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  ةـدمـالمق

 االستقرار وذلك بعد  فرصاتجهت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي نحو توفير

 مناسيب السيولة والسيطرة على اتجاهاتها على من خالل التأثير صدور قانونه االخير

يعزز مستقر والحفاظ على نظام مالي ) أي خفض التضخم ( واالستقرار في األسعار المحلية 

 اذ تمارس السياسة النقدية ،ستدامة ويتيح فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراقالتنمية الم

 األدوات غير دوراً محوريا في ارساء المقومات االساسية للنمو االقتصادي ومن خالل 

متطلبات االحتياطي القانوني،عمليات السوق  سعر إعادة الخصم،{المباشرة للسياسة النقدية 

واإلقراض  مزاد حواالت الخزينة(وخيارات إدارة السيولة ) لة األجنبيةمزادات العم(  المفتوحة

  .}مابين المصارف

ارتبطت تلك السياسة بإجراءات إصالحية أساسية تزامن فيها هدف تقوية أواصر و

السوق النقدية وعمليات الوساطة مع ضرورات استقرار سوق التمويل الخارجي ومؤازرة 

نار العراقي اذ أدى توازنهما الى تحقيق إشارتين سعريتين قويتين استقرار القيمة الخارجية للدي

من إشارات السوق التي تبنتها السياسة النقدية لبلوغ أهدافه المذكورة أعاله وهما إشارة سعر 

الفائدة على الدينار العراقي وإشارة سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملة األجنبية وهو 

تقال النقدي للتأثير في توازن السوق النقدية ومن ثم استقرار النشاط  االنآليةأمر يعزز من 

  .الحقيقي 

    

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

 كما تطرق الى تحليـل   2010فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وماوصل اليه خالل عام   

تناول و الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للستة اشهر القادمـة،          عرض النقد بمفهوميه  

الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر فـي        تطورات سعر   التقرير ايضاً شرحاً عن     

 وكذلك مزادات حواالت وسندات البنـك المركـزي ووزارة الماليـة             ، مزاد البنك المركزي  

وتمت االشارة الى تـسهيالت االيـداعات        سعار القطع،  ومبالغ االصداريات وا   وحسب آجالها 

  . واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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  الرقم القياسي السعار المستهلك

  

الرقم القياسي  (2010خالل عام ارتفاعاً مؤشر معدل التضخم األساس سجل 

 الفواكه [ مجموعتي و]النفط والغاز[مشتقات النفطية السعار المستهلك مستبعداً منـه ال

  كما مبين 2007 باعتماد سنة األساس قياسا بالعام السابق%) 3.1(بنسبة  ) ]والخضر

   .   )1(في الجدول رقم 

 إجمالي الرقم  معدليتبين ارتفاع) 3 و2(مـن مالحظتنا الى الجدول رقم

 125.1) ( الى 2009 نهاية عام فيقطة ن )122.1(السعار المستهلك من العام القياسي 

، اذ يالحظ ارتفاع معظم فقرات الرقم القياسي %)2.4( أي بنسبة 2010نقطة نهاية عام 

أعلى نسبة ارتفاع ) السلع والخدمات المتنوعة (  سجلت فقرة حيثألسعار المستهلك 

بنسـب ) الغازوالكهرباء والمياهو والسكن  ، التعليم ،الصحة( تليها فقرات%) 8.4(

األغذية والمشـروبات  المطاعم،(فقرات  على التوالي ثم تليها)% 4.4 ، 4.5، 5.3(

 ، 3.7(لتسـجل ) المالبس واألحـذية  ،، المشـروبات الكحولية والتبغةغير الكحولي

على التوالي ويمكن ان يعزى هذا االرتفاع الى عوامل داخلية  )0.6%، 2.2، 2.7

ي انعكس في فقرة السكن ذرباء وارتفاع بدل اإليجار والمتمثلة بارتفاع أسعار الكه

 االختناقات في انشطة العرض المحلي والقدرة المحدودة لقطاع البناء والتشييد فضال عن

العوامل الخارجية المتمثلة بالتضخم المستورد اذ ان وعدم كفاية الوحدات السكنية اما 

عار األدوية والمستلزمات الطبية اغلب السلع والخدمات مستوردة والذي انعكس في أس

في  الداخلة في فقرة الصحة وأسعار الذهب الداخلة في فقرة السلع والخدمات المتنوعة،

الترفيه (، تليها الفقرات )%8(انخفاضاً ملحوظا بنسبة ) االتصال(المقابل سجلت فقرة 

خفاضاً  بنسب فقد سجلت ان) التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  والثقافة، النقل،

  . على التوالي )0.8%، 1.2، 2.5(
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الرقم القياسي العام لالسعار بعد االستبعاد   
لعامي 2009 و2010
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  رض النقدع

  

الذي يبين تفاصيل عرض النقد ومكوناته بأن عـرض         ) 4(ن الجدول رقم    ـميتضح  

 العملـة فـي     ت  شكل  2010ترليون دينار نهاية عام     ) 51.8 ( بلغ M1النقـد بالمفهوم الضيق    

 ، حيث ارتفع عرض النقد بنسبة       )%53(الجارية  وشكلت نسبة الودائع    ) %47(التداول مانسبته   

ترليون دينار كانـت نـسبة صـافي    ) 37.3( والذي بلغ 2009مقارنة بنظيره عام    ) 38.9%(

  ).%41.6(شكلت مانسبته اما الودائع الجارية فقد ) %58.4(العملة في التداول منه 

 2010هاية عام  ترليون دينار ن  ) M2) 60.4فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع         

 سـجل عـرض النقـد       وبـذلك ،  %)56.7(مانسبته  لودائع المكونة لعرض النقد     شكلت فقرة ا  

) 45.4( والـذي بلـغ      2009مقارنة بنظيره في عام     % ) 33(ارتفاعاً بنسبة   بالمفهوم الواسع   

 ازدياد عرض النقد نهاية كانون االول مـن عـام           كما يالحظ من االرقام اعاله    ترليون دينار،   

  . 2009ترليون دينار عن نظيره من عام ) 15( بمقدار 2010
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عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع للفترة من آانون الثاني 2009 لغاية آانون االول 2010
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  التنبؤ بالسيولة النقدية

  

 ال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الموسمية، وانما        M2ان السيولة   ) 5(الجدول رقم    يشير  

تعلـق  وبقـدر    اال انه باتجاه عام تتميز بكونها تصاعدية الى جانب بعض التأثيرات العرضية           

 يبدو ان التغير في االشهر الستة االولـى         2010رات الشهرية الحاصلة خالل عام      االمر بالتغي 

من السنة كان اعلى قليالً من المستوى العام، حيث سجلت اعلى زيادة في شهر حزيران بلغت                

تلتها زيادة في الشهر االخير من العام ذاتـه بلغـت           %) 5.28(ترليون دينار اي بنسبة     ) 2.8(

نتيجة للتغيرات الحاصلة في النشاط االقتصادي،      %) 3.77(ر اي بنسبة    ترليون دينا ) 2.195(

 المـستوى العـام واسـتمرت       مـن فيما انخفضت النسب في االشهر الباقية اذ كانت اوطـأ           

  .في شهر ايلول%) 0.3(باالنخفاض الى ان سجلت نسبة سالبة 

ـ               سبة ومن مالحظة مكونات السيولة، يتضح بان صافي العملة في التـداول يـشكل ن

  .الودائع بانواعهاالنسب المتبقية منها وتشكل )% 46.6-40.3(تتراوح بين 

واستناداً للتحليل اعاله ولتوقع زيادة االنفاق الحكومي بشقيه االستهالكي واالستثماري          

نتيجة لزيادة الرواتب او لزيادة االصالحات التي تستلزم زيادة االنفاق فقد تم التنبؤ بالـسيولة               

 كما في الجدول المشار الية اعاله اذ نتوقع زيادة صـافي   2011 االولى من عام     لالشهر الستة 

  . عن المعدل اعاله%)1.1(العملة في التداول بنسبة 
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

20
10

ني/ 
ا الث

ون 
آان باط 

ش ذار
ا
سان
ني ايار

ران
حزي موز 

ت اب ول 
ايل

الول
ن ا
ري ش
ت

اني 
ن الث
شري
ت

الول 
ن ا
انو
آ

20
11

ني/ 
ا الث

ون 
آان باط 

ش ذار
ا
سان
ني ايار

ران
حزي

عرض النقد
M2

 
                   

  
  

    سعر الصرف

  

عـام  بداية  تجاه الدوالر االمريكي منذ     استقراره  سعر صرف الدينار العراقي     صل  او  

البنـك المركـزي    دوالر في مزاد    / دينار  ) 1170( عند سعر    2010 ولغاية نهاية عام     2009

في دعم سعر صرف الدينار العراقي وبيع العملة         النقدية   ة البنك   سياسويرجع هذا االستقرار ل   

 وان هذا االستقرار يتطلب المحافظة الدقيقة والتوازن السليم بين وضع           االجنبية بشكل مستمر،    

النقديـة  حتياطيات االجنبية والمخاطر التي تواجه استنفادها من خالل تسيير ادوات السياسة            اال

النشاط االقتصادي وتحمي اقتـصاد الـبالد مـن الـصدمات           دعم  بصورة منسقة تساعد على     

واداة ) لحفظ القيم (  فضال عن تقوية العملة المحلية وجعلها عملة جاذبة ووسيلة قوية            الخارجية

  . لمدفوعات مهمة في ا
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  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 

  

واصل البنك المركزي العراقي العمل بمزاد العملة االجنبية سعياً منه للمحافظة علـى               

 اداة لتحقيق االسـتقرار فـي       على اعتبارها استقرار المستوى العام لالسعار وخفض التضخم       

فضالً عن انها وسيلة تؤثر على الكتلة النقدية        ) ينار العراقي الد(القيمة الخارجية للعملة المحلية     

  .وتتيح السيطرة على مناسيب السيولة

اقيام الكميات المشتراة والمباعة في مزاد البنـك خـالل عـام            ) 6(الجدول رقم   يبين    

  .2009 مقارنة بعام  2010

 يقارب  ما  2010  وحوالة  خالل عام    اًبلغت كمية المباع من الدوالر االمريكي نقد      لقد    

 دوالر بيعـت    مليـار ) 34(مليون دوالر منهـا     ) 137( دوالر وبمعدل يومي بلغ      مليار) 36(

، في حين بلغت الكمية المباعة خـالل        اً دوالر بيعت نقد   مليار) 2(و%) 94(حوالة اي بنسبة    ك

 تايع مب تمليون دوالر شكل  ) 126( دوالر وبمعدل يومي بلغ      مليار) 34 (يقارب ما 2009عام  

 وكمـا    دوالر مليار) 5(والنقد بحدود   %) 85( دوالر اي بنسبة     مليار) 29 (ت ماقيمته حواالال

 عنه في عام    2010ارتفاع الكميات المباعة خالل عام      يعني  ، وهذا   )7(الجدول رقم    مبين في 

 دوالر  مليار) 41( ماقيمته   2010، فيما بلغت الكميات المشتراة خالل عام        )%6( بنسبة   2009

 مليـار ) 23 (2009ا من وزارة المالية في حين كانت الكميات المشتراة خالل عام            تم شراؤه 

 مقارنـة   2010 الكمية المشتراة بالدوالر االمريكي خالل عـام         ارتفاعدوالر، وهذا يدل على     

 وهذا يدل على زيادة الطلب علـى الـدوالر الغـراض تغطيـة              %)78( بنسبة   2009بعام  

  .االستيرادات للقطاع الخاص
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امي 2009 و 2010 مبيعات ومشتريات الدوالر في المزاد خالل ع
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  تسهيالت القائمةال

   االيداعات القائمة تسهيالت-

 )%7( مـن  2010خالل عام )  Policy Rate(اتجه البنك نحو تخفيض سعر الفائدة   

%) 7(الـى   %) 15(من   2009مقابل اربعة اجراءات للتخفيض خالل عام       سنوياً   )%6(الى  

 هذه االداة لـه دور      امعلما بان استخد   ،نظرا النخفاض معدالت التضخم السنوي للعام المذكور      

في سحب السيولة الفائضة من القطاع المصرفي ضمن معدل معقول من سعر الفائدة معتمـداً               

في اساسه على سعر فائدة البنك المركزي، حيث استمر العمـل بنافـذة االسـتثمار بالـدينار                 

 المصارف لتمويل   تنفيذاً للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز     %) 4(العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة      

ان الرصـيد   ) 8(منح االئتمان لطالبيه، اذ يبين الجدول رقم        والتوجه نحو السوق ل   المشروعات  

  بلـغ    2010القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام نهايـة عـام              

مليـار  ) 2803( والذي بلـغ     2009مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية عام         ) 1066(

  %).62( وبنسبة انخفاض بلغت دينار

   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 يـضمن الـسيطرة              

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

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً%) 8( االئتمان االولي -        
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  .سنوياً%) 9( االئتمان الثانوي -  

  .سنوياً%) 9.5( قرض الملجأ االخير -  
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  الحتياطي القانونيا

  

تنفيذاً للسياسة النقدية المتبعة من قبـل       استمرت السلطة النقدية في استخدام هذه االداة        

البنك المركزي العراقي وتماشياً مع الظروف االقتصادية للبالد، ونتيجـة لتحـسن الظـروف              

وتحفيز المصارف للتوجه نحو الـسوق      االمنية واالقتصادية للبالد ولغرض تشجيع االستثمار       

%) 25(  من  خالل العام   مرتين ةفقد تم تخفيض نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الحكومي        

  علـى    2010 مـن ايلـول      اعتباراً % )15 (الـى ثم   2010نيسان  من  اعتباراً   %)20(الى  

ان قيمـة االحتيـاطي     ) 9(، ونالحظ من الجدول رقم      الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص    

ار دينار فـي   ملي) 4935(  ماقيمته    2010القانوني علـى الودائع الحكومية بلغت  نهاية عام         

، امـا   %)21(  اي بنسبة انخفاض بلغت    2009مليار دينار في نهاية عام      ) 6243(حين كانت   

مليار دينـار نهايـة       )2221( رصيد االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص فقد بلغ          

 اي بنـسبة    2009مليار دينار نهاية عـام      ) 3174( بعد ان كان     2010كانون االول من عام     

  %).30(ض انخفا
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اني   رين الث تش

انون االول آ

انوني  (ودائع القطاعين الحكومي والخاص  ) لعامي 2009 و 2010 االحتياطي الق

ة 2009 الودائع الحكومي اع الخاص   2009 ودائع القط ة 2010 الودائع الحكومي اع الخاص   2010 ودائع القط
  

  

  

  

   الحواالتاتمزاد
  وزارة المالية

 2010 ان وزارة المالية قامــت خـالل عـام           الى) 10( الجدول رقم    يشير    

يــوم   ) 364(يـوم و ) 182( يـوم الى    )91(بتغيير آجال المزادات التي تقيمها من       

     ، حيـث ) (GSRSنظـام    اصدارية و باسـتخدام  لمليار دينار لك) 200(وبقيمة 

يـوم المتمثلـة بـالمزادات      ) 182( وزارة المالية سبعة عشرمزاد اسـتحقاق        قامتأ

)HY17-HY1 (         هالغي منها سبعة مزادات ، بلغ المصدر منها ما قيمت) مليار ) 2000

، فيما بلغ   %)7.62( سعر قطع بلغ     لمليار دينار وبمعد  ) 1615(دينار والمباع الفعلي    

علما انه  .مليار دينار ) 500.5 (ه ذاتها ما قيمت   المسدد من الحواالت أعاله خالل الفترة     

 وما يليـه    2010 في تموز  HY6تم اعتماد احتساب أسعار الفائدة منذ المزاد السادس         

ساب المتعدد أي يحتسب سعر القطع لكل مزايد حـسب          تحمن المزادات بطريقة اال   

فـي  سعر القطع المقدم في استمارة تسديد العطاءات فيما تم احتساب سعر القطـع              

  ) . أي أفضل األسعار ايهما اقل (  الموحد دالمزادات السابقة حسب سعر المزا
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يـوم فقد أقيمت ثماني مزادات  خالل       ) 364( امـا بالنسبة الى مزادات ذات اآلجل        - 

الغي منها مزاد واحد فقط بلـغ المـصدر         )  Y8-Y1( المتمثلة بالمزادات    2010عام  

مليار دينار وبمعدل سعر قطـع      ) 835.5(لمباع فكان   مليار دينار اما ا   ) 1400(منها  

  . خالل الفترة أعاله %) 6.44(بلغ 

  

  البنك المركزي العراقي         

وبقيمـة  ) D91-D89(يـوم هـي    ) 182(البنك المركزي ثالث مزادات استحقاق      قام  أ -

يار مل) 300(مليار دينار لكل اصدارية منها، بلغ المصدر منها والمباع الفعلي           ) 100(

أي أفضل األسعار ايهما اقل  ، علما إنها  سددت           %) 5.67(دينار وبمعدل سعر قطع     

  .2010بالكامل خالل عام 

  2010يوم، حيث أصدر خالل عام      ) 91(كمـا أقام البنك المركزي حواالت استحقاق        -

الغي منها سبعة مـزادات ، بلـغ        ) C23-C1(ثالثة وعشرون مزاد متمثلة بالمزادات      

) 1363(مليار دينار أما المباع الفعلي فكـان بمبلـغ          ) 1600 (ها ما قيمت  المصدر منه 

، فيما بلغ المسدد  من المـصدر خـالل          %)6.30(مليار دينار وبمعدل سعر قطع بلغ       

  .مليار دينار) 963 (2010عام 
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  الجداول االحصائية
  

  



نسبة التغير20102009االشهر

%123.6117.55.2آانون الثاني

%123.3117.74.8شباط 

%123.4119.13.6اذار

%123.61203.0نيسان

%123.7120.13.0مايس

%123.7120.42.7حزيران 

%124.1121.91.8تموز

%124.8122.51.9اب

%125.5123.21.9ايلول

%127.2123.33.2تشرين االول

%127.4123.63.1تشرين الثاني

%127.6123.53.3آانون االول

%124.8121.13.1المعدل

جدول رقم (1)
معدل التضخم االساس السنوي لعامي 2009 و 2010



آانون تشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطآانون الثانيالمكونات
االول

معدل
2010

معدل 
2009

نسبة 
التغيير%

االغذية والمشروبات غير
%130.8132.0133.0132.7129.9128.5128.5137.8141.1138.9139.5138.3134.3130.72.7الكحولية

%119.8121.1121.4121.1121.3121.1121.3120.4119.2123.2123.7124.0121.5118.82.2المشروبات الكحولية والتبغ

%122.9122.2124.8122.4122123.3123.8124.3124.4123.2122.5122.6123.2122.50.6المالبس واالحذية

السكن،المياه،الكهرباء 
%124.6124.0123.3124.4124.3124.5125.4125.8125.8130.4130.5130.3126.1120.84.4والغاز

التجهيزات والمعدات 
%0.8-115.7116.5115.4113.9114114.3114.1114.2114.8114.8115.1115.5114.9115.8المنزلية والصيانة

%131.8132.5132.7132.3134.3134.9137.3137.7139.9140.5141.1141.7136.4129.55.3الصحة

%1.2-110.6110.7110.6110.8111.1111.1111.7112.3112.1112.3111.2111.2111.3112.7النقل

%8.0-94.896.695.19593.285.285.684.988.086.787.687.090.097.8االتصال

%2.5-110.1109.9109.6109.3108.9108.4108.3108.2108.6108.6108.0107.7108.8111.6الترفيه والثقافة

%129.0128.3128.3128.3128.5129129.4129.5129.5129.5129.6132.0129.2123.64.5التعليم

%123123.8123.7123.6123.7124.1124.3125.1126.0127.6128.8129.5125.3120.83.7المطاعم

%126.2126.3127.1127.4129.6131130.3131.0132.7134.9136.0136.9130.8120.68.4السلع والخدمات المتنوعة

%123.3123.6123.8123.8123122.6123.0126.0127.3128.1128.3127.9125.1122.12.4الرقم القياسي العام لالسعار

جــــدول رقـــم (2)
الـرقـم القياســي السـعـار المســتهـلك  عــام   2010



تشرين ايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطآانون الثانيالمكونات
االول

تشرين 
الثاني

آانون 
المعدلاالول

االغذية والمشروبات غير
130.2130.2128.1127.7129.6127.5129.1134.4133.5132.8133.9131.9130.7الكحولية

118.8121.2117.9118.8119.1119.0118.9117.4117.2119.3118.9119.2118.8المشروبات الكحولية والتبغ

122.9120.9121.2121.7122.2122.3122.1123.8124.1121.4123.8123.2122.5المالبس واالحذية
السكن،المياه،الكهرباء

117.7117.3116.7118.7118.6118.5122.4123.0123.5124.1124.4124.9120.8والغاز
التجهيزات والمعدات
116.1116.6115.7115.8115.4115.7115.6115.2115.6116.5115.7115.9115.8المنزلية والصيانة

126.5127.6128.5128.5129.2130.6131.6129.2129.4130.4130.7131.6129.5الصحة

111.2111.9112.2112.7114.2114.7114.4112.7112.8111.1112.7111.5112.7النقل

97.698.098.398.097.698.897.998.498.498.298.793.997.8االتصال

113.6112.2112.1112.4111.8111.3111.0110.9111.5111.0110.8110.5111.6الترفيه والثقافة

123.2123.1123123.0122.9124.1124.0124.9124.5121.3120.8128.9123.6التعليم

118.6120.1120.5119.1119.7119.7120.3121.1122.0123.3122.8121.9120.8المطاعم

116.3118.4118.2118.6119.5120.2120.0119.8121.2123.1126.6125.3120.6السلع والخدمات المتنوعة

120.6120.6119.7120.3121.1120.6122.3123.9124.0123.7124.5123.8122.1الرقم القياسي العام لالسعار

جــــدول رقـــم (3)
الرقــم القياســي السـعار المسـتهـلك  لعـام   2009 



مليار دينار

صافي العملة 
في التداول

نسب التغير 
نسب التغير الودائع M1 الودائع الجاريةلصافي العملة%

نسب التغير التأميناتللودائع%
للتأمينات%

صناديق 
التوفير

عرض النقد 
M2

نسب التغير 
M2 في

123=1+24567=4+5+6+1

195819596291761460719405936187آانون الثاني/2009

199301.81051430444156837.419832.263376594.1شباط 

1.8-1.46536974-4.01956-0.297242962015057-19896اذار

0.7-1.06636721-0.71937-0.695032927214949-19769نيسان

198940.6942729320149680.120284.768369580.6ايار

0.169378122.3-0.71034230105159546.62025-19764حزيران

1.370388072.6-205764.11050831084161621.31999تموز

3.071396902.3-0.61147531928172276.61940-20452اب

2.073429828.3-211483.414025351731985915.31902ايلول

0.1-1.01418435118199970.719170.87442921-20933تشرين االول

4.776438142.1-213051.81467335978206063.01827تشرين الثاني

217762.21552437300217515.618280.183454383.7آانون االول

1.21630537823226364.119737.984462111.7-21518آانون الثاني/2010

219021.81736739269236564.520232.585476663.1شباط 

11.387492643.4-226563.41837941035247264.51795اذار

5.091512244.0-232422.61976343005261855.91706نيسان

233440.42142444768279036.617100.294530513.6ايار

235861.02388147467303678.818045.594558515.3حزيران

11.193558730.0-237550.72391147666304220.21603تموز

1.72468548047312722.816603.694563880.9-23362اب

0.3-0.417938.09556214-0.8246434781131158-23168ايلول

8.995572991.9-233680.92567349042322033.41633تشرين االول

238812.22592649808325781.216480.995582011.6تشرين الثاني

243321.92742151753342625.217053.597603963.8   آانون االول

الشهر

جدول رقم (4)
عرض النقد (M1،M2) والودائع الداخلة فيهما للفترة من آانون الثاني 2009 لغاية آانون االول 2010



مليارات الدنانير

عرض النقد M2الشهر / السنة 

46211آانون الثاني/2010

47666شباط 

49264اذار

51224نيسان

53051ايار

55851حزيران

55873تموز

56388اب

56214ايلول

57299تشرين االول

58201تشرين الثاني

60396آانون االول

61325آانون الثاني/2011

62254شباط 

63183اذار

64112نيسان

65041ايار

65970حزيران

جدول رقم (5)
التنبؤ بالسيولة النقدية للنصف االول من عام 2011



المبالغ بماليين الدوالرات

المبيعات
المشتريات 
من وزارة 
المالية

المشتريات من 
المصارف 
ودوائر الدولة

مجموع 
المشتريات من المبيعاتالمشتريات

وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف 
مجموع ودوائر الدولة

المشتريات

4000ـ0.650.6529354000ـ3054آانون الثاني

2000ـ0.50.5027572000ـ2364شباط

11.003175200012001ـ2938اذار

3000ـ258620000.392000.3928813000نيسان

2000ـ303510000.401000.4031692000ايار

4000ـ285455003.505503.5027924000حزيران

288230001.003001.003071200012001تموز

5000ـ1.501.5034115000ـ3106اب

6000ـ252220001.002001.0028526000ايلول

0ــ324320001.932001.933034تشرين االول

257740001.34001.302691500015001تشرين الثاني

283135000.393500.39340160000.56001آانون االول

339922300013.5623013.5636169410003.541003.5المجموع

جدول رقم (6)

الشهر

20092010

مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي في المزاد خالل عامي 2009 و 2010   



المبالغ بالماليين

المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

7242330305420927262935آانون الثاني

5621802236420025572757شباط

7892149293819529803175اذار

3392247258611727642881نيسان

6172417303510630633169ايار

6162239285417326192792حزيران

2642618288231027613071تموز

2192887310637230403411اب

862436252242824242852ايلول

102314132437029643034تشرين االول

31254625770.426912691تشرين الثاني

220261028311633853401آانون االول

4569294213399021973397436171المجموع

جدول رقم (7)

الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  خالل عامي 2009و2010

2009 2010التاريخ



مليارات الدنانير

20092010الشهر

7963085كانون الثاني

7323365شباط

36432842اذار

36282390نيسان

40692271ايار

3903966حزيران

30651899تموز

29461927اب

32871844ايلول

30991497تشرين االول

32011076تشرين الثاني

28031066كانون االول

جدول رقم (8)

االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام لعامي 2009 و 2010 



مليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

16414332062453096كانون الثاني

17467354263863464شباط

5597373367303240اذار

5674360953652536نيسان

5326359255832648ايار

5048326756952605حزيران

5487327760642640تموز

5682319760732796اب

5927318644961971ايلول

5918299746722014تشرين االول

6279307445322049تشرين الثاني

6243317449352221كانون االول

20092010
الشهر

جدول رقم (9)
االحتياطي القانوني لعامي 2009 و 2010



االرقام بماليين الدنانير

المبلغ المباع
 سعر 

القطع %
المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

 سعر 

القطع %
المبلغ المباع

 سعر 

القطع %
المبلغ المباع

 سعر 

القطع %
المبلغ المباع

 سعر 

القطع %
المبلغ المباع

 سعر 

القطع %

2000006.51610007.0ــ1000005.5ــ6050014.510001013.5كانون الثاني/2010

ــ3005006.0ــ20000013.820001013.81000005.51000006.0شباط

2000006.0ــــ20001010.030003010.53000205.21000105.5اذار

2835106.0ــــــ2000207.3480005.1ــنيسان 

810005.5ــــــ3000206.12000205.51150005.3ايار 

1100009.0ــــــــ3000005.12000005.1حزيران 

3000004.82000104.81415007.9تموز

2000006.52000005.52000107.23215007.7اب

2000205.32000007.41410008.6ــايلول

2110005.52000305.32000207.51105008.4تشرين االول

3815205.52000005.51000107.52000108.3تشرين الثاني

3760105.82000005.51000007.52000009.1كانون االول 

16150107.68355106.4ــ25290607.824001507.31,363,0606.33000105.7المجموع

حواالت وزارة المالية

حواالت 364 يومحواالت 182 يومحواالت 91 يوم الشهر

حواالت وسندات وزارة 

المالية
حواالت وسندات البنك المركزيحواالت وسندات البنك المركزي

جدول رقم (10)

حواالت 182 يومحواالت 91 يومحواالت 182 يومحواالت 91 يوم

مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي استحقاق (182،91) يوم وحواالت وزارة المالية استحقاق (364،182،91) يوم من عامي 2009و2010

20092010


