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   المــقدمــة

ه النقدية   بتنفيذ سياست  2012خالل الربع االول من عام             استمر البنك المركزي العراقي   

الرامية لتحقيق اهدافه القانونية المتمثلة بتحقيق هدفي استقرار سـعر الـصرف وانخفـاض              

ومع استدراك اهمية تطور ظاهرة الركود العالمي والتأثر به حيـث بـدأ             . معدالت التضخم 

بالتحول التدريجي من تطبيقه للسياسة النقدية المتشددة الى السياسة النقدية المتساهلة نـسبياً             

وسيواصل العمل بها من خالل ادواته الستراتيجية المتمثلة بتخفيض اسعار الفائدة االسـمية             

وبالشكل الذي يجعل سعر الفائدة الحقيقي موجب ويـشجع  ) Policy Rate(للبنك المركزي 

على االدخار، وكذلك اعادة النظر في ادارة ادوات السياسة النقدية المعنية بضبط مناسـيب              

 عنها باالحتياطيات المصرفية الفائضة  لتحفيز المـصارف بالتوجـه نحـو             السيولة المعبر 

السوق السناد اتجاهات السياسة النقدية في توفير االئتمان والتمويل المصرفي وهـذا مـاتم              

  .العمل به من خالل تقليص منافذ استثمار القطاع المصرفي لدى البنك المركزي

    

الربع االول مـن    ية خالل   لمؤشرات االقتصاد لقد تضمن التقرير تحليالً للعديد من ا        

 كما تطرق الى تحليل عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع ووضـع الـسيولة              2012عام  

تناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الـصرف والكميـات          ووالتنبؤ بها للستة اشهر القادمة،      

ت حـواالت وسـندات     المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي وكذلك مزادا         

البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات واسعار القطـع، وتمـت             

  . االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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    القياسي السعار المستهلكالرقم
نـسبة  وب%) 6.2 (2012مـن عـام      االول معدل التضخم االساس خالل الربع       سجل    

كما مبين في الجدول رقم      2011 من العام رابع  مقارنة بالفصل ال  %) 8.8(بلغت  نخفاض  ا

)1.(  

  

ربع االول 2012 رابع  2011 وال ربع ال معدل التضخم االساس لل
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) 138.9(  2012مـن عـام     االول  معدل الرقم القياسي العام  خالل الربع          جل        س

 اي بنـسبة ارتفـاع قـدرها       2011عـام    من   رابعنقطة للفصل ال  ) 134.7(نقطة مقابل   

 ، اذ سـجلت فقـرة      عن الفصل المماثل للعام الـسابق     %) 6.4 ( ارتفاع نسبة وب )3.1%(

بالربع الرابع  مقارنه   )%5.8( اعلى نسبة ارتفاع بلغت   االغذية والمشروبات غير الكحولية     

ويعـزى ذلـك    ،عن الفصل المماثل لها في العام السابق        %) 7.1(وبنسبة   2011من عام   

 وعدم االنتظام في     في السوق    المواد الغذائية سعار  الدرجة االساس الى ارتفاع ا    باالرتفاع  

اذ تشكل هذة الفقـرة      والنقص في توزيع تلك المفردات        توزيع مفردات البطاقة التموينية   

   تليها بالمرتبة الثانية  فقرة  ،%)100(من مجموع  االوزان البالغة  %)30.1(وزن 

ع  حيث سـجلت نـسبة  ارتفـاع          من حيث نسبة االرتفا   ) السكن المياه،الكهرباءوالغاز   ( 

عن الفصل المماثل له في العام      %) 8.6( و بنسبة    2011 عن الفصل الرابع لعام      %)2.9(

ارتفاع  و  االيجار  بدالت وذلك الرتفاع  الطلب على الدور السكنية ،ارتفاع اسعار         السابق  

نـات  وتسجل هذه الفقرة المرتبة االولى في نـسب االوزان لمكو           العمل أجور ومستلزمات 

التعلـيم  (تليها فقرتي    من مجموع  االوزان ،    %) 31.3(الرقم القياسي اذ انها تحتل نسبة       
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هـذا  ويعزى   ، التوالي على )% 2.1 ، 2.4( نسبة ارتفاع   سجلت   ذا )،المالبس واالحذية   

 ازدياد عدد المدارس والجامعـات االهليـة ،زيـادة نفقـات             الى التعليماالرتفاع في فقرة    

ان  الى  فيعزى   واالحذيةس  البالم ة واسعار المستلزمات الدراسية ،اما    المحاضرات الخاص 

 مما يدفع التجـار      مرتفعة ايجار المحالت وكما ان اجور العمل      ،اغلب المالبس مستوردة  

فيما شكلت فقرات الصحة ،المطاعم نفس نسبة االرتفاع         الى رفع اسعار البضائع المباعة      

اسعار الخـدمات الـصحية واالدويـة المـستورد         وذلك الرتفاع    %) 1.8(والتي بلغت   

أرتفـاع  : فيعزى هذا االرتفاع الى عدة اسباب يأتي في مقدمتها          وبالنسبه لفقرة المطاعم    ،

 سـجلت   فيمـا    ،  بدالت االيجار، أرتفاع اسعار اللحوم واالسماك ،ارتفاع أجور العمـل         

 ،المشروبات  لية والصيانة  التجهيزات والمعدات المنز   ، السلع والخدمات المتنوعة     ( تافقر

في المقابـل   وعلى التوالي     % )0.6 ،   0.6 ، 1.4(  نسبة  ارتفاع بلغت     )الكحولية والتبغ   

 %)0.3،0.3 ،2.1(لغتب انخفاض   نسب) ،الترفية والثقافة النقل   االتصال، (تاسجلت فقر 

  وذلك النخفاض اسعار اجهزة الهاتف النقـال واسـتيرادها مـن           لكل منهما على التوالي   

وبالنسبة لفقرة الترفية والثقافة النخفاض اسعار الرحالت السياحية لحلول         المناشى   مختلف

   ).2(مبين في  الجدول رقم  وكما موسم الشتاء 
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الرقم القياسي السعار المستهلك للربع الرابع من عام  2011 والربع االةل من عام 2012
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  عرض النقد
تفاصيل عرض النقد ومكوناته حيث بلغ عرض النقــد         ) 3(يبين الجدول رقم    

  شكل    اذ  2012 من عام    االول  دينار نهاية الربع    ترليون  ) M1 )61.6بالمفهوم الضيق   

 ، %)52.7(منه وشكلت نسبة الودائع الجاريـة       %) 47.3(صافي العملة في التداول نسبة        

مقارنة بنظيره نهاية   %) ،1.6(عرض النقد بنسبة    يالحظ انخفاض   ) 3(ومن الجدول رقم    

نت نسبة صافي العملة في     ترليون دينار كا  ) 62.6(والذي بلغ    2011عام  من   لرابعالربع  

  %).54.8(اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها %) 45.2(التداول منه 
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عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه للربع الرابع لعام 2011 والربع االول لعام 2012

صافي العملة في التداول الودائع الجارية M1

       

ترليون دينار نهاية الربـع     ) M2) 72.0فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع             

 2011لرابـع لعـام     عن الفـصل ا   %) 0.3( بلغت   نخفاض من العام الحالي بنسبة ا     الولا

والودائـع  ه  من%) 14.4(شكلت فقرة اشباه النقود مانسبته      . ترليون دينار   ) 72.2(والبالغ  

  . 2011 الرابع لعام عن الفصل%) 5.3 (نخفاضوبنسبة ا%) 45.1( الجارية بنسبة 

وبنسبة %) M2)) (40.5 اما صافي العملة في التداول فقد بلغت نسبتها من عرض النقد            

    .2011عام لرابع لعن الربع ا%)3.0(ارتفاع بلغت 
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ام  ام     2011 والربع االول لع رابع لع ربع ال عرض النقد الضيق والواسع لل
2012

0

20000

40000

60000

80000

تشرين االول
2011/

تشرين الثاني  آانون االول  آانون الثاني
2012/

شباط  اذار 

M1 M2
  

  
  
  

  2Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 
مهمة البنك المركزي في إدارة السيولة وتعـد        ) M2(تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية        

احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي علـى تكـوين              

  .التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

 حيث) 4(ة النقدية لألشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقم              وقد تم التنبؤ بالسيول   

  .النمو في السيولة الى زيادة الطلب االستهالكي وزيادة النزعة نحو االنفاق   نسبة تشير

  

اني  2011-اذار  2012 والتنبؤ بها من   السيولة النقدية من آانون الث
نيسان -ايلول /2012
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  سعر الصرف 
 سـعر صـرف      علـى  تحسنا البنك المركزي العراقي     اجرت السلطات النقدية في         

) 4(بمقـدار   من العام الحالي    االول  خالل الربع   ر االمريكي   لدوالا تجاه الدينار العراقي 

دينار للدوالر منذ منتصف كانون الثاني من العـام         ) 1166(نقاط ، حيث اصبح السعر      

      2009 للدوالر منـذ بدايـة العـام         دينار) 1170( بعد ما كان مستقرا عند سعر        2012

 فيما شـهد سـعر صـرف الـدينار      ،)  دينار لكل دوالر   13عدا عمولة البنك البالغة     ( 

خالل الربع االول من هذا     انخفاضا  العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازية        

  .)5(ول رقم دوكما موضح في الج دينار لكل دوالر) 1226( الى هالعام وصل معدل
  
  
 

ام   معدل صرف الدينار العراقي تجاة الدوالر االمريكي  للربع االول لع
2012
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سعر السوق سعر المزاد
  

  
  
  

  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 
قي العمل بمزاد العملة االجنبية الذي ُيعد واحد من اساليب          واصل البنك المركزي العرا       

السياسة النقدية المؤثرة في استقرار المستوى العام لالسعار وخفض التضخم عبر التـأثير             

  . المباشر في نمو الكتلة النقدية وضبط مناسيب السيولة

الرابع خالل الربع   اقيام الكميات المشتراة والمباعة في مزاد البنك        ) 6(الجدول رقم   ويبين  

  .2012 من العام االول مقارنة بالربع 2011من عام 

 مـن   االول من الدوالر االمريكي للنقد والحوالة  خالل الربـع           ة المباع اتكميال انخفضت

مليار دوالر خالل الربع االخير     ) 11(ر بعد ان كانت      دوال مليار) 10.1 ( الى 2012عام  
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مليـون دوالر   ) 181.2(وبمعدل يومي بلغ    %)  7.8(من العام السابق أي بنسبة انخفاض       

مـن مجمـوع المبيعـات       %) 91.9(مليار دوالر بيعت كحواالت أي بنسبة       ) 9.3(منها  

خـالل    من وزارة الماليـة    الكميات المشتراة فيما بلغت   ،  مليار دوالر بيعت نقدا     ) 0.8(و

ات المـشتراة مـن     مليار دوالر في حين كانت الكمي     ) 8.5 (2012الربع االول من العام     

مليـار دوالر أي بنـسبة انخفـاض        ) 16( 2011الرابع من عـام     الوزارة خالل الربع    

)46.9 .(%  

  

رابع   /2011 واالول  /2012 ربعين ال ك لل مبيعات الدوالر للنقد والحوالة في مزاد البن
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المبيعات النقدية  مبيعات الحواالت

  
  

  لتسهيالت القائمة ا

  ةتسهيالت االيداعات القائم-

تنفيذا للسياسة النقدية التي يعتمدها هذا البنك وتحفيزا  للمصارف للتوجة نحو الـسوق                  

 من اجل اسـتقرار النظـام       مية  نئتمان لطالبية لغرض دعم الت    وتوفير اال لتمويل المشاريع   

سـنوياً خـالل الربـع    %) 6(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة المالي 

، حيث استمر العمـل بنافـذة        1/4/2010 من هذا العام والذي بدأ بتنفيذه بتاريخ           االول

الرصيد ) 7(، اذ يبين الجدول رقم      %)4(ئدة  االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفا      

 2012 عـام    اذارالقائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام نهاية           

عـام  ال من   الرابع  مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية الربع         ) 3173(والذي  بلغ    

  %).28.5( بلغت رتفاع امليار دينار اي بنسبة ) 2470( والذي بلغ السابق 
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   تسهيالت االقراض القائمة-

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

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

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

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً % 8 االئتمان االولي        -       

  . سنوياً % 9  االئتمان الثانوي       -     

  سنوياً%  9.5 قرض الملجأ االخير   -    

لغايـة   االئتمانـات    هتقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي مـن هـذ            يولم  

  .تاريخه
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ام     رابع لع ربع ال االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام لل
ام 2012 2011 والربع االول  لع

  
  
  

   االلزامي ياالحتيـاط
نسجم ومتطلبات اقتصاد السوق    يوبما  في استخدام هذه االداة      البنك المركزي    استمر      

 النقدي  حيـث      مانبقصد السيطرة على السيولة العامة من خالل التاثير في مضاعف االئت          

 المصرفية سواء كانت هذه     على كافة الودائع  %) 15(اعتماد نسبة االحتياطي االلزامي     تم  

 يحـتفظ بهـا لـدى البنـك         %)10(موزعة بواقع    ودائع حكومية وودائع القطاع الخاص    

  .1/9/2010اعتبارا من يحتفظ بها في خزائن المصرف %) 5(و
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علـى الودائع الحكومية قد بلغ     االلزامي  ان االحتياطي   ) 8( حيث نالحظ من الجدول رقم      

مليار دينـار فـي     ) 5201(مليار دينار فـي حين كان      ) 5066(من هذا العام     اذارنهاية  

، اما رصـيد االحتيـاطي      %)2.6 ( انخفاض  اي بنسبة  2011عام  كانون االول من    نهاية  

ـ     من هذا العام   اذار  نهاية  في  على ودائع القـطاع الخاص    اللزاميا ) 2706 (ت فقـد بلغ

 اي بنسبة   العام السابق  من   ل كانون االو  مليار دينار نهاية  ) 2614(مليار دينار بعد ان كان      

  %).3.5(ارتفاع بلغت 

  

ربع االول 2012 رابع   2011 وال ربع ال زامي لل االحتياطي االل
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  مزاد الحواالت 
   وزارة المالية 

قامـة مـزادات حـواالت       بإ 2012الربع األول من عام     استمرت وزارة المالية خالل         

باسـتخدام  لالصدارية الواحـدة و   مليار دينار   ) 100(يوم وبقيمة   ) 182(استحقاق  الخزينة  

 خـالل الفتـرة أعـاله متمثلـة     ات مـزاد ثالثت وزارة المالية قام حيث أ GSRSنظام 

  -:حيث ) HY38-HY36(بالمزادات رقم 

  . مليار دينار ) 300 (هما قيمت الحواالت  منوالمباعبلغ المصدر  - 

مليار دينار علما ان المبلغ المسدد من الحواالت يعـود          ) 696 (ه ما قيمت  هاالمسدد من إما   - 

 خالل الربع األول مـن عـام       ومستحقة السداد  2011 عام   للحواالت التي تم إصدارها في    

 .)9(وكما موضح في الجد ول  2012

 . وبسعر فائدة متعدد %)6.75 (علقطا  سعرلمعدبلغ  - 
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  البنك المركزي العراقي    

 بإقامة المزادات 2012الربع األول من عام ستمر البنك المركزي خالل أ

 باستخدام مليار دينار لالصدارية الواحدة) 150(يوم وبقيمة ) 91(استحقاق الخاصة به 

-C55( متمثلة بالمزادات الفترة أعالهخالل سبعة مزادات حيث أقام البنك  GSRSنظام

C49( حيث الغي واحداً منها:-  

  .مليار دينار) 900 (هما قيمتالحواالت بلغ المصدر والمباع من  - 

يعود للحواالت التي أصدرت  إن المبلغ المسدد امليار دينار علم) 500( بلغ المسدد  - 

 . 2012عام الربع األول من د خالل ا  وتستحق السد2011خالل عام 

 وكما دعلما إن سعر الفائدة المعتمد هو السعر الموح%) 5.5(طع الق سعر لمعدبلغ   - 

 .)10(موضح في الجدول رقم 

لمالية في استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة ا - 

 بشأن الدين المترتب على الوزارة ولصالح البنك المركزي فقد تم تسديد 26/10/2010

مليار ) 3.99( البالغ مليار دينار ومبلغ الفائدة على القسط ) 100(القسط الخامس البالغ 

 2/4/2012 في رمليار دينا) 40.34( والفائدة على مبلغ الدين المتبقي البالغة ردينا

 . )10( وكما موضح في الجدول رقم  العطلة الرسمية وذلك بسبب

         

رسم بياني يمثل اسعار القطع لحواالت وزارة المالية والبنك المرآزي استحقاق(91،182) 
يوم مع سعر سياسة البنك لعام 2011 والربع االول من 2012
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 ول االحصائيةالجدا



معدل التضخم االساس *االشهر

6.9تشرين االول 

6.4تشرين الثاني 

7.0كانون االول 

6.8المعدل 

6.1كانون الثاني

6.3شباط

6.2اذار

6.2المعدل

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

 بعد استبعاد فقرتي الوقود ومجموعتي الفواآة والخضر*      

(١) جدول رقم

معدل التضخم االساس للربع الرابع/٢٠١١  والربع االول  /٢٠١٢



123

االوزان المكونات
كانون 

الثاني
تشرين المعدلاذارشباط

االول
تشرين 
الثاني

آانون 
االول

المعدل 
كانون 

الثاني
نسبةالتغير المعدل اذارشباط

٣/١

نسبة التغير 

٣/٢

30.059139.3140.5136.6138.8139.4139.5142.5140.5144.8146.6154.6148.77.15.8االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.720123.5123.5123.7123.6129.3130.8130.9130.3131.2131.4130.6131.16.10.6المشروبات الكحولية والتبغ

7.330123.0122.2123.0122.7128.5131.2132.6130.8133.1133.3134.2133.58.82.1المالبس واالحذية

31.305137.5137.8138.2137.8145.4145.4145.8145.5149.6149.8149.7149.78.62.9السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.377115.2115.3115.2115.2117.1117.6117.6117.4117.7118.2118.4118.12.50.6التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.308142.3142.6143.7142.9152.6152.3152.6152.5154.6155.3155.7155.28.61.8الصحة

0.3-3.5-11.086111.1110.6110.7110.8107.7106.9107.0107.2107.0106.9106.8106.9النقل

2.1-2.9-2.92687.086.786.786.886.286.186.086.184.784.284.084.3االتصال

0.3-1.5-1.619107.5107.1106.8107.1106.1105.9105.6105.9105.5105.6105.6105.6الترفيه والثقافة

0.989133.6134.9135.3134.6139.7140.1142.5140.8144.1144.2144.3144.27.12.4التعليم

1.403129.9131.2131.0130.7135.7137.0137.8136.8138.6139.0140.3139.36.61.8المطاعم

3.878137.4137.4138.4137.7154.5155.1153.8154.5154.3158.6157.2156.713.81.4السلع والخدمات المتنوعة

100130.5130.9130.0130.5134.2134.4135.6134.7137.5138.4140.8138.96.53.1الرقم القياسي لالسعار

الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات  / وزارة التخطيط  : المصدر

جدول رقم (2)

  ٢٠١١ ٢٠١٢،٢٠١١ والربع الرابع من عام  الرقم القياسي السعار المستهلك  للربع االول من عامي

٢٠١٢/ الربع االول  ٢٠١١/ الربع الرابع              ٢٠١١ / الربع االول



مليار دينار

الشهر
صافي العملة في

التداول
M2اشباه النقودM1الودائع الجارية

٢٠١١/ 267623124858010903467044تشرين االول

268663275859624924268866تشرين الثاني

282963432062616959372209كانون االول

٢٠١٢/ 280383207660114977369887كانون الثاني

2882431568603921007870470شباط

2914132500616411038772028اذار

جدول رقم (3)

عرض النقد ومكوناته  للربع االول من عام ٢٠١٢ والربع الرابع  من عام ٢٠١١

المصدر/: قسم االحصائيات النقدية والمالية



مليار دينار

M2
٢٠١١/ 60809كانون الثاني

59740شباط

58453اذار

59265نيسان

59602ايار

62322حزيران

64439تموز

65125اب

65111ايلول

67148تشرين االول

68973تشرين الثاني

72320كانون االول

69887كانون الثاني /٢٠١٢

70470شباط

72028اذار

72964نيسان

73913ايار

74874حزيران

77600تموز

76833اب

77831ايلول

جدول رقم (4)  
m2 للفترة من كانون الثاني/٢٠١٠ -ايلول ٢٠١١     عرض النقد

التنبؤ بالسيولة النقدية للفصل الرابع من عام ٢٠١١ والفصل  االول 

من عام ٢٠١٢



سعر المزادسعر السوقاالشهر 
12021168آانون الثاني/٢٠١٢

12361166شباط

12401166اذار

12261167المعدل 

جدول رقم (٥ )
اسعار صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي 
حسب اسعار السوق الموازية واسعار المزاد للفترة من 

آانون الثاني لغاية اذار ٢٠١٢



الف دوالر

الشراء من وزارة الماليةمجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية االشهر 

197686379702739947134000000تشرين

161666290732830689944000000تشرين الثاني

300062364020339402658000000كانون االول

421250415794545791954000000كانون الثاني

170187195379021239772500000شباط

231930321404334459732000000اذار

8233679325778101491458500000المجموع 

جدول(6)
         مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المركزي للربعين الرابع/٢٠١١  واالول/ ٢٠١٢



مليار دينار

االيداعات القائمةاالشهر 

٢٠١١/ 1887تشرين االول

2245تشرين الثاني

2470كانون االول

٢٠١٢/ 2150كانون الثاني

2419شباط

3173اذار

المصدر :/ قسم االحصاءات النقدية والمالية

جدول رقم (7)

    االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربع االول من عام٢٠١٢ 

مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠١١



مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومي االشهر 

٢٠١١/ 53102420تشرين االول

52862500تشرين الثاني

52012614كانون االول

٢٠١٢/ 56562739كانون الثاني

54212795شباط

50662706اذار

جدول رقم (8) 

٢٠١٢ ٢٠١١ والربع االول  من عام   االحتياطي االلزامي للربع الرابع من عام

المصدر :/ قسم احصاءات النقدية والمالية



فترة تاريخ االستحقاقتاريخ المزادرقم المزاد
مبلغ العروض مبلغ االصداريةاالستحقاق/يوم

المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة 
لصالح 

المصارف(المبا
ع)

المبلغ 
المستحصل 

لحساب وزارة 
المالية

عدد العطاءات 
عدد المزايدينالناجحة

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
المحالة

عدد الفائزين 
بالعطاءات 
التنافسية

مدى اسعار 
العائد 

للعطاءات 
المقدمة%

 معدل اسعار 
القطع%

المسدد حسب 
تاريخ 

االستحقاق

HY3014/07/201112/01/2012182200,020

HY3125/07/201124/01/2012182189,100

HY3208/08/201107/02/2012182156,500

HY3319/09/201120/03/2012182150,000

HY3431/10/201101/05/2012182120,720

HY3512/12/201112/06/2012182150,000

SUM966,340

HY3623/01/201224/07/2012182100,000241,000100,02097,1313279952054.50-9.207.50

HY3720/02/201221/08/2012182100,000163,000100,01097,3672859901044.50-7.407.00

HY3819/03/201218/09/2012182100,000237,100100,00097,2163279900045.00-7.005.74

300,000641,100300,0306.75مجموع

المـزادات المـقــامة فـي عـــــــــــام ٢٠١٢

جدول رقم (٩)
مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق ١٨٢ يوم المقامة خالل عام ٢٠١٢

المبالغ بماليين الدنانير

المـصــــدر من الحــواالت فـي عـام ٢٠١١ والذي ســــــــــــــــــيســـدد فــي عــــــــــــــــــــــام ٢٠١٢

*



جدول رقم (١٠)

المبالغ بماليين الدنانير

فترة تاريخ االستحقاقتاريخ المزادرقم المزاد
مبلغ العروض مبلغ االصداريةاالستحقاق/يوم

المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة 
لصالح 

المصارف(المبا
ع)

المبلغ 
المستحصل 

لحساب البنك 
المرآزي

عدد العطاءاتعدد المزايدين
مجموع 

العطاءات 
المحالة

عدد الفائزين 
بالعطاءات

مدى اسعار 
العائد 

للعطاءات 
المقدمة%

اسعار 
القطع%

المسدد حسب 
تاريخ 

االستحقاق

المــصــدر
واالت الح من

C4411/10/201111/01/201291100,000

C4525/10/201125/01/201291100,010

C4622/11/201122/02/201291100,000

C4707/12/201108/03/201291100,000

C4820/12/201121/03/201291100,010

SUM500,020

C4903/01/201204/04/201291150,000281,000150,0001477895715000054.00-6.506.00

C5017/01/201218/04/201291150,000184,500150,02014784573115002064.00-7.505.90

C5131/01/201202/05/201291150,000401000150,02014799072115002074.90-8.005.50

C5214/02/201216/05/201291150,000426,000150,03014807493415003075.00-7.005.30

C5328/02/201230/05/201291150,000292,500150,03014814662015003054.80-6.005.10

C5414/03/201213/06/201291150,000270,000150,0001480445715000045.00-7.005.30

C5529/03/2012العطــلة الرسمية91الغـي المزاد
900,000900,1005.520مجموع

المـزادات المـقــامة فـي عـــــــــــام ٢٠١٢

مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق ٩١ يوم المقامة خالل عام ٢٠١٢




