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  2014 من عام االولملخص تقرير السياسة النقدية للربع 

  

تنفيذ سياسته النقدية  في 2014 من عام االولخالل الربع   البنك المركزي العراقياستمر   

  - :حيثالرامية لتحقيق اهدافه والمتمثلة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

 سجل معدل حيث، %)1.3(بنسبة  2014 عام لاالوالتضخم االساس خالل الربع  معدل ارتفع - 

االول خالل الربع نقطة )  141.8(نقطة مقابل ) 146.1( هذا الربعالرقم القياسي العام خالل 

 من الرابعمقارنة بالفصل %) 0.3(فيما ارتفع بنسبة %) 3( بلغت رتفاع وبنسبة ا2013 عام من

  .السابقالعام 

 
ترليـون دينـار    ) 72.9( من هذا العام     االولخالل الربع    M1  بلغ عرض النقد بالمفهوم الضيق        - 

 3.1 ( بلغت انخفاض اي بنسبة    السابق،عام  ال من   الرابعترليون دينار خالل الربع     ) 73.9(مقابل  

ترليون دينار نهاية الربـع     ) 86.9(الى M2 عرض النقـد بالمفهوم الواسع      وكذلك انخفض ،  %)

بنـسبة  ، اي   2013 من عام    الرابعلربع  ل  ترليون دينار  )87.7( بعد ما كان     2014 من عام    االول

  .%)0.9( بلغت   انخفاض

  

) 1166(سـعر  مستقرا عنـد      سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي        معدل   ما زال   -

تجـاه الـدوالر     ه، اما بالنسبة الى معدل سعر     االول من هذا العام    خالل الفصل    دوالركل  دينار ل 

 2014/االولالربع  نهاية  ) 1222(بلغ  ا في قيمته لي   ض فقد شهد انخفا    الموازية في السوق االمريكي  

العمـل  العراقـي  كما استمر البنك المركزي    ،  السابقعام  ال من   الرابعخالل الربع   ) 1220(مقابل  

ـ  اتكميت ال نخفضاحيث  ،  2014 /االول خالل الفصل    العملة االجنبية بنافذة بيع وشراء      ة المباع

مليار دوالر خالل الربـع     ) 13.8(بعد ان كانت    مليار دوالر   ) 12.1(الى  ريكي  من الدوالر االم  

 اجمـالي الكميـات المباعـة       بلغحيث  ،  %) 12.1 (نخفاضأي بنسبة ا   السابق عام  ال من   الرابع

والنـسبة المتبقيـة    %) 74.5(مليار دوالر من مجموع الكميات المباعة وبنـسبة         ) 9.0(كحوالة  

 مـن  لكميات المشتراةسجلت ا فيما، مليار دوالر) 3.1(البالغة عت نقدا و  فقد بي %) 25.5(والبالغة  

 ما بلغت المـشتريات   مليار دوالر بعد    ) 11( ت بلغ ، حيث اضنخفااالربع  هذا  خالل   وزارة المالية 

  %) .33.3(بلغت نخفاض أي بنسبة ا السابق العام الرابع منخالل الربع مليار دوالر ) 16.5(



  

 االولسنوياً خالل الربع %) 6(البالغ ) Policy Rate(سعر الفائدة واصل البنك المركزي العمل ب  -

بنافذة عمل البنك على تخفيض سعر الفائدة        فيما،  ينتهجهامن هذا العام تنفيذا للسياسة النقدية التي        

من بداية العـام    اعتبارا   %)4 (بدال من %) 2(ليصبح  االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام       

لمصارف للتوجة نحو السوق لتمويل المشاريع وتوفير االئتمـان لطالبيـه            ا تحفيز لغرض   2014

) 2380(الىلتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي        الرصيد القائم  انخفضوقد   ،دعم التنمية ل

) 3134( والبـالغ    2013 /كانون االول  قياسا بالرصيد القائم نهاية      2014/اذارمليار دينار نهاية    

تقدم اي  يلم  فاما عن تسهيالت االقراض القائمة      ،  %)24.1 ( بلغت نخفاضبنسبة ا ، اي   مليار دينار 

  . المخصصة لهممن المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات

  

االحتيـاطي االلزامـي علـى كافـة الودائـع          من  %) 15( استمر البنك المركزي باعتماد نسبة       - 

فـي   2014/اذارمليار دينار نهايـة  ) 6312(رصيد على الودائع الحكومية الرفية حيث بلغ  المص

 .للفترة ذاتها مليار دينار) 3608(حين بلغ الرصيد على ودائع القطاع الخاص 

  

 المباع يوم بلغ ) 91(استحقاق  ات   مزاد )6( 2014 من عام    االول البنك المركزي خالل الربع      اقام - 

مليـار دينـار    ) 949( مليار دينار، فيما بلغ المسدد من الحواالت ماقيمتـه           )1050(الفعلي منها   

 ) .%4.9 ( بلغ سعر قطعمعدل بو

 
 .2014 عام االول منمزاد خالل الربع باصدار اي وزارة ال لم تقم  - 

  

  

 بتاريخ المالية وزارة معتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة اسـتناداً الى ا - 

 بشأن الدين المترتب على الوزارة ولصالح البنك المركزي فقد قامت وزارة 26/10/2010

مليار دينار ومبلغ الفائدة على اصل الدين ) 100( عشر البالغ الثالثالمالية بتسديد مبلغ القسط 

   .31/3/2014مليار دينار في) 33.97(المتبقي البالغة 
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 المقـــدمــــة

 تقوية الثقة بالدينار العراقي، باتجاهلقد شرعت السياسة النقدية على تأسيس إطار عمل فعال يعمل    

إذ تساعد الثقة بالعملة المحلية على خلق ظروف قوية وعميقة في إستقرار النظام المالي، أي نقل تأثير 

الحفاظ على استقرار أن ولى تحقيق األهداف اآلنية للسياسة نفسها األهداف التشغيلية للسياسة النقدية إ

 همقياساً على فاعلية السياسة النقدية في توفير إشارة مؤثرة لجعلالقوة الشرائية للدينار العراقي تعد 

أكثر جاذبية والذي عادة ما يتجسد بإستقرار دالة الطلب النقدي أو انخفاض سرعة تداول النقود 

التي تبنتها الفائدة كمتغيرات موجبة فاعلة سعر الصرف وسعر بفعل تأثير إشارتي و     وإستقرارها

النقدي في الوقت االثر في إستقرار الطلب النقدي وتقوية ميكانيكية انتقال لبلوغ اهدافها السياسة النقدية 

 . نفسه

  
 2014 من عام االول تضمن هذا التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية خالل الربع     

من ضمنها شرح ألبرز فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وتحليل عرض النقد بمفهوميه الضيق 

والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للفصل القادم ، وتناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعـر الصرف 

كذلك مزادات حواالت وسندات والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي و

البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات واسعار القطع، كما تمت االشارة 

  .الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر فائدة البنك المركزي 
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  الرقم القياسي السعار المستهلك 

، فيما %)1.3( ارتفاعا بنسبة 2014 من عام االولع سجل معدل التضخم االساس خالل الرب       

نقطة خالل الربع ) 141.8(نقطة مقابل ) 146.1(الرقم القياسي العام خالل الفصل آعاله معدل سجل 

مقارنة %) 1.0( بنسبة اعاارتفسجل ، فيما %)3.0( من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت االول

  ) . 1( مبين في الجدول رقم ، كماالسابق من العام الرابعبالفصل 

  

من خالل تحليل بيانات االرقام القياسية المتوفرة لدينا السـعار السلع والخدمات لسلة اسعار      

 من عام  االولاغلب المجاميع الرئيسية المكونة للرقم القياسي للفصل ان المستهلك العراقي نالحظ 

السلع والخدمات ( باستثناء فقرات 2013 عام   سجلت ارتفاعاً  قياسا بالفصل المماثل من2014

، %2.2، %5.6(، التي سجلت نسبة انخفاض بلغت )المتنوعة، االتصال، النقل، الترفيه والثقافة

على التوالي، في حين سجلت بقية الفقرات ارتفاعا في اسعارها وبنسب متفاوتة ) 0.1%، 0.2%

بلغت في حين سجلت نسبة ارتفاع %)  7.0(ت أعلى نسبة ارتفاع اذ بلغ) التعليم(حيث سجلت فقرة 

قياسا بالفصل السابق ويعزى هذا االرتفاع الى تزايد اجور المدارس والكليات االهلية اضافة %) 1.4(

  .الى ارتفاع نفقاتها الى جانب ارتفاع اسعار المواد والمستلزمات المدرسية في االسواق المحلية 
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قياسا بالفصل %) 6.8(اذ ارتفعت اسعارها بنسبة ) ر الكحوليةاالغذية والمشروبات غي(تليها فقرة   

، %) 1.8(ع بسيطة عن الفصل السابق بلغت اارتفسجلت نسبة في حين ،  2013ذاته من عام 

  .  الطلب الحاصل عليهازيادةويعود االرتفاع الحاصل في اسعار هذه الفقرة الى 

 وبنسبة السابقعام ال قياسا بالفصل ذاته من %)5.4(ارتفاع نسبة ) المالبس واالحذية( فقرة سجلت 

، ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار هذه الفقرة بصورة 2013 الرابعمقارنة بالفصل %) 1.1(

رئيسية الى ارتفاع اسعار المالبس واالحذية المستوردة من دول مختلفة اضافة الى ارتفاع ايجار 

( نسبة ارتفاع متقاربة اذ بلغت ) الصحة(و) اعم المط( فيما سجلت فقرتي ،المحالت وتكاليف النقل

على التوالي مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق، ويعود ذلك االرتفاع في اسعار  ) 4.1(،%)4.3

اجور فقرة المطاعم بالدرجة االساس الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبدالت ايجار المحالت و

 فقرة الصحة فيرجع السبب في ذلك الى زيادة اسعار االدوية االيدي العاملة، اما بالنسبة الى

والمستلزمات الصحية المستوردة من مناشىء عالمية فضال عن ارتفاع اجور القطاع الصحي 

نسبة ارتفاع  بسيطة  فقرة المطاعم  سجلت فقد  2013 وعند مقارنتها بالفصل الرابع من عام ،الخاص

  .%)0.5(سجلت نسبة انخفاض بلغت، اما فقرة الصحة فقد )%0.3(بلغت 

المشروبات (ومجموعة ) التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة(في حين سجلت مجموعة 

 مقارنة 2014 من عام االولخالل الفصل ) السكن،المياه،الكهرباء،والغاز(ومجموعة ) الكحولية والتبغ

 ، فيما على التوالي%)1.2 ، 2.1 ،2.8( نسب ارتفاع متفاوتة بلغت 2013بالفصل المماثل من عام 

 من العام ذاته ويعود االرتفاع الرابع مقارنة بالفصل %) 0.3 ،0.6 ،0.7(سجلت نسبة ارتفاع بلغت 

في اسعار فقرة التجهيزات والمعدات المنزلية الى ارتفاع اسعار االثاث والمفروشات واالجهزة 

الى زيادة الطلب على الدور السكنية بسبب المنزلية، اما بالنسبة الى ارتفاع اسعار السكن فيعزى 

زيادة اعداد األسر وقلة المعروض من الوحدات السكنية والذي انعكس طردياً في زيادة اسعار 

  . الوحدات السكنية 

      في المقابل شهدت بعض فقرات اسعار المستهلك انخفاضا قياسا بالفصل المماثل من العام 

والتي سجلت اعلى نسبة انخفاض ) السلع والخدمات المتنوعة(ة السابق متمثلة بشكل خاص في فقر
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وذلك بسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً والذي يمثل احد مكونات هذه %) 5.6(حيث بلغت 

تليها فقرة  %)0.6( بلغ 2013 من عام الرابع طفيفا مقارنة بالفصل ارتفاعاًفيما سجلت  المجموعة،

عن الفصل المماثل من العام السابق وبنسبة %) 2.2 (لغت انخفاض بنسبةاذ سجلت ) االتصال(

 الى اغراق السوق المحلية سبب االنخفاضويعزى , 2013 من عام الرابععن الفصل %) 0.5(

بانواع مختلفة من اجهزة الهاتف النقال ومن مختلف المناشىء العالمية وباسعار تنافسية كمحصلة 

و ) النقل( كات االتصاالت، فيما سجلت مجموعة  للتنوع والتوسع في نطاق انشطة وخدمات شر

 من الرابع قياسا بالفصل  على التوالي%) 0.1و % 0.2 (نسبة انخفاض بلغت ) الترفيه والثقافة(

  .العام السابق

  عـــــرض النقــــد

، حيث 2014 االولترليون دينار نهاية الربع ) M1) 72.9بلغ عرض النقد بالمعنى الضيق       

ما شكلت قد ، اما صافي العملة في التداول ف%)M1) 52.8 لودائع الجارية من عرض النقدشكلت ا

بنسبة   M1 عرض النقد انخفاضيالحظ ) 2(من عرض النقد ، ومن الجدول رقم %) 47.2(نسبتة 

نسبة صافي كانت وترليون دينار ) 73.9( والبالغ 2013 من عام الرابعمقارنة بنهاية الربع %) 1.3(

  %) .52.6(اما الودائع الجارية فبلغت نسبتها %) 47.4(العملة في التداول منه 
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ترليون دينار نهاية الربع ) 86.9( فقد بلغ M2اما  بالنسبة الى عرض النقـد بالمفهوم الواسع          

ثابتة، التأمينات، ودائع التوفير، ال(، شكلت فقرة الودائع االخرى التي تتضمن 2014 من عام االول

شكلت الودائع الجارية نسبة ، فيما %) 16.1(مانسبته ) والمقبوضات، وصناديق توفير البريد

 عرض النقد وبالمقارنة مع، %) 39.6(، اما صافي العملة في التداول فقد شكلت ما نسبته %)44.3(

شكلت فقرة فقد ، ترليون دينار) 87.7(البالغ  السابق من العام الرابع خالل الربع M2بالمفهوم الواسع 

، اما صافي العملة في %)44.3(وشكلت الودائع الجارية نسبة %) 15.8(الودائع االخرى مانسبته 

   .منه%) 39.9(التداول فقد شكلت ما نسبته 

   2Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 

السيولة وتعد احد مهمة البنك المركزي في إدارة ) M2(    تُسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية 

عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي على تكوين التوقعات ومواجهة 

  .التقلبات المحتملة الحدوث 

حيث ) 3( كما ورد في الجدول رقم 2014 من عام الثاني   وقد تم التنبؤ بالسيولة النقدية للربع  

  . نحو االنفاق التوجهزيادة الطلب االستهالكي وزيادة تشير نسبة النمو في السيولة الى 
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  سـعـر الصرف ونافـذة بيـع وشـراء الـدوالر 

عبر نافذة بيع وشراء العملة استقر معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي          

  .ردواللكل دينار ) 1166(عند سعر 2014االجنبية وخالل الربع االول من العام 

 تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازية فقد شهد انخفاضا في هاما بالنسبة لمعدل سعر

دينار لكل دوالر نهاية ) 1220(بعد ان كان ) 1222( ليبلغ 2014 االول من عام الربعخالل  قيمته 

اء العملة  واصل البنك المركزي العراقي العمل بنافذة بيع وشروقد .السابق من العام الرابعالربع 

%) 12.1( بنسبة 2014 من عام االولاالجنبية أذ انخفضت الكميات المباعة من الدوالر خالل الربع 

مليار ) 12.1 (االولقياسا بالفصل السابق، اذ بلغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة خالل الفصل 

ات، وبمعدل يومي من مجموع المبيع%) 74.5(مليار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة ) 9.0(دوالر منها 

من %) 25.5(بنسبة  اي مليار دوالر) 3.1(مليون دوالر فيما بلغت الكمبات المباعة نقدا ) 127(

  . مليون دوالر ) 43(مجموع الكميات المباعة وبمعدل يومي بلغ 

 من هذا العام االولالمشتراة من وزارة المالية خالل الربع الدوالر  اما بالنسبة الى كميات 

 خالل الربع مليار دوالر) 16.5 (بعد ماكانت المشترياتمليار دوالر ) 11(ضت الى فقد انخف

  ) .4(، كما مبين في الجدول رقم %)33.3(، وبنسبة انخفاض بلغت السابق
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  التسهيالت القائمة 

سنوياً خالل الربع %) 6(البالغ ) Policy Rate(سعر الفائدة واصل البنك المركزي العمل ب

عمل البنك على تخفيض سعر الفائدة  فيما، ينتهجها العام تنفيذا للسياسة النقدية التي  من هذااالول

اعتبارا من بداية العام  %)4 (بدال من%) 2(ليصبح بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام 

دعم له لمصارف للتوجة نحو السوق لتمويل المشاريع وتوفير االئتمان لطالبي اتحفيز لغرض 2014

انخفاض الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي ) 5(، ويبين الجدول رقم التنمية 

كانون مليار دينار نهاية شهر ) 3134(مليار دينار، مقابل ) 2380( الى 2014 من عام اذارنهاية 

ت االقراض القائمة فلم ، اما عن تسهيال%)24.1(بنسبة انخفاض بلغت اي ، السابق من العام االول

  .يتقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات ادناه لغاية تاريخه

  .سنوياً% 8 االئتـمان االولـي       -  

  . سنوياً% 9  االئتمان الثـانوي       - 

  .سنوياً% 9.5 قرض الملجأ االخير    - 
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  االحتيـاطي االلزامي 

على كافة الودائع المصرفية %) 15(على نسبة االحتياطي االلزامي البالغة لبنك المركزي  اابقى      

يحتفظ بها لدى البنك %) 10(سواء كانت ودائع حكومية او ودائع للقطاع الخاص موزعة بواقع 

  .يحتفظ بها في خزائن المصرف%) 5(المركزي و

 ارتفع علـى الودائع الحكومية قد ان االحتياطي االلزامي) 6(حيث نالحظ من الجدول رقم    

مليار دينار في نهاية ) 6130(مليار دينار مقابل ) 6312( ليصل الى 2014 من عام اذارنهاية شهر 

 ارتفع رصيد االحتياطي االلزامي كما، %)3( بلغت ارتفاعاي بنسبة السابق،  من العام كانون االول

) 3496(مليار دينار بعد ان كان ) 3608(يبلغ  ل2014 اذارعلى ودائع القـطاع الخاص نهاية شهر 

  %).3.2( اي بنسبة ارتفاع بلغت 2013 كانون االولمليار دينار نهاية 
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  مزادات الحواالت  

تعد حواالت الخزينة والسندات واحدة من ادوات المديونية التي تصدرها وزارة المالية 

ة واستناداً الى تعليمات بيع االوراق ومضمونة من قبل حكومة العراق وتباع وفق مزادات متعدد

،  تصدر هذه الحواالت بسعر خصم وتطفا بقيمتها االسمية 2004لسنة ) 1(الحكومية بالمزايدة رقم 

انها تسهم في عملية التمويل النقدي للحكومة باعتبارها واحدة من : عند االستحقاق وان الهدف منها هو

. في احتياجاتها لالقتراض النقدي وسد العجز المحتملادوات الدين او بمعنى اخر تدعم الحكومة 

ُ منح البنك استقالالً رسمياً حيث تم 2004 لعام 56العراقي المرقم  وبموجب قانون البنك المركزي

الفصل بين هدف ادارة الدين واالدارة النقدية واصبح على الحكومة ان تلجأ الى وسائل تمويلية اخرى 

  .تختلف بآجال استحقاقها 

  

  وزارة المالية 

أصدرت حين  في، 2014 عام االول منمزاد خالل الربع باصدار اي وزارة ال لم تقم   -

 خالل الربع االخير%) 4.29( وبسعر قطع بلغ مليار دينار) 50(لغ مب واحد باًمزادوباعت 

  .من العام الماضي

 2013العام ت اصدرت في امليار دينار عن ثالث مزاد) 150(قامت وزارة المالية بتسديد  -
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  .2014واستحقت السداد في الربع االول من العام 

  البنك المركزي العراقي 

) 91( باقامة مزادات استحقاق 2014عام ال االول مناستمر البنك المركزي خالل الربع  -

) 1050( بلغ المباع منها ، مزاداتستة حيث اقــام البنك خالل الفتــرة اعاله ،يــوم

المسدد من الحواالت خالل الفترة اعاله فيما بلغ ، %)4.9(ر قطع بمعدل سع  دينارمليار

 ونيك وهو ما تم اصداره خالل الربع االخير من السنة الماضية، وبذلك مليار دينار) 949(

  %).10.7(المصدر من الحواالت اعاله قد ارتفع بنسبة 

  

عـة مـع وزارة اسـتنـاداً الـى اتفاقية إعـادة جـدولـة الترتيبات المصرفيـة الموق -

 بشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي 10/2010 /26          المـاليـة فـي 

 عشر البالغ الثالث بتسديد القسط 2014 من عام االولفقد قامت وزارة المالية خالل الربع 

ينار في مليار د) 33.97(مليار دينار ومبلغ الفائدة على اصل الدين المتبقي البالغة ) 100(

31/3/2014.  
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  الجداول االحصائية  



آانون 
تشرين المعدلاذارشباطالثاني

االول
تشرين 
الثاني

آانون 
آانون المعدلاالول

المعدلاذارشباطالثاني

30.1144.2144.9149.3146.1153.9152.9153.4153.4159.8154.9153.6156.16.81.8االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.7133.3133.6133.6133.5135.8134.7136.0135.5136.1136.3136.4136.32.10.6المشروبات الكحولية والتبغ

7.3141.8141.3142.6141.9146.2148.5149.0147.9149.6149.1149.8149.55.41.1المالبس واالحذية

31.3158.8158.7158.0158.5160.7159.0160.0159.9160.6160.5160.0160.41.20.3السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.4120.0120.0120.2120.1122.2122.8123.0122.7123.6123.4123.5123.52.80.7التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

0.5-2.3159.0159.4160.2159.5166.7167.0167.1166.9165.8166.0166.5166.14.1الصحة

0.11.5-11.1107.0106.5106.5106.7104.9104.8105.1104.9104.5106.5108.6106.5النقل 

2.10.5-2.977.877.877.777.876.075.775.575.776.276.176.076.1االتصال

0.10.3-1.6104.5104.5104.3104.4104.1104.0104.0104.0104.5104.3104.2104.3الترفيه والثقافة

1.0159.5159.8159.8159.7167.4167.4170.9168.6170.6171.1171.1170.97.01.4التعليم

1.4143.7145.3145.4144.8150.2150.2151.2150.5150.6151.1151.2151.04.30.3المطاعم

5.60.5-3.9158.2157.3157.7157.7148.4147.9147.6148.0147.8148.7149.9148.8السلع والخدمات المتنوعة

100.0141.3141.4142.6141.8145.0144.3144.9144.7147.0145.7145.5146.13.01.0الرقم القياسي العام 

100.0143.0143.1143.0143.0144.5144.0144.6144.4144.7144.8145144.81.30.3الرقم القياسي بعد االستبعاد

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

جدول رقم (1)

   الرقـم القياسـي السعـار المسـتهلك  للربع االول مـن عـام  2014           

االوزانالمكونات

الربع االول/2014الربع الرابع/2013الربع االول/2013

نسبة 
التغير 1/3

نسبة 
التغير 2/3

123



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

3460437175717791334685125تشرين االول/2013

3452337296718191349185310تشرين الثاني

3502238836738581384887706آانون االول

3520339279744821401188493آانون الثاني/2014

3448837918724061416286568شباط

اذار
3444038480729201399386913

البيانات اولية *

  عـرض النقـد ومكوناتـه للربعيـن الرابع/ 2013 واالول/2014

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية

جــدول رقـم (2)



مليار دينار

M2الشهر

71436تموز/2012

72362آب

72332ايلول

72913تشرين االول

73271تشرين الثاني

75466آانون االول

75779آانون الثاني 2013

77212شباط
78465اذار

82004نيسان

82594ايار

84175حزيران

83699تموز

82685آب

84671ايلول

85123 تشرين االول

85307 تشرين الثاني

87703   آانون االول

88493آانون الثاني /2014  

86568شباط

86913آذار

89478نيسان

88580ايار

89349حزيران
89231تموز
89351اب

جدول رقم (3)  

عـرض النقـد M2 للفترة مـن تموز/2012- اذار/2014 والتنبـؤ بالسيولـة النقديـة 
لالشهر الخمسة التالية



 

الف دوالر

الشراء من وزارة مجموع المبيعاتمبيعات الحواالتالمبيعات النقدية سعر المزادسعر السوق االشهر 
المالية

122011661,165,4313,519,1404,684,5714,500,000تشرين االول/2013

121811661,129,4753,208,7724,338,2473,500,000تشرين الثاني

122211661,161,5053,615,9064,777,4118,500,000آانون االول

المجموع
1220*1166*3,456,41110,343,81813,800,22916,500,000

122211661,232,2412,759,8823,992,1234,500,000آانون الثاني

12221166933,8062,489,2963,423,1022,500,000شباط

12221166927,2153,785,5464,712,7614,000,000اذار

3,093,2629,034,72412,127,98611,000,000*1166*1222المجموع

  سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في نافذة بيع العملة االجنبية والسوق الموازية ومبيعات ومشتريات الدوالر عبر نافذة بيع العملة االجنبية في البنك المرآزي 
للربعين الرابع من عام 2013 واالول من عام 2014

جـــدول رقـــــم (4) 

معـدل سعر الصرف الفصلي *



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

2890تشرين االول2013

2963تشرين الثاني

3134آانون االول

4297آانون الثاني/2014

3045شباط

2380اذار

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومياالشهر

64983260تشرين االول/2013
64413429تشرين الثاني
61303496آانون االول

63223609آانون الثاني/2014

62703492شباط
63123608اذار

جدول رقم (5) 
   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الرابع 

/2013 واالول/ 2014

جـــدول رقم (6) 
االحتياطي االلزامي للربعين الرابع من عام 2013 واالول من العام 2014



(ماليين الدنانير) 

المبلغ المباع من الحواالت 
المبلغ المباع من الحواالت سعر القطع(182) يوم

سعر القطع(91) يوم

500104.293790604.90تشرين االول/2013

2300004.95ــــــــــــــــتشرين الثاني/2013

3400204.90ــــــــــــــــآانون االول/2013

*9490804.92ــــــــ50010المجموع

3883504.70ــــــــــــــــآانون الثاني/2014

3500005.00ــــــــــــــــشباط /2014

3120105.00ــــــــــــــــاذار/2014

ــــــــــــــــالمجموع
10503604.90*

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق 182 يوم ومزادات البنك المرآزي العراقي استحقاق 91 يوم المقامة خالل 
الفصلين الرابع /2013  واالول/2014

جـــدول رقـــم (7)

البنك المرآزي العراقي
الشهر

 معدل السعر القطع*

وزارة المالية




