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  المــقدمــة
   

     افضت اآلسس والمعايير التي اعتمدتها السلطة النقدية خالل السنوات ومنذ صـدور            

الكثيـر مـن    ملموسة اذ استطاعت من تحقيق       الى نتائج واقعية و    2004 لسنة   56القانون رقم   

 الـى قواعـد الـسوق       دقانون المتمثلة بالحفاظ على نظام مالي مستقر ومستن       المهام واهداف   

تضخم  من خالل استخدام مؤشرات كمية او ادوات نقديـة            ال والمحافظة على استقرار معدالت   

ت والعمـالت االجنبيـة     الحـواال المتمثلة بمزادات   ) عمليات السوق المفتوحة    (غير مباشرة   

  .والتسهيالت القائمة باالضافة الى االدوات المباشرة 

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

 كما تطرق الى    ،2010الرقم القياسي ألسعار المستهلك وماوصل اليه خالل الربع الثالث لعام           

 بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للستة اشهر القادمة،           تحليل  عرض النقد   

تناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الـدوالر فـي               و

مزادات حواالت وسندات البنـك المركـزي ووزارة الماليـة    فضال عن   مزاد البنك المركزي    

 واسعار القطع، وتمت االشارة الى تـسهيالت االيـداعات          وحسب آجالها ومبالغ االصداريات   

 .واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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  لرقم القياسي السعار المستهلكا
التغير في الرقم { اي 2010 معدل التضخم االساس خالل الربع الثالث من عام سجل    

ضمن فقرة السكن ) النفط والغاز(طية القياسي السعار المستهلك مستبعداً منه المشتقات النف

 %)1.9 (}ومجموعتي الفواكه والخضر ضمن فقرة االغذية والمشروبات غير الكحولية

بالربع الثاني من  قياسا %)0.9(مقارنة بالفصل ذاته من العام السابق كما سجل ارتفاعا بنسبة 

   .)1( كما مبين في الجدول رقم العام ذاتة 

 فيارتفاعا ان معدل الرقم القياسي العام السعار المستهلك سجل ) 2(ويالحظ من الجدول رقم 

 عام ننقطة للفصل المماثل م) 123.4(نقطة مقابل ) 125.4(  2010  من عام الربع  الثالث

 حيث يالحظ ارتفاع أغلب مكونات الرقم القياسي  )%1.6(  اي بنسبة ارتفاع قدرها 2009

ة السلع والخدمات المتنوعة اعلى نسبة ارتفاع بلغت العام السعار المستهلك اذ سجلت فقر

لتسجل ارتفاعاً بنسب )   ،المطاعمالتعليم،لصحة ا(ت ا، تليها فقر نقطة11 بواقع )9.1%(

 )اغذية ومشروبات غير كحولية ({ت اعلى التوالي فيما جاءت فقر) % 3.3،4%، 6.3%(

 لتسجل ارتفاعاً بنسب })ة والتبغ  المشروبات الكحولي(، ) الكهرباء والغازهالسكن الميا(،

 ويعزى ) %0.7( )المالبس واالحذية( وسجلت فقرة على التوالي) 2.1%،2.2% ،% 2.6(

متأثرة بتبعات التضخم ( السلع والخدمات اذ ان اغلبها مستوردة  اسعارذلك الى ارتفاع

مثال الداخلة في الذي انعكس في اسعار االدوية والمستلزمات الطبية على سبيل الو) المستورد 

فقرة الصحة ، واسعار الذهب في فقرة السلع والخدمات المتنوعة  فضال عن ارتفاع مستوى 

لنقص الوحدات السكنيه )والغازالسكن ، المياه ،الكهرباء(المعيشة مما ادى الى ارتفاع فقرة 

اعلى نسبة انخفاض   )االتصال(ة سجلت فقرفي المقابل فقد ، وارتفاع اجور العمل 

التجهيزات والمعدات المنزلية ( ،)النقل(،) الترفية والثقافة  ({تاتليها فقر%)12.3(لغتب

 . على التوالي  )%1.0، %1.1، %2.4(بنسبة  })والصيانة

118.0

120.0

122.0

124.0

126.0

128.0

تموز اب ايلول 

ث من عامي         2009 2010 ربع الثال رقم القياسي السعار المستهلك لل ال

2009 2010
  



 5

  د ـقـ النضرـع
الذي يبين تفاصيل عرض النقد ومكوناتـه نالحـظ بـأن           ) 3(من خالل الجدول رقم     

ترليون دينار نهاية الربع الثالث مـن عـام         ) 47.3 ( بلغ M1عرض النقـد بالمفهوم الضيق     

وشكلت نسبة الودائع الجاريـة     ) %48.9 (نسبة  شكل صافي العملة في التداول       حيث     2010

ذاتـة   من العام    الثاني  الربع ا بمقارنة  ) %,0.3( عرض النقد بنسبة     انخفض، حيث   )51.1%(

 امـا   %)49.7(لتـداول منـه     ترليون دينار كانت نسبة صافي العملة في ا       ) 47.5(والذي بلغ   

  ).%50.3(الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها 

 من  ايلولترليون دينار نهاية    ) M2) 55,7فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع         

 والبـالغ   2010عن الفصل السابق مـن عـام        ) %0.19( ه بانخفاض طفيف قدر   العام الحالي 

و الودائـع    M2 مـن    %)14.9(مانـسبته    فقرة اشباه النقود   شكلت. تريليون دينار    ) 55.9(

 ، امـا    2010عن الفصل السابق من عام       % 1.2 وبزيادة قدرها    )  %43.4 (بنسبةالجارية  

وبنسبة انخفـاض قـدرها    ،M2   من  %41.6صافي العملة في التداول فقد ساهمت بنسبة 

  . في الفصل السابق هعن نظير% 1.8

  

ام    2010 اني والثالث لع عرض النقد والعوامل المؤثرة فية للربعيين الث
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  2Mولة النقدية ؤ بالسيـالتنب
مهمة البنك المركزي في إدارة السيولة وتعـد        )M2(تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية      

احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهـاز المـصرفي علـى تكـوين                

  .التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

حيـث  ) 4(هر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقم         وقد جرى التنبؤ بالسيولة النقدية لألش        

تيجة لزيادة اإلنفـاق    ننلحظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي وهذه الزيادة تعتبر            

  .بشقيه االستهالكي واالستثماري 
 
 
 

ول   2010 والتنبؤ بها من تشرين االول  2010  ة ايل السيولة النقدية  من آانون الثاني لغاي
ة اذار  2011 لغاي
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  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 
بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقـي        استمر البنك المركزي العراقي     

  ،كما دينار ) 1170(تجاه الدوالر االمريكي خالل الربع الثالث من العام الحالي عند سعر 

يبين اقيام الكميـات  ) 5(الجدول رقم بالعمل بمزاد العملة االجنبية  للفصل الثالث و      ستمر      ا

 مقارنة بالربع الثاني مـن      2010لربع الثالث من عام     المشتراة والمباعة في مزاد البنك خالل ا      

  .العام ذاتة

بلغت كمية المباع من الدوالر االمريكي للنقد والحوالة  خالل الربع الثالث مـن عـام            

مليـون دوالر   ) 8225(مليون دوالر، حيث شكلت مبيعات الحواالت       ) 9334( ماقيمته   2010

مليون ) 1108(قدية النسبة المتبقية حيث بلغت      ، في حين شكلت المبيعات الن     %)88(اي بنسبة   

مليـون  ) 8842(الكميات المباعة خالل الربع الثاني من العـام ذاتـه             في حين بلغت    دوالر،  

والمبيعـات  %) 96(مليون دوالر اي بنـسبة      ) 8446(شكلت مبيعات الحواالت منها     ،   دوالر

خالل هذا الربع عن الربع الـسابق        ارتفعت الكميات المباعة    وقد  مليون دوالر،   ) 397(النقدية  

 مليـون دوالر   ) 1.2(منها   ،%) 44.4 (بنسبة والكميات المشتراة قد ازدادت      ،) %5.6(بنسبة  

   .من بقية المصارف ودوائر الدولة مشتراة 
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  ه ـمـائـقـسهيالت الـالت
  هالقائمااليداعات سهيالت ت-

سنوياً خالل الربع الثالث من هذا %) 6(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة   

، حيث استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار  1/4/2010 بتنفيذه بتاريخ  والذي بدأ العام

بعد ان الغى العمل بجميع النوافذ االخرى بالدينار %) 4(العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة 

ة الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح والدوالر وذلك تنفيذاً للسياسة النقدية الهادف

الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار ) 6(االئتمان لطالبيه، اذ يبين الجدول رقم 

مليار دينار مقارنة ) 1844( بلغ  والذي 2010العراقي لمدة سبعة ايام نهاية ايلول عام 

مليار دينار اي بنسبة ) 967( والذي بلغ 2010م بالرصيد القائم في نهاية الربع الثاني من عا

  %).91(ارتفاع بلغت 

   تسهيالت االقراض القائمة-

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

االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف االساسية للسياسة النقدية وبما يضمن السيطرة 

التي ) االشارات السعرية(ة المصرفية والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة على السيول

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً % 8 االئتمان االولي        -       

   .سنوياً % 9  االئتمان الثانوي       -     

  سنوياً%  9.5 قرض الملجأ االخير   -    

  .ه من هذة االئتمانات لغاية تاريخية او االهلية على ايولم تقدم اي من المصارف الحكوم
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  وني ـاط القانـاالحتي  
 وقـفيزا للمصارف للتوجة نحـو الـس      حتنفيذا للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك وت               

 فقد قام البنك بتخفيض نسبة      لغرض توسيع نطاق االئتمان بما يخدم اهداف التنمية االقتصادية          

 %) 15(الـى   ) %20(من  على الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص       طي القانوني   االحتيا

    .1/9/2010اعتبارا من 

قـد بلـغ    ان االحتياطي القانوني علـى الودائع الحكومية       ) 7(نالحظ من الجدول رقم     حيث   

لعام  ل حزيرانمليار دينار في نهاية     ) 5695(مليار دينار فـي حين كان      ) 4496 ( ايلول   نهاية

طاع الخـاص   ـ،اما رصيد االحتياطي القانوني على ودائع الق      %)21(اي بنسبة انخفاض     ذاته

مليار دينـار    )2605(مليار دينار بعد ان كان      ) 1971( فقد بلغ    2010نهاية حزيران من عام     

  . %)24(من العام ذاته اي بنسبة انخفاض بلغت حزيران نهاية 
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  واالت ـزاد الحـم
الذي يوضح مزادات حواالت وسندات البنـك المركـزي      ) 8(ن الجدول رقم    نالحظ م 

حواالت الخزينة اسـتحقاق    لمزادات   اربع    العراقي ووزارة المالية حيث اقامت وزارة المالية      

 دينـار وبمعـدل     ارملي) 604( وتم بيع ماقيمته     2010 من عام    ثالث خالل الربع ال   يوم) 182(

  . اربعة مزادات قامة  من خالل ا%)10.2(سعر قطع بلغ 

 فقـد بلغـت     يوم) 91(بالنسبة الى مبيعات البنك المركزي من الحواالت استحقاق         اما  

من خالل اقامة اربعة مزادات خالل الفتـرة        %)  7.3( دينار وبمعدل سعر قطع      ارملي) 400(

  .المذكورة اعاله  

  
 
  



نسبة التغير20092010االشهر
%120123.63.0نيسان
%120.1123.73.0مايس

%120.4123.72.7حزيران 
%120.3123.72.9المعدل
%121.9124.11.8تموز
%122.5124.81.9اب

%123.2125.51.9ايلول 
%122.5124.81.9المعدل

(1) جدول رقم

2010 2009 و التضخم االساس للربع الثالث  لعامي

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات



نسبة التغيرالمعدلايلولابتموزالمعدلايلولابتموز

129.1134.4133.5132.3128.5137.8141.1135.82.6االغذية والمشروبات غير الكحولية
118.9117.4117.2117.8121.3120.4119.2120.32.1المشروبات الكحولية والتبغ

122.1123.8124.1123.3123.8124.3124.4124.20.7المالبس واالحذية
122.4123.0123.5123.0125.4125.8125.8125.72.2السكن،المياه،الكهرباء والغاز

1.0-115.6115.2115.6115.5114.1114.2114.8114.4التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
131.6129.2129.4130.1137.3137.7139.9138.36.3الصحة
1.1-114.4112.7112.8113.3111.7112.3112.1112.0النقل

12.3-97.998.498.498.285.684.988.086.2االتصال
2.4-111.0110.9111.5111.1108.3108.2108.6108.4الترفيه والثقافة

124.0124.9124.5124.5129.4129.5129.5129.54.0التعليم
120.3121.1122.0121.1124.3125.1126.0125.13.3المطاعم

120.0119.8121.2120.3130.3131.0132.7131.39.1السلع والخدمات المتنوعة
122.3123.9124.0123.4123.0126.0127.3125.41.6الرقم القياسي لالسعار

الرقم القياسي السعار المستهلك للربع الثالث من عامي 2009 و 2010

(2) جدول رقم

المصدر :-وزارة التخطيط /الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

المكونات
20092010



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداولM1 M2 الشهر

430055122423242197638129نيسان

447685305123344214248190ايار

474675585123586238818290حزيران

476665587423755239118115تموز

468735521423362235118247اب

473435574523168241758307ايلول

جدول رقم (3)

عرض النقد ومكوناته للربعين  الثاني والثالث  2010



 M2الشهر

36187كانون الثاني/2009

37659شباط

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

42921تشرين االول
43814تشرين الثاني
45443كانون االول

46216كانون الثاني/2010
47671شباط
49289اذار

51224نيسان

53051ايار

55851حزيران

55874تموز

55214اب

55745ايلول

56414تشرين االول

57091تشرين الثاني

57776كانون االول

2011/ 58469كانون الثاني

59171شباط
59881اذار

جدول رقم (4)

    التنبؤ بالسيولة النقدية للربع الرابع من عام 

2010 والربع االول من عام 2011



المبالغ بماليين الدوالرات

مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقديةاالشهر 
الشراء من 

وزارة المالية

الشراء من

المصارف ودوائر 

الدولة

مجموع المشتريات

3,000ـــــــ1172,7642,8813000نيسان

2,000ـــــــ1063,0633,1692000ايار 

1732,6192,792400004,000حزيران

3978,4468,84290000.009000المجموع 

3092761307120001.22001تموز

5000ـــــــ371304034115000اب

6000ـــــــ428242428526000ايلول 

110882259334130001.213001المجموع 

جدول (5)

2010        مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المركزي للربعين الثاني والثالث لعام



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

2390نيسان

2272مايس

967حزيران 

1899تموز

1927اب

1844ايلول 

(6) جدول رقم

االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة (7) ايام للربعيي الثاني والثالث لعام 2010



جدول رقم (7)

المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومي االشهر 

53652536نيسان

55832648آيار

56952605حزيران

60642640تموز

60732796اب

44961971ايلول 

2010 االحتياطي القانوني للربعين الثاني والثالث من عام



 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

480005.10نيسان 

1150005.25مايس

حزيران

*1630005.2المجموع 

14150010.00تموز 

2000107.1532150010.0اب 

2000007.4014100010.5ايلول 

*60400010.2*4000107.3المجموع

معدل سعر القطع سعر القطع*        

182 يوم حواالت
الشهر

91 يوم حواالت

(8) جدول رقم

(182)يوم  للربعيين  (91) يوم وحواالت وزارة المالية استحقاق مزادات حواالت وسندات البنك المركزي استحقاق

2010 الثاني والثالث  لعام

حواالت وزارة المالية حواالت وسندات البنك المركزي

مليون دينار




