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  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث 

   قسم االقتصاد الكلي والسياسة النقدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتجــاهات السـياسـة النقديـة
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  محتويات التقرير
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  ة ـدمـقـالم
 كما هو الحال في     ٢٠٠٩أستمر البنك المركزي العراقي خالل الفصل الرابع من عام             

األعوام الخمسة السابقة الى المحافظة على معدالت التضخم عنـد مـستويات متدنيـة،              

ة وسـعر الـصرف، وتنظـيم مـستويات الـسيولة           واستقرار مستوى األسعار المحلي   

  .بما يتالئم مع حركة النشاط االقتصادي) المحلية (النقدية

وانطلقت السياسة النقدية في العراق من استخدام مؤشرات كمية تعكس أسـلوب              

اإلشارة في السوق، ال سيما بعد ان ارتبطت تلك السياسة بإجراءات أصالحية أساسـية              

شارتين سعريتين قويتين من إشارات السوق التي تبنتها الـسياسة          تزامنت مع استخدام إ   

 بسعر السياسة   ىالنقدية في بلوغ أهدافها المنوه عنها وهما إشارة سعر الفائدة او ما يسم            

)policy rate (  وإشارة سعر الصرف للدينار العراقي إزاء العملة األجنبية وباسـتخدام

  . أدوات السياسة النقدية غير المباشرة 
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  الرقم القياسي ألسعار المستهلك   

 الرقم القياسـي    ( إي ٢٠٠٩ مؤشر التضخم األساس للربع الرابع من عام         غلب           

ـ     ـ  ـألسعار المستهلك مطروحاً من ـ  ـه فق ـ    ـرة الوق ـ  ـود واإلضـاءة وفق ل ـرة النق

   .هام نفس الربع الثالث من العفي %)٣,٠٤ ( كانإن بعد )%١,٠٨( )والمواصالت

ألسعار المستهلك للربـع الرابـع       العام   إن الرقم القياسي  ) ١(كما نلحظ من الجدول رقم      

 نقطة للربع الثالث أي بنسبة زيادة قـدرها          )٢٤٠٩٤,٧(نقطة مقابل   ) ٢٤٣٩٩,١(سجل  

حيث يوضح الجدول ارتفاع اغلب مكونات الرقم القياسي ألسعار المـستهلك،           % ) ١,٣(

مقارنة بنظيرتهـا    % ) ٣,٦(أعلى نسبة ارتفاع بلغت      د واإلضاءة اذ سجلت فقرة الوقو   

فيمـا جـاءت    %) ٢,٧(، تليها فقرة سلع وخدمات لتسجل ارتفاعاً بنسبة         لثفي الربع الثا  

تلتها كل من فقـرة األقمـشة والمالبـس    %)  ١,٩(فقرة اإليجار بالمرتبة الثالثة بنسبة     

 حوليات والخدمات الطبية واألدوية  فقـد      أما فقرتي الدخان والك    % )١(واألحذية بنسبة   

المـواد  كل مـن    فيما شهدت   على التوالي،   %) ٠,١،% ٠,٢(شكلتا نسبتي ارتفاع بلغتا     

الغذائية ،النقل والمواصالت والسلع المنزلية انخفاضاً طفيفاً في الربع الرابع مقارنة مـع            

) ١(ظة الشكل رقم    ومن مالح .)١(كما يوضحه الجدول رقم     الربع الثالث من العام نفسه      

  .يمكن تتبع مسار الرقم القياسي العام لألسعار خالل الفترة موضوعة البحث 

  

  )١(شــكل رقم 

الرقم القياسي العام لالسعار للفترة من تموز ولغاية آانون االول 2009

22800
23000
23200
23400
23600
23800
24000
24200
24400
24600
24800

الرقم القياسي العام لالسعار 23548.5 24239.4 24496.1 24221.0 24326.7 24649.5

تموز آب آيلول تشرين االول تشرين الثاني آانون االول
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  عرض النقد

 دينار نهايـة الربـع   نترليو )٣٧,٣ (M1        بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الضيق    

وشكلت %) ٥٨,٤ (هملة في التداول ما نسبت    ، اذ شكل صافي الع    ٢٠٠٩الرابع  من عام     

 ) M1(ان عرض النقد    ) ٢(ويالحظ من الجدول رقم     ،   %)٤١,٦( الودائع الجارية نسبة    

مقارنة بنظيره نهاية الربع الثالث من العام نفسه والـذي          % )٦(سجل ارتفاعا بنسبة    قد  

 ،%) ٦٠,١( نسبة صافي العملة فـي التـداول        حيث شكلت   ترليون دينار   ) ٣٥,٢(بلغ  

   %).٣٩,٩(نسبة الودائع الجارية و

  

هايـة الربـع    ن دينار   نترليو) ٤٥ (M2فيما بلغ عرض النقد بالمفهوم الواسع         

 مقارنة بنظيره نهايـة الربـع       )%٥,٧  (سجل ارتفاعاً بنسبة  أذ  الرابع من العام ذاته ،      

م أعـاله   خالل األرقـا   دينار ، ومـن     نترليو ) ٤٣( والذي بلغ    ٢٠٠٩الثالث من عام    

 دينار جاءت نتيجـة  نترليو) ٢(د والبالغة ـرض النقـنلحظ بان الزيادة الحاصلة في ع   

 باه النقود ـوأش )%٣( بنسبة   ي التداول ـالعملة ف و )%١١(بنسبة  ية  جار الودائع ال  زيادةل

  . يوضح ذلك) ٢(، والجدول رقم  )%٤ (بنسبة 

  

  

  )٢(شــكل رقم 

عرض النقد(M1.M2) من تموز ولغاية آانون االول 2009
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50000

 M1 31084 31928 35173 35118 35978 37305

 M2 38807 39690 42983 42921 43814 45443

تموز اب ايلول تشرين االول تشرين الثاني آانون االول
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  2M بالسيولة النقديةالتنبؤ 

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

وتعد احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المـصرفي علـى              

  .تكوين التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

نقدية لألشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقم         وقد جرى التنبؤ بالسيولة ال      

) ٣(أنظر الشكل رقـم     حيث نلحظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي          ) ٣(

 . وهذه الزيادة تعتبر نتيجة لزيادة اإلنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري
 
 
 

 )٣(                                 الشكل رقم 
 

ام       ٢٠١٠ ن ع ف االول م ة للنص يولة النقدي ؤ بالس التنب
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48000
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50000

51000

52000

53000

ـة   السـيولة النقدي 46394 47345 48296 49247 50198 51149 52100

٢٠١٠ اني / آانون الـث شباط اذار نيسـان  ايار حـزيران  تموز

 
 
 

    سعر الصرف

  حقق مزاد العملة األجنبية استقرار بسعر صرف الدينار العراقي تجـاه الـدوالر             

  .دينار ) ١١٧٠( وعند سعر ٢٠٠٩الرابع من عام ربع ومنذ الربع األول ولغاية ال
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    .)بيع وشراء الدوالر (مزاد العملة االحنبيه 

) الـدوالر (عراقي بتوفير موارد بالعملة األجنبيـة       ستمر البنك المركزي ال       ا

لإليفاء بمتطلبات السوق المحلية وعن طريق مزاد العملة األجنبية سعياً منه للحفاظ على             

 والحفاظ على مستوى مـستقر      التضخموخفض  استقرار القيمة الخارجية للعملة العراقية      

ة والمباعة في المـزاد خـالل        الكميات المشترا  أقيام  يبين )٤(الجدول رقم   و . لألسعار

  . مقارنة بالربع الثالث  من العام نفسه٢٠٠٩الربع الرابع عام 

 بموجب النقد والحوالة  خالل الربع       األمريكيبلغت الكميات المباعة من الدوالر        

مليون دوالر وقد شكلت نسبة المباع منه بموجب        ) ٨٦٥١ (هما قيمت الرابع من هذا العام     

، في حين بلغ المباع خـالل       4A)( أنظر الجدول رقم     %)٩٦(الكلي    حوالة الى المباع    

د بلغت نـسبة المبـاع      ـمليون دوالر وق  ) ٨٥١٠ (هما قيمت الربع الثالث من العام نفسه      

، وهذا يدل على ارتفاع الكميات المباعـة         % )٩٣,٣( بموجب حوالة الى المباع الكلي    

مليـون  ) ١٤١( بمقدار   هث من العام ذات   من الدوالر في الربع الرابع عنه في الربع الثال        

من مليون دوالر   ) ٩٥٠٠ (هما قيمت دوالر، فيما بلغت الكميات المشتراة خالل هذا الربع         

مليون دوالر تم شراؤها من المصارف ودوائر الدولة في حـين           ) ٢,٤ (وزارة المالية و  

 دوالر  مليـون ) ٥٠٠٠(هنفـس كانت الكميات المشتراة خالل الربع الثالث مـن العـام           

وهذا يدل   ،مليون دوالر من المصارف ودوائر الدولة     ) ٣,٥ (ومشتريات وزارة المالية    

 ٢٠٠٩ خالل الربع الرابع من العـام        األمريكيعلى ارتفاع الكميات المشتراة بالدوالر      

ـ  مابين   ت توزع دوالرمليون   )٤٥٠٠(بمقدار هري تـشرين الثـاني وكـانون األول        ش

                               . لنفس العاممقارنة بالربع الثالث ٢٠٠٩ مة عاالحتياجات الوزارة قبل نهاي

 )٤(كل رقم ـش

مزاد العملة االجنبية للفترة من تموز ولغاية آانون االول 2009

0
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البيع 2882 3106 2522 3243 2577 2831

الشراء من وزارة المالية 3000 0 2000 2000 4000 3500

الشراء من المصارف ودوائر الدولة 1.00 1.50 1.00 2.00 0.39

تموز اب ايلول تشرين االول تشرين الثاني آانون االول
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  مزادات الحواالت

يوضح مزادات حواالت وسندات البنك المركـزي اسـتحقاق         ) ٥(الجدول رقم     

مليـون  ) ٦٠٠٠٣٠ (همتما قي حيث تم بيع ٢٠٠٩ يوم للربعين الثالث والرابع لعام    ١٨٢

 ستة  إقامةمن خالل    %)٥,٤( بمعدل سعر قطع     ٢٠٠٩دينار خالل الربع الرابع من عام       

مليون دينار خالل الربع الثالث مـن العـام نفـسه           ) ٦٠٠٠٣٠(ع  يبتم  ما  كمزادات،    

   . أيضاوبواقع ستة مزادات  %) ٥,٢(وبمعدل سعر قطع 

ان ) ٦(م فنلحظ من الجدول رقـم        يو ٩١ا حواالت وزارة المالية استحقاق      ـإم  

 مليون دينار مـن   ) ٩٦٨٥٣٠( بلغ   ٢٠٠٩ من عام    الرابع ماتم بيعه خالل الربع      إجمالي

 مـزادات   سـتة  إقامةخالل  ومليون دينار    ) ١٢٠٠٠٠٠(أجمالي المبلغ المصدر البالغ     

 نفس   من المباع خالل الربع الثالث   المصدر و في حين كان    %) ٥,٦( وبمعدل سعر قطع    

   . فقطوبواقع ثالث مزادات%) ٥,٤(مليون دينار وبمعدل سعر قطع ) ٥٠٠٠٠٠(م العا
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  التسهيالت القائمة

  تسهيالت اإليداعات القائمة  -                

باستخدام هذه األداة التي لها دور في سحب استمر البنك المركزي العراقي               

معتمداً في أساسه من سعر الفائدة  الفائضة من القطاع المصرفي ضمن معدل معقول السيولة

 ان العمل بهذه أالداة أقتصر اآل %)٧( سعر السياسة عند أو يعلى سعر فائدة البنك المركز

تنفيذا وذلك ، %) ٥( بفائدة نافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة أيامحالياً على 

ة الهادفة الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه للسياسة النقدي

 القائمة بالدينار العراقي اإليداعاتان الرصيد القائم لتسهيالت ) ٧(لحظ من الجدول رقم وي،

  .مليار دينار ) ٢٨٠٣( بلغ ٢٠٠٩ في نهاية الربع الرابع  من عام أياملمدة سبعة 

  

  اض القائمة تسهيالت اإلقر -            

 القائمة فقد استمر البنك العمـل بهـا بهـدف مـنح         اإلقراض اما عن تسهيالت                 

 للسياسة النقدية وبما يـضمن الـسيطرة        األساسية األهدافاالئتمان الى المصارف استناداً الى      

ـ ) اإلشـارات الـسعرية   (على السيولة المصرفية والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة         ي الت

  -:وضعت لكل نوع منها 

  . سنوياً)%٩( األولي االئتمان -

  .سنوياً%) ١٠( االئتمان الثانوي -

  .سنوياً%) ١٠,٥ (األخير قرض الملجأ -
 
 

 )٥(كل رقم ـش

االيداعات القائمة للفترة من تموز ولغاية آانون االول من عام 2009
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االيداعات القائمة 3065 2946 3287 3099 3201 2803

تموز اب ايلول تشرين االول تشرين الثاني آانون االول
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  أالحتياطي القانوني

ية المتبعة من     تنفيذاً للسياسة النقد    األداةاستمرت السلطة النقدية في استخدام هذه         

  .على مجموع الودائع المصرفية ككل%) ٢٥(وبنسبة . قبل البنك المركزي العراقي

  قـد  ان قيمة االحتياطي القانوني على الودائع الحكوميـة       ) ٨(اذ نلحظ من الجدول رقم      

مليـار  ) ٥٩٢٧( مـن    ٢٠٠٩ الرابع مقارنة بالفصل الثالث من عام         الفصل فيازدادت  

  وبنـسبة زيـادة      األول نشهر كـانو  مليار دينار في    ) ٦٢٤٣(الـى   أيلولدينار شهر   

  طفيفـاً  اضفانخ ا تاما االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص فقد شهد        %) ٥,٣(

مليـار  ) ٣١٧٤(مقارنة بنظيره الفصل الثالث ليبلغ       ٢٠٠٩من عام   الرابع  خالل الفصل   

ة سجلمايلول  نار خالل شهر    مليار دي ) ٣١٨٦(  بعد ان كان    األولدينار في شهر كانون     

  . %)٠,٤ (انخفاض نسبة بذلك 
 
 

 )٦(كل رقم ـش
 

٢٠٠٩ ام       انون االول ع وز ولغاية آ االحتياطي القانوني للفترة من تم

0
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الودائـع الحكوميـة   5487 5682 5927 5918 6279 6243

ودائـع القطـاع الخـاص    3277 3197 3186 2997 3074 3174

تمـوز  اب ـول  ايل تشـرين االول  ـاني  تشرين الث ـانون االول  آـ
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معدل الربع آانون االولتشرين الثانيتشرين االولمعدل الربع الثالثآيلولآبتموزالمكونات
نسبة التغيير%نسبة التغيرالرابع

0.3-0.002997-9340.210488.310304.410044.39992.610063.79986.310014.2المواد العذائية

1765.91723.21688.81726.01724.21718.81744.31729.10.0018150.2الدخان والكحوليات

االقمشة والمالبس 
4458.14459.44429.04448.84439.94507.64535.54494.3330.0102271.0واالحذية

0.1-0.000865-4757.44745.44718.34740.44735.24707.54766.14736.267السلع المنزلية(االثاث

136596.4135781.7142387.7138255.3138866.9141540.2149406.4143271.20.036283.6الوقود واالضاءة

0.9-0.009067-31485.731158.231166.831270.231001.531035.930922.730986.7النقل والمواصالت

51612.451786.251736.251711.651829.351651.451858.351779.670.0013160.1الخدمات الطبية واالدوية

17023.716546.217517.217029.017468.217493.517517.317493.00.0272462.7سلع وخدمات متنوعة

102027.3102027.3104067.8102707.5104067.8104067.8105837.0104657.50.0189871.9االيجار

الرقم القياسي العام 
23548.524239.424496.124094.724221.024326.724649.524399.070.0126341.3لالسعار

الرقم القياسي السعار المستهلك للربعين الثالث والرابع  من عام ٢٠٠٩
جدول رقم (١)



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداولM1 M2 الشهر

310843880720576105087653تموز

319283969020452114767691اب

351734298321148140257737ايلول

351184292120933141847730تشرين االول

359784381421305146737760تشرين الثاني

373054544321781155248055آانون االول

جدول رقم (٢)

عرض النقد  ومكوناته للربعين الثاني والثالث من عام ٢٠٠٩

   المصدر: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم االحصاءات الداخلية والنقدية



عرض النقد M2الشهر

36187آانون الثاني/٢٠٠٩

37659شباط

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

42921تشرين االول

43814تشرين الثاني

45443آانون االول

جدول رقم (٣)
التنبؤ بالسيولة النقدية للربع االخير من عام ٢٠٠٩ 

والنصف االول من عام ٢٠١٠



46394آانون الثاني/٢٠١٠

47345شباط

48296اذار

49247نيسان

50198ايار

51149حزيران

52100تموز



المبالغ بماليين الدوالرات

الشراء من وزارة البيعالشهر
المالية

الشراء من 
المصارف ودوائر 

الدولة

288230001.00تموز

1.50ــــ3106اب

252220001.00ايلول

851050003.50المجموع

324320002.00تشرين االول

25774000تشرين الثاني

283135000.39آانون االول

865195002.39المجموع

جدول رقم ( ٤)

مزاد العملة االجنبية 
مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي خالل الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٠٩   



  باالف الدوالرات 
المجموع المباع بموجب حوالة المباع نقدا االشهر 
26350026180152881515تموز

21923028865103105740اب

8622024358202522040ايلول 

56895079403458509295المجموع

10162031409643242584تشرين االول 

3147025455102576980تشرين الثاني 

22028026104032830683كانون االول 

35337082968778650247المجموع

مبيعات ومشتريات الدوالر في المزاد للربعين الثالث والرابع  لعام ٢٠٠٩
(A-٤) جدول



جدول رقم (   ٥   )

المبالغ بماليين الدنانير

اسعار القطع%اقيام الحواالت المباعهمبلغ العروض المقدمةمبلغ االصداريةالشهر

1000002250001000004.5

1000002230001000105.0

1000001990001000005.2

1000002810001000005.8

1000002470001000105.5

1000001790001000105.0

*60000013540006000305.2المجموع

1000001390001000105.5

1000002150001000205.0

1000001700001000005.4

1000001500001000005.5

1000001650001000005.5

1000002000001000005.5

60000010390006000305.4المجموع
*

    يمثل معدل سعر القطع 

مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي  استحقاق ١٨٢ يوم خالل الربعين الثالث والرابع  
من عام ٢٠٠٩

تشرين االول

تشرين الثاني

آانون االول

تموز

آب

ايلول



جدول رقم (   ٦   )

المبالغ بماليين الدنانير

مبلغ العروض مبلغ االصداريةالشهر
المقدمة

اقيام الحواالت 
اسعار القطع%المباعه

1500002260001500004.6

1500001510001500005.0

2000002210002000006.5

5000005980005000005.4المجموع

2000001075001075005.5

2000001035001035005.5

2000001815001815005.5

2000002355002000205.5

2000001760001760006.0

2000002010002000105.5

120000010050009685305.6المجموع
*

    يمثل معدل سعر القطع 

تشرين االول

تشرين الثاني

آانون االول

مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق ٩١ يوم خالل الربعين الثالث والرابع  من عام ٢٠٠٩

تموز

آب

ايلول



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

3065تموز

2946اب

3287ايلول

3099تشرين االول

3201تشرين الثاني

2803آانون االول

جدول رقم (٧)

المصدر: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم االحصاءات الداخلية والنقدية

االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٠٩



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةالشهر

54873277تموز

56823197اب

59273186ايلول

59182997تشرين االول

62793074تشرين الثاني

62433174آانون االول

جدول رقم (٨)

االحتياطي القانوني للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٠٩

المصدر: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم االحصاءات الداخلية والنقدية


