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Summery of Iraq Economics Indicators 2009 
 

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  القيمــــــــــــــــة

 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   مليار دينار139330.2
 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة   مليار دينار56.5

 المحلي اإلجمالياتج متوسط نصيب الفرد من الن  دوالر3764.8
 )Core Inflation(معدل التضخم األساس   7.1%
  البطالة معدل  15%
 عدد السكان   مليون نسمة31

 العملة الدينار العراقي
 النفطالمعدل اليومي لتصدير   مليون برميل 1.9

  سعر برميل النفطمتوسط   دوالر للبرميل  58.96
 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق  مليار دينار  37300
 M2عرض النقد بالمفهوم الواسع     مليار دينار45438
 باستثناء ودائع الحكومة إجمالي ودائع المصارف التجارية  مليار دينار21751

 . والودائع ذات الطبيعة الجاريةالمرآزية
لحكومة  باستثناء ائتمان اإجمالي ائتمان المصارف التجارية    مليار دينار5291

  .المرآزية
 النفقات العامة للموازنة مليار دينار52567

 اإليرادات النفطية دينار مليار43309.2
  اإليرادات  الكلية للموازنة  دينارمليار 47112.6
  الموازنةعجز  دينارمليار 5454.5

  ألسعار المستهلك العامالرقم القياسيمعدل   نقطة24155.1
الدينارالعراقي تجاه الدوالر في السوق ر صرف معدل سع    دينار1182

  المحلية
  ميزان المدفوعاتعجز  دوالرمليار 5.8
 إجمالي عدد الشرآات في سوق العراق لألوراق المالية  شرآة91

 حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالية  مليار دينار412
 مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة  دينارترليون .42

 عدد المصارف العاملة  مصرف43
  متوسط سعر فائدة البنك المرآزي   7%

 IMFحصة العراق في  SDR مليون وحدة 1118.4
  اإليرادات الضريبية   دينارمليار  3334.8
   لدى الجهاز المصرفيصافي الموجودات األجنبية   مليار دينار62143

  الكثافة المصرفية  الف نسمة لكل فرع مصرفي40
  ودائع العملة األجنبية  مليار دينار8902

  القاعدة النقدية مليار دينار 45270
  نسبة السكان تحت خط الفقر  23%

  إجمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعير والرز   الف دونم8087.1
  معدل إنتاج الطاقة الكهربائية   ميكا واط5913.2
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  الفصل االول

  والمحليةة والعالمية العربييةورات االقتصادتطال
  Economics Developments Local & Arabic, International    

  

EconomicsInternational   العربيــة والعالميــة االقتــصاديةالتطــورات -اوالً
Developments & Arabic  

    

  World Economic Outlook (WEO (  تقرير آفاق االقتصاد العالميادـاف

 االقتصاد العالمي في مسيرة التعافي ءالى بد الصادر عن صندوق النقد الدولي 2009لعام 

بقوة اكبر مما كان متوقعا من قبل ولو انه يتقدم بسرع متفاوتة في مختلف المناطق فعقب 

ل الهبوط الذي شهده االقتصاد العالمي زادت قوة النمو االقتصادي واتسع نطاقه ليشم

 ، وتشير التوقعات الى احتمال تزايد 2009االقتصادات المتقدمة في النصف الثاني من عام 

في معظم %) 4( ليصل الى 2010 وزيادة االنتاج العالمي في عام النشاط االقتصادي

 ومن ثم فانه من المتوقع ان يكون متوسط 2009في عام %) 1(االقتصادات المتقدمة مقابل 

بعد انكماش ) %1.25 ( موجبا بقـدر متواضع على نحو2010ام النمو السنوي فـي ع

 وكان هذا االنتعاش مدفوعا بقوة الطلب المحلي فضال عن 2009خالل عام %) 3.5(قـدره 

  .اداء سياسات التنشيط االستثنائية

  

وبرغم هذا التقدم المحرز فمن المتوقع ان تكون وتيرة التعافي بطيئة لخفض معدالت   

من القوى العاملة في %) 10(من المتوقع ان تبلغ ذروتها الى اكثر منالبطالة التي 

االقتصادات المتقدمة فضال عن استمرار معدالت التضخم بالتزايد خاصة في الدول المتقدمة، 

وجاء في التقرير بانه من المتوقع ارتفاع التضخم في االقتصادات المتقدمة من صفر في عام 

ذ جاء ارتفاع اسعار الطاقة ليوازن نمو تكاليف العمالة  ا2010عام ) %1.25( الى 2009

 2009المتباطىء ففي اليابان على سبيل المثال كانت معدالت التضخم سلبية منذ مطلع العام 

مما اصبح يؤثر سلبيا على مستوى ارباح الشركات خاصة مع انخفاض استثمار الشركات 

وفي المملكة المتحدة البريطانية . 2009م خالل الربع الرابع من عا%) 2.8(اليابانية بنسبة 

في شهر شباط %) 1.6(يالحظ ان هناك ارتفاع تدريجي لمعدالت التضخم اذ ارتفعت من 

في شهر كانون االول من العام نفسه وبذلك اصبح االقتصاد البريطاني %) 2.8( الى2009
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حد، اما فيما يواجه افاقا صعبة حيث يواجه خطر الركود االقتصادي والتضخم في آن وا

يخص االسعار في الواليات المتحدة االمريكية فيالحظ استقرار معدل التضخم دون 

 والذي تعده السلطة النقدية المعدل االنسب لضمان استقرار 2009منذ مطلع عام %) 2(

  .االسعار والنمو االقتصادي في آن واحد

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

 بسبب 2010في العام %) 4.25( ونحو 2009في عام %) 2(الى  الشرق االوسط منطقة

الركود الذي شهده العالم اثر االزمة المالية، اذ تأثرت اقتصادات المنطقة على وجه الخصوص 

. المباشربأنهيار اسعار النفط واالنكماش الحاد في تحويالت العاملين وفي االستثمار االجنبي 

 2009في عام %) 4.5(في الوقت الذي تنمو فيه اقتصادات الدول المستوردة للنفط الى نحو

اي اكثر من ثالثة اضعاف معدل نمو البلدان المصدرة للنفط ويعكس التباطىء الحاد في 

النشاط االقتصادي لدى البلدان المصدرة للنفط في خضم الجهود التي سعت اليها الدول 

والرامية الى تثبيت اسعار النفط على الرغم من حفاظ معظم البلدان ) اوبك(فط المصدرة للن

  . المصدرة للنفط على ارتفاع مستويات االنفاق العام لمساعدة قطاعها غير النفطي

 نموا مقبوال تراوح ما بين 2009لالقتصاد العربي فقد شـهد فـي عام ا بالنسبة ـام  

لم يتأثر باالزمة المالية وان الميزانيات المجمعة لدى مما يدل على انه %) 5(الى %) 3.5(

ون دوالر ووصلت االرباح الى ليتر) 2.7(الى ) 2.6(المصارف العربية تراوحت ما بين 

مليون دوالر ولم تعصف االزمة المالية باالقتصادات العربية بالرغم من حصول ) 35(حدود

 سجل االقتصاد السعودي اول اكبر بعض التداعيات التي اثرت على بعض االقتصادات، فقد

 مليار ريال 45اقتصاد عربي عجز فعلي في الميزانية منذ ثمانية اعوام وبلغ العجز الفعلي 

) 65( التي بنيت على عجز قدره 2009سعودي وهو اقل مما كان متوقعا في ميزانية عام 

ن ينكمش االقتصاد مليار دوالر وذلك بفضل تحسن اسعار النفط الخام فقد كان من المتوقع ا

في حين عانى االقتصاد %) 0.15(السعودي لكنه حقق نموا في الناتج القومي االجمالي بنسبة

االماراتي من انكماش الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد عربي وثالث اكبر البلدان المصدرة للنفط 

ر على  ويتوقع ان تواصل مشاكل  دبي التاثي2009في عام %) 0.7(في العالم وذلك بنسبة 

خالل عام %) 11( في حين حقق االقتصاد القطري نمو نسبته2010اقتصاد االمارات لعام 

2009.   

ومما تجدر االشارة اليه بأن االزمة المالية لم تؤثر على االستثمارات البينية فـي 

) 90-80(الدول العربية بالرغم من انها ما زالت حتى االن ضعيفة او تقـدر بما يقارب 

  .رمليار دوال
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اما فيما يخص مستوى االسعار في منطقة الشرق االوسط فمن المتوقع ان    

 اذ 2008في عام %) 15( مقابل 2009في عام %) 8.3(يتراجع مستوى التضخم الى 

من المتوقع ان يشهد كل من االردن ولبنان التراجع االكثر حدة في التضخم من حدود 

احدة نتيجة لتراجع اسعار استيراد الغذاء والوقود المرتبتين العشريتين الى حدود المرتية الو

الذي تشهده كل االقتصادات المعتمدة على هذه الواردات، اما في مصر وايران فمن المتوقع 

  .ان يستمر التضخم في حدود المرتبتين العشريتين

  

 من اكثر االعوام هدوءاً لمصدري النفط وحسب ما اشار اليه 2009 وقد كان عام 

 اذ انخفض سعر برميل 2009مة االوبك فمع انهيار اسعار النفط في مطلع العام تقرير منظ

، لكن 2008دوالر في تموز من عام ) 150(دوالر بعد ان وصل الى ) 30(النفط الى نحو 

مليار برميل ) 4.2( الذي بلغ اجمالها 2008تلك التخفيضات التي اعلنتها اوبك بنهاية عام 

 بين معادلة العرض والطلب والتي استطاعت من اعادة االستقرار يوميا والتي اعادت التوازن

 دوالر للبرميل ومع ذلك فقد تراجعت عائدات الدول )75 – 65(في االسعار في نطاق 

المصدرة للطاقة بشكل لم يمكنها من تجاوز اثار الركود االقتصادي العالمي ومع ذلك فقد ظلت 

  .اقتصادات تلك الدول افضل من غيرها بكثير

  

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها ان يسجل االستهالك العالمي من النفط   

 مدفوعا بحركة الطلب لدى الدول الناشئة في اسيا كونه 2010في عام %) 1.7(قفزة وبنسبة 

مليون ) 86.3(المادة االساسية في اغلب الصناعات، كما توقعت الوكالة ان يستهلك العالم 

  .2009مليون برميل يوميا في عام ) 84.9( مقابل 2010في عام قط فبرميل يوميا 

  

  

  DevelopmentsEconomics  Local     ةـ المحلي االقتصاديةلتطوراتا  -ثانياً
 

ـ   تتطلب منه السعي الحثيث نحـو      ة انتقالي ةاالقتصاد العراقي اليوم بمرحل    يمر   مين أت

 التي يعاني منها مـن خـالل        ةادة النمو االقتصادي ومعالجة االختالالت المزمن     يوز االستقرار

 اي تنويع مصادر االيرادات وتحفيز التنوع االقتـصادي وخلـق           ةزيادة االيرادات غير النفطي   

 البنائه مع تـوفير     ةاقتصاد متنوع قادرعلى توفير فرص العمل وتحقيق أعلى معدالت الرفاهي         

  .الخدمات وبمستوى عال
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ـ  ةبتداعيات االزم  2009لقد تأثر االقتصاد العراقي خالل عام        ـ  ة المالي  ة العالمي

وذلك من خالل تراجع أسعار النفط عالميا وقد بدا ذلك واضحا في أنخفاض نـسبة نمـو        

 لهيكلية هـذا  ةوذلك نتيج%) 10.7( لهذا العام بنسبة   باالسعار الجارية  الناتج المحلي االجمالي  

مقابل التدني الواضح    أعتمادا كامال على قطاع النفط في توليد الناتج المذكور        االقتصاد المعتمد   

 االخرى، اذ أنخفضت نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي           ةلمساهمة القطاعات السلعي  

، اي بنـسبة أنخفـاض      2009عـام   %) 40.4(الـى    2008عام  %) 55.5(االجمالي من   

قياسـا بالعـام    %) 19.7( أرتفاعا بنسبة    ةباقي االنشط عن العام السابق، فيما سجلت      %) 35(

في القطاع غير النفطي بغية جعل االقتصاد أكثـر          السابق، ومن هنا تبرز ضرورة توليد النمو      

 دعما لالقتصاد الوطني وتقليـل أعتمـاده علـى          ة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجي     ةقو

مية من خالل تشجيع االستثمار بنوعيه      مصدر واحد  للدخل والسعي نحو ملء فجوة تمويل التن         

أي توسيع دور القطاع الخاص لما له من دور هام في النشاط االقتـصادي               المحلي واالجنبي، 

 سيـسهم فـي دعـم       ةاذ أن تنمية الصادرات غير النفطي     ( من خالل خلق صناعات تصديرية      

وبالشكل الذي يمكن    ) ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن الخارجي وبناء االحتياطيات االجنبية       

االقتصاد من تحقيق معدالت نمو في القطاعات الحقيقية تتجاوز معدالت نمو السكان وهذا مـا               

ركزت عليه السياسة االقتصادية للبلد في تغيير عمليات االصالح االقتصادي من خالل خفض             

  .  العاماالنفاقالتضخم، تنويع حصلة االيرادات غير النفطية وترشيد 

      

فقد عكس االنخفاض    ،2009 خالل عام    ة النقدي ة السياس  ادوات ى صعيد تطورات  علف

 لسياسة البنك المركزي العراقي التي أعتمدها       ة االثار االيجابي  ة التضخمي ةالتدريجي في الظاهر  

سـعر اعـادة     ( ة غير المباشر  ة النقدي ةمن خالل أستخدام ادوات السياس     2003أواخر العام   

ياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة التي تمت من خالل مـزادات           الخصم، متطلبات االحت  

العملة االجنبية وخيارات ادارة السيولة المتمثلة بمزادات حواالت الخزينة التي تصدرها وزارة            

  . )المالية وحواالت البنك المركزي واالقراض ما بين المصارف 

  

ـ ض الـرقم القيا   اانخفوكان من اهم نتائج هذه السياسة        ـ  ـس عار المـستهلك   ـي الس

%) 13(مـن   ) core inflation (ةالنقدية اس الذي تعتمده السياسـر للتضخم االسـكمؤش(

 policy(فيما أنخفضت اشارة سـعر فائـدة البنـك     ،2009عام %) 7.1( الى 2008عام 
rate(  خالل هذا العام الى)علـى  ةتحقيق عوائد قوي(  سنويا بعد أن حققت اهدافها في%) 7 

وبذلك يكون البنك قد خفـض  ) ة للتوقعات التضخمي ة ومصد ة جاذب ةينار العراقي وجعله عمل   الد

 لغـرض   2009 الى حزيـران     2008 كانون االول    ة من  ثماني نقاط خالل الفتر    الفائدةسعر  
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قام البنـك   كما   ةدعم عملية التنمي  لز المصارف للتوجه نحو السوق لتمويل المشاريع        يتحف

والذي تم العمل به     %)75(على الودائع الحكومية من      القانوني   بتخفيض نسبة االحتياطي  

، كما وأستمر البنـك باقامـة       2009أعتبارا من آذار    %) 25( الى   2007أعتبارا من ايلول    

 وحواالت البنك المركـزي مـن أجـل         ة التي تصدرها وزارة المالي    ةمزادات حواالت الخزين  

فـضال عـن أقامـة     ستقرار االقتـصادي، الحفاظ على نظام مالي رصين يسهم في تحقيق اال       

نار العراقي، أى تحسين سعر صرفه      ي للد ة الخارجي ة لغرض رفع القيم   ة االجنبي ةمزادات  العمل  

أذ شهد هذا العام تحسن سعر صرف الدينار العراقـي           ،ة االجنبي ة بالعمل ةوبناء أحتياطيات قوي  

 ةفي االسواق المحلي  الدوالر   تجاه   الدينار صرف مقابل الدوالر حيث تراوحت معدالت أسعار     

وبذلك يكون   دوالر/دينار) 1182(سنوي بلغ   وبمعدل   دوالر/دينار) 1178 -1187(مابين  

  . عن العام السابق%) 2(قد أنخفض بنسبة  والر تجاه الدالدينارمعدل سعر صرف 

  

 تطوير نظام المدفوعات وذلك من خالل مجموعة مـن          على البنك المركزي    عملكما  

حيث يتم من خالله تـسوية   )RTGS(نية آلأتي في مقدمتها نظام التسوية االجمالية ااالنظمة ي

العراقـي   المبالغ الناتجة عن التعامل بالسندات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بالعملتين الـدينار            

الـسجل القـانوني    ) GSRS (تسجيل سندات الحكومـة    فيما يعتبر نظام   والدوالر االمريكي، 

لبـا  اوغ) ACH(والمقاصة االليـة    ) RTGS(يجي لنظام التسوية االجمالية     والضمان السترات 

مايرتبط ايداع االوراق المالية في النظم الحديثة للمدفوعات بآليات الـدفع لتـوفير ضـمانات               

لالوراق المالية الحكومية ويوفر نظام االيداع لالوراق المالية آلية لـوزارة الماليـة والبنـك               

ة السيولة في المزاد الصدارات االوراق المالية والتحكم بالسيولة فـي           المركزي العراقي الدار  

  .جزءا هاما من البنية التحتية المالية) GSRS(الجهاز المصرفي لذا يعتبر نظام 

  

 لهذا العام أنخفاضـا     ة للدول ة االتحادي ةيرادات الميزاني ا سجلت   ة العام ةوفي حقل المالي  

سابق، كما وأنخفض أجمـالي االنفـاق العـام بنـسبة           قياسا بالعام ال  %) 33.7(بلغت نسبته   

  .عن العام السابق%) 11.5(

  

  دوالر، مليـار ) 5.8( ميزان المدفوعات العراقي خالل هذا العام عجزا مقداره          سجل

 ويعزى ذلك الـى     2008لعام    دوالر  مليار )18.6(في حين كان قد سجل فائضا بلغ مقداره         

العجز الحاصل في فقرة الحساب الجاري      حتياطية و االنخفاض الحاصل في صافي االصول اال     

 تراجع خـالل    كما دوالر للعام السابق،     مليار) 28.6(حقق فائضا بلغ مقداره     في الوقت الذي    

قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك الـى       %) 87.8(هذا العام الفائض في الميزان التجاري بنسبة        
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جع أسعار النفط خالل هذا العام على أثـر       لترا ة نتيج ةاالنخفاض الكبير في العوائد النفطي    

 خالل هذا العام أنخفاضـا      ة فقد سجلت الصادرات النفطي    ،ة العالمي ة المالي ةتداعيات االزم 

  بنسبة 

  

  

 ،2008 دوالر خالل عـام      يارمل) 61.9( دوالر مقابل    مليار) 39.0(لتبلغ  %) 37(

قياسا بالعـام   %) 6(لعام بنسبة   فيما أرتفع العجز الذي سجلته فقرة صافي الخدمات خالل هذا ا          

 خالل هذا العام ضـمن الحـساب        ة والموجودات االجنبي  ةوسجلت فقرة االوراق المالي    السابق،

على التوالي بعد ان كانت       دوالر يارمل) 7.5(و) 20.2(الرأسمالي والمالي عجزا بلغ مقداره      

 دوالر علـى    مليـار ) 18.6(و) 3.5(قد سجلت كال منهما في العام السابق فائضا بلغ مقداره           

  .  التوالي 
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  الثانيالفصل 

  تطورات القطاع الحقيقي
Real Sector Developments 

  roductPomestic Dross G    الناتج المحلي اإلجمالي: أوالً 

الناتج المحلي االجمالي باالسعار    معدل        تشير البيانات االحصائية االولية الى انخفاض         

ترليـون  ) 156(ون دينار مقابل    ترلي) 139.3(ليبلغ  %) 10.7( بنسبة   2009الجارية لعام   

 ويعود ذلك الى التراجع الحاصل في اسعار النفط على اثر تداعيات االزمة             دينار للعام السابق  

قياسا %) 33.6(حيث انخفض معدل سعر برميل النفط الخام لهذا العام بنسبة           ،  المالية العالمية 

للقطاع النفطي باالسعار الجارية    بالعام السابق االمر الذي انعكس في انخفاض القيمة المضافة          

فيمـا سـجل     ،2009ترليون دينار عام    ) 56.2( الى   2008ترليون دينار عام    ) 86.6(من  

مليار دينار عام   ) 56.5(ليبلغ  %) 5.6(باالسعار الثابتة ارتفاعا بنسبة     الناتج المحلي االجمالي    

 معدالت التغير في النـاتج  مليار دينار للعام السابق، ويعود التفاوت في  ) 53.5( مقابل   2009

سعار المخفـض الـضمني  للنـاتج        أثيرات  أالمحلي االجمالي باالسعار الجارية والثابتة الى ت      

المحلي االجمالي، فيما حققت باقي القطاعات االقتصادية معدالت نمو وبنسب متفاوتة وسـجل             

عام انخفاضا بنـسبة     باالسعار الجارية لهذا ال     االجمالي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي     

دوالر للعام السابق،   ) 4172.2(دوالر مقابل   ) 3764.8(قياسا بالعام السابق ليبلغ     %) 9.8(

بكلفة عناصر االنتـاج    التقسيمات الرئيسية للناتج المحلي االجمالي      ) 2و1(ويوضح الجدولين   

 : حسب القطاعات الرئيسية 2009-2008باالسعار الجارية والثابتة لعامي 
  )1(جدول رقم                                                  

     2009و 2008الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية لعامي    

   )مليار دينار(                                                                                       

  

  القطاعات

االهمبة   2008عام    

  %يةالنسب

  %االهمية النسبية  *2009عام    

  53.4  74908.3  65.2  102196.4  السلعية 

  20.1  28046.4  15.4  24132.1  التوزيعية

  26.5  37204.4  19.4  30341.6  الخدمات

  100  140159.1  100  156670.1  المجموع حسب االنشطة

  ــ  828.9  ــ  687.8  ناقصا رسم الخدمة 

  ــ  139330.2  ــ  155982.3  الناتج المحلي االجمالي 

  الجهاز المركزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات:المصدر *    

)تقدير اولي(*      
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  )2(جدول رقم                                                        

   2009 و2008الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعامي                                
)              مليار دينار(                                                                                                         

                   
  

  القطاعات
  2008عام 

االهمية 

  %النسبية
  *2009عام 

االهمية 

  %النسبية

  58.3  33.1  58.7  31.6  السلعية 

  11.8  6.7  11.3  6.1  التوزيعية

  29.9  17  30  16.1  يةالخدم

  100  56.8  100  53.8  المجموع حسب االنشطة

ــصنا ــة ق ــم الخدم ا رس

  المحتسب

  ــ  0.3  ــ  0.3

  ــ  56.5  ــ  53.5  الناتج المحلي االجمالي 

  الجهاز المركزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات:المصدر*    

)تقدير اولي( *                    
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الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية حسب االنشطة لعام  2009

37204.3

28046.4

74908.3

االنشطة الخدمية  االنشطة التوزيعية  االنشطة السلعية 
 

 
 

 ثانياً : القطاعات السلعية 
 نمـو النـاتج     ةنسبانخفضت نسبة نمو القطاعات السلعية في االقتصاد العراقي قياساً ب         

 فيـه النـاتج المحلـي       حقـق ، ففي الوقت الذي      للعام السابق  المحلي االجمالي باالسعار الثابتة   

القطاعـات  م يتجاوز معدل النمو فـي       فل%) 5.6( نمو قدرها    االجمالي باالسعار الثابتة نسبة   

 اما اذا نظرنا الى القيمة المضافة باالسعار الجارية فان هذه القطاعات            .%)4.7(السلعية نسبة   

وهي اعلى من نسبة االنخفاض الحاصلة في الناتج        %) 26.7(كانت قد سجلت انخفاضا بنسبة      

 فـي مساهمة تلك القطاعات     تانخفضلذلك فقد   ، ونتيجة   %)10.7(المحلي االجمالي والبالغة    

قد يعود  خالل هذا العام و   %) 53.4( الى   2008عام  %) 65.2( من   اتج المحلي االجمالي  نال

السبب في ذلك الى تأثير التغيرات الحاصلة في اسعار النفط وما تبعها من انعكاسـات سـلبية                 

 .  على تلك االنشطة
 

: عية القطاعات السلتلك التغيرات في هم ألوفيما يلي تفصيال   
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 ا- قطاع النفط والتعدين 
) 56.7(     بلغت القيمة المضافة لقطاع النفط والتعدين في الناتج المحلـي االجمـالي             

%) 34.8( مسجال بذلك انخفاضا بلغـت نـسبته         2009ترليون دينار باالسعار الجارية عام      

مة قطاع النفط لوحـده     ترليون دينار، فيما بلغت نسبة مساه     ) 86.9(قياسا بالعام السابق البالغ     

) 1(رقم  الجدول  ملحق  ترليون دينار، كما هو موضح في       ) 56.2(والتي تعادل   %) 40.12(

ويعود االنخفاض الحاصل في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي الـى تراجـع                

 مقابـل   2009دوالر عـام    ) 58.96(، حيث بلغ معدل سعر برميـل الـنفط           اسعار النفط 

  %). 33.6(دوالر لكل برميل للعام السابق، اي بنسبة انخفاض ) 88.84(
 

 ب – قطاع الزراعة   
     يعاني قطاع الزراعة اليوم من اختالالت كثيرة جعلته غير قادر على اداء مهامه وتتمثـل       

تدني مستوى االدارة المزرعية للفالحين     ،  هذه االختالالت في انخفاض انتاجية عوامل االنتاج      

على ادارة تقليدية متخلفة وعدم استخدام االالت الزراعية الحديثة فضال عن  انخفاض             اذ تعتمد   

معدالت غلة وحدة المساحة بسسبب تدهور خصوبة االرض نتيجة للتملح والتعرية و انخفاض             

انتاجية الثروة الحيوانية بسبب قلة القاعدة العلفية وتخلف اساليب تربية الحيوان وتدني كفـاءة              

 اال ان هذا القطاع استطاع ان يحقق خالل هذا العام ارتفاعا في انتاجيتـه بنـسبة                 مياه الري، 

) 5.7(ترليون دينار مقابـل     ) 6.1(حيث بلغت القيمة المضافة له باالسعار الجارية        %) 7.3(

، ويعزى هذا االرتفاع الى المساهمة الجادة من قبل الحكومـة فـي             2008ترليون دينار للعام    

اعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم الجهـود المبذولـة مـن قبـل وزارة              اصالح الواقع الزر  

الزراعة لتنمية وتطوير هذا القطاع بما يخدم االمن الغذائي من خالل التوسـع فـي زراعـة                 

المحاصيل الزراعية الستراتيجية من الحنطة والشعير والرز والتي تشكل نسبة مرتفعـة مـن              

افة الى دعم جهود وزارة الموارد المائية فـي عملهـا           انتاج المحاصيل الحقلية في القطر اض     

ارتفاع انتاج الحنطة والشعير خـالل      ) 2(رقم  جدول  الملحق  الساند لالنتاج الزراعي، ويظهر     

الف طـن لعـام     ) 1659(الف طن مقابل    ) 2201.9(ليصل الى   %) 32.7(هذا العام بنسبة    

على التوالي على   %) 24.1(و  %) 35.5(، حيث ارتفع انتاج الحنطة والشعير بنسبة        2008

علـى  %) 47.8(و  %) 12(الرغم من انخفاض المساحة المزروعة لهذين المحصولين بنسبة         

التوالي  ويعزى ذلك الى وفرة االمطار الموسمية خالل هذا العام، فيما انخفض انتـاج الـرز                 

ـ  ) 250.3(الف طن خالل هذا العام مقابل       ) 173.1(ليصل الى   %) 30.8(بنسبة   ن الف ط

ويعـزى ذلـك الـى      %) 37.5(للعام السابق وانخفضت كذلك المساحة المزروعة به بنسبة         

انخفاض منسوب المياه في  حوضي دجلة والفرات، اما بخصوص االنتاجيـة فقـد ارتفعـت                
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) 336.7( الـى    2008كغم عام   ) 218.6(انتاجية الدونم الواحد لمحصول الحنطة من       

 2009كغم عـام    ) 178( الى   2008كغم عام   ) 74.9(من    وللشعير 2009كغم عام   

  . 2009كغم عام ) 787.9( الـى 2008كغم عـام  ) 711.5(والرز من 

 

 

 ج – قطاع الصناعة التحويلية   
 

      يحتل قطاع الصناعة موقعا مهما بين القطاعات االقتصادية االخرى لما له من دور كبير              

بالتالي فانه البد من  العمل على تحقيق ستراتيجية للتنميـة           على االقتصاد الوطني و    في التاثير 

الصناعية وتعزيز السياسة االستثمارية في المجال الصناعي بغية بناء قاعدة صناعية متطورة            

ومتنوعة ستنعكس في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي باعتبار ان              

لرئسية للدخل القومي ولتوفير فرص العمل وكـذلك هـو          القطاع الصناعي هو احد المصادر ا     

  . المحفز الرئيس لالدخار واالستثمار

ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطـاع فـي النـاتج المحلـي            ) 1( رقم   جدولال  ملحق ويالحظ من 

ترليون دينار باالسعار الجارية الـى      ) 2.3( والتي تعادل    2008عام  %) 1.5(االجمالي من   

ويعزى %) 44.5( اي بنسبة ارتفاع     2009ترليون دينار عام    ) 3.4(ل  والتي تعاد %) 2.4(

ذلك الى ارتفاع القيمة المضافة لبعض الصناعات التحويلية مثـل الـصناعات الكهربائيـة ،               

الكيمياوية ، النسيجية ، االثاث ، الصناعات المعدنية والهندسية وصناعات االسمنت واالسمدة            

مقارنة بعام  %) 17.8(عا في انتاجها خالل هذا العام بنسبة        ، فقد حققت صناعة االسمدة ارتفا     

في حين حقق السماد الفوسفاتي ارتفاعا      %) 2.3(، حيث ارتفع السماد نوع يوريا بنسبة        2008

، وسجلت صناعة االسمنت انخفاضا في انتاجها خـالل         )3(جدول رقم   ملحق ال %) 68(بنسبة  

، اي بنـسبة    2008الـف طـن لعـام       ) 2285(الف طن مقابل    ) 1426.6(هذا العام ليبلغ    

، حيث تشير البيانات االحصائية الى تراجع االنتاج لكل مـن االسـمنت             %)37.6(انخفاض  

على التوالي، في حين شهد هذا العـام عـودة          %) 8.1(و  %) 46.2(العادي والمقاوم بنسبة    

ل العـام   الف طن بعد ان ظل انتاجه متوقفـا طـوا         ) 2.6(انتاج االسمنت االبيض والذي بلغ      

  . )4(قم ر كما موضح في ملحق الجدول الماضي

 

 د – قطاع الكهرباء والماء    
 يعد هذا القطاع من القطاعات الحيوية الي بلد وبالتالي فان اي ضرر يلحق به ينعكس                      

 عصب التنمية فال يزال     هباعتبار) الكهرباء(على باقي القطاعات االقتصادية االخرى وخاصة       
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ع يعاني العديد من المشاكل المتعلقة بخطوط نقل الطاقـة وشـبكات التوزيـع،              هذا القطا 

التقادم التكنلوجي لمحطات التوليد، انخفاض منسوب المياه في حوضي دجلـة والفـرات             

  .ومشاكل اخرى تتعلق بشحة الوقود

ويالحظ من البيانات االحصائية االولية ارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع باالسـعار            

قياسا بالعام السابق ويعود ذلك االرتفاع الى اضـافة         %) 28.9(جارية خالل هذا العام بنسبة      ال

للعمل ضمن محطات التوليد البخارية الضخمة في العاصـمة بغـداد           ) غازية(وحدات تشغيل   

) 5913.2(وبعض محافظات القطر، اذ بلغ معدل انتاج الطاقة الكهربائية خالل هـذا العـام               

في حـين بلـغ     %) 30( اي بنسبة ارتفاع     2008ميكا واط لعام    ) 4548.8(ميكا واط مقابل    

ميكـا  ) 8376.3(ميكا واط هذا العام مقابل      ) 8864.3(معدل الطلب على الطاقة الكهربائية      

، ونتيجـة   )5(رقم    الجدول  ملحق كما موضح في  %) 5.8( اي بنسبة زيادة     2008واط لعام   

ميكـا واط مـسجال   ) 2951.1(لسنوي لهـذا العـام    عدم كفاية االنتاج فقد بلغ معدل العجز ا       

قياسا بالعام السابق وسجل معدل استيراد الطاقة الكهربائيـة         %) 22.9(انخفاضا بلغت نسبته    

 . ميكـا واط  ) 344.1( ساعة وعبر الخطين التركي وااليراني مقابـل          .ميكاواط) 648.6(

  ). 6(جدول رقم الملحق يانات وكما تعكسه ب%) 88.5(ساعة للعام السابق، اي بنسبة ارتفاع 

 

 هـ - قطاع البناء والتشييد   
من الناتج المحلي االجمالي لهذا العام والتـي        %) 5.04(ذا القطاع بنسبة    ـاهم ه ـ س       

، محققـا   2008ار لعام   ـترليون دين ) 6(ترليون دينار باالسعار الجارية مقابل      ) 7.1(تعادل  

مستقبال تفعيل دور هذا القطاع من خالل توفير البيئـة          ، ويؤمل   %)18.3(نسبة ارتفاع بلغت    

ي عمليات البناء واالعمار وجـذب واسـتقطاب االسـتثمارات المحليـة            ـالمناسبة للتوسع ف  

  . واالجنبية 

  

 ثالثاً : القطاعات التوزيعية     
ك وتشمل قطاع النقل والمواصالت تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابههما والبنـو                 

مليار دينـار   ) 6.7(والتامين حيث ارتفعت القيم المضافة لهذه القطاعات باالسعار الثابتة الى           

، في حين سجلت    %)9.8( اي بنسبة زيادة     2008مليار دينار عام    ) 6.1( مقابل   2009عام  

لتبلغ القيمـة المـضافة لهـا       %) 16.2(هذه القطاعات باالسعار الجارية ارتفاعا بلغت نسبته        

ترليون دينار للعام الـسابق، ونتيجـة الرتفـاع       ) 24.1(يون دينار لهذا العام مقابل      ترل) 28(

معدل النمو لهذه القطاعات فقد ارتفعت نسبة مساهمتها في النـاتج المحلـي االجمـالي مـن                 
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وفيما يلي تفصيال الهم القطاعـات       2009عام  %) 20.1( الى   2008عام  %) 15.4(

  -:التوزيعية

  

  والخزن تصالقطاع النقل والموا  - أ
 بعـد ان  2009ترليون دينار عـام     ) 14.2(الى  ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع      

 ارتفعت نسبة مساهمة هـذا      اذ ،   )%17.9 (نسبةاي ب  2008عام  ترليون دينار   ) 12(كانت  

  .2009عام ) %10.1 ( الى2008عام ) %7.7(القطاع في الناتج المحلي االجمالي من

  

 ) ومفرد وفنادق جملة (تجارة القطاع   - ب
) 11.5 (والتـي تعـادل  ) %8.2 (بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي        

وقد جاءت  ) %14(ترليون دينار للعام السابق مسجال ارتفاعا بنسبة        ) 10(ترليون دينار مقابل  

يـا  هذه الزيادة نتيجة لدور قطاع التجارة في تلبية حاجة القطـر مـن الـسلع المنتجـة محل                 

والمستوردة وتجدر االشارة الى ان عدد التجار والشركات المسجلة في غرفة تجـارة بغـداد               

  . 2008لعام ) 20018(مقابل ) 15540(خالل هذا العام 

  

   قطاع البنوك والتأمين-ج

ترليون دينار بعد ان    ) 2.4 (ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع خالل هذا العام لتبلغ        

ويعـود  ) %17.3 (ترليون دينار للعام السابق اي بنسبة زيادة      ) 2 (ارهكانت قد سجلت مامقد   

ذلك لما شهده هذا القطاع من تطور واسع وكبير على مستوى فعالياتـه ونـشاطاته وبـذلك                 

 )%1.3 ( مقابـل  )%1.7 (ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي الى         

  .2008لعام 

 

 رابعاً – القطاعات الخدمية

       ويشمل قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية االجتماعية والشخصية، فقد ارتفعـت            

) 17( الى   2008مليار دينار عام    ) 16.1(القيمة المضافة باالسعار الثابتة لهذه القطاعات من        

، وارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعـات       %)5.6( اي بنسبة زيادة     2009مليار دينار عام    

تـرليون دينار مقابـل    ) 37.2(لتصل الـى   %) 22.6( بنسبة   2009ار الجارية عام    باالسع

ترليون دينار للعام السابق ونتيجة الرتفاع معدل النمو في هذه القطاعـات بالنـسبة              ) 30.3(

هـذا العـام مقابـل      %) 26.5(للناتج المحلي االجمالي فقد ارتفعت نسبة مساهمتها فيـه الى          

   .للعام السابق%) 19.4(
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االهمية النسبية لمساهمة القطاعات االقتصادية في GDP باالسعار الجارية 2009
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 لثالفصل الثا
 الماليةالمصرفية والتطورات النقدية و

  Financial  Developments& Banking, Monetary  
  

   مالمح السياسة النقدية: أوالً 

لقد أنبثقت أهمية الدور الذي يضطلع به البنك المركزي العراقي من كونه المسؤول 

ب من عرض النقد يسهل االول في توجيه فعاليات الجهاز المصرفي لتوفير معدل مناس

وتوازن أقتصادي شامل وبالتالي   في ظل أستقرارةالحصول على معدالت نمو أقتصادي عالي

 بما ينسجم ة النقدية في تحديد اهداف السياسة تقرير االولوي المركزيفقد كان على البنك

هوض بعملية  للبلد والتي ترنو الى تحقيق االستقرار والنة العامة االقتصاديةوأهداف السياس

  . على نحو متسارع وأحداث تحسن جوهري في مستوى معيشة أبناءهةالتنمي

قد أتت أكلها من خالل  2003 التي اعتمدها البنك أواخر عام ة النقديةأن السياس

  ةفائدة السياسسعر ارة ـاذ حققت اش ،ة المناسبةتحقيق اهدافها عبر أختيار مثبتاتها االسمي

 ة جاذبة هدفها في تحقيق عوائد على الدينار العراقي وتحويله الى عمل)policy rate (ةالنقدي

 ة فمع هبوط التضخم االساس الى المرتب،ة في مواجهة التوقعات التضخمية قويةومصد

فأن أشارة  2008 عام %)13( مقابل 2009عام %) 7.1(ليسجل مانسبته ة  الواحدةالعشري

 2009 عام%) 7(الى  2007عام %) 20(سعر فائدة البنك قد هبطت هي االخرى من 

 االداة االفضل في  تمثلذا ة قوية وطنية للدينار العراقي اليوم كعملة الجاذبةوأصبحت القو

 والسبيل الصحيح والمناسب للتصدي لظاهرة التوقعات ة الماليةتطوير االدخار النقدي والوساط

 واالكثر ة المفضلة الوسيل في وقت كانت فيها الموجودات من بدائل الدينار هيةالتضخمي

 تولدها ة للفائدة التي غدت بمثابة مردودات مماثلة تلك التوقعات التضخميمعتعايشا 

 ة يفرزها التضخم لتتفوق على الفائدة بأستمرار لتمثل عوائد غير ملموسةاالنحرافات التضخمي

ض التضخم ، أما أشارة سعر الصرف فقد كان لها االثر االكبر في خفة االسميةالمصرفي

 حققت هدفها االساس في ة النقديةوبذلك فأن السياس ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي

 لسعر الصرف التوازني ةالتأثير في سعر الصرف االسمي للوصول الى المستويات الحقيقي

أنعكس وبشكل أيجابي على المستوى العام لالسعار   مماة االجنبيةمن خالل مزاد العمل

 ةفضالعن كون المزاد وسيل  ومدخالت االنتاج،ة النهائية اسعار السلع المستوردوالسيما

 على ة في أدارة سيولة االقتصاد والسيطرة النقدية للسياسةلتطبيق االدوات غير المباشر

  .  وتقوية فرص االستقرار الماليةمناسيبها وتحقيق التوازن المرغوب في السوق النقدي
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 والتي أدت ة االجنبية بالعملة في بناء أحتياطيات قويةي النقدة ساهمت السياسكما

 في الحفاظ على االستقرار االقتصادي الخارجي وأقامة مناخ مالئم ةالى بناء مرتكزات قوي

 ةوهنا البد من التأكيد على ان تعزيز دور وفاعلية االجراءات النقدي االستثمار، النطالق

 للبلد، اي البد من تحقيق القدر الالزم من ةادي االقتصةيقتضي وضوح معالم واهداف السياس

 ة وسياسات االقتصاد الكلي وبشكل اكثر منهجية النقديةاالنسجام والتنسيق بين كل من السياس

  . في البلد ةوأنتظاما سعيا نحو تشجيع فرص االستثمار الحقيقي ورفع معدل التنمي

  

   التطورات النقدية: ثانياً 

ة التي اعتمدها البنك المركزي العراقي ومنذ صدور قانون البنـك  حققت السياسة النقدي    

اهدافها في التصدي للتضخم وخفض معدالت الزيادة        2004 لسنة   56المركزي العراقي رقم    

السنوية في المستوى العام لالسعار وصوال الى تحقيق االستقرار النقدي واالقتصادي، فقد شهد             

لسيولة المحلية المتمثلة في عرض النقد بـالمفهوم الواسـع     هذا العام ارتفاعا بسيطا في معدل ا      

)M2 (  ليبلغ)في حين تراجع معـدل نمـو النـاتج         للعام السابق   %) 29.5(مقابل  %) 30.1

لهذا العام ومـن    المحلي االجمالي باالسعار الجارية مما اثر سلبا على المستوى العام لالسعار            

ت هيكلية في قطاع االقتصاد الحقيقي بغية رفع        هنا البد من التاكيد على ضرورة اجراء تغيرا       

معدالت النمو بصورة حقيقية وبالشكل الذي تتناسب فيه مع نسب التقدم الحاصلة في االستقرار              

  .  النقدي والتي تعد مالزمة لتطور حالة االستقرار في االقتصاد الكلي 

  ing FactorsMoney Supply and Contribut عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه  -أ 

  1M عرض النقد -1

مليار دينار  ) 37300( الى   2009ازداد عرض النقد بمفهومه الضيق في نهاية عام         

%) 32.3(نـسبة زيـادة مقـدارها    ب، اي 2008مليار دينار في نهاية عام ) 28190(مقابل  

اريـة  ، فيما ساهمت الودائع الج%)36(وساهم صافي العملة في التداول في هذه الزيادة بنسبة    

عام %) 34.4(مما ادى الى ارتفاع نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد من            %) 64(بنسبة  

، قابلها انخفاض العملة في التداول الى عرض النقد الـى           2009عام  %) 41.6( الى   2008

  . 2008عام %) 65.6(بعد ان كانت %) 58.4(

  العوامل المؤثرة في عرض النقد  -2

 الموحدة في جانب الموجودات االثـر االنكماشـي للعوامـل           توضح الموازنة النقدية  

مليار دينار فـي نهايـة      ) 3898(الخارجية المتمثلة برصيد صافي الموجودات االجنبية البالغ        

مـن   %)73،8(قياسا بالعام السابق ولتشكل مانسبته      %) 6(، اي بنسبة انخفاض     2009عام  

مليار دينار  قابلها االثر التوسعي المتمثل       ) 5281(مجموع العوامل االنكماشية البالغ مقدارها      
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مليار دينـار وديـون القطـاع الخـاص         ) 560(بارتفاع صافي مديونية الحكومة بمقدار      

مليار دينار خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق ليشكل         ) 737(والقطاعات االخرى بمقدار    

  .موع االثر التوسعيعلى التوالي من مج%) 5.1(و %)3.9(االثر التوسعي ما نسبته 

ويتضح في جانب المطلوبات غير النقدية االثر االنكماشي لفقرة شـبه النقـد والبـالغ      

قابله االثر   من مجموع العوامل االنكماشية،   %) 26.2(مليار دينار وليشكل ما نسبته      ) 1383(

ما نسبته  التوسعي لكل من فقرة الودائع الحكومية وفقرة الموازنة والتي شكل اثرهما التوسعي             

مليار ) 14391(مل التوسعية البالغة    اعلى التوالي من مجموع العو    %) 47.6( و%) 43.3(

  .دينار
    )3(جدول رقم 

    )2009 - 2008( عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه نهاية الفترة 

القيمة 
2008 

القيمة 
2009 

مليار دينارمليار دينار  الفقرات

مقدار التغير 

عن العام 

 السابق

نسبة 

التغير 

عن العام 

%سابقال

   :الموجودات 

 6- 3898- 62143 66041 1 صافي الموجودات  األجنبية  

 16.2 737 5291 4554  2ديون القطاع الخاص والقطاعات األخرى  
 8.1 560 7367 6807  3 الديون الحكومية   

 3.4- 2601- 74801 77402   3+2+1مجموع الموجودات 

   :بات النقدية المطلو

           :M1عرض النقد 

 18 3283 21776 18493  4 صافي العملة في التداول   
 60 5827 15524 9697  5       الودائع الجارية                

 32 9110 37300 28190  6 5+4المجموع  

           :المطلوبات غير النقدية

 21 1383 8055 6672  7 شبه النقود       *
 21- 6238- 23471 29709  8 الودائع الحكومية 

 53- 6856- (5975) )(12831 9 فقرة الموازنة      

  10 مجموع المطلوبات غير النقدية

              7+8+9  49212 37501 -11711 -24 

 10+6مجموع المطلوبات
11  

77402 74801 -2601 -3.4 

  ال يتضمن ودائع توفير البريد*
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  القاعدة النقدية، المضاعف النقدي واالحتياطيات الفائضة -3

) 45270(لتبلغ  )%5.6( بنسبة 2009القاعدة النقدية في نهاية عام ارتفعت   

ارتفاع العملة خارج ويعود ذلك الى مليار دينار لعام السابق، ) 42859(مليار دينار مقابل 

مليار ) 18493(مليار دينار مقابل ) 21776(لتبلغ %) 17.8( البنوك خالل هذا العام بنسبة 

  . دينار للعام السابق

ال ــ بعد ان كان مسج)%1.00(ارتفع المضاعف النقدي خالل هذا العام الى   

وارتفعت نسبة االحتياطي الفائض الى الودائع الخاضعة لالحتياطي .  2008 عام ) 0.81%(

 نهاية عام )%5(لت مانسبته  بعد ان كانت قد سج2009 نهاية عام )%34(الى  القانوني

 وهذا ما يؤكد بان المصارف الزالت بحاجة الى دعم اكثر لتمكينها من اداء واجباتها 2008

  .ومسؤليتها خصوصا نحو القطاعين الزراعي والصناعي 

  

  الموحدة للبنك المركزيوازنة تحليل الم -ب 

 االستقرار في ان البنك المركزي مسؤول عن تبني سياسة نقدية تؤدي الى تحقيق  

االسعار المحلية واالحتفاظ بمستوى كفوء من االحتياطيات االجنبية والحفاظ على نظام مالي 

 من خالل تطورات 2009 - 2008ثابت ويمكن التعرف على طبيعة تطورات اعماله للفترة 

  ). 4( في الجدول رقم  الموضحةمطلوباته / موجوداته 

والديون الحكومية من ان الموجودات االجنبية عند النظر الى جانب الموجودات نجد 

اال انه يالحظ انخفاض للبنك المركزي ابرز عناصر جانب الموجودات للموازنة الموحدة 

ترليون دينار ) 51.9( الى 2008نهاية عام دينار ترليون ) 58.7(من الموجودات االجنبية 

راجع الحاصل في ذلك الى التيعود  و%) 11.6(اي بنسة انخفاض  2009في نهاية 

نتيجة النخفاض اسعاره عالميا على اثر تداعيات االزمة ) عوائد النفط(االيرادات النفطية 

 ترليون )4( نهاية هذا العام فقد بلغت فيما بخصوص الديون الحكومية  ا،المالية العالمية

نهاية   في، حيث بلغت قيمة السندات والحواالت الحكومية التي بحوزة البنك المركزيدينار

مليون دينار، اما قروض البنك المركزي للدوائر الحكومية خالل هذا العام ) 719.2(هذا العام 

مليار دينار الى ) 4(ترليون دينار وللمصارف التجارية فقد انخفضت من ) 3.2(فقد بلغت 

مليار دينار وهي تعود لمصرف تجاري واحد هو مصرف ايالف وهذا يفسر االرتفاع ) 2(

  . ي سيولة المصارفالكبير ف

 المركز االول في االهمية بين لنقديفقد تبوء االحتياطي افي جانب المطلوبات و  

من مجموع المطلوبات بعد ان كانت %) 71.4(ت نسبته الى قد ارتفعف مكونات هذا الجانب 

 الى 2008ترليون دينار في نهاية عام ) 42.9(، اذ ارتفعت من %)63.6(في العام السابق 
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، والمصدر االخر %)5.6( اي بنسبة ارتفاع 2009ترليون دينار في نهاية عام ) 45.3(

 الحكومية اال ان اهميتها النسبية الى مجموع ئع لجانب المطلوبات هي فقرة الوداالمهم

%) 12.7(في نهاية هذا العام بعد ان كانت %) 1.7(مطلوبات البنك المركزي قد هبطت الى 

ترليون دينار نهاية ) 8.6(ترليون دينار مقابل ) 1.1 (ئعلغت هذه الودالفترة المقارنة ذاتها اذ ب

 النفطية،  االيراداتنخفاض بتراجعويرتبط هذا اال%) 87.2(العام السابق اي بنسبة انخفاض 

%) 1.9(اما بخصوص ودائع المصارف التجارية بالدينار العراقي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 

كس الزيادة في مواردها فيما انخفضت ودائعها بالدوالر االمريكي قياسا بالعام السابق وهذا يع

   .عن العام السابق%) 13.2(بنسبة 

) 2.1(مليون دينار الى  )24(اما فقرة االلتزامات االجنبية فقد ارتفع رصيدها من 

اما فقرة رأس المال واالحتياطيات فقد سجلت انخفاضا في نهاية هذا العام بنسبة  ،ترليون دينار

ترليون دينار عام ) 1.7(ترليون دينار مقابل ) 1.4(قياسا بالعام السابق لتبلغ %) 21.8(

مقارنة بالعام السابق %) 4.6(وسجلت فقرة المطلوبات االخرى انخفاضا بلغت نسبته . 2008

ترليون ) 9.7(ترليون دينار في نهاية هذا العام قياسا برصيدها البالغ ) 9.2(ليبلغ رصيدها 

  .  2008اية عام دينار نه
  )4(جدول رقم                                    

   2009 و2008 عاميالموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي نهاية           

  )ماليين الدنانير(                                                                                       

  2009  2008  الموجودات

  51872810  58718278  الموجودات االجنبية
  الديون الحكومية

        السندات والحواالت الحكومية -
  القروض والسلف للدوائر الحكومية -

3995519  
719185  

3236334  

3955519  
719185  

3236334  
  2000  4000  القروض والسلف للمصارف التجارية

  7564524  4723226  الموجودات االخرى
  63394853  67401023   الموجودات او المطلوبات مجموع

      المطلوبات

  45270897  42858592  النقدياالحتياطي 

  التسهيالت المصرفية
  الودائع بالدينار العراقي -
  الودائع بالدوالر االمريكي -

  
2750885  
1804965  

  
2802550  
1566934  

  1089569  8576728  الودائع الحكومية
  2080910  24  المطلوبات االجنبية

  1347367  1722686  رأس المال واالحتياطيات
  9236626  9687143  المطلوبات االخرى
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 ثالثاً  :التطورات المصرفية
 مصرف اهلي )36( مصارف حكومية و)7(يتكون النظام المصرفي في العراق من                   

تراوحت نسبة حيث  ارف اجنبيةلمصمصارف مشاركة ) 7(ومصارف اجنبية ) 6(منه  واجنبي

اال ان الكثافة المصرفية مازالت ، رأس المالاجمالي  من% )75-20(ن  بي فيهاالمشاركة

لغ اجمالي رؤوس اموال المصارف العراقية  الف نسمة لكل فرع مصرف، كما ب40بحدود 

القطاع  الى %)73.8( يعود معظمها وبنسبة  2009 في نهاية عامترليون دينار  )2.4( حوالي

) 17.6%( و األهليةللمصارف التجارية ) % 37.6( وموزعة الى األهليالمصرفي 

 العاملة في العراق، اال ان األجنبيةلفروع المصارف ) 18.6%( و اإلسالميةللمصارف 

، في حين ان المصارف الحكومية ما زالت )% 34(مساهمتها في االئتمان الممنوح ال تتعدى 

 هي ذات األهليةمن االئتمان الممنوح، مما يعني ان المصارف ) % 66(مسؤولة عن منح 

 وما تمنحه اللوائح أموالهاطبيعة متحفظة في منح االئتمان على الرغم من ضخامة رؤوس 

  .أموالها رؤوس أضعافالتنظيمية من قدرة ائتمانية تصل الى ثمانية 
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المصارف االسالمية  المصارف المشارآة  المصارف الحكومية  المصارف التجارية 

از المصرفي    مال الجه االهمية النسبية لراس

 
  

في ما زالـت تـشكل نـسبة ال          لدى الجهاز المصر   األهليةوع الودائع   ـ مجم ان   كما

  حجـم   فـي  ةهناك زياد  مما يعني ان     ، للعراق اإلجماليمن الناتج المحلي    ) % 15.6(تتعدى  

  .بناء قطاع مالي قوي ومتين النسبة التزال  غير كافية لهالودائع االهلية عن العام السابق  وهذ

لعراق مازالت ال تتعدى نسبة  في ااإلجمالي الناتج المحلي إلىويالحظ ان نسبة االئتمان الممنوح 

ي النشاط فوان تدني االئتمان الى هذه النسبة ال يعبر اال عن صغر سوق االئتمان  )3.8%(

  .التمويلي للبالد 

                     انإالويالحظ انه على الرغم من انخفاض كفاية رأس المال في المصارف الحكومية 

 )المالك القوي(ة ـا مصارف مسندة ومضمونة من جانب الحكومقناعة الجمهور ترى بأنه

مما جعلها تنفرد بأجمالي . وان احتمال تعرضها لإلفالس الفعلي هو أمر ال يمكن حدوثه

في حين ما زالت المصارف األهلية ال تحظى اال على  )%81.3(الودائع الكلية بنسبة 

م من ان الودائع الحكومية التي وعلى الرغ. من إجمالي الودائع) %18.7(نسبة تقارب 

تشكل اكبر ودائع الجهاز المصرفي ، اال ان ودائع القطاع الخاص واألهليين عموما ما 

  .من مجموع تلك الودائع الخاصة) %61(زالت تودع لدى المصارف الحكومية بنسبة 

 :وشهدت الساحة المصرفية العراقية تطورات عدة في العديد من المجاالت وهي 
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ملها وتطوير خدماتهاحيث تم وبالتنسيق بين البنك عهيكلة المصارف واالرتقاء باعادة  -

المركزي العراقي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الخزانة 

 2007 جرى تنفيذها منذ العام االمريكية وصندوق النقد الدولي على اعداد ثالثة خطط 

وانشاء وحدة متابعة لتسريع ) الخطة االستراتيجية,مالية الخطة ال, الخطة التشغيلية (وهي 

 لغرض تمويل والر ديينمال) 10( كما خصص البنك الدولي منحه بمبلغ تنفيذ هذة الخطط

  .عملية اعادة الهيكلة 
                    على النظام المصرفي هقام مصرف الرافدين بتطوير نظم العمل لدية من خالل اعتماد   -

 .الشامل الذي يربط فروعة داخل وخارج العراق مع ادارتة العامة 
               اعتماد مصرفي الرافدين والرشيد في عملهما على خطة تشغيلية جديدة  تتركز على االنشطة    -

ق مع االطار العام  العادة الهيكلة واالبتعاد عن االئتمان الخطر المصرفية االساسية وبمايتف

 .واالستثمار غير السليم 
  . شركات تحويل مالي لخمس  تراخيص  تم منح    -
المنتشرة في المحافظات  الحكومية واالهلية م منح إجازات لعدد من الفروع المصرفية ـت   -

 توفير الخدمة المصرفية لعموم المواطنين العراقية ، خاصة في االقضية والنواحي بهدف

 .وتحسين الوعي والكثافة المصرفية
 المعتمد  ( CAMEL )م إعداد تقارير الجدارة االئتمانية للمصارف األهلية وفق نظام ـتكما   - 

   .2007ام ـفي هذا البنك منذ ع

   المصرفيةالودائع  –أ 

 لدى المصارف 2009 عام أشهرل  للودائع خالاإلجماليسجل االتجاه العام للرصيد    

 ودائع الحكومة المركزية والودائع باستثناءالحكومية والخاصة  ( العراقالتجارية العاملة في 

 دينار في ترليون) 21.8( للودائع اإلجمالي بلغ الرصيد ،زيادة مستمرة )ذات الطبيعة الجارية

 حيث كان الرصيد 2008م  قياسا بنهاية عا)48%( وبنسبة زيادة بلغت 2009نهاية عام 

 2009 واستمرت الزيادة في رصيد اجمالي الودائع خالل اشهر عام  دينارترليون )14.7(

، %)5.9(، الفصل الثاني %)2.4 (2009حيث بلغت نسبة الزيادة للفصل االول من عام 

  . )9( الجدول رقم ه ملحق وكما يوضح%)9.5(، الفصل الرابع %)24.5( الفصل الثالث
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لدى المصارف التجارية كافة وودائع  )%71( بلغت األهمية النسبية للودائع الجارية

   . 2009 نهاية شهر كانون األول   %) 3 ( و الودائع الثابتة%) 25 (التوفير

  

ام  2009 االهمية النسبية للودائع حسب النوع لع

الودائع الزمنية
3%

الودائع االدخارية
26%

الودائع الجارية
71%

الودائع الزمنية الودائع االدخارية الودائع الجارية
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  دينارترليون) 10.9(القطاع العام البالغ رصيدها  وتأتي أغلب اإليداعات من   

 دينار ترليون) 10.4(القطاع الخاص حيث سجل رصيدها ثم  %)50 (بأهمية نسبيةو

 وأخيرا إيداعات القطاع المالي البالغ رصيدها ،من أجمالي اإليداعات )%48 (وبأهمية نسبية

 2009 من عام  في نهاية شهر كانون األول  )%2 ( دينار وبأهمية نسبيةمليار) 457(

  ).10(الجدول رقم ملحق الحظ 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  المصرفياالئتمان  - ب

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

 لالئتمان المقدم من قبل كافة المصارف اإلجماليالرصيد  جلوبشكل تصاعدي حيث س 2009

الحكومة  االئتمان المقدم الى باستثناء(  للقطاعات االقتصادية كافة عراقالتجارية العاملة في ال

 دينار  مليار)737( دينار بزيادة مقدارها  مليار)5291(، )11(رقم  جدولالملحق  )المركزية

 ارــ دينمليـار) 4554( البالغ 2008قياسا بالرصيد في نهاية عام ) %16.2(  بنسبةاي

للفصول االربعة من عام دم ــان المقــ لالئتماإلجمـاليد ــع الرصيــا ارتفـكم

مقارنة بالفصول المماثلة %) 16.2(و%) 19.5(، %) 52.4(، %) 28.7(  بنسب 2009

  . على التوالي2008من عام 

 كانون خالل شهرالقروض والسلف الجزء األكبر من إجمالي االئتمان المقدم مثلت 

 المصارف التجارية بتقديم قروض م وذلك بسبب قيا%)69(  إذ بلغت نسبتها2009األول 

 %)24.6(بنسبة ) المكشوف( الحسابات الجارية المدينة مـ، ثنينلشرائح كبيرة من المواط

ودائع المصارف التجارية حسب القطاع  2009-2008
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 ،%)4.5 (بيةـاب الديون المتأخرة التسديد بأهمية نسـحسمن اجمالي االئتمان المقدم ثم 

  .)%1.5( وأخيرا حساب خصم الكمبياالت بأهمية نسبية

  

  

  

  

  

  

تمان المقـدم    حيث سجل رصيد االئ    ،االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص    اغلب  يذهب  و

مـن %) 87.8 ( وبأهمية نسبية  2009 دينار نهاية شهر كانون األول       مليار) 4646(ه  ـل

) 198(طاع المشاريع العامة    قما بلغ رصيد االئتمان المقدم إلـى        في ،إجمالي االئتمان المقدم  

 أما القطاع المالي فقد بلغ رصيد االئتمان المقـدم لـه          ) %3.7( دينـار وبأهمية نسبية   مليار

  .)12( انظر ملحق الجدول رقم %)8.5 ( دينار وبأهمية نسبية مليار)447(
من ) %78 (خصص أغلب االئتمان المقدم للقطاع الخاص إلى األفراد وبنسبةكما 

  قطاع الشركات الخاصة فقد بلغت أما ،2009 األولإجمالي االئتمان المقدم لشهر كانون 

 . مان القطاع الخاص في نهاية الفترة ذاتها ائتإجماليمن  )%22( النسبية له األهمية
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

االئتمان  النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي 2009-2008
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الديون المتأخرة التسديد القروض والسلف  خصم االوراق التجارية الحسابات الجارية المدينة
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  كفاية رأس المال   - ج

   الحد االدنى لمؤشر 2004 لسنة 94 من قانون المصارف رقم 16حددت المادة        

بينما تشير البيانات المتوفرة الى ان نسبة كفاية رأس المـال لـدى             %) 12(كفاية رأس المال    

لمصرف الرشيد  %) 24-%17( تراوحت مابيـــن    2009عام  المصارف الحكومية خالل    

%) 1 -%0.08(وتراوحت هـذه النـسبة مـابين         للمصرف الصناعي %)  77 -% 51(و  

ـ في حيلـدى مصــرف الرافدين للعام ذاتـه ،        ـ ن تراوحـت هـذه النـسبة ل   ــ دى ــ

ـ     ) %20 -% 14(و  االقتـصاد  لمـصرف )  %15.12-% 8(ن  ـالمصارف الخاصـة بي

ـ  لمصرف آش  %)148 -% 69(ة و   لمصرف البصر  ) % 123 - % 87 (بـين ور و ــ

  .لمصرف دار السالم  ) %409 -% 60(بين  وسومرلمصرف 

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

اإلسالمي  إيالفلمصرف  %) 27 - % 15 ( و  االسالمي لمصرف البالد %) 14 -% 10(

للمصرف الوطني   %) 544-% 397(  و  اإلسالميف العراقي    للمصر %)192 -% 86(و

  .2009 خالل العام اإلسالمي

  Iraq Stock Exchange التطورات في سوق العراق لألوراق المالية – رابعاً

 تطورات عديدة بالنسبة لسوق العراق لألوراق المالية انعكست على          2009شهد عام   

   - : االتيي شهدها السوق في هذا العام تمثلت فيالعديد من نشاطاته ، ومن بين التطورات الت

شـركة  ) 20( مقسمة قطاعيا الى     شركة مساهمة ) 91(عدد الشركات في السوق     بلغ    

) 28 (،شركة خدمية ) 12 (،شركات استثمار مالي  ) 9 (،شركات تامين ) 5 (،مصرفية

ـ و. شركات زراعية ) 7 (،شركات سياحية ) 10 (،شركة صناعية   إدراجم شـطب    ـت

االخاء لالنتاج الزراعي، بابل لالنتـاج       بابل لالنتاج الحيواني والنباتي،   ( ات  شرك) 4(

وادرجت شركة واحدة هي المصرف     ) السينمائي والتلفزيوني، المامون للتجارة العامة    

شـركة  ) 21(منها  . شركة) 89 (أسهمخالل العام   وقد تداول منها    . المتحد لالستثمار 

شـركات  ) 7 (،شركات سـياحية وفندقيـة    ) 10 (،شركة صناعية )  27(فية،  مصر

عـدد  وبلـغ    .شركة تأمين ) 5(شركة استثمار،   ) 9(شركة خدمات،   ) 10( و زراعية

) 5(جدول رقم    ويوضح     ايضا شركة) 87 (2008ام  ـ ع أسهمهاالشركات المتداولة   

   .مؤشرات التداول الرئيسية للسوق ) 13(وملحق الجدول رقم 

  



 الفصل الثالث / التطورات النقدية والمصرفية والمالية

 27

  

  

ة  2010 عدد الشرآات المدرجة في سوق االوراق المالي

المصارف 21

الخدمات 10

االستثمار 9

الزراعي 7
التأمين 5

الفندقي والسياحي  10
الصناعي  27

المصارف الصناعي  الفندقي والسياحي  الخدمات االستثمار الزراعي التأمين
  

  

  )5( جدول رقم  

 2009-2008 مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية  لعامي                    

 %التغير السنوي 2009 2008 الفقرات

 9.4 152 139 عدد الجلسات المعقودة

 40.1  211  151)مليار سهم( عدد األسهم المتداولة

 36.7  412  301 )دينارمليار  (حجم التداول

القيمة السوقية لرؤوس 
 )مليار دينار (االموال

2318  3356  44.8 

القيمة السوقية لألسهم 
 )مليار(المتداولة

2353  3581  52.2 

 مؤشر أسعار األسهم المتداولة
 )نقطة(

 58.36   100.86  72.82 

 التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية: المصدر 
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المصارف التامين الفنادق والسياحة  الصناعة الخدمات  االستثمار الصناعة

االهمية النسبية لعدد االسهم المتداولة لعام 2009

 

االقتصادية المشاركة في احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى نسبة الى القطاعات و

دد االسهم وعدد العقود ـ من حيث عدد الشركات وحجم التداول وع2009السوق لعام 

على %) 82.1، %56.8، %86.1، %77.5، %22( ورؤوس االموال وباهمية نسبية 

  .التوالـي 

  ألنفاق الحكومي وتمويله ا-خامساً

 بلغـت نسـبته خفاضا  ان 2009لعـام   روفاتـالمص و جلت اإليرادات الحكومية  ـس

 ترليون ) 5.5( المالي   لعجزبلغ ا و ،2008عام  بقياسا  على التوالي    )%11.5(و  ) 33.7% (

 فـاض نخان  ع إن هذه التغـيرات ناتجة       يوضح )14 (جدول رقم ال، ملحق   2009لعام   دينار

  ).%38.2 ( يرادات النـفطية بنـسبـةاال
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ـ    والتي تشكل  نسبية األكبر والزالت اإليرادات النفطية تشكل األهمية ال      ن ـ أكثر م

من إجمالي اإليرادات العامة ، وما يترتب على ذلك من مخـاطر ناجمـة عـن                )  91.9%(

 )%7.1( شـكلت   فقـد  العوائد الضريبية   اماالتغيرات في أسعار النفط على المستوى الدولي،        

 إيجاد مصادر   من انخفاض كبير في حصيلتها بشكل ال يتناسب مع التوجه نحو          والزالت تعاني   

 التزايد المتـصاعد فـي النفقـات        منتمويلية أخرى تخفف العبء في عجز الموازنة المتأتي         

ـ ـم) %  (78.3وخصوصا الجارية منها  والتي تبلغ أكثر من     عـام  ي ـن إجمالي النفقات ف

2009.   
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االيرادات النفطية 
االيرادات الضريبية
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  الفصل الرابع

  التطورات الحاصلة في االدوات غير المباشرة للسياسة النقدية
 Indirect Instruments Developments of Monetary Policy         

  

 حواالت وسندات البنك المركزي العراقي ووزارة الماليةمزادات  –اوالً 
 استحقاقة وعشرون مزاد تس 2009 خالل عام المركزي العراقيأقام البنك 

) 100(بقيمة   بواقع مزاد واحد كل أسبوعين)D88D-63 (اتالمزادثل مت يـوم )182(

-14(تراوح بينقطع  وبسعر ترليون دينار) 2.4 (الفعليالمباع بلغ  مليار دينار،

علما ( دينارترليون ) 3.1( هما قيمتولنفس الفترة أعاله  هانـكما بلغ المسدد م، %)4.50

 وحسب تاريخ 2008  عام من الحواالت التي بيعت خاللمسدد كان جزء من المبلغ الإن

 وغير المسددة فقد بلغت ما قيمته 2009، أما الحواالت المصدرة خالل عام )االستحقاق

 ).15( الجدول رقم  ملحقترليون دينار انظر) 1.2(
المفترض إصدارها وم ـي) 364( لـألجم تأجيل إصدار الحواالت الفصلية ـ      ت

الترتيبات المصرفية الموقعة في  استناداً الى 2011  الى عام31/3/2009ي ـف

 إعادة جدولة الدين والتي تضمنت بين وزارة المالية والبنك المركزي، 21/2/2006

ترليون دينار ) 3.9(المتبقي بذمة وزارة المالية تجاه البنك المركزي العراقي والبالغ 

مليار دينار أبتداءاً من ) 100(لغ القسط الواحد وتسديده بواقع أربعة أقساط سنوياً يب

 على ان يتم تسديد الفوائد كاملة في مواعيدها، علماً انه تم تسديد الفوائد 1/3/2011

فصلياً خالل مليار دينار ) 197.8( على مبلغ الدين ومبلغ القسط البالغة  الدفعالمستحقة

مليار دينار الى ) 424(والبالغة مجموع االصداريات المستحقة الدفع ، وسداد 2009عام 

   .اعالهذكر المصارف مع بقاء اإلقساط بذمة وزارة المالية ولحين سدادها كما 

      خالل عام يوم) 91( وزارة المالية حواالت الخزينة استحقاقأصدرت  كما      

الغي  125 الى المزادات رقم 100رقم المزادات ب تتمثلمزاد  ستة وعشرون 2009

 تراوح عــعر قطـسبار وـيند ترليون) 2.5( هحيث تم بيع ما قيمت شر مزادات،منها ع

ما  الفترة المذكورة أعاله  الحواالت خالل كل، فيما بلغ المسدد من)%4.6-14.5 (مابين

 من الحواالت التي بيعت  جزء من المبلغ المسدد كانإنعلما ( دينار ترليون) 2.1 (هقيمت

، والرصيد القائم غير المسدد لحواالت )االستحقاقوحسب تاريخ  2008  عامخالل

  ).16(انظر الجدول رقم  .مليار دينار) 969(يوم بلغ ) 91(الخزينة استحقاق 

 في البنك ياستثمار المصارف لمبالغها المودعة بالدينار العراق) 6(ويوضح الجدول رقم 

    -:المركزي كودائع وحواالت وحسب القطاع وكاآلتي
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  استثمارات المصارف في الودائع) 6(جدول رقم 

  2009والحواالت لدى البنك المركزي عام 

  /الودائع  القطاع

  مليون دينار

نسبةاالست

 يثمار ف

  %الودائع

حواالت 

  )91(الخزينة

 يالكل الرصيد

البنك  لحواالت

  المركزي

الرصيد الكلي 

مليون /للحواالت

  دينار

نسبة 

االستثمار في 

  %الحواالت

1.843.00  ةالحكومي
0  

65.76  874.390  4.367.827  5.242.217  91.19  

  8.81  506.380  412.240  94.140  34.10  955.550   هاالهلي

  صفر  صفر  صفر  صفر  0.14  4.000  ةسالميال اةهليالا

  100  5.748.60  4.780.07  968.53  100  2.802.55  المجموع الكلي

  

البنك المركزي بالدينار العراقي لدى ) القطاع الحكومي(بلغ استثمار المصارف 

، إما بالنسبة للحواالت فقد )%65.8 (ترليون دينار وبنسبة مئوية) 1.8(كودائع  بمقدار 

  .من حجم االستثمار ) %91 (ترليون دينار وبنسبة مئوية بلغت) 5.2 (بلغت

بلغ استثمار المصارف األهلية التجارية بالدينار العراقي لدى البنك المركزي كودائع 

 مليار دينار وبنسبة )506 (، وحواالت)%34( مليار دينار وبنسبة )956 (هما مقدار

  .)%9(مئوية 

بلغ استثمار المصارف اإلسالمية للمبالغ المودعة بالدينار العراقي لدى البنك المركزي 

   . )%0.1( مليار دينار وبنسبة )4(

          )%5(استمر البنك العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة أيام بفائدة 

 بعد ان الغي العمل بجميع النوافذ األخرى بضمنها الدوالر 2009/ 21/6اعتبارا من 

األمريكي تنفيذاً للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز المصارف  للتوجه نحو السوق وتوفير 

   .  لتمويل المشروعات  االئتمان

  االلزامي) القانوني( االحتياطي متطلبات -ثانياً    
       
تفرض على جميع الودائـع المـصرفية لـدى           القانوني هي نسبة   ان نسبة االحتياطي         

 منها على كافة الودائع    %)20(،  %)25(بنسبة  والمركزي العراقي   المصارف تودع لدى البنك     

فـي خزائن المصرف، وتكون االحتياطيات القانونيـة لودائـع         نقدي  على الرصيد ال  %) 5(و

، وقد اسـتمرت الـسلطة النقديـة فـي     الهـاعالعملة االجنبية بنفس النسب وطريقة االحتفاظ     

استخدام هذه االداة تنفيذاً للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي وتماشياً مـع               

ذ تم ابقاء احتساب االحتياطي القانوني علـى الودائـع الحكوميـة    الظروف االقتصادية للبالد ا  
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ونتيجة لتحسن  .  لغرض سحب السيولة من السوق المالية      2008خالل عام   %) 75(بنسبة  

الظروف االمنية واالقتصادية للبالد ولغرض تشجيع االستثمار فقد تـم تخفـيض نـسبة              

وعلـى جميـع اشـكال      %) 25(لى  ا%) 75(االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية من       

 ان قيمـة    )7( رقـم    ، ونالحـظ مـن الجـدول      2009الودائع بدون استثناء اعتباراً من اذار       

) 6243( ماقيمتـه    2009االحتياطي القانوني علـى الودائع الحكومية بلغت  نهايـة عــام            

 اي بنـسبة    2008مليار دينار فـي نهايـة عـام         ) 16553(ملـيار دينار فـي حين كـانت      

، اما رصيد االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص فقد بلـغ            %)62.3(خفاض بلغت   ان

مليار دينار نهاية   ) 3441( بعد ان كان     2009مليار دينار نهاية كانون االول من عام        ) 3174(

  %).7.8( اي بنسبة انخفاض 2008عام 

  

   
 )7(جدول رقم 
 2009 و  2008االحتياطي القانوني لعامي 

 المبالغ بمليارات الدنانير    
2008 2009 

الودائع  الشهر
 ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاص الحكومية

 3320 16414 2547 9846 آانون الثاني

 3542 17467 2830 12184 شباط

 3733 5597 2621 12957 اذار

 3609 5674 2459 11835 نيسان

 3592 5326 2396 12346 ايار

 3267 5048 2563 14300 حزيران

 3277 5487 2137 14478 تموز

 3197 5682 2558 15838 اب

 3186 5927 2699 15823 ايلول

 2997 5918 2757 15575 تشرين االول

 3074 6279 2597 15689 تشرين الثاني

 3174 6243 3441 16553 آانون االول

  

  

  

  



 الفصل الرابع / التطورات الحاصلة في االدوات غير المباشرة للسياسة النقدية

 33

  

  

  
اص ) لعامي 2008 و 2009 انوني  (ودائع القطاعين الحكومي والخ االحتياطي الق
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  )الدوالر( ية مزاد العملة االجنب -ثالثاً 

من الدوالر االمريكي في مزاد العملة االجنبية خـالل هـذا           الكميات المباعة   ارتفعت  

وبمعـدل يـومي   مليـون دوالر  ) 33990(بلـغ  لتعن العام السابق   %) 31(العام بنسبة   

و %) 86.6(مليون دوالر حـواالت اي بنـسبة        ) 29421(منها   دوالرمليون  ) 128.8(

 ماقيمتـه   2008، في حين بلغت الكمية المباعة خـالل عـام           مليون دوالر نقداً  ) 4569(

مليون دوالر شكلت مبيعات الحـواالت      ) 98(مليون دوالر وبمعدل يومي بلغ      ) 25868(

ملحق  ،مليون دوالر ) 5579(ومبيعات النقد   %) 78.4(مليون دوالر اي بنسبة     ) 20289(

  ).17(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكميات المباعة من الدوالر للمصارف في مزاد العملة االجنبية لعامي 2008 و 2009
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مليون دوالر منها ) 23013( ماقيمته 2009ة خالل عام  فيما بلغت الكميات المشترا

مليون دوالر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانت الكميات المشتراة ) 23000(

شراؤها من  مليون دوالر تم) 45500(مليون دوالر منها ) 45850 (2008خالل عام 

 االمريكي خالل عام وزارة المالية، وهذا يدل على انخفاض الكمية المشتراة بالدوالر

  .)18( انظر ملحق الجدول رقم %)50( بنسبة 2008 مقارنة بعام 2009

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكميات المشتراة من المصارف ودوائر الدولة عن طريق مزاد العملة االجنبية لعــامي 2008 و 2009
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  الخامسل ـالفص

 Pricesار ــاألسع
  

   Consumer Price Index In Iraq   الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق -أوال

  

ي نهايـة عـام     ـ ككل ف  عراقغ  معدل التضخم االجمالي السنوي على مستوى ال        ـبل

الـى    السعار المـستهلك      العام ، اذ انخفض المعدل السنوي للرقم القياسي      %)2.8- ( 2009

 وكما يوضحه    2008 نقطة عــام ) 24851.3(نقطة بعد ان كان قد سجل       ) 24155.1(

الـرقم  التغير في   (، وبلــغ معدل التضخم االســاس السنوي اي        )21(ملحق الجدول رقم    

) القياسي السعار المستهلك مطروحا منه فقرتي الوقـود واالضـاءة والنقـل والمواصـالت             

في العام السابق، حيث عـززت الـسياسة        %) 13(ا نسبته   ، بعد ان كان قد سجل م      %)7.1(

النقدية للبنك المركزي بوسائلها المتعددة نجاحها في بلوغ اهدافها في خفض التضخم وتحسين             

 .االستقرار النقدي والذي يفضي  بدوره الى تنشيط مناخ النمو والتنمية االقتصادية في البلد
وكما يعكسه ملحق الجدول رقم     هذا العام   ويالحظ من تحليل مؤشرات هذا الرقم خالل        

  -:ما يلي) 21(

 االيجـار، المـواد   ( انخفاض اسعار اغلب مكونات الرقم القياسي باستثناء كل مـن فقـرة              -

 ). الغذائية، سلع وخدمات متنوعة والدخان والكحوليات
قياسـا بالعـام    %) 37.3(سجلت فقرة الوقود واالضاءة اعلى نسبة انخفاض حيث بلغـت            -

، %) 2.2(، النقل والمواصالت بنسبة     %) 3.5(سابق ، تليها فقرة االقمشة والمالبس بنسبة        ال

انخفاضا ضئيال بلغـت    ) االثاث(فيما سجلت فقرتي الخدمات الطبية واالدوية والسلع المنزلية         

 .على التوالي%) 0.5(و%) 0.6(نسبته 
رتفاع خالل هذا العام مقارنة     سجلت فقرتي االيجار والمواد الغذائية تقاربا في معدالت اال         -

على التوالي ، فيما تماثلـت نـسب االرتفـاع          %) 7.7(و  %) 7.9(بالعام السابق لتبلغ    

قياسا بالعام  %) 5.8(المسجلة في فقرتي سلع وخدمات متنوعة والدخان والكحوليات لتبلغ          

  . السابق 
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   -:لقياسي السعار المستهلك ولعموم القطروفيما يلي تحليال مفصال التجاهات مكونات الرقم ا
         

 أ– اسعار السلع القابلة للتداول 
قياسـا بالعـام    %) 7.7(جلت اسعار المواد الغذائية خالل هذا العام ارتفاعا بنـسبة           ـ     س

السابق، ويعود االرتفاع الحاصل بالدرجة االساس الى عدم االنتظام فـي توزيـع مفـردات               

 االمر الذي انعكس في ارتفاع اسعارها في السوق المحلية حيث بلـغ سـعر               الحصة التموينية 

دينار وسعر الكغم الواحد من الرز نوع عنبر        ) 12000) ( كغم 5(الرز االماراتي عبوة زنة     

دينار فيما سجل سـعر عبـوة       ) 1250(دينار ، وبلغ سعر الكغم الواحد من السكر         ) 1500(

 دينار، والى اسباب اخرى موسمية تتعلـق باسـعار          )17000) (كغم15(الدهن النباتي زنة    

  . اللحوم البيضاء والحمراء

مقارنة بالعام السابق   %) 5.8(     وارتفعت اسعار الدخان والكحوليات خالل هذا العام بنسبة         

ويرتبط االرتفاع الحاصل في اسعار هذه السلع بعوامل العرض والطلب ، فيما سجلت اسعار              

قياسا بالعام الـسابق ويعـزى االنخفـاض        %) 3.5(فاضا بلغت نسبته    االقمشة والمالبس انخ  

الحاصل في اسعار هذه السلع  الى  اغراق السوق المحلية باالقمشة والمالبس المستوردة ومن               

  . مناشئ عالمية مختلفة
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مقارنة %) 0.5( بنسبة   2009خالل عام   ) االثاث(   وانخفضت اسعار السلع المنزلية     

ق ويعود ذلك الى توفر المعروض من هذه السلع في االسواق المحلية مقابل الطلب              بالعام الساب 

  . الحاصل عليها

     اما بخصوص فقرة الوقود واالضاءة فقد سجلت خالل هذا العام انخفاضا ملحوظا بلغـت              

فـي  ) البنـزين (مقارنة بالعام السابق له، نظرا لتوفر المعروض من الوقود          %) 37.3(نسبته  

الـنفط وغـاز    (كما ساهمت بطاقة الوقود في توفير       ) محطات تعبئة الوقود  ( المحلية   االسواق

  . بانسيابية عالية للعوائل العراقية وبالشكل الذي حد من ظاهرة السوق السوداء) الطبخ

  

 ب- اسعار السلع غير القابلة للتداول  

ا بالعام الـسابق ،     قياس%) 2.2(     سجلت اسعار النقل والمواصالت انخفاضا بلغت نسبته        

وتوفره في  ) البنزين(سعار الوقود   أويرتبط االنخفاض الحاصل في اسعار هذه الفقرة بانخفاض         

  . السوق المحلية 

سعار الخدمات الطبية واالدوية انخفاضا ضئيال خالل هذا العام بلغت نـسبته  أ     كما سجلت   

الدويـة والمـستلزمات الطبيـة      با) الصيدليات(ويعود ذلك الى رفد السوق المحلية       %) 0.6(

  . المنتجة محليا من قبل معملي االدوية في سامراء والموصل  

قياسا بالعام السابق ويـرتبط     %) 5.8(     وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة       

االرتفاع الحاصل في اسعار هذه الفقرة بمقدار المعروض منها في الـسوق المحليـة مقابـل                

  . ل عليها الطلب الحاص

الل هذا العام قياسا بالعـام الـسابق وبنـسبة          خ     وشهدت اسعار االيجار ارتفاعا ملحوظا      

، ويعزى هذا االرتفاع الى قلة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب عليهـا              %)7.9(

  . حيث لم يشهد القطر اية مشاريع ستراتيجية في مجال االسكان 

 

 ج- التغيرات الفصلية لالسعار 
     سجل الرقم القياسي العام السعار المستهلك خالل فصول السنة ولعموم القطر انخفاضـا             

عن الفصل ذاته من العام السابق ثم       %) 0.8(فقد انخفض خالل الفصل االول بنسبة       , ملحوظا

 مـن العـام     الثـاني قياسا بالفصل   %) 3.6(ارتفعت نسبة االنخفاض خالل الفصل الثاني الى        

%) 5.2(خالل الفصل الثالث لتعود لترتفع الى       %) 1.5(م تراجعت هذه النسبة الى      السابق، ث 

  . خالل الفصل الرابع مقارنة بالفصلين السابقين لهما من العام الماضي
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وبغية التعرف على اهم التغيرات التي طرات على مكونـات الـرقم القياسـي              

   -:ما يلي) 20(و) 19(قم  رين الجدول ملحقالمذكور خالل فصول السنة يتضح لنا من

سجلت كل من اسعار الوقود واالضاءة واالقمشة والمالبس انخفاضا ملحوظا وجاء ذلـك              -

االنخفاض انعكاسا لتوفر المعروض من هذه السلع طوال السنة في السوق المحلية مقابل             

فيما سجلت اسعار النقل والمواصالت هي االخـرى انخفاضـا          , الطلب الحاصل عليها    

  %). 2.3(وال فصول السنة باستثناء الفصل الثاني حيث ارتفعت بنسبة واضحا ط

سجلت اسعار االيجار اتجاها تصاعديا خالل فصول السنة مقارنة بالعـام الـسابق حيـث              -

%) 8.9(للفـصل الثـاني و    %) 7.3(خالل الفصل االول الـى      %) 6.1(ارتفعت من   

م هذا االرتفاع مـع مـا       خالل الفصل الرابع وينسج   %) 9.2(للفصل الثالث لتصل الى     

 من ازمة سكن متفاقمة تمثلت في نقص المعروض من الوحـدات الـسكنية       البالدعانيه  ت

والذي تزامن مع ارتفاع كلف المواد االنشائية المتمثلة في مستلزمات البنـاء المختلفـة              

 . واجور العمل
سجلت اسعار المواد الغذائية، سلع وخدمات متنوعة والدخان والكحوليات ارتفاعا وبنـسب    -

مختلفة خالل فصول هذا العام مقارنة بالعام السابق وان االرتفاع الحاصل في اسـعار              

المواد الغذائية كان نتيجة للتلكؤ في ايصال مفردات البطاقة التموينية للمـستهلك مقابـل          

 . ه المفردات من قبل اصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة زيادة الطلب على هذ
اع اسعار الخدمات الطبية واالدوية خالل الفصول االول والثاني والرابـع باسـتثناء             ـارتف  -  

ـ     %) 3(الفصل الثالث حيث سجلت انخفاضا بنسبة        ـ  ـمقارنة بالفصل ذاتـه م ام ـن الع

 . السابق
ارتفاعا خالل الفصلين االول والثاني ) ثاثاال(واخيرا سجلت اسعار السلع المنزلية 

للفصلين %) 4.4(و%) 3(على التوالي لتعود لتنخفض بنسبة %) 1.6(و%) 4.3(بنسبة 

  .     الثالث والرابع على التوالي قياسا بالفصول المماثلة لهما من العام السابق

  

  Developments Interest Rates تطورات أسعار الفائدة -ثانيا
  

  الت أسعار الفوائد في البنك المركزي العراقيمعد -أ 

  )Policy Rate( مؤشر سعر الفائدة -1

في ضوء االتجاه التنازلي الذي أشره الرقم القياسي السعار المستهلك والذي سجل 

فيه التضخم السنوي االساس انخفاضاً مقارنة بالعام السابق واستناداً الى قواعد االستقرار 
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في تحفيز النشاط األئتماني المؤازر لسياسة النقدية تي تعتمدها ااالقتصادي وآلياته ال

دة ــفائالام البنك بخفض سعر ـقد ـلمستوى النمو الحقيقي في البالد فق

)Policy Rate ( يـ وعلى النحو األت2009 عامأربع مرات خالل:- 

  
 .4/2/2009سنوياً اعتبارا من %) 14(سنوياً الى %) 15( من -  
  .1/3/2009سنوياً اعتبارا من %) 11(سنوياً الى %) 14( من -  

.1/4/2009سنوياً اعتبارا من %) 9(سنوياً الى %) 11( من -   
.21/6/2009سنوياً اعتبارا من %) 7(سنوياً الى %) 9( من -   

  

 عن ة نقطثالثة عشر) Policy Rate(وبهذا يكون البنك قد خفض سعر الفائدة 

  .%)20( حيث كان 2008 /له في كانون الثاني  أعلى سعر 

 2009/بلغت الفوائد المدفوعة من قبل البنك المركزي على إيداعات المصارف لعام كما  

مليار دينار ) 83(مليار للقطاع الحكومي و ) 184(مليار دينار منها ) 267(ما يقارب 

   .للقطاع االهلي

  

  تسهيالت االيداعات القائمة -2

سحب السيولة الفائضة من القطاع المصرفي ضمن ان استخدام هذه االداة له دور في   

معدل معقول من سعر الفائدة معتمداً في اساسه على سعر فائدة البنك المركزي، حيث استمر 

بعد ان الغى العمل بجميع %) 5(العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة 

يذاً للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز المصارف وذلك تنف النوافذ االخرى بالدينار والدوالر

ان الرصيد القائم ) 22( الجدول رقم  ملحقلتمويل المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه، اذ يبين

) 2803(  بلغ 2009لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام نهاية عام 

مليار دينار، علماً ) 940( والذي بلغ 2008نهاية عام مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في 

 اي 2008مليار دينار نهاية عام ) 2751(ان الرصيد القائم للودائع بجميع نوافذ االستثمار بلغ 

في %) 1.88(وبنسبة  مليار دينار) 51.6( وبمقدار يزيد عن %)1.9(بنسبة زيادة بلغت 

 بالرغم 2008/ عن كانون االول 2009/نون االولالمبالغ المستثمرة كودائع بالدينار لشهر كا

من انخفاض اسعار فوائد البنك على إيداعات المصارف لالستثمار االسبوعي بثماني نقاط 

ي حين وصل الى ـ ف2008/لنهاية عام %) 13(حيث كان سعر الفائدة لالستثمار االسبوعي 

  . 2009/ام ـي نهاية عـف%) 5(
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  لقائمةتسهيالت االقراض ا -3

 بهـدف مـنح     2004/اما عن تسهيالت االقراض القائمة فقد بدأ العمل بها منـذ اب               

االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف االساسية للسياسة النقدية وبما يـضمن الـسيطرة              

التـي  ) االشـارات الـسعرية   (على السيولة المصرفية والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة          

  -:وع منها وكاالتيوضعت لكل ن

  .سنوياً%) 9( االئتمان االولي -        

  .سنوياً%) 10( االئتمان الثانوي -  

            .سنوياً%) 10.5( قرض الملجأ االخير -  

                                

    على االيداع واألئتمان المصرفيأسعار الفائدةمعدالت  – ب

 
ـ    2009لعـام   على ودائع التوفير     عار الفوائد ـالمعدل الموزون الس   -1 ى ـ وصـل ال

 اي انه انخفض بنـسبة      2008عـام  ي  ـف%) 8.8(حيث كان بنسبة    %) 5.9(نسبة  

 ).23(كما مبين في ملحق الجدول رقم %) 32.9(
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في %) 8.2( بلغ    2009لعام  المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائع الثابتة         -2

  %).26.1(بنسبة انخفاض بلغت  اي 2008في عام %) 11.1(كان  حين 

على االيداع المصرفي لدى المصارف نحو االنخفاض وذلك        يميل المعدل الموزون     -3

 حيث بلغت نسبته خـالل      النخفاض االسعار الممنوحة عليها من قبل هذه المصارف       

          .                                          2008لعام %) 9.9(بعد ان كان % ) 7.0 (2009عام 

خـالل عـام   %) 14.9(انخفاض المعدل الموزون السعار الفوائد على االئتمان بنـسبة        -4

 .2008خالل عام % 17.4بعد ان كان % 14.8حيث بلغ  2009
 

  
    Rate changeEX االجنبي  تطورات سعر الصرف –ثالثاً 

    

أسعار صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي        استقراراً في    2009شهدت سنة   

دينار لكل دوالر نتيجة للسياسة النقديـة التـي اتبعهـا البنـك        ) 1170(وبمعدل سعر بلغ    

 باستخدام سعر الصرف كاداة لتحقيق االستقرار في القيمـة الخارجيـة للـدينار              المركزي

عام بنك والسوق المحلية خالل     مزاد ال  سعر صرف الدينار للدوالر في        فقد ارتفع  .العراقي

حيث تراوحت معدالت اسـعار صـرف الـدينار          2008عن عام   ) %2(  بنسبة    2009

دينار لكـل دوالر    ) 1172-1214(مابين  في مزاد البنك    العراقي تجاه الدوالر االمريكي     

   .)24( انظر ملحق الجدول رقم  دينار للدوالر1193اي بمعدل سنوي بلغ 

   

مقارنة معدالت اسعار صرف الدوالر في مزاد البنك واالسواق المحلية لعامي 2008 و2009
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 لسادسلفصل اا
  2009لعام  ميزان المدفوعات العراقيو  تطورات القطاع الخارجي

Balance of Payment and External Trade Developments  
  

عجزا  )25 رقم جدولملحق كما يوضحها  (أظهرت نتائج ميزان المدفوعات العراقي

اض الحاصل في صافي  لالنخف نتيجةعجز، جاء هذا ال2009 دوالر لعام مليار) 5.8(مقداره 

العجز الحاصل في حساب  االصول االحتياطية وتسجيل عجز في الحساب الجاري نتيجة

مليار دوالر على التوالي ) 2.0(و ) 6.4(الخدمات وحساب التحويالت بدون مقابل والبالغ 

مليار ) 3.3(و ) 4.1(والذي فاق الفائض المتحقق في الميزان التجاري وحساب الدخل والبالغ 

فائضا ) باستثناء االصول االحتياطية(دوالر على التوالي كما حقق الحساب المالي والرأسمالي 

 2009 ام ـــمكونات ميزان المدفوعات لعوتتمثل اهم . مليار دوالر) 1.2(بمقدار 

   -:بالموازين الفرعية التالية

  

  Current Accountالحساب الجاري  -:أوالً 

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

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

  .وفيما يلي ملخصا بمكونات هذا الحساب  2009 لعام دوالر مليار) 0.9( بلغ عجزاالجاري 

  

 دوالر حيث سجلت مليار ) 4.1(  حقق هذا الحساب فائضاً بلغ-:الميزان التجاري  - أ

 دوالر تحققت معظمها من عوائد النفط الخام مليار) 39.4(الصادرات الكلية ما قيمته 

أما االستيرادات الكلية ، من قيمة الصادرات الكلية) %99( ساهم بنسبة حيثالمصدر 

 .وتم احتسابها على اساس فوب  دوالر مليار) 35.3(سجلت مبلغا مقداره فقد 
  

 تشير البيانات الخاصة بهذا الحساب الى ارتفاع العجز إلى -:في حساب الخدماتصا  - ب

مليار  )8.6( وقد جاء نتيجة زيادة المدفوعات البالغة  دوالر،مليار) 6.4(ماقيمته 

والسيما  العراق من البلدان المتلقية لكافة انواع الخدمات أناالمر الذي يؤكد دوالر 

 )%19(من اجمالي العجز وخدمات التامين بنسبة  )%53(خدمات النقل التي شكلت 

 .)%9(مات المالية بنسبة دوالخ
 زيادة ال دوالر نتيجة مليار) 3.3( حقق هذا الحساب فائضا بلغ -:صافي حساب الدخل - ج

مليون دوالر ودخل ) 13.9(الحاصلة في كل من تعويضات العاملين والتي سجلت 
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 زيادة االيرادات الخارجية نتيجةء مليون دوالر والذي جا ) 3304( االستثمار

الناجمة عن االستثمار في اذونات الخزائن االجنبية وفوائد السندات المستحقة للبنك 

عن فوائد االستثمار الليلي   االيرادات المستحقةفضالً عنوزارة المالية والمركزي 

 اضافة الى ةحقوق السحب الخاصوحدات وفوائد الودائع بالعمالت االجنبية و

 . االيرادات االخرى لكل من البنك ووزارة المالية والبنوك التجارية
 
م فصل ـ ت-):المنح والمساعدات(صافي حساب التحويالت بدون مقابل الجارية   - د

التحويالت بدون مقابل الجارية عن التحويالت الرأسمالية استنادا الى دليل الطبعة 

الخامسة لميزان المدفوعات وانسجاما مع المفاهيم المعتمدة في الحسابات القومية، 

 جاء هذا العجز نتيجةو دوالر ارملي) 2.0(وأظهرت نتائج هذه التحويالت عجزا بلغ 

من عوائد النفط الخام كمدفوعات لتعويضات حرب ) %5(  استقطاع نسبةالستمرار

 . من ايرادات النفط الخام الخليج 
 
  Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي  -:ثانيا 

  :  مكونات هذا الحساباهم  دوالر ومليار) 7.0(سجل هذا الحساب مبلغا مقداره       

اب التحويالت الرأسـمالية المرتبطـة بتكـوين      ويضم هذا الحس   -:الحساب الرأسمالي   - أ

اصول ثابتة في االقتصاد المعني وبالتالي تم إدخال كافة المنح االسـتثمارية النقديـة              

ـ  ـن الواليات المت  ـت بتقديمها كل م   ـتي قام ـوالعينية ال  ـ دول المانح ـحدة وال ة ــ

  ).نـب الدائـالجان(

مليـون  ) 10.2(الية فائضاً بلـغ     استنادا لذلك سجلت فقرة صافي التحويالت الرأسم      و

  . دوالر وهي منحة استثمارية من قبل دول المانحين لصندوق االعمار التابع للبنك الدولي
 
 يستند إعداد هذا الحساب الى التصنيف المتبـع حاليـا مـن قبـل               -:الحساب المالي   - ب

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

 فائـضا الذي يعبر عن وضع الحساب المالي لميزان المدفوعات الذي أظهرت نتائجه            

) 5.8 ( بلـغ   والتي سجلت عجز    دوالر باستثناء األصول االحتياطية    مليار) 1.2(بلغ  

مليار دوالر وهذا الفائض  في الحساب جاء نتيجة الزيادة في االستثمار المباشر والذي              

اذونـات الخزانـة،    (والذي يتمثل فـي        استثمار الحافظة مليار دوالر و  ) 1.5(سجل  

اوراق التحويل والقبوالت المصرفية، شهادات االيداع القابلة للتداول         االوراق المالية، 

 .  مليار دوالر )3.7(والذي سجل ) واالوراق القصيرة االجل
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 Errors and Omissions فقرة صافي الخطأ والسهو والحذف -:ثالثا
 وقد ظهرت   ،مليار دوالر  )6.1(ة صافي السهو والحذف مبلغا مقداره       رـت فق ـسجل

م تسجل في ميزان المدفوعات،     ـشارة سالبة مما يعني ان هناك معامالت مدينة ل        اهذه الفقرة ب  

م تغـط بالكامـل     ـأو هناك معامالت تخص االستيرادات سواء الحكومية أو القطاع الخاص ل          

ر االشارة الى ان هذه الفقـرة هـي فقـرة         د وتج ،ت أكثر وربما تفسر ان هناك قيود دائنة قدر      

  .موازنة بين القيود الدائنة والقيود المدينة

 ال يتضمن بيانـات عـن الـدين العـام           2009علما ان تقرير ميزان الدفوعات لعام       

  .الخارجي فيما يخص تسديد االقساط والفوائد
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                                            الفصل السابع

   IPS(Iraqi Payment System(نظام المدفوعات العراقي    

  

يعتبر نظام المدفوعات العراقي نظاماً لتبادل المدفوعات الكترونيـاً ضـمن الجهـاز               

ـ          ـن خالل ش  ـالمصرفي م  سيطرة بكة آمنة وكفوءة والبنك المركزي العراقي هو الجهـة الم

والمدير التشغيلي له باعتباره مالكاً للنظام ويدير حسابات التسوية للمشاركين ليضمن وضـوح             

  -:ن االنظمة التاليةـوكفاءة أنظمة الدفع وعمليات التقاص ويتكون م

  

 RTGS (Real Time Gross Settlement(نظام التسوية االجمالية اآلنية  -

 اآلنية تسوية فعلية خالل يوم العمل الوامـر         يضمن نظام تسوية المدفوعات االجمالية    

وقد بدأ البنك المركزي بالتشغيل الفعلـي       الدفع المتبادلة بين المشاركين وبصورة مستمرة       

مـصرف مـع وزارة     ) 36( وبلغ عدد المصارف المشاركة       24/8/2006للنظام بتاريخ   

  :منية عالية من خاللأيمنح النظام المالية، و

  .ث اي اختراق، تالعب او تطفل على الشبكةيؤمن النظام عدم حدو -

وجود موقع اساسي للنظام وموقعين بديلين لضمان حماية المعلومات عند حـدوث اي              -

 .طاريء من عطل او اي اضرار اخى قد يتعرض لها الموقع االساسي

ان البنك المركزي العراقي هو المسؤول الوحيـد عـن تزويـد مـستخدمي النظـام                 -

 .وتستخدم كتصريح للدخول على النظام) E - Token(االلكتروني 

ال يمكن اتمام اي عملية عن طريق مستخدم واحد حيث يتبع في ذلك مبـدأ الـسيطرة                  -

 .)من خالل االتصال والتصديق(المزدوجة

  

ــة  - ــسندات الحكومي ــداع ال ــام اي  GSRS( Government Securities (نظ
Registration System  

كومية التي يصدرها البنـك المركـزي العراقـي         نظام يعمل على ادارة السندات الح     

ووزارة المالية ومن خالل هذا النظام يستطيع البنك المركزي من مراقبة الـسيولة مـن               

موقعه ومن خالل هذا النظام تتم عملية ادارة المزاد حيث يتم اصدار السندات وعمليـات               

والرهـون ويـتم ربـط      التسوية، المحافظة على ملكية السند واجراء عمليات دفع الفائدة          

  التمام عملية التسوية المالية على حسابات المشاركين(GSRS) مع نظام  (RTGS)نظام

  .مشترك) 22(والبالغ عددهم 
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    ACH(Automated Clearing House(نظام المقاصة اآللية   -

يتيح نظام المقاصة اآللية لملفات اوامر الدفع من التبادل بين المـشاركين واحتـساب              

ى نظـام التـسوية     ن وتقديم صوافي اوامر التسوية ال     كي الوضع التبادلي لكل المشار    يصاف

ويساهم النظام في تسهيل عملية ارسال اوامر الدفع بـصورة          )  RTGS (االجمالية اآلنية 

وقد تـم   .  الى النظام المركزي التمام عملية التسوية مباشرة       نظمة المصارف مباشرة من ا  

 وبلغ عدد المـصارف المـشاركة فـي         14/9/2006تشغيل النظام بصورة فعلية بتاريخ      

  .مصرف مع فروع البنك المركزي كافة) 19(النظام 

  

  CEP(Check Enablement Project(نظام مقاصة الصكوك االلكترونية  -

 يعمل على تبادل الصكوك الكترونياً بين المصارف        اصة اآللية وهو جزء من نظام المق    

 مـع سـتة     3/1/2011بدأ العمل به بتاريخ     ، وقد    المرمز من خالل اعتماد صورة الصك    

بغداد، التجاري، الشرق االوسط، العـراق للتجـارة، دار الـسالم ومـصرف             (مصارف  

ميع المصارف العاملة فـي  ويجري العمل حاليا بالتوسع التدريجي ليتم تغطية ج       ) االقتصاد

  .2011 خالل عام  العراق وفروعها

  

 IIBN(Network  Banking-Iraq Inter   ( ربط المصارف العراقية  شبكة -

تم العمل على هذا المشروع لتهياة بنية تحتية لالتصاالت لـدعم نظـام المـدفوعات               

تطبيقات االخرى مـن    العراقي الخاص بعمليات معالجة االموال والمعامالت الكترونياً وال       

تعتبـر  و ) WIMAXK, Microwave(خالل استخدام تقنيات االتـصاالت الالسـكلية   

 حيث تحمل صـفات امنيـة       الوسيلة الوحيدة المعتمدة للدخول الى انظمة الدفع االلكتروني       

  -:وتشمل مراحل العمل وسرعة عالية

ـ تربط موقع البنك المركزي العراقي في بغداد مع االدارات العامة          - مـصرف  ) 45( ل

  .اهلي وحكومي باالضافة الى وزارة المالية

 وفـروع   للمـصارف  جميع الفروع الرئيسية      على توسيع الشبكة لتشمل    مستمرالعمل   -

 . تباعالمصارف اجنبية حصلت على اجازات للعمل في العراق
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 Data Base of CBI Projectمشروع قاعدة بيانات البنك المركزي  -

 المشاريع التي يعمل البنك المركزي العراقي على انجازها خـالل            هو واحد من اهم     

الفترة القادمة تتم ادارة هذا المشروع من قبل البنك المركزي العراقي، الخزانة االمريكية،             

  .  صندوق النقد الدولي، البنك الدولي واالطراف االخرى



مليار دينار

االهمية النسبية %20082009القطاعات

5716.86132.74.38الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

86867.15665440.42التعدين والمقالع

86564.756231.240.12       النفط الخام

302.4422.80.3        االنواع االخرى من التعدين

2331.83369.42.4الصناعة التحويلية

1307.91686.11.2الكهرباء والماء

5972.87066.15.04البناء والتشيد

12030.914185.910.12النقل والمواصالت والخزن

10078.111486.68.2تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

12970.21454710.38المال والتامين وخدمات العقارات

2023.12373.91.69         البنوك والتامين

10947.112173.18.69        ملكية دور  السكن

19394.525031.317.86خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

156670.1140159.1100المجموع حسب االنشطة

687.8828.9ناقصا رسم الخدمة المحتسب

155982.3139330.2الناتج المحلي االجمالي

المصدر : وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

جدول رقم (1)
الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية لعامي 2008 - 2009 



نسبة التغير 1:2 2009 (2)2008  (1)
نسبة التغير 1:2 2009 (2) 2008  (1)%

%20082009

1212551700.435.5218.6336.7-5741.25049.8الحنطة

47.8404501.524.174.8178-53952817.6الشعير

30.8711.5787.9-37.5250.3173.1-351.8219.7الرز

ـــــــــــ29.61909.3237524.4-114888087.1المجموع

المصدر:   وزارة التخطيط والتعاون االنمائي - الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات

االنتاج (الف طن) غلة الدونم الواحد(آغم)المساحة المزروعة (الف دونم)

جدول رقم (2)

المحصول

االنتاج الزراعي والمساحات المزروعة في العراق وانتاجية الدونم الواحد لعام 2009 مقارنة بعام 2008 



الف طن

نسبة التغير % (1:2)عام 2009 (2) عام 2008 (1) النوع

300.3307.32.3سماد يوريا

92.6155.668سماد فوسفاتي

392.9462.917.8المجموع

الف طن

نسبة التغير % (1:2 )عام 2009 (2)عام 2008 (1)النوع

ـــــــ2.6ــــــــاالسمنت االبيض

46.2-1773.3953.9االسمنت العادي

8.1-511.7470.1االسمنت المقاوم

37.6-22851426.6المجموع

انتاج آميات االسمنت بانواعه (االبيض ، العادي ، المقاوم) لعام 2009 مقارنة بعام 2008

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن مرآز المعلومات والمعرفة الفنية

جدول رقم (3)
آميات انتاج االسمدة لعام 2009 مقارنة بعام 2008

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن مرآز المعلومات والمعرفة الفنية

جدول رقم (4)



    ميكا واط / ساعة

نسبة التغير (1:2) %2009  (2) 2008  (1)البيان

4548.85913.230انتاج الطاقة

8376.38864.35.8الطلب على الطاقة

3827.52951.122.9العجز

      ميكا واط / ساعة

معــدل الخطــوط 2009 معــدل الخطــوط 2008 البيان 

1262.11674.9الخط التـــرآي

28676108.2الخط االيــراني

4129.17783.1مجموع الخطوط

المصدر:  وزارة الكهرباء

جدول رقم (5)
المعدل السنوي للطاقة الكهربائية ( االنتاج ، الطلب ، العجز) لعامي 2008 - 2009

المصدر:  وزارة الكهرباء 

معدل  استيراد الطاقة الكهربائية حسب الخطوط  لعامي 2008 - 2009 
جدول رقم (6)



20082009الشهر

36672214آانون الثاني 

22361974شباط

20102036اذار

18371640نيسان

11361380مايس

16231307حزيران

1559832تموز

1793608اب

1701767ايلول

1135945تشرين االول

9211223تشرين الثاني

400614آانون االول

2001815540المجموع

المصدر : غرفة تجارة بغداد

( 7) جدول رقم

عدد التجار والشركات المسجلة في غرفة تجارة بغداد لعامي 2008 - 2009



                                                                                                  ( مليار دينار )

 األساس النقدياالحتياطيالودائع آجزء من M2ودائع العملة األجنبية
العملة خارج الجهاز 

السيولة المحليةالمصرفي
 Foreign

 Currency
Deposits

 Deposits
Component Of M2Bank ReserveBase Money

 Currency
Outside Banks

M2    

6,05712,68415,52029,87314,35327,037آانون الثاني /2008

7,08510,60217,79732,54414,74725,349شباط

7,24010,80818,29833,40115,10325,911آذار

6,22210,89916,42431,60615,18226,081نيسان

6,23211,02017,53133,09115,56026,580أيار

7,60111,99020,02636,51716,49128,481حزيران

7,92912,54421,06638,34717,28129,825تموز

7,70013,51421,11638,48217,36630,880آب

8,26514,16718,66237,03118,36932,536أيلول

6,64313,26120,53138,56518,03431,295تشرين األول

8,05815,48521,70639,80118,09533,580تشرين الثاني

7,59716,42724,36642,85918,49334,920آانون األول

7,59816,60622,947425281958136187آانون الثاني /2009

8,19117,72923,041429711993037659شباط

7,94417,07722,137420331989636973آذار

8,51416,95222,252420211976936721نيسان

8,08117,06322,086419801989436957أيار

6,92718,04722,387421511976437811حزيران

7,87018,23122,869434452057638807تموز

8,03919,23820,499409512045239690آب

7,97421,83520,407415552114842983أيلول

7,64621,98821,661425942093342921تشرين األول

8,18322,50922,340436452130543814تشرين الثاني

8,90223,66223,494452702177645438آانون األول

الشهر

جدول رقم (8)
المجمالت النقدية خالل عامي 2008 و2009

Monetary Aggregates  2008 & 2009



   مليار دينار 

الودائع الجاريةالودائع االدخاريةالودائع الزمنيةاالجمالي

TotalTime DepositsSaving DepositsDemand Deposits

11,0153812,7537,881Jan./2008آانون الثاني /2008

.8,8774122,8945,571Febشباط

8,9844292,9685,587Marchآذار

9,3585063,0515,801Aprilنيسان

9,6704723,1586,040Mayأيار

10,6754843,3226,869Juneحزيران

11,2095003,5117,198Julyتموز

.11,9795293,6807,770Augآب

.12,4646093,8498,006Septأيلول

.12,6086393,9348,035Octتشرين األول

.Nov 13,7306684,0219,041تشرين الثاني 

.14,7007164,2879,697Decآانون االول 

14,6076324,3799,596Jan./2009آانون الثاني /2009

.15,6836364,53310,514Febشباط

15,0576434,6909,724Marchآذار

14,9496514,7959,503Aprilنيسان

14,9687234,8189,427Mayأيار

15,9547414,87110,342Juneحزيران

16,1627324,92210,508Julyتموز

.17,2277325,02011,475Augآب

.19,8597375,09714,025Septأيلول

.19,9976775,13614,184Octتشرين األول

.Nov 20,6066975,23614,673تشرين الثاني

.21,7517095,51815,524Decآانون األول

التاريخ

جدول رقم(9)

الفترة

الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي 2008- 2009



   مليار دينار 
القطاع العامالقطاع الماليالقطاع الخاصاالجمالي

TotalPrivat setorFinancial setorPublic Secter

11,0158,2833412,391Jan./2008آانون الثاني /2008

.8,8776,3573032,217Febشباط

8,9846,2933592,332Marchآذار

9,3586,5712842,503Aprilنيسان

9,6706,4222852,963Mayأيار

10,6756,7804913,404Juneحزيران

11,2097,1415963,472Julyتموز

.11,9797,4898293,661Augآب

.12,4647,8347813,849Septأيلول

.12,6087,9277213,960Octتشرين األول

.Nov 13,7308,4615844,685تشرين الثاني

.14,7009,0607124,928Decآانون األول

14,6079,5634914,553Jan./2009آانون الثاني /2009

.15,68310,0235265,134Febشباط

15,0579,6155114,931Marchآذار

14,9499,5754554,919Aprilنيسان

14,9689,1465435,279Mayأيار

15,9549,4485056,001Juneحزيران

16,1629,3504196,393Julyتموز

.17,2279,4094367,382Augآب

.19,8599,7124509,697Septأيلول

.19,9979,9104709,617Octتشرين األول

.Nov 20,60610,00047010,136تشرين الثاني

.21,75110,38245710,912Decآانون األول

جدول رقم (10)

الفترةالتاريخ

             الودائع لدى المصارف التجارية حسب القطاع  لعامي2008- 2009



( مليار دينار )

االجمالي
الديون المتأخرة 

خصم االوراق القروض والسلفالتسديد
التجارية

الحسابات الجارية 
المدينة (المكشوف)

TotalOverdue 
Debts

Loans  & 
Advances

Discounted 
Billsoverdrafts

.3,4661991,845551,367Janآانون الثاني /2008 

.3,0802031,83057990Febشباط

3,8012142,57560952Marchآذار

3,6152132,45558889Aprilنيسان

3,3262102,09961956Mayأيار

3,4072132,21466914Juneحزيران

3,7592122,57355919Julyتموز

.4,0292072,88353886Augآب

.4,1862063,10560815Septأيلول

.4,3082033,21958828Octتشرين األول

.Nov 4,4092043,30657842تشرين الثاني

.4,5542193,32861946Decآانون األول

4,7212243,399761,022Jan./2009آانون الثاني /2009

.4,7732273,408741,064Febشباط

4,8932373,516691,071Marchآذار

5,0492313,613681,137Aprilنيسان

5,1272303,621831,193Mayأيار

5,1922333,650821,227Juneحزيران

5,3202453,699831,293Julyتموز

.4,9652473,453801,185Augآب

.5,0032423,511761,174Septأيلول

.5,1822353,590781,279Octتشرين األول

.Nov 5,2422343,617781,313تشرين الثاني

.5,2912393,674791,299Decآانون األول

جدول رقم (11)

                    االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي 2008- 2009                                

Creditالفترة 



( مليار دينار )
االجمالي القطاع العامالقطاع الخاصالقطاع المالي

Financial SectorPrivate SectorPublic SectorTotaL

7652,4362653,466آانون الثاني /2008

2662,5492653,080شباط

2482,8137403,801آذار

2712,6087363,615نيسان

2812,7482973,326أيار

2712,8363003,407حزيران

2823,1613163,759تموز

3003,4302994,029آب

3843,5902124,186أيلول

4063,6912114,308تشرين األول

4093,8181824,409تشرين الثاني

3923,9781844,554آانون األول

4334,1101784,721آانون الثاني /2009

4344,1551844,773شباط

4264,3021654,893آذار

4204,4292005,049نيسان

4014,5301965,127أيار

3984,5961985,192حزيران

3894,7331985,320تموز

3894,3801964,965آب

3814,4241985,003أيلول

3944,5901985,182تشرين األول

4264,6201965,242تشرين الثاني

4474,6461985,291آانون األول

جدول رقم (12)

الفترة

االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعامي 2008 و 2009



     مؤشرات التداول الرئيسية لسوق العراق لألوراق المالية موزعة قطاعيا للعراقيين لعام 2009                

عدد األسهم القطاع

المتداولة

حجم التداول   

 Trading

Volume

SECTORSharesمليار دينار

182.086.1319.277.52800456.821المصارف

17.68.329.97.31039921.127الصناعي ي

1.70.842.610.3707714.310والسياحي

3.91.914.53.526735.410الخدمات

4.01.93.50.93210.79االستثمار

1.30.61.10.36641.37الزراعي

0.80.41.00.22010.45التأمين

211.3100411.81004933910089المجموع

    

      Main Trading indicators distributed in to Sectors  2009      

(13) جدول رقم

األهمية 

النسبية (%)

المصدر: سوق العراق لالوراق المالية 

عدد الشركات المدرجة  

  NO.OF 

CO.LISTED

األهمية 

النسبية (%)

عدد العقود 

 No.of

Trans

األهمية 

النسبية (%)



مليون دينار

Oil Revenue   

االيرادات النفطية

Tax Revenue 

االيرادات الضريبية

Change in the 

stock of T-bills     

التغير في رصيد الحواالت

Total Revenue 

   االيرادات الكلية

1+2+3
123456

Total 200870,121,691985,837-18,95071,088,57859,403,37511,685,203

Jan.092,193,13067,151-39,5102,220,7712,129,13291,639

Feb.1,906,76271,805-201,978,5472,558,148-579,601

March2,382,522101,033-102,483,5452,886,278-402,733

April2,681,27893,092-60,5002,713,8703,086,171-372,301

May3,024,007569,075100,0203,693,1023,821,160-128,058

June3,685,78691,24999,9903,877,0254,828,109-951,084

July4,358,071100,752300,0004,758,8234,253,096505,727

Aug.4,457,4271,705,378-100,0206,062,7854,042,4632,020,322

Sept.4,539,62998,420-300,0004,338,0495,469,022-1,130,973

Oct.4,419,99098,459-89,0004,429,4495,125,091-695,642

Nov.4,569,303116,377181,5204,867,2005,322,863-455,663

Dec.5,091,324222,018376,0105,689,3529,045,492-3,356,140

Total 200943,309,2283,334,809468,48047,112,51752,567,025-5,454,508

Govt. Budget Expenditures and Financing  2008 - 2009

Revenue   االيرادات 

جدول رقم (14)
الموازنة العامة للدولة لعام 2009 

Expenditures 

النفقات

surplus/deficit    

     الفائض/ العجز    

     4-5

Period       

المدة



تاريخ تاريخ المزادرقم المزاد
االستحقاق

فترة 
االستحقاق/

يوم

مبلغ 
االصدارية

مبلغ 
العروض 
المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة لصالح 
المصارف(المباع)

المبلغ 
المستحصل 

لحساب البنك 
المرآزي

عدد 
العطاءات 
الناجحة

عدد 
المزايدين

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
المحالة

عدد 
الفائزين 

بالعطاءات 
التنافسية

مدى ااسعار 
العائد للعطاءات 

المقدمة%

اسعار 
القطع%

المسدد 
حسب تاريخ 
االستحقاق

D636/1/2009الغي

D6421/1/200911/7/200918210000020001010001093702187100010411,00-14,8013.50100010

D653/2/20095/8/200918210000012950010001093484165100010412,30-15,0014.00100010

D6617/2/200919/8/200918210000019600010000093649196100000514,5-11,0013.60100000
D673/3/20092/9/200918210000023350010001093921105100010510,00-14,0013.00100010
D6817/3/200916/9/200918210000044800010001095261321110001049,50-13,5010.00100010
D6931/3/200930/9/20091821000004325001000109594418510001057,00-11,008.50100010
D7014/4/200914/10/200918210000042000010002096183261110001095,00-10,008.00100020
D7128/4/200928/10/200918210000053100010000096861271210000035,00-10,006.50100000
D7212/5/200911/11/20091821000003625001000109710517910001055,00-9056.00100010
D7326/5/200925/11/20091821000004160001000109757722910001044,50-10,005.00100010
D749/6/20099/12/20091821000003100001000009733110410000025,00-7,005.50100000
D7523/6/200923/12/20091821000003200001000009775811410000024,00-5,304.60100000
D767/7/20096/1/2010182100000225000100000978057310000024,00-5,304.50

D7721/7/200920/1/20101821000002230001000109757714410001043,90-5,205.00

D784/8/20093/2/20101821000001990001000009747317310000034,00-5,505.20

D7918/8/200917/2/20101821000002810001000009718917510000033,9-6,505.80

D801/09/20093/03/2009182100000247000100010973418310001034.00-6.105.50

D81الغي

D8229/09/200931/03/20101821000001790001000109757816410001044.10-6.305.00

D8313/10/200914/04/20101821000001390001000109734115410001044.00-6.005.50

D8427/10/200928/04/20101821000002150001000209758717510002054.10-6.005.00

D8510/11/200912/05/2010182100000170000100000973787310000034.00-6.005.40

D8624/11/200926/05/2010182100000150000100000973316310000034.00-6.005.50

D878/12/20099/06/2010182100000165000100000973317410000035.00-7.005.50

D8822/12/200923/06/2010182100000200000100000973315210000015.00-6.005.5

مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي استحقاق 182 يوم المقامة خالل عام 2009
 مليون دينار

جدول رقم (15)



تاريخ االستحقاقتاريخ المزادرقم المزاد
فترة 

االستحقاق/
يوم

مبلغ 
االصدارية

مبلغ 
العروض 
المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة لصالح 
المصارف(المباع)

المبلغ 
المستحصل 

لحساب وزارة 
المالية

عدد 
العطاءات 
الناجحة

عدد 
المزايدين

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
المحالة

عدد الفائزين 
بالعطاءات 
التنافسية

مدى ااسعار 
العائد 

للعطاءات 
المقدمة%

اسعار 
القطع%

المسدد حسب 
تاريخ 

االستحقاق

الغيالمائة

14,514.5060500-26/1/200928/4/200991200000605006050058389165600000512,5الواحد بعد المائة

الغيالثاني بعد المائة
14,0013.80200000-23/2/200926/5/20099120000028350020000019334824719850079,50الثالث بعد المائة

الغيالرابع بعد الماتئة

12,0010.00200010-23/3/200923/6/20099120000043000020001019514425819851078,50الخامس بعد المائة

الغيالسادس بعد المائة

الغيالسابع يعد المائة

7,206.10150000-4/5/20094/8/20099115000022600015000014775313614900034,0الثامن يعد المائة

10,006.00150020-18/5/200918/8/20099115000035950015002014780919714902055,00التاسع بعد المائة

9,005.50150000-1/6/20091/9/20099115000028100015000014797111614900043,50العاشر بعد المائة

الغيالحادي عشر بعد المائة

5,004.60150000-30/6/200929/9/20099115000025200015000014829915514900044,00الثاني عشر بعد المائة

5,004.60150000-13/7/200913/10/20099115000022600015000014829910314900034,00الثالث عشر بعد المائة

5,005.00150000-27/7/200927/10/2009911500001510001500001481547214900024,00الرابع عشر بعد المائة

6,506.50200000-10/8/200910/11/2009912000002210002000001968108319900033,50الخامس عشر بعد المائة

الغيالسادس عشر بعد المائة

الغيالسابع عشر بعد المائة

الغيالثامن عشر بعهد المائة

5.55.50-5/10/20095/01/2010912000001075001075001060464210700024.5التاسع عشر بعد المائة

5.505.50-19/10/200919/01/2010912000001035001035001021004210300025.00العشرون بعد المائة
5.505.50-2/11/20092/02/201091200000181500181500179044104180000044.50الحادي والعشرون بعد المائة

6005.50-16/11/200916/02/20109120000023550020002019731412619852064.50الثاني والعشرون بعد المائة

الغيالثالث والعشرون بعد المائة
6.006.00-14/12/200916/03/2010912000001760001760001734066217500025.00الرابع والعشرون بعد المائة

5.505.50-28/12/200930/3/1010912000002010002000101973045219901025.00الخامس والعشرون بعد المائة

 مليون دينار
مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق 91 يوم المقامة خالل عام 2009

جدول رقم (16)



الف دوالر ) )

الكليحوالةنقدالكليحوالةنقد

%80%56%2014251494480169590572408023298003053880259آانون الثاني

%62%37%1447551318185146294056160018019582363558288شباط

%65%40%2484451535875178432078899521492402938235218اذار

%23%25%309260179192021011803391752247098258627310نيسان

%73%48%1280001630505175850561742024172283034648382مايس

%54%44%3031451555805185895061572022385382854258103حزيرن

%18%58%67-7903701657309244767926350026180152881515تموز

%29%68%68-6891451722545241169021923028865103105740اب

%37%62%75-340010150022018402308622024358202522040ايلول

%12%44%86-7160952188513290460810162031409643242584تشرين االول

%17-%17%97-917685218333031010153147025455102576980تشرين الثاني

%13%53%72-7904451710630250107522028026104032830683آانون االول

%31%45%18-5578780202893172586809745693102942108433990394المجموع

%31%45%18-4648981690776215567538077624517572832533المعدل الشهري

%18%30%27-231488418810733716986109372126358المعدل اليومي

مقارنة  الكميات المباعة للمصارف (نقد وحوالة) في مزاد العملة األجنبية لعامي 2008 و 2009    
جدول رقم (  17 )  

نسبة التغير 
للنقد% الشهر

نسبة التغير الكميات المباعة لعام 2009الكميات المباعة لعام 2008
للحوالة%

نسبة التغير 
الكلي%



(مليون دوالر)

الشهر
مشتريات البنك

المرآزي من وزارة 
المالية

مشتريات البنك 
المرآزي من المصارف 

ودوائر الدولة
المجموع

20084550035045850

00.61آانون الثاني

00.51شباط

01.01أذار

20000.32000نيسان

10000.41000مايس

55003.55504حزيران

30001.03001تموز

01.41أب

20001.02001أيلول

20002.02002تشرين األول

40001.34001تشرين الثاني

35000.43500آانون األول

23,0001323013المجموع الكلي

 مشتريات البنك المرآزي من العملة االجنبية  لعامي 2008 و2009
جدول رقم  (18)       



المعدل السنوي 2009الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االولالمعدل السنوي2008الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول

8485.69148.58938.89906.991209670.49541.510044.310014.29817.6المواد الغذائية

1616.41607.51643.51655.51630.71686.81759.117261729.11725.3الدخان والكحوليات

4596.54617.54684.84722.34655.34565.44459.74448.84494.34492.1االقمشة والمالبس واالحذية

4589.84679.64882.94955.34776.94786.747554740.44736.34754.6السلع المنزلية (االثاث)

276286232138.4230350251045.6247455199463.3139395.8138255.3143271.2155096.4الوقود واالضاءة

3178430146.532372.933279.931895.831632.530840.131270.230986.731182.4النقل والمواصالت

50435.351218.753323.85352752126.252153.451594.151711.651779.751809.7الخدمات الطبية واالدوية

15711.715934.816139.31634116031.716444.416896.1170291749316965.6سلع وخدمات متنوعة

92149.493615.394333.99587493993.297764100433.1102707.5104657.5101390.5االيجار

24799.324396.924465.225743.624851.324608.123518.524094.724399.124155.1الرقم القياسي العام 

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجهاز المرآزي لألحصاء .

جدول رقم (19) 
الرقم القياسي السعارالمستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 2008 - 2009

المجموعة
المعدل الفصلي 2009المعدل الفصلي 2008

100=1993



100=1993

الفصل االولالمجموعة 
معدل التغير 
عن العام 
السابق%

الفصل الثاني
معدل التغير 
عن العام 
السابق %

الفصل الثالث
معدل التغير 
عن العام 
السابق %

الفصل الرابع 
معدل التغير 
عن العام 
السابق %

المعدل السنوي

9670.4149541.54.310044.312.410014.21.19817.6المواد الغذائية

1686.84.41759.19.4172651729.14.41725.3الدخان والكحوليات

4.84492.1-54494.3-3.44448.8-0.74459.7-4565.4االقمشة والمالبس واالحذية

4.44754.6-34736.3-4786.74.347551.64740.4السلع المنزلية (االثاث)

43155096.4-40143271.2-40138255.3-3139395.8-199463.3الوقود واالضاءة

6.931182.4-3.430986.7-0.530840.12.331270.2-31632.5النقل والمواصالت

351779.73.351809.7-52153.43.451594.10.751711.6الخدمات الطبية واالدوية

16444.44.716896.16170295.517493716965.6سلع وخدمات متنوعة

977646.1100433.17.3102707.58.9104657.59.2101390.5االيجار

5.224155.1-1.524399.1-3.624094.7-0.823518.5-24608.1الرقم القياسي العام 

جـدول رقـم (20)
                       مـعـدالت الـتـغـير للـرقـم الـقـيـاسـي السـعـار الـمـستـهـلك بـحـسـب الـفـصـول لـعـام 2009                             

المصدر: وزارة التخطيط ، الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات .



100=1993

المعدل السنوي الوزنالمجاميع
2008

المعدل السنوي 
2009

 معدل النمو لعام 
2009    مقارنة بعام 

% 2008

63.291209817.67.7المواد الغذائية

3.51630.71725.35.8الدخان والكحوليات

3.5-9.74655.34492.1االقمشة والمالبس واالحذية

0.5-3.14776.94754.6السلع المنزلية (االثاث)

37.3-2.1247455155096.4الوقود واالضاءة

2.2-4.931895.831182.4النقل والمواصالت

0.6-1.552126.251809.7الخدمات الطبية واالدوية

0.516031.716965.65.8سلع وخدمات متنوعة

11.593993.2101390.57.9االيجار

2.8-10024851.324155.1الرقم القياسي العام

جـدول رقـم (21)
                مـعـدل نـمـو االسـعـار لـعـام 2009 مـقـارنـة بـعـام 2008             

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات .



مليار دينار

المجموع90 يوم30 يوم7 ايامالمجموع30 يوم14 يوم     7 ايامالمجموع90 يوم30 يوم7 ايامالمجموع30 يوم14 يوم7 ايام

11ــــ22115615523324249751010007966542148359856آانون الثاني

10ــــ221916129241438502287328782058366855شباط

ــــــــــــــــ3643ــــــــ9397841914361368402203643اذار

ــــــــــــــــ3628ــــــــ3084203739402613112402553628نيسان

ــــــــــــــــ4069ــــــــ1936447594297712812402524069ايار

ــــــــــــــــ3903ــــــــ2406888533382711712402413903حزيران

ــــــــــــــــ3065ــــــــ2811065571191730033065تموز

ــــــــــــــــ2946ــــــــ469600603167230032946اب

ــــــــــــــــ3287ــــــــ15871391164446221000103287ايلول

ــــــــــــــــ3099ــــــــ107611411678389590093099تشرين االول

ــــــــــــــــ3201ــــــــ933834107528429260983201تشرين الثاني

ــــــــــــــــ2803ــــــــ940705110627511360192803آانون االول

2009

االيداعات القائمة بالدوالر االمريكي (بما االيداعات القائمة بالدينار العراقي
يعادلها بالدينار العراقي)

جدول رقم (22)
االيداعات القائمة بالدينار العراقي والدوالر االمريكي خالل عامي2008 و 2009 

2008

االيداعات القائمة بالدوالر االمريكي (بما االيداعات القائمة بالدينار العراقيالشهر
يعادلها بالدينار العراقي)



سعر فائدة البنكالشهر
التوفير لدى

المصارف

الثابتة لدى

المصارف

االئتمان لدى

المصارف
معدل االيداع 
المصرفي

%10.9%18.7%12.0%9.7%20.0كانون الثاني/2008 
%10.9%18.5%12.0%9.7%19.0شباط 
%10.7%18.9%11.7%9.7%17.0آذار 

%10.7%18.6%11.8%9.7%17.0نيسان 
%10.6%18.4%11.7%9.6%17.0مايس

%10.7%18.4%11.6%9.7%17.0حزيران
%9.5%17.0%10.8%8.1%16.0تموز
%9.2%16.2%10.3%8.0%16.0أب

%9.2%16.2%10.5%8.0%16.0ايلول
%9.2%16.0%10.4%8.0%16.0تشرين االول 
%9.1%16.0%10.3%7.9%15.0تشرين الثاني 
%8.7%16.2%10.1%7.2%15.0كانون االول 

%9.9%17.4%11.1%8.8%16.8المعدل السنوي

%9.1%15.5%10.4%7.8%14.0كانون الثاني/2009 

%8.9%15.4%10.1%7.8%14.0شباط 

%8.1%15.4%8.7%7.6%11.0آذار 

%7.9%15.4%8.4%7.4%9.0نيسان 

%7.7%15.4%8.6%6.8%9.0مايس

%7.6%15.4%8.5%6.8%7.0حزيران

%6.6%15.5%8.6%4.7%7.0تموز

%7.1%14.4%8.5%5.8%7.0أب

%6.6%14.1%8.5%4.6%7.0ايلول

%6.1%14.4%7.6%4.6%7.0تشرين االول 

%4.9%13.8%6.5%3.2%7.0تشرين الثاني 

%4.9%13.7%6.5%3.2%7.0كانون االول 

%7.0%14.8%8.2%5.9%8.8المعدل السنوي 

سعر فائدة البنك ( Policy Rate) والمعدل الموزون السعار الفائدة على االيداع  واالئتمان المصرفي              
               خالل عامي 2008 و 2009

جدول رقم (23)



الشهر
معدل سعر 
السوق لعام 

2008

معدل سعر 
السوق لعام 

2009
نسبة التغير

معدل سعر 
المزاد لعام 

2008

معدل سعر 
المزاد لعام 

2009
نسبة التغير

%4-1,2141,170%4-1,2241179آانون الثاني

%3-1,2101,170%4-1,2251178شباط

%3-1,2081,170%4-1,2221178اذار

%3-1,2031,170%3-1,2161179نيسان

%3-1,2001,170%2-1,2121187ايار

%2-1,1971,170%2-1,2051180حزيران

%1-1,1871,170%1-1,2021184تموز

%1-1,1801,170%1-1,1961184اب

%1-1,1781,170%0.4-1,1881183ايلول

%0.4-1,1751,170%0.2-1,1851183تشرين االول

%0.2-1,1721,170%1,18311830.0تشرين الثاني

%0.2-1,1721,170%1,18011850.4آانون االول

%2-1,1931,170%2-1,2031182المعدل الشهري

جدول رقم ( 24)
مقارنة معدالت اسعار صرف الدوالر في مزاد البنك واالسواق المحلية لعامي 2008 و2009



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items
2009    
(FOB ) 

2009 
(CIF) الفقرات

first -current account -919.7 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 4,145.6         1-  الميزان التجاري

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

Crude oil  38,964.7 ـــ                                    - النفط الخام

          *Recorded 38,964.7                         المسجل*

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

Other exports ـــ                  123.6                   - الصادرات االخرى 

Others( imports counter entrey ) ـــ                  0.0                   -  االخرى ( القيد المقابل لالستيرادات ) 

          Imports 35,284.8 41,511.5             االستيرادات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           C.Private Sector Refined oil Products imports 20.8 24.5                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

Others( export counter entrey ) ـــ                  0.0               3- االخرى ( القيد المقابل للصادرات )

          2- Services, net -6,384.6              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,199.0                   المقبوضات 

                  Payments*** 8,583.6                   المدفوعات***              

         3- Income, net 3,317.7              3 - صافي الدخل

                Private, net (incl. NGOs) 13.9                    تعويضات العاملين

                Official 3,303.8                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 3,397.0                        المقبوضات 

              Payments 93.2                        المدفوعات 

             Interest 0.0 الفوائد                                     

           4- Transfers, net -1,998.4              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

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

                Official -2,139.4                      التحويالت الرسمية

              Receipts 23.3                      المقبوضات 

Total of Grants 0.0 اجمالي المنح

              ['Donor grants] 0.0                        { المنح المقدمة من الدول المانحة }                      

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

                Others 23.3                        االخرى

              Payments 2,162.7                    المدفوعات 

               UN Compensation Fund 1,948.2                       صندوق التعويضات 

               Others 214.5                      االخرى

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

جدول رقم (25)
 ميزان المدفوعات العراقي  لعام 2009 ( اولي)  

Iraqi Balance of Payment yearlt 2009 (primary)



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items
2009  
(FOB ) 

2009 
(CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount 6,998.1 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 10.2          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 11.7                الدائن

               debit 1.5                المدين  

      2- Financial Account/net 6,987.9          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,526.4              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 1,598.3 دائن 

               debit 71.9 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net 3,681.4              ب-  صافي استثمار الحافظة

               General Government 3,678.5                   1 - الحكومة العامة 

                        paid 18,328.6                       المسدد ( دائن ) 

                       drawing 14,650.1                       المسحوب ( مدين )

other Sectors 2.9                  2 - قطاعات أخرى  

               credit 12.4 الدائن 

               debit 9.5 المدين 

    c- Other Investment , net -4,037.2         ج- صافي االستثمار االخر

    Official , net 321.1               صافي االستثمارالرسمي 

      Assets 321.1                      الموجودات

       Claims held abroad 0.0                         المستحقات من الخارج

       DFI 316.8                          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

       UN Oil for Food credits                      4.3                            التغير في رصيد مذآرة التفاهم

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

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

        Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets 0.0                        الموجودات االخرى

      Liabilities 0.0                    المطلوبات 

       Loan disbursements 0.0                       المسحوب من القروض  

       Amortization 0.0                       التسديدات 

   Private, net/ ODC's -4,358.3                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

     Assets -5,715.6                          الموجودات 

      Liabilities 1,357.3                          المطلوبات 

     d- reserve assets 5,817.3          د-االصول االحتياطية

          Central bank (net; increase -) 5,817.3             البنك المرآزي  

        Reserves (increase -) 5,817.3                االحتياطيات (الزيادة -)

        Reserve Assets 5,817.3                الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold 0.0                   الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights -1,672.7                    حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                    وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Exchange 7,490.0                  الموجودات االجنبية 

        Currency and Deposites -12,670.2                        العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties                             -272.5                            لدى السلطات النقدية 

                With Banks -12,397.7                            لدى البنوك الخارجية

        Securities 20,160.2                        االوراق المالية

        Equities 0.0                             سندات الملكية

        Bonds & notes 0.0                             سندات واذونات
          Money Market Instrument
          \Financtial Derivatives, net 20,160.2                         ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

Other Cliams 0.0                      المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -6,078.4 ثالثا- صافي السهو والحذف

تابع جدول رقم (25)
 ميزان المدفوعات العراقي  لعام2009 (اولي)  

Iraqi  Balance of Payment yearlt 2009 (primary)
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  2008 مقارنة بعام 31/12/2009كما في للبنك المركزي العراقي المركز المالي 
  مليون دينار                                                                               

   
   2008                     2009                                                  الفقــرات        

  

  الموجودات       

   191458                 243941                 احتياطي الذهب                                    

  21114348              18022171                   النقد وارصدة لدى البنوك المركزية             

   8500492              12440309                     ارصدة لدى المصارف                       

   28593822             18741265                  يخ االستحقاقر  سندات الخزينة محتفظ بها لتا    

   3969090               3969090 ارصدة لدى وزارة المالية                                         

   2313054               4307174   العمالت االجنبية لدى صندوق النقد الدولي           استثمار     

   33904                  84299    عقارات ومعدات                                                

                               49320                 149572      موجودات اخرى                                              

  64765488              57957821                                         اجمالي الموجودات      

    

  المطلوبات      

   21304418                 24169401        النقد المصدر للتداول                                     

   2223931                  1184350      سندات الخزينة المصدرة                                    

   26147184                25553451     ودائع المصارف المحلية                                     

   238720                   238412       ارصدة حكومات ومصارف اجنبية                         

   2109164                  3863689        ارصدة صندوق النقد الدولي                               

   14642326                  1502912      ارصدة مؤسسات حكومية                                  

                             117289                     98239   مطلوبات اخرى                                                

  66783032                45661045                                                 لمجموع ا     

  

  حقوق الملكية     

   100000                  100000 رأس المال                                                      

    2100                     2100 االحتياطي العام                                                  

   191443                   243926 تقييم الذهب                                   احتياطي اعادة    

  )2311087                 (1001341)                        الخسائر المتراكمة( االرباح المحتجزة   

  )2017544     (            1347367   )                          العجز(مجموع حقوق الملكية      

                             64765488               57957821 اجمالي المطلوبات والحجز                                     
 


