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  2014 من عام ثانيالملخص تقرير السياسة النقدية للربع 

  

تنفيذ سياسته النقدية الرامية  في 2014 من عام لثانياخالل الربع   البنك المركزي العراقياستمر   

  - :حيثلتحقيق اهدافه والمتمثلة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

، فيما سجل %)1.3( ارتفاعا بنسبة 2014 من عام نيالثاسجل معدل التضخم االساس خالل الربع  - 

 الثانينقطة خالل الربع ) 142.4(نقطة مقابل ) 144.8(الرقم القياسي العام خالل الفصل آعاله معدل 

مقارنة بالفصل %) 0.9( بنسبة اضسجل انخفا، فيما %)1.7(من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 

  .2014 من العام االول

مقابل ترليون دينار ) 72.8( ليبلغ 2014نهاية الربع الثاني  M1 النقد بالمعنى الضيق عرضانخفض  - 

، بلغت نسبة مساهمة الودائع الجارية وصافي العملة  للفصل السابق من العام ذاتهترليون دينار) 72.9(

لمعنى ، بينما بلغ رصيد عرض النقد باM1من عرض النقد %) 50(في التداول النسبة ذاتها البالغة 

  .ترليون دينار) M2 )86.6 الواسع 

  

كل دينار ل ) 1166(سعر مستقرا عند     سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي        معدل   ما زال   - 

في السوق  تجاه الدوالر االمريكي     ه، اما بالنسبة الى معدل سعر     من هذا العام  لثاني  ا خالل الفصل    دوالر

لربـع  ل) 1222( مقابـل    2014/لثـاني االربع  خالل  ) 1217(بلغ   لي قيمتهرتفاعا في    فقد شهد ا   الموازية

حيث ،  العملة االجنبية العمل بنافذة بيع وشراء     العراقي  كما استمر البنك المركزي     ،  ذاتهعام  ال من   ولاال

، 2014قياسا بالفصل السابق من عـام        %)9.0(بنسبة   من الدوالر االمريكي     ة المباع اتكمي ال رتفعتا

من مجموع الكميـات المباعـة والنـسبة        ) %71.2(مالي الكميات المباعة كحوالة     نسبة اج ت  بلغحيث  

مشتريات البنـك   اما بالنسبة الى     ،مليار دوالر ) 3.8(البالغة  فقد بيعت نقدا و   %) 28.8(المتبقية والبالغة   

 سيطة بلغـت  بنسبة ب  من هذا العام فقد انخفضت       الثانيوزارة المالية خالل الربع     المركزي العراقي من    

   . قياسا بالفصل السابق من العام ذاته)0.3%(

  

 من هذا ثانيالسنوياً خالل الربع %) 6(البالغ ) Policy Rate(سعر الفائدة واصل البنك المركزي العمل ب  -

بنافـذة االسـتثمار    عمل البنك على تخفيض سعر الفائـدة         فيما،  ينتهجهاالعام تنفيذا للسياسة النقدية التي      

 الرصـيد   ارتفع ،9/6/2014اعتبارا من    %)2 (بدال من %) 1(ليصبح  بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام      

 قياسـا   2014/حزيرانمليار دينار نهاية    ) 3149(الىلتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي       القائم



امـا  ،  %)32.3 ( بلغت ارتفاعبنسبة  ، اي    دينار مليار) 2380( والبالغ   2014 /آذاربالرصيد القائم نهاية    

 تقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانـات           يلم  فعن تسهيالت االقراض القائمة     

  . المخصصة لهم

االحتياطي االلزامي على كافة الودائع المصرفية حيـث        من  %) 15(استمر البنك المركزي باعتماد نسبة       - 

في حين بلغ الرصيد على      2014/حزيرانمليار دينار نهاية    ) 6007(ودائع الحكومية   رصيد على ال  البلغ  

 .للفترة ذاتها مليار دينار) 3724(ودائع القطاع الخاص 

يوم وبقيمة ) 91 (الجل )الغي مزاد واحد منها(سبعة مزادات  خالل الربع الثاني  العراقي البنك المركزياقام - 

مليار دينار، فيما بلغ ) 825.5 (هواحدة، بلغ المباع الفعلي منها ما قيمتمليار دينار لالصدارية ال) 200(

   .%)4.95(مليار دينار وبمعدل سعر قطع بلغ ) 1050(المسدد 

 باقامة مزادين لحواالت الخزينة استحقاق 2014استمرت وزارة المالية خالل الربع الثاني من عام  - 

مليار ) 844 (هية الواحدة، بلغ المباع من الحواالت ما قيمتمليار دينار لالصدار) 500(يوم وبمبلغ ) 182(

  .مليار دينار ) 50( فقد بلغ ما قيمته العام الحاليدينار، اما المسدد من الحواالت خالل الفصل الثاني من 

اع للمزادين مليار دينار لكل مزاد، بلغ المب) 500(بقيمة  و يوم364كما اقامت وزارة المالية مزادين آلجل  - 

 .مليار دينار ) 975.5(

 بشأن الدين 26/10/2010استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة المالية في  - 

تسديد ومليار دينار ) 100(البالغ عشر   الرابعالمترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط

  .  مليار دينار) 33.1 (ةالبالغ الدين المتبقي اصل  مبلغ علىةالفائد
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 المقـــدمــــة

حر على وفق     في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق وبناء مرتكزات قوية ومستقرة لالقتصاد ال

 واصلت السياسة النقدية للبنك المركزي تنفيذ اهدافه المتمثلة في الحفاظ ،ما نص عليه الدستور

على استقرار قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية عبر غطاء دائم ومتين من العملة االجنبية بغية 

همة ارتكازية في الوصول الى وضع اقتصادي مستقر يؤدي الى الرفاهية بصورة مستمرة وهي م

البنك المركزي واصل كما ، بناء االمن االقتصادي الوطني والدفاع عن استقرار االقتصاد العراقي

مؤسسة مشجعة لتمويل التنمية من خالل دعم ادوات السوق الى تطوير العمليات االئتمانية بصفته 

وية االمر الذي سيسهم في للجهاز المصرفي لغرض توفير االئتمان الى المشاريع االستثمارية التنم

دفع معدالت التنمية واالستثمار الحقيقي الى المستوى المطلوب ويساهم في كسر حلقة االستنزاف 

  . المالي ويقلل من االدخار الخارجي ويوفر مجاالت لجذب راس المال الوطني الموجب 

  
 2014 من عام ثانيالع    تضمن هذا التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية خالل الرب

من ضمنها شرح ألبرز فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وتحليل عرض النقد بمفهوميه 

وتناول التقرير ايضاً  ، 2014بها للنصف الثاني من العام الواسع ووضع السيولة والتنبؤ الضيق و

 البنك المركزي شرحاً عن سعـر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد

وكذلك مزادات حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ 

االصداريات واسعار القطع، كما تمت االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر 

  .فائدة البنك المركزي 
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  الرقم القياسي السعار المستهلك 

، %)1.3( ارتفاعا بنسبة 2014 من عام ثانيالساس خالل الربع سجل معدل التضخم اال       

نقطة ) 142.4(نقطة مقابل ) 144.8(الرقم القياسي العام خالل الفصل آعاله معدل فيما سجل 

 بنسبة اضانخفاسجل ، فيما %)1.7( من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت لثانياخالل الربع 

  ) . 1(، كما مبين في الجدول رقم 2014ام  من العالولامقارنة بالفصل %) 0.9(

  

من خالل تحليل بيانات االرقام القياسية المتوفرة لدينا السـعار السلع والخدمات لسلة اسعار و     

 من عام ثانيالاغلب المجاميع الرئيسية المكونة للرقم القياسي للفصل ان المستهلك العراقي نالحظ 

السلع والخدمات  (يت باستثناء فقر2013 سجلت ارتفاعاً قياسا بالفصل المماثل من عام 2014

على التوالي، في حين ) %0.5، %2.3( نسبة انخفاض بلغت ا سجلتانلتل، ا)االتصال المتنوعة،

 )المالبس واالحذية(سجلت بقية الفقرات ارتفاعا في اسعارها وبنسب متفاوتة حيث سجلت فقرة 

قياسا %) 0.3(بلغت   بسيطةفي حين سجلت نسبة ارتفاع%) 4.3(ارتفاع اذ بلغت أعلى نسبة 

ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار هذه الفقرة بصورة رئيسية الى   من العام ذاته،بالفصل السابق

مختلفة اضافة الى ارتفاع ايجار المحالت الدول الارتفاع اسعار المالبس واالحذية المستوردة من 
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  . لنقلوتكاليف ا

في حين ،  2013قياسا بالفصل ذاته من عام %) 3.9 ( ارتفاع بلغتبنسبة) التعليم(تليها فقرة    

ويعود االرتفاع الحاصل في ، ا له عن الفصل السابق%)1.1( بسيطة بلغت نخفاضاسجلت نسبة 

رتفاع نفقاتها  المدارس والكليات االهلية اضافة الى ا التعليم فياجورارتفاع  اسعار هذه الفقرة الى

  .الى جانب ارتفاع اسعار المواد والمستلزمات المدرسية في االسواق المحلية 

قياسا بالفصل %) 2.0(ارتفاع نسبة ) التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة( فقرة سجلت     

 ارتفاع ويعود االرتفاع في اسعار فقرة التجهيزات والمعدات المنزلية الى ،السابقعام ال من المماثل

فيما حافظت اسعار هذه الفقرة على نفس مستوى  ، واالجهزة المنزليةتجهيزاتاسعار االثاث وال

االغذية والمشروبات غير (  فيما سجلت فقرتياالسعار المسجلة في الفصل االول من العام ذاته،

 مقارنة على التوالي) %2.2(،%)2.3(نسبة ارتفاع متقاربة اذ بلغت  )  المطاعم ( و)الكحولية

بالدرجة االساس ولى فقرة االالبالفصل المماثل من العام السابق، ويعود ذلك االرتفاع في اسعار 

 نتيجة انقطاع الطرق بسبب الوضع االمني غير المستقر داخل الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية

ماك والخضروات ارتفاع اسعار االس، اما بالنسبة الى ارتفاع اسعار المطاعم فيعود الى البالد

  .فضال عن ارتفاع اجور العمل 

 %)1.7،%2.1( ارتفاع بلغت  فقد سجلت نسبة )الصحة( و) النقل(اما بالنسبة الى فقرتي      

%) 1.0، %2.3(نسبة ارتفاع بلغت سجلت  قياسا بالفصل ذاته من العام السابق وعلى التوالي

 الوضع االمني الى  النقلفي ارتفاع اسعار يرجع السببوقياسا بالفصل السابق من العام ذاته، 

المتردي والى نزوح الكثير من االسر من مناطق سكناهم الى مناطق اخرى آمنة، اما اسعار 

زيادة اسعار االدوية والمستلزمات الصحية المستوردة من مناشىء  فيعود ارتفاعها الىالصحة 

  . عالمية فضال عن ارتفاع اجور القطاع الصحي الخاص

فقد سجلت  )المشروبات الكحولية والتبغ(و ) السكن، المياه، الكهرباء والغاز(مجموعتي اما      

   .على التوالي%) 1.0(، %)1.1 ( حيث بلغت نسب ارتفاعادنى
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      في المقابل شهدت بعض فقرات اسعار المستهلك انخفاضا قياسا بالفصل المماثل من العام 

والتي سجلت اعلى نسبة انخفاض ) السلع والخدمات المتنوعة(السابق متمثلة بشكل خاص في فقرة 

وذلك بسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً والذي يمثل احد مكونات هذه %) 2.3(حيث بلغت 

تليها  %)0.2( بلغ 2014 من عام الولا طفيفا مقارنة بالفصل ارتفاعاًفيما سجلت  المجموعة،

، 2013الفصل المماثل من عام بقياسا %) 0.5 (ت انخفاض بلغنسبة سجلت التي) االتصال(فقرة 

 الى اغراق السوق المحلية بانواع مختلفة من اجهزة الهاتف النقال ومن سبب االنخفاضويعزى 

ق انشطة وخدمات كمحصلة للتنوع والتوسع في نطا مختلف المناشىء العالمية وباسعار تنافسية

   .شركات االتصاالت

  

 1M الضيق عـــــرض النقــــد بالمفهوم

 بسيطا اضانخفا 2014نهاية الربع الثاني  M1عرض النقد بالمعنى الضيق رصيد ل      سج

ترليون دينار وبانخفاض قدره مليار دينار عن الربع االول من العام ذاته البالغ ) 72.8(ليبلغ 

لنسبة ذاتها ترليون دينار، بلغت نسبة مساهمة الودائع الجارية وصافي العملة في التداول ا) 72.9(

  . M1من عرض النقد %) 50(البالغة 
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 مضافاً اليها M1والمتكونة من عرض النقد بمفهومه الضيق   M2اما بالنسبة الى السيولة النقدية  

بأستثناء الحكومة المركزية (الودائع االخرى لدى المصارف التجارية لكافة القطاعات االقتصادية 

عن الربع ) %0.5(انخفاض نسبة ترليون دينار، وب) 86.6(جلت  فس2014خالل الربع الثاني ) 

ترليون دينار، سجلت فقرة الودائع االخرى التي تتضمن ) 86.9(االول من العام ذاته البالغ 

من عرض %) 15.9) (ودائع التوفير، الثابتة، التأمينات، والمقبوضات، وصناديق توفير البريد(

كما  M2من عرض النقد %) 84.1(نسبة  M1، فيما سجلت نسبة مساهمة عرض النقدM2النقد 

  .  )2(موضح في الجدول رقم 

  
   2Mلتنبـؤ بالسيولة النقدية ا    

هي واحدة من مهام البنك المركزي والتي تعد احد عناصر ) M2(    ان إدارة السيولة النقدية 

ة التي تساعد الجهاز المصرفي على تكوين التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة السياسة النقدي

الحدوث، حيث ان التنبؤ لفترات زمنية قصيرة يكون اسهل من التنبؤ لفترات زمنية طويلة وذلك 
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  .الحتمال تغير الظروف التي تؤثر على القيمة المتنبأ بها

 حيث تم التوصل الى ارقام تقترب 2014ني من عام    وقد تم التنبؤ بالسيولة النقدية للنصف الثا

كما مبين في الجدول رقم ) Standard Eviews(الى حد ما من السيولة الفعلية باستخدام برنامج 

)3(  .  
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    االحتياطيات االجنبية

دوالر وبنسبة انخفاض مليار ) 3.3(بمقدار انخفض رصيد االحتياطيات االجنبية   

 رصيد بلغحيث  ، ذاته مقارنة بالربع االول من العام2014خالل الربع الثاني من عام  )4.4%(

مليون دوالر في ) 74789(مليون دوالر في الربع الثاني مقابل ) 71472(االحتياطيات االجنبية 

  .2014/الربع االول

جدول ال في ةموضحال ياطيات االجنبية لالحت المكونةعند النظر الى المكونات الرئيسيةو  

 يعزى الى انخفاض  االجنبيةالسبب الرئيس في انخفاض رصيد االحتياطيات نالحظ ان ،)4(رقم 

) 5566(ليبلغ %) 16( بنسبة  انخفضالذي  الموجود في خزائن البنك االجنبيرصيد النقدكل من 

 ضاانخفو، 2014 الربع االول مليون دوالر في) 6627(مليون دوالر في الربع الثاني مقابل 

مليون دوالر بعد ان ) 25899(ليسجل %) 13.4(رصيد البنك المركزي في نيويورك بنسبة 

ض فقرة حقوق السحب اكذلك انخفو ،2014  من عاملربع االوللمليون دوالر ) 29926(سجل 

ات فقرال، اما 2014 من عام الفصل االولب قياسامليون دوالر %) 12.6(بنسبة ) SDR( الخاص

نسبة بالذهب الموجود في الخارج  ارتفع حيث فقد سجلت ارتفاعا بنسب متفاوتةالمتبقية 

بنسبة   البنوك االجنبية فيرصدةالارتفعت افيما ،  قياسا بالفصل السابق من العام ذاته%)23.7(

    .%) 1.7(نسبة بارتفاعا الموجود في بغداد  سجلت فقرة الذهبو،  لفترة المقارنة ذاتها%)3.8(
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  سـعـر الصرف ونافـذة بيـع وشـراء الـدوالر 

عبر نافذة بيع وشراء استقر معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي          

اما ،  2014خالل الربع الثاني من العام  دوالرلكل دينار ) 1166(عند سعرالعملة االجنبية 

 في قيمته ليبلغ رتفاعا تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازية فقد شهد اهلمعدل سعربالنسبة 

 من العام ولاالدينار لكل دوالر نهاية الربع ) 1222( بعد ان كان  دينار لكل دوالر)1217(

2014 .   

 رتفعتا حيثالبنك المركزي العراقي العمل بنافذة بيع وشراء العملة االجنبية استمر وكما 

قياسا بالفصل %) 9.0( بنسبة 2014 من عام نياثالالكميات المباعة من الدوالر خالل الربع 

مليار دوالر منها ) 13.2 (الثانيالسابق، اذ بلغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة خالل الفصل 

  بلغيومي بيع من مجموع المبيعات، وبمعدل%) 71.2(مليار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة ) 9.4(

من %) 28.8(بنسبة  اي مليار دوالر) 3.8(ات المباعة نقدا يمليون دوالر فيما بلغت الكم) 132(

  . مليون دوالر ) 54(مجموع الكميات المباعة وبمعدل يومي بلغ 

 من ثانيالوزارة المالية خالل الربع مشتريات البنك المركزي العراقي من  اما بالنسبة الى 
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، كما مبين  قياسا بالفصل السابق من العام ذاته)%0.3 (يطة بلغتبنسبة بسهذا العام فقد انخفضت 

   ) .5(في الجدول رقم 

  

  القائمة  تسهيالتال

  -: القائمة االيداعاتتسهيالت  

سنوياً %) 6(البالغ ) Policy Rate ( االساسسعر الفائدةباعتماد البنك المركزي استمر 

 هذا البنك بالعمل بنافذة االستثمار بالدينار لمدة سبعة واصلكما  من هذا العام، ثانيالخالل الربع 

 %)2 (بدال من 9/6/2014سنويا وذلك اعتبارا من %) 1(تخفيض سعر الفائدة ليصبح ايام و

 نحو السوق لتمويل المشاريع هلمصارف للتوج اتحفيز ، وذلك بغية2/1/2014المعمول به منذ 

 عملية دعممن اجل تحقيق االستقرار المالي لتشجيع النشاط االقتصادي والبيه وتوفير االئتمان لط

 الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة رتفاعا) 6(، ويبين الجدول رقم في البالدالتنمية 

مليار ) 2380(مليار دينار مقابل ) 3149( الى 2014 من عام حزيرانبالدينار العراقي نهاية 

  . %)32.3(بلغت رتفاع بنسبة ااي ، ذاته من العام آذارهر دينار نهاية ش

  -: القائمةقراض االتسهيالت

 اما عن تسهيالت االقراض القائمة فلم يتقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على 

  . اي من االئتمانات ادناه لغاية تاريخه

  .سنوياً% 8 االئتـمان االولـي       -  
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  . سنوياً% 9وي         االئتمان الثـان- 

  .سنوياً% 9.5 قرض الملجأ االخير    - 

  

  

  االحتيـاطي االلزامي 

 كأحد ادوات سياسته  االحتياطي االلزاميالعراقي في اتباع سياسة البنك المركزي استمر      

واء كانت ودائع حكومية او على كافة الودائع المصرفية س%) 15(البالغ النقدية غير المباشرة 

يحتفظ بها %) 5(يحتفظ بها لدى البنك المركزي و%) 10(ودائع للقطاع الخاص موزعة بواقع 

  .تودع بالكامل لدى هذا البنك بالنسبة للدوالر %) 15(بالنسبة للدينار و  في خزائن المصرف

 انخفضكومية قد ان االحتياطي االلزامي علـى الودائع الح) 7(نالحظ من الجدول رقم و   

مليار دينار ) 6312(مليار دينار مقابل ) 6007( ليصل الى 2014 من عام حزيراننهاية شهر 

 ارتفع رصيد االحتياطي بينما، %)4.8( بلغت نخفاضااي بنسبة ، ذاته من العام آذارفي نهاية 

دينار بعد مليار ) 3724( ليبلغ 2014 حزيرانااللزامي على ودائع القـطاع الخاص نهاية شهر 

  . %)3.2( اي بنسبة ارتفاع بلغت ،2014آذار مليار دينار نهاية ) 3608(ان كان 
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 مزادات الحواالت 

   وزارة المالية

حواالت الخزينة ل ين باقامة مزاد2014الربع الثاني من عام استمرت وزارة المالية خالل   -   

 الحواالت  منالمباعبلغ لالصدارية الواحدة ، مليار دينار ) 500 (غمبليوم وب) 182(استحقاق 

) 8(كما مبين في جدول رقم ، %)5.42( بلغ سعر قطعبمعدل  ومليار دينار) 844 (هما قيمت

 مليار دينار) 50( فقد بلغ ما قيمته 2014اما المسدد من الحواالت خالل الفصل الثاني من عام 

.  

مليار ) 500(، بواقع مزاد واحد شهريا وبقيمة  يوم364مزادين آلجل كما اقامت وزارة المالية  -

 )%5.97(لغ سعر قطع بوبمعدل مليار دينار، ) 975.5(دينار لكل مزاد، بلغ المباع للمزادين 

. 
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  البنك المركزي العراقي  

  

 )91( الخاصة به استحقاق  حواالت استمر البنك المركزي خالل الربع الثاني بإقامة مزادات -

 الغي مزاد مليار دينار لالصدارية الواحدة، حيث اقام البنك سبعة مزادات) 200(يوم وبقيمة 

) 1050(، فيما بلغ المسدد مليار دينار) 825.5 (ه، بلغ المباع الفعلي منها ما قيمت منهاواحد

   .%)4.95( وبمعدل سعر قطع بلغ مليار دينار

  

ات المصرفية الموقعة مع وزارة المالية في استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيب -

  الرابع بشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط26/10/2010

) 33.1 (ةالبالغو الدين المتبقي اصل  مبلغ علىةالفائدتسديد ومليار دينار ) 100(البالغ  عشر

 .   مليار دينار
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  صائيةالجداول االح  



آانون المعدلحزيرانآيارنيسان
المعدلحزيرانآيارنيسانالمعدلآذارشباطالثاني

3.7-30.1153.2146.1141.8147.0159.8154.9153.6156.1154.8148.1148.2150.42.3االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.2-0.7134.6134.7134.6134.6136.1136.3136.4136.3136.6136.6134.8136.01.0المشروبات الكحولية والتبغ

7.3142.5143.8144.8143.7149.6149.1149.8149.5150.9151.3147.5149.94.30.3المالبس واالحذية

31.3159.0159.1159.0159.0160.6160.5160.0160.4160.7160.6161160.81.10.2السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.4120.5121.1121.6121.1123.6123.4123.5123.5123.8123.9122.8123.52.00.0التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.3163.1165.6166.4165.0165.8166.0166.5166.1167167.4168.9167.81.71.0الصحة

11.1106.9106.9106.4106.7104.5106.5108.6106.5108.5108.5109.6108.92.12.3النقل 

0.50.5-2.977.276.976.776.976.276.176.076.175.975.877.776.5االتصال

1.6103.9104.0104.0104.0104.5104.3104.2104.3104.2104.1106104.80.80.5الترفيه والثقافة

1.1-1.0160.3163.4164.5162.7170.6171.1171.1170.9171.1171.8164.5169.13.9التعليم

0.2-1.4146.5147.4148.3147.4150.6151.1151.2151.0151.4151.6149150.72.2المطاعم

2.30.2-3.9154.0152.8150.9152.6147.8148.7149.9148.8149.3148.8149.3149.1السلع والخدمات المتنوعة

0.9-100.0144.1142.2140.9142.4147.0145.7145.5146.1146.2144.2144.1144.81.7الرقم القياسي العام 

100.0143.4143.6143.5143.5144.7144.8145144.8145.3145.3145.5145.41.30.4الرقم القياسي بعد االستبعاد

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

نسبة 
التغير 2/3

123

جدول رقم (1)

   الرقـم القياسـي السعـار المسـتهلك  للربع الثاني مـن عـام  2014           

االوزانالمكونات

الربع الثاني/2014الربع االول/2014الربع الثاني/2013

نسبة 
التغير 1/3



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

3520439300745041401988523آانون الثاني/2014

3448537928724131421886631شباط

3444238482729241405186975اذار

3549138292737831417987962نيســـان

3558236460720421442386465آيــــــــــار

*1379986581*364103637272782حزيــــــــران

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية
   اولي*

جــدول رقـم (2)
  عــــرض النقـــد ومكــوناتــــــه للربعيـن االول والثانــي/2014



Table (3)
Forecast M2 for six months from(july-Dec.2014)
years months    M2  Forec. M2 

SER01 SER01SM
2012 Jan 69885 69755

Feb 70477 70372
Mar 72034 70995
Apr 73626 72559
May 71239 74400
Jun 71197 72354
Jul 71436 71513
Aug 72362 71452
Sep 72332 72340
Oct 72913 72547
Nov 73271 73119
Dec 75466 73569

2013 Jan 75779 75765
Feb 77212 76572
Mar 78465 77995
Apr 82004 79406
May 82594 83015
Jun 84175 84289
Jul 83699 85763
Aug 82686 85298
Sep 84670 83801
Oct 85125 85088
Nov 85289 85768
Dec 87679 85952

2014 Jan 88523 88182
Feb 86631 89469
Mar 86975 87722
Apr 87962 87343
May 86465 88123
Jun 86581 86820
Jul NA 86510
August NA 86377
Sept. NA 86243
Oct. NA 86110
Nov. NA 85977
Dec. NA 85843



مليون دوالر

التفاصيل

الربع الثاني /2014الربع االول/2014

66275566النقد االجنبي في خزائن البنك

3346634750االرصدة في البنوك االجنبية

178181الذهب الموجود في بغداد

29233617الذهب الموجود في الخارج

(SDR) 16691459حقوق السحب الخاصة

2992625899رصيد البنك المرآزي في نيويورك

7478971472االحتياطيات االجنبية

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

جدول رقم (4)

الرصيد في نهاية المدة

        االحتياطيـات االجنبيـة خـالل الربع االول والثاني 2014



 

الف دوالر

الشراء من وزارة مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية سعر المزادسعر السوق االشهر 
المالية

122211661,232,2412,759,8823,992,1234,500,000آانون الثاني

12221166933,8062,489,2963,423,1022,500,000شباط

12221166927,2153,785,5464,712,7614,000,000آذار

المجموع
12221166*3,093,2629,034,72412,127,98611,000,000

121811661,098,9083,132,6564,231,5643,500,000نيسان

122211661,334,9392,930,9424,265,8813,965,000آيار

121311661,376,7053,344,6244,721,3293,500,000حزيران

3,810,5529,408,22213,218,77410,965,000*1166*1217المجموع

  سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في نافذة بيع العملة االجنبية والسوق الموازية ومبيعات ومشتريات الدوالر عبر نافذة بيع العملة االجنبية في البنك المرآزي 
للربعين االول والثاني من عام 2014

جـــدول رقـــــم (5) 

معـدل سعر الصرف الفصلي *



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

4297آانون الثاني

3045شباط

2380اذار

2284نيسان

775آذار

3149حزيران

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكوميالشهر

63223609آانون الثاني
62703492شباط
63123608اذار
63663544نيسان

63493535آيار
60073724حزيران

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

جدول رقم (6) 

   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين االول والثاني/ 2014

جـــدول رقم (7) 
االحتياطي االلزامي للربعين االول والثاني من العام 2014



(ماليين الدنانير) 

المبلغ المباع من 
الحواالت (182) 

يوم
سعر القطع

المبلغ المباع من 
الحواالت (364) 

يوم
المبلغ المباع من الحواالت سعر القطع

سعر القطع(91) يوم

3883504.70آانون الثاني

3500005.00شباط 

3120105.00اذار

*10503604.90المجموع

3438505.104755005.934000404.85نيسان

5000005.735000006.001834005.00آيار

2421005.00حزيران

*8255404.95*9755005.97*8438505.42المجموع

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق (182 و364 ) يوم ومزادات البنك المرآزي العراقي استحقاق 91 يوم 
المقامة خالل الفصلين االول والثاني/ 2014

جـــدول رقـــم (8)

البنك المرآزي العراقي
الشهر

 معدل سعر القطع*

وزارة المالية




