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   المــقدمــة

  

قتصادية العامة التي تهدف الى المحافظة علـى التـوازن          طار توجهات السياسة اال   افي          

تـشجع االسـتثمار المحلـي      االقتصادي الداخلي والخارجي، وتهيئة بيئة أقتصادية كلية مستقرة         

واصلت السلطات النقديـة    وتحقيق االستخدام االمثل للموارد،      وتدعم النمو االقتصادي     واألجنبي

سـتقرار االسـعار    ا أتباع سياسة نقدية تهدف الى المحافظة علـى          ٢٠١٢خالل الفصل الرابع    

 االقتصاديالنشاط  المحلية وسعر الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتالئم مع حركة            

وبخاصة في  نتاجية واالستثمارية لمختلف الوحدات االقتصادية      نشطة اال م لال وتوفير التمويل الالز  

   .القطاع الخاص 

كما يسعى البنك المركزي الى االرتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية سياسته النقدية في تحقيق          

 من خالل تطوير أدوات ز النمو االقتصادي، لدعم عملية التنمية وتعزيستثمارية جاذبةابيئة 

   .المالية والنقدية واالئتمانيةفي ضوء التطورات ة السياسة النقدية يستراتيجاو

         

 من عام الرابعالربع ية خالل تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصاد التقريرهذا تضمن         

تحليل عرض النقد سعار المستهلك و شرحا ألبرز فقرات الرقم القياسي ألمن ضمنها ٢٠١٢

تناول التقرير ايضاً و القادمة، لالشهر الستةبمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها 

شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي 

 وحسب آجالها ومبالغ وكذلك مزادات حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة المالية

 تمت االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر  كمااالصداريات واسعار القطع،

  . فائدة البنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   المستهلك قم القياسي السعارالر

فيما سجل معـدل     ،%)٤,٦ (٢٠١٢ معدل التضخم االساس خالل الربع الرابع من عام       سجل       

نقطـة  ) ١٤٠,٨(نقطـة مقابـل     ) ١٤٠,٥ (٢٠١٢من عام   خالل الربع الرابع    عام   ال الرقم القياسي 

%) ٤,٣ (بنـسبة  فيما ارتفـع     %)٠,٢(  بلغت طفيفةانخفاض   وبنسبة   ٢٠١٢من عام   للربع الثالث   

  ).١(السابق، كما مبين في الجدول رقم  من العام مماثلالفصل المقارنة ب

  

  

  

  

  
 
  

      

كمحـصلة   نـتج الـذي   تسم بالتذبـذب    ا قياسي ألسعار المستهلك  ما سبق بان الرقم ال    يتضح م     

رتفعـت  ااذ  ،  في عمـوم الـبالد     سلة المستهلك  اسعار وخدمات    في لتغيرات االرتفاع واالنخفاض  

 قياسا بالفصل المماثل من عـام       ٢٠١٢للفصل الرابع من عام       الرقم القياسي  غلب مكونات ا سعارا

على ا) التعليم(فقرة  حيث سجلت   ،  )الترفيه والثقافة (،  )تاالتصاال(،  )النقل( باستثناء فقرات    ٢٠١١

قياسا بالفـصل    رتفاع بسيطة في اسعارها   ا سجلت نسبة    في حين %) ١١,٤( اذ بلغت    ارتفاعنسبة  

، ويعزى هذا االرتفاع الـى تزايـد اعـداد المـدارس            %)١,٧( حيث بلغت    السابق من العام ذاته   

ـ  المـستلزمات المدرسـية   و  المواد ب ارتفاع اسعار  الى جان  نفقاتها   ارتفاعوالكليات الخاصة و   ي  ف

  .مع بدء العام الدراسي الجديداالسواق المحلية 

 ٢٠١٢ من عـام     رابعخالل الفصل ال  ) المياه، الكهرباء، الغاز  , السكن(ارتفعت أسعار مجموعة      

 ٢٠١٢مقارنة بالفـصل الـسابق      %) ١,٢( وبنسبة   ٢٠١١ لمماثلبالفصل ا قياسا  %) ٧,٨(بنسبة  

ويعود  على نسبة ارتفاع بالنسبة لباقي مكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلك،         احققة بذلك ثاني    م

نمو الطلب التراكمـي علـى المـساكن          الى بالدرجة االساس  في اسعار هذه الفقرة    االرتفاع   ذلك

ب ارتفاع  الى جان عداد الوحدات السكنية الموجودة،     ااألسر الجديدة سنويا والتي فاقت      عداد  اوزيادة  

 واالسـمنت وحديـد     الطـابوق المتمثلة بارتفاع اسـعار المـواد االنـشائية ك        تكاليف مواد البناء    

   .الخ...التسليح

رابع من عام        2012 ث وال ربع الثال معدل التضخم االساس خالل ال
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بالفصل قياسا %) ٧,٢ ( ملموسة بلغتبنسبة  اسعارها ارتفعتاذ) المالبس واالحذية(فقرة  تليها    

 ويعود االرتفاع الحاصل في ،٢٠١٢مقارنة بالفصل الثالث %) ٢,٤( وبنسبة ٢٠١١ من عامذاته 

  .تكاليف النقلو محالتال الى ارتفاع ايجار بصورة رئيسيةهذه الفقرة  اسعار

على %) ٤,١(، %)٤,٦( بلغت  أذ متقاربة أرتفاعنسب) الصحة(، )المطاعم(فقرتي  سجلت فيما   

ي قياسا على التوال%) ٠,٤(، %)٠,٨(وبنسب طفيفة بلغت ، ٢٠١١ قياسا بالفصل المماثل التوالي

والمواد الى ارتفاع اسعار اللحوم   اسعار فقرة المطاعمارتفاع  السابق له، ويرجع سبببالفصل

يعود االرتفاع الحاصل في أسعار هذه الفقرة الى ارتفاع أجور القطاع ف  للصحةة اما بالنسب،الغذائية

  .ليةالصحي الخاص، وارتفاع اسعار االدوية والمستلزمات الطبية في االسواق المح

الـسلع  (ت  افقـر كارتفعت اسعار المجاميع الباقية المكونة للرقم القياسي السعار المـستهلك            فيما

التجهيزات  االغذية والمشروبات غير الكحولية،   المشروبات الكحولية والتبغ،     ،والخدمات المتنوعة 

%) ١,٩(،%)٢,٥(،%)٢,٦(،)%٣,١( بلغـت  متفاوتة   نسب ارتفاع ب) والمعدات المنزلية والصيانة  

   .٢٠١١ قياسا بالفصل المماثل من عام على التوالي

ا في اسعارها قياسا بالفصل المماثل من العام        ضنخفاا  اسعار المستهلك  فقراتشهدت بعض   فيما     

  حيث بلغـت   نخفاضاعلى نسبة   اوالتي سجلت    )االتصال(السابق والمتمثلة بشكل خاص في فقرة       

ويعـزى هـذا     ،ارنة بالفصل الثالث من العام ذاتـه      مق%) ٥,١(بنسبة    كذلك انخفضت و %)٨,٦(

ة فقـر  تليهـا ،   شركات االتصاالت  ة وخدمات نشط نطاق ا  لتوسع في كمحصلة للتنوع وا  االنخفاض  

ويعزى ذلك االنخفاض     مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق،      %)١,٢( بنسبة   )الترفيه والثقافة (

التلفـاز، الراديـو، الفيـديو،      (والبـصرية     الى وفرة المعروض من أجهزة المعـدات الـسمعية          

مقابل الطلب الحاصل عليها، فيما انخفضت فقرة النقـل بنـسبة طفيفـة بلغـت               ) الخ....الرسيفر

   .قياسا بالفصل المماثل من العام السابق له%) ٠,٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  عرض النقد  
اذ شكل   ،٢٠١٢من عام   للربع الرابع    ترليون دينار ) ٦٣,٨(عرض النقد بالمعنى الضيق      بلغ    

 %)٥٢( وشكلت نسبة الودائـع الجاريـة        من عرض النقد  %) ٤٨(صافي العملة في التداول نسبة      

مقارنة بنهاية الربع الثالث    %) ٤,٨(يالحظ ارتفاع عرض النقد بنسبة      ) ٢(ومن الجدول رقم     ،منه

%) ٤٩,٣(تداول منـه    ترليون دينار كانت نسبة صافي العملة في ال       ) ٦٠,٨ (والبالغمن العام ذاته    

  %).٥٠,٧(اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها 
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رابع لعام          2012 ث وال ربعين الثال ه لل ل المؤثرة في د والعوام عرض النق

صافي العملة في التداول

الودائع الجارية

M1

  
   

 من  الرابعترليون دينار نهاية الربع     ) ٧٥,٥ (M٢فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع             

) ٧٢,٢ ( السابق من العـام ذاتـه والبـالغ        لربعاقياسا ب %) ٤,٥(بلغت  بنسبة ارتفاع   و ٢٠١٢عام  

ودائع التوفير، الثابتـة، التأمينـات، والمقبوضـات،         (االخرى  الودائع  شكلت فقرة  ،ترليون دينار 

شـكلت  و  نهاية الربـع الرابـع     M٢ عرض النقد    من%) ١٥,٦( مانسبته   )وصناديق توفير البريد  

 مـن   %)٤٠,٥ (اما صافي العملة في التداول فقد بلغت نـسبتها        ،  %)٤٣,٩(الودائع الجارية نسبة    

  .)(M٢عرض النقد 
                                                                                                                    

  ٢Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 
ة البنك المركزي في إدارة السيولة وتعد احـد         مهم) M٢(سهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية          ت

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

  .ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

 حيث تـشير  ) ٣(   وقد تم التنبؤ بالسيولة النقدية لألشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقم              

  .نمو في السيولة الى زيادة الطلب االستهالكي وزيادة النزعة نحو االنفاق  النسبة 
  



 

  

عرض النقد m2 للفترة من آانون الثاني/2012-آانون االول/2012 والتنبؤ بالسيولة النقدية للنصف االول 
من عام 2013
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   بيع وشراء الدوالرونافذة سعر الصرف 

 البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجـاه الـدوالر              حافظ      

دينار للدوالر منـذ    ) ١١٦٦( مازال السعر عند     اذ،  ٢٠١٢عام  من   رابعالاالمريكي خالل الربع    

  . ) دينار لكل دوالر١٣عدا عمولة البنك البالغة (منتصف كانون الثاني من العام الحالي 

سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازيـة             لمعدل  بالنسبة ماا    

 اية الربع الثالـث   نه) ١٢٤٣(ان كان   بعد   ٢٠١٢خالل الربع االخير من عام      ) ١٢١٠(فقد بلغ   

  .%) ٢,٧ ( بلغتمن العام ذاته، اي بنسبة انخفاض

ـ ال تنخفض حيث ا   بنافذة بيع وشراء الدوالر    واصل البنك المركزي العراقي العمل        كما  اتكمي

ر بعد ان    دوال مليار) ١٣ ( الى ٢٠١٢من عام    رابعال من الدوالر االمريكي خالل الربع       ةالمباع

%) ١٢,٣ (نخفـاض  أي بنـسبة ا    ذاته، من العام    ثالثخالل الربع ال  مليار دوالر   ) ١٤,٨(كانت  

، بلغ اجمالي الكميات المباعة كحوالـة مـا يقـارب           مليون دوالر ) ٢١٢,٨(وبمعدل يومي بلغ    

والنسبة المتبقية والبالغـة    %) ٨٨,٧(مليار دوالر من مجموع الكميات المباعة وبنسبة        ) ١١,٥(

 من وزارة   الكميات المشتراة  ارتفعتفيما  ،   مليار دوالر  )١,٥(فقد بيعت نقدا وبمبلغ     %) ١١,٣(

مليار دوالر بعد ان كانت خالل الربـع        ) ٢٠,٥ ( الى ٢٠١٢ من العام    رابعخالل الربع ال   المالية

 الجدول رقم    كما مبين في   ،%)٧٠,٨(مليار دوالر أي بنسبة ارتفاع      ) ١٢( من نفس العام     الثالثا

)٤ . (  



 

  

ة     دوالر آنقد وحوال ات ال معدل صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر بسعر المزاد والسوق ومبيع
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  التسهيالت القائمة 

 من هذا العام الرابع سنوياً خالل الربع%) ٦(البالغ ) Policy Rate(قى البنك على سعر الفائدة با

تنفيذا للسياسة النقدية التي يعتمدها وتحفيزا للمصارف للتوجة نحو السوق لتمويل المشاريع وتوفير             

ر العمـل بنافـذة     اسـتم فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة      لغرض دعم التنمية،     هاالئتمان لطالبي 

 الرصـيد    ارتفاع )٥(، اذ يبين الجدول رقم      %)٤(االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة        

ـ      القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي نهاية          الـى  ٢٠١٢ام  كـانون االول مـن ع

 والـذي بلـغ     ذاتـه ن العـام     م الثالثمليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية الربع         ) ٣١١٥(

تقدم اي  يلم  فاما عن تسهيالت االقراض القائمة       ،%)٢٩,٧ (رتفاعامليار دينار اي بنسبة     ) ٢٤٠٢(

  . لغاية تاريخه ادناهمن المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات

  .سنوياً% ٨   ي    ـمان االولـ االئت-     

  . سنوياً% ٩    انوي  ـ  االئتمان الث-     

  .سنوياً% ٩,٥      قرض الملجأ االخير-     
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  االحتيـاطي االلزامي 

      استمر البنك المركزي في استخدام هذه االداة وبما ينسجم ومتطلبات اقتصاد السوق بقـصد              

السيطرة على السيولة العامة من خالل التاثير في مضاعف االئتمان النقدي حيث تم اعتماد نـسبة                

ودائـع   واودائع حكوميـة    على كافة الودائع المصرفية سواء كانت       %) ١٥(تياطي االلزامي   االح

يحـتفظ بهـا فـي      %) ٥( و ي المركز  يحتفظ بها لدى البنك    %)١٠(موزعة بواقع   لقطاع الخاص   

  .١/٩/٢٠١٠اعتبارا من خزائن المصرف 

ع الحكومية قـد بلـغ      علـى الودائ االلزامي  ان االحتياطي   ) ٦(حيث نالحظ من الجدول رقم           

 أيلولمليار دينار في نهاية     ) ٥٦٨٨ (مقابلمليار دينار   ) ٥٧١٧(من هذا العام    كانون االول   نهاية  

ي على ودائع القـطاع الخاص في نهاية       لزام، اما رصيد االحتياطي اال    )%٠,٥(ارتفاع   اي بنسبة 

مليار دينار نهايـة    ) ٢٧٧٧(مليار دينار بعد ان كان      ) ٢٩٠٧( من هذا العام فقد بلغ       كانون االول 

  . )%٤,٧( اي بنسبة ارتفاع بلغت يلولا

ام   2012 ن ع رابع م االحتياطي االلزامي للربعين الثالث وال

5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750

تموز اب ايلول تشرين االول تشرين الثاني آانون االول
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950

ودائع القطاع الحكومي 
ودائع القطاع الخاص

  
  

  



 

  مزادات الحواالت 

  وزارة المالية

قامة مزادات حـواالت الخزينـة       با ٢٠١٢الربع الرابع من عام     استمرت وزارة المالية خالل          

) ٧(ول رقم   جدكما مبين في    لالصدارية الواحدة   مليار دينار   ) ١٠٠(يوم وبقيمة   ) ١٨٢(استحقاق  

 ٤٧HY - ٤٥HY(حيث اقامت وزارة المالية ثالثة مزادات خالل الفترة أعاله متمثلة بـالمزادات           

قياسـا  %) ٣٣,٥( وبنسبة ارتفاع بلغـت      مليار دينار ) ٢٦٧ (هما قيمت  الحواالت    من المباعبلغ  ،  )

الل الفتـرة   ، اما المسدد خ   %)٥,٠٢(وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ      ،  بالفصل الثالث من العام ذاته    

 مليار دينار) ٣٠٠(اعاله فقد بلغ ما قيمته 
 
 

     البنك المركزي العراقي 

بإقامـة  فترة اعداد التقرير    خالل  فقد استمر    البنك المركزي     حواالت وسندات  ما بالنسبة الى  ا     

 اممليار دينار لالصدارية الواحدة وباستخد    ) ٢٠٠(يوم وبقيمة   ) ٩١(استحقاق  المزادات الخاصة به    

 عـاله الفتـرة ا خـالل  ستة مزادات قام البنك احيث ، )٧(جدول رقم كما مبين في   GSRSنظام

  خالل الفترة اعـاله الفعلي منهابلغ المباع ،  واحدالغي منها مزاد )C٦٩-C٧٤(متمثلة بالمزادات 

 قياسا بالفصل الثالث مـن العـام ذاتـه        %) ٤٤,٤( وبنسبة انخفاض    مليار دينار ) ٧٥٠ (هما قيمت 

  مليار دينار ) ١٣٥٠(، فيما بلغ المسدد خالل الفترة اعاله %)٤,٩٦( بلغ موحدبمعدل سعر قطع و
 
 

استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبـات المـصرفية الموقعـة مـع وزارة الماليـة فـي                       

 الثـامن  بشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط             ٢٦/١٠/٢٠١٠

 على مبلـغ    ةمليار دينار والفائد  ) ٣,٩٩( البالغة   مليار دينار ومبلغ الفائدة على القسط     ) ١٠٠(البالغ  

  .  ٣١/١٢/٢٠١٢مليار دينار في) ٤٠,٧٩(الدين المتبقي البالغة 

  

  

  

  
 
  

  

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ول االحصائيةالجدا

  

  

  

  
  

  



تشرين
االول

تشرين
الثاني

آانون
تشرينالمعدلايلولآبتموزالمعدلاالول

االول
تشرين 
المعدلآانون االولالثاني

2.6-30.1139.4139.5142.5140.5139.8150.9152.7147.8144.8144.1143.2144.02.5االغذية والمشروبات غير الكحو

0.7129.3130.8130.9130.3132.3133.3133.1132.9133.3133.9133.8133.72.60.6المشروبات الكحولية والتبغ

7.3128.5131.2132.6130.8135.1137.8137.8136.9138.2141.0141.3140.27.22.4المالبس واالحذية

31.3145.4145.4145.8145.5154.7155.5154.9155.0156.8156.7157.2156.97.81.2السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.4117.1117.6117.6117.4118.9119.2119.3119.1119.3119.7119.8119.61.90.4التجهيزات والمعدات المنزلية وا

2.3152.6152.3152.6152.5157.7158.4158.6158.2158.9158.9158.7158.84.10.4الصحة

0.40.1-11.1107.7106.9107107.2106.9106.4106.7106.7106.8106.7107.0106.8النقل 

5.1-8.6-2.986.286.18686.183.683.082.182.979.978.277.978.7االتصال

0.6-1.2-1.6106.1105.9105.6105.9105.3105.3104.9105.2104.8104.6104.5104.6الترفيه والثقافة

1.0139.7140.1142.5140.8153.5154.4155.0154.3155.4156.1159.3156.911.41.7التعليم

1.4135.7137137.8136.8140.8142.1142.7141.9142.4143.5143.4143.14.60.8المطاعم

3.9154.5155.1153.8154.5155.7156.8158.9157.1159.7159.1159.0159.33.11.4السلع والخدمات المتنوعة

0.2-100.0134.2134.4135.6134.7138.1141.9142.3140.8140.6140.5140.5140.54.3الرقم القياسي لالسعار

14.8-32.4-6.96.476.85.95.05.25.44.64.94.24.6معدل التضخم االساس * 

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
 بعد استبعاد فقرتي الوقود ومجموعتي الفواآة والخضر*   
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           الرقم القياسي السعار المستهلك  للربعين الثالث و الرابع من عام 2012 والربع الثالث من عام  2011   

جدول رقم (1)

نسبة التغير 
2/3 االوزان المكونات

الربع الرابع/2012

3
نسبة التغير 

1/3

الربع الثالث/2012الربع الرابع/2011



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

تموز
3090429588604921082371315

اب
3095530107610621116672228

ايلول
2998830831608191138372202

تشرين االول
2998231635613881152572913

تشرين الثاني
2975332175619271134473271

آانون االول
3059433161637551173175486

جدول رقم (2)

عرض النقد ومكوناته للربعين الثالث والرابع من عام   2012

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية



مليار دينار

M2الشهر

2012/ 69887كانون الثاني

70470شباط

72028اذار

73626نيسان

71239ايــار

71197حزيران

71436تموز

72362اب

72332ايلول

72913تشرين االول

73271تشرين الثاني

75486كانون االول

76016كانون الثاني2013

76546شباط

77076آذار

77606نيسان

78136آيار

78666حزيران

جدول رقم (3) 

عرض النقد M2 للفترة من كانون الثاني/2012-كانون االول/2012 والتنبؤ بالسيولة النقدية 

للنصف االول من عام 2013



الف دوالر

مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية سعر المزادسعر السوق االشهر 
الشراء من وزارة 

المالية

12531166315498467293649884344000000تموز

12481166225684389812641238104000000آب

12281166337880534995756878374000000ايلول

المجموع
1243*1166879062139210191480008112000000

120011664649144950522541543612500000تشرين االول

12071166476905299068434675890تشرين الثاني
12221166522682357581240984948000000آانون االول
11661464501115170181298151920500000*1209.7المجموع

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

2012 للربعين الثالث والرابع من عام

جــدول(4) 

  معدل السعر* 



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

2473تموز

3004اب

2402ايلول

2110تشرين االول

3009تشرين الثاني

3115كانون االول

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومياالشهر

55292616تموز

54642668اب

56882777ايلول

56272772تشرين االول

56532902تشرين الثاني

57172907آانون االول

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية 

جدول رقم (5) 

   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الثالث والرابع من 
عام 2012

جـــدول رقم (6) 
االحتياطي االلزامي للربعين الثالث والرابع من عام 2012



سعر القطعالمبلغ المباعسعر القطعالمبلغ المباعالشهر

1000004.115500205.0تموز

1000004.354000205.0آب

4000305.0الغيأيلول

2000004.2313500705.0

670004.362600104.7تشرين األول

1000005.372000105.0تشرين الثاني

1000005.332900205.2آانون األول

2670005.027500404.96

البنك المرآزي العراقي وزارة المالية

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق 182 ومزادات البنك المرآزي العراقي استحقاق 90 يوم المقامة 
خالل الفصلين الثالث والرابع من عام 2012

جدول رقم (7)



  ٢٠١٢من عام الرابع ملخص تقرير السياسة النقدية للربع 

  

 بتنفيذ سياسـته النقديـة      ٢٠١٢ من عام    رابعخالل الربع ال   ستمر البنك المركزي العراقي     ا   

قد تحقـق   واستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم       والمتمثلة ب الرامية لتحقيق اهدافه    

 :اآلتي خالل الفترة اعاله

 ، وسـجل الـرقم      ٢٠١٢للفصل الرابع مـن عـام        %)٤,٦(التضخم االساس   بلغ معدل    -

نقطـة للربـع    ) ١٤٠,٨(نقطة مقابل   ) ١٤٠,٥(القياسي العام السعار المستهلك للربع الرابع       

عن %) ٤,٣(فيما ارتفع بنسبة    %) ٠,٢( اي بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت     ٢٠١٢الثالث من عام    

 .الربع المماثل من العام السابق

  

 ترليـون  )٦٣,٨( من هذا العـام  رابعخالل الربع الM١ لغ عرض النقد بالمفهوم الضيق   ب- 

، فيما  %)٤,٨ (ارتفاع اي بنسبة    لثالثترليون دينار خالل الربع ا    ) ٦٠,٨(دينار بعد ان كان     

عـن  %) ٤,٥ (ارتفاعترليون دينار وبنسبة    ) ٧٥,٥ (M٢بلغ عرض النقد بالمفهوم الواسع      

 .٢٠١٢ م من عاالسابقالربع ا

دينـار  ) ١١٦٦(عنـد    مستقرا    سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي       ما زال   -

الربع االخيـر   دينار لكل دوالر خالل     ) ١٢١٠(في السوق الموازية    معدله  للدوالر فيما بلغ    

 ،الربع السابق له مـن العـام ذاتـه        دينار لكل دوالر خالل     ) ١٢٤٣( مقابل   ٢٠١٢عام  من  

 مليـار ) ١٣ (في مزاد العملة االجنبية الى     من الدوالر االمريكي     ة المباع اتكميلا تنخفضوا

 أي بنـسبة    ٢٠١٢ مـن عـام      لثالثمليار دوالر خالل الربع ا    ) ١٤,٨(ر بعد ان كانت     دوال

مليـار دوالر   ) ١١,٥(مليون دوالر منها    ) ٢١٢,٨(وبمعدل يومي بلغ    %) ١٢,٣ (نخفاضا

 مـن وزارة    الكميات المـشتراة  فيما بلغت   ،   بيعت نقدا  مليار دوالر ) ١,٥(بيعت كحواالت و  

مليـار  ) ١٢( بعد ان كانت     ٢٠١٢ خالل الربع الرابع من عام       مليار دوالر ) ٢٠,٥( المالية

  %). ٧٠,٨( أي بنسبة ارتفاع ق من العام ذاتهب للفصل السادوالر

ع الرابع من عام  خالل الربسنوياً%) ٦(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة  - 

استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقـي      فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة     ،  ٢٠١٢

نهاية كانون االول   مليار دينار    )٣١١٥( الرصيد القائم     حيث بلغ  %)٤(لمدة سبعة ايام بفائدة     

 لثالـث اية الربع بالرصيد القائم في نهاقياسا %) ٢٩,٧(وبنسبة ارتفاع بلغت     ٢٠١٢عام  من  

لـم  فاما عن تسهيالت االقراض القائمـة       ،  مليار دينار ) ٢٤٠٢( والذي بلغ    ٢٠١٢من عام   

  . المخصصة لهمتقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتماناتي



 

علـى كافـة الودائـع      %) ١٥( استمر البنك المركزي باعتماد نسبة االحتياطي االلزامـي          - 

 كانون االول  نهاية   مليار دينار ) ٥٧١٧ (بلغ رصيده على الودائع الحكومية    المصرفية حيث   

 .مليار دينار) ٢٩٠٧(في حين بلغ الرصيد على ودائع القطاع الخاص  ٢٠١٢من عام
 
مليار ) ٢٠٠(يوم وبقيمة   ) ٩١(استحقاق   الفترة أعاله خالل  ستة مزادات   البنك المركزي   اقام   - 

وبمعـدل   مليار دينـار  ) ٧٥٠(ته  ممباع من الحواالت ما قي    بلغ ال دينار لالصدارية الواحدة،    

 .مليار دينار) ١٣٥٠( خالل الفترة اعاله فيما بلغ المسدد ،%)٤,٩٦(سعر قطع موحد 
 
) ١٠٠(يوم وبقيمة   ) ١٨٢(استحقاق   مزادات حواالت الخزينة     ثالثةوزارة المالية   ت  قامأكما   - 

ـ  الحواالت    من المباعبلغ   ية الواحدة، لالصدارمليار دينار    مليـار دينـار    ) ٢٦٧ (هما قيمت

 ةخالل الفتـر  المسدد  فيما بلغ    ، وبسعر فائدة متعدد   %)٥,٠٢ ( متعدد بلغ  عقط  سعر لمعدوب

 .مليار دينار) ٣٠٠ (هما قيمتاعاله 

  

) ٣,٩٩( البالغـة    مليار دينار ومبلغ الفائدة على القسط     ) ١٠٠(البالغ  الثامن  تـم تسديد القسط      -

مليـار دينـار    ) ٤٠,٧٩( علـى مبلـغ الـدين المتبقـي البالغـة            ةفائـد مليار دينـار وال   

مع وزارة   استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة        ،  ٣١/١٢/٢٠١٢في

  .  بشأن الدين المترتب على الوزارة ولصالح البنك المركزي٢٦/١٠/٢٠١٠في  المالية
  
  
  
 




