
  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث 

   قسم االقتصاد الكلي والسياسة النقدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتجــاهات السـياسـة النقديـة

  راقيـزي العـك المركـللبن
  

  

  

  ٢٠٠٩الربع الثالث لعام                             

  

  

  

  

  
  

 ١



  المقدمة

كما هو الحال في     ٢٠٠٩عام  هدفت السياسة النقدية في العراق خالل الربع الثالث من            

االعوام الخمسة السابقة الى المحافظة على معدالت التضخم عند مستويات متدنية، واسـتقرار             

بما يتالئم  ) المحلية  (مستوى االسعار المحلية وسعر الصرف، وتنظيم مستويات السيولة النقدية        

  .مع حركة النشاط االقتصادي

مية تعكس اسلوب االشارة    ن استخدام مؤشرات ك    السياسة النقدية في العراق م     تلقوانط  

ـ              ت مـع   في السوق، ال سيما بعد ان ارتبطت تلك السياسة باجراءات اصالحية اساسية تزامن

اشارتين سعريتين قويتين من اشارات السوق التي تبنتها السياسة النقدية فـي بلـوغ              استخدام  

واشارة ) policy rate( سعر السياسةباهدافها المنوه عنها وهما اشارة سعر الفائدة او مايسمى 

سعر الصرف للدينار العراقي ازاء العملة االجنبية وباستخدام ادوات الـسياسة النقديـة غيـر               

  -:وهذه االدوات هي  .ات غير مرغوبةفانحربعد ان ثبت ان االدوات المباشرة لها االمباشرة 

  

   .يةبمزاد العملة االجن -

 .مزاد الحواالت والسندات -

  .لسوق المفتوحةعمليات ا -

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢



  محتويات التقرير

  

                          الموضوع                                         الصفحة

                        ـــــــ                                     ـــــ

  ٤                 ).بيع وشراء الدوالر االمريكي(مزاد العملة االجنبية  -

 ٤                                                      .سعر الصرف -

                        ٥                         .تسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي -

 ٥                                                 .االحتياطي القانوني -

 ٦                                                  .مزادات الحواالت -

 ٦                                     .الرقم القياسي السعار المستهلك -

  ٧                                                      .د قعرض الن -

 ٧                                              .بالسيولة النقديةالتنبؤ  -

  .الملحقات جداول ورسوم بيانية -

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٣



  

  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 

  

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

ها اداة لتحقيق االسـتقرار فـي القيمـة         بعد المستوى العام لالسعار وخفض التضخم       استقرار

 وتتيح  على الكتلة النقدية  فضالً عن انها وسيلة تؤثر      ) الدينار العراقي (ارجية للعملة المحلية    الخ

  .السيطرة على مناسيب السيولة

يبين اقيام الكميات المشتراة والمباعة في المزاد خالل الربع الثالـث           ) ١(الجدول رقم     

  . مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه٢٠٠٩من عام 

 خالل الربع الثالث من      بموجب النقد والحوالة      المباع من الدوالر االمريكي    بلغت كمية   

في حين بلغ المباع خالل الربع الثاني من العام نفسه           ،مليون دوالر ) ٨٥١٠(هذا العام ماقيمته    

مليون دوالر وهذا يدل على ارتفاع الكميات المباعة من الدوالر في الربـع             ) ٨٤٧٥(ماقيمته  

 وقد شكلت نسبة المباع بموجب حوالة     مليون دوالر،   ) ٣٥(الربع الثاني بمقدار    الثالث عنه في    

يمـا بلغـت    ، على التوالي، ف   %٨١,٤و %٩٣,٣ خالل الربعين الثالث والرابع    الى المباع الكلي  

مليـون  ) ٥٠٠٠(مليـون دوالر منهـا   ) ٥٠٠٣,٥ (الكميات المشتراة خالل هذا الربع ماقيمته     

 المالية في حين كانت الكميات المشتراة خالل الربع الثـاني مـن   دوالر تم شراؤها من وزارة    

، شراؤها من وزارة المالية     تم مليون دوالر  ) ٨٥٠٠ (نهاممليون دوالر   ) ٨٥٠٤( العام نفسه 

وهذا يدل على انخفاض الكمية المشتراة بالدوالر االمريكي خالل الربع الثالـث مـن العـام                

  . مقارنة بالربع الثاني منه٢٠٠٩

  

   عر الصرفس

    

تمكن البنك من بناء احتياطيات مهمة بالعملة االجنبية بلغت مستويات تكافيء مامصدر              

وقد حقق مزاد العملة االجنبية استقراراً في سعر صرف الدينار العراقـي            . من العملة العراقية  

) ١١٧٠(عنـد سـعر     ولغاية تاريخه    ٢٠٠٩تجاه الدوالر االمريكي منذ الربع االول من عام         

   .دينار

  

  

  

  

 ٤



  

  تسهيالت القائمةال

   االيداعات القائمة تسهيالت-

لجأ البنك المركزي الى استخدام هذه االداة التي لها دور في سحب السيولة الفائـضة                 

من القطاع المصرفي ضمن معدل معقول من سعر الفائدة معتمداً في اساسه على سعر فائـدة                

 منذ حزيران المنصرم مع اسـتمرار       %٧عند  البنك المركزي، حيث ابقى على سعر السياسة        

) ٢(، فنلحظ من الجدول رقم      %٥العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة          

ان الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايـام نهايـة الربـع                

نار بالرغم من اقتصار هذه التسهيالت علـى        مليار دي ) ٣٢٨٧( قد بلغ    ٢٠٠٩الثالث من عام    

 وذلك تنفيذاً للسياسة النقدية الهادفـة       ٢٠٠٩نافذة االستثمار لمدة سبعة ايام منذ شهر اذار عام          

  .الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه

  

  قراض القائمةاال تسهيالت -

 بهـدف مـنح     ٢٠٠٤/ما عن تسهيالت االقراض القائمة فقد بدأ العمل بها منـذ اب             ا  

االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف االساسية للسياسة النقدية وبما يـضمن الـسيطرة              

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

  -:وضعت لكل نوع منها 

  .سنوياً%) ٩( االئتمان االولي -           

  .سنوياً%) ١٠( االئتمان الثانوي -  

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

  

  االحتياطي القانوني

  

تنفيذاً للسياسة النقدية المتبعة من قبـل       ة  استمرت السلطة النقدية في استخدام هذه االدا        

على % ٢٥ساب االحتياطي القانوني لهذا الفصل بنسبة        فقد استمر احت   ،البنك المركزي العراقي  

ان قيمة االحتياطي القانوني على الودائع      ) ٣(اذ نلحظ من الجدول رقم      الودائع المصرفية ككل    

ـ    ـالل ه ـالحكومية ازدادت بشكل تدريجي خ     ـ  ـذا الفصل اذ بلغ ـ  ـت ف ـ ـي ش وز ـهر تم

اي نار في شـهر ايلـول       مليار دي ) ٥٩٢٧( ـىـي حين وصلت ال   ـمليار دينار ف  ) ٥٤٨٧(

د شهد انخفاضاَ خالل    ـاما االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص فق        ،%٨بنسبة زيادة   

 ٥



مليار دينار في شهر ايلول بعد ان       ) ٣١٨٦( فقد وصل الى   ٢٠٠٩اشهر الفصل الثالث من عام      

   .%٢,٨ اي انخفض بنسبة مليار دينار خالل شهر تموز) ٣٢٧٧(كان

  

  الت الحوااتمزاد

  

الذي يوضح مزادات حواالت وسندات البنـك المركـزي         ) ٤(نلحظ من الجدول رقم       

مليون ) ٦٠٠٠٣٠ ( حيث تم بيع ماقيمته    ٢٠٠٩ يوم للربعين الثاني والثالث لعام       ١٨٢استحقاق  

مـن خـالل اقامـة سـتة         %٥,٢ بمعدل سعر قطع     ٢٠٠٩ الربع الثالث من عام      خاللدينار  

مليـون  ) ٦٠٠٠٤٠(خالل الربع الثاني من العام نفسه ماقيمتـه       في حين كان المباع     مزادات،  

   .وبواقع ستة مزادات %٦دينار وبمعدل سعر قطع 

ان اجمـالي    )٥ ( يوم فنلحظ من الجدول رقم     ٩١اما حواالت وزارة المالية استحقاق        

مليون دينار من خـالل اقامـة       ) ٥٠٠٠٠٠ ( بلغ ٢٠٠٩ماتم بيعه خالل الربع الثالث من عام        

 في حين كان المباع خالل الربع الثاني من نفس العام           %٥,٤ مزادات وبمعدل سعر قطع      ثالث

 وجاء هذا االنخفاض     وبواقع اربع مزادات   %٥,٦مليون دينار وبمعدل سعر قطع      ) ٦٠٠٠٢٠(

  .في قيمة المباع نتيجة للظروف االمنية خالل الفترة المذكورة

  

  الرقم القياسي السعار المستهلك

  

الرقم القياسي السـعار    ( اي ٢٠٠٩لتضخم االساس للربع الثالث من عام       سجل مؤشر ا    

 ارتفاعـاً بنـسبة     )المستهلك مطروحاً منه فقرة الوقود واالضاءة وفقرة النقـل والمواصـالت          

 الـرقم   ان) ٦(كما نلحظ من الجدول رقم       مقارنة بنظيره للربع الثاني من العام نفسه،         %٣,٠٣

 نقطة للربـع    ٢٣٥١٨,٥ نقطة مقابل    ٢٤٠٩٤,٧  سجل  الثالث القياسي السعار المستهلك للربع   

 حيث يوضح الجدول ارتفاع اغلب مكونات الرقم القياسي         %٢,٤الثاني اي بنسبة زيادة قدرها      

 مقارنـة   %٥,٣ اعلى نسبة ارتفاع اذ بلغـت        المواد الغذائية السعار المستهلك، اذ سجلت فقرة      

 فيما جـاءت فقـرة      %٢,٣جار لتسجل ارتفاعاً بنسبة     فقرة االي تليها  ع الثاني،   بنظيرتها في الرب  

  تلتها كل من فقرة السلع والخدمات المتنوعة         %١,٤المرتبة الثالثة بنسبة    بالنقل والمواصالت   

اما بقية الفقرات    على التوالي، ) %٠,٢ ، %٠,٨(والخدمات الطبية واالدوية بنسبتي ارتفاع بلغتا       

  . ني من العام نفسهفقد سجلت انخفاضاً مقارنة بالربع الثا

  

  

 ٦



  عرض النقد

  

ترليون دينار نهاية الربع الثالـث      ) ٣٥,٢ (M1بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الضيق      

 وشكلت الودائع الجاريـة     %٦٠,١، اذ شكل صافي العملة في التداول مانسبته         ٢٠٠٩من عام   

 الربـع     مقارنة بنظيره نهاية    %١٦,٩ ، حيث سجل عرض النقد ارتفاعاً بنسبة         %٣٩,٩نسبة  

ترليون دينار و كانت نسبة صافي العملة في التداول         ) ٣٠,١(الثاني من العام نفسه والذي بلغ       

  .%٣٤,٣ اما نسبة الودائع الجارية فقد بلغت %٦٥,٧منه 

ترليون دينار نهاية الربع الثالث     ) ٤٣ (M2بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع      فيما    

، حيث سجل عرض النقد ارتفاعاً      % ١٨,٢قود مانسبته    اذ شكلت فقرة اشباه الن     ٢٠٠٩من عام   

ترليـون  ) ٣٧,٨( مقارنة بنظيره نهاية الربع الثاني من العام نفسه والذي بلـغ             %١٣,٨بنسبة  

 ٢٠٠٩في الربع الثالث من عـام       رض النقد   ازدياد ع ومن خالل االرقام اعاله نلحظ      ،  دينار  

ني من العام نفسه والذي انعكس فـي زيـادة           عن نهاية الربع الثا    ترليون دينار ) ٥,٢(بمقدار  

 وهذا دليل على زيادة الوعي المصرفي ولو بشكل         ترليون دينار ) ٣,٧(الودائع الجارية بمقدار    

  . تدريجي

     

  التنبؤ بالسيولة النقدية

  

مهمة البنك المركزي فـي ادارة الـسيولة         ) M2(تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية        

ياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي على تكـوين           وتعد احد عناصر الس   

  . المحتملة الحدوث التقلباتمواجهةالتوقعات و

) ٨(وقد جرى التنبؤ بالسيولة النقدية لالشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقـم                 

عتبر نتيجـة لزيـادة      بالزيادة بشكل تدريجي وهذه الزيادة ت      آخذةنلحظ ان السيولة النقدية     حيث  

  .االنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري لتلبية متطلبات اعادة االعمار

  

  

    

      

 ٧



المبالغ بماليين الدوالرات

الشراء من المصارف الشراء من وزارة الماليةالبيعالشهر
ودوائر الدولة

258620000.39نيسان

303510000.40ايار

285455003.50حزيران

847585004.29المجموع

288230001.00تموز

1.50ــــ3106اب

252220001.00ايلول

851050003.50المجموع

جدول رقم ( ١)
مزاد العملة االجنبية 

مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي خالل الربعين الثاني والثالث من عام ٢٠٠٩   



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

3628نيسان

4069ايار

3903حزيران

3065تموز

2946اب

3287ايلول

جدول رقم (٢)
االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الثاني والثالث



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةالشهر

56743609نيسان

53263592ايار

50483267حزيران

54873277تموز

56823197اب

59273186ايلول

المصدر: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم االحصاءات الداخلية والنقدية

جدول رقم (٣)
االحتياطي القانوني للربعين الثاني والثالث



المبالغ بماليين الدنانير

سعر القطع %اقيام الحواالت المباعةمبلغ العرض المقدممبلغ االصداريةالشهر

1000004200001000208.0

1000005310001000006.5

1000003625001000106.0

1000004160001000105.0

1000003100001000005.5

1000003200001000004.6

60000023595006000405.9المجموع

1000002250001000004.5

1000002230001000105.0

1000001990001000005.2

1000002810001000005.8

1000002470001000105.5

1000001790001000105.0

60000013540006000305.2المجموع

    يمثل معدل سعر القطع *

جدول رقم (٤)
مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي استحقاق ١٨٢ يوم خالل الربعين الثاني والثالث

اب

ايلول

نيسان

ايار

حزيران

تموز

*

*



المبالغ بماليين الدنانير

سعر القطع %اقيام الحواالت المباعةمبلغ العرض المقدممبلغ االصداريةالشهر

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

1500002260001500006.1

1500003595001500206.0

1500002810001500005.5

1500002520001500004.6

60000011185006000205.6المجموع

1500002260001500004.6

1500001510001500005.0

2000002210002000006.5

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

5000005980005000005.4المجموع

    يمثل معدل سعر القطع *

نيسان

ايار

جدول رقم (٥)
مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق ٩١ يوم خالل الربعين الثاني والثالث

حزيران

تموز

اب

ايلول

*

*



نسبة التغير%معدل الربع الثالثايلولابتموزمعدل الربع الثانيحزيرانايارنيسانالمكونات

9756.99419.39448.29541.59340.210488.310304.410044.35.3المواد الغذائية

1.9-1743.41761.81772.21759.11765.91723.21688.81726.0الدخان والكحوليات

0.2-4404.644754499.64459.74458.14459.444294448.8االقمشة والمالبس واالحذية

0.3-4759.847124793.34755.04757.44745.44718.34740.4السلع المنزلية (االثاث)

0.8-140081.6139051.4139054.3139395.8136596.4135781.7142387.7138255.3الوقود واالضاءة

31413.530393.330713.430840.131485.731158.231166.831270.21.4النقل والمواصالت

5149151769.751521.751594.151612.451786.251736.251711.60.2الخدمات الطبية واالدوية

16817.816853.817016.816896.117023.716546.217517.217029.00.8سلع وخدمات متنوعة

9963699636102027.3100433.1102027.3102027.3104067.8102707.52.3االيجار

23597.823323.123634.523518.523548.524239.424496.124094.72.4الرقم القياسي العام لالسعار

جدول رقم (٦)
الرقم القياسي السعار المستهلك للربعين الثاني والثالث من عام ٢٠٠٩



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقود الودائع الجاريةصافي العملة في التداولM1 M2 الشهر

29272367211976895047449نيسان

29320369571989494267637ايار

301053781119764103417706حزيران

310843880720576105087723تموز

319283969020452114767762اب

351734298321148140257810ايلول

عرض النقد  ومكوناته للربعين الثاني والثالث من عام ٢٠٠٩
جدول رقم (٧)



عرض النقد M2الشهر ي

36187آانون الثاني/٢٠٠٩

37659شباط 

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

43918تشرين االول

44852تشرين الثاني

45787آانون االول

46722آانون الثاني/٢٠١٠

47657شباط 

48591اذار

التنبؤ بالسيولة النقدية للربع االخير من عام ٢٠٠٩ والربع 
االول من عام ٢٠١٠

جدول رقم (٨)



                                     مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد العملة االجنبية                            مليون دينار

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

البيع 2586 3035 2854 2882 3106 2522
الشراء من وزارة المالية 2000 1000 5500 3000 0 2000
الشراء من المصارف ودوائر الدولة 0.39 0.40 3.50 1.00 1.50 1.00

نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول



                        االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام                               مليار دينار

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

االيداعات القائمة 3628 4069 3903 3065 2946 3287

نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول



                      االحتياطي القانوني                             مليون دينار

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

الودائع الحكومية 5674 5326 5048 5487 5682 5927

ودائع القطاع الخاص 3609 3592 3267 3277 3197 3186

نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول



الرقم القياسي العام لالسعار

22600

22800

23000

23200

23400

23600

23800

24000

24200

24400

24600

الرقم القياسي العام لالسعار 23597.8 23323.1 23634.5 23548.5 24239.4 24496.1

نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول



التنبؤ بالسيولة النقدية للربع االخير من عام ٢٠٠٩ والربع االول من عام ٢٠١٠

41000

42000

43000

44000

45000

46000

47000

48000

49000

السيولة النقدية 43918 44852 45787 46722 47657 48591

تشرين االول تشرين الثاني آانون االول آانون الثاني/٢٠١٠ شباط اذار


