٫٤ ،١٩٨٩٫١، ٥٧٫٨) (العادي ، المقاوم
وهذا قليل جدا اليكفي سد الحاجة المحلية مما اضطر القطاع الخاص الىاستيراده 
من الخارج علما بان وزارة الصناعة والمعادن اليوجد لديها اية بيانات عن 

  ٠استيراد القطاع الخاص 
  

  قطاع الكهرباء  :رابعا
ميكا واط عام ) ٣٧٣٧(ئية بلغ المعدل الشهري النتاج الطاقة الكهربا  
ميكا واط في العام السابق ،و بلغ المعدل الشهري ) ٣٣٢٠( في حين آان٢٠٠٥

ميكا واط ) ٥٨٥٢(ميكا واط في حين آان ) ٦٠٩٧(للطلب على الطاقة الكهربائية 
في العام السابق، هذه توضح استمرار العجز في عدم آفاية الطاقة الكهربائية لسد 

آما بلغ معدل استيراد الطاقة الكهربائية  فة القطاعات ،الحاجة المحلية لكا
, ١٩١٫٩( ميكاواط عبر الخطين الترآي ، االيراني على التوالي ) ٢٦٨٫٨(

ميكا واط لغاية شهر ) ٢٥٫٧(ميكاواط على الترتيب والخط السوري فبلغ) ٧٦٫٩
علما بان قطاع الكهرباء والماء تشكل نسبة مساهمة , تشرين الثاني فقط

   ٠من الناتج المحلي االجمالي %) ٠٫٥(
  

  قطاع النقل والمواصالت: خامسا
في الناتج المحلي االجمالي %) ٦٫٩(قدرت نسبة مساهمة هذا القطاع    

حيث لوحظ تحسن نسبي لهذا العام يعود , مليون دوالر) ٢٨٣٧٠(والتي تعادل 
   ٠الحديثة لزيادة نشاط شرآات القطاع الخاص للنقل البري وفتح شبكات االتصال 

  
  قطاع التنمية االجتماعية: سادسا
من الناتج المحلي االجمالي  %) ١١٫٩( قدرت نسبة مساهمة هذا القطاع   

مليون دوالر، اذ ان هذا القطاع يقوم بفتح العديد من ) ٤٨٩٢٫٨(والتي تعادل 
مراآز التنمية االجتماعية الشخصية والورش االنتاجية التي تساهم  في تشغيل 

اب اآبر قدر ممكن من اليد العاملة العاطلة بغية الكفاءة االنتاجية وصوال واستيع
  ٠لرفع حجم الناتج المحلي االجمالي 
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  )الجملة والمفرد والفنادق(قطاع تجارة : سابعا

من الناتج المحلي االجمالي %) ٥٫٨(قدرت نسبة مساهمة قطاع التجارة   
دد العاملين والشرآات مليون دوالر ، آما وبلغ ع) ٢٣٨٤٫٧(حيث قدر بـ

اعتمادا على بيانات غرفة تجارة بغداد ) ١٦٥٤٥(المسجلةفي غرفة تجارة بغداد 
  ٠لهذا العام 

  
  قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والقطاعات االخرى: ثامنا

من  %) ١٫٣(قدرت نسبة مساهمة قطاع المال والتأمين وخدمات العقار   
آما وقدرت نسبة , مليون دوالر) ٥٣٤٫٥(ر الناتج المحلي االجمالي حيث قد

في الناتج المحلي االجمالي  %) ١٫٥(مساهمة القطاعات االقتصادية االخرى 
  ٠مليون دوالر ) ٦١٦٫٧(والتي تعادل 

      يتوقع مستقبال مزيدا من الخطوات العملية والعلمية المتقدمة في المجاالت 
والتي تؤدي الى ارتفاع نسبة آافة المؤثرة في جميع القطاعات االقتصادية 

  ٠مساهمة القطاعات االخرى  وارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي 
     آما و اظهرت نتائج مسح التشغيل والبطالة لالحصاء السكاني في الجهاز 

) ٢٤ – ١٥(للفئة العمرية %) ٢٩٫٦(المرآزي لالحصاء بان نسبة معدل البطالة 
للفئة العمرية ذاتها في العام السابق ومعدل النشاط %) ٤٣٫٨(سنة في حين آانت 

  ٠في العام السابق %) ٣٤٫٧(في حين آان %)٤٢٫٤(االقتصادي
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  االهمية النسبية حسب القطاعات االقتصادية المختلفة 

  ٢٠٠٥/الناتج المحلي االجمالي عام
  )مليون دوالر               (                                                  

الناتج المحلي  القطاع
  االجمالي  

 ٢٠٠٥عام 

  االهمية النسبية 
%  

٢٠٠٥  
 

  النفط
 

٦٣٫٩ ٢٦٢٧٢٫٩ 

  الزراعة
 

٦٫٧ ٢٧٥٤٫٨ 

  الصناعة 
 

٢٫٠ ٨٢٢٫٣ 

  المواصالت
 

٦٫٩ ٢٨٣٧٫٠ 

  التجارة
 

٥٫٨ ٢٣٨٤٫٧ 

  المال والتأمين
 

١٫٣ ٥٣٤٫٥ 

  التنمية االجتماعية
 

١١٫٩ ٤٨٩٢٫٨ 

  بقية القطاعات
 

١٫٥ ٦١٦٫٧ 

  المجموع
 

١٠٠ ٤١١١٥٫٧ 

  
  مديرية الحسبات القومية/وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  :المصدر 

  ٢٠٠٥/ تقديرات الناتج المحلي االجمالي للفصول الثالث االولى -               
  /للمديرية العامة لالحصاء واالبحاث/ اعتماد التقارير الشهرية ٢٠٠٥/ تقديرات الناتج المحلي االجمالي للفصل الرابع-               

  .                قسم االقتصاد المحلي
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   الفصل الثاني

  التطورات النقدية والمصرفية
  
  

  تطورات المجمالت النقدية -:اوًال 
  
   ) M٠(القاعدة النقدية  -١
  

ن االول الى انخفاضها  تشير تقديرات بيانات القاعدة النقدية لشهر آانو
مقارنة بالشهر السابق لـه ، في حين سجلت نسبة ارتفاع %) ٢ر٧-(بنسبـة 

 ، ويعود هذا االنخفاض ٢٠٠٤مقارنة بالشهر المماثل من عام %) ٨ر٦(بلغت 
في شهر آانون االول %) ١٠ر٢-(الى انخفاض احتياطي المصارف بنسبة 

مقارنة %) ٨ر٨-(لغت  عن الشهر السابق له مع نسبة انخفاض ب٢٠٠٥
    ٠بنفس الشهر من العام السابق 

  
لشهر آانون االول %) ١ر٨(في حين زادت العملة خارج البنوك بنسبة 

مقارنة بنفس %) ٢٠ر٩( مقارنة بالشهر السابق له وزيادة اآبر بنسبة ٢٠٠٥
   . ٢٠٠٤الشهر من عام 

  
  ) M١(عرض النقد بالمفهوم الضيق  -٢
  

 ٢٠٠٥لشهر آانون االول من عام ) M١(نقد تشير تقديرات عرض ال  
مقارنة بالشهر السابق له %) ١ر٣(الى ارتفاعه ، فقد سجل نسبة زيادة بلغت 

، وتعـود هذه الزيادة ٢٠٠٤مقارنة بنفس الشهر من عــام %) ٧ر٠(وبنسبة 
 ٠على التوالي%) ٢٠ر٩(و%) ١ر٨(الى زيادة العملة خارج البنوك بنسبــــة 

لشهر آانون االول %) ٠ر٧-(لودائع الجارية بنسبـة في حين انخفضت ا
  .عن العام الماضي %) ٢٦٫٣-(  مقارنة بالشهر السابق له و ٢٠٠٥

  
   .٢٠٠٥لشهر آانون االول %) ٨٠(سجلت تقديرات نسبة التداول   

  
  ) M٢(عـرض النقـد بالمفهوم الواسع  -٣
  

ها في الى حصول زيادة بلغت نسبت) M٢(تشير تقديرات عرض النقد   
مقارنة بالشهر السابق له ، في حين سجل %) ٣ر٢ (٢٠٠٥شهر آانون االول 
  ٠مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي %) ١٣ر٠(نسبة زيادة بلغت 
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  )  الحكومية والخاصة (  الودائع واالئتمان لدى المصارف التجاريةات تطور -:ثانيًا 

  
  الودائع   -١
   

ام للرصـ  آ     اه الع ذباان االتج ع متذب الي  للودائ اع ( يد اإلجم ين االرتف ب
اض  ام  ) واالنخف هر ع الل اش يد   ٢٠٠٥خ ي رص اض ف سبة االنخف ت ن ث بلغ ، حي

ع   الي الودائ هر آذار  %  ٥ر٤إجم ة ش ي نهاي ام  ٢٠٠٥ف ة ع ن نهاي  ، ٢٠٠٤ ع
اني  ع للفصل الث الي الودائ ي رصيد إجم  عن الفصل ٢٠٠٥واستمر االنخفاض ف

للفصل الثالث عن      % ٢ر٥، وبنسبة انخفاض    % ٠ر٧بنسبة  األول من العام ذاته     
ام   والي من ع ى الت ه  عل سابق ل صل ال الي  . ٢٠٠٥الف ا سجل الرصيد اإلجم فيم

ة عام        سبته        ٢٠٠٥للودائع في نهاي قياسا برصيدها    % )٤ر٩-(  انخفاضا بلغت ن
ة شهر              . ٢٠٠٤في نهاية عام     ع في نهاي  أما عند مقارنة الرصيد اإلجمالي للودائ

د سجل الرصيد                         ه ، فق ام ذات اني من الع انون الث آانون األول بالمقارنة مع شهر آ
   ) . ١( وآما مبين من الجدول % ٢ر٦زيادة بلغت 

ة    صارف آاف دى الم ة ل ع الجاري سبية للودائ ة الن ت األهمي ة % ٥٦ وبلغ ي نهاي ف
  . للودائع الثابتة % ٧لودائع التوفير و% ٣٧ مقابل ٢٠٠٥شهر آانون األول   

ـدول    ي الجـ ات ف شير البيان ـن   ) ٢(وت أتي مـ داعات ت ـلب االي ى   أن أغـ إل
سبية       ) ٣٠٧٥(القطــاع الخاص  حيث سجل رصيده        ة ن % ٧٥بليون دينار وبأهمي

ون  ) ٨٥١(ثم تأتى ايداعات القطاع العام البالغ رصيدها , من أجمالي اإليداعات     بلي
الغ رصيدها       وأخيرا ايداعات القط  , % ٢١دينار بأهمية نسبية   ) ١٨٢(اع المالي الب

   .٢٠٠٥في نهاية شهر آانون األول % ٤بليون دينار وبأهمية نسبية 
  
   االئتمان -٢
   
 ٢٠٠٥ آان االتجاه العام لالئتمان المقدم من قبل آافة المصارف خالل العام                   

انون             ) ٨١١( نحو الزيادة حيث ارتفع رصيده من          ة شهر آ ار في بداي ون دين بلي
انون األول             ) ١١٥٢( إلى   ٢٠٠٥لثاني  ا ة شهر آ ار في نهاي  أي  ٢٠٠٥بليون دين

سبتها  ادة ن سبة  % . ٤٢بزي دم بن ان المق الي لالئتم يد اإلجم ع الرص ث ارتف حي
للفصل األول والثاني والثالث على التوالي من عام        % ٦ر٤،  % ١٣ر٥،  % ٣ر٥

٢٠٠٥  .   
دم خالل      وقد مثلت القروض والسلف الجزء األآبر من أجمالي         االئتمان المق

ام  والي ٢٠٠٥الع سبتها ح ت ن ة   % ٥٢إذ بلغ صارف التجاري ام الم سب قي ك ب وذل
ـبيرة       شرائــــح آـ ـة ل كنية واستهالآيـ ـروض س ديم قـ سبيها وتق لف لمنت نح س بم

سبة  ) المكشوف   ( ويــلــيها الحسابات الجــاريــة المـدينة     , مــــن المـــــواطنين    بن
ـقدم      مــن أجمـ % ٣٤ ـان المـ سديد          , ــالي االئتمـــ ـرة الت ـديون المتأخ م حساب الـ ث

 % .٦وأخيرا حساب خصم الكمبياالت بأهمية نسبية  , % ٨بأهميـــة نسبية 
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ى القطاع الخاص حيث سجل رصيد  ـدم إل ـان المقــ ـلب االئتمــ ـذهب أغـ يـ

 ٢٠٠٥ شهر آانون األول     بليون دينـــار فـــي نهاية   ) ٩٢٣(االئتمان المقـــدم لـــه    
فيما بـلغ رصيد االئتمان    , مـــن إجمـــالي االئتمان المقــدم     % ٨٠وبأهميــة نسبية   

ة   شاريع العام اع الم ـى قط ـدم إل سبية ) ١٦١(المقــ ـة ن ـار وبأهميـــ ـون دينــ بليــ
ه , % ١٤ دم ل ان المق غ رصيد االئتم د بل الي فق اع الم ا القط ار ) ٦٨(أم ون دين بلي
  % .٦ مية نسبيةوبأه

  
سبة         راد وبن ى األف اص إل اع الخ ى القط دم إل ان المق ب االئتم صص أغل خ

انون األول % ٩٢ شهر آ ذا القطاع ل دم له ان المق الي االئتم ا  , ٢٠٠٥من إجم أم
ه   سبية ل ة الن د بلغت األهمي شرآات الخاصة  فق اع ال ان % ٨قط الي ائتم ن إجم م

  . القطاع الخاص في نهاية الفترة ذاتها 
  
  وضع القطاع المصرفي -٣
  

سيولـــة            ى إن نسب ال ـالية للقطاع المصرفي إل سالمة المــ       تشير مؤشرات ال
ـين       ٢٠٠٥لـــدى المصارف الحكومية تراوحت خـــالل العام        لمصــرف  % ٥(  بــ

، وقد ظهر المصرف العقاري بعالمة سالبة        )  لمصرف الرشيد % ٩٩ -الرافـــدين  
  .  بسبب استبدال العملة }%) ٢٥-  ( -%) ٧- (  {م ذاته بين تراوحت خالل العا

لمصرف  % ١٧(أمــا المصــارف الخــاصة فقد تراوحت نسب السيولة لــديها بين          
آما ظهرت نسبة  . ٢٠٠٥خالل عام   )لمصرف االتحاد الصناعي    % ٤٠٦-البصرة  

ين                ة بإشارة سالبة تراوحت ب ى %) ١٤٧- ( {السيولة لدى مصرف البرآ -   (إل
  .خالل الفترة ذاتها } %) ١٥٩

     
ادة                ال فهو حسب الم ة رأس الم م        ) ١٦( أما مؤشر آفاي انون المصارف رق من ق

سنة ) ٩٤( ـ ٢٠٠٤ل دد بـ د ح ال  , % ) ١٢(ق ة رأس الم سب آفاي د تراوحت ن وق
ين   ة ب صارف الحكومي دى الم دين    %) ٠ر٣ ({ل صرف الراف دى م % ) ٧٦ ( –ل

صناعي   دى المصرف ال ام  خال}ل سبة  , ٢٠٠٥ل ع ـذه الن في حين تراوحت هــ
ـن     ة بيـــ صارف الخاص ـدى الم ي    % ) ٨({لــ ان العراق صرف االئتم ـدى م لــ

اء  صرف الورآ شمال % ) ٣٢٩ (–وم صرف ال ي , }لم صرف العراق ا الم أم
ين        ه ب ال لدي ة رأس الم سبة آفاي ت ن د تراوح المي فق %) ٢٣٧ -% ١٠٩(اإلس

ب المرتفعة لكفاية رأس المال لدى بعض المصارف        وتدل النس   . ٢٠٠٥خالل عام   
  .إلى وجود أموال غير مستثمرة لديها 
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   تمويله واثره على القاعدة النقدية -: االنفاق الحكومي  -:ثالثًا 

 
مليار ) ٢١٫٨(بلغت ايرادات النفط والتي يتم االنفاق الحكومي من خاللها      

 ت بلغفيما, يار دوالر للعام السابق  مل) ١٦٫٥( مقارنة بـ ٢٠٠٥دوالر عام 
مليار دينار عراقي  منها ) ١٢٠٧٧٤( االنفاق الحكومي للعام موضوع  البحث 

  .    مليار دينار انفاق تخميني لشهر آانون االول من العام موضوع البحث) ٢٩٩٨(
                              

لمبالغ المحولة من حساب الـتم تمويل هذا االنفاق من ا DFI الى وزارة المالية      
والتي بدورها تقوم ببيع آل او جزء منها الى البنك المرآزي وبلغ مجموع المـبالغ 

امــــا مـــبيعات الوزارة الى الـــبنك . مليار دوالر خالل العام ) ١٨٫٤( المحولة 
دوالر مليار دينار في حين بلغت مبيعات البنك من ال) ١٤٫٩(  بلــغت  فقدالمرآزي

مليار دوالر مسجلة بذلك   ) ١٠٫٥(االمريكي في المزاد في نفس الفترة المذآورة 
.                                          عن العام السابق %) ٧١٫٣(     نسبة نمو 

            
في %) ٥٫٩(حقق صافي العمالت االجنبية لدى البنك المرآزي نسبة زيادة بلغت 

 وجاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادة ٢٠٠٤ مقارنة بنهاية عام ٢٠٠٥نهاية عام 
  المستمرة في حجم مبيعات وزارة المالية من العملة االجنبية الى البنك المرآزي 

وعلى هذا االساس فقد بلغ التغير في المعروض النقدي للفترة موضوع البحث 
الخزينة مليار دينارعراقي والذي جاء بعد خصم رصيد حواالت ) ٦٣٨٠٫٧(

مليار دينار واضافة الحواالت المسددة ) ٣٨٩٤٫١( المباعة في المزاد والبالغة 
  .  مليار دينار) ٣٧٣١٫٤(خالل العام والبالغة 
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   صرف مزاد العملة االجنبية ال سعر -:رابعًا 

            
ر تجاه الدينار في  تذبذب آبير في أسعار صرف الدوال٢٠٠٥ شهد عام           

ذلك على الكميات المطلوبة والمباعة في المزاد باالزدياد  السوق المحلية مما اثر
واالنخفاض وآمـــا موضح بالجداول والرسوم ألبيانيه المرفقة طيا وذلك لعدة 

  -:أسباب منها
  
ألسباب أمنية تم إغالق الحدود خالل فترة محرم  مما اثر على حرآة   -١

من ثم انخفاض الطلب على الدوالر وهذا ما آان واضحا االستيراد و
  .خالل شهري آانون الثاني وشباط 

 في البنك المرآزي بأنها  ةانتشار شائـعات حول آمية الدوالر الموجود  -٢    
بدأت تنفذ وعن قريب يتوقف البنك عن البيع في المزاد مما دعا 

ر في المزاد وهذا المصارف وزبائنهم إلى طلب آميات آبيرة من الدوال
  .ما آان واضحا بدءا من شهراذار

قيام البنك المرآزي ببيع مبالغ على شكل نسب من الكميات المطلوبة   -٣   
في المزاد مع تشديد الرقابة على المصارف األهلية لعدم ترويج طلبات 
دوائر الدولة وتوجيههــــــا إلى وزارة المالية واقتصـار الطلبات على 

ط وذلك الن الهدف األساسي من مزاد العملة هــــو ضمــــان الزبائن فق
استقرار سعر صرف الدينار تجاه الدوالر وليس تغطية طلبات الدوائر 
الحكومية مما دعا المصارف وزبائنهم إلى استنتاج أن البنك ال يستطيع 
تلبية آافة طلباتهم في المزاد مستقبال وبالتالي تم تأآيد الشائعة التي 

  . أعاله) ٢(آرها في سبق ذ
أن حاالت السفر والهجرة خارج العراق ازدادت آثيرا بسبب الظروف   -٤   

األمنية التي يمر بها القطر وآذلك قيام المواطنين بأداء مناسك العمرة 
والحج وزيارة بيت اهللا الحرام آل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على 

  .الدوالر وبالتالي على المزاد
م وزارة التجارة بتجهيز الوآالء بجميع المواد التموينية إن عدم قيا  - ٥

د اإلشاعة السابقة حول ـــالمشمولة بالبطاقة التموينية ولعدة اشهر أآ
سحب البطاقة تدريجيا من المواطنين وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 

لى   أدى إمماالتموينية في السوق المحلية وازدياد عمليات االستيراد لها 
ازدياد الطلب على الدوالر في المزاد وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق 
وان استمرار البنك بقيام المزاد سوف يساهم في الحفاظ على استقرار 
األسعار في السوق مع مالحظة ان الكميات المباعة في المزاد سوف تبدأ 

  .باألزدياد
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 أسعار الرتفاع ر مستقبال وذلك    من المتوقع ان يزداد على الطلب على الدوال-٦  
المواد مثل البنزين والنفط والمواد التموينية وحسب الظروف األمنية  آافة

  .التي سيمر بها القطر
                

  يتضح أن البنك المرآزي هو الذي يقود السوق ويحدد السعرتقدم مما           
ن الكميات المباعة فية تتأثر للدوالر من خالل قيامه ببيع الدوالر في المزاد وا

باالرتفاع أو االنخفاض وحسب إألشاعات وبردود األفعال حول قرارات الدولة التي 
  . تتخذها باالرتفاع أو االنخفاض حسب
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  الفصل الثالث
  التطورات المالية واالسعار 

  
  

   الرقم القياسي السعار المستهلك-:اوًال 
  

سجل المعدل السنوي للرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق 
  عن العام٢٠٠٥الصادر عن الجهاز المرآزي لالحصاء ارتفاعا آبيرا خالل عام 

خالل هذا % ٣١٫٦، فيما بلغت نسبة التضخم التراآمية % ٣٧السابق حيث بلغ 
وقد تذبذبت المعدالت الشهرية بين االرتفاع واالنخفاض حيث بلغ اعلى . العام 
 ، فيما بلغت اعلى نسبة انخفاض  ٢٠٠٥في شهر آانون الثاني % ١٣٫٩معدل 

  .٢٠٠٥خالل شهر أذار % ٦
  

Monthly Percent Changes in CPI in Iraq for 2005 
(1993 = 100)
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االآبر في تذبذب معدالت التضخم هو ازمة الوقود وقد آان العامل المؤثر 
الحاصلة بسبب استمرار تردي الوضع االمني والزخم الحاصل على محطات تعبئة 
الوقود مما ادى الى ارتفاع اسعارها في السوق السوداء باالضافة الى بسبب 
االنقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، حيث بلغت نسبة التضخم لمجموعة 

وقد بلغ اعلى معدل ارتفاع  سجل . عن العام السابق%  ٩٩٫١قود واالضاءة الو
في شهر أب %  ٧٧٫٧ و ٢٠٠٥في شهر آانون الثاني %  ٨٠٫٢خالل العام 

في شهر أذار من % ٤٦٫٨ ، فيما سجل اعلى معدل انخفاض خالل العام ٢٠٠٥
  .هذا العام 

وذلك بسبب تأثرها رافق هذا االرتفاع زيادة في اسعار النقل والمواصالت 
بارتفاع اسعار الوقود وبسبب تدهور الوضع االمني وصعوبة حرآة نقل البضائع 

خالل هذا العام %  ٥٣٫٦عبر الحدود وبين المحافظات ، حيث بلغ معدل التضخم 
خالل شهر تشرين % ٤٣٫١وقد سجل اعلى معدل ارتفاع . عن العام السابق 

  . ٢٠٠٥خالل شهر ايلول % ١٠٫٣االول ، فيما سجل اعلى معدل انخفاض 



 ١٣

بلغت نسبة التضخم لمجموعة المواد الغذائية والتي لها اآبر وزن ضمن 
 عن ٢٠٠٥خالل عام % ٢٢٫٣المجاميع التسعة المكونة للرقم القياسي العام  

العام السابق بسبب تعثر توزيع الحصة التموينية وايضا بسبب صعوبة نقل 
 ومن المالحظ ارتفاع اسعار المواد الغذائية المحاصيل الزراعية بين المحافظات

عند حلول شهر رمضان المبارك وفي موسم االعياد والمناسبات الدينية لزيادة 
 في شهر أب% ١٢٫١الطلب على شرائها ، وقد سجلت اعلى نسبة ارتفاع 

 ٢٠٠٥ .  
سجلت فقرتي السلع المنزلية واالقمشة والمالبس واالحذية  ارتفاعا 

على التوالي % ٩٫٥و % ١٠دل التضخم خالل هذا العام حيث بلغت متقاربا في مع
  .وذلك لتأثرها باستقرار سعر صرف الدينار العراقي 

بينت معدالت التضخم في الفقرات الغير قابلة للمتاجرة تذبذبا اقل وذلك 
لتاثرها بعوامل اخرى واهمها العامل االمني باالضافة الى ما تم ذآره سابقا لتاثرها 

رار سعر صرف الدينار العراقي ،فقد بلغ معدل التضخم لمجموعة الخدمات باستق
في شهر آانون الثاني فيما % ٥٫١وسجل  اعلى معدل % ٧٫٤الطبية واالدوية 

  .                              ٢٠٠٥في شهر مايس % ٤٫٤سجلت اعلى نسبة انخفاض 
 مساهمة في الرقم استمراالرتفاع في فقرة االيجار والتي لها اآبر نسبة

، فيما بلغت اعلى % ٤٢٫٤القياسي العام حيث بلغ معدل التضخم لهذا العام  
في شهري تشرين الثاني وآانون % ٤و% ٤٫١نسبتي ارتفاع سجلت خالل السنة 

  .٢٠٠٥الثاني 
اخيرا ارتفعت  نسبة التضخم لفقرة الدخان والكحوليات ارتفاعا طفيفا بلغ 

  .٢٠٠٥في شهر آانون الثاني % ١٢٫٧دل ، فيما بلغ اعلى مع% ٠٫٦
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    واسواق راس المال أسعار الفائدة  -:ثانيًا 
                                     

 تذبذب في المعدل الموزون السعار       ٢٠٠٥/شهد النصفين األول والثاني من العام       
ة       سب قليل ان بن ع واالئتم ى الودائ د عل هر  , الفوائ ي ش دل    فف ان المع اني آ انون الث آ
وفير  ع الت ى ودائ د عل دها في شهر شباط %) ٤٫٦٠(الموزون السعار الفوائ ع بع أرتف

سنة                    % ) ٠٫٦٦(بنسبة   ر من ال ع األخي ة واستقر في الرب ثم انخفض في االشهر التالي
ى  انون األول إل ي آ ارق %) ٤٫٢٣(ووصل ف ث %) ١٫٢٣(أي بف باط حي عن شهر ش

  %).٥٫٢٦(آان في شهر شباط 
اني      أما المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائع الثابتة فقد آان في آانون الث

ى               %) ٠٫٦٤( أرتفع بعدها بنسبة    %) ٧٫٢٥(  دأ في االنخفاض ال م ب في شهر شباط ث
د إن      %) ١٫٤١(أي بفارق   %) ٦٫٤٨(ان وصل في آانون األول إلى        عن شهر شباط بع

دى المصارف نحو          تميل  , في شهر شباط    %) ٧٫٨٩(آان   داع ل ى االي د عل أسعار الفوائ
  .االنخفاض

ام         ًا خالل الع , ٢٠٠٥/المعدل الموزون السعار الفوائد على االئتمان شهد ارتفاع
م     %) ٠٫١٦(انخفض بنسبة   %) ١٣٫٥٤(ففي شهر آانون الثاني آان       في شهر شباط ث

عن %) ١٫٠٨(ق  أي بفار %) ١٤٫٤٦(بدأ باالرتفاع الى ان وصل في آانون األول إلى          
ان         , في شهر شباط      %) ١٣٫٣٨(شهر شباط حيث آان      ى االئتم د عل تميل أسعار الفوائ

ة في                      د المرفق دل الموزون السعار الفوائ ا مفصل بجداول المع ) . ١(نحو االرتفاع وآم
دة         عار الفائ ين أس ضعف ب ى ال صل ال اد ي ًا يك اله ان فرق عار أع الل االس ن خ ظ م  يالح

   .يداعالان وتلك على االمفروضة على االئتم
  
  معدالت أسعار الفوائد في البنك المرآزي العراقي -١
  

ك              دة البن عر فائ ع س رر رف د تق ك فق س إدارة البن ة مجل ى موافق تنادًا إل اس
(Policy Rate)  وتبعًا لذلك ٢٠٠٥ / ٩ /  ١واعتبارًا من  % ٧إلى % ٦ من ، 

سبة      فقد ارتفعت أسعار فائدة االئتمان األولي والثانو       لتكون  % ١ي والملجأ األخير بن
  -:آاآلتي 
  .سنويًا % ٩االئتـمان األولي         - ١  
  .سنويًا% ١٠االئتـمان الثانوي       - ٢  
  .سنويًا % ١٠٫٥قرض الملجأ األخير    - ٣  

  
ول       هر أيل ن ش ارا م ى     ٢٠٠٤اعتب ه ال ي تعليمات زي العراق ك المرآ در البن  أص

س  ه ت ول منح ة ح صارف العراقي ا  الم راق آم ي الع ة ف صارف العامل صرفية للم هيالت م
ضمانات   ات بال ك تعليم در البن ك     ) Collateral(أص ه تل اء منح ه لق ن قبل ة م المقبول
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راق لالستفادة               ة في الع ازة والعامل دم أي مصرف من المصارف المج القروض ولم يتق
  .من هذه التسهيالت 

راق و                 ازة في الع ع من المصارف المج ات        يقبل البنك ودائ ى متطلب د عل التي تزي
ارا من              ومنح   ١/٣/٢٠٠٥االحتياطي ألجل االستثمار الليلي لديه بالدينار العراقي واعتب

دل   دة بمع ا فائ ى  %) ٤(عليه وز ال ي تم دلت ف نويًا ع ه  %) ٥(س م قبول ذلك ت نويًا آ س
سبة       دة بن ا فائ نح عليه ي وم دوالر األمريك ع بال ى   %) ٢(للودائ دلت إل نويا وع س

  . وعلى أساس االستثمار الليلي أيضًا ١/٦/٢٠٠٥بارا من اعت%) ٢٫٥٠(
ة                ى المصارف الحكومي بلغت الفوائد المدفوعة من قبل البنك المرآزي العراقي ال

داره      ا مق ي م تثمار الليل ة االس ة لعملي ار و ) ٤٨٫٢٦٢(والتجاري ون دين ( ملي
ة  ) ٨٫٣٢٩٫٦٧٩ ة ليل سنو ٣١/١٢/٢٠٠٥دوالر لغاي داع ال دل اإلي ان مع ام   وآ ي للع

و ٢٠٠٥ ار و ) ١٫٣٠٦٫٧٨٢( ه ون دين ا   ) ٤١٥٫٥٨٩٫٧٢٩(ملي ي وآم دوالر امريك
  ) .٢المرفق رقم (مبين في 

 ودائع بالدينار العراقي من المصارف بإصدار تعليماته حول قبوله" البنك"قام  آما  
سنويًا % ٦ يومًا بفائدة ١٤المجازة في العراق لغرض استثمار الودائع الثابتة لمدة 

 ودائع "البنك" إضافة إلى قبول اعتبارًا من شهر تموزسنويًا % ٧ يومًا بفائدة ٣٠و
 يومًا بفائدة ٩٠سنويًا و% ٣ يومًا بفائدة ٣٠بالدوالر األمريكي واستثمارها لمدة 

  . ٢٠٠٥عتبارًا من شهر أيلول أسنويًا و% ٣٫٢٥
 آاالتي ٢٠٠٥/وقد بلغ مجموع المبالغ المستثمرة والمسددة بالدينار العراقي خالل العام

   ) :٤ و٣( وآما مبين في المرفق المفصل 
  
  

  فترة االستثمار
٠٠٥/خالل العام

  المبالـغ المستثمـرة
   ٢٠٠٥/خالل العام

     مليـون دينـار

   المبالـغ المسـددة 
  ٢٠٠٥/ خالل العام
  نـار   مليـون دي

   الفائـدة المدفوعـة
  ٢٠٠٥/ خالل العام

    مليـون دينـار

    ٥٫٢١٩          ٢٫٢٦٧٫٦١٠      ٢٫٥٧١٫٧١٠     يوم١٤   
  ٢٧٫٠٧٦        ٤٫٧٠٦٫٠٠٠     ٥٫٧٨٨٫٠٠٠      يوم ٣٠   
  

 فهي آاآلتي وآما ٢٠٠٥/اما مجموع المبالغ المستثمرة والمسددة بالدوالر خالل العام
   ) :٦ و٥( فق المفصل مبين في المر

  
 المبالـغ المستثمـرة   فترة االستثمار

     دوالر أمريكي
  المبالـغ المسـددة 
   دوالر أمريكي

  الفائـدة المدفوعـة 
    دوالر أمريكي

    ٢٫١٦٩٫٨٦٣     ٨٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩١١٫٠٠٠٫٠٠٠     يوم٣٠   
  ٤٠٫٠٦٨       ٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠      يوم ٩٠   
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  لبات االحتياطي  متط -٢
    

راسم للسياسة النقدية " البنك"نسبة االحتياطي أداة من أدوات السياسة النقدية و 
من مجموع الودائع المعرفة بالقانون لدى % ٢٥فقد أرتأى ان تكون نسبة االحتياطي 

المصرف وذلك لسحب جزء من السيولة العالية في سوق المال العراقية والتي يشكو 
  .د العراقي منها االقتصا

منها في  % ٢٠ان النسبة المذآورة موزعة على ان يحتفظ المصرف بنسبة 
من تلك الودائع في خزائنه ، علمًا ان نسبة االحتياطي % ٥حسابات لدى البنك ونسبة 

هذه غير ثابتة وتتغير تبعًا لحالة السوق وآمية النقد المعروض فهي خاضعة للزيادة 
  .اسة النقدية للبنك والنقصان حسب ماتتطلبه السي

وعليه تقوم المصارف المعنية باحتساب االحتياطي وتقديم النتائج والبيانات التي   
الى البنك وتقدم " البنك"وفق جداول اعدت لهذا الغرض من قبل تعتمدها لالحتساب 

رامة لغرض التدقيق في موعد ال يتجاوز األول من الشهر الجديد ، وبخالفه تفرض غ
 ألف دينار عن آل يوم تأخير عن الموعد المحدد لتقديم تلك ٢٥٠درها قعلى المصرف 

  .البيانات 
ولغرض مراقبة المصارف في االحتفاظ باالحتياطي ، فقد تم فرض غرامة على 
المصرف في حالة إخفاقه عن االحتفاظ بنسب االحتياطي سواًء في هذا البنك أو لديه 

وعلى مدى الشهر الذي %) ٥( مضافًا إليها %)٩(وبمعدل الفائدة على االئتمان األولي 
   .اخفق فيه المصرف  

ام                راق لع وقد بلغ المعدل السنوي لالحتياطي للمصـارف العاملة والمجازة في الع
ـ   ٢٠٠٥/ سبة ال ك ن دى البن ـ   ) ١٫٩٢٢٫٩٦٠% (٢٠ ل سبة ال ار ون ون دين % ٥ملي
ار ) ٤٨٠٫٧٤٠( ون دين صند     .ملي ي ال د ف دل النق سنوي لمع دل ال ا المع ان  ام د آ وق فق
صندوق ) ١٫١٣٦٫٧٠٢( ي ال د ف ادة النق ار وزي ون دين ار) ٦٥٥٫٩٦٢(ملي ون دين . ملي

انون        ) ٧(وآما مبين في المرفق رقم       شهر آ اطي ل األول عن    وآانت نسبة الزيادة لالحتي
د             %) ٦٫١٣( هي ٢٠٠٥/شهر آانون الثاني   ادة للنق ى زي ا نالحظ من الجدول ان أعل آم

ران             ٢٠٠٥/يران  في الصندوق آانت في شهر حز      شهر حزي اع ل سبة االرتف د بلغت ن  وق
انون      %) ٧٫١٤(عن شهر آانون الثاني      شهر آ  عن   ٢٠٠٥/األول اما نسبة االنخفاض ل

ت    د آان ران فق هر حزي ي    %) ٥٫٢٠(ش دأت ف صارف ب اك بعض الم وحظ ان هن د ل وق
ـة  االستفادة من الفائض عن االحتياطي المتوفر لديها   الســتثماره فـي حـواالت ا          لخزينـ

  .واالستثمار الليلي أو استثمار الودائع
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  "البنك"حواالت خزينة حكومة العراق لدى  -٣
  

يجري البنك المرآزي مع وزارة المالية مباحثات لعقد ترتيبات مالية لتسوية 
والناجمة عن السحب على المكشوف " البنك"الديون المترتبة على الوزارة لصالح 

 وقد قدم البنك عددًا ٢٠٠٣نة حكومة العراق المصدرة قبل عام للوزارة وحواالت خزي
الديون وأخرها جدولة الدين من العروض الى وزارة المالية في آيفية معالجة تلك 

 وبانتظار موافقة الوزارة ٣١/١٢/٢٠٠٥مليون دينار لغاية  ) ٥٫٣٩٣٫٨٩٠( والبالغ 
  .على تلك المقترحات  

  
  المزادات  -٤
 

واوعزت إلى البنك للعمل آوآيل مالي ) مزاد الحواالت ( لمالية أنشأت وزارة ا  
نيابة عنها في مزاداتها حيث تعرض اصداريات الحواالت على المصارف العاملة 
والمجازة في العراق للمزايدة عليها ويقام المزاد بواقع مزاد آل أسبوعين ولحواالت 

  .يومًا) ٩١(خزينة ذات آجال 
 ٣١/١٢/٢٠٠٥ ولغاية ١٨/٧/٢٠٠٤دًا للفترة من أقيم خمسة وثالثون مزا  

مليون دينار تم اطفاء تسعة وعشرون مزادًا ) ٥٫٥٦٨٫٨٠٠( بلغت مجموع اقيامها 
وحسب تواريخ استحقاقها والرصيد القائم حواالت خزينة حكومة العراق يبلغ في الوقت 

   .مليون دينار وآما مفصل بكشوفات المزادات المرفقة) ١٫٢٠٠٫٠٧٠(الحاضر 
مزاد بلغ ) ٢٣( فكان عددها ٢٠٠٥/أما عدد المزادات التي أقيمت خالل العام  

مزاد من العام نفسه ) ٢٣(مليون دينار وتم إطفاء ) ٣٫٨٩٤٫١٠٠(مجموع اقيامها 
وحسب تواريخ استحقاقها وقد بلغت الفوائد المدفوعة من قبل وزارة المالية الى 

 ٢٦(ون دينار وآان أعلى عائد في مزاد ملي) ٦٥٫٩٦٧(المصارف خالل هذا العام هي 
   ٠%) ١٠٫٥(حيث رسى المزادين بسعر فائدة ) ٢٧و
   
ويالحظ إن هناك تذبذبًا في أسعار الفوائد المطروحة خالل هذه السنة وارتفاعها     

خالل النصف الثاني من السنة حيث إن سعرالفائدة المطروح في المزادات من مزاد 
 ووصل سعر الفائدة في المزاد الخامس والثالثون %)١٠٫٥ -%٧(مابين) ٣٥-٢٤(

 قيـام وزارة الماليـة بتعديـل تعليماتها الخاصة ببيع ، ويعزى ذلك الى%) ٨٫٧٠(الى 
األوراق المالية الحكومية وذلك بــزيادة الحد األعلى من نسـبة العطاءات التنافسـية إلى 

ما أدى إلى حصول مصرفي ، م%) ٣٧٫٥(من مبلــغ االصدارية بعد أن آانـت % ٥٠
الرافدين والرشيد على آامل مبلغ االصدارية وخصوصُا عندما تكون أسعارهما اقل من 

  من (Policy Rate) إضافة إلى تغير سعر البنك المعلن أسعار المصارف األخرى
  .مما أدى الى تغير المصارف ألسعارها المطروحة في المزادات % ٧الى % ٦
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  ) يوم٩١ألجل(الخزينة  مزاد حواالت  -٥ 
  
ن        رة م ة للفت زادات المقام ت الم ة ١/١/٢٠٠٥  بلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٥ ولغاي
ل أآلخر             (مزادًا بواقع مزادين في الشهر    ) ٢٢( اء أحدهما وتأجي َم إلغ زادين ت عدا م

  ).من قبل وزارة المالية 
ه       - ا قيمت اله م رة أع ة للفت واالت الخزين ن ح صدر م غ الم ) ٣٨٩٤١٠٠(بل

ون           مليون د  زاد الخامس والثالث ا  , ينار من المزاد الرابع عشر ولغاية الم آم
ه  ا قيمت ا م سدد منه غ الم ع ) ٣٤٩٤٠٧٠(بل زاد الراب ار من الم ون دين ملي

ر      ي غي غ المتبق صبح المبل ذلك ي ون وب ث والثالث زاد الثال ة الم شر ولغاي  ع
 )٣٢( وآما آبين في الجدول مليون دينار) ٤٠٠٠٣٠(المسدد 

 % .٦٫٩ئد أسعار القطع للمزادات المقامة للفترة أعاله بلغ متوسط عا -
اله     - رة أع ة للفت ا وزارة المالي ي تحملته د الت الي الفوائ غ أجم ) ٦٥٩٦١(بل

 .مليون دينار
 %.١٠٫٥ -% ٣تراوحت أسعار القطع للمزادات المقامة بين  -
ين     - شارآة ب صارف الم دد الم راوح ع وع   ) ١١-٣(ت ن مجم صرف م م

 ).  مصرف ٢٦(ا المصارف البالغ عدده
زاد        - ي الم ا ف شارآة دائم صارف الم ين الم ن ب ان م د(آ صاد, المتح , االقت

لغاية المزاد العشرون حيث عزفت هذه المصارف عن         ) الموصل, االستثمار
ل                 زاد مصارف أخرى مث ى الم ذي دخلت إل ي (المشارآة في الوقت ال , األهل

ط شرق األوس ان, ال اري, االئتم داد, التج صر, بغ يج وم راقالخل ) ف الع
 .باإلضافة إلى المصارف الحكومية آالرافدين والرشيد

د     - زاد الواح ن الم دأ م زاد ب ي الم ارة ف ي للتج صرف العراق شارآة الم م
 .والثالثون
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  الفصل الرابع

 تطورات القطاع الخارجي
 ميــزان المدفوعــات العراقــي

  
  

ليون م) ٤٣٧٤٫٥(ئضا مقداره اظهرت نتائج ميزان المدفوعات العراقي فا  
في االحتياطيات   التغيرحققة فيتللزيادة الم نتيجة ٢٠٠٥ خالل عام دوالر

الرسمية لدى البنك المرآزي العراقي  وقد جاء هذا الفائض نتيجة عوامل مباشرة 
مليون دوالر ) ٣٦٩٥٫٢(تتمثل بالفائض المتحقق في الميزان التجاري والبالغ 

مليون دوالر ، اما ) ٥٠٢٫٣(حساب الدخل وبمقدار والفائض المتحقق في 
العوامل الغير مباشرة في تحقيق الفائض المذآور جاء نتيجة المنح والمساعدات 
المقدمة الى العراق حيث ساهمت فقرة صافي التحويالت الجارية بمقدار 

مليون دوالر اضافة الى مساهمة فقرة صافي التحويالت الرأسمالية ) ٣٢٣٥٫٥(
  . مليون دوالر في تحقيق الفائض  ) ٣٥٣٦٫٩(ر وبمقدا

  
في حين اثر آال من حساب الخدمات والحساب المالي على وضع ميزان   

مليون ) ٥٧٣٨٫٩(المدفوعات العراقي حيث سجل حساب الخدمات عجزا بقيمة 
  .مليون دوالر ) ١٤٤٥٫٧(دوالر ، آذلك سجل الحساب المالي عجزا بقيمة 

  
ه في تحديد وضع الحساب الجاري الذي سجل انعكست المؤشرات اعال

 مليون دوالر استنادا الى احتساب آال من الصادرات )١٦٩٤٫١(فائضا بقيمة 
  واالستيرادات على اساس فوب  

 
   . ٢٠٠٥ونستعرض ادناه مكونات ميزان المدفوعات العراقي لعام 

 
  :  الحساب الجاري-اوال

  
وعات سلوك الدولة من خالل يعكس مؤشر الحساب الجاري في ميزان المدف    

دينا   .  الموازنة العامة للدولة وسلوك القطاع الخاص      ومن خالل البيانات المتاحة ل
مليون دوالر خالل عام      ) ١٦٩٤٫١(، سجل صافي الحساب الجاري فائضا مقداره        

  : ، ونستعرض ادناه تفاصيل مكونات هذا الحساب وعلى النحو التالي ٢٠٠٥
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   تجاري الميزان ال– ١

) ٣٦٩٥٫٢(اظهرت نتائج الميزان التجاري على اساس فوب فائضا بمقدار            
ام   ون دوالر لع ام     ٢٠٠٥ملي ا بأقي صادرات قياس د ال ادة عوائ ى زي ك ال ود ذل  ويع

  . االستيرادات والتي تم احتسابها على اساس فوب ايضا 
   

  
   )فوب(الصادرات الكلية 

  
ام      ة لع صادرات العراقي الي ال غ اجم داره  ٢٠٠٥بل ا مق ) ٢٣٦٩٧٫٤( مبلغ

  -:مليون دوالر وعلى اساس فوب متضمنا ما يأتي
  
  صادرات النفط الخام  -أ 

ام         ام لع نفط الخ ادرات ال د ص ت عوائ ه  ٢٠٠٥بلغ ا قيمت ) ٢٣١٩٩٫٤( م
ا   ون دوالر منه ى     )** ٢٣٠٦٧٫٣(ملي اد عل دي باالعتم دفع النق ون دوالر بال ملي

ادات         ة لالعتم ة العام ة و    بيانات المديري ات الخارجي ون دوالر   ) ١٣٢٫١(والتأدي ملي
  .بالمقايضة استنادا الى بيانات وزارة النفط 

  
    

  صادرات المنتجات النفطية  -ب 
ة    ات النفطي د المنتج ت عوائ ا ) ٣٧٩٫٥(بلغ ون دوالر منه ) ٣١٦٫٧(ملي

ة  ادي بقيم ود االعتي صدير زيت الوق دي عن ت دفع النق ون دوالر بال ) ٣١٦٫٣(ملي
ة      مليون دوال  د بلغت      ) ٠٫٤(ر وزيوت االساس بقيم ا المقايضة فق ون دوالر ام ملي

  .استنادا الى بيانات وزارة النفط . مليون دوالر ) ٦٢٫٨(ماقيمتها 
  

  الصادرات االخرى  -ج 
ا                   ة وبضمنها الكبريت م ر النفطي بلغ اجمالي صادرات المنتجات االخرى غي
  .يانات الهيئة العامة للكمارك مليون دوالر وذلك استنادا الى ب) ١١٨٫٥(مقداره 

 
 االستيرادات الكلية  
مليون دوالر ) ٢٣٥٣٢( ما قيمته ٢٠٠٥بلغت االستيرادات الكلية لعام   

مليون دوالر على اساس فوب حيث تم ) ٢٠٠٠٢٫٢(على اساس سيف و
  %) .٤(والتأمين %) ١١(التي تمثل تكاليف الشحن  % ١٥استقطاع 
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   ميةاالستيرادات الحكو: أ 

ى اساس سيف        ) ١٦٢٩٥٫٢(بلغت االستيرادات الحكومية       مليون دوالر عل
الغ المسحوبة من               ) ١٣٨٥٠٫٩(و ى المب مليون دوالر على اساس فوب استنادا ال

ة  ي للتنمي صندوق العراق ذآرة  (DFI)ال تيرادات م ى اس وزارات اضافة ال ة ال  لكاف
 اهم انواع االستيرادات     التفاهم واالستيرادات على حساب المنح ونستعرض بايجاز      

  . وطرق الدفع 

   االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم  -
دره            ا ق ) ١٠١١٫٨(بلغت االستيرادات التي تمت بموجب مذآرة التفاهم مبلغ

مليون دوالر على اساس فوب استنادا       ) ٨٦٠٫٠(مليون دوالر على اساس سيف و     
ة لالع         ة العام ة في     الى البيانات الواردة الينا من المديري ات الخارجي ادات والتأدي تم

  .البنك المرآزي العراقي 
  
  استيرادات البطاقة التموينية   -

ه     ا قيمت ة م ة التمويني تيرادات البطاق ت اس ى ) ٢٤٦٩(بلغ ون دوالر عل ملي
مليون دوالر على اساس فوب استنادا الى االستيرادات        ) ٢٠٩٨٫٧(اساس سيف و  

ة   ولصالح (DFI)التي تم تمويلها من حساب      وزارة التجارة بما فيها الشرآة العام
صنيع  ة لت شرآة العام وب وال ارة الحب ة لتج شرآة العام ة وال واد الغذائي ارة الم لتج

  . الحبوب 
  
  خارج مذآرة التفاهم ) االستهالآية(االستيرادات الجارية   -

ذه االستيرادات    ة ه ى اساس سيف ) ١٧٣١٫٨(بلغت قيم ون دوالر عل ملي
سبة                مليون د ) ١٤٧٢٫٠(و ديرها بن م تق ى اساس فوب حيث ت من  % ٣٠والر عل

حوبات  تبعاد  DFIس د اس ك    ( بع ة والبن ين وزارة المالي ا ب ة م ات المناقل عملي
ن       ة ع الغ المدفوع ة  والمب ة االجنبي واالت الخزان ي ح تثمار ف زي واالس المرآ

  ) . الخدمات والمساهمات في المنظمات الدولية
  

  
  مارية خارج مذآرة التفاهم االستيرادات لالغراض االستث  -

ذه االستيرادات    ام ه ى اساس سيف ) ٤٠٤٠٫٨(بلغت اقي ون دوالر عل ملي
سبة            ) ٣٤٣٤٫٧(و ديرها بن من  %) ٧٠(مليون دوالر على اساس فوب حيث تم تق

حوبات  تبعاد  DFIس د اس ك    ( بع ة والبن ين وزارة المالي ا ب ة م ات المناقل عملي
ت الخزانة االجنبية والمبالغ المدفوعة عن        المرآزي العراقي ، االستثمار في حواال     

  ) الخدمات والمساهمات في المنظمات الدولية
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  استيرادات المنتجات النفطية  -

ذه االستيرادات    ة ه ى اساس سيف ) ٣٠٠٨٫٨(بلغت قيم ون دوالر عل ملي
ا     ) ٢٥٥٧٫٥(و وب منه اس ف ى اس ون دوالر عل ون دوالر ) ٢٨٨٤٫٨(ملي ملي

ى اساس         ) ١٢٤٫٠( سيف و  بالدفع النقدي على اساس    ون دوالر بالمقايضة عل ملي
ذه               ة وه سيف وتتم بمقايضة النفط الخام مقابل استيراد الكهرباء والمنتجات النفطي

  .البيانات وردتنا من وزارة النفط 
  
  على حساب المنح والمساعدات/ االستيرادات االخرى  -

ا             ون  ) ٤٠٣٣٫٠(تم تضمين استيرادات العراق عن طريق المنح وقيمته ملي
يف و   اس س ى اس شكل     ) ٣٤٢٨٫٠(دوالر عل وب وت اس ف ى اس ون دوالر عل ملي

  ) المنحة االمريكية والدول المانحة(من المصروف الفعلي للمنح % ٥٠
  
  استيرادات القطاع الخاص :  ب

ه             ى     ) ٧٢٣٦٫٨(سجلت استيرادات القطاع الخاص ماقيمت ون دوالر عل ملي
يف و اس س ون دوالر ع) ٦١٥١٫٣(اس ى ملي تنادا ال ك اس وب وذل اس ف ى اس ل

مبيعات مزاد العملة االجنبية للقطاع الخاص ومن خالل المصارف حيث ساهم مزاد            
ع      تيرادات وبواق ذه االس ل ه ي تموي زي ف ك المرآ ة للبن ة االجنبي ن % ٧٥العمل م

  . مبيعات المصارف  
  
  : حساب الخدمات  - ٢

ميزان المدفوعات الى ارتفاع          تشير البيانات الخاصة بحساب الخدمات في 
 مليون دوالر ، االمر الذي يؤآد آون العراق ٥٧٣٨٫٩العجز الى ما قيمته 

من البلدان المتلقية لكافة انواع الخدمات السيما خدمات النقل التي تشكل 
من اجمالي الجانب المدين في هذا الحساب وخدمات التأمين % ٤٦نسبة 

 والمتعلقة بمصاريف السفارات والخدمات الحكومية% ١٥التي تشكل 
وفيما يلي % ٧وخدمات السفر بنسبة % ١١والوحدات العسكرية بنسبة 

  -:تفاصيل هذا الحساب 
  
    خدمات عمليات النقل-أ

مليون دوالر ،   ) ٢٦٤٠٫٨(سجلت عمليات النقل والشحن عجزا بلغ 
ن مليو) ٢٨١١٫٢(وجاء هذا العجز نتيجة زيادة جانب المدفوعات حيث سجلت 

) ٢٦١٢٫٠(دوالر منها مدفوعات تتعلق بتكاليف الشحن عن نقل البضائع وبقيمة 
مليون دوالر واغلب هذه الزيادة جاءت نتيجة زيادة اقيام االستيرادات على اساس 

    .تحويلها من سيف الى فوب 
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    خدمات السفر-ب 
مليون دوالرنتيجة زيادة ) ٢٧٠٫٥( عجزا مقدارهسجل صافي خدمات السفر  

مليون ) ٤٣٨٫٦(المدفوعات عن الخدمات المقدمة من الخارج والبالغة قيمتها 
م يمليون دوالر تم دفعها من حساب المنح لتلقي التعل) ٣٢٢٫٦(دوالر منها 

مليون دوالر مبالغ مصروفة ) ١٣٫٥(والتدريب وحضور المؤتمرات في الخارج و
لدولة الغراض االيفاد والتدريب ايضا ، اضافة الى مبلغ قدر بقيمة من قبل ا

 . المغادرين العراقيين بصحبة مليون دوالر ) ٦٠٫٦(
  
     خدمات االتصاالت-ج
  

مليون دوالر نتيجة ) ٢٣٠٫٣(سجل صافي خدمات االتصاالت عجزا بلغ   
مدفوعات زيادة المدفوعات عن الخدمات المقدمة الى العراق حيث سجلت قيمة ال

  .مليون دوالر ) ٢٣٦٫٤(
  

     خدمات التشييد-د 
شييد      دمات الت دفوعات خ الي م جل اجم ا ) ٣٩٤٫٢(س ون دوالر منه ملي

سبة   ) ٢٤١٫٩( نح وبن ساب الم ن ح ة م ون دوالر مدفوع ب  % ٣ملي ي اغل وف
واالت        ساب ح ن ح دفوع م غ م ذلك مبل صادية ، آ ات االقت ة PCOالقطاع  وبقيم

 % .٣٠نسبة تقدر بـ مليون دوالر وب) ١٥٢٫٣(
  

    خدمات التأمين-هـ 
غ  زا بل أمين عج دمات الت افي خ جل ص ة ) ٩٤١٫٣(س ون دوالر نتيج ملي

سبة   درة بن أمين المق ة الت دفوعات قيم اع م ى  % ٤ارتف تيرادات عل ة االس ن قيم م
أمين وبقيمة                ادة الت ل شرآة اع  ٠٫١اساس سيف ، اضافة الى مبلغ مدفوع من قب

  . اعادة التأمين مليون دوالر عن خدمات
  

    الخدمات المالية-و
ة                   ة عجزا بقيم امالت من الخدمات المالي ون  ) ٣٦٫٨(سجل صافي المع ملي

ة            دفوعات البالغ ون دوالر  ) ٣٩٫٥(دوالر ، وجاء هذا العجزفي زيادة جانب الم ملي
ا العموالت المدفوعة عن استيرادات القطاع الخاص ومن         ل في اغلبه والتي تمث

  .االهلية  خالل المصارف 
  
    خدمات الحاسوب والمعلومات-ز 

رة         ذه الفق ي ه ز ف افي العج غ ص ادة   ) ٢٠٤٫٨(بل ة زي ون دوالر نتيج ملي
سريعة في                      رات والتطورات ال سجاما للتغي وع من الخدمات ان ذا الن ى ه االنفاق عل
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ا     ) ٢٠٥٫٣(تكنولوجيا المعلومات حيث بلغ اجمالي المدفوعات        ون دوالر اغلبه ملي
  .تحديث النظام المصرفي ونصب شبكات المعلومات واجور السويفت صرفت على 

 
    رسوم الضرائب والتراخيص-ح 

غ     زا بل راخيص عج ضرائب والت وم ال دمات رس افي خ جل ص ) ٢٨٫٦(س
اع      تيرادات القط ة باس دمات المتعلق ذه الخ دفوعات ه ادة م ة زي ون دوالر نتيج ملي

  .الخاص ومن خالل المصارف االهلية  
  
  ات االعمال التجارية االخرى  خدم-ط 

دمات      ذه الخ ي ه ز ف افي العج غ ص ل  ) ١٧٩٫٨(بل ي تمث ون دوالر والت ملي
ة  دفوعات بقيم شرآات    ٣٫١م ا ال وم به ي تق دقيق الت ور الت ن اج ون دوالر ع  ملي

ة     ة وبقيم اة المدفوع اب المحام ى اتع افة ال ة ، اض سابات الدول دقيق ح ة لت العالمي
ذه الخدمات      زارة العدلمليون دوالر من قبل و   ) ٥٫٢( ا صرف عن ه  وتم تطبيق م

   من المصروف الفعلي % ٢ مليون دينار وبنسبة ١٦١٫٣ المنح بقيمة  من حساب
 
  

    الخدمات الشخصية الثقافية والترفيهية-ي 
مليون دوالر ، حيث ان هذا ) ١٥١٫١(سجل صافي هذه الخدمات عجزا بلغ   

 PCO وDFIدفعها من حسابات المبلغ يمثل اجمالي المصروفات التي تم 
ولصالح شبكة االعالم العراقية اضافة الى ما تم تقديره من المصروف الفعلي 

، آذلك ما تحقق من مبالغ محولة عن طريق % ١للمنح المقدمة للعراق وبنسبة 
المصارف الخاصة والبد ان نشير الى ان هذه الخدمات اخذت حيزا آبيرا في 

  .تطورات السريعة في هذا المجال االقتصاد العراقي نتيجة ال
  

  
    الخدمات الحكومية غير الواردة في مكان اخر-ك 

مليون دوالر نتيجة زيادة ) ٦٦٠٫٧(سجل صافي هذه الخدمات عجزا بقيمة   
مليون ) ٦٦٨٫٤(ى ــاالنفاق على هذه المعامالت ، حيث وصلت المدفوعات ال

  .دوالر 
  

   حساب الدخل - ٣
مليون دوالر خالل عام ) ٥٠٢٫٣(دخل فائضا بلغ اظهرت نتائج حساب ال  

   -: ويعود هذا الفائض الى الفائض المتحقق في البنود التالية ٢٠٠٥
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  تعويضات العاملين   -أ

مليون ) ١٧٥٫١(سجل صافي حساب الدخل لتعويضات العاملين فائضا بلغ  
 العاملين في دوالر نتيجة زيادة الحواالت الواردة الى العراق من قبل العراقيين

  الخارج والقل من سنة حيث 
  .من اجمالي المبالغ الواردة % ١٠مليون دوالر وبنسبة ) ٢٥٧٫٦(بلغت 

 
   دخل االستثمار -ب

مليون دوالر ) ٣٢٧٫٢(سجل صافي حساب دخل االستثمار فائضًا مقداره   
 جلت هذه االيراداتوقد جاء هذا الفائض نتيجة زيادة االيرادات الخارجية حيث س

  ٠مليون دوالر ) ٤١٧٫١(مبلغًا قدره 
  
  ) المنح والمساعدات( حساب التحويالت بدون مقابل الجارية -٤
  

 تم فصل التحويالت بدون مقابل الجارية عن التحويالت الرأسمالية استنادا     
الى           دليل الطبعة الخامسة لميزان المدفوعات وانسجاما مع المفاهيم 

واظهرت نتائج هذه التحويالت فائضا مقداره .بات القومية المعتمدة في الحسا
 وندرج ادناه تفاصيل الفائض ٢٠٠٥ مليون دوالر خالل عام  )٣٢٣٥٫٥(

  -:المذآور وآما يلي 
  
    التحويالت الخاصة -أ

  -:مليون دوالر  ) ٢١١٫٧(سجل صافي التحويالت الخاصة   
  
    على جانب المقبوضات-

  .مليون دوالر ) ٥٥١٫٦(يالت الخاصة بلغت المقبوضات من التحو  
  
    اما على جانب المدفوعات -

  .مليون دوالر  ) ٣٣٩٫٩(بلغت مدفوعات التحويالت الخاصة بقيمة   
  

  : صافي التحويالت بدون مقابل الجارية للقطاع الرسمي -  ب 
مليون دوالر وقد جاء هذا  ) ٣٠٢٣٫٨( حققت هذه الفقرة فائضا بقيمة 

  :حو التالي الفائض على الن
 على جانب المقبوضات تم تقدير اجمالي المنح والمساعدات الجارية المقدمة -

  .مليون دوالر  ) ٤١٧٧٫١( بقيمة ٢٠٠٥الى العراق خالل عام 
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دره      - ا ق ساب مبلغ ذا الح جل ه د س دفوعات فق ب الم ى جان ا عل ) ١١٥٣٫٤( ام
يج     دفوعات التعويضات عن حرب الخل ل م ي تمث ون دوالر والت شكل ملي ي ت  والت

  .ام ـــمن ايرادات النفط الخ% ٥نسبة 
 
  الحساب الرأسمالي   -ثانيا

  
ويضم هذا الحساب التحويالت الرأسمالية المرتبطة بتكوين اصول ثابتة في   

االقتصاد المعني وبالتالي تم ادخال آافة المنح االستثمارية النقدية و العينية التي 
، آما ) الجانب الدائن(تحدة والدول المانحةقامت بتقديمها آال من الواليات الم

تضمن هذا الحساب فقرة االعفاء من الدين تنيجة االتفاق مع الجهة الحكومية 
  ) . الجانب المدين (الدائنة وبشكل رسمي

واستنادا لذلك سجلت فقرة صافي التحويالت الرأسمالية فائضا مقداره   
االستثمار وتكوين رأس المال مليون دوالر نتيجة تلقي منح تتعلق ب) ٣٥٣٦٫٩(

 .مليون دوالر ) ٣٨٨٨٫٩(الثابت وبقيمة 
  

  الحساب الرأسمالي
                                                                        مليون دوالر

  الصافي  المدين  الدائن  التفاصيل 
 ٣٥٣٦٫٩ ٣٥٢٫٠ ٣٨٨٨٫٩  االجمالـــــــــي 

قدمة آتحويالت المصروف من المنح الم
  ٢٠٠٥رأسمالية رسمية الى العراق خالل عام 

٣٨٨٨٫٩     

رسمية / مبالغ مدفوعة من حساب المنح 
الغراض اعفاء الدين عن القطاع الخاص الجل 

  تطويره

  ٣٥٢٫٠   

  
  
  

  المنح والمساعدات
  ر                                                                       مليون دوال

 – ٣١/١٢/٢٠٠٥ التغير بين 
٣١/١٢/٢٠٠٤  

USA  
  

 المانحين
  

  االجمالي

  ٨٠٦٦ ٧٥٦٦٫٤٤٩٩٫٦  االجمالـــــــــــــي
 ٣٨٢٧٫٤  تحويالت جارية

  
٣٤٩٫٧ 

  
٤١٧٧٫١ 

  
 ١٤٩٫٩  ٣٧٣٩  تحويالت رأسمالية

  
٣٨٨٨٫٩ 
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  :  الحساب المالي -ثالثا

  
ً من قبل صندوق النقد   يستند أعداد هذا الحساب الى التصنيف المتبع ح      اليا

الدولي والبد أن نشير الىأنه ألول مرة يقترب هذا الحساب من  الواقع الفعلي 
الذي يعبر عن وضع الحساب المالي لميزان المدفوعات العراقي الذي أظهرت 

  وجاء هذا العجز ٢٠٠٥مليون دوالر خالل عام ) ١٤٤٥٫٧(نتائجه عجزًا بلغ 
 ي ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري الذي شجعانعكاسا للفائض المتحقق ف

اذونات خزائن (العراق على استثمار هذه الفوائض في زيادة استثمارات الحافظة 
) ودائع االستثمار الليلي(واالستثمار في االدوات المالية والنقدية االخرى ) اجنبية

  .وفيما يلي أستعراض سريع ألهم مكونات الحساب 
  

    
  :ار المباشر  األستثم-١

مليون دوالر حيث تم تقديره أستنادًا الى  ) ٥١٥٫٣( سجل فائضًا بقيمة         
والتي تتمثل % ٢٠المبالغ  الواردة الى المصارف العراقية الخاصة وبنسبة 

بشرآات المقاوالت العاملة في  العراق وحسب ماوردت في الكشوفات الدورية 
   ) .  ٤( رقم 

  
   : أستثمار الحافظة-٢
 ويعتبر هذا النوع من األستثمار غير المشروط في الحصول على مبلغ نقدي       

ثابت منصوص  عليه وفي  تاريخ محدد وعادة مايجري تداول هذه األدوات في 
األسواق المنظمة  وبخصم يعتمد على سعر الفائدة والوقت المتبقي من أجل 

أوراق التحويل والقبوالت , ية األوراق المال, أذونات الخزانة ( األستحقاق مثل 
وقد بلغ ) شهادات  األيداع  القابلة للتداول واألوراق القصيرة األجل , المصرفية 

 مليون دوالر لغاية ١٩٦٨صافي االستثمار في هذا النوع ما قيمته 
٣١/١٢/٢٠٠٥  . 

 
  :  األستثمار األخر -٣

دره        ون دوالر و    ٧٫٠سجل هذا الحساب مبلغًا ق ثمار  للقطاع   يضم األست    ملي
ضح أن      ة يت ات المتاح الل البيان ن خ ات وم ودات والمطلوب انبي الموج مي ج الرس

سبب أنخفاض     ) ٢٣١٫٦( صافي موجودات الحكومة أنخفضت الى       مليون دوالر ب
ة   اهم  بقيم ذآرة التف ن م ودات م ام   ) ٢٢٩٩٫١( الموج الل ع ون دوالر خ ملي

ودات  ٢٠٠٥ اع الموج ظ أرتف سه  نالح ت نف ي الوق اح   وف يد المت الل الرص ن خ  م
الغ  ة والب وزارة المالي ام  ) ١٩٤٧٫٣( ل ون دوالرخالل ع ى ٢٠٠٥ملي  أضافة  ال

ارة وبقيمة           ون دوالر    ) ٧٠٫٩( أرتفاع الموجودات المتحققة من أئتمانات التج ملي



 ٢٨

رى بقيم   تثمارات األخ اع األس ـوأرتف ل    ) ٤٩٫٣( ة ـــــــــ ي تمث ون دوالر والت ملي
    . سمال المنظمات الدوليةاالآتتاب في رأ

داع االخرى اظهرت              فيما يتعلق بالقطاعات الخاصة والتي تضم شرآات االي
ا في ارتفنتائجه   ة اع ة صافي الموجودات االجنبي ون دوالر في ٢٢٤٫٦ بقيم  ملي

ة   ودات االجنبي جلت الموج ين س ه ح ا قيمت ون دو٥٣٥م جلت   ملي ين س ي ح الر ف
   ٠ دوالر  مليون٣١٠٫٤المطلوبات ما قيمته 

  
  ) االحتياطيات الرسمية (   االصول االحتياطية -رابعا 

  
ة  شمل االصول االحتياطي سحب الخاصة ،  : وت وق ال دي ، وحق ذهب النق ال

د االجنبي           عمالت  ( ووضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي واالصول من النق
  . ، اضافة الى بند االستحقاقات االخرى ) ، ودائع واوراق مالية

  
ة      ضًا بقيم ساب فائ ذا الح ق ه د حق الل  ) ٤٣٧٤٫٥(وق ون دوالر خ ملي

الي الموجودات االح       (  ، أي  ٢٠٠٥ام  ــــــــع ك المرآزي      التغير في اجم ة للبن تياطي
جل ـــ  حيث س   ٢٠٠٤ قياسًا بعام    ٢٠٠٥مليون دوالر لعام    ) ١٢٢٠٠٫٩ ( والبالغة

ون   ٧٩٠٤٫٥( اجمالي الموجودات االحتياطية والبالغة      م االخذ بنظر      ) دوالرملي وت
  . االعتبار تغييرات التقييم 

  
    فقرة صافي السهو والحذف-خامسا

  
دره   ا ق سهووالحذف مبلغ افي ال رة ص جلت فق ون دوالر ) ٥٨٩٫٢( س ملي

سبة شكل ن ل من م%  ١٥٫٩ وت شكل اق زان التجاري ، وت امالت المي ن صافي مع
امالت   % ١٫٣ ن المع صادرات  (م تيرادات+ ال د )  . االس رة   وق ذه الفق رت ه  ظه

دفوعات                    زان الم سجل في مي م ت ة ل باشارة موجبة مما يعني ان هناك معامالت دائن
اك   سر ان هن ا تف ارج ، وربم ي الخ ة ف ي الموجودات االجنبي ي ، او نقص ف العراق

ر   درت اآث ة ق ودا مدين ة   . قي ود الدائن ين القي ة ب رة موازن ي فق رة ه ذه الفق وان ه
رد    والقيود المدينة وان ارتفا  ة او اخطاء ت عها يعني هناك نقص في عمليات التغطي

ى       افة ال صرف اض عار ال دد اس يم او تع اء التقي صنيف او اخط ب او الت ن التبوي ع
 .اخطاء بشأن االقامة 

 



 
 
 
 

)١(جدول   
 آميات انتاج االسمنت حسب نوع المنتوج

٢٠٠٥/ الربع االول والثاني والثالث وتشرين االول   
)الف طن                                                                            (  

 
تشرين  المجموع

 االول
الربع 
 الثالث

الربع 
 الثاني

الربع 
 االول

 
 نوع االسمنت

 

٦٫٥ ١٩٫٨ ١٧٫١ ٣٫٢ ٤٦٫٦ 
 

 االسمنت -١
 االبيض

٥٢٥٫٢ ١٩٢٫٣ ١٥٩١٫٤ ٥١١٫١ ٣٦٢٫٨
 

 االسمنت -٢
 العادي

١١٣٫٩ ٢٤٫٥ ٤٢٤ ١٥٥٫٨ ١٢٩٫٨
 االسمنت -٣

 المقاوم
 

٦٥٦٫٢ ٢٢٠٫٠ ٢٠٦٢ ٦٨٦٫٧ ٤٩٩٫١  
 المجموع

اعتمادا على بيانات وزارة الصناعة: المصدر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ) ٢(جدول  
 الستيرادات الشهرية للطاقة الكهربائية حسب الخطوط ا

   ٢٠٠٥لعام 
  )ميكا واط(

   الخط اإليرانيالخط السوري الخط الترآي الشهر
 المجموع

 ١٩٩٫٨ ٦٠٫٩ - ١٣٨٫٩ آانون الثاني

 ١٩١٫١ ٥٨٫٠ - ١٣٣٫١ شباط

 ٢٢٢٫٧ ٦٦٫٠ - ١٥٦٫٧ أذار

 ٢١٢٫٧ ٦٨٫٢ - ١٤٤٫٥ نيسان

 ٢١٥٫٢ ٧٢٫١ - ١٤٣٫١ مايس

 ٢٦٩ ٧١٫٢ ٣٦٫٠ ١٦١٫٨ حزيران

 ٢٦٥٫٦ ٧٢٫٣ ٣٢٫١ ١٦١٫٢ تموز

 ٢٧٧٫٣ ٧٤٫٣ ٣٠٫١ ١٧٢٫٩ آب

 ٣٠٠٫٨ ١٠٩٫١ ٤٠٫٠ ١٥١٫٧ أيلول

 ٢٧٠٫٣ ٧٨٫٠ ٣٤٫١ ١٥٨٫٢تشرين االول 

 ٢٤٥٫٨ ٧٣٫٥ ٢٥٫٧ ١٤٦٫٦ تشرين الثاني

 ٢٦٨٫٨ ٧٦٫٩ - ١٩١٫٩ آانون االول

  
   وزارة الكهرباء-:المصدر 

         
 
 
 
 
 



(M.W)

    2004
      (1)

   2005
    (2)

نسبة التغير  
      (1:2) 

%   

نسبة التغير 
الشهر/  

       2005
%

  2004
   (3)

  2005
(4)

نسبة التغير  
     ( 3:4) 

%  

نسبة التغير  
الشهر/       
        2 005

% 

          200
             (5

      %    

           200
          (6) 

    %    

نسبة التغير 
     (5:6)

%

نسبة التغير 
الشهر/ 

        2005
%

3306343944912634529.21606290680.9آانون الثاني

3545372058.24976669934.65.614312979108.22.5شباط

-8782575193.313.6-4262606342.39.5-338434883.16.2اذار

-1124198876.922.8-4172539929.411-3048341111.92.2نيسان

3135367617.37.84710589325.19.11575221740.811.5مايس
3621426217.715.95391658022.111.71770231830.94.6حزيران

3995442910.93.95827721623.89.71832278752.120.2تموز

6097745222.23.31793334486.520.0-7.2-430441084.6اب

-1474273285.318.3-411941891.72.05593692123.77.1ايلول

-10292200113.819.5-5159600116.313.3-9.3-413038018.0تشرين االول

-1154191966.312.8-4401560027.36.7-3247368113.43.2تشرين الثاني
23-3320373712.61.5585260974.28.9253223606.8آانون االول

العجز

جدول (3)
المعدالت  الشهرية للطاقة الكهربائية( االنتاج, الطلب, العجز ) 

2004-2005

الشهر

الطلب على الطاقةانتاج الطاقة



  )٤(جدول 
  آميات االنتاج حسب نوع السماد

  ٢٠٠٥لعام 
  )الف طن                                                                     (

  
  نوع السماد

 

الربع 
  االول
 

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

تشرين 
 االول

  
المجموع

السماد 
 المرآب

٦٦٫٥ ٧٫٢ ٢١٫٧ ١٥٫٣ ٢٢٫٣ 

  اليوريا
 

٢٣٦٫١ ٩٫٥ ٧٠٫٥ ٧٩٫٥ ٧٦٫٦

  المجموع
 

٣٠٢٫٦ ١٦٫٧ ٩٢٫٢ ٩٤٫٨ ٩٨٫٩

  
  قسم االقتصاد المحلي/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /البنك المرآزي العراقي :لمصدرا

  مرآز المعلومات والمعرفة العلمية/اعتمادا على بيانات وزارة الصناعة          
  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  )٥(جدول 

   التشغيل والبطالةح مسبيانات
  )٢٠٠٥-٢٠٠٣(عام 

  
  

معدل النشاط   %معدل البطالة للسكان 
االقتصادي المنقح 

  %للسكان

  السنة  %عاطل

 -٦بعمر
سنة ١٤

  فاآثر

سنة ١٥بعمر
  فاآثر

-١٥بعمر
٢٤  
  سنة

سنة ١٥بعمر
  فاآثر

-١٥بعمر
٢٤  
  سنة

سبق 
له 
 العمل

لم 
يسبق 

له 
 العمل

اليبحث 
عن 
  عمل

٢٠٠٣ 
  

  ـــ  ـــ  ـــ  ــــ  ٤٤٫١  ـــ  ٢٨٫١  ٥٠٫٢

٢٠٠٤ 
  

  ٠٫٦  ٧ ٥٫٢  ٣٤٫٧  ٤٨٫٥  ٤٣٫٨  ٢٦٫٨  ـــ

٢٠٠٥ 
  

  ١٫٠ ٨٫٦ ٨٫٠  ٤٢٫٤  ٤٩٫٦  ٢٩٫٦  ١٧٫٩  ـــ

  قسم االقتصاد المحلي /المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /البنك المرآزي العراقي :المصدر 
  ٠            اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي 

للنصف الثاني ) محافظة االنبار ومنطقة آردستان (            معدل البطالة ومعدل النشاط االقتصادي التتضمن 
٢٠٠٥  

 سنة ١٥عدد السكان النشيطين اقتصاديا بعمر/ سنة فاآثر١٥عدد العاطلين بعمر =            معدل البطالة 
  X١٠٠فاآثر

عدد السكان /   سنة فاآثر١٥دد السكان النشيطين اقتصاديا بعمرع=            معدل النشاط االقتصادي المنقح
   X١٠٠ سنة فاآثر١٥بعمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  )٦(جدول 
  حسب انواع المجتمعاتوالبطالة  بيانات التشغيل

  )حضري، ريفي(
  ٢٠٠٥عام 

  

معدل البطالة للسكان 
%  

معدل النشاط 
االقتصادي المنقح 

  %للسكان

نوع   %عاطل
 المجتمع

سنة ١٥ربعم
  فاآثر

-١٥بعمر
٢٤  
  سنة

سنة ١٥بعمر
  فاآثر

-١٥بعمر
٢٤  
  سنة

سبق 
له 
 العمل

لم 
يسبق 

له 
 العمل

اليبحث 
عن 
  عمل

 حضري
  

١٫٠ ١٠٫٥ ٨٫٩  ٣٥٫١  ٤٥٫٢  ٣٣٫٨  ١٩٫٣  

  ريفي
  

١٫١  ٧٫٣ ٧٫٣  ٥٥٫٨  ٥٧٫٨  ٢٤٫٥  ١٦٫١  

  اد المحلي قسم االقتص/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /البنك المرآزي العراقي :المصدر 
  ٠            اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي 

للنصف الثاني ) محافظة االنبار ومنطقة آردستان (            معدل البطالة ومعدل النشاط االقتصادي التتضمن 
٢٠٠٥  

 سنة ١٥طين اقتصاديا بعمرعدد السكان النشي/ سنة فاآثر١٥عدد العاطلين بعمر =            معدل البطالة 
  X١٠٠فاآثر

عدد السكان /   سنة فاآثر١٥عدد السكان النشيطين اقتصاديا بعمر=            معدل النشاط االقتصادي المنقح
  X١٠٠ سنة فاآثر١٥بعمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

)٧(جدول                                                                   
والتجار المسجلين في غرفة تجارة بغدادالشرآات   

)٢٠٠٥عام (شهري   
 
 

 الشهر العدد
 آانون االول ١١١٨
 شباط ١٤٥٧
 اذار ١٩٣١
 نيسان ١٧٠٢
 ايار ١٩٩٦
 حزيران ١٧٨٧
 تموز ١٥٠٢
 اب ١٤٥٥
 ايلول ١٣٤٧
 تشرين االول ١٠٦٥
 تشرين الثاني ١١٨٥
 آانون االول ٧٢٤
 المجموع ١٧٢٦٩

 
  عتمادا على بيانات غرفة تجارة بغدادا/ المصدر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jan Feb Mar Apr May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sept.05/Aug.Dec05/Nov05Dec05/Dec04

Base Money ( 1+2 ) 12,228   12,904   14,064   13,900   13,240   13,304   13,837   13,154   13,021   13,188   13,225   13,646   13,279   1.3 -2.7 8.6

1-  Currency outside banks 7,163     7,577     8,278     8,561     8,333     8,411     8,342     8,334     8,426     8,372     8,669     8,502     8,659     -0.6 1.8 20.9

2 - Bank Reserves 5,065     5,327     5,786     5,339     4,907     4,893     5,495     4,820     4,595     4,816     4,556     5,144     4,620     4.8 -10.2 -8.8

 
Source : Internal Stat. Division .
Dec. is Estimated

 Monetary Base (M0) developments Dec.2004-Dec.2005    , Table 8
(Billion ID)

Dec. Growth Average (%)



Dec. Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sept.05/Aug.Dec05/Nov05Dec05/Dec04

Money Stock ( M1 ) 10149 10,137     10,455     11,078     10,810     11,132     10,738     10,695     10,758     10,601     10,841     10,716     10,858     -1.5 1.3 7.0

  Currency outside banks 7163 7,578       8,277       8,561       8,333       8,411       8,342       8,334       8,426       8,373       8,669       8,502       8,658       -0.6 1.8 20.9

Demand Deposits 2986 2,559       2,178       2,517       2,477       2,721       2,396       2,361       2,332       2,228       2,172       2,214       2,200       -4.5 -0.7 -26.3

Privat Sector 1770 1,487       1,027       1,435       1,418       1,483       1,228       1,211       1,293       1,201       1,197       1,233       1,193       -7.1 -3.2 -32.6

Public Enterprises 1001 900          899          876          854          875          772          823          745          774          746          770          721          3.9 -6.4 -28.0

Financial Sector 215 172          252          206          205          363          396          327          294          253          229          211          285          -13.9 35.3 32.8

Currency as percentage of M1 71 75            79            77            77            76            78            78            78            79            80            79            80            1.3 0.5 13.0

Money Stock ( M2 ) 11517 11,634     12,034     12,717     12,552     12,871     12,487     12,508     12,583     12,442     13,342     12,609     13,016     -1.1 3.2 13.0

Saving & Time deposits 1332 1,446       1,524       1,570       1,594       1,653       1,660       1,713       1,711       1,725       1,730       1,768       1,819       0.8 2.9 36.6

Privat Sector 1274 1,384       1,462       1,507       1,530       1,588       1,597       1,651       1,650       1,658       1,664       1,708       1,755       0.5 2.8 37.8

Public Enterprises 38 38            38            38            38            38            38            38            38            44            44            44            44            15.8 -1.0 14.6

Financial Sector 20 24            24            25            26            27            25            24            23            23            22            16            20            0.0 25.7 0.5

Deposits v/s guarantees & credits 17 31            34            47            126          64            67            77            91            93            747          101          313          2.2 210.3 1743.7

Postal Saving Deposits 19 20            21            22            22            22            22            23            23            23            24            24            25            0.0 4.2 31.6

Money Stock   (M1,M2) developments Dec.2004-Dec. 2005     , Table 9
( Billion ID )

Growth Average (%)



Table (10 ) Deposits of all Commercial Banks of 2004 and 2005
(( Billion ID ))

2005 2004
Deposits Demand Saving Fixed Total Demand saving Fixed Total 2005:2004
Jan. 2559 1187 259 4005 1043 979 143 2165 185.0
Feb. 2178 1249 274 3701 1095 978 137 2210 167.5
March 2517 1287 282 4086 1144 985 136 2265 180.4
April 2478 1327 267 4072 1300 949 137 2386 170.7
May 2720 1362 291 4373 1347 952 138 2437 179.4
June 2396 1385 275 4056 1494 965 146 2605 155.7
July 2361 1408 305 4074 1582 1001 145 2728 149.3
August 2332 1420 292 4044 1736 1021 151 2908 139.1
Sept. 2228 1441 284 3953 1750 1027 149 2926 135.1
Oct. 2172 1453 277 3902 1705 1049 148 2902 134.5
Nov. 2214 1474 295 3983 1744 1077 157 2978 133.7
Dec. 2278 1538 292 4108 2986 1132 200 4318 -4.9
Excludes Deposits of central Government .

 

Deposits of all Commercial Banks of 2005 & 2004 By Type
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Table ( 11   Deposits of all Commercial Banks By Sectors of 2005 & 2004                (( Billion ID ))
2005 2004

Deposits Puplic Private Financial Total Puplic Private Financial Total 2005:2004
Jan. 938 2871 196 4005 425 1507 233 2165 185.0
Feb. 939 2488 274 3701 455 1505 250 2210 167.5
March 914 2914 231 4086 464 1527 274 2265 180.4
April 892.4 2949 231 4072 557 1458 371 2386 170.7
May 913.4 3070 389.1 4373 613 1462 362 2437 179.4
June 811 2825 420 4056 667 1534 404 2605 155.7
July 861 2862 351 4074 810 1566 402 2778 146.7
August 783 2944 317 4044 911 1615 382 2908 139.1
Sept. 818 2858 277 3953 952 1659 315 2926 135.1
Oct. 790 2861 251 3902 857 1801 244 2902 134.5
Nov. 814 2942 227 3983 898 1858 227 2978 133.7
Dec. 851 3075 182 4108 1039 3044 235 4318 -4.9
Excludes Deposits of Central Government .

Deposits of all Commercial Banks of 2005 & 2004 By Sectors
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Table ( 12 )
Credit of all Commercial Banks By Type of 2005 and 2004

2005 (( Billion ID )) 2004
Credit Overdraft Discounte Advanced Past due Total Overdraft Discounte Advanced Past due Total 2005:2004

Bills Loans Loans Bills Loans Loans
Jan. 321 37 385 90 833 266 37 239 67 609 136.8
Feb. 283.2 40.5 387.2 90.3 801.2 267 37 240 69 613 130.7
March 307 42 400 90 839 275 37 246 70 628 133.6
April 300 43 429 90 862 268 36 258 76 638 135.1
May 305 45 461 87 898 273 36 273 79 661 135.9
June 321 48 494 89 952 284 34 292 81 691 137.8
July 320 48 500 88 956 285 35 292 82 694 137.8
August 342 50 524 84 1000 283 34 292 82 691 144.7
Sept. 349 52 528 84 1013 295 36 326 82 739 137.1
Oct. 365 56 666 84 1171 282 36 376 82 776 150.9
Nov. 378 69 619 85 1151 276 37 349 82 744 154.7
Dec. 391 67 596 98 1152 295 38 387 91 811 142.0
Excludes Credit to the Central Government.



Table (13)
Credit of all Commercial Banks By Sectors of 2005 and 2004

2005 ((Billion ID)) 2004
Credit Public Private Financial Total Public Private Financial Total 2:1%

Sector Sector Sector Sector Sector Sector
Jan. 146 614 73 833 155 389 65 609 136.8
Feb. 142 591 68 801 155 393 65 613 130.7
March. 151 620 68 839 157 404 67 628 133.6
April. 151 648 63 862 157 415 66 638 135.1
May. 150 683 65 898 158 436 67 661 135.9
June. 153 730 69 952 161 462 68 691 137.8
July. 156 731 69 956 160 466 68 694 137.8
August. 154 777 69 1000 161 462 68 691 144.7
Sept. 156 790 67 1013 163 509 67 739 137.1
Oct. 156 948 67 1171 163 545 68 776 150.9
Nov. 157 927 67 1151 147 522 75 744 154.7
Dec. 161 923 68 1152 120 620 71 811 142.0
Excludes Credit to the Central Government

Credit of all Commercial Banks of 2005 & 2004 By Sectors
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الفترة Oil ExpendituresFX from DFIX sales to CBX sales to CBTotal FX saleshases of FX b Total FX NFX

Revenue to MOF MOF (Baghdby MOF ( N Yo CBI by MOugh daily Aucurchases to C

US$ ID US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ministries Banks Total

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8=(6+7) 10= (8-9)

2003 607.9

2004 16511.1 13992599.1 8265.6 5850 4950 10800 49.8 10849.8 1126.4 4981.6 6108 5349.7

2005

Jan. 1189 1010030 1500 2.9 1700 1702.9 1 1703.9 0 391.1 391.1 1312.8

Feb. 1208.2 2527842 0 0 1000 1000 23.8 1023.8 0 286.7 286.7 737.1

March 1548.7 4757612 100 0 0 0 2.9 2.9 0 648.9 648.9 -646

April 1627.5 6332496 175 1100 400 1500 0.2 1500.2 6.3 798.4 804.7 695.5

May 1812.9 7432887 2300 1551.3 0 1551.3 17.3 1568.6 805.6 995.1 1800.7 -232.1

June 1624.8 10352309 2500 700 850 1550 2.5 1552.5 0 911.1 911.1 641.4

July 1913.7 13160137 1000 0 900 900 1.4 901.4 0 789.9 789.9 111.5

Aug. 2603.3 10913577 1000 0 800 800 1.3 801.3 0 1003.2 1003.2 -201.9

Sept. 2224.5 18229751 2000 0 800 800 2.6 802.6 0 1055 1055 -252.4

Oct. 2527.7 20267030 2000 0 1700 1700 21.3 1721.3 0 972.2 972.2 749.1

Nov. 1826.0 22791497 3150 0 2150 2150 0.6 2150.6 0 937.5 937.5 1213.1

Dec. 1661.2 2998431 2700 0 1200 1200 0.2 1200.2 0 860.6 860.6 339.6

Total 21767.5 120773599 18425 3354.2 11500 14854.2 75.1 14929.3 811.9 9649.7 10461.6 4467.7

10425.3

Expenditures priliminary for Jan. to Nov.2005

Sales of FX by CBI

 through Auction

US$

9

TABLE  ( 14 )
Govt. Budget Expenditures and Financing 2005

( in millions )



الفترة رصيد حساب وزارةرصيد حساب وزارةرصيد حساب وزارة رصيد حساب وزارة 
CBI المالية لدى ية لدى مصرف الرية لدى مصرف الرا المجموع  CBI المالية لدى

Balance with Cnce with Rafance with Ras Total nce of $ with CBI
ID ID ID US$
1 2 3 1+2+3

2004
Dec. 553310 292477 185489 1031276 -129

2005
Jan. 463319 209756 103622 776697 1110
Feb. 96706 596505 348097 1041308 1206

March 351668 535219 180580 1067467 681
April 16094 254360 107167 377621 231
May 1221367 620453 391614 2233434 689
June 1299365 625401 391614 2316380 1018
July 1373771 631210 391614 2396595 1269
Aug. 395074 636194 391614 1422882 891
Sept. 149358 644998 391614 1185970 984
Oct. 1375570 654863 391614 2422047 988
Nov. 1947322 655739 391614 2994675 972
Dec. 3145947 0 391614 3537561 914

TABLE ( 15 )
MOF Balances with CBI , Rafidain& Rashid Banks 2005

In Millions



صافي العمالت  حواالت الخزينةواالت الخزينة المباعصافي العمالت التغير في 
الفترة االجنبية االجنبية في المزاد المسددة القاعدة النقدية

NFX NFX Bs by AuctioPaid up TBs          M0
US$ ID ID ID ID

2004 4741.8 6923028 1674700 1858740 7107068
2005
Jan. 1312.8 1916688 100030 368582 2185240
Feb. 737.1 1076166 250060 300877 1126983

March -646 -943160 400080 329364 -1013876
April 695.5 1015430 350060 101383 766753
May -232.1 -338866 600050 252404 -686512
June 641.4 936444 168000 403048 1171492
July 111.5 162790 179000 352657 336447
Aug. -201.9 -297803 296740 606456 11914
Sept. -252.4 -372290 350010 170881 -551419
Oct. 749.1 1102675 400030 183312 885957
Nov. 1213.1 1784470 400010 304310 1688770
Dec. 339.6 500910 400030 358109 458989
Total 4467.7 6543455 3894100 3731383 6380738

العوامل المؤثرة في التغير في القاعدة النقدية لعام 2005
Factors  Effective In The Changing In Base Money  2005

In Milions

TABLE (16 )



2005/12/31جدول رقم ( 17 ) 2003/10/4 لغاية                                                                        حساب المزاد من 
                                                   Auction  Account  from      4/10/2003  To   31/12 /2005                    

Buying                           المشتريات                                                      Selling               المبيعات                                              
المجموعلدوائر الدولةللمصارفالمجموعرصيد المزاد في نيويوركمن دوائر الدولةمن المصارفمن الماليةالشهر

M O FBANKSMinistriesAuction Account In F R BSUMBANKSMinistriesSUM
Oct-03400,000,000---400,000,00017,755,000-17,755,000
Nov-03300,000,000---300,000,000152,007,00010,000152,017,000
Dec-03200,000,000990,000248,626-201,238,626116,950,0006,475,955123,425,955
Jan-04500,000,00013,656,000239,000-513,895,00014,631,0001,364,91615,995,916
Feb-04400,000,0001,598,0001,139,554-402,737,554156,328,000990,850157,318,850
Mar-04650,000,000300,0001,632,600-651,932,600386,885,00014,891,621401,776,621
Apr-04600,000,0001,275,00012,861,178-614,136,178363,028,0003,647,336366,675,336
May-04950,000,0001,400,000468,510-951,868,510362,945,9504,440,915367,386,865
Jun-04600,000,00050,000427,850-600,477,850239,088,000-239,088,000
Jul-041,600,000,000-30,000-1,600,030,000382,216,000349,448382,565,448
Aug-04550,000,000270,000237,600-550,507,600509,462,000-509,462,000
Sep-04-330,000251,400-581,400621,830,000154,000621,984,000
Oct-04--79,000-79,000710,540,000500,000,0001,210,540,000
Nov-042,000,000-2,311,616-4,311,616589,165,000600,295,1641,189,460,164
Dec-04--11,178,099-11,178,099644,675,0001,267,000645,942,000
Jan-052,939,43420,0001,005,000-3,964,434391,095,000-391,095,000
Feb-05 --24,851,403-24,851,403286,680,000-286,680,000
Mar-05300,000,000 -2,908,400-302,908,400648,480,000390,000648,870,000
Apr-05 - -181,460-181,460798,362,0006,364,236804,726,236
May-051,551,257,95316,000,0001,304,026-1,568,561,979995,097,000805,640,4321,800,737,432
Jun-05700,000,000_2,522,080-702,522,080911,065,0001,000,000912,065,000
Jul-05--1,437,318-1,437,318789,855,000789,855,000
Aug-05900,000,0002,828,413-902,828,4131,003,230,0001,003,230,000
Sep-052,501,401100,000-2,601,4011,054,995,0001,054,995,000
Oct-0521,000,000326,527-21,326,527972,185,000972,185,000
Nov-05112,744481,187-593,931937,495,000937,495,000
Dec-05189,3748,293,572,3608,293,761,734860,575,000860,575,000

SUM  10,206,310,13159,390,40169,240,2218,293,572,36018,628,513,11314,916,619,9501,947,281,87316,863,901,823المجموع



         جدول رقم (18)         حساب المزاد من 2003/10/4 ولغاية 2005/12/31  

             Auction Account From  4/10/2003  to  31/12/2005

      المبيعات            المشتريات    

BuyingSelling

Oct-03400,000,00017,755,000

Nov-03300,000,000152,017,000

Dec-03201,238,626123,425,955

Jan-04513,895,00015,995,916

Feb-04402,737,554157,318,850

Mar-04651,932,600401,776,621

Apr-04614,136,178366,675,336

May-04951,868,510367,386,865

Jun-04600,477,850239,088,000

Jul-041,600,030,000382,565,448

Aug-04550,507,600509,462,000

Sep-04581,400621,984,000

Oct-0479,0001,210,540,000

Nov-044,311,6161,189,460,164

Dec-0411,178,099645,942,000

Jan-053,964,434391,095,000

Feb-0524,851,403286,680,000

Mar-05302,908,400648,870,000

Apr-05181,460804,726,236

May-051,568,561,9791,800,737,432

Jun-05702,522,080912,065,000

Jul-051,437,318789,855,000

Aug-05902,828,4131,003,230,000

Sep-052,601,4011,054,995,000

Oct-0521,326,527972,185,000

Nov-05593,931937,495,000

Dec-05189,374860,575,000

8,293,572,360رصيد المزاد في نيويورك

18,628,513,11316,863,901,823المجموع



        حساب المزاد من 2003/10/4 ولغاية 2005/12/31جدول رقم ( 19 )

                             Auction Account   From   4/10/2003  To   31/12/2005

نسبة المبيعات الى المشتريات %المبيعاتالمشتريات
Buying     (1)Selling     (2)Percentage     2/1

Oct-03400,000,00017,755,0004%

Nov-03300,000,000152,017,00051%

Dec-03201,238,626123,425,95561%

Jan-04513,895,00015,995,9163%

Feb-04402,737,554157,318,85039%

Mar-04651,932,600401,776,62162%

Apr-04614,136,178366,675,33660%

May-04951,868,510367,386,86539%

Jun-04600,477,850239,088,00040%

Jul-041,600,030,000382,565,44824%

Aug-04550,507,600509,462,00093%

Sep-04581,400621,984,000106980%

Oct-0479,0001,210,540,0001532329%

Nov-044,311,6161,189,460,16427587%

Dec-0411,178,099645,942,0005779%

Jan-053,964,434391,095,0009865%

Feb-0524,851,403286,680,0001154%

Mar-05302,908,400648,870,000214%

Apr-05181,460804,726,236443473%

May-051,568,561,9791,800,737,432115%

Jun-05702,522,080912,065,000130%

Jul-051,437,318789,855,00054953%

Aug-05902,828,4131,003,230,000111%

Sep-052,601,4011,054,995,00040555%

Oct-0521,326,527972,185,0004559%

Nov-05593,931937,495,00015785%

Dec-05189,374860,575,000454431%

8,293,572,360رصيد المزاد في نيويورك

%18,628,513,11316,863,901,82391المجموع



            
Table No (20)                   Average Prices In Baghdad For U.S.Dollars/ 2005

Jan 2آانون Feb   شباطMar   أذارApr  نيسانMay  مايس Jon  حزيرانJul  تموزAug   أبSep  أيلولOct  1تشرينNov 2تشرينDec  1 آانون
11,4721,4151,4631,4801,4681,4681,4721,4791,4811,4801,4741,476
21,4711,4451,4631,4801,4711,4691,4671,4791,4831,4801,4751,476
31,4641,4501,4631,4801,4731,4701,4671,4791,4841,4791,4761,477
41,4621,4451,4631,4801,4731,4701,4671,4791,4851,4791,4751,478
51,4621,4551,4631,4851,4721,4701,4671,4801,4831,4791,4751,477
61,4621,4581,4631,4921,4731,4701,4711,4801,4821,4791,4751,477
71,4621,4621,4631,4921,4731,4671,4691,4801,4811,4791,4751,476
81,4621,4621,4631,4921,4731,4671,4771,4791,4811,4791,4751,477
91,4621,4621,4631,4921,4731,4671,4771,4771,4831,4761,4761,477
101,4621,4621,4631,4851,4671,4691,4761,4771,4851,4741,4781,478
111,4621,4621,4681,4761,4671,4691,4781,4771,4851,4741,4801,479
121,4621,4621,4681,4711,4671,4691,4791,4791,4831,4741,4801,479
131,4621,4621,4681,4661,4701,4671,4771,4821,4801,4741,4801,479
141,4621,4621,4681,4701,4701,4671,4821,4801,4791,4741,4791,479
151,4621,4621,4701,4721,4701,4671,4871,4791,4801,4741,4791,479
161,4621,4621,4731,4721,4731,4671,4841,4791,4821,4751,4791,479
171,4621,4621,4721,4711,4801,4671,4791,4791,4821,4751,4791,479
181,4621,4621,4721,4701,4801,4671,4751,4791,4801,4741,4791,479
191,4621,4621,4721,4691,4781,4671,4731,4791,4791,4741,4791,479
201,4631,4621,4721,4671,4771,4671,4691,4801,4791,4741,4791,479
211,4631,4621,4751,4671,4771,4671,4711,4811,4791,4741,4781,479
221,4631,4621,4691,4671,4771,4671,4741,4801,4791,4771,4771,479
231,4631,4621,4631,4731,4761,4671,4741,4811,4791,4771,4771,479
241,4631,4621,4671,4731,4771,4671,4741,4821,4801,4741,4791,479
251,4081,4621,4721,4661,4791,4671,4751,4831,4811,4741,4791,479
261,4051,4631,4721,4631,4761,4671,4791,4821,4791,4741,4791,479
271,4401,4631,4751,4631,4671,4671,4781,4831,4791,4741,4801,479
281,4001,4631,4751,4631,4711,4701,4781,4841,4791,4741,4781,479
291,4001,4751,4631,4731,4701,4781,4831,4791,4751,4761,479
301,4001,4751,4631,4731,4721,4791,48014791,4751,4751,479
311,4351,4751,4681,4791,4801,4741,487
1,4521,4581,4691,4741,4731,4681,4751,4801,4811,4761,4781,479المعدل

جدول (20)



جدول  ( 21)                 اسعار  الدوالر لشهر آانون األول/2005

سعر المزاداعلى سعر للعروضاقل سعر للعروضسعر السوق

Street Pricelowest  price for bidhieghest  price for bidAuction Price

12/1/20051,4761,4751,4901,473

12/4/20051,4781,4751,4901,473

12/5/20051,4771,4751,4901,473

12/6/20051,4771,4751,4951,473

12/7/20051,4761,4751,4901,473

12/8/20051,4771,4751,4901,473

12/11/20051,4791,4751,4951,475

12/12/20051,4791,4801,4901,475

12/18/20051,4791,4751,4901,475

12/19/20051,4791,4751,4901,475

12/20/20051,4791,4751,4901,476

12/21/20051,4791,4801,4901,474

12/22/20051,4791,4801,4901,475

12/25/20051,4791,4801,4901,475

12/26/20051,4791,4801,4901,475

12/27/20051,4791,4801,4901,475

12/28/20051,4791,4801,4901,475

12/29/20051,4791,4801,4901,475

1,4781,4771,4911,474المعدل

                                Auction & Street   Price  For U.S. Dollars In Baghdad  December  /2005



Table 22

Weight

CPI 100 12115.1 13.9 11814.2 -2.5 11110.5 -6.0 11370.9 2.3 11133.5 -2.1 11249.4 1.0 10954.9 -2.6 12106.8 10.5 12286.0 1.5 13073.5 6.4 13668.9 4.6 14002.0 2.4

Tradable 81.6

Food stuffs 63.2 5116.7 5.8 5321.4 4.0 5534.2 4.0 5904.1 6.7 5449.2 -7.7 5436.6 -0.2 4739.6 -12.8 5311.6 12.1 5676.0 6.9 5864.9 3.3 6259 6.7 6084.2 -2.8

Drink & Cigarettes 3.5 1281.3 12.7 1249.6 -2.5 1184.5 -5.2 1121.1 -5.4 1187.3 5.9 1193.2 0.5 1232.4 3.3 1249.7 1.4 1208.9 -3.3 1145.3 -5.3 1279.2 11.7 1282.5 0.3

Fabrics & Clothes 9.7 3130.9 -3.3 3288.9 5.0 3201.4 -2.6 3230.9 0.9 3369.3 4.3 3370.8 0.0 3461.5 2.7 3330.2 -3.8 3472.2 4.3 3637.8 4.8 3789.5 4.2 3856.0 1.8

Furniture 3.1 3398.5 0.9 3407.6 0.3 3426.5 0.6 3564.5 4.0 3506.4 -1.6 3652.0 4.2 3671.8 0.5 3687.2 0.4 3667.4 -0.5 3730.9 1.7 3784.7 1.4 3867.1 2.2

Fuel & light 2.1 115582.9 80.2 89103.4 -22.9 47373.6 -46.8 40274.9 -15.0 35744.2 -11.2 33627.4 -5.9 36546.6 8.7 64934.9 77.7 60717.3 -6.5 76562.6 26.1 80571.9 5.2 88897.4 10.3

Nontradeables 18.4

 Transportation & Communication 4.9 9068.6 0.6 9251.0 2.0 9071.1 -1.9 9326.4 2.8 9735.7 -1.7 9752.9 0.2 9798.9 0.5 11226.0 14.6 10074.5 -10.3 14419.6 43.1 13822.3 -4.1 15297.7 10.7

Medical services & Medicine 1.5 33369.9 5.1 33571.3 0.6 33960.0 2.3 34972.8 3.0 34380.3 -4.4 35765.3 4.0 35654.5 -0.3 34938.8 -2.0 35303.8 1.0 34950.8 -1.0 36550.5 4.6 36851.7 0.8

 Miscellaneous  Commodities 0.5 7409.1 1.9 7675.2 3.6 7675.2 0.0 8417.7 9.7 8047.9 2.3 8297.2 3.1 8467.6 2.1 8472.4 0.1 8759.0 3.4 8882.0 1.4 9137.9 2.9 9637.4 5.5

 & Services  Rent 11.5 43636.7 4.0 44490.5 2.0 44935.4 1.0 46146.9 2.7 47208.3 -2.1 48430.6 2.6 49060.2 1.3 50335.8 2.6 50990.1 1.3 51958.9 1.9 54089.2 4.1 55657.0 2.9

Memo Items

CPI 12115.1 11814.2 11110.5 11370.9 11133.5 11249.4 10954.9 12106.8 12286.0 13073.5 13668.9 14002.0

Monthly percentage change 13.9 -2.5 -6.0 2.3 -2.1 1.0 -2.6 10.5 1.5 6.4 4.6 2.4

12 month basis (in %) 50.7 55.1 33.6 41.9 40.6 37.2 32.8 41.7 36.4 33.8 32.8 31.6

CPI Tradables 6114.9 5702.5 4950.7 5040.3 4671.6 4624.0 4255.6 5201.6 5355.1 5823.0 6177.4 6250.9

Cumulative (in %) basis to Dec. 04 25.7 17.3 1.8 3.6 -3.9 -4.9 -12.5 7.0 10.1 19.7 27.0 28.5

CPI Nontradables 6000.2 6111.7 6159.8 6330.6 6461.9 6625.4 6699.2 6905.1 6930.9 7250.5 7491.5 7751.1

Cumulative (in %) basis to Dec. 04 3.9 5.8 6.7 9.6 11.9 14.7 16.0 19.6 20.0 25.6 29.7 34.2

CPI  Cumulative (in %) basis to Dec. 04 3.5 5.6 6.2 9.0 11.3 14.0 15.4 18.5 19.1 24.5 28.7 31.6

Consumer Price Index in Iraq
( 1993 = 100 )

2005

Jan. Feb. March April May June July DecemberAugust September October November



     المعدل الموزون ألسعار الفائدة على االيداع واالئتمان

االئتمانالثابتةالتوفيرالشهر

%13.54%7.25%4.60كانون الثاني

%13.38%7.89%5.26شباط

%13.78%7.10%4.28آذار

%14.13%6.94%4.25نيسان

%14.11%6.96%4.24مايس

%14.11%6.86%4.29حزيران

%13.99%6.73%4.24تموز

%14.10%6.71%4.22آب

%14.13%6.69%4.23ايلول

%14.49%6.65%4.23تشرين االول

%14.55%6.52%4.23تشرين الثاني

%14.46%6.48%4.23كانون االول

جدول (23)



    جدول بمعدل االيداع الشهري لالستثمار الليلي

         بالدينار العراقي والدوالر االمريكي

الفائدة المدفوعةسعر الفائدةمعدل االيداع بالدوالرالفائدة المدفوعةسعر الفائدةمعدل االيداع بالدينارالشهر

دوالردوالر امريكيمليون دينارمليون دينار

139,166.8%1,742.5141,099,7222.00%883,3784.00آذار

309,071.7%5,013.4188,018,6672.00%1,524,9284.00نيسان

590,380.7%5,452.0347,562,8302.00%1,604,8314.00مايس

1,187,963.3%5,669.4578,142,1672.50%1,724,4494.00حزيران

1,296,125.0%5,699.5610,433,0652.50%1,443,0485.00تموز

1,265,069.0%5,190.6595,806,7102.50%1,222,3045.00آب

828,071.2%4,802.0402,994,6672.50%1,168,4945.00ايلول

846,531.4%4,985.0398,689,0002.50%1,173,8945.00تشرين االول

873,473.5%4,654.0425,090,4332.50%1,132,4775.00تشرين الثاني

993,826.1%5,053.5468,060,0322.50%1,190,0205.00آانون االول

13,067,82348,261.94,155,897,2938,329,678.7المجموع الكلي 

1,306,782415,589,729المعدل السنوي

جدول (24) 



14 يوم بالدينار العراقي                           كشف بالمبالغ المستثمرة لمدة

                                      للفترة من 2005/7/31 ولغاية 2005/12/31

الفائدة المدفوعة خالل الشهرالرصيد في نهاية الشهرالمسدد خالل الشهرالمبلغ/ مليون دينار

دينار عراقيمليون دينارمليون دينار

424,780213,390211,390491,089,315مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/7/31

211,390الرصيد في 2005/8/1

427,780417,780221,390961,466,301مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/8/31

221,390الرصيد في 2005/9/1

380,000445,890155,5001,026,157,808مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/9/31

155,500الرصيد في 2005/10/1

316,750315,000157,250724,931,507مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/10/31

157,250الرصيد في 2005/11/1

523,200434,350246,100999,600,000مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/11/30

246,100الرصيد في 2005/12/1

499,200441,200304,1001,015,364,384مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/12/31

2,571,7102,267,610304,1005,218,609,315المجموع الكلي للفترة من 2005/7/31
 لغاية 2005/12/31

جدول (25)



30 يوم بالدينارالعراقي                            كشف بالمبالغ المستثمرة لمدة

                                      للفترة من 2005/7/31 ولغاية 2005/12/31

الفائدة المدفوعة خالل الشهرالرصيد في نهاية الشهرالمسدد خالل الشهرالمبلغ/ مليون دينار

دينار عراقيمليون دينارمليون دينار

629,0000629,0000مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/7/31

629,000الرصيد في 2005/8/1

1,039,000629,0001,039,0003,618,904,110مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/8/31

1,039,000الرصيد في 2005/9/1

1,023,0001,039,0001,023,0005,977,808,219مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/9/31

1,023,000الرصيد في 2005/10/1

1,008,0001,023,0001,008,0005,885,753,425مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/10/31

1,008,000الرصيد في 2005/11/1

1,007,0001,008,0001,007,0005,799,452,055مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/11/30

1,007,000الرصيد في 2005/12/1

1,082,0001,007,0001,082,0005,793,698,630مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/12/31

5,788,0004,706,0001,082,00027,075,616,438المجموع الكلي للفترة من 2005/7/31
 لغاية 2005/12/31

جدول (26)



30 يوم بالدوالر االمريكي                     كشف بالمبالغ المستثمرة لمدة

                               للفترة من 2005/8/31 ولغاية 2005/12/31

الفائدة المدفوعة خالل الشهرالرصيد في نهاية الشهرالمسدد خالل الشهرالمبلغ/ دوالر 

دوالر امريكيدوالر امريكيدوالر امريكيامريكي

200,000,0000200,000,0000 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/8/31

200,000,000 الرصيد في 2005/9/1

24,000,000200,000,00024,000,000493,151 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/9/30

24,000,000 الرصيد في 2005/10/1

225,500,00024,000,000225,500,00059,178 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/10/31

225,500,000 الرصيد في 2005/11/1

230,500,000225,500,000230,500,000556,027 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/11/30

230,500,000 الرصيد في 2005/12/1

231,000,000430,500,00031,000,0001,061,507 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/12/31

911,000,000880,000,00031,000,0002,169,863المجموع الكلي للفترة من 2005/8/31
 لغاية 2005/12/31

جدول (27)



90 يوم بالدوالر االمريكي                    كشف بالمبالغ المستثمرة لمدة

                          للفترة من 2005/9/30 ولغاية 2005/12/31

الفائدة المدفوعة خالل الشهرالرصيد في نهاية الشهرالمسدد خالل الشهرالمبلغ/ دوالر 

دوالر امريكيدوالر امريكيدوالر امريكيامريكي

5,000,00005,000,0000 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/9/30

5,000,000 الرصيد في 2005/10/1

005,000,0000 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/10/31

5,000,000 الرصيد في 2005/11/1

005,000,0000 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/11/30

5,000,000 الرصيد في 2005/12/1

5,000,0005,000,0005,000,00040,068 مجموع المبالغ المستثمرة لغاية 2005/12/31

10,000,0005,000,0005,000,00040,068المجموع الكلي للفترة من 2005/9/30
 لغاية 2005/12/31

جدول (28)



زيادة النقد معدل النقد الحد االدنى من االحتياطي القانوني الشهر
 في الصندوق  في الصندوق النقد نسبة الـ5%   لدى البنك نسبة الـ %20

مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار 
958,130239,533777,511537,978كانون الثاني

1,260,283315,071923,403608,332شباط

1,409,744352,436833,323480,888آذار

1,153,752288,438859,470571,032نيسان

1,875,699468,9251,413,251944,326أيار

2,201,457550,3641,649,6301,099,266حزيران

2,335,980583,9951,089,373505,379تموز

2,329,501582,3751,308,086725,711آب

2,414,286603,5711,240,311636,739أيلول

2,383,790595,9481,149,048553,099تشرين األول

2,380,478595,1201,113,309518,190تشرين الثاني

2,372,421593,1051,283,710690,605كانون األول

23,075,5215,768,88113,640,4257,871,545المجموع

1,922,960480,7401,136,702655,962المعدل

جدول(29)

االحتياطي القانوني لعام / 2005



(30) جدول
2004/7/18 ولغايـــة الوقت الحاضر               تفصيـــل تأريخي للمــزادات المقامـــة للفتـرة مـن

           Historical  Details of Auctions T.Bills since 18.7.2004 upto date                      
رقـــم تـاريــخ مبـلـغ مــدة تـاريــخ عـــدد عــدد مجمـوع العطاءات مجموع مبالـغ نسبة مـدى سـعـر المبلغ مجموع مبالغ
المـزاد المــزاد االصدارية الحوالـة االستحقاق المزايديـن المزايديـن التنافسيـة المقبولة العطاءات الغطاء العطاءات الخصم المباع المزادات القائمة

الفائزيــن التنافسية الممنوحة
No.of Date of Amount Term of Maturity Number winning Total valid Total cover Bid range cut off Amount Accumelated

Auction Auction of issue security Date competitive Bidders competitive competitive Ratio yields yield sold Amount for 
(in days) Bidders Bids Awarded % all Auctions

1 7/18/2004 150.000 91 10/18/2004 14 10 154.400 146.780 105.19 3.00% - 9.50% 6.80% 150.000 150.000
2 8/1/2004 50.000 91 11/1/2004 10 6 100.750 46.340 217.41 2.00% - 7.50% 5.50% 50.000 200.000
3 8/15/2004 100.000 91 11/15/2004 10 8 162.600 96.850 167.89 3.00% - 6.50% 5.50% 100.020 300.020
4 8/29/2004 150.000 91 11/29/2004 9 4 178.500 146.560 121.79 2.00% - 7.20% 5.00% 150.010 450.030
5 9/12/2004 150.000 91 12/13/2004 7 5 228.250 147.520 154.72 2.00% - 7.20% 4.00% 150.020 600.050
6 9/26/2004 150.000 91 12/27/2004 7 5 316.250 146.500 215.87 1.50% - 5.00% 3.20% 150.000 750.050
7 10/10/2004 150.000 91 1/10/2005 8 6 289.750 145.270 199.46 2.00% - 5.40% 3.20% 150.020 900.070
8 10/24/2004 150.000 91 1/24/2005 10 6 350.000 145.030 241.33 1.00%  - 5.40% 2.50% 150.030 1050.100
9 11/7/2004 150.000 91 2/7/2005 12 7 437.100 145.510 300.39 1.00% - 3.30% 1.10% 150.010 1200.110

10 11/21/2004 150.000 91 2/20/2005 5 3 281.250 147.010 191.31 1.00% - 5.00% 1.20% 150.010 1350.120
11 12/5/2004 150.000 91 3/7/2005 4 4 122.800 122.800 100.00 2.50%-6.00% 6.00% 124.550 1474.670
12 12/19/2004 200.000 91 3/21/2005 12 12 282.300 196.730 143.50 2.50%-10.00% 6.00% 200.030 1674.700
13 1/2/2005 0 0 Cancelled
14 1/16/2005 100.000 91 4/18/2005 11 9 127.000 97.530 130.22 3.00%-6.80% 5.50% 100.030 1774.730
15 2/6/2005 100.000 91 5/9/2005 11 7 137.400 96.940 141.74 3.00%-7.00% 5.00% 100.040 1874.770
16 2/20/2005 150.000 91 5/23/2005 10 4 253.000 145.520 173.86 3.00%-7.00% 3.00% 150.020 2024.790
17 3/6/2005 200.000 91 6/6/2005 8 6 399.500 197.040 202.75 2.00%-6.90% 3.00% 200.040 2224.830
18 3/20/2005 200.000 91 6/20/2005 8 6 424.000 197.040 215.18 2.00%-6.50% 3.00% 200.040 2424.870
19 4/3/2005 200.000 91 7/4/2005 6 5 396.000 197.020 200.99 3.00%-7.00% 3.00% 200.020 2624.890
20 4/17/2005 150.000 91 7/18/2005 8 6 300.250 147.540 203.50 3.00%-7.00% 3.00% 150.040 2774.930
21 5/2/2005 200.000 91 8/2/2005 5 4 311.000 198.030 157.05 3.00%-6.50% 3.00% 200.030 2974.960
22 5/15/2005 200.000 91 8/15/2005 6 5 375.750 197.020 190.72 4.00%-5.50% 4.00% 200.020 3174.980
23 5/30/2005 200.000 91 8/30/2005 4 4 210.000 198.500 105.79 4.00%-6.50% 6.00% 200.000 3374.980
24 6/13/2005 200.000 91 9/13/2005 6 6 166.000 166.000 84.00 4.00%-7.00% 7.00% 168.000 3542.980
25 7/4/2005 200.000 91 10/4/2005 5 5 177.000 177.000 89.50 4.00%-9.90% 9.90% 179.000 3721.980
26 8/8/2005 171.000 91 11/8/2005 5 5 145.240 145.240 85.81 6.50%-10.50% 10.50% 146.740 3868.720
27 8/29/2005 150.000 91 11/29/2005 4 4 158.500 148.500 100.00 7.00%-11.50% 10.50% 150.000 4018.720
28 9/12/2005 200.000 91 12/13/2005 3 3 221.000 199.000 111.00 7.00%- 10.60% 9.50% 200.000 4218.720
29 9/26/2005 150.000 91 12/27/2005 6 5 162.000 148.510 108.99 7.00%-10.50% 9.50% 150.010 4368.730
30 10/11/2005 200.000 91 1/10/2006 5 5 220.000 199.030 110.48 7.50%-10.50% 9.50% 200.030 4568.760
31 10/24/2005 200.000 91 1/24/2006 7 7 197.000 197.000 100.00 7.00%- 10.00% 10.00% 200.000 4768.760
32 11/7/2005 200.000 91 2/7/2006 6 6 209.500 197.500 106.66 8.00%- 9.60% 9.50% 200.000 4968.760
33 11/21/2005 200.000 91 2/21/2006 5 5 239.000 198.010 120.49 7.00%- 10.00% 9.60% 200.010 5168.770
34 12/5/2005 200.000 91 3/7/2006 7 6 241.490 196.780 122.35 7.00% - 10.50% 9.00% 200.030 5368.800
35 12/19/2005 200.000 91 3/21/2006 10 6 289.500 196.500 146.50 7.00% - 10.50% 8.70% 200.000 5568.800

5671.000
NB.amounts are in I.D Millions

1



جدول (31)
    2005/12/19 2005/10/11 ولغايـــة تفاصيـــل المــزادات المقامـــة للفتـرة مـن      

Details of Auctions for period 11.10.2005 upto 19.01.2005                      

رقـــم تـاريــخ مبـلـغ مــدة تـاريــخ عــدد عــدد مجمـوع العطاءات مجموع مبالـغ نسبة مـدى سـعـر المبلغ مجموع مبالـغ
المـزاد المــزاد االصدارية الحوالـة االستحقاق المزايديـن المزايديـن التنافسيـة المقبولة العطاءات الغطاء العطاءات الخصم المباع المزادات القائمة

الفائزيــن التنافسية الممنوحة
No.of Date of Amount Term of Maturity Number winning Total valid Total cover Bid rang cut off Amount Accumelated

Auction Auction of issue security Date competitive Bidders competitive competitive Ratio yields yield sold Amount for 
(in days) Bidders Bids Awarded % all Auctions

30 10/11/2005 200.000 91 1/10/2006 5 5 220.000 199.030 110.48 7.50%-10.50% 9.50% 200.030 200.030

31 10/24/2005 200.000 91 1/24/2006 7 7 197.000 197.000 100.00 7.00%- 10.00% 10.00% 200.000 400.030

32 11/7/2005 200.000 91 2/7/2006 6 6 209.500 197.500 106.66 8.00%- 9.60% 9.50% 200.000 600.030

33 11/21/2005 200.000 91 2/21/2006 5 5 239.000 198.010 120.49 7.00%- 10.00% 9.60% 200.010 800.040

34 12/5/2005 200.000 91 3/7/2006 7 6 241.490 196.780 122.35 7.00% - 10.50% 9.00% 200.030 1000.070

35 12/19/2005 200.000 91 3/21/2006 10 6 289.500 196.500 146.50 7.00% - 10.50% 8.70% 200.000 1200.070

1200.000

NB.amounts are in I.D Millions



المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
المبالغ بماليين الدنانير شعبة التنبؤات االقتصادية

المسدد 
حسب 
تاريخ 

االستحقاق

مجموع العطاعدد الفائزينى ااسعار العاسعار القطع% المبلغ المستحصل

التنافسية المحعطاءات التنافسطاءات المقدمة% لحساب وزارة المال
100030 5.50 300-6.80 9 97530 11 47 98677 100030 91 18/04/2005 16/01/2005 الرابع عشر
100040 5.00 3.00-7.00 7 96940 10 42 98809 100040 91 09/05/2005 06/02/2005 الخامس عشر
150020 3.00 3.00-7.00 4 145520 10 148907 150020 91 23/05/2005 20/02/2005 السادس عشر
200040 3.00 2.00-6.90 7 197040 8 42 198556 200040 91 06/06/2005 06/03/2005 السابع عشر
200040 3.00 2.00-6.50 6 197040 11 38 198556 200040 91 20/06/2005 20/03/2005 الثامن عشر
200020 3.00 3.00-6.50 5 197020 6 34 198536 200020 91 04/07/2005 03/04/2005 التاسع عشر
150040 3.00 3.00-7.00 6 147540 8 36 148927 150040 91 18/07/2005 17/04/2005 العشرون
200030 3.00 3.00-6.50 4 198030 5 25 198546 200030 91 02/08/2005 02/05/2005 الواحد والعشرون
200020 4.00 4.00-5.50 5 197020 6 34 198046 200020 91 8/15/2008 5/15/2005 الثاني والعشرون
200000 6.00 4.00-6.50 4 198500 4 24 197052 200000 91 8/30/2005 5/30/2005 الثالث والعشرون
168000 7.00 4.00-7.00 6 166000 7 31 165118 168000 91 13/09/2005 13/06/2005 الرابع والعشرون
179000 9.90 4.00-9.90 5 177000 5 29 174688 179000 91 04/10/2005 04/07/2005 الخامس والعشرون
146740 10.50 6.5-10.5 5 145240 5 22 142997 146740 91 08/11/2005 8/8/2005 السادس والعشرون
150000 10.50 7.00-11.50 4 148500 5 27 146174 150000 91 29/11/2005 29/08/2005 السابع والعشرون
200000 9.50 7.00-10.60 3 199000 3 25 195372 200000 91 13/12/2005 13/09/2005 الثامن والعشرون
150010 9.50 7.00-10.50 5 148510 5 28 146539 150010 91 27/12/2005 26/09/2005 التاسع والعشرون
200030 9.50 7.50-10.50 5 199030 5 32 195401 200030 91 10/01/2006 10/10/2005 الثالثون
200000 10.00 7.00-10.00 7 197000 7 31 195134 200000 91 24/01/2006 24/10/2005 الواحد والثالثون
200000 9.50 8.00-9.60 6 197500 6 26 195372 200000 91 07/02/2006 07/11/2005 الثاني والثالثون
200010 9.60 7.00-10.00 5 198010 5 34 195336 200010 91 21/02/2006 21/112005 الثالث والثالثون
200030 9.00 7.00-10.50 6 196780 8 42 195639 200030 91 07/03/2006 06/12/2005 الرابع والثالثون
200000 8.70 7.00-10.50 6 196500 10 46 195754 200000 91 21/03/2006 20/12/2005 الخامس والثالثون

جدول (32) 

تاريخ 
االستحقاق تاريخ المزاد رقم المزاد

Treasury  Bills  Auctions (91) Days

عدد 
العطاءات 
الناجحة

مبلغ 
االصدارية

فترة 
االستحقاق/

يوم
عدد المزايدين



In Million Of U.S Dollars (مليون دوالر)
Items 2005  ( FOB ) 2005 (CIF) الفقرات
1- Trade balance 3,695.2 165.4 1-  الميزان التجاري

Exports (F.O.B) 23,697.4       الصادرات (فوب )
Crude oil  23,199.4 ـــ - النفط الخام

*Recorded 23,199.4            *المسجل
Refined products ـــ 379.5  - المنتجات النفطية 
Other exports ـــ 118.5  - الصادرات االخرى 

Imports ( F.O.B) 20,002.2 23,532.0         االستيرادات (فوب)
1.Government Imports 13,850.9 16,295.2 1. االستيرادات الحكومية
    A- UN Oil for Food Program 860.0 1,011.8       أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم
    B- Post OFFP govt consumption imports 3,570.7 4,200.8      ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 
    C- Post OFFP govt capital imports 3,434.7 4,040.8      ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 
    D- Refined oil products 2,557.5 3,008.8       د - استيرادات المنتجات النفطية 
    E- Other Gov.imports 3,428.0 4,033.0       ه -  االستيرادات الحكومية االخرى
2- Private Sector imports 6,151.3 7,236.8 2- استيرادات القطاع الخاص

A.Cons. goods imports 1,537.8 1,809.2       أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 
B.Capital goods imports 4,613.5 5,427.6       ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

2- Services, net -5,738.9 2- صافي الخدمات
Receipts 355.6     المقبوضات 
Payments 6,094.5     المدفوعات 

Currency printing 9.8         تكاليف طبع العملة
Other 6,084.7         االخرى

3- Income, net 502.3 3 - صافي الدخل
Private 175.1      تعويضات العاملين
Official 327.2      دخل االستثمار / الرسمي

Receipts 417.1         المقبوضات 
Payments 89.9          المدفوعات 
Interest ــــ           الفوائد

4- Transfers, net 3,235.5 4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية
Private, net (incl. NGOs) 211.7       التحويالت الخاصة / تحويالت العاملين
Official 3,023.8       التحويالت الرسمية

Receipts 4,177.2         المقبوضات 
Donor grants *** 349.7            المنح المقدمة من الدول المانحة
U.S. grants 3,827.4            المنح المقدمة من الواليات المتحدة
Other 0.1             االخرى

Payments 1,153.4       المدفوعات 
UN Compensation Fund 1,153.4          صندوق التعويضات 
Other 0.0          االخرى

5- Current Account 1,694.1 5 - الحساب الجاري
(In percent of GDP)         ( نسبة الى الناتج المحلي االجمالي)

*: The Amounts Represent The Data From Credit & Foreign
   Settlment Dept. At CBI In Cash Without Barter Transaction  * : تمثل ارقام االعتمادات CBI  والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 

Table (33)-A-

ميزان المدفوعات العراقي لعام  2005
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS AS OF 2005



In Million Of U.S Dollars (مليون دوالر)
Items 2005(FOB) الفقرات
6-Captial and Financial Acount 2,091.2 6- الحساب الراسمالي والمالي
7- Capital Account\ net 3,536.9 7- صافي الحساب الراسمالي
Capital Account \credit 3,888.9 الحساب الراسمالي / الدائن
Capital Account\debit\ forgiveness 352.0 الحساب الراسمالي / المدين / االعفاء من الدين
8- Financial Account -1,445.7 8 - الحساب المالي

A- Direct investment /Net 515.3 صافي االستثمار المباشر
     Abroad / Debit                  الى الخارج                   
     In Reporting economy /Credit                  الى الداخل                                             
B- Portfolio Investment \Net -1,968.0       صافي استثمار الحافظة
   General Government -1,968.0       الحكومة العامة 
   Portfolio Investment \Assets - drawing -2,312.1       استثمار الحافظة / الموجودات - المسحوب 
   Portfolio Investment\ Assets - Due 344.1       استثمار الحافظة / الموجودات  - المسدد
C- Other Investment , net 7.0       صافي االستثمار االخر

  Official , net 231.6          صافي االستثمارالرسمي 
Assets 231.6            الموجودات

Claims held abroad ـــــ               المستحقات من الخارج
DFI -1,947.3               صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح
UN Oil for Food credits                      2,299.1              التغير في رصيد مذآرة التفاهم
Memo: cumulative OFFP credits       10015.3      المحول من ارصدة مذآرة التفاهم 10015.3الى صندوق اعمار العراق

UN Oil for Food Letter of Credits      1133.3*      المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق 336.9

Trade Credit -70.9               ائتمانات التجارة
Other Assets -49.3               الموجودات االخرى

Liabilities ـــــ           المطلوبات 
Loan disbursements ـــــ                المسحوب من القروض  
Amortization ـــــ                التسديدات 

Private, net \ ODC's -224.6           صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 
Assets -535.0           الموجودات 
Liabilities 310.4           المطلوبات 

9- Errors and omissions 589.2 9- صافي السهو والحذف
10- Overall Balance 4,374.5 10 -الميزان الكلي 
11- Financing -4,374.5 11- التمويل

Central bank (net; increase -) -4,374.5    البنك المرآزي 
Reserves (increase -) -4,374.5       االحتياطيات (الزيادة -)
Reserve Assets -4,374.5       الموجودات االحتياطية 
Monetary Gold 0.0        الذهب النقدي 
Special Drawing Rights 3.5        حقوق السحب الخاص
Reserve Position in the Fund 0.0        وضع االحتياطي لدى الصندوق
Foreign Exchange -4,378.0        الموجودات االجنبية 
Currency and Deposites 2,948.5        العملة والودائع 

     With Monetary Authorties Included FRBNY 270.9   3,418.7       لدى السلطات النقدية 
With Banks -470.2       لدى البنوك الخارجية
Securities -7,326.5       االوراق المالية
Equities ـــــ        سندات الملكية
Bonds & notes ـــــ        سندات واذونات
Money Market Instrument\Financtial Derivatives, net -7,326.5        ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 
Other Cliams ـــــ        المستحقات االخرى 

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

TABLE (33)-B-
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS AS OF2005



شكل (1)                           حساب المزاد من 2003/10/4 ولغاية 2005/12/31
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شكل (2)                                                     معدالت أسعار الدوالر في األسواق المحليه لعام 2005
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شكل (3)                                        أسعار الدوالر لشهر آانون األول / 2005
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Consumer Price Index in Iraq for 2005                                  4 شكل
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شكل (8)
االحتياطي القانوني نسبة الـ20% لعام /2005
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شكل (9)
االحتياطي القانوني نسبة الـ5% لعام /2005
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شكل (10)
معدل النقد في الصندوق  لعام /2005
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شكل (11)
زيادة النقد في الصندوق لعام /2005
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