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  2011لعام موجز المؤشرات االقتصادية للعراق 

Summery of Iraqi Economics Indicators 2011 
 
 

  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان  القيمــــــــــــــــة

 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   دينارترليون 211.3
 GDPلناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ا  دينارترليون 62.9

 المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج  الف دينار 6359.6
 )Core Inflation(معدل التضخم األساس  %  6.5

 عدد السكان مليون نسمة  33.3
 العملة الدينار العراقي

 النفطالمعدل اليومي لتصدير   مليون برميل1.9 
  سعر برميل النفطمتوسط  دوالر للبرميل 103
 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق   دينارترليون  62.6
 M2عرض النقد بالمفهوم الواسع    دينارترليون  72.2

  باستثناء ودائع الحكومة المرآزيةإجمالي ودائع المصارف التجارية  دينارترليون  41.9
 .والودائع ذات الطبيعة الجارية

   باستثناء ائتمان الحكومة المرآزيةإجمالي ائتمان المصارف التجارية دينار ترليون 13
الجاريةالنفقات   دينار ترليون 56

 اإليرادات النفطية  دينارترليون  98.1
  اإليرادات  الكلية للموازنة  دينارترليون  100 

   ألسعار المستهلك العامالرقم القياسيمعدل   نقطة132.1
  الدينارالعراقي تجاه الدوالر في السوق المحليةعدل سعر صرف م  دينار 1196
  ميزان المدفوعاتفائض  دوالرمليار 10.4

 إجمالي عدد الشرآات في سوق العراق لألوراق المالية  شرآة 86
 حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالية  مليار دينار 941.2

 صارف العاملةمجموع رؤوس أموال الم  دينارترليون  4.0
 عدد المصارف العاملة   مصرف49

  متوسط سعر فائدة البنك المرآزي   6%
 IMFحصة العراق في  SDRمليون وحدة  1188.4

  اإليرادات الضريبية   دينارترليون 1.8
   لدى الجهاز المصرفيصافي الموجودات األجنبية  دينارترليون 79.1

  رفيةالكثافة المص الف نسمة لكل فرع مصرفي 40
  إجمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعير والرز   الف دونم10193.7
  معدل إنتاج الطاقة الكهربائية  ميكا واط  7006.3
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  الفصل االول
  

  والمحليةالتطورات االقتصادية العربية والعالمية 
 Economic Developments    Local of&Arabic  ,International  

  
  

  التطورات العربية والعالمية: اوالً
  

 WEO(World Economic(أفادت التقارير الدولية وتقرير آفاق االقتصاد العالمي 

outlookأتسم2011 لعام االداء االقتصاديقد الدولي الى أن  الصادرة عن صندوق الن  

بالضعف والهشاشة جراء تراجع الدول المتقدمة عن سياسات التحفيز االقتصادي التي اعتمدتها 

وكذلك آثار  في مواجهة االزمة المالية العالمية ونزوعها الشديد نحو السياسات التقشفية،

في اليابان (وشمال أفريقيا، الكوارث الطبيعية التوترات السياسية في منطقة الشرق االوسط 

 في منطقة اليورو، خفض التصنيف االئتماني للواليات  السيادية، ازمة الديون)وتايالند

 فعلى صعيد البلدان المتقدمة ،ي على مستوى مختلف أنواع األسواقالمتحدة، والكساد التجار

، وسجل االقتصاد 2011 من عام تحسن النشاط في الواليات المتحدة خالل النصف الثاني

، وفي منطقة اليورو اعتمدت 2010 في عام )%3( مقارنة مع )%1.7 (األمريكي نموا بمعدل

سياسات افضل لمواجهة االزمة االقتصادية وهذا ادى الى الحد من خطر التباطؤ العالمي الحاد 

، فيما بقيت وبالتالي يرجح استئناف التعافي الضعيف في كبرى االقتصادات المتقدمة

االقتصادات الصاعدة والنامية تجني ثمار التحسينات التي سبق ان ادخلتها على السياسة 

االقتصادية، وتعزز االقتصاديات اآلسيوية من أمال العالم في انتعاش االقتصاد العالمي عقب 

 المستوردة للنفط فقد حدث تباطؤ حاد في النشاط) MENAP ( اما في بلدان2008األزمة في 

كما وانخفض النمو في افغانستان، جيبوتي، مصر، االردن، لبنان، موريتانيا،  االقتصادي،

 في عام )%2.2 ( الى2010 في عام )%4.3(من ) باستثناء سوريا(المغرب، باكستان وتونس 

سوريا وتونس الى انخفاضات كبيرة في ، ، وادت االضطرابات االجتماعية في مصر2011

ن وفي االستثمارات االمر الذي ادى بجانب ارتفاع اسعار الطاقة وتباطؤ اعداد السياح الوافدي

  .النمو العالمي الى ضعف النشاط االقتصادي والمراكز الخارجية
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  الناتج المحلي االجمالي -

 كانت التوقعات بأن الدول المتقدمة سوف يتوقف نموها وأن 2008بعد عام  

 اال ،لوتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمياالقتصاديات الناشئة سوف تكون هي المحددة 

 ارتفع اجمالي الناتج المحلي حيث أثبتت هذه التوقعات عدم جدواها 2010عام الان من بداية 

 ويظهر ذلك تحسنا واضحا مقارنة بالربع الثالث الذي بلغت نسبته )%2.8 (األمريكي بنسبة

 سجلت اليابان معدل نمو استثنائي ، كما2011 عام )%1.7(، وبنسبة نمو بلغت )1.8%(

، مما يعكس نمواً 2011 في الربع الثالث من عام )%6(للناتج المحلي اإلجمالي بلغت نسبته 

، كذلك سجل الناتج المحلي 2011 بعد الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها في بداية عام اًقوي

 مقارنة بالربع 2011 من عام  خالل الربع الثالث)%0.2( ةاإلجمالي في اوروبا ارتفاعا بنسب

الثاني، ويعود هذا التحسن البسيط إلى نمو طفيف في الصادرات، كما حقق الناتج المحلي 

 مقارنة 2011 خالل الربع الثالث من عام )%0.5(اإلجمالي في المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 

يما حقق إجمالي الناتج بالربع السابق ويعود ذلك إلى التحسن الطفيف في مستوى االستهالك، ف

  .)%6.2(المحلي الحقيقي في االقتصادات الصاعدة والنامية نمو بنسبة 

  ةـة العامـالمالي -

ساهمت سياسة المالية العامة بدور مهم في تخفيض حدة المخاطر المحيطة بالنظام 

 وروبي في بلدان االتحاد اال2010 مشكلة الديون الحكومية التي برزت في عام أذ انالمالي، 

 وتعد ديون اليونان  عندما امتدت العدوى من بلد إلى آخر،2011ازدادت سوءاً في عام 

 كما ان أعادة هيكلة ديون نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وايطاليا االعلى في منطقة اليورو

منطقة اليورو وتجنب التخلف عن سداد الديون من قبل عدد قليل من االقتصاديات الرئيسية 

   .ى مقلقة للسوق الماليتبق

أستمرت أزمة الديون االمريكية المتفاقمة السيما بعد الفشل في الحصول على اجماع    

تخفيض التصنيف االئتماني للواليات المتحدة االمريكية اال انه سياسي على تحديد سقف الدين و

كالذهب والعملة تتمتع بخصوصية المالذ االمن  أذ مازالت لم ينعكس سلبا على سندات الحكومة

وبفضل تمديد سريان التخفيض الضريبي على الرواتب واالجور واعانات كما أنه السويسرية، 

امكن تجنب التشديد المفاجئ لسياسة المالية العامة والذي كان مما البطالة في الواليات المتحدة، 

ت المتقدمة  قطع العديد من االقتصاداعام وبشكل ،من شأنه االضرار باالقتصاد االمريكي

   .شوطا طويال في تصميم وتنفيذ برامج قوية للتقشف المالي على المدى المتوسط
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  البـطالـة -

 معدالت البطالة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا من بين اعلى المعدالت تعد 

في دول االتحاد ) %10.2(واصلت نسب البطالة باالرتفاع لتصل إلى فيما في العالم، 

 المستوردة للنفط خالل عام )MENAP(كذلك ارتفعت البطالة في عدد من بلدان و، االوربي

استمر ، ولم يحقق قطاع العمالة في االقتصاد االمريكي أي تحسن في هذه الفترة حيث 2011

 حيث وصلت نسبة )%9 (االقتصاد األمريكي في مواجهة تحديات ارتفاع معدالت البطالة فوق

 وهي اعلى نسبة وصلت إليها منذ أكثر من )%9.2( إلى 2011عام البطالة في شهر حزيران ل

 اما في اليابان فكان لإلنفاق الحكومي الذي عقب كارثة التسونامي االثر االيجابي ،ستة أشهر

على خلق فرص عمل حيث هبطت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في 

، كما أن تداعيات 2011 في شهر أيلول من عام )%4.1(الربعين الثاني والثالث حتى بلغت 

سياسة الحكومة التقشفية بدأت تؤثر على هيكل االقتصاد في المملكة المتحدة حيث ارتفعت 

   .2012، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعا حتى نهاية )%8.3(نسبة البطالة إلى 

   الخارجيةالتجارة -

وعلى الرغم  ، جيدا مقارنة بالقطاعات األخرىحقق القطاع الخارجي االمريكي نموا

 إال إن ،مقارنة بالعام السابق 2011عام  آيار من في شهر%) 15(نسبة ب نمو الصادرات من

مليار دوالر في ) 50.2(الميزان التجاري سجل أعلى مستوى عجز منذ أكثر من عام عند 

مواً سلبياً خالل الربع الثاني ، فيما سجل القطاع الخارجي الياباني ن2011يار من عام آشهر 

 في شهر نيسان وواصلت )%11.6( حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2011من عام 

، كما نمت الواردات بشكل ضعيف مقارنة 2011أنخفاضها في شهري ايار وحزيران من عام 

ث من  في الربع الثال طفيفاًحقق القطاع الخارجي لالتحاد االوربي تحسناً فيما .بالعام السابق

نفس العام وذلك على خلفية ارتفاع الصادرات مما كان له وقع ايجابي على الحساب الجاري 

 ،2011الذي أحرز تحسنا طفيفا خالل شهر أيلول مقارنة باداءه خالل النصف األول من عام 

ويعود التحسن بالقطاع الخارجي بشكل رئيسي إلى نمو الصادرات في ألمانيا الذي كان له 

  .كبر في نمو الصادرات في أوروبا بشكل عاماألثر األ

استمر القطاع الخارجي القتصاد المملكة المتحدة في تسجيل أرقام ضعيفة حيث فيما 

مليار جنيه إسترليني وهو أدنى مستوى ) 3.9 ( الميزان التجاري إلى مستـوى عجزوصل

  . اع في الوارداتوصل إليه منذ تسعة أشهر ويعود هذا األداء إلى ضعف في الصادرات وارتف
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  ةـة النقديـالسياس -   

اما في مجال السياسة النقدية فقد واصل البنك االحتياطي الفيدرالي بإتباع سياسة شراء  

السندات طويلة األجل وبيع السندات قصيرة األجل مما قد يساعد على تخفيض المردود على 

مستهلكين على االقتراض لشراء السندات والمؤشرات الطويلة األمد وهذا بدوره قد يحفز ال

التي من  %)0.25- 0(توى الفائدة عند ـظ االحتياطي الفيدرالي على مسـالمساكن كما حاف

، ويعود هذا االستقرار الى السياسة 2013المقرر أن تبقى سارية المفعول حتى منتصف عام 

عام  تحدة منذ اواخرالنقدية المتساهلة التي يدعمها بنك االحتياطي الفدرالي في الواليات الم

 في اليابان واصل المصرف المركزي الياباني سياسته النقدية المتساهلة حيث حافظ ، أما2008

  . %)0.1 -0(على سعر الفائدة الرسمي دون تغير عند مستوى 

  شهر تشرين الثانيوخفّض المصرف المركزي األوروبي سعر الفائدة الرسمية في  

 مما ادى الى انكماش االوضاع النقدية في االقتصاديات )%1.25( لتصل إلى )%0.25(بمقدار 

األوروبية الضعيفة، وقد تفاقم الوضع المالي في أوروبا خالل هذا الربع حيث اتضح في شهر 

 أن اليونان لن تستطيع اللجوء الى األسواق لتمويل عجزها واستحقاقاتها حتى في 2011 أيار

وضع السيولة لدى البنوك األوروبية التي لديها  مما كان له أثار سلبية على 2012عام 

 في حين لم انكشافات مرتفعة على الشركات اليونانية بشكل خاص ودولة اليونان بشكل عام،

بالرغم من ضعف اقتصاد المملكة يلجأ المصرف المركزي البريطاني الى تخفيض نسبة الفائدة 

  .)%0.5(د المتحدة فقد حافظ على مستوى سعر الفائدة الرسمية عن

   

  التـضخم -   

 معدالت التضخم الكلي والتضخم االساس الى االرتفاع في كثير من الدول أذ ان أتجهت 

الضخوط التضخمية التزال مرتفعة نسبيا وخاصة في االقتصادات الصاعدة والنامية، أما في 

 2011م  عافي%) 2.5(التضخم الكلي حوالي االقتصادات المتقدمة فتشير التنبؤات الى بلوغ 

 في ظل تنبؤات استقرار 2012في عام %) 1.5(لكنه سينحسر بعد ذلك الى ما يقرب من 

بالرغم من ان عدد كبير من المؤشرات االقتصادية في اسعار السلع االولية أو تراجعها، و

 والطاقة غذيةخم للمستهلكين باستثناء االتباطؤ اال ان مستوى التضالالواليات المتحدة تشير إلى 

 مقارنة بالفترة نفسها، 2011 في شهر حزيران من عام )%1.6 ( ارتفاعا بلغت نسبتهسجل

 والطاقة غذيةوهي أعلى نسبة منذ أكثر من عام كما ان مؤشر التضخم للشركات باستثناء اال

كما ،  مقارنة بالعام السابق وهي أعلى نسبة وصل إليها منذ أكثر من عام)%2.4(بلغ نسبة 

 مؤشرات التضخم في اليابان عقب زيادة اإلنفاق العام فقد سجلت نسبة تضخم لوحظ ارتفاع في
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وبالرغم من ضعف االقتصاد في . 2011 في شهر حزيران من عام )%0.1 (ايجابية بلغت

 حتى وصلت إلى عتبة 2011أوروبا إال أن نسب التضخم ارتفعت خالل الربع الثالث من عام 

  من الضعف المستشري في اقتصاد المملكة المتحدةوبالرغم، 2011 خالل شهر أيلول )3%(

 ومن المتوقع أن تبدأ اآلثار التضخمية في االنحسار مع لت مرتفعةاإال أن نسب التضخم ماز

ضعف في كل من قطاعي االستهالك والشركات باإلضافة إلى االرتفاع الملحوظ في نسب 

  .البطالة

  

  النفط والطاقة -

قتصادات بالرغم من حدة االزمة المالية واالقتصادية العالمية وتأثيرها على اال 

 اال ان اسعار النفط  بقيت متماسكة ومستقرة عند مستوى الـ المتقدمة على وجه الخصوص

 دوالر امريكي )111( نحو 2011 دوالر امريكي للبرميل حيث بلغ برنت لعام )100(

 مليون برميل يوميا )1.5( بمعدل عالمي شهد الطلب نمواًعلى صعيد الطلب ال أما للبرميل،

 2008 وتماشت معه أسعار النفط الخام قبل أن تهبط في نهاية 2007- 2002خالل السنوات 

حتى نهاية  2010 لتعكس حالة الكساد االقتصادي، ثم تعافي الطلب العالمي على النفط في عام

 )%3.1 ( بنحو2010سوائل الغاز في عام ونما االستهالك العالمي من النفط و 2011عام 

 ونتج عن تجاوز )%2.2(متجاوزاً النمو في إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز، الذي بلغ نحو 

الضغط على أسعار النفط ودفعها إلى وكميات استهالك النفط وسوائل الغاز كميات إنتاجهما 

تاج النفط الخام من البلدان من ضافة إلى أن معدل متوسط الزيادة في إنأ 2010 اعلى في عام

برميل يوميا )  ألف300( كان متواضعا 2010 و2000خارج األوبك خالل السنوات ما بين 

وهو ما يعنى زيادة االعتماد على نفط األوبك، وهو ما أدى إلى أن يستمر إنتاج منظمة األوبك 

متوقع أن يصل النمو ، ومن المليون برميل يوميا) 32 ( يقارب منفي االرتفاع ليصل إلى ما

 وذلك 2012 عام )%4 ( وحوالي2011 في عام )%5(في االقتصادات المصدرة للنفط الى 

، مصر(ة للنفط وخاصة دأما االفاق المنتظرة للبلدان المستور،  العراق والسعودية،بقيادة قطر

  .2011في عام %) 1.5(يتوقع أن يبلغ النمو ) سوريا وتونس

       

  أسواق الذهب 

شهدت اسعار الذهب ارتفاعا على خلفية تفاقم أزمة الديون السيادية في اوروبا وحاجة     

اليونان الى مساعدات اضافية مما اثر سلبا على المستثمرين، وهناك مخاوف من احتمال 

 ساهم  االمر الذيضعف اداء االقتصادات الكبيرة في العالم وتداعيات ذلك على اسواق االسهم

لذهب في اسعار أ شهدتفقد ، مستثمرين للذهب وبالتالي الى رفع اسعارهفي دوره بتحول ال
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  االسعارشهدتأذ ، )%8 ( بنسبة أرتفاعا2011سوق لندن خالل الربع الثالث من عام 

 وذلك في ضوء تعاظم )%20 (تجاوزت نسبة الـفي هذه الفترة تذبذبات تصاعدية كبيرة 

سيين من إيجاد حلول لمشاكل النمو والديون مخاوف المستثمرين من عدم قدرة القادة السيا

العامة التي أصابت اقتصاديات كل من أمريكا واالتحاد األوروبي، كما أن السياسة المالية 

والنقدية التوسعية وأسعار الفائدة المتدنية دعمت بشكل عام تزايد أسعار الذهب مع استمرار 

  .منآتوجه المستثمرين للذهب كمالذ 

  

  Local Developments ةـات المحليورـالتط :ثانيا

دت التحوالت الجذرية في السياسة االقتصادية التي أقدم عليها االقتصاد العراقي الى أ

تحقيق درجة نسبية من االستقرار االقتصادي الكلي، أنعكس ذلك في تحقيق معدالت منخفضة 

 العراقي مما للتضخم وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار في سعر صرف الدينار

عزز الثقة باالقتصاد العراقي وتحسين وضعه، اال ان االقتصاد العراقي ما زال معرض على 

نحو خاص للتأثر سلبا بالتقلبات في االوضاع االقتصادية الدولية بسبب ريعية االقتصاد الوطني 

قطاعات مقابل محدودية قاعدة االنتاج المحلية وعدم تنويعها، أذ ان معدالت نمو أنشطة ال

نتيجة لالستجابة الضعيفة ) بأستثناء نشاط القطاع النفطي(االقتصادية مازالت متواضعة 

للعرض من جانب القطاع الخاص االمر الذي يستدعي دعم وتشجيع االستثمار المحلي وتعزيز 

القدرة الذاتية في جذب االستثمارات االجنبية من خالل اعتماد وسائل متنوعة والسيما عبر 

وتحسين مناخ االستثمار في مجمل االوضاع واالتجاهات االقتصادية والسياسية تهيئة 

قتصادي التي أرست القواعد السليمة الصالح االوكثمرة لعملية اوالتشريعية واالدارية، 

 شهد االقتصاد جملة من التطورات اد العراقي خالل السنوات الماضيةالساسيات االقتص

 : يمكن ايجازها بما يلي2011االقتصادية المحلية خالل عام 

%) 33.3( بنسبة زيادة ملحوظة 2011 أرتفع الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية لعام  - 

ترليون دينار للعام السابق، ) 158.5(ترليون دينار مقابل ) 211.3(قياسا بالعام السابق ليبلغ 

قياسا بالعام %) 37.3(نسبة ويعود ذلك الى أرتفاع معدل سعر برميل النفط خالل هذا العام ب

من %) 66.9(السابق، االمر الذي أنعكس في مساهمة االنشطة السلعية باعلى نسبة اذ بلغت 

، ومن ثم االنشطة التوزيعية %)20.4(اجمالي الناتج المحلي تليها االنشطة الخدمية بنسبة 

  %). 12.7(بنسبة 

ين مستوى معيشة المواطنين من  في تحس2011 ساهم النمو االقتصادي المتحقق خالل عام  - 

خالل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية بنسبة 
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قياسا بالعام السابق، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي %) 30.1(

 .   عن العام السابق%) 11.8(بمعدل زيادة 

، متأثرة بصورة 2011ات فقد ارتفعت خالل عام وعلى صعيد اسعار السلع والخدم - 

اساسية بالعوامل الخارجية التي من ابرزها ارتفاع اسعار السلع الغذائية عالميا اضافة الى 

العوامل الداخلية المتمثلة بتطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء وارتفاع اسعار االيجارات 

ارتفع الرقم القياسي العام السعار فضالعن ارتفاع اسعار الذهب، وازاء هذه المؤثرات 

، فيما ارتفع الرقم القياسي االساس ألسعار المستهلك مستبعدا %)5.6(المستهلك بزيادة نسبتها 

 %). 6.5(بنسبة زيادة ) الفواكه والخضر(و) المشتقات النفطية(منه 

 فقد 2011   اما على صعيد اسعار السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خالل عام  - 

اتسمت بالمرونة والتفاعل مع التطورات االقتصادية المحلية، فقد حرص البنك المركزي على 

تحقيق اكبر قدر ممكن من التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وحماية سعر الصرف من 

جهة وحفز النشاط االقتصادي من جهة اخرى من خالل المحافظة على سعر فائدة البنك عند 

سنويا بغرض تخفيض كلفة االموال على المصارف لتحفيزها على تقديم %) 6(بالغ مستواه ال

التمويل لالنشطة االقتصادية المختلفة بأسعار مناسبة وأبقاء نسبة االحتياطي القانوني البالغة 

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت ودائع حكومية او ودائع قطاع خاص موزعة %) 15(

فيما . يحتفظ بها لدى خزائن المصرف%) 5( بها لدى البنك المركزي و يحتفظ%) 10(بواقع 

حافظ سعر صرف الدينار العراقي على استقراره تجاه الدوالر االمريكي في مزاد البنك 

دوالر وللسنة الثالثة على التوالي، فيما بلغ معدل / دينار) 1170(المركزي العراقي عند سعر 

وقد أدت تلك . 2011في االسواق المحلية لعام ) 1196(سعر صرف الدينار تجاه الدوالر 

ت الى تعزيز الثقة باالقتصاد الوطني وبالدينار العراقي كعملة جاذبة لالدخار ااالجراء

ولالستثمار، وتبعا لذلك بلغ رصيد احتياطي البنك المركزي من العمالت االجنبية في عام 

 .مليار دوالر) 59.1( ما مقداره 2011

قياسا بالعام السابق له، فيما سجل %) 21( بنسبة 2011 في عام M1رض النقد أرتفع ع    - 

، 2010في عام %) 32.6(مقابل معدل نمو بلغ %) 20( ارتفاعا بنسبة M2عرض النقد 

%) 38(مقابل %) 34.1( 2011وبلغت نسبة السيولة المحلية الى الناتج المحلي االجمالي لعام 

 .  2010عام 

 جهودها لتطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على 2011دية خالل عام تابعت السلطات النق - 

، حيث 2010مصرف عام ) 44(مصرف مقابل ) 49(سالمته أذ بلغ عدد المصارف التجارية 

%) 37.9(ترليون دينار اي بنسبة زيادة ) 4.0(ارتفعت رؤوس اموال المصارف التجارية الى 

ركزي المصارف بزيادة رؤوس اموالها في غضون قياسا بالعام السابق نتيجة الزام البنك الم
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، هذا وارتفعت الودائع لدى المصارف 2010/ثالث سنوات واعتبارا من نهاية حزيران 

%) 22.5(بنسة ) استثناء ودائع الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجاريةب(التجارية 

باستثناء تسهيالت (البنوك التجارية قياسا بالعام السابق، كما وارتفع االئتمان المقدم من قبل 

قياسا بالعام السابق، في حين بلغت نسبة االستثمارات %) 38.3(بنسبة ) الحكومة المركزية

  %).2.9(لدى المصارف التجارية الى الناتج المحلي االجمالي نسبة متدنية لم تتجاوز 

، فقد أظهرت 2011أما بالنسبة الى تطورات سوق العراق لالوراق المالية خالل عام  - 

مقارنة %) 34.7(، أذ ارتفع المؤشر العام لالسعار بنسبة 2010مؤشراتها تحسنا مقارنة بعام 

نقطة في عام ) 100.98( مقابل 2011نقطة في نهاية عام ) 136.03(بالعام السابق ليصل الى 

، في حين ارتفع صافي %)135.1(كما ارتفع حجم تداول االوراق النقدية بنسبة  ،2010

مليار ) 54.6( مقابل 2011مليار دينار عام ) 127.6(الستثمار االجنبي في سوق العراق ليبلغ ا

 %).  133.9( اي بنسبة زيادة 2010دينار عام 

 ترليون دينار) 100(ارتفع إجمالي اإليرادات العامة إلى اما على صعيد التطورات المالية    -   

فيما  ،%)62 (، وبنسبة زيادة2010نار في عام  دينترليو) 61.7( بعد إن كانت 2011في عام 

) 84.7(ترليون دينار مقابل ) 69.6( لتصل الى 2011العامة خالل عام النفقات أنخفضت 

 الى انخفاضويعزى ذلك  ،% )17.7(ترليون دينار في العام السابق له، أي بنسبة انخفاض 

            .واليعلى الت%) 42.5(و%) 8.1(بنسبة   واالستثماريالجاري اإلنفاق

 بالمقارنة مع 2011اظهرت مؤشرات القطاع الخارجي تطورا ايجابيا في ادائها خالل عام  - 

العام السابق، فعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية حققت كل من الصادرات واالستيرادات 

س في على التوالي قياسا بالعام السابق، االمر الذي انعك%) 8.9(و %) 53.9(ارتفاعا بنسبة 

  .قياسا بالعام السابق%) 33.2(ارتفاع حجم التجارة الخارجية بنسبة زيادة بلغت 

) 10.4( فقد حقق فائضا قدره 2011 أما على صعيد تطورات ميزان المدفوعات خالل عام  - 

، ويعزى االرتفاع 2010مليار دوالر خالل عام ) 6.3(مليار دوالر مقارنة مع فائض مقداره 

مليار دوالر، فضال عن ان حركة ) 26.4(ق الحساب الجاري فائض مقداره في الفائض الى تحقي

  .     مليار دوالر) 22.8(معامالت الحساب الراسمالي والمالي اسفرت عن صافي تدفق مقداره 
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  يــالثانل ــالفص
  

  تطورات القطاع الحقيقي
Real Sector Developments  

  

  

  )تطورات القطاعات االقتصادية الرئيسية(الناتج المحلي االجمالي 

يعتمد االقتصاد العراقي أعتمادا كليا على ايرادات النفط على الرغم من ان توجه الدولة  

ن هذا التنويع يحقق القوة والمتانة لالقتصاد اذ ا اليوم ينصب باتجاه تنويع مصادر الدخل،

ويساعد في خلق قطاعات انتاج جديدة تحقق النمو للناتج المحلي وتحسن من مستوى دخل الفرد 

اذ ان ازدياد حدة تغيير اسعار النفط وامكانية انخفاضها مازاال من المخاطر السلبية  الحقيقي،

لمستقبلية تشير الى ان العراق يمتلك الكثير من فالتوقعات ا الكبيرة للبلدان المصدرة للنفط،

على تطوير قطاعات االنتاج التي تسهم في نمو الناتج المحلي  الموارد والقدرات القادرة

ولغرض تحقيق تلك التوقعات البد من تحديد االهداف والرؤى المستقبلية بدقة والتي تنحو 

تقطاب االستثمارات والتي مازالت باتجاه تطوير االقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص واس

مساهمتها محدودة في الناتج المحلي االجمالي، وذلك عبر التخطيط الستراتيجي وقياس االداء 

  .2014-2010والمتجسد ضمن خطة التنمية الوطنية 

  

  2011 ابرز مؤشرات القطاعات االقتصادية الرئيسية باالسعار الجارية للعام 

 مقابل 2011ترليون دينارعام ) 211.3( جمالي باالسعار الجارية الىارتفع الناتج المحلي اال -1

واذا ما استبعدنا تأثيرات اسعار  ،%)33.3(، اي بنسبة زيادة 2010ترليون دينار للعام ) 158.5(

 2010خالل هذا العام قياسا بالعام %)  8.6( قد بلغ 1988المخفض فان معدل الزيادة بأسعار سنة 

الت الزيادة في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة والجارية الى تأثير ويعود الفرق في معد

االرتفاع الحاصل في اسعار النفط، اذ ارتفع معدل سعر برميل النفط الخام لهذا العام بنسبة 

  .قياسا بالعام السابق%) 37.3(
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 دينار مقابل مليار) 36.1( بلغ الناتج المحلي االجمالي الحقيقي باستثناء نشاط القطاع النفطي -2

   %). 5.9(اي بمعدل زيادة متواضع بلغ  ،2010 دينار للعام مليار) 34.1(

  

الف ) 6359.6(ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية ليبلغ -3

 فيما بلغ ،%)30.1( محققا نسبة زيادة بلغت 2010الف دينارعام ) 4887.1(مقابل  2011دينارعام 

اي بمعدل زيادة  2011الف دينارعام ) 1.9(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي 

  .2010عن العام السابق %)11.8(

  

 ارتفعت نسبة مساهمة االنشطة السلعية في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية خـالل              -4      

، اي بنسبة   )1( كما في الجدول رقم      2010لسابق  للعام ا %) 60.8(مقابل  %) 66.9(هذا العام الى    

ويعزى ذلك بالدرجة االساس الى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الـنفط الخـام             %) 10(تغير بلغت   

فيمـا   ،2010لعـام   %) 75.2(مقابـل   %) 81.3(وارتفاع نسبة مساهمته في هذه االنشطة الـى         

قياسا بالعـام الـسابق     %) 14.2(م بنسبة   انخفضت نسبة مساهمة االنشطة التوزيعية خالل هذا العا       

وذلك يعود الى انخفاض مساهمة نشاط كل من قطاع النقل والمواصالت والخزن وقطـاع تجـارة                

اما فيما يخص االنشطة الخدمية فقد       .على التوالي %) 14.6و% 17(الجملة والمفرد والفنادق بنسبة     

جمالي خالل هذا العـام قياسـا بالعـام         انخفضت هي االخرى نسبة مساهمتها في الناتج المحلي اال        

وذلك بسبب انخفاض نسبة مساهمة نشاط ملكية دور السكن وخدمات          %) 16.4(الى   2010السابق  

  .على التوالي%) 17.6و  %14.2(التنمية االجتماعية والشخصية بنسبة 

  
 )1(جدول رقم 
 سعار الجارية                              مليار دينار                                   الناتج المحلي االجمالي  باال

 %االهمية النسبية   2011 %االهمية النسبية   2010 االنشطة

 66.9 142031.2 60.8 96910.3 االنشطة السلعية

 12.7 27044.5 14.8 23600 االنشطة التوزيعية

 20.4 43179.2 24.4 38743.3 االنشطة الخدمية

 100 212254.9 100 159253.6 المجموع
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اقتصار النشاط االقتصادي لهذا العام بالدرجة االساس على القطاعات الخدمية والتوزيعية  -5

فالتزال مساهمات انشطة قطاعات الزراعة والصناعة ) الزراعة والصناعة( االنتاجية دون

  .تدنية جدافي الناتج المحلي االجمالي م) باعتباره من االنشطة االرتكازية( والكهرباء
 

حقق قطاع النفط والتعدين اعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي ليحتل بذلك المرتبة االولى  -6

ترليون دينار مسجال ) 116.2(والتي تعادل %) 54.7(اذ بلغت  بالنسبة لباقي االنشطة االخرى،

  .قياسا بالعام السابق%) 58(بذلك معدل زيادة قدره 

  

لتنمية االجتماعية والشخصية في المرتبة الثانية ضمن سلم ترتيب  حل نشاط قطاع خدمات ا-7

االولويات لمساهمة االنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي مسجال نسبة مساهمة بلغت 

مقارنة %) 10.3(ترليون دينار، اي بنسبة زيادة بلغت ) 27.9(لتبلغ القيمة المضافة له %) 13.1(

  .بالعام السابق

  

%) 8.5(ل نشاط المال والتأمين وخدمات العقارات المرتبة الثالثة ليسجل نسبة مساهمة بلغت احت -8

عن %) 16.5(اي بنسبة زيادة بلغت  ترليون دينار،) 18.1(من الناتج المحلي االجمالي والتي تعادل 

  .العام السابق

في %) 6.6(بلغت  سجل نشاط قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه نسبة مساهمة –9

ليحل بذلك بالمرتبة الرابعة مسجال زيادة  ترليون دينار) 13.9(الناتج المحلي االجمالي والتي تعادل 

  .2010قياسا بالعام السابق %) 14.5(بلغت نسبتها  

  

والتي %) 4.9( وجاء في المرتبة الخامسـة نشاط قطاع البناء والتشييد وبنسبة مساهمة بلغت -10

  .قياسا بالعام السابق%) 18.7(ترليون دينار مسجال معدل زيادة بلغ ) 10.5( ه تعادل ماقيمت

  

 وكانت المرتبة السادسة من حصة نشاط قطاع النقل والمواصالت والخزن وبنسبة مساهمة -11

ترليون دينار قيمة مضافة الى الناتج المحلي االجمالي محققا ) 10.3(والتي تعادل %) 4.9(بلغت 

  .مقارنة بالعام السابق%) 10.1(غت نسبة زيادة بل
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اما المرتبة السابعة فكانت من نصيب نشاط قطاع الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك  -12

%) 5.3(ترليون دينار ليسجل نسبة زيادة بلغت ) 8.8(اي بقيمة مضافة بلغت %) 4.2(لتساهم بنسبة 

  .قياسا بالعام السابق

  

من الناتج المحلي االجمالي والتي تقابل %) 1.8( التحويلية بنسبة  وساهم نشاط قطاع الصناعة-13

  .عن العام السابق %) 5.5(محققا نسبة زيادة بلغت  ترليون دينار،) 3.9(مامقداره 

  

%) 1.3( وحل في المرتبة االخيرة نشاط قطاع الكهرباء والماء بنسبة مساهمة متواضعة بلغت -14

عن العام السابق %) 8.5(رليون دينار، اي بنسبة زيادة بلغت ت) 2.7(لتبلغ القيمة المضافة له 

2010  .  

امي   2010 و 2011 ة لع عار الجاري الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالس

0
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140000

ــماك      ــات والصــيد وصــيد االس ــة والغاب الزراع

ــدين والمقـــالع  التع

ــة  الصـــناعة التحويلـي

الكهربــاء والمــاء 

ــيد  البنــاء والتش

ــزن   ــالت والخـ ــل والمواصـ النـق

ــابه     ــا ش تجــارة الجملــة والمفــرد والفنــادق وم

ــارات    ــدمات العق ــامين وخ المــال والت

ــة والشخصــية    ــة االجتماعي خــدمات التنمي
2010 2011

  
  

 التصنيف الرئيسي للقطاعات االقتصادية بكلفة انيوضح) 2(و ) 1(رقم  ينالجدول ملحق   

  .2011-2010 لعامي  والثابتةعناصر االنتاج باالسعار الجارية

                      

  :تفصيال الهم االنشطةوفيما يلي                     

  نشاط قطاع الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك  -1
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    سجل نشاط هذا القطاع باالسعار الجارية نسبة نمو متواضعة خالل هذا العام قياسا بانشطة باقي               

اذ ارتفعت القيمة المضافة لهـذا       ،2010قياسا بالعام السابق      %) 5.3(القطاعات االخرى، اذ بلغت     

ترليون دينار للعام السابق،  ويعزى      ) 8.4(ترليون دينار مقابل    ) 8.8(باالسعار الجارية الى    النشاط  

خالل هذا العام بنسبة    ) الحنطة، الشعير (ذلك الى التراجع الحاصل في انتاج المحاصيل الستراتيجية         

حيث سجل انتـاج     ،2010الف طن لعام    ) 3886(الف طن مقابل    ) 3629.2(ليصل الى   %) 6.6(

 ،%)18(وذلك لزيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول بنسبة        %) 2.2(حنطة ارتفاعا بسيطا بلغ     ال

قياسا بالعام السابق، وذلك يعود الى انخفاض  المـساحة          %) 27.9(فيما تراجع انتاج الشعير بنسبة      

نتيجة النخفاض منسوب الميـاه فـي حوضـي دجلـة           % ) 9.3(ة  المزروعة بهذا المحصول بنسب   

اما بخصوص االنتاجيـة فقـد       والفرات بالدرجة االساس وقلة سقوط االمطار في المناطق الديمية،        

كغم ) 429.3( الى   2010كغم عام    )495.8(انخفضت انتاجية الدونم الواحد لمحصول الحنطة من        

) 224.6( الـى    2010كغم عام    )282.4(عير من   فيما سجلت انخفاضا لمحصول الش     ،2011عام  

 ).3(جدول رقم ملحق ال. 2011كغم عام 

وعليه فأن العراق يعاني من عجز كبير في تأمين المحاصيل الستراتيجية والمنتجات     

مشكلة  الرئيسية وذلك يعود الى عدة اسباب لعل ابرزها محدودية الموارد المائية الممكنة االستغالل،

 ضعف االستثمار الحكومي مع انعدام االستثمار الخاص واالجنبي الذي يعد ة والتصحر،ملوحة الترب

  .االساس للتنمية المستدامة، فضال عن التحديات البيئية
 
 نشاط قطاع التعدين والمقالع  -2

        حقق قطاع النفط والتعدين باالسعار الجارية اعلى نسبة نمو في الناتج المحلي قياسا 

ترليون دينار مسجال بذلك معدل زيادة ) 116.2(والتي تعادل %) 54.8(خرى لتبلغ باالنشطة اال

من الناتج المذكور ويعود ) %54.4(بنسبة  النفط وساهم قطاعقياسا بالعام السابق %) 57.9(قدره 

 دوالر ) 103(ليبلغ %) 37.3(ذلك الى ارتفاع معدل سعر برميل النفط خالل هذا العام بنسبة 

  . للعام السابقدوالر) 75(مقابل 
 
 

 نشاط قطاع الصناعة التحويلية  -3

      ارتفعت القيمة المضافة لنشاط قطاع الصناعة التحويلية خالل هذا العام  باالسـعار الجاريـة         

) 3.9(فقد سجلت القيمة المضافة باالسعار الجارية لهذا النشاط          قياسا بالعام السابق،  %) 5.5(بنسبة  
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فالتزال نسبة مساهمة نشاط هذا القطاع في       ،  للعام السابق  ترليون دينار ) 3.7(ترليون دينار مقابل    

االمر الذي يستدعي العمل على معالجة كافة المشاكل التـي تواجـه             الناتج المحلي االجمالي متدنية   

 في تعزيز وتوفير االساس المادي لالقتصاد العراقي والتوجه نحو توسيع           هنشاط هذا القطاع الهميت   

ع الخاص وجذب االسثمارات االجنبية لما لها من اهمية كبيرة في تعزيز عملية التنميـة               دور القطا 

ضال عن اهمية هذا القطاع لما يمتلكه من روابط امامية وخلفيـة متـشابكة مـع بقيـة                  ففي البلد   

القطاعات مما يشكل قاعدة اسناد رئيسية لبقية قطاعات االقتصاد ويالحظ من البيانات الواردة الينـا    

) العـادي والمقـاوم  ( ن وزارة الصناعة والمعادن انخفاض انتاج السمنت خالل هذا العام بنوعيه          م

في حين  %)  21.8(انخفض انتاج السمنت العادي بنسبة       مقارنة بالعام السابق، اذ   %) 28(وبنسبة  

ر ، فيما لم يحقق السمنت االبيض اي انتاج يـذك         %)53.2(انخفضت انتاجية السمنت المقاوم بنسبة      

  ). 4(جدول رقم ملحق الخالل هذا العام، 

اما بخصوص صناعة االسمدة فقد سجلت ارتفاعا في انتاجها خـالل هـذا العـام بنـسبة                      

قياسا بالعام السابق، اذ ارتفعت إنتاجية كل من السماد نوع يوريا والفوسـفاتي بنـسبة               %) 29.8(

     ).  5( الجدول رقم ملحق .على التوالي%) 28.1(و %) 30.8(

  

 نشاط قطاع الكهرباء والماء  -4

        سجل نشاط قطاع الكهرباء والماء خالل هذا العام باالسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا  فـي               

مقارنة بالعام السابق اال انه اليزال يعاني من عجز واضـح نتيجـة             %) 8.5(قيمته المضافة بنسبة    

فوق معـدل االنتـاج، فقد بلغ معـدل انتـاج       ارتفاع معدل الطلب على الطاقة الكهربائية بنسـبة ت       

ميكا واط للعام الـسابق أي      ) 6347.6(ميكا واط مقابل    ) 7006.3(الطاقة الكهربائية للعام الحالي     

وتعود تلك الزيادة الى اضافة وحدات انتاج جديدة ضمن محطات التـشغيل            %) 10.4(بنسبة زيادة   

ى االنتاج، في حين بلغ معدل الطلب على الطاقـة  الرئيسية والتي ساهمت الى حد ما في رفع مستو     

ميكا واط للعام السابق وبنـسبة      ) 10080.4(ميكا واط للعام الحالي مقابل      ) 11945.2( الكهربائية

) 4938.9(، ونتيجة لعدم كفاية االنتاج فقد بلغ معدل العجز خالل العـام الحـالي               %)18.5(زيادة  

، )6(سا بالعام السابق وكما موضـح في الجدول رقـم          قيا%) 32.3(ميكا واط، أي بنسبة ارتفاع      

ساعة عبـر الخطـين     .ميكا واط ) 824.7(فيما سجل معدل استيراد الطاقة الكهربائية للعام الحالي         

ساعة للعام الـسـابـق أي      .ميكا واط ) 774.8(مقابل  ) التركي وااليراني وعن طريق البارجات    (

  ).7(جدول رقم ملحق ال، %)6.4(بنسبة ارتفاع 
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 نشـاط قطاع البناء والتشييـد  -5

ترليـون  ) 10.5( خالل هذا العام            بلغت القيمة المضافة لنشاط هذا القطاع باالسعار الجارية       

ويعـود   %) 18.7(ترليون دينار للعام السابق مسجال بذلك نسبة ارتفاع بلغـت           ) 8.8(دينار مقابل   

ـ     ذلك االرتفاع الى انجاز    ن المـشاريع المتمثلـة فـي  بنـاء المـدارس            القطاع الحكومي لعدد م

في انشاء محالت التبـضع     ) المحلي واالجنبي (والمستشفيات والمجسرات كما ساهم القطاع الخاص       

    ).الموالت(الكبيرة 

  

   نشاط قطاع النقل والمواصالت والخزن -6

 2010عـام   ترليون دينار   ) 9.4(   ارتفعت القيمة المضافة باالسعار الجارية لهذا النشاط من         

 ويعود ذلك الـى اتـساع دور      %) 10.1(أي بنسبة ارتفاع     ،2011ترليون دينار عام    ) 10.3(الى  

القطاع الحكومي في انشاء العديد من الجسور واكساء العديد من الشوارع والى الدور الذي يلعبـه                 

هـذا القطـاع   وتجدر االشارة الى ان  قطاع النقل الخاص والمتمثل بارتفاع مستوى وكفاءة خدماته،       

المحلي واالجنبـي لرفـع      بحاجة الى معالجة المشاكل التي يعاني منها والى تعزيز دور االستثمار          

  .مستوى مساهمته في الناتج المحلي االجمالي

  

  ) الجملة والمفرد والفنادق وماشابه(نشاط قطاع تجارة  -7

ترليـون  ) 13.9(ا العام لتبلغ       ارتفعت القيمة المضافة لنشاط هذا القطاع باالسعار الجارية لهذ      

ويعود ذلك الى اتساع    %) 14.5(ترليون دينار للعام السابق أي بنسبة ارتفاع        ) 12.2(دينار مقابل   

ومن الجدير بالذكر ان عدد التجـار والـشركات          دور قطاع التجارة على مستوى الجملة والمفرد،      

ـ   ) 23957(المسجلة لدى غرفة تجارة بغداد خالل هذا العام قد بلغ            عـام  ) 18973 (ـمقارنـة ب

ملحق اعتمادا على البيانات الواردة الينا من غرفة تجارة بغداد،          ) 4984(، أي بزيادة قدرها     2010

  ). 8(جدول رقم ال

  

 نشاط قطاع المال والتأمين وخدمات العقارات -8

 ترليون دينار    )18.1(        بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع باالسعار الجارية خالل هذا العام           

ويعـود االرتفـاع    .%) 16.5(، اي بنسبة ارتفاع     2010ترليون دينار للعام السابق     ) 15.5(مقابل  

ارتفاع نسبة مساهمة نشاط ملكية دور السكن في النـاتج المحلـي    -الحاصل في هذا القطاع الى أ     
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ارتفاع القيمـة    - ب .عن العام السابق  %) 13.6(مسجال معدل زيادة بلغ     %) 7.2(االجمالي بنسبة   

وذلك للتوسع الملحـوظ فـي    قياسا بالعام السابق  %) 35.5(المضافة لقطاع البنوك والتأمين بنسبة      

 .2003نشاط هذا القطاع السيما بعد عام 

     

   نشاط قطاع خدمات التنمية االجتماعية والشخصية -9

ية ارتفاعا بنـسبة    سجلت القيمة المضافة لنشاط هذا القطاع خالل هذا العام باالسعار الجار          

 ،2010ترليون دينار للعام    ) 25.3 (ترليون دينارمقابل ) 27.9(قياسا بالعام السابق لتبلغ     %) 10.3(

ويعزى ذلك الى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط خدمات الحكومة العامة والخدمات الشخـصية عـن               

  .على التوالي%) 12.2(و%) 10.1(العام السابق بنسبة 

  

                                            



 الفصل الثالث / التطورات النقدية والمصرفية والمالية

 17

   

  الفصل الثالث                                           

 التطورات النقدية والمصرفية والمالية

Monetary Banking & Financial Developments  

  

  التطورات النقدية  : اوالً

لذي بعد االرتفاع الكبير ا) M2بالمفهوم الواسع ( في نمو عرض النقد  نسبياً     شهد هذا العام تباطؤاً

%) 32.6(مقابل %) 20(سجله في العامين المنصرمين، فقد تراجعت نسبة نموه خالل هذا العام لتبلغ 

المعدل يفوق في مجمله معدل النمو الحقيقي للناتج   واليزال هذا،2009عام %) 30.1( و2010عام 

لغت نسبة السيولة وبذلك ب ،%)12(باستثناء قطاع النفط البالغ ) باالسعار الجارية(المحلي االجمالي 

 وهذه الفجوة القائمة بين 2010لعام %) 38(مقابل %) 34.1(المحلية الى الناتج المحلي االجمالي 

معدل التوسع النقدي من جهة ومعدل النمو االقتصادي من جهة اخرى ساهمت في رفع الرقم القياسي 

  .السابققياسا بالعام %) 5.6(العام السعار المستهلك خالل هذا العام بنسبة 

لقد تمكن البنك المركزي العراقي من خالل سياسته النقدية وباعتباره مسؤوالً عن ادارة وتنظيم 

تطوير البناء المالي للبالد وتحقيق معدالت عرض النقد من الحفاظ على استقرار معدل التضخم و

طنية جاذبة من ملموسة وقوية لالستقرار االقتصادي والدفاع عن اسعار صرف قوية ومستقرة وعملة و

 وان الدور االساسي في دفع عجلة التنمية خالل توفيرها البيئة المالئمة لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية

اليوم يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص من خالل تنفيذ برامج االستثمار الحقيقي واحداث 

   .التحوالت في البنية االقتصادية لتنويع مصادر النمو

  2011يل تطورات السيولة المحلية خالل عام تحل -أ

فهومه الضيق منتيجة الرتفاع عرض النقد ب) M2عرض النقد (جاء االرتفاع المتحقق في السيولة       

M1) ( بنسبة)فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق %)12.3(وارتفاع شبه النقد بنسبة %) 21 ،

) 51743( مقابل 2011مليار دينار في نهاية عام ) 62616(مليار دينار ليبلغ ) 10873( بمقدار
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قياسا بالعام %) 25.3(حيث ارتفعت الودائـع الجارية بنسبة  ،2010مليار دينار في نهاية عام 

قياسا بالعام السابق وشكلت الودائع الجارية %) 16.2(فيما ارتفعت العملة خارج البنوك بنسبة ، السابق

، فيما تراجعت نسبة 2010عام %)52.8(  مقابل2011ام من عرض النقد ع%) 54.8(ما نسبته 

 كما في 2011عام %) 45.2( الى 2010عام %) 47.2(العملة خارج البنوك الى عرض النقد من 

  .)2(الجدول رقم 

 )2(جدول رقم 
 )2010-2011(عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه نهاية الفترة 

 الفقرات 
 2010القيمة 

 مليار دينار
 2011القيمة 

 مليار دينار
مقدار التغير عن 

 العام السابق
% نسبة التغير 

 عن العام السابق

 16 10880 79019 68139 صافي الموجودات االجنبية 

 38 3581 12994 49143ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى 

 24 3003 15281 12278 الديون الحكومية 

 19 17464 107294 89830 مجموع الموجودات 

 21 10873 62616 51743 عرض النقد 

 16 3954 28296 24342 العملة خارج البنوك 

 25 6919 34320 27401 الودائع الجارية 

  المطلوبات غير النقدية

 12 1047 9593 8546 شبه النقود 

 34 6874 27320 20446  الودائع الحكومية 

 15- 1330 7765- 9095-  فقرة الموازنة 

 17 6591 44678 38087 وبات غير النقدية مجموع المطل

 19 17464 107294 89830 مجموع المطلوبات 

  

  1M العوامل المؤثرة في عرض النقد-ب

 كنتيجة لالثر التوسعي للعوامل 2011 خالل عام M1جاء االرتفاع المسجل في عرض النقد         

مليار دينار في نهاية عام ) 68139(رتفع من الخارجية المتمثلة برصيد صافي الموجودات االجنبية الذي ا

ارتفاع وقد تأتت تلك الزيادة من %) 16( بنسبة زيادة 2011مليار دينار نهاية عام ) 79019( الى 2010
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للعام  دوالر) 75(دوالر مقابل ) 103(ليبلغ %) 37.3(معدل سعر برميل النفط خالل هذا العام بنسبة 

  .عرض النقدتغير عوامل المؤثرة في يوضح ال) 3(، والجدول رقم السابق

 )3(جدول رقم     
)   مليار دينار             (2011-2010  العوامل المؤثرة في تغير عرض النقد خالل الفترة                

 2011 2010 الفقرات

 3954 2566 العملة خارج البنوك 

 6919 11753 ع الجارية الودائ

 M1 14319 10873عرض النقد 

 1047 491 شبه النقد 

 10880 5997 صافي الموجودات االجنبية 

 3871- 17879 صافي ديون الحكومة 

 3581 4122 ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى 

 1330 13188- صافي المطلوبات االخرى 

       

مليار دينار وزيادة رصيد شبه ) 3871(ن الحكومية بمقدار وكان لحصيلة انخفاض صافي الديو

مليار دينار وقد عوضت هذه التغيرات ) 4918(مليار دينار اثر انكماشي بمقدار ) 1047(النقد بمقدار 

مليار ) 3581(االثر التوسعي لفقرة الديون على القطاع الخاص والقطاعات االخرى والتي ازدادت بمقدار 

  .مليار دينار) 1330(وبات االخرى بمقدار وصافي المطل دينار

مليار ) 4918(من مجموع االثر االنكماشي البالغ %) 78.7(وشكل صافي ديون الحكومة مانسبته         

من مجموع االثر التوسعي البالغ %) 68.9(دينار، فيما شكلت صافي الموجودات االجنبية مانسبته 

  . مليار دينار) 15791(
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  وازنة الموحدة للبنك المركزي العراقيتحليل الم -ج 

  مصادر االموال -1   

تشير البيانات المتاحة عند تحليل الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي الى ارتفاع مطلوبات 

اي بنسبة زيادة  ،2011ترليون دينار عام ) 78.7( الى 2010ترليون دينار نهاية عام ) 70.9(البنك من 

لعام السابق وكان مصدر هذه الزيادة الرئيسي هو الودائع الحكومية التي ارتفعت من مقارنة با%) 11.1(

عاكسة ارتفاع ايرادات ومستوى %) 329.6(ترليون دينار اي بنسبة ) 5.9(ترليون دينار الى ) 1.4(

ياطي االحت اما، ويرتبط هذا االرتفاع بزيادة االيرادات النفطية خالل هذا العام النشاط االقتصادي لها

ترليون دينار ) 58.7( الى 2010ترليون دينار نهاية عام ) 53.8(النقدي فقد سجل هو االخر ارتفاعا من 

اما بالنسبة لودائع المصارف التجارية لدى البنك المركزي  ،%)9.1(اي بنسبة زيادة  2011نهاية عام 

، فيما ارتفعت %)131.8(ا بنسبة فقد سجلت ارتفاع) استثمار لمدة سبعة ايام بالدينار العراقي(العراقي 

قياسا بالعام السابق وقد اسفرت هذه التطورات عن %) 10.6(ودائع المصارف بالدوالر االمريكي بنسبة 

زيادة موجودات واستثمارات البنك المركزي العراقي التي نجم عنها تخصيص جزء كبير منها كأحتياط 

) 1( الى 2010دينار نهاية عام  مليار) 204( فقرة منلرأس المال والطوارئ مما ادى الى ارتفاع هذه ال

ترليـون دينار نهاية عام ) 9.3( اما المطلوبات االخرى فقد انخفضت من ،2011ترليون دينار نهاية عام 

  .2011ترليون دينارنهاية عام ) 5.2(  الى 2010

  استخدام االموال -2

 عن التوسع الكبير 2011مواله خالل سنة نجمت الزيادة الكبيرة في استثمارات البنك المركزي ال

في موارده المالية والذي نشأ بدوره عن الفائض الكبير الذي سجله ميزان المدفوعات نتيجة الزيادة في 

 الى 2010ترليون دينار في نهاية عام ) 59.3(ازدادت الموجودات االجنبية من  فقد االيرادات النفطية،

كما انها شكلت ما نسبته %) 20.5(ادة ـبة زيـاي بنس 2011ام ـي نهاية عـترليون دينار ف) 71.4(

ترليون دينار ) 3.56(اما فيما يخص مديونية الحكومة البالغة  من مجموع موجودات الموازنة،%) 90.6(

عن العام السابق ويعود ذلك الى انخفاض السندات والحواالت الحكومية %) 10.1(فقد انخفضت بنسبة 
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                ،مليار دينار فيما لم تقترض المصارف التجارية من البنك المركزي خالل هذا العام     ) 400(بمقدار 

        .)4(رقم  جدولكما موضح في ال

                                    

 )4(جدول رقم 
       مليون دينار  2011-2010المركزي العراقي نهاية عامي       الموازنة الموحدة للبنك 

 2011 2010 الفقرات 

  الموجودات

 71410911 59252271 الموجودات االجنبية 

 3555519 3955519 الديون الحكومية 

 319185 719185      ـ السندات والحواالت الحكومية 

 3236334 3236334      ـ القروض والسلف للدوائر 

 0 0 القروض والسلف للمصارف التجارية 

 3776181 7655827 الموجودات االخرى 

 78742611 70863617 مجموع الموجودات او المطلوبات

  المطلوبات

 58697956 53809831 االحتياطي النقدي  

   التسهيالت المصرفية 

 2469850 1065600     ـ  الودائع بالدينار العراقي 

 3329309 3010198  الودائع بالدوالر االمريكي     ـ 

 5947820 1384344 الودائع الحكومية 

 2031415 2044156 المطلوبات االجنبية 

 1041932 204025 رأس المال واالحتياطيات 

 5224329 9345463 المطلوبات االخرى
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  تطورات ادوات السياسة النقدية غير المباشرة -ثانيا

  ت القائمةالتسهيال -1

   تسهيالت االيداعات القائمة-   

استمر البنك المركزي العراقي باستخدام هذه االداة  والتي لها دور في سحب السيولة الفائضة من 

%) 6( عند سعر ، حيث ابقى عليهpolicy rate)(القطاع المصرفي معتمداً في سياسته على سعر الفائدة 

 مع استمرار العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة 1/4/2010 ومنذ ،سنويا خالل هذا العام

الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار ) 9(رقم ملحق الجدول سنويا، يبين %) 4(ايام بفائدة 

مليار ) 1066(مليار دينار في حين كان يبلغ ) 2470( البالغ 2011نهاية عام ) سبعة أيام(العراقي لمدة 

ادناه استثمار ) 5( يوضح الجدول رقم ،%)131.7(، اي بنسبة ارتفاع بلغت 2010دينار نهاية عام 

 7استثمار الجل (المصارف الحتياطياتها الفائضة المودعة بالدينار العراقي لدى البنك المركزي كودائع 

                                  .وحواالت حسب القطاع)  ايام

   ) 5(جدول رقم                                              

                   2011 عامخالل  استثمارات المصارف لدى البنك المركزي                                 

      المصارف 
  الودائع   

%نسبة االستثمار مليون دينار
 الحواالت   

 %نسبة االستثمار مليون دينار

 84.34 3703670 76.54 1890500   الحكومي  

 14.65 643190 23.46  579350   األهلية التجارية

 0 0 0  0    األهلية اإلسالمية

 1.01 44500 0 0   المؤسسات المالية غير المصرفية

 100 4391360 100 2469850     المجموع
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) 1.9(ما مقداره   البنك  هذا  لعراقي لدى    بالدينار ا   القطاع الحكومي للمبالغ المودعة    بلغ استثمار  -

حـواالت فقـد بلغـت      وك،   من مجموع استثمار المصارف في الودائـع       %)76.5(نسبة  ب دينار و  ترليون

الكلي فـي الحـواالت، أي ان نـسبة          من حجم االستثمار  %) 84(ترليون دينار وبنسبة    ) 3.7(مايقارب  

  ، %)7.8(ره في الودائع بفارق استثمار القطاع الحكومي في الحواالت اعلى من استثما

بالدينار العراقي لدى البنك المركـزي      للمبالغ المودعة   بلغ استثمار المصارف األهلية التجارية       -

مـا  حـواالت   ك و  من اجمالي االستثمار في الودائع     %)23.5( دينار وبنسبة    مليار) 579(كودائع بمقدار 

  . الكلي في الحواالتالستثمارمن حجم ا%) 14.7(مليار دينار وبنسبة  ) 643( يقارب

 بلغ استثمار المصارف االسالمية للمبالغ المودعة بالدينار العراقي لدى البنك كودائـع خـالل               -

 2011/مليار دينار ثم تم التوقف في كانون االول         ) 175(شهري تشرين االول وتشرين الثاني ما مقداره        

 الى تعليمات البنك فـي      ا ايام والحواالت استناد   7ة  عن قبول استثمار المصارف االسالمية في الودائع لمد       

 والتي تحضر على المـصارف االسـالمية التعامـل بالفائـدة            2011لسنة  ) 6(الصيرفة االسالمية رقم    

  . واالستثمار لدى هذا البنك

 السماح لهيئة التقاعد العامة احدى المؤسسات الحكومية        2011 تم خالل الربع الرابع من العام        -

مليار وبنـسبة   ) 44.5(صرفية في مجال االستثمار في حواالت الخزينة حصراً اذ بلغ استثمارها            غير الم 

  .من حجم  االستثمار في الحواالت%) 1(

   تسهيالت االقراض القائمة -   

استمر البنك العمل بهذه االداة من ادوات السياسة النقدية الغير مباشرة تنفيذا الهـداف  سياسـة         

النقدية وبما يضمن السيطرة على السيولة النقدية بهدف منح االئتمان الى المـصارف              البنك المركزي   

  -:التي وضعت لكل منها وكاالتي) االشارات السعرية( والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة 

  .سنوياً%) 8((االئتمان االولي  -

 .سنوياً%) 9( االئتمان الثانوي  -
 .سنوياً%) 9.5(قرض الملجأ االخر  -
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  .ولم تقدم أي من المصارف الحكومية او االهلية على أي من هذه االئتمانات لغاية تاريخه

  اإللزامي االحتياطي  متطلبات-2

استمر البنك المركزي في استخدام هذه االداة وبما ينسجم ومتطلبات اقتصاد السوق بقصد السيطرة              

على كافة الودائـع المـصرفية      %) 15(لبالغة  على السيولة العامة، فقد ابقى البنك على نسبة االحتياطي ا         

%) 5(يحتفظ بها لـدى هـذا البنـك و        %) 10(سواء كانت حكومية او ودائع قطاع خاص موزعه بواقع          

رصيد االحتياطي االلزامي علــى     حيث بلغ   ،  2010يحتفظ بها لدى خزائن المصرف اعتباراً من ايلول         

ترليـون  ) 5(ترليون دينار فـي حين بلغ مايقـارب        ) 5.2( ماقيمته   2011الودائع الحكومية نهاية عام     

 على  االلزامي سجل رصيد االحتياطي     فيما،  %)5.4( اي بنسبة ارتفاع بلغت      2010دينار في نهاية عام     

) 2.2( بعـد ان كـان       2011ترليون دينار نهاية كانون االول مـن عـام         ) 2.6(ودائع القطاع الخاص    

  .)10(، ملحق الجدول رقم%)17.7( ارتفاع  اي بنسبة2010 دينار نهاية عام ترليون

ي والخاص  ) لعامي 2010 و2011 زامي (ودائع القطاعين الحكوم االحتياطي االل
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  )الدوالر(   مزاد العملة االجنبية -3

 بالمحافظة على استقرار سعر صـرف الـدينار   2011استمر البنك المركزي العراقي خالل عام     

 13يتقاضى البنك عمولة قـدرها      (  دوالر   لدينار لك ) 1170(العراقي تجاه الدوالر األمريكي عند سعر       

سجل من خالل إقامة مزاد العملة األجنبية بشكل يومي، فيما          )  لكل دوالر لسعر البيع النقدي والحوالة      دينار

سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازية ارتفاعا تدريجيا خالل هذا العـام                

دينـار  ) 1185(ة العام بـسعر  ، بدأ منذ بداي)11( بالرسم البياني ادناه وملحق الجدول رقم     وكما موضح 

  .2011دينار نهاية كانون االول ) 1218(وانتهى بسعر 

   

معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازية 
ومزاد العملة في البنك المرآزي
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معـدل سـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي  في السوق الموازية

معـدل سـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي  في مزاد البنك المرآزي
  

حيث بلغت كمية المباع من الـدوالر        ،)12( ملحق الجدول رقم     واصل البنك العمل بالمزاد أعاله    

) 151(مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ تقريباً       ) 39.8 (ب ما يقار  2011األمريكي نقداً وحوالة خالل عام      

مليار دوالر بيعت نقداً،    ) 1.5(و%) 96(مليار دوالر بيعت كحوالة أي بنسبة       ) 38.3(مليون دوالر منها    

أي بنسبة ارتفاع بلغـت     مليار دوالر   ) 36.2 (ب ما يقار  2010في حين بلغت الكمية المباعة خالل عام        

%) 94(الة أي بنسبة    مليار دوالر بيعت كحو   ) 34(مليون دوالر منها    ) 137(وبمعدل يومي بلغ    %) 10(

  .مليار دوالر بيعت نقداً) 2.2(و
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 فقد بلغـت مـا      2011أما بالنسبة للكميات المشتراة من العملة األجنبية خارج المزاد خالل عام              

 2010مليار دوالر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانت الكميات المشتراة خالل عام               ) 51 (هقيمت

  ).13( الجدول رقم ملحق%) 24(أي بنسبة ارتفاع بلغت ر، مليار دوال) 41 (هما قيمت

الكميات المباعة والمشترات من الدوالر االمريكي خالل عامي 2010 و2011
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 ثالثاً: التطورات المصرفية 

في االرتقاء بالتشريعات الرقابية والمالية بما       2011استمرت جهود البنك المركزي العراقي في عام             

 الى رفع كفاءة ومتانـة      يساهم في تقوية النظام المالي حيث اتخذت مزيدا من االجراءات والتدابير الرامية           

 س اموالها الى مستويات عالية ورفع مالئتها بما       والجهاز المصرفي وذلك بالزام البنوك التجارية برفع رؤ       

 يتناسب مع المعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية وتحديث االجـراءات الخاصـة بـادارة مخـاطر               

يقها وبما يتوافق مع مقررات بـازل، كمـا اهتمـت    والتاكد من التزام المصارف بتطب التركزات االئتمانية 

  -:بتوفير السيولة الالزمة لضمان استمرارية قدرة المصارف على منح االئتمان وفيما يلي اهم التطورات

ى ـتثمار االجنبي والتي نصت علـاصدار تعليمات حول تدفق رؤوس االموال االجنبية الغراض االس -

سابات جارية مقيمة بالدينار العراقي وبالعملة االجنبية يسمى حساب السماح للمصارف التجارية بفتح ح

كما اصدرت تعليمات بالسماح للمصارف التجارية باستيراد العملة االجنبية من خارج البالد  االستثمار،

                                                                             .وبموافقة البنك المركزي

 .2004لسنة ) 94(اصدار تعليمات الصيرفة االسالمية وتعليمات تسهيل قانون المصارف رقم  -
  من خالل مراقبة اعماله وفقا لميزانياتها الختاميةلتصنيف المصارف) (CAMELتطبيق نظام  -

             .                                                                            2010، 2009لعامي
        الزام المصارف التجارية وخاصة االجنبية باالنضمام الى المؤسـسات المـصرفية الـساندة للعمـل                 -    

                                                   .المصرفي كمؤسسة رابطة المصارف الخاصة في العراق

   ميزانية الجهاز المصرفي

) 49( الى   2010ي عام   ـ ف مصرف  ) 44(ن  ـمي العراق   ـ التجارية ف  دد المصارف ـارتفعت ع       

) 23(المصارف  التجارية    ،  مصارف) 7( وعددها   وتتمثل بالمصارف الحكومية   2011 في عام    مصرف

ـ     مع  ، المصارف المشاركة    مصرف تراوحـت  (  مـصارف ) 10(غ عـددها    ـمصارف اجنبية التـي بل

 والمـصارف   ) من رأس المال   %)75-8 ( نـــــبية  ـــــــة المشارك ــــــــبـنس

                 .مصارف) 9( االسالمية
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دعـم رؤوس اموالهـا حيـث أظهـرت          2011التجارية خالل عـام     المصارف  لت  ـواصما  ـك     

  بزيـادة    2011نهاية عام    ترليون دينار ) 4(لمصارف التجارية الى    ااالحصائيات ارتفاع رؤوس اموال     

وذلك تنفيذا لتعليمات البنـك المركـزي        ترليون دينار ) 2.9( والتي كانت    2010عام  مقارنة ب %) 37.9(

الجزء االكبر مـن اجمـالي      تمتلك  ، علما بان المصارف االهلية مازالت       بزيادة رؤوس اموال المصارف   

) %57.5(الـى   وقد توزعت رؤوس امـوال المـصارف االهليـة          %) 83.9(وبنسبة  رؤوس االموال   

 العاملة  األجنبيةلفروع المصارف   ) %3(و اإلسالميةللمصارف  ) %23.4( والتقليدية  للمصارف التجارية   

س امـوال الجهـاز     ومـن اجمـالي رؤ    %) 16.1( المصارف الحكومية نـسبة      تبينما شكل ،   العراق في

ي %) 1.9( بلغت  الناتج المحلي االجمالي  س اموال الجهاز المصرفي الى      ورؤ نسبة وان المصرفي  مما يعن

                                                                      .      في هيكليته المصرفي ما زال متواضعاجهاز ان ال

ـ ترليون دينار بنهاية ع   ) 143.8(الى   لمصارف التجارية اانخفض اجمالي موجودات           2011ام  ــ

وذلـك النخفـاض     %)60.4( اي بنسبة انخفـاض      2010ترليون دينار في عام     ) 363.5(بعد ان كان    

من اجمـالي الموجـودات وارتفـاع موجـودات         %) 63(موجودات المصارف التجارية الحكومية بنسبة      

                                        .من اجمالي الموجودات%) 21(المصارف التجارية االهلية بنسبة 

از المصرفي  االهمية النسبية لراسمال الجه

المصارف الحكومية
16.1%

التجارية االهلية
57.5%

التجارية االجنبية
3.0%

التجارية االسالمية
23.4%
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  الودائع المصرفية 

ودائع الحكومة المركزية والودائع    باستثناء  (  العراقرية العاملة في    المصارف التجا          شهدت ودائع   

ترليون دينار  ) 42(حيث ارتفع رصيدها الى     %) 22.5(قدره   نموا 2011 عام   في )ذات الطبيعة الجارية  

هاز ـدى الج ـللمصرفية   نسبة مجموع الودائع ا    وسجلت،  2010ترليون دينار عام    ) 34.3(بعد ان كان    

مما يعنـي ان     %)19.9 (ترليون دينار مانسبته  ) 211.3(  والبالغ لناتج المحلي االجمالي   ا الىالمصرفي  

 .              ما زال في بدايته البسيطةفي بناء قطاع مالي قوي ومتين العمق المالي المنشود 

بلغت نسبها زيادات االدخارية والودائع الزمنية وقد سجلت ارصدة كال من الودائع الجارية، الودائع        

 مقارنة مع ارصدتها نهاية عام 2011 على التوالي نهاية عام %)11.5(و%) 13.1( ،%)25.2(

 الودائع تليه%) 81.8(وشكلت الودائع الجارية اعلى نسبة من مجموع الودائع اذ بلغت  ،2010

  رقم الجدولملحق ،2011نهاية عام %) 2.2(واخيرا الودائع الزمنية بنسبة %) 16.0(االدخارية بنسبة 

)14.(                                                                                                    

امي 2011-2010 الودائع  لدى المصارف التجارية حسب النوع لع
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بأهمية  و دينارترليون) 25.6( ام البالغ رصيدهاـاع العـالقط نـلب اإليداعات مـي أغـوتأت     

%) 37.3 (بيةـ دينار وبأهمية نسترليون) 15.7(القطاع الخاص حيث سجل رصيدها ثم  )%61 (نسبية

ار ـ دينارـملي) 693(غ رصيدها ـي البالـوأخيرا إيداعات القطاع المال اجمالي االيداعات نـم

                                                    ).15(، ملحق الجدول رقم 2011عام نهاية   %)1.7( وبأهمية نسبية

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

القطاع الخاص القطاع المالي القطاع العام
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 مقابل )%63( ما زالت تودع لدى المصارف الحكومية بنسبة القطاع الخاص ئعاغلب ودان ا كما     

                                                                               . للمصارف االهلية)37%(

ام   2011 از المصرفي لع االهمية النسبية لودائع القطاع الخاص في الجه

ة  الودائع الخاص
37%

ة  الودائع الحكومي
63%

الودائع الحكومية  الودائع الخاصة 
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 االئتمان المصرفي

بأسـتثناء تـسهيالت الحكومـة      ( بل البنوك التجاريـة   بلغ الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة من ق            

ترليـون دينـار    ) 3.6(بارتفاع مقـداره     ترليون دينار  )13( ما مقداره    2011 في نهاية عام     )المركزية

                                     .دينار ترليون )9.4( والذي بلغ 2010 عن عام %)38.3(وبنسبة 

نسبة على وفق المعـايير     وهذه ال  %)6.2(نوح الى الناتج المحلي االجمالي       نسبة االئتمان المم   شكلت     

تدني االئتمان الى هذه النـسبة ال       وقليلة جدا بالمقارنة مع اعادة بناء اقتصاد عراقي انتاجي           تعتبرالدولية  

                                           .يعبر اال عن صغر سوق االئتمان في النشاط التمويلي للبالد

 اذ بلغـت نـسبة      2011من جانب اخر شهد االقراض المصرفي للقطاع الخاص نموا خالل عـام                   

 2010ام  ـبينما كانت في ع   %) 27.1 (2011االئتمان المقدم لهذا القطاع الى اجمالي الودائع خالل عام          

ـ %) 5.4(، فيما سجلت نسبته الى الناتج المحلي االجمالي لهذا العام           %)25(  اجمـالي   ه مـن  نـصيب ا  ام

الئتمـان لهـذا    ا ي رصيد حيث ارتفع اجمال    له جاء بالمرتبة االولى بين القطاعات االخرى       ن المقدم االئتما

 وبأهمية نـسبية   2011  عام نهايةدينار  ترليون   )11.4( الى   2010 دينارعام   ترليون) 8.5 (القطاع من 

 مليـار ) 897( العام طاعقالتمان المقدم إلـى    ما بلغ رصيد االئ    في مـن إجمالي االئتمان المقدم   %) 87.4(

 دينـار    مليار )741(بلغ رصيد االئتمان المقدم له       أما القطاع المالي فقد   ) %6.9( دينـار وبأهمية نسبية  

                                                         .)16(الجدول رقم ملحق  %)5.7 (وبأهمية نسبية
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صعيد توزيع التسهيالت االئتمانية وفقا للنشاط االقتصادي، يالحظ ارتفاع حجم التـسهيالت            وعلى    

لقطـاع  ( وقد تركز هذا االرتفاع فـي التـسهيالت الممنوحـة            2011عام   فيالممنوحة لكافة القطاعات    

ة وبنـسب  )قطـاع التـشييد والبنـاء     ( من اجمالي التسهيالت االئتمانية وتالهـا     %) 47 (ةنسبب )الخدمات

واخيـرا قطـاعي     %)14.9(وبنـسبة    )قطاع تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق       (ثم  %) 18.9(

وشـكلت بقيـة    %) 6.4،  %7.5(فبلغـت نـسبتهما     )  الصناعات التحويلية والزراعة والصيد والغابات    (

ملحـق  . من قبل المـصارف التجاريـة      من اجمالي التسهيالت االئتمانية المقدمة    %) 5.3(القطاعات نسبة   

           ).17(الجدول رقم 

 

ام  2011 ة لع االهمية النسبية لالئتمان  النقدي الممنوح للقطاعات اال نتاجي

قطاع التشييد والبناء 
19%

قطاع تجارة الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق 
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 ما واصلت المصارف التجارية نشاطها في مجال منح القروض والسلف حيث ارتفعت قيمتها مـن                    ك

 بنـسبة  اي زيـادة  2011عـام  نهايـة  دينار ترليون ) 9.7( الى  2010 عام   نهاية دينار   ترليون )7.4(

 الحـسابات الجاريـة     وشكلت،  ئتمان المقدم من اجمالي اال  %) 75(  وبنسبة    2010عن عام     %) 31.5(

ديد ـاب الـديون المتـأخرة التـس      ـحس ،ن اجمالي االئتمان المقدم   ـم %)20( نسبة )المكشوف(المدينة  

  ).                       18(  ملحق الجدول رقم%)1.5 (نسبةبوأخيرا حساب خصم الكمبياالت  %)3.5(  بةـنسب
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   لتجاريةثمارات لدى المصارف اتاالس

ترليـون  ) 6.2 (2011بلغت االستثمارات لدى المصارف التجارية العاملة في العراق خالل عام                  

ترليون دينـار فيمـا     ) 5.2(قيمتها   منها والبالغة    %)83.6 ( نسبة  المصارف الحكومية  شكلتحيث   دينار

 االسـتثمارات   ةبلغت نسب ما  ، ك ترليون دينار ) 1.0(اي بمبلغ   %) 16.4(سجلت المصارف االهلية نسبة     

وهذه النسبة قليلة جدا قياسا بالحد االدنى المقبول لـضمان          %) 2.9(الى الناتج المحلي االجمالي لهذا العام       

                                                           )%.20-15(نمو مستدام والذي يتراوح نسبته بين 
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ام 2011 االستثمارات لدى المصارف التجارية لع

مصارف حكومية 
78.6%

مصارف االهلية  
21.4%

 

   نـركات التاميـش

اع التأمين من القطاعات المالية المهمة في توفير الحماية الموال القطاع العـام والخـاص                يعتبر قط      

ويبرز دوره في تراكم رأس المال وتوظيفه        والمختلط واحتجاز احتياطات مالية لمواجهة مختلف المخاطر،      

 عند تعرضـهم    تها واالفراد والشركات  آفي معالجة االثار االقتصادية التي تلحق في مؤسسات الدولة ومنش         

متوقعة وتوزيع تلك المخاطر على حملة الوثائق المؤمن لهم والمساهمة في ديمومة العملية             الللحوادث غير   

                                                                         .االنتاجية للدولة واالفراد والمجتمع

في في تنظيم عقود التـأمين لمنحهـا التـسهيالت االئتمانيـة     ويرتبط النشاط التأميني بالنشاط المصر       

والقروض لزبائنها وتشجيع النزعة االدخارية لدى زبائنها من خالل حصولهم على وثائق التـأمين علـى                

                .الحياة االدخارية الفردية والجماعية ونشر الوعي الوقائي للمواطنين

) 3(شركة مع فروعها منها     ) 29( 2011ملة في البالد نهاية عام      ركات التامين العا  ـدد ش ـغ ع ـبل     

  العراقية حيث بلغت   حافظاتفرع في جميع الم   ) 44(شركات حكومية متخصصة يصل بعض فروعها الى        

 74وصدرت عده قوانين لتنظيم عمل قطاع التأمين بدء من قانون رقم             مليار دينار، ) 68(س اموالها   ؤور

 المعدل لتحويل الشركات الحكوميـة الـى        22ثم رقم    1997 لسنة   21ون رقم    وانتهاء بقان  1936لسنة  

التمويل الذاتي وترتبط بوزارة المالية كجهة قطاعيـة مثـل شـركة              وحدات اقتصادية تجارية تعتمد على    

 وشـركة   1959، شركة التأمين العراقية العامة والتي تأسست عام         1951التأمين الوطنية وتأسست عام     
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 تقوم شركات التامين بممارسة اعمال التأمينات العامـة         1959ين العراقية العامة وتأسست عام      اعادة التأم 

اضافة الى اعمال التأمين على الحياة وتم استحداث غطاء للتامين ضد مخاطر االرهاب في شركة التامين                

  . 2005لسنة ) 10(اما شركات التامين الدولية فقد خضعت لقانون تنظيم اعمال التأمين رقم  العراقية،

   س المــالأكفايـة ر 

س مال كاف كاحتياطي وقائي لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لهـا،            أحاجة المصارف الى ر   تمثل       

 من قانون   16أي نسبة رأس المال التنظيمي الى االصول المرجحة بالمخاطر ووفقا لذلك فقد حددت المادة               

 للحد من %) 12( بنسبة   س المال ألحد االدنى لمعيار كفاية ر     ا 2004 لسنة   94المصارف العراقي المرقم    

ضـآلة  لمصارف الحكومية الى    ا  لدى االئتمان المصرفي، فيما تشير بيانات نسب كفاية راس المال         مخاطر

وهي اقل مـن الحـد االدنـى        %) 1.21-%0.17( بين    والتي تتراوح  هذه النسبة لدى مصرف الرافدين    

الى المخاطرة في حالة منح ائتمانات عالية بالنسبة الى راس المال المرجح            المقرر في القانون مما يعرضه      

، ووصلت لـدى مـصرف      %)31-%26 (بينفي حين تراوحت النسبة لدى مصرف الرشيد        بالمخاطر  

                                                                                   %). 99.1-%90.7(العراق بين 

 حيث بلغت اعلى مستوياتها     ة رأسمالها اما بالنسبة الى المصارف الخاصة فنالحظ ارتفاع نسب كفاي               

، وتراوحـت بـين     2011خـالل عـام     %) 905-%369(لدى المصرف التجاري العراقي وبحـدود       

لمـصرف دار الـسالم      %) 89-%46(لدى مصرف االئتمان العراقي، فيما بلغـت        %) 250-205%(

                               .%)29-%21( مستوى لها لدى مصرف الشمال بحدود ووصلت الى ادنى

ـ      ـبة كفاية راس الم   ـا بخصوص المصارف االسالمية فنالحظ ان نس      ـام       ن ـال قـد تراوحـت بي

لمصرف التعاون االقليمـي،    %) 110-%45(لدى المصرف العراقي االسالمي، وبين      %) 179-19%(

      %).23-%16( مال لدى مصرف البالد االسالمي اذ تراوحت بين رأسة  كفايةووصلت اقل نسب

فيما تشير بيانات المصارف االجنبية الى ارتفاع نسب كفاية راس المال لديها حيث بلغت هذه النـسبة                

-%118(لدى مصرف ملي ايران وبلغت هذه النسبة لمصرف انتركونتنتال بين           %) 520-%304(بين  

، وتعزى هذه   %)38-%22(ت حدودها الدنيا لدى مصرف بيبلوس بنسبة تراوحت بين          فيما بلغ %) 294
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النسب العالية لكفاية راس المال الى أن المصارف لم تمنح ائتمانات أو قروض ذات مخاطر عالية بالنسبة                 

                    .الى رأس المال عدا قروض بمبالغ بسيطة وبواقع فوائد عالية التشجع على االقتراض

   سوق العراق لالوراق المالية :رابعاً

 غالبية  هالى جانب التحسن الذي شهدت     2011انعكس التحسن في اداء االقتصادات العربية خالل عام              

 على المنحنى التصاعدي التدريجي لمؤشـرات       على سوق العراق لالوراق المالية     االسواق المالية العالمية  

 حجم التداول فـي القطاعـات االقتـصادية       ابرز مظاهر التحسن زيادة    ومنسوق العراق لالوراق المالية     

االستثمار االجنبي من خـالل شـراء        وزيادة   تدفقخاصة القطاع المصرفي، الصناعي والخدمات  كذلك        

 واصلت الهيئات والسلطات جهودها في تعزيز الحماية والرقابة والذي تمثـل            كمااسهم الشركات العراقية،    

ودراسـة االنظمـة االلكترونيـة المطبقـة فـي           وابط وتعليمات لحماية المتعاملين،   ض من خالل اصدار  

يث تكون امينة وفعالة وتنافسية وتتسم بالشفافية فضال عن تنظيم وتبـسيط            ح ب البورصات العربية والعالمية  

ه ــمالتعامالت االوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة بضمنها عمليات المقاصة والتسوية وكل             

باالضافة الى ايالء المزيد مـن االهتمـام بمـسائل تطبيـق معـايير               ،صلة بشراء وبيع االوراق المالية    

 .                                                           وممارسات الحوكمة السليمة وتنشيط التداول

ليـصل نحـو    %) 34.7(نـسبة   ماليـة ب  لارتفع المؤشر العام لالسعار في سوق العراق لـالوراق ا             

يعكـس   هذا االرتفـاع  و 2010نقطة في عام    ) 100.98( مقابل   2011نقطة في نهاية عام     ) 136.03(

                                                                     .تحسن نشاط االستثمار باالوراق المالية

ام الرقم القياسي الع
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مليـار دينـار عـام      ) 4931.1(لتصل الى   %) 42.4(سبة  ارتفعت القيمة السوقية االجمالية بن    كما        

 2011مليار دينار وتعكس هذه الزيادة في القيمة السوقية خالل عـام            ) 3462.2( بعد ان كانت     2011

 جلها القطـاع  ـى قيمة سوقية س   ـوبلغت اعل  تحسن مؤشرات االسعار لعدد من القطاعات خالل هذا العام،        

مـن  %) 8.4( القطاع الفندقي بنسبة     و%) 9.1(صناعي بنسبة   ع ال لقطاا يليه%) 77.3(المصرفي بنسبة   

                                                        .مجموع القيمة السوقية للقطاعات المشاركة

77.3

9.1 8.4
3.4 1.1 0.3 0.4
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والسياحي 

قطاع الخدمات  القطاع الزراعي  قطاع
االستثمارات 

قطاع التامين 

االهمية النسبية للقيمة السوقية لالسهم في سوق العراق لالوراق المالية لعام 2011

 

 

 ، 2010 في عام    هعما كانت علي    مقارنة 2011 احجام التداول ارتفاعا كبيرا خالل عام        تارتفعفيما        

 مليار دينار بعد ان كانت     )941.2(لتصل القيم االجمالية الى     %) 135.1(فع حجم التداول بنسبة     د ارت ـفق

ـ  لالسـهم  متداولحجم  وشكلت اعلى قيمة 2010 مليار دينار عام     )400.3( ي القطـاع المـصرفي   ـف

من اجمـالي حجـم      %)5.2( وقطاع الخدمات بنسبة     %)13.4(يليه القطاع الصناعي بنسبة      ،%)75.0(

                                                                                      . في السوقداولالت

راسـمال  / 2011 خالل عـام     شركاتعدد االسهم المتداولة لل   ( ( وفيما يتعلق بمعدل دوران السهم           

ضـمن القطـاع    ) نـشائية كركوك النتاج المواد اال   (فقد  كانت شركة     ) 100)*2011الشركة نهاية عام    

 شركة القمـة لالسـتثمار      اتليه%) 93.4( بنسبة   2011هي االنشط بين القطاعات خالل عام       الصناعي  
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مجمـوع معـدل دوران   من %) 87.6(والمدينة السياحية في سد الموصل بنسبة   %) 88.0(المالي بنسبة   

                                                                       .االسهم

                              

  لدى سوق العراق لالوراق الماليةصافي االستثمار االجنبي 

االستثمارات االجنبية في سوق العراق لالوراق المالية تحسنا كبيـرا خـالل عـام              صافي  هد  ـش       

  بلغ صافي االستثمار   حيث%) 133.9(  اذ بلغت نسبة نمو االستثمار االجنبي      2010 مقارنة بعام    2011

مليار دينار وجاء ذلك     )54.6( بلغ   والذي 2010 مقارنة بعام    2011مليار دينار عام    ) 127.6( االجنبي

مبيعاتهم من االسـهم فقـد بلغـت         اما مليار دينار، ) 176.5(نتيجة شراء االجانب لالسهم العراقية بمبلغ       

مـصرف  مصرف الشرق االوسـط،     (لشركات  وتركز شراء االجانب لالسهم على ا      مليار دينار ) 48.8(

اذ بلغ حجم شـراء االجانـب       ) شركة بغداد للمشروبات الغازية    مصرف االئتمان،  مصرف المتحد،  بغداد،

، كمـا فـي     ن حجم التداول الكلي   ـم%) 11.7(ار ويمثل نسبة    ـار دين ـملي) 105.1(لهذه االسهم مبلغ    

                              ).                                6(الجدول رقم 

)6(م ـدول رقـج  

العراقيين بيعا وشراءغير لعراقيين ولالتداول الكلي   

 التداول 
الكلي في السوق 

)مليون دينار (  

غير العراقيين 

مليون دينار)1(  

العراقيين 

مليون دينار)2(  

نسبة غير العراقيين 

(%)الى الكلي   

نسبة العراقيين 

(%)الى الكلي   

 94.81 5.19 892350.5 48847.7 941198البيع

 81.25 18.75 764698.9 176499.3 941198الشراء

سوق العراق لالوراق المالية   :المصدر  
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الـى   2011 خالل عام     فقد ارتفعت    سوق العراق لالوراق المالية    في    المسجلة عدد الشركات اما          

شـركة  ) 22( قطاعيا الـى     تقسمحيث   2010شركة في عام    ) 83(بعد ان كانت     مساهمةشركة  ) 86(

 ،شـركة صـناعية   ) 25( ،شركة خدمية ) 9 (،شركات استثمار مالي  ) 9 (،شركات تامين ) 5 (،مصرفية

                         ).19( ملحق الجدول رقم .شركات زراعية) 6 ( وسياحية فندقية وشركات) 10(

                                              

ام 2011 عدد الشرآات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية لع

القطاع الفندقي والسياحي 
10 ,

قطاع الخدمات , 9

القطاع الزراعي , 6

قطاع االستثمارات , 9 قطاع التامين , 5

القطاع الصناعي , 25

القطاع المصرفي , 22
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  عـل الرابـالفص

  قطاع المالية العامة
Public Financial sector  

  
  ةااليــرادات العامـ -1

 نترليو) 61.7( بعد إن كانت     2011في عام    ترليون دينار ) 100(ارتفع إجمالي اإليرادات العامة إلى      

 ام الـسابق  متجاوزا بشكل كبير معدل النمو في الع      %) 62( محققاً بذلك معدل نمو بلغ       2010دينار في عام    

 2011 م عا دوالر) 103(سعر برميل النفط    معدل  النفطية حيث بلغ    اإليرادات    لزيادة  نتيجة %)17.3(البالغ  

 نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي        ارتفعت، كما   2010دوالر للبرميل عام    ) 75(بعد إن كان    

  . 2010ام في ع%) 38.9( بعد إن سجلت 2011في عام %) 47.3(لتبلغ 

  

ط خالل العام      2011 ل النف المعدل  الشهري لسعر برمي
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 نالحـظ ان    2011 تحليل إيرادات الموازنـة العامـة لعـام          )7( رقم   من خالل مالحظتنا الى جدول    

ترليون دينار محققة بذلك معدل نمو بلـغ        ) 98.1(اإليرادات األخرى بضمنها مبيعات النفط  قد ارتفعت الى          

  .  اداتمن مجموع اإلير%) 98.1(عن العام السابق وبنسبة مساهمة بلغت %) 64(
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  )7(  جدول رقم                                                       

              )فعلي (2011 و 2010ايرادات الموازنة العامة للدولة لعامي                              
   دينارارملي                                                                                    

  %نسبة التغير   2011  2010  االيرادات

  36.2  1784  1310  الضرائب

  89.3  53  28  المساهمات االجتماعية

  -  15    المنح االخرى

االيرادات االخرى بضمنها مبيعات 

  النفط
59794  98090  64.0  

  -90.6  57  604  بيع الموجودات غير المالية

  62.0  100000  61736  المجموع
  دائرة الموازنة -العراقيةوزارة المالية :   المصدر        

                
            

 االنــفاق العــام -2

) 15.1(ترليون دينار بانخفـاض مقـداره       ) 69.6( ما مقداره    2011العامة خالل عام    بلغت النفقات        

 ويعود هذا االنخفاض الى  انخفاض اإلنفاق        ،2010 مقارنة مع العام  % ) 17.7(ترليون دينار او ما نسبته      

   .ادناه يوضح ذلك) 8(الجدول رقم ، %)42.5( بنسبة واالستثماري%) 8.1(بنسبة الجاري 
  )8( جدول رقم                                                         

   2011 و 2010 خالل عامي  االنفاق العام في العراق                                     

  مليار دينار                                                                                                   

  %النسبة الى الناتج المحلي االجمالي   %نسبة التغير   القيمة
  مليار دينار/االنفاق

2010  2011    2010  2011  

  26.5  38.5  -8.1  56017  60981  االنفاق الجاري

  6.4  14.9  -42.5  13623  23678  االنفاق االستثماري

  33  53.4  -17.7  69640  84659  اجمالي االنفاق العام

   دائرة الموازنة- وزارة المالية العراقية:المصدر    

  

   تطورات الدين العام الداخلي-3
مليار دينار  ) 9195(يار دينار بعد ان كان      مل) 7446 (2011بلغ رصيد الدين العام الداخلي نهاية العام          

مليار دينار يمثل الدين المتبقـي      ) 3555(، حيث ان    %)19(نهاية العام الماضي مسجال بذلك نسبة انخفاض        

الـسحب علـى    و 2003على وزارة المالية لصالح البنك المركزي عن حواالت الخزينة الصادرة قبل عام             
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ن اصدار الحوالة الثانية مناصفة بين مصرفي الرشـيد والرافـدين           مليار دينار ع  ) 2925(المكشوف ومبلغ   

مليار دينار عن اصدار حواالت خزينـة  ) 966( ومبلغ بقيمة 2010والذي تمثل قرض وزارة الكهرباء لعام       

  . ولم يتم تسديدها2011خالل عام 

مليـار  ) 3955(يها والبالغ    من الدين القديم المترتب عل      فصلية قامت وزارة المالية بتسديد اربعة اقساط          

مليار دينار للقسط الواحـد، كمـا قامـت         ) 100(بمبلغ  و 31/1/2011 ابتداءا من    2011دينار خالل العام    

مبلغ يقـدر   اضافة الى تسديدها    مليار دينار   ) 36(البالغة بحدود   والوزارة بتسديد مبلغ الفائدة على كل قسط        

  .لى مبلغ الدين المتبقيمليار دينار كفائدة ع) 162(

          

  الحواالت والسندات       

  حواالت وسندات البنك المركزي العراقي -1

 بأقامة المزادات الخاصة به عـن طريـق نظـام           2011خالل عام    البنك المركزي العراقي     استمر - 

)GSRS (  وبمبلغ)مزاد ) 25(مليار دينار لكل اصدارية وبسعر فائدة موحد، حيث اقام البنك           ) 100

، اما عدد المزايـدين  )%7.5 -4.5(بسعر قطع تراوح بين منها يوم والغي مزاد واحد     ) 91(الجل  

  .مزايد) 7-2(الذين تقدمو للمشاركة فقد تراوح بين 

ترليون دينار وتـم اطفـاء مـا        ) 2.4( ما مقداره    2011بلغ مجموع ماصدر وتم بيعه خالل العام         - 

 .ترليون) 2.3(مقداره 

يـوم  ) 91( دينار من الحواالت استحقاق      ترليون) 1.4(الل العام المنصرم فقد كانت      إما المبيعات خ   - 

 خـالل   لمبيعاتل وبذلك يكون المبلغ الكلي   يوم  ) 182(من الحواالت استحقاق      دينار ترليون) 0.3(و

 بنـسبة وعليه تكون المبيعـات قـد سـجلت ارتفاعـا            دينار   ترليون) 1.7 (مامقداره 2010العام  

 . )20( ملحق الجدول رقم ،لعام السابق عن ا%)41.2(

 

 وزارة الماليةحواالت الخزينة ل -2

يـوم  ) 182(الجل  ) GSRS( بأقامة مزاداتها عن طريق نظام       2011استمرت وزارة المالية خالل عام       - 

مليار دينـار   ) 150( مزاد الغي منها مزادا واحدا وبمبلغ          )18(وزارة  الاقامـت  وبسعر فائدة متعدد، حيث     

 وتراوح مدى سعر القطع لكل المزادات ما        مليار دينار، ) 200(كل اصدارية عدا ثالثة مزادات كانت بمبلغ        ل

   ). 7-2(اما عدد المزايدين الذين تقدموا للمشاركة في المزادات فقد تراوح ما بين ) 9.4 -7.8(بين 

وما تـم اطفـاءه مـن        المسدد    أما ، دينار ترليون) 2.3(خالل العام ما مقداره     بلغت المبيعات الفعلية     -

لآلجال  2010 المصدر من الحواالت خالل عام       بلغ، فيما   ترليون دينار ) 3.6(اصداريات فقد بلغ ما مقداره      

 دينـار   ترليون) 2.5 ( ما مقداره   دينار وقد بلغت المبيعات الفعلية     ترليون) 2.2(ما قيمته   ) 364( و   )182(
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مقارنـة  %) 8( بنسبة   2011 المبيعات خالل العام     انخفاضمما تقدم نالحظ    %) 7.62(وبمعدل سعر قطع    

   ).21(، ملحق الجدول رقم 2010بالعام 

  

   الخارجي العامتطورات الدين -4

ة بمليار دوالر أي بنس) 4.2( بمقدار 2011ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي نهاية عام   

ادناه، ويعزى ) 9(مليون دوالر جدول رقم ) 61.3( ليصل الى 2010عن مستواه في نهاية عام % 7.4

االرتفاع الحاصل في الرصيد القائم للدين العام الخارجي بشكل اساس الى ارتفاع رصيد القروض الجديدة 

مليار دوالر بعدما ) 2.2(حيث بلغ رصيد القروض الجديدة ما قيمته  عن السنة السابقة،%) 33.7(بنسبة 

حيث بلغ رصيدها ما مقداره  ،%)13.3(روض اعادة الجدولة بنسبة مليار دوالر وارتفاع ق) 1.6(كان 

مليار دوالر نهاية العام ) 12.9( بعدما سجل رصيدها ما قيمته 2011مليار دوالر نهاية العام ) 14.6(

  .السابق

                                     

   
  )9(جدول رقم                                           

  2011 و2010                 تطورات الدين العام الخارجي خالل عامي     
  %نسبة التغير  31/12/2011  31/12/2010  )مليون دوالر(االرصدة 

 13.3  14592.4  12874.7  قروض اعادة الجدولة

 5.0  41712.0  39736.0  الدين الغير معالج بضمنها دول مجلس التعاون

 33.7  2172.5  1625.5  القروض الجديدة

 0.0  2789.6  2789.6  الدين التجاري للدائنيين

 0.0  0.0  0.0  الدين التجاري الجديد

 7.4  61266.5  57025.80  المجموع
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  سـالخامل ـالفص
  

  Pricesار ــاألسع

  

      يعيش العالم اليوم معاناة تتمثل بمخاطر تقلب االسعار والتزال اسعار الغذاء العالمية مرتفعة ومتقلبة 

في الوقت الذي وصل فيه عدد سكان العالم سبعة مليارات  وتشكل ضغوطا اضافية على االقتصاد العالمي،

لى حفز العمل لتحسين االمن الغذائي ومن الطبيعي ان يتأثر العراق بهذا اة يسعى المجتمع الدولي نسم

االرتفاع من خالل الضغوط التضخمية المتأتية من اسعار السلع المستوردة من الخارج السيما اسعار 

 على المستوى اما ضغوط التضخم .المواد الغذائية والتي ينعكس تأثيرها بشكل مباشر على المستهلك

وباالخص من اسعار ) الغاز الكهرباء، المياه، السكن،(المحلي فأنها متأتية بالدرجة االساس من مجموعة 

الكهرباء نتيجة للتسعيرة الجديدة له واسعار االيجار الناجمة عن زيادة الطلب على الدور المستأجرة، حيث 

 الدور السكنية المعروضة لاليجار والسبيل الحتواء ان التغيرات السكانية المحلية ستبقي الطلب قويا على

فيما تعود ضغوط التضخم االخرى من ، تضخم االيجارات اال بزيادة المعروض من المساكن الجديدة

مجموعة السلع والخدمات المتنوعة وخاصة الذهب والذي يتراوح سعره حاليا  حول أعلى مستوى له على 

  .االطالق

   

حجم االنفاق الحكومي التشغيلي كبيرا قياسا باالنفاق االستثماري والذي من ناحية اخرى اليزال 

يقابله من ناحية اخرى ضعف االمكانات المتاحة في قطاع العرض الكلي االمر الذي يولد ضغوطا من 

وبالمقابل فان سياسة الدعم الحكومي للسلع الغذائية من  جانب الطلب الكلي او االنفاق الكلي في االقتصاد

ل البطاقة التموينية ساهمت الى حد ما في توفير بعض من السلع الضرورية للمستهلك وباسعار خال

بالسعر %) 77.5(فعلى سبيل المثال يبلغ وزن االنفاق االسري على مادة الدهن النباتي  )مدعومة(مخفضة 

  %).22.5(التجاري في حين يبلغ وزن هذا االنفاق بحسب البطاقة التموينية 

لمركزي العراقي يالحظ وباهتمام بالغ انعكاسات نجاحات سياسته النقدية في بناء ان البنك ا

 وستبقى ضغوط 1990االستقرار االقتصادي والتي جعلت التضخم تحت السيطرة وللمرة االولى منذ العام 

التضخم تحت السيطرة على المستوى المحلي على الرغم من التوقع بارتفاعه بشكل طفيف خالل العام 

  .ادمالق
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     consumer price index in Iraqالرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق -اوال

  إلى2010نقطة في عام ) 125.1(ارتفع الرقم القياسي العام ألسعـار المستهلك في عموم العراق من     

عـار المستهلك  فيما ارتفع الرقم القياسي ألس،%)5.6( أي بزيادة نسبتها 2011نقطة في عام ) 132.1(

) النفط والغاز(الرقم القياسي ألسعـار المستهلك مستبعدا منه المشتقات النفطية  أي (بعد االستبعاد

 مسجال 2011نقطة عام ) 132.9( إلى 2010نقطة عام )  124.8( من ))الفواكه والخضر(ومجموعتي 

 2011ي السعار المستهلك لعام ويالحظ من تحليل مؤشرات الرقم القياس ،%)6.5(بذلك نسبة زيادة بلغت 

   ):22( وكما موضح في ملحق الجدول رقم االتي

  

 االتصال،( باستثناء كل من فقرة 2010 ارتفاع أسعار اغلب فقرات الرقم القياسي لهذا العام قياسا بعام -

  . على التوالي%) 1.9 ،%2.2، %3.9(حيث سجلت انخفاضا بنسبة ) الترفيه والثقافة والنقل

قياسا بالعام السابق، %) 12.7(فقرة السلع والخدمات المتنوعة أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت  سجلت -

،التعليم بنسبة %) 8.7(والصحة بنسبة %) 11.7(بنسبة ) الغاز الكهرباء، المياه، السكن،(تليها فقرة 

  %).4.9(المشروبات الكحولية والتبغ  ،%)6.4(المطاعم  ،%)7.1(

المشروبات غير الكحولية والمالبس واالحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية  سجلت فقرة االغذية و-

على %) 1.2(و%) 2.8(، %)3.1(والصيانة اقل نسب ارتفاع خالل هذا العام قياسا بالعام السابق لتبلغ 

  . التوالي

 *سنة األساس(وفيما يلي تحليال مفصال التجاهات مكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلك    

  -:ولعموم القطر)  100=2007
 
 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياسي باعتبار انها السنة التي نفذ فيها المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في ل كسنة اساس للرقم ا2007تم اختيار سنة *

 وما شهدته من تغيرات في المستوى المعاشي لالسرة 2003 كما انها سنة ممثلة للفترة التي اعقبت سنة) IHSES(العراق 

  . وهيكلية االنفاق االستهالكي العائلي والوضع االقتصادي في البالد بصورة عامة
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االغذية والمشروبات غير الكحولية  

المشروبات الكحولية والتبغ 

المالبس واالحذية 

السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  

الصحة 
النقل

االتصال
الترفيه والثقافة  

التعليم
المطاعم

السلع والخدمات المتنوعة 

معدل نمو االسعار لعامي  2010 و 2011

2010 2011

                            
  

   Food and Non Alcoholic Beverages   األغذية والمشروبات غير الكحولية  -1

قياسا بالعام السابق ويعود ذلك إلى %) 3.1( ارتفاعا بنسبة 2011ار هذه الفقرة خالل عام     سجلت أسع

فقد سجلت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته  ،%)3.2(ارتفاع أسعار األغذية بنسبة 

ر اللحوم تليها اسعا وذلك نتيجة لعدم االنتظام في توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية،%) 8.9(

 2010على التوالي قياسا بعام %) 6.1(و %) 6.3(واالسماك التي سجلت ارتفاعا متقاربا بلغت نسبته 

ويعزى هذا االرتفاع إلى شحة المعروض من اللحوم الحمراء وعدم سد حاجة السوق المحلية منها على 
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د من المشاكل التي يواجهها الرغم من توافر اللحوم المستوردة ومن مناشئ مختلفة وذلك يعود الى العدي

مربو الماشية في عموم البالد سيما تلك التي تتعلق بالعقبات التي تحول دون حصولهم على االعالف 

التي يتوقف عليها تغذية الماشية وتنشئتها والبلوغ بها مبلغ ) نتيجة لعدم توافر الكميات المناسبة منها(

في السوق السوداء حيث بلغ سعر الطن الواحد منه النضوج والتكاثر، فضال عن ارتفاع سعر العلف 

ساهم الى حد كبير في تناقص المراعـي الطبيعية، فضال  دينار، كما ان شحة سقوط االمطارالف ) 500(

تهريب الثروة الحيوانية عبر المناطق الحدودية والى أسباب أخرى موسمية كموسم الحج وعيد  عن عمليات

%) 6.1(من المناسبات الدينية، فيما ارتفعت أسعار األسمـاك بنسبة  األضحى المبارك إلى غير ذلك

ويعود هذا االرتفاع إلى قلة المعروض من األسماك الحية نتيجة النخفاض منسوبي دجلة والفرات مقابل 

مقارنة بالعام السابق، فيما %) 6.1(ارتفاع الطلب الحاصل عليها، أما الفواكه فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 

ويعزى ذلك الى استيراد قسم كبير من هذه السلع من %) 5.5( أسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة ارتفعت

اما السكر والمنتجات السكرية ومنتجات االغذية االخرى فقد سجلت نسب ارتفاع متقاربة بلغت  الخارج،

في توزيعه على التوالي ويرجع السبب في ارتفاع اسعار السكر إلى التلكؤ الحاصل  %)4.3و 4.8%(

ضمن مفردات البطاقة التموينية، فيما يعزى ارتفاع اسعار منتجات االغذية بالدرجة االساس الى ارتفاع 

  .قياسا بالعام السابق%) 1.2(اسعار اللحوم واجور العمل فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 

  

اي والقهوة والكاكاو الش(اما بالنسبة للخبز والحبوب والمشروبات غير الكحولية والتي تشمل 

 هفقد سجلت ارتفاعا ضئيال خالل هذا العام بلغت نسبت) والمشروبات الغازية وعصير الفواكه والخضروات

قياسا بالعام السابق، ويعود ذلك إلى الدعم الحكومي السعار الطحين بالنسبة للسلعة %) 0.2(و%) 0.4(

ت غير الكحولية فيعزى ذلك الى إغراق األسواق االولى وفيما يخص السلعة الثانية المتمثلة بالمشروبا

  .مقابل الطلب الحاصل عليها) رة المعروض منهاـوف أي(المحلية بهذه المشروبات 

  

      Alcoholic Beverages And Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ  -2

م السابق، ويعود االرتفاع قياسا بالعا%) 4.9(     سجلت أسعار هذه الفقرة خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة 

الحاصل في أسعار هاتين السلعتين إلى عوامل العرض والطلب والى حصر بيع المشروبات الكحولية في 

  .المحالت المرخصة لبيعها
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                  Clothes  And Footwearالمالبس واألحذية -3

إذ  مقارنة بالعام السابق،%) 2.8( بنسبة 2011        ارتفعت أسعار المالبس واألحذية خالل عام 

قياسا بالعام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد المالبس %) 2.8(ارتفعت أسعار المالبس بنسبة 

مالبس األطفال والمالبس  عارـعلى التوالي والى ارتفاع أس%) 4( و%) 8.4(وخدمات خياطتها بنسبة 

على التوالي ويعود ذلك إلى إن معظم  %) 0.5( و%) 1.4(، %)5.7(الرجالية والنسائية الجاهزة بنسبة 

هذه المالبس مستوردة من دول مختلفة كما ان التاجر يحمل تكاليف النقل والخزن لهذه المالبس وإيجار 

المحالت التجارية وأجور الكهرباء على السعر النهائي للسلعة، فيما حافظت أسعار تنظيف المالبس هذا 

مقارنة %) 3(سجلت ارتفاعا بنسبة فقد  سجلته العام السابق، اما أسعـار األحذيـة العام على السعر الذي

بالعام السابق حيث أن اغلب االحذية مستوردة وبالتالي فان التاجر يحمل ذات التكاليف السابقة الذكر على 

  .السعر النهائي للسلعة

  

   Lpg  , &Electricity , Water ,  Housingالغاز  الكهرباء، المياه، السكن، -4

قياسا بالعام السابق ويعزى هذا %) 11.7( بنسبة 2011       ارتفعت أسعار هذه المجموعة خالل عام 

%) 38.6(االرتفاع بالدرجة األساس إلى ارتفاع أسعار إمدادات المياه والكهرباء ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 

ويعود ذلك إلى %) 10.2(ار اإليجار بنسبة ويعود ذلك الى التسعيرة الجديد للكهرباء فيما ارتفعت اسع

االنخفاض النسبي في أعداد هذه الوحدات، كما  تنامي الطلب على الدور السكنية المعروضة لإليجار مقابل

أن الوحدات السكنية القائمة لم تعد تستوعب األعداد المتزايدة من األسر الجديدة إلى جانب ارتفاع أجور 

حديد تسليح، اسمنت إلى غير ذلك من المستلزمات األخرى لبناء الدور  ومستلزمات العمل من طابوق،

السكنية، فضال عن محدودية االستثمار الحكومي والخاص في قطاع البناء والتشييد، فيما سجلت أسعار 

ويعود ذلك الى ارتفاع سعر النفط في السوق %) 3.1(ارتفاعا بلغت نسبته ) النفط والغاز البنزين،(الوقود 

   .%)1.9(داء خالل اشهر الشتاء فيما سجلت أسعار صيانة وخدمات المساكن ارتفاعا بنسبة السو

  

                             maintenance &Appliances,House Sppliesوالصيانة المنزلية والمعدات التجهيزات-5    

 بالعام السابق ويعود ذلك إلى قياسا%) 1.2( بنسبة 2011      ارتفعت أسعار هذه المجموعة خالل عام 

 الثالجات،(واألجهزة المنزلية من ) االثاث والتجهيزات والسجاد والمنسوجات والمفروشات( ارتفاع أسعار

%) 1و%1.7(بنسبة ) الغساالت واجهزة التكييف والكي ومواقد الطهي وغيرها من االجهزة المنزليـة

 . في األسواق المحلية مقابل الطلب الحاصل عليهاعلى التوالي ويعود ذلك الى وفرة المعروض منها 
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    Healthالصحــة -6

قياسا بالعام %) 8.7( وبشكل ملحوظ لتسجل مانسبته 2011        ارتفعت أسعار هذه الفقرة خالل عام 

) الصيدليات(السابق ويعزى ذلك إلى ارتفاع اسعار المنتجات الصيدالنية كاألدوية في األسواق المحلية 

ة أدوية اإلمراض المزمنة والمستعصية والمنتجات الطبية االخرى والخدمات الطبية وخدمات وخاص

االيكو والفحص بالمفراس والرنين  التحاليل، األشعة، السونار،(إلى جانب ارتفاع أجور  المستشفيات،

  ). المغناطيسي

  

          Transportationالنقــل  -7

ويعود ذلك االنخفاض   قياسا بالعام السابق،2010عام %) 1.9(نسبة        سجلت أسعار النقل انخفاضا ب

والى توفر قطع الغيار والوقود وزيوت وشحوم التزليق ) النقل الخاص(إلى زيادة اعداد سيارات االجرة 

  .والى انخفاض اسعار صيانة معدات النقل الشخصي وإلى انخفاض اجور النقل جوا

  

     icationCommunاالتصــال          -8

قياسا بالعام السابق %) 3.9( وبنسبة 2011        انخفضت أسعار االتصاالت وبشكل واضح خالل عام 

ويعود ذلك إلى انخفاض اسعار خدمات االتصال المتمثلة في التوسع في نشاط عدد من شركات االتصاالت 

اتف من خالل أغراق وذلك من خالل تنويع وتوسيع نطاق خدماتها، والى انخفاض اسعار معدات اله

توفر كارتات تعبئة  السوق المحلية بأجهزة الهاتف المحمول ومن مختلف المناشئ وبأسعار تنافسية،

  ).األرضي(توفر خدمات شبكة االنترنيت وتحديث شبكة الهاتف الثابت  الرصيد بأسعار مناسبة،
 
    Culture &  Recreationالترفيه والثقافـــة  -9

 قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك إلى 2011خالل عام %) 2.2(هذه الفقرة بنسبة  ار       انخفضت أسع

والرسيفر ومعدات التصوير   CDالراديو، توفر المعروض من أجهزة المعدات السمعية والبصرية كالتلفاز،

قابل ومعدات معالجة المعلومات والى توفر الخدمات الترفيهية والصحف والمجالت في األسواق المحلية م

الطلب الحاصل عليها، فضال عن انخفاض أسعار الرحالت السياحية المنظمة إلى كل من إقليم كردستان 

  . والمراقد الدينية في داخل وخارج القطر
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      Education  التعليــــم -10

 ويعود  قياسا بالعام السابق2011خالل عام %) 7.1(      ارتفعت أسعار التعليم بنسبة ملحوظة بلغت 

ذلك إلى ارتفاع أجور الدروس الخصوصية واسعار المستلزمات الدراسية في السوق المحلية والى ارتفاع 

  .االجور في المدارس الخاصة، الكليات األهلية، الدبلوم والماجستير والدكتوراه على النفقة الخاصة

   

   Restaurantsالمطاعـــم  -11

 قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك 2011خالل عام %) 6.4(نسبة        سجلت أسعار المطاعم ارتفاعا ب

إضافة إلى ارتفاع بدالت اإليجار  إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية السيما أسعار اللحوم واألسماك،

  .وارتفاع أجور األيدي العاملة، اضافة الى زيادة الضرائب المفروضة على المطاعم

   

  Goods    & iscellaneous ServicesMالسلع والخدمات المتنوعة  -12

       سجلت هذه الفقرة أعلى نسبة ارتفاع من بين مكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلك لتبلغ 

ويعود ذلك االرتفاع بالدرجة األساس إلى ارتفاع أسعار   قياسا بالعام السابق،2011خالل عام %) 12.7(

عره عالميا نتيجة لزيادة الطلب عليه فضال عن خلفية تداعيات الذهب في األسواق المحلية وذلك الرتفاع س

ضعف الدوالر والعالقة العكسية بين قيمة الدوالر وسعر السلع االساسية كأسعار النفط والطاقة وغير ذلك 

  .من السلع المقومة بالدوالر بما في ذلك الذهب

  

                 index  nsumer Price  Seasonal Changes  in Co       التغيرات الفصلية لألسعار-ثانيا 

في ) Headlined(      أما بالنسبة للتغير الفصلي الحاصل في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 

الفصل االول والثالث  خالل  تشير االحصائيات الى تقارب نسب االرتفاع المتحققة2011العراق خالل عام 

على التوالي قياسا بالعام السابق، فيما %) 5.2و %5.5 ،%5.6(نسبته هذا العام لتسجل ما والرابع من

خالل الفصل الثاني مقارنة بذات الفصل من العام السابق، وكان التغير الفصلي %) 6.2(سجلت ما نسبته 

في نسب االرتفاع المتحققة في الرقم القياسي بعد االستبعاد منسجما مع التغير الحاصل في الرقم القياسـي 

وجاء هذا %) 6.8(و%) 7.3(باستثناء الفصل الثالث والرابع حيث سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته  عامال

 )الصحة(وفقرتي ) الغاز الكهرباء، المياه، السكن،(االرتفاع منسجما مع االرتفاع الملحوظ في فقرة 

  .)23(جدول رقم ال ملحق ،)التعليم(و
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 المياه، السكن،(ة العراقية فقد احتلت كل من فقرة ونظرا للتغير الحاصل في نمط انفاق االسر

اهمية تزيد على النصف في الرقم القياسي ) االغذية والمشروبات غير الكحولية(وفقرة ) الغاز الكهرباء،

السعار المستهلك وعليه فأن تغيرها الفصلي سينعكس على تغير الرقم القياسي العام  السعار المستهلك، 

إن أسعار الفقرة األولى قد سجلت تقاربا في نسب االرتفاع الملحوظ ) 23(ول رقم جدالويتبين من ملحق 

على التوالي قياسا بذات الفصلين %) 11.8( و%)11.1(التي سجلتها خالل الفصلين االول والثاني والبالغة 

العام لتسجل من العام السابق وتقاربت ايضا نسب االرتفاع المتحققة خالل الفصلين الثالث والرابع من هذا 

على التوالي قياسا بذات الفترة من العام السابق، وتعكس هذه التغيرات  %)11.6(و%) 12.3(ما نسبته 

اتجاه الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المعروضة لإليجار السيما في العاصمة بغداد، اما بخصوص 

اعا ملحوظا خالل الفصل االول من هذا انها سجلت ارتف) 23(جدول رقم الالفقرة الثانية يالحظ من ملحق 

مالبثت ان تراجعت خالل الفصل الثاني %) 5.2(العام قياسا بذات الفصل من العام السابق بلغت نسبته 

قياسا بذات الفصل من العام السابق واستمرت هذه النسبة بالتراجع لتسجل ارتفاعا %) 4.9(لتسجل نسبة 

لث والرابع مقارنة بذات الفترة من العام السابق حيث تركز ولكال الفصلين الثا%) 1.2(بلغت نسبته 

والتي سجلت اتجاها تصاعديا في  )االسماك واالغذية البحرية (-1 :االرتفاع بالدرجة االولى في اسعار

 ،%3.2(حيث بلغت  2010الفصول االربعة من هذا العام قياسا بالعام السابق  نسب ارتفاعها خالل

والتي سجلت نسب ) اللحوم الطازجة او المبردة او المجمدة( -2 التوالي وعلى %)11.2و5.1% ،5.2%

وسجلت تقاربا ملحوظا خالل %) 7.5(ارتفاع ملحوظة ومختلفة السيما خالل الفصل االول حيث بلغت 

خالل %) 4.8(فيما ارتفعت بنسبة %) 6.5و %6.4(الفصلين الثاني والثالث في نسب ارتفاعها لتبلغ 

 اسعار اللبن والجبن والبيض والتي اخذت باالرتفاع -3ن هذا العام مقارنة بالعام السابق والفصل الرابع م

اما  على التوالي قياسا بالعام السابق،%) 9.7و %9 ،%3.7(ابتداءا من الفصل الثاني من هذا العام وبنسبة 

ها ضمن مفردات التغيرات التي طرأت على اسعار الزيوت والدهون والسكر فأنها ترتبط بآلية توزيع

  .البطاقة التموينية

  .اما بالنسبة لباقي مكونات الرقم القياسي السعار المستهلك فقد تميزت باتجاهات فصلية مختلفة       
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  تطورات اسعار الفائدة  -ثالثا

 )policy rate( معدالت اسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي -أ

سنويا اعتبارا من نيسان % 6) سعر السياسة(ماد مؤشر سعر الفائدة      باعت 2011/استمر البنك خالل عام   

ت اسعار فوائد االتئمان وايداعات المصارف بالدينار لدى هـذا البنـك            ظ وتبعا لذلك فقد احتف    2010/

  .بمستوياتها السابقة

  

  تمان المصرفيئ معدالت اسعار الفائدة على االيداع واال-ب

 وصل الـى    2011لى ودائع التوفير لشهر كانون االول من عام         المعدل الموزون السعار الفوائد ع     -

 %).1.2( أي انه ارتفع بمقدار 2010نهاية كانون االول من عام %) 3(مقابل %) 4.2(

 2011بلغ المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائع الثابتة لـشهر كـانون االول مـن عـام                   -

، يميل المعـدل المـوزون      %)0.2( يادة قدرها  أي بز  2010نهاية العام   %) 5.9(مقابل  %)  6.1(

السعار الفوائد على االيداع المصرفي لدى المصارف نحو االرتفـاع وذلـك الرتفـاع االسـعار      

  .الممنوحة عليها من قبل هذه المصارف

نهاية شـهر   %) 4.5(بمقدار  %) 11.4(والبالغ  انخفض المعدل الموزون السعار الفوائد على االئتمان        

، تميل اسـعار الفوائـد      %)12( والذي بلغ    2010 عما كان عليه نهاية العام       2011من العام   كانون االول   

  .على االئتمان نحو االنخفاض وذلك النخفاض االسعار المستوفاة منها من قبل المصارف
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  لسادسلفصل اا
 

  2011لعام  ميزان المدفوعات العراقيوتطورات القطاع الخارجي 
Balance of Payment and External Trade Developments  

  
  التــجارة الخارجيــــة 

  ملحوظاًاًنمو) الصادرات الوطنية مضافا اليها االستيرادات ( حجم التجارة الخارجيةشهد      

، 2010ترليون دينار عام ) 111.9( بعد ان حقق ترليون دينار) 149.2(ليبلغ  2011خالل عام 

 اسعار النفط ارتفاع وتعزى هذه الزيادة الى ،قياسا بالعام السابق%) 33.2(أي بزيادة قدرها 

الى جانب ارتفاع %) 53.9(الخام عالميا االمر الذي ترتب عليه ارتفاع الصادرات بنسبة 

نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي االجمالي  بالنسبة الى أما ،%)8.9( بنسبة االستيرادات

، %)70.6 ( والبالغة2010 فقد حافظت على النسبة ذاتها المتحققة في العام 2011في عام 

  .اهم مؤشرات التجارة الخارجية) 10(يوضح الجدول رقم 

  

  ) 10(جدول رقم 

  مليار دينار           2011- 2010                  أهم مؤشرات التجارة الخارجية 

  2010  
نسبة الى الناتج 

  المحلي االجمالي
2011  

نسبة الى الناتج 

  المحلي االجمالي

 70.6  149155.6 70.6  111944.3  التجارة الخارجية

 44.1  93226.2  38.2  60563.4  الصادرات

 26.5  55929.4 32.4  51380.9  االستيرادات*

 17.7  37296.8 5.8  9182.5  الميزان التجاري

    211310.0    158521.5  الناتج المحلي االجمالي

  االستيرادات محسوبة على اساس سيف* 
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  أهـم الشركاء التجارييـن للتجارة الخارجية للعراق

  

، 2011على صعيد تطورات حجم التجارة الخارجية مع أهم الشركاء التجاريين خالل عام 

الذي يبين أهم الشركاء التجاريين نالحظ ان التجارة الخارجية مع هذه ) 11 ( ل رقمومن الجدو

من أجمالي حجم التجارة الخارجية وشكلت صادرات واستيرادات %) 71(الدول شكلت نسبة 

  :من خالل تحليل البيانات أدناه وكما مبين ،%)29(الدول االخرى النسبة المتبقية والبالغة 

  

التجاريين حيث بلغت حصتها  من أهم الشركاء تحدة االمريكيةتعد الواليات الم - 

من أجمالي حجم التجارة الخارجية، وتعود هذه الزيادة الى ارتفاع قيمة %) 17.8(

وارتفاع االستيرادات منها بنسبة %) 53.9( الصادرات الى الواليات المتحدة بنسبة

)8.9.(%  

من اجمالي %) 12.9(نية وبنسبة الثاني فقد كان من نصيب السوق الصي أما المركز - 

 .قياسا بالعام السابق%) 31.6(حجم التجارة الخارجية وبنسبة زيادة 

أستحوذت السوق الهندية على المركز الثالث من بين أهم الشركاء التجاريين للتجارة  - 

 %).9.9(الخارجية لتصل الى نسبة 

ل بذلك المركز الرابع أرتفعت حصة السوق السورية من أجمالي التجارة الخارجية لتحت - 

اجمالي حجم التجارة الخارجية وقد جاء هذا  من%) 7.9(ولتستحوذ على ما نسبته 

على %) 8.9(و %) 53.9(االرتفاع نتيجة زيادة كل من الصادرات واالستيرادات بنسبة 

 .التوالي قياسا بالعام السابق

، %5.2، %7.2(سبة واحتلت اسواق كل من كوريا الجنوبية، ايطاليا، اليابان، على ن - 

 .على التوالي من اجمالي التجارة الخارجية%) 4.6

0
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  ) 11 (جدول رقم 

  مليار دينار             2011-2010تطور حجم التجارة الخارجية مع اهم الشركاء التجاريين      
2010  2011  

  الدولة
 االستيرادات  الصادرات

 

حجم التجارة 

  ارجيةالخ
  استيرادات  الصادرات

حجم التجارة 

  الخارجية

االهمية النسبية 

لحجم التجارة 

  الخارجية

معدل النمو 

(%)  

 45.7 17.8  26513.1  3607.4  22905.7  18194.5  3314.1  14880.4  الواليات المتحدة

 31.6 12.9  19259.6  7886  11373.6  14633.4  7244.7  7388.7  الصين الشعبية

 47.6 9.9  14768.7  1521.3  13247.4  10003.7  1397.6  8606.1  الهند

 13.4 7.9  11816.2  10212.7  1603.5  10423.9  9382.2  1041.7  سوريا

 39.7 7.2  10664.8  2628.7  8036.1  7635.5  2414.9  5220.6  كوريا الجنوبية

 44.0 5.2  7761.9  1292  6469.9  5390.0  1186.9  4203.1  أيطاليا

 47.9 4.6  6894.9  676.7  6218.2  4661.3  621.7  4039.6  اليابان

 37.6 2.3  3357.9  962  2395.9  2440.2  883.7  1556.5  فرنسا

 14.0 1.6  2425.5  2052.6  372.9  2127.9  1885.7  242.2  المانيا

 14.8 1.6  2425.5  1996.7  428.8 2112.9  1834.3  278.6  االردن

 26.1 29.0  43267.5  23093.3  20174.2 34321.0  21215.1  13105.9  دول أخرى

 33.2 100.0  149155.6  55929.4  93226.2 111944.3  51380.9  60563.4 المجموع

  

  

ام    2011 اريين لع االهمية النسبية لتجارة العراق مع الشرآاء التج

اليابان
4.6%

أيطاليا
5.2%

دول أخرى 
28%

الواليات المتحدة
17.8%
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سوريا9.9%
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آوريا الجنوبية
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  التركيب السلعي للصـادرات

   

) 12 (جدول رقم  وفقا للتصنيف الدولي2011بالنظر الى التركيب السلعي للصادرات لعام 

 الدول االخرى لتبلغ نالحظ ان صادرات الوقود المعدني شكلت غالبية صادرات العراق الى

من اجمالي الصادرات، في حين لم تشكل بقية %) 99.2(ترليون دينار وبنسبة ) 92.5(

  .من اجمالي الصادرات%) 0.8(صادرات السلع االخرى اال نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 

    
  )12 (جدول رقم 

  مليار دينار               2011-2010                       الهيكل السلعي للصادرات 

  2011  2010  السلعة

 261.0  169.6  االغذية والحيوانات الحية

 0 0  المشروبات والدخان

 139.8 90.8  المواد الخام باستثناء الوقود

 92527.0 60109.2  الوقود المعدني

 0 0  الشحوم الحيوانية والزيوت النباتية

 9.3 6.1  المواد الكيمياوية

 46.6 30.3  مصنوعات اساسية

 223.8  145.3  االالت ومعدات النقل

 0 0  مصنوعات متنوعة

 18.7 12.1  سلع غير مصنفة

 93226.2 60563.4  مجموع الصادرات

  

  التركيب السـلعي لالسـتيرادات

  

  :يالحظ ما يليلتركيب السلعي  االستيرادات وفقا لبالنسبة الى

يون دينار وبأعلى نسبة مساهمة ترل) 21.5( ارتفاع استيرادات اآلالت ومعدات النقل لتبلغ - 

قياسا بالعام السابق، تليها المصنوعات %) 8.8(من اجمالي االستيرادات وبنسبة نمو %) 38.5(

ليبلغ ما %) 11.4(، فيما استحوذت المصنوعات االساسية على نسبة %)15.8(المتنوعة بنسبة 

رادات الوقود المعدني ترليون دينار، في حين حققت استي) 6.4(استورد من هذه المصنوعات 

على  )المواد الكيمياوية والشحوم الحيوانية والزيوت النباتية(واستحوذت كل من %) 9.8(نسبة 

اما بالنسبة الى بقية المستوردات من السلع . على التوالي%) 6.4( ،%)6.7(نسب متقاربة 
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االستيرادات، كما من اجمالي %) 11.4(والمواد االخرى فاستأثرت بالنسبة المتبقية والبالغة 

  ). 13 (مبين في الجدول رقم 

  
  ) 13(جدول رقم 

                    مليار دينار2011-2010                        الهيكل السلعي لالستيرادات 

  2011  2010 السلعة

 3020.2  2774.6  االغذية والحيوانات الحية

 727.1 668.0  المشروبات والدخان

 1006.7 924.9  ام باستثناء الوقودالمواد الخ

 5481.1 5035.3  الوقود المعدني

 3579.5 3288.4  الشحوم الحيوانية والزيوت النباتية

 3747.3 3442.5  المواد الكيمياوية

 6376.0 5857.4  مصنوعات اساسية

 21532.8 19781.6  االالت ومعدات النقل

 8836.8 8118.2  مصنوعات متنوعة

 1621.9 1490.0  سلع غير مصنفة

 55929.4 51380.9  مجموع االستيرادات
  

  

       ميـزان المدفـوعات 

فائضاً  )25(جدول رقم ال كما يوضحه ملحق 2011 ميزان المدفوعات العراقي لعام سجل  

مليون دوالر خالل عام ) 6286.3( مقارنة مع فائض مقداره مليون دوالر) 10393.7(قدره 

) 39048.0(س للفائض الحاصل في الميزان التجاري والبالغ ويعود ذلك بشكل رئي، 2010

) 1716.3(، كما ساهم صافي االستثمار المباشر في تحقيق ذلك الفائض والبالغ مليون دوالر

  والتحويالت الجارية عجزاًالدخل،  الخدماتات كل من حسابترظه، في حين امليون دوالر

عاله أ انعكست المؤشرات ، على التواليمليون دوالر) 4385.8، 201.6، 8095.2(مقداره 

مليون دوالر استنادا الى ) 26365.4(في تحديد وضع الحساب الجاري الذي سجل فائضا بقيمة 

يزان بنود موتتمثل ، )FOB (من الصادرات واالستيرادات على اساس فوب احتساب كال

  -:اآلتيب 2011 امـالمدفوعات لع
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   الحساب الجاري -اوال

مليون  )26365.4( مقداره فائضاً 2011 خالل عام في الحساب الجاريسجل صا       

مليون ) 6430.4(مقارنة مع فائض بلغ  )من الناتج المحلي االجمالي % 14.6وبنسبة ( دوالر

مقداره  بارتفاع اي )من الناتج المحلي االجمالي %4.7 وبنسبة( 2010 دوالر في عام

 صافي الخدمات وصافي مجموع الميزان التجاري و هذا الحسابلثيمر ودوال مليون) 19935(

سلوك الدولة من خالل الموازنة  يعكسالدخل وصافي حساب التحويالت الجارية بدون مقابل، و

  .الخاصالقطاع  والعامة للدولة

-10000

0

10000

20000

30000

40000

الميزان التجاري  صافي الخدمات صافي الدخل صافي التحويالت
بدون مقابل 

امي  2011-2010 مكونات الحساب الجاري لع

2010 2011
  

  

 تفاصيل مكونات هذا الحساب على النحو أدناهومن البيانات المتاحة لدينا نستعرض 

  -:التالي

   الميزان التجاري -1

مليـون  ) 24612.4( ارتفاعا بمقدار    2011خالل عام    التجاري   الميزانشهد فائض   

 )من الناتج المحلي االجمالي   % 21.6( وبنسبة   مليون دوالر ) 39048.0(دوالر ليصل الى    

مليـون  ) 14435.6(بلـغ    والذي حقق فائـضا      2010الميزان التجاري لعام    مع   مقارنة

) 79680.5( الكلية حيث بلغت      الصادرات  الرتفاع   محصلةك وقد جاء هذا االرتفاع      ،دوالر

) 79407.5( والتي بلغت     عوائد تصدير النفط الخام    جاء اغلبها نتيجة زيادة   و  دوالر مليون

 خالل عام   دوالر للبرميل الواحد  ) 115-86(مليون دوالر وبمعدل سعر برميل تراوح بين        

 مليون دوالر، امـا صـادرات       )52(، اضافة الى عوائد المنتجات النفطية والبالغة        2011

لمقابـل  با ،مليون دوالر ) 221(المنتجات االخرى غير النفطية بضمنها الكبريت فقد بلغت         

 مليون دوالر على اسـاس سـيف و       ) 47802.9(قد بلغت ماقيمته    الكلية  الستيرادات  فأن ا 
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+ تكاليف الشحن % 11% (15(بعد استقطاع   فوب  اساس   على   مليون دوالر ) 40632.5(

تتمثل االستيرادات الكلية باالستيرادات الحكومية      من قيمة االستيرادات الكلية،      ))أمينت% 4

مليـون دوالر علـى     ) 10986.7(مليون دوالر على اساس سيف و       ) 12925.5(البالغة  

مليـون دوالر   ) 34877.4(اساس فوب اضافة الى استيرادات القطاع الخاص والتي بلغت          

  .ون دوالر على اساس فوبملي) 29645.8(على اساس سيف و 
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الصادرات االستيرادات  الميزان التجاري 

امي 2011-2010 مكونات الميزان التجاري لع

2010 2011
  

  

   صافي الخدماتحساب  -2

مليون ) 1051.1( بمقدار 2011 خالل عام حساب صافي الخدمات   ارتفع العجز في    

في عام ) 7044.1(بعد ان كان  2011مليون دوالر لعام ) 8095.2(دوالر ليصل الى 

مليون ) 10920.1( البالغة قيمة المدفوعاتزيادة ذا العجز نتيجة ـاء هـجو 2010

العراق من البلدان  لكون ذلك ودوالرمليون ) 2824.9( البالغة ن المقبوضاتع دوالر

  .المتلقية الغلب انواع الخدمات السيما خدمات النقل، التأمين والخدمات المالية

  

   الدخل صافي -3

ضا  بعد ان حقق فائ2011مليون دوالر لعام ) 201.6 (بلغاً عجزسجل صافي الدخل         

 عن تسديد الفوائد المترتبة عن العجزهذا ونجم  2010مليون دوالر في عام ) 1591.4(بلغ 

مليون  )220( والذي بلغ  الحاصل في دخل االستثمار الرسميالنخفاضاضافة لالدين العام 

دوالر وذلك النخفاض االيرادات الخارجية الناجمة عن االستثمار في اذونات الخزائن االجنبية 

 السندات المستحقة لكل من البنك المركزي ووزارة المالية وكذلك انخفاض االيرادات وفوائد
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الودائع بالعملة االجنبية ووحدات حقوق السحب  المتحققة عن فوائد كل من االستثمار الليلي،

  .الخاصة

  

   )المنح والمساعدات(حساب التحويالت بدون مقابل الجارية  -4

 قـداره ارتفاعـا م   2011خـالل عـام      مقابـل    بدون  التحويالت صافي عجز سجل 

   مليـون دوالر  ) 4385.8 ( ليبلـغ  2010مليون دوالر عن مستواه في عـام         )1833.3(

 التحويالت الجارية بدون مقابل للقطاع الرسمي فقـد سـجلت           وتمثل هذا العجز في حساب    

 حـرب   وجاء هذا العجز نتيجة للتعويضات المقدمة عن       مليون دوالر ) 4500.8(عجزاً بلغ   

مليـون دوالر   ) 3969.3(من ايرادات النفط الخام والبالغة      %) 5(الخليج والتي تشكل نسبة     

كتعويضات مدفوعة الـى الواليـات المتحـدة        مليون دوالر    )400.0(اضافة الى ماقيمته    

   .مليون دوالر عن اشتراكات العراق في المنظمات واالتحادات الدولية) 138.9(واالمريكية 

  

  ساب الرأسمالي والماليالح -ثانياً

اسفرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خالل هذا العـام عـن                

) 2273.7(مقارنة مع صافي تـدفق بلـغ         مليون دوالر ) -22804.3(مقداره  صافي تدفق   

التي شهدها هذا الحـساب خـالل عـام    تطورات ال وفيما يلي 2010مليون دوالر خالل عام     

2011:-                        

  

  الحساب الرأسمالي -1
يتكون هذا الحساب من التحويالت الرأسمالية المرتبطة بتكوين اصول ثابتة في االقتصاد              

الـدول المانحـة    وبالتالي تم ادخال المنح االستثمارية النقدية والعينية التي قامـت بتقـديمها             

واستناداً لذلك فقد سجلت فقرة صـافي       ،  )نالجانب الدائ (لصندوق االعمار التابع للبنك الدولي      

مليون ) 850.8(مقابل فائضا بلغ     مليون دوالر ) 11.1(التحويالت الرأسمالية فائضا مقداره     

  .2010دوالر لعام 

  

 الحساب المالي  -2

باسـتثناء  ( 2011 مليـون دوالر لعـام    ) 12421.7( قدارهشهد هذا الحساب عجزا م      

باسـتثناء   (2010مليـون دوالر لعـام      ) 7709.2( لـغ مقابل فائضا ب  ) االصول االحتياطية 

ـ     جاء ذلك و) االصول االحتياطية   هدتها مكونـات هـذا الحـساب       ـ نتيجة للتطورات التي ش

  -:وكاالتي
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 الستثمار المباشرا -ا
 مليـون دوالر  ) 1716.3(فائـضاً مقـداره      2011لعام  حقق صافي االستثمار المباشر         

 جاء هذا الفائض نتيجة     وقد   2010ليون دوالر خالل عام     م) 1271.3(مقارنة مع ما مقداره     

 2010 عـن عـام      مليون دوالر ) 2082.3 ( والبالغة مجموع المبالغ الداخلة للعراق   الرتفاع  

، اما المبالغ المحولة من العراق الى الخارج الغـراض          مليون دوالر  )1396.2(والتي بلغت   

) 124.9(والـذي بلـغ      2010 مع عام    مقارنة مليون دوالر ) 366.0(استثمارية فقد بلغت    

  .مليون دوالر

  

 استثمار الحافظة -ب
 مقارنـة  2011مليون دوالر لعـام  ) 6447.1(اً بلغ  عجزسجل صافي استثمار الحافظة           

الحاصـل  لعجز  نتيجة ل  ويعزى هذا    ،مليون دوالر ) 795.4(سجل فائضا بلغ    حيث   2010بعام  

 ه والذي تم تخفيض   مليون دوالر ) 6541.4(والذي بلغ   صافي االستثمار في سندات الحكومة      في  

  . مليون دوالر) 94.3 (والبالغ )قطاعات اخرى(صافي التداول في االسهم  بالفائض الحاصل في

  

 اآلخراالستثمار   -  ج
 بعـد ان    2011 خالل عـام     مليون دوالر ) 7690.9(  قدره ارتفاعاً هذا الحساب سجل        

لقطـاع  ااسـتثمار   يضم  و 2010 مليون دوالر في عام      )5642.5(بلغ   اً انخفاض كان مسجالً 

) 8839.1(  صافي موجودات الحكومة   حيث بلغ  ، جانبي الموجودات والمطلوبات    في الرسمي

بيانات عن الـدين الخـارجي فيمـا        ، علما ان هذا الحساب يتضمن       2011مليون دوالر لعام    

   .القساطيخص المسحوب من القروض الجديدة والفوائد المرسملة وتسديدات ا

   قد اظهرتـ يتعلق بالقطاعات الخاصة والتي تضم شركات االيداع االخرى ف في ماماا  

مليون دوالر حيث سـجلت     ) 1148.2(النتائج انخفاض في صافي الموجودات االجنبية بقيمة        

 زيـادة   المطلوباتسجلت  مليون دوالر في حين     ) 940.7(الموجودات االجنبية انخفاضاً بلغ     

  .مليون دوالر) 207.5( بمقدار

  

  )االحتياطيات الرسمية( االصول االحتياطية -د

حقوق السحب الخاصة، وضـع االحتيـاطي        الذهب النقدي، :  االحتياطية األصولتشمل    

)  ماليـة  وأوراقعمالت، ودائـع     (األجنبين النقد   ـ م واألصولد الدولي   ـلدى صندوق النق  

  .اضافة الى بند االستحقاقات االخرى
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اي التغيـر فـي     ( 2011 لعام   مليون دوالر ) 10393.7(حساب فائضا بلغ    حقق هذا ال      

مليـون دوالر لعـام     ) 61035.0 (والبالغـة ) ودات االحتياطية للبنك المركزي   جاجمالي المو 

وتم االخـذ بنظـر      مليون دوالر،  )50643.0(  والذي سجلت فيه   2010قياساً بعام    2011

  .يون دوالرمل) 18.3(االعتبار فروقات التقييم البالغة 

  

   فقرة صافي السهو والحذف –ثالثاً 

 وقد ظهـرت    ،مليون دوالر ) 3561.1(سجلت فقرة صافي السهو والحذف مبلغاً قدره           

هذه الفقرة بأشارة سالبة مما يعني ان هناك معامالت مدينة لم تسجل في ميزان المدفوعات او                

 بالكامل وربما   ىالخاص لم تغط  هناك معامالت تخص االستيرادات سواء الحكومية او للقطاع         

 اكثر وتجدر االشارة الى ان هذه الفقـرة هـي فقـرة              بشكل تفسر ان هناك قيود دائنة قدرت     

  .موازنة بين القيود الدائنة والقيود المدينة
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  الفصل السابع

  

  نظام المدفوعات العراقي   
Iraqi Payment System (IPS)  

  -:يدـتمه
   

، كاحد أنظمة 2006طبق البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات االلكتروني منذ عام 

الدفع والتسوية لتبادل المعلومات الكترونيا بين المصارف، وسعى الى تطوير أداء وفاعلية هذا 

ل دوره كمشغل للنظام وتهيئة البنى التحتية الالزمة له الى جانب مهامه النظام من خال

كمشرف ومراقب للنظام من خالل وضع القواعد والمعايير التي تحكم عمل هذه االنظمة 

والحفاظ على سالمة ونزاهة العمليات بغية تطوير عمل الجهاز المصرفي ورفع مستوى 

الي في البلد من خالل تداول االموال الكترونيا وتقليل كفاءته وفاعليته في تحقيق االستقرار الم

  .االعتماد على التداول الورقي للنقود

ويعد هذا النظام من االنظمة الكفؤءة حيث أتسم بالسرعة واالمان والموثوقية والكفاءة في 

التسويات ما بين البنوك، االفراد المؤسسات الحكومية مما يعزز من تنفيذ الدفعات بسرعة 

  .   ر وبتكاليف أقلويس

  - :يتكون نظام المدفوعات العراقي من االنظمة التالية

  

 )  RTGS )Real Time Gross Settlementنظام التسوية االجمالية اآلنية  -اوال

  

 يعمل نظام التسوية االجمالية اآلنية على وفق ضمان تسوية أوامر الدفع العالية القيمة             

  .شاركين والمتبادلة بينهم بصورة فعلية ومستمرة خالل يوم العملالصادرة من قبل الم

يتمتع النظام بمزايا أمنية عالية تضمن عدم حدوث أختراق، تالعب أو تطفل على شبكة     

النظام كما ويوجد موقعين بديلين للنظام لحماية المعلومات في حالة حدوث اي عطل أو ضرر 

 في هذا النظام  تم اشراك جميع المصارف انهذكرفي الموقع االساسي، ومن الجدير بال

  . 2006باالضافة الى وزارة المالية منذ بدء العمل به في آب 
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      )ACH-C) Automated Clearing Houseنظام المقاصة اآللية   -ثانيا
 

 عملية تبادل ملفات أوامر الدفع بين المشاركين وأحتساب ة يتم في نظام المقاصة اآللي

 الى نظام التسوية  (NSI)ع التبادلي لكل المشاركين ونقل صافي اوامر التسويةصافي الوض

  -: يشمل النظام RTGSاالجمالية اآلنية

 .SVPOأوامر دفع واطئة القيمة  -

هو جزء من نظام المقاصة االلية يتم و: CEPنظام مقاصة الصكوك االلكترونية  -

اصل الصك في الفرع من خالله تبادل بيانات وصورة الصك الكترونيا ويحفظ 

) 27(، وبلغ عدد المشاركين فيه 3/1/2011المودع فيه، بدأ العمل به فعليا بتاريخ 

مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي كمشارك ومن المؤمل شمول جميع 

 .      المصارف المجازة بهذا النظام

  

 GSRS) Securities Governmentنظام أيداع وتسجيل السندات الحكومية  -ثالثا 

Registration System(  

      

وهو نظام يعمل على ادارة السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركـزي العراقـي                    

ووزارة المالية ومن خالل هذا النظام يستطيع البنك المركزي مراقبة السيولة من موقعه ومـن               

  :وظائفه

  . السوق االولية–ات الحكومية ادارة عملية المزاد الذي يتم من خالله اصدار السند - 

تحديث السجل الرئيسي والذي يتم فيه تسجيل السندات كوصف للسند ومالكه وتـسوية              - 

عملية تحويل سند الملكية من مالك الى اخر اضافة الى احتساب الفوائـد ومـدفوعات               

 .االسترداد والرهون

 السوق –ف تسوية العمليات الخاصة بالسندات الحكومية والحاصلة مابين المصار - 

) FOP(الثانوية ومنها عمليات البيع والشراء والتي تتضمن العمليات الخالية من الدفع 

والتي تحصل بين مصرفين او بين مصرف وزبونه ويتم نقل ملكية السند بدون تحويل 

والتي تحصل بين مصرفين ويتم نقل ملكية ) DVP(االموال والعمليات مقابل الدفع 

  .والرهون) Repo(ند مقابل تحويل االموال واتفاقيات اعادة الشراء ومعكوساتها الس
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مصرفا باالضافة الى اشتراك ) 24( وقد بلغ عدد المصارف المشاركة بهذا النظام     

في مزادات حواالت خزينة جمهورية ) هيئة التقاعد الوطنية(مؤسسة مالية غير مصرفية 

  . العراق

  

  ) IIBN )   Banking Network–Iraq Interعراقية شبكة ربط المصارف ال
   

     وهي شبكة السلكية ذات تقنية عالية تمتاز بالسرعة والكفاءة والسرية العالية وامكانية 

واالهلية ووزارة المالية بالبنك  التوسع تربط الفروع الرئيسية لجميع المصارف الحكومية

كزي مع بعضها البعض بغية دعم نظام المركزي باالضافة الى ربط فروع البنك المر

الفعاليات التي تتعلق باالموال  مختلف المدفوعات العراقي والمصارف المجازة النجاز

والتحويالت االلكترونية الى جانب التطبيقات المصرفية االخرى التي تتم بين المصارف، وقد 

  .2009لشبكة في عام مصرف منذ البدء بتشغيل ا) 45(بلغ عدد المصارف المستخدمة للشبكة 

  

  ) Upgrade (اريع المستقبلية لنظام المدفوعات العراقي التطورات والمش

  

واصل البنك المركزي العراقي تطوير وتحديث أنظمة المدفوعات آنفة الذكر وبالتنسيق مع      

  - :المنظمات الدولية من خالل استراتيجته ورؤيته المستقبلية لعملية تحديث االنظمة وكما يلي

  

  )ILF) Intraday loan Facility تسهيالت االقراض النهاري - 

لغرض توافق ) RTGS(تفعيل تسهيالت االقراض النهاري للمصارف المشاركة في نظام     

مع المعايير الدولية وضمان تقليل االختناقات وعدم أنكشاف حسابات المصارف ) IPS(نظام 

  .خرىوااليفاء بكافة التزامتها تجاه المصارف اال

  

 )RTGS, C- ACH, GSRS( تطوير أنظمة المدفوعات - 

   استمر العمل لتطوير وتحديث أنظمة المدفوعات من خالل أستحداث وظائف جديدة لغرض 

أستيعاب تزايد حجم المعامالت التي تتم من خالل النظام بما يتالئم مع المعايير واالنظمة 

في المصارف العاملة في ) C.B.S(ة المختلفة الدولية ولتتوافق بسهولة مع االنظمة المصرفي

لتحديث البيانات بين نظام المدفوعات واالنظمة المصرفية ) Gateway(العراق عن طريق 
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بما يمنح مرونة أدخال واسترجاع البيانات والمعامالت وتسهيل عملية خزن النسخ االحتياطية 

  .لضمان عدم فقدان المعلومات

  نظام المتاجرة- 

 مع سوق العراق  GSRS)(نظام المتاجرة على ربط نظام ايداع السندات الحكومية      يعمل 

لالوراق المالية لتسهيل عملية المتاجرة وتفعيل السوق الثانوية من خالل تبادل االسهم والسندات 

بين المصارف المشاركة في هذا النظام، والذي سيسمى بنظام الحفظ المركزي لالوراق المالية 

)CSD .(  
 
 IRPSI) Iraqi Retail Payment Systemمشروع تطوير أنظمة المدفوعات بالتجزئة  - 

Instruction(.  

لتســهيل عمليات ) ACH(     يتضمن المشروع العمل على تطوير نظام المقاصة االلية 

 وأنشاء ،)…Mobil, POS, ATM( التسـويات للدفع بالتـجزئة التي تتـم عـن طريـق

الذي يعمل على تسهيل أجراءات عمليات التسوية ) national Switch(الموزع الوطني 

 .وانسيابية تبادل الدفوعات فيما بين المصارف عن طريق نظام المدفوعات
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  العنـــوان  رقم الجدول
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مليار دينار

االهمية النسبية 20102011%

8366.28808.64.15

73570116184.954.74

72905115488.454.41

665696.50.33

3678.73879.91.83

2462.72671.61.26

8832.810486.24.94

9376.610323.64.86

12172.213941.66.57

15517.718075.78.52

2051.22779.31.31

13466.615296.47.21

25276.727882.813.14

22388.124640.811.6

2888.632421.5

159253.6212254.9100

732.1945

158521.5211310

   ـــــ   االنواع االخرى من التعدين 

الصناعة التحويلية 

جدول  رقم (1)

   ـــــ  البنوك والتامين 

   ـــــ  النفط الخام 

   ـــــ   ملكية دور السكن 

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 

الكهرباء والماء 

البناء والتشيد 

النقل والمواصالت والخزن

تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 

المال والتامين وخدمات العقارات 

ناقصا رسم الخدمة المحتسب

الناتج المحلي االجمالي 
   المصدر : وزارة التخطيط/ الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات                                                                         

             الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية (2010 - 2011)

   ـــــ  خدمات الحكومة

   ـــــ  الخدمات الشخصية 

المجموع حسب االنشطة 

التعدين والمقالع 

الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك 

االنشطة االقتصادية 



 مليون دينار

17.2

1.09

المصدر : وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

57925.962896.9الناتج المحلي االجمالي

289.3352.3ناقصا رسم الخدمة المحتسب

58215.263249.2100المجموع حسب االنشطة

667.4687.4الخدمات الشخصية 

10090.410877.4الحكومة العامة 

10757.811564.818.28خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

7077.47289.811.53     ـــــ  ملكية دور  السكن

810.41036.21.64     ـــــ  البنوك والتامين

7887.8832613.16المال والتامين وخدمات العقارات

3836.34151.36.56تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

1451.81551.72.45النقل والمواصالت والخزن

2636.227244.31البناء والتشيد

978.71057.61.67الكهرباء والماء

1687.51727.12.73الصناعة التحويلية

166.7169.60.27      ـــــ   االنواع االخرى من التعدين

24099.627160.642.94      ـــــ    النفط الخام

24266.327330.243.21التعدين والمقالع

4712.84816.57.62الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

جدول رقم (  2  )

االهمية النسبية %20102011االنشطة االقتصادية

        الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الثابتة (2011-2010 )        



20102011نسبة التغير 1:2 %2011(2)2010(1)نسبة التغير 1:2 2011%(2)2010(1)

5543.96542.8182748.828092.2495.8429.3الحنطة 

27.9282.4224.7-9.31137.2820.2-4026.73650.9الشعير

6.6406356-9570.610193.76.538863629.2المجموع

الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات / وزارة التخطيط

 جدول رقم ( 3  )

االنتاج الزراعي والمساحات المزروعة في العراق وانتاجية الدونم الواحد لعامي 2011-2010

غلة الدونم الواحد (آغم) االنتاج (الف طن)

المحصول

المساحة المزروعة (الف دونم)



               الف طن

نسبة التغير (1:2) %2011(2)2010(1)النوع

_________السمنت االبيض

21.8-1605.11255.7السمنت العادي

53.2-399.4186.9السمنت المقاوم

28-2004.51442.6المجموع

                    الف طن

نسبة التغير % (1:2)2011 (2)2010 (1)النوع

210.8275.730.8سماد يوريا

119.8153.428.1سماد فوسفاتي

330.6429.129.8المجموع

 جدول رقم ( 5 )

                            آميات انتاج االسمدة لعام 2011 مقارنة بعام 2010                               

المصدر : وزارة الصناعة والمعادن / مرآز المعلومات والمعرفة الفنية 

جدول رقم ( 4 )

        انتاج آميات السمنت بانواعه (االبيض، العادي، المقاوم) لعام 2011 مقارنة بعام 2010

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن/ مرآز المعلومات والمعرفة الفنية



                   ميكا واط

نسبة التغير (1:2) %2011  (2)2010  (1)البيان

6347.67006.310.4انتاج الطاقة

10080.411945.218.5الطلب على الطاقة

3732.84938.932.3العجز

                   ميكا واط / ساعة

معدل الخطوط 2011معدل الخطوط 2010البيان

1772.459.2الخط الترآي

6747.57947.4الخط االيراني

778.21890.2البارجات

9298.19896.8مجموع الخطوط

774.8824.7المعدل

المصدر: وزارة الكهرباء

     معدل االستيراد للطاقة الكهربائية حسب الخطوط لعامي 2011-2010          

جدول رقم ( 6)

المصدر: وزارة الكهرباء

                 المعدل السنوي للطاقة الكهربائية (االنتاج، الطلب، العجز) لعامي2011-2010

 جدول رقم (7)



20102011الشهر

33253425آانون الثاني

22682667شباط

19943267آذار

19372664نيسان

15742615مايس

14681427حزيران

9031513تموز

11521514أب

8651607ايلول

16591703تشرين االول

1103858تشرين الثاني

725697آانون االول

1897323957المجموع

المصدر: غرفة تجارة بغداد

عدد التجار والشرآات المسجلة في غرفة تجارة بغداد لعامي 2011-2010

 جدول رقم ( 8 )



مليار دينار
20102011الشـهــر

30851280كانون الثاني

33651825شباط

28421913اذار

23901051نيسان

22711231ايار

966948حزيران

18991044تموز

19271216اب

18441301ايلول

14971887تشرين االول

10762245تشرين الثاني

10662470كانون االول

(9) جــــدول رقـــم

ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 7 ايام خالل عامي 2010 و2011



         مليار دينار

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

6245309646722149كانون الثاني

6386346448592050شباط

6730324047502243اذار

5365253646422090نيسان

5583264848752163ايار

5695260550592130حزيران

6064264051062119تموز

6073279651262277اب

4496197150182279ايلول

4672201453102420تشرين االول

4532204952862500تشرين الثاني

4935222152012614كانون االول

(10) جدول رقم

                       2011 2010 و                                االحتياطي االلزامي لعامي

االشهر 
20102011



معـدل سـعر صرف الدينار العراقي تجاه االشهر
الدوالر االمريكي  في السوق الموازية

معـدل سـعر صرف الدينار العراقي تجاه 
الدوالر االمريكي  في مزاد البنك المرآزي

11851170كانون الثاني/2011

11851170شباط

11851170اذار

نيسان
11871170

ايار
11961170

حزيران
11971170

تموز
11971170

11991170اب

12001170ايلول

12001170تشرين االول

12001170تشرين الثاني

12181170كانون االول

جــدول رقم (11)
                      سـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في مزاد العملة االجنبية                         

وسعر السوق الموازي  خالل عام 2011



      مليون دوالر     

المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

209272629352628192845آانون الثاني

200255727573430933127شباط

195298031754733223369اذار

117276428816325782641نيسان

1063063316911833333451ايار

1732619279211231193231حزيران

3102761307112031323252تموز

3723040341113731403277اب

4282424285214334583601ايلول

702964303419837973995تشرين االول

02691269116229073069تشرين الثاني

163385340130036403940آانون االول

2197339743617114603833839798المجموع

جدول رقم (12)

20102011
التاريخ

   الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  خالل عامي 2010 و2011       



  مليون دوالر

المبيعاتاالشهر
المشتريات من 

وزارة المالية

المشتريات من

المصارف 

ودوائر الدولة

مجموع 

المشتريات
المبيعات

المشتريات من 

وزارة المالية

المشتريات من 

المصارف 

ودوائر الدولة

مجموع المشتريات

3000ـ400028453000ـ29354000كانون الثاني

2000ـ200031272000ـ27572000شباط

2000ـ317520001200133692000اذار

5000ـ300026415000ـ28813000نيسان

5000ـ200034505000ـ31692000ايار

4000ـ400032324000ـ27924000حزيران

3000ـ307120001200132523000تموز

50003277600036000ـ34115000اب

5000ـ600036015000ـ28526000ايلول

4000ـ039954000ــ3034تشرين االول

4000ـ269150001500130694000تشرين الثاني

8000ـ340160000.56000.539408000كانون االول

36169410003.541003.53979851000351000المجموع

        جدول رقم (13)

2010 و 2011                                                    مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  خالل عامي

20102011



  مليار دينار

الودائع الجاريةالودائع االدخاريةالودائع الزمنيةاالجمالي

TotalTime DepositsSaving Deposits Demand Deposits

2010/ 22636717561416305كانون الثاني

23655716557217367شباط

24726736561018380آذار

26185725569719763نيسان

27904700578021424أيار

30367707577923881حزيران

30422728578323911تموز

30330762582523743آب

30766743577224251أيلول

األول 31302723580624773تشرين

الثاني 32578806584525927تشرين

األول 34263802603927422كانون

2011/ 345471020612527402كانون الثاني

33576968598826620شباط

31827980602524822آذار

323931016605325324نيسان

324361035610325298أيار

350831107612327853حزيران

371051260620329642تموز

367021256627729169آب

36953968632929656أيلول

األول 38551928637531248تشرين

الثاني 40188958647232758تشرين

األول 41959907673234320كانون

جدول رقم ( 14 )

     الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي2010-2011(بأستثناء ودائع الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة 
الجارية)

الفترة 



  مليار دينار

القطاع العامالقطاع الماليالقطاع الخاصاالجمالي

TotalPrivate SectorFinancial SectorPublic Sector

226361068737411575كانون الثاني /2010

236551067051112474شباط

247261070849613522آذار

261851085145614878نيسان

279041088946716548أيار

303671116649618705حزيران

304221136452318535تموز

303301155454918227آب

307661114260219022أيلول

313021138161519306تشرين األول

325781166565220261تشرين الثاني

341181176139721960كانون األول

345471225643721854كانون الثاني /2011

335761220946020907شباط

318271200452519298آذار

323931205858319752نيسان

324361234561319478أيار

350831315054121392حزيران

371051355261222941تموز

367021359561222495آب

369531366567922609أيلول

385511418472223645تشرين األول

401881501674724425تشرين الثاني

419591566169325605كانون األول

جدول رقم (15)

                         الودائع لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعامي2011-2010                     

  (باستثناء ودائع الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)

الفترة 



      مليار دينار

القطاع العامالقطاع الخاصالقطاع المالياالجمالي

TotalFinancial 
SectorPrivate SectorPublic Sector

66584775983198كانون الثاني/2010 

67395036036200شباط

74445256719200آذار

75065076799200نيسان

83714937426452أيار

85975547588455حزيران

85775467832199تموز

88635528114197آب

89526098143200أيلول

األول 91116328280199تشرين

الثاني 93216428480199تشرين

األول 94136938527193كانون

93395518596192كانون الثاني /2011

94495568538355شباط

96266198608399آذار

98476398762446نيسان

100776588890529أيار

103786379195546حزيران

103976269200571تموز

105796669322591آب

108277369474617أيلول

األول 111117379742632تشرين

الثاني 1212974010738651تشرين

األول 1299474111356897كانون

الفترة

جدول رقم ( 16 )

االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعام 2010-2011  (باستثناء الحكومة المرآزية)



            مليار دينار

20102011القطاعات

5717051298الزراعة والصيد والغابات 

ــــــالمناجم واستخدام الفحم

5361532الصناعات التحويلية

40128الكهرباء والغاز

21583025تجارة الجملة والمطاعم والفنادق

194713النقل والتخزين والمواصالت

210223التمويل والتأمين والعقارات 

58349557خدمات المجتمع

721العالم الخارجي

21703847التشييد والبناء 

58285420344المجموع 

بضمنها االئتمان المقدم للحكومة المركزية

(17 ) جدول رقم

       *2011-2010         االئتمان النقدي حسب النشاط االقتصادي لعامي

*



  مليار دينار

االجمالي
الديون المتأخرة 

التسديد
  القروض والسلف

  خصم االوراق  

    التجارية

   ا لحسابات ا لجارية    

  (المدينةالمكشوف)

TotalOverdue Debts
Loans  & 

Advances

Discounted 

Bills
Overdrafts

2010/ 66582455013801320كانون الثاني

67392445179781238شباط

74442475897781222آذار

75062485958791221نيسان

83712506516841521أيار

859725166931081545حزيران

857725367581061460تموز

886335468881131508آب

895226970231131547أيلول

األول 911127271371151587تشرين

الثاني 932127473211181608تشرين

األول 941327574071221609كانون

2011/ 933928073051221632كانون الثاني

944928173681401660شباط

962629175581361641آذار

984736877911471541نيسان

1007737179781611567أيار

1037837582091671627حزيران

1039756679561791696تموز

1057937982661811753آب

1082737884741831792أيلول

األول 1111137787391881807تشرين

الثاني 1212945889631902518تشرين

األول 1299445997431942598كانون

   االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي2010- 2011   (باستثناء الحكومة المركزية)

جدول رقم ( 18 )

الفترة



20112010
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20112010
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20112010
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20112010
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

389159.0190784.3079.0104.03811589.02408756.077.358.2705455.9259411.975.0171.9641992679348.4139.622القطاع المصرفي

83799.653298.1017.057.24507933931909.114.7126222.165530.613.492.6346702083526.266.425القطاع الصناعي

9969.26159.602.061.8168362.0141815.03.418.748946.520606.55.2137.516735982912.670.39قطاع الخدمات

2783.61170.300.6137.913449.010970.00.322.63149.91141.60.3175.912264600.9166.59قطاع االستثمار

1140.9356.000.2220.555855.036055.01.154.97033.11158.10.7507.3500115783.8216.96القطاع الزراعي

القطاع الفندقي 
29.210-15.28185115636.2-9.142560.550217.94.5-24.9413714.0455175.08.4-1709.42277.500.3والسياحي

3812.51613.700.8136.317431.016314.00.46.87830.12293.50.8241.425586641.9285.25قطاع التأمين

492374.2255659.50100.092.64931193.03462275.0100.042.4941198.1400360.1100.0135.113257471722100.084.886المجموع 

2122.301078.704056.91689.3571.4302.6معدل الجلسة 

            جدول رقم ( 19 )

 عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود السنوي وعدد الشرآات لعام  2011 مقارنة مع عام 2010 

عدد 
الشرآات

           القيمة السوقية لالسهم                 
(مليون دينار)

                عدد االسهم المتداولة                
(مليون دينار)

القطاعات

العقود المنفذة                       حجم التداول                          
(مليون دينار)



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة

االستحقاق/

يوم

مبلغ االصدارية
مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ

المستحصل 

لحساب البنك

عدد 

المزايدين

عدد

العطاءات 

الناجحة

مجموع العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى اسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

اسعار 

القطع%

المسدد حسب 

تاريخ االستحقاق

C241/4/20114/6/201191100000115000100000981642210000025.00-7.507.50100000
C251/18/20114/20/201191100000200000100000988918410000014.00-7.504.50100000
C262/1/20115/4/201191100000134500100000981645510000045.00-10.007.50100000
C272/16/20115/19/201191100000135000100010981747310001035.00-8.007.50100010
C283/1/20116/1/201191100000155000100010981748410001045.00-8.007.50100010
C293/15/20116/15/2011911000002110001000209818416610002065.00-10.007.50100020
C303/29/20116/29/2011911000001940001000009816410610000065.00-7.507.50100000
C314/12/20117/13/2011911000001050001000109817411510001055.00-7.507.50100010
C324/26/20117/27/2011911000002320001000109817414610001055.00-9.007.50100010
C335/10/20118/10/2011911000002025001000109817412710001065.00-11.007.50100010
C345/24/20118/24/201191100000112000100000981643310000036.00-7.507.50100000
C356/7/20119/7/201191100000120000100000981643210000026.00-7.507.50100000
C366/21/20119/21/2011911000002430001000009818815610000045.00-7.907.40100000
C377/5/201110/5/201191100000160000100000981466310000036.80-8.007.50100000
C387/19/201110/19/201191100000128000100000981643310000036.00-7.507.5100000
C398/2/201111/2/201191100000110550100010981746410001046.00-7.907.5110550
C4091الغي
C418/28/201111/28/201191100000161000100010981745510001055.00-7.507.5161000
C429/13/201112/14/2011911000001455001000109819819710001065.00-8.007.4145500
C43 27/9/201112/28/2011911000002190001000109829510510001045.00-7.507100010
C4410/11/20111/11/201291100000180010100000981645410000046.00-7.507.5100000
C4510/25/20111/25/20129110000170000100010982958410001045.00-7.507100010
C46 22/11/20112/22/2012911000002400001000009840523710000045.00-8.306.5100000
C4712/7/20113/8/2012911000003000001000009852614710000035.00-7.306100000
C4812/20/20113/21/2012911000002370001000109865718610001044.00-7.005.5100010

(20) جدول رقم
2011                                              مليون دينار 91 يوم المقامة خالل عام                                                 مزادات حواالت البنك المركزي العراقي استحقاق



رقم 

المزاد
تاريخ االستحقاقتاريخ المزاد

فترة 

االستحقاق/ي

وم

مبلغ االصدارية
مبلغ العروض 

المقدمة

اقيام الحواالت 

المشتراة لصالح 

المصارف(المباع)

المبلغ المستحصل 

لحساب وزارة 

المالية

عدد 

العطاءات 

الناجحة

عدد 

المزايدين

مجموع العطاءات 

التنافسية المحالة

عدد الفائزين 

بالعطاءات 

التنافسية

مدى اسعار العائد 

للعطاءات 

المقدمة%

 معدل 

اسعار 

القطع%

المسدد حسب 

تاريخ االستحقاق

HY18
1/24/20117/26/201118215000022200015001014503618514851045.50-8.506.88150010

HY19
2/7/20118/9/2011182150000900009000085956649000047.5-10.009.4490000

HY20
2/21/20118/23/2011182150000103000103000987255310300038.50-10.008.68103000

HY21
3/7/20119/6/20111821500001550001500001438449315000037.50-10.008.58150000

HY22
3/22/20119/21/201118215000022150015000014378315414950037.40-10.008.67150000

HY23182

HY24
4/18/201110/18/201118215000014500014500013902824614450066.50-10.008.62145000

HY25
5/2/201111/1/2011182150000860008600082444428600028.50-10.008.6586000

HY26
5/16/201111/15/201118215000015450015000014361827614900067.00-10.208.91150000

HY27
5/30/201111/29/20111821500007000070000669561236950038.50-9.909.1270000

HY28
6/13/201112/13/201118215000010500010500010061211310500038.50-9.908.75105000

HY29
6/29/201112/29/201118215000018550015000014381420518450058.00-10.008.63150000

HY30
7/13/20111/12/201218220000021900020002019146819519852058.50-9.808.96200020

HY31
7/25/20111/24/201218220000018910018910018110613518810058.50-9.508.85189100

HY32
8/8/20112/7/20121822000001565001565001498249515600058.50-9.508.94156500

HY33
9/19/20113/20/201218215000018150015000014360815614850048.50-9.508.78150000

HY34
10/31/20115/1/201218215000012072012072011570111511970058.50-9.308.7120720

HY3512/12/20116/12/201218215000024300015000014436418414900046.00-9.207.83

(21) جدول رقم

2011                                                        مليون دينار 182 يوم المقامة خالل عام                                                مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق



المعدل السنوي الوزنالمجاميع
2010

المعدل السنوي 
2011

معدل نمو االسعار لعام 
2011 مقارنة بعام 

2010

30.1134.3138.43.1االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.7121.5127.54.9المشروبات الكحولية والتبغ

7.3123.2126.72.8المالبس واالحذية

31.3126.1140.911.7السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

6.4114.9116.31.2التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.3136.4148.38.7الصحة

1.9-11.1111.3109.2النقل

3.9-2.99086.5االتصال

2.2-1.6108.8106.4الترفيه والثقافة

1129.2138.47.1التعليم

1.4125.3133.36.4المطاعم

3.9130.8147.412.7السلع والخدمات المتنوعة

100125.1132.15.6الرقم القياسي العام

100124.8132.96.5الرقم القباسي بعد االستبعاد

معدل نمو االسعار لعام 2011 مقارنة بعام 2010

جدول رقم ( 22)

    المصدر: الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات،وزارة التخطيط 



     الفصل االول     المجموعة
% 

    الفصل الثاني    
% 

       الفصل الثالث    
%     

      الفصل الرابع      
%

5.24.91.21.2االغذية والمشروبات غير الكحولية

2.35.17.15.4المشروبات الكحولية والتبغ

0.523.16.5-المالبس واالحذية

11.111.812.311.6السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

0.61.522-التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

810.28.78.1الصحة

3.9-2.4-1.4-0.2النقل

1.3-4.90.4-9.1-االتصال

2-2-2.5-2.6-الترفيه والثقافة

4.86.98.68التعليم

5.86.47.16.4المطاعم

8.911.216.813.7السلع والخدمات المتنوعة

5.66.25.55.2الرقم القياسي العام

5.56.27.36.8الرقم القياسي بعد االستبعاد

جدول رقم (23 )

المصدر:- الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات، وزارة التخطيط

                   معدالت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام 2011  مقارنة بعام 2010                          
          سنة االساس (2007 = 100)



الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االولالفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول

131.9130.4135.8138.9134.3138.8136.8137.4140.5138.4االغذية والمشروبات غير الكحولية

120.8121.2120.3123.6121.5123.6127.4128.8130.3127.5المشروبات الكحولية والتبغ

123.3122.6124.2122.8123.2122.7125128.1130.8126.7المالبس واالحذية

124124.4125.7130.4126.1137.8139.1141.2145.5140.9السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

115.9114.1114.4115.1114.9115.2115.8116.7117.4116.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

9147.4150.3152.5148.3,,132.3133.8138.3141.1136.4142الصحة

110.6111112111.6111.3110.8109.4109.3107.2109.2النقل

95.591.186.287.29086.886.686.586.186.5االتصال

109.9108.9108.4108.1108.8107.1106.2106.2105.9106.4الترفيه والثقافة

128.5128.6129.5130.4129.3134.6137.5140.6140.8138.4التعليم

123.5123.8125.1128.6125.3130.7131.7134136.8133.3المطاعم

126.5129.3131.3135.9130.8137.7143.8153.4154.5147.4السلع والخدمات المتنوعة

123.6123.1125.4128.1125.1130.5130.7132.3134.7132.1الرقم القياسي العام

123.4123.7124.8127.4124.8130.2131.4133.9136132.9الرقم القياسي بعد االستبعاد

    المصدر:- الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات، وزارة التخطيط

جدول رقم (24  )

                                                    الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 2010-2011                                       سنة االساس (2007 = 100)

المعدل الفصلي 2011المعدل الفصلي 2010
المعدل السنويالمعدل السنوي المجاميع الرئيسية



 Million Of  U.S $ مليون دوالر

Items 2011( FOB ) 2011 (CIF) الفقرات

first -current account 26,365.4 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 39,048.0         1-  الميزان التجاري

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

Crude oil  79,407.5 ـــ                                    - النفط الخام 

Governmental 79,385.7* ـــ                                        - حكومي

        -  *Recorded       21.8                       - خاص

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

Governmental 20.1 ـــ                                        - حكومي

Private ـــ                  31.9                       - خاص

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

          Imports 40,632.5 47,802.9             االستيرادات 

               1.Government Imports 10,986.7 12,925.5                 1- االستيرادات الحكومية

                    A- UN Oil for Food Program 0.0                    أ - االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم

                    B- Post OFFP govt. consumption imports 3,315.3 3,900.3                   ب- االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم 

                    C- Post OFFP govt. capital imports 4,763.3 5,603.9                   ج - االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم 

                    D- Refined oil products 2,901.4 3,413.4                    د - استيرادات المنتجات النفطية 

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

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

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

           A.Cons. goods imports  7,411.3 8,719.2                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

           B.Capital goods imports 22,233.9 26,157.5                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

           C.Oil products imports private sector 0.6 0.7                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

          2- Services, net -8,095.2              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,824.9                   المقبوضات 

                 ** Payments 10,920.1                   المدفوعات**             

         3- Income, net -201.6              3 - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 18.4                    تعويضات العاملين

                Official -220.0                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 1,068.3                        المقبوضات 

              Payments 1,288.3                        المدفوعات 

                - Interest 967.7                            - االفوائد على الدين العام الخارجي                

                - others 320.6                   - اخرى                                               

           4- Transfers, net -4,385.8              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Private, net (incl. NGOs) 115.0                      التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين

                Official -4,500.8                      التحويالت الرسمية

              Receipts 7.4                          المقبوضات 

Total of Grants 7.4 اجمالي المنح

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

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

                Others 3.5                                 االخرى

              Payments 4,508.2                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 4,369.3                            صندوق التعويضات 

               Others 138.9                           االخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/General 
Investment  Dept. At CBI In Cash Without Barter Transaction

 * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 

** (7170.4)  million usd represents the costs of shipment & insurance 
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**: (7170.4) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 



 Million Of U.S$ مليون دوالر

Items 2011( FOB ) 2011 (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount -22,804.3 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 11.1          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 11.1                الدائن

               debit ــ                المدين  

      2- Financial Account/net -22,815.4          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,716.3              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 2,082.3 دائن 

               debit 366.0 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net -6,447.1              ب-  صافي استثمار الحافظة

              1- General Government -6,541.4          1 - الحكومة العامة 

                      paid 19,648.2                     المسدد ( دائن ) 

                      drawing 26,189.6                     المسحوب ( مدين )

2- other Sectors                             94.3          2 - قطاعات أخرى  

                        credit 162.9 الدائن 

                        debit 68.6 المدين 

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

             Official , net -8,839.1                 صافي االستثمارالرسمي 

          Assets -9,197.8                      الموجودات

       Claims held abroad 6.2                         المستحقات من الخارج

       DFI -9,059.3          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                      0.0                        التغير في رصيد مذآرة التفاهم

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

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

        Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets -144.7                         الموجودات االخرى

      Liabilities 358.7                     المطلوبات 

         Capitalized interests 115.6                    - الفوائد المرسملة                                          

       Loan disbursements 643.9                       - المسحوب من القروض                                 

       Amortization -400.8                      - التسديدات                                                 

   Private, net/ ODC's 1,148.2                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

     Assets 940.7                          الموجودات 

      Liabilities 207.5                          المطلوبات 

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

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

        Reserves (increase -) -10,393.7                    االحتياطيات (الزيادة -)

        Reserve Assets -10,393.7                   الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold 0.0                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 24.6                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Exchange -10,418.3                     الموجودات االجنبية 

        Currency and Deposites -1,074.7                        العملة والودائع 

                     With Monetary Authorties                              -1,189.6                          لدى السلطات النقدية 

                With Banks 114.9                          لدى البنوك الخارجية

        Securities -9,343.6                      االوراق الماليـــــة

                Equities 0.0                          سندات الملكية

               Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات
          Money Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net -9,343.6           ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

      Other Cliams                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -3,561.1 ثالثا- صافي السهو والحذف
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  2010 مقارنة بعام 31/12/2011كما في للبنك المركزي العراقي المركز المالي  
                       مليون دينار                                                                                   

  2010  2011          الفقــرات 

      ات الموجود      

  311611  348808    احتياطي الذهب

  8147719  9592455  وارصدة لدى البنوك المركزيةنقد ال  

  12035213  11955411  المصارف  ارصدة لدى 

  35814046  46393941  سندات الخزينة محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  

  3969090  3561542  ارصدة لدى وزارة المالية  

  4216693  4161675  نبية لدى صندوق النقد الدولياستثمار العمالت االج  

  86226  86488  عقارات ومعدات  

  432270  440977  موجودات اخرى  

  65012868  76541297  اجمالي الموجودات  

      المطلوبات      

  27507328  32157444    النقد المصدر للتداول

  396499  496092  سندات الخزينة المصدرة  

  30617212  32484380    ودائع المصارف المحلية

  243697  77302    ارصدة حكومات ومصارف اجنبية

  3841215  3959098    ارصدة صندوق النقد الدولي

  2146691  6286754  ارصدة مؤسسات حكومية  

  63169  38295  مطلوبات اخرى  

  64815811  75499365  المجموع    

      حقوق الملكية    

  100000  100000  مال  رأس ال

  803173  0   عام  احتياطي

  200268  0  احتياطي طواريء  

  311596  348793  احتياطي اعادة تقييم الذهب  

  - 1217980  593139  )الخسائر المتراكمة(االرباح المحتجزة   

  197057  1041932  )العجز(حقوق الملكية   مجموع 

  65012868  76541297  اجمال المطلوبات والعجز  
  


