
2002المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 1

2003المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 2

2006-2005المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 3

2007المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 4

 لمحافظة النجف ، كربالء ،كركوك ،بابل ، ذي قار 2005المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 5

، صالح الدٌن ، مٌسان ، االنبار ، نٌنوى ، بغداد ، المثنى ، واسط ، دٌالى ، البصرة ، 

القادسٌة 2009 - 2008المجموعة االحصائٌة السنوٌة لالعوام 6
(نسختٌن  ) 2013 - 2012المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 7

2012االحصاءات البٌئٌة للعراق لسنة 8
2012تقرٌر الجداول / المسح االجتماعً واالقتصادي لالسرة فً العراق9
دلٌل باهم التوصٌات للبحوث والدراسات المعدة فً جهازي ومركز ودوائر وزارة التخطٌط 10

2015لعام  - 2014-2003للمدة 
2016/ الموجز االحصائً للمحافظات  11

1

 ،  2008  ،  1978التقرٌراالقتصادي السنوي  لالعوام        - البنك المركزي العراقً 

2009  2011,2010 ،2013،2012، 2014

2

النشرة االحصائٌة السنوٌة – البنك المركزي العراقً 

2010,2009,2008,2007,2006,2004,2003 ،2011 ، 2012 ، 2013 ،2014

 

2003لعام  (2003- 1991)المجموعة االحصائٌة عدد خاص3
 2013 ، 2012 ،2011 ،2010 ،2009تقرٌر االستقرار المالً فً العراق لألعوام  4

5

 ، 2012 ، 2010، 2011 ، 2009تقرٌر السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً لالعوام 

2013 2014

( 1990- 2003)احصاءات مٌزان المدفوعات والتجارة الخارجٌة عدد خاص 6

2012الكتاب السنوي- الهٌئة العامة للضرائب / وزارة المالٌة1

2
التقرٌر السنوي/ هٌئة النزاهة 

2009/ 2012 

3
جرٌدة الوقائع العراقٌة/وزارة العدل 

 2014- 2003

4
التقرٌر السنوي الخامس- مركز االٌداع العراقً 

2014

2015التقرٌر السنوي/ مكتب المفتش العام - وزارة النفط 5

1
التقرٌر السنوي والمٌزانٌة العامة- مصرف الرافدٌن 

2007

2
العدد السادس اٌلول- العدد الرابع اذار  / نشرة الرافدٌن المصرفٌة 

2014

3
التقرٌر السنوي والمٌزانٌة العامة المالٌة- المصرف العقاري

2007

4
نبذة مختصرة عن المصرف- المصرف العراقً للتجارة 

2010

5
التقرٌر السنوي- المصرف المتحد لالستثمار 

2012-2010

6
التقرٌر السنوي- مصرف االئتمان العراقً

2012-2010-2009

7
التقرٌر السنوي- مصرف الهدى

2011

8
التقرٌر السنوي-مصرف التعاون االسالمً لالستثمار

2011

9
التقرٌر السنوي- المصرف العراقً االسالمً لالستثماروالتنمٌة 

2011

10
التقرٌرالسنوي- مصرف االستثمار العراقً

2011

11
التقرٌر السنوي- مصرف البالد االسالمً لالستثمار والتموٌل 

2014-2013-2012-2003-2001-2000

12

التقرٌرالسنوي للسنة المالٌة- المصرف الوطنً االسالمً 

2011- 2009-2008- 2007

13
التقرٌر السنوي- مصرف الشمال للتموٌل واالستثمار 

2012-2011

14
التقرٌر السنوي- مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار

2011

15
الحسابات الختامٌة والبٌانات المالٌة- مصرف الشرق االوسط العراقً لالستثمار

  2014 - 2013 - 2012 -2003- 2002- 2001-2000

1994 - 2001-2013  التقرٌر السنوي- مصرف الشرق االوسط العراقً لالستثمار 16

17
التقرٌرالسنوي- مصرف المنصور

2015

18
التقرٌر السنوي-مصرف الخلٌج التجاري 

2012-2011-2010-2008-2007-2006

2002-2005-2006-2008-2009-2011الموجز فً الثقافة المصرفٌة بحوث ودراسات مصرفٌة-مصرف الخلٌج19

2008-2010مالمح السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً-مصرف الخلٌج 20

21
تقٌٌم اداء السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً-مصرف الخلٌج 

2003

22
التقرٌر السنوي-مصرف االتحاد العراقً 

2008

23
التقرٌر السنوي- مصرف بغداد 

2014 - 2012 -2008

24
التقرٌر الدولً-  مصرف كوردستان الدولً 

2014 -2012-2011

25
التقرٌر السنوي-مصرف  االهلً العراقً 

2012-2011-2006-2005

26
التقرٌر السنوي-مصرف اربٌل لالستثمار والتموٌل 

2008-2007

27
التقرٌر السنوي االول والثانً-مصرف اشور الدولً لالستثمار 

2011

28
التقرٌر الثانً والخامس-مصرف دار السالم لالستثمار 

2007-2006

29
التقرٌر السنوي-مصرف دار السالم لالستثمار 

2012-2007-2006-2004-2003-  2002 - 2001- 2000-1999

2010-2012التقرٌر السنوي- الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة 30

31
التقرٌر السنوي الرابع/ التقرٌر السنوي الثانً- مركز االٌداع العراقً 

2013-2011

32
التقرٌر السنوي- مصرف دجلة والفرات للتنمٌة واالستثمار

2012-2011

33
دلٌل الشركات/ سوق العراق لالوراق المالٌة

2013-2011-2008

34
التقرٌر السنوي والبٌانات المالٌة-  مصرف االئتمان العراقً

2012

35
التقرٌر السنوي/سوق العراق لالوراق المالٌة 

2015 -2012-2010-2009-2008-2007

2013البٌانات الختامٌة للسنة المنتهٌة/ مصرف سومر التجاري  36

37
التقرٌر السنوي لمجلس االدارة والبٌانات والحسابات الختامٌة/ المصرف الوطنً االسالمً 

2013

38
2014التقرٌر السنوي/ المصرف العراقً للتجارة

39
2014التقرٌر السنوي والحسابات الختامٌة/ مصرف االقلٌم التجاري

المطبوعات الصادرة عن المصارف العراقٌة

المطبوعات الصادرة عن وزارة التخطٌط

متفرقة

اصدارات البنك المركزي العراقً




