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  المقدمة

      

 رقـم   هقانونوبموجب   البنك المركزي العراقي     نتهجها السياسة النقدية التي إ    اعتمدت

تهـدف هـذه    و.  توفير فرص االستقرار و النجاح لالقتصاد الـوطني        2004 لسنة   56

التصدي للتضخم وخفض معدالت الزيادة الـسنوية فـي المـستوى العـام             الى  السياسة  

النقديـة  ارتبطت السياسة    ولقد   لنظام المالي في آن واحد،    لالسعار وتقوية االستقرار في ا    

باجراءت اصالحية اساسية تزامن فيها هدف تقوية اواصر الـسوق النقديـة وعمليـات              

سوق التحويل الخارجي ومـؤازرة اسـتقرار القيمـة          الوساطة مع ضرورات استقرار   

يتين قـويتين مـن     الخارجية للدينارالعراقي، اذ أدى توازنهما الى تحقيق اشارتين سعر        

اشارات السوق التي تبنتهما السياسة النقدية لبلوغ اهدافها المنوه عنها  وهما اشارة سعر              

 الفائدة على الدينار العراقي و اشارة سعر صرف الدينار العراقي ازاء العملة االجنبيـة             

  .)الدوالر(

  

ل شرحاً ألبرز   لقد تضمن التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية، حيث تناو         

 2010فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وماوصل اليه خالل الربع االول من عام             

كما تطرق الى تحليل  عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها              

للستة اشهر القادمة، تناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميـات المـشتراة    

ن الدوالر في مزاد البنك المركزي وكذلك مزادات حواالت وسندات البنـك            والمباعة م 

المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات واسـعار القطـع، وتمـت             

  . االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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  محتويات التقرير

  

  موضوع                                       رقم الصفحة                        ال
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  الرقم القياسي السعار المستهلك

  

التغير فـي   { اي   2010خالل الربع االول من عام      بلغ معدل التضخم االساس       

ضمن فقرة   )النفط والغاز (المشتقات النفطية    منه   مستبعداًالرقم القياسي السعار المستهلك     

 }وليـة ومجموعتي الفواكه والخضر ضمن فقرة االغذية والمشروبات غير الكح        السكن  

 جـاءت    كسنة أساس  2007 تم اعتماد سنة     وقد،  )1(كما مبين في الجدول رقم      ) 3.5%(

الكهربـاء   المياه، السكن،(مع تغيير تبويب فقرات الرقم القياسي واوزانها علما بان فقرة       

اما فقـرة االغذيـة     ) %31.305( حصلت على اعلى االوزان حيث بلغ وزنها      ) والغاز

مجمـوع  مـن   ) % 30.059 ( جاءت بالمرتبة الثانية بوزن    والمشروبات غير الكحولية  

السـعار  العـام   الرقم القياسـي    معدل  ان  ) 2(الحظ من الجدول رقم     وي ،الكلي لالوزان 

نقطـة مقابـل    ) 123.6(  2010 الربع االول من عام      فيهو االخر قد سجل     المستهلك  

، حيث  )%2.7(   قدرها ارتفاع اي بنسبة    2009 للفصل المماثل مع عام   نقطة  ) 120.3(

السلع فقرة   السعار المستهلك اذ سجلت       العام  أغلب مكونات الرقم القياسي    ارتفاعيالحظ  

الـسكن،المياه،  ( تـي ، تليهـا فقر   )%7.6( بلغت   ارتفاع اعلى نسبة    والخدمات المتنوعة 

فيمـا  على التوالي ) %4.4 و  %5.8(اً بنسب   رتفاعلتسجل ا  ) التعليم( و )الكهرباء والغاز 

علـى  ) %3.1و   %3.8 ( لتسجل ارتفاعـاً بنـسب     )المطاعم( و )صحةال( تيجاءت فقر 

لكل %) 2.5(  بنسبة    نخفاضاًً ا )الثقافة و الترفيه(و) االتصال( فقرتي   سجلت بينما،  التوالي
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  عرض النقد

  

الذي يبين تفاصيل عرض النقد ومكوناته نالحظ بأن        ) 3(من خالل الجدول رقم     

الربـع االول مـن   ترليون دينار نهاية ) 41.1 ( بلغ M1الضيق  عرض النقـد بالمفهوم    

وشكلت نسبة الودائـع    ) %55(  شكل صافي العملة في التداول منه مانسبته          2010عام  

 نهاية الربـع    مقارنة بنظيره ) %10.1(، حيث ارتفع عرض النقد بنسبة       )%45(الجارية  

كانت نسبة صافي العملة فـي      ترليون دينار   ) 37.3( والذي بلغ    السابقعام  ال االخير من 

  ).%42(اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها ) %58(التداول منه 

 اذار  ترليون دينار نهاية  ) M2) 49.3فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع         

، حيث سجل ارتفاعاً بنـسبة      %)16.5( شكلت فقرة اشباه النقود مانسبته       الحاليعام  ال من

ترليـون  ) 45.4( والذي بلغ    السابقعام  الكانون االول من    ه في   مقارنة بنظير %) 8.5(

وزيـادة   ترليون دينـار  ) 0.9(صافي العملة في التداول بمقدار      انعكس في زيادة     دينار

  . ترليون دينار وهذا دليل على زيادة الوعي المصرفي) 2.8(بمقدار الودائع الجارية 

    

  التنبؤ بالسيولة النقدية

  

مهمة البنـك المركـزي فـي ادارة        ) M2(ؤ بالسيولة النقدية    تسهل عملية التنب    

السيولة وتعد احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي            

  .على تكوين التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

 القادمة كما ورد في الجدول رقم       الستةوقد جرى التنبؤ بالسيولة النقدية لالشهر         

حيث نالحظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي وهذه الزيـادة تعتبـر              ) 4(

  .نتيجة لزيادة االنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري
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  سعر الصرف 

    

استمر البنك المركزي العراقي بالمحافظة على استقرار سعر صـرف الـدينار            

عنـد   اسـتقر حيث  ل الربع االول من العام الحالي       اه الدوالر االمريكي خال   العراقي تج 

  .ولغاية تاريخه 2009 من عام الثانيدينار منذ بداية كانون ) 1170 (سعر

  

  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 

  

واصل البنك المركزي العراقي العمل بمزاد العملة االجنبية سعياً منه للمحافظة             

استقرار المستوى العام لالسعار وخفض التضخم بعدها اداة لتحقيق االستقرار فـي            على  

فضالً عن انها وسيلة تؤثر على الكتلة       ) الدينار العراقي (القيمة الخارجية للعملة المحلية     

  .النقدية وتتيح السيطرة على مناسيب السيولة

 مزاد البنـك خـالل      يبين اقيام الكميات المشتراة والمباعة في     ) 5(الجدول رقم     

  .2009عام رابع من البالربع  مقارنة 2010عام الربع االول من 

الربع االول مـن    حوالة  خالل    النقد و للبلغت كمية المباع من الدوالر االمريكي         

) 8263(ت مبيعـات الحـواالت      شكلحيث   ،مليون دوالر ) 8867( ماقيمته   2010عام  

عات النقدية النسبة المتبقية حيث     يكلت المب في حين ش   ،%)93.2(اي بنسبة   مليون دوالر   

الربع االخير مـن    خالل  وعند مقارنتها مع الكميات المباعة      مليون دوالر،   ) 604(بلغت  

 ت منها حواالمبيعات ال  تمليون دوالر شكل  ) 8650(نجد انها بلغت ماقيمته      السابقعام  ال
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حيث  ، مليون دوالر  )353 (يةنقدالمبيعات ال و%) 96(مليون دوالر اي بنسبة     ) 8297(

الربع الرابع مـن     عنه في    الحاليعام  الربع االول من ال    الكميات المباعة خالل     ارتفعت

عـام  الربع االول مـن ال    ، فيما بلغت الكميات المشتراة خالل       %2.5 بنسبة   السابقعام  ال

مليون دوالر تم شراؤها من وزارة      ) 8000(مليون دوالر منها    ) 8001( ماقيمته   الحالي

) 9504 (الـسابق عـام   الربع الرابع من ال   لية في حين كانت الكميات المشتراة خالل        الما

انخفاض الكمية  بشراؤها من وزارة المالية      مليون دوالر تم  ) 9500(مليون دوالر منها    

بالربع الرابع من    مقارنة   2010عام  الربع االول من    المشتراة بالدوالر االمريكي خالل     

  %).15.8( بنسبة السابقعام ال
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  تسهيالت القائمةال

   االيداعات القائمة تسهيالت-

خالل الربـع   سنوياً )%7(البالغ ) Policy Rate(الفائدة بقى البنك على سعر أ  

 حيث استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام           ،االول من هذا العام   

وذلـك تنفيـذاً     االخرى بالدينار والدوالر  بعد ان الغى العمل بجميع النوافذ       %) 5(بفائدة  

للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه،           

ان الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقـي         ) 6(اذ يبين الجدول رقم     

دينار مقارنة بالرصيد القائم في     مليار  ) 2843( بلغ   2010عام  اذار  لمدة سبعة ايام نهاية     

 اي بنـسبة ارتفـاع      مليار دينار ) 2803( والذي بلغ    2009عام  الربع االخير من    نهاية  

  %).1.4(بلغت 
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   تسهيالت االقراض القائمة-

 بهدف منح   2004/اما عن تسهيالت االقراض القائمة فقد بدأ العمل بها منذ اب              

داف االساسية للسياسة النقديـة وبمـا يـضمن         االئتمان الى المصارف استناداً الى االه     

االشـارات  (السيطرة على السيولة المصرفية والتأثير فيها من خالل معـدالت الفائـدة             

  -:التي وضعت لكل نوع منها وكاالتي) السعرية

  .سنوياً%) 9( االئتمان االولي -        

  .سنوياً%) 10( االئتمان الثانوي -  

  .سنوياً%) 10.5( قرض الملجأ االخير -  
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رابع  2009 واالول  2010 ربعين ال دة (7) ايام بالدينار العراقي لل االيداعات القائمة لم

  
  

  الحتياطي القانونيا

  

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

قبل البنك المركزي العراقي وتماشياً مع الظروف االقتصادية للبالد فقد تم ابقاء احتساب             

ص خالل الربع االول من     وودائع القطاع الخا  االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية      

ان قيمة االحتيـاطي القـانوني      ) 7(ونالحظ من الجدول رقم     %) 25(بنسبة   2010عام  

مليار دينـار فــي     ) 6730( ماقيمته   2010اذار  علـى الودائع الحكومية بلغت  نهاية       

 رتفـاع  اي بنسبة ا   2009عام  كانون االول   مليار دينار في نهاية     ) 6243( حين كانت   

، اما رصيد االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخـاص فقـد بلـغ              %)7.8( بلغت
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مليار دينار نهايـة    ) 3174( بعد ان كان     2010 من عام    اذارمليار دينار نهاية    ) 3240(

  %). 2.1 (رتفاع بلغت اي بنسبة ا2009عام الربع االخير من 

  

االحتياطي القانوني للربعين الرابع 2009 واالول 2010
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ودائع القطاع الخاص

  الودائع الحكومية
  

   الحواالتاتمزاد

حـواالت وسـندات البنـك      الذي يوضح مزادات    ) 8(نالحظ من الجدول رقم       

اقامت وزارة المالية مزادات حواالت الخزينـة       المركزي العراقي ووزارة المالية حيث      

 حيث تم بيـع حـواالت       2010يوم خالل الربع االول من عام       ) 364 و 182(استحقاق  

) %6.2 ( وبمعدل سعر قطع بلـغ     دينارمليون  ) 500500 (يوم ماقيمته ) 182(استحقاق  

مليون دينار من الحواالت    ) 361000(تم بيع ما قيمته      و ،ثة مزادات من خالل اقامة ثال   

من خالل اقامة مزادين، علمـاً ان  ) %6.5 (يوم وبمعدل سعر قطع بلغ    ) 364(استحقاق  

اما مبيعـات البنـك    ،  2010يوم قد تم ايقافها في شهر شباط        ) 182(الحواالت استحقاق   

مليون دينـار   ) 400020( م فقد بلغت  يو) 91(المركزي العراقي من الحواالت استحقاق      

مليـون  ) 300010(من خالل اقامة اربع مـزادات و        %) 5.4( وبمعدل سعر قطع بلغ   

من خالل اقامـة    %) 5.7(وبمعدل سعر قطع بلغ     يوم  ) 182(دينار للحواالت استحقاق    

   . 2010 شباط خالل شهرثالثة مزادات علما انه تم ايقافها 
 



نسبة التغير2009٢٠١٠االشهر

%119.1123.63.8آانون الثاني

%119.3123.33.4شباط

%119.1123.43.6اذار

%119.2123.43.5المعدل

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

جدول رقم (١)
التضخم االساس للربع االول  لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠



المعدلاذارشباطآانون الثانيالمعدلاذارشباطآانون الثاني

االغذية والمشروبات غير 
%130.8132133131.9130.2130.2128.1129.51.9الكحولية

المشروبات الكحولية 
%119.8121.1121.4120.8118.8121.2117.9119.31.2والتبغ

%122.9122.2124.8123.3122.9120.9121.2121.71.3المالبس واالحذية

السكن،المياه،الكهرباء 
%124.6124123.3124.0117.7117.3116.7117.25.7والغاز

التجهيزات والمعدات 
%0.2-115.7116.5115.4115.9116.1116.6115.7116.1المنزلية والصيانة

%131.8132.5132.7132.3126.5127.6128.5127.53.8الصحة

%1.0-110.6110.7110.6110.6111.2111.9112.2111.8النقل

%2.5-94.896.695.195.597.69898.398.0االتصال

%2.5-110.1109.9109.6109.9113.6112.2112.1112.6الترفيه والثقافة

%129.0128.3128.3128.5123.2123.1123.0123.14.4التعليم

%123123.8123.7123.5118.6120.1120.5119.73.1المطاعم

%126.2126.3127.1126.5116.3118.4118.2117.67.6السلع والخدمات المتنوعة

%123.3123.6123.8123.6120.6120.6119.7120.32.7الرقم القياسي لالسعار

جدول رقم (٢)

20102009
نسبة التغيير%المكونات

الرقم القياسي السعار المستهلك للربعين االولين من عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداول*M1 M2 الشهر

351184292120933141847730تشرين االول/٢٠٠٩

359784381421305146737760تشرين الثاني

373054544321781155248055آانون االول

378284621621523163058304آانون الثاني/٢٠١٠

392744767121907173678312شباط

410604928922681183798142اذار

     بضمنها ودائع توفير البريد

جدول رقم (٣)

عرض النقد ومكوناته للربعين الرابع  ٢٠٠٩ واالول ٢٠١٠

*



عرض النقد M2الشهر

36187آانون الثاني/٢٠٠٩

37659شباط

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

42921تشرين االول

43814تشرين الثاني

45443آانون االول

46216آانون الثاني/٢٠١٠

47671شباط

49289اذار

50389نيسان

51489ايار

52589حزيران

53689تموز

54789اب

55889ايلول

جدول رقم (٤)
    التنبؤ بالسيولة النقدية للربعين الثاني والثالث    

من عام ٢٠١٠



المبالغ بماليين الدوالرات

الشراء من وزارة مجموع المبيعاتمبيعات  الحواالتالمبيعات النقدية االشهر 
المالية

الشراء من المصارف 
مجموع المشترياتودوائر الدولة

1023141324320002.002002تشرين االول /٢٠٠٩

312546257740001.304001تشرين الثاني 

2202610283035000.393500آانون االول 

3538297865095003.699504المجموع 

4000ـــــــ209272629354000آانون الثاني/٢٠١٠

2002557275720000.0042000شباط

1952980317520000.922001اذار

6048263886780000.9248001المجموع 

جدول (٥)
مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المرآزي للربع الرابع/٢٠٠٩ و الربع االول /٢٠١٠



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

3099تشرين االول/٢٠٠٩

3201تشرين الثاني

2803آانون االول

3086آانون الثاني/٢٠١٠

3366شباط

2843اذار

جدول رقم (٦)
االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة (٧) ايام للربعين الرابع ٢٠٠٩ واالول ٢٠١٠



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةالشهر

59182997تشرين االول/٢٠٠٩

62793074تشرين الثاني

62433174آانون االول

62453096آانون الثاني/٢٠١٠

63863464شباط

67303240اذار

جدول رقم (٧)

االحتياطي القانوني للربعين الرابع ٢٠٠٩ واالول ٢٠١٠



االرقام بماليين الدنانير

 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

ــــــــــــــــ2000305.32110005.5ــــــــتشرين االول/٢٠٠٩

ــــــــــــــــ2000005.53815205.5ــــــــتشرين الثاني

ــــــــــــــــ2000005.53760105.8ــــــــآانون االول

ــــــــــــــــ6000305.49685305.6ــــــــالمجموع

2000006.51610007.0ــــــــ2000005.8ــــــــآانون الثاني/٢٠١٠

ــــــــ3005006.0ــــــــ1000005.51000105.5شباط

2000006.0ــــــــــــــــــــــــ3000205.2اذار

*3610006.5*5005006.2ــــــــ*3000105.7*4000205.4المجموع

        معدل سعر القطع

حواالت ٣٦٤ يومحواالت ١٨٢ يوم

مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي استحقاق (١٨٢،٩١) وحواالت وزارة المالية استحقاق (٣٦٤،١٨٢،٩١) للربع الرابع ٢٠٠٩ والربع االول ٢٠١٠

جدول رقم (٨)

الشهر

حواالت وسندات البنك المرآزي

حواالت ٩١ يوم

حواالت وزارة المالية

حواالت ١٨٢ يومحواالت ٩١ يوم

*


