
رة العراقي بصوالبيانات الالزمة إلعداد ميزان المدفوعات مصادر تجميع إن 

ت  عامة والخدمات التي هي جزء أساسي من الحساب الجاري في ميزان المدفوعا

أستخدام تجميع البيانات بهو الجهاز المصرفي المجاز بالتعامل الخارجي ، ويتم 

حكومية  برنامج األكسل ، حيث إن البيانات ترد الى القسم من جميع المصارف ال

(  4)قم باإلستفادة من الكشوفات الدورية روالخاصة المجازة بالتعامل الخارجي  

الدورية المتعلقة بالمبالغ الواردة من خارج العراق بالعملة األجنبية والكشوفات

بية المتعلقة  بالمبالغ المحولة الى خارج العراق بالعملة االجن( أ2)و ( 2)رقم 

.المستنديةولجميع األغراض بما فيها اإلعتمادات 

وزارة الى البيانات الواردة عن طريق الوزارات والدوائر غير المرتبطة بإضافة 

ة ،  الهيئة العليا للحج والعمرة ، مديرية شؤون اإلقام)التي لها تعامل خارجي 



إيرادات)،الخارجيةوزارة،الدولةودوائرالوزاراتموفديبيانات

المركزيالبنكدوائر،(الخارجفيالسفاراتومصروفات

،(المحاسبةدائرة،القانونيةاإلستثمار،دائرة،اإلصداروالخزائن)

.الماليةوزارة،300600حساب



1- للمدخالت المادية  المملوكة آلخرينخدمات الصناعات التحويلية.

2- آخرالمدرجة في موضع خدمات الصيانة واإلصالح غير.

3-النقل.

4-السفر.

5-اإلنشاءات.

6- ومعاشات التقاعدخدمات التأمين.

7-الخدمات المالية.

8- في موضع آخرغيرالمدرجة الفكرية رسوم إستخدام حقوق الملكية.

9- والمعلوماتوالكومبيوتر خدمات اإلتصاالت.

10-خدمات األعمال األخرى.

11- والترويحيةالخدمات الشخصية والثقافية.

12- في موضع آخرالمدرجة السلع والخدمات الحكومية غير.



يانةالصتشمل خدمات الصيانة واإلصالح غير المصنفة في موضع آخر أعمال 

العكس و)واإلصالح التي يقوم بها المقيمون للسلع المملوكة لغير المقيمين 

(.صحيح

و في بهما أيقوم تتم أعمال الصيانة واإلصالح في موقع الطرف الذي ويمكن أن 

في هذا البند أعمال الصيانة واإلصالح للسفن، وتدخل مكان آخر



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات

حسب بيانات الجهاز صيانة الطائرات  والسفن 

المصرفي

بياناتوجود تقارير أو عدم

من الشركات التابعة لوزارة 

النقل تبين حجم تلك 

النشاطات، إضافة الى تأخر

ورود البيانات من المصارف 

.التجارية العاملة في العراق



صلمايتيشمل النقل عملية نقل األشخاص واألشياء من موقع الى آخر ، وكذلك 

ه وتدخل في هذ.بها من خدمات داعمة ومساندة وإستئجار الناقلين مع الطواقم 

.أيضاً الخدمات البريدية وخدمات توصيل الرسائل والطرودالفئة 

(.ائعأو البضالركاب )النقل حسب طريقة النقل وماهو منقول ويمكن تصنيف 



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات
-:النقل البحري -1

مسافرين-أ

شحن-ب

.(إيجار وسائل نقل بأطقمها)أخرى -ج

الجهاز المصرفيبيانات

ات بيانات من الشركوجود تقارير أو عدم

التابعة لوزارة النقل تبين حجم تلك

النشاطات، إضافة الى تأخر ورود 

ة البيانات من المصارف التجارية العامل

.في العراق

-:النقل الجوي -2

.مسافرين-أ
.شحن-ب

:أخرى-ج

رسوم المسافرين بالطائرات المدنية-

عن   300600مدفوعات من حساب -

.إيجارالطائرات

إيرادات عن اجورخدمات هبوط وإيواء-

الطائرات

الجهاز المصرفيبيانات

البنك/أجور نقل العملة الوطنية والدوالر

دائرة اإلصدار إضافة الى بيانات/المركزي

.الجهاز المصرفي

. 300600حساب بيانات حساب 

.الجهاز المصرفيبيانات

تأخر ورود البيانات من المصارف التجارية

.العاملة في العراق

تأخر ورود البيانات من المصارف التجارية

.العاملة في العراق

اليوجد تأخير

تأخر ورود البيانات من المصارف التجارية

.العاملة في العراق



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات

(أنابيب،أخرى/سكك/بري)طرق نقل أخرى-3

.مسافرين-أ

:شحن-ب

:بري-

من قيمة اإلستيرادات % 11-

.الكلية

:أخرى-ج

.أجور خزن-

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.IMFحسب المشاورات مع 

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

.اليوجد تأخير

.تأخر ورود البيانات 

.تأخر ورود البياناتحسب بيانات الجهاز المصرفي.خدمات البريد وحمل الرسائل-4

تابع



الدراسة أو السلع والخدمات التي يقتنيها األشخاص الذين يقومون ب-:السفريشمل 

.الصحية أثناء وجودهم خارج إقليم إقامتهمالرعاية 

املون الذي يقوم به العمال الموسميين والعوالخدمات أيضاً شراء السلع ويشمل 

اد الذي الذين يعملون لفترات قصيرة في اإلقتصالعمال الحدود وغيرهم من عبر 

بهيعملون 



الصعوبات التي يواجهامصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات
رسمي/ سفر -أ

إيفاد رسمي-

إيفاد رسمي-

تدريب -

.الدولة كافةإحصائية الموفدين لوزارات

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.300600حسب بيانات  حساب 

.والهيئات كافةعدم شمول الوزارات

.تأخر ورود البيانات 

.اليوجد تأخير

-:شخصي/ سفر -ب

.دراسة-

.عالج-

:أخرى -

حج ومعتمرين وزيارة * 

العتبات المقدسة

العتباتحج وزيارة* 

.سياحة* 

سياحة-1

وافدين عرب وأجانب-2

مغادرين من العراقيين-3

.اإلستثماردائرة/من حساب وزارة المالية 

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.الهيئة العليا للحج والعمرة

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.دائرة شؤون اإلقامة

.دائرة شؤون اإلقامة 

.اليوجد تأخير

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

.البياناتتأخر ورود

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

تأخر ورود البيانات



التي في أو تجديد أو توسيع األصول الثابتةإنشاء أعمال اإلنشاءات تشمل خدمات 

ر أو إدخال تحسينات على األراضي ذات طبيعة هندسية ، وسائشكل مبان ، 

.اإلنشاءات مثل الطرق والجسور والسدود

ع أيضاً مايتصل بذلك من أعمال تركيب وتجميع وتحضير الموقويشمل 
.واإلنشاءات العامة وكذلك الخدمات المتخصصة مثل الطالء والسمكرة والهدم



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات

.إنشاءات -1

.  إنشاءات -2

.300600حسب بيانات حساب 

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.اليوجد تأخير

.تاخر ورود البيانات

مما يعدم توفر بيانات اإلستثمار األجنب

أدى الى عدم توافر بيانات حقيقية 

.حاتللتشييد وعدم توفر بدائل كالمسو



تشمل إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن 

كية والفضائية طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات اإلذاعة والتلفزيون السل

ت النفاذ صيانة الشبكات وخدماإليها ، وخدمات والبريد األلكتروني والفاكس وما 
.األنترنتالى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة 

ية المتعلقة بالمعدات والبرمجيات الحاسوبفهي الخدمات أما خدمات الحاسوب 
.وإستشارات المعدات والبرمجيات الحاسوبية.وخدمات تجهيز البيانات

خدمات وكاالت االنباء وخدمات المعلومات األخرى )خدمات المعلومات وتشمل 

كانت عن كنشر البيانات واإلشتراك في الصحف والمجالت ونشر التقارير سواء
(.طريق البريد األلكتروني أو وسائل أخرى



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات

(.منها السويفت)سلكية والسلكية -1

.خدمات الكومبيوتر-2

.خدمات المعلومات-3

.وكاالت األخبار-أ

.األخرىخدمات المعلومات-ب

.300600حساب حسب بيانات

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

.حسب بيانات الجهاز المصرفي

حسب بيانات البنك المركزي

حسب بيانات الجهاز المصرفي

.اليوجد تأخير

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

.تأخر ورود البيانات

.اليوجد تاخير

.تاخر ورود البيانات



ثمار في يعرف االستثمار األجنبي المباشر بأنه قيام شركة أو منشأة ما باالست

لى مشروعات تقع خارج حدود الوطن األم وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير ع

.  عمليات تلك المشروعات

روع جديد أن يتخذ االستثمار األجنبي المباشر أشكااًل عديدة، كأنشاء مشويمكن 

.  أو من خالل عمليات الدمج والتملكقائمة ، بالكامل أو تملك أصول منشأة 

لك المستثمر صندوق النقد الدولي االستثمار األجنبي بأنه مباشر حين يمتويعرف 

ط في المائة أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات األعمال، على ان ترتب10

.المؤسسةهذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة 



ة التي تقوم وبذلك يختلف عن االستثمار في المحافظ والصناديق االستثماري

مع ها،  إدارتبشراء أصول الشركات بهدف تحقيق عائد مالي دون التحكم في 
.ضرورة التنبه الى صعوبة التفريق بشكل دقيق بين النوعين



الصعوبات التي يواجها مصادر البياناتالخدمةتفاصيل

معدي البيانات

.الملكيةالدخل من حصص -1

%(10مازاد عن )اإلستثمار األجنبي -

ةأرباح الشركات العاملة واالرباح الموزع

.وأرباح معاد إستثمارها

حسب بيانات الجهاز 

.المصرفي

.ةالعراق لألوراق الماليسوق

.تأخر ورود البيانات

حسب بيانات الجهاز .الفائدة-2

.المصرفي

.تأخر ورود البيانات




