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  ٢٠٠٨لعام موجز المؤشرات االقتصادية للعراق 
Summery of Iraq Economics Indicators 2008 

 

  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي ةــــــــــــــــالقيم

 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   مليار دينار١٥٥٦٣٥٫٥
 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة   مليار دينار٥٣٫٢

 المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج   دوالر٤١٦٢٫٩
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 باستثناء ائتمان إجمالي ائتمان المصارف التجارية    مليار دينار٤٥٥٤
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  المحلية 
  ميزان المدفوعاتفائض  دوالرمليار ١٨٫٨
 إجمالي عدد الشرآات في سوق العراق لألوراق المالية  شرآة٩٤
 حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالية  ر مليار دينا٣٠١
 مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة  دينارمليار ١٩٢٢
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  متوسط سعر فائدة البنك المرآزي   %١٦٫٨
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  مركزي العراقي خالل السنوات االربع الماضية             أهم انجازات البنك ال

Main Achievements of CBI through Last Four Years 
***********************************************  

 الى تحقيـق     ٢٠٠٤ لعام   ٥٦واصل البنك المركزي العراقي من خالل قانونه المرقم         

ية والتصدي لمعدالت التـضخم المتـصاعدة       اهدافه في المحافظة على استقرار االسعار المحل      

وزيادة القوة الشرائية للدينار العراقي من خالل االجراءات التي اتخذها وال سيما في مجـالي               

اسعار الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي والتي مكنته ايضا من الـسيطرة علـى مناسـيب                

اته، كما حقـق البنـك زيـادة فـي      السيولة وادارتها استنادا لقواعد االستقرار االقتصادي وآلي      

احتياطياته الدولية من النقد االجنبي بما يساعد على االستقرار ويضمن النمو االقتصادي، وقد             

من خالل انجازاتـه     استخدم البنك  انظمة حديثة للمدفوعات لتسهيل وتحقيق االهداف المرجوة         

  -:االتية 
  

ة على اقامة وادارة مزادات حـواالت       عمل البنك ومن خالل عمليات السوق المفتوح         -أوال

حيث ادار البنـك ونيابـة عـن وزارة         ،  الخزينة وحواالت  وسندات البنك المركزي       

 وحواالت  ٨/٧/٢٠٠٤يوم ابتداء من       ) ٩١(المالية  مزادات حواالت الخزينة الجل       

 ٣١/٦/٢٠٠٦ابتـداء مـن     ) ١٨٢(  و ) ٣٦٤(  وسندات البنك المركـزي الجـال     

ـ  ى ادارة مزاد العملة االجنبية حيـث      ـ اضافة ال  لى التوالي،  ع ٢١/٨/٢٠٠٦و دأ ـ ب

 ٤/١٠/٢٠٠٣بهذا البنك بتاريخ    ) الدوالر( ع العملة االجنبية    ـ لبي  اليومي المزاد العلني 

قد كان الهدف منه تحقيق االستقرار فـي قيمـة الـدينار             و ،والزال العمل مستمرا به   

فترة طويلة مما يـنعكس ايجابـاً       العراقي عن طريق الدفاع عن سعر صرف مستقل ل        

على المستوى العام لالسعار كما يعتبر وسيلة لتطبيق االدوات غير المباشرة للـسياسة             

فقد ارتفـع سـعر صـرف       .النقدية في ادارة سيولة االقتصاد والسيطرة على مناسيبها       

 بعدما كان   ٢٠٠٩ دينار خالل عام     ١١٧٠الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي الى       

 ، كما بلغت مبيعات الدوالر في المزاد اعـاله منـذ مطلـع              ٢٠٠٣ في العام    ١٨٩٦

  .ملياردوالر) ٦٩,٩ (٢٠٠٨ وحتى نهاية عام ٢٠٠٣تشرين االول 

  

المساهمة مع وزارة المالية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي                -ثانياً

ماليين والقـانونيين والمـدققين النجـاز       باريس وبالتعاون مع المستشارين الدوليين ال     

مـن مجمـل     %٨٠ تخفيض ديون العراق الخارجية والتي حقق فيها العراق شـطب         
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  .الدين

 في عـام    %٦٤,٨نتيجة النخفاض معدل التضخم خالل االعوام االربعة االخيرة من             -ثالثا

 وانخفـض  ٢٠٠٨في عـام   %  ٦,٨ ليصل الى ٢٠٠٧عام  ي ف% ٤,٧  الى٢٠٠٦

الرقم القياسي السعار المستهلك مطروحـا منـه فقرتـي الوقـود            (االساس  التضخم  

 ٢٠٠٨ عـام   كانون االولفيسنوياً  % ١١,٧ ليبلغ ) واالضاءة والنقل والمواصالت

م ـفقد توعلى اساسه   ،٢٠٠٧عام الشهر المماثل من ي ـفسنوياً  %١٢,٣ مقارنة بـ

 ٢٠٠٨ في العام  %١٥  الى٢٠٠٧ام ـي عـف% ٢٠ تخفيض سعر فائدة البنك من 

  . تخفيض اسعارالفائدة على الودائع واالئتمانات الممنوحة للمصارفوالذي رافقه

  

خصوصاً فيما يتعلق باسعار الفوائد     (متابعة اصدار التعليمات الى المصارف العراقية         -رابعا

 الـسياسة    مقتضيات بـحسو )تنفيذ متطلبات االحتياطي  ولى ايداعات المصارف    ـع

  .للبنك  النقدية 

وتماشياً مع الظروف االقتصادية للبلد وتنفيذاً للسياسة النقدية فقد تـم زيـادة             

 اعتبـاراً مـن      %٧٥ الـى     %٢٥االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية مـن        

 لغرض سحب السيولة من السوق المالية، ونتيجة لتحسن الظروف االمنية           ١/٩/٢٠٠٧

م تخفيض االحتياطي القانوني على     ـستثمار فقد ت  واالقتصادية للبلد ولغرض تشجيع اال    

ـ  ٢٠٠٩اعتبـارا مـن اذار        %٢٥  الى % ٧٥الودائع الحكومية من     م تبليـغ   ـوت

  .المصارف بتوجيه تلك المبالغ الغراض االستثمار بعيدا عن ادوات السياسة النقدية 

  

نـك المركـزي    وبغية مواجهة الظروف الصعبة واالختالالت السوقية، فقد اجرى الب         -خامسا

 نهاية عـام  %١٥ليصل الى ) Policy Rate (الفائدةالعراقي عدة تخفيضات لسعر 

  : وكاآلتي٢٠٠٨

   .٣/٢/٢٠٠٨اعتبارا من ) %١٩(الى ) %٢٠( من -

  .٢/٣/٢٠٠٨اعتبارا من ) %١٧(الى ) %١٩( من -

   .١/٧/٢٠٠٨ اعتبارا من  )%١٦(الى ) %١٧( من -

  .٣/١١/٢٠٠٨اعتبارا من ) %١٥(الى ) %١٦( من -
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  -:وبذلك تكون اسعار فوائد االئتمان كاالتي 

  .سنوياً ) %١٧( االئتمان االولي -  

  .سنوياً ) %١٨( االئتمان الثانوي -  

  .سنوياً ) %١٨,٥( قرض الملجأ االخير -  

  

ي مجال الحاسبة االلكترونية فقد قام البنك بتشغيل انظمة مدفوعات بين المـصارف             فو -سادسا

  -:تأسيس شبكة امنة وكفوءة تشمل االنظمة االتيةمن خالل 

  :RTGSنظام التسوية االجمالية االنية   - ١

يعمل على تبادل المدفوعات الكترونياً بين المصارف من خالل شبكة          

 .امنة ويضمن تسوية اوامر الدفع الصادرة من قبل المشاركين

   :ACHنظام المقاصة االلية   - ٢

نة والدائنة من بـين المـشاركين واحتـساب         لتبادل اوامر الدفع المدي   

 RTGSصافي الوضع التبادلي وتقديم صافي اوامـر التـسوية الـى نظـام              

  .بالعملتين الدينار والدوالر

   :GSRSنظام ايداع السندات الحكومية   - ٣

يعمل على ادارة السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي ووزارة          

  .المالية

   :ICBS ونظام RTGS بين نظامي Interfaceبرنامج الربط   - ٤

يعمل على التخلص من العمل اليدوي والتوجه نحو العمل االلكتروني          

واجراء التحويالت بين المصارف المشاركة وحساباتهم لدى البنـك بـصورة           

  .مباشرة

  : CEP نظام مقاصة الصكوك االلكترونية   - ٥

له تبادل الصكوك   يعتبر جزء من نظام المقاصة االلية ويمكن من خال        

  .الكترونيا بين المصارف ومن مواقعهم

   :IIBNشبكة ربط المصارف   - ٦

وهي شبكة محمية غير متعرضة لالختراقات المحتمل دخولهـا عـن           

طريق شبكة خاصة عوضا عن شبكة االنترنت وبتوفير سرعة نقل معلومات           

  .عالية بين المصارف والبنك المركزي
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 الذي يعمل على تحويل المبـالغ مـن   Swift alliance accessتشغيل نظام   - ٧

DFI) وكذلك حواالت المزاد اليومية) صندوق التنمية العراقي.  

مع البنوك والمؤسـسات العالميـة بنظـام        ) RMA(انشاء عالقات مصرفية      - ٨

Swiftوالتي لها عالقة مع البنك المركزي .  

المتعلق ) DMFAS(مالي  م تنصيب نسخة من نظام ادارة الدين والتحليل ال        ـت    - ٩

 .بتغذية مديونية العراق الغراض سحب التقارير المتعلقة بالمديونية

  .العمل بالنظام المحاسبي وعلى وفق المعايير الدولية  -١٠

  

 لمراقبة حركة االموال    ٢٠٠٧/م استحداث مكتب مكافحة غسل االموال في نيسان         ـت  -سابعا

 ويواصل المكتب اتصاالته مع منظمة      ورصد عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب     

  .المينافاتف لغرض االطالع على اخر التطورات العالمية الحاصلة

  

اعداد القوائم المالية للبنك المركزي العراقي وفقاً للمعايير الدولية والمصادقة عليها من               -ثامنا

لها الـى   م تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية وارسـا        ـقبل مجلس االدارة بعد ان ت     

ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي ونـشرها علـى الموقـع              

  . الرسمي للبنك المركزي العراقي 

  

 اعداد احصائية صـافي االحتياطيات الدوليــة للبنــك المركـــزي العراقـي،           -تاسعا

 النقـد   اء على طلـب صـندوق     ـم تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية بن       ـد ت ـوق

      . ي ـالدول

اً دليـل ارقـام الحـسابات       نم انجاز الدليل المحاسبي حسب المعايير الدولية متضم       ـت -عاشرا

 لمسك الحـسابات واجـراء القيـود        والقيود المحاسبية لغرض اعتماده من قبل البنك      

  . المحاسبية

  

رف وحسابي   اعداد المطابقات الشهرية لحساب البنك المركزي لدى الفدرال رزي         -حادي عشر 

واعداد كشف بالموقوفات لحـساب     )  الرئيسي والفرعي  DFI(صندوق التنمية العراقي    

وعمل مطابقـات   ) حساب مذكرة التفاهم بالدوالر واليورو    (العراق لدى االمم المتحدة     

  .فصلية للحسابات الخارجية االخرى 
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زارة                    ادارة حسابات المصارف الحكوميـة والمـصارف الخاصـة وحـسابات و           -ثاني عشر 

المالية وحسابات بعض الدوائر المفتوحة لدينا وكل ما يتعلق بايداع الصكوك لحساباتها            

  .او صرف الصكوك المسحوبة عليها 

  

   البنك المركزي العراقي بمتابعة مدى التزام المصارف والمؤسسات الماليـة           قيام - ثالث عشر 

لتي تضمن اتساق االوضاع المالية للمـصارف المحليـة مـع           بالمعايير االحترازية ا  

بالبت في معامالت منح    البنك المركزي العراقي من جانبه      المعايير الدولية، حيث يقوم     

  : االئتمان والمهام التالية

تدقيق الموازنات المالية لشركات االستثمار المالي واستخالص النتائج المتعلقة            -١

  .باداءها واعالمها بها 

 .  احتساب نسب السيولة وتدقيق جداول كفاية رأس المال للمصارف شهرياً  - ٢         
  ) .داخل بغداد( مراقبة اعمال فروع مصرفي الرافدين والرشيد   - ٣ 

وفـروع المـصارف    ) داخل بغـداد  (تدقيق اعمال فروع المصارف االهلية        - ٤

مـن فـروع    ) ٣(االختصاصية باالضافة الى المصرف العراقي للتجـارة و         

  .المصارف االجنبية

تدقيق اعمال شركات االستثمار المالي باالضـافة الـى المؤسـسات الماليـة               - ٥

مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية في     ) ٣(الوسيطة وشركات التحويل المالي مع      

م تدقيق اعمال شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبيـة           ـبغداد، كما ت  

ها واعداد مطالعات بنتائج التدقيق وتدقيق خطابـات        واجراء تفتيش ميداني علي   

  . الضمان الصادرة لصالحها  

الموافقة على فتح الفروع للمصارف الحكومية و المصارف االهليـة داخـل              - ٦

 بتحريـر صـكوك بـدون       احسابات للزبائن ممن قامو   ) ١٠(وغلق  . العراق  

) ٦(رف عـن    م اعالم المصا  ـرصيد   للمصارف الحكومية واالهلية، كما ت       

  .من الزبائن والشركات  التي ادرجت في القائمة السوداء
 

 واصل البنك المركزي العراقي دوره  في متابعـة التطـورات الحاصـلة فـي                -رابع عشر 

االقتصاد العراقي والقضايا االقتصادية العربية والدولية ومدى تأثيرها علـى االقتـصاد            

ا الى الجهات العليا في الدولة للمساهمة فـي        العراقي باعداد الدراسات  والتقارير ورفعه     

  فضالً . وضع الخطوط العامة للسياسة االقتصادية للدولة لتحقيق االستقرار االقتصادي 
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 البنك بأعداد التقارير االقتصادية الدورية ونشرها علـى الموقـع الرسـمي للبنـك               عن قيام 

 .المركزي العراقي 
  

نقدية على صفحة العراق في نشرة االحصاءات الماليـة   نشر البيانات المالية وال  -خامس عشر 

   ).IFS(الدولية 

  

وام ـي لالع ــدار النشرات االحصائية السنوية للبنك المركزي العراق      ــ اص -سادس عشر  

 والعدد الخاص باالضافة الى النشرة االحصائية السنوية لعام         ) ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥(

م نشر التقـارير الماليـة والنقديـة        ـكما ت  على موقع البنك المركزي العراقي،       ٢٠٠٨

  .                                 على موقع البنك المركزي) اسبوعية ، شهرية(بصورة دورية 
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 ورات االقتصاد العربي والعالميتط                       
 International  Economics Developments & Arabic  

  

  World Economic Outlook (WEO (  تقرير آفاق االقتصاد العالميادـاف  

 الصادر عن صندوق النقد الدولي أن النشاط االقتصادي يواصل نموه بسرعة في ٢٠٠٨لعام 

معظم دول الشرق األوسط في الوقت الذي تستمر فيه معدالت التضخم في التزايد خاصة في 

  .عدد من الدول المصدرة للنفط 

  

 التقرير بانه من المتوقع ان ينخفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي وجاء في  

 الى مستوى %٦,٥   من٢٠٠٩و ٢٠٠٨  عاميبدرجة قليلة في دول الشرق االوسط خالل

، في الوقت الذي تنمو فيه اقتصاديات الدول المصدرة للنفط والدول غير النفطية %٦يقل عن 

قتصاد هذه مع تزايد خطر التضخم بسبب زيادة تزايد مظاهر نمو االتبسرعة متماثلة و

حتى في الدول المعروفة بمعدالتها رقمين االسعار، حيث بلغ مستوى معدالت التضخم 

  . في مصر وايران%٢٠ كما زاد معدل التضخم عن... المنخفضة مثل السعودية 

  

 لي الناتجاجماومن المتوقع ان تبلغ نسبة الفوائض المالية للدول المصدرة للنفط الى   

  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨ ي ـي عامـ ف%٤٥ -%١٠  نــالمحلي مايتراوح بي

  

ا بالنسبة للدول المصدرة للنفط والتي شملتها توقعات وتقديرات صندوق النقد ـام  

...) الكويت، السعودية، االمارات، قطر، عمان، البحرين، ايران، ليبيا، سوريا واليمن(الدولي 

  ل بالنسبة المئوية للتغير في اجمالي الناتج المحلي الحقيقيفقد بلغت التقديرات لهذه الدو

   .٢٠٠٩ام ـلع  %٥,٩ و ٢٠٠٨ام ـلع%  ٦,٢   وبلغت التوقعات٢٠٠٧ لعام %٥,٧

  

ومما يذكر بهذا الخصوص الى ان النسبة المئوية الرتفاع السلع االستهالكية في   

 ٢٠٠٨ام ـ لع%٩  سبة الى ومن المتوقع ان تصل هذه الن٢٠٠٧ لعام %٥,٥  الكويت بلغت

، كما بلغت تقديرات النسبة المئوية للتغير في اسعار السلع االستهالكية ٢٠٠٩ لعام %٧,٥و

 .٢٠٠٩ام ـ لع%١٠  و٢٠٠٨ لعام %١١,٥   وبحدود٢٠٠٧ لعام %٤,١ في السعودية
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 IMF) (International Monetary Fundوسيعمل صندوق النقد الدولي 

 للبلدان األعضاء منخفضة الدخل من خالل برامج اإلصالح والنظر على مراجعة مساعداته

في إمكانية إمدادها بالدعم على أساس أكثر مرونة وأطول أجال مع زيادة التركيز على بناء 

 فيه الصندوق خطة انتقالية للفترة المنتهية في ينظرويتضمن برنامج العمل الذي . القدرات 

 .صلبا لحصر خطوات التقدم وأولويات العمـل يمكن أن تمثل أساسا ٢٠٠٨نيسان 
  

االقتصاد اإلقليمي للشرق آفاق  وتوقع صندوق النقد الدولي من خالل تقديرات 

 النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  الصاعد حديثا ان يتباطأاألوسط وشمال أفريقيا

العام الماضي ،  %٥,٧  مقارنة بحوالي ٢٠٠٩ام ـلع% ٢,٦ للمنطقة بشكل كبير ليصل إلى

، ويرجح الصندوق أسباب هذا التباطؤ %٣,٦  ليبلغ٢٠١٠مرجحا ارتفاع معدل النمو في عام 

إلى أن المنطقة لم تسلم من تأثيرات األزمة المالية العالمية ، مبينا بذات الوقت أن قوة 

ل ملحوظ األساسيات االقتصادية لدول المنطقة وضخامة احتياطيات النقد األجنبي ساهمت بشك

 .بتخفيف اثر األزمة 
  

 إلى أن تقرير االستقرار المالي العالمي سيركز على التداعيات IMF تقرير وأشار

المحتملة لالضطرابات المستمرة في األسواق المالية ، وسوف يصدر تحديث مرحلي 

 .لتطورات االقتصاد واألسواق العالمية ومستجدات األسواق المالية 
  

ن هناك اتفاقاً على تعزيز مشروطية الصندوق حيث سيتطلب ذلك وبين التقرير إلى أ

تمثيل بلدان األسواق الصاعدة والنامية ككل تمثيال أكثر فعالية في الصندوق ، وسيواصل 

الصندوق مناقشاته بهدف التوصل إلى اتفاق على مجموعة من اإلصالحات المستهدفة ، من 

 وطرائق إجراء جولة ثانية من زيادة بينها وضع صيغة جديدة لحصص البلدان األعضاء

 .الحصص وزيادة األصوات األساسية 
وحول الدخول واالنفاق أكد التقرير ان الصندوق يعمل جاهدا في الجوانب الفنية 

دعا صندوق النقد الدولي و .المتعلقة بنموذج الدخل الجديد حتى يتسنى تقديم اقتراحات محددة

 ، الفتا إلى أن االقتصاد المتصورةجنب أسوأ السيناريوهات إلى اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لت

ات ي لها األسواق المالية الناضجة منذ ثالثينتالعالمي تعرض ألخطر صدمة مالية تعرض

 .القرن الماضي 
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فيما توقع الصندوق من خالل بيان صحفي أصدره مؤخرا وفي آخر عدد من تقرير 

 ، قبل ان ٢٠٠٨العالمي تباطؤا كبيرا في أواخر عام آفاق االقتصاد العالمي ، أن يشهد النمو 

 %٣ ليصل الى حوالي ٢٠٠٩يبدأ في تحقيق انتعاشة متواضعة خالل النصف الثاني من عام 

يسجل نمو االقتصادات المتقدمة مستوى يقرب من الصفر حتى س  في حين عند نهاية العام،

ان الصاعدة والنامية ليصبح اقل  على األقل بينما ينخفض النمو في البلد٢٠٠٩منتصف عام 

  .بكثير من المعدالت المسجلة في الماضي القريب 
 

أن ) اوليفييه بالنشار(وقال المستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق 

االقتصاد العالمي دخل مرحلة من التباطؤ الحاد بعد أن لحقت به صدمتان هائلتان هما أسعار 

وما من بلد سوف يكون  التي ازدادت سوء  واتساع نطاق األزمة الماليةالنفط والسلع األولية 

 لتجنب تباطؤ وبالرغم من فوات االوانمحصنا تماما من آثارها على االقتصاد الحقيقي ، 

سياسات قوية ومنسقة، حيث يجري ذلك باعتماد  الممكن تجنب اال انه من، االقتصادي النمو 

 علماً بان هناك تدابير النعاش دان للمساعدة في حل األزمةحاليا وضع خطط في كثير من البل

 ،رغم استمرار عوامل عدم اليقين) بالنشار(السياسات المالية واالقتصادية الكلية على حد قول 

في احتواء األزمة العالمية وإعادة الثقة إلى األسواق  اذ انه من المؤمل ان تنجح هذه التدابير 

 ومن ،  وان كانت هذه العودة لن تتحقق إال ببطء اى سابق عهدهاالئتمان البعودة الثقة و

جانب آخر يتوقع تقرير آفاق االقتصاد العالمي أن يسجل النمو تباطؤا حادا على أساس التغير 

م يواصل التباطؤ ـ ، ث٢٠٠٨ في عام % ٣,٩ الى ٢٠٠٧ في عام % ٥السنوي المقارن من 

   .٢٠٠٩ام ــي عـف %٣ليصل الى 

  

تباطؤ  النشاط بعد القوة النسبية التي اتسم هو االخر من  االقتصاد األمريكي نيكما يعا

بها في الربع الثاني من العام الحالي حيث انحسر الدعم الذي وفرته الدفعة التنشيطية المستمدة 

من المالية العامة وبدأ تأثير أزمة االئتمان يزداد كثافة في الواليات المتحدة األمريكية ، طبقا 

 التي تشير الى تسجيل الواليات المتحدة معدل نمو سنوي مقارن غير WEOلتقديرات تقرير 

 في عام % ٢ مقارنة بمعدل ٢٠٠٩في عام  % ٠,١ ، ٢٠٠٨في عام  % ١,٦ همسبوق مقدار

 ، وسوف يساعد تحسن األوضاع في قطاع اإلسكان وتحقيق استقرار اكبر في سوق ٢٠٠٧

 ، ولكن النهوض من العثرة ٢٠٠٩ في غضون عام ه النتعاش الكفيلةالنفط على وضع األسس

ة ، إذ ـــالحالية يتوقع ان يكون أكثر تدرجا بكثير مما حدث في الدورات االقتصادية السابق

 .اليزال ضيق األوضاع في سوق االئتمان يفرض عبئا ثقيال على الطلب المحلي 
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األخرى بفترة يسودها التباطؤ  تمر معظم االقتصادات المتقدمة أنومن المتوقع أيضا 

 ، ٢٠٠٩الشديد في النمو ، او حتى االنكماش ، وان تحقق تحسنا متواضعا فحسب في عام 

 إلى أن اقتصادات البلدان المتقدمة سوف تتباطأ إجماال لتصل WEO )( وتشير تقديرات 

م  في عا% ٢,٦ على أساس التغير السنوي المقارن هبوطا من ٢٠٠٨ي عام ـف %١,٥إلى

 ويتوقع التقرير استمرار ٢٠٠٩في عام  %٠,٥ يصل الىلم يزداد انخفاضا ـ ، ث٢٠٠٧

مستوى دون تباطؤ النمو في االقتصادات الصاعدة والنامية ، حتى تنخفض معدالته إلى 

على أساس التغير % ٦,٩يصل ل ٢٠٠٨خالل النصف الثاني من عام السائد االتجاه العام 

 وسوف يتقلص النمو مجددا في عام ٢٠٠٧ في عام % ٨ السنوي المقارن بعد أن سجل

  .% ٦,١ حتى يصل معدله إلى ٢٠٠٩
 

ومن المتوقع أن يتم احتواء تضخم االقتصادات المتقدمة ، تحت تأثير التباطؤ المتزايد 

 ، أما ٢٠٠٩ مع نهاية  %٢ن ـواتجاه األسعار األولية إلى االستقرار ، وقد ينحسر إلى اقل م

ي ـف% ٨اعدة النامية فتشير التوقعات إلى بقاء التضخم فيها حول مستوى االقتصادات الص

   .٢٠٠٨ام ـة عـنهاي
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  ةـلتطورات االقتصادية المحليا
 Local Economics Developments 

  

توضح مختلف المؤشرات االقتصادية حدوث تطور ايجابي نسبي شهده االقتصاد   

 متفاوتة في كافة قطاعاته  نموحقق هذا االقتصاد معدالت ، فقد ٢٠٠٨العراقي خالل عام 

  . االقتصادية باستثناء القطاع الزراعي 

  

والزال االقتصاد العراقي يعاني من مشكلته األساسية المتمثلة باالختالل الهيكلي 

لصالح القطاع النفطي ، وانعكاس التغيرات في هذا القطاع على جميع القطاعات االقتصادية 

نظراً لالعتماد الكلي لهذه القطاعات على .. الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية األخرى 

قد بات عوائد الصادرات النفطية بالرغم من العمل على إيجاد مصادر تمويلية أخرى ،و

االقتصاد العراقي يلتمس منهجية واليات عمل اقتصاد السوق بعد مغادرة طبيعته المركزية 

  .بنظر االعتبار الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها مع األخذ الشمولية 

  

ركزت الخطوط العامة للسياسة االقتصادية للبلد خالل هذا العام على تنفيذ د ـوق

تنويع حصيلة اإليرادات ، عمليات اإلصالح االقتصادي من خالل خفض معدالت التضخم 

الحكومي هو المحدد الرئيس للسيولة المحلية غير النفطية ، ترشيد اإلنفاق العام باعتبار اإلنفاق 

وإجمالي الطلب المحلي ، دعم أسعار البطاقة التموينية ، تحقيق الرفاهية االجتماعية من خالل 

وزيادة دخل الفرد بما يؤمن له مستوى معاشي أفضل وزيادة حجم والبطالة محاربة الفقر 

 مسح نتائج تشيرإذ  ، وإعادة األعمار النفقات االستثمارية لغرض التوسع في عمليات األعمار
 معدل إن والبطالة الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات التشغيل
 شكل  ،) % ١٤,٧(  هو  الجنسين ولكال العراق في فأكثر سنة ١٥  بعمر السكان بين البطالة

  . ٢٠٠٨ام ـ عيـف)  %٩,١٣(، والذكور  ) %١٤,٥( اإلناث   بين معدل البطالة

  

 االقتصاد العراقي اليوم تحديات النهوض بما يمتلكه من اإلمكانيات التي هذا ويواجه

تتيح له التعافي وبوتيرة متسارعة ، كما البد للسياسة االقتصادية من مؤازرة االتجاهات 

االيجابية الحاصلة في معدالت التضخم خالل هذا العام وذلك عبر محاورها واتجاهاتها 

  . تلفة المخ
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 استمر البنك المركزي في ٢٠٠٨فعلى صعيد تطورات السياسة النقدية خالل العام 

 ٢٠٠٣تطبيق اإلجراءات والتدابير التي سبق وان جرى اعتمادها منذ الشهر العاشر من عام 

سعر إعادة الخصم ، متطلبات (والتي تمثلت باستخدام األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية 

ي القانوني ، عمليات السوق المفتوحة التي تمت من خالل مزادات العملة األجنبية االحتياط

وخيارات إدارة السيولة المتمثلة بمزادات حواالت الخزينة التي تصدرها وزارة المالية 

والتي تهدف الى تحقيق االستقرار في ) وحواالت البنك المركزي واإلقراض مابين المصارف 

والحفاظ على نظام مالي ثابت يساهم في تعزيز )  معدل التضخم خفض(األسعار المحلية 

  .  جانب رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين إلىالتنمية االقتصادية وتوفير فرص العمل 

  

كمؤشر (انخفاض الرقم القياسي السعار المستهلك لقد كان من أهم نتائج هذه السياسة 

سنويا في % ١٢,٣ من) Core Inflationللتضخم األساس الذي تعتمده السياسة النقدية 

 نسبةكون ت وبذلك ٢٠٠٨سنويا في كانون االول  %١١,٧ ليصبح ٢٠٠٧كانون االول 

  .) %٤,٩ (- ع ـاالنخفاض الحاصل في التضخم بواق
 

كما ساهمت هذه السياسة في تحقيق االستقرار في سعر صرف الدينار العراقي إزاء 

ار صرف الدوالر تجاه الدينار في األسواق المحلية الدوالر األمريكي ، فقد انخفضت أسع

أظهرته مؤشرات معدالت ما خالل هذا العام قياسا بالعام السابق  بحسب ) %٥(بنسبة 

الصرف في مزاد العملة األجنبية ، ونجحت السياسة النقدية في بناء احتياطي دولي ورسخت 

لب على الدينار العراقي وجعله عملة الثقة  في سوق رأس المال وبالعملة الوطنية مما رفع الط

جاذبة للمرة األولى منذ أكثر من ثالثة عقود ، وبعد ان أتت هذه السياسة ثمارها سعى البنك 

 التخفيف من سياسته المتشددة بغية التنسيق مع السياسة المالية لتنفيذ مشاريع إعادة األعمار إلى

أربع مرات خالل النصفين األول ) Policy Rate( فقد عمد البنك إلى خفض سعر فائدته 

والثاني من هذا العام والتي أثرت على إيداعات المصارف واستثمارها لدى هذا البنك بالدينار 

  .والدوالر 
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واستطاع البنك خالل هذا العام أيضا من تطوير نظام مدفوعات عراقي وذلك بإضافة 

  .  حارس او المسؤول عن السندات حيث يلعب دور ال) GSRS(نظام إيداع لسندات الحكومة 

  

واستمرت السلطة النقدية في بذل الجهود الرامية الى تطوير وسائل ونظم المراقبة 

ادخل مفهوم الرقابة الوقائية الكلية للمرة األولى حيث واإلشراف على المصارف التجارية ، 

لمصرفية بما يضمن في البالد لموائمة العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي والمتغيرات ا

  . استقرارها 

  

نسبة الزيادة ( وعلى صعيد التطورات النقدية فقد ارتفع خالل هذا العام التوسع النقدي 

ام ــن العـع) %٢٩,٥(بنسبة ) في السيولة المحلية المتمثلة بعرض النقد بمفهومه الواسع 

  .       ق ـالساب
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  الفصل األول

  الحقيقيتطورات القطاع 
Real Sector Developments 

  GDPالناتج المحلي اإلجمالي : أوالً 

 ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار إلى اإلحصائيةتشير البيانات     

 من اإلجمالي، حيث ارتفع الناتج المحلي ٢٠٠٨خالل عام ) %٤٤,٣(الجارية بنسبة 

 ما وإذا،  ٢٠٠٨ دينـار عــام   ترليون) ١٥٥,٦( الى ٢٠٠٧ دينار عام ترليون) ١٠٧,٨(

 اإلجمالي الناتج المحلي المخفض فان معدل الزيادة في الناتج المحلي أسعار تأثيراتاستبعدنا  

 قياسا بالعام السابق ، ويعود الفرق ٢٠٠٨خالل عام )  %١٠,٨(قد بلغ ) ١٩٨٨( سنة بأسعار

 ٢٠٠٨ الثابتة والجارية خالل عام باألسعار لياإلجمافي معدالت الزيادة في الناتج المحلي 

 النفط حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي أسعار ارتفاع تأثيرات الى األساسبالدرجة 

قياسا ) %١٧,٩( الثابتة بنسبة باألسعار الجارية ، في حين ارتفعت باألسعار) %٥٠,٤(بنسبة 

ذا العام ـنصيب الفرد من الناتج المذكور له ان متوسط إلى اإلشارةوتجدر . بالعام السابق 

  . ق ــام السابـا بالعـقياس)  %٤٦,٢( بنسبة زيادة أيدوالر ) ٤١٦٢,٩(غ ـد بلـق

لقد كان النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لهذا العام حصيلة لمعدالت نمو متفاوتة حققتها  

 قطاع النفط حيث األخصوب، ) قطاع الزراعة ( بعض القطاعات  االقتصادية باستثناء 

ازدادت عائدات النفط الخام نتيجة الرتفاع كميات النفط المصدر وارتفاع سعر برميل النفط 

والى التحسن النسبي في الوضع األمني والذي انعكس إيجاباً في تحقيق ) %٣٥,٨(بنسبة 

سة للناتج  التقسيمات الرئي)٢(و ) ١(يوضح الجدولين و بعض التعافي للقطاعات االقتصادية ،

ي ـــة  لعامــالمحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية  باألسعار الجارية والثابت

٢٠٠٨،  ٢٠٠٧ .  
  )مليار دينار ( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية     )١(جدول رقم              

 %التغير السنوي   *٢٠٠٨  ٢٠٠٧  القطاعات

 ٤٥,٨  ١٠٢٨٥٢  ٧٠٥٣٧,٤  القطاعات السلعية
 ٥١,٢  ٢٣١٩٥,٣  ١٥٣٣٨,٥  يةقطاعات التوزيعال
 ٣٤,٧  ٣٠٣٤١,٥  ٢٢٥٢٧,١  مية الخداتقطاعال

  ١٥٦٣٨٨,٨      ١٠٨٤٠٣  القطاعالمجموع حسب 
 

٤٤,٣ 
 

 ٣١,١  ٧٥٣,٣  ٥٧٤,٥  رسم الخدمة المحتسب

 ٤٤,٣  ١٥٥٦٣٥,٥  ١٠٧٨٢٨,٥  الناتج المحلي اإلجمالي

  تقدير اولي* 
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  )مليار دينار( المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة   الناتج  )٢(جدول رقم   

  %التغير السنوي   *٢٠٠٨  ٢٠٠٧  القطاعات

 ١١,٢  ٣١,٨  ٢٨,٦  القطاعات السلعية
 ٣٣,٣  ٥,٦  ٤,٢  يةقطاعات التوزيعال
 ٣,٩  ١٦,١  ١٥,٥  مية الخداتقطاعال

 ١٠,٨  ٥٣,٥  ٤٨,٣  المجموع حسب القطاع
 ٠,٠  ٠,٣  ٠,٣  رسم الخدمة المحتسب

  ١٠,٨  ٥٣,٢  ٤٨,٠  تج المحلي اإلجماليالنا

  تقدير اولي* 

  

    القطاعات السلعية-:ثانياً 

   قطاع النفط والتعدين -١

 خالل هذا العام اإلجماليارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي 

) ١(كما يوضحها الجدول رقم مليار دينار ) ٨٧٨٤٠,٢(والتي تعادل ) %٥٦,١٧(لتبلغ 

قياسا بالعام السابق، فيما ) %٥٠,٣(، محققا بذلك زيادة بلغت نسبتها لجداول في ملحق ا

) ٨٧٥٣٧,٨(من الناتج المذكور والتي تعادل ) %٥٥,٩٨(ساهم قطاع النفط لوحده بنسبة 

مليار دينار، ويعود االرتفاع الحاصل في هذا القطاع الى ارتفاع سعر وكمية النفط الخام 

 أيمليون برميل، ) ١,٨٥(يث بلغ المعدل اليومي للتصدير المصدر خالل هذا العام ، ح

سعر برميل النفط لهذا متوسط قياسا بالعام السابق ، فيما بلغ ) %١٢,٨٠(بنسبة زيادة 

 بنسبة أيدوالر للبرميل للعام السابق، ) ٦٥,٤(دوالر للبرميل الواحد مقابل ) ٨٨,٨(العام 

   ) .% ٣٥,٨(زيادة 

  

   األسماكيد وصيد  قطاع الزراعة والص–  ٢

 الجارية باألسعار اإلجماليتراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي        

 ٢٠٠٨عام ) % ٣,٤٥(مليار دينار الى ) ٥٤٥٤,١( والتي تعادل ٢٠٠٧عام ) %٥(من  

دة ـ عإلى ويعزى هذا التراجع ،)١ملحق الجداول رقم ( ، مليار دينار) ٥٣٩٩,٣(لتعادل 

، هبوب األمطار الجوية والمتمثل بانخفاض معدالت سقوط األحوال سوء أهمهال عوام

 المياه وعدم شحه بكثير من المحاصيل الزراعية، األذى ألحقتالعواصف الترابية بكثرة والتي 

 نتيجة لتدهور شبكات الري والبزل، انخفاض األرض، ارتفاع ملوحة لإلرواءكفايتها 

فضال عن ،  السوق بالمحاصيل الزراعية المستوردةوإغراقحيوي االستثمار في هذا القطاع ال
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 الذي انعكس في ضعف األمر وعدم استخدام التقنيات الحديثة ، واألوبئة اإلمراضانتشار 

  .  وقلة النمو اإلنتاج

 المحاصيل إنتاج محاصيل الحنطة والشعير تشكل نسبة مرتفعة من أنومن المعلوم 

 تغير بهذه المحاصيل ينعكس بشكل واضح على مجمل أيان الحقلية في العراق ، لذلك ف

  إنتاجانخفاض ،  في ملحق الجداول)٢( ويظهر الجدول رقم بالد الزراعي في الاإلنتاج

الف طن مقابل ) ١٦٥٩ (إلىليصل ) %٤٣,٨(الحنطة والشعير  خالل العام بنسبة 

النخفاض ) %٤٣( الحنطة بنسبة إنتاج انخفض ، حيث ٢٠٠٧الف طن لعام ) ٢٩٥١,٣(

مقارنة بالعام السابق ، فيما انخفـض ) %٨,٦(المساحة المزروعة بهذا المحصول بنسبة 

علـى الرغم من ارتفاع المساحة المزروعة بهـذا المحصول ) %٤٦(إنتاج الشعير بنـسبة 

 الدونم الواحد لمحصول إنتاجية فقد انخفضت اإلنتاجية بخصوص أما، ) %٢٣,٣(بنسبة 

كغم ) ١٧١( وللشعير من ٢٠٠٨كغم عام ) ٢١٨,٦ (إلى ٢٠٠٧كغم عام ) ٣٥١(الحنطة  من 

   .  ٢٠٠٨كغم عام ) ٧٤,٩ (إلى ٢٠٠٧عام 

    قطاع الصناعة – ٣

 على االقتصاد الوطني تأثيرا وأكثرها     تعتبر الصناعة من ابرز النشاطات االقتصادية 

خل ، توفير فرص العمل و تحفيز  ، توليد الداإلنتاجيةوذلك لدورها الكبير في رفع مستوى 

 هذا القطاع واجه نكسات متتالية تركت بصماتها على تطور أن إالاالدخار واالستثمار ، 

 ،  متعددةألسباب واإلنتاجواستمرار الصناعة العراقية حيث توقفت معظم المصانع عن العمل 
ومشاكل تأتي في  تعاني من صعوبات فأنها اإلنتاج المصانع التي التزال قادرة على أما

 ومن هنا يتضح انخفاض مساهمة هذا اإلنتاجمقدمتها الطاقة الكهربائية وارتفاع تكاليف 

) % ١,٤٩ (إلى خالل هذا العام حيث انخفضت مساهمته اإلجماليالقطاع في الناتج المحلي 

اي ما يعادل ) %١,٦٨( كانت مساهمته بنسبة أنمليار دينار بعد ) ٢٣٣١,٨(والتي تعادل 

مليار دينار للعام السابق ، وبالرغم من ذلك  فانه حقق نموا سنويا بلغت نسبته ) ١٨١٧,٩(

 بقليل من نسبة الزيادة المتحققة خالل العام الماضي والبالغة أعلىوهذه النسبة )  %٢٨,٣(

 بعض الصناعات التابعة للقطاع إنتاج حصول زيادة في إلىوتعود هذه الزيادة ) %٢٣,٤(

 بعض إنتاجية المحلية ، فضال عن ارتفاع األسواق يالحظ توفر منتجاتها في الحكومي ، حيث

  . الصناعات التابعة للقطاع الخاص 

مقارنة ) % ٣٩,٢( خالل هذا العام بنسبة إنتاجهاوحققت صناعة األسمدة ارتفاعا في 

 جإنتافي حين حقق ) %٢٩,٣(بالعام السابق ، حيث ارتفع انتاج السماد نوع يوريا بنسبة 

 ، فيما) ٣( جدول رقم  ملحق الجداول،، كما في) % ٩٦,١(السماد الفوسفاتي ارتفاعا بنسبة 



 
٢١ 

 
 

الف طن ) ٢٢٨٤,٩( خالل هذا العام ليبلغ إنتاجيتهاسجلت صناعة االسمنت انخفاضا في 

، حيث تشير البيانات )%١٥,٦( بنسبة انخفاض أيالف طن للعام السابق ، ) ٢٧٠٦,٣(مقابل 

) %٨,٥(و) %١٧,٢( لكل من االسمنت العادي والمقاوم بنسبة اإلنتاجتراجع  الى اإلحصائية

 خالل هذا العام ، ويؤمل مستقبال تفعيل األبيض االسمنت إنتاجعلى التوالي ،  في حين توقف 

 إعادة محددة وواضحة للتنمية الصناعية تستهدف ةإستراتيجيدور هذا القطاع من خالل وضع 

  . تنمية االقتصادية بنائه وتعزيز دوره في ال

  

  قطاع الكهرباء والماء    – ٤

ق ، ــخالل هذا العام قياسا بالعام الساب) %٢٥,٧( بنسبة اًذا القطاع نموـق هـحق

 هي االوطأ خالل هذا العام والبالغة اإلجمالي في الناتج المحلي مساهمتهفال تزال نسبة 

فال ، مليار دينار للعام السابق ) ١٠٤٠,٩(مليار دينار مقابل ) ١٣٠٨(والتي تعادل ) %٠,٨٤(

يزال هذا القطاع يعاني من عجز واضح حيث ان معدل الطلب على الطاقة الكهربائية يفوق 

ميكا واط ) ٤٥٤٨,٨( الطاقة الكهربائية خالل هذا العام إنتاج ، فقد بلغ معدل اإلنتاجمعدل 

، في حين بلغ معدل ) %١١,٢( بنسبة زيادة أيميكا واط للعام السابق ، ) ٤٠٨٩,٦(مقابل 

ميكا واط للعام ) ٧٨٣٦,٢(ميكا واط مقابل ) ٨٣٧٦,٣(ى الطاقة الكهربائية ـالطلب عل

 فقد بلغ معدل العجز خالل هذا اإلنتاج، ونتيجة لعدم كفاية ) %٦,٩(السابق ، اي بنسبة زيادة 

ا سجل معدل عن العام السابق ، فيم) %٢,٢(ميكاواط  ، اي بنسبة زيادة ) ٣٨٢٧,٥(العام 

التركي ( ميكا واط وعبر الخطين ) ١٧٢,١(استيراد الطاقة الكهربائية خالل هذا العام 

، وكما ) %٤٠,٤( بنسبة ارتفاع أيميكا واط للعام السابق ، ) ١٢٢,٦(مقابل  ) واإليراني

  . )٦( و )٥(م ـمبين في ملحق الجداول رق

  

   قطاع البناء والتشييد - ٥

 الى ٢٠٠٧مليار دينار عام ) ٣٨٢٣,٢(لمضافة لهذا القطاع من      ارتفعت القيمة ا

 ،  حيث شهد قطاع البناء)%٥٦,٢( بنسبة زيادة أي، ٢٠٠٨مليار دينار عام ) ٥٩٧٢,٧(

 تحركا واضحا على اثر التحسن النسبي للوضع األمني، المتمثل في بناء دور السكن والتشييد

المستوصفات ويؤمل التوسع في نشاط هذا  المستشفيات وأبنيةوالدكاكين والتوسعات في 

  . القطـاع مستقبال من خالل تفعيل دور االستثمار فيه 
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   يةقطاعات التوزيعال -:ثالثاً 

    قطاع النقل والمواصالت والخزن - ١

  ٢٠٠٧مقارنة بعام %) ٦١(  بنسبة  ٢٠٠٨ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع عام 

ن ـ ماإلجماليذا القطاع في الناتج المحلي ـ نسبة مساهمة هونتيجة لهذه الزيادة ارتفعت

مليار دينار مقابل ) ١٢٠٣١( والتي تعادل ٢٠٠٨عام ) % ٧,٦٩( الى ٢٠٠٧عام ) %٦,٩(

    .مليار دينار للعام السابق ) ٧٤٧٢,٢(

  )  الجملة و المفرد والفنادق(  قطاع تجارة -٢

  دليال على حيويتها وقوتها االقتصادية ، فقديعتبر النشاط التجاري ألية دولة في العالم    

مليار ) ١٠٠٧٨,١( خالل هذا العام     اإلجماليبلغت قيمة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي         

،  وتجـدر    )%٤٣,٢( للعام السابق ، اي بنـسبة زيـادة          مليار دينار ) ٧٠٣٨,٥(دينار مقابل   

ة تجارة بغداد خالل هذا العـام بلـغ          ان عدد التجار والشركات المسجلة لدى غرف       إلى اإلشارة

اعتمـادا علـى    ) ٨٣٧(للعام السابق ، اي بزيادة قـدرها        ) ١٩١٨١(مقارنة بـ   ) ٢٠٠١٨(

  ) . ٧(ول رقم اجدال ، ملحقالبيانات التي تم الحصول عليها من غرفة تجارة بغداد

    قطاع البنوك والتأمين  – ٣

لتعادل ) %٠,٦٩ (اإلجماليلمحلي بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج ا       

مليــار دينار للعــام السابق ، محققا ارتفاعا ) ٨٢٧,٨(مليار دينار مقابل ) ١٠٨٦,٢(

 تحديد السبل إلىيزال هذا القطاع بحاجة  ، حيث ال)١(، ملحق جدول رقم )% ٣١,٢(بنسبة 

   . األمام إلى وتفعيل دوره لدفع عجلة التنمية االقتصادية أدائهالكفيلة لتطوير 

   مية الخداتقطاعال   -رابعا 

الحكومة العامة ، (       ويشمل ملكية دور السكن ، وخدمات التنمية االجتماعية والشخصية 

مليار ) ٢٢٥٢٧,١(، فقد ارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات من ) والخدمات الشخصية 

بنسبة زيادة قدرها   و٢٠٠٨مليار دينار في عام ) ٣٠٣٤١,٦( الى ٢٠٠٧دينار عام 

%) ٢٠,٧٩  (اإلجمالي، فيما بلغت نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي ) %٣٤,٧(

  .  على التوالي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خالل عامي ) % ١٩,٤١(و 
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 الفصل الثاني
 التطورات النقدية والمالية

tsMonetary and  Financial  Developmen  
  

  مالمح السياسة النقدية : أوالً 

يعد خفض التضخم الغاية الرئيسة للسياسة النقدية في العراق والحاضنة الفعلية لبلوغ 

وان تحقيق مستوى مرغوب من الكفاية في إطار من الرفاهية . نمو اقتصادي أفضل 

عمل أدوات السياسة االقتصادية وهو ما تسعى إليه السياسة النقدية للبالد حاليا يتطلب ديمومة 

النقدية من خالل مراقبتها وتقييمها في ضوء التكاليف التي تتحملها ميزانية البنك المركزي 

ضمان شرطي كأزاء المنافع التي يرغب االقتصاد الكلي تحقيقها جراء انخفاض التضخم 

 تحقيقه إلى وهو األمر الذي تسعى السياسة النقدية. لرفاهية والكفاية االقتصادية في آن واحد ل

، على اعتبار أنه هدفها األساسي كما لبلوغ أهدافها في االستقرار االقتصادي وخفض التضخم 

  .  ٢٠٠٤ لسنة ٥٦يحدده تشريعها القانوني رقم 

  
ان حسن أداء السياسة النقدية في العراق والمتمثل باالستخدام الجيد ألدوات الـسياسة             

نها إشارة سعر الفائدة التي أطلقها البنك المركزي العراقي ، واعتمادها كواحدة مـن              النقدية م 

 اسـتعادة التـوازن     إلـى أدت  ، أدواته التي يعمل من خاللها للتصدي لالنحرافات الـسعرية          

االقتصادي وفرض االستقرار  وتأكيداً للنجاحات التي أدتها تلك اإلشارة وتأثيراتها في ضـبط              

ة وخفض معدالتها السنوية المرتفعة والتي جعلت التضخم تحـت الـسيطرة            الميول التضخمي 

كمؤشر ( انخفض الرقم القياسي األساس ألسعار المستهلك       إذ  . ١٩٩٠وللمرة األولى منذ العام     

ـ سـنوياً  ف   % ١٢,٣من  ) للتضخم األساس الذي تعتمده السياسة النقدية        ي كـانون األول    ــ

 وبذلك يكون مقدار االنخفاض الحاصل      ٢٠٠٨ن األول   سنوياً في كانو  % ١١,٧ ليصبح   ٢٠٠٧

  % . ٤,٩-عـفي التضخم بواق

  

  

  

 األهداف) ٣(المادة 
ن الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر يكو

ووفقاً لذلك يقوم البنك . المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق 
 المركزي أيضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق
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كما ان تدخل البنك المركزي العراقي في سوق الصرف ليمثل المستوى األمثل في    

تنفيذ إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي تقود إلى خفض التضخم ورفع 

في نهاية % ٣,٥  الىراقي وبنسبة ارتفعت فيها قيمة الدينار العراقي للدينار العالخارجيةالقيمة 

وبهذا فان خفض التضخم والسيطرة على معدالته يمثل ، ٢٠٠٧ مقارنة بنهاية عام ٢٠٠٨عام 

حصيلة الربح اإلجمالية والعائد االقتصادي الفعلي األمثل الذي تسعى السياسة النقدية الى 

مبلغ يحدد من قبل البنك والذي هو عبارة عن ة االحتياطي  نسبوبشان السيطرة على ،تحقيقه

المركزي العراقي بنسبة مئوية ويمكن تعديلها فـي أي وقت كـان مــن قبله وفق متطلبات 

 وتحتفظ المصارف باحتياطيات علـى شكل أرصدة بالدينار العراقي فـي  ،سياسته النقدية

من الودائع الخاضعة لالحتياطي % ٢٠ حساب احتياطي لدى البنك المركزي العراقي بنسبة

من الودائع الخاضعة لالحتياطي فـي خزائن المصرف، وتكون % ٥القانونـي ، وبنسبة 

  .أعاله االحتياطيات القانونية لودائع العملة األجنبية بنفس النسب وطريقة االحتفاظ 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 
٢٦ 

 
 

  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(الوظائف النقدية للبنك المركزي العراقي حسب قانون البنك رقم 
  

  الوظائف النقدية للبنك المركزي العراقي

 Open Market Operations and permanent facilities     يات السوق المفتوحة والتسهيالت الدائمعمل) ٢٨(المادة 

انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي )١(يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق أهدافه

انون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة  صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قإجازاتتحمل 

وتوفير التسهيالت الدائمة ) ٢( ،أخرىللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة 

انون المصارف والخاضعة للوائح للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق ق

   -:وعن طريق االتيالموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي 

 مالية لدين أوراق ، أخرى مالية مشابهة أدوات الشراء او إعادة اتفاقيات أساساو على ) فوري وألجل( او بيع مباشر ءشرا-   أ 

 المالية لدين لألوراق  الشراءاتحمل عوائد للسوق شرط ان تتمصادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة ت

  . الصادرة من قبل الحكومة من خالل عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية 

   األجنبيللنقد ) فوري وألجل ( شراء او بيع مباشر  -  ب 

  . خصم الحواالت او السندات االذونية  -  ج 

  . كامل بكفاالت رهن منح قروض مضمونة بال -  د 

  . قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف  - هـ

   Legal Reserve Requirements )االحتياطي القانوني ( متطلبات االحتياطي ) ٢٩(المادة 

لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف - ١

وسيتم االحتفاظ بمثل هذه االحتياطيات .  لدى البنك المركزي العراقي إيداعات أوحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية اال

بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خالل تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك 

 أخرىبحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية واالرصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات المركزي العراقي والمرتبطة 

وال يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات االحتياطي في أي وقت من . يعينها البنك المركزي العراقي 

تياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن  وستكون مستويات االحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات االحاألوقات

  . تعويضها 

غرامة بنسبة فائدة في حالة عجز المصرف عن االحتفاظ بالحد االدنى من االحتياطي قـد يفرض البنك المركزي العراقي -٢

  . ولحين تغطية العجز) ١(المطلوب المنصوص عليه في الفقرة 

 ender of Last ResortL     األخيرمقرض الملجأ ) ٠٣(المادة 

 البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحاالت وكما يحددها ، ان يلعب دور بإمكانفـي الظروف االستثنائية ، 

ويقدم . مقرض الملجأ االخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف 

 قابلة للتجديد من قبل البنك أشهردعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة ال تتجاوز الثالث مثل هذا ال

 المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان ال يتم مثل هذا االلتزام من قبل اإلجراءات برنامج يحدد أساسالمركزي العراقي على 

  :البنك المركزي العراقي مـا لـم 

 مناسبة ، وان طلب إضافيةكان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا مالءة مالية وقادر على تقديم ضمانات - أ

  المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او 

 البنك المركزي إلىخطي  وزير المالية ضمان وإصدارتعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي -ب 

   .العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض 
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  التطورات النقدية : ثانياً 

 نسبة الزيادة في السيولة المحلية( شهد هذا العام ارتفاعا  في معدل التوسع النقدي       

مقابل نسبة زيادة بلغت ) %٢٩,٥(ليبلغ  ) M2المتمثلة في عرض النقد بمفهومه الواسع 

ي ـو الناتج المحلي اإلجمالـ ، حيث تراجع هذا المعدل عن معدل نم٢٠٠٧ام ـلع) %٢٧,٩(

لهذا العام وبذلك بلغت نسبة السيولة المحلية إلى ) %٣٩,٦(والبالغ ) باألسعار الجارية ( 

للعام السابق وبذلك فقد تقلصت الفجوة ) % ٢٤,٢(مقابل ) %٢٢,٤(اإلجمالي الناتج المحلي 

القائمة بين معدل التوسع النقدي من جهة ومعدل النمو االقتصادي من جهة أخرى والتي تمثلت 

 ىـن هذا العام الـكانون االول مألسعار المستهلك في األساس ي ـي تراجع الرقم القياسـف

العام السابق ، وهو ما يعني الشهر المماثل من في ) % ١٢,٣( بلغ بعد أن كان قد) %١١,٧ (

وفق المنطق النقدي االتجاه نحو االستقرار النقدي كلما تقلصت الفجوة إلى حدودها الدنيا فيما 

. يتعلق بالعالقة بين التغيرات النسبية في كل من الناتج المحلي اإلجمالي وعرض النقد

عن العــام ) % ٣٠( بنسبة ٢٠٠٨لعـام  ) M2( واسـع ارتفـع عرض النقد بمعناه الو

  ).٨(جدول ملحق  السابقة ، أشهرعن الستة ) % ٢٣(السابق و

 بنسبة ٢٠٠٨لعــام ) M2(كما ارتفعت الودائع الداخلة في عرض النقد الواسع 

العملة خارج  وارتفعت،  السابقة أشهرعن الستة ) %٣٧(عن العام السابق ، و)  %٢٩(

 أشهرعن الستة ) %١٢(عن العام السابق و )%٣٠( بنسبة ٢٠٠٨عام البنوك ل

،   عن العـام السابق٢٠٠٨لعـام ) %٤٦(ة وازدادت الودائع بالعملة األجنبية بنسب.السابقة

كما ارتفعت نسبة الودائع .  السابقة أشهرعن الستة ) % ٠,١(بنسبة ي حين انخفضت ـف

 أن  بعد٢٠٠٨ لعــام) %٤٦( إلى) M2 ( داخلة في الودائع الإجمالي إلى األجنبيةبالعملة 

 حيث كانت ٢٠٠٨انخفضت بالمقارنة بشهر حزيران فيما ، ٢٠٠٧لعام ) %٤١(كانت مسجلة 

 ٢٠٠٨لشهر كانون األول ) %٤٩(وارتفع رصيد القاعدة النقدية بنسبة  .) %٦٣(مسجلة 

رتفاع االحتياطي المصرفي  االى ويعـود هـذا االرتفاع لسابقمقارنة بنفس الشهر من العام ا

   ).% ٣٠(، وارتفاع  العملة خارج البنوك بنسبة )  %٦٧(بنسبة 

ى ـــ الودائع الخاضعة لالحتياطي القانوني إلإلىنسبة االحتياطي الفائض انخفضت 

لشهر  ) %١٠( و٢٠٠٧لعام ) %١٣( بعد أن كانت مسجلة ٢٠٠٨ األول لشهر كانون) % ٥(

بعد ان كان مسجال ) %٠,٨١ (إلى ٢٠٠٨ضاعف النقدي لعام انخفض الم ، و٢٠٠٨حزيران 

حيث كان  ٢٠٠٨ي حين ارتفع مقارنة بشهـر حزيران  ـف،  ٢٠٠٧لعام )  %٠,٩٤(

  . )%٠,٧٨ (مسجال 
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  Money Supply and Contributing Factors عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه -١

 MS عرض النقد -أ
تجاهه التصاعدي خالل هذا العام وان كان بوتيرة نمو اقل  اM1واصل عرض النقد       

مليار دينار مسجال بذلك ) ٢٨١٩٠(مما كان عليه في العام الماضي ، فقد بلغ عند نهاية العام 

، ويالحظ خالل هذا العام ) %٢٩,٨ (مليار دينار وبنسبة نمو ) ٦٤٦٩(زيادة مقدارها 

 العملة في التداول والودائع الجارية ، إذ حصول تقارب في معدالت الزيادة لكل من صافي

مليار دينار أي بزيادة مقدارها ) ١٨٤٩٣(ارتفع صافي العملة في التداول في نهاية العام الى 

في حين بلغ مقدار الزيادة في ، عن العام السابق ) %٢٩,٩(مليار دينار وبنسبة ) ٤٢٦١(

ادة ـة زيـة نسبـليار دينار محققم) ٩٦٩٧(مليار دينار لتبلغ ) ٢٢٠٨(الودائع الجارية 

عن العام السابق ، وقد أدت هذه التطورات إلى حصول تقارب كبير في نسبة كل ) %٢٩,٥(

من العملة في التداول والودائع الجارية إلى عرض النقد خالل هذا العام قياسا بالعام السابق 

 هذا العام مقابل اللـخ) % ٦٥,٦(حيث بلغت نسبة العملة في التداول إلى عرض النقد 

لهذا ) % ٣٤,٤(للعام السابق في حين بلغت نسبة الودائع الجارية إلى عرض النقد ) %٦٥,٥(

  . للعام السابق ) % ٣٤,٥(العام مقابل 
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    العوامل المؤثرة في عرض النقد-ب

  

    تعكس الموازنة النقدية الموحدة اثر صافي الموجودات األجنبية التوسعي البارز في عرض 

مليار دينار حيث شكلت ) ٢٦١٨٧(نقد خالل هذا العام ، إذ بلغ مجموع العوامل التوسعية ال

من هذه الزيادة حيث بلغ األثر التوسعي لها ) %٩٥,٨(فقرة الموجودات األجنبية نسبة 

مليار دينار ) ١٣٦٥(مليار دينار قابلها انخفاض صافي مديونية الحكومة بمقدار ) ٢٥٠٧٦(

  . مليار دينار من جهة اخرى ) ١٠٢٩٥(ن جهة وبزيادة ودائعها بمقدار عن العام السابق م

ويظهر جانب الموجودات أيضا األثر التوسعي لكل من ديون القطاع الخاص والقطاعات 

  . مليار دينار ) ١١١١(األخرى والتي ارتفعت بمقدار 

  

زنة والتي ويتضح في جانب المطلوبات األثر االنكماشي لفقرة شبه النقد وفقرة الموا

) ١٩٧١٨(من مجموع األثر االنكماشي البالغ ) %٤٠,٩(ا االنكماشي ما نسبته ـيشكل أثره

  . ار ـمليار دين

  

ية لكل من صافي الموجودات سب الموازنة النقدية الموحدة استمرار األهمية النوتؤكد

لحكومية من مجموع موجوداتها الكلية وفقرة الودائع ا) %٨٥,٣(األجنبية التي كونت نسبة 

  . ة ـمن مجموع المطلوبات غير النقدي) %٦٠,٢(التي بلغت نسبتها 
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   )٢٠٠٨ - ٢٠٠٧(الموازنة النقدية الموحدة نهاية الفترة  )   ٣(جدول رقم 

  الفقرات

القيمة 

٢٠٠٧  

  مليار دينار

القيمة 

٢٠٠٨  

  مليار دينار

مقدار التغير 

عن العام 

  السابق

نسبة التغير عن 

  %السابقالعام 

  :الموجودات 

  ٦١  ٢٥٠٧٦  ٦٦١٦٤  ٤١٠٨٨  ١صافي الموجودات  األجنبية    

ديون القطاع الخاص والقطاعات 

  ٢األخرى  

٣٢,٣  ١١١١  ٤٥٥٤  ٣٤٤٣  

 ١٦,٧-  ١٣٦٥-  ٦٨١٦  ٨١٨١  ٣الديون الحكومية   

  ٤٧,١  ٢٤٨٢٢  ٧٧٥٣٤  ٥٢٧١٢  ٣+٢+١مجموع الموجودات 

  :المطلوبات النقدية 

  : M1عرض النقد 
        

  ٢٩,٩  ٤٢٦١  ١٨٤٩٣  ١٤٢٣٢  ٤صافي العملة في التداول   

  ٢٩,٥  ٢٢٠٨  ٩٦٩٧  ٧٤٨٩     ٥      الودائع الجارية         

  ٢٩,٨  ٦٤٦٩  ٢٨١٩٠  ٢١٧٢١  ٥+٤=٦المجموع 

          :المطلوبات غير النقدية

  ٢٨,٣  ١٤٧٣  ٦٦٧٢  ٥١٩٩  ٧شبه النقود       

  ٥٣  ١٠٢٩٥  ٢٩٧٠٩  ١٩٤١٤  ٨الودائع الحكومية 

  ١٠٣,٢  )٦٥٨٥()١٢٩٦٣(   )٦٣٧٨(    ٩فقرة الموازنة    

  مجموع المطلوبات غير النقدية

           ٩+٨+٧= ١٠  
٥٩,٢  ١٨٣٥٣  ٤٩٣٤٤  ٣٠٩٩١  

  ٤٧,١  ٢٤٨٢٢  ٧٧٥٣٤  ٥٢٧١٢  ١٠+٦=١١مجموع المطلوبات

         

 التطورات المصرفية :  ثالثاً  
 يعكس قدرة ومالءة عالية تظهر على شكل اذا كان النظام المصرفي الرصين هو الذي

ما يسمى بالثروة الصافية الموجبة اي فرق الموجودات والمطلوبات باستبعاد رأس المال 

والتحوطات، فأن مثل هذه الرصانة المصرفية ستعتمد في األحوال كافة على درجة ربحية تلك 

غيرات االقتصادية، مثل المصارف وكفاءتها وقدرة رؤوس أموالها في مواجهة الظروف والمت

تحرير القطاع المالي والتغير في مسار السياسة النقدية وتطور القطاع المالي وتطور مناخ 

  .الخ...االستثمار 
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إال ان ثمة تناقض وحراك اخذ يضع السياسة النقدية امام مهمة مباشرة وغير مباشرة 

ية التحتية المصرفية، فمهام استقرار في تطوير وتقوية نشاطات الوساطة المالية وتقوية وبناء البن

 عن مهام السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وتوفير أهميةوتطوير السوق المالية ال تقل 

  .فرص االستقرار الكلي كحاضنة للنمو وتعجيل االزدهار االقتصادي

 تأثير وقوة السياسة النقدية أمامان مثل هذا الموضوع يضع تناقضات القطاع المالي 

  :للنهوض بالقطاع المالي واستقراره وتعميقه اخذين بنظر االعتبار ما يأتي

 لدى الجهاز المصرفي ما زالت تشكل نـسبة ال تتعـدى            األهليةوع الودائع   ـان مجم    -

 للعراق ، مما يعني ان العمق المالي المنشود ما          اإلجماليمن الناتج المحلي    ) % ٥,٨(

  .ي بدايته البسيطة في بناء قطاع مالي قوي ومتينزال ف

 في العراق مازالت ال اإلجمالي الناتج المحلي إلىويالحظ ان نسبة االئتمان الممنوح    -

وعلى وفق المعايير الدولية تمثل ) %٥(علما ان نسبة قدرها ) (%٣(تتعدى نسبة 

، )مو اقتصادي مستداممساهمة في النشاط االقتصادي تعد محدودة التأثير في تمويل ن

ذا فأن السياسة النقدية ما زالت امام تحد خطير لتقوية االئتمان على نحو يساهم فيه ـل

النظام المصرفي الرصين بنمو عالي من النشاط االقتصادي عبر تجميع الموارد 

 بعوائد مجزية مع اقل المخاطر الممكنة اإلنتاجيةاالدخارية وتوجيهها نحو النشاطات 

 وأنظمةلى ما يقدمه الجهاز المصرفي من خدمات مصرفية حديثة كالتنويع  اإضافة

مدفوعات التي  تزيد من كفاءة النشاط االقتصادي وتحسن مناخ عمل وتطور النظام 

  .المالي 

ترليون دينار قبل تعديل ) ١,٢( الجهاز المصرفي البالغة أموالكما يالحظ ان رؤوس    -  

 يعود معظمها وبنسبة ٢٠٠٨رشيد خالل عام  مصرفي الرافدين والأموالرؤوس 

للمصارف ) % ٦٦,٠٦( وموزعة الى نسبة األهليالى القطاع المصرفي ) % ٨٦(

لفروع ) %٤,٨١( ونسبة اإلسالميةللمصارف ) %١٥,١٢( و نسبة األهليةالتجارية 

  العاملة في العراق، اال ان مساهمتها في االئتمان الممنوح ال تتعدىاألجنبيةالمصارف 

من ) % ٧٦(، في حين ان المصارف الحكومية ما زالت مسؤولة عن منح )% ٢٤(

 هي ذات طبيعة متحفظة في منح األهليةاالئتمان الممنوح، مما يعني ان المصارف 

 وما تمنحه اللوائح التنظيمية من قدرة أموالهااالئتمان على الرغم من ضخامة رؤوس 

  .الهاأمو رؤوس أضعافائتمانية تصل الى ثمانية 
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 االن بحدود أصبحت المصارف الحكومية قد أمواله يفترض ان تكون رؤوس ـوعلي   -

 المصرفين أموال الجهاز المصرفي بعد زيادة رؤوس أموالمن مجموع رؤوس ) % ٥٠(

مليار دينار على التوالي، اذ ) ٤٠٠ ، ٥٠٠( الى ) الرافدين ، الرشيد ( الحكوميين 

 رؤوس إجماليمن ) % ٥٠( هذه المرة األهليةاموال المصارف   نسبة رؤوس أصبحت

 الجهاز المصرفي أموال رؤوس إجمالي، وان )  %٨٦( الجهاز المصرفي بدال من أموال

 اإلجماليمن الناتج المحلي ) %٢(ترليون دينار ولكنها ال زالت دون ) ٢ (اآلنهي 

  .في هيكليتهللعراق مما يعني جهاز التمويل المصرفي ما زال متواضعا 

وعلى الرغم من انخفاض كفاية رأس المال للمصارف الحكومية الى دون النسبة 

، فأن األهلية، وارتفاعها لدى المصارف أموالهاقبل تعديل رؤوس ) %١٢(البالغة 

 أعاله في إليهاالمصارف الحكومية تعد في منحها االئتمان على وفق النسبة العالية المشار 

  .إليهاة منغمسة في المخاطر المعنوية والتعرض مؤسسات مصرفية مجاز

 قد انعكس على معدالت األهليةكما يالحظ ان التحفظ العالي الذي تتخذه المصارف 

) % ٣٠(ويزيد عن النسبة المعيارية البالغة   %)٨١(سيولتها التي يبلغ متوسطها قرابة 

 الفائدة الممنوحة على في حين بلغ متوسط االنتشار بين.  من الضعفأكثراي يزيد بنسبة 

 تتراوح  األهليالودائع والفائدة المستوفاة على االئتمان الممنوح لدى النشاط المصرفي 

نقاط مما انعكس ضعفا صارخا في عمليات الوساطة المالية ومؤشرا على  ) ٨ -٦( بين 

علما ان الكثافة المصرفية . ضعف صالبة الجهاز المصرفي  وخاصة المصارف األهلية 

ل فرع ـنسمة لك  الف٤٥ بواقع أي) %٠,٢(لعراقية ما زالت منخفضة وال تتعدى ا
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 ان إالويالحظ انه على الرغم من انخفاض كفاية رأس المال في المصارف الحكومية  -

المالك (ة ـقناعة الجمهور ترى بأنها مصارف مسندة ومضمونة من جانب الحكوم

مما جعلها تنفرد . لفعلي هو أمر ال يمكن حدوثهوان احتمال تعرضها لإلفالس ا) القوي 

في حين ما زالت المصارف األهلية ال تحظى ) %٧٧,٤(بأجمالي الودائع الكلية بنسبة 

وعلى الرغم من ان الودائع . من إجمالي الودائع) %٢٢,٦(اال على نسبة تقارب 

ع الخاص الحكومية التي تشكل اكبر ودائع الجهاز المصرفي ، اال ان ودائع القطا

من مجموع ) %٦١,٤(واألهليين عموما ما زالت تودع لدى المصارف الحكومية بنسبة 

  .تلك الودائع الخاصة

 :وشهدت الساحة المصرفية العراقية تطورات عدة في العديد من المجاالت وهي 
مصرف الهدى ، ومصرف جيهان لالستثمار ( م منح إجازات لمصارف جديدة وهي ـت •

بهدف توسيع الجهاز المصرفي ) ي، ومصرف انتركونتنتال ومقره أربيل والتمويل اإلسالم

  . العراقي ونشر فروعه في مختلف محافظات العراق

  :ي ــ شركات تحويل مالي وهلثالث إجازات تم منح •

 شركة ضفاف دجلة والفرات  - أ
  شركة عطاء الكوثر - ب

 شركة الراجح  - ت
المحافظات العراقية ، خاصة في م منح إجازات لعدد من الفروع المصرفية المنتشرة في ـت •

االقضية والنواحي بهدف توفير الخدمة المصرفية لعموم المواطنين وتحسين الوعي والكثافة 

  .المصرفية
وبهدف تطوير نظام المعلومات االئتمانية فقد تم تكليف قسم الحاسبة االلكترونية وخبراء من  •

، بما يمكن المواطنين من إبالغ الفروع الخزانة األمريكية لتطوير النظام المعمول به حاليا 

المصرفية للدخول لهذا النظام للحصول على المعلومات المطلوبة لزبائنهم دون الحاجة الى 

 .مراجعة القسم شخصيا
 المعتمد  ( CAMEL )م إعداد تقارير الجدارة االئتمانية للمصارف األهلية وفق نظام ـت

   .٢٠٠٧ام ـفي هذا البنك منذ ع
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   تطور الودائع واالئتمان للمصارف التجارية-ارابع

  الودائع-١

 لدى المصارف ٢٠٠٨ عام أشهر للودائع خالل اإلجماليسجل االتجاه العام للرصيد    

 ودائع الحكومة المركزية والودائع باستثناءالحكومية والخاصة ( التجارية العاملة في القطر 

 للودائع اإلجمالي بلغ الرصيد إذ تصاعدي ، اهوباتجزيادة مستمرة  )ذات الطبيعة الجارية 

 قياسا بنهاية  ) %٣٨,٧ (  وبنسبة زيادة بلغت ٢٠٠٨ دينار في نهاية عام مليار) ١٤٧٠٠(

  . دينار مليار )١٠٥٩٨( حيث كان الرصيد ٢٠٠٧عام 

 حيث بلغت نسبة ٢٠٠٨ الودائع خالل أشهر عام إجمالي الزيادة في رصيد واستمرت

 وذلك  %)١٧,٩( ، الفصل الرابع%)١٦,٨( ، الفصل الثالث%)١٨,٨(الثاني الزيادة للفصل 

ا عند مقارنة ـأم.  %)١٥,٢( بنسبة ٢٠٠٨مقابل انخفاض الرصيد للفصل األول من عام 

 مع رصيد شهر كانون الثاني من ٢٠٠٨ للودائع في نهاية شهر كانون األول اإلجماليالرصيد 

   .   %)٣٣,٥(لغت نسبتها العام ذاته فقد سجل الرصيد زيادة ب

ادة بلغت ـ زياإلجماليةودائع ـ الأرصدة سجلت ٢٠٠٧ام ـ عأشهرع ـوبالمقارنة م

  . على التوالي األربعةللفصول  ) % ٣٨,٧،  %٢٨,١،  %٦٤,٩،  %٣٢,٦ (بتها ـنس

 ،%)٧,٣(الجارية بنسبة  الودائع كل من ٢٠٠٨ادة لشهر كانون األول ـوشملت الزي

 برصيدها في نهاية شهر  قياسا %)٧,٢( والودائع الثابتة بنسبة ،)%٦,٦ (بنسبةوودائع التوفير 

ت الزيادة في رصيد الودائع في نهاية شهر  وقد تركز. على التوالي ٢٠٠٨تشرين الثاني  

دين ـفمصرفي الرا، %٩,٩بةن المصارف الخاصة بنسـ لدى كل م٢٠٠٨كانون األول 

 ض رصيدها لدى المصارف الحكومية األخرى بنسبة، وذلك مقابل انخفا%٨ والرشيد بنسبة

   .٢٠٠٨ في نهاية الشهر ذاته قياسا برصيدها لشهر تشرين الثاني % ٤,٤

لدى المصارف التجارية كافة وودائع  %٦٦وبلغت األهمية النسبية للودائع الجارية 

   . ٢٠٠٨ في نهاية شهر كانون األول %  ٥ و الودائع الثابتة % ٢٩التوفير

 دينار مليار) ٩٠٦٠(تي أغلب اإليداعات من القطاع الخاص حيث سجل رصيدها وتأ   

ثم تأتى إيداعات القطاع العام البالغ رصيدها ، من أجمالي اإليداعات %٦١,٦ وبأهمية نسبية

وأخيرا إيداعات القطاع المالي البالغ رصيدها ، %٣٣,٥  دينار بأهمية نسبيةمليار) ٤٩٢٨(

   .  ٢٠٠٨ في نهاية شهر كانون األول  %٤,٨مية نسبية  دينار وبأهمليار) ٧١٢(
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   االئتمان - ٢

شهد االتجاه العام لرصيد االئتمان المقدم من قبل كافة المصارف خالل أشهر عام 

 تذبذبا خالل النصف األول من العام فيما استمرت الزيادة في الرصيد خالل النصف ٢٠٠٨

   -: وكما يأتي تصاعديوباتجاه ٢٠٠٨الثاني من العام 

 لالئتمان المقدم من قبل كافة المصارف التجارية العاملة في اإلجماليسجل الرصيد  •

 ) االئتمان المقدم الى الحكومة المركزية باستثناء(  للقطاعات االقتصادية كافة عراقال

 مليار )١١١٢(  دينار بزيادة مقدارها مليار )٤٥٥٤(،  )١٢(، ملحق جدول رقم 

 ) ٣٤٤٢(  البالغ ٢٠٠٧قياسا بالرصيد في نهاية عام ) %٣٢,٣(  أو بنسبةدينار 

ول ـدم للفصــ لالئتمان المقاليـاإلجمع الرصيد ــا ارتفـكم. ار ـ دينمليـار

 والثالث والرابع وذلك مقابل انخفاض األول) % ٨,٨، % ٢٢,٩ ،% ١٠,٤ (

 عام أشهرارنة مع وبالمق. %١٠,٤ بنسبة ٢٠٠٨الرصيد للفصل الثاني من العام 

 ،% ٣٠,٦ ،% ٣٣( سجلت أرصدة االئتمان المقدم زيادة بلغت نسبتهافقد  ٢٠٠٧

  . على التوالي األربعةللفصول   )% ٣٢,٣ ،% ٩,١

مثلت القروض والسلف الجزء األكبر من إجمالي االئتمان المقدم لشهر كانون األول  •

 بتقديم قـروض جارية وذلك بسب قيام المصارف الت % ٧٣ إذ بلغت نسبتها ٢٠٠٨

بنسبة ) المكشوف ( م الحسابات الجارية المدينة ـلشرائح كـبيرة من المواطنين، ث

 م حساب الديون المتأخرة التسديد بأهمية نسبيةـمن إجمالي االئتمان المقدم ، ث %٢١
 . %١ وأخيرا حساب خصم الكمبياالت بأهمية نسبية ، %٥

  

  

زمنية؛ ٤,٧
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 حيث سجل رصيد االئتمان المقدم ،لقطاع الخاصيذهب أغلب االئتمان المقدم إلى ا •

 % ٨٧,٤ وبأهمية نسبية٢٠٠٨ دينار في نهاية شهر كانون األول مليار) ٣٩٧٨(ه ـل

فيما بلغ رصيد االئتمان المقدم إلـى قطاع المشاريع ، مـن إجمالي االئتمان المقدم

قد بلغ رصيد أما القطاع المالي ف% ٤,١  دينـار وبأهمية نسبيةمليار) ١٨٤(العامة 

  . %٩ دينار وبأهمية نسبية مليار) ٣٩٢(االئتمان المقدم له 
من إجمالي  % ٨١خصص أغلب االئتمان المقدم للقطاع الخاص إلى األفراد وبنسبة  •

  قطاع الشركات الخاصة فقد بلغت أما، ٢٠٠٨ األولاالئتمان المقدم لشهر كانون 

  .  لقطاع الخاص في نهاية الفترة ذاتها  ائتمان اإجماليمن  % ١٩ النسبية له األهمية

  

  

  

  

  

  

  

  

     Capital Adequacy   مؤشر كفاية رأس المال- خامسا

 الحد االدنى لمؤشر كفاية     ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤ من قانون المصارف رقم      ١٦حددت المادة   

بينما تشير البيانات المتوفرة الى ان نـسبة كفايـة رأس المـال لـدى               % ١٢ ـ  رأس المال ب  

لمصرف الرشيد  )  %٥ -%٢ (ن  ـــ تراوحت مابي  ٢٠٠٨ الحكومية خالل عام     المصارف

دى ـل) %٠,٢ -%٠(للمصرف الصناعي وتراوحت هذه النسبة مابين       ) %٦٤  -% ٥٠ (و  

ـ ن تراوحت هذه النسبة ل    ــفي حي ،   هـرف الرافدين للعام ذات   ــمص دى المـصارف   ــ

ور ــ لمصرف آش  %)٧٧ -% ٤٥(لمصرف البصرة  و     ) %٣٢ -% ١٧ (ن  ـالخاصة بي 

اد ـــــلمصرف االقتص) %٥٠ -% ١٥ (لمصرف دار السالم و) %١٥٨ -% ٤٨ (و

  .ورـلمصرف المنص) % ٥٧١ -% ٢٢٨ (و 

ـ  فقد تراوحت نسب كفاية رأس المـال لـديها بي          اإلسالميةا المصارف   ـأم  ن ـــ

لمـصرف الـبالد    %) ١٨ -% ١٢(  و   اإلسـالمي  للمصرف العراقـي     %)١٩٦ -% ٧١(

للمصرف %) ٥٩٨ -% ٤٠٠(  و اإلسالمي إيالفلمصرف  %) ١٥٠ -% ١٩  ( و مياإلسال

  .٢٠٠٩ خالل العام اإلسالميالوطني 

ائتمان المصارف الحكومية
%٧٣

ائتمان المصارف االهلية
%٢٧

ائتمان المصارف الحكومية

ائتمان المصارف االهلية



 
٣٧ 

 
 

   Iraq Stock Exchange    التطورات في سوق العراق لألوراق المالية - سادسا

 تطورات عديدة بالنسبة لسوق العراق لألوراق المالية انعكست علـى          ٢٠٠٨شهد عام   

   -:ه ، ومن بين التطورات التي شهدها السوق في هذا العام تمثلت في العديد من نشاطات

شـركة  ) ٢٠( مقسمة قطاعيا الى     شركة مساهمة ) ٩٤(عدد الشركات في السوق     بلغ    ـ 

، شركة خدميـة    ) ١٣(، شركات استثمار مالي    ) ٩(، شركات تامين   ) ٥(، مصرفية  

م شطب  ـتو. راعية  شركات ز ) ٩(، شركات سياحية   ) ١٠(، شركة صناعية   ) ٢٨(

 شركتين هما لؤلؤة البصرة للنقل البحري والرافدين للمشروبات الغازية وبـذلك            إدراج

. شـركة ) ٨٧ (أسهمخالل العام   وقد تداول منها    . شركة مساهمة   ) ٩٤( عددها   أصبح

) ١١(، شركات استثمار مالي    ) ٩(، شركات تأمين   ) ٥(، شركة مصرفية   ) ٢٠(منها  

شـركات  ) ٧(، شركات سياحية وفندقية    ) ٩(، شركة صناعية   ) ٢٨(، شركة خدمية   

رتفـع  ليشـركة   ) ٨٥ (٢٠٠٧ام  ـ ع أسهمهاعدد الشركات المتداولة    وبلغ   . زراعية

جدول رقم   ، ويوضح    )% ٢,٤( هذا العام بنسبة     أسهمهاعدد الشركات المتداولة    بذلك  

    .لسوقفي ملحق الجداول عدد من مؤشرات  ا ) ٢٧( م ـ، والجدول رق ) ٤( 

  ٢٠٠٨مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية  ) ٤( جدول رقم                    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الفقرات
التغير 

  %السنوي

  ١٧  ١٣٩  ١١٩  عدد الجلسات المعقودة
   ١,٤-   مليار١٥١    مليار١٥٣  عدد األسهم المتداولة

  ٢٩,٥-   مليار دينار٣٠١   مليار دينار٤٢٧  حجم التداول
  ٠,٧  ٣١١٠٨  ٣٠٨٨٥  ود المنفذةعدد العق

  ١٤,٦   مليار١١٥١   مليار١٠٠٤  عدد األسهم المصدرة
  ٧,٢   مليار دينار٢٢٨٣   مليار دينار٢١٢٩  القيمة السوقية لألسهم المتداولة
  ٦٩    نقطة٥٨٫٣٦    نقطة٣٤٫٥٩  مؤشر أسعار األسهم المتداولة

مجموع عدد األسهم المتداولة *
  للمستثمرين غير العراقيين

  ١٥٤٫٦         مليارسهم ١٥٫٤   مليار سهم٩٫٩٦

  التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية: المصدر 

ا وشراءا في سوق      ٢٠٠٧أعتبارا من شهر آب   *  بدأ تفعيل قانون االستثمار بالسماح لغير العراقيين بالتداول باالسهم بيع
  العراق 
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  .ق الماليةالتقرير السنوي لسوق العراق لالورا: المصدر

 القطاع المصرفي المرتبة االولى نسبة الى القطاعات االقتصادية المشاركة في احتلو     

ود  ، من حيث عدد الشركات وحجم التداول وعدد االسهم وعدد العق٢٠٠٨السوق لعام 

 على % )٧٦، % ٦٨، % ٨٨,٣، % ٨٨,٧، % ٥,٣( ورؤوس االموال وباهمية نسبية 

  .ي ـالتوال

  ألنفاق الحكومي وتمويله ا- اسابع

بلغـت نسـبته  ارتفاعـاً ٢٠٠٨ امـ لعوالمصروفات سجلت اإليرادات الحكومية

 لعام دينارترليون ) ١٢(بلغ الفائض المالي و ، على التوالي٢٠٠٧ام ـعن ع% ٧٧و %٥٤

إن هذه . )١٣ملحق جدول رقم (، ٢٠٠٧ عن عام %٧بنسبة   والذي انخفض٢٠٠٨
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وانخفاض كل من التغير % ٥٧رتفاع اإليرادات النـفطية بنـسبـة ن اعالتغـيرات ناتجة 

  .٢٠٠٧ام ـن عـ ع  %٢٠ واإليرادات الضريبية بنسبة% ١٠٧في رصيد الحواالت بنسبة 

  %٨٥ أكثر من  والتي تشكلوالزالت اإليرادات النفطية تشكل األهمية النسبية األكبر

ك من مخاطر ناجمة عن التغيرات في من إجمالي اإليرادات العامة ، وما يترتب على ذل

الزالت العوائد الضريبية تعاني من انخفاض كبير في وأسعار النفط على المستوى الدولي ، 

حصيلتها بشكل ال يتناسب مع التوجه نحو إيجاد مصادر تمويلية أخرى تخفف العبء في عجز 

 منها  والتي تبلغ أكثر  التزايد المتصاعد في النفقات وخصوصا الجاريةمنالموازنة المتأتي 

   .٢٠٠٨ام ـي عـن إجمالي النفقات فـم%  ٧٠ من 

وبلغت مبيعات وزارة المالية من الدوالر األمريكي إلى البـنك المركـزي هذا 

ارتفع و ، ٢٠٠٧عن عام % ٧٠والتي ارتـفعت بنسبة ٢٠٠٨دوالر لعام مليار) ٤٦(العراقي 

وكذلـك ) % ١٤٠(البنك المركزي العراقي بنسبة رصيد وزارة المالية بالدينار العراقي لدى 

  .٢٠٠٧عن عام    %٣٩ارتفع رصيدها بالدوالر األمريكي لدى البنك المركزي بنسبة 
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  الفصل الثالث

 Pricesار ــاألسع
  

   Consumer Price Index In Iraq العراقالرقم القياسي ألسعار المستهلك في -أوال

  

 ٢٠٠٨عام  لشهر كانون االول ستوى االقتصاد العراقي معدل التضخم على مسجل 

، حيث لنفس الشهر من العام السابق  % ٤,٧بعد إن كان قد سجل ما نسبته  % ٦,٨ ما نسبته 

 ٢٠٠٨ نقطة خالل عام) ٢٤٨٥١,٣(بلغ المعدل السنوي للرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 التضخم األساسوسجل  ، )١٥(م ـ ملحق الجدول رق٢٠٠٧نقطة عام ) ٢٤٢٠٥,٥(مقابل 

إي الرقم القياسي ألسعار المستهلك مطروحاً منه فقرتي الوقود  (٢٠٠٨ لعام للشهر نفسه

 ٢٠٠٨في كانون االول عام % ١١,٧  ما نسبتهبلغ لي انخفاضا)واإلضاءة والنقل والمواصالت

 في التضخمويعود التراجع الحاصل  ، لعام السابق في الشهر المماثل من ا  %١٢,٣ مقابل

 إلى نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في تحقيق الرئيسية بالدرجة األساس

االستقرار في المستوى العام لألسعار، إلى جانب التحسن الكبير الحاصل في الوضع األمني 

  .ولعموم البلد 

اله تركز  أعة المذكورسنةخالل البشكل عام ويالحظ من تحليل مؤشرات هذا الرقم   

حيث انخفض بنسبة   في الرقم القياسي ألسعار الوقود واإلضاءة،ة ملحوظصورةاالنخفاض وب

في األسواق المحلية ) البنزين(قياساً بالعام السابق نظرا لتوفر المعروض من الوقود  % ٢١,٤

) النفط األبيض وغاز الطبخ(كما ساهمت بطاقة الوقود في توفير ) محطات تعبئة الوقود(

عائلة العراقية بانسيابية عالية وبالشكل الذي حد من ظاهرة السوق السوداء، كما سجلت فقرة لل

 قياسا بالعام السابق، حيث يرتبط % ١,٣النقل والمواصالت هي األخرى انخفاضا بلغت نسبته 

االنخفاض الحاصل في أسعار هذه الفقرة بانخفاض أسعار الوقود ، فيما ارتفع الرقم القياسي 

  :  ة الفقرات بنسب متفاوتة موضحة كاألتي لبقي

 قياسا بالعام السابق ويعزى هذا %١٤,٨ارتفع الرقم القياسي ألسعار اإليجار بنسبة  .١

 بالدشهد التاالرتفاع إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب عليها، حيث لم 

التحسن الكبير في الوضع أية مشاريع إستراتيجية في مجال اإلسكان، أال انه يؤمل وبعد 

األمني إن توفر المشاريع االستثمارية في قطاع اإلسكان المجمعات السكنية والتي ستسهم 

بشكل فعال في تراجع أسعار اإليجارات ، فضالً عن ارتفاع كلف البناء المتمثلة بمواد 

 .البناء وأجور العمل
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 مقارنة %١٢,٦ل العام بنسبة ارتفع الرقم القياسي ألسعار الخدمات الطبية واألدوية خال .٢

بالعام السابق، ويعود االرتفاع الحاصل في أسعار هذه الفقرة إلى ارتفاع أسعار األدوية في 

حيث يستأثر القطاع الخاص بالحصة األكبر في تجهيزها، ) الصيدليات(األسواق المحلية 

  .فضالً عن ارتفاع أجور األطباء ذوي االختصاص في العيادات الخاصة

  

  

  

مقارنة بالعام % ١٠,٩كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار المواد الغذائية خالل العام بنسبة  .٣

السابق ويعود االرتفاع الحاصل بالدرجة األساس إلى عدم االنتظام في توزيع مفردات 

البيضاء (الحصة التموينية والى أسباب موسمية تتعلق بارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها 

 ).والحمراء
  %٩,٧لرقم القياسي ألسعار السلع والخدمات المتنوعة خالل العام ارتفاعاً بنسبة سجل ا .٤

قياساً بالعام السابق ، ويرتبط االرتفاع الحاصل في أسعار هذه الفقرة بمقدار المعروض 

 .منها في السوق المحلية مقابل الطلب الحاصل عليها
ارتفاعاً ) األثاث(لسلع المنزلية سجل كل من الرقم القياسي ألسعار الدخان والكحوليات وا .٥

 لكل منهما على التوالي، حيث يرتبط االرتفاع الحاصل في أسعار % ٧,٢ و% ٩بنسبة 

 .هاتين السلعتين بعوامل العرض والطلب
 مقارنة بالعام %٣,١ارتفع الرقم القياسي ألسعار األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة  .٦

ار هذه السلع إلى األسباب الموسمية واألعياد السابق وتعود الزيادة الحاصلة في أسع

    ..الدينية
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ا بخصوص التقلبات الفصلية الحاصلة للرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق ـأم

 يشير إلى إن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك سجل )١٧ ( رقمفالجدول ، ٢٠٠٨لعام 

على ) % ١,٦ و% ١,٨و % ٠,٢(نسبة انخفاضاً خالل الفصول األول والثاني والثالث ب

م ارتفع خالل الفصل الرابع بنسبة ـنقطة، ث) ٢٤٨٥١,٣(التوالي عن المعدل السنوي البالغ 

، هذا وقد احتلت فقرة اإليجار أهمية كبيرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك، حيث  % ٣,٦

خفضت أسعار اإليجار عن إن تغيرها الفصلي ينعكس على تغير الرقم القياسي العام فقد ان

في حين ارتفعت خالل % ٠,٤ و % ٢المعدل السنوي خالل الفصلين األول والثاني  بنسبة 

ويبدو إن التغيرات الفصلية تنسجم خالل .   %٢و% ٠,٤الفصلين الثالث والرابع بنسبة 

ن النصف الثاني من العام مع التحسن الحاصل في الوضع األمني وعودة الكثير من المهجري

من الخارج والذي انعكس في زيادة الطلب على الدور والشقق المعروضة لإليجار، ومن 

التغيرات األخرى ذات األهمية في تقلبات الرقم القياسي العام هي فقرة المواد الغذائية والتي 

عن المعدل السنوي وارتفعت % ٧ إذ انخفضت خالل الفصل األول بنسبة ،اتسمت بالتذبذب

ي حين ـف% ٢  لتعود لتنخفض خالل الفصل الثالث بنسبة%٠,٣ثاني بنسبة خالل الفصل ال

وترتبط التقلبات الحاصلة . عن معدلها السنوي % ٨,٦ة ـعادت لترتفع وبشكل ملحوظ وبنسب

في أسعار المواد الغذائية بالتلكؤ الحاصل في توزيع مفردات الحصة التموينية ويالحظ إن 

س اتجاه فقرة اإليجار إذ سجلت انخفاضاً ــواألدوية كان بنفالتغير في فقرة الخدمات الطبية 

في حين ارتفعت خالل الفصلين ) %١,٨و%٣,٣(ة ــي بنسبـن األول والثانـخالل الفصلي

  .عن معدلها السنوي  ) % ٢,٧و% ٢,٣ (الثالث والرابع بنسبة 

تقرير د ساهمت التقلبات الفصلية في األرقام القياسية الثالث بشكل بارز في ـوق

مستوى التغير في الرقم القياسي العام خالل الفصول األربعة قياساً بالمعدل السنوي إذ تبلغ 

نقطة، فيما تباينت اتجاهات بقية ) ١٠٠(نقطة من مجموع ) ٧٦,٢(أوزان األرقام أعاله 

    . الفقرات بين االرتفاع واالنخفاض
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  Developments terest RatesIn تطورات أسعار الفائدة -ثانيا
ان المضي في إصالح تحرير سعر الفائدة مع هدف البنك المركزي العراقي في 

إصالح قدرة إدارة االقتصاد الكلي وإصالح وتنمية المؤسسات المالية والسوق المالية بغية 

حماية استقرار النظام المالي للبالد وتوفير فرص االستقرار االقتصادي الكلي عبر مكافحة 

تخدما ـمسورها المختلفة ـالتضخمية واتجاهاتها والتصدي لنشاطات المضاربة بصالنشاطات 

م تتقاطع مع ظاهرة تحرير ـ معدالت النمو في االقتراض المصرفي لإذ أن، ) قاعدة تايلر( 

لسيوله والتصدي للظاهرة االقطاع المالي وممارسة السياسة النقدية الضابطة لمناسيب 

وعلى الرغم من ذلك فقد  ارتفع االئتمان المصرفي الممنوح . د التضخمية الجامحة في البال

 عندما كانت  الفائدة السنوية ٢٠٠٣ مليار دينار في العام ٣٩٦,٤الى النشاط الخاص من 

 في ظل ٢٠٠٨ تريليون دينار في مطلع نيسان ٢,٨ ليبلغ حوالي  %٦السائدة للبنك المركزي 

وإذا ما أخذنا باالعتبار ان . اً ـحالي %١٦ إلىها  حينذاك قبل تخفيض%١٧فائدة سنوية بلغت 

) على سبيل المثال (٢٠٠٦ النشاط الخاص في العام إلىنسبة تغطية االئتمان النقدي الممنوح 

 أضعاف احتياجات مساهمة القطاع الخاص في اإلنفاق االستثماري الكلي في ٧نجدها قد فاقت 

ي اعتمدها البنك المركزي العراقي كانت بمعدل العراق على الرغم من ان الفائدة السنوية الت

  .ي ذلك الوقتـف%  ١٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Taylor Ruleقاعدة تايلر 
 

،  Taylor Rule  ريستخدم البنك المرآزي العراقي في سياسته النقدية ما يعرف بقاعدة  تايل
 السياسة النقدية الجيدة أن ، والتي ترآز على  John Taylor  1993  االقتصاديإلىالتي ترجع 

 السائد في السوق النقدي دالة طردية )سعر البنك ( هي التي تعمل على جعل سعر الفائدة األساس 
في آل من التضخم وفجوة الناتج ، أي ربط سعر الفائدة بحالة االقتصاد ، فيتم رفع هذا السعر 
عندما يكون التضخم  أعلى من المعدالت المستهدفة وخفضه في حالة اتجاه االقتصاد نحو الرآود 

   عالة ومؤثرة عندما تتسم بالشفافية، ومن ثم فأن إمكانية تطبيق السياسة النقدية تكون ف
Transparency   وتعطي لصناع القرار وأطراف السوق المالية والمشروعات القدرة على

التنبؤ  وبالتالي تجنب التكاليف التي تترتب على عدم التناسق والتناغم بين التغيرات في أسعار 
  .ا الناتج المحلي اإلجمالي والتضخمالفائدة والتغيرات في المتغيرات االقتصادية األخرى وخصوص

. 
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 كما لوحظ ان االئتمان المصرفي الممنوح الى النشاط الخاص الذي بلغ في العام 

ؤد الى مساهمة للنشاط الخاص في التكوين ـم يـ ترليون دينار ل١,٨٨ حوالي ٢٠٠٦

 مليار دينار في أفضل ٢٧٠د تعدت ـ في العام نفسه قالرأسمالي الثابت بأالسعار الجارية

من حجم االئتمان والتمويل المصرفي الذي منح للقطاع الخاص % ١٥األحوال وهي اقل من 

ان هذا المؤشر يوضح بشكل جلي وبارز حجم التناقض بين ارتفاع االئتمان  .في ذلك العام

انخفاض مساهمة النشاط الخاص في  النشاط الخاص ، وبين إلىالنقدي الممنوح من المصارف 

  . التكوين الرأسمالي للبالد 

 حيث تمثل إشارة الفائدة االسمية ذات التأثير الموجب على الفائدة الحقيقية بمثابة 

 آنفا لضمان استمرار ثبات توقعات الجمهور إليهنطاق حماية قوية للمثبت االسمي المشار 

ل نحو االستقرار في قيمة الدينار العراقي عبر توفير التضخمية وتحييد تلك التوقعات وتوليد مي

عوائد موجبة على الودائع االدخارية  لدى المصارف ، فضالً عن توفير أموال قابلة لإلقراض 

ذات قيمة وعائد مشجع لالستقرار المالي وال يحمل السوق النقدية والميزانيات العمومية 

لمصرفية وهو أمر التسوغه مبادئ السوق عنصري المنحة او الدعم في مكونات الفائدة ا

المالية وقواعد العمل فيها ، وان ظاهرة دعم أسعار الفائدة تعد من صلب مبادئ الموازنة 

 . العامة للدولة لتنشيط فرص االستثمار وأولوياته عبر استهداف التنمية وتعظيم معدالت النمو 
معدل فائدة (ل الفائدة المعتمد لديه وعلى الرغم من قيام البنك المركزي العراقي  بخفض معد

م يبتعد عن ضمان فائدة حقيقية ـ سنوياً فانه ل%١٥سنويا ليصبح % ٢٠من )  السياسة النقدية

وان حذراً شديداً ما زال يساور السياسة النقدية مغبةً ان . موجبة في تعامالت السوق النقدية 

 وربما في موازنة العام ٢٠٠٨نة العام تقود الضغوط  االنفاقية واتجاهاتها الواسعة في مواز

 الى اتجاهات تضخمية جامحة ناجمة عن ضغوط الطلب لتعمل على نحو مضاد مع ٢٠٠٩

أهداف النمو والتنمية الحقيقية السيما في إرباك السوق وآلياتها في تخصيص الموارد 

القتصاد م يظهر اـاالستثمارية بصورة صحيحة ، وما زال البنك المركزي يرى بأنه ما ل

الحقيقي تغيرات هيكلية واضحة المعالم في رفع معدالت النمو بصورة حقيقية تتناسب مع 

نسب التقدم في االستقرار الفعلي وميالن اتجاه التضخم نحو االنخفاض ، فانه ال مناص من 

استمرار السياسة النقدية بصورتها المقيدة مع قدر من التكييف كلما سمح الحال بذلك ولفترة 

فية من الزمن تتناسب مع مؤشرات استقرار جديدة يشهدها االقتصاد الكلي والسيما في كا

  . درجة نمو نشاط قطاعاته المادية والحقيقية 

لذا ، فان إي خفض في مستويات الفائدة ومعدالتها تعتمده السياسة النقدية سيتوقف بدون شك 

 مالزمة لتطور حالة االستقرار لةمسأعلى تطور اتجاهات التضخم  خالل األشهر المقبلة وهي 
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  . في االقتصاد الكلي كما نوهنا آنفاً 

وإذا ما وجد البنك المركزي الفرصة لخفض أسعار الفائدة او معدالتها فانه سيعمل عليها 

من دون اإلخالل بأسس ومبادئ االستقرار االقتصادي التي تعتمدها السياسة النقدية في تنفيذ 

   .أهدافها  بخفض التضخم 

  

  :المصرفيمعدالت أسعار الفائدة على اإليداع واالئتمان  -١

 تهنسب ما ٢٠٠٨للنصف الثاني من عام        الثابتةودائع  العلى   معدل أسعار الفوائد  غ  ـبل - •

 خالل النصف االول من السنة اي بنسبة انخفاض         %١١,٨١ د ان كانت  ـعب% ١٠,٤٢ 

  .  %١,٣٩ قدرها 
 ٢٠٠٨للنصف الثاني من عـام      ئتمان المصرفي    انخفض معدل أسعار الفوائد على اال      - •

ـ عما كان عليـه فـي النـصف االول والبال          %٢,٣٣  وبفارق% ١٦,٢٥ليبلغ    غــ

١٨,٥٨%.  

  إلى نـسبة    ٢٠٠٨/معدل أسعار الفوائد على ودائع التوفير لشهر كانون األول          وصل   - •

 رها بنسبة انخفاض قـد   إي  ،   ٢٠٠٧/في كانون األول    %  ٩,٧٢ بنسبة   قياساً%  ٧,٢٤

٢,٤٨% . 
 ٢٠٠٧/المعدل الموزون ألسعار الفوائد على الودائع الثابتة لشهر كـانون األول  كان   - •

 وذلك %١٠,١٣  إلى ٢٠٠٨/صل في نهاية كانون األول    ليانخفض  و  %١٢,٠٤ بنسبة  

يميـل المعـدل المـوزون      هذا وغالباً ما     . ٢٠٠٧/عن كانون األول   %١,٩١ بفارق  

 النخفـاض   نتيجةع المصرفي لدى المصارف نحو االنخفاض       ألسعار الفوائد على اإليدا   

 .األسعار الممنوحة عليها من قبل هذه المصارف
لشهر كانون   %  ١,٨٣ انخفض المعدل الموزون ألسعار الفوائد على االئتمان بنسبة          - •

وذلك  ٢٠٠٧/ كانون األول   في %١٨,٠٦ مقابل  %١٦,٢٣ ليصل الى    ٢٠٠٨/األول  

 . توفاة منها من قبل المصارفالنخفاض األسعار المس
  

  :معدالت أسعار الفوائد في البنك المركزي العراقي -٢

تنفيذاً للسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي، ومن اجل استقرار 

النظام المالي وتشجيعاً للنشاط االقتصادي بغية القيام بالعمليات المصرفية على نحو امثل 

أربع مرات خالل النصفين )  Policy  Rate(عر فائدة البنك فقد قام البنك بخفض س

 :يـ وعلى النحو األت٢٠٠٨  األول والثاني لعام
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 نـ سنوياً اعتباراً م% ١٩إلى%  ٢٠ن ـ م (Policy Rate)تخفيض سعر فائدة البنك  -١
ن ـــ وم٢٠٠٨ آذار ٢سنوياً اعتباراً من % ١٧ إلى  % ١٩ و من ٢٠٠٨  شباط ٣      

ن ـــ اعتباراً م% ١٥إلى % ١٦ ومن٢٠٠٨تموز   ١اعتباراً من % ١٦ى إل  % ١٧

 وتبعاً لهذا انخفضت أسعار فوائد االئتمان وإيداعات المصارف ٢٠٠٨تشرين الثاني   ٣

   .بالدينار لدى هذا البنك خمسة نقاط
 
%  ٢لتصبح األمريكي فقد خفضت  بالدوالر ا أسعار الفوائد على إيداعات المصارفـ إم-٢

% ٢,٧٥  ومن ٢٠٠٨ شباط ٣ايام اعتباراً من ) ٧(لالستثمار لمدة  % ٢,٢٥دالً من ب

 يوم ٩٠لالستثمار لمدة % ٢,٥٠الى % ٣ يوم ومن ٣٠لالستثمار لمدة % ٢,٢٥الى 

  .٢٠٠٨ ايار ١٨اعتباراً من 
بخمسة نقاط عن أعلى  ) Policy  Rate(وبهذا يكون البنك قد خفض سعر الفائدة 

  .  % ٢٠ حيث كان ٢٠٠٧/ ون الثانيسعر له في كان

  

إن انخفاض أسعار الفوائد المذكورة أعاله أثرت على إيداعات المصارف واستثمارها       

 لدى هذا البنك كودائع ثابتة بالدينار والدوالر و خصوصاً في أشهر تخفيض سعر فائدة البنك

   .اهـوكما مبين في ادن
   )٥( رقم جدول                                              

 االستثمار كودائع ثابتة بالدينار العراقي                                    

  مليون دينار/ المبلغ المستثمر

  

  الشهر
   أيام٧أجل 

  بسعر فائدة

١٣-% ١٨%  

   يوم١٤أجل 

  بسعر فائدة

١٤-%١٩%  

   يوم٣٠أجل 

  بسعر فائدة

١٥-%٢٠%  

  

مجموع الودائع 

مليون /     

  دينار

  

٣,٤٩٢,٢٩٦  ٥٣٩,٢٧٨  ٥٧٢,٠٠٠ ٢,٣٨١,٠١٨  ١٢/٢٠٠٧  

٢,٧٥٠,٨٨٥  ١,١٠٥,٩٢٨  ٧٠٥,٣٤٧ ٩٣٩,٦١٠  ٢٠٠٨ /١٢  

  ١٢/٠٨التغيير 

  ١٢/٠٧عن     
-) ٧٤١,٤١١ (-  )٥٦٦,٦٥٠+(  )١٣٣,٣٤٧+ (  )١,٤٤١,٤٠٨(  

  %)٢١,٢٣ (-  %)١٠٥,٠٨+(  %)٢٣,٣١+ (  %)٦٠,٥٤ (-  نسبة التغيير
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  -:ه ما يلي  يالحظ من الجدول أعال

في المبالغ المستثمرة بالدينار ) %٦٠,٥٤(تريليون دينار وبنسبة ) ١,٤(انخفاض بحدود  -١

  .٢٠٠٧ /١٢ عن ٢٠٠٨ /١٢ أيام لشهر ٧كودائع لمدة 

في المبالغ المستثمرة بالدينار )  %٢٣,٣١ (مليار دينار وبنسبة ) ١٣٣,٣(ارتفاع بحدود  -٢

  .١٢/٢٠٠٧ عن ١٢/٢٠٠٨وم لشهر ـ ي١٤كودائع لمدة 
في المبالغ المستثمرة بالدينار ) % ١٠٥,٠٨(مليار دينار وبنسبة ) ٥٦٦,٧(ارتفاع بحدود  -٣

 .وم للمدة ذاتهاـ ي٣٠كودائع لمدة 
مليار دينار وبنسبة ) ٧٤١,٤(أعاله يالحظ انخفاض بحدود ) ٣و ٢ و١(مما تقدم في  -٤

  .٢٠٠٧ /١٢ عن ١٢/٢٠٠٨في المبالغ المستثمرة بالدينار كودائع لشهر )  %٢١,٢٣(
 

 :اهـكما مبين في ادنيوم ) ٩٠ و٣٠ و٧(الستثمار بالدوالر األمريكي لمدة وبالنسبة ل 
  

  المبالغ المستثمرة بالدوالر) ٦(رقم جدول 

  إلف دوالر أمريكي/ المبلغ المستثمر

  

 الشهر
   أيام٧أجل 

  بسعر  فائدة

٢-%٢,٧٥%  

   يوم٣٠أجل 

  بسعر فائدة

٣,٢٥ %-

٢,٢٥%  

   يوم٩٠أجل 

  بسعر فائدة

٢,٥-% ٣,٥%  

 
/ مجموع الودائع 

  إلف دوالر أمريكي
 

  ٧٤٧,٥٠٠  صفر  ٦٢٥,٠٠٠ ١٢٢,٥٠٠  ١٢/٢٠٠٧

  ١٧,٠٠٠  صفر  ٥,٥٠٠ ١١,٥٠٠  ٢٠٠٨ /١٢

  %)٩٧,٧٣ (-  ___  %)٩٩,١٢ (-  %)٩٠,٦١ (-  نسبة التغيير

  

  -:يالحظ من الجدول أعاله ما يلي  

في المبالغ المستثمرة ) %٩٠,٦١ (غيير مليون دوالر وبنسبة ت) ١١١(انخفاض بمقدار  -١

  .٢٠٠٧ /١٢ عن ٢٠٠٨ /١٢أيام لشهر ) ٧(بالدوالر كودائع لمدة 
في المبالغ المستثمرة )  %٩٩,١٢(مليون دوالر وبنسبة تغيير ) ٦١٩,٥(انخفاض بحدود  -٢

  .٢٠٠٧ /١٢ عن ٢٠٠٨ /١٢يوم  لشهر ) ٣٠(بالدوالر كودائع لمدة 
مليون دوالر وبنسبة ) ٧٣٠,٥(حظ انخفاض بمقدار أعاله يال) ٢و١(مما تقدم في  -٣

  .الهـرة أعـفي المبالغ المستثمرة بالدوالر كودائع للفت)  % ٩٧,٧٣(
 
  



 
٤٨ 

 
 

  االلزامي)  القانوني( االحتياطي متطلبات -ثالثا

         *************************  

بنـسبة مئويـة    قـي   البنك المركزي العرا  ان نسبة االحتياطي هي مبلغ يحدد من قبل                

 علــى شـكل    ت وتحتفظ المصارف باحتياطيا    ،ويمكن تعديلها فـي أي وقت كان مـن قبله       

 من   % ٢٠بنسبة  البنك المركزي العراقي     فـي حساب احتياطي لدى      يارصدة بالدينار العراق  

من الودائع الخاضعة لالحتيـاطي فــي        % ٥الودائع الخاضعة لالحتياطي القانوني وبنسبة      

المصرف، وتكون االحتياطيات القانونية لودائع العملة االجنبية بنفس النسب وطريقـة           خزائن  

   - :اهــي ادنـ فةـا مبينـوكم .اله ـاعاالحتفاظ 

) ٧٣٠( من الودائع الحكومية بحدود       %٧٥ارتفاع رصيد  نسبة األحتياطي القانوني الـ         -١

   .٢٠٠٨ربع الثالث لعام لمعدل الربع الرابع عن معدل ال % ٤,٦مليار دينار وبنسبة 

ـ      -٢ ن ودائع القطاع الخـاص بمقـدار       ـم% ٢٥ارتفاع رصيد نسبة األحتياطي القانوني ال

 .٢٠٠٨لمعدل الربع الرابع عن معدل الربع الثالث % ٢٧,٥مليار دينار وبنسبة ) ٧٤٢(

ـ     -٣ بمقـدار  ) الحد األدنى من النقد فـي الـصندوق         ( ن  ـم% ٥ ارتفاع رصيد  نسبة ال

 .٢٠٠٨لمعدل الربع الرابع عن معدل الربع الثالث %  ٢٧,٥ دينار وبنسبة مليار) ١٤٨(

مليار دينـار وبنـسبـة     ) ٤٢(انخفض الفائض عن األحتياطي بالحساب الجاري بمقدار         -٤

 .لنفس الفترة % ٢,٣

ـ      -٥ ) ٧(من الودائع الحكوميـة بحـدود       %  ٧٥ارتفاع رصيد نسبة االحتياطي القانوني ال

  . ٢٠٠٧/ عن كانون االول ٢٠٠٨/ لشهر كانون االول %٧١ترليون دينار وبنسبة 

ـ    ارتفاع   -٦ ) ١(من ودائع القطاع الخاص بمقدار       % ٢٥رصيد نسبة االحتياطي القانوني ال

  .٢٠٠٧/ عن كانون االول ٢٠٠٨/لشهركانون االول%  ٤٣ترليون دينار وبنسبة 

مليـار  ) ٢٠٧(ر  الحد االدنى من النقد في الصندوق بمقدا      %  ٥ارتفاع رصيد نسبة الـ      -٧

 .٢٠٠٧/ عن كانون االول ٢٠٠٨/لشهر كانون االول% ٤٣دينار وبنسبة 

ترليون دينار وبنـسبة    ) ١(انخفاض الفائض عن االحتياطي في الحساب الجاري بمقدار          -٨

 .٢٠٠٧/ عن كانون االول ٢٠٠٨/لشهر كانون االول%  ٣٧

صفين االول والثـاني  لخمسة نقاط خالل الن) policy rate(ر فائدة البنك ـانخفاض سع -٩

اعتباراً % ١٥ انخفض الى    ٢٠٠٧في شهر كانون االول     % ٢٠ حيث كان    ٢٠٠٨ام  ـلع

  .٢٠٠٨ تشرين الثاني ٣من 

  

  



 
٤٩ 

 
 

  الفصل الرابع

   الحكومية الماليةتطورات سوق األوراق

  

  :يالمركزالت البنك احو:  أوالً

  

م إلغاء أربعة مزادات ـ ت٢٠٠٨/ خالل العام يوم )١٨٢(ألجل  مزاداً) ٢٦(ام البنك ـأق 

اثنان لضآلة العروض المقدمة من قبل المصارف واثنان بسبب عطلة العيد وقد تراوح مـدى               

 عدد المزايـدين الـذين      أما، )%٢١ - %١٥(ما بين   تم إقامتها   سعر الخصم للمزادات التي     

قيام ما  مزايد و بلغ مجموع أ    ) ٩ -٤(تقدموا للمشاركة في المزادات فقد تراوح عددهم ما بين          

 ترليـون  )٣,٦(، والمباع الفعلي  ن دينار تريليو) ٤,٤( ما مقداره ٢٠٠٨/صدر خالل العام 

 ترليون دينـار    )٤,٢ (ا قيمته ـ م ٢٠٠٨دينار كما بلغ المسدد من الحواالت أعاله خالل عام          

ـ لحواالت البنك المركزي ألج   ) غير المسدد (وحسب تواريخ استحقاقها والرصيد القائم       ل ـــ

  .تريليون دينار) ١,٩(د بلغ ـ ق٣١/١٢/٢٠٠٨ يوم كما في ١٨٢

 بين وزارة الماليـة والبنـك       ٢١/٢/٢٠٠٦واستناداً إلى الترتيبات المصرفية الموقعة في           

   -:م أجراء التاليـالمركزي ت

  ، ٢٠٠٨وم خـالل العـام      ـي )٣٦٤(أربع مزادات استحقاق    ك المركزي   نام الب ـاق •

لعروض المقدمة وكان سعر الخصم  للمزادات التي قدمت         لضالة ا د الغي أحدهم    ـوق

 )٥٤٠(مبلغ االصدارية المعلن    بلغ مجموع أقيام    ،و)%١٩ - %١٥(ما بين   يتراوح  

م اطفاء االصداريات المستحقة    ـ مليار دينار ، وت    )٤٢٤(مليار دينار، والمباع الفعلي     

لحـواالت البنـك   )  غيـر المـسدد  (  والرصيد القائم ،  مليار دينار)٣٩٨(بمقدار 

  . مليار دينار) ٤٢٤( يوم هو ٣٦٤المركزي آلجل 

  

 ٣٠/٦ ٣١/٣ الخامس والسادس والسابع والثامن والمستحقة في األقساطم تسديد ـت •

مليار ) ٧١٩,٢(  من قبل وزارة المالية البالغ مقدارها ٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ و٣٠/٩و

 إضافةمليار دينار ) ٣٥,٩ (  والبالغ مقدارهااإلقساطدينار مع الفائدة المترتبة على 

  .مليار دينار) ١٨٤,٨( الدين المتبقي والبالغ مقدارها أصل الفائدة المترتبة على إلى

    استثمار المصارف لمبالغها المودعة بالدينار فـي البنـك         ) ٧(م  ـويوضح الجدول رق    

   -:المركزي كودائع وحواالت و حسب القطاعات وكاآلتي

  



 
٥٠ 

 
 

  

  
  ٢٠٠٨ات المصارف في الودائع والحواالت لدى البنك المركزي استثمار) ٧(جدول رقم 

      الودائع           القطاع 

مليون 

  دينار

  نسبة

  % االستثمار

  الحواالت

  مليون دينار

  نسبة 

  %االستثمار

 المصارف   

   ةالحكومي

٧٦,٣٢  ٢,١٤٨,٩٢٠  ٥٤,٦٠  ١,٥٠١,٩٠٠  

  ٢٢,٣٠  ٦٢٧,٩٩٠  ٣٤,٨٦  ٩٥٨,٩٨٥  ةتجاريال ةهلياأل  

 ةهلياأل   

  ةسالمياإل

١,٣٨  ٣٨,٩٢٠  ١٠,٥٤  ٢٩٠,٠٠٠  

  ١٠٠  ٢,٨١٥,٨٣٠  ١٠٠  ٢,٧٥٠,٨٨٥      المجموع

  

بلغ استثمار القطاع الحكومي للمبالغ المودعة بالدينار لدى البنك كودائـع ثابتـة بمقـدار                -١

تريليـون دينـار    ) ٢,١( وكحواالت ما مقـداره       %٥٤,٦٠تريليون دينار وبنسبة    ) ١,٥(

  .ن حجم االستثمارـم%   ٧٦,٣٢وبنسبة 

غ استثمار المصارف األهلية التجارية للمبالغ المودعة بالدينار لدى البنك كودائع ثابتة            ـبل -٢

مليـار  ) ٦٢٨(  وكحواالت ما مقداره      %٣٤,٨٦ مليار دينار وبنسبة  ) ٩٥٩(ا مقداره   ـم

 .من حجم االستثمار )  %٢٢,٣٠(دينار وبنسبة 
ية للمبالغ المودعة بالدينار لدى البنك كودائع ثابتة بمقـدار          بلغ استثمار المصارف اإلسالم    -٣

 %٣٨ة  مليار دينار وبنسب  ) ٣٩(ت بحدود    وكحواال  %١٠,٥٤مليار دينار وبنسبة    ) ٢٩٠(

 . من االستثمار
  



 
٥١ 
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االهمية النسبية

   األهلية اإلسالمية  األهلية التجارية   المصارف الحكومية 

استثمارات المصارف لدى البنك المرآزي في الودائع والحواالت٢٠٠٨%

االستثمار في الودائع االستثمار في الحواالت

  
   s   'bill.MOF T:حواالت الخزينة المركزية: ثانياً

ـ    ٢٠٠٨/يوم خالل العام  ) ٩١(داً آلجل   مزا) ٢٥(أقامت وزارة المالية     • م ـ وقـد ت

 بسبب احتراق البناية الرئيـسية      ٢٨/١/٢٠٠٨إلغاء خمسة مزادات، األول بتاريخ      

للبنك المركزي وثالث مزادات لضآلة العروض المقدمة و المزاد الخامس بـسبب            

ن ــــمحرم كما تراوح مدى سعر الخصم للمزادات األخرى ما بي         ) ١(عطلة  

 ٢٠٠٨/ د بلغ مجموع أقيـام مـا صـدر خـالل عـام            ـوق) %١٥ - %٢١ (

 المـسدد ا  ـ إم  ترليون دينار ،     )١,٩(،والمباع الفعلي   تريليون دينار ) ٢,٢(بمقدار

والرصيـد القائـم  ،  تريليون دينار   ) ١,٩(م إطفاءه من اصداريات فقد بلغ       ـوما ت 

يـة   يـوم بلـغ لغا     ٩١لحواالت خزينـة حكومة العـراق آلجـل        ) غير المسدد (

  . ) ١٨جدول رقم ( ،مليار دينــار ) ٥٠٠(  بمقدار ٣١/١٢/٢٠٠٨

 تخفيضات فــــي ســعر فائدة البنك خــالل أربعة إجراء إلىعمد البنك  •

  .  % ١٥ إلى%  ٢٠العــام المنصرم مــن 



 
٥٢ 

 
 

  
  

  :الحكوميةنظام تسجيل سندات  
ؤة         ) ٣٩(استنادًا إلى المادة     من قانون البنك المرآزي العراقي والتي تضمنت إنشاء وإدامة أنظمة سليمة وآف

ك ا                         ل من البن ة وأفضل الممارسات توصل آ ايير الدولي لمرآزي  للمقاصة وتسوية معامالت الدفع بما يتفق مع المع
دفوعات العراقي       ام الم ذ نظ العراقي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة األمريكية خالل المراحل األولية من تنفي

  . الى انه من الضروري إتمام المشروع بإضافة نظام إيداع لسندات الحكومة

ة   ندات الحكوم سجيل س ام ت ضمن   (GSRS)      أن نظ سندات ويت امل لل داع ش ام إي و نظ سندات   ه واع ال ل أن آ
ل من سندات الحكومة وسندات القطاع الخاص                   ستخدم لك ى اغلب الوظائف الضرورية وي ويحتوي هذا النظام عل

شرآات الخاصة ( ندات ال هم وس ام إلدارة    )  األس مم النظ د ص سندات، وق ى ال سئول عل ارس أو الم ب دور الح ويلع
  :سندات الحكومة وتوفير الوظائف التالية

  .      لرئيسيإدامة السجل ا -١

  .عمليات التسوية المالية للحرآات ذات العالقة بالسندات  -٢

 .دفع عوائد السندات او فوائدها ووظائف إدارية أخرى  -٣

 .استخدام السندات في دعم عملية اإلقراض اليومي من البنك المرآزي للمشارآين خالل يوم العمل -٤
  :يات بشكل أساسييقوم نظام إيداع سندات الحكومة بإدارة نوعين من العمل

  : حرآات حسابات السندات والتي تتكون من   - أ

  .التسجيل األولي لألصدارية الجديدة .١

  .العمليات الخالية من الدفع .٢

  .العمليات مقابل الدفع .٣

  .اتفاقيات إعادة الشراء ومعكوساتها .٤

 .   الرهون  .٥

  : عمليات الدفع التي تتكون من -ب

  . االسترداد الكامل -١ 

  عات الكوبونات مدفو– الفوائد -٢



 
٥٣ 

 
 

 
  

  

  Market   hange Rate Exc:سوق الصرف األجنبي: ثالثا

  ٢٠٠٨ لعام األجنبيةمزاد العملة 

  

تحسن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر نتيجة السياسة   ٢٠٠٨ سنة تشهد   -١

صرف   معدالت أسعارتأنخفضالنقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي حيث 

تراوحت حيث  سنة السابقةعن ال) %٥(بنسبة الدوالر تجاه الدينار في األسواق المحلية و

ن ــــــا بيـصرف الدوالر تجاه الدينار في األسواق المحلية م معدالت أسعار

صرف معدل سعر دوالر وإن /دينار) ١٢٠٣(دوالر وبمعدل /دينار )١١٨٠ - ١٢٢٣(

 عن السنة السابقة) %٥ (د أنخفض بنسبة ـه السنة قالدوالر تجاه الدينار في المزاد لهذ

ن ـــــا بيـعدالت أسعارصرف الدوالر تجاه الدينار في المزاد محيث تراوحت م

 ، )٢٣ و٢٢ رقم جدول( ،دوالر/دينار) ١١٩٣(دوالر وبمعدل /دينار )١١٧٢- ١٢١٥(

  ـ : وذلك بسبب

  

  

  

 : GSRSنظام  
  : منGSRSويتكون نظام 

I.    زادات التي           ): السوق األولية   (نظام المزاد ويتم فيه تقديم العطاءات من قبل المصارف المشارآة في الم
  .لية أو البنك المرآزي إضافة إلى مشاهدة المزادات واالصداريات المنتهية والفعالةتقيمها وزارة الما

II.    ة (محطة المشارك ة          ) : السوق الثانوي ات الخالي شراء والتي تتضمن العملي ع وال ات البي تم عملي ا ت وفيه
دفع  ن ال دفع  (FOP)م ل ال ات مقاب اتها  (DVP) والعملي شراء ومعكوس ادة ال ات إع  (Repo) واتفاقي

 .لرهونوا
III.  نظام الـCD والذي يدير آافة وظائف النظام التالية): السجل الرئيسي( المرآزي   :  

  .تسجيل السندات  آوصف للسند ومالكه  -١
 .تسوية عملية تحويل سند الملكية من مالك إلى آخر  -٢
 .استخدام السندات إلدارة السيولة وألغراض الضمانات -٣

    
) الدينار العراقي(من تسجيل السندات بالعملة المحلية ) GSRS(ومة وهناك إمكانية لنظام إيداع سندات الحك

، تتم تسوية المبالغ الناتجة عن التعامل بالسندات مباشرة في نظام )قد تكون الدوالر األمريكي(وآذلك بالعملة األجنبية 
  . والر األمريكيفيما يتعلق بالعملتين الدينار العراقي والد) RTGS(التسوية اإلجمالية في الوقت الفعلي 

 RTGS لتسوية األوراق المالية السجل القانوني وضمانًا استراتيجيًا لنظام التسوية GSRS  ويعتبر نظام 
 في نظام المدفوعات العراقي وغالبًا ما يرتبط إيداع األوراق المالية في النظم الحديثة للمدفوعات ACHوالمقاصة 

عالوة على ذلك يوفر نظام اإليداع لألوراق المالية آلية ،لية الحكومية بآليات الدفع لتوفير ضمانات لألوراق الما
لوزارة المالية والبنك المرآزي العراقي إلدارة السيولة في المزاد إلصدارات األوراق المالية والتحكم بالسيولة في 

  .البنية التحتية المالية  لتسجيل أو إيداع األوراق المالية جزءًا هاما من GSRSالجهاز المصرفي لذا يعتبر نظام 
لوزارة المالية ومزادين للبنك ) ٩١( نفذ ثالث مزادات اجل ٢٠٠٨/ تشرين الثاني / ١٧وقد تم العمل بالنظام في 

  ٢٠٠٨يوم خالل شهري تشرين الثاني وآانون االول ) ٣٦٤(يوم و)١٨٢(المرآزي اجل 



 
٥٤ 

 
 

 تقوية ودعم سـعر الـصرف       تهدف الى ن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي       إ -   أ   

ودفع عجلة النمو نحو    االتجاهات التضخمية    والتقليل من    الدينار العراقي تجاه الدوالر   

  . دمـالتق

  .رـ أستقرار الوضع األمني على العموم في القط-ب
      

 الـسنة عـن   )  %٦٢( وبنـسبة    ه السنة خالل هذ في مزاد البنك     الكميات المباعة    أرتفعت -٢

 )٥,٦(ر منهـا     دوال مليـون  )١٠٧,٣(  دوالر وبمعدل يومي   مليار )٢٥,٨(لغ  مببو هالسابق

 وهي تمثـل أحتياجـات الـسوق        نقد  دوالر مليون )٢٣,١( دوالر نقداٌ بمعدل يومي      مليار

 حوالـة   دوالر مليـون  )٨٤,٢(بمعدل يومي   و دوالر حواالت    مليار )٢٠,٣( ومبلغ   العراقي

 من أجمـالي مبيعـات        حيث بلغت نسبة الحواالت    والتي تمثل أستيرادات القطاع الخاص      

، ةـــه السن ذـالل ه ـخ) %٢١,٦ ( دـة النق ـت نسب ـا بلغ ـبينم) % ٧٨,٤(زاد  ـالم

   ) . ٢٤م ـدول  رقـج( 

  

 الـسنة عـن   ) %٧٣( وبنـسبة    ه السنة خالل هذ  انخفضت الكمية المشتراة من المصارف       -٣

   ) . ٢٥جدول رقم (  ،  دوالرمليون )٢٨٥,٧ (لغمببو ةالسابق

  

 ٤/١٠/٢٠٠٣د العملة األجنبية للفترة من       بلغت الكمية المباعة للمصارف عن طريق مزا       - ٤

 دوالر وبلغت الكمية المشتراة من المصارف عـن         مليار )٦٧,٩ (٣١/١٢/٢٠٠٨ولغاية  

   ). ٢١ملحق رقم ( ، دوالر مليار )١,٥(طريق مزاد العملة األجنبية للفترة أعاله 

  

اظ على اسـتقرار    إن استمرار البنك المركزي ببيع العملة األجنبية سوف يساهم في الحف           - ً ٥

األسعار في األسواق المحلية من خالل الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحسين سعر             

  .صرف الدينار مقابل الدوالر

  

  

  

  

  

  

  



 
٥٥ 

 
 

 لفصل الخامسا
  ٢٠٠٨لعام  تطورات القطاع الخارجي، ميزان المدفوعات العراقي

Balance of Payment and External Trade Developments  
  

 ، ) ٢٦ رقم ملحق الجداولكما يوضحها  ( ج ميزان المدفوعات العراقيأظهرت نتائ

 ، جاء هذا الفائض نتيجة عوامل مباشرة ٢٠٠٨ دوالر لعام  مليار) ١٨,٨(فائضا مقداره 

 دوالر والفائض المتحقق مليار) ٣٣,٦(تتمثل بالفائض المتحقق في الميزان التجاري والبالغ 

 دوالر ، اما العوامل الغير مباشرة في تحقيق الفائض ارملي ) ٧(في حساب الدخل والبالغ 

مليون ) ٤٤٠,٨(المذكور جاء نتيجة مساهمة صافي حساب التحويالت الرأسمالية بمقدار 

  . دوالرمليار) ١,٨(في االستثمار المباشر البالغ صادوالر و
 

 في حين اثر العجز المتحقق في كل من حساب الخدمات وصافي التحويالت الجارية

واستثمار الحافظة على وضع ميزان المدفوعات العراقي حيث بلغ مقدار العجز لهذه الحسابات 

 انعكست المؤشرات أعاله في تحديد وضع ،  دوالر على التوالي مليار ) ٢,٨ ، ٢,٩، ٥,٣(

م احتساب كل من ـ دوالر ، علما انه تمليار) ٣٢,٣(الحساب الجاري الذي سجل فائضا بلغ 

ام ـــمكونات ميزان المدفوعات لعوتتمثل اهم .  على أساس فوب اتستيرادالصادرات واال

  :  بالموازين الفرعية التالية ٢٠٠٨ 

  

  Current Account الحساب الجاري -:أوالً 

يعكس مؤشر الحساب الجاري في ميزان المدفوعات سلوك الدولة من خالل الموازنة      

خالل البيانات المتاحة لدينا، سجل صافي الحساب العامة للدولة وسلوك القطاع الخاص، ومن 

  . دوالر وفيما يلي ملخصا بمكونات هذا الحساب مليار) ٣٢,٣(الجاري فائضا بلغ 

  

  دوالر حيث سجلت مليار ) ٣٣,٦( حقق هذا الحساب فائضاً بلغ -:الميزان التجاري  -١

ائد النفط الخام  دوالر تحققت معظمها من عومليار) ٦٣,٧(الصادرات الكلية ما قيمته 

أما االستيرادات الكلية ، من قيمة الصادرات الكلية ) %٩٧(المصدر حيث ساهم بنسبة 

 . دوالر مليار) ٣٠,٢(سجلت مبلغا مقداره 
  

  

  



 
٥٦ 

 
 

 تشير البيانات الخاصة بهذا الحساب الى ارتفاع العجز إلى -:صافي حساب الخدمات  -٢

 ن العراق  من البلدان المتلقية لكافة  دوالر ، االمر الذي يؤكد كومليار) ٥,٣(ماقيمته 
انواع الخدمات ، واغلب هذه الزيادة جاءت نتيجة زيادة اقيام الشحن على االستيرادات     

 من قيمة %١٥م استقطاع ـعلى أساس تحويلها من سيف الى فوب  ، حيث ت

  .وب ـاالستيرادات الكلية إلغراض الشحن والتأمين لتحويلها الى ف

  

 دوالر نتيجة زيادة مليار) ٧٠(حقق هذا الحساب فائضا بلغ : لدخل صافي حساب ا -٣

عوائد االستثمار الليلي واالستثمار في االذونات األجنبية في الخارج لكل من البنك 

 . ة ـالمركزي ووزارة المالي
  

م فصل ـ ت-):المنح والمساعدات (صافي حساب التحويالت بدون مقابل الجارية  -٤

 الجارية عن التحويالت الرأسمالية استنادا الى دليل الطبعة التحويالت بدون مقابل

الخامسة لميزان المدفوعات وانسجاما مع المفاهيم المعتمدة في الحسابات القومية ، 

 دوالر جاء هذا العجز نتيجة ارملي ) ٣(وأظهرت نتائج هذه التحويالت عجزا بلغ 

 .تعويضات حرب الخليج  من عوائد النفط الخام كمدفوعات ل% ٥ استقطاع نسبة 
 
   Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي -:ثانيا 

  :  مكونات هذا الحساباهم  دوالر ومليار) ٢١,١(      سجل هذا الحساب مبلغا مقداره 

 ويضم هذا الحساب التحويالت الرأسمالية المرتبطة بتكوين -:الحساب الرأسمالي  -١

قتصاد المعني وبالتالي تم إدخال كافة المنح االستثمارية النقدية اصول ثابتة في اال

ة ــدول المانحـحدة والـن الواليات المتـت بتقديمها كل مـتي قامـوالعينية ال

  ) .نـب الدائـالجان(

) ٤٤٠,٨(واستنادا لذلك سجلت فقرة صافي التحويالت الرأسمالية فائضاً بلـغ                 

تعلق باالستثمار وتكوين رأس المال الثابت والتـي تمثـل          مليون دوالر نتيجة تلقي منح ت     

وتجدر اإلشارة الى ان هذا التقسيم      . منحة استثمارية من الواليات المتحدة والدول المانحة        

جاء استنادا إلى ما متاح من تقارير وبيانات تخص توزيع المنح حسب القطاعات وحسب              

  .الصناديق المخصصة لألعمار وبدون األعمار 

  

  
 



 
٥٧ 

 
 

 يستند إعداد هذا الحساب الى التصنيف المتبع حاليا  من قبل صـندوق              -:الحساب المالي    -٢

والبد ان نشير الى ان هذا الحساب بدأ يقترب من الواقع الفعلي الذي يعبـر          . النقد الدولي   

 مليار) ٢,٨(عن وضع الحساب المالي لميزان المدفوعات الذي أظهرت نتائجه عجزا بلغ            

وجـاء  .  دوالر مليار) ١٨,٨(ألصول االحتياطية  التي حققت فائضا بلغ        دوالر باستثناء ا  

هذا العجز انعكاسا للفائض المتحقق في ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري الـذي             

اذونـات خـزائن   (شجع العراق على استثمار هذه الفوائض في زيادة استثمارات الحافظة    

 ) .ودائع االستثمار الليلي (النقدية األخرى واالستثمار في األدوات المالية و) أجنبية
  

   فقرة صافي الخطأ والسهو والحذف-:ثالثا

 مليـار دوالر وتـشكل      )١١,٢(رة صافي السهو والحذف مبلغا مقداره       ـت فق ـسجل

وقد ظهرت هذه الفقرة بأشارة سـالبة ممـا         . من صافي معامالت الميزان التجاري       %٣٣,٤

م تسجل في ميزان المدفوعات ، أو هناك معامالت تخـص           ـيعني ان هناك معامالت مدينة ل     

 بالكامل وربما تفسر ان هناك قيـود        م تغطِ ـاالستيرادات سواء الحكومية أو القطاع الخاص ل      

ر االشارة الى ان هذه الفقرة هي فقرة موازنة بـين القيـود الدائنـة               دوتج. دائنة قدرت أكثر  

  .والقيود المدينة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥٨ 

 
 

  اول اإلحصائية ملحق الجد
 

رقم 
 وانـــالعن اجلدول

 ٢٠٠٨  - ٢٠٠٧   الجارية لعامي باألسعار اإلجماليالناتج المحلي  .١

 – ٢٠٠٧اإلنتاج الزراعي والمساحات المزروعة في العراق وإنتاجية الدونم الواحد لعامي  .٢
٢٠٠٨  

    ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨ لعام األسمدة إنتاجآميات  .٣

 ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨لعام )  ، العادي ، المقاوماألبيض (بأنواعهالسمنت  آميات اإنتاج .٤

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧لعامي )  ، الطلب ، العجزاإلنتاج( المعدل السنوي للطاقة الكهربائية  .٥

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧المعدل السنوي الستيراد الطاقة الكهربائية لعامي  .٦

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧بغداد لعامي عدد التجار والشرآات المسجلة في غرفة تجارة  .٧

  المجمالت النقدية .٨

   ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨ لعامي   ودائع المصارف التجارية حسب النوع  .٩

   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ودائع المصارف التجارية حسب القطاع لعامي   .١٠

   ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧  لعامي  ائتمان المصارف التجارية حسب النوع.١١

        ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧ ي  لعامائتمان المصارف التجارية حسب القطاع.١٢

   ٢٠٠٨  لعـام الموازنة العامة.١٣

 لدى البنك المرآزي ومصرفي الرافدين والرشيدودائع الحكومة ارصدة .١٤

   ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨معدل نمو األسعار لعام .١٥

      ٢٠٠٨  - ٢٠٠٧ ي ـم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامـالرق.١٦
  )١٩٩٣عار أساس أس (

 ٢٠٠٨الت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام مـعـد.١٧

    ٢٠٠٨ يوم المقامة خالل عام ٩١مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق .١٨

  ٢٠٠٨ يوم ،المقامة خالل عام ١٨٢مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق .١٩

    ٢٠٠٨ يوم ،المقامة خالل عام ٣٦٤مرآزي العراقي استحقاق مزادات حواالت البنك ال.٢٠

 ٢٠٠٨/١٢/٣١  ولغاية   ٢٠٠٣/١٠/٤مشتريات ومبيعات البنك في المزاد من .٢١

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة معدالت أسعار  الدوالر في األسواق المحلية لعامي .٢٢

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة معدالت أسعار  الدوالر في المزاد لعامي .٢٣

      ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٨ة  الكميات المباعة للمصارف من مزاد العملة األجنبية لعام مقارن.٢٤

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة الكميات المشتراة من المصارف عن طريق المزاد لعامي .٢٥

 ٢٠٠٨ميزان المدفوعات العراقي  لعام .٢٦

 ٢٠٠٨قيين لعام  موزعة قطاعيا للعرا لسوق العراق لألوراق الماليةمؤشرات التداول الرئيسية.٢٧

 



 
 

  )١ ( جدول رقم
    )مليار دينار(             ٢٠٠٨  - ٢٠٠٧ الجارية لعامي باألسعار اإلجماليالناتج المحلي             

   2007 2008   % النسبية األهمية
 القطاعات

الزراعة والغابات  5454.1 5399.3 3.45
األسماكوالصيد وصيد 

 التعدين والمقالع 58401.3 87840.2 56.17

 النفط الخام 58203 87537.8 55.98

 من األخرى األنواع 198.3 302.4 0.19
 التعدين

 الصناعة التحويلية 1817.9 2331.8 1.49

 الكهرباء والماء 1040.9 1308 0.84

 دوالتشييالبناء  3823.2 5972.7 3.82

النقل والمواصالت  7472.2 12031 7.69
 والخزن

تجارة الجملة والمفرد  7038.5 10078.1 6.44
 والفنادق وما شابه

المال والتامين وخدمات  10152.1 12033.2 7.69
 العقارات

 البنوك والتامين 827.8 1086.1 0.69

 ملكية دور  السكن 9324.3 10947.1 7

خدمات التنمية  13202.8 19394.5 12.41
االجتماعية والشخصية

المجموع حسب  108403 156388.8 100
 االنشطة

ناقصا رسم الخدمة  574.5 753.3 
 المحتسب

اإلجماليالناتج المحلي  107828.5 155635.5 

  . والتعاون اإلنمائي  وزارة التخطيط ،  وتكنولوجيا المعلوماتلإلحصاءالجهاز المرآزي : المصدر               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  )٢(جدول رقم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٧عي والمساحات المزروعة في العراق وإنتاجية الدونم الواحد لعامي اإلنتاج الزرا  

غلة الدونم  )الف طن (اإلنتاج )الف دونم(المساحة المزروعة 
 )آغم(الواحد

المحصول
2007 
(1) 

2008 
 (2) 

نسبة 
 ١:٢التغير

% 

2007 
 (1) 

2008 
(2) 

نسبة 
 ١:٢التغير

% 
2007 2008 

 218.6 351 -43  1255 2203  -8.6  5741.2 6280 الحنطة

 74.9 171  - 46  404 748.3 23.3 5395 4375 الشعير

    - 43.8  2951.31659 11136.24.5 10655المجموع

 نمائياإلوزارة التخطيط والتعاون  - المعلومات اوتكنولوجي لإلحصاء الجهاز المرآزي -: المصدر 
 
  
  
  
  
  

 )٣(جدول رقم 
  )الف طن   ( ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨ لعام األسمدة إنتاجآميات 

         

   ٢٠٠٧عام  النوع
)١( 

   ٢٠٠٨عام 
)١:٢% (نسبة التغير  )٢(

 29.3 300.3 232.3 سماد يوريا

 96.1 79.6 40.6 سماد فوسفاتي

 39.2 379.9 272.9 المجموع

      وزارة الصناعة والمعادن: المصدر  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )ألف طن                         ( )٤(جدول رقم                                 

  ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨لعام )  ، العادي ، المقاوماألبيض (بأنواعه آميات االسمنت إنتاج

   ٢٠٠٧عام  النوع
)١(  

   ٢٠٠٨عام 
)٢( 

% نسبة التغير 
)١:٢(  

   5.3 األبيضاالسمنت 

 -17.2 1773.3 2142.2 االسمنت العادي

 -8.5 511.6 558.8 االسمنت المقاوم

 -15.6 2284.9 2706.3 المجموع

     مرآز المعلومات والمعرفة الفنية،وزارة الصناعة والمعادن: المصدر    
  

 )٥(جدول رقم 
   )ميكا واط ( ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧لعامي )  ، الطلب ، العجزاإلنتاج( وي للطاقة الكهربائية المعدل السن

 2007 البيان
 (1) 

2008 
 (2) 

نسبة التغير 
)١:٢% ( 

 11.2 4548.8 4089.6  الطاقةإنتاج

 6.9 8376.3 7836.2 الطلب على الطاقة

 2.2 3827.5 3746.6 العجز

   وزارة الكهرباء: المصدر                  
  

 )٦(جدول رقم 
    )ميكا واط (٢٠٠٨ – ٢٠٠٧المعدل السنوي الستيراد الطاقة الكهربائية لعامي 

  معــدل الخطــوط   البيان
٢٠٠٧  

  معــدل الخطــوط
٢٠٠٨  

  105.2  138.7  الخط التـــرآي
  -  -  الخط الســوري

  238.9  106.4  اإليرانيالخط 
 172.1  122.6  ـنويالمعــدل السـ

  وزارة الكهرباء: المصدر                  
 
 
 
 
 



  
 )٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧عدد التجار والشرآات المسجلة في غرفة تجارة بغداد لعامي 
  

  

            غرفة تجارة بغداد : المصدر                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2007 الشهر

 3667 1442 آانون الثاني

 2236 1587 شباط

 2010 1562 اذار

 1837 1494 نيسان

 1136 1388 مايس

 1623 1032 حزيران

 1559 1157 تموز

 1793 853 آب

 1701 2378 أيلول

 1135 2716 األولتشرين 

 921 2521 تشرين الثاني

 400 1051 األولآانون 

 20018 19181 المجموع



 
   )٨(م ـــرقدول ـج

  ٢٠٠٨ آانون االول – ٢٠٠٧ للفترة من آانون الثاني المجمالت النقدية
Monetary Aggregates      

 )مليار دينار (                                                                                                           

  المدة

ودائع العملة 
  األجنبية

Foreign 
Currency 
Deposits  

 M2الودائع آجزء من 
Deposits 

Component 
Of M2  

  االحتياطي
Bank 

Reserve 

 األساس 
  النقدي

Base 
Money 

العملة خارج 
  الجهاز المصرفي
Currency 
Outside 
Banks  

  
السيولة 
 المحلية
M2 
  

آانون الثاني 
-٢٠٠٧  6,313 7,084 6,473 17,71811,245 18,329

18,521 17,15411,475 5,679 7,046 5,847  شباط
18,677 17,64311,552 6,091 7,125 6,536  اذار
19,144 18,46611,575 6,891 7,569 6,446 نيسان
18,148 19,45011,843 7,607 6,305 5,267 مايس
18,791 20,42311,979 8,444 6,812 5,488  حزيران
19,577 19,98212,154 7,828 7,423 5,702 تموز
20,302 20,11512,666 7,449 7,636 5,268 اب
22,525 25,91612,507 13,409 10,018 6,355 ايلول

23,445 26,22712,893 13,334 10,552 8,238 تشرين االول
23,523 27,57313,104 14,469 10,419 5,609 تشرين الثاني
26,956 28,80814,232 14,576 12,724 5,193 آانون االول
آانون الثاني 

-٢٠٠٨  6,057 12,684 15,520 29,87314,353 27,037

25,349 32,54414,747 17,797 10,602 7,085  شباط
25,911 33,40115,103 18,298 10,808 7,240  اذار
26,081 31,60615,182 16,424 10,899 6,222 نيسان
26,580 33,09115,560 17,531 11,020 6,232 مايس

28,481 36,51716,491 20,026 11,990 7,601  يرانحز
29,825 38,34717,281 21,066 12,544 7,929 تموز
30,880 38,48217,366 21,116 13,514 7,700 اب
32,536 37,03118,369 18,662 14,167 8,265 ايلول

31,295 38,56518,034 20,531 13,261 6,643 تشرين االول
33,580 39,80118,095 21,706 15,485 8,058 تشرين الثاني
34,920 42,85918,493 24,336 16,427 7,597 آانون االول

  البنك المرآزي العراقي: المصدر      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )٩(جدول رقم 

  )مليار دينار     (   ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧ لعامي ودائع المصارف التجارية حسب النوع
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  المدة
                         

        Growth 
Rates Total 
2008 : 2007 

  اإلجمالي
Total 

  الودائع الزمنية
Time 

Deposits 

  الودائع االدخارية
Saving 

Deposits 

  
الودائع الجارية   

 Demand 
Deposits  

آانون الثاني 
-٢٠٠٧    6,796 447 1,756 4,593 

 4,437 1,835 450 6,722    شباط
 4,414 1,903 459 6,776    اذار
 4,826 1,952 479 7,257    نيسان
 3,652 2,025 292 5,969    مايس
 4,112 2,072 289 6,473    حزيران
 4,537 2,127 389 7,053    تموز
 4,693 2,190 410 7,293    اب
 7,056 2,246 426 9,728    ايلول

 7,327 2,310 443 10,080    تشرين االول
 7,311 2,391 383 10,085   تشرين الثاني
 7,490 2,644 464 10,598    آانون االول

آانون الثاني 
-٢٠٠٨ 62.1 11,015 381 2,753 7,881 

 5,571 2,894 412 8,877 32.1 شباط
 5,587 2,968 429 8,984 32.6 اذار
 5,801 3,051 506 9,358 29.0 نيسان
 6,040 3,158 472 9,670 62.0 مايس
 6,869 3,322 484 10,675 64.9 حزيران

 7,198 3,511 500 11,209 58.9 تموز
 7,770 3,680 529 11,979 64.3 اب

 8,006 3,849 609 12,464 28.1 ايلول
 8,035 3,934 639 12,608 25.1 تشرين االول

 36.1تشرين الثاني
 13,730 668 4,021 9,041 

 9,697 4,287 716 14,700 38.7 آانون االول



 
 )١٠(م ــدول رقــج

  )مليار دينار   ( ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧لعامي ودائع المصارف التجارية حسب القطاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدة
Growth Rates 
Total 2008 : 

2007 
 االجمالي
Total  

 القطاع المالي
Financial 

sector  

 القطاع الخاص
Private 
Sector  

  القطاع العام
Public 
Sector 

آانون الثاني 
-٢٠٠٧  

  
6,796 342 4,373 2,081 

 2,020 4,343 359 6,722    شباط
 2,037 4,367 372 6,776    اذار
 2,273 4,563 421 7,257    نيسان
 1,271 4,375 323 5,969    مايس
 1,783 4,350 340 6,473    حزيران
 1,998 4,734 321 7,053    تموز
 1,800 5,160 333 7,293    اب
 2,158 7,300 270 9,728    ايلول

 2,403 7,384 10,080293    تشرين االول
 2,202 7,625 10,085258    تشرين الثاني
 2,169 8,041 10,598388    آانون االول

آانون الثاني 
-٢٠٠٨ 62.1 11,015341 8,283 2,391 

 2,217 6,357 303 8,877 32.1 شباط
 2,332 6,293 359 8,984 32.6 اذار
 2,503 6,571 284 9,358 29.0 نيسان
 2,963 6,422 285 9,670 62.0 مايس
 3,404 6,780 10,675491 64.9 حزيران
 3,472 7,141 11,209596 58.9 تموز
 3,661 7,489 11,979829 64.3 اب
 3,849 7,834 12,464781 28.1 ايلول

 3,960 7,927 12,608721 25.1 تشرين االول
 4,685 8,461 13,730584 36.1 تشرين الثاني
 4,928 9,060 14,700712 38.7 آانون االول



  ان المصارف التجارية حسب النوعـائتم )  ١١( جدول رقم 
)مليار دوالر(          CREDIT OF ALL COMMERCIAL BANKS BY TYPE OF 2007 – 2008         
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  المدة

Growth 
Rates 

Total 2008 : 
2007  

  
 اإلجمالي
Total 

  
  

الديون 
المتأخرة 

 Pastالتسديد
Deposits  

القروض 
والسلف

Loans & 
Advances  

خصم االوراق 
التجارية

Discounted 
Bills  

سابات الجارية الح
( المدينة 
  )المكشوف

Overdrafts  

آانون الثاني 
-٢٠٠٧  

  2,722141 1,348 83 1,150 

 1,156 63 1,246 2,610145    شباط
 1,195 59 1,452 2,858152    اذار
 1,179 60 1,781 3,180160    نيسان
 464 58 1,674 2,363167    مايس
 626 58 1,753 2,609172    حزيران
 589 57 2,040 2,857171    تموز
 1,689 57 1,837 3,751168    اب
 1,739 57 1,868 3,837173    ايلول

 1,289 56 1,901 3,423177    تشرين االول
 1,428 52 2,190 3,850180    تشرين الثاني
 1,337 61 1,862 3,442182    آانون االول

آانون الثاني 
-٢٠٠٨ 

27.3 3,466199 1,845 55 1,367 

 990 57 1,830 3,080203 18.0 باطش
 952 60 2,575 3,801214 33.0 اذار
 889 58 2,455 3,615213 13.7 نيسان
 956 61 2,099 3,326210 40.8 مايس
 914 66 2,214 3,407213 30.6 حزيران
 919 55 2,573 3,759212 31.6 تموز
 886 53 2,883 4,029207 7.4 اب
 815 60 3,105 4,186206 9.1 ايلول

 828 58 3,219 4,308203 25.9 تشرين االول
 842 57 3,306 4,409204 14.5 تشرين الثاني
 946 61 3,328 4,554219 32.3 آانون االول



 
) ١٢(م ـجدول رق  

       ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧  لعامي ائتمان المصارف التجارية حسب القطاع
   )مليار دينار (                                                                                            

  
  Growth Rates المدة

Total 2008 : 2007  اإلجمالي  
Total  

  القطاع المالي
Financial       

    Sector  

القطاع  الخاص 
Private Sector  

م  لعا االقطاع
Public Sector 

آانون الثاني 
-٢٠٠٧  

  2,722 40  1,969 713 

 695 1,852 63 2,610    شباط
 665 2,096 97 2,858    اذار
 716 2,366 98 3,180    نيسان
 162 2,073 128 2,363    مايس
 210 2,209 190 2,609    حزيران
 218 2,482 157 2,857    تموز
 713 2,265 773 3,751    اب
 714 2,314 809 3,837    ايلول

 261 2,346 816 3,423    تشرين االول
 258 2,613 979 3,850    تشرين الثاني
 79 2,388 975 3,442    آانون االول

آانون الثاني 
-٢٠٠٨ 

27.3 3,466 765 2,436 265  

 265 2,549 266 3,080 18.0 شباط
 740 2,813 248 3,801 33.0 اذار
 736 2,608 271 3,615 13.7 نيسان
 297 2,748 281 3,326 40.8 مايس
 300 2,836 271 3,407 30.6 حزيران
 316 3,161 282 3,759 31.6 تموز
 299 3,430 300 4,029 7.4 اب
 212 3,590  384 4,186 9.1 ايلول

 211 3,691 406 4,308 25.9 تشرين االول
 182 3,818 409 4,409 14.5 تشرين الثاني
 184 3,978 392 4,554 32.3 آانون االول

 
 

 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
  
  



  
 ٢٠٠٨الموازنة العامة لعام ) ١٣(جدول رقم 

Govt. Budget Expenditures and Financing 2007- 2008 
)مليون دينار(        

          Revenue    اإليرادات    

 اإليرادات النفطية
اإليرادات 
 الضريبية

صيد التغير في ر
   النفقات اإليرادات الكلية الحواالت

Oil Revenue 
Tax 

Revenue 
Change in 

the  
Total 

Revenue Expenditures Differences 

    
 stock of 

T-bills 1+2+3   4-5 

 المدة

1 2 3 4 5 6 
2007 44,646,277 1,228,336 267,500 46,142,113 33,545,144 12,596,969 

 3,592,117 1,607,046 5,199,163 - 214000 66,468 5,346,695 ٢٠٠٨آانون الثاني 

 1,555,825 3,388,632 4,944,457 - 166000 78,889 5,031,568 شباط
 3,279,404 2,980,092 6,259,496 99,010 73,076 6,087,410 اذار 
 1,521,733 4,979,181 6,500,914 300,030 97,279 6,103,605 نيسان
 2,802,529 4,445,722 7,248,251 107,500 98,785 7,041,966 ايار 
 2,429,875 5,551,346 7,981,221 - 40970 59,236 7,962,955 حزيران
 3,590,275 4,769,788 8,360,063 - 100010 88,467 8,371,606 تموز
 3,377,435 3,890,638 7,268,073 44,000 79,963 7,144,110 اب
 - 877658 6,944,528 6,066,870 - 99030 71,302 6,094,598 ايلول

 148,610 4,893,532 5,042,142 - 10 71,674 4,970,478 تشرين االول
 - 2643280 5,935,263 3,291,983 19,520 90,138 3,182,325 تشرين الثاني
 - 7089287 10,017,607 2,928,320 31,010 110,560 2,786,750 آانون االول

2008 70,124,066 985,837 18950 - 71,090,953 59,403,375 11,687,578 
 
 

Govt. Budget Expenditures & Financing 2007-2008

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

To
ta

l 2
00

7

To
to

l 2
00

8

Total Revenue Expenditures Differences
 

 
 

  
  
  
  
  



  
)١٤(جدول رقم   

لدى البنك المرآزي ومصرفي الرافدين والرشيدودائع الحكومة أرصدة   
MOF Balances with CBI , Rafidain& Rashid Banks Dec.07- Dec08 

)مليون دينار(                                                                                                                

الرصيد لدى البنك 
 المرآزي

Balance with CBI 

الرصيد لدى 
 مصرف الرافدين

Balance 
with 

Rafidain 

الرصيد لدى مصرف 
 الرشيد

Balance with 
Rashid 

الرصيد لدى البنك المرآزي 
 بالدوالر

Balance of $US  
with CBI 

Total نهاية المدة 

1 2 3 4 1+2+3+4  

- الولآانون ا 7,356,717 3,540,465 391,614 0 3,424,593
٢٠٠٧ 

-آانون الثاني  7,567,786 4,623,787 391,614 0 2,552,385
٢٠٠٨ 

 شباط 8,161,639 4,853,183 391,614 0 2,916,842

 اذار 8,043,473 5,014,565 391,614 0 2,637,294

 نيسان 8,693,348 5,033,128 391,614 0 3,268,606

 مايس 11,988,988 5,434,862 391,614 0 6,162,512

 حزيران 6,726,512 5,691,848 391,614 0 643,050

 تموز 7,826,917 5,248,416 391,614 0 2,186,887

 اب 6,548,046 5,195,479 391,614 0 960,953

 ايلول 11,064,748 5,144,539 391,614 0 5,528,595

 تشرين االول 9,235,699 5,111,724 391,614 0 3,732,361

 تشرين الثاني 12,419,013 5,031,557 391,614 0 6,995,842

 آانون االول 13,512,700 4,914,596 391,614 0 8,206,490

 
  

MOF Balances with CBI ,Rafidain & Rashid Banks Dec.07-Dec.08
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)١٥(جـدول رقـم   
  

٢٠٠٧ مـقـارنـة بـعـام ٢٠٠٨ـعـام  ل األسعارمـعـدل نـمـو   
  
  
  

  . والتعاون االنمائيوزارة التخطيط ،  وتكنولوجيا المعلومات لإلحصاء الجهاز المرآزي :المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المعدل السنوي   الوزن  لمجاميعا
٢٠٠٧  

المعدل السنوي 
٢٠٠٨  

معدل النمو العام 
 مقارنة بعام ٢٠٠٨

٢٠٠٧%   
  

 10.9 9120 8220.4 63.2  المواد الغذائية

 الدخان والكحوليات
  3.5 1496.6 1631 9 

االقمشة والمالبس 
  واالحذية

  
9.7 4514 4655.3 3.1 

( السلع المنزلية 
  )االثاث 
  

3.1 4457.7 4776.9 7.2 

  الوقود واالضاءة
  2.1 314864.1 247455 -21.4 

 النقل والمواصالت
  4.9 32325.7 31895.8 -1.3 

  
الخدمات الطبية 

  واالدوية
1.5 46283.3 52126.2 12.6 

  
سلع وخدمات 

  متنوعة
0.5 14618.1 16032 9.7 

  
 14.8 93993.2 81898.4 11.5  االيجار

  
 2.7 24851.3 24205.5 100 الرقم القياسي العام



)١٦(جدول رقم   
  )١٩٩٣اسعار اساس  ( ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الرقم القياسي السعارالمستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 

 
  ٢٠٠٧المعدل الفصلي 

  
 ٢٠٠٨المعدل الفصلي 

  
  

  المجموعة
  
  

الفصل 
  االول

الفصل 
  الثاني

الفصل 
  الثالث

الفصل 
  الرابع

المعدل 
  السنوي

الفصل 
  االول

الفصل 
  الثاني

صل الف
  الثالث

الفصل 
  الرابع

المعدل 
  السنوي

 المواد الغذائية
  8456.9 8188.4 7916.4 8320.1 8220.5 8485.6 9148.5 8938.8 9906.9 9120 

 1631 1655.5 1643.5 1607.5 1616.4 1496.6 1561.8 1484 1442.8 1497.9  الدخان والكحوليات
االقمشة والمالبس واالحذية

  4515.7 4506.3 4448.7 4585.4 4514 4596.5 4617.5 4684.8 4722.3 4655.3 

 )االثاث(السلع المنزلية 
  4415.8 4425.3 4458.6 4531 4457.7 4589.8 4679.6 4882.9 4955.3 4776.9 

 الوقود واالضاءة
  315860.9321055.2 347191.6 275348.8 314864.1276286 232138.4 230350 251045.6 247455 

 اصالتالنقل والمو
  29835.9 32738 35077.8 31651.1 32325.7 31784 30146.5 32372.9 33279.9 31895.8 

 الخدمات الطبية واالدوية
  44341.6 45352 46704.7 48734.7 46283.3 50435.3 51218.7 53323.8 53527 52126.2 

 سلع وخدمات متنوعة
  13767.8 14231.9 14777.7 15694.8 14618.1 15711.7 15934.8 16139.3 16341 16032 

 االيجار
  76835.1 80269.7 83413.5 87075.3 81898.4 92149.4 93615.3 94333.9 95874 93993.2 

 الرقم القياسي العام
  23637.124128.6 25001.7 24054.6 24205.5 24799.324396.9 24465.2 25743.6 24851.3 

 
                  . وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، ،جيا المعلومات وتكنولولإلحصاءالجهاز المرآزي : المصدر 

   



  )١٧(جـدول رقـم 
٢٠٠٨مـعـدالت الـتـغـير للـرقـم الـقـيـاسـي السـعـار الـمـستـهـلك بـحـسـب الـفـصـول لـعـام   

 
  

  المجموعة
  

 الفصل االول
معدل التغير 
عن المعدل 

 %السنوي 
 الفصل الثاني

معدل التغير 
دل عن المع
 %السنوي 

 الفصل الثالث
معدل التغير عن 
المعدل السنوي 

% 
 الفصل الرابع

معدل التغير عن 
المعدل السنوي 

% 

المعدل 
 السنوي

  
 9120 8.6 9906.9 2- 8938.8 0.3 9148.5 7- 8485.6  المواد الغذائية

  الدخان والكحوليات
  1616.4 -0.9 1607.5 -1.5 1643.5 0.8 1655.5 1.5 1631 

شة والمالبس االقم
  واالحذية

  
4596.5 -1.3 4617.5 -0.8 4684.8 0.6 4722.3 1.4 4655.3 

 )االثاث ( السلع المنزلية 
  4589.8 -3.9 4679.6 -2 4882.9 2.2 4955.3 3.7 4776.9 

  الوقود واالضاءة
  276286 11.7 232138.4 -6.2 230350 -6.9 251045.61.5 247455 

  النقل والمواصالت
  31784 -0.4 30146.5 -5.5 32372.9 1.5 33279.9 4.3 31895.8 
  

 52126.2 2.7 53527 2.3 53323.8 1.8- 51218.7 3.3- 50435.3  الخدمات الطبية واالدوية
  

 16032 1.9 16341 0.7 16139.3 0.6- 15934.8 2- 15711.7  سلع وخدمات متنوعة
  
 93993.2 2 95874 0.4 94333.9 0.4- 93615.3 2- 92149.4  االيجار

  
 24851.3  3.6  25743.6  - 1.6   24465.2  -1.8   24396.9 0.2 -  247993.9  الرقم القياسي العام

   . ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي وتكنولوجيا المعلوماتلإلحصاء الجهاز المرآزي : المصدر       
  
  
  
 



  )١٨( جــدول رقم 
)مالييين الدنانير (                          ٢٠٠٨ يوم المقامة خالل عام ٩١ية استحقاق مزادات حواالت وزارة المال                   

  
 البنك المرآزي العراقي: المصدر 

 
 
 
 

رقم 
رة   تاريخ االستحقاق  تاريخ المزاد المزاد

فت
اق
حق
ست
اال

/
وم
ي

  

مبلغ 
  االصدارية

مبلغ 
العروض 
  المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة لصالح 

  )المباع(المصارف

المبلغ 
المستحصل 

لحساب وزارة 
  اليةالم

عدد 
العطاءات 
  الناجحة

عدد 
  المزايدين

مجموع 
العطاءات 

  التنافسية المحالة

عدد الفائزين 
  بالعطاءات

 العائد أسعار مدى
للعطاءات 
  %المقدمة

المسدد حسب   اسعار القطع
تاريخ االستحقاق

                           الغي  ٧٥
                           الغي  ٧٦
٧٧  25/02/2008 5/27/2008 91 100000 29000 29000 27557 9 4 29000 4 18.00-21.00 21.00 29000 
٧٨  3/10/2008 6/10/2008 91 100010 121100 100010 95034 22 6 100010 6 17.90-24.40 21.00 100010 
٧٩  3/24/2008 6/24/2008 91 109000 109000 109000 104070 17 9 107500 9 17.5-19.00 19.00 109000 
٨٠  4/7/2008 7/8/2008 91 100020 194500 100020 95496 26 8 98520 8 17.50- 23.90 19.00 100020 
٨١  4/21/2008 7/22/2008 91 200010 301500 185010 177064 16 6 198510 6 15.00-18.00 18.00 185010 
٨٢  5/5/2008 8/5/2008 91 200000 117500 117500 112453 9 4 117000 4 17.50-18.00 18.00 117500 
٨٣  5/19/2008 8/19/2008 91 100000 19000 19000 18184 9 5 18250 5 17.50-18.00 18.00 19000 
٨٤  6/2/2008 9/2/2008 91 100000 68000 68000 65079 9 4 67500 4 17.00-18.00 18.00 68000 
٨٥  6/16/2008 9/16/2008 91 100040 135000 100040 95743 17 7 99040 7 17.00-18.50 18.00 100040 
٨٦  6/30/2008 9/30/2008 91 100000 150000 100000 95819 9 5 99000 4 16.00-18.00 17.50 100000 
٨٧  7/15/2008 10/15/2008 91 100020 133380 100020 96183 15 6 99020 5 15.00-17.00 16.00 100020 
                   الغي  ٨٨
٨٩  8/11/2008 11/11/2008 91 100000 148200 100000 96256 22 7 98500 6 13.20-17.20 15.60 100000 
٩٠  8/25/2008 25/11/2008 91 100000 80500 80500 77412 15 5 79500 5 14.00-16.00 16.60 80500 
٩١  9/8/2008 12/9/2008 91 100000 122500 100010 96174 11 6 99510 6 15.5-16.00 16.00 100010 
٩٢  9/22/2008 12/23/2008 91 100000 69000 69000 66353 10 4 68000 4 13.00-16.00 17.00 69000 
                         الغي  ٩٣
٩٤  10/20/2008 1/20/2009 91 100000 141850 100010 96174 14 7 99010 7 15.00-16.00 16.00 100010 
٩٥  11/3/2008 2/3/2009 91 100000 105500 100000 96164 9 4 99500 4 15.00-16.00 16.00 100000 
٩٦  11/17/2008 2/17/2009 91 100000 139500 100020 96414 12 6 98520 6 14.00-15.00 15.00 100020 
٩٧  12/1/2008 3/3/2009 91 100000 142700 100010 96174   7 99010 7 14.00-16.00 16.00 100010 
٩٨  15/12/2008 17/03/2009 91 100000 116500 100010 96405 14 5 99510 4 15.90-14.50 15.00 100010 



   )١٩ (جدول رقم
  )ماليين الدنانير    ( ٢٠٠٨ يوم ،المقامة خالل عام ١٨٢مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق 

رقم 
تاريخ   تاريخ المزاد  المزاد

  االستحقاق

اق
حق
ست
اال

رة 
فت

/
وم
ي

  

مبلغ 
  االصدارية

مبلغ 
العروض 
  المقدمة

 اقيام الحواالت
المشتراة لصالح 

  )المباع(المصارف

المبلغ 
المستحصل 

لحساب البنك 
  المرآزي

عدد 
العطاءات 
  الناجحة

عدد 
  المزايدين

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
  المحالة

عدد الفائزين 
بالعطاءات 
  التنافسية

اسعار مدى 
العائد 

للعطاءات 
  %المقدمة

اسعار 
  %القطع

المسدد 
حسب تاريخ 
  االستحقاق

D37 1/8/2008 7/9/2008 182 200000 106150 106150 96088 16 6 106150 6 19.00-
21.00 21.00 106150 

D38 1/22/2008 7/23/2008 182 200010 368580 200010 181051 21 7 200010 7 19.40-
24.90 21.00 200010 

D39 2/5/2008 8/6/2008 182 200000 21140 21140 19136 16 5 21140 5 18.90-
21.00 21.00 21140 

D40 19/02/200820/08/2008 182 200000 20000 20000 18104 5 4 20000 4 19.00-
21.00 21.00 20000 

D41 3/4/2008 9/3/2008 182 200010 247500 200010 181051 14 6 200010 6 18.00-
24.00 21.00 200010 

D42 3/18/2008 9/17/2008 182 200000 32400 32400 29596 6 4 32400 4 18.00-
19.00 19.00 32400 

D43 4/1/2008 10/1/2008 182 200000 143500 143500 131082 12 6 143500 6 18.00-
19.00 19.00 143500 

D44 4/15/2008 10/15/2008 182 200020 419000 200020 183546 13 5 200020 3 17.00-
19.10 18.00 200020 

D45  4/29/2008 الغي             

D46 5/13/2008 11/12/2008 182 200010 206000 200010 183537 13 6 200010 5 17.00-
19.00 18.00 200010 

D47 5/27/2008 11/26/2008 182 200000 257000 200000 183528 19 8 200000 8 17.00-
18.00 18.00 200000 

D48 6/10/2008 12/10/2008 182 200020 203000 200020 183546 17 7 200020 7 15.50- 
18.00 18.00 200020 

D49 6/24/2008 12/24/2008 182 200010 387000 200010 183705 20 8 200010 7 15.00-
18.00 17.80 200010 

D50 7/8/2008 1/7/2009 182 200020 342000 200020 184390 16 6 200020 5 16.00-
18.00 17.00 200020 

D51 7/22/2008 1/21/2009 182 200010 319150 200010 185231 15 6 200010 4 15.00-
19.00 16.00 200010 



  البنك المرآزي العراقي:        المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D52 8/5/2008 2/4/2009 182 200000 337000 200010 185231 11 6 200010 5 15.00-
16.5 16.00 200010 

D53 8/19/2008 2/18/2009 182 200000 178000 178000 164924 18 6 178000 6 14.4-
15.9 15.90 178000 

D54 9/2/2008 3/4/2009 182 200000 199260 199260 184622 14 4 199260 4 15.50-
15.9 15.90 199000 

D55 9/16/2008 3/18/2009 182 200000 186500 186500 172720 15 6 186500 6 14.00-
16.00 16.00 186500 

D56 الغي                           

D57 10/14/20084/15/2009 182 200000 278500 200020 185241 17 8 200020 7 14.00-
16.00 16.00 200020 

D58 10/28/20084/29/2009 182 200000 162000 162000 150030 12 5 162000 5 15.00-
16.00 16.00 162000 

D59 11/11/20085/13/2009 182 200000 165740 165740 154206 14 9 165740 9 13.3-
15.00 15.00 165740 

D60 11/25/20085/27/2009 182 200000 209000 200000 185222 17 8 200000 8 14.00-
16.00 16.00 200000 

D61 12/9/2008 الغي             

D62 23/12/2008الغي             



  
  
  
  
  
  
  )٢٠  (جدول رقم

  )ماليين الدنانير    ( ٢٠٠٨ يوم ،المقامة خالل عام ٣٦٤مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البنك المرآزي العراقي    : المصدر             
 

رقم 
رة   تاريخ االستحقاق  تاريخ المزاد  المزاد

فت
اق
حق
ست
اال

/
وم
ي

  

  مبلغ االصدارية
 المباع الفعلي  المعلن

بلغ الم
المستحصل 

لحساب البنك 
  المرآزي

عدد 
العطاءات 
  الناجحة

ين
ايد
مز
 ال
عدد

  

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
  المحالة

عدد 
الفائزين 

بالعطاءات 
  التنافسية

 العائد أسعارمدى 
للعطاءات 
  %المقدمة

 أسعار
  % القطع

المسدد 
حسب تاريخ 
  االستحقاق

٩ 3/31/2008 3/31/2009 364 180000 104210 87609 7 3 104210 3 18.50- 19.00 19.00  
١٠ 7/1/2008 7/1/2009 364 180010 180010 153523 11 3 180010 3 13.00-1800 17.30  
            الغي 28/9/2008 ١١
١٢ 20/12/200830/12/2009 364 180000 140000 121783 10 2 140000 2 13,30-15,00 15.00  
١٣    540010 424220         
١٤  
              



  )    ٢١(جدول رقم 
  

٢٠٠٨/١٢/٣١  ولغاية   ٢٠٠٣/١٠/٤مشتريات ومبيعات البنك في المزاد من   
Buying and Selling Auction from      4/10/2003 To 31/12/2008 

  
  
  الشهر
 

  المشتريات من المصارف
Buying Banks   

  )دوالر(

  المبيعات للمصارف
Selling Banks  

 )دوالر(

المعدل الشهري 
  لسعر الصرف

  )دينار(
 1,949 17,755,000 -  ٢٠٠٣تشرين االول

 1,975 152,007,000 -  تشرين الثاني
 1,764 116,950,000 990,000  آانون االول

 1,482 14,631,000 13,656,000  ٢٠٠٤ الثانيآانون
 1,413 156,328,000 1,598,000  شباط
 1,419 386,885,000 300,000  اذار
 1,440 363,028,000 1,275,000  نيسان
 1,461 362,945,950 1,400,000  مايس
 1,458 239,088,000 50,000  حزيران
 1,460 382,216,000 -  تموز
 1,460 509,462,000 270,000  اب
 1,460 621,830,000 330,000  ايلول

 1,460 710,540,000 -  تشرين االول
 1,460 589,165,000 -  تشرين الثاني
 1,460 644,675,000 -  آانون االول
 1,460 391,095,000 20,000  ٢٠٠٥آانون الثاني
 1,460 286,680,000 -  شباط
 1,460 648,480,000 -  اذار
 1,465 798,362,000 -  نيسان
 1,468 995,097,000 16,000,000  مايس
 1,465 911,065,000 -  حزيران
 1,472 789,855,000 -  تموز
 1,477 1,003,230,000 -  اب
 1,476 1,054,995,000 2,501,401  ايلول

 1,471 972,185,000 21,000,000  تشرين االول
 1,474 937,495,000 -  تشرين الثاني
 1,474 860,575,000 -  آانون االول
 1,479 887,200,000 1,320,000  ٢٠٠٦آانون الثاني
 1,477 950,780,000 -  شباط
 1,477 1,173,865,000 3,000,000  اذار
 1,478 988,830,000 -  نيسان
 1,477 920,190,000 30,581,000  مايس
 1,477 861,320,000 -  حزيران
 1,477 875,960,000 -  تموز
 1,477 1,047,505,000 12,700,000  اب
 1,475 1,186,690,000 -  ايلول

 1,471 1,076,085,000 -  تشرين االول
 1,453 898,370,000 13,100,000  تشرين الثاني
 1,391 307,580,000 34,753,000  آانون االول
 1,304 1,166,780,000 23,407,000  ٢٠٠٧آانون الثاني
 1,286 1,223,020,000 20,250,000  شباط
 1,277 1,302,694,000 29,511,000  اذار
 1,271 1,376,585,000 40,965,000  نيسان
 1,262 1,455,740,000 11,500,000  مايس
 1,256 1,235,320,000 16,700,000  حزيران
 1,249 1,510,035,000 162,000,000  تموز
 1,240 1,440,590,000 283,580,000  اب
 1,235 1,559,380,000 66,365,000  ايلول



 1,232 1,487,985,000 17,500,000  تشرين االول
 1,227 1,540,645,000 93,700,000  تشرين الثاني
 1,217 681,235,000 278,492,000  آانون االول
 1,214 1,695,905,000 36,050,000  ٢٠٠٨آانون الثاني
 1,210 1,462,940,000 36,340,000  شباط
 1,208 1,784,320,000 44,000,000  اذار
 1,203 2,101,180,000 60,095,000  نيسان
 1,200 1,758,505,000 27,720,000  مايس
 1197 1,858,950,000 19,730,000  حزيران
 1193 2,447,679,000 4,070,000  تموز
 1187 2,411,690,000 41,250,000  اب
 1180 1,840,230,000 15,500,000  ايلول

 1178 2,904,608,000 950,000  تشرين االول
 1175 3,101,015,000 -  تشرين الثاني
 1172 2,501,075,000 -  آانون االول

  67,939,100,950 1,٤84,519,401  المجموع  

  البنك المرآزي العراقي: المصدر       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  



  ) ٢٢(  جدول رقم 
٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة معدالت أسعار  الدوالر في األسواق المحلية لعامي   

  
  
  
 

 

معدالت أسعار الدوالر في األسواق المحلية لعامي 2007 و2008

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

آانون
الثاني 

تشرينأيلول أبتموزحزيران مايسنيسانأذارشباط
األول

تشرين
الثاني 

آانون
األول

التاريخ 

عام 2007

عام 2008

 
  
  
  
  
  

  
  
  الشهر

معدل سعر السوق 
  ٢٠٠٧لعام 

معدل سعر السوق 
  نسبة التغير  ٢٠٠٨لعام 

 %7- 1,224 1,323  آانون الثاني
 %6- 1,225 1,299  شباط
 %5- 1,222 1,290  اذار
 %5- 1,216 1,284  مايس
 %5- 1,212 1,275  حزيران
 %5- 1,205 1,269  تموز
 %5- 1,202 1,261  اب
 %5- 1,196 1,253  ايلول

 %5- 1,188 1,249  تشرين االول
 %5- 1,185 1,245  تشرين الثاني
 %5- 1,183 1,240  آانون االول
 %3- 1,180 1,216  آانون الثاني

 %5- 1,203 1,267  المعدل الشهري



)   ٢٣( جدول رقم    
٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة معدالت أسعار  الدوالر في المزاد لعامي     

 
 

 

امي   2007و  2008  زاد لع معدالت أسعار الدوالر في الم
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عام 2008

عام2007

 
  
  
  
  

  
  
  
  

 

معدل سعر المزاد لعام   الشهر
٢٠٠٧  

معدل سعر المزاد لعام 
  نسبة التغير  ٢٠٠٨

 %7- 1,214 1,304  آانون الثاني
 %6- 1,210 1,286  شباط
 %5- 1,208 1,277  اذار
 %5- 1,203 1,271  نيسان
 %5- 1,200 1,262  مايس
 %5- 1,197 1,256  حزيران
 %4- 1,187 1,240  تموز
 %4- 1,180 1,235  اب
 %4- 1,178 1,232  ايلول

 %4- 1,175 1,227  تشرين االول
 %4- 1,172 1,217  تشرين الثاني
  %4-  1,172 1,217  آانون االول

  %٥-  ١،١٩٣  ١،٢٥٥  المعدل الشهري



  
 

  )  ٢٤ ( جدول رقم 
)الر دو(     ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٨مقارنة  الكميات المباعة للمصارف من مزاد العملة األجنبية لعام   

             

  البنك المرآزي العراقي: المصدر 
  

 

  الشهر  ٢٠٠٨الكميات المباعة لعام   ٢٠٠٧الكميات المباعة لعام 
  الكلي  حوالة  نقد  الكلي  حوالة  نقد  

نسبة 
  %التغيرللنقد

 نسبة التغير
  %للحوالة

نسبة التغير 
  %الكلي

 45 67 26- 1,695,905,000 1,494,480,000 201,425,000 1,166,780,000 893,245,000 273,535,000  ٢ك
 20 53 60- 1,462,940,000 1,318,185,000 144,755,000 1,223,020,000 859,920,000 363,100,000  شباط
 37 52 15- 1,784,320,000 1,535,875,000 248,445,000 1,302,694,000 1,009,564,000 293,130,000  اذار
 53 56 38 2,101,180,000 1,791,920,000 309,260,000 1,376,585,000 1,151,730,000 224,855,000  نيسان
 21 36 50- 1,758,505,000 1,630,505,000 128,000,000 1,455,740,000 1,198,495,000 257,245,000  مايس
 50 67 1- 1,858,950,000 1,555,805,000 303,145,000 1,235,320,000 929,565,000 305,755,000  حزيرن
 62 45 115 2,447,679,000 1,657,309,000 790,370,000 1,510,035,000 1,142,745,000 367,290,000  تموز
 67 48 148 2,411,690,000 1,722,545,000 689,145,000 1,440,590,000 1,163,245,000 277,345,000  اب
 18 14 39 1,840,230,000 1,500,220,000 340,010,000 1,559,380,000 1,315,040,000 244,340,000  ايلول
 95 68 287 2,904,608,000 2,188,513,000 716,095,000 1,487,985,000 1,302,965,000 185,020,000  ١تش 
 101 58 490 3,101,015,000 2,183,330,000 917,685,000 1,540,645,000 1,385,015,000 155,630,000  ٢تش 
 267 171 1454 2,501,075,000 1,710,630,000 790,445,000 681,235,000 630,380,000 50,855,000  ١ك 

  المجموع
  2,998,100,00012,981,909,000 15,980,009,000 5,578,780,000 20,289,317,000 25,868,097,000 86 56 62 

  المعدل الشهري
  249,841,667 1,081,825,750 1,331,667,417 464,898,333 1,690,776,417 2,155,674,750 86 56 62 

  المعدل اليومي
  12,440,249 53,866,842 66,307,091 23,148,465 84,188,037 107,336,502 86 56 62 



 
  
  
  
  

        )٢٥(جدول رقم  
)دوالر( ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مقارنة الكميات المشتراة من المصارف عن طريق المزاد لعامي   

 

ة الكمية المشترا  هرشال
٢٠٠٧  

الكمية المشتراة 
  نسبة التغير  ٢٠٠٨

 %54 36,050,000 23,407,000  آانون الثاني
 %79 36,340,000 20,250,000  شباط
 %49 44,000,000 29,511,000  أذار
 %47 60,095,000 40,965,000  نيسان
 %141 27,720,000 11,500,000  مايس
 %18 19,730,000 16,700,000  حزيران
 %97- 4,070,000 162,000,000  تموز
 %85- 41,250,000 283,580,000  أب
 %77- 15,500,000 66,365,000  أيلول

 %95- 950,000 17,500,000  تشرين األول
 %100-  93,700,000  تشرين الثاني
 %100-  278,492,000  آانون األول
 %73- 1,043,970,000285,705,000  المعدل الكلي
  28,570,500 86,997,500  المعدل الشهري

 
 
 
 

امي    2007 و 2008 زاد لع الكميات المشتراة من المصارف عن طريق الم
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   )٢٦( جدول رقم 
     ٢٠٠٨ميزان المدفوعات العراقي  لعام  

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS YEARLY 2008  
                           Million Of  $U.S    )مليون دوالر(  

Items 2008 
(FOB ) 

2008 
(CIF) الفقرات 

first -current account 32,344.4  الحساب الجاري-أوال  
1- Trade balance 33,554.9  الميزان التجاري- ١   

Exports (F.O.B) 63,726.1   فوب (الصادرات( 
  النفط الخام-  Crude oil 61,883.7 ـــ

*Recorded 61,883.7   المسجل* 
  المنتجات النفطية-  Refined products 1,534.2 ـــ
 األخرى الصادرات -  Other exports 308.2 ـــ

Imports 30,171.2 35,495.5 االستيرادات 
1.Government Imports 13,382.3 15,743.9 االستيرادات الحكومية- ١  

A- UN Oil for Food Program 46.2 54.4  االستيرادات بموجب مذآرة التفاهم-أ  
B- Post OFFP govt. consumption 

imports 5,651.1 6,648.4 االستيرادات االستهالآية خارج مذآرة التفاهم- ب  

C- Post OFFP govt. capital imports 5,053.4 5,945.2  االستيرادات الراسمالية خارج مذآرة التفاهم- ج  
D- Refined oil products 2,369.6 2,787.7  استيرادات المنتجات النفطية-د  
E- Other Gov.imports 253.7 298.5  االستيرادات الحكومية االخرى-هـ   

F- Cost of Currency Printing 8.3 9.7  تكاليف طبع العملة- وـ  
2- Private Sector imports 16,788.9 19,751.6 استيرادات القطاع الخاص- ٢  

A.Cons. goods imports 4,197.2 4,937.9  استيرادات القطاع الخاص االستهالآية-أ  
B.Capital goods imports 12,591.7 14,813.7 الرأسمالية استيرادات القطاع الخاص - ب 

          2- Services, net -5,257.9                صافي الخدمات- ٢  
Receipts 1,966.8  المقبوضات 

Payments** 7,224.7  **المدفوعات 
3- Income, net 6,979.1  صافي الدخل- ٣   

Private, net (incl. NGOs) 5.5  تعويضات العاملين 
Official 6,973.6   الرسمي/ دخل االستثمار 
Receipts 7,361.1  المقبوضات 

Payments 387.5  المدفوعات 
Interest الفوائد   ــــــ 

4- Transfers, net -2,931.7  صافي التحويالت بدون مقابل الجارية- ٤  
Private, net (incl. NGOs) 67.2  يالت الخاصة و تحويالت العاملينالتحو 

Official -2,998.9  التحويالت الرسمية 
Receipts 163.0  المقبوضات 

Total of Grants 163.0  اجمالي المنح 
['Donor grants] { الدول المانحة المنح المقدمة من }   ــــــ 
[U.S. grants] 160.0  { الواليات المتحدة المنح المقدمة من} 

Others 3.0  االخرى  
Payments 3,161.9  المدفوعات 

UN Compensation Fund 3,094.2  صندوق التعويضات 
Others 67.7  االخرى 
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Items 2008( 
FOB ) 

2008 
(CIF) الفقرات  

second -Capital and Financial 
Account -21,147.8   والماليالرأسمالي الحساب - ثانيا  

1- Capital Account/ net 440.8  الرأسمالي صافي الحساب -١ 
credit 440.8  الدائن 
debit المدين  ــــ 

2- Financial Account/net -21,588.6  صافي الحساب المالي- ٢  
a- Direct investment /Net 1,822.1  ار المباشرصافي االستثم-أ 

credit 1,855.7  دائن 
debit 33.6  مدين 

b- Portfolio Investment /Net -2,805.5  صافي استثمار الحافظة-ب   
General Government -2,814.0  الحكومة العامة- ١  

paid 27,622.6    دائن(                                المسدد( 
drawing 30,436.6  دينم(المسحوب( 

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

c- Other Investment , net -1,850.0  اآلخر صافي االستثمار -ج 
Official , net -382.0   ياالستثمار الرسمصافي 

Assets -382.0  الموجودات 
Claims held abroad ارجالمستحقات من الخ  ــــ 

DFI -436.4   التغير في الرصيد المتاح/ العراق أعمارصندوق 
UN Oil for Food credits 54.4  التغير في رصيد مذآرة التفاهم 

Memo: cumulative OFFP 
credits       10015.3    الى صندوق اعمار العراق١٠٠١٥٫٣المحول من ارصدة مذآرة التفاهم 

'UN Oil for Food Letter of 
Credits     336.9    ٣٣٦٫٩المتبقي من رصيد مذآرة التفاهم الى صندوق اعمار العراق 

Trade Credit ائتمانات التجارة  ــــ 
Other Assets األخرىالموجودات   ــــ 
Liabilities المطلوبات  ــــ 

Loan disbursements المسحوب من القروض  ــــ 
Amortization التسديدات  ــــ 

Private, net/ ODC's -1,468.0   األخرى اإليداعصافي االستثمار لشرآات  
Assets -460.9  الموجودات 

Liabilities -1,007.1  المطلوبات 
d- reserve assets -18,755.2  االحتياطيةاألصول-د  

Central bank (net; increase -) -18,755.2  البنك المرآزي 
Reserves (increase -) -18,755.2   الزيادة (االحتياطيات-( 

Reserve Assets -18,755.2  الموجودات االحتياطية 
Monetary Gold   الذهب النقدي 

Special Drawing Rights -6.9  حقوق السحب الخاص 
Reserve Position in the Fund وضع االحتياطي لدى الصندوق  ــــ 

Foreign Exchange -18,748.3  األجنبيةجودات المو 
Currency and Deposits -15,245.6  العملة والودائع 

With Monetary Authorities  
 لدى السلطات النقدية  2,233.6- 

With Banks -13,012.0  لدى البنوك الخارجية 
Securities -3,502.7  الماليةاألوراق  
Equities   سندات الملكية 

Bonds & notes   اذوناتو  سندات 
Money Market Instrument 

          \Financial Derivatives, net -3,502.7  صافي المشتقات المالية/  السوق النقدية أدوات 

Other Claims __   األخرىالمستحقات 
third - Errors and omissions -11,196.6  صافي السهو والحذف- ثالثا  

*: The Amounts Represent The 
Data From Oil Division/General 
Investment  Dept. At CBI In Cash 
Without Barter Transaction    

  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك أرقامتمثل  * : 
 المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 

**:(5324,3) Represents The Costs Of 
Shipment & Insurance   

مليون دوالر تكاليف الشحن والتأمين   ) ٥٣٢٤،٣(   بضمنها **: 
 المستقطعة  من  قيمة االستيرادات     



  
  

 )٢٧(جدول رقم  
٢٠٠٨ موزعة قطاعيا للعراقيين لعام  لسوق العراق لألوراق المالية مؤشرات التداول الرئيسية  

      Main Trading indicators distributed in to Sectors  ,  2008       
 

عدد الشرآات 
   المدرجة

NO.OF  
CO.LISTE

D 

 األهمية
 النسبية
(%) 

 عدد
العقود 
No.of 
Trans 

األهمي
 ة

النسبي
ة 

(%) 

    حجم التداول
Trading Volume  

 دينار

 األهمية
 النسبية
(%) 

  عدد األسهم المتداولة
Traded Shares 

  القطاع
SECTO

R 

20 68.0 2115
6 88.6 267,156,052,62

8 88.3 133,199,279,60
 المصارف 5

 التأمين 486,505,341 0.3 503,795,716 0.2 85 0.3 5
 االستثمار 711,919,304 0.5 651,276,259 0.2 268 0.9 9

 الخدمات 1,115,323,571 0.7 2,683,893,079 0.9 1420 4.6 13
 الصناعة 13,307,455,127 8.8 16,147,287,067 5.4 5674 18.2 28

الفنادق  1,060,013,651 0.7 13,667,269,994 4.5 2122 6.8 10
 والسياحة

 لزراعةا 972,605,760 0.6 540,766,616 0.2 383 1.2 9

94 100 3110
8 100 301,350,341,36

0 100 150,853,102,35
 المجموع 9

      
                                                    سوق العراق لألوراق المالية                  : المصدر     
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اسعار القطع  ٢٠٠٨%
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