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  ــة ــــدمـمق

""""""""  
ى االقتصاد العراقي من التدهور طيلـة الفتـرة المنـصرمة بـسبب             ـعان

السياسات االقتصادية غير الرشيدة التي اتسمت بها تلـك الفتـرة مـضافاً لـذلك               
نـت مـن افـرازات      االزمات االقتصادية المتعاقبة التي عاشها االقتصاد والتي كا       

ى موارد  ـالحروب والحصار االقتصادي، االمر الذي انعكس بالدرجة االساس عل        
   .تي انفقت في مجاالت ال مبرر لهـا العراق االقتصادية ال

  
لى مواصلة الجهود من اجل ابراز اهمية       اسعى البنك المركزي العراقي     وي

انطالقاً من ذلك   صادية و نشر التقارير االقت  خالل  من  وطبيعة االنشطة االقتصادية    
 بعـد تقريـره      2004فقد اعد البنك المركزي تقريره االقتصادي السنوي للعـام          

لقطاعات االقتـصادية   يتضمن تحليالً ل  هذا التقرير   و،   2003السابق الخاص بعام    
  -:التي يمكن اجمالها بالشكل االتــي

                     
توفر االرقام الرسـمية الخاصـة      الرغم من عدم    ففي القطاع الحقيقي وعلى     

بحركة هذا القطاع فقد تم تقدير نسب مساهمة القطاعات االقتصادية الداخلـة فـي              
حيث اشارت تلك التقديرات بان الناتج المحلي االجمـالي          الناتج المحلي االجمالي  

مليون دوالر امريكي ، مع االشارة الى ان هنـاك          ) 24384( قـد بلغ    2004لعام  
حيث كانت اعلى نسبة للنمو     . ً في اقيام هذا الناتج خالل اشهر التقرير         تقلباً واضحا 

هر كانون اول حيـث     وادنى نسبة كانت لش   )  % 29.3 (في شهر شباط اذ بلغت      
ويعود سبب هذا التذبذب بالدرجـة االسـاس الـى          )  % 22.9( انخفضت بنسبة   

اعات االقتـصادية   ا مساهمة القط  ـم أ .قتصادية السائدة في تلك الفترة      الظروف اال 
في الناتج المحلي االجمالي فقد احتل النفط المرتبة االولى في مكونات هذا النـاتج              

من الناتج المحلـي االجمـالي امــا بقيـة          %) 80(حيث تقدر مساهمته بحوالي     
القطاعات فقد تدنت مساهمتها بسبب ضعف اداءها ، اذ تراوحت تلك المـساهمات             

  .ت لتلك القطاعا%) 5(و %) 2(بين 
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بنـسبة  ) M1( ارتفع عرض النقد بالمفهوم الضيق      أمـا القطاع النقدي فقد     
خالل شهر كانون اول مقارنة بالشهر السابق له ويعزي ذلك الى زيـادة             %) 18( 

مكونات هذا الخزين المتمثلة في الودائع الجارية وصافي العملة في التداول ، امـا              
عن المفهوم الضيق   %) 17(فقد ارتفع بنسبة     ) M2(مة الواسع   عرض النقد بمفهو  

       .ع الثابتة والتوفير للقطاع الخاص وذلك بسبب زيادة كل من الودائ
  
 نجد ان   2004من خالل استعراض الرقم القياسي السعار المستهلك لعام         و

شهر تشرين اول من العام المذكور قد سجل اعلى نسبة للـرقم القياسـي بلغـت                
في حين سجلت االسعار استقراراً نسبياً خالل النصف االول من العام           , %) 5.8(

اال ان  , وكان هذا االستقرار واضحاً في االشهر نيسان لغايـة تمـوز            , المذكور  
الوضع اصبح معكوساً خالل الفترة الالحقة خاصة من شهر آب لغاية كانون اول             

   عن الفتـرة الـسابقة    %) 17( بنسبة   اذ ارتفع الرقم القياسي العام    , من نفس العام    
فـي  %) 88(حيث سجلت مجموعة الوقود واالضاءة اعلى نسبة ارتفاع اذ بلغت           

  .شهر االخيرة عن الفترة السابقة الخمسة ا
  
ا بالنسبة السعار الفائدة لاليداع واالقتراض المصرفي فقـد اعطيـت           ـام

تي انخفضت معدالتها    وال 1/3/2004المصارف الحرية في تقرير سعر الفائدة بعد        
بينما حصل ارتفاع طفيف في شهر نيـسان علـى          , على االيداع لمدة ستة اشهر      

, %) 0. 52(القروض الممنوحة لمدة ستة اشهر عما كانت عليه في آذار وبنسبة            
)  %1. 53 (و  )  %0. 25 (واستمر االنخفاض لشهري مايس وحزيران بنسبة       

سعار الفائدة على االئتمـان المـصرفي       في حين حافظت معدالت ا    , على التوالي   
   . تموز وآب من نفس العام يلشهر

  
وبخصوص معدالت اسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي فقد اعتمـد           

ه بالنسبة لما يتعلق بالسحب على المكشوف والسلف ـالبنك اسعار الفائدة الخاصة ب  
اما في  )  %14 (ار  حيث كانت في بداية آذ    ) خصم الكمبياالت   (والقروض ومنها   

على % ) 11, % 12, % 12. 6 (نيسان ومايس وحزيران فقد تـم التعديل الى        
  .التوالـي 
  

امـا مـا يتعلق بالمزادات التي يقيمها البنك المركزي فقد بلغت اثنا عشر            
   .31/12/2004ليون دينار لغايــة م) 167477(زاداً بلغ مجموع اقيامها ـم
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سجل الحساب الجاري في ميزان المـدفوعات       قدم فقد   وعلى اساس كل ما ت    
مليون دوالر نجم عن العجز الكبيـر       )  2404. 6  ( دارهـــالعراقي عجزاً مق  

ـ       مليـون دوالر وكـذلك     )  3492. 3 (غ  ـالحاصل في الميزان التجاري الذي بل
جاءت االرقـام   , مليون دوالر   )  822. 3 (غ  ــالعجز في حساب الخدمات البال    

ي اجريت فـي كانون    ة نتيجة للتقديرات التي استندت على المشاورات الت       المذكور
   .2004/ اول 
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  الفصل االول
  النشاط الحقيقي

 """"""""""  
   

ً مستمرا        نتيجة للسياسات االقتصادية الخاطئة  شهد االقتصاد العراقي تدهورا
ته االقتصادية آ منشمعظم أوقفقتصادي الذي والحروب التي مر بها والحصار اال

 الى استنزاف الموارد المالية للبلد أدى مماجزئي،  أوبشكل آلي )  والخدميةاإلنتاجية(
 دما يزي خالل غير المناسب واالستخدام اإلهمال فضًال عن  البنى التحتية تحطيمو

ثمارات بسبب وتدهورت خالل هذه الفترة القيمة الحقيقية لالست عشرين عاما عن
 النشاط االقتصادي في القطاعات االقتصادية ع، فتراجارتفاع معدالت التضخم 

  .األفراد  الحقيقية لدخول ة القيمتراجعو مشكلة البطالة تالمختلفة وتفاقم
 الكبيرة التي األضرار حدة بسبب لحالة المتردية قد تفاقمت وازدادت ان هذه ا         

 وما تبعتها من عمليات تخريب وسلب األخيرةء الحرب  البنى التحتية جراأصابت
وفر االمر الذي انعكس سلبًا على امكانية ت األمن ونهب للممتلكات العامة وانعدام

 إنبعد و 2004 قيم القطاعات االقتصادية خالل اشهر العام نالرسمية ع األرقام
 من احصاءاتبما لديها  عن تزويدنا اإلنمائياعتذرت وزارة التخطيط والتعاون 

لجانا الى طريقة تقدير نسب مساهمة القطاعات االقتصادية في  دفنية، فقالسباب 
لناتج المحلي ا وعليه فان تقديرات .األخيرة للسنوات الثالثة اإلجماليالناتج المحلي 

   :ادناه مبينة بالجدول 2004 اشهر عام  حسباإلجمالي
  

  2004تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي ألشهر عام 
  

  %نسبة النمو  )$مليون (GDPقيمة  األشهر
  ـــ  1354  آانون الثاني
  29ر3  1751  شباط
  2ر9 )-(     1701  آذار
  34          2281  نيسان
  1ر2) -(     2254  أيار

  10ر3 )-(     2022  حزيران
  8ر2 )-(     1857  تموز
  13ر1  2101  أب
  6  2228  أيلول
  9ر6  2441  األولتشرين 

  1ر6  2481  يتشرين الثان
  22ر9 )-(     1913  األولآانون 

  ــــ  24384  المجموع
  2004 االقتصادية الشهرية لعام المحلي، التقارير االقتصاد واألبحاث، قسم لإلحصاءالمديرية العامة  :المصدر
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 )GDP (اإلجماليقيم الناتج المحلي السابق يبين تذبذب ن الجدول ا       
 القيمة خالل شهر شباط ت اذ ازداد2004ر عام خالل اشه)  صعودا ونزوال (

 بنسبة آذاروانخفضت خالل شهر )  %29. 3 ( عن شهر كانون الثاني بنسبة
خالل شهر نيسان  اإلجمالي نسبة زيادة للناتج المحلي أعلىوبلغت )  2%. 9 (

 وحزيران وتموز فكانت أيار األشهرم انخفضت خالل ـث ) %34 (حيث كانت
 أخذتبعد ذلك ، اال انها  على التوالي ) %8. 2 (و)  10%. 3 ) ( 1%. 2 (

 قيمة خالل أعلى حتى وصلت الى األول وتشرين وأيلول أب األشهرتزداد خالل 
مليون دوالر خالل شهر تشرين الثاني لكن بنسبة زيادة )  2481 (العام فبلغت 

 الياإلجمم انخفضت قيمة الناتج المحلي ـ ثاألولعن شهر تشرين ) 1%. 6 (
وبشكل عام فان الناتج المحلي  . ) %22. 9 (بنسبة األولخالل شهر كانون 

  % ) .2. 9( شهرية مقدارهـا بزيادة  2004زداد خالل عام  اجمالياال
  

 2004 لعام  الحقيقياإلجماليالناتج المحلي  ا تقدم فقد بلغـ ضوء ميـف  و    
 ون ملي) 48768 ( ا يساويـمليون دوالر أي م ) 24384 ( هما قيمت
 يساوي 1988المعدل السنوي لسعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر لعام(دينار

 وهي 2003عن عام )  %80.0 (،أي بنسبة زيادة قدرها ) ديناران لكل دوالر
 السابقة اذا ما قورنت باألعوام اإلجماليتعتبر نسبة نمو جيدة للناتج المحلي 

  .   خالل السنوات االخيرةاإلجماليالمحلي والجدول ادناة يبين تطور الناتج 
  

   )2004-2001( للسنواتاإلجماليالقيم الفعلية والمقدره للناتج المحلي 
   )1988باالسعار الثابتة لسنة ( 

  %نسبة النمو   مليون دينار )  GDP(  السنوات
2001  
  

47951.0  6 .3  

2002  
  

9 .41022  )-(  8 .14  

2003  
  

2 .26990  )-(  0 .34  

2004*  
  

48678.0  80.0   

  
ية اجمالي والدخل القومي لغاله التخطيط ،المديرية العامة للحسابات القومية ،تقديرات الناتج المحلي اوزار : المصدر 

  2003عام 
لسنة  جمالي التقدير اولي للناتج المحلي ا حصاء واألبحاث ،الالمديرية العامة ل البنك المرآزي العراقي ،  *

2004      
  
  
  
   



 9

  قطاع النفط   -والا
 2004ام ـان من اهم اسباب تذبذب الناتج المحلي خالل اشهر ع

قتصادية والسياسية السائدة خالل الفترة أوالً وانخفاض الوضاع االهي ا
 من مكونات األكبرعوائد قطاع النفط ثانياً ، حيث يشكل هذا القطاع النسبة 

 يبين تالي والجدول ال %)80(اإلجمالي والتي تقدر بحوالي الناتج المحلي 
  :العام المذكوراشهر تقدير قيم ناتج القطاع النفطي خالل 

  
   2004 امـتقديرات ناتج القطاع النفطي لع                  

  
  قيم ناتج القطاع النفطي  األشهر

  )$مليون (
  1083  كانون الثاني
  1401  شباط
  1361  أذار
  1825  نيسان
  1803  ايار

  1618  حزيران
  1486  تموز
  1681  اب
  1782  ايلول

  1953  تشرين األول
  1985  تشرين الثاني
  1530  كانون األول
  19509  المجموع

  المديرية العامة لألحصاء واألبحاث ،قسم األقتصاد المحلي، قسم احصاءات :المصدر
  2004رير الشهرية لعام ميزان المدفوعات،التقا

  

 )39018 ( حوالي مليون دوالر أي)19509( وعليه فقد بلغ ناتج قطاع النفط     
 محققا نسبة نمو قدرها 2004 خالل عام )1988 باألسعار الثابتة لسنة ( ديناريونمل
 بشكل آبير بقيمة جمالياال قيمة الناتج المحلي تتأثر حيث , 2003عن عام %) 183(

قطاع  الهذاويمثل .   في القطاعات االقتصادية االخرى من غيرهرثاآناتج هذا القطاع 
 والذي يتم االعتماد عليه في تمويل مصروفات األجنبيالمصدر الرئيسي للنقد 

ا  توسعا ملحوظتدهشالحكومة االستثمارية واالستهالآية وعمليات االستيراد التي 
   .2004خالل عام 

  
  
  
  
  



 10

  
  بقية القطاعات  -ثانيا 
        

يرات  فتشير التقداألخرى بالنسبة لبقية القطاعات االقتصادية اـإم
 واضح وتدني مساهمتها فيبشكل  كافة القطاعات االقتصادية أداءالى تدني 
م تتجاوز مساهمة قطاع الزراعة ـ حيث ل االجمالي، الناتج المحلياجمالي

والتجارة  ) %4 (والنقل والمواصالت  ) %1 ( والصناعة ) %5 ( سبةن
في حين  ) %2 (واستحوذ قطاع المال والتامين والعقارات على  ) 5% (

 أسبابوتعود  . ) %3 ( بنحو اإلجمالي في الناتج أخرىساهمت قطاعات 
 الحروب ريتأثاستمرار انخفاض نسب قطاعي الزراعة والصناعة الى 

 البنى التحتية لها ونقص مصادر وتأثرالتي تعرض لها القطر السابقة 
لى باإلضافة اطاقتها القصوى بوعدم تشغيلها  )الكهرباء والوقود(الطاقة 

 قطاعات االتصاالت والتجارة اـأم .ن  لهذين القطاعيعدم وجود صادرات
السيما بعد  2004 خالل العام امين فقد شهدت تحسنا ملحوظأمال والتوال

ر االقتصادي واالنفتاح التجاري الذي شهده العراق وتعطيل كافة رفع الحظ
لعراق الكمركية باستثناء رسم اعادة اعمار االضرائب والرسوم انواع 

 الوقود خالل بأزمة قطاع النقل تأثرعلى الرغم من % 5والمقدر بنسبة 
  . من العام  األشهر الثالثة االخيرة

       
هذا ويتوقع مستقبال زيادة ملموسة في ناتج هذه القطاعات 

 التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة اإلجراءاتاالقتصادية بعد سلسلة 
 األعمار إعادةاعي وتنفيذ برامج وض االجتم االقتصادي والنهاإلصالح

ية لتلك القطاعات والنهوض االجتماعي تحت البنى الصالحإالتي تهدف الى 
من خالل توفير فرص العمل وتقليل البطالة للنهوض بكل القطاعات 

 موخاصة االهتما ، النفطي وحدهععلى القطاعتماد االقتصادية بدال من اال
 من داقتصاد البلفي تحويل  اميتهقطاعي الزراعة والصناعة نظرا الهمب

رفاه االقتصادي ع لتحقيق النواقتصاد وحيد الجانب الى اقتصاد مت
  . واالجتماعي للقطر 
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  الفصل الثاني

  القطاع النقدي والمصرفي 
  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 

  

لشهر كانون االول مقارنـة     )  %6 (سجلت القاعدة النقدية نسبة نمو بلغت       
 ، وذلك بسبب زيادة مكوناتها المتمثلة بصافي العملـة          2004شهر تشرين الثاني    ب

   .)   %8 ( واالحتياطي المصرفي بنسبة ) %4  (في التداول بنسبة
  

 رصـيد ان الزيادة الحاصلة في االحتياطي المصرفي جاءت بسبب زيـادة           
، )  %108 (الحسابات الجارية للمصارف التجارية لـدى البنك المركزي بنسبة         

قابل ذلك انخفاض كل من الموجود النقدي واالحتياطي القانوني للمصارف بنـسبة            
   .على التوالـي )  %19 (و )  11% (
  
   M1عرض النقد بالمفهوم الضيق   - 1

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
في شهر كـانون االول     )  %18 (بنسبة  ) M1( النقد   ارتفع عرض 

 بسبب زيـادة الودائـع الجاريـة لـدى          لكهر السابق لـه وذ   مقارنة بالش 
اضافة الى زيادة صافي العملة فـي       )  %71 (المصارف التجارية بنسبة    

والتي زادت بسبب زيادة االصدار النقـدي بنـسبة         )  %4 (التداول بنسبة   
    .)  %2ر3 (

سجلت الودائع الجارية للقطاع الخاص اعلى نـسبة زيـادة بلغـت            
)  %17 (ها الودائع الجارية للمؤسـسات العامـة بنـسبة          تال)  161% (

   .)  %3 (والودائع الجارية للقطاع المالي والتي زادت بنسبة 
ان زيادة الودائع الجارية بنسبة اكبر من زيادة صافي العملـة فـي             
التداول ادى الى انخفاض نسبة العملة الى عـرض النقـد والتـي بلغـت               

 وهذا مؤشر جيد يمثل احـد       2004م  وهي اقل نسبـة خالل عا    )  71% (
                                                             .اهداف السياسة النقدية الناجحة 

  
  M2عرض النقد بالمفهوم الواسع   - 2

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
والتـي  ) M1(بنسبة مقاربة للزيادة فـي     ) M2(النقد  عرض  ارتفع  

، وذلك يعود الى زيادة الودائع الثابتة والتـوفير للقطـاع           )  %17 (بلغت  
   .)  %5 (وللقطاع المالي بنسبة )  %8 (الخاص بنسبة 
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  العوامل المؤثرة في عرض النقـد  - 3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

الحكومة المركزية ذو   ارتفع االئتمان المقدم لكافة القطاعات باستثناء       
لشهر كانون االول مقارنة    )  %9 ( النقد بنسبة    عرضاالثر التوسعي على    
 قابل ذلك زيادة اشباه النقود ذات االثـر االنكماشـي           .بالشهر السابق لـه    

   .)  %8 ( النقدي بنسبة معروضعلى ال
لشهر كانون االول مقارنة    )  %14 (انخفضت فقرة الموازنة بنسبة     

 ، اذ انخفض حساب رأس المال واالحتياطيات        2004ن الثاني   بشهر تشري 
وذلك بسبب فروقات التقييم التي ادت الى انكشاف حساب         )  %49 (بنسبة  

    .االرباح والخسائر 
  
  تطور الودائع واالئتمان لدى المصارف التجارية    - 4

        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
   الودائع–أوال 

)  4318 (غ رصيد الودائع لدى المصارف العاملة فـي القطـر         ـلب
 عن الفصل   ) % 47. 6 (بزيادة نسبتها  2004ي نهاية العام    ـدينار ف  مليار

  .ه ـالثالث من العام ذات
  

 Deposits of All Commercial Banks Of  2004        ((Billion ID)) 
Deposits March June Sept Dec % 
Demand Deposits  1144 1494 1750 2986 69 
Time &saving  1121 1111 1176 1332 31 
Total 2265 2605 2926 4318 100 
Rate of change % 15% 12.3% 47.6%  

  
 بين  اـي أجمالي رصيد الودائع بأنواعه    ـت نسبة الزيادة ف   ـتراوح

  في نهاية الربع الرابـع والثالـث       ) %15 (و ) %12. 3 ( و )47%. 6 (
أما نسبة الزيادة في إجمالي رصـيد       .  على التوالي    2004والثاني من العام    

 عن الفـصل األول مـن العـام نفـسه فقـد             2004الودائع في نهاية العام     
كما بلغت األهمية النسبية للودائـع الجاريـة لـدى           . ) % 90. 6 (بلغت

 2004في نهاية شهر  كـانون األول          % )  69 (المصارف التجارية كافة    
 ) . وكما مبين في الجدول أعاله      ( للودائع الثابتة والتوفير    % ) 31 (مقابل  

ويعود ذلك السباب عدة اهمها ، ارتفاع االجور والرواتـب وزيـادة ثقـة              
ن االحتفـاظ   ـالجمهور بالمصارف وتفضيلهم ايداع مدخراتهم لديها بدال م       

  .م ـا لديهـبه
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) 3044(يث سجل مبلغ    الخاص ح ي اغلب اإليداعات  من القطاع       ـتأتو
مـن  %)  71(بلغت   بأهمية نسبية     2004الفصل الرابع   دينار في نهاية     مليار

ـ ) 1039( البـالغ      العام  إجمالي اإليداعات مقابل رصيد إيداعات القطاع         ارملي
 أما القطاع المالي فقد     في نهاية الفترة ذاتها     %)  24( بلغت   دينار  وبأهمية نسبية   

  . %) 5(بلغت  دينار وبأهمية نسبية ار ملي)235(سجل مبلغ 
  

Deposits From Public & Private Sector  Of   2004        (( billion ID)) 
Deposits March June Sept Dec % 
Public Enterprises  * 464 667 952 1039 24 
Private sector  1527 1534 1659 3044 71 
Financial sector  274 404 315 235 5 
Total 2265 2605 2926 4318 100 
Rate of change % - 15 12.3  47.6   

  .تتضمن ودائع القطاعين المختلط والخاص واستبعاد ودائع الحكومة المرآزية *              

   االئتمان –ثانيا 
  

       حقق رصيد االئتمان المقدم من قبل كافة المصارف العاملة في القطر نهاية            
مرتفعا عن الفصل األول من      دينار  مليار  )  810  ( مبلغ 2004الرابع  الفصل  

ومثلـت   ،دينار مليار)  627 ( والذي كان قد سجل      ) %29 (نفس العام بنسبة    
 بسبب قيام    من إجمالي االئتمان     % ) 48( بلغت  حيث  ،  االكبر  القروض النسبة   

واسـتهالكية  المصارف الحكومية بمنح سلف لمنتسبيها وتقديم قـروض سـكنية           
نسبة ب) المكشوف  (  الحسابات الجارية المدينة     ها ويلي ،لشرائح كبيرة من المواطنين   

من إجمالي االئتمان المقدم خالل الشهر ثم حساب الديون المتـأخرة           )   36% (
 الفـصل    نهاية  وذلك   ) %5 (وأخيرا خصم الكمبياالت    )  %11 (التسديد بنسبة   

   .2004الرابع 
  

Credit  of All Commercial Banks  Of 2004             ((Billion ID)) 
credit March June Sept Dec % 
Over draft 275 284 295 295 36 
Discounted Bill 37 34 36 37 5 
Loans&  Advances 246 292 325 387 48 
Past DUE Dept  69 82 83 91 11 
Total 627 692 739 810 100 
Rate of change %  10.4% 6.8% 9.6%  
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 اغلب االئتمان الى القطاع الخاص حيث سجل رصيد االئتمان المقدم         يذهب     
 بلغـت    وبأهميـة نـسبية    2004 العام   دينار في نهاية      مليار ) 620 (ه  ـل
  اما رصيد االئتمان المقدم إلـى        النقدي المقدم ،  من إجمالي االئتمان    )   77% (

% )  15 (بلغـت   سبية  دينار وبأهمية ن   مليار)  120 (القطاع الحكومي فقد بلغ     
 دينار اي ما نـسبته      مليار ) 70 (القطاع المالي مبلغ    االئتمان المقدم الى    وسجل  

   .2004وذلك للفصل الرابع )  8% (
  

Credit  From Public & Private Sector  Of 2004         ((Billion ID)) 
credit  March June Sept Dec Proportional importance%  
Public Enterprises 157 159 162 120 15 
Private sector  404 463 509 620 77 
Financial sector  66 70 68 70 8 
Total 627 692 739 810 100 
Rate of Change  %  10.4% 6.8% 9.6%  
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  ث ــل الثالــالفص  
  االسعــار    
  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛  

  
 عار المستهلك ياسي العام السالرقم الق  - 1
  

الصادرة وسجلت بيانات األرقام القياسية السعار المستهلك في العراق 
 حيث بلغ 2004عن الجهاز المركزي لإلحصاء تطورا ملحوظا خالل عام 

ام ـ للرقم القياسي العةبلغت اعلى نسبو ) %27 (دل التضخم لهذا العام ـمع
   .2004 امـفي شهر تشرين األول ع ) 8%. 5 (

ا في النصف األول من العام وخاصة سجلت األسعار استقرارا نسبي
 نيسان ولغاية تموز ، حيث اتجهت أسعار السلع القابلة  شهرخالل الفترة من

للمتاجرة نحو االنخفاض وقد ظهر ذلك في استقرار معدالت أسعار مجموعة 
 الدخان األقمشة والمالبس واألحذية ومجموعة السلع المنزلية ومجموعة

والكحوليات نتيجة لتأثير استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر 
معلن من قبل البنك المركزي خالل السيطرة عليه في المزاد المن  يكياألمر

لعدم تطبيق الرسوم الكمركية على   زيادة المعروض السلعيبـبسبوايضا 
ع غير القابلة للمتاجرة خالل السلاسعار  فيما نجد بالمقابل ارتفاع .بعض السلع 

 والتي لها اكبر نسبة مساهمه في الرقم هذه الفترة وتحديدا في فقرة اإليجار
 حيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع لها خالل هذا العام القياسي العام

 ة تليها فقرة الخدمات الطبية واالدوي.2004في شهر آذار )  %33( وهي
  .  2004 في شهر كانون الثاني %)15. 7(حيث بلغت اعلى نسبة ارتفاع 

وخاصة من شهر آب ولغاية (بينما انعكس الوضع في الفترة الالحقة 
 عن الفترة ) %17 (حيث ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة ) شهر كانون األول

 وذلك ) %28 (السابقة فيما بلغت نسبة االرتفاع عن نفس الفترة للعام السابق 
  .خالل هذه الفترة بسبب تدهور الوضع األمني 

)  %88 (سجلت مجموعة الوقود واإلضاءة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 
خالل الخمسة اشهر األخيرة عن الفترة السابقة لها من هذا العام  وذلك بسبب 
أزمة الوقود التي برزت نتيجة للوضع األمني المتدهور وارتفاع موجة العنف 

 للتيار الكهربائي التي ولدت طلبا وتفجير أنابيب النفط واالنقطاعات المستمرة
النفطية   المشتقاتمتزايدا على الوقود لتشغيل المولدات ،وأيضا ارتفاع أسعار

 لشرائها واضطرار المستهلكين بسبب زيادة الطلب عليها في موسم الشتاء
   . من اسعارها الرسميةأعلى بأسعار
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ود حيث د تأثرت أيضا مجموعة النقل والمواصالت بأزمة الوقـقو

 عن الفترة )%27.9(ارتفعت وخاصة خالل الخمسة اشهر األخيرة بنسبة 
  . )%32( عن نفس الفترة للعام السابق هاالسابقة لها فيما بلغت نسبة ارتفاع

  
فيما سجلت مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا في معدالتها خالل فترات 

ذائية وخاصة أسعار قسم من المواد الغ التغييرات الموسمية حيث زادت
الخضراوات والفواكه خالل األربعة اشهر األخيرة من العام نتيجة الرتفاع 

حلول شهر رمضان المبارك وأجور النقل وتعثر توزيع الحصة التموينية 
  .وموسم األعياد خالل األربعة اشهر األخيرة من العام

  
  2004/ أســعار الفائـدة وأســواق المـال لعـام   - 2
  

 كان البنك المركزي العراقـي هـو        2004ن آذار عام    قبل األول م  
الذي يحدد سلم أسعار الفائدة على اإليداع واالئتمان،  وبعد هـذا التـاريخ              
أضحت المصارف المجازة في العراق حرة في تحديد أسعار الفوائد علـى            

مالت أسعار الفائدة على اإليداع     . اإليداع لديها وعلى االئتمان الممنوح منها     
صارف نحو االنخفاض بنسب ضئيلة خالل العام المنصرم في حين          لدى الم 

  .حافظت أسعار الفائدة على االئتمان على معدالتها خالل نفس الفترة 
أوكلت وزارة المالية إلى البنك المركزي العراقـي مهمـة إقامـة            

صداريات تحدد من قبلها وتقـام      امزادات لحواالت خزينة حكومة العراق ب     
يوما وبـسعر موحـد     ) 91(اد  ـمآعين ولحواالت ذات    المزادات كل اسبو  

ي ـــــولعــروض تنافــسية وغيــر تنافــسية وعقــد المــزاد االول ف
تعتبـر  ".  مـزادا  12 اقيمـت    31/12/2004ة  ــ ولغاي 18/7/2004

المزادات وسيلة من وسائل السياسة النقدية من ضـمن فعاليـات الـسوق             
  .الت الخزينة يهدف البنك الى انشاء سوق ثانوية لحوا. المفتوحة

 56استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي الصادر باالمر رقـم           
 اصدر البنك المركزي العراقي تعليماتة حول نسبة االحتياطي         2004لسنة  

مستقرة ولغايات رسم سياسة نقدية     " البنك"القانوني الواجب االحتفاظ به لدى      
دت النسب التي كانت تفرض حسب انواع االيداعات بنسبة واحدة          ححيث و 

" البنـك "منها بحساب لـدى  ) %20( على ان يحتفظ بنسبة ) %25(هي 
  . فـي خزائن المصرف ) %5(وعلى نسبـة 
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 اعلن البنك المركزي العراقي عن تقديمه ثالثة انـواع مـن التـسهيالت               

شوف وانما تسهيالت مصرفية الغايـة      المصرفية ليس من بينها السحب  على المك       
منها انشاء سوق مال شفاف وفاعل في االقتصاد العراقي وبغية دخول العراق الى             

عن سعر فائدة   "البنك  " كما اعلن ,سوق المال العالمية وربط االقتصاد العراقي بها        
  . قابلة للتغير وفق متطلبات رسم السياسة النقدية ) %6(البنك وحددها بنسبة 

ل مرة في تاريخ العراق يعرض البنك المركزي العراقـي تـسهيالت            الو 
مصرفية يمنح بها فائدة على اساس استثمار ليلي لديه بالدينار العراقي لمايزيد عن             

  . اـزم االحتفـاظ بهـنسبة االحتياطي القانوني المل
 وقع العراق ومجموعة دول نادي باريس على اتفاقيـة لجدولـة الـديون                

 وستوقع اتفاقيات ثنائية الحقا بعد      2003لمترتبة على العراق قبل عام      الحكومية ا 
تأييدها من الجانبين الدائن والمدين وتجدر االشارة الى ان البنك المركزي العراقي            
غير مدين مباشرة اال فيما يخص االعتمادات المفتوحة من قبله وحساباته المكشوفة            

العم ناجمة عن عمليات مصرفية مضمونه      مع مراسليه اما بقية الديون في الغالب ا       
  .من قبله 

  
  معدالت أسعار الفائدة لإليداع واالقتراض المصرفي -اوال 

  
 ، حيث أصبحت المصارف حرة في تقرير أسعار         1/3/2004بعد  

انخفـضت  ستناداً إلى سياسة المصرف نفسه      الفائدة على االيداع واالئتمان ا    
لمدة ستة اشـهر علـى الودائـع        ثابتة  الع  ئداو على ال  ةمعدالت أسعار الفائد  

و % ) 18,0()بسيط  ( دل  عالثابتة عما كانت عليه في بداية آذار ونيسان م        
 بين مايس وحزيران أي بنسب      %)06,0(وبين نيسان ومايس    ) 13,0%(

% ) 0.05(و  %) 0.04(ضئيلة وارتفعت خالل شهري اب وايلول بمقدار        
   .على التوالي 

 ةخدام المعدل المـوزون ألسعار الفائد     في شهر تشرين أول است     مـت
على ودائع التوفير وكانت األسعار متقاربة خالل األشهر تـشرين األول ،            

، )% 0.01(تشرين الثاني ، وكانون األول بفروقات ضئيلة جداً ال تتعدى           
أما المعـدالت الموزونة السعار الفائدة على الودائـع الثابتـة لألشــهر            

  في   ) %0.01(ثاني ، فقد كانت متقاربة بمقدار       تشرين األول و تشرين ال    
 عن الـشهر الـذي      )%0.14 (حين ارتفعت في شهر كانون األول بمقدار      

  .سبقه 
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  معدالت أسعار الفائدة على االئتمان المصرفي  -ثانيا
  

 ستة اشهر ارتفاعـاً طفيفـاً فـي         تهالمعدل البسيط لقرض مد   ارتفع  
وانخفض فـي مـايس      % ) 0,52 (نيسان عما كان عليه في اذار وبنسبة      

على التوالي في حـين حافظـت       %) 1.53(و%) 0.25(وحزيران بمقدار 
وز ـري تمـالل شهـدالت أسعار الفائـدة على االئتمان المصرفي خـمع
نحو االنخفـاض خـالل     % ) 0.09( رقـنسبة ف ب ت وكان ، 2004/ب  آو

 االول  وفي األشـهر تشرين األول وتشرين الثاني وكـانون       . ولـشهر ايل 
 0,19(وعند استخدام المعـدالت الموزونة فقد تراوح الفرق بنسبة ارتفاع          

على التوالي أي ارتفعت خالل شهري تـشرين الثـاني           %) 0,01(و%) 
  . على االئتمان نحو االرتفاع ةتميل اسعار الفائدحيث . وكانون األول 

  
  معدالت أسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي   -ثالثا

  
تمد البنك المركزي العراقي اسعار الفائدة الخاصة به على السحب          اع

) . خصم الكمبياالت   ( على المكشوف لديه وعلى السلف والقروض ومنها        
، اما نيسان ومـايس وحزيــران فقـد تــم           )%14(في بداية اذار كان     

  .على التوالي % ) 11، % 12،  % 12.6( تعديلـه الى 
ين اصدر البنك اسـعار الفائـدة علـى         وبقي هذا السعر ثابتا الى ح     

سـعر البنـك    "التسهيالت التي تقدم من قبله حيث طرح البنك المركزي ،           
Policy Rate "  سنويا وانه يقدم تسهيالت مصرفية هـي  ) %6(ليكون 

% 2+  سعر البنك    (رـاالئتمان االولي للمصارف ذات االداء الجيد وبسع      
، " البنـك   "بلة للتمديد بموافقـة     تزيد على اسبوعين قا    ولمدة ال )   %8أي  

واالئتمان الثانوي للمصارف التي لم تستطع الحصول علـى تمويـل مـن             
تزيد  ولمدة ال  % ) 9أي   % 3+ سعر البنك   ( المصارف االخرى وبسعر    

 في  )%6 (سعر البنك الذي هو   "  أن    .على شهر قابلة للتمديد بموافقة البنك     
ى البنـك ضـرورة ذلـك وحـسب         الوقت الحاضر قابل للتغيير عندما ير     

  .متطلبات رسم وتنفيذ السياسة النقدية للبالد  
لدى مصرفي الرافدين والرشيد  سيولة عالية ومن المفروض         تتركز  

أن يسعى هذان المصرفان إلى استثمار تلك السيولة عن طريق اإلقـراض            
ال إن الوضع االقتصادي العراقـي وعـدم        اللمصارف العراقية األخرى ،     

رص استثمارية من جهة والوضع األمني من جهة ثانية ال يساعدان           وجود ف 
  .على ذلك في الوقت الراهن 
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  حواالت خزينة حكومة العراق   -رابعًا
  

 وزارة المالية بإطفاء أقيام جميع اصداريات حواالت  خزينـة           قامت
د اقيام الحواالت   يتسدوقـد تـم    2002حكومة العراق مع فوائدها لما قبل       

 إلى المصارف عدا ما يملكه البنك المركزي 1/1/2005ستستحق في التي 
 المعقودة بـين وزارة الماليـة       2004العراقي حيث هناك اتفاقية حزيران      

حول تسوية ديون البنك على وزارة المالية والتي تتكون من اقيـام         " والبنك"
والى حساب وزارة   " البنك"حواالت خزينة حكومة العراق المشتراة من قبل      

  .المالية المكشوف لديه وهناك ترتيبات مالية ستعقد بين الطرفين 
  

  المــزادات  -خامسا
  
مليون  ) 1674770( ا عشر مزاداً بلغ مجموع اقيامها       ـاثنم  ـقيأ

 منها بتـواريخ اسـتحقاقها      ة  ، تم إطفاء تسع     31/12/2004دينار لغاية   
لحـالي يبلـغ    والرصيد مديونية وزارة المالية من اصداريات الحـواالت ا        

  . 31/12/2004مليون دينار لغاية  ) 474660( 
  
% ) 6( ر سعر فائـدة وصل إليه في المزاد الثاني عشر بلغ ـخآ

 )%5.5(دأ باالنخفاض إلىـفي المزاد األول وب%) 6.8( بعد أن كان 
 في المزاد )%4(ي المزاد الرابع وف) %5(وي المزادين الثاني والثالث ـف

 % ) 2 .5( و . في المزادين السادس والسابع ) % 3.20(الخامس و
  حيثي المزاد الثامن ووصل إلى أعلى انخفاض له في المزاد التاسعـف

   .)%1.2( وفي المزاد العاشر ارتفع قليالً ليصبح )%1.10(بلغ 
  

د تدخل البنك المركزي بدأ سعر الفائدة باالرتفاع ليصل إلـى           ـوبع
  . اني عشر  في المزادين الحادي عشر والث)6%(
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  الفصل الرابع 
   *ميزان المدفوعات

""""""""""""""  
 

 2004 اظهرت نتائج الحساب الجاري في ميزان المدفوعات العراقي لعام                 
مليون دوالر ، نتيجة العجز الكبيـر فـي الميـزان            ) 2404.6( عجزا مقداره   

ب الخـدمات بقيمـة     مليون دوالر والعجز في حـسا     ) 3492.3(التجاري والبالغ   
واستندت هذه التقديرات في ضوء المشاورات التي تمت        . مليون دوالر ) 822.3(

  ، التي اكدت علـى اعتمـاد مؤشـرات           2004في عمان في كانون االول عام       
الموازنة العامة للدولة في تقدير فقرات ميزان المـدفوعات نظـرا لعـدم تـوفر               

  . ت السلعية والخدمية االحصائيات خصوصا فيما يتعلق باالستيرادا
  

         والبد ان نشير على الرغم من تسجيل العجز المـذكور فـي الحـساب              
الجاري فقد اظهرت عمليات مزاد العمالت االجنبية الى تحقيق فائضا في صـافي             

 وبقيمـة   2004الموجودات االجنبية المحتفظ بها  لدى البنك المركزي خالل عام           
) 4.2(رت نتائج الميزان الكلي الى تحقيـق فائـضا        مليار دوالر كما اشا   )* 4.7(

مليار دوالر في ضوء التقديرات التي قدمها صندوق النقد الـدولي اسـتنادا الـى               
الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي وتم اعتمادها في هذا التقرير وكما مبين فـي             

انـه  علماً انه تعذر اعتماد المصدر المحلـي لبيانـات المو         .الجدول المرفق طيا      
  .الموحده للجهاز المصرفي العراقي 

        
        وتجدر االشارة الى ان تقديرات الميزان الحالية اخذت بنظـر االعتبـار            
منطقة كردستان واعتمدت عددا من االحصائيات المحلية المـسجلة فعـال ، الـى              
جانب التقديرات المعتمدة من قبل بعض الجهات الخارجية والمحلية ونـستعرض           

از اهم التطورات الحاصلة في  الفقرات الرئيسية لمكونات ميزان المدفوعات           بأيج
  .العراقي معززا بالجداول والرسومات البيانية 

  
  
  
  
  

  .اولـي   * 
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  الحساب الجاري    - 1
  

ان نتائج الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، يمثل نتـائج سـلوك           
الخاص، ومن تحليل فجوة    الدولة من خالل الموازنة العامة وسلوك القطاع        

القطـاع  ( وفجوة الموارد المحلية    ) ميزان المدفوعات   ( التجارة الخارجية   
وفـي  . يتحدد حجم الناتج المحلي االجمالي      ) القطاع الخاص   + الحكومي  

 وفي ظل عـدم     2004ضوء وجود عجز في الموازنة العامة للدولة لعام         
 ما في الحساب الجاري     نشاط القطاع الخاص ، لذا البد من حصول عجز أ         

  .او الحساب الرأسمالي والمالي 
لذا فقد سجلت تقديرات الحساب الجاري فـي ميـزان المـدفوعات            

نـستعرض ادنـاه اهـم     .  مليـون دوالر    ) 2404.6(العراقي عجزا بلغ    
  .التطورات في مكونات الحساب الجاري  

  
  الميزان التجاري  -اوال 

ئيـسي فـي ميـزان      يعتبر الميزان التجـاري المكـون الر      
المدفوعات العراقي  ، لما له من اثر كبيـر فـي تقريـر الوضـع             
الخارجي ، حيث اظهرت نتائج هذا الحساب عجـزا كبيـرا بلـغ             

مليون دوالر ويعود ذلك الى ارتفاع اقيام االستيرادات        ) 3492.3(
  .الغراض مواصلة عمليات  التنمية واصالح واعمار العراق 

هم مكونات الميزان التجاري وكما     يلي شرحا موجزا ال    وفيما
  -:اهـمبين ادن

  
   )فوب(الصادرات    -أ

سجل اجمالي الصادرات العراقية الفعلية مـن الـسلع      
مليون دوالر  ) 17810.0(مبلغا مقداره   ) فوب(على اساس   
  -: وتتضمن هذه الصادرات مايلـي 2004خالل عام 

  

مليـون دوالر   ) 17455.7(صادرات النفط الخام بقيمة      -
مليون دوالر بالدفع النقدي وحـسب      ) 17326.7(نها  م

مصدر مديرية االعتمادات والتأديات الخارجية في هـذا        
مليون دوالر تمت بالمقايـضة لغايـة       ) 127.5(البنك و   

  استنادا الى مصدر وزارة النفط       2004شهر أيلول عام    
مليون دوالر تم اسـتالمه     ) 1.5(، اضافة الى مبلغ قدره      

  . ط ـ وزارة النفلـن قبـدا مـنق
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والبـد ان نشير الى ان كمية تصدير النفط الخام قد ازدادت  بنسبة             
 ، كما ان اسعار النفط الخـام        2003 قياسا بعام    2004في عام    %)48(

 فـي حـين     2004دوالر للبرميل خالل عـام      ) 30(ازدادت كمعدل الى    
  .  2003ام ـدوالر للبرميل في ع) 22(سجلت كمعدل 

  

منهـا   . مليـون دوالر    ) 244.3(الصادرات من المنتجات النفطية     سجلت      -
مليون دوالر بالمقايضة اي تصدير زيت الوقود والنفط االسود ،          ) 188.3(

مقايضة بأستيراد  منتجات نفطية اخرى ، اما التصدير بالدفع النقدي فقـد             
 مليون دوالر كما اشارت اليه بيانات وزارة النفط لغاية تـشرين          ) 56(بلغ  

   . 2004الثاني عام 
  

مليون دوالر بضمنها صادرات الكبريت     ) 110(الصادرات االخرى بقيمة       -
مليون دوالر استنادا الى البيانات الواردة الينا مـن مديريـة           ) 4.6(بقيمة  

ـ           لكبريـت   ةالتحويل الخارجي في هذا البنك ووزارة النفط والشركة العام
  . المشراق بالنسبة لصادرات الكبريت 

  

ود ان نشير الى ان هناك صادرات اخرى مهربة بما فيها الـسلع      ـنو
د تشكل نسبة عالية وبالتالي     ـق اقيامها   النوالذهب واالغنام لم يتم تقديرها      

 اعـاله ، وقـد وردت       ةتؤثر بشكل ملحوظ على اقيام الصادرات المذكور      
 العمليات لبعض   هاحصائية تشير الى ان السلطات الكمركية تقوم بضبط هذ        

ور اخراجها واغلبها مـن الـسلع  المـستوردة وخـصوصا            ظالسلع المح 
كما ان هناك لجنة تدرس هذه الظاهرة وتدرس التعليمات التي          .... السكائر  

وح بها الخراج   متتالئم  مع الوضع الراهن للعراق فيما يتعلق بالحدود المس         
  .وادخال الذهب والعمالت االجنبية والدينار العراقي 

    
  ) سيف(يرادات االست   -ب

           

 مبلغـا مقـداره     )سـيف (سجلت تقديرات االستيرادات على اساس      
ـ    ) 21302.3(   ، وقـد جـاءت هـذه        2004ام  ـمليون دوالر خالل ع

التقديرات متناسقة مع مؤشرات االنفاق العام للموازنة العامة للدولة بشقيها          
ه االسـتيرادات   كما تم تقدير هذ   .  الجاري واالستثماري وكما اشرنا سابقا      

 نظرا لصعوبة فصل تكاليف الشحن والتأمين التي يمكن         )سيف(على اساس   
. ان تشكل نسبة عالية في ظل عدم استقرار االوضاع االمنية في العـراق              

اما بصدد  . وندرج ادناه مكونات هذه االستيرادات وفق الجدول المرفق طيا        
يل ميزان المـدفوعات    اعتماد نفس التصنيف المتبع في الطبعة الخامسة لدل       
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فأنه يتعذر الحصول على هذه التصنيفات  فـي ظـل توقـف التـصريحة       
  . الكمركية وتوقف عمل التجارة الخارجية في العراق 

  
ــة   - 1 ــة والبالغ ــون دوالر ) 12405.7(االســتيرادات الحكومي ملي

 :وتتضمن 
االستيرادات التي تمت بموجب اتفاق النفط مقابل الغـذاء والـدواء             -أ 

مليـون دوالر   ) 952(مليـون دوالر ومنهـا      ) 3622.0(بقيمة  و
مليـون دوالر رأسـمالية والبـاقي       ) 527(استيرادات  جاريـة و    

  .مليون دوالر يمثل استيرادات البطاقة التموينية  ) 2143(
خارج مذكرة التفاهم   ) االستهالكية( االستيرادات الحكومية الجارية      -ب 

 . مليون دوالر ) 4687.2(والبالغة 
خارج مذكرة التفاهم   ) الرأسمالية(االستيرادات الحكومية االستثمارية       -ج

مليون دوالر بما فيها االستيرادات االستثمارية      ) 4096.5( والبالغة  
  .مليون دوالر ) 1260(التي تتعلق بالقطاع النفطي والبالغة 

د ان نشير الى ان المصرف العراقي للتجارة هو الذي          ـوالب
حسابات الحكومة وقد اظهرت االحصائيات ان  المبالغ        يتولى مسك     

) 3610.6( المحولة من قبله لغرض االستيرادات الـسلعية تبلـغ          
مليون دوالر كما ان االستيرادات التي تمت على حساب االتفاقيات          

تدخل ضمن  ...) االردنية ، السورية ، التركية    (المعقودة مع العراق    
  .االستيرادات الحكومية 

  

مليون دوالر استنادا   ) 2100(درت استيرادات المنتجات النفطية بمبلغ      ـق   - 2
الى  الموازنة العامة في حين اظهرت االحصائيات المتوفرة فعـال مبلغـا             

مليـون دوالر    ) 924.7(مليون دوالر منهـا     ) 1209.9(اليتجاوز عن   
ب مـصدر   ـمليون دوالر بالمقايـضة  وحـس      ) 285.2(بالدفع النقدي و    

   .2004فط لغاية شهر تشرين الثاني لعام وزارة الن
االستيرادات االخرى والتي تمثل االستيرادات التي تمت على حساب المنح             - 3

مـن  %) 52(مليون دوالر وبنسبة    ) 1219(المقدمة الى العراق والبالغة     
المنح المخصصة لهذا العام كما وردت بعض االحصائيات عن المساعدات          

التعليم العالي، التربية ، الثقافة ،      ( تلقتها بعض الدوائر    النقدية والعينية التي    
 .ا ـويمكن الرجوع اليه) وزارة العمل والشؤون االجتماعية

مليـون  ) 5577.6(استيرادات القطاع الخاص والبالغة تقديراتها بمبلـغ             - 4
لغرض االسـتهالك   %) 25(مليون دوالر وبنسبة    ) 1394.9(دوالر منها   

لالغـراض  %) 75(مليـون دوالر وبنـسبة      ) 4183.2( الجاري ومبلغ   
الرأسمالية بما فيها تصدير استيرادات  السيارات الداخلة الى العراق والسلع           

والتي اصبح ادخالها بشكل    . الكهربائية واجهزة الكومبيوتر والسلع المعمرة      
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قانوني وفق مرونة تعليمات التحويل الخارجي وحرية انتقال الـسلع عبـر            
 . الحدود 

  
د ان نشير الى ان مساهمة القطـاع الخـاص فـي العمليـة              ـوالب

رغم تـسهيل    % 30 -% 25االستيرادية الزال يشكل نسبة تتراوح بين       
االجراءات وقيام المصارف الخاصة في العراق بتنظيم هذه العمليات مـن           
خالل فتح االعتمادات وتحويل المبالغ الالزمة باالضافة الى قيـام البنـك            

خالل مزاد العملة بتوفير عملة الدوالر للمصارف ومكاتـب         المركزي من   
  . الصيرفة وبالتالي تشجيع القطاع الخاص للقيام بالعملية االستيرادية 

  
  حساب الخدمات   -ثانيا

تشير التقديرات الى استمرار العجز في حساب الخدمات حيث بلـغ           
بالغـة  مليون دوالر وقد جاء نتيجة زيادة مدفوعات العـراق ال         ) 822.3(
   -:مليون دوالر والتي تتضمن ) 972.3(

  

المدفوعات عن الخدمات المتلقاة من الخارج سواء كانت مدفوعة من قبـل             -
الجانب العراق او على حساب المنح والمساعدات المقدمة الى العراق  من            

  . دولة الواليات المتحدة االمريكية او الدول المانحة 
يرات الموازنة العامة للدولـة وبـضمنها       تقدير المدفوعات استنادا الى تقد     -

المبالغ المحولة من قبل مديرية االعتمادات والتأديات الخارجية فـي هـذا            
مليون دوالر فيما يتعلق بحساب اعـادة اعمـار         ) 224.7(البنك والبالغة   

  .2004العراق وقد تم تسجيل هذه المبالغ اعتبارا من تموز عام 
ات الدولة خصوصا وزارة االتصاالت     االحصائيات الواردة من بعض وزار     -

 .وشركة التأمين الوطينة وشركة التأمين العراقية 
التقديرات حسب المسوحات التي قام بها كادر قـسم احـصاءات ميـزان              -

المدفوعات فيما يتعلق بمسح نشاط شركات النقل العاملة في العراق ومسح           
 .نشاط الخطوط الجوية العراقية واالردنية  

لغ المدفوعة عن تجارة الترانسيت عبر مرور النفط في االراضي         تقدير المبا  -
 .التركية 

تقدير المبالغ المخرجة من قبل المغادرين من العراقيين واالجانب اضـافة            -
 .الى احصائية الحجاج 

التقديرات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من حساب المنح والمساعدات وبنـسبة        -
قية في الخارج ولكافـة المجـاالت       الغراض التدريب للكوادر العرا   % 15

وبطاقات السفر المتعلقة بهم وخدمات عمليات حفـظ الـسالم المدفوعـة            
 .لالجانب من هذه المنح ومدفوعات الخدمات االخرى 
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احصائية بعدد الموفدين والمبالغ المحولة لهم واقيام البطاقـات المدفوعـة            -
ونرفـق طيـاً     . اقوالغلبية وزارات الدولة والمصارف العاملة في العـر       

 .ك ـجدوالً بذل
احصائية بالمبالغ المحولة عن مدفوعات الخدمات والتي يمسك حـساباتها           -

 . المصرف العراقي للتجارة 
د ان نشير الى ان تـصنيف الطبعـة الخامـسة لميـزان             ـ         والب

المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الـدولي يلـزم االعـضاء بـأدراج             
   -:فقرة ) 11(بالغة تفاصيل الخدمات ال

   خـدمات الـسفر     -2خدمات النقل البـري والجـوي والبحـري            - 1(
 الخدمات الماليـة    -4 خدمات التشييد    -3لألغراض الرسمية والشخصية    

 خدمات الحاسب اآللي    -7 خدمات التأمين        -6 خدمات االتصاالت      -5
 خـدمات االعمـال     – 9 خدمات تـراخيص االمتيـاز       – 8والمعلومات    

 خـدمات ثقافيـة وترفيهيـة مرئيـة         -10ة والتأجير التـشغيلي     التجاري
 خدمات حكومية اخرى بـضمنها الـسفارات والملحقيـات     -11ومسموعة

  ) .والوحدات العسكرية 
) 150(ا فيما يتعلق بجانب المقبوضات فقد سجل مبلغـا مقـداره            ـ        ام

ارة مليون دوالر وفق ماتوفر من معلومات عن االيرادات المتحققـة لـوز           
االتصاالت وشركة التأمين الوطنية، وااليرادات المتحققة للخطوط الجويـة         
العراقية عن الخدمات المقدمة لالجانب، وتقدير المبالغ المستحـصلة عـن           
الخدمات المقدمة عن عمليات النقل البري الى غير العراقيين وتقديرالمبالغ          

 رسمية او حضور    الداخلة بصحبة القادمين من االجانب سواء الداء مهمات       
  ... المؤتمرات او للسياحة الدينية 

د من تطوير هذا الجانب خصوصا فيما يتعلق بتقدير الخدمات          ـ      والب
المقدمة من قبل القطاع الخاص عن خدمات االتصاالت  وخدمات السياحة           

اضافة الـى   ... الدينية ، وتقدير تجارة الترانسيت عبر االراضي العراقية         
قدمة ولكافة المجاالت في ظل نـشاط المـصارف العراقيـة           الخدمات الم 

الخاصة  وتقديم الخدمات المصرفية من خالل ممارسة الصيرفة الـشاملة           
  . مع الخارج 

   لــحساب الدخ   -ثالثا
اظهرت نتائج  التقدير الى تحقق فائض في حساب الـدخل بمقـدار                -أ

حقـق   ويعود ذلك الـى ت     2004مليون دوالر خالل عام     ) 50.8(
فائض في صافي حساب دخل االستثمار للقطاع الرسمي حيث بلـغ           

مليون دوالر نتيجة تحقق فائض في جانب المقبوضـات         ) 106.3(
مليون دوالر بضمنه االيرادات التي تحققت فـي        ) 107.3(بمقدار  
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صافي عمليات االستثمار لالرصدة االجنبية لدى صـندوق التنميـة          
يون دوالر اضافة الى االربـاح  مل) 94.3( والبالغة  DFIالعراقي

المتحققة للعراق عن مساهمه في شركات الطيران وشركات المالحة         
كذالك االيرادات الناجمة عن التعامل الخـارجي للبنـك المركـزي           

  .ي ـالعراق
  

د ان نشير انه يتعذر وضع تقديرات لحساب الدخل مـن          ـالب
راق اضـافة   الدين نظرا لعدم وضوح معالجة المديونية الخارجية للع       

الى عدم توفر االحصائيات وسيتم معالجة هذا الموضوع اعتبارا من          
   . 2006ام ـع

سجل صافي حساب الدخل لتعويضات العاملين عجـزا بلـغ مقـداره             . ب
مليون دوالر نتيجة زيادة مدفوعات رواتـب العـاملين مـن           ) 55.5(

مليـون  ) 70.5(االجانب المقيمين في العراق القل من سـنة وبواقـع           
من اجمالي  المبالغ المقدمـة كمـنح ومـساعدات          % 3ر وبنسبة   دوال

) الرواتـب   ( للعراق ، في حين سجلت المبالغ لتعويـضات العـاملين           
مليـون  ) 15(للعراقيين المقيمين  في الخارج لمدة اقل من سنة مبلغـاً            

استنادا الى المبالغ الواردة  الى العراق عن طريق         %  3دوالر وبنسبة   
 . بما فيه المصارف الخاصة الجهاز المصرفي

  
  حساب التحويالت بدون مقابل   -رابعا

مليون دوالر  ) 1859.2( اظهرات نتائج هذا الحساب فائضا مقداره       - 1
وذلك في ضوء تقديرات صندوق النقد الدولي قـدر تعلـق االمـر             

مليون دوالر  ) 2350(بالمنح والمساعدات المقدمة للعراق والبالغة      
ون دوالر من دولة الواليات المتحدة االمريكية       ملي) 2138.5(منها  

م انفاقـة   ـمليون دوالر من الدول المانحة علما ان مات       ) 211.5( و
ـ      ) 385.8(مليار دوالر ومنهـا     ) 2  ( من تلك المساعدات  تقدر ب

مليون دوالر من االمـم  ) 583.6(مليون دوالر من البنك الدولي و     
  .المتحدة 

 التحويالت بدون مقابل للقطـاع الخـاص        اظهرت التقديرات لفقرة    - 2
مليون دوالر اسـتنادا الـى االحـصائيات        ) 375.5(فائضا بواقع   

الواردة الينا من الجهاز المـصرفي والمـسح المقـدم مـن وزارة             
وبلغت اقيام الحـواالت الـواردة مـن        .التخطيط لشركات الصرافه    

 )400(العراقيين العاملين في الخارج الكثر مـن سـنة مايقـارب            
مليون دوالر مـن خـالل المـصارف          )200(مليون دوالر منها    

مليون دوالر من خالل المسح وقـد جـاء هـذا           ) 200(الخاصة و 
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التقدير ايضا الى تقدير عدد العاملين العراقيين في الخـارج بواقـع            
دوالر سنويا،  ) 400(مليون مقيم خصوصا في دول الخليج وبمعدل        

قبل االجانب المقيمين في العـراق      كما تم تقدير المبالغ المحولة من       
ومن خالل الجهـاز    % 5مليون دوالر وبنسبة    ) 8.2(لكثر من سنه    

مليون دوالر وبنـسبة    ) 16.3(م تقدير مبلغ قدره     ـالمصرفي كما ت  
للمبالغ المحولة من قبل العراقيين كمساعدات الى ذويهم في         %  10

  ...الخارج او الغراض تحويل االرث والتركات 
  
 تضمنت فقرة التحويالت بدون مقابل اقيام  التعويضات المحددة          كما    -3

مليون دوالر  ) 866.3(والبالغة  % 5من قبل االمم المتحدة وبواقع      
استنادا الى احصائية مديرية االعتمادات والتأديات الخارجية في هذا         

 .البنك 
  

  الحساب الرأسمالي والمالي   - 2
  

مليون ) 4839.0 (هارتشير التقديرات الى تحقيق فائض مقد     
دوالر في هذا الحساب والذي ساهم في تمويـل عجـز الحـساب             
الجاري وقد جاء هذا الفائض استنادا الى ماتحقق من مستحقات من           
العمالت االجنبية للجانب العراقي اضافة الى زيادة مستحقات القطاع         

  .الخاص في البنوك الخارجية لغرض تمويل العملية االستيرادية 
  

د ان نشير الى عدم توفر بيانات فعلية عن هذا الحـساب            ـوالب
كما التوجد جهة احـصائية     . اضافة الى عدم دقة االرقام المتوفرة       

رسمية تتولى توفير مثل هذه االحصائيات وتوجد العديد من الجهات          
تمارس عمليات االستثمار ولكن في حقيقة االمر التتوفر لديها قاعدة          

   .بيانات في  هذا المجال 
  

مبلغا قدره  ) صافي السهو والحذف    ( اظهرت نتائج التقدير لفقرة الموازنة       -
مليون دوالر ان ارتفاع اقيام هذه الفقرة يشير الى  النقص في            ) 1777.6(

عمليات التغطية او االخطاء التي ترد عن طريق التبويـب ، التـصنيف ،              
  . قامة اخطاء التقييم ، تعدد اسعار الصرف ، اخطاء بشأن مفهوم اال
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  الفصل الخامس 
  الماليـة العامـة 
  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  
  االنفاق الحكومي والتمويل  - 1
    

ـ    ـبلغ مليـار دوالر ،    ) 16.5 (2004ام  ـت اإليرادات النفطية لع
مليار دوالر إلى وزارة المالية من حـساب        ) 16.8(م تخصيص   ـد ت ـوق

فوق اإليـرادات النفطيـة     لتمويل األنفاق الحكومي وهو مبلغ ي     ) DFI(الـ  
م تغطيته من رصيد وزارة المالية المتبقي نهايـة         ـمليار دوالر ت  ) 0.3(بـ
استخدمت الوزارة المذكورة هذا التخصيص لتمويل األنفاق        . 2003ام  ـع

مليـار دوالر خـارج     ) 6.0(الحكومي خارج العراق وداخله حيث أنفقت       
ليار دوالر قامت الوزارة    م) 10.8(العراق لتمويل استيرادات الوزارات و      

مليـار  ) 9.7(ببيعه إلى البنك المركزي العراقي واستلمت مقابله ما يعادل          
مليـار  ) 0.3(عراقي لتمويل األنفاق الحكومي بالـدينار و      الدينار  بالدوالر  

 إعـادة دوالر لتمويل األنفاق الحكومي بالدوالر أنفقت اغلبها لتغطية نفقات          
 وتعويض المتضررين باإلضافة    ةجالفلوف و عمار بعض المناطق مثل النج    ا

م سحبها لحساب المفوضية العليا لالنتخابات ولتمويـل        ـإلى المبالغ التي ت   
  .الخ... بعض مشاريع وزارة الصحة والكهرباء 

  
ام     2004 ة لع وزارة المالي االيرادات النفطية والمبالغ المخصصة ل
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Oil  Revenue FX from DFI to MOF
  

  
م حجز المبالغ المباعة من قبل المالية إلى البنك المركزي لحساب البنك            ـت

  .في نيويورك ) 5.0(ر في بغداد ووالمليار د) 5.8(في بغداد ونيويورك منها 
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غ متوسط نمو المبالغ المباعة إلى البنك من قبل وزارة المالية للنـصف             ـبل

فيما بلغ متوسط النمو للنصف الثاني من العـام         %) 10.4 (2004األول من عام    
ويعود ذلك إلى الزيادة في إنفاق الوزارات بعد تسليم السلطة وخاصـة            %) 49.0(

فاع والداخلية والكهرباء والـنفط باإلضـافة إلـى نفقـات العمليـة             لوزارتي الد 
  .االنتخابية 
  

بلغت مبيعات البنك المركزي من الدوالر للمصارف التجارية  في المـزاد            
مليار دوالر نهاية العام وقد شهد النصف الثاني زيادة في المبالغ المباعـة             ) 5.0(

ـ   ) 3.5(حيث بلغت    ليار دوالر للنصف األول وتعود     م) 1.5(مليار دوالر مقارنة ب
هذه الزيادة في الطلب على الدوالر نتيجة لزيادة طلب القطاع الخـاص لتمويـل              

عتقد أن جزءا  منها جاء نتيجة لعملية غسيل األموال باإلضافة إلـى             ي و هاستيرادا ت 
هروب رؤوس األموال  خارج البلد نتيجة للظروف األمنية المتردية خـالل هـذه              

  . الفترة 
  

ام  2004 زاد لع مشتريات البنك من وزارة المالية ومبيعاته في الم
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مليون دوالر

Total FX sales to CBI by MOF Sales of FX by CBI  through Auction
  

  
  
  - : NFXصافي العمالت األجنبية لدى البنك المرآزي  -2

  
%) 131.0(حقق صافي العمالت األجنبية لدى البنك المركزي متوسط نمو          

مليـار  ) 5.3(للنصف الثاني لتـصل إلـى       %) 146.4(للنصف األول من العام و    
مليار دينار عراقـي بعـد أن كانـت         ) 7810.6(دوالر نهاية العام أي بما يعادل       

مليار دينار عراقـي    ) 887.5( أي بما يعادل     2003مليار دوالر نهاية عام     ) 0.6(
وجاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادة المستمرة في حجم مبيعات وزارة الماليـة مـن              

  .العملة األجنبية إلى البنك المركزي 
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وعلى هذا األساس فقد بلغ التغيير في المعروض النقدي للفتـرة موضـوع             
 مليار دينار عراقي والذي جاء بعد خـصم رصـيد حـواالت             )7107.1(البحث  

مليار دينار وإضـافة الحـواالت      ) 1674.7(الخزينة المباعة في المزاد والبالغة      
  . مليار دينار) 1858.7(المسددة خالل العام والبالغة 
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2004 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Third Second First

1-month Quarter Quarter Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/11 12/9 12/6 12/3

Base Money 7148 7341 7371 7827 8351 9042 10493 10772 10843 10778 11567 12219 6 13 35 66

1 -Net Currency in Circulation 5251 5432 5606 5846 6036 6512 6607 6766 6818 6652 6872 7163 4 5 10 28

2 - Bank Reserves 1897 1909 1765 1981 2315 2530 3886 4006 4025 4126 4695 5056 8 26 100 186

a - Vault Cash by Banks 939 677 676 568 638 492 601 751 837 926 966 857 -11 2 74 27
b - Legal Reserve 658 713 1029 808 1461 1816 1664 2109 2221 2418 2809 2287 -19 3 26 122
c - Current Accounts 300 519 60 605 216 222 1621 1146 967 782 920 1912 108 98 761 3087

Growth Average (%)

 Monetary Base (M0) -           Table 1
(Billion ID)



Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
Third Second First

1-month Quarter Quarter Quarter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/11 12/9 12/6 12/3

Money Stock ( M1 ) 6294 6527 6750 7146 7383 8006 8189 8502 8568 8357 8616 10149 18 18 27 50

Net Currency in Circulation 5251 5432 5606 5846 6036 6512 6607 6766 6818 6652 6872 7163 4 5 10 28

Demand Deposits 1043 1095 1144 1300 1347 1494 1582 1736 1750 1705 1744 2986 71 71 100 161
Privat Sector 442 445 461 430 430 481 478 501 542 663 678 1770 161 227 268 284
Public Enterprises 384 415 424 518 575 629 722 873 914 819 858 1001 17 10 59 136
Financial Sector 217 235 259 352 342 384 382 362 294 223 208 215 3 -27 -44 -17
Currency as percentage of M1 83.4 83.2 83.1 81.8 81.8 81.3 80.7 79.6 79.6 79.6 79.8 70.6 -12 -11 -13 -15

Money Stock ( M2 ) 7445 7671 7899 8261 8502 9147 9367 9705 9775 9588 9885 11517 17 18 26 46

Saving & Time deposits 1122 1115 1121 1086 1090 1111 1146 1172 1176 1197 1234 1332 8 13 20 19
Privat Sector 1065 1060 1066 1028 1032 1053 1088 1114 1117 1138 1175 1274 8 14 21 20
Public Enterprises 41 40 40 39 38 38 38 38 38 38 40 38 -5 0 0 -5
Financial Sector 16 15 15 19 20 20 20 20 21 21 19 20 5 -5 0 33

Deposits v/s guarantees & credits 10 10 10 11 12 13 14 13 13 16 16 17 6 31 31 70

Postal Saving Deposits 19 19 18 18 17 17 18 18 18 18 19 19 0 6 12 6

المصدر : قسم االحصاءات الداخلية 

2004

Growth Average (%)

                               Money Stock   (M1,M2)              - Table 2
( Billion ID )



Year 2004
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Third Second First
1-month Quarter Quarter Quarter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/11 12/9 12/6 12/3
1 Money Stock( M1) = (2)+(3) 6294 6527 6750 7146 7383 8006 8189 8502 8568 8357 8616 10149 18 18 27 50

2 Net Currency in Circulation 5251 5432 5606 5846 6036 6512 6607 6766 6818 6652 6872 7163 4 5 10 28
3 Demand Deposits 1043 1095 1144 1300 1347 1494 1582 1736 1750 1705 1744 2986 71 71 100 161
4 Currency/ M1( percentage ) 83.4 83.2 83.1 81.8 81.8 81.3 80.7 79.6 79.6 79.6 79.8 70.6 -12 -11 -13 -15
5 Factors Affecting M1 =(11)+(17)-(6) 6293 6527 6750 7146 7383 8006 8189 8502 8568 8357 8616 10149 18 18 27 50

6 Liabilities =(7)+(10) 2375 2504 2471 2581 3237 3472 4312 4210 5455 4538 5842 5564 -5 2 60 125

7  Quasi Money = (8)+(9) 1132 1125 1131 1097 1102 1124 1160 1185 1189 1213 1250 1349 8 13 20 19
8   Time & Saving Deposits 1122 1115 1121 1086 1090 1111 1146 1172 1176 1197 1234 1332 8 13 20 19
9   Deposits v/s guarantees & credits 10 10 10 11 12 13 14 13 13 16 16 17 6 31 31 70

10 Govt. Deposits 1243 1379 1340 1484 2135 2348 3152 3025 4266 3325 4592 4215 -8 -1 80 215

11 Assets =(12)+(13)+(14) 5364 6498 6129 7097 6909 6989 7205 -2516 -476 -1769 355 3652 929 0 -48 -40

12  Net Foreign Assets -1327 -542 -535 -94 139 838 760 -9172 -7416 -8423 -6339 -2892 -54 -61 0 441
13  Claims on non Govt. Sector 609 613 628 638 661 691 694 694 739 776 744 812 9 10 18 29
14  Claims on Govt (15) + (16) 6082 6427 6036 6553 6109 5460 5751 5962 6201 5878 5950 5732 -4 -8 5 -5
15    Loans & Advances 1058 1410 1416 1865 1574 1473 1550 1435 1427 1435 1447 1472 2 3 0 4
16    Securities 5024 5017 4620 4688 4535 3987 4201 4527 4774 4443 4503 4260 -5 -11 7 -8

17 Balancing Item =(18)+(19) 3304 2533 3092 2630 3711 4489 5296 15228 14499 14664 14103 12061 -14 -17 169 290

18 Capital & Reserves -209 -184 -189 -210 -199 -180 -231 -2287 -1253 -544 434 219 -50 0 0 -216
19 Other Items (net) 3513 2717 3281 2840 3910 4669 5527 17515 15752 15208 13669 11842 -13 -25 154 261

                                     Money Stock and Contributing Factors                 -Table 3

Details

 ( In billions of I.D.)
Growth Average (%)



(Monthly percent Changes)

Weights Jan. Feb March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
CPI 100 6.4 -11.4 9.2 -1.0 1.0 -1.4 0.6 3.6 5.4 8.5 5.4 3.3

Tradeables 18.6
Food stuffs 63.2 15.4 -8.0 -2.3 -4.9 -4.5 -11.5 2.6 -3.7 6.6 5.7 6.0 3.7

Drink & Cigarettes 3.5 -11.9 -1.4 -3.5 6.0 1.5 -2.9 -0.5 7.5 -3.6 -3.6 3.6 -8.2

Fabrics & Clothes 9.7 -5.3 -4.6 -1.6 -6.6 4.3 -1.0 -2.8 6.5 -1.8 0.1 4.5 0.0

Furniture 3.1 -10.0 -3.2 0.8 0.5 4.6 -0.1 1.0 -2.6 2.4 -0.6 0.6 0.7

Fuel & light 2.1 -38.8 -17.1 -16.9 -22.8 8.0 -5.8 -5.7 29.0 19.5 82.5 11.3 14.0

Nontradeables 18.4

 Transportaion & Communication 4.9 -17.7 -2.6 3.9 1.5 1.7 -4.4 0.9 1.6 26.6 0.7 7.3 2.2

Medical services & Medicine 1.5 15.7 1.6 4.6 -4.3 -2.5 -3.5 2.1 -0.6 -6.8 0.0 4.1 0.8

 Miscellaneous  Commodities & Services 0.5 -2.8 -2.3 14.6 -5.2 -1.6 1.5 -1.5 8.4 -0.4 6.2 -3.5 2.0

Rent 11.5 22.2 -18.2 33.3 6.6 4.9 7.0 0.0 6.5 3.6 3.0 3.8 1.2

( 1993 = 100 )
Consumer Price Index in Iraq for the Year 2004

Table  No. 4

Monthly Percent Changes in CPI in Iraq for the year 2004
(1993 = 100)
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الفترة رصيد حساب وزارة  رصيد حساب وزارة  رصيد حساب وزارة  رصيد حساب وزارة  حواالت الخزينة
CBI المالية لدى المالية لدى مصرف الرافدين المالية لدى مصرف الرشيد المجموع  CBI المالية لدى المباعة بالمزاد

Balance with CBI Balance with Rfidain Balance with Rashid Total Balance of $ with CBI Auction TBs
ID ID ID US$ ID
1 2 3 1+2+3

2003 253.9
2004
Jan. -18344 175094 156750 432.8
Feb. -16171 24104 7933 248.5

March 23011 96907 119918 900.2
April 1336 -250277 37469 -211472 472.7
May 86497 183480 -46011 223966 40.5
June 126900 111111 158268 396279 1009.3
July 663695 193733 108535 965963 666 150000
Aug. 815275 53500 42987 911762 107 300030
Sept. 1685323 294702 125318 2105343 22 300020
Oct. 650839 94015 200208 945062 376 300050
Nov. 1710286 333872 126113 2170271 306 300020
Dec. 555542 292477 185489 1033508 -129 324580
Total 1674700

TABLE NO ( 6 )
ارصدة وزارة المالية لدى البنك المرآزي ومصرفي الرافدين والرشيد وحواالت الخزينة المباعة بالمزاد 

للفترة ك2 - آانون االول 2004

In Millions
MOF Balances with CBI , Rafidain& Rashid Banks and Auction TBs - Jan. -Dec.. 2004



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

NFX NFX TBs by Auction Paid up TBs          M0
US$ ID ID ID ID

Jan. 497.9 726934 726934
Feb. 245.7 358722 358722

March 50.1 73146 73146
April 447.4 653204 653204
May 584.5 853370 853370
June 361.4 527644 527644
July 1217.4 1777404 150000 508609 2136013
Aug. 41.1 60006 300030 0 -240024
Sept. 628.6 917756 300020 0 617736
Oct. -360.4 -526184 300050 750081 -76153
Nov. 1162.8 1697688 300020 300030 1697698
Dec. -134.7 -196662 324580 300020 -221222
Total 4741.8 6923028 1674700 1858740 7107068

TABLE NO. ( 7 )
العوامل المؤثرة في التغير في القاعدة النقدية

In Milions
Factors Changing Base Money 



جدول رقـم 8
Interast as announced by commercial Bank through March 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%14.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الرشيد

Irag Bank 6%13.00%12_11%10.00%8.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%7.50%7.5 - 7%6.5 - 6.25%6.00المصرف االهلي العراقي
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%4.00المصرف التجاري العراقي
Agricultural Bank5%14.00%14.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%9.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
United Bank12%16.00%15.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.25 - 8%7.25مصرف االئتمان العراقي
Investment Bank10%14.00%14.00%8.00%7.50%7- 6.5%6.00مصرف االستثمار العراقي
Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%9.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Basrah Bank9%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي
Gulf Bank19%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.50مصرف الخليج التجاري
Bank for MID11%14.00%13.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.5_6%5.50مصرف الشرق االوسط

Estate Bank4%16.00%15.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Al-Mosul Bank21%16.00%15.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف الموصل للتنمية

Al-Warkaa Bank16%14.00%8.00%8.00%7_6%5.00مصرف الورآاء لالستثمار
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%7.00مصرف بابل لالستثمار

Baghdad Bank7%10_9.5%9.5_9%9_8.5%14.00%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Dar Al-Salam Bank15%12.00%11.00%10.00%9.00مصرف دار السالم

Summer Bank17%8.00%8.00%8.00%9.00%8.00%8.00%7.00مصرف سومر
24

%14.14%13.14%12.73%11.67%13.33%9.44%8.34%7.41%6.56متوسط سعر الفائدة آذار /2004 
 

 



تابع جدول رقم 8
Interast as announced by commercial Bank through April 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%12_11%12_11%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الرشيد

Irag Bank 6%13.00%12_11%10.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.50%7.00%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي

Commercial Bank8%9.00%8.00%7.00%7.00المصرف التجاري العراقي
Agricultural Bank5%16.00%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%10.00%9.00المصرف الصناعي
United Bank12%16.00%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%8.50%8_7%7.00مصرف االئتمان العراقي
Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف االستثمار العراقي
Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%9.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي
Gulf Bank19%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.50مصرف الخليج التجاري
Bank for MID11%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Al-Mosul Bank21%16.00%15.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية

Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الورآاء لالستثمار
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%6.5_6%7.00مصرف بابل لالستثمار

Baghdad Bank7%10.00%9.50%9.00%14.00%14.00%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Dar Al-Salam Bank15%20.00%20.00%20.00%12.00%11.00%10.00%9.00مصرف دار السالم

Summer Bank17%18.00%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر
Union industrial Bank24

%14.09%13.21%13.29%13.52%13.52%8.98%8.30%7.28%6.57متوسط سعر الفائدة نيسان/2004 

 



 تابع جـدول رقـم 8
2004/ جداول اسعار الفوائد المعلنة من قبل المصارف خالل شهر مايس

Interast as announced by commercial Bank through May 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%12_11%12_11%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الرشيد

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
Agricultural Bank5%16.00%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Irag Bank 6%13.00%12_11%10.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)

Baghdad Bank7%10.00%9.50%9.00%14.25%14.25%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%14.00%8.00%4.00المصرف التجاري العراقي
Bank for MID11%12.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف االستثمار العراقي
United Bank12%17.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار

Dar Al-Salam Bank15%14.00%14.00%14.00%8.50%8.00%7.00مصرف دار السالم
Al-Mosul Bank21%13.00%12.00%11.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف بابل لالستثمار
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.50%7.00%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%8.50%7.50%7.00مصرف االئتمان العراقي

Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار
Summer Bank17%18.00%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر

Gulf Bank19%11.00%10.00%9.00%9.00%9.00%8.00%7.00%6.50%6.00مصرف الخليج التجاري
Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الورآاء لالستثمار

Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%7.00%6.00%5.50%5.00مصرف الشمال
Union industrial Bank24

%13.25%12.50%13.00%13.25%13.25%9.00%8.00%7.00%6.00متوسط سعر الفائدة مايس/2004 



تابع جدول رقم 8
2004/ جداول اسعار الفوائد المعلنة من قبل المصارف خالل شهر حزيران

Interast as announced by commercial Bank through June 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%11.00%12_11%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الرشيد

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
Agricultural Bank5%16.00%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Irag Bank 6%13.00%12_11%10.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)

Baghdad Bank7%10.50%10.00%9.50%14.25%14.25%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%14.00%8.00%4.00المصرف التجاري العراقي
Bank for MID11%12.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00%7.00مصرف االستثمار العراقي
United Bank12%17.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار

Dar Al-Salam Bank15%14.00%14.00%14.00%9.00%8.50%8.00%7.00مصرف دار السالم
Al-Mosul Bank21%13.00%11.00%11.00%12.00%12.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف بابل لالستثمار
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.00%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%8.50%7.50%7.00مصرف االئتمان العراقي

Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار
Summer Bank17%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر

Gulf Bank19%11.00%10.00%9.00%9.00%9.00%8.00%7.00%6.50%6.00مصرف الخليج التجاري
Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الورآاء لالستثمار

Al-Warkaa Bank16%10.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الشمال
Union industrial Bank24%10.00%14.00%14.00مصرف االتحاد الصناعي 

%13.25%12.50%12.50%13.25%13.25%9.00%8.00%7.00%6.30متوسط سعر الفائدة حزيران /2004 



تابع جدول رقم 8
جداول اسعار الفوائد المعلنة من قبل المصارف خالل شهر تموز /2004

Interast as announced by commercial Bank through July 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%11.00%11.00%8.00%7.50%7.00%7.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الرشيد

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
Agricultural Bank5%14.00%14.00%12.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Irag Bank 6%13.00%12.00%11.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)

Baghdad Bank7%10.50%10.00%9.50%14.25%14.25%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%5.00المصرف التجاري العراقي
Bank for MID11%12.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00مصرف االستثمار العراقي
United Bank12%17.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار

Dar Al-Salam Bank15%14.00%14.00%14.00%8.50%8.00%7.00مصرف دار السالم
Al-Mosul Bank21%13.00%11.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف بابل لالستثمار
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%10.00%8.00%7.00%7.00مصرف البرآة
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.00%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%8.50%7.50%7.00مصرف االئتمان العراقي

Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%9.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار
Summer Bank17%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر

Gulf Bank19%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%8.00%7.00%6.00%6.00مصرف الخليج التجاري
Al-Warkaa Bank16%16.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الورآاء لالستثمار

Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.50%7.00مصرف الشمال
Union industrial Bank24%13.00%12.00%12.00%14.00%8.00%7.00مصرف االتحاد الصناعي 

%13.72%13.00%12.89%13.36%13.39%9.22%8.00%7.14%6.43متوسط سعر الفائدة تموز /2004 

 



تابع جدول رقم 8
2004/ جداول اسعار الفوائد المعلنة من قبل المصارف خالل شهر آب

Interast as announced by commercial Bank through August 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%11.00%11.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الرشيد

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
Agricultural Bank5%14.00%14.00%12.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Irag Bank 6%13.00%12.00%11.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)

Baghdad Bank7%10.50%10.00%9.50%14.25%14.25%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%5.00المصرف التجاري العراقي
Bank for MID11%12.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00مصرف االستثمار العراقي
United Bank12%17.00%14.00%9.00%8.00%7.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار

Dar Al-Salam Bank15%14.00%14.00%14.00%8.50%8.00%7.00مصرف دار السالم
Al-Mosul Bank21%12.00%12.00%11.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف بابل لالستثمار
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.00%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%8.50%7.50%7.00مصرف االئتمان العراقي

Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%9.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار
Summer Bank17%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر

Gulf Bank19%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%8.00%7.00%6.00%6.00مصرف الخليج التجاري
Al-Warkaa Bank16%16.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الورآاء لالستثمار

Al-Warkaa Bank16%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.50%7.00مصرف الشمال
Union industrial Bank24%13.00%12.00%12.00%14.00%8.00%7.00مصرف االتحاد الصناعي 

%13.55%12.92%12.89%13.33%13.39%9.22%8.04%7.18%6.34متوسط سعر الفائدة آب /2004 



تابع جدول رقم 8
2004/ جداول اسعار الفوائد المعلنة من قبل المصارف خالل شهر ايلول

Interast as announced by commercial Bank through September 2004 (in Iraq)

Interast on Deposit                                                            Interast on Credits
 Bank Namesaving Fixed depositsOver draftDis of BillsS.TM.TL.TBank Name
6M1Year2Yearssأسم المصرف

Rafidain Bank   1%14.00%13.00%12_11%11.00%11.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف الرافدين
Rasheed Bank2%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%5.00مصرف الرشيد

Industrial Bank 3%14.00%12.00%10.00%10.00%10.00%9.00%9.00المصرف الصناعي
Agricultural Bank5%16.00%15.00%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف الزراعي التعاوني

Estate Bank4%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%10.00%9.00%8.00%7.00المصرف العقاري
Irag Bank 6%13.00%12.00%11.00%10.00%10.00%8.00%6.00%5.00%5.00مصرف العراق (االشتراآي)

Baghdad Bank7%10.50%10.00%9.50%14.25%14.25%6.00%5.50%5.00مصرف بغداد
Commercial Bank8%15.00%14.00%14.00%14.00%4.00المصرف التجاري العراقي
Bank for MID11%12.00%12.00%14.00%10.00%8.00%7.00%5.50مصرف الشرق االوسط

Investment Bank10%14.00%14.00%14.00%8.00%7.50%7.00%6.00مصرف االستثمار العراقي
United Bank12%17.00%14.00%9.00%8.00%7.00%7.00المصرف المتحد لالستثمار

Dar Al-Salam Bank15%14.00%14.00%14.00%8.50%8.00%7.00مصرف دار السالم
Al-Mosul Bank21%12.00%12.00%11.00%12.00%12.00%9.00%8.00%7.00%7.00مصرف الموصل للتنمية
Babylon Bank18%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف بابل لالستثمار
Basrah Bank9%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البصرة االهلي

Al-Baraka Bank22%14.00%14.00%14.00%10.00%9.00%8.00%7.00مصرف البرآة
Al-Ahli Bank13%14.00%14.00%14.00%7.50%6.50%6.00المصرف االهلي العراقي
Credit Bank14%15.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.50%7.50%6.50مصرف االئتمان العراقي

Economic Bank20%14.00%14.00%14.00%9.00%7.00مصرف االقتصاد لالستثمار
Summer Bank17%18.00%18.00%8.00%7.00%7.00مصرف سومر

Gulf Bank19%14.00%13.00%12.00%12.00%12.00%8.00%7.00%6.00%6.00مصرف الخليج التجاري
Al-Warkaa Bank16%16.00%14.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.00%6.00مصرف الورآاء لالستثمار

Al-Warkaa Bank16%10.00%14.00%14.00%9.00%8.00%7.50%7.00مصرف الشمال
Union industrial Bank24%13.00%12.00%12.00%14.00%8.00%7.00مصرف االتحاد الصناعي 

%13.75%13.00%12.80%13.33%13.39%9.18%8.07%7.19%6.30متوسط سعر الفائدة ايلول /2004 



النمرسعر الفائدةمجموع الودائع الثابتةالنمرسعر الفائدة مجموع ودائع التوفيراسم المصرف ت
8,334.15%32,696.82111,1227.50%544,9476مصرف الرافدين 1
1,639.36%19,377.1020,4928%387,5425مصرف الرشيد  2
1,178.66%0.0012,6339.33المصرف الصناعي3
77.40%115.088609%1,6447المصرف العقاري 4
467.46%641.625,1949%9,1667المصرف الزراعي التعاوني 5
0.00%31.2506.33%6255مصرف العراق6
64.11%1,062.901,1155.75%21,2585مصرف بغداد7
88.2446500.00%2,2064المصرف التجاري العراقي8
491.13%240.945,4579%3,4427مصرف البصرة االهلي9

0.00%0.1207.50%26مصرف االستثمار العراقي10
409.25%827.704,9138.33%15,0495.50مصرف الشرق االوسط11
2.88%102.55368%1,4657المصرف المتحد لالستثمار12
7.77%106.561117%1,7766المصرف االهلي العراقي13
574.52%555.496,8978.33%8,5467مصرف االئتمان العراقي14
72.85%495.538838.25%7,0797مصرف دار السالم15
29.84%213.963738%3,5666مصرف الورآاء16
3.68%56.77498%8117مصرف سومر17
1,409.13%238.1415,6579%3,4027مصرف بابل18
3.15%152.76457%2,5466مصرف الخليج19
6.48%57.96729%8287مصرف االقتصاد لالستثمار20
42.24%107.875288%1,5417مصرف الموصل للتنمية21
64.53%65.527179%9367مصرف البرآة22
1.06%8.68138.17%1247مصرف الشمال23
0.00%0.9808%147مصرف االتحاد الصناعي24

1,018,515187,6320.00المجموع الكلي للودائع 
57,244.5414,879.65المجموع الكلي للنمر

5.627.93المعدل الموزون للودائع
المعدل الموزون للودائع = المجموع الكلي للنمر / المجموع الكلي للودائع *100

جدول رقم 9
                      كشف يمثل المعدل الموزون للودائع لشهر ايلول / 2004



تابع جدول رقم 9 
                              آشف يمثل المعدل الموزون للودائع لشهر تشرين اول / 2004

النمرسعر الفائدةاالئتمان النقديالنمرسعر الفائدةمجموع الودائع الثابتةالنمرسعر القائدةمجموع ودائع التوفيراسم المصرفت
22,626.24%8,311.65174,04813%33,125.46110,8227.50%552,0916مصرف الرافدين 1
28,338.96%1,581.60217,99213%19,711.6019,7708%394,2325مصرف الرشيد  2
2,968.80%1,178.6624,74012%00.0012,6339.33المصرف الصناعي3
15,435.94%77.40118,73813%115.088609%1,6447المصرف العقاري 4
4,858.95%474.8432,39315%669.695,2769%9,5677المصرف الزراعي التعاوني 5
798.72%0.006,65612%32.0506.33%6415مصرف العراق6
1,922.20%63.4819,22210%1,039.751,1045.75%20,7955مصرف بغداد7
2,023.62%108.8446500.0013,95614.50%2,7214المصرف التجاري العراقي8
3,137.96%492.0322,41414%240.385,4679%3,4347مصرف البصرة االهلي9

2,168.32%157.0515,48814%713.222,0947.50%11,8876مصرف االستثمار العراقي10
2,579.64%562.3621,49712%955.026,7518.33%17,3645.50مصرف الشرق االوسط11
852.89%2.885,01717%133.07368%1,9017المصرف المتحد لالستثمار12
387.66%7.912,76914%100.561137%1,6766المصرف االهلي العراقي13
1,340.53%575.359,24514.50%676.906,9078.33%9,6707مصرف االئتمان العراقي14
1,691.90%76.1512,08514%644.709238.25%9,2107مصرف دار السالم15
1,497.90%32.969,98615%304.144128%5,0696مصرف الورآاء16
6.534,89200.00%55.09878%7877مصرف سومر17
1,187.62%1,423.088,48314%225.5415,8129%3,2227مصرف بابل18
561.73%7.214,32113%156.361037%2,6066مصرف الخليج19
251.30%6.481,79514%58.03729%8297مصرف االقتصاد لالستثمار20
576.60%43.684,80512%112.705468%1,6107مصرف الموصل للتنمية21
683.90%82.354,88514%60.699159%8677مصرف البرآة22
21.50%1.0621510%21.21138.17%3037مصرف الشمال23
70.50%0.0056412.50%1.5408%227مصرف االتحاد الصناعي24

1,052,148191,181736,206المجموع الكلي للودائع 
59,261.6215,164.7095,983.38المجموع الكلي للنمر

5.637.9313.04المعدل الموزون للودائع

100* المجموع الكلي للودائع / المجموع الكلي للنمر = المعدل الموزون للودائع
 



تابع جدول رقم 9 
                              آشف يمثل المعدل الموزون للودائع لشهر تشرين الثاني/ 2004

النمرسعر الفائدةاالئتمان النقديالنمرسعر الفائدةمجموع الودائع الثابتةالنمرسعر الفائدة مجموع ودائع التوفيراسم المصرفت
0.00%8,315.0313%33,924.96110,8677.50%565,4166مصرف الرافدين 1
22,616.36%1,654.88173,97213%20,161.3520,6868%403,2275مصرف الرشيد  2
3,212.04%1,160.0026,76712%000.0012,4339.33المصرف الصناعي3
16,076.19%204.84123,66313%113.612,2769%1,6237المصرف العقاري 4
13,074.30%321.0387,16215%677.043,5679%9,6727المصرف الزراعي التعاوني 5
383.64%0.003,19712%31.6006.33%6325مصرف العراق6
1,986.40%62.2719,86410%1,140.701,0835.75%22,8145مصرف بغداد7
2,090.76%109.6831500.0014,41914.50%2,7424المصرف التجاري العراقي8
3,909.92%1,335.4227,92814%243.6014,8389%3,4807مصرف البصرة االهلي9

2,280.88%155.9316,29214%813.002,0797.50%13,5506مصرف االستثمار العراقي10
2,259.36%567.7718,82812%931.766,8168.33%16,9415.50مصرف الشرق االوسط11
819.74%2.884,82217%157.50368%2,2507المصرف المتحد لالستثمار12
404.46%7.562,88914%104.401126.75%1,7406المصرف االهلي العراقي13
1,340.67%517.249,24614.50%543.727,2147.17%9,0626مصرف االئتمان العراقي14
1,766.52%74.2512,61814%661.789008.25%9,4547مصرف دار السالم15
1,626.10%63.3611,61514%349.087928%5,8186مصرف الورآاء16
6.605,25000.00%53.90888%7707مصرف سومر17
1,296.26%1,414.269,25914%245.7715,7149%3,5117مصرف بابل18
571.74%6.514,39813%165.30937%2,7556مصرف الخليج19
245.56%6.481,75414%58.87729%8417مصرف االقتصاد لالستثمار20
612.96%43.685,10812%103.115468%1,4737مصرف الموصل للتنمية21
688.80%100.174,92014%58.871,1139%8417مصرف البرآة22
25.50%0.2525510%21.4238.17%3067مصرف الشمال23
76.38%0.0061112.50%1.8908%277مصرف االتحاد الصناعي24

1,078,945201,643584,837المجموع الكلي للودائع 
60,672.9116,020.4077,364.53المجموع الكلي للنمر

5.627.9413.23المعدل الموزون للودائع

100* المجموع الكلي للودائع / المجموع الكلي للنمر = المعدل الموزون للودائع



تابع جدول رقــم 9
                                                          آشف يمثل المعدل الموزون للودائع لشهر آانون االول / 2004

النمرسعر الفائدةاالئتمان النقديالنمرسعر الفائدةمجموع الودائع الثابتةالنمرسعر الفائدةمجموع ودائع التوفيراسم المصرفت
22,209.72%8,322.0017084413%35,916.18110,9607.50%598,6036مصرف الرافدين 1
22,868.30%1,631.04175,91013%21,310.5520,3888%426,2115مصرف الرشيد  2
3,499.92%2,839.4029,16612%00.0030,4339.33المصرف الصناعي3
16,206.45%97.92124,66513%145.671,0889%2,0817المصرف العقاري 4
13,298.85%423.9088,65915%715.404,7109%10,2207المصرف الزراعي التعاوني 5
964.32%0.008,03612%30.1506.33%6035مصرف العراق6
2,165.00%62.6821,65010.00%1,166.651,0905.75%23,3335مصرف بغداد7
2,097.14%36.2314,46315%115.0431511.50%2,8764المصرف التجاري العراقي8

3,909.92%1,335.4227,92814%243.6014,8389%3,4807مصرف البصرة االهلي9*
4,346.30%3,474.5331,04514%726.3046,3277.50%12,1056مصرف االستثمار العراقي10
2,579.64%532.7921,49712%952.776,3968.33%17,3235.50مصرف الشرق االوسط11
879.41%1.285,17317%1,551.83168%22,1697المصرف المتحد لالستثمار12
621.88%10.874,44214%100.501616.75%1,6756المصرف االهلي العراقي13
1,603.12%486.2011,05614.50%561.186,7817.17%9,3536مصرف االئتمان العراقي14
1,878.24%66.2513,41614%627.208038.25%8,9607مصرف دار السالم15
5,117.14%63.6036,55114%377.827958%6,2976مصرف الورآاء16

6.605,25000.00%53.90887.50%7707مصرف سومر17*
1,601.46%1,354.2311,43914%23.4515,0479%3357مصرف بابل18
440.30%26.824,40310%157.923747.17%2,6326مصرف الخليج19
246.26%6.481,75914%62.93729%8997مصرف االقتصاد لالستثمار20
687.72%44.885,73112%108.365618%1,5487مصرف الموصل للتنمية21
784.42%100.175,60314%58.591,1139%8377مصرف البرآة22
67.92%0.1756612%11.7535.50%2355مصرف الشمال23
83.50%0.0066812.50%1.8908%277مصرف االتحاد الصناعي24

1,152,572.00262,359819,920المجموع الكلي للودائع واالئتمان
65,019.6320,923.42108,156.93المجموع الكلي للنمر

5.647.9813.19المعدل الموزون للودائع

100* المجموع الكلي للودائع / المجموع الكلي للنمر = المعدل الموزون للودائع
*2004/ اعتمد رصيد شهر تشرين الثاني



جدول رقم 10 
تفاصيـــل المــزادات المقامـــة للفتـرة مـن 2004/7/18 لغايـــة 2004/12/19          

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

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

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

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 100.020 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 150.010 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 150.020 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 150.020 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 150.030 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 150.010 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 150.010 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 124.550 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 200.030 91 3/21/2005 12 12 282.300 196.730 143.50 2.50%-10.00% 6.00% 200.030 1674.700

1674.700

NB.amounts are in I.D Millions
  

Details of Auctions for period 18.7.2004 upto 19.12.2004              



 تابع جدول رقـم 10
      تفاصيـــل المــزادات المقامـــة للفتـرة مـن 2004/10/10 لغايـــة 2004/12/19    

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

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

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

7 10/10/2004 150.020 91 1/10/2005 8 6 289.750 145.270 199.46 2.00% - 5.40% 3.20% 150.020 150.020

8 10/24/2004 150.030 91 1/24/2005 10 6 350.000 145.030 241.33 1.00%  - 5.40% 2.50% 150.030 300.050

9 11/7/2004 150.010 91 2/7/2005 12 7 437.100 145.510 300.39 1.00% - 3.30% 1.10% 150.010 450.060

10 11/21/2004 150.010 91 2/20/2005 5 3 281.250 147.010 191.31 1.00% - 5.00% 1.20% 150.010 600.070

11 12/5/2004 124.550 91 3/7/2005 4 4 122.800 122.800 100.00 2.50%-6.00% 6.00% 124.550 724.620

12 12/19/2004 200.030 91 3/21/2005 12 12 282.300 196.730 143.50 2.50%-10.00% 6.00% 200.030 924.650
924.650

NB.amounts are in I.D Millions

  

Details of Auctions for period 10.10.2004 upto 19.12.2004            



نسبة المبيعات الى المشترياتالمشتريات
%513,895,00015,995,9163 آانون 2004/2

%402,737,554157,318,85039    شباط /2004
%651,932,600401,776,62162     اذار /2004
%614,136,178366,675,33660  نيسان /2004
%951,868,510367,386,86539     ايار /2004
%600,330,200239,088,00040حزيران /2004
%1,600,030,000382,565,44824   تموز /2004 
%550,470,000509,462,00093      اب /2004

%579,400621,984,000107349    ايلول/2004
%79,0001,210,540,0001532329تشرين 1 /2004
%2,304,4361,189,460,16451616تشرين2 /2004
%10,978,099645,942,0005883آانون1 /2004
%5,899,340,9776,108,195,200104المجموع

المبيعات

حساب المزاد لعام /2004
 جــدول رقــم 11



( Million Dollar)

2004
1- Trade balance -3,492.3

Exports (F.O.B) 17,810.0
Crude oil  1/ 17,455.7

Recorded 17,455.7
Smuggld2/ N.A

Refined products 244.3
Other exports 110.0

Imports ( C.I.F) 21,302.3
1.Government Imports 12,405.7

UN Oil for Food Program 3,622.0
Post OFFP govt consumption imports 4,687.2
Post OFFP govt capital imports 4,096.5

2.Refined oil products 2,100.0
3.Other G.imports 1,219.0
4.Private Sector imports 5,577.6

A.Cons. goods imports 1,394.4
B.Capital goods imports 4,183.2
o.w. Financed by currency transfers 5a/ N.A

2- Services, net -822.3
Receipts 150.0
Payments 972.3

UN costs and weapons inspection (3%) ــــ
Currency printing 0.8
Other 971.5

3- Income, net 50.8
Private -55.5
Official 106.3

Receipts 107.3
Payments 1.0
Interest N.A

4- Transfers, net 1,859.2
Private, net (incl. NGOs) 375.5
Official 1,483.7

Receipts 2,350.0
Donor grants 211.5
U.S. grants 2,138.5

Payments 866.3
UN Compensation Fund 866.3
Other N.A

5- Current Account -2,404.6
(In percent of GDP) ـــ

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS (2004)
جدول رقم(12)                  ميزان المدفوعات العراقي  لعام 2004



( Million Dollar)

 2004
Capital Account ــــ
6- Financial Account, excld. CBI foreign position 4,839.0

Direct investment 300.0
Portfolio capital ــــ
Other capital, net 4,539.0

Official , net 7,327.8
Assets 7,327.8

Claims held abroad ـــ
DFI 3,705.8
UN Oil for Food credits 3,622.0
Memo: cumulative OFFP credits ـــ
UN Oil for Food Letter of Credits ـــ

Liabilities ـــ
Loan disbursements ـــ
Amortization ـــ

Private, net -2,788.8
Assets -2,788.8

Foreign currency, net ـــ
Gross acquisition ـــ
Used for imports -2,788.8

Other (incld. from smuggled oil) ـــ
Liabilities ـــ

7- Errors and omissions 1,777.6
8- Overall Balance 4,212.0
Financing -4,212.0

Central bank (net; increase -) -4,557.0
Reserves (increase -) -4,121.0
Liabilities (increase +) 436.0

Fund credit (net) 436.0
Disbursement 436.0
Repayments ـــ

Changes in arrears 345.0
Financing gap

Exceptional financing 
Remaining gap 
Debt relief

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

(In percent of GDP)



جدول رقم 13

us$us$

monthsOil ExportsmonthsNon Oil Exports 
Jan1247521241.90Jan3677934.0
Feb1157468169.24Feb1390044.8
Mar1291686008.12Mar5280425.5
April1552169322.73April3948258.0
May1532800515.33May6573700.7
June1410942341.09June11177819.4
July1325903835.94July4724805.60
Aug.1428670449.30Aug.2146109.70
Sep.1515192584.46Sep.4531935.80
Oct.1936631484.87Oct.31598263.60
Nov.1685597415.11Nov.23336005.30
Dec.1242128146.72Dec.6925921.00
Total17326711514.81Total105311223.4

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

 Balance of payments  statistices Division ــ 

Oil EXPORTS
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Oil Exports of   14 جدول رقم

L/C NO. SHIPM. AMOUNT VALUE DATE PAYMENT AMOUNT PAY.DATE 95%(pay.amount) 5%(compensate) u.s.Bbls PRICE

04/325 54,726,989.05 01/12/04 54,726,989.05 01/12/1904 51,990,639.60 2,736,349.45 1,994,330 30.053

04/320 65,830,601.99 01/12/04 65,830,601.99 02/12/04 62,539,071.89 3,291,530.10 2,099,324 31.358

04/329 16,031,926.79 02/12/04 16,031,926.79 02/12/04 15,230,330.45 801,596.34 637,643 34.437

04/322 36,245,100.42 03/12/04 36,245,100.42 03/12/04 34,432,845.40 1,812,255.02 1,016,864 35.644

04/324 59,927,499.49 03/12/04 59,927,499.49 08/12/04 56,931,124.52 2,996,374.97 1,988,870 31.463

04/315 22,324,977.81 03/12/04 22,324,977.81 03/12/04 21,208,728.92 1,116,248.89 626,332 35.644

04/318 69,165,253.08 05/12/04 69,165,253.08 06/12/04 65,706,990.43 3,458,262.65 2,056,283 35.468

04/326 58,929,819.31 08/12/04 58,929,819.31 08/12/04 55,983,328.34 2,946,490.97 2,000,004 31.814

04/334 18,343,029.86 08/12/04 18,343,029.86 08/12/04 17,425,878.37 917,151.49 597,903 31.985

04/335 60,932,539.01 09/12/04 60,932,539.01 09/12/04 57,885,912.06 3,046,626.95 2,021,382 30.144

04/333 19,874,863.68 09/12/04 19,874,863.68 09/12/04 18,881,120.50 993,743.18 627,068 31.694

04/321 31,930,026.99 10/12/04 31,930,026.99 10/12/04 30,333,525.64 1,596,501.35 1,026,755 31.098

04/327 57,038,472.70 11/12/04 57,038,472.70 10/12/04 54,186,549.07 2,851,923.63 2,055,490 29.062

04/337 27,718,769.56 11/12/04 27,718,769.56 10/12/04 26,332,831.08 1,385,938.48 1,031,588 26.870

04/323 19,674,509.90 15/12/04 19,674,509.90 15/12/04 18,690,784.41 983,725.50 627,096 31.374

04/330 54,350,010.42 15/12/04 54,350,010.42 15/12/04 51,632,509.90 2,717,500.52 1,987,058 27.352

04/332 21,821,250.65 15/12/04 21,821,250.65 15/12/04 20,730,188.12 1,091,062.53 693,663 31.458

04/328 55,262,196.71 14/12/04 55,262,196.71 14/12/04 52,499,086.87 2,763,109.84 2,002,243 28.822

04/343 21,529,783.08 16/12/04 21,529,783.08 16/12/04 20,453,293.93 1,076,489.15 985,454 22.963

04/344 34,471,472.20 18/12/04 34,471,472.20 17/12/04 32,747,898.59 1,723,573.61 1,046,747 32.932

04/347 29,456,184.44 19/12/04 29,456,274.44 20/12/05 27,983,460.72 1,472,813.72 500,000 31.338

04/339 55,238,315.23 20/12/04 55,238,315.23 20/12/04 52,476,399.47 2,761,915.76 17,86,607 30.918

3,330.55 21/12/04 3,164.02 166.53

04/351 20,750,096.25 21/12/04 20,750,096.25 27/12/04 19,712,591.44 1,037,504.81 626,418 33.125

04/340 50,257,683.53 23/12/04 50,257,683.53 28/12/04 47,744,799.35 2,512,884.18 2,008,576 25.105

04/336 59,561,256.61 24/12/04 59,561,256.61 24/12/04 56,583,193.78 2,978,062.83 1,904,254 31.278

04/342 62,352,808.80 27/12/04 62,352,808.80 27/12/04 59,235,168.36 3,117,640.44 1,983,358 31.438

04/338 26,272,299.67 28/12/04 26,272,299.67 28/12/04 24,958,684.69 1,313,614.98 1,032,635 25.442

04/350 51,186,720.63 29/12/04 51,186,720.63 29/12/04 48,627,384.60 2,559,336.03 1,599,685 31.998

04/348 30,956,657.09 30/12/04 30,956,657.09 30/12/04 29,408,824.24 1,547,832.85 967,456 31.998

04/352 18,326,773.44 30/12/04 18,326,773.44 30/12/04 17,410,434.77 916,338.67 671,040 27.311

04/348 31,636,837.78 31/12/04 31,636,837.78 31/12/04 30,054,995.89 1,581,841.89 1,020,609 30.998

1,242,124,726.17 1,242,128,146.72 1,180,021,739.40 62,106,407.33 39,436,128.00 952.58
Barrel price average 30.73

DECEMBER



جدول رقم 15
 Non Oil Exports December  2004 

$.USبالدوالر
MATERIALESالمجموع النهائـي االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثانياالسبوع االول المواد 

Week 1 Week 2Week 3Week 4Total 
888688.9179451192.5341405357.03041384804.3093130042.791Datesالتمور 
00000Barleyالشعير 
0446484.180101537242.1071983726.287Skinsالجلود 
0399887.600399887.6Woolالصوف 
00000Cementالسمنت 
00000Casingالمصران 
00000Lentilesالعدس 
00000Cbickpeasالحمص 
00000Wheatالحنطة 
00000Fertilizerالسماد 

00000Farm peanutفستق الحقل 
065304.2250065304.225Greengramماش 
00000Riceرز 
0172199.985300172199.9853Cloverجت 
00000Branنخالة 
00000Rubberمطاط 
00000Cottonقطن 

002789.538502789.5385Picklesطرشي 
0133294.791700133294.7917Date juiceدبس 

00000Thymeعشب زعتر 
00000Sumacسماك 
00000Gypsumجبس 

000328914.0008328914.0008Liquorice Rootsعرق سوس 
00000Cakeآبسة آيك 
00000Cotton seedsبذور قطن 
00000Kittan Seedsبذور الكتان 
00000Brseem seedsبذور بريسم
00000Sesyسيسي
00000Woodخشب

00000Pig ironخبث حديد
00000Truffleآما

00000Gall oakعفص 
029991.57059983.1489974.71Semsemسمسم
4227.84390046996.467751224.3116Sulpherآبريت
00000Artichokeآعوب
000134800.82134800.82Bean beanباقالء
00000Burgulبرغل

00021445.58521445.585Painting solventمذيب اصباغ
00000Canning machineماآنة تعليب

00000Crushed grainجريش 
039995.20980139960.66179955.8698Cheeseجبن
00000Habeyaحبيه

00000Onionsبصل حلو
00000Garlicثوم

00000Thenerمخفف اصباغ
00000Painting oilزيت اصباغ
00000Cork barsالواح فلين 
00000Cornذرة صفراء 

00000Milletدخن
00000Kuzbarah grassعشب آزبرة 

00000Parts of Penرأس قلم جاف 
00000Black Cerealحبة سوداء 
00000Other Productionمنتجات مختلفة

0105363.932800105363.9328Paintsاصباغ
00000Potatoesبطاطا

الصادرات غير النفطية لشهر آانون االول     2004



$.US(تابع)بالدوالر 

MATERIALESالمجموع النهائـي االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثانياالسبوع االول المواد 
Week 1 Week 2Week 3Week 4Total 

00000Thienerثنر
00000Min Alsama sweetsمن السما 

00000Cerealsحـب 
14518.49987443.06920021961.569Soaltملح 

00000Dried Cloverجت مجفف 
3544.16510003544.1651Booksآتب 
00000Alakعلق 

00000Beautful Cerealحبة حلوة
00000Birdsطيور

00000Silfanos Acidحامض السلفاناس
00000Inksاحبار
 00000Fishesسمك 
00000Seedsبذور 

00000Plastic Materialsحبيبات بالستيكية 
0099991.2494099991.2494Ink Melterمذيب احبار 

00000Gasغاز
00000Transplantشتالت 
00000Pomegranatرمان 
00000Ducksبط

00000Color penأقالم ملونه 
 00000Plastic Combأمشاط بالستيكيه

 00000Cardolinآاردولين 
00000Breadصمون 
001499.578501499.5785Vingerخل

910979.42671851157.098509637.39683654147.096925921.011TOTALالمجموع 

الصادرات غير النفطية لشهر آانون االول     2004
 Non Oil Exports December  2004 
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US $

استيرادات : المصرف العراقي للتجارة 
Imports:Trade Bank of Iraq

 January   17698013.3 آانون الثاني 
February 332372061.0 شباط 
March 80918604.5 آذار 
April 145212620.0 نيسان 
May 175087610.2 مايس 
June 962137418.5 حزيران 
July 261888180.9 تموز
August 229640930 أب
September 286278389.2 ايلول 
October* 378343164.4 تشرين االول 
November 312427307.8 تشرين الثاني 
December 667643544.6 آانون االول 
Total 3849647844.4 المجموع 

*December Imports including 23921405.0$ services
 Balance of payments statistics  Division ــ 

 Imports :Trade Bank  of Iraq for the Period (1/1/2004 -  31/12/2004)

Months االشهر 

Imports : Trade Bank of Iraq for period (1/1/2004 - 31/12/2004)
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$ دوالر

Months عدد الموفدين المبالغ  االشهر 

Jan. 263 268022.8 آانون الثاني 

Feb. 135 117697.2 شباط 

Mer. 272 367318.3 أذار 

Apr. 159 265277.8 نيسان 

May 233 204461.9 مايس 

Jun. 205 216995.0 حزيران 

Jul. 242 326436.8 تموز 

Aug. 111 110825.0 أب 

Sep. 297 347954.4 ايلول 

Oct. 232 233572.0 تشرين االول 

Nov. 75 155874.0  تشرين الثاني 

Dec. 243 239334.0 آانون االول

Total 2467 2853769.1 المجموع

                              جدول رقم  17                                    
  أحصائية الموفدين  للفترة 2004/1/1لغاية 2004/12/31

مديرية العامه االحصاء   واالبحاث/ قسم احصاءات ميزان  / المصدر :- البنك المرآزي العراقي 
المدفوعات
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