
 ١

  المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث 

   قسم االقتصاد الكلي والسياسة النقدية

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ٢٠١٢ الثالثالربع 
  

Monetary policy report  
Central Bank of Iraq  
Third quarter 2012   

  
Statistics & research department                         

Http://www.cbi.iq 
 
  

  

  

  



 ٢

  
 

  محتويـات التـقريـر                                     

  

       الموضوع                                                  رقم الصفحة

  ـــــــــ                                           

   ٢    المقدمة                                                         -  

  ٤- ٣                                    .لقياسي ألسعار المستهلكالرقم ا - 

   ٤    .                                                   عرض النقد - 

   ٥    .                                          التنبؤ بالسيولة النقدية- 

  6- 5    ).     الربيع وشراء الدو( مزاد العملة األجنبيةوالصرف سعر  - 

   6   .                                               التسهيالت القائمة- 

   ٧- 6   .                                             اإللزامي االحتياطي- 

  ٧     .                                                مزاد الحواالت- 

                                              ٨                                              .  ة الجداول االحصائي- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

  

  

  

   المــقدمــة

  

 بتنفيذ سياسته النقدية الرامية ٢٠١٢خالل الربع الثالث من عام  استمر البنك المركزي العراقي     

حيث .  المحلية والحفاظ على نظام مالي ثابتاألسعارهدفي استقرار لتحقيق أهدافه المتمثلة بتحقيق 

من أجل بناء اقتصاد نحو تشجيع االستثمار الحقيقي وتقوية فرص التنمية  اتجهت السياسة النقدية

من خالل تحفيز النشاط االئتماني المصرفي بالتوجه وذلك يات التقدم ض لمقتوفقاًمتطور ومتحرر 

تحقيق معدالت عالية للنمو في القطاعات الحقيقية كافة من دون ان تعارض نحو السوق وبما يؤمن 

  .تلك السياسة متطلبات بناء االستقرار والتوازن االقتصادي

  

 ٢٠١٢ مـن عـام      لـث الثاالربع  ية خالل   تضمن التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصاد        

قد بمفهوميه الضيق والواسع ووضـع       تطرق الى تحليل عرض الن     وبضمنها المؤشرات النقدية حيث   

تناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميات        و القادمة،   ةثالثلالشهر ال السيولة والتنبؤ بها    

المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي وكذلك مزادات حـواالت وسـندات البنـك                

االشارة ضمن التقرير ريات واسعار القطع، وت   المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصدا      

  . الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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    المستهلكألسعارالرقم القياسي 

         
  

  
جل معدل الرقم القياسي العام خـالل       ـس

 ٢٠١٢ام ـن عـــمــ الربــع الثالــث

ـ ـمق ةـنقط) ١٤٠,٨(  )١٤٠,٢( لـاب

 أي ذاتــه  ثاني للعــام نقطة للربع ال  

ـ   ـ  اعـبنسبـة ارتف %) ٠,٤(درها  ـق

ـ   %) ٦,٤(وبنسبة ع الربـع   ـمقارنـة م

ـ  له المماثل ـ  نـم ام الـسابق، اذ    ـالع

   ةـبـى نسـأعل مـالتعلي رةـسجلت فق

  

 الثاني بالربع مقارنة%) ٤,٩(اع بلغت   ـارتف

 الفـصل  عن %)٩,٨( العام ذاته وبنسبة   من

  ، ويعزى  ٢٠١١من العام السابق   المماثل له 

مـدارس  ازديـاد عـدد ال    سبب ذلـك الـى      

 هلية وارتفاع أجور الـدروس    الأ جامعاتالو

 اعـوالمحاضرات الخاصة، تليها في االرتف    

ة ـوليـــروبات الكحـالمــش(رات ــــفق

المالبس واألحذية، الـسكن الميـاه    ،  غـوالتب

ـ ـس إذ) والغـاز  والكهرباء ت علـى   ـجل

 )٩,٨ ،٦,٩ ،٣,٢( العام الحالي وبنسب  ل السابق مـن عن الفص)  %١,٤، ١,٧،١,٦(ي ـوالـالت

قرار منع تداول المشروبات    االرتفاع الى    ببـود س ـ ويع  عـن الربع الثالث مـن العام السابق      %

 المالبـس   فقـرة امـا    التجارية المرخصة،  الكحولية في األسواق المحلية وحصر بيعها في المحال       

 وبدء العام الدراسي    األعياد( في يهاد الطلب عل  االذي ز و الى عوامل موسمية  لسبب  ا فيعود   واألحذية

نقـص المعــروض مـن      الـى   ذلك  يعزى   ، اما مجموعة السكن،المياه ،الكهرباء والغاز ف       )الجديد

 المعروضـة لاليجار فضال عن ارتفاع تكاليف البناء المتمثلـة فـي ارتفـاع              الوحدات السـكنيـة 

، يليها في االرتفاع فقرتي المطاعم والصحة والبالغة         العمل   اسـعار المواد االنشـائية وارتفاع كلفة    



 ٥

عـن  )% ٥,٣،٥,٩ ( وبنـسبة ارتفـاع    ٢٠١٢عن الربع الثاني من عام      )% ٠,٧،٠,٨(على التوالي   

رتفاع أجور العمل وبدالت    يعزى سبب ارتفاع فقرة المطاعم الى ا       و سابقالفصل المماثل من العام ال    

الخدمات أسعار  ع  رتفاا ها الى سببإما فقرة األدوية فيعود      ،ألسماك  االلحوم و وارتفاع أسعار    اإليجار

 فقرتي السلع والخدمات المتنوعة ، التجهيزات والمعدات        فيما سجلت ،    المستوردة   األدويةالصحية و 

عن الربع المماثل له    ) % ٢,١،  ٢,٤(عن الربع الثاني لذات العام و     )% ٠,٣،٠,٤(المنزلية والصيانة   

ويعزى ذلك الى ارتفاع طفيف في اسعار الذهب في االسواق المحلية وبالنسبة لفقرة             بق  من العام السا  

التجهيزات فسبب االرتفاع يعود الى ارتفاع الطلب على اجهزة التكييف والمبردات لحلـول فـصل               

األغذيـة  الترفيـة والثقافة،النقــل ،    ( فيما سجلت فقرات     ،  الصيف واإلقبال الكبير على هذه السلع       

على التوالي  )% ١,٠،  ٠,٩،  ٠,٣،  ٠,٢(نسب انخفاض بلغت    ) ، االتصال روبات غير الكحولية  والمش

أسـعار  وفرة المعروض من اجهزة المعدات السمعية والبصرية وانخفـاض           سبب ذلك الى     زىويع

 الهـاتف النقـال     أجهزة أسعاروانخفاض   األجرة سيارات   أعداد السياحية فضال عن تزايد      تالرحال

، كما مبين في الجدول رقـم         مختلف المناشئ وتأهيل وتحديث شبكة الهاتف الثابت         واستيرادها من 

)١. (   
  

  دـرض النقـع      

تفاصيل عـرض النـقـد ومكوناته ، حيث بلـغ عـرض النقد ) ٢(يبين الجدول رقـم    

 اذ ٢٠١٢الربع الثالث مـن عام    ترليـون دينـار نهايـةM1) (60.8الضيـق  بالمفهـوم

وشـكلت نسـبـة الودائـع  منـه%) ٤٩,٣( العمـلـة فـي التداول نسـبـة  كـل صافيش

ومـن مالحظتنا  %)٥٠,٧(الجاريـة 

 الـى الجـدول نالحـظ حـدوث

ارتفاع بسيط في عرض النقد بنسبة 

مقارنـة بنهايـة الربع  %)٠,٤٧(

والذي  الثاني مـن العـام الحالـي

ترليون دينـار ) ٦٠,٥(ـغ ــلــب

نسـبـة صافـي العملـة  نـتكا

  امـا%)٥٠,٧( داول منـهـفـي الت

ة فقـد ــاريــالودائـع الج

  %) .٤٩,٣(بتهاــنس بلغـت

  

    



 ٦

ث من هذا اللثاترليون دينار نهاية الربع ) ٧٢,٢ (M2فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع 

ترليون ) ٧١,٢(لحالي والبالغ عن الربع الثاني من العام ا%) ١,٤(العام اي بنسبة ارتفاع بلغت 

( والودائع الجارية نسبة ه من%) ١٥,٨(ه ـود مانسبتـاه النقـبـرة اشـدينار، شكلت فق

 .%)٤١,٥) ((M2 من عرض النقد ااما صافي العملة في التداول فقد بلغت نسبته%) ٤٢,٧
                                                                                                                       

  
 

  2Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 

  
 

تسـهل عمليـة التنبؤ بالسيولة النقديـة 

)M2 (زي فـي ـك المركـمهمـة البن

ر ـد عناصـولة وتعـد احـإدارة السي

م بالشفافية ـة التي تتسـة النقديـالسياس

تكوين  وتسـاعد الجهاز المصرفي على

ة ـات ومواجهة التقلبات المحتملـالتوقع

 .الحدوث

ة ـة النقديـيولـؤ بالسـم التنبـد تـوق

ا ورد ـة كمـادمـة القـر الثالثـلألشه

ث ــحي) ٣(م ـــدول رقـي الجـف

ي ـو فـمـة النـبــر نسـيـــتش

 .اقـو اإلنفـزعة نحـزيادة النوي ـالكـتهـاالس بـيولة الى زيادة الطلـالس
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  )الربيع وشراء الدو (األجنبيةسعر الصرف ومزاد العملة    

  
 

اســتمـر البنك المركـزي العراقـي    

ـ  ـبالمحـافظ سـعر  اسـتقرار   ى  ة عل

الـدوالر    الدينار العراقي تجـاه    فصر

عـام    مـن  الثالث  خالل الربع  األمريكي

ـ     ٢٠١٢  دن ، حيث مـازال السـعر ع

  منتـصف  دينار للدوالر منـذ   ) ١١٦٦(

ي ـالـانون الثاني مـن العـام الح    ـك

 ١٣الغة  ـبك ال ـنـمـولة الب عدا  عـ(

، فيــما سـجل     ) ر   دوال ل  ـدينار لك 

ـ   اعر صـرف    ـس ي ـلـدينار العـراق

ن ـوتحـس ) ١٢٥٣(مــوز ـهـر ت ـوازية فـي ش  ـي السـوق الم  ـدوالر االمريكي ف  ـاه ال ـتج

 .ايلول من العـام الحـالي   شهـردينـار لكل دوالر خالل) ١٢٢٨(عره حيث وصلـس

ـ  األمريكيدوالر ـال  العراقي العملكما واصل البنك المركزي ام ـ خالل الربـع الثـالث  مــن ع

مليـار دوالر خـالل الربـع الثــاني    ) ١٠,٧( كانــت   ـد ان ـعـمليار دوالر ب  ) ١٤,٨ (٢٠١٢

مليـون  ) ٢٥٥,٢(وبمعـدل يـومي بلــغ       %) ٣٨,١٠(مـن العـام الحـالي أي بنسبة ارتفــاع        

 مليار دوالر بيعت نقدا ، فيما بلغت الكميات المشـتراة) ٠,٩(من مجموع المبيعات و%) ٩٤,١(دوالر

مليار دوالر بعد ان كانت خـالل الربـع         ) ١٢ (٢٠١٢من وزارة المالية خالل الربع الثالث من العام         

ضح ما  يو) ٤(، الجدول رقم    %)٢٥(مليار دوالر أي بنسبة انخفاض بلغت       ) ١٦(الثاني من نفس العام     

  . أعالهمتقد
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  التسهيالت القائمة 

  

  الثالث مـن هـذا سنوياً خالل الربع%) ٦( البالغ )Policy Rate(ة سياسأبقى البنك على سعر ال
العام تنفيذا للسياسة النقدية التي يعتمدها وتحفيزا للمصارف للتوجة نحو الـسوق لتمويـل المـشاريع                

 دعـم  وتوفيـر االئتمان لطالبيـه لغـرض   

التنمية، فبالنسـبـة لتسـهيالت االيداعات    

القائمـة اسـتمـــر العمــل بنافــذة       

االسـتثمار بالدينار العراقي لمـدة سـبعة      

) ٥(،اذ يبين الجدول رقـم      %)٤(ايام بفائدة   

الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمـة      

 ٢٠١٢ نهاية ايلول من عام      يبالدينار العراق 

مليار دينار مقارنـة    )  ٢٤٠٢(والذي  بلغ    

نهاية الربع الثـاني مـن     بالرصيد القائم في  

مليار دينار  ) ٣١٥٦(العام الحالي والذي بلغ     

اما بالنسبة الى تسهيالت االقراض القائمة فلـم يتقـدم اي مـن             %). ٢٣,٩(اي بنسبة انخفاض بلغت     

  .ه لغاية تاريخهادناونسب فوائدها المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات 

  .سنوياً% ٨ االئتمان االولي        -     

  . سنوياً% ٩  االئتمان الثانوي      -      

  .سنوياً% ٩,٥ قرض الملجأ االخير   -     
 
 

  االحتيـاطي اإللزامي 
 
 ذه االداةـتمر البنك المركزي في استخدام هـاس

 دـ ومتطلبات اقتصاد السـوق بقصموبما ينسج 
 رـطرةعلى السيولة العامة من خالل التاثي السـي

 اعتماداالئتمان النقـدي حيث تـم   في مضاعف
 على كافـة%) ١٥(نسـبة االحتياطي  االلزامي 

 حكومية واء كانت ودائعـس الودائـع المصرفية



 ٩

     يحتفظ %) ٥(نـكوـيحتفـظ بهـا لـدى الب%) ١٠(موزعـة بواقـع  او ودائع قطاع خاص

 )٦( دول رقمـظ مـن الجـحيث نالح.١/٩/٢٠١٠مـن ارا ـ المصرف اعتببها في خزائن

 ٢٠١٢إن االحتياطي االلزامي علـى الودائع الحكومية قد بلغ نهاية الفصل الثالث من عام 

مليار دينار اي ) 5920(مليار دينار فـي حين كان نهاية الفصل الثاني لذات العام ) ٥٦٨٨(

االحتياطي االلزامي على ودائع القـطاع الخاص في نهاية ، أما رصيد %)٣,٩(بنسبة انخفاض 

مليار دينار في حين بلغ في الفصل الثاني لنفس العام ) ٢٧٧٧(الفصل الثالث من هذا العام 

  %).٠,٠٤(مليار دينار اي بنسبة ارتفاع بسيطة بلغت ) ٢٧٧٦(
 

     
  زاد الحواالت ــم       

  وزارة المالية - أ
 بإقامة مزادات حواالت ٢٠١٢ية خالل الربع الثالث من عام   استمرت وزارة المال

مليار دينار لالصدارية الواحدة وباستخدام ) ١٠٠(يوم وبقيمة ) ١٨٢(الخزينة استحقاق 

 حيث أقامت وزارة المالية مزادين خالل الفترة أعاله متمثلة بالمزادات  GSRSنظام 

)HY42 - (HY43  كما في الجدول رقم )٧(:-  

  . مليار دينار ) 200 (هصدر والمباع من الحواالت ما قيمتبلغ الم - 

 .مليار دينار ) ٣٠٠ (هإما المسدد منها ما قيمت - 

  .وبسعر فائدة متعدد %) ٤,٢٣ (ع سعر القطل بلغ معد - 

  البنك المركزي العراقي   -ب 

أستمر البنك المركزي خالل الربع الثالث من العام الحالي بإقامة المزادات الخاصة به 

 بقيمة  C62مليار دينار للمزادات جميعها عدا المزاد ) ٢٠٠(يوم وبقيمة ) ٩١(ستحقاق ا

حيث أقام البنك سبعة مزادات خالل الفترة  GSRSمليار دينار وباستخدام نظام) ١٥٠(

  -:حيث ) ٨(كما في الجدول رقم  )C68-C62(أعاله متمثلة بالمزادات 

  .مليار دينار) 1350 (هبلغ المصدر والمباع من الحواالت ما قيمت - 

 .مليار دينار ) ٩٠٠( فيما بلغ المسدد  - 

 .دوبسعر فائدة موح%) ٤,٩٩( سعر القطع لبلغ  معد - 

  ي ـة فـالترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة المالي اتفاقية إعادة جدولة تناداً الىـاس  -         

 المركزي فقدتم تسديد  بشأن الدين المترتب على الوزارة ولصالح البنك٢٦/١٠/٢٠١٠   

 رمليار دينا) ٣,٩٩( البالغ  ومبلغ الفائدة على القسطرمليار دينا)١٠٠( البالغ بعساالقسط ال

   .٣٠/٩/٢٠١٢ في رمليار دينا) ٤٠,٧٩(والفائدة على مبلغ الدين المتبقي البالغة 



 ١١

  

  ٢٠١٢لنقدية للربع الثالث من عام ملخص تقرير السياسة ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمتابعة تنفيذ سياسته النقدية المتمثلة  ٢٠١٢استمر البنك المركزي خالل الربع الثالث من عام 

ت تضخم مقبولة ومتابعة سياسة سعر في تحقيق االستقرار في األسعار المحلية والحفاظ على معدال

   - : باآلتي أعالهة وقد تمثل ذلك خالل الفترة سعر الفائدالصرف و

بالفصل الثاني من العام الحالي، كما %) ٦,٣(بعد ان كان %) ٥,٤(بلغ معدل التضخم االساس    - 

نقطة للربع الثاني من نفس العام ) ١٤٠,٢(نقطة مقابل ) ١٤٠,٨(سجل الرقم القياسي العام 

  .عن الفصل المماثل له من العام السابق%)٦,٤(وبنسبة ارتفاع %) ٠,٤(وبنسبة ارتفاع بسيط 

عد ان  ترليون دينار ب٦٠,٨ التقرير إعدادخالل فترة ) M1(بلغ عرض النقد بالمفهوم الضيق  - 

، فيما بلغ %) ٠,٤٧(خالل الفصل الثاني من العام ذاته أي بنسبة ارتفاع بسيطة ) ٦٠,٥(كان 

ترليون دينار أي ) ٧١,٢(بعد ان كان ترليون دينار ) ٧٢,٢ (M2عرض النقد بالمفهوم الواسع 

  .  عن الربع الثاني من هذا العام %) ١,٤(بنسبة ارتفاع بلغت 

  

معدل التضخم االساس وعرض النقد M2، M1 خالل الربعين الثاني 
والثالث من عام 2012
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واصل البنك المركزي المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر  - 

فيما بلغ السعر في السوق دينار لكل دوالر ) ١١٦٦( عند سعر ياألمريكي في مزاده اليوم

ت الكميات بلغ، فيما ٢٠١٢ شهر أيلول من عام لدينار لكل دوالر خال) ١٢٢٨(الموازية 

مليار ) ١٤,٨( ٢٠١٢خالل الربع الثالث من عام المباعة من الدوالر االمريكي في المزاد 

ارتفاع  الثاني لنفس العام أي بنسبة عمليار دوالر في الرب) ١٠,٧(دوالر بعد ان كانت 

مليار دوالر بيعت كحوالة ) ١٣,٩(مليون دوالر منها ) ٢٥٥,٢(وبمعدل يومي %) ٣٨,١(



 ١٢

مليار دوالر بيعت نقد، اما بالنسبة الى مشتريات البنك المركزي من الدوالر من وزارة ) ٠,٩(و

 رمليار دوال) ١٦( فيما سجلت المشتريات خالل الربع الثاني رمليار دوال) ١٢(المالية فقد بلغت 

  %). ٢٥(أي بنسبة انخفاض بلغت 

ثالث من هذا سنويا خالل الربع ال%) ٦(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة    - 

 استمر العمل بنافذة االستثمار لمدة لعراقيالتسهيالت اإليداعات القائمة بالدينار  فبالنسبة العام

مليار ) ٢٤٠٢ (٢٠١٢ من عام  الثالثربعال ة نهايالرصيد بلغحيث %) ٤( بفائدة أيامسبعة 

مليار ) ٣١٥٦( مقارنة بالرصيد القائم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي والذي بلغ ردينا

 ، أما عن تسهيالت اإلقراض القائمة فلم يتقدم أي %)٢٣,٩(دينار اي بنسبة انخفاض بلغت 

 .ت المخصصة لهم من المصارف الحكومية واألهلية على أي من االئتمانا

حتياطي اإللزامي للسيطرة على السيولة العامة من خالل االاستمر البنك المركزي في استخدام  - 

على الودائع المصرفية %) ١٥(التأثير في مضاعف االئتمان النقدي حيث تم اعتماد نسبة 

 من عام ث الربع الثالحيث بلغ االحتياطي على الودائع الحكومية نهاية) واألهليةالحكومية (

  الربع الثاني لذات العام في نهاية رمليار دينا) ٥٩٢٠( كان إن بعد رمليار دينا) ٥٦٨٨ (٢٠١٢

 مزادات الحواالت خالل الربع الثالث من العام بإقامةاستمرت وزارة المالية والبنك المركزي  - 

 ريار دينامل) ١٠٠(يوم وبقيمة ) ١٨٢(استحقاق  وزارة المالية مزادين أقامتالحالي ، حيث 

) ٢٠٠ (يوم وبقيمة) ٩١ (لالصدارية الواحدة ، فيما أقام البنك المركزي سبعة مزادات استحقاق

 ،والجدول رمليار دينا) ١٥٠(مليار دينار لالصارية الواحدة عدا مزاد واحد كانت اصداريته 

 -:التالي يبين تفاصي المزادات 

  

        

  سعر القطع  المسدد  المباع من الحواالت  المزادات    

  %٤,٢٣مليار     ) ٣٠٠(   مليار٢٠٠  يوم) ١٨٢(مزاد وزارة المالية

  %٤,٩٩  مليار) ٩٠٠ (   مليار١٣٥٠  يوم) ٩١(مزاد البنك المركزي 

  

استنادا الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة المالية في  - 

مليار دينار ومبلغ الفائدة على القسط ) ١٠٠(السابع البالغ  ، فقد تم تسديد القسط ٢٦/١٠/٢٠١٠

أي سدد مليار دينار ) ٤٠,٧٩( والفائدة على مبلغ الدين المتبقي البالغةرمليار دينا) ٣,٩٩(البالغ 

 .  ٣٠/٩/٢٠١٢في  مليار دينار) ١٤٤,٨(مامقداره 



 ١٠

           

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلحصائيةول الجدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



المعدلايلولآبتموزالمعدلحزيرانايــارنيسانالمعدلايلولآبتموز

0.9-30.059133.3137.4141.6137.4156.2150.6140.8149.2139.8150.9152.7147.87.5االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.720128.8128.5129128.8129.9130.4131.7130.7132.3133.3133.1132.93.21.7المشروبات الكحولية والتبغ

7.330126129.3129128.1134.5134.8134.8134.7135.1137.8137.8136.96.91.6المالبس واالحذية

31.305141.2141.3141.2141.2153.0152.9152.6152.8154.7155.5154.9155.09.81.4السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.377116.4116.7117.1116.7118.5118.8118.9118.7118.9119.2119.3119.12.10.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.308149.4149.8151.8150.3156.3157.3157.6157.1157.7158.4158.6158.25.30.7الصحة

0.3-2.4-11.086109.1109.7109109.3107.1107.0106.9107.0106.9106.4106.7106.7النقل 

1.0-4.2-2.92686.786.486.586.583.783.883.783.783.683.082.182.9االتصال

0.2-1.0-1.619106.3106.2106.2106.2105.4105.4105.3105.4105.3105.3104.9105.2الترفيه والثقافة

0.989139.8140.5141.4140.6144.3146.7150.3147.1153.5154.4155.0154.39.84.9التعليم

1.403132.5134135.4134.0140.7140.7140.7140.7140.8142.1142.7141.95.90.8المطاعم

3.878147.5156.6156.1153.4157.7155.8156.0156.5155.7156.8158.9157.12.40.4السلع والخدمات المتنوعة

100130.6132.6133.8132.3142.4140.6137.7140.2138.1141.9142.3140.86.40.4الرقم القياسي لالسعار

7.17.67.37.36.76.26.16.35.95.05.25.4معدل التضخم االساس * 
المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

 بعد استبعاد فقرتي الوقود ومجموعتي الفواآة والخضر *    

جدول رقم (1)

           الرقم القياسي السعار المستهلك  للربعين الثاني و الثالث من عام 2012 والربع الثالث من عام  2011   

نسبة التغير 
3/2 االوزان المكونات

الربع الثالث/2012

3
نسبة 
التغير 
3/1

الربع الثاني /2012          الربع الثالث / 2011

12



مليار دينار

الشـهر
صافي العملة في

التداول
M2اشباه النقودM1الودائع الجارية

2980333473632761035073626نيسان

2960031266608661037371239ايار

3070129833605341066271196حزيران

تموز
3090429588604921082371315

اب
3095530107610621116672228

ايلول
2998830831608191138372202

جدول رقم (2)

عرض النقد ومكوناته للربعين الثاني والثالث من عام   2012

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية



مليار دينار

M2الشهر

69887كانون الثاني /2012

70470شباط

72028اذار

73626نيسان

71239ايــار

71196حزيران

71315تموز

72228اب

72202ايلول

72882تشرين االول

73562تشرين الثاني

74242كانون االول

جدول رقم (3) 

m2 للفترة من كانون الثاني/2011-ايلول/2012 والتنبؤ  عرض النقد

بالسيولة النقدية للربع الرابع من عام 2012



الف دوالر

مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية سعر المزادسعر السوق االشهر 
الشراء من وزارة 

المالية

1,2631,166158,5383,087,7533,246,2914,000,000نيسان

1,2501,166148,8383,790,7853,939,6234,000,000ايــار

1,2411,166189,8053,342,1223,531,9278,000,000حزيران

المجموع
1,2511,166497,18110,220,66010,717,84116,000,000

1,2531,166315,4984,672,9364,988,4344,000,000تموز

1,2481,166225,6843,898,1264,123,8104,000,000آب

1,2281,166337,8805,349,9575,687,8374,000,000ايلول

المجموع
1,2431,166879,06213,921,01914,800,08112,000,000

  سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في مزاد العملة االجنبية والسوق الموازية ومبيعات ومشتريات الدوالر في 

2012 مزاد البنك المركزي  للربعين الثاني والثالث من عام

جــدول(4) 



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

3,238نيسان

3,296ايار

3,156حزيران

2,473تموز

3,004اب

2,402ايلول

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومياالشهر

50522778نيسان

51962806ايــار

59202776حزيران

55292616تموز

54642668اب

56882777ايلول
المصدر: قسم احصاءات النقدية والمالية 

االحتيا طي االلزامي للربعين الثاني والثالث من عام 2012

جـــدول رقم (6) 

جدول رقم (5) 

   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام 
للربعين  الثاني والثالث من عام 2012



المبالغ بماليين الدنانير

رقم 
تاريخ االستحقاقتاريخ المزادالمزاد

فترة 
االستحقاق
/يوم

مبلغ 
االصدارية

مبلغ 
العروض 
المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة لصالح 
المصارف(المباع)

المبلغ 
المستحصل 

لحساب 
وزارة المالية

عدد 
العطاءات 
الناجحة

عدد 
المزايدين

مجموع 
العطاءات 
التنافسية 
المحالة

عدد 
الفائزين 
بالعطاءات
 التنافسية

مدى اسعار 
العائد 

للعطاءات 
المقدمة%

 معدل 
اسعار 
القطع%

المسدد 
حسب تاريخ 
االستحقاق

HY3623/01/201224/07/2012182100,000241,000100,02097,1313279952054.50-9.205.97100,020

HY3720/02/201221/08/2012182100,000163,000100,01097,3672859901044.50-7.405.45100,010

HY3819/03/201218/09/2012182100,000237,100100,00097,2163279900045.00-7.005.74100,000

HY3916/04/201216/10/2012182100,000170,400100,01097,4042359801034.90-6.405.37

HY4014/05/201213/11/2012182100,000201,000100,01097,5771349901035.00-5.605.00

HY4111/06/201211/12/2012182100,000157,000100,00097,9451549850023.80-5.604.21

HY4216/07/201215/01/2013182100,000131,000100,00097,9931549850033.80-5.304.11

HY4314/08/201212/02/2013182100,000121,500100,00097,8781339850033.90-5.204.35

مزادات حواالت وزارة المالية  استحقاق 182يوم المقامة خالل الفصلين الثاني والثالث من عام 2012
جــدول رقــم ( 7 )



رقم 
تاريخ االستحقاقتاريخ المزادالمزاد

فترة 
االستحقاق/

يوم

مبلغ 
االصدارية

مبلغ العروض 
المقدمة

اقيام الحواالت 
المشتراة لصالح 
المصارف(المباع)

المبلغ
المستحصل 

لحساب البنك 
المرآزي

عدد 
المزايدين

عدد 
العطاءات

مجموع 
العطاءات 
المحالة

عدد 
الفائزين 
بالعطاءات

مدى اسعار 
العائد للعطاءات 

المقدمة%

اسعار 
القطع%

المسدد حسب 
تاريخ 

االستحقاق

C5610/04/201211/07/201291150,000263,500150,02014817361015002054.00-5.305.00150,020

C5724/04/201225/07/201291150,000401,000150,02014817361915002064.00-5.505.00150,020

C5808/05/201208/08/201291150,000297,000150,0101481634715001044.50-5.305.00150,010

C5922/05/201222/08/201291150,000317,500150,03014818362215003064.30-5.305.00150,030

C6005/06/201205/09/201291150,000300,500150,01014816351415001054.30-5.205.00150,010

C6119/06/201219/09/201291150,000456,000150,03014836693115003074.00-5.204.50150,030

C6204/07/201203/10/201291150,000261,000150,0101481634615001044.20-5.105.00

C6317/07/201217/10/201291200,000358,000200,01019754851220001053.50-5.205.00

C6431/07/201231/10/201291200,000260,000200,00019753831320000034.10-5.005.00

C6514/08/201214/11/201291200,000357,000200,01019754852020001054.10-5.405.00

C6628/08/201228/11/201291200,000336,270200,01019754851920001054.10-5.005.00

C6711/09/201212/12/201291200,000409,000200,02019755851620002054.10-6.005.00

C6826/09/201226/12/201291200,000488,000200,01019759672620001054.00-5.404.90

المبالغ بماليين الدنانير

مزادات حواالت البنك المرآزي العراقي استحقاق 91 يوم المقامة خالل الربعين الثاني والثالث من عام 2012
جــدول رقــم ( 8 )


