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  2013من عام  ثانيالملخص تقرير السياسة النقدية للربع 

  

 بتنفيذ سياسـته النقديـة      2013 من عام    لثانياخالل الربع    ستمر البنك المركزي العراقي     ا   

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

  : اآلتي خالل الفترة اعاله

، فيما سـجل معـدل      %)2.7 (2013لتضخم االساس خالل الربع الثاني من عام        بلغ معدل ا   - 

نقطة خـالل   ) 141.8(نقطة مقابل   ) 142.4(الرقم القياسي العام خالل الفترة المذكورة آنفاً        

مقارنة %) 1.6(فيما ارتفع بنسبة    %) 0.4( وبنسبة ارتفاع بلغت     2013الربع االول من عام     

  .سابقبالفصل المماثل من العام ال
 

 ترليـون  )71.2( من هذا العـام  ثانيالخالل الربع M1   بلغ عرض النقد بالمفهوم الضيق - 

 ارتفـاع  اي بنـسبة     2013 من عـام     ولاالترليون دينار خالل الربع     ) 66.1 (مقابلدينار  

ترليون دينار نهاية الربع    ) 84.2(فقد بلغ    M2 عرض النقـد بالمفهوم الواسع      اما،  %)7.7(

 2013قياسا بالربع االول مـن عـام        %) 7.3(بلغت  وبنسبة ارتفاع    2013ن عام    م الثاني

   .ترليون دينار) 78.5 (والبالغ

  

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

من  ثانيلاالربع  دينار لكل دوالر خالل     ) 1258(في السوق الموازية    معدله  للدوالر فيما بلغ    

رتفعـت  وا ،  2013من عام   ول  الالربع ا دينار لكل دوالر خالل     ) 1237( مقابل   2013عام  

 مليار) 13.6 ( الى 2013من عام    ثانيال من الدوالر االمريكي خالل الربع       ة المباع اتكميال

 أي بنـسبة    2013 مـن عـام      مليار دوالر خالل الربع االول    ) 10.2(ر بعد ان كانت     دوال

مليون دوالر، بلغ اجمالي الكميات المباعة      ) 194.5(وبمعدل يومي بلغ    ) %33.3(انخفاض  

%) 74.7(مليار دوالر من مجموع الكميـات المباعـة وبنـسبة           ) 10.2(كحوالة ما يقارب    

ت عفوارت كما،  مليار دوالر ) 3.4(فقد بيعت نقدا وبمبلغ     %) 25.3(والنسبة المتبقية والبالغة    

 مليـار دوالر    )18( من هذا العام الى      لثانيخالل الربع ا   الية من وزارة الم   الكميات المشتراة 

رتفاع بلغت  مليار دوالر أي بنسبة ا    ) 8.0 (لحالي من العام ا   ولبعد ان كانت خالل الربع اال     

)125(% .  

  

 من عام ثاني خالل الربع السنوياً%) 6(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة   -

استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقـي    فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة     ،  2013
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 من  حزيراننهاية  مليار دينار    )2797( الرصيد القائم     حيث بلغ  %)4(لمدة سبعة ايام بفائدة     

 من  ولاالبالرصيد القائم في نهاية الربع      قياسا  %) 20.1( بلغت   نخفاضوبنسبة ا  2013عام  

تقدم اي  يلم  فاما عن تسهيالت االقراض القائمة      ،  مليار دينار ) 3501(والذي بلغ    2013عام  

  . المخصصة لهممن المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات

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

مـن  حزيران   نهاية   مليار دينار ) 5781 (يةالمصرفية حيث بلغ رصيده على الودائع الحكوم      

 .مليار دينار) 3368(في حين بلغ الرصيد على ودائع القطاع الخاص  2013 عام
 
بلغ المبـاع   ،  2013الفصل الثاني من عام     خالل  ة مزادات   بعالمركزي العراقي س  البنك  اقام   - 

%) 77.4(رتفاع بلغت    وبنسبة ا  مليار دينار ) 1380 (هما قيمت الفعلي منها خالل الفترة اعاله      

، فيمـا بلـغ     %)5.36( وبمعدل سعر قطع موحد بلـغ        2013 من عام    ولقياسا بالفصل اال  

  . مليار دينار) 778(المسدد خالل الفترة اعاله 
 

ـ    الحـواالت     من المباعبلغ   ثالثة مزادات خالل الفترة أعاله    وزارة المالية   أقامت   -   همـا قيمت

قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي      %) 37.5(ت   وبنسبة انخفاض بلغ   مليار دينار ) 150(

 خالل الفترة اعاله فقد بلغ       من الحواالت  ، اما المسدد  %)4.45(وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ      

 .مليار دينار) 267(ما قيمته 

  

استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المـصرفية الموقعـة مـع وزارة الماليـة فـي                   -

 الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تـسديد القـسط              بشأن 26/10/2010

مليـار  ) 38.1( الدين المتبقي البالغـة      اصل على   ةوالفائدمليار دينار   ) 100(البالغ  عاشر  لا

  .   30/6/2013دينار في
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   المــقدمــة

لالقتصاد الحر وعلى   التوجه نحو اقتصاد السوق وبناء مرتكزات قوية ومستقرةفي اطار    

 المتمثلة في هوفق ما نص عليه الدستور واصلت السياسة النقدية للبنك المركزي تنفيذ اهداف

 ومتين من العملة  دائمراقي وقوته الشرائية عبر غطاءالحفاظ على استقرار قيمة الدينار الع

 بغية الوصول الى وضع اقتصادي مستقر يؤدي الى الرفاهية بصورة مستمرة وهي االجنبية

  .مهمة ارتكازية في بناء االمن االقتصادي الوطني والدفاع عن استقرار االقتصاد العراقي 

 تسعى ، حيثية من خالل دعم ادوات السوقمشجعة لتمويل التنمعد البنك المركزي مؤسسة ي   

توفير االئتمان الى  غرضللجهاز المصرفي ل عمليات االئتمانيةالتطوير السلطات النقدية الى 

دفع معدالت التنمية واالستثمار الحقيقي الى االمر الذي سيسهم في التنموية االستثمارية المشاريع 

اف المالي ويقلل من االدخار الخارجي ويوفر  ويساهم في كسر حلقة االستنزالمطلوبمستوى ال

    .مجاالت لجذب راس المال الوطني الموجب

  

 2013 من عام ثاني   تضمن هذا التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية خالل الربع ال

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

 القادم، وتناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعر للفصل والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها الضيق

الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي وكذلك مزادات 

حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات واسعار 

  . االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة وسعر فائدة البنكالقطع، كما تمت 
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   المستهلك قم القياسي السعارالر

فيما سـجل معـدل      ،%)2.7 (2013 من عام ثاني  لمعدل التضخم االساس خالل الربع ا      بلغ     

لربـع  خالل ا نقطة  ) 141.8(نقطة مقابل   ) 142.4 (الفترة المذكورة آنفاً  خالل   العام   الرقم القياسي 

الفـصل  مقارنـة ب  %) 1.6 (بنسبة رتفعا فيما   %)0.4( بلغت ارتفاعوبنسبة   2013عام  من   ولاال

  ).1(السابق، كما مبين في الجدول رقم  من العام مماثلال

  

  
  

مجاميع السلع والخـدمات المكونـة لـسلة        عن  المتوفرة لدينا خالل البيانات االحصائية    من         

 لـرقم القياسـي   لة  مكونالالرئيسية   اكثر من نصف المجاميع      سعاراع  ارتفا  نالحظ تهلك المس اسعار

) التعلـيم (فقرة  حيث سجلت   ،  2012 قياسا بالفصل المماثل من عام       2013 من عام    ثانيالللفصل  

قياسـا   رتفاع بسيطة فـي اسـعارها  ا سجلت نسبة في حين%) 10.6( اذ بلغت    ارتفاععلى نسبة   ا

، ويعزى هذا االرتفـاع الـى تزايـد اعـداد           %)1.9( حيث بلغت    2012عامبالفصل السابق من    

 المستلزمات المدرسية و  المواد الى جانب ارتفاع اسعار    نفقاتها   ارتفاعالمدارس والكليات الخاصة و   

  . االسواق المحليةي ف

الفصل بقياسا %) 6.7(اذ ارتفعت اسعارها بنسبة ملموسة بلغت ) المالبس واالحذية(   تليها فقرة   

ويعود االرتفاع ، 2012المماثل من عام مقارنة بالفصل %) 1.3( وبنسبة 2012ذاته من عام 

  . تكاليف النقل ومحالتال الى ارتفاع ايجار هذه الفقرة بصورة رئيسية  اسعارالحاصل في
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قياسا بالفصل %) 4.8(، )%5.0 ( بلغت متقاربة نسبة أرتفاع)مطاعمال(و) الصحة (ي سجلت فقرت  

، الحاليقياسا بالفصل االول من العام %) 1.8(و%) 3.4(، وبنسبة بلغت 2012 من عام سابقلا

الى ارتفاع أجور القطاع الصحي الخاص وارتفاع اسعار ويرجع سبب ارتفاع اسعار فقرة الصحة 

رتفاع الحاصل في اال، اما بالنسبة للمطاعم فان االدوية والمستلزمات الطبية في االسواق المحلية

  . االيجار واجور االيدي العاملة يعود الى ارتفاع اسعار  هاسعارأ

  

 2013 من عام ثانيلخالل الفصل ا) المياه، الكهرباء، الغاز, السكن(ارتفعت أسعار مجموعة  فيما   

بالفصل مقارنة %) 0.3 ( بسيطة بلغت وبنسبة2012  من عاملمماثلبالفصل اقياسا %) 4.1(بنسبة 

نمو الطلب   الىبالدرجة االساس في اسعار هذه الفقرة االرتفاع ويعود ذلك ،م العا هذامنالسابق 

عداد الوحدات السكنية ااألسر الجديدة سنويا والتي فاقت عداد االتراكمي على المساكن وزيادة 

 الطابوقالمتمثلة بارتفاع اسعار المواد االنشائية كالى جانب ارتفاع تكاليف مواد البناء الموجودة، 

، فضال عن االخفاقات الكبيرة التي تشوب عملية البناء والتعمير وعدم سمنت وحديد التسليحواال

   .القدرة على توفير البنى التحتية التي تفتقر اليها اغلب المناطق السكنية 

ت افقركرتفعت اسعار المجاميع الباقية المكونة للرقم القياسي السعار المستهلك واكما       

 بلغت متفاوتة نسب ارتفاعب )التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانةولية والتبغ، المشروبات الكح(

   . 2012 قياسا بالفصل المماثل من عام على التوالي %)2.0( ،)3.0%(

ا قياسا بالفصل المماثل مـن العـام الـسابق          ضنخفاا  اسعار المستهلك  فقرات بقيةشهدت   بينما   

 %)8.1(  حيث بلغـت   نخفاضاعلى نسبة   االتي سجلت    )صالاالت(والمتمثلة بشكل خاص في فقرة      

ويعـزى هـذا     ،ذاتهعام  ال من   السابقمقارنة بالفصل   %) 1.1 ( بسيطة بلغت  بنسبة انخفضتفيما  

 المقدمـة مـن قبـل       خدماتالة و نشطال نطاق ا  في الحاصل   لتوسعكمحصلة للتنوع وا  االنخفاض  

قياسا بالفـصل   %) 1.5(بنسبة  ير الكحولية   االغذية والمشروبات غ   ةفقر تليها،  شركات االتصاالت 

للفصل  ويعزى ذلك الى االرتفاع غير الطبيعي في اسعار المواد الغذائية            ،المماثل من العام السابق   

مر قمة الدول العربية في بغداد والذي       تنتيجة للظروف التي رافقت انعقاد مؤ      2012 عام   االول من 

 بنـسبة   )الترفيه والثقافة (انخفضت فقرة   وكما  لك الفترة،    ارتفاع اسعار المواد الغذائية في ت      هصاحب

ويعزى ذلك االنخفاض الى وفرة المعروض من         مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق      %)1.3(

مقابـل الطلـب    ) الـخ ....التلفاز، الراديو، الفيديو، الرسـيفر    (أجهزة المعدات السمعية والبصرية     

   %) .0.3(النقل بنسبة طفيفة ،واخيرا انخفضت فقرة الحاصل عليها
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  عرض النقد  
 مـن عـام   ثـاني اللربـع  نهاية ا  ترليون دينار ) M1 )71.2عرض النقد بالمعنى الضيق      بلغ    

 وشكلت نسبة الودائـع     من عرض النقد  %) 47.9(اذ شكل صافي العملة في التداول نسبة         ،2013

مقارنة %) 7.7(رتفاع عرض النقد بنسبة     يالحظ ا ) 2(ومن الجدول رقم     ، منه %)52.1(الجارية  

ترليون دينار كانت نسبة صافي العملـة فـي         ) 66.1 (والبالغ 2013 من عام    ولاالبنهاية الربع   

  . %)51.4(اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها %) 48.6(التداول منه 

  

  
  

  

 من  ثانيالترليون دينار نهاية الربع     ) 84.2(فقد بلغ    M2 عرض النقـد بالمفهوم الواسع      اما      

) 78.5 ( والبـالغ  2013 مـن عـام      ولاال لربعاقياسا ب  %)7.3(بلغت  بنسبة ارتفاع   و 2013عام  

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

 2013 لثـاني ا نهايـة الربـع      M2 عرض النقد    من%) 15.4( مانسبته   )وصناديق توفير البريد  

 %)40.5 (اما صافي العملة في التداول فقد بلغت نسبتها       ،  %)44.1(الودائع الجارية نسبة    شكلت  و

  . )(M2من عرض النقد 
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  2Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 
مهمة البنك المركزي في إدارة السيولة وتعد احـد         ) M2(سهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية          ت

عـات  عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي علـى تكـوين التوق             

  .ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

النمو  نسبة   حيث تشير ) 3( كما ورد في الجدول رقم        للفصل القادم     وقد تم التنبؤ بالسيولة النقدية    

  .في السيولة الى زيادة الطلب االستهالكي وزيادة النزعة نحو االنفاق  

  

  
 

  

  

   بيع وشراء الدوالرونافذة سعر الصرف 

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

دينار للدوالر منـذ    ) 1166( مازال السعر عند     اذ،  2013عام  من   ثانيلااالمريكي خالل الربع    

  . ) دينار لكل دوالر13عدا عمولة البنك البالغة  (لمنصرممنتصف كانون الثاني من العام ا
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عر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازيـة           س  لمعدل  بالنسبة ماا    

 من  ولالنهاية الربع ا  ) 1237(ان كان   بعد   2013 من عام    ثانيخالل الربع ال  ) 1258(فقد بلغ   

  . %)1.7 ( بلغترتفاع، اي بنسبة اذاتهعام ال

ـ ال رتفعتث ا  حي  بنافذة بيع وشراء الدوالر    واصل البنك المركزي العراقي العمل        كما  اتكمي

ر بعـد    دوال مليار) 13.6 ( الى 2013من عام    ثانيال من الدوالر االمريكي خالل الربع       ةالمباع

 رتفـاع بلغـت    أي بنـسبة ا    ذاتـه، عام  ال من   الولامليار دوالر خالل الربع     ) 10.2(ان كانت   

والة مـا   ، بلغ اجمالي الكميات المباعة كح     مليون دوالر ) 194.5(وبمعدل يومي بلغ    %) 33.3(

والنـسبة المتبقيـة    %) 74.7(مليار دوالر من مجموع الكميات المباعة وبنسبة        ) 10.2(يقارب  

 من  الكميات المشتراة  ترتفعافيما  ،  مليار دوالر ) 3.4(فقد بيعت نقدا وبمبلغ     %) 25.3(والبالغة  

 خالل الربـع  مليار دوالر بعد ان كانت   ) 18 (الىالعام  هذا   من   ثانيلخالل الربع ا   وزارة المالية 

  كمـا مبـين فـي      ،%)125 ( بلغت رتفاعامليار دوالر أي بنسبة     ) 8.0(الحالي    من العام  ولالا

  ) . 4(الجدول رقم 

  

  

  

  
  التسهيالت القائمة 

 من هذا العام ثانيال سنوياً خالل الربع%) 6(البالغ ) Policy Rate(بقى البنك على سعر الفائدة ا

تمدها وتحفيزا للمصارف للتوجة نحو السوق لتمويل المشاريع وتوفير         تنفيذا للسياسة النقدية التي يع    
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اسـتمر العمـل بنافـذة      فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة      لغرض دعم التنمية،     هاالئتمان لطالبي 

الرصيد نخفاض   ا )5(، اذ يبين الجدول رقم      %)4(االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة        

ـ   حزيرانالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي نهاية       القائم لتسهي  ) 2797 (الـى  2013ام   من ع

مليار ) 3501( والذي بلغ    2013 من عام    الولامليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية الربع         

تقـدم اي مـن     يلـم   فاما عن تسهيالت االقـراض القائمـة         ،%)20.1 (انخفاضدينار اي بنسبة    

  . لغاية تاريخه ادناهمية او االهلية على اي من االئتماناتالمصارف الحكو

    

  .سنوياً% 8   ي    ـمان االولـ االئت-     

  . سنوياً% 9    انوي  ـ  االئتمان الث-     

  .سنوياً% 9.5      قرض الملجأ االخير-     

  

  
  
 

  االحتيـاطي االلزامي 

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

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

ودائـع   واودائع حكوميـة    على كافة الودائع المصرفية سواء كانت       %) 15(االحتياطي االلزامي   
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يحـتفظ بهـا فـي      %) 5( و ي المركز  البنك  يحتفظ بها لدى   %)10(موزعة بواقع   لقطاع الخاص   ل

  . 1/9/2010اعتبارا من خزائن المصرف 

علـى الودائع الحكومية قـد بلـغ       االلزامي  ان االحتياطي   ) 6(حيث نالحظ من الجدول رقم           

 2012آذارمليار دينار في نهاية     ) 5982 (مقابلمليار دينار   ) 5781(من هذا العام     حزيراننهاية  

ي على ودائع القـطاع الخـاص فـي        لزام، اما رصيد االحتياطي اال    )%3.4 (نخفاضا اي بنسبة 

مليـار دينـار نهايـة      ) 3323 (مقابـل مليار دينار   ) 3368(من هذا العام فقد بلغ       حزيراننهاية  

  . )%1.4( اي بنسبة ارتفاع بلغت 2012آذار

  
  
  
  

  
  

  مزادات الحواالت 

  وزارة المالية  - 

قامة مزادات حـواالت الخزينـة       با 2013 من عام    ثانيلالربع ا  استمرت وزارة المالية خالل        

) 7(جدول رقـم    كما مبين في    لالصدارية الواحدة   مليار دينار   ) 50(يوم وبقيمة   ) 182(استحقاق  

 53HY - 51HY( حيث اقامت وزارة المالية ثالثة مزادات خالل الفترة أعاله متمثلة بالمزادات          

قياسـا  %) 37.5( بلغت   نخفاض وبنسبة ا  مليار دينار ) 150 (همتما قي  الحواالت    من المباعبلغ  ،  )

 مـن الحـواالت   ، اما المسدد%)4.45(وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ     ذاته   من العام    الولابالفصل  

 .مليار دينار) 267( فقد بلغ ما قيمته 2013الفصل الثاني من عام خالل 
 
  البنك المركزي العراقي   - 
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يـوم  ) 91(استحقاق  بإقامة المزادات الخاصة به      ل الربع الثاني   البنك المركزي خال   استمر   

جـدول  كما مبين في   GSRS نظاممليار دينار لالصدارية الواحدة وباستخدام) 200(وبقيمة 

، )C81-C87( متمثلة بـالمزادات     عالهالفترة ا خالل   مزادات   بعةسقام البنك   احيث  ،  )7(رقم  

 ارتفاع بلغـت   وبنسبة   مليار دينار ) 1380 (هما قيمت  عاله خالل الفترة ا   الفعلي منها بلغ المباع   

، فيما  %)5.36( بلغ   موحد وبمعدل سعر قطع     2013 من عام    ول اال قياسا بالفصل %) 77.4(

   .مليار دينار) 778(بلغ المسدد خالل الفترة اعاله 

ليـة فـي    استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبـات المـصرفية الموقعـة مـع وزارة الما                   

 عاشـر لا بشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط             26/10/2010

مليـار دينـار    ) 38.1( الـدين المتبقـي البالغـة        اصـل  على   ةوالفائدمليار دينار   ) 100(البالغ  

 .   30/6/2013في
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ول داـــــــــــــالج

  ائيةــــــاالحص

  

  
  

  



المعدلحزيرانايارنيسانالمعدلاذارشباطآانون الثانيالمعدلحزيرانايارنيسان

1.50.6-30.1156.2150.6140.8149.2144.2144.9149.3146.1153.2146.1141.8147.0االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.7129.9130.4131.7130.7133.3133.6133.6133.5134.6134.7134.6134.63.00.8المشروبات الكحولية والتبغ

7.3134.5134.8134.8134.7141.8141.3142.6141.9142.5143.8144.8143.76.71.3المالبس واالحذية

31.3153.0152.9152.6152.8158.8158.7158.0158.5159.0159.1159.0159.04.10.3السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.4118.5118.8118.9118.7120.0120.0120.2120.1120.5121.1121.6121.12.00.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.3156.3157.3157.6157.1159.0159.4160.2159.5163.1165.6166.4165.05.03.4الصحة

0.30.0-11.1107.1107.0106.9107.0107.0106.5106.5106.7106.9106.9106.4106.7النقل 

1.1-8.1-2.983.783.883.783.777.877.877.777.877.276.976.776.9االتصال

0.4-1.3-1.6105.4105.5105.3105.4104.5104.5104.3104.4103.9104.0104.0104.0الترفيه والثقافة

1.0144.3146.7150.3147.1159.5159.8159.8159.7160.3163.4164.5162.710.61.9التعليم

1.4140.7140.7140.7140.7143.7145.3145.4144.8146.5147.4148.3147.44.81.8المطاعم

3.2-2.5-3.9157.7155.8156.0156.5158.2157.3157.7157.7154.0152.8150.9152.6السلع والخدمات المتنوعة

100.0142.4140.6137.7140.2141.3141.4142.6141.8144.1142.2140.9142.41.60.4الرقم القياسي لالسعار

20.6-57.1-6.76.26.16.33.73.43.23.42.52.82.82.7معدل 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 االول والثاني من عام  2013           

االوزانالمكونات

الربع الثاني/2013الربع االول/2013الربع الثاني/2012
نسبة التغير 

1/3
نسبة 

التغير 2/3 123



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

3082033232640521172775779آانون الثاني2013

3101434010650241218877212شباط

3211134024661351233078465  اذار

3343436178696121239282004نيسان 

3417835875700531254182594آيار

حزيران
3413737086712231295284175

جدول رقم (2)
  عرض النقد ومكوناته للربعين االول والثاني/ 2013

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية



مليار دينار

M2الشهر

Apr-1273626

71239ايــار

71197حزيران

71436تموز

72362اب

72332ايلول

72913تشرين االول

73271تشرين الثاني

75486آانون االول

75779آانون الثاني2013

77212شباط

78465آذار

82004نيسان

82594آيار
84175حزيران

84984تموز

85793آب

86602ايلول

جدول رقم (3)  

عرض النقد M2 للفترة من نيسان/2012-حزيران/2013 والتنبؤ بالسيولة النقدية للربع الثالث 
من عام 2013



 

الف دوالر

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

1226116646883337827854251618آانون الثاني2013

12311166515958272892032448788000000شباط

1255116663831920169322655251اذار

16231108528637101517478000000*1166*1237.3المجموع

126711661127646237699435046406000000نيسان

127011661168409373466449030737000000آيار

123711661142630406804752106775000000حزيران

3438685101797051361839018000000*1166*1258المجموع

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

للربعين االول والثاني من عام 2013

جــدول(4) 

*      معدل السعر 



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

3203آانون الثاني

3577شباط

3501اذار

3158نيسان

3652آيار

2797حزيران

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومياالشهر

61162910آانون الثاني 

60303055شباط

59823323اذار

56603392نيسان

56893384آيار

57813368حزيران

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية 

جدول رقم (5) 
   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين االول والثاني من 

عام  2013

جـــدول رقم (6) 
االحتياطي االلزامي للربعين االول والثاني من عام 2013 

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية



سعر القطعالمبلغ المباعسعر القطعالمبلغ المباع

800005.301030005.30آانون الثاني2013

800005.262750106.95شباط

800104.624000104.95اذار

5.73*5.06778020*240010المجموع

500004.416000104.73نيسان

500004.453800204.80آيار

500004.494000006.55حزيران

5.36*4.451380030*150000المجموع

 معدل السعر*

البنك المرآزي العراقي وزارة المالية

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق 182 ومزادات البنك المرآزي العراقي استحقاق 91 يوم المقامة       
                                    خالل الفصلين االول و الثاني من عام 2013                                       (ماليين الدنانير)

جدول رقم (7)

الشهر




