
        (million US$)

20012000ITEMSالفقرات

Current - Account (net)(2+3+4).81691-15410- 1- صافي الحساب الجاري(4+3+2) 

Trade Balance .21720.17734.12-  الميزان التجاري                             

A:Exports (f.o.b)     12872.118742.6          أ- الصادرات (فوب)

B:Imports(f.o.b)     1115211008.6         ب- االستيرادات (فوب ) 

Services (net).99193-13633- 3- صافي الخدمات        

A-Services Exports (receipts)     428.8229.4        أ- صادرات الخدمات (المقبوضات )

B-Services Imports (payments)     1406210148.4        ب- استيرادات الخدمات (المدفوعات)

Unrequited Transfers(net).5984.14-3497.1- 4- صافي التحويالت بدون مقابل 

Net capital account.12161.512161.55 5- صافي حساب رأس المال 

Net errors and omissions.4796.76-62444.5- صافي السهو والخطأ                         

Overall Balance (1+5+6).804.27-804.2-7 - الميزان الكلي (6+5+1)                   
التغير في صافي الموجودات                -8

( - 804.2804.2 االجنبية(زيادة

8.change in net foreign                          
  assets (increase-)

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

مالحظة : اعد الميزان حسب (الطبعة الرابعة)    

 ( ميزان المدفوعات العراقـــي)

2000-2001



( Million US $)                                                                        

2004 2003 2002
1- Trade balance -3,492.3 -222.4 2401.5 1- الميزان  التجاري

Exports (F.O.B) 17,810.0 9711.1 12218.8 الصادرات (فوب)
Crude oil  1/ 17,455.7 8348.8 11343.7    النفط الخام 1 /

Recorded 17,455.7 8273.8 11043.7       المسجل
Smuggld2/ N.A 75.0 300       المهرب 2/

Refined products 244.3 73.5 135    المنتجات النفطية
Other exports 110.0 1288.8 740.1    الصادرات االخرى/عدا النفطية

Imports ( C.I.F) 21,302.3 9933.5 9817.3 االستيرادات (سيف)
1.Government Imports 12,405.7 6525.8 8282.2   1- االستيرادات الحكومية

UN Oil for Food Program 3,622.0 6525.8 8282.2       االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

Post OFFP govt consumption imports 4,687.2 _ _ _ _ _ _
      االستيرادات االستهالآية الحكوميةخارج       

      مذآرة التفاهم

Post OFFP govt capital imports 4,096.5 _ _ _ _ _ _
     االستيرادات الراسمالية الحكومية خارج مذآرة 

     التفاهم
2.Refined oil products 2,100.0 137.3 ــــ    2-المنتجات النفطية 
3.Other G.imports 1,219.0 450.0 1151.4    3- االستيرادات الحكومية االخرى
4.Private Sector imports 5,577.6 2820.4 383.7    4- استيرادات القطاع الخاص

A.Cons. goods imports 1,394.4 1128.2 287.8        أ- استيرادات السلع االستهالآية
B.Capital goods imports 4,183.2 1692.2 95.9        ب - استيرادات السلع الراسمالية

2- Services, net -822.3 -1339.4 -234.5 2- صافي الخدمات
Receipts 150.0 470.0 259.9   المقبوضات 
Payments 972.3 1809.4 494.4   المدفوعات

UN costs and weapons inspection (3%) ــــ 239.2 403.6       مصاريف االمم المتحدة وتفتيش االسلحة (%3)
Currency printing 0.8 120.0 N.A        طبع العملة
Other 971.5 1450.2 90.8        اخرى

3- Income, net 50.8 -361.7 -1156.5 3- صافي الدخل
Private -55.5 60.0 9.7   الخاص
Official 106.3 -421.7 -1166.2    دخل االستثمار الرسمي

Receipts 107.3 21.2 82.0       مقبوضات
Payments 1.0 442.9 1248.2       مدفوعات 
Interest N.A 378.6 797.1       الفائدة

4- Transfers, net 1,859.2 989.0 -1792.5 4- صافي التحويالت 
Private, net (incl. NGOs) 375.5 N.A 13.2   خاص ،صافي(بضمنها المنظمات غير الحكومية) 
Official 1,483.7 989.0 -1805.7    تحويالت رسمية

Receipts 2,350.0 2198.0 131.6       المقبوضات 
Donor grants 211.5 N.A ـــ             منحة الدول المانحة
U.S. grants 2,138.5 2198.0 ـــ            المنحة االمريكية 

Payments 866.3 1209.0 1937.3    المدفوعات
UN Compensation Fund 866.3 1209.0 1937.3        صندوق تعويضات االمم المتحدة 
Other N.A N.A N.A        اخرى

5- Current Account -2,404.6 -934.5 -782.0 5- الحساب الجاري
(In percent of GDP)   (نسبة الى الناتج المحلي االجمالي)

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

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS  2002- 2004



( Million US $)
 2004 2003 2002
Capital Account ــــ ــــ ــــ الحساب الراسمالي

6- Financial Account, excld. CBI foreign po 4,839.0 5.9 -4647.1
الحساب المالي عدا الوضع االجنبي للبنك        -6

   المرآزي
Direct investment 300.0 1000.0 N.A    االستثمار المباشر
Portfolio capital ــــ N.A N.A    راس المال للحافظة
Other capital, net 4,539.0 -994.1 -4647.1    راس المال االخر ، (صافي)

Official , net 7,327.8 -2594.1 -4188.1        حكومي ،(صافي)
Assets 7,327.8 -72.0 N.A          الموجودات

Claims held abroad ـــ N.A N.A             المستحقات من الخارج
DFI 3,705.8 2600 N.A             صندوق اعمار العراق
UN Oil for Food credits 3,622.0 -2672 N.A             التغير في رصيد مذآرة التفاهم

Memo: cumulative OFFP credits ـــ
            المحول من ارصدة مذآرة التفاهم الى    

             صندوق اعمار العراق

UN Oil for Food Letter of Credits ـــ
            المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى      

           صندوق اعمار العراق
Liabilities ـــ -2522.1 -4188.1        المطلوبات

Loan disbursements ـــ N.A N.A            المسحوب من القروض
Amortization ـــ -2522.1 -4188.1            التسديدات

Private, net/ODCs -2,788.8 1600 -459.0      صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى
Assets -2,788.8 -1575.0 -1089.4       الموجودات

Foreign currency, net ـــ -375.0 -246.7            صافي العملة االجنبية 
Gross acquisition ـــ N.A N.A               الحيازة االجمالية
Used for imports -2,788.8 -375.0 -246.7               المستخدم لالستيراد

Other (incld. from smuggled oil) ـــ -1200 -842.7           اخرى (ضمنها .النفط المهرب )
Liabilities ـــ 3175.0 630.4       المطلوبات

7- Errors and omissions 1,777.6 -972.1 -360.3 7- صافي السهو والخطا
8- Overall Balance 4,212.0 -1900.7 -5789.4 8- الميزان الكلي
Financing -4,212.0 1900.7 5789.4  التمويل

Central bank (net; increase -) -4,557.0 -1000 804.2    البنك المرآزي (صافي :زيادة -)
Reserves (increase -) -4,121.0 -1000 804.2       االحتياطيات (زيادة -)
Liabilities (increase +) 436.0        المطلوبات (زيادة +)

Fund credit (net) 436.0           ائتمان الصندوق (صافي)
Disbursement 436.0               المسحوب
Repayments ـــ               المسدد

Changes in arrears 345.0 2900.7 4985.2    التغير في المتاخرات
Financing gap  فجوة التمويل

Exceptional financing التمويل االستثنائي    
Remaining gap الفجوة المتبقية    
Debt relief     اعادة احتساب الدين

Memorandum item  فقرة تذآيرية
Reserves/ of imports of goods and services    االحتياطيات/ استيرادات السلع والخدمات
Reserves/Debt Service    االحتياطيات/خدمة الدين
GDP, $ millions    الناتج المحلي االجمالي ،مليون دوالر

(In percent of GDP)     (نسبة الى الناتج المحلي االجمالي)

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











 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)
Items 2007 ( FOB ) 2007 (CIF) الفقرات
first -current account 20,062.7 اوال- الحساب الجاري
        1- Trade balance 22,964.5         ١-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 39,587.0                 الصادرات (فوب )
Crude oil  37,847.1 ـــ                                    - النفط الخام

          *Recorded 37,847.1                     المسجل*
Refined products ـــ                  1,564.9                   - المنتجات النفطية 
Other exports ـــ                  175.0              - الصادرات االخرى 

          Imports 16,622.5 19,555.9             االستيرادات 
               1.Government Imports 7,969.7 9,376.1                 ١- االستيرادات الحكومية
                    A- UN Oil for Food Program 107.4 126.4                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم
                    B- Post OFFP govt. consumption imports 2,972.1 3,496.6                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 
                    C- Post OFFP govt. capital imports 2,534.8 2,982.1                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 
                    D- Refined oil products 1,446.7 1,702.0                    د - استيرادات المنتجات النفطية 
                    E- Other Gov.imports 908.7 1,069.0                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى
               2- Private Sector imports 8,652.8 10,179.8               ٢- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 2,163.2 2,545.0                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 
              B.Capital goods imports 6,489.6 7,634.8                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

          2- Services, net -4,004.3              ٢- صافي الخدمات
                  Receipts 861.3                   المقبوضات 
                  Payments** 4,865.6                   المدفوعات**               
              Currency printing تكاليف طبع العملة
              Other االخرى

         3- Income, net 1,483.0              ٣ - صافي الدخل
                Private, net (incl. NGOs) -1.0                    تعويضات العاملين
                Official 1,484.0                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 1,922.8                        المقبوضات 
              Payments 438.8                        المدفوعات 
             Interest الفوائد                           

           4- Transfers, net -380.5              ٤ - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية
                Private, net (incl. NGOs) 23.6                      التحويالت الخاصة / تحويالت العاملين
                Official -404.1                      التحويالت الرسمية

              Receipts 1,487.9                      المقبوضات 
Total of Grants 1,462.9 اجمالي المنح

              ['Donor grants] ـــــــ { المنح المقدمة من الدول المانحة }                                            
               [U.S. grants] 1,462.9 {المنح المقدمة من الواليات المتحدة }                      
                Others 25.0                        االخرى

              Payments 1,892.0                    المدفوعات 
               UN Compensation Fund 1,888.6                       صندوق التعويضات 
               Others 3.4                      االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil  
Cash With Barter Transaction  * : تمثل  صادرات النفط الخام (نقدي + مقايضة )
**:(2933.4) Represents The Costs Of Shipment & Insurence      بضمنها (   ٢٩٣٣.٤  ) تكاليف الشحن والتأمين المستقطعة  من  قيمة االستيرادات :**

 ميزان المدفوعات العراقي لعام ٢٠٠٧   
IRAQ : BALANCE of PAYMENTS  2007



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)
Items الفقرات
second -Captial and Financial Acount ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي
     1- Capital Account/ net          ١- صافي الحساب الراسمالي
               credit الدائن               
               debit                المدين  
      2- Financial Account/net صافي الحساب المالي - ٢         

       a- Direct investment /Net              أ-صافي االستثمار المباشر
               credit الداخل
               debit الخارج

       b- Portfolio Investment /Net              ب-  صافي استثمار الحافظة
               General Government          ١ - الحكومة العامة 
                        paid                         المسدد
                       drawing                      المسحوب 

other Sectors   ٢ - قطاعات أخرى         
               credit الداخل
               debit الخارج

    c- Other Investment , net            ج- صافي االستثمار االخر
    Official , net                  صافي االستثمارالرسمي 

      Assets                      الموجودات
       Claims held abroad                         المستحقات من الخارج
       DFI          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                      التغير في رصيد مذآرة التفاهم                       

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3   المحول من ارصدة مذآرة التفاهم ١٠٠١٥.٣الى صندوق اعمار العراق
          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9   المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق ٣٣٦.٩

        Trade Credit                         ائتمانات التجارة
         Other Assets                        الموجودات االخرى

      Liabilities                     المطلوبات 
       Loan disbursements                       المسحوب من القروض  
       Amortization                       التسديدات 

   Private, net/ ODC's                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 
     Assets                          الموجودات 
      Liabilities                          المطلوبات 

     d- reserve assets           د-االصول االحتياطية
          Central bank (net; increase -)                  البنك المرآزي 

        Reserves (increase -)                  االحتياطيات (الزيادة -)
        Reserve Assets                 الموجودات االحتياطية 
        Monetary Gold                 الذهب النقدي 
       Special Drawing Rights                حقوق السحب الخاص
        Reserve Position in the Fund               وضع االحتياطي لدى الصندوق
        Foreign Exchange               الموجودات االجنبية 
        Currency and Deposites              العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                             لدى السلطات النقدية                   
                With Banks                    لدى البنوك الخارجية
        Securities              االوراق المالية
        Equities                    سندات الملكية
        Bonds & notes y                  سندات واذونات
          \Financtial Derivatives, net                   ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 
Other Cliams            المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions ثالثا- صافي السهو والحذف
Scource : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  Balance 
Of Payments Statistics Division .

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

-4,589.1

-4,589.1
__

-4,121.4

320.9
0.0

-11,663.0
-7,073.9
3003.8ـ
-4,070.1

474.2
-11,342.1
-11,342.1
-11,342.1
-11,342.1

0.0

-61.4
__

-1,197.9
-1,672.1

-3,302.7
126.4

-28.1

14,516.0

-4,463.7
-3,265.8
3265.8ـ

-0.2
0.2
0.4

963.9

-1,774.5
-1,774.3
12,741.7

971.8
7.9

-15,941.3
675.1
675.1

__
-16,616.4

 ميزان المدفوعات العراقي لعام ٢٠٠٧    
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS  2007



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items 2008( FOB ) 2008 (CIF) الفقرات

first -current account 28,440.9 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 33,964.6         ١-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 63,726.0                 الصادرات (فوب )

ـ                  Crude oil  61,883.7 ــ                   - النفط الخام

              *Recorded 61,883.7                        المسجل*

ـ                  Refined products ــ 1,576.8                   - المنتجات النفطية (حكومي + خاص ) 

ـ                  Other exports ــ 265.5                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 29,761.4 35,011.6             االستيرادات 

               1.Government Imports 12,972.4 15,259.8                 ١- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 46.2 54.4                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 4,113.0 4,838.8                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 6,169.6 7,258.3                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 2,369.6 2,787.7                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

                    E- Other Gov.imports 253.7 298.5                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    F- Cost of Currency Printing 20.3 22.1                   وـ - استيرادات البنك المرآزي

                      -Current 0.2 0.3                           - جارية 

                     -Consumer 0.7 0.8                           - استهالآية 

                    -Cost of currency printing *** 19.4 21.0                           - تكاليف طبع العملة **

               2- Private Sector imports 16,789.0 19,751.8               ٢- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 4,196.4 4,936.9                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 12,588.9 14,810.5                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

                 C.Private sector refined oil products imports 3.7 4.4                   ج - استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص 

   3- Others (export  counter entrey) ــ ــ ٣- االخرى( القيد المقابل للصادرات )        

          2- Services, net -6,073.4              ٢- صافي الخدمات

                  Receipts 1,499.9                   المقبوضات 

                  Payments*** 7,573.3                   المدفوعات***             

         3- Income, net 3,485.8              ٣ - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 5.5                    تعويضات العاملين

                Official 3,480.3                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 4,032.3                        المقبوضات 

              Payments 552.0                        المدفوعات 

                 Interest on Loan 164.5 الفوائد على القروض                         

                 other 387.5                                  اخرى

           4- Transfers, net -2,936.1              ٤ - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) 67.3                      التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين

                Official -3,003.4                      التحويالت الرسمية

              Receipts 163.0                          المقبوضات 

Total of Grants 160.0 اجمالي المنح

              ['Donor grants] ـــ                        { المنح المقدمة من الدول المانحة }                      

               [U.S. grants] 160.0             {المنح المقدمة من الواليات المتحدة }                      

                Others 3.0                                 االخرى

              Payments 3,166.4                          المدفوعات 

               UN Compensation Fund 3,094.2                       صندوق التعويضات 

               Others 72.2                      االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash Without 
Barter Transaction  * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 
**: The costs of currency printing amounted to (1.6) million dollar **: بلغت قيمة تكاليف شحن العملة (١.٦) مليون دوالر    
*** (5331.3) million usd represents the costs of shipment & insurance 

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام ٢٠٠٨  
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY 2008 

*** : (٥٣٣١.٣) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items 2008( FOB ) 2008 (CIF) الفقرات
second -Captial and Financial Acount -19,978.3 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي
     1- Capital Account/ net 440.8          ١- صافي الحساب الراسمالي
               credit 440.8                الدائن
               debit ــ                المدين  
      2- Financial Account/net -20,419.1          ٢ - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,822.1              أ-صافي االستثمار المباشر
               credit 1,855.7 دائن 
               debit 33.6 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net -2,805.5              ب-  صافي استثمار الحافظة
               General Government -2,814.0          ١ - الحكومة العامة 
                        paid 27,622.6                     المسدد ( دائن ) 
                       drawing 30,436.6                     المسحوب ( مدين )

other Sectors 8.5          ٢ - قطاعات أخرى  
               credit 11.0 الدائن 
               debit 2.5 المدين 

    c- Other Investment , net -785.3            ج- صافي االستثمار االخر
    Official , net 682.7                 صافي االستثمارالرسمي 

      Assets -382.0                      الموجودات

       Claims held abroad ــ                         المستحقات من الخارج
       DFI -436.4          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                     54.4                        التغير في رصيد مذآرة التفاهم

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3   المحول من ارصدة مذآرة التفاهم ١٠٠١٥.٣الى صندوق اعمار العراق

          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9   المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق ٣٣٦.٩

        Trade Credit                         ائتمانات التجارة
         Other Assets                         الموجودات االخرى

      Liabilities 1,064.7                     المطلوبات 
         Capitalized Interests 1,382.9                     الفوائد المرسملة

       Loan disbursements 12.1                       المسحوب من القروض  
       Amortization -330.3                       التسديدات 

   Private, net/ ODC's -1,468.0                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

     Assets -460.9                          الموجودات 
      Liabilities -1,007.1                          المطلوبات 

     d- reserve assets -18,650.4           د-االصول االحتياطية
          Central bank (net; increase -) -18,650.4                  البنك المرآزي 

        Reserves (increase -) -18,650.4                  االحتياطيات (الزيادة -)
        Reserve Assets -18,650.4                 الموجودات االحتياطية 
        Monetary Gold                   الذهب النقدي 
       Special Drawing Rights -6.9                   حقوق السحب الخاص
        Reserve Position in the Fund                   وضع االحتياطي لدى الصندوق
        Foreign Exchange -18,643.5                   الموجودات االجنبية 
        Currency and Deposites -15,140.8                     العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                        -2,128.8                       لدى السلطات النقدية 
                With Banks -13,012.0                       لدى البنوك الخارجية
        Securities -3,502.7                    االوراق الماليـــــة
        Equities                      سندات الملكية
        Bonds & notes                      سندات واذونات
          Money Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net -3,502.7                        ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams                     المستحقات االخرى 
third - Errors and omissions -8,462.6 ثالثا- صافي السهو والحذف
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

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام ٢٠٠٨  
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY 2008 



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)
Items 2009( FOB ) 2009 (CIF) الفقرات

first -current account -1,142.5 اوال- الحساب الجاري
        1- Trade balance 4,145.6         ١-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 39,430.4                 الصادرات (فوب )

Crude oil  38,964.7 ـــ                                    - النفط الخام

          *Recorded 38,964.7                         المسجل*

Refined products ـــ                  342.1                   - المنتجات النفطية (حكومي + خاص)

Other exports ـــ                  123.6                   - الصادرات االخرى 

          Imports 35,284.8 41,511.5             االستيرادات 

               1.Government Imports 12,077.5 14,208.8                 ١- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 3.7 4.3                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 2,899.6 3,411.3                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 7,819.0 9,198.8                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 1,336.9 1,572.8                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

                    E- Other Gov.imports 2.6 3.1                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    F- cost of currency printing ** 15.7 18.5                   وـ - تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 23,207.3 27,302.7               ٢- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 5,796.6 6,819.5                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 17,389.9 20,458.7                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Private Sector Refined oil Products imports 20.8 24.5                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص
          2- Services, net -6,384.8              ٢- صافي الخدمات

                  Receipts 2,198.9                   المقبوضات 

                  Payments** 8,583.7                   المدفوعات**             
         3- Income, net 3,095.1              ٣ - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 13.9                    تعويضات العاملين

                Official 3,081.2                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 3,397.0                        المقبوضات 

              Payments 315.8                        المدفوعات 

Interest on Loans 222 6 ض الق عل ائد الف

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام٢٠٠٩   
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY 2009 

                 Interest on Loans 222.6                           الفوائد  على القروض                                   

                 Other 93.2                           اخرى
           4- Transfers, net -1,998.4              ٤ - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) 141.0                      التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين

                Official -2,139.4                      التحويالت الرسمية

              Receipts 23.3                      المقبوضات 

Total of Grants 0.0 اجمالي المنح
              ['Donor grants] 0.0                        { المنح المقدمة من الدول المانحة }                      

               [U.S. grants] 0.0 {المنح المقدمة من الواليات المتحدة }                      

                Others 23.3                        االخرى

              Payments 2,162.7                    المدفوعات 

               UN Compensation Fund 1,948.2                       صندوق التعويضات 

               Others 214.5                      االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash Without 
Barter Transaction  * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 
**:(6226.7) million usd Represents The Costs Of Shipment & Insurence      بضمنها (    ٦٢٢٦.٧ ) مليون دوالر تكاليف الشحن والتأمين المستقطعة  من  قيمة االستيرادات :**



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)
Items 2009( FOB ) 2009 (CIF) الفقرات
second -Captial and Financial Acount 7,251.5 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي
     1- Capital Account/ net 10.2          ١- صافي الحساب الراسمالي
               credit 11.7                الدائن
               debit 1.5                المدين  
      2- Financial Account/net 7,241.3          ٢ - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,526.4              أ-صافي االستثمار المباشر
               credit 1,598.3 دائن 
               debit 71.9 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net 3,681.4              ب-  صافي استثمار الحافظة
               General Government 3,678.5                   ١ - الحكومة العامة 
                        paid 18,328.6                       المسدد ( دائن ) 
                       drawing 14,650.1                       المسحوب ( مدين )

                 Other Sectors 2.9                  ٢ - قطاعات أخرى  
                         credit 12.4 الدائن 
                         debit 9.5 المدين 

    c- Other Investment , net -3,783.8         ج- صافي االستثمار االخر
    Official , net 574.5               صافي االستثمارالرسمي 

      Assets 321.1                      الموجودات
       Claims held abroad 0.0                         المستحقات من الخارج

DFI 316 8 تا ال ال ف /التغ اق ال ا ا ق ن

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام٢٠٠٩    
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY 2009 

       DFI 316.8                               صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                     4.3                              التغير في رصيد مذآرة التفاهم

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3 0.0   المحول من ارصدة مذآرة التفاهم ١٠٠١٥.٣الى صندوق اعمار العراق

          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9 0.0   المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق ٣٣٦.٩

        Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة
         Other Assets 0.0                        الموجودات االخرى

      Liabilities 253.4                    المطلوبات 
Capitalized  Interests 265.2                        الفوائد المرسملة

       Loan disbursements 53.2                       المسحوب من القروض  
       Amortization -65.0                       التسديدات 

   Private, net/ ODC's -4,358.3                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 
     Assets -5,715.6                          الموجودات 
      Liabilities 1,357.3                          المطلوبات 

     d- reserve assets 5,817.3          د-االصول االحتياطية
          Central bank (net; increase -) 5,817.3             البنك المرآزي  

        Reserves (increase -) 5,817.3                االحتياطيات (الزيادة -)
        Reserve Assets 5,817.3                الموجودات االحتياطية 
        Monetary Gold 0.0                   الذهب النقدي 
       Special Drawing Rights -1,672.7                    حقوق السحب الخاص
        Reserve Position in the Fund 0.0                    وضع االحتياطي لدى الصندوق
        Foreign Assets 7,490.0                  الموجودات االجنبية 
        Currency and Deposites -12,670.2                        العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                        -272.5                            لدى السلطات النقدية 
                With Banks -12,397.7                            لدى البنوك الخارجية
        Securities 20,160.2                        االوراق المالية
        Equities 0.0                             سندات الملكية
        Bonds & notes 0.0                             سندات واذونات
          Money Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net 20,160.2                                 ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams 0.0                      المستحقات االخرى 
third Errors and omissions 6 109 0 والحذف السهو صاف third - Errors and omissionsثالثا -6,109.0 صافي السهو والحذف ثالثا-

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /قسم احصاءات ميزان المدفوعات 
Scorce : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  Balance Of  / المصدر: البنك المرآزي العراقي   



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items 2010( FOB ) 2010 (CIF) الفقرات

first -current account 6,477.4 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 14,435.6         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 51,763.6                 الصادرات (فوب )

Crude oil  51,453.0 ـــ                                    - النفط الخام 

Governmental ـــ                  51,394.5                       - حكومي

              *Recorded/private 58.5                       - خاص

Oil Products (gov.+ private) ـــ                  136.1                   - المنتجات النفطية  

Governmental ـــ                     84.2                       - حكومي

Private ـــ                     51.9                       - خاص

Other exports(goods except the oil + culfur) ـــ                     174.5                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 37,328.0 43,915.3             االستيرادات 

               1.Government Imports 9,555.3 11,241.5                 1- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 8.1 9.5                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 3,199.7 3,764.3                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 4,686.1 5,513.1                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 1,638.3 1,927.4                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

                    E- Other Gov.imports 0.0 0.0                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    F- Cost of currency printing 23.1 27.2                   و -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 27,772.7 32,673.8               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 6,937.3 8,161.5                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 20,811.8 24,484.5                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Oil products imports private sector 23.6 27.8                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

          2- Services, net -7,044.1              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,835.3                   المقبوضات 

                  Payments** 9,879.4                   المدفوعات**             

         3- Income, net 1,593.2              3 - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 15.3                    تعويضات العاملين

                Official 1,577.9                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 2,062.2                        المقبوضات 

              Payments 484.3                        المدفوعات 

                - Interest/external dept. 342.3                            - االفوائد على الدين العام الخارجي                

                - others 142.0                   - اخرى                                               

           4- Transfers, net -2,507.3              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) 82.1                      التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين

                Official -2,589.4                      التحويالت الرسمية

              Receipts 0.0                          المقبوضات 

Total of Grants 0.0 اجمالي المنح

              ['Donor grants] 0.0 "المنح المقدمة من الدول المانحة "

               [U.S. grants] "المنح المقدمة من الواليات المتحدة "

                Others 0.0                                 االخرى

              Payments 2,589.4                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 2,569.7                            صندوق التعويضات 

               Others 19.7                           االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/General 
Investment  Dept. At CBI In Cash Without Barter Transaction  * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 
** (6587.3)  million usd represents the costs of shipment & insurance 

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام 2010 
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2010

**: (6587.3) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items 2010( FOB ) 2010 (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount 1,468.5 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 25.3          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 25.3                الدائن

               debit ــ                المدين  

      2- Financial Account/net 1,443.2          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,271.3              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 1,396.2 دائن 

               debit 124.9 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net 795.4              ب-  صافي استثمار الحافظة

               General Government 738.9          1 - الحكومة العامة 

                        paid 19,122.8                     المسدد ( دائن ) 

                       drawing 18,383.9                     المسحوب ( مدين )

other Sectors 56.5          2 - قطاعات أخرى  

               credit 76.0 الدائن 

               debit 19.5 المدين 

    c- Other Investment , net 5,642.5            ج- صافي االستثمار االخر

    Official , net 4,279.2                 صافي االستثمارالرسمي 

      Assets 2,440.3                      الموجودات

       Claims held abroad ــ                         المستحقات من الخارج

       DFI 2,430.8          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                      9.5                        التغير في رصيد مذآرة التفاهم

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3 ــ   المحول من ارصدة مذآرة التفاهم 10015.3الى صندوق اعمار العراق

          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9 0.0   المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق 336.9

        Trade Credit ــ                         ائتمانات التجارة

         Other Assets ــ                         الموجودات االخرى

      Liabilities 1,838.9                     المطلوبات 

Capitalized interests 296.6                    - الفوائد المرسملة                                          

       Loan disbursements 1,560.2                       - المسحوب من القروض                                 

       Amortization -17.9                      - التسديدات                                                 

   Private, net/ ODC's 1,363.3                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

     Assets 2,858.2                          الموجودات 

      Liabilities -1,494.9                          المطلوبات 

     d- reserve assets -6,266.0           د-االصول االحتياطية

          Central bank (net; increase -) -6,266.0                    البنك المرآزي 

        Reserves (increase -) -6,266.0                    االحتياطيات (الزيادة -)

        Reserve Assets -6,266.0                   الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold 0.0                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 12.5                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Assets -6,278.5                     الموجودات االجنبية 

        Currency and Deposites 5,477.0                        العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                         4,046.8                          لدى السلطات النقدية 

                With Banks 1,430.2                          لدى البنوك الخارجية

        Securities -11,755.5                      االوراق الماليـــــة

        Equities 0.0                          سندات الملكية

        Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات
          Monetary  Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net -11,755.5                        ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams ــ                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -7,945.9 ثالثا- صافي السهو والحذف
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

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام 2010  
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2010



 Million Of  U.S $ (ملٌون دوالر)

Items 2011( FOB ) 2011 (CIF) الفقرات

first -current account 26,128.8 الحساب الجاري -اوال

        1- Trade balance 39,048.0 المٌزان التجاري  -1        

          Exports (F.O.B) 79,680.5 (فوب )                الصادرات 

Crude oil  79,407.5 ـــ                  النفط الخام                   - 

                       Governmental 79,385.7 حكومً                      - 

              *Recorded/private 21.8 خاص                      - 

Oil Products (gov.+ private) ـــ                  52.0 المنتجات النفطٌة                    - 

                          -  Governmental 20.1 حكومً                      - 

                           -  private 31.9 خاص                      - 

Other exports(goods except the oil + culfur) ـــ                  221.0 0.0 الصادرات االخرى بضمنها الكبرٌت                   - 

          Imports 40,632.5 47,802.9             االستٌرادات 

               1.Government Imports 10,986.7 12,925.5 االستٌرادات الحكومٌة- 1                

                    A- UN Oil for Food Program 0.0 0.0 االستٌرادات بموجب مذكرة التفاهم-                    أ 

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 3,315.3 3,900.3 االستٌرادات االستهالكٌة خارج مذكرة التفاهم -                   ب

                    C- Post OFFP govt. capital imports 4,763.3 5,603.9 االستٌرادات الراسمالٌة خارج مذكرة التفاهم -                   ج 

                    D- Refined oil products 2,901.4 3,413.4 استٌرادات المنتجات النفطٌة -                    د 

                    E- Other Gov.imports 0.0 0.0 االستٌرادات الحكومٌة االخرى-                    هـ 

                    F- Cost of currency printing 6.7 7.9 تكالٌف طبع العملة-                    و 

               2- Private Sector imports 29,645.8 34,877.4 استٌرادات القطاع الخاص- 2              

             A.Cons. goods imports 7,411.3 8,719.2 استٌرادات القطاع الخاص االستهالكٌة -                   أ 

              B.Capital goods imports 22,233.9 26,157.5 استٌرادات القطاع الخاص الراسمالٌة-                   ب

              C.Oil products imports private sector 0.6 0.7 استٌرادات منتجات نفطٌة قطاع خاص-                   ج

          2- Services, net -8,296.0 صافً الخدمات- 2             

                  Receipts 2,828.0                   المقبوضات 

                  Payments** 11,124.0                   المدفوعات**             

         3- Income, net -237.4 صافً الدخل - 3             

                Private, net (incl. NGOs) 18.4                    تعوٌضات العاملٌن

                Official -255.8 الرسمً/                   دخل االستثمار 

              Receipts 1,149.2                        المقبوضات 

              Payments 1,405.0                        المدفوعات 

                - Interest/external debt 1,083.3 االفوائد على الدٌن العام الخارجً                                           - 

                - others 321.7 اخرى                                                                 - 

           4- Transfers, net -4,385.8 صافً التحوٌالت بدون مقابل الجارٌة - 4             

                Private, net (incl. NGOs) 115.0                      التحوٌالت الخاصة و تحوٌالت العاملٌن

                Official -4,500.8                      التحوٌالت الرسمٌة

              Receipts 7.4                          المقبوضات 

Total of Grants 3.9 اجمالً المنح

              ['Donor grants] 3.9                                      { المنح المقدمة من الدول المانحة }                      

               [U.S. grants] 0.0                                {المنح المقدمة من الوالٌات المتحدة }                      

                Others 3.5                                 االخرى

              Payments 4,508.2                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 4,369.3                            صندوق التعوٌضات 

               Others 138.9                           االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil 

Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash Without 

Barter Transaction تمثل ارقام  قسم النفط فً المدٌرٌة العامة لالستثمارات بالبنك المركزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عملٌات المقاٌضة  * : 

** (7170.4)  million usd represents the costs of shipment & insurance 

   2011 مٌزان المدفوعات العراقً  لعام

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2011

ملٌون دوالر تكالٌف الشحن والتامٌن المستقطعة من قٌمة االستٌرادات  (7170.4)**: 



 Million Of U.S$ (ملٌون دوالر)

Items 2011( FOB ) 2011 (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount -22,939.2 الحساب الراسمالً والمالً- ثانٌا 

     1- Capital Account/ net 11.1 صافً الحساب الراسمالً- 1         

               credit 11.1                الدائن

               debit 0.0                المدٌن  

      2- Financial Account/net -22,950.3 صافً الحساب المالً - 2         

       a- Direct investment /Net 1,516.3 صافً االستثمار المباشر-             أ

               credit 1,882.3 دائن 

               debit 366.0 مدٌن 

       b- Portfolio Investment /Net -6,382.0 صافً استثمار الحافظة-               ب

          1-General Government -6,541.5 الحكومة العامة  - 1         

                        paid 19,648.2  (دائن  )                    المسدد 

                       drawing 26,189.7 (مدٌن  )                    المسحوب 

             2-other Sectors 159.5 قطاعات أخرى   - 2         

                  credit 228.5 الدائن 

                  debit 69.0 المدٌن 

    c- Other Investment , net -7,690.9 صافً االستثمار االخر-            ج

     Official , net -8,839.1                 صافً االستثمارالرسمً 

      Assets -9,197.8  الموجودات                    

       Claims held abroad 6.2                         المستحقات من الخارج

       DFI -9,059.3 التغٌر فً الرصٌد المتاح/         صندوق اعمار العراق 

       UN Oil for Food credits                      0.0                        التغٌر فً رصٌد مذكرة التفاهم

 Memo: cumulative OFFP credits       10015.3 0.0 الى صندوق اعمار العراق10015.3  المحول من ارصدة مذكرة التفاهم 

          'UN Oil for Food Letter of Credits     336.9 0.0 336.9المتبقً من رصٌد مذكرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق   

        Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets -144.7  الموجودات االخرى                       

      Liabilities 358.7                     المطلوبات 

         Capitlaized Interest 115.6 الفوائد المرسملة                                                             - 

       Loan disbursements 643.9 المسحوب من القروض                                                       - 

       Amortization -400.8 التسدٌدات                                                                      - 

   Private, net/ ODC's 1,148.2                 صافً االستثمار لشركات االٌداع االخرى 

     Assets 940.7                          الموجودات 

      Liabilities 207.5                          المطلوبات 

     d- reserve assets -10,393.7 االصول االحتٌاطٌة-          د

          Central bank (net; increase -) -10,393.7                    البنك المركزي 

        Reserves (increase -) -10,393.7 (-الزٌادة )                   االحتٌاطٌات 

        Reserve Assets -10,393.7                   الموجودات االحتٌاطٌة 

        Monetary Gold 0.0                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 24.6                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتٌاطً لدى الصندوق

        Foreign Assets -10,418.3                     الموجودات االجنبٌة 

        Currency and Deposites -1,074.7                        العملة والودائع 

                           With Monetary Authorties 
                            -1,189.6                          لدى السلطات النقدٌة 

                With Banks 114.9                          لدى البنوك الخارجٌة

        Securities -9,343.6                      االوراق المالٌـــــة

        Equities 0.0                          سندات الملكٌة

        Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات
          Money Market Instrument

          \Financtial Derivatives, net -9,343.6 صافً المشتقات المالٌة /                        ادوات السوق النقدٌة 

Other Cliams                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -3,189.6 صافً السهو والحذف- ثالثا

Scorce : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  Balance Of 

Payments Statistics Division .

/ البنك المركزي العراقً :    المصدر

قسم احصاءات مٌزان المدفوعات/ المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث 

   2011 مٌزان المدفوعات العراقً  لعام 

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2011



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 29,542.0 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 44,053.6         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 94,208.6                 الصادرات (فوب )

Crude oil  93,778.5 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 93,778.5                       - حكومي

                 private 0.0                       - خاص

Oil Products 133.6 ـــ                                    - المنتجات النفطية  

                          -  Governmental 70.0                       - حكومي

                           -  private 63.6                       - خاص

Other exports(goods except the oil + sulfur) ـــ                  296.5                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 50,155.0 59,005.9             االستيرادات 

               1.Government Imports 18,216.6 21,431.3                 1- االستيرادات الحكومية

                    A-  consumption imports 4,827.2 5,679.0                   أ- االستيرادات االستهالآية  

                    B-  capital imports 8,856.9 10,419.9                   ب - االستيرادات الراسمالية 

                    C- Refined oil products 4,521.5 5,319.5                   ج - استيرادات المنتجات النفطية 

                    D- Other Gov.imports 0.0 0.0                   دـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    E- Cost of currency printing 11.0 12.9                   هـ -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 31,938.4 37,574.6               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 7,982.6 9,391.3                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 23,948.0 28,174.1                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Oil products imports private sector 7.8 9.2                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

          2- Services, net -10,458.8              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,834.1                   المقبوضات 

                  Payments** 13,292.9                   المدفوعات**             

         3- Income, net 1,059.2              3 - صافي الدخل

                Compensation of employee 23.6                    تعويضات العاملين

                Official 1,035.6                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 2,048.4                      المقبوضات 

              Payments 1,012.8                      المدفوعات 

                - Interest/external debt 558.4                             - االفوائد على الدين العام الخارجي                                                           

                - others 454.4 اخرى                                                             -                         

           4- Transfers, net -5,112.0              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Special transfers and Remittance 34.7               التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين     

                Official -5,146.7                 التحويالت الرسمية

              Receipts 16.9                      المقبوضات 

Total of Grants 13.3 اجمالي المنح                                                            

                        ['Donor grants] 13.3                                               { المنح المقدمة من الدول المانحة }                                     

                        [U.S. grants] 0.0                                               { المنح المقدمة من الواليات المتحدة}            

                        Others 3.6                                االخرى                                                       

            Payments 5,163.6                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 5,096.9                            صندوق التعويضات ( بضمنها البطاقة الصفراء)

               Others 66.7                           االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/General 
Investment  Dept. At CBI In Cash Without Barter Transaction  * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 

** (3905.6)  million USD represents the costs of shipment & insurance 

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام2012 (معدل)  

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY  2012( Amended)

**: (3905,6) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount -25,424.1 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 6.6          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 6.6                الدائن

               debit 0.0                المدين  

      2- Financial Account/net -25,430.7          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 2,910.9              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 3,400.4                 دائن 

               debit 489.5                 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net -5,672.1              ب-  صافي استثمار الحافظة

          1-General Government -5,679.3          1 - الحكومة العامة 

                        paid 38,822.5                     المسدد ( دائن ) 

                       drawing 44,501.8                     المسحوب ( مدين )

             2-other Sectors 7.2          2 - قطاعات أخرى  

                  credit 73.8              الدائن 

                  debit 66.6              المدين 

      c- Other Investment , net -13,414.8            ج- صافي االستثمار االخر

        Official , net -3,463.9                 صافي االستثمارالرسمي 

          Assets -1,594.0                      الموجودات

         Claims held abroad 4.2                         المستحقات من الخارج

         DFI -1,549.9          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

         Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets -48.3                         الموجودات االخرى

      Liabilities -1,869.9                     المطلوبات 

            Capitlaized Interest 0.0                        - الفوائد المرسملة                                          

         Loan disbursements -1,050.4                        - المسحوب من القروض                                 

         Amortization -819.5                        - التسديدات                                                 

   Private, net/ ODC's -9,950.9                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

          Assets -3,372.7                          الموجودات 

           Liabilities -6,578.2                          المطلوبات 

     d- reserve assets -9,254.7           د-االصول االحتياطية

          Central bank (net; increase -) -9,254.7                    البنك المرآزي 

        Reserves (increase -) -9,254.7                    االحتياطيات (الزيادة -)

    Reserve Assets     -9,254.7              الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold -1,267.9                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 21.3                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Assets -8,008.1                     الموجودات االجنبية 

                  Currency and Deposites -3,810.5                       العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                             -4,355.2                          لدى السلطات النقدية 

                     With Banks 544.7                          لدى البنوك الخارجية

                  Securities -4,197.6                      االوراق الماليـــــة

                      Equities 0.0                          سندات الملكية

                      Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات
                            Money Market Instrument
                            \Financtial Derivatives, net -4,197.6                          ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

                 Other Cliams 0.0                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -4,117.9 ثالثا- صافي السهو والحذف
Source : 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 .  

 ميزان المدفوعات العراقي  لعام2012 (معدل)  

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY  2012( Amended)




