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  الفصل األول

  تطورات النشاط الحقيقي
    )تقدير أولي  (الناتج المحلي األجمالي

  
ن        الي م ي االجم اتج المحل اع الن ى ارتف وفرة ال ديرات المت شير التق       ت

، اي   2007مليار دينار عام    ) 107828.5( الى   2006ر عام   مليار دينا ) 95588(
اع   سبة ارتف سب    %) 12.8(بن اع  ن وفرة ارتف ات المت الل البيان ن خ ظ م ، ويالح

ذآور  اتج الم صادية في الن شطة االقت ة االن ،  ) باستثناء قطاع الزراعة( مساهمة آاف
دوالر اي ) 2847.9 (2007وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المذآور خالل عام 

ادة  سبة زي اتج   %) 27.6(بن ي الن اع الحاصل ف ود االرتف سابق ، ويع ام ال ًا بالع قياس
د                    سبي الحاصل في الوضع االمني واالقتصادي للبل المحلي لهذا العام الى التحسن الن

ًا               نفط عالمي اع اسعار ال يال      . وزيادة عائدات النفط المصدر نتيجة ألرتف ي تحل ا يل وفيم
 : القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي لهذا العــام لواقع مساهمة

  
  :القطاعات السلعية   -اوال

  :قطاع النفط والتعدين   -أ   
احتل هذا القطاع المرتبة االولى من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي 

 2007مليار دينار عام) 58401.3(والتي تعادل %) 53.9(االجمالي والبالغة 
قياسًا بالعام السابق ، وقـد ساهم قطاع %) 10.1( بذلك زيادة بلغت نسبتها محققًا

مليار ) 58203(من الناتج المذآور اي ما يعادل %) 53.7(النفط لوحده بنسبة 
دينار ويعود االرتفاع الحاصل في هذا القطاع الى ارتفاع صادرات النفط الخام خاصة 

وتجدر ، ي مع ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد عودة تصدير النفط عبر المنفذ الشمال
دوالر للبرميل الواحد مقابل ) 62.67 (2007برميل النفط لعام * االشارة ان سعر

  %) . 12.8(اي بنسبة زيادة  ، 2006دوالر للبرميل لعام ) 55.56(
  :  قطاع الزراعة   -ب   

المحلي احتل هذا القطاع المرتبة السادسة من حيث نسبة مساهمته في الناتج 
 مقابل 2007مليار دينار عام ) 5454.1(والتي تعادل %) 5.0(االجمالي والبالغة 

حيث اليزال هذا %) 2.1( ، اي بنسبة انخفاض 2006مليار دينار لعام ) 5569(
 القطاع الحيوي يعاني العديد من المشاآل والمعوقات منها شحة المياه وارتفاع ملوحة

ي والبزل عبر عقود من الزمن آذلك انتشار االراضي نتيجة تدهور شبكات الر
  الــــى غير ذلك ... االمراض واالوبئة وعدم استخدام التقنيات الحديثة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لألحصاء واالبحاث ، البنك المرآزي العراقي ات ميزان المدفوعات ، المديرية العامةقسم احصاء: المصدر * 
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من العوامل التي ادت الى ضعف االنتاج  وقلة النمو على الرغم من الجهود المبذولة 
من قبل وزارة الزراعة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي بغية زيادة االنتاج وتنويع 

  . ة الزراعية ودعم المنتجين  الفعاليات واالنشط
هذا وتشير االحصائيات المتوفرة الى انخفاض المساحات المزروعة 

قياسًا بالعام السابق ، حيث بلغت %) 17.7*( بنسبة  2007بالخضراوات عام
) 1.7( مقابل 2007مليون دونم في عام ) 1.4(المساحات المزروعة بالخضراوات 

   .2006مليون دونم عام 
ص محصولي الحنطة والشعير فتشير البيانات الى ارتفاع  اما بخصو

قياسا بالعام السابق لتبلغ %) 4.9(المساحات المزروعة بهذين المحصولين  بنسبة 
، حيث شهد  2006 الف دونم لعام) 10158.1(الف دونم مقابل ) 10654.4(

نسبة الموسم الزراعي لهذا العام ارتفاع المساحات المزروعة بهذين المحصولين ب
  . على التوالي مقارنة بالعام السابق %) 6.6(و %) 3.7(

) الحنطة والشعير(اما بخصوص آميات االنتاج فقد انخفض انتاج الحبوب 
 مقابل 2007الف طن عام ) 2951.1(ليصل الى %) 7.9(خالل هذا العام بنسبة 

%) 3.7(، حيث انخفض انتاج الحنطة بنسبة  2006الف طن لعام) 3205.6(
قياسًا بالعام السابق ، وآانت انتاجية القطاع الزراعي %) 18.6(عير بنسبة والش

خالل الموسم الزراعي لهذا العام منخفضة لمحصولي الحنطة والشعير مقارنة 
بالموسم الزراعي السابق ، فقد انخفضت انتاجية الدونم الواحد لمحصول الحنطة من 

آغم عام ) 224( وللشعير من  ،2007آغم عام ) 351( الى 2006آغم عام ) 378(
، وتجدر االشارة الى ان السبب الرئيس وراء  2007آغم عام ) 171( الى 2006

للحنطة والشعير على الرغم من ) غلة الدونم الواحد( انخفاض انتاجية الحبوب 
اتساع المساحات المزروعة بها الى قلة االمطار الموسمية خالل هذا العام والتي 

  .  المحصولين يعتمد عليها هذين
  قطاع الصناعة   -ج 

احتل هذا القطاع المرتبة الثامنة من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي   
 2007مليار دينار خالل عام ) 1817.9(والتي تعادل %) 1.7(االجمالي البالغة 

، على %) 23.4( ، اي بنسبة زيادة 2006مليار دينار عام ) 1473.2(مقابل 
نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي لهذا العام اال الرغم من ارتفاع 

انه اليزال ضعيفًا ويعاني العديد من المشاآل ، اال انه يؤمل تفعيل دور هذا القطاع 
مستقبًال على اثر تحسن الوضع االمني بشكل اوسع وفتح باب االستثمار للقطاع 

 حققت صناعة االسمنت ارتفاعًا في الخاص ليؤدي دوره في رفع انتاجيته ، هذا وقد
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الف طن للعام ) 2615.9(الف طن مقابل ) 2706.3(انتاجيتها خالل هذا العام ليبلغ 
  ،%) 3.5(السابق ، اي بنسبة زيادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات: المصدر * 
  
  
  

 واحتل االسمنت العادي المرتبة االولى من حيث نسبة الزيادة المتحققة خالل هذا 
 حين في %)5.3( بنسبة ارتفع حيث ،العام بالنسبة لباقي انواع االسمنت االخرى 

 على %)72.3 و %0.6( بنسبة واالبيض المقاوم بنوعيه االسمنت انتاج تراجع
   . التوالي

د  دةاالسم صناعة بخصوص امـا ا  في  انخفاضا  حققت  فق ذا  خالل  انتاجه ام  ه  الع
سبة ًا %)27.4( بن ام قياس سابق بالع ث ، ال غ حي وع بل ي المجم ات الكل اج لكمي  االنت

   . الماضي للعام طن الف )375.9( مقابل ، العام هذا خالل طن الف )272.9(
  
   الكهرباء قطاع  - د

ذا  احتل ة  القطاع  ه سبة  حيث  من  التاسعة  المرتب اتج  في  همتهمسا  ن ي  الن  المحل
ل  2007 عام  خالل دينار مليار )1040.9( تعادل والتي %)1( والبالغة االجمالي  مقاب

ار  مليار )779.4( ام  دين سبة  اي ، 2006 لع ادة  بن ه  اال%)33.6(  زي زال  ان اني  الي  يع
ن ز م ل واضح عج دم تمث ة بع اج امكاني ن االنت ة  م ب مواآب د الطل ى المتزاي ة عل  الطاق

ل  حاليًا التعمل الكهربائية الطاقة محطات معظم ان الى يعود وذلك ئيةالكهربا ا  بك  طاقاته
 اعمال جانب الى المحطات هذه من البعض قدم و الصيانة انقطاع ،الغيار قطع قلة بسبب

ة  تطال  التي  التخريب ة  المنظوم دل  فبخصوص  ، الكهربائي اج  مع ة  انت ة  الطاق  الكهربائي
 اي ، السابق للعام ميكاواط )3941( مقابل ميكاواط )4089.6( بلغ فقد العام هذا خالل

سبة  ادة بن غ حين في  %)3.8( زي دل  بل ى  الطلب مع ة عل ة الطاق  )7836.2( الكهربائي
سبة  اي ، الماضي للعام ميكاواط )7324( مقابل ميكاواط ادة  بن دم  ونتيجة  %)7( زي  لع
سبة  اي ميكاواط )3746.6( العام هذا خالل العجز معدل بلغ فقد  االنتاج آفاية ادة  بن  زي

سابق  بالعام قياسا %)10.8( د  ال دل  سجل  وق ة  استيراد  مع ة  الطاق ذا  خالل  الكهربائي  ه
ر  ميكاواط )245.1( العام ل  )وااليراني  الترآي ( الخطين  وعب اواط  )311.2( مقاب  ميك
   . %)21.2( انخفاض بنسبة اي ، السابق للعام

 
   -: والتشييد البناء قطاع - هـ

ة  القطاع هذا احتل   سابعة  المرتب سبة  حيث  من   ال اتج  في  مساهمته  ن ي  الن  المحل
الي ة االجم ي %)3.5( والبالغ ادل والت ار )3823.2( تع ار ملي الل دين ام خ  2007 ع

ار  مليار )3449.7( مقابل ام  من  دين سابق  الع سبة  اي ، ال ادة  بن  حيث  ، %)10.8( زي
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 التوسعات  خالل  من  االمني  الوضع  راستقرا اثر على واضحًا وتحرآًا البناء قطاع شهد
ي ة ف شفيات ابني ي والمستوصفات المست ال وف شاءات مج ي االن ت والت ي تمثل شاء ف  ان

شاط  في  التوسع  ويؤمل  وتبليطها الشوارع ذا  ن  استثمار  خالل  من   مستقبالً   القطاع  ه
  .  فيه الخاص القطاع

  
    -: التوزيع قطاعات – ثانيًا
   -: والخزن والمواصالت النقل قطاع – أ

ة  القطاع هذا حقق    ة  المرتب سبة  حيث  من   الرابع اتج  في  مساهمته  ن ي  الن  المحل
ة ي %)6.9( والبالغ ادل والت ار )7472.2( تع ار ملي الل  دين ذا خ ام ه ل الع  مقاب

ل  ويؤمل %)10.8(  زيادة بنسبة اي ، السابق للعام  دينار مليار )6742.9(  دور تفعي
  .   مستقبًال القطاع هذا
  
  -: )والفنادق والمفرد الجملة( تجارة قطاع – ب

ت   ة بلغ ساهمة قيم ذا م اع ه ي القط اتج ف ي الن الي المحل الل االجم ذا خ ام ه  الع
ار  )7038.5( ار  ملي ل  دين ار )6350( مقاب ار  ملي ام دين سابق  للع سبة اي ، ال ادة بن  زي
سبة  حيث من الخامسة المرتبة بذلك ليحتل ، %)10.8( اتج  في  مساهمته  ن ي  الن  المحل

ة  قبل من دعمًا القطاع هذا ويتطلب ، االجمالي ة  الحكوم ع  بغي صادرات  تنوي ة  ال  الزراعي
صناعية  ة  تحسين  طريق  عن  وال ى  االشارة  وتجدر  . المنتجات  نوعي  التجار  عدد  ان ال
ام  هذا خالل بغداد تجارة غرفة لدى المسجلة والشرآات غ  الع ة  )19181( بل  ( بـ  مقارن
ام )18915 سابق للع ادة اي ال درها بزي ادًا )266( ق ى اعتم ات عل واردة البيان ن ال  م
  .  بغداد تجارة غرفة

  
   -: العقارات وخدمات والتأمين المال قطاع – ج

سبة بلغت   ذا مساهمة ن ي القطاع ه اتج ف ي الن الي المحل ادل %)9.4( االجم  لتع
سابق  امللع  دينار مليار )7945.8( مقابل 2007 عام في  دينار مليار )10152.1(  ال
 في  مساهمته  نسبة حيث من  الثالثة المرتبة بذلك ليحتل %)27.8(  زيادة بنسبة اي ،

  .  االجمالي المحلي الناتج
  

   -: الخدمات قطاع – ثالثًا
   -: والشخصية االجتماعية التنمية خدمات قطاع

ل   ذا احت اع ه ة القط ة المرتب ن الثاني ث م سبة حي ساهمته ن ي م اتج ف  الن
ار  )13202.8( تعادل والتي %)12.2( والبالغة العام لهذا جمالياال المحلي ار  ملي  دين
ل ار )10726.2( مقاب ار ملي ام دين سابق للع ًا ال ذلك محقق ًا ب ت ارتفاع سبته بلغ  ن

اتج  من  %)10.3( بنسبة الحكومة قطاع نشاط ساهم وقد هذا ، %)23.1( ي  الن  المحل
الي ي االجم ادل والت ار )11214.5( تع ار ملي ي ، دين ين ف اهم ح شاط س دمات ن  الخ
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ادل  االجمالي المحلي الناتج من %)1.8( بنسبة الشخصية ار  )1988.3( ليع ار  ملي   دين
اع  ويعود شاط  في  الحاصل  االرتف ذا  ن ى  القطاع  ه سرة  القروض  ال درة  المي دخل  والم  لل
ات  العمل  وزارة منحتها والتي شباب  لفئ ات  وخريجي  ال د  الكلي  من  والمهجرين  والمعاه
درة  رفع بغية المتضررة التجارية المحال واصحاب بغداد لياها شرائية  الق واطنين  ال  للم

  . البطالة من والحد
  

  فصل الثاني ال
  التطورات النقدية والمالية

  
   المجمالت النقدية-أوال

 عن مستواه في العام السابق 2007ارتفع نمو النقد بمعناه الواسع في آانون االول 
آما ارتفع المعدل السنوي للستة اشهر االخيرة بنسبة مقاربة % ) 28 (وبنسبة زيادة مقدارها

 .   %)78(للتغير السنوي حيث بلغت نسبة الزيادة 
  

عن العام  2007حيـث ارتفعت الودائع لعـام. لقد انعكس نمـو الودائع على نمو النقد بمعناه الواسع 
( ر االخيرة بنسبة زيادة مقدارها آما ارتفع المعدل السنوي للستة اشه%) 26(السابـق بنسبة 

140 . (%  
عن العام السابق و %) 30( بنسبة ) خارج البنوك ( وبالمثل فقد ارتفعت العملة في التداول 

   . 2007للمعدل السنوي للستة اشهر المنتهية في آانون االول%) 41(
 2006عن عام    2007 الودائع بالعملة االجنبية لدى المصارف التجارية لعام  فيما انخفضت

(  بعد ان آانت مسجلة   % )41(آما انخفضت نسبتها الى اجمالي الودائع الى ، %) -16(بنسبة 
   . 2006لعام %) 61

عن مستواها في العام السابق بسبب ارتفاع نسبة %) 64(ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 
ة في العملة لدى الجمهور علما ان نسبة الزياد%) 122(االحتياطي في المصارف التجارية الى 

بسبب %)  99(آما ارتفع المعدل السنوي للستة اشهر للقاعدة النقدية بنسبة %) . 30(بلغت 
على التوالي %) 198(و%) 41(ارتفاع المعدالت السنوية للستة اشهر للعملة واالحتياطي بنسبة  

   .  
% ) 13(القانوني الى انخفض االحتياطي الفائض الى مجموع الودائع القابلة لالحتياطي 

مع انخفاض في المضاعف  ، 2006في نهاية عام % ) 20( بعد ان آانت 2007في نهاية عام 
  .  للعامين المذآورين  0.94 الى 1.20النقدي من 

  
 

   تطور الودائع واالئتمان للمصارف التجارية-ثانيا
  
   الودائع – 1
  

ع خ الي  للودائ ام للرصيد اإلجم اه الع ان االتج ام   آ ة  2007الل اشهر ع دى المصارف التجاري  ل
ع      العاملة في القطر تصاعديا ،اذ بلغ      ة عام          ) 10598( الرصيد االجمالي للودائ ار في نهاي ون دين بلي
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ادة بلغت       2007 ة عام         %58.6 وبنسبة زي ان الرصيد        2006قياسا بنهاي ون  ) 6681( حيث آ بلي
ادة       2007خالل أشهر عام    ، واستمرت الزيادة في رصيد إجمالي الودائع        دينار سبة الزي  حيث بلغت ن

ع   % 7.3، الفصل الثالث    % 16، الفصل الثاني    %1.5للفصل األول    ى  % 25.7،والفصل الراب عل
ام  والي من ع انون األول   . 2007الت ة شهر آ ي نهاي ع ف الي للودائ ة الرصيد اإلجم د مقارن ا عن أم

  .% 55.9الرصيد زيادة بلغت  مع شهر آانون الثاني من العام ذاته ، فقد سجل 2007
سبتها      2006وبالمقارنة مع أشهر عام  ادة بلغت ن ة زي ع االجمالي  , %58.6( سجلت أرصدة الودائ

  .للفصول االربعة على التوالي  )  53.2% ,  62.9% , 37%
  

ة   ع الجاري سبية للودائ ة الن ت األهمي ع  71  %وبلغ ة وودائ ة آاف صارف التجاري دى الم ل
   .2007  في نهاية  شهر آانون االول  4 %دائع الثابتة  والو%25التوفير 

  
يده        جل رص ث س اص  حي ـاع الخ ـن القطـ أتي مـ داعات ت ـلب االي ار  )8041(  أن أغـ ون دين بلي

) 2168(ثم تأتى ايداعات القطاع العام البالغ رصيدها      ،  من أجمالي اإليداعات     %76وبأهمية نسبية   
سبية     ة ن ار بأهمي م   %20بليون دين الغ رصيدها         ث الي الب داعات القطاع الم را اي أتي أخي   (389)ت
   .2007 في نهاية شهر آانون االول %4بليون دينار وألهمية نسبية 

   
   االئتمان -2
  
ام                      ة المصارف خالل أشهر  الع ل آاف ادة  2007       سجل االتجاه العام لالئتمان المقدم من قب  زي

ن   ع رصيده م ث ارتف ستمرة حي انون االول   ب) 2640(م هر آ ة ش ي نهاي ار ف ون دين ى 2006لي  إل
انون األول           ) 3442( سبتها       2007بليون دينار في نهاية شهر آ ادة ن ع    % . 30.4 أي بزي ا ارتف آم

سبة       دم بن ان المق الي لالئتم اني     %8.3 , %16.6 , %3.8 ) (الرصيد اإلجم للفصل األول والث
  .  %0.5 بنسبة 2007لفصل الرابع من عام والثالث  على التوالي مقابل انخفاض الرصيد ل

  
  

سبتها        2006       وبالمقارنة مع أشهر عام   ادة بلغت ن دم زي ان المق  30.4( سجلت أرصدة االئتم
  .للفصول االربعة على التوالي % )   55.3% , 69.2% , 70.1%,

  
شهر اذ                  ذا ال دم له ان المق الي االئتم سبتها      مثلت القروض والسلف الجزء األآبر من اجم  % بلغت ن

ديم                 54 سبيها وتق ة  بمنح سلف لمنت  من أجمالي االئتمان المقدم وذلك بسب قيام المصارف التجاري
ـواطنين      ـن المــــ ـبيرة مـــ شرائــــح آـ ا ، قــروض سكنية واستهالآيــة ل ـة    يليه الحسابات الجــاريـ

ـدينة  شوف ( الم سبتها  ) المك ت ن ة %39اذ بلغ سبب حرآ ك ب ساب     وذل م ح ي ، ث شاط المحل الن
سبية   ـة ن سبية        %5 الــديون المتأخـرة التسديد بأهميــ ة ن االت بأهمي را حساب خصم الكمبي ، وأخي

% 2 .  
ـدم          ان المقــ يــذهب أغــلب االئتمـــان المقـــدم إلى القطاع الخاص حيث سجل رصيد االئتم

انون اال    ) 2379(لـــه  ة شهر آ ـي نهاي سبية   2007ول   بليون دينـــار فــ ـة ن ـن   %69 وبأهميـ مــ
ـدم       ان المقـ ة                ، إجمـــالي االئتم ـى قطاع المشاريع العام ـدم إل ان المقــ ـلغ رصيد االئتم ا ب ) 88(فيم

سبية      ـة ن ـار وبأهميـــ ـون دينــ ه          ،  %3 بليــ دم ل ان المق غ رصيد االئتم د بل الي فق ا القطاع الم أم
  .   %28بليون دينار وبأهمية نسبية) 975(
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سبة          راد وبن ى األف دم للقطاع الخاص إل ان المق الي   79.2  %خصص أغلب االئتم  من إجم

  أما قطاع الشرآات الخاصة  فقد بلغت   ، 2007االئتمان المقدم لهذا القطاع لشهر آانون االول 
  .  من اجمالي ائتمان القطاع الخاص في نهاية الفترة ذاتها  %20.8االهمية النسبية له 

  
  

                      Condition of the Banking Sectorوضع القطاع المصرفي  -3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ادة  ال،  فهو حسب الم ة رأس الم دينا عن  مؤشر آفاي وفرة ل ات المت شير البيان انون ) 16(ت من ق
م  سنة ) 94(المصارف رق ـ  2004ل ه  بـ ى ل د األدن دد الح ة ،  ) 12%( ح سب آفاي د تراوحت ن وق

  ) %57 (– لدى مصرف الرشيد   %1.7(رأس المال لدى المصارف الحكومية لهذا الشهر بين 
  

دين صفر        ،لدى المصرف الصناعي  دى مصرف الراف سبة ل ذه الن ى    %  وبلغت ه سبب ال ود ال ويع
دى المصرف   ة ل ة األجنبي يم العمل ادة تقي سب.   أع ـذه الن ين تراوحت هــ ي ح صارف ف ـدى الم ة لــ

ـن   ة بيـــ اء   %25(الخاص صرف الورآ ـدى م صور   %574  و –   لــ صرف المن دى م ا ، )  ل أم
ه     ال لدي ة رأس الم سبة آفاي ت ن د بلغ المي فق ي اإلس صرف العراق انون االول %198الم شهر آ  ل

بالد االسالمي      %13  و 2007 دى مصرف ال ة     ) . مصرف خاص   ( ل ة لكفاي دل النسب المرتفع وت
  .س المال لدى بعض المصارف إلى وجود أموال غير مستثمرة لديها رأ
  
  

                
  لفصل الثالث  ا                                                          

  التطورات المالية واالسعار
  

   الرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق-أوال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  
 تراجعًا بلغت نسبته 2007سجل معدل التضخم االجمالي السنوي في نهاية عام 

قياسًا بالعام السابق ، فيما بلغ المعدل السنوي للرقم القياسي العام السعار %) 4.7(
   .2006نقطة عام ) 18500.8(  مقابل 2007نقطة خالل عام ) 24205.5(المستهلك 

  
ويعود التراجع الحاصل في معدل التضخم الى نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك 
المرآزي ، والتي توضحت في حرآة السوق النقدية من خالل أرتفاع سعر صرف الدينار العراقي 

ه النقدية المتمثلة بسعر تجاه العمالت االجنبية وبشكل تدريجي عبر أستخدام أمثل من البنك الدارت
صرف العملة المحلية وأسعار الفائدة ، ويالحظ من متابعة مؤشرات هذا الرقم خالل هذا العام ، أن 

، فقد ترآز االرتفاع وبشكل ) 1993(الزيادات الحاصلة فيه التزال آبيرة بالقياس الى سنة االساس 
 2007في عام %) 71.6(ارتفع بنسبة ملحوظ في الرقم القياسي السعار الوقود واالضاءه ، حيث 

ويعزى هذا االرتفاع الى عدة أسباب منها تعرض أنابيب نقل النفط الخام . قياسًا بالعام السابق 
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لعمليات التخريب المستمر ، فضًال عن التوقف الحاصل في بعض مصافي النفط نتيجه لتعرضها اما 
وهذه االسباب . ي من تقادم تكنولوجي لعمل تخريبي او حصول خلل فني لما تعانيه هذه المصاف

  .مجتمعة خلقت اختناقات في جانب العرض لهذه السلعة مما أنعش ظاهرة السوق السوداء 
وأحتل الرقم القياسي السعار النقل والمواصالت وسلع وخدمات متنوعة المرتبة الثانية في   

%) 29.3(ل منهما لهذا العام والبالغ الزيادة العامة باالسعار حيث حققتا تقاربًا في معدل الزيادة لك
على التوالي ، حيث ان االرتفاع الحاصل في اسعار النقل والمواصالت هو نتيجه %) 29.2(و

الى جانب االختناقات التي تحصل وتسبب شحه في ) البنزين و الكاز(طبيعية الرتفاع اسعار الوقود 
لى شراء الوقود من السوق السوداء المنتوج اعاله االمر الذي اضطر اصحاب سيارات االجره ا

وبأسعار مرتفعه ، في حين تعود الزيادة الحاصلة في أسعار السلع والخدمات المتنوعة الى شحة 
مقابل الطلب الحاصل عليها ، فضًال عن قلة المعروض ) االنتاج المحلي(المعروض من هذه السلع 

  .من المستورد منها في السوق المحلية  
قياسًا بالعام السابق %) 23.9(لحاصله في الرقم القياسي السعار االيجار ما نسبته وبلغت الزيادة ا

، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجه لعدم استقرار الوضع االمني في البلد وتعرض العديد من العوائل 
للتهجير من مناطق سكناهم االمر الذي انعكس في زيادة الطلب على الدور والشقق السكنية في 

 االآثر امنًا ومن ثم ارتفاع بدالت االيجار ، وتجدر االشاره الى ان تحسن الوضع االمني المناطق
خالل االشهر االخيرة من هذا العام ادى الى عودة العديد من العوائل المهجرة الى مناطق سكناهم 

  .شهر  وقد لمسنا آثار هذا التحسن في تراجع معدالت الزيادة الحاصلة على هذه الفقره خالل تلك اال
%) 13.9(وسجل الرقم القياسي السعار المواد الغذائية خالل هذا العام ارتفاعًا بنسبة   

قياسًا بالعام السابق ، ويعزى هذا االرتفاع بالدرجة االساس الى عدم االنتظام في توزيع مفردات 
ور النقل ساهم ، آما ان ارتفاع اج) الرز والسكر والحليب(الحصة التموينية وخاصة للمواد التالية 

بشكل آبير في ارتفاع الكلف التسويقية للمحاصيل واسباب اخرى موسمية تتمثل في ارتفاع اسعار 
  .وارتفاع اسعار بيض المائدة  ) الحمراء والبيضاء(اللحوم بنوعيها 

%) 11.5(وارتفع الرقم القياسي السعار الخدمات الطبية واالدوية خالل هذا العام بنسبة 
م السابق ، ويبرر هذا االرتفاع بقلة المعروض من االدوية وخاصة ادوية االمراض مقارنة بالعا

االدوية (، ارتفاع آلف تأمين وصول ) الصيدليات(المزمنة والمستعصية في االسواق المحلية 
من بلد المنشأ الى المذاخر فضًال استئثار القطاع الخاص بالنسبة االآبر في ) والمستلزمات الطبية

  .دوية الى جانب  ارتفاع اجور االطباء ذوي االختصاص في العيادات الخاصة  تجهيز اال
وسجلت الزيادة في الرقم القياسي السعار االقمشة والمالبس واالحذية نسبه مقدارها   

خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق ، وتعود الزياده الحاصلة في اسعار هذه السلع الى %) 8.4(
تفاع تكاليف تأمين وصول هذه السلع من بلد المنشأ الى االسواق المحلية ، الى عدة عوامل منها ار

  .جانب االسباب الموسمية ومواسم االعياد والحج  
والدخان والكحوليات خالل ) االثاث(وآذلك ارتفاع الرقم القياسي السعار السلع المنزلية   

على التوالي ، وترتبط %) 6(و %) 6.8(هذا العام مقارنة بالعام السابق وبنسب متقاربة بلغت 
الزياده الحاصلة في اسعــار هاتين السلعتين بتقلبات العرض والطلب ، فضًال عن ارتفاع اجور 

  .النقل والتأمين  
اما بخصوص التقلبات الفصلية للرقم القياسي السعار المستهلك في العراق لهذا العام في   

 القياسي المذآور خالل الفصل االول والثاني والرابع يشير الى انخفاض الرقم )  3( الجدول رقم 
، ) 24205.5(على التوالي قياسًا بالمعدل السنوي البالغ %) 0.6(، %)  0.3(، %) 2.4(بنسب 

، ويتضح من اتجاهات %) 3.3(اما اسعار الفصل الثالث فكانت اعلى من المعدل السنوي بنسبة 
خالل فصول السنة بأن االتجاه المذآور آان تصاعديًا الرقم القياسي السعار المستهلك في القطر 
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عن الفصل السابق له ثم تصاعدت النسبة خالل %) 2.1(حيث ارتفع خالل الفصل الثاني بنسبة 
قياسًا بالفصل الثاني في حين انخفضت النسبة خالل الفصل الرابع الى %)  3.6(الفصل الثالث الى 

د الفصل الثاني ارتفاع اسعار اغلب مكونات الرقم مقارنة بالفصل السابق له ، وشه%) 3.8(
القياسي قياسًا بالفصل السابق بأستثناء التراجع الحاصل في اسعار المواد الغذائية ، الدخان 

على %) 0.2(، %) 3.7(، %) 3.2(والكحوليات واالقمشة والمالبس واالحذية وبنسب بلغت 
ب مكونات الرقم القياسي بأستثناء التراجع التوالي ، ويالحظ خالل الفصل الثالث ارتفاع اغل

%) 3.3(الحاصل في فقرتي المواد الغذائية واالقمشة والمالبس واالحذية وبنسب بلغت 
على التوالي ، اما في الفصل الرابع فقد ارتفعت اغلب مكونات الرقم القياسي المذآور %) 1.3(و

و %) 20.7(تي انخفضت بنسبة بأستثناء فقرتي الوقود واالضاءه والنقل والمواصالت وال
  .على التوالي   %) 9.8(

  
  
  
   أسعار الفائدة-انياث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 معدالت أسعار الفائدة على االيداع واالئتمان المصرفي 

********************************* 
ام   صف االول لع سيطًا عن الن ًا ب اني ارتفاع صف الث هد الن س2007/ش ي م دل  ف تويات المع

ة               ة واالهلي الموزون السعار الفوائد على الودائع واالئتمان المصرفي وذلك لقيام المصارف الحكومي
د      ديها         برفع اسعار الفوائ راد ل شرآات واالف داعات ال ى اي دة          عل ك العدي ا  ، استجابة لمطالب البن وآم

  -:مبين ادناه 
ع الت    -1 ى ودائ د عل عار الفوائ وزون ألس دل الم ط المع سبة  متوس ان بن صف االول آ وفير للن

  %) .0.48( اي بزيادة 2007/في النصف الثاني لعام %) 9.68(ارتفع إلى %) 9.20(
سبة     -2 ان بن صف االول آ ة للن ع الثابت ى الودائ د عل عار الفوائ وزون ألس دل الم متوسط المع

ادة     2007/في النصف الثاني لعام     %) 11.96(ارتفع إلى   %) 11.51( %) 0.45( اي بزي
.  

سبة               مت -3 ان بن وسط المعدل الموزون ألسعار الفوائد على االئتمان المصرفي للنصف االول آ
ى  %) 17.55( ع إل ادة       %) 18.12(ارتف ام اي بزي س الع ن نف اني م صف الث ي الن ف
)0.57. (%  

اني           -4 سبة     2007/المعدل الموزون السعار الفوائد على ودائع التوفير لشهر آانون الث ان بن  آ
عن  %) 2.17(زيادة  أي ب %) 9.72( نهاية آانون االول الى      ارتفع ووصل في  %) 7.55(

  .آانون الثاني 
انون االول                -5 شهر آ ة ل د   2007/وصل المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائع الثابت  بع

اني       %) 1.48(اي بزيادة   %) 12.04(رفع االسعار الى     انون الث  حيث   2007/عن شهر آ
ان  وزون أل  %) . 10.56(آ دل الم ل المع دى     يمي صرفي ل داع الم ى االي د عل عار الفوائ س

ى        صارف عل ائن الم ل زب ن قب ة م الغ المودع ادة المب ك لزي اع وذل و االرتف صارف نح الم
 .حسابي التوفير والودائع الثابتة لرفع االسعار الممنوحة عليها من قبل هذه المصارف 
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سبة     -6 ان بن ى االئتم د عل عار الفوائ وزون الس دل الم اع المع شهر %)1.31( ارتف  ل
سبة                آانون اني بن انون الث وصل  %) 16.75(األول عن آانون الثاني حيث آان في شهر آ

ك               %) . 18.06(األول الى    في آانون  اع وذل ان نحو االرتف ى االئتم د عل تميل أسعار الفوائ
لزيادة القروض الممنوحة من المصارف الى الزبائن بالرغم من ارتفاع االسعار المستوفاة            

ة في              منها من قبل  ا     د المرفق لمصارف وآما مفصل بجداول المعدل الموزون السعار الفوائ
)1 . ( 

  
  :معدالت أسعار الفوائد في البنك المرآزي العراقي

*******************************  
من اجل استقرار النظام المالي وآبح جماح التضخم وتشجيعًا للنشاط االقتصادي وتنظيم وتحديد     

االئتمانات واالستثمارات في المجاالت المسموح بها آافة بغية القيام بالعمليات المصرفية على نحو 
رارات خالل هذا العام امثل تنفيذًا للسياسة النقدية التي يعتمدها هذا البنك فقد قام البنك باتخاذ عدة ق

  ـ :من اهمها 
 7/1/2007سنويًا اعتبارا من % 20الى% 16 من (Policy Rate)رفع سعر فائدة البنك  -1

وتبعًا لذلك فقد ارتفعت أسعار فوائد االئتمان وايداعات المصارف بالدينار لدى هذا البنك 
مريكي فقد بقيت آما هي اما أسعار الفوائد على إيداعات المصارف بالدوالر األ،باربعة نقاط 

  .وحافظ البنك المرآزي على مستويات هذه االسعار خالل هذا العام
من الودائع على ان يكون األمد االقصر لالستثمار اسبوعًا % 35يكون الحد االعلى للسيولة  -2

واحدًا بدال من ليلة واحدة وذلك استنادًا لقراري اللجنة االستشارية المصرفية المتخذين 
  :  وحسب المكونات اآلتية 23/5/2007 و22بتاريخ 

 .ودائع المصارف في حساب التسهيالت القائمة لدى البنك المرآزي العراقي   - أ
 .استثمارات في حواالت الخزينة وحواالت وسندات البنك المرآزي العراقي   - ب
... اوراق ، خصم ،ايداع  ( Inter Bankصافي ارصدة العمليات مابين المصارف   - ت

 ) .الخ
 .من النقد والواجب االحتفاظ بها من الودائع في خزائن المصرف % 5ـ نسبة ال  - ث

 . اال ان هذا القرار لم يتم العمل به لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير 
ايام وبنفس سعر الفائدة ) 7(الغاء العمل باالستثمار الليلي بالدينار واستبداله باالستثمار لمدة  -3

  .1/7/2007سنويا واعتبارًا من % 18البالغ 
ايام وبنفس سعر ) 7(الغاء العمل باالستثمار الليلي بالدوالر واستبداله باالستثمار لمدة  -4

  .30/9/2007سنويا واعتبارًا من % 2.75الفائدة البالغ 
ال يسمح للمصارف اإلسالمية أن تقترض بفائدة وان ال تقرض بفائدة وال يجوز لها اقتناء  -5

 دانواعه لدى البنك المرآزي ولدى المصارف التجارية استناحواالت الخزينة وال االستثمار بأ
 وقد الغي هذا القرار 15/8/2007 في 1426الى قرار مجلس ادارة البنك بجلسته المرقمة 

  .9/12/2007اعتبارًا من 
اعتبارًا من ايلول % 75الى % 25رفع نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية من  -6

/2007.   
لقرارات قد اثرت تاثيرًا آبيرًا على ايداعات المصارف واستثمارها لدى البنك آودائع ثابتة ان هذه ا

والرسومات البيانية له ) 2(بالدينار والدوالر وآحواالت وآما هو واضح في الكشف المرفق رقم 
 ـ :وآما مبين ادناه 
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  :حواالت الخزينة مـزاد 
**************  
زاداً ) 13 ( 2007/لعام  خالل النصف االول       أقيم   وم  91 آلجل    م ا         ي ) 1500( بلغت مجموع اقيامه

اء       اولجميع االصد %) 21(مليار دينار بعائد     م اطف دار     ) 11(ريات وقد ت ار  ) 701(اصدارية بمق ملي
زادات المرفق       دينار وحسب تواريخ استحقاقها      م    وآما مفصل بكشوفات الم اء       ) 8( رق م الغ د ت  3وق

ام  النصف االو  خالل   ات  مزاد سبة         2007/ل لع دم من المصارف بن اع سعر الخصم المق ك الرتف  وذل
اما الفوائد المدفوعة من قبل وزارة المالية خالل النصف االول لهذا العام فقد بلغت ما قيمته             % .22

راق         لوالرصيد القائم   مليون دينار   ) 28738( ة الع ة حكوم ا   حواالت خزين غ    30/6/2007 في آم  يبل
    .مليار دينار) 1050(
  

 -:االستثمار آودائع ثابتة بالدينار العراقي  
   .2006/ عن عام 2007/ الجدول ادناه يبين الفرق لعام -أ

       مليون دينار/                      المبلغ المستثمر
   ايام  7    أجل          الشهر

      بسعر فائدة
       18% 

   يوم14  أجل  
      بسعر فائدة

       19% 

   يوم30    أجل 
       بسعر فائدة 

       20 % 

 
/       مجموع الودائع 

   مليون دينار 
 

 5.088.061 3.065.950 590.500  20061.431.611/آانون االول
 3.492.296 539.278 572.000 20072.381.018/األول آانون

  1/2007التغييرك
   2006 /1عن ك

)+  949.407( -)18.500( -)2.526.672( -) 1.595.765( 

 %)31.36 (- %)82.41 (- %)3.13 (- %)66.32  +(     نسبة التغيير
  -:يالحظ من الجدول اعاله ما يلي  

في المبالغ المستثمرة بالدينار آودائع %) 66.32(مليار دينار وبنسبة ) 949(ارتفاع بحدود  -1
   .2006/ عن آانون االول 2007/األول   ايام لشهر آانون7لمدة 

في المبالغ المستثمرة بالدينار %) 3.13(مليار دينار وبنسبة ) 18.5(انخفاض بمقدار  -2
   .2006/ عن آانون االول 2007/األول   يوم  لشهر آانون14آودائع لمدة 

في المبالغ المستثمرة بالدينار %) 82.41(مليار دينار وبنسبة ) 2526(انخفاض بمقدار  -3
 . يوم لنفس الفترة 30آودائع لمدة 

ترليون دينار وبنسبة ) 1.6(اعاله يالحظ انخفاض بحدود ) 3و2 و1(مما تقدم في  -4
 عن آانون 2007/األول  في المبالغ المستثمرة بالدينار آودائع لشهر آانون%) 31.36(

  .2006/االول 
 

   .2007/ الجدول ادناه يبين الفرق للنصف الثاني عن النصف االول لعام -ب 
       مليون دينار/                    المبلغ المستثمر  

   ايام  7    أجل          الشهر
      بسعر فائدة

       18% 

   يوم14   أجل 
      بسعر فائدة

       19% 

   يوم30    أجل 
       بسعر فائدة 

       20 % 

 
/     مجموع الودائع 

 مليون دينار 
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 5.100.353 2.746.550 519.000    1.834.303 2007/حزيران 
 3.492.296   539.278 572.000 20072.381.018/األول آانون

التغييرآانون االول  ع
   2007/حزيران 

 546.715    52.500 -) 2.207.272(  -)1.608.057( 

 %)31.53 (-   %)80.37 (-  %)10.11 + ( %)29.81+ (     نسبة التغيير
  

  -:يالحظ من الجدول اعاله ما يلي  
في المبالغ المستثمرة آودائع بالدينار %) 29.81(مليار دينار وبنسبة ) 547(رتفاع بحدود ا -5

   .2007/األول عن حزيران   ايام لشهر آانون7لمدة 
في المبالغ المستثمرة آودائع %) 10.11(مليار دينار وبنسبة ) 52.5(ارتفاع بمقدار  -6

   .2007/األول عن حزيران   يوم لشهر آانون14بالدينار لمدة 
في المبالغ المستثمرة %) 80.37(مليار دينار وبنسبة ) 2207( انخفاض بما يزيد عن  -7

 . يوم لنفس الفترة اعاله 30آودائع بالدينار لمدة 
ترليون دينار وبنسبة ) 1.6(اعاله نالحظ انخفاض بما يزيد عن ) 7 و6 و5(مما تقدم في  -8

   .2007/األول عن حزيران  لشهر آانونفي المبالغ المستثمرة آودائع بالدينار %) 31.53(
 ـ :التالي ) 2(ويالحظ من الرسومات البيانية للمرفق رقم 

%) 5.59(مليار دينار وبنسبة ) 285(ارتفاع في المبالغ المستثمرة آودائع بالدينار بمقدار  -1
ستثمار  باالستثمار الليلي بالدينار واستبداله بااللشهر تموز عن حزيران بالرغم من الغاء العمل

   .1/7/2007سنويا واعتبارًا من % 18ايام وبنفس سعر الفائدة البالغ ) 7(لمدة 
ترليون دينار ) 5.3(انخفاض في المبالغ المستثمرة آودائع بالدينار انخفاضًا آبيرًا بمقدار  -2

 وذلك لرفع نسبة االحتياطي القانوني على 2007/لشهر ايلول عن آب %) 90.87(وبنسبة 
  %. 25بدًال من % 75مية الى الودائع الحكو

  
  -:يوم ) 90 و30 و7(االستثمار بالدوالر االمريكي لمدة  

     .2006/ عن عام 2007/    الجدول ادناه يبين الفرق لعام -ج
       دوالر امريكي /                      المبلغ المستثمر

   ايام 7       أجل          الشهر
        بسعر  فائدة

       2.75% 

   يوم 30    أجل 
       بسعر فائدة

      3.25% 

   يوم 90   أجل 
      بسعر فائدة

      3.5 % 

 
/       مجموع الودائع 
    دوالر امريكي  

 

 1.031.825.800 3.800 631.300.000 2006400.522.000/آانون االول
 747.500.000    صفر  625.000.000 2007122.500.000/األول آانون

  1/2007التغييرك
   2006 /1عن ك

-) 278.022.000( -) 6.300.000(   -) 3.800( -) 284.325.800( 

 %) 27.56 (-  %) 100(-   %) 1 (-   %) 69.41 (-       نسبة التغيير
  

  -:يالحظ من الجدول اعاله ما يلي  
غ المستثمرة في المبال%) 69.41(مليون دوالر وبنسبة تغيير ) 278(انخفاض بحدود  -1

   .2006/ عن آانون االول 2007/األول   ايام لشهر آانون7بالدوالر آودائع لمدة 
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في المبالغ المستثمرة بالدوالر %) 1(مليون دوالر وبنسبة تغيير ) 6.3(انخفاض بمقدار  -2
  .2006/ عن آانون االول 2007/األول   يوم  لشهر آانون30آودائع لمدة 

في المبالغ المستثمرة بالدوالر آودائع %) 100(الر وبنسبة االف دو) 4(انخفاض بحدود  -3
 . يوم لنفس الفترة اعاله 90لمدة 

مليون دوالر وبنسبة ) 284(اعاله يالحظ انخفاض بما يزيد عن ) 3و2 و1(مما تقدم في  -4
 .في المبالغ المستثمرة بالدوالر آودائع للفترة اعاله %) 27.56(

 
   .2007/الثاني عن النصف االول لعام الجدول ادناه يبين الفرق للنصف  

       دوالر امريكي /                      المبلغ المستثمر
   ايام 7       أجل          الشهر

        بسعر  فائدة
       2.75% 

   يوم 30    أجل 
       بسعر فائدة

      3.25% 

    يوم90   أجل 
      بسعر فائدة

      3.5 % 

 
/    مجموع الودائع 
    دوالر امريكي  

 

 776.747.000    صفر 629.500.000 147.247.000  2007/حزيران 
 747.500.000    صفر     625.000.000 122.500.000 2007/األول آانون

  التغييرآانون االول 
  2007/عن حزيران 

 )29.247.000 (-      صفر )4.500.000(-   )24.747.000 (- 

 %) 3.77 (-       صفر %) 0.71 (-     %)16.81 (-     التغيير    نسبة 
  -:يالحظ من الجدول اعاله ما يلي  

في المبالغ المستثمرة %) 16.81(مليون دوالر وبنسبة تغيير ) 25(انخفاض بحدود  -5
   .2007/األول عن حزيران   ايام لشهر آانون7بالدوالر آودائع لمدة 

في المبالغ المستثمرة بالدوالر %) 0.71(والر وبنسبة تغيير مليون د) 4.5(انخفاض بمقدار  -6
   .2007/األول عن حزيران   يوم  لشهر آانون30آودائع لمدة 

 يوم حيث توقفت المصارف عن 90عدم وجود اية مبالغ مستثمرة آودائع بالدوالر لمدة  -7
  .2007/ايداع المبالغ واستثمارها لهذا االجل منذ آذار 

مليون دوالر وبنسبة ) 29(اعاله يالحظ انخفاض بما يزيد عن ) 7 و6و 5(مما تقدم في  -8
 .في المبالغ المستثمرة بالدوالر آودائع للفترة اعاله %) 3.77(

 
  :حواالت الخزينة مـزاد 
**************  
ة امت    أق ل ) 74(وزارة المالي زادًا آلج وز) 91(م ن تم رة م وم للفت انون االول 2004/ي ة آ  ولغاي

 بادارة البنك المرآزي باعتباره وآيال ماليا لها وقد آان          2007/مزادًا خالل العام    ) 24(نها   م 2007/
غ 2007/اصدار الحواالت للنصف االول  غ 150 بمبل ار وبمبل ار دين ار للنصف 200 ملي ار دين  ملي

ا صدر خالل  عام            2007/الثاني   ام م داره   2007/ وقد بلغ مجموع اقي ا مق ار   ) 3.2( م رون دين ترلي
د  د %) 21(بعائ ع االص اء   اولجمي م اطف د ت دار  ) 19(ريات وق دارية بمق ار  ) 2.9(اص ون دين ترلي

اء     ) 4( رقم   وآما مفصل بكشوفات المزادات المرفق    وحسب تواريخ استحقاقها     زاد  3آما تم الغ ات م
سبة                  2007/النصف االول لعام    خالل   دم من المصارف بن اع سعر الخصم المق ك الرتف ، % 22 وذل

   .مليار دينار) 519( بلغ  31/12/2007 فيآما حواالت خزينة حكومة العراق ل القائم والرصيد
  
  : الخاصة بالبنك حواالت ال
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   **************            
غ              ه بمبل ار آلجل    ) 200(    قام البنك المرآزي بإصدار حواالت البنك الخاصة ب ار دين د  182ملي  وق

زاد خالل عام    ) 26( منها 2007/ ولغاية آانون االول 2006/مزادا للفترة من آب   ) 36(أقام البنك    م
دًا                         2007/ زادًا واح اء م م الغ د ت اء من األسبوع وق وم الثالث  والذي يعقد آل أسبوعين مرة ويكون ي

ة من المصارف                  2007/خالل عام   ة العروض المقدم سان لقل راوح مدى سعر        ،  في شهر ني ا ت آم
ين    الخصم للمزادات التي اقيمت في هذا العام         زادين       %) 22-% 20(ما ب  29 و 28(حيث رسى الم

ذين      ، %) 22(على سعر خصم    ) 17(ورسى مزاد   %) 20(على سعر خصم    )  دين ال اما عدد المزاي
ين                   ا ب راوح عددهم م د ت زادات فق دين          ) 7-1(تقدموا للمشارآة في الم ان عدد المزاي د حيث آ مزاي

داً  2007/الذي اقيم في شهر شباط         ) 14(لمزاد رقم    دًا     مزاي م       ) 7(و،  واح زاد رق دين لم ) 21(مزاي
ار من عام          ّدر خالل عام              2007/الذي اقيم في شهر آي ا ُص ام م غ مجموع أقي داره      2007/ وبل ا مق  م

ار ) 5028( ار دين اء ملي م اطف دار ) 20(وت دارية بمق واريخ ) 3550(اص سب ت ار وح ار دين ملي
ك المرآزي الجل      لاستحقاقها والرصيد القائم     وم  182حواالت البن ا   ي غ   31/12/2007 في آم د بل  ق

 ) .6و5(وآما مبين في الكشوفات المرفقة ترليون دينار ) 2.5(
ي     ة ف صرفية الموقع ات الم ى الترتيب تنادًا ال ك  ) 21/2/2006(    واس ة والبن ين وزارة المالي ب

  :المرآزي تم أجراء التالي 
غ        ) 8( اقامة   -1 دة سنة بمبل ارللفتر   ) 180(مزادات لم ار دين انون     2006/ة من آذار     ملي ة آ  ولغاي

ا 2007/االول ام    ) 4( منه ذا الع الل ه زادات خ روض     ، م ة الع امس لقل زاد الخ ي الم ا الغ آم
انون االول        ة آ صدرة لغاي واالت الم ي للح يد الكل غ الرص صارف وبل ن الم ة م  2007/المقدم

ا     ) 1118(بمقدار ار خالل عام       ) 398(مليار دينار منه ار دين م إ     2007/ملي ا ت سديد     آم اء وت طف
ائم لحواالت       ) 720(اربعة اصداريات وحسب تواريخ استحقاقها بمبلغ        مليار دينار والرصيد الق

م      ) 398( يوم هو    364البنك المرآزي آلجل     ك      ) 5(مليار دينار والمرفق رق ات البن يوضح مبيع
  .  يوم 364المرآزي لحواالت اجل 

وار         -2 ساط وحسب ت ة اق سديد اربع  30/9 و30/6 و31/3يخ استحقاقها في   قيام وزارة المالية بت
غ 31/12/2007و ة        ) 719.2( بمبل ساط والبالغ ى االق ستحقة عل دة الم ع الفائ ار م ار دين ملي
الغ          ) 35.9( الي الب دين اإلجم غ ال دة المستحقة     ) 5.3(مليار دينار من مبل ار والفائ ون دين تريلي

 . مليار دينار) 473( على مبلغ الدين بمقدار
ع               مما تقدم اع   ك المرآزي آودائ دينار في البن ا المودعة بال اله عن استثمار المصارف لمبالغه

  :وحواالت نستطيع ان نوجزه بهذا المخطط الذي يبين التالي 
      الودائع            القطاع 

 مليون دينار
  نسبة

  االستثمار
  الحواالت
 مليون دينار

  نسبة 
 االستثمار

 %90.43    3.069.470   %76.11    2.658.000     الحكومي 
        صفر       صفر %0.01     413      مختلط

 %9.46      321.140     %22.38    781.433   اهلي تجاري
 %0.11     3.870      %1.50     52.450    اهلي اسالمي
 %100     3.394.480   %100     3.492.296     المجموع

  
د عن                 بلغ استثمار القطاع ا    -1 ا يزي ة بم ع ثابت ك آودائ دى البن دينار ل الغ المودعة بال لحكومي للمب

سبة ) 2.6( ار وبن ون دين داره %) 76.11(ترلي واالت مامق سبة ) 3(وآح ار وبن ون دين ترلي
  .من حجم االستثمار%) 90.43(
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داره      -2 ا مق ة م ع ثابت ك آودائ دى البن دينار ل ة بال الغ المودع تلط  للمب اع المخ تثمار القط غ اس  بل
  .من حجم االستثمار %) 0.01(مليون دينار وبنسبة ) 413(

ا                       -3 ة م ع ثابت ك آودائ دى البن دينار ل الغ المودعة بال ة للمب ة التجاري بلغ استثمار المصارف االهلي
داره  سبة  ) 781(مق ار وبن ار دين داره  %)  22.38(ملي ا مق واالت م ار  ) 321(وآح ار دين ملي
 .من حجم االستثمار %) 9.46(وبنسبة 

) 52(غ استثمار المصارف االسالمية للمبالغ المودعة بالدينار لدى البنك آودائع ثابتة بحدود              بل -4
سبة    ار وبن ار دين دود  %) 1.50(ملي واالت بح سبة   ) 4(وآح ار وبن ار دين ن %) 0.11(ملي م

م       . االستثمار ه                ) 7(والكشف المرفق رق وع االستثمار وحجم ين ن ه يب ة ل مع الرسومات البياني
  .2007/لعام حسب القطاع 

 
  

    :االحتياطيمتطلبات 
   *********** 

انوني      " ان متطلبات          ه                " االحتياطـي  الق اظ ب ى المصرف االحتف ـن عل ذي يتعيـ غ ال تعني المبل
داعات آنسبة تمثل    دينار العراقي             اي ة المصرف بال ـي خزان ـد فـ ك المرآزي العراقي والنقـ دى البن  ل

  . ياطيخـالل فترة االحتفاظ باالحت
     ان نسبة االحتياطي هي مبلغ يحدد من قبل البنك المرآزي العراقي  بنسبة مئوية ويمكن تعديلها                

ه       دينار العراقي                 ، فـي أي وقت آـان مــن قبل ـى شكل ارصدة بال ات عل وتحتفظ المصارف باحتياطي
سبة            ع الخاض   % 20فـي حساب  احتياطي لدى البنك المرآزي العراقي  بن اطي   من الودائ عة لالحتي

ات              % 5القانونـي وبنسبة      ـي خزائن المصرف، تكون االحتياطي من الودائع الخاضعة لالحتياطي ف
اظ  ة االحتف نفس النسب وطريق ة ب ة االجنبي ع العمل ة لودائ ك المرآزي . اعاله القانوني ام البن د ق وق

ة من   ع الحكومي ى الودائ سبة عل ذه الن ع ه ى % 25برف ن ايل% 75ال ارًا م ك 2007/ول اعتب  وذل
  .لسحب اآبر قدر ممكن من السيولة ولمنع المصارف من االستثمار من الودائع الحكومية 

  -:مع الرسومات البيانية له يبين التالي ) 8(  والكشف المرفق رقم 
مليار ) 1673(من ودائع القطاع الخاص بمقدار      % 25انخفاض نسبة االحتياطي القانوني الـ       -1

سبة  ار وبن انون االول%) 41.03(دين شهر آ انون االول 2007/ل ن آ دار 2006/ ع  وبمق
   .2007/لشهر آانون االول عن حزيران%) 51.76(مليار دينار وبنسبة  تغيير ) 2580(

سبة  ) 335(الحد االدنى من النقد في الصندوق بمقدار        % 5انخفاض نسبة الـ     -2 مليار دينار وبن
انون االول%)  41.03( شهر آ انون اال2007/ل ن آ دار 2006/ول  ع ار ) 516( وبمق ملي

  .2007/لشهر آانون االول عن حزيران%)    51.76(دينار اي بنسبة 
دار     -3 اري بمق ساب الج ي الح اطي ف ن االحتي ائض ع اع الف سبة  ) 1.4(ارتف ار وبن ون دين ترلي

انون االول%) 86.31( شهر آ انون االول 2007/ل ن آ دار 2006/ ع ون ) 1.8( وبمق ترلي
  .2007/لشهر آانون االول عن حزيران%) 156.35(دينار اي بنسبة 

ة بحدود         % 75انخفاض نسبة االحتياطي القانوني الـ     -4 ع الحكومي ار    ) 41(من الودائ ار دين ملي
   .2007/لشهر آانون االول عن ايلول %) 0.42(وبنسبة 

ي المرة االولى ف ، انكشاف الفائض عن االحتياطي في الحساب الجاري مرتين خالل هذا العام           -5
 .مليار دينار ) 2470(مليار دينار والثانية في ايلول بمقدار ) 238(آذار حيث انكشف بمقدار 

قيام بعض المصارف بمخالفة تعليمات هذا البنك بخصوص االحتفاظ بمتطلبات االحتياطي  -6
القانوني من الودائع القانونية وتبعًا لهذه المخالفات فقد اخفقت بعض المصارف في االحتفاظ 

التجاري ، الصناعي ، العراقي للتجارة ، العراق ، الزراعي ،الرافدين (برزهذه المصارف ومن ا
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البصرة ،البالد ، سومر ، الورآاء ، الخليج ، البرآة ، آوردستان، االقتصاد ، االستثمار ، 
 ).والمنصور 

 
 :االستنتاجات 
********  

في شهر % 16 شهر حيث آان بأربعة نقاط خالل) Policy Rate( رتفاع سعر فائدة البنك ا -1
 وقد حافظ البنك المرآزي 2007/في شهر آانون الثاني % 20 اصبح 2006/آانون االول 

  .على مستوى هذه السعر خالل هذا العام
سبة       -2 داع بن ى اإلي د عل عار الفوائ وزون ألس دل الم ط المع اع متوس ان %) 0.46( ارتف واالئتم

سبة  صرفي بن ن الث%) 0.57(الم صف األول ع ام للن ك ل2007/اني لع صارف  وذل ام الم قي
ان                     ى االئتم ديها وعل راد ل شرآات واالف داعات ال ى اي دها عل الحكومية واألهلية برفع أسعار فوائ

 .الممنوح من قبلها الى زبائنها مما يؤشر قيام هذه المصارف إتباعها سياسة البنك المرآزي 
%) 31.36(ترليون دينار وبنسبة ) 1.6( انخفاض المبالغ المستثمرة آودائع بالدينار بحدود  -3

لشهر %) 31.53(ترليون دينار وبنسبة ) 1.6( وبما يزيد عن 2006/ عن عام 2007/لعام 
 وذلك لرفع نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية 2007/ااألول عن حزيران  آانون

 %. 25بدًال من % 75الى 
ايام وبنفس سعر ) 7(ر واستبداله باالستثمار لمدة ان الغاء العمل باالستثمار الليلي بالدينا -4

سنويا  قد اثر تاثيرًا آبيرًا على ايداعات المصارف واستثمارها لدى البنك % 18الفائدة البالغ 
%) 66.32(مليار دينار وبنسبة ) 949(آودائع ثابتة بالدينار حيث ارتفعت المبالغ  بحدود 

مليار دينار بنسبة ) 547( وبحدود 2006/ عن عام 2007/ ايام لعام 7آودائع بالدينار لمدة 
 .2007/لشهر آانون االول عن حزيران %) 29.81(

دة     ) 7(الغاء العمل باالستثمار الليلي بالدوالر واستبداله باالستثمار لمدة      -5 نفس سعر الفائ ام وب اي
ى انخفاض         % 2.75البالغ   دينار ادى ال ا  سنويا وآذلك انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل ال  بم

ام    %) 27.56(مليون دوالر وبنسبة    ) 284(يزيد عن    دوالر لع في المبالغ المستثمرة آودائع بال
د عن         2006/ عن عام    2007/ ا يزي سبة      ) 29(  وبم ون دوالر وبن انون    %) 3.77(ملي شهر آ ل

   .2007/االول عن حزيران 
اه المصارف   -6 الغ   اتج دينار نحو استثمار المب ك  بال دى البن ع ل ر من آودائ ا الستثمار  اآث  اتجاهه

داعات                 ى اإلي د عل الودائع بالدوالر واآثر من اتجاهها لشراء الحواالت وذلك لزيادة أسعار الفوائ
  .بالدينار وثبوتها بالدوالر اضافة الى انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الدينار 

و          -7 ي س دين ف دد المزاي ة ع ة لقل وق ثانوي د س شطة وال توج ة ن ة حقيقي وق اولي د س ق ال توج
ابين     ددهم م راوح ع ث يت واالت حي صم      ) 7-1(الح عر الخ دل س اع مع ن ارتف الرغم م د ب مزاي

ى سوق االوراق      ر عل ا أث رة مم ة االخي ي االون زي ف ك المرآ واالت البن ة ولح واالت الخزين لح
 .المالية تأثيرًا سلبيًا 

 
  

 2007 لعام مزادات الحواالت  -ثالثا
 

يوم ) 91( ة لحساب  وزارة المالية استحقاق    بــلغت اقيــام الحواالت المباع-1
مليون ) 3219320( ما قيمته 31/12/2007 ولغاية 1/1/2007للفترة من 
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والتي تمثل المزادات من المزاد الحادي )%  21(دينار وبمعدل سعر قطع بلغ 
 .والخمسون ولغاية المزاد الرابع والسبعون 

مليون دينار تم ) 519000(عدا مبلغ 2007 تــم تسديد المبلغ اعاله عام – 2
  . 2008تسديده خالل عام 

 182 بلغت اقيام الحواالت المباعة لحساب البنك المرآزي العراقي  استحقاق - 3
مليون دينار وتمثل المزادادت من         ) 5027590( ماقيمته2007يوم خالل عام 

)D11 ( ولغاية المزاد)D36  (وبمعدل سعر قطع بلغ )21  . %(  
) 4925790(قيام المبالغ المسددة من الحواالت اعاله ما قيمته  بلغت ا– 4

 2007مليون دينار خالل عام ) 2550120(مليون دينار تم تسديد مبلغ 
  . 2008مليون دينار تم تسديده خالل عام ) 2375670(ومبلغ 

يوم خالل عام    ) 365(   بلغ المباع من حواالت البنك المرآزي استحقاق  5
مليون دينار وهي حواالت ربع سنوية وتتمثل ) 398010 ( ما قيمته2007

   )%.21(وبمعدل سعر قطع )  8(ولغاية المزاد رقم ) 6(بالمزاد رقم 
  

 2006الحـــواالت المباعة في مزاد البنك المرآزي العراقـــي خالل العاميـــن -6
  .2007و 

                                                                   
                                                                         ماليين الدنانير

الحواالت المصدرة  السنة
لوزارة المالية 

  يوم91استحقاق 

الحواالت المصدرة 
للبنك المرآزي 

  يوم182استحقاق 

الحواالت المصدرة 
للبنك المرآزي 

  يوم365استحقاق
2006  
 1651570 1000* 720000 

2007  
 3219320 5027590 398010 

  
  . وبواقع عشر مزادات خالل العام21/8/2006بدأ اصدار هذه الحواالت في * 
  

                                                   
     مزاد العملة األجنبية–ابعا ر

     
ه الدينار في األسواق المحلية في معدالت أسعارصرف الدوالر تجا" انخفاضا 2007 عام  شهد-أوال

حيث تراوحت معدالت أسعارصرف الدوالر %)16.5(ة  بنسبة  السابقالسنةعن وفي المزاد 

دوالر وتراوحت /دينار)1214-1318( ما بين 2007/ لسنةتجاه الدينار في األسواق المحلية
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 وذلك دوالر/ردينا) 1217-1304(مابين صرف الدوالر تجاه الدينار في المزاد معدالت أسعار 

 :بسبب

لبنك المركزي هي تقوية ودعم سعر الصرف الدينار العراقي تجاه  النقدية لسياسةالن إ  - أ

  .الدوالر والتقليل من التضخم الحاصل في القطر ودفع عجلة النمو نحو التقدم

  .األستقرار في الوضع األمني على العموم في القطر - ب
 
ة وبمبلغ  السابقالسنةعن %) 43( وبنسبة 2007/لسنة  الكميات المباعة رتفعت أ-"ثانيا

دوالر نقداً والتي تمثل نسبة ) 2.998.100.000(دوالر منها مبلغ )  15.980.009.000(

دوالرنقداً وهي تمثل ) 12.376.628(وبمعدل يومي أليام العمل الفعلية بواقع %) 18.8(

تي تمثل نسبة دوالر حوالة وال) 12.981.909.000(أحتياجات السوق العراقي ومبلغ

حيث نالحظ زيادة الطلب على الدوالر دوالر حوالة  ) 53.576.177(وبمعدل يومي %) 81.2(

 : وذلك بسبب2007/ لعاموخاصة الحواالت

  . األستقرار في الوضع األمني مما أدى الى قيام التجار بأستيراد البضائع  - أ

واالت الواردة الى القطر أستغالل فرق السعر بين النقد والحوالة مما أدى الى زيادة الح - ب

  .وبيعها بسعر أقل من سعر المزاد النقدي

 ولغاية 4/10/2003علماً إن مبيعات المزاد من العملة األجنبية للمصارف للفترة من 

 .دوالر) 35.108.391(دوالر وبمعدل يومي)42.071.003.950( كانت بمبلغ 31/12/2007

طلب على الدوالر وخاصة الحواالت سوف يتراوح بنفس  مع العلم أن التوقعات المستقبلية لل-"ثالثا

  ".أما بالنسبة للنقد فيبقى منخفضا"المعدل  او يزداد قليال

أن أستمرار البنك ببيع العملة األجنبية سوف يساهم في الحفاظ على أستقرار األسعار في -"رابعا

  .  األسواق المحلية

  

  الفصل الرابع

  دفوعات العراقيتطورات القطاع الخارجي، ميزان الم

  
ام              ي لع دفوعات العراق زان الم ائج مي رت نت داره 2007اظه ضا مق ون  ) 11757.9( فائ ملي

الغ           ) 21301.3(دوالر ، نتيجة عوامل مباشرة تتمثل في الفائض المتحقق في الميزان التجاري والب
الغ   دخل والب ائض حساب ال ى ف ون دوالر اضافة ال ون دوالر) 1348.5(ملي اهمت ملي ين س ي ح  ف



 21

متمثلة في الفائض المتحقق في آل من حساب التحويالت           ) 2008.9(العوامل الغير مباشرة بمقدار     
 .مليون دوالر على التوالي )  485.1(و ) 1523.8(الراسمالية واالستثمار المباشر والبالغة 

  
زا      ع مي ى وض ة عل ويالت الجاري دمات والتح ساب الخ ن ح ل م لبا آ ر س دفوعات           واث ن الم

  .مليون دوالر ) 1554.5(و ) 4348.9(العراقي حيث سجلت عجزا مقداره 
  - :2007ونستعرض ادناه المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات العراقي لعام 

  
   الحساب الجاري -:اوال

اع   لوك القط ة وس ة للدول ة العام ن خالل الموازن ة م لوك الدول اري س           يعكس مؤشر الحساب الج
داره          ضا مق صلة فائ ذه المح رت ه ث اظه ه حي ل مكونات ة لتفاع صلة النهائي ر المح اص ويعتب الخ

ن  ) 16746.4( ا م اء اغلبه اري ج زان التج ل من المي ي آ ق ف ائض المتحق ة الف ون دوالر نتيج ملي
مليون دوالر اضافة الى الفائض المتحقق في   ) 37771.3(زيادة عوائد تصدير النفط  الخام والبالغ   

ة     حساب ي واالستثمار في                 ) 1348.5( الدخل بقيم د االستثمار الليل ادة عوائ ون دوالر نتيجة زي ملي
  .االذونات االجنبية في الخارج  

  
  

   الحساب الرأسمالي والمالي -:ثانيا
  

  مليون دوالر ويشمل صافي الحساب الرأسمالي والمالي) 14550.6(حيث بلغ 
ذا الحساب التح        -:الحساب الرأسمالي  -1 وين اصول          ويضم ه ويالت الرأسمالية المرتبطة بتك

راق                  ى الع ة ال ة المقدم ة والعيني ى    . ثابتة ويشمل آافة المنح االستثمارية النقدي واستنادا ال
  .مليون دوالر ) 1523.8(ذلك بلغ الفائض في هذا الحساب 

 
ر عن وضع الحساب                  -:الحساب المالي    -2 ذي يعب  ان هذا الحساب يقترب من الواقع الفعلي ال

داره       ا زا مق ه عج رت نتائج ي اظه دفوعات الت زان الم الي لمي ون دوالر ) 4802.2(لم ملي
  .بأستثناء االصول االحتياطية واالستثمار المباشر  

راق                  ذي شجع الع ائض المتحقق في الحساب الجاري االمر ال وجاء هذا العجز انعكاسا للف
ة   تثمارات الحافظ ادة اس ي زي وائض ف ذه الف تثمار ه ى اس ةاذو( عل زائن اجنبي ات خ ) ن

 .واالستثمار في االدوات المالية االخرى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



جدول رقم (١) 

مليار دينار 

االهمية النسبية %  2007 2006 القطاعات 

5 nay ngon la 5569 الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

53.9 58401.3 53030.9 التعدين والمقالع 

53.7 58203 52851.8 النفط الخام 

0.2 198.3 179.1 االنواع االخرى من التعدين 

1.7 1817.9 1473.2 الصناعة التحويلية 

1 1040.9 779.4 الكهرباء والماء 

3.5 3823.2 3449.7 البناء والتشييد 

6.9 7472.2 6742.9 النقل والمواصالت والخزن

6.5 7038.5 6350 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وماشابه

9.4 10152.1 7945.8 المال والتأمين وخدمات العقارات 

12.2 13202.8 10726.2 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

100 108403 96067.1 المجموع حسب االنشطة 

574.5 479.2 ناقصًا رسم الخدمة المحتسب

107828.5 95588 الناتج المحلي االجمالي

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية لعامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

المصدر : وزارة التخطيط والتعاون االنمائي - الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات  .



االنتاج (الف طن)

2007 2006 نسبة التغير 
٣:٤ %  (4)2007  (3)2006 نسبة التغير 

١:٢%  (2) 2007  (1) 2006

351 378 -3.7 2202.8 2286.3 3.7 6279.5 6054.1 الحنطة

171 224 -18.6 748.3 919.3 6.6 4374.9 4104 الشعير

-7.9 2951.1 3205.6 4.9 10654.4 10158.1 المجموع 

جدول رقم (٢)
االنتاج الزراعي والمساحات المزروعة في العراق وانتاجية الدونم الواحد لعامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

المصدر : الجدول من اعداد قسم االقتصاد المحلي - المديرية العامة لالحصاء واالبحاث - البنك المرآزي العراقي اعتمادًا على البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي - الجهاز المرآزي 
لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات .

المساحة المزروعة (الف دونم)

المحصول 

غلة الدونم الواحد - آغم 



 (الف طن)

نسبة التغير % ١:٢  (2) 2007    (1) 2006 النوع 

-72.3 5.3 19.1 االبيض

5.3 2142.2 2034.8 العادي

-0.6 558.8 562 المقاوم 

3.5 2706.3 2615.9 المجموع 

المصدر : وزارة الصناعة / مرآز المعلومات والمعرفة الفنية  .

(٣) جدول رقم
انتاج آميات االسمنت بانواعه (االبيض ، العادي ، المقاوم) لعام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧



 (الف طن)

نسبة التغير % ١:٢ (2)2007  (1)2006 النوع 

-21.1 232.3 294.4 سماد يوريا

-50.2 40.6 81.5 سماد فوسفاتي

-27.4 272.9 375.9 المجموع 

المصدر : وزارة الصناعة والمعادن / مرآز المعلومات والمعرفة الفنية  .

جدول رقم (٤) 
انتاج آميات االسمدة لعام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧



ميكاواط

نسبة التغير %١:٢  (2)  2007  (1)  2006 البيان

3.8 4089.6 3941 انتاج الطاقة 

7 7836.2 7324 الطلب على الطاقة 

10.8 3746.6 3383 العجز

جدول رقم (٥) 
المعدل السنوي للطاقة الكهربائية (االنتاج ، الطلب ، العجز) لعامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

المصدر  :  وزارة الكهرباء  .



(٦) جدول رقم

ميكاواط

مجموع الخطوط عام 
٢٠٠٧

مجموع الخطوط عام 
٢٠٠٦ البيان 

1664.6 2245.4 الخط الترآي

ــــــ 6.9 الخط السوري

1277 1481.6 الخط االيراني

2941.6 3733.9 مجموع الخطوط

245.1 311.2 المعدل السنوي

المصدر : وزارة الكهرباء .

المعدل السنوي الستيراد الطاقة الكهربائية لعامي ٢٠٠٦- ٢٠٠٧



جدول رقم (٧) 

2007 2006 الشهر 

1442 2361 آانون الثاني

1587 2759 شباط

1562 2743 آذار

1494 2091 نيسان

1388 1720 آيار

1032 1353 حزيران

1157 1499 تموز

853 1432 آب

2378 906 آيلول

2716 675 تشرين االول

2521 732 تشرين الثاني

1051 644 آانون االول 

19181 18915 المجموع 
المصدر : غرفة تجارة بغداد  .

عدد التجار والشرآات المسجلة في غرفة تجارة بغداد لعامي ٢٠٠٦ - 
٢٠٠٧



PeriodM2
Currency 
Outside Base MoneyBank ReserveDeposits 

Component 
Foreign 

Currency 
Jan-0615,2679,44813,8904,4425,8194,588

Feb15,8269,51814,1404,6226,3084,424
Mar16,7019,63314,4604,8277,0684,742
Apr16,8429,43914,6335,1947,4034,802
May17,1289,38815,1075,7197,7404,547
Jun17,4869,51415,4525,9387,9724,950
Jul18,8209,58515,8886,3039,2355,344
Aug19,4419,71915,9086,1899,7215,171
Sep19,1459,29415,7476,4539,8516,089
Oct19,5389,45615,8766,42010,0826,829
Nov19,6589,63716,4716,83410,0216,860
Dec21,08010,96817,5216,55310,1126,192

Jan-0718,32911,24517,7186,4737,0846,313
Feb18,52111,47517,1545,6797,0465,847
Mar18,67711,55217,6436,0917,1256,536
Apr19,14411,57518,4666,8917,5696,446
May19,63411,82819,4517,6237,8065,267
Jun20,18011,97420,4228,4488,2065,488
Jul20,66712,14819,9827,8348,5195,702
Aug21,10612,65920,1157,4568,4475,268
Sep21,29312,49625,91513,4198,7976,355
Oct21,75612,88026,22713,3478,8768,238
Nov22,11613,09127,57314,4829,0255,609
Dec26,95314,23228,81014,57812,7215,193

Monetary Aggregates
( Dec.06-Dec. 07 )

   Table (8)                                                                           ( Billion ID )







Table (9) Deposits of all Commercial Banks of 2006/2007 By Type
 ((Billion ID))

2006 2007
Deposits Demand Saving Fixed Total Demand saving Fixed Total 2:1 %
Jan. 2297 1566 325 4188 4593 1756 447 6796 62.3
Feb. 2562 1605 201 4368 4437 1835 450 6722 53.9
March 2451 1612 362 4425 4414 1905 459 6778 53.2
April 2562 1644 364 4570 4826 1952 479 7257 58.8
May 2523 1639 602 4764 4977 2025 491 7493 57.3  
June 2494 1651 681 4826 5305 2071 486 7862 62.9
July 3720 1655 726 6101 5524 2126 513 8163 33.8
August 4267 1655 726 6648 5366 2124 530 8080 21.5
Sept. 3723 1653 779 6155 5647 2245 541 8433 37.0
Oct. 3988 1669 787 6444 5638 2304 561 8503 31.9
Nov. 4091 1660 769 6520 5660 2389 571 8620 32.2
Dec. 4492 1730 459 6681 7489 2644 465 10598 58.6
Excludes Deposits of central Government .

 
 Chart (5)               Deposits of all Commercial Banks of 2006/2007 by Type
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Table (10) Deposits of all Commercial Banks by Sectors 2006/2007 ((Billion ID))
2006 2007

Deposits Puplic Private Financial Total Puplic Private Financial Total 2:1 %
Jan. 808 3139 241 4188 2081 4372 343 6796 62.3
Feb. 1039 3164 165 4368 2020 4343 359 6722 53.9
March 858 3175 392 4425 2037 4358 383 6778 53.2
April 941 3250 379 4570 2273 4553 431 7257 58.8
May 1113 3315 336 4764 2334 4730 429 7493 57.3
June 1074 3439 313 4826 2734 4686 442 7862 62.9
July 1018 4460 623 6101 2965 4784 414 8163 33.8
August 1033 4913 702 6648 8800 4858 422 8080 21.5
Sept. 2097 3320 738 6155 2994 5076 363 8433 37.0
Oct. 2163 3578 703 6444 2975 5141 387 8503 31.9
Nov. 2154 3750 616 6520 2965 5304 350 8620 32.2
Dec. 2171 4183 327 6681 2168 8041 389 10598 58.6
Excludes Deposits of Central Government .

 Chart (6)                        Deposits of all commercial Banks of 2006/2007 by Sectors
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Table (11)
Credit of all Commercial Banks By Type of 2006/2007

2006 (( Billion ID )) 2007
Credit Overdraft Discounte Advanced Past due Total Overdraft Discounte Advanced Past due Total 2:1 %

Bills Loans Loans Bills Loans Loans
Jan. 785 68 684 106 1643 1150 83 1348 141 2722 65.7
Feb. 863 69 650 104 1686 1155 63 1247 145 2610 54.8
March 992 86 625 137 1840 1195 59 1452 152 2858 55.3
April 1089 64 672 108 1933 1179 60 1781 160 3180 64.5
May 1016 64 669 109 1858 1180 59 1912 167 3318 78.6
June 1097 65 700 109 1971 1197 58 1907 172 3334 69.2
July 1096 72 722 111 2001 1183 57 1941 171 3352 67.5
August 1111 66 724 113 2014 1192 57 1990 171 3410 69.3
Sept. 1098 67 748 122 2035 1207 57 2024 173 3461 70.1
Oct. 1328 65 825 115 2333 1208 56 2021 177 3462 48.4
Nov. 1464 65 1072 131 2732 1242 52 2225 180 3699 35.4
Dec. 1144 64 1295 137 2640 1336 61 1863 182 3442 30.4
Excludes Credit to the Central Government.

 

 Chart (7)                             Credits of all Commercial Banks by Type of 2006/2007
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Table(12 ) Credit of all Commercial Banks of 2006/2007 by Sectors
2006 ((Billion ID)) 2007

Credit Public Private Financial Total Public Private Financial Total 2:1%
Sector Sector Sector Sector Sector Sector

Jan. 574 997 72 1643 721 1961 40 2722 65.7
Feb. 603 1009 74 1686 703 1844 63 2610 54.8
March. 684 1080 76 1840 673 2088 97 2858 55.3
April. 776 1082 75 1933 723 2358 99 3180 64.5
May. 627 1157 74 1858 723 2467 128 3318 78.6
June. 631 1262 78 1971 727 2480 127 3334 69.2
July. 613 1314 74 2001 727 2505 120 3352 67.5
August. 612 1331 71` 2014 726 2544 140 3410 69.3
Sept. 622 1373 40 2035 729 2589 143 3461 70.1
Oct. 845 1448 40 2333 729 2582 151 3462 48.4
Nov. 967 1726 39 2732 727 2762 210 3699 35.4
Dec. 693 1873 74 2640 88 2379 975 3442 30.4
Excludes Credit to the Central Government

 

 Chart (8)                         Credits of all Commercial Banks by Sectors of 2006/2007

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

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

Public 
Private
Financial
Total
Public 
Private
Financial
Total
2:1%



End  

of Oil Revenue Tax Revenue Change in the Total Revenue Expenditures Differences

Period  stock of T-bills 1+2+3 4-5
2 1 3 4 5 6

Total 2006 41,576,291 591,229 948,570- 41,422,396 33,487,877 7,934,519
Jan.07 2,756,276 38,412 51,000- 2,743,688 1,350,445 1,393,243
Feb. 2,017,554 87,161 300,020 2,404,735 1,733,709 671,026

March 2,964,078 41,338 50,500- 2,954,916 1,862,084 1,092,832
April 3,158,787 59,977 150,060 3,368,824 2,526,972 841,852
May 3,245,904 89,952 150,060 3,485,916 3,777,854 -291,938
June 3,388,385 75,002 300,040 3,763,427 1,849,976 1,913,451
July 3,675,545 86,744 50,050- 3,712,239 2,907,117 805,122
Aug. 4,232,188 143,099 99,980 4,475,267 2,609,233 1,866,034
Sept. 3,532,009 62,421 100,010 3,694,440 4,530,596 -836,156
Oct. 4,555,112 74,188 186,030- 4,443,270 3,263,523 1,179,747
Nov. 4,927,368 72,058 205,040- 4,794,386 2,549,393 2,244,993
Dec. 6,193,071 72,058 290,050- 5,975,079 2,549,393 3,425,686

Total 2007 44,646,277 902,410 267,500 45,816,187 31,510,295 14,305,892

Revenue

TABLE NO. ( 13)
Govt. Budget Expenditures and Financing 2006-2007

( in millions.  ID )



   Tax Revenue and Expenditures are  Estimated in Dec.07

Chart ( 9 )                        Govt.Budget Expenditures 
and Financing 2006-2007
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End of  Balance with CBI Balance with Rafidain Balance with Rashid Balance of US $ with CBI Total
Period 1 2 3 4 1+2+3+4

Dec.06 3,461,520 0 391,614 529,470 4,382,604
Jan.07 2,141,090 0 391,614 514,216 3,046,920
Feb. 1,475,022 0 391,614 518,971 2,385,607

March 337,246 0 391,614 1,114,090 1,842,950
April 1,415,803 0 391,614 1,628,127 3,435,544
May 801,894 0 391,614 1,703,522 2,897,030
June 290 0 391,614 2,619,997 3,011,901
July 947,228 0 391,614 2,318,830 3,657,672
Aug. 974,752 0 391,614 2,382,512 3,748,878
Sept. 211,070 0 391,614 2,247,012 2,849,696
Oct. 698,491 0 391,614 2,532,470 3,622,575
Nov. 1,720,435 0 391,614 2,831,620 4,943,669

Dec.07 3,424,593 0 391,614 3,540,510 7,356,717

TABLE NO ( 14 )

MOF Balances with CBI , Rafidain& Rashid Banks  2006- 2007
In Millions  ID

 



 Chart ( 10 )                MOF Balances with CBI, 
Rafidain & Rashid Banks 2006-2007

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Dec.06 Dec.07

Total



الوزنالمجاميع 

63.2المواد الغذائية 

3.5الدخان والكحوليات 

9.7االقمشة والمالبس واالحذية 

3.1السلع المنزلية (االثاث) 

2.1الوقود واالضاءة 

4.9النقل والمواصالت 

1.5الخدمات الطبية االدوية 

0.5سلع وخدمات متنوعة 

11.5االيجار

10018500.8الرقم القياسي العام 

1496.6

4514

4457.7

314864.1

32325.7

46283.3

14618.1

81898.4

24205.5

24996

41513.4

11315

66075.4

1411.3

4164.3

4175.5

183515.3

6

8.4

6.8

71.6

29.3

11.5

29.2

23.9

30.8
المصدر : تم استخراج معدالت النمو من قبل الباحثة اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

          جدول رقم (١٥) 
معدل نمو اسعار عام ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٦

معدل النمو لعام ٢٠٠٧ مقارنة بعام 
%٢٠٠٦ المعدل السنوي ٢٠٠٧المعدل السنوي ٢٠٠٦

13.9 8220.4 7217.5



100 = 1993

المعدل السنوي الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول المعدل السنوي الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول

8220.4 8320.1 7916.4 8188.4 8456.9 7217.5 7972.7 7326.3 6991 6579.8 المواد الغذائية 

1496.6 1561.8 1484 1442.8 1497.9 1411.3 1466.4 1420.5 1389.9 1368.4 الدخان والكحوليات 

4514 4585.4 4448.7 4506.3 4515.7 4164.3 4425 4286.3 3965.9 3980.1 االقمشة والمالبس واالحذية

4457.7 4531 4458.6 4425.3 4415.8 4175.5 4404.6 4239.6 4087.1 3970.7 السلع المنزلية (االثاث)

314864.1 275348.8 347191.6 321055.2 315860.9 183515.3 256048.7 202816.1 133119.2 142077.2 الوقود واالضاءه

32325.7 31651.1 35077.8 32738 29835.9 24996 26385.2 31443 23259.5 18896.4 النقل والمواصالت 

46283.3 48734.7 46704.7 45352 44341.6 41513.4 44661.1 41933.4 38866.1 40593 الخدمات الطبية واالدوية

14618.1 15694.8 14777.7 14231.9 13767.8 11315 12699.3 11623.5 10743.2 10193.9 سلع وخدمات متنوعة

81898.4 87075.3 83413.5 80269.7 76835.1 66075.4 71332.3 67943.3 64854.1 60171.9 االيجار 

24205.5 24054.6 25001.7 24128.6 23637.1 18500.8 21262.4 19527.6 17008.5 16204.7 الرقم القياسي العام 
تم اعداد الجدول من قبل الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات  .

المجموعة 

جدول رقم (١٦)
الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

المعدل الفصلي٢٠٠٧ المعدل الفصلي ٢٠٠٦



.  تم اعداد الجدول من قبل الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

جدول رقم (١٧)
معدالت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام ٢٠٠٧

معدل 
التغير عن 

المعدل 
االسنوي%

نسبة 
التغير 
قياسًا 

بالفصل 
السابق %

معدل 
التغير عن 

المعدل 
السنوي 

%
الفصل 
الثالث

نسبة 
التغير 
قياسًا 

بالفصل 
السابق %

معدل 
التغير عن 

المعدل 
السنوي %

الفصل 
الثاني

نسبة التغير 
قياسًا 

بالفصل 
السابق %

معدل التغير 
عن المعدل 
السنوي % الفصل االول المجموعة 

1.2 -3.3 -3.78320.1 7916.4المواد الغذائية  -3.2 -0.4 8188.4 ـــ 2.9 8456.9

4.4 2.9 -0.91561.8 1484الدخان والكحوليات  -3.7 -3.6 1442.8 ـــ 0.08 1497.9

1.6 -1.3 -1.54585.44514 3.1 4448.7االقمشة والمالبس  -0.2 -0.2 4506.3 ـــ 0.03 4515.7

1.6 0.8 0.021.6 45314457.7 4458.6السلع المنزلية (االثاث)  0.2 -0.7 4425.3 ـــ -0.9 4415.8

-12.6 8.1 10.3314864 -20.7 275348.8 347192الوقود واالضاءه 1.6 2 321055.2 ـــ 0.3 315860.9

-2.1 7.1 8.531651.132325.7 -9.8 -7.7 29835.9 35077.8النقل والمواصالت  9.7 1.3 32738 ـــ

5.3 3 0.946283.3 4.3 48734.7 -4.2 44341.6 46704.7الخدمات الطبية واالدوية  2.3 -2 45352 ـــ

7.4 3.8 1.115694.814618.1 6.2 -5.8 13767.8 14777.7سلع وخدمات متنوعة  3.4 -2.7 14231.9 ـــ

6.3 3.9 1.887075.381898.4 4.4 83413.5 4.5 -2 80269.7 ـــ -6.2 76835.1 االيجار 

-0.6 3.6 3.324054.624205.5 -3.8 25001.7 2.1 -1.5 24128.6 ـــ -2.4 23637.1 الرقم القياسي العام 

الفصل الرابع

8220.4 5.1

1496.6 5.2

المعدل 
السنوي

نسبة 
التغير 
قياسًا 

بالفصل 
السابق %



جدول رقم (١٨)

آشف تفصيلي لسعر فائدة البنك ( Policy Rate) والمعدل الموزون 
    ألسعار الفائدة على االيداع  واالئتمان المصرفي لعام ٢٠٠٧

 

معدل االيداع االئتمانالثابتةالتوفيرسعر فائدةالشهر
المصرفيلدى المصارفلدى المصارفلدى المصارفالبنك

%9.06%16.75%10.56%7.55%20.00كانون الثاني /٢٠٠٧

%10.20%17.72%11.02%9.37%20.00شباط /٢٠٠٧

%10.74%18.01%11.83%9.64%20.00آذار /٢٠٠٧

%10.75%18.23%11.84%9.65%20.00نيسان /٢٠٠٧

%10.80%17.93%11.95%9.65%20.00أيار /٢٠٠٧

%10.60%16.68%11.86%9.34%20.00حزيران /٢٠٠٧

%10.36%17.55%11.51%9.20متوسط النصف االول/٢٠٠٧

%10.80%17.93%11.95%9.65%20.00تموز /٢٠٠٧

%10.72%18.26%11.78%9.66%20.00آب /٢٠٠٧

%10.88%18.08%12.10%9.66%20.00أيلول /٢٠٠٧

%10.77%18.04%11.86%9.68%20.00تشرين االول/٢٠٠٧

%10.85%18.32%12.01%9.68%20.00تشرين الثاني /٢٠٠٧

%10.88%18.06%12.04%9.72%20.00كانون االول  /٢٠٠٧

%10.82%18.12%11.96%9.68متوسط النصف الثاني/٢٠٠٧

%1.83%1.31%1.48%2.17%0.00الفرق كانون االول عن كانون الثاني 
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جدول رقم (١٩)

                     كشف بالمبالغ المستثمرة كودائع باآلجل بالدينارالعراقي لعام /٢٠٠٧

الشهر /السنة 

  أجل ٧ ايام *   

بنسبة ١٨%

أجل ١٤ يوم بنسبة 

%١٩

أجل ٣٠ يوم 

بنسبة ٢٠%

المجموع الكلي 

/مليون دينار

31/12/20061,431,611590,5003,065,9505,088,061
31/01/20071,548,266582,5002,905,5005,036,266
28/02/20071,639,727479,9002,597,7804,717,407
31/03/2007209,627472,5002,730,7383,412,865
30/04/20071,267,908521,0002,910,2304,699,138
31/05/20071,810,944556,0002,743,6225,110,566
30/06/20071,834,303519,5002,746,5505,100,353
31/07/20071,808,476961,0002,616,0005,385,476
31/08/20071,962,8501,171,0002,728,1085,861,958
30/09/200787,35020,500427,059534,909
31/10/2007609,23035,000420,3601,064,590
30/11/2007623,13929,000476,4161,128,555
31/12/20072,381,018572,000539,2783,492,296

15,782,8385,919,90023,841,64145,544,379المجموع الكلي لعام/٢٠٠٧
التغيير آانون االول/٠٧ عن 

آانون االول/٠٦
949,407-18,500-2,526,672-1,595,765

%31.36-%82.41-%3.13-%66.32نسبة التغيير 

التغير آانون االول عن 
1,608,057-2,207,272-546,71552,500حزيران /٠٧
%31.53-%80.37-%10.11%29.81نسبة التغيير 

تم تغيير االستثمار الليلي بالدينار الى *
استثمار لمدة ٧ ايام اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١

المبالغ المستثمرة / مليون دينار



Chart (13 )

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

يناير-٠٧ فبراير-٠٧ مارس-٠٧ ابريل-٠٧ مايو-٠٧ يونيو-٠٧ يوليو-٠٧ اغسطس-٠٧ سبتمبر-٠٧ اآتوبر-٠٧ نوفمبر-٠٧ ديسمبر-٠٧

آجل ٧ايام

؛



Chart (14)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

يناير-٠٧ فبراير-٠٧ مارس-٠٧ ابريل-٠٧ مايو-٠٧ يونيو-٠٧ يوليو-٠٧ اغسطس-٠٧ سبتمبر-٠٧ اآتوبر-٠٧ نوفمبر-٠٧ ديسمبر-٠٧

آجل ١٤ يوم

مليون دينار



Chart (15)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

يناير-٠٧ فبراير-٠٧ مارس-٠٧ ابريل-٠٧ مايو-٠٧ يونيو-٠٧ يوليو-٠٧ اغسطس-٠٧ سبتمبر-٠٧ اآتوبر-٠٧ نوفمبر-٠٧ ديسمبر-٠٧

آجل ٣٠ يوم 



Chart (16)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

يناير-٢٠٠٧ فبراير-٢٠٠٧ مارس-٢٠٠٧ ابريل-٢٠٠٧ مايو-٢٠٠٧ يونيو-٢٠٠٧ يوليو-٢٠٠٧ اغسطس-
٢٠٠٧

سبتمبر-٢٠٠٧ اآتوبر-٢٠٠٧ نوفمبر-٢٠٠٧ ديسمبر-٢٠٠٧

الودائع لجميع اآلجال
آجل ٣٠ يوم
آجل ١٤ يوم
آجل ٧ ايام

مليون دينار



Chart (17)

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اآتوبر نوفمبر ديسمبر

آجل ٧ايام 
آجل ١٤ يوم
آجل ٣٠ يوم
المبالغ المستثمرة



جدول رقم ( ٢٠)

            كشف بالمبالغ المستثمرة كودائع باآلجل بالدوالر االمريكي لعام /٢٠٠٧

* ٧ ايام ٣٠ يومآجل رصيد الودائع آجل ٩٠ يوم آجل

%٢,٧٥ ٣,٢٥%بنسبة دوالر امريكيبنسبة ٣,٥٠%بنسبة

400,522,000631,300,0003,8001,031,825,800كانون االول  /٢٠٠٦

396,457,000631,300,0003,8001,027,760,800كانون الثاني /٢٠٠٧

٢٠٠٧/ 401,932,000633,300,0003,8001,035,235,800شباط

٢٠٠٧/ 147,095,000632,500,0000779,595,000آذار

٢٠٠٧/ 149,797,000634,000,0000783,797,000نيسان

٢٠٠٧/ 152,587,000634,000,0000786,587,000مايس

147,247,000629,500,0000776,747,000حزيران /٢٠٠٧

٢٠٠٧/ 163,583,000629,000,0000792,583,000تموز

٢٠٠٧/ 170,387,000627,000,0000797,387,000آب

٢٠٠٧/ 138,882,000626,000,0000764,882,000ايلول

139,140,000626,600,0000765,740,000تشرين االول /٢٠٠٧

147,150,000625,000,0000772,150,000تشرين الثاني /٢٠٠٧

122,500,000625,000,0000747,500,000كانون االول  /٢٠٠٧

2,276,757,0007,553,200,0007,6009,829,964,600المجموع الكلي لعام/٢٠٠٧

التغيير آانون االول/٠٧ عن 
284,325,800-3,800-6,300,000-278,022,000-آانون االول/٠٦

%27.56-%100.00-%1.00-%69.41-نسبة التغيير 

التغير آانون االول عن حزيران 
٠٧/-24,747,000-4,500,0000-29,247,000

%3.77-0.00%0.71-%16.81-نسبة التغيير 

تم تغيير االستثمار الليلي بالدوالر الى *

استثمار لمدة ٧ ايام اعتبارا من ٢٠٠٧/٩/٣٠

الشهر 

المبالغ المستثمرة / دوالر امريكي
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جدول رقم (٢١)

       آشف برصيد حواالت الخزينة المصدرة والمسددة 
                    للفترة من ٢٠٠٤/٧/٣١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ بماليين الدنانير 

                         Statement of balances of Issued and Paid for due T-bills
                                  from 31/7/2004 upto 31/12 /2007 in I.D Million 

الرصيد المتبقيالحواالت المستحقة والمسددة حواالت المصدرة الشهر/ السنة
Issued T-BillPaid and due BillsRemaind Balance

31/07/2004150,0000150,000
31/08/2004300,0300450,030
30/09/2004300,0200750,050
31/10/2004300,050150,000900,100
30/11/2004300,020300,030900,090
31/12/2004324,580300,020924,650

Annual 1,674,700750,050924,650
balances/2004

Total upto 31/12/20041,674,700750,050924,650
31/01/2005100,030300,050724,630
28/02/2005250,060300,020674,670
31/03/2005400,080324,580750,170
30/04/2005350,060100,0301,000,200
31/05/2005600,050250,0601,350,190
30/06/2005168,000400,0801,118,110
31/07/2005179,000350,060947,050
31/08/2005296,740600,050643,740
30/09/2005350,010168,000825,750
31/10/2005400,030179,0001,046,780
30/11/2005400,010296,7401,150,050
31/12/2005400,030350,0101,200,070

Annual 3,894,1003,618,6801,200,070
balances/2005

Total upto 31/12/20055,568,8004,368,7301,200,070
31/01/2006350,020400,0301,150,060
28/02/2006650,060400,0101,400,110
31/03/2006650,050700,0501,350,110
30/04/2006150,010650,070850,050
31/05/2006350,010650,050550,010
30/06/20060200,000350,010
31/07/2006200,030150,010400,030
31/08/2006200,010200,000400,040
30/09/2006200,0000600,040
31/10/2006201,000200,030601,010
30/11/20060200,010401,000
31/12/200650,500200,000251,500

Annual 3,001,6903,950,260251,500
balances/2006

Total upto 31/12/20068,570,4908,318,990251,500
31/01/2007150,000201,000200,500
28/02/2007300,0200500,520
31/03/2007050,500450,020
30/04/2007450,080150,000750,100
31/05/2007300,060300,020750,140
30/06/2007300,04001,050,180
31/07/2007400,030450,0801,000,130
31/08/2007400,040300,0601,100,110
30/09/2007400,050300,0401,200,120
31/10/2007214,000400,0301,014,090
30/11/2007195,000400,040809,050
31/12/2007110,000400,050519,000

Annual 3,219,3202,951,820519,000
balances/2007

Total upto 31/12/200711,789,81011,270,810519,000

المديرية العامة لالتفاقيات والقروض
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حواالت الخزينة - مليون دينار



جدول رقم (٢٢)المديرية العامة لالتفاقيات والقروض

 آشف برصيد حواالت البنك المرآزي المصدرة والمسددة 
للفترة من ٢٠٠٦/٣/٣١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ بماليين الدنانير 
Statement of balances of Issued and Paid for due bills
    from 31/3/2006 upto 31/12/2007 in I.D Million 

الرصيد المتبقيالمستحقة والمسددة المصدرة الرصيد المتبقيالمستحقة والمسددة المصدرة الشهر/ السنة
Issued T-BillPaid and due BillsRemaind BalanceIssued T-BillPaid and due BillsRemaind Balance

31/03/2006180,0000180,000000

30/04/200600180,000000

31/05/200600180,000000

30/06/200600180,000000

31/07/2006180,0000360,000000

31/08/200600360,000100,0000100,000

30/09/200600360,000200,0000300,000

31/10/2006180,0000540,000300,0000600,000

30/11/200600540,000200,0000800,000

31/12/2006180,0000720,000200,00001,000,000
Annual 720,0000720,0001,000,00001,000,000

balances/2006
Total upto 31/12/2006720,0000720,0001,000,00001,000,000

31/01/200700720,000600,12001,600,120

28/02/200700720,000255,000100,0001,755,120

31/03/20070180,000540,000130,500200,0001,685,620

30/04/200700540,000327,000300,0001,712,620

31/05/200700540,000576,500200,0002,089,120

30/06/200700540,000661,000200,0002,550,120

31/07/2007180,010180,000540,010905,020600,1202,855,020

31/08/200700540,010400,030255,0003,000,050

30/09/200700540,010377,610130,5003,247,160

31/10/2007161,000180,000521,010359,010327,0003,279,170

30/11/200700521,010334,000576,5003,036,670

31/12/200757,000180,000398,010101,800661,0002,477,470
Annual 398,010720,000398,0105,027,5903,550,1202,477,470

balances/2007
Total upto 31/12/20071,118,010720,000398,0106,027,5903,550,1202,477,470

حواالت آجل ١٨٢ يومحواالت آجل ٣٦٤ يوم
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جدول رقم (٢٣)

      آشف ورسم بياني لسعر فائدة البنك المرآزي 
ومعدل سعر الخصم لحواالت الخزينة وحواالت البنك المرآزي 

   للفترة من تموز /٢٠٠٤ ولغاية آانون االول /٢٠٠٧
التغير

 بين ٣-١ التغيرمعدل سعرالخصم معدل سعرالخصم سعرفائدة 
5 بين ٢-١ لحواالت البنك المرآزيلحواالت الخزينةالبنك الشهر / السنة

1234
31/07/20046.80%-6.80%
31/08/20046.00%5.33%--0.67%
30/09/20046.00%3.60%--2.40%
31/10/20046.00%2.85%--3.15%
30/11/20046.00%1.15%--4.85%
31/12/20046.00%6.00%-0.00%
31/01/20056.00%5.50%--0.50%
28/02/20056.00%4.00%--2.00%
31/03/20056.00%3.00%--3.00%
30/04/20056.00%3.00%--3.00%
31/05/20056.00%4.33%--1.67%
30/06/20056.00%7.00%-1.00%
31/07/20056.00%9.90%-3.90%
31/08/20056.00%10.50%-4.50%
30/09/20057.00%9.50%-2.50%
31/10/20057.00%9.75%-2.75%
30/11/20057.00%9.55%-2.55%
31/12/20057.00%8.85%-1.85%
31/01/20067.00%8.85%-1.85%
28/02/20067.00%8.55%-1.55%
31/03/20067.00%8.35%-1.35%
30/04/20068.00%8.20%-0.20%
31/05/20068.00%8.25%-0.25%
30/06/20068.00%-
31/07/200610.00%8.00%--2.00%
16/07/200612.00%8.00%--4.00%-4.70%
31/08/200612.00%8.50%7.30%-3.50%-2.85%
30/09/200612.00%9.00%9.15%-3.00%-2.47%
31/10/200612.00%9.00%9.53%-3.00%-2.00%
30/11/200616.00%14.00%-1.00%
31/12/200616.00%16.00%15.00%0.00%1.00%
31/01/200720.00%21.00%21.00%1.00%1.25%
28/02/200720.00%21.00%21.25%1.00%1.75%
31/03/200720.00%21.75%1.00%
30/04/200720.00%21.00%21.00%1.00%1.00%
31/05/200720.00%21.00%21.00%1.00%1.00%
30/06/200720.00%21.00%21.00%1.00%1.00%
31/07/200720.00%21.00%21.00%1.00%0.50%
31/08/200720.00%21.00%20.50%1.00%0.50%
30/09/200720.00%21.00%20.50%1.00%1.00%
31/10/200720.00%21.00%21.00%1.00%0.95%
30/11/200720.00%21.00%20.95%1.00%1.00%
31/12/200720.00%21.00%21.00%1.00%



Chart (25)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

٠٤
و-
ولي
ي

٠٤
ر-
تمب
سب

٠٤
ر-
فمب
نو

٠٥
ر-
ناي
ي

٠٥
س-
ار
م

٠٥
و-
ماي

٠٥
و-
ولي
ي

٠٥
ر-
تمب
سب

٠٥
ر-
فمب
نو

٠٦
ر-
ناي
ي

٠٦
س-
ار
م

٠٦
و-
ماي

٠٦
و-
ولي
ي

٠٦
ر-
تمب
سب

٠٦
ر-
فمب
نو

٠٧
ر-
ناي
ي

٠٧
س-
ار
م

٠٧
و-
ماي

٠٧
و-
ولي
ي

٠٧
ر-
تمب
سب

٠٧
ر-
فمب
نو

سعرفائدة  البنك 

معدل سعرالخصم 
لحواالت الخزينة

معدل سعرالخصم 
لحواالت البنك
المرآزي



(جدول رقم (٢٤]

آشف يبين نوع االستثمار ( آودائع وحواالت ) وحجمه حسب القطاع لعام /٢٠٠٧

الخزينة /٩١ 
البنك/ ٣٦٤ يومالبنك/ ١٨٢ يوميوم

123456 =4+57 =3+689 =7+110
%5,727,47083.17%475,0002,227,430367,0402,594,4703,069,47090.43%2,658,00076.11الحكومي 

%4130.01%000000.00%4130.01مختلط 

%1,102,57316.01%44,000246,17030,970277,140321,1409.46%781,43322.38االهلي تجاري

%56,3200.82%03,87003,8703,8700.11%52,4501.50اهلي/ اسالمي 

%6,886,776100.00%519,0002,477,470398,0102,875,4803,394,480100.00%3,492,296100.00المجموع الكلي

المديرية العامة لالتفاقيات والقروض

الرصيد الكلي 
لحواالت البنك 
مليون دينار

الرصيد الكلي 
للحواالت مليون 

دينار

                              نوع االستثمار

نسبة 
االستثمار في 
الحواالت

النسبة الكلية 
لالستثمار (ودائع 

وحواالت)

الرصيد الكلي 
(ودائع 

وحواالت) 
مليون دينار

نسبة االستثمار القطاع 
في الودائع

  الودائع   
مليون دينار

الحواالت /مليون دينار
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جدول رقم (٢٥)

االحتياطي القانوني لعام /٢٠٠٧

الفائض في الحد االدنى من االحتياطي القانوني االحتياطي القانوني الشهر
الحساب الجاريالنقد نسبة الـ٥%  نسبة الـ ٢٥%   لدى البنك نسبة الـ ٧٥%

مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار 
٢٠٠٦/ 4,078,106815,6211,573,983كانون االول

4,263,682852,7361,314,922-كانون الثاني

4,320,544864,109197,995-شباط

 238,110-4,691,308938,262-آذار

5,019,7881,003,957911,308-نيسان

4,726,439945,2881,761,518-أيار

4,984,815996,9631,143,952-حزيران

5,108,8371,021,7671,848,597-تموز

5,401,2351,080,2471,911,085-آب

 2,470,246-9,720,3812,106,185421,237أيلول

األول 9,245,3942,298,750459,750482,270تشرين

الثاني 9,333,8372,247,370449,4741,032,321تشرين

األول 9,679,7752,404,666480,9332,932,522كانون

37,979,38747,573,6199,514,72310,828,134المجموع

334,6881,358,539-1,673,440-التغيير آانون ١ /٠٧ عن آانون ١ /٠٦

%86.31%41.03-%41.03-نسبة التغير 
516,0301,788,570-2,580,149-التغيير ك ١ عن حزيران /٢٠٠٧ 

%156.35%51.76-%51.76-نسبة التغيير 
40,606-التغيير ك ١ عن ايلول /٢٠٠٧ 

%0.42-نسبة التغيير 

المديرية العامة لالتفاقيات والقروض
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مدى ااسعار العائد المبلغ المستحصل

للعطاءات المقدمة% لحساب وزارة المالية

الحادي والخمسون
150000 21.00 21.00-21.02 2 149000 2 2 142538 150000 91 24/04/2007 22/01/2007 الثاني والخمسون
150010 21.00 20.00-22.00 4 148510 4 10 142547 150010 91 08/05/2007 05/02/2007 الثالث والخمسون
150010 21.00 21.00-21.00 3 149010 3 3 142547 150010 91 22/05/2007 19/02/2007 الرابع والخمسون

الخامس والخمسون                           تــــــــــم الغـــــــــائـــه
السادس والخمسون                          تــــــــــم الغـــــــــائـــه

150030 21.00 20.00-25.00 4 149030 6 18 142566 150030 91 03/07/2007 02/04/2007 السابع والخمسون

150030 21.00 20.00-24.40 5 149030 5 16 142566 150030 91 17/07/2007 16/04/2007 الثامن والخمسون

150020 21.00 20.00-24.50 5 149020 5 16 142556 150020 91 31/07/2007 30/04/2007 التاسع والخمسون

150020 21.00 20.00-25.00 5 149020 6 19 142556 150020 91 14/08/2007 14/05/2007 الستون

150040 21.00 20.00-25.00 7 148540 6 7 142575 150040 91 28/08/2007 28/05/2007 الحادي والستون

150020 21.00 20.00-25.00 6 149020 6 19 142556 150020 91 11/09/2007 11/06/2007 الثاني والستون

150020 21.00 20.00-25.00 4 149020 5 20 142556 150020 91 25/09/2007 25/06/2007 الثالث  والستون 

200030 21.00 20.00-25.0 5 199030 5 21 190078 200030 91 09/10/2007 09/07/2007 الرابع والستون 

200000 21.00 20.00-25.00 8 198500 8 23 190050 200000 91 23/10/2007 23/07/2007 الخامس والستون 

200020 21.00 19.00-24.00 5 199020 8 20 190069 200020 91 06/11/2007 06/08/2007 السادس والستون 

200020 21.00 19.00-20.00 5 198520 5 12 190069 200020 91 20/11/2007 20/08/2007 السابع والستون

200020 21.00 18.90-21.00 6 199020 6 14 190069 200020 91 04/12/2007 03/09/2007 الثامن والستون 

200030 21.00 19.20-24.50 6 199530 6 21 190078 200030 91 18/12/2007 17/09/2007 التاسع والستون

109000 21.00 19.00-21.00 4 109000 4 9 103577 109000 91 01/01/2008 01/10/2007 السبعون
105000 21.00 19.00-21.00 2 105000 2 7 99776 105000 91 29/01/2008 29/10/2007 الحادي والسبعون 
110000 21.00 19.80-21.00 4 110000 4 8 104528 110000 91 12/02/2008 13/11/2007 الثاني والسبعون
85000 21.00 19.00-21.00 3 85000 3 11 80771 85000 91 26/02/2008 26/11/2007 الثالث والسبعون
110000 21.00 19.40-21.00 4 110000 4 10 104527 110000 91 11/03/2008 10/12/2007 الرابع والسبعون

رقم المزاد
فترة 

االستحقاق
/يوم

تـــــم الغــــــــائه

تاريخ االستحقاق مجموع العطاءات تاريخ المزاد
التنافسية المحالة

عدد 
المزايدين

عدد العطاءات 
الناجحة

مبلغ 
االصدارية(المباع)

عدد الفائزين 
باللعطاءات 
التنافسية

المبالغ بماليين الدنانير

المسدد حسب 
تاريخ 
االستحقاق

سعار القطع%

مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق ٩١

2007
جدول رقم (٢٦)



(٢٧) جدول رقم

المسدد حسب 
تاريخ االستحقاق اسعار القطع% مدى ااسعار العائد

عدد الفائزين 
بالعطاءات 
التنافسية

مجموع 
العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد 
المزايدين

عدد العطاءات 
الناجحة

المبلغ المستحصل 
لحساب البنك 
المرآزي

مبلغ 
االصدارية(المباع) فترة االستحقاق/يوم تاريخ االستحقاق تاريخ المزاد رقم المزاد

200000 21.00 21.00-24.00 2 200000 3 2 181042 200000 182 11/07/2007 09/01/2007 D11
200100 21.00 20.00-21.00 2 200100 2 2 181133 200100 182 18/07/2007 16/01/2007 D12
200020 21.00 21.00-25.00 3 200020 10 10 181060 200020 182 30/07/2007 28/01/2007 D13
200000 21.00 21.00-21.00 1 200000 1 1 181042 200000 182 15/08/2007 13/02/2007 D14
55000 21.50 20.5-21.5 4 55000 4 7 49674 55000 182 29/08/2007 27/02/2007 D15
18000 21.50 21.0-21.5 3 18000 3 5 16257 18000 182 12/09/2007 13/03/2007 D16

112500 22.00 20.00-22.00 4 112500 4 4 101379 112500 182 26/09/2007 27/03/2007 D17
D18

327000 21.00 20.00-24.20 6 327000 6 15 296004 327000 182 24/10/2007 24/04/2007 D19
255500 21.00 20.00-24.50 4 255500 4 15 231281 255500 182 07/11/2007 08/05/2007 D20
321000 21.00 20.00-25.00 6 321000 7 17 290572 321000 182 21/11/2007 22/05/2007 D21
273000 21.00 20.00-25.00 6 273000 6 18 247122 273000 182 05/12/2007 05/06/2007 D22
388000 21.00 20.00-25.50 6 388000 6 18 351221 388000 182 19/12/2007 19/06/2007 D23
430000 21.00 20.00-24.00 4 430000 4 12 389240 430000 182 02/01/2008 03/07/2007 D24
275000 21.00 20.00-21.00 3 275000 3 4 248933 275000 182 16/01/2008 17/07/2007 D25
200020 21.00 19.00-25.00 6 200020 6 20 181060 200020 182 30/01/2008 31/07/2007 D26
200030 21.00 19.00-24.00 5 200030 5 14 181069 200030 182 13/02/2008 14/08/2007 D27
200000 20.00 19.00-23.00 2 200000 5 15 181864 200000 182 27/02/2008 28/08/2007 D28
200010 20.00 20.00-24.30 3 200010 5 16 181873 200010 182 12/03/2008 11/09/2007 D29
177600 21.00 19.00-21.00 4 177600 4 11 160765 177600 182 26/03/2008 25/09/2007 D30
159000 21.00 19.00-21.00 3 159000 3 9 143928 159000 182 09/04/2008 09/10/2007 D31
200010 21.00 19.00-26.60 4 200010 4 12 181051 200010 182 23/04/2008 23/10/2007 D32
200000 20.90 19.00-25.10 3 200000 3 16 181124 200000 182 07/05/2008 06/11/2007 D33
134000 21.00 19.00-21.00 4 134000 4 9 121298 134000 182 21/05/2008 20/11/2007 D34

21.00 18.90-21.00 4 55000 4 15 49786 55000 182 04/06/2008 04/12/2007 D35
21.00 18.60-21.00 4 46800 4 9 42364 46800 182 17/06/2008 17/12/2007 D36

2007

الغي

المبالغ بماليين الدنانير



 جدول رقم (٢٨)

المسدد 
حسب 
تاريخ 
االستحقاق

اسعار 
القطع%

مدى ااسعار العائد 
للعطاءات المقدمة 

%

عدد 
الفائزين 

بالعطاءات 
التنافسية

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
المحالة

عدد 
المزايدين

عدد 
العطاءات 
الناجحة

المبلغ 
المستحصل 
لحساب البنك 
المرآزي

المباع الفعلي
مبلغ 

االصدارية 
المعلن

فترة 
االستحقاق 

يوم
تاريخ االستحقاق تاريخ المزاد رقم 

المزاد

21 20.00-24.00 3 180010 3 13 148839 180010 180010 365 30/06/2008 01/07/2007 6

21 19.00-21.00 3 161000 3 10 133121 161000 180000 364 01/10/2008 01/10/2007 7

21 18.90-21.00 3 57000 3 12 47130 57000 180000 364 29/12/2008 30/12/2007 8

2007 المبالغ بماليين الدنانير

٣٦٥ يوم مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق



جدول رقم (٢٩) 
 Table No(29)      Buying and Selling Auction from      4/10/2003  To31/12/2007                  

المجموعلدوائر الدولةللمصارفالمجموعمن دوائر الدولةمن المصارف          من المالية  M O Fالشهر

BANKSMinistriesTOTALBANKSMinistriesTOTALنيويوركبغداد

Oct-03400,000,000---400,000,00017,755,000-17,755,000

Nov-03300,000,000---300,000,000152,007,00010,000152,017,000

Dec-03200,000,000-990,000248,626201,238,626116,950,0006,475,955123,425,955

Jan-04500,000,000-13,656,000239,000513,895,00014,631,0001,364,91615,995,916

Feb-04400,000,000-1,598,0001,139,554402,737,554156,328,000990,850157,318,850

Mar-04450,050,000-300,0001,582,600451,932,600386,885,00014,891,621401,776,621

Apr-04800,000,000-1,275,00012,861,178814,136,178363,028,0003,647,336366,675,336

May-04950,000,000-1,400,000468,510951,868,510362,945,9504,440,915367,386,865

Jun-04600,000,000-50,000427,850600,477,850239,088,000-239,088,000

Jul-041,600,000,000--30,0001,600,030,000382,216,000349,448382,565,448

Aug-04550,000,000-270,000237,600550,507,600509,462,000-509,462,000

Sep-04-1,250,000,000330,000251,4001,250,581,400621,830,000154,000621,984,000

Oct-04-850,000,000-79,000850,079,000710,540,000500,000,0001,210,540,000

Nov-042,000,0002,350,000,000-2,311,6162,354,311,616589,165,000600,295,1641,189,460,164

Dec-04-500,000,000-11,178,099511,178,099644,675,0001,267,000645,942,000

Jan-052,939,4341,700,000,00020,0001,005,0001,703,964,434391,095,000-391,095,000

Feb-05 -1,000,000,000-24,851,4031,024,851,403286,680,000-286,680,000

Mar-05 -- -2,908,4002,908,400648,480,000390,000648,870,000

Apr-051,100,000,000400,000,000 -181,4601,500,181,460798,362,0006,364,236804,726,236

May-051,551,257,953-16,000,0001,304,0261,568,561,979995,097,000805,640,4321,800,737,432

Jun-05700,000,000850,000,000-2,522,0801,552,522,080911,065,0001,000,000912,065,000

Jul-05---1,437,3181,437,318789,855,000-789,855,000

Aug-05900,000,000800,000,000-2,828,4131,702,828,4131,003,230,000-1,003,230,000

Sep-05-800,000,0002,501,401100,000802,601,4011,054,995,000-1,054,995,000

Buying                                 المشتريات   Selling               المبيعات  

    مشتريات ومبيعات البنك من ٢٠٠٣/١٠/٤  ولغاية   ٢٠٠٧/١٢/٣١



Oct-05-1,700,000,00021,000,000326,5271,721,326,527972,185,000-972,185,000

Nov-05112,744700,000,000-481,187700,593,931937,495,000-937,495,000

Dec-05-2,650,000,000-189,3742,650,189,374860,575,000-860,575,000

Jan-06-1,100,000,0001,320,000-1,101,320,000887,200,000-887,200,000

Feb-06400,000,000600,000,000-1,501,0021,001,501,002950,780,000-950,780,000

Mar-06-1,100,000,0003,000,0001,205,7001,104,205,7001,173,865,000-1,173,865,000

Apr-06-1,000,000,000-25,0021,000,025,002988,830,000988,830,000

May-06-700,000,00030,581,000669,758731,250,758920,190,000-920,190,000

Jun-06-700,000,000--700,000,000861,320,000-861,320,000

Jul-06-1,300,000,000-510,0001,300,510,000875,960,000-875,960,000

Aug-06-1,400,000,00012,700,000235,0001,412,935,0001,047,505,000-1,047,505,000

Sep-06-1,200,000,000-7,833,0671,207,833,0671,186,690,000-1,186,690,000

Oct-06-2,300,000,000--2,300,000,0001,076,085,000-1,076,085,000

Nov-06-1,000,000,00013,100,000-1,013,100,000898,370,000-898,370,000

Dec-06-4,000,000,00034,753,0003,060,0004,037,813,000307,580,000-307,580,000

Jan-07--23,407,0002,100,00025,507,0001,166,780,000-1,166,780,000

Feb-07-500,000,00020,250,000629,544520,879,5441,223,020,000-1,223,020,000

Mar-07-1,400,000,00029,511,000867,1621,430,378,1621,302,694,000-1,302,694,000

Apr-072,250,000,0002,500,000,00040,965,0002014,790,965,2011,376,585,000-1,376,585,000

May-072,000,000,0002,500,000,00011,500,0004,166,8924,515,666,8921,455,740,000-1,455,740,000

Jun-0715,350,3502,500,000,00016,700,0003,934,2502,535,984,6001,235,320,000-1,235,320,000

Jul-074,108,074,1802,800,000,000162,000,000-7,070,074,1801,510,035,000-1,510,035,000

Aug-073,195,619,8931,800,000,000283,580,00013,0675,279,212,9601,440,590,000-1,440,590,000

Sep-071,700,000,00081,365,0001,781,365,0001,559,380,000-1,559,380,000

Oct-071,516,070,5932,750,000,00017,500,000354,518,3254,638,088,9181,487,985,000-1,487,985,000

Nov-072,498,498,2232,750,000,00093,700,0001,920,9355,344,119,1581,540,645,000-1,540,645,000
Dec-073,000,000,0005,000,000,000278,492,000681,235,000-681,235,000

SUM  29,989,973,37058,150,000,0001,213,814,401452,380,12681,527,675,89742,071,003,9501,947,281,87344,018,285,823المجموع



جدول رقم (٣٠)            
Table No (30)                   Average Prices In Baghdad For U.S.Dollars/ 2007

Jan آانون٢ Feb   شباطMar   أذارApr  نيسانMay  مايس Jun  حزيرانJul  تموزAug   أبSep  أيلولOct  تشرين١Nov تشرين٢Dec  آانون ١
11,3451,3041,2921,2851,2821,2711,2621,2561,2511,2471,2451,233
21,3451,3041,2921,2851,2821,2721,2621,2551,2511,2471,2451,233
31,3451,3041,2921,2841,2811,2721,2621,2541,2511,2461,2451,232
41,3451,3031,2921,2841,2811,2721,2621,2541,2511,2461,2451,231
51,3451,3021,2921,2841,2811,2721,2621,2541,2511,2461,2451,231
61,3391,3021,2911,2841,2811,2721,2621,2541,2511,2461,2431,218
71,3351,3011,2911,2841,2801,2721,2621,2531,2511,2461,2421,208
81,3351,3011,2901,2841,2771,2721,2621,2531,2511,2461,2411,208
91,3321,3011,2901,2841,2761,2721,2621,2531,2501,2451,2411,208

101,3321,3011,2901,2841,2751,2721,2611,2531,2491,2451,2411,194
111,3321,3021,2901,2841,2751,2721,2611,2531,2491,2451,2411,175
121,3321,3011,2901,2841,2751,2721,2611,2531,2491,2451,2411,175
131,3301,3001,2901,2841,2751,2711,2611,2531,2491,2451,2411,190
141,3291,2991,2901,2841,2741,2711,2611,2531,2481,2451,2401,195
151,3241,2981,2901,2841,2731,2711,2611,2531,2481,2451,2401,205
161,3201,2981,2901,2841,2731,2711,2611,2531,2481,2451,2401,219
171,3191,2981,2901,2841,2721,2701,2611,2531,2481,2451,2401,223
181,3191,2981,2901,2841,2721,2701,2611,2531,2481,2451,2401,223
191,3191,2971,2901,2841,2721,2691,2611,2531,2471,2451,2391,223
201,3181,2961,2901,2841,2721,2681,2611,2521,2471,2451,2381,223
211,3141,2951,2901,2841,2721,2671,2611,2521,2471,2451,2381,223
221,3101,2941,2901,2841,2721,2661,2611,2521,2471,2451,2381,223
231,3091,2941,2901,2831,2721,2661,2611,2511,2471,2451,2371,223
241,3081,2941,2901,2821,2711,2661,2611,2511,2471,2451,2371,223
251,3071,2941,2901,2821,2711,2651,2611,2511,2471,2451,2371,223
261,3071,2941,2901,2821,2711,2641,2601,2511,2471,2451,2361,223
271,3051,2941,2881,2821,2711,2631,2591,2511,2471,2451,2361,223
281,3061,2941,2861,2821,2711,2631,2591,2511,2471,2451,2351,223
291,3071,2851,2821,2711,2631,2591,2511,2471,2451,2341,223
301,3061,2851,2821,2711,2631,2581,2511,2471,2451,2341,223
311,3041,2851,2821,2711,2571,2451,223
1,3231,2991,2901,2841,2751,2691,2611,2531,2491,2451,2401,216المعدل



رسم لجدول رقم (٣٤)                                     معدل أسعار الدوالر في األسواق المحلية لعام ٢٠٠٧
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أسعار السوق وأسعار المزاد والكميات المباعة والمشتراة أعتبارا من ٢٠٠٧/١/٨ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١جدول رقم (٣١)

العمولة المستوفاةالكمية المشتراةالكمية المباعة الكمية المشتراةسعرالمزاد شراء"سعرالمزاد بيعا"سعر السوق

Street PriceAuction PriceAuction Priceبالدينار العراقيمعادلةمعادلةمن المصارف

SellingBuyingحوالةنقدBuying Amountبالدينار العراقيبالدينار العراقي
8/1/20071,3351,3201,3183,655,0005,650,0001,200,00012,271,300,0001,594,800,00047,055,000
9/1/20071,3321,3181,3165,095,0009,150,0003,055,00018,756,610,0004,053,985,00068,250,000

10/1/20071,3321,3157,505,00036,210,00057,412,805,000118,765,000
11/1/20071,3321,31516,560,00040,280,00074,664,040,000222,440,000
14/1/20071,3291,3151,31321,910,00081,500,00075,000135,821,150,00099,300,000322,585,000
15/1/20071,3241,31031,745,00032,260,00083,782,030,000381,455,000
16/1/20071,3201,30817,720,0006,785,00032,038,970,000201,705,000
17/1/20071,3191,30519,745,00093,500,000147,597,725,000310,695,000
18/1/20071,3191,3001,29833,690,00032,080,000207,00085,436,840,000270,963,000402,877,000
21/1/200713141,3001,29822,225,00028,530,000500,00065,924,440,000654,500,000273,505,000
22/1/20071,3101,2981,29618,560,00085,680,0003,540,000135,132,160,0004,626,780,000293,380,000
23/1/20071,3091,29513,105,00047,500,00078,388,475,000191,655,000
24/1/20071,3081,2955,810,00060,000,00085,103,950,000123,910,000
25/1/20071,3071,2921,29015,110,00086,400,00010,000,000130,978,120,00013,010,000,000262,610,000
28/1/20071,3061,2921,29014,915,00084,320,0001,000,000128,042,980,0001,301,000,000249,385,000
29/1/20071,3071,2921,29011,220,00086,200,0003,000,000125,694,240,0003,903,000,000212,620,000
31/1/20071,3041,2921,29014,965,00077,200,000830,000118,922,780,0001,079,830,000242,645,000
273,535,000893,245,00023,407,0001,515,968,615,00030,594,158,0003,925,537,000المجموع
1,3181,3041,30016,090,29452,543,8242,340,70089,174,624,4123,059,415,800230,913,941المعدل

1/2/20071,3041,29028,540,00057,950,000111,456,200,000371,890,000
4/2/20071,3031,2901,28818,595,00059,700,0005,000,000100,881,150,0006,495,000,000269,245,000
5/2/20071,3021,2891,28728,185,00024,090,000250,00067,334,295,000324,500,000334,375,000
6/2/20071,3021,28826,030,00040,950,00086,188,340,000327,280,000
7/2/20071,3011,28818,885,00041,950,00078,271,580,000249,685,000
8/2/20071,3011,28836,100,00027,100,00081,347,400,000424,200,000

11/2/20071,3021,2881,28622,880,00030,200,0005,000,00068,306,640,0006,485,000,000286,880,000
12/2/20071,3011,28815,505,00017,860,00042,938,400,000188,415,000
13/2/20071,3001,2881,28613,310,00065,720,0002,000,000101,659,200,0002,594,000,000214,130,000
14/2/200712991,28614,185,00035,500,00063,823,910,000191,535,000
15/2/20071,2981,2851,28319,065,00051,100,0002,000,00090,059,825,0002,588,000,000262,815,000
18/2/20071,2981,28512,340,00030,900,00055,501,600,000166,640,000
19/2/20071,2971,2851,28318,120,00039,540,0005,000,00074,014,020,0006,470,000,000243,860,000
20/2/20071,2961,28312,360,00077,050,000114,558,930,000213,010,000
21/2/20071,2951,2821,28012,470,00061,150,0001,000,00094,258,540,0001,291,000,000199,320,000
22/2/20071,2941,28220,975,00028,200,00062,985,950,000258,925,000
25/2/20071,2941,28212,230,00038,220,00064,600,460,000172,750,000
26/2/20071,2941,28214,620,00030,380,00057,629,240,000191,200,000
27/2/20071,2941,28111,185,00070,360,000104,318,425,000193,395,000
28/2/20071,2931,2807,520,00032,000,00050,521,600,000114,720,000
363,100,000859,920,00020,250,0001,570,655,705,00026,247,500,0004,874,270,000المجموع
1,2981,2861,28518,155,00042,996,0002,892,85778,532,785,2503,749,642,857243,713,500المعدل

الكمية المباعة بالدوالر

Selling Amount



1/3/20071,2921,28016,490,00046,620,00080,687,560,000228,010,000
4/3/20071,2921,28015,310,00052,500,00086,691,800,000220,910,000
5/3/20071,2921,2791,27711,040,00024,515,0004,000,00045,425,815,0005,152,000,000149,955,000
6/3/20071,2911,27910,720,00094,600,000134,515,080,000212,520,000
7/3/20071,2911,27811,110,00055,150,00084,569,980,000177,360,000
8/3/20071,2901,2797,070,00047,075,00069,157,305,000124,845,000

11/3/20071,2901,2798,845,00036,550,00057,987,105,000133,845,000
12/3/20071,2901,27819,980,00039,620,00076,089,560,000259,400,000
13/3/20071,2901,27817,540,00029,470,00060,019,840,000222,410,000
14/3/200712901,27718,960,00037,640,00072,202,920,000246,200,000
15/3/200712901,2771,27527,300,00051,840,000310,000100,958,100,000398,660,000352,450,000
18/3/200712901,27716,370,00058,045,00094,911,865,000238,115,000
19/3/200712901,27717,675,00070,340,000112,254,475,000264,765,000
20/3/200712901,27713,265,00042,634,00071,297,755,000188,549,000
22/3/200712901,2771,27518,255,00054,350,000201,00092,607,885,000258,486,000255,356,000
25/3/20071290127715,155,00071,600,000110,642,935,000238,305,000
26/3/20071,2901,27618,925,00042,865,00078,758,310,000251,040,000
27/3/20071,2881,27410,695,00049,500,00076,589,430,000167,145,000
28/3/20071,2861,2737,795,00025,250,00042,015,785,000110,995,000
29/3/20071,2851,2731,27110,630,00079,400,00025,000,000114,449,390,00032,050,000,000221,330,000
293,130,0001,009,564,00029,511,0001,661,832,895,00037,859,146,0004,263,505,000المجموع

1,2901,2771,27514,656,50050,478,2007,377,75083,091,644,7509,464,786,500213,175,250المعدل

1/4/20071,2851,2731,2716,600,00036,200,00019,600,00054,412,000,00025,127,200,000128,400,000
2/4/20071,2851,2721,27012,715,00055,200,00085,00086,277,480,000108,885,000195,150,000
3/4/20071,2841,2721,2706,180,00025,600,000280,00040,372,960,000358,680,00093,860,000
4/4/20071,2841,27212,370,00078,100,000114,921,640,000214,170,000
5/4/20071,2841,27214,170,00068,500,000105,019,240,000224,370,000
8/4/20071,2841,27213,915,00035,910,00063,305,580,000188,975,000

10/4/20071,2841,2729,485,00050,020,00075,590,320,000154,355,000
11/4/20071,2841,2726,495,00066,900,00093,224,640,000138,345,000
12/4/20071,2841,27213,110,00051,200,00081,699,920,000195,410,000
15/4/20071,2841,2721,2709,175,00071,500,0002,000,000102,475,600,0002,562,000,000174,425,000
16/4/20071,2841,27213,230,00055,440,00087,237,360,000200,970,000
17/4/20071,2841,2721,27010,835,00055,930,0002,000,00084,813,220,0002,562,000,000177,115,000
18/4/20071,2841,2721,2707,595,00078,790,0002,000,000109,724,140,0002,562,000,000164,335,000
19/4/20071,2841,2721,2709,740,00071,450,0002,000,000103,130,780,0002,562,000,000180,590,000
22/4/20071,2841,2721,27011,315,00044,580,0005,000,00071,009,280,0006,405,000,000174,045,000
23/4/20071,2831,2701,26811,465,00059,440,0002,000,00089,930,470,0002,558,000,000187,555,000
24/4/20071,2821,2701,26815,990,00067,150,0002,000,000105,453,500,0002,558,000,000245,040,000
25/4/20071,2821,2701,2687,735,00056,240,0002,000,00081,135,770,0002,558,000,000143,325,000
26/4/20071,2821,2709,875,00026,700,00046,396,850,000135,325,000
29/4/20071,2821,2701,2689,190,00042,340,0001,000,00065,358,420,0001,279,000,000144,430,000
30/4/20071,2821,2691,26713,670,00054,540,0001,000,00086,449,410,0001,278,000,000205,910,000
224,855,0001,151,730,00040,965,0001,747,938,580,00052,478,765,0003,666,100,000المجموع

1,2841,2711,26910,707,38154,844,2863,151,15483,235,170,4764,036,828,077174,576,190المعدل



2/5/20071,2821,2681,2667,920,00070,830,0002,000,00099,713,340,0002,554,000,000159,950,000
3/5/20071,2811,2671,26516,575,00084,065,0001,000,000127,342,750,0001,276,000,000267,390,000
6/5/20071,2811,2671,26518,155,00072,425,0001,000,000114,620,010,0001,276,000,000273,130,000
7/5/20071,2801,26518,550,00070,590,000112,620,920,0000274,640,000
8/5/20071,2771,26416,945,00070,920,000110,919,520,0000257,315,000
9/5/20071,2761,26315,985,00043,670,00075,256,925,0000219,505,000

10/5/20071,2751,2631,26117,055,00043,420,0002,000,00076,293,085,0002,544,000,000233,025,000
13/5/20071,2751,2621,26010,275,00067,060,0002,000,00097,462,650,0002,542,000,000182,085,000
14/5/20071,2741,2611,25910,490,00066,890,0001,000,00097,442,400,0001,270,000,000183,280,000
15/5/20071,2731,2611,2599,485,00042,650,0002,000,00065,656,935,0002,540,000,000148,985,000
16/5/20071,2731,2604,680,00052,150,00071,501,500,0000103,630,000
17/5/20071,2721,26016,770,00045,030,00077,777,940,0000229,500,000
20/5/20071,2721,2604,140,00041,070,00056,882,460,000086,610,000
21/5/20071,2721,2609,940,00028,025,00047,779,850,0000137,365,000
22/5/20071,2721,2608,210,00034,390,00053,607,220,0000124,700,000
23/5/20071,2721,2596,955,00062,460,00087,268,565,0000138,965,000
24/5/20071,2711,2598,395,00035,140,00054,740,285,0000127,485,000
27/5/20071,2711,2595,835,00099,020,000131,814,405,0000163,205,000
28/5/20071,2711,25911,795,00032,410,00055,589,275,0000162,155,000
29/5/20071,2711,2591,2578,435,00015,830,000400,00030,517,975,000507,200,000109,015,000
30/5/20071,2711,26017,280,00051,610,00086,698,180,0000241,690,000
31/5/20071,2711,2601,25813,375,00068,840,000100,000103,453,220,000126,900,000216,065,000
257,245,0001,198,495,00011,500,0001,834,959,410,00014,636,100,0004,039,690,000المجموع
1,2741,2621,26111,692,95554,477,0451,277,77883,407,245,909665,277,273183,622,273المعدل

3/6/20071,2721,26010,325,00041,440,00065,141,020,0000155,015,000
4/6/20071,2721,2591,25713,760,00030,410,000200,00055,549,210,000253,600,000181,970,000
5/6/20071,2721,26016,770,00061,095,00097,987,710,0000245,565,000
6/6/20071,2721,26015,855,00025,380,00051,905,340,0000199,785,000
7/6/20071,2721,26018,545,00085,810,000131,315,680,0000289,805,000

10/6/20071,2721,26014,150,00032,770,00059,053,660,0000188,420,000
11/6/20071,2721,2609,675,00036,050,00057,541,400,0000142,475,000
12/6/20071,2721,25917,340,00039,800,00071,859,660,0000230,540,000
13/6/20071,2711,25810,910,00069,310,000100,778,140,0000189,320,000
17/6/20071,2701,25816,280,00020,470,00046,190,560,0000199,550,000
18/6/20071,2701,2571,25513,500,00077,220,0005,000,000113,880,600,0006,330,000,000230,720,000
19/6/20071,2691,25618,925,00036,850,00069,979,700,0000245,025,000
20/6/20071,2681,25516,730,00046,430,00079,172,940,0000230,460,000
21/6/20071,2671,2541,25220,920,00052,600,0003,000,00092,088,880,0003,789,000,000285,720,000
24/6/20071,2661,25319,260,00039,290,00073,284,570,0000251,150,000
25/6/20071,2651,25221,280,000106,610,000159,905,060,0000340,690,000
26/6/20071,2641,25116,370,00048,980,00081,654,890,0000229,050,000
27/6/20071,2631,25112,620,00048,150,00075,926,970,0000186,970,000
28/6/20071,2631,2501,24822,540,00030,900,0008,500,00066,738,200,00010,701,500,000287,340,000
305,755,000929,565,00016,700,0001,549,954,190,00021,074,100,0004,309,570,000المجموع
1,2691,2561,25316,092,36848,924,4744,175,00081,576,536,3161,109,163,158226,819,474المعدل



07/01/20071,2621,2503,210,00011,840,00018,788,820,000047,150,000
07/02/20071,2621,25013,940,00027,295,00051,489,160,0000180,635,000
07/03/20071,2621,25013,320,00033,850,00058,894,800,0000180,370,000
07/04/20071,2621,25010,970,00049,325,00075,270,100,0000169,995,000
07/05/20071,2621,25016,465,00031,270,00059,606,210,0000212,385,000
07/08/20071,2621,2501,24824,385,00095,740,00030,000,000149,964,770,00037,770,000,000393,975,000
07/09/20071,2621,24926,100,00039,070,00081,319,190,0000326,170,000
07/10/20071,2611,2491,24714,825,00048,040,00015,000,00078,518,385,00018,870,000,000226,115,000
07/11/20071,2611,24915,725,00049,370,00081,303,655,0000222,345,000
07/12/20071,2611,24922,020,00060,710,000103,329,770,0000302,930,000
15/7/20071,2611,24914,640,00043,445,00072,548,165,0000204,485,000
16/7/20071,2611,24915,145,00093,425,000135,603,930,0000260,020,000
17/7/20071,2611,24910,665,00048,555,00073,965,780,0000165,870,000
18/7/20071,2611,24910,525,00038,860,00061,681,865,0000154,635,000
19/7/20071,2611,2491,24719,905,00070,470,0008,000,000112,878,375,00010,064,000,000297,425,000
22/7/20071,2611,24915,475,00046,120,00076,932,155,0000216,345,000
23/7/20071,2611,2491,24717,345,00047,280,00015,000,00080,716,625,00018,870,000,000253,075,000
24/7/20071,2611,2491,2478,775,00046,870,00015,000,00069,500,605,00018,870,000,000158,395,000
25/7/20071,2611,2481,24610,060,00062,760,00015,000,00090,879,360,00018,855,000,000188,420,000
26/7/20071,2601,2461,24418,425,00057,560,00018,000,00094,677,310,00022,590,000,000278,235,000

29/7/20071,2591,2461,24420,675,00054,700,00016,000,00093,917,250,00020,080,000,000298,125,000
30/7/20071,2581,2451,24327,465,00049,130,00015,000,00095,360,775,00018,810,000,000366,245,000
31/7/20071,2571,2441,24217,230,00037,060,00015,000,00067,536,760,00018,795,000,000241,590,000
367,290,0001,142,745,000162,000,0001,884,683,815,000203,574,000,0005,344,935,000المجموع
1,2611,2491,24615,969,13049,684,56516,200,00081,942,774,5658,851,043,478232,388,478المعدل

08/01/20071,2561,2431,24117,010,00040,800,00016,000,00071,857,830,00020,032,000,000243,910,000
08/02/20071,2551,2421,24029,165,00038,590,00015,000,00084,151,710,00018,765,000,000374,405,000
08/05/20071,2541,2421,24024,855,00055,290,00015,000,00099,540,090,00018,765,000,000343,695,000
08/06/20071,2541,2411,23920,805,00051,830,00015,000,00090,140,035,00018,750,000,000295,685,000
08/07/20071,2531,2401,23827,655,00070,090,00015,000,000121,203,800,00018,735,000,000389,295,000
08/12/20071,2531,2401,23819,535,00039,110,00015,000,00072,719,800,00018,735,000,000268,995,000
13/8/20071,2531,2401,23819,805,00091,755,00018,000,000138,334,400,00022,482,000,000327,610,000
14/8/20071,2531,2401,23814,980,00091,190,0008,000,000131,650,800,0009,992,000,000263,970,000
15/8/20071,2531,24010,625,00053,020,00078,919,800,0000169,895,000
16/8/20071,2531,2401,23815,440,00085,030,00015,000,000124,582,800,00018,735,000,000269,870,000
19/8/20071,2531,2401,23814,345,00043,010,00015,000,00071,120,200,00018,735,000,000215,805,000
20/8/20071,2521,2391,23710,325,00056,280,00015,000,00082,523,595,00018,720,000,000184,855,000
21/8/20071,2521,2391,2376,175,00044,720,00015,000,00063,058,905,00018,720,000,000127,645,000
22/8/20071,2521,2391,2375,070,00079,210,00016,500,000104,422,920,00020,592,000,000151,480,000
23/8/20071,2511,2381,2367,525,00057,650,00015,080,00080,686,650,00018,804,760,000155,505,000
26/8/20071,2511,2381,2364,165,00039,140,00015,000,00053,611,590,00018,705,000,00099,955,000
27/8/20071,2511,2381,2368,035,00088,900,00015,000,000120,005,530,00018,705,000,000192,285,000
28/8/20071,2511,2381,2366,265,00042,570,00015,000,00060,457,730,00018,705,000,000126,485,000
29/8/20071,2511,2381,2363,675,00071,760,00015,000,00093,388,530,00018,705,000,000127,185,000
30/8/20071,2511,2381,23611,890,00023,300,00015,000,00043,565,220,00018,705,000,000169,090,000
277,345,0001,163,245,000283,580,0001,785,941,935,000354,087,760,0004,497,620,000المجموع
1,2531,2401,23813,867,25058,162,25014,925,26389,297,096,75017,704,388,000224,881,000المعدل



09/02/20071,2511,2381,23621,015,00025,940,00015,000,00058,130,290,00018,705,000,000272,105,000
09/03/20071,2511,2381,23620,770,00031,610,00064,846,440,0000260,080,000
09/04/20071,2511,2371,23515,235,00092,840,00018,000,000133,688,775,00022,428,000,000278,425,000
09/05/20071,2511,23714,910,00055,540,00087,146,650,0000219,550,000
09/06/20071,2511,2371,23524,160,00078,890,00015,000,000127,472,850,00018,690,000,000359,650,000
09/09/20071,2501,23718,750,00057,270,00094,036,740,0000263,520,000
09/10/20071,2491,23614,795,00099,830,000141,676,500,0000262,575,000
09/11/20071,2491,2361,23415,925,00064,600,0002,700,00099,528,900,0003,361,500,000242,475,000
09/12/20071,2491,2361,23416,170,00029,000,000665,00055,830,120,000827,925,000207,535,000
13/9/20071,2491,23517,450,000111,270,000158,969,200,0000303,220,000
16/9/20071,2481,23513,305,00041,100,00067,190,175,0000187,455,000
17/9/20071,2481,23511,970,00074,300,000106,543,450,0000205,970,000
18/9/20071,2481,2341,2325,200,00088,770,0001,000,000115,958,980,0001,243,000,000146,970,000
19/9/20071,2471,2343,630,00035,400,00048,163,020,000075,330,000
20/9/20071,2471,2347,870,00087,570,000117,772,960,0000174,140,000
23/9/20071,2471,2341,2324,275,00020,620,0001,200,00030,720,430,0001,491,600,00068,845,000
24/9/20071,2471,2341,2325,685,00054,100,0001,000,00073,774,690,0001,243,000,000117,635,000
25/9/20071,2471,2342,830,00063,430,00081,764,840,000094,560,000
26/9/20071,2471,2341,2324,525,00052,840,0005,000,00070,788,410,0006,215,000,000107,615,000
27/9/20071,2471,2341,2322,590,00068,550,0006,800,00087,786,760,0008,452,400,000103,840,000
30/9/20071,2471,2343,280,00081,570,000104,704,900,0000117,650,000
244,340,0001,315,040,00066,365,0001,926,495,080,00082,657,425,0004,069,145,000المجموع
1,2491,2351,23411,635,23862,620,9526,636,50091,737,860,9523,936,067,857193,768,810المعدل

10/01/20071,2471,2344,395,00081,590,000106,105,490,0000129,935,000
10/02/20071,2471,2334,620,00039,250,00054,091,710,000090,070,000
10/03/20071,2461,2331,2314,620,00063,110,0006,500,00083,511,090,0008,073,000,000120,430,000
10/04/20071,2461,2335,895,00056,720,00077,204,295,0000121,565,000
10/07/20071,2461,2338,445,00057,610,00081,445,815,0000150,505,000
10/08/20071,2461,2321,2308,450,00034,250,0003,000,00052,606,400,0003,723,000,000130,200,000
10/09/20071,2451,2321,2305,565,00066,140,0001,000,00088,340,560,0001,241,000,000128,355,000
10/10/20071,2451,2321,2306,500,00018,180,0001,000,00030,405,760,0001,241,000,00090,680,000
10/11/20071,2451,23218,445,00052,830,00087,810,800,0000255,725,000
17/10/20071,2451,2321,23011,150,000105,990,0001,000,000144,316,480,0001,241,000,000229,640,000
18/10/20071,2451,23214,655,00067,290,000100,956,240,0000228,495,000
21/10/20071,2451,23214,410,00080,550,000116,990,720,0000239,060,000
22/10/20071,2451,23219,680,00095,200,000141,532,160,0000311,680,000
23/10/20071,2451,2321,23010,675,00060,970,0001,000,00088,266,640,0001,241,000,000179,395,000
24/10/20071,2451,2328,380,00074,480,000102,083,520,0000166,660,000
25/10/20071,2451,2321,23010,055,00030,350,0004,000,00049,778,960,0004,964,000,000144,955,000
28/10/20071,2451,2327,340,00096,510,000127,943,200,0000177,250,000
29/10/20071,2451,23210,655,00054,030,00079,691,920,0000171,235,000
30/10/20071,2451,2325,105,00094,410,000122,602,480,0000150,565,000
31/10/20071,2451,2325,980,00073,505,00097,925,520,0000139,285,000
185,020,0001,302,965,00017,500,0001,833,609,760,00021,724,000,0003,355,685,000المجموع
1,2451,2321,2309,251,00065,148,2502,500,00091,680,488,0001,086,200,000167,784,250المعدل



11/01/20071,2451,2326,965,00062,780,00085,925,840,0000139,395,000
11/04/20071,2451,2327,955,00029,660,00046,341,680,0000117,165,000
11/05/20071,2451,2317,500,00093,540,000124,380,240,0000176,040,000
11/06/20071,2431,2301,2287,930,000120,500,000500,000157,968,900,000619,500,000208,230,000
11/07/20071,2421,2297,910,00079,985,000108,022,955,0000166,995,000
11/08/20071,2411,22910,250,00077,300,000107,598,950,0000190,050,000
11/11/20071,2411,2291,22710,965,00052,630,0001,000,00078,158,255,0001,238,000,000174,245,000
11/12/20071,2411,2291,2279,610,00043,560,0001,000,00065,345,930,0001,238,000,000150,270,000
13/11/20071,2411,2281,2267,010,000138,290,000600,000178,428,400,000742,200,000216,000,000
14/11/20071,2401,22810,360,00061,720,00088,514,240,0000175,680,000
15/11/20071,2401,2281,22612,105,00048,090,00015,000,00073,919,460,00018,555,000,000196,245,000
18/11/20071,2401,2271,2253,760,00067,960,00015,000,00088,000,440,00018,540,000,000124,320,000
19/11/20071,2391,2271,2255,435,00066,475,00015,000,00088,233,570,00018,540,000,000141,260,000
20/11/20071,2381,2261,2248,330,00062,450,00015,000,00086,776,280,00018,525,000,000169,080,000
21/11/20071,2381,2261,2246,880,00037,475,00015,500,00054,379,230,00019,142,500,000128,655,000
22/11/20071,2381,2251,2238,780,00057,170,00014,000,00080,788,750,00017,276,000,000167,750,000
25/11/20061,2371,2246,490,00032,130,00047,270,880,0000103,520,000
26/11/20061,2361,2233,210,000102,760,000129,601,310,0000138,070,000
27/11/20071,2361,2221,2205,160,00034,230,0001,100,00048,134,580,0001,354,100,00092,090,000
28/11/20071,2351,2213,910,00061,000,00079,255,110,0000104,010,000
29/11/20071,2341,2205,115,00055,310,00073,718,500,0000111,575,000
155,630,0001,385,015,00093,700,0001,890,763,500,000115,770,300,0003,190,645,000المجموع
1,2401,2271,2257,410,95265,953,0958,518,18290,036,357,1435,512,871,429151,935,476المعدل

02/12/20071,2331,220610,00058,435,00072,034,900,000065,145,000
03/12/20071,2321,2191,2171,390,00062,815,000205,00078,265,895,000251,740,00078,310,000
04/12/20071,2311,2181,2161,590,00021,060,0003,600,00027,587,700,0004,417,200,00042,150,000
05/12/20071,2311,2171,2151,450,00086,780,0002,715,000107,375,910,0003,328,590,000105,445,000
06/12/20071,2181,2161,2142,210,00011,350,0005,000,00016,488,960,0006,125,000,00040,660,000
09/12/20071,2081,2161,21430,00038,910,00021,200,00047,351,040,00025,970,000,00060,440,000
10/12/20071,1941,2161,214190,00019,420,00028,900,00023,845,760,00035,402,500,00050,410,000
11/12/20071,1751,2161,21480,00011,860,00039,930,00014,519,040,00048,914,250,00052,670,000
12/12/20071,1751,2161,214029,830,00061,672,00036,273,280,00075,548,200,00091,502,000
13/12/20071,1901,2161,21408,610,00045,520,00010,469,760,00055,762,000,00054,130,000
16/12/20071,2191,2161,214010,380,00031,315,00012,622,080,00038,360,875,00041,695,000
17/12/20071,2231,2161,214170,00028,220,00022,160,00034,522,240,00027,146,000,00052,250,000
18/12/20071,2231,2161,214260,00018,250,00011,000,00022,508,160,00013,475,000,00032,110,000
26/12/20071,2231,2161,21470,00012,730,0001,390,00015,564,800,0001,702,750,00014,890,000
27/12/20071,2231,2161,2146,090,00072,950,0001,560,00096,112,640,0001,911,000,000141,500,000
30/12/20071,2231,2161,21414,080,00041,880,0001,125,00068,047,360,0001,378,125,000197,885,000
31/12/20071,2231,2151,21322,635,00096,900,0001,200,000145,235,025,0001,468,800,000347,085,000
50,855,000630,380,000278,492,000828,824,550,000341,162,030,0001,468,277,000المجموع
1,2141,2171,2142,991,47137,081,17617,405,75048,754,385,29420,068,354,70686,369,235المعدل

2,998,100,00012,981,909,0001,043,970,00020,031,628,035,0001,301,865,284,00047,004,979,000المجموع الكلي



 أسعار الدوالر في المزاد  لعام /٢٠٠٧              جدول رقم (٣٢)                                                  
Jan آانون٢ Feb   شباطMar   أذارApr  نيسانMay  مايس Jon  حزيرانJul  تموزAug   أبSep  أيلولOct  تشرين١Nov تشرين٢Dec  آانون ١

ـــ1,2341,232ـــ1,2501,243ــــــ1,2901,2801,273ـــ1
1,220ـــ1,2501,2421,2381,233ـــ1,2721,268ـــــــــ2
1,219ـــ1,2381,233ـــ1,2721,2671,2601,250ـــــــــ3
1,2371,2331,2321,218ـــ1,2591,250ـــ1,2901,2801,272ـــ4
1,2311,217ـــ1,2601,2501,2421,237ـــ1,2891,2791,272ـــ5
1,2301,216ـــ1,2411,237ـــ1,2671,260ـــ1,2881,279ـــ6
ـــ1,2331,229ـــ1,240ـــ1,2651,260ـــ1,2881,278ـــ7
ـــ1,2321,229ــــــ1,250ـــ81,3201,2881,2791,2721,264
1,216ـــ1,2371,232ـــ1,249ـــ1,263ـــــــــ91,318
1,216ـــ1,2361,232ـــ1,2721,2631,2601,249ــــــ101,315
1,2361,2321,2291,216ـــ1,2601,249ـــ111,3151,2881,2791,272
1,2291,216ـــ1,2591,2491,2401,236ـــ1,2881,2781,272ـــ12
1,2281,216ـــ1,2401,235ـــ1,2621,258ـــ1,2881,278ـــ13
ـــ1,228ــــــ1,240ــــــ1,261ـــ141,3151,2861,277
ـــ1,228ــــــ1,2491,240ـــ151,3101,2851,2771,2721,261
1,216ــــــ1,2491,2401,235ـــ1,2721,260ــــــ161,308
1,216ـــ1,2351,232ـــ1,2721,2601,2581,249ــــــ171,305
1,2341,2321,2271,216ـــ1,2571,249ـــ181,3001,2851,2771,272
ـــ1,227ـــ1,2561,2491,2401,234ـــ1,2851,2771,272ـــ19
ـــ1,226ـــ1,2391,234ـــ1,2601,255ـــ1,2831,277ـــ20
ـــ1,2321,226ـــ1,239ـــ1,2601,254ــــــ211,3001,282
ـــ1,2321,225ـــ1,2491,239ـــ221,2981,2821,2771,2721,260
ــــــ1,2491,2381,2341,232ـــ1,2701,259ــــــ231,295
ــــــ1,2341,232ـــ1,2701,2591,2531,249ــــــ241,295
ـــ1,2341,2321,224ـــ1,2521,248ـــ251,2921,2821,2771,270
1,2231,216ـــ1,2511,2461,2401,234ـــ1,2821,2761,270ـــ26
1,2221,216ـــ1,2391,234ـــ1,2591,251ـــ1,2811,274ـــ27
ـــ1,2321,221ـــ1,239ـــ1,2591,250ـــ281,2921,2801,273
ـــ1,2321,220ـــ1,2461,239ـــ1,2731,2701,259ـــ291,292
1,216ـــ1,2451,2381,2341,232ـــ1,2691,260ـــــــــ30
1,215ـــ1,232ــــــ1,244ـــ1,260ـــــــــ311,292
1,3041,2861,2771,2711,2621,2561,2491,2401,2351,2321,2271,217المعدل



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items 2007 ( FOB ) 2007 (CIF) الفقرات

first -current account 16,746.4 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 21,301.3         ١-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 39,590.0                 الصادرات (فوب )

Crude oil  37,771.3 ـــ                                    - النفط الخام

          *Recorded 37,771.3                     المسجل*

Refined products ـــ                  1,564.9                   - المنتجات النفطية 

Other exports ـــ                  253.8              - الصادرات االخرى 

          Imports 18,288.7 21,516.2             االستيرادات 

               1.Government Imports 8,101.5 9,531.2                 ١- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 45.2 53.2                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 2,984.8 3,511.5                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 2,564.5 3,017.1                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 1,446.7 1,702.0                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

                    E- Other Gov.imports 1,060.3 1,247.4                   هـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

               2- Private Sector imports 10,187.2 11,985.0               ٢- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 2,546.8 2,996.3                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 7,640.4 8,988.7                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

          2- Services, net -4,348.9              ٢- صافي الخدمات

                  Receipts 868.4                   المقبوضات 

                  Payments** 5,217.3                   المدفوعات**               

              Currency printing تكاليف طبع العملة

              Other االخرى

         3- Income, net 1,348.5              ٣ - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 45.9                    تعويضات العاملين

                Official 1,302.6                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 1,621.3                        المقبوضات 

              Payments 318.7                        المدفوعات 

             Interest الفوائد                           

           4- Transfers, net -1,554.5              ٤ - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) -636.7                      التحويالت الخاصة / تحويالت العاملين

                Official -917.8                      التحويالت الرسمية

              Receipts 970.8                      المقبوضات 

Total of Grants 970.8 اجمالي المنح

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

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

                Others                        االخرى

              Payments 1,888.6                    المدفوعات 

               UN Compensation Fund 1,888.6                       صندوق التعويضات 

               Others __                      االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash  تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة : * 
**:(1618.8) Represents The Costs Of Shipment & Insurence      بضمنها (             ٣٢٢٧٫٣  ) تكاليف الشحن والتأمين المستقطعة  من  قيمة االستيرادات :**

 ميزان المدفوعات العراقي لعام ٢٠٠٧ (اولي)  

  Table No. ( 33)  'IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS  of 2007( Preliminary)



 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 ٢ - صافي الحساب المالي         

       a- Direct investment /Net              أ-صافي االستثمار المباشر

       b- Portfolio Investment /Net              ب-  صافي استثمار الحافظة

               General Government                    الحكومة العامة 

                       drawing                         المسحوب 

                        paid                         المسدد

    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                   سندات واذونات
          Money Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net                   ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams            المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions ثالثا- صافي السهو والحذف

Scorce : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  Balance Of 
Payments Statistics Division .
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-14,550.6

1,523.8

1,523.8

__

-16,074.4

485.1

-293.4

-293.4

-1,230.8

937.4

-4,508.8

-3,310.9

-3,302.7

53.2

__

-2,195.8

-61.4

__

-11,757.3

-11,757.3

-11,757.3

-1,197.9

-1,672.1

474.2

-11,757.3

0.0

1.4

0.0

-11,758.7

-7,169.5

-2,807.1

-4,362.5

__

-4,589.1

-4,589.1




