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   المــقدمــة

 باستخدام ادواتـه   2011أستمر البنك المركزي العراقي خالل الربع الثالث  من عام 

على مستوى السيولة النقدية في االسواق المحلية مـن خـالل   النقدية غير المباشرة في التأثير 

سـعر الصـرف،   اسـتقرار   مع حماية استقرار مستوى األسعار المحلية تنظيم المحاولة في 

  .بما يتالئم مع حركة النشاط االقتصادي) المحلية (وتنظيم مستويات السيولة النقدية

  

سة النقدية في العراق من استخدام مؤشرات كمية تعكس أسلوب اإلشارة وانطلقت السيا  

في السوق، ال سيما بعد ان ارتبطت تلك السياسة بإجراءات أصالحية أساسية تزامنـت مـع   

استخدام إشارتين سعريتين قويتين من إشارات السوق التي تبنتها السياسة النقدية فـي بلـوغ   

) policy rate(بسـعر السياسـة    ىعر الفائدة او ما يسـم أهدافها المنوه عنها وهما إشارة س

وإشارة سعر الصرف للدينار العراقي إزاء العملة األجنبية وباستخدام أدوات السياسة النقديـة  

  . غير المباشرة 

لقد تضمن التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية، حيث تناول شرحاً ألبـرز    

المستهلك وماوصل اليه خالل هذا الربع كما تطرق الى تحليـل    فقرات الرقم القياسي ألسعار

عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للستة اشهر القادمة، تنـاول  

التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك 

ندات البنك المركزي ووزارة الماليـة وحسـب آجالهـا    المركزي وكذلك مزادات حواالت وس

ومبالغ االصداريات واسعار القطع، وتمت االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة 

  . وسعر فائدة البنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   لرقم القياسي السعار المستهلكا
ارتفاع نسبة وب%) 7.3( 2011من عام لث معدل التضخم االساس خالل الربع الثا بلغ      

  ).1(مقارنة بالفصل السابق من العام ذاته كما مبين في الجدول رقم %) 15.9(بلغت 

  

ام   2011 ن ع معدل التضخم االساس للربعين الثاني والثالث م
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نقطة ) 132.3(   2011من عام  لثالربع  الثاخالل  معدل الرقم القياسي العام سجل 

 )%1.2(   عام اي بنسـبة ارتفـاع قـدرها    نفس المن السابق نقطة للفصل ) 130.7(مقابل 

حيث يالحظ ارتفاع أغلب مكونات   ،عن الفصل المماثل للعام السابق %) 5.5( اعارتف وبنسبة

اذ سجلت فقرة السلع والخدمات المتنوعـة   لهذا الفصل  الرقم القياسي العام السعار المستهلك

ويعزى ذلك االرتفاع مقارنه بالفصل السابق من هذا العام  ، )%6.7(اعلى نسبة ارتفاع بلغت 

    الى ارتفاع اسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة الرتفـاع سـعره عالميـا    الدرجة االساس ب

  2010عن الفصل المماثل لعـام  ) %16.8(فيما سجلت هذه الفقرة نسبة  لزيادة الطلب عليه و

تليهـا    ،%)100(من مجمـوع االوزان البالغـة   %) 3( علما ان هذه الفقرة التشكل وزن اال

 )% 2.0 ،%2.3 ،%2.5(لتسجل ارتفاعاً بنسب  )الصحة التعليم، ،المالبس واالحذية  (فقرات

ان اغلب المالبـس  مسـتوردة    الىواالحذية  ويعزى االرتفاع في فقرة المالبس  على التوالي

 على السعر النهائي للسلعة والتي يتحملها يحملها المستورد  وبالتالي فأن تكاليف النقل والشحن 

واقبال الجمهور على شـراء المالبـس    المبارك ول عيد الفطراضافة الى حلالمستهلك بدوره 

عدد المدارس  والجامعات االهلية وزيادة نفقـات   ازديادفيعزى الى  واالحذية  اما فقرة التعليم



 

 الصـحي اما ارتفاع فقرة الصحة فيعزى الى ارتفاع اجـور القطـاع    ،المحاضرات الخاصة 

لثالثة  من حيث االرتفاع اذ بلغت ه الفقرة المرتبة االخاص وارتفاع اسعار االدوية اذ احتلت هذ

 ,(،المطـاعم { {فيما جـاءت فقـرات    مقارنة بالفصل ذاته من العام السابق ،%) 8.7(هنسبت

لتسـجل ارتفاعـاً بنسـب     }المشروبات الكحولية والتبـغ   ،)المياه ، الكهرباء والغاز ،السكن

تفاع الى عدة اسباب يأتي في مقدمتها ويعزى هذا االرعلى التوالي ) 1.1% ،1.5%، 1.7%(

لت فقرة سجو ،   أرتفاع بدالت االيجار ، أرتفاع اسعار اللحوم واالسماك  ،ارتفاع أجور العمل

عن الفصل المماثل للعام السـابق  %)  12.3(ارتفاعا بنسبة  )السكن،المياة ،الكهرباء والغاز (

وتسجل هذه الفقرة المرتبـة   اية هذا العام وذلك بسبب تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء منذ بد

مـن مجمـوع    %) 31.3(تحتل نسبة  انها االولى في نسب االوزان لمكونات الرقم القياسي اذ

ة انخفـاض  نسـب ) النقل واالتصاالت ( تيفي المقابل سجلت فقرو ،%)100(البالغة االوزان 

 ).2(الجدول رقم  مبين في وكما  لكل منهما  %)0.1(لغتب
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الربعين    ة ب ام    2011 مقارن اني والثالث لع ربعين الث الرقم القياسي السعار المستهلك لل
ام   2011 الثاني والثالث لع

الرقم القياسي السعار المستهلك العام 2011 الرقم القياسي السعار المستهلك العام 2010
  

  النقد عرض

عرض النقـد بالمفهوم  حيث بلغتفاصيل عرض النقد ومكوناته ) 3(يبين الجدول رقم 

شكل صافي العملة   اذ  2011من عام  الثالث ترليون دينار نهاية الربع ) M1 )55.5الضيق 

ارتفع عـرض   فقد، %)53.4(وشكلت نسبة الودائع الجارية منه %) 46.6(في التداول نسبة  

ـ لثاني مقارنة بنظيره نهاية الربع ا%) ,4.4(النقد بنسبة  ) 53.2(والـذي بلـغ    همن العام ذات

اما الودائع الجارية فقد بلغت %) 47.6(ترليون دينار كانت نسبة صافي العملة في التداول منه 

  %).52.4(نسبتها 

ترليون دينار نهايـة الربـع   ) M2 )65.1فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع   

ترليون ) 62.3(عن الفصل السابق والبالغ %) 4.5(العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت من  الثالث

%) 45.5 (والودائع الجاريـة بنسـبة    همن%) 14.6(شكلت فقرة اشباه النقود مانسبته . دينار 



 

بلغت نسبتها من عن الفصل السابق، اما صافي العملة في التداول فقد %) 6.5(بنسبة ارتفاع و

                         .من العام ذاته لثاني عن الربع ا%)2(بنسبة ارتفاع بلغت و )M2)) (39.7%عرض النقد 
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ام   2011 ن ع عرض النقد والعوامل المؤثرة فية للربعين الثاني والثالث م

m1 عرض النقد صافي العملة في التداول الودائع الجارية
  

  

  M2التنبـؤ بالسيولة النقدية 
مهمة البنك المركزي في إدارة السيولة وتعد  )M2( تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية  

احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهـاز المصـرفي علـى تكـوين     

  .التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

حيـث  ) 4(ولة النقدية لألشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقـم  التنبؤ بالسيتم وقد    

ا يعني زيـادة االنفـاق الحكـومي    حظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي وهذنال

   . ستهالكية التشغيلية واالالغراض 

  

اني  -ايلول  2011 والتنبؤ بالسيولة تشرين االول   عرض النقد آانون الث
2011-اذار   2012
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  سعر الصرف

ينار العراقـي  استمر البنك المركزي العراقي بالمحافظة على استقرار سعر صرف الد   

عـدا  (  دينـار ) 1170(من العام الحالي عند سعر الثالث تجاه الدوالر االمريكي خالل الربع 

من خالل اقامة مزاد العملة االجنبية بشكل يـومي،  ) دينار لكل دوالر 13عمولة البنك البالغة 

) 1200(فيما بلغ سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السـوق الموازيـة   

  .دينار لكل دوالر

  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 

ـ ُيالذي  واصل البنك المركزي العراقي العمل بمزاد العملة االجنبية  واحـد مـن    دع

عبـر   المستوى العام لالسعار وخفض التضـخم  اساليب السياسة النقدية المؤثرة في استقرار

  . وضبط مناسيب السيولةالتأثير المباشر في نمو الكتلة النقدية 

اقيام الكميات المشتراة والمباعة في مزاد البنك خـالل الربـع   ) 5(الجدول رقم ويبين 

  .همن العام ذات الثاني مقارنة بالربع  2011من عام الثالث 

مـن   الثالـث كمية المباع من الدوالر االمريكي للنقد والحوالة  خالل الربع  ارتفعت  

عـن  %) 8.7(مليـار اي بزيـادة   ) 9.3(بعد ان كانت  ردوال يارمل) 10.1( الى 2011عام 

وبمعدل ه وذلك بسبب زيادة الطلب علية الغراض االستيراد، العالج  الفصل السابق للعام ذات

مليـار دوالر بيعـت كحـواالت أي بنسـبة     ) 9.7(مليون دوالر منهـا  ) 168.6(يومي بلغ 

الكميـات  فيمـا بلغـت   ،  ر بيعت نقـدا مليار دوال) 0.4(و من مجموع المبيعات  %)96.1(

مليار دوالر تـم  ) 14(مليار دوالرمنها ) 16.9( 2011من العام  لثخالل الربع الثاالمشتراة 

في حين كانـت   مليار دوالر تم شراءها من بقية المصارف )2.9(و شراءها من وزارة المالية

  . ها كلها من وزارة المالية تم شراء مليار دوالر) 14(الكميات المشتراة خالل الربع السابق 

  

اني   ربعين الث مبيعات الدوالر من النقد والحوالة في مزاد البنك المرآزي لل
والثالث من عام  2011
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المبيعات النقدية  مبيعات الحواالت
  



 

  لتسهيالت القائمة ا

  تسهيالت االيداعات القائمه-

 الثالـث سنوياً خالل الربع %) 6(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة        

، حيث استمر العمـل بنافـذة االسـتثمار     1/4/2010 بتنفيذه بتاريخ من هذا العام والذي بدأ 

الرصـيد القـائم   ) 6(، اذ يبـين الجـدول رقـم    %)4(عراقي لمدة سبعة ايام بفائدة بالدينار ال

والذي  بلغ  2011عام  ايلوللتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام نهاية 

والـذي بلـغ    ذاتهعام المن  لثانيامليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية الربع ) 1301(

  %).37.2(بلغت  رتفاع اليار دينار اي بنسبة م) 948(

  تسهيالت االقراض القائمة -

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

االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف االساسية للسياسة النقدية وبما يضـمن السـيطرة   

التـي  ) االشـارات السـعرية  (يها من خالل معدالت الفائدة على السيولة المصرفية والتأثير ف

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً % 8االئتمان االولي         -       

  . سنوياً % 9االئتمان الثانوي         -     

  سنوياً%  9.5قرض الملجأ االخير    -    

  .من هذة االئتمانات لغاية تاريخهولم تقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي 
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ث  دة  7 ايام للربعيين الثاني والثال راقي لم االيداعات القائمة بالدينار الع
من عام 2011
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   االلزامياالحتيـاط 
نسجم ومتطلبات اقتصاد السوق يوبما في استخدام هذه االداة البنك المركزي  استمر          

النقدي  حيث  تـم   مانبقصد السيطرة على السيولة العامة من خالل التاثير في مضاعف االئت

%)  15(   على الودائع الحكومية وودائع القطـاع الخـاص   االلزامينسبة االحتياطي  اعتماد

  .  1/9/2010اعتبارا من و

ان االحتياطي القانوني علـى الودائع الحكومية قـد بلـغ   ) 7(حيث نالحظ من الجدول رقم  

مليار دينار في ) 5059(مليار دينار فـي حين كان ) 5018( من هذا العام لثالربع الثانهاية 

اما رصيد االحتياطي القانوني علـى   ، %)0.8( نخفاض اام ذاته اي بنسبة للع حزيراننهاية 

مليار دينار بعد ان كـان  ) 2279(فقد بلغ  2011من عام ايلول ودائع القـطاع الخاص نهاية 

  %) .7.0(بلغت ارتفاع من العام ذاته اي بنسبة  حزيران مليار دينار نهاية ) 2130(
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ام  2011 ن ع االحتياطي االلزامي للربعين الثاني والثالث م

ودائع القطاع الحكومي  ودائع القطاع الخاص
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـزاد الحـواالت م
الذي يوضح مزادات حواالت وسندات البنـك المركـزي   ) 8(حظ من الجدول رقم نال

مزادات لحواالت الخزينة استحقاق  اربعة حيث اقامت وزارة المالية   ،العراقي ووزارة المالية

بمبلـغ  )  HY33-HY30(المتمثلة بالمزادات  2011من عام   لثيوم خالل الربع الثا) 182(

مليار دينار  فيما ) 150(دارية ماعدا المزاد االخير كان باصدارية مليار دينار لكل اص) 200(

، فيمـا بلغـت   %) 9.1(مليار دينار وبمعدل سعر قطع بلـغ  ) 696(بلغت المبيعات الفعلية 

%) 1.4(أي بنسـبة انخفـاض    مليار دينـار ) 706(المبيعات للفصل السابق من العام نفسه 

  . المتعدد وباستخدام السعر %) 8.7(وبمعدل سعر قطع 

يـوم  ) 91(ى مبيعات البنك المركزي من الحواالت استحقاق ــــــاما بالنسبة ال

 2011مـن العـــام    لثاقام البنك المركزي العراقي سبعة مزادات خالل الربع الثا فقد

مليار دينار لالصدارية الواحدة الغي واحدا ) 100(وبقيمة ) C37-C43(متمثلة بالمزادات 

مليار دينار وبمعـدل سـعر   ) 600(  المبيعات الفعلية بلغت وقد) C40( منها وهو المزاد

مليـار دينـار   ) 600( هفيما كانت المبيعات خالل الربع الثاني من العام ذات%) 7.4(قطع 

المسدد من المصدر خـالل عـام   اما  ، وباستخدام السعر الموحد %) 7.5( وبمعدل قطع 

  .ذا الربع خالل ه مليار دينار) 600( فقد بلغ  2010
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 الجداول االحصائية



االشهر
الرقم القياسي السعار المستهلك 

العام 2010

الرقم القياسي السعار 

المستهلك2010*

الرقم القياسي السعار المستهلك 

العام 2011

الرقم القياسي السعار 

المستهلك2011*
معدل التضخم االساس%

123.8123.6131131.16.1نيسان

123.0123.7131.1131.56.3ايار

122.6123.7130.1131.66.4حزيران

123.1123.7130.7131.46.3المعدل

123.0124.1130.6132.97.1تموز

126.0124.8132.6134.37.6اب

127.3125.5133.8134.67.3ايلول

دل 125ال 4124 8132 3133 97 3

جدول رقم (1)

الرقم القياسي العام السعار المستهلك  للربع الثاني لعام          2010والربعين الثاني والثالث من عام      2011

125.4124.8132.3133.97.3المعدل

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

بعد استبعاد فقرتي الوقود ومجموعتي الفواآه والخضر *



123

نسبةالتغير المعدل ايلول ابتموزالمعدل حزيرانايارنيسان المعدلايلولابتموزاالوزان المكونات

3/1

نسبة التغير 

3/2

30.06128.5137.8141.1135.8137.9138134.6137133.3137.4142137.41.20.4االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.72121.3120.4119.2120.3125128.4128.8127128.8128.5129128.87.11.1المشروبات الكحولية والتبغ

7.33123.8124.3124.4124.2125.3124.7125125126129.3129128.13.12.5المالبس واالحذية

31.31125.4125.8125.8125.7139.5139.2138.7139141.2141.3141141.212.31.5السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.377114.1114.2114.8114.4115.4115.8116.2116116.4116.7117116.72.00.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.308137.3137.7139.9138.3145.5148.4148.4147149.4149.8152150.38.72.0الصحة

0.1-2.4-11.09111.7112.3112.1112.0109.8109.2109.1109109.1109.7109109.3النقل

0.1-2.92685.684.988.086.286.786.486.686.686.786.486.586.50.3االتصال

2.00.0-1.619108.3108.2108.6108.4106.3106106.2106106.3106.2106106.2الترفيه والثقافة

0.989129.4129.5129.5129.5136.3136.5139.7138139.8140.5141140.68.62.3التعليم

1.403124.3125.1126.0125.1131.6131.8131.8132132.5134135134.07.11.7المطاعم

3.878130.3131.0132.7131.3141144.3146.2144147.5156.6156153.416.86.7السلع والخدمات المتنوعة

100123.0126.0127.3125.4131131.1130.1131130.6132.6134132.35.51.2الرقم القياسي لالسعار

الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات / وزارة التخطيط  : المصدر

2011/ الفصل الثالث الفصل الثاني/2011               2010 / الفصل الثالث

(2) جدول رقم

  2011 2010 والربعين الثاني والثالث الرقم القياسي السعار المستهلك  للربع الثالث من عام



مليار دينار

M1 M2 الشهر
صافي العملة في 

التداول
اشباه النقودالودائع الجارية

503105926524987253238856نيسان

504955960225197252989009ايار

531846232225331278539039حزيران

550006443925358296429337تموز

554786512526308291699545اب

555056511125849296569503ايلول

جدول رقم (3)

عرض النقد ومكوناته  للربعين الثاني والثالث من عام 2011

المصدر/: قسم االحصائيات النقدية والمالية



مليار دينار

M2االشهر
46211كانون الثاني/2010

47666شباط

49264اذار

51224نيسان

53051ايار

55851حزيران

55873تموز

56388اب

56214ايلول

57299تشرين االول

58201تشرين الثاني

60396آانون االول

60809كانون الثاني /2011

59740شباط

58453اذار

59265نيسان

59602ايار

62322حزيران

64439تموز

65125اب

65111ايلول

66218تشرين االول

67343تشرين الثاني

68487كانون االول

2012/ 69651كانون الثاني

70835شباط

72039اذار

جدول رقم (4)  

عرض النقد m2 للفترة من كانون الثاني/2010 -ايلول 2011    

التنبؤ بالسيولة النقدية للفصل الرابع من عام 2011 والفصل  االول 

2012 من عام



مجموع المشترياتالشراء من المصارف الشراء من وزارة الماليةمجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية االشهر 

5000ــ63257826415000نيسان

5000ــ118333234505000ايار

4000ــ112311932314000حزيران

14000ــ2939029932214000المجموع

3000ــ120313232523000تموز

13731403277600029008900اب

5000ــ142345836005000ايلول

39997301012914000290016900المجموع 

جدول(5)
2011          مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المركزي للربعين الثاني والثالث من عام

مليون دوالر



مليار دينار

االيداعات القائمةاالشهر 

1051نيسان

1231ايار

948حزيران

1044تموز

1216اب

1301ايلول

المصدر :/ قسم االحصاءات النقدية والمالية

(6) جدول رقم

    االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الثاني والثالث  من 

عام2011



مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومي االشهر 

46422090نيسان

48752163ايار

50592130حزيران

51062119تموز

51262277اب

50182279ايلول

جدول رقم (7) 

  االحتياطي االلزامي للربعين الثاني والثالث من عام 2011

المصدر :/ قسم احصاءات النقدية والمالية



 سعر القطع %المبلغ المباعمبلغ االصدارية  للمزاد الواحدعدد المزادات  سعر القطع %المبلغ المباعمبلغ االصدارية للمزاد الواحدعدد المزادات 

21000002000207.512000001450008.6نيسان

ا 21000002000107ا 532000003060008 9

(8) جدول رقم

  مزادات حواالت وسندات البنك المركزي استحقاق        (91)   يوم وحواالت وزارة المالية استحقاق      (182)  يوم  للربعين الثاني والثالث من عام        2011

مليون دينار

الشهر

حواالت وزارة المالية 

182 يوم حواالت 91 يوم حواالت

حواالت وسندات البنك المركزي

21000002000107.532000003060008.9ايار

21000002000007.522000002550008.7حزيران

*67060008.7*66000307.5المجموع

21000002000007.522000003891208.9تموز

21000002000207.512000001565008.9اب

21000002000207.211500001500009.4ايلول

*46956209.1*66000407.4المجموع 
* معدل سعر القطع 




