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  المــقدمــة
   

 56 ومنذ صدور القـانون رقـم        البنك المركزي التي اعتمدها   حققت السياسة النقدية         

 المتمثلة بالحفاظ على نظـام      هدافاألومهام  الالكثير من   تحقيق   من خالل    أهدافها 2004لسنة  

تضخم  من خالل اسـتخدام       ال  السوق والمحافظة على استقرار معدالت     وفقاً آللية مالي مستقر   

الحواالت والعمـالت   المتمثلة بمزادات   ) عمليات السوق المفتوحة    ( نقدية غير مباشرة     أدوات

  .ى االدوات المباشرة االجنبية والتسهيالت القائمة باالضافة ال

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

 كما تطـرق    ،2011عام  من   ألولاالرقم القياسي ألسعار المستهلك وماوصل اليه خالل الربع         

ـ              ستة اشـهر   الى تحليل عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بهـا لل

تناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميات المـشتراة والمباعـة مـن              والقادمة،  

مزادات حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة      فضال عن   الدوالر في مزاد البنك المركزي      

المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات واسعار القطع، وتمـت االشـارة الـى تـسهيالت               

 .االقراض القائمة وسعر فائدة البنكااليداعات و
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   المستهلكألسعارلرقم القياسي ا

التغير في الرقم { اي 2011 من عام األول معدل التضخم االساس خالل الربع سجل    

، السكن( النفط والغاز ضمن فقرة  القياسي السعار المستهلك مستبعداً منه المشتقات النفطية

 والمشروبات غير األغذية ( ومجموعتي الفواكه والخضر ضمن فقرة)ز الغاالكهرباءالمياه،

 كما مبين في  السابق من العام رابع العبالربمقارنة  %)1.7( تهنسببلغت  ارتفاعاً })الكحولية

   .)1(الجدول رقم 

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

 رابعنقطة للفصل ال) 128.1(نقطة مقابل ) 129.9(  2011 من عام األولربع  الفيارتفاعا 

حيث يالحظ ارتفاع مكونات الرقم القياسي  ،)%1.4( بنسبة ارتفاع قدرها أي 2010 عام نم

  ةتليها فقر%) 4.3() السكن المياه الكهرباء والغاز(العام السعار المستهلك اذ سجلت فقرة 

السلع والخدمات  والصحة تليها فقرتي ،%1.6ة بنسب المطاعم ة فقرثم%) 3.2(التعليم بنسبة 

 ةبنسبالتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقرة  ثم لكل منهما %1.3 ةبنسبالمتنوعة 

قلة المعروض الى  )السكن المياه الكهرباء والغاز(االرتفاع الكبير في فقرة ويعزى  ، )0.1%(

 المواد األولية للبناء ،  ارتفاعمع  هذه الوحداتدة الطلب على  زياقابل  ممن الوحدات السكنية

المدارس   ارتفاع أجور، اما بالنسبة الى فقرة التعليم فيعزى سبب ارتفاعها الى  العمل أجور

 علىا}  )االتصالالترفية والثقافة ،النقل ، ( اتجلت فقرـسفي المقابل فقد ،والكليات األهلية 

مالبس ال({ تارـتليها فق على التوالي )%0.3، %0.7 ،%0.9( بلغتة انخفاض ـنسب

   .لكل منها  )%0.1(نسبة }) ، األغذية ومشروبات غير كحولية واألحذية
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   دـقـ النضرـع
الذي يبين تفاصيل عرض النقد ومكوناتـه نالحـظ بـأن           ) 3(من خالل الجدول رقم     

 مـن عـام     ولاألترليون دينار نهاية الربع     ) 6.49 ( بلغ M1عرض النقـد بالمفهوم الضيق     

وشكلت نسبة الودائع الجاريـة     ) %49.9 (نسبة  شكل صافي العملة في التداول      حيث   ، 2011

 لرابـع الربع ا  بنظيره نهاية    مقارنة) %4.2( عرض النقد بنسبة     ضاانخف ويالحظ،  )50.1%(

كانت نسبة صافي العملة في التـداول منـه         ترليون دينار   ) 51.8(والذي بلغ   السابق  من العام   

  ).%53( اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها %)47(

 مـن   اذارترليون دينار نهاية    ) M2) 58.5فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع         

) 360.( والبـالغ    2010عن الفصل السابق مـن عـام        ) %3.0( ه بانخفاض قدر  العام الحالي 

عن نظيره  %)  2.8(وبزيادة قدرها    %)15(مانسبته   فقرة اشباه النقود   شكلت. ترليون دينار   

   من عرض النقد الواسـع     ) %42.5 (نسبةفقد شكلت   الودائع الجارية   في الفصل السابق  اما      

 ، اما صافي العملة في التـداول  2010 عن الفصل السابق من عام     )% 9.5 ( قدره انخفاضوب

 . في الفصل السابق ه عن نظير%)1.7( قدرها ةوبزياد )  %42.3 (فقد ساهمت بنسبة
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  2Mؤ بالسيولة النقدية ـالتنب
 واألشـهر   2010ارتفاعاً بسيطاً خالل عام     ) M2(شهدت السيولة المحلية المتمثلة ب      

) 2.3(  بلغت   2011 زيادة في شهر شباط من عام        أعلى ، حيث سجلت     2011األولى من عام    

 حيـث   2011فيما انخفضت السيولة خالل شهر اذار من عام         %) 3.8(وبنسبة  ترليون دينار   

ـ كـل مـن     ويعود هذا االنخفاض الى انخفاض      %) 7.4( سجلت نسبة انخفاض بلغت       عالودائ

  . وصافي العملة في التداول الجارية

  كما ورد فـي    2011 الثاني والثالث من عام      فصلينللوقد جرى التنبؤ بالسيولة النقدية             

تيجـة لزيـادة   نكحظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي حيث نال) 4(الجدول رقم   

  .اإلنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري 
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  )بيع وشراء الدوالر (األجنبيةمزاد العملة 
لدينار العراقي استمر البنك المركزي العراقي بالمحافظة على استقرار سعر صرف ا

 لكل دوالر دينار) 1170( من العام الحالي عند سعر ألولتجاه الدوالر األمريكي خالل الربع ا

 عمليات التحويل لتنظيمنتيجة للسياسة التي اتبعها من خالل إصدار عدة تعليمات  أمريكي

يبين ) 5( رقم لوالجدو .المالي من قبل المصارف وشركات التحويل المالي في مزاد البنك 

 مقارنة 2011 من عام ألولأقيام الكميات المشتراة والمباعة في مزاد البنك خالل الربع ا

  .2010 من عام رابعبالربع ال

 من ألولا من الدوالر االمريكي للنقد والحوالة  خالل الربع ة المباعات كميالبلغت   

 مقارنة مع الربع )%2.4 (أي بنسبة ارتفاع بلغت مليون دوالر) 9341 (هما قيمت 2011عام 

من  %)99(مليون دوالر اي بنسبة ) 9234( شكلت مبيعات الحواالت ،2010الرابع من العام 

في حين شكلت المبيعات النقدية النسبة  ،2011 للربع االول من عام مجموع مبيعات الدوالر

 مليون )9040( مبيعات الحواالت كانت في حين ، دوالرمليون ) 107( بلغت والتيالمتبقية 

اما بالنسبة الى ، 2010 في الربع الرابع من عام مليون دوالر) 86(دوالر والمبيعات النقدية 

) 7000( والتي بلغت  الحاليانخفضت مشتريات الفصل األول من العامقد ف الكميات المشتراة

مليون دوالر ) 11002 ( والتي بلغتمليون دوالر مقارنة بالفصل الرابع من العام السابق

 . %)36.4 (نسبة انخفاضب
 
 
   
  
  

  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 8

  ه ـمـائـقـسهيالت الـالت
  هالقائمااليداعات سهيالت ت-

سنوياً %) 6 (البالغ )Policy Rate(اسـتمر البنك المركزي باعتماد سعر السياسة     

عر بسالعمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام  استمر، حيث  2010منذ نيسان 

تنفيذاً للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح %) 4(فائدة 

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

 القائم مليار دينار مقارنة بالرصيد) 1913(بلغ  والذي 2011 عام ذارلمدة سبعة ايام نهاية ا

مليار دينار اي بنسبة ارتفاع بلغت ) 1066( والذي بلغ 2010 من عام رابعفي نهاية الربع ال

)79.(% 

  

   القائمةاإلقراضتسهيالت  -

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

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

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

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً % 8 االئتمان االولي        -       

   .سنوياً % 9  االئتمان الثانوي       -     

   سنوياً% 9.5 قرض الملجأ االخير   -    
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   لزامي اإل ياطـاالحتي 
 جميع  على %) 15( البالغة يلزاماإل نسبة االحتياطي    باعتماداستمر البنك المركزي             

ـ  فالمصار تحفيزلالنقدية التي ينتهجها    ته  لسياس  وذلك تنفيذاً مصرفية  الالودائع    نحـو   ه للتوج

   .ق االئتمان بما يخدم اهداف التنمية االقتصادية  لغرض توسيع نطاوقـالس

قد بلـغ    علـى الودائع الحكومية     يلزاماإلاالحتياطي   رصيد   ان  ) 7( نالحظ من الجدول رقم     

مليار دينار في نهاية    ) 4935(مليار دينار فـي حين كان      ) 4750 ( 2011 من عام    آذار نهاية

على ي  لزاماإلاما رصيد االحتياطي     ،%)3.7(انخفاض   أي بنسبة    2010 من عام    األولكانون  

 كـان   أنبعـد   مليار دينار   ) 2243(  من العام الحالي فبلغ      آذارطاع الخاص نهاية    ـودائع الق 

  . %)1( بلغت بزيادة أي من العام المنصرم األولون انكمليار دينار نهاية  )2221(
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  واالتـزاد الحـم

   
حيث اقامت يوم ) 182(استمرت وزارة المالية بإقامة مزادات الحواالت ذات اآلجل     

متمثلة بالمزادات  ة مزاداتـخمس 2011لعام خالل الربع األول من ا وزارة المالية

)HY22-HY18 ( لالصدارية  مليار دينار 150وبواقع مزاد في كل أسبوعين وبمبلغ

 الذي يمثل( مليار دينار 604 ددينار والمسد مليار 643 هبلغ المباع ما قيمتالواحدة 

وبمعدل قطع  ) وحسب تاريخ االستحقاق2010لحواالت التي بيعت في عام لالمبلغ المسـدد 

)8.19. %(   

تمر ـاس فقد    يوم) 91(بالنسبة الى مبيعات البنك المركزي من الحواالت استحقاق         اما  

ـ     ، مليار دينار لالصدارية الواحدة   ) 100(مزادات وبمبلغ   ال المركزي بإقامة    كالبن ام حيـث أق

 مزاد فـي    بواقع) C24-C30(متمثلـة  للفصل االول من العام الحالي       سـبعة مزادات    البنك

هذا ن  بأعلماً  ( مليار دينار  400 مليار دينار والمسـدد     700 هكل أسبوعين ، بلغ المباع ما قيمت      

)  وحـسب تـاريخ االسـتحقاق      2010المسـدد من  الحواالت التي بيعت في عام          هو   المبلغ  

  )%.7.00(وبمعـدل قطـع بلـغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



معدل التضخماالشهر

127.2تشرين االول/2010

127.4تشرين الثاني

127.6آانون االول

127.4المعدل

128.2كانون الثاني/2011

130.1شــباط

130.4آذار

129.6المعدل

جدول رقم (1)

التضخم االساس للربع  الرابع من عام 2010 والربع االول  من عام  2011



تشرين 

االول/2010
المعدلكانون االولتشرين الثاني

كانون 

الثاني/2011
المعدلاذارشباط

االغذية والمشروبات غير 

الكحولية
138.9139.5138.3138.9139.3140.5136.6138.8-0.1

123.2123.7124.0123.6123.5123.5123.7123.60.0المشروبات الكحولية والتبغ

0.1-123.2122.5122.6122.8123.0122.2123.0122.7المالبس واالحذية

130.4130.5130.3130.4132.0137.8138.2136.04.3السكن،المياه،الكهرباء والغاز
التجهيزات والمعدات المنزلية 

والصيانة
114.8115.1115.5115.1115.2115.3115.2115.20.1

140.5141.1141.7141.1142.3142.6143.7142.91.3الصحة

0.7-112.3111.2111.2111.6111.1110.6110.7110.8النقل

0.3-86.787.687.087.187.086.786.786.8االتصال

0.9-108.6108.0107.7108.1107.5107.1106.8107.1الترفيه والثقافة

129.5129.6132.0130.4133.6134.9135.3134.63.2التعليم

127.6128.8129.5128.6129.9131.2131.0130.71.6المطاعم

134.9136.0136.9135.9137.4137.4138.3137.71.3السلع والخدمات المتنوعة

128.1128.3127.9128.1128.8130.9130.0129.91.4الرقم القياسي لالسعار

المصدر :  وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

الرقـم القياسـي السعـار المستهلك للربـع  الرابـع من عـام 2010 والربـع االول  مـن عـام  2011
جدول رقم (2)

المكونات
20102011

نسبة التغير%



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداولM1 M2 الشهر

490425729923368256738163تشرين االول/2010

498085820123881259268299تشرين الثاني

517536026224332274218546كانون االول

518386080924435274028873كانون الثاني/2011

543376310127717266208666شباط

495735845624747248268785اذار

جدول رقم (3)

عرض النقد ومكوناته للربعين  الرابع 2010 واالول 2011



 M2الشهر

46211كانون الثاني/2010

47666شباط

49264اذار

51224نيسان

53051ايار

55851حزيران

55873تموز

56388اب

56214ايلول

57299تشرين االول

58201تشرين الثاني

60262كانون االول

60809كانون الثاني /2011

63101شباط

58456اذار

59446نيسان

60436ايار

61425حزيران

62415تموز

63405اب

64395ايلول

جدول رقم (4)

    التنبؤ بالسيولة النقدية للربعين الثاني والثالث  من 

عام 2011



مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية االشهر 
الشراء من وزارة 

المالية

الشراء من المصارف 

ودوائر الدولة
مجموع المشتريات

0ــــ7029643034تشرين االول/2010

0.426912691500015001تشرين الثاني

163385340160000.56001كانون االول

869040912611000211002المجموع 

3000ــ26281928453000كانون الثاني/2011

2000ــ34309331272000شباط

2000ــ47332233692000اذار

10792349341700007000المجموع 

جدول (5)

       مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المركزي للربعين الرابع 2010 واالول 2011

المبالغ بماليين الدوالرات



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

1497تشرين االول/2010

1076تشرين الثاني

1066كانون االول

1280كانون الثاني/2011

1825شباط

1913اذار

جدول رقم (6)

االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة (7) ايام للربعين الرابع 2010 واالول 2011



جدول رقم (7)

المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومي االشهر 

46722014تشرين االول/2010

45322049تشرين الثاني

49352221كانون االول

46722149كانون الثاني/2011

48592050شباط

47502243اذار

االحتياطي االلزامي للربعين الرابع 2010 واالول  2011



 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

2000207.501105008.40تشرين االول/2010

1000107.502000108.32تشرين الثاني

1000007.502000009.12كانون االول

*5105108.61*4000307.50المجموع 

2000006.001500106.88كانون الثاني/2011

2000107.501930009.06شباط

3000307.503000008.63اذار

*6430108.19*7000407.00المجموع

معدل سعر القطع

جـــدول رقــم (8)
مزادات حواالت وسندات البنك المركزي استحقاق (91) يوم وحواالت وزارة المالية استحقاق (182) يوم  للربعين الرابع 2010 

واالول 2011

حواالت وزارة المالية حواالت وسندات البنك المركزي

مليون دينار

حواالت 182 يومالشــهـر حواالت 91 يوم

*




