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  2013 من عام لثثاملخص تقرير السياسة النقدية للربع ال                         

  

 بتنفيذ سياسته النقدية الرامية 2013 من عام لثخالل الربع الثا    استمر البنك المركزي العراقي  

  - :حيثلتحقيق اهدافه والمتمثلة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

، فيما سجل معدل الرقم %)2.0 (2013من عام لث خم االساس خالل الربع الثابلغ معدل التض - 

نقطة خالل الربع ) 142.4(نقطة مقابل ) 142.1(عاله القياسي العام خالل الفترة المذكورة آ

مقارنة بالفصل %) 0.9(فيما ارتفع بنسبة %) 0.2( بلغت نخفاض وبنسبة ا2013من عام ثاني ال

 .بق المماثل من العام السا

 
ترليـون دينـار   ) 71.4( من هذا العام لثخالل الربع الثاM1   بلغ عرض النقد بالمفهوم الضيق - 

طفيفـة جـدا     اي بنـسبة ارتفـاع       ذاتهعام  ال من   لثانيترليون دينار خالل الربع ا    ) 71.2(مقابل  

بـع  ترليون دينار نهايـة الر    ) 84.7(فقد بلغ    M2 عرض النقـد بالمفهوم الواسع      ، اما %)0.3(

   .ترليون دينار) 84.2 ( والبالغ2013 من عام لثانيقياسا بالربع ا 2013 من عام لثالثا

  

كل دينار ل ) 1166(سعر مستقرا عند     سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي         ما زال   -

 الثالربع الث نهاية  ) 1213(، اما بالنسبة الى معدل سعر الصرف في السوق الموازية فبلغ            دوالر  

كما اسـتمر البنـك المركـزي        ،   ذاتهعام  الخالل الربع الثاني من     ) 1258(معدل   مقابل   2013/

 من  ة المباع اتكميارتفعت ال حيث  ،   2013 /العمل بنافذة بيع وشراء الدوالر خالل الفصل الثالث       

 لثانيمليار دوالر خالل الربع ا    ) 13.6(بعد ان كانت    مليار دوالر   ) 15.6(الى  الدوالر االمريكي   

 اجمالي الكميـات المباعـة كحوالـة مـا     بلغحيث ، %) 14.7 (رتفاعأي بنسبة ا   ذاته   عام  المن  

والنـسبة المتبقيـة   %) 76.3(مليار دوالر من مجموع الكميات المباعة وبنسبة    ) 11.9 (مجموعه

 من  لكميات المشتراة سجلت ا كما و ،  مليار دوالر ) 3.7(البالغة  فقد بيعت نقدا و   %) 23.7(والبالغة  

) 18(مليار دوالر بعد ان كان      ) 19.5(ارتفاعا بلغ    من هذا العام     لثخالل الربع الثا   وزارة المالية 

  %) .8.3(أي بنسبة ارتفاع بلغت ذاته من العام ثاني خالل الربع المليار دوالر 

  



 مـن عـام   لث خالل الربع الثاسنوياً%) 6(البالغ ) Policy Rate(أبقى البنك على سعر الفائدة   -

استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمـدة        فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة     ،  2013

 قياسـا   2013/مليار دينار نهاية ايلول     ) 3896( الرصيد القائم     حيث بلغ  %)4(سبعة ايام بفائدة    

اما ،  %) 39.3 (رتفاعمليار دينار وبنسبة ا   ) 2797( والبالغ   2013بالرصيد القائم نهاية حزيران     

تقدم اي من المصارف الحكومية او االهليـة علـى اي مـن         يلم  فعن تسهيالت االقراض القائمة     

  . المخصصة لهماالئتمانات

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

فـي   2013/ايلول  ليار دينار نهاية    م) 6365(المصرفية حيث بلغ رصيده على الودائع الحكومية        

 2013 نهاية حزيران من عـام      مليار دينار ) 3297(حين بلغ الرصيد على ودائع القطاع الخاص        

. 

 
يوم ) 91(استحقاق  ) C93(  مزاد واحد     2013/خالل الفصل الثالث    المركزي العراقي   البنك  اقام   - 

متعـدد  ، وبسعر قطع    ر  مليار دينا ) 1380( مليار دينار فيما سدد خالل الفترة اعاله         200وبقيمة  

   . وتم تغيير احتساب سعر الفائدة من السعر الموحد الى المتعدد ، %)4.90(بلغ 

 
يـوم وبقيمـة    ) 182( مزاداتها استحقاق    2013 من عام    لثخالل الربع الثا  أقامت وزارة المالية     - 

رة اعاله ثالثة مـزادات     وزارة خالل الفت  المليار دينار لالصدارية الواحدة ، حيث أصدرت        ) 50(

، مليـار دينـار   ) 150 (هبلغ المباع من الحواالت ما قيمت     ،  ) HY56-HY54( متمثلة بالمزادات   

   .%)4.75(وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ  2013/خالل الفصل الثالث) 240(فيما بلغ المسدد 

  

   26/10/2010 رة المالية فياستناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزا  - 

البالغ عشر حادي لابشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط 

مليار دينار ) 37.2( الدين المتبقي البالغة اصل على ةالفائدمبلغ ومليار دينار ) 100(

  .   30/9/2013في
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  المقـــدمــــة

في اطار توجهات السياسة االقتصادية العامة التي تهدف الى المحافظة على التوازن 

االقتصادي الداخلي والخارجي ، وتهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة تشجع االستثمار المحلي 

 النقدية ةارد ، واصلت السلطواالجنبي وتدعم النمو االقتصادي وتحقيق االستخدام االمثل للمو

 اتباع سياسة نقدية تهدف الى االرتقاء بدرجة فاعلية سياسته 2013خالل الفصل الثالث من عام 

 لالقتصاد الوطني من خالل السعي ليامالنقدية الهادفة الى توفير فرص االستقرار النقدي وال

شارة سعر الفائدة ومواصلة باتجاه تشجيع االستثمار من خالل انحو تفعيل االدوات النقدية 

تحسين واستقرار سعر صرف الدينار العراقي وتنظيم وضبط سوق النقد االجنبي مع توفير 

، فضال عن االستمرار في اتباع رقابة مصرفية مواكبة  غطاء دائم ومتين من العملة االجنبية

قابة على الجهاز جية المتبعة في الرتيالفضل المعايير والممارسات الدولية من خالل االسترا

  . المصرفي

     

تضمن هذا التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية خالل الربع الثالث من عام      

 من ضمنها شرح ألبرز فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وتحليل عرض النقد 2013

ناول التقرير ايضاً شرحاً ، وت بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للفصل القادم

ر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك المركزي وكذلك ـعن سع

مزادات حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبالغ االصداريات 

 سعر فائدة البنك، كما تمت االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقراض القائمة و واسعار القطع

  .المركزي 
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  الرقم القياسي السعار المستهلك 

  ارتفاعا بنسبة2013من عام لثالث معدل التضخم االساس خالل الربع اسجل        

نقطة مقابل ) 142.1(آعاله   المذكورصل، فيما سجل الرقم القياسي العام خالل الف%)2.0(

بنسبة ارتفع ، فيما %) 0.2(وبنسبة انخفاض ذاته نقطة خالل الربع الثاني من العام ) 142.4(

، كما مبين في 2007باعتماد سنة اساس مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق ،  %)0.9(

   ).1(الجدول رقم 

 

  

 والخدمات التي يقتنيها المستهلك  المتوفرة لدينا السـعار السلع البيانات خالل من 

  سجلت  2013 لرقم القياسي للفصل الثالث من عام لالمكونة جاميع الرئيسية مالاغلب حظ نال

االغذية والمشروبات غير (باستثناء فقرات  2012ن عام م قياسا بالفصل المماثل  ارتفاعاً

فقرة  سجلت حيث ) والسلع والخدمات المتنوعة الترفيه والثقافةالنقل، االتصال،  الكحولية،

في حين سجلت نسبة ارتفاع بسيطة في اسعارها %) 7.1(على نسبة ارتفاع اذ بلغت أ )التعليم(

 جور، ويعزى هذا االرتفاع الى تزايد ا%)1.5( حيث بلغت  ذاتهعامالقياسا بالفصل السابق من 
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ارتفاع نفقاتها الى جانب ارتفاع اسعار المواد اضافة الى  هليةالمدارس والكليات اال

  .ية في االسواق المحليةوالمستلزمات المدرس

قياسا بالفصل ذاته من عام %) 6.5(اذ ارتفعت اسعارها بنسبة ) المالبس واالحذية( تليها فقرة 

، ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار هذه 2013ثاني مقارنة بالفصل ال%) 1.5( وبنسبة 2012

ن دول مختلفة اضافة  اسعار المالبس واالحذية المستوردة مالفقرة بصورة رئيسية الى ارتفاع

  . ايجار المحالت وتكاليف النقلالى ارتفاع

مقارنة %) 5.4( اذ بلغت نسبة ارتفاع متساوية ) الصحة(و) المطاعم (سجلت فقرتي فيما 

 بلغت على التوالي ة  بسيطع ارتفانسبة ، في حين سجلت الفصل المماثل من العام السابق ب

المطاعم  ، ويعود ذلك االرتفاع في اسعار فقرة 2013 انيقياسا بالفصل الث%)  1.0،% 1.4(

، اما بالنسبة الى فقرة الصحة  وااليدي العاملة االيجار ارتفاع اسعارالدرجة االساس الى ب

ذلك الى زيادة اسعار االدوية والمستلزمات الصحية المستوردة من مناشىء في سبب الفيرجع 

  .اص القطاع الصحي الخر جو ارتفاع اضال عنعالمية ف

التجهيزات ( ومجموعة ) السكن،المياه،الكهرباء،والغاز(ة في حين سجلت مجموع

الل الفصل الثالث من خ) المشروبات الكحولية والتبغ(ومجموعة ) والمعدات المنزلية والصيانة

 في اسعارها بلغت على التوالي متفاوتةنسبة ارتفاع  2012 مقارنة بالفصل المماثل2013عام 

مقارنة بالفصل الثاني من العام ) %0.5، %0.7،%0.4(فيما سجلت ) 1.8%، 2.4%،3.0%(

اعداد  بسبب زيادة كنية سدور الالطلب على الالى زيادة في اسعار السكن االرتفاع ذاته ويعود 

سعار الوحدات ا زيادة فيالذي سينعكس طردياً  السكنية وحداتقلة المعروض من الواألسر و

 الى ارتفاع اسعار ذلك فقرة التجهيزات والمعدات المنزلية فيعود  ، اما بالنسبة الىالسكنية

      .االثاث والمفروشات واالجهزة المنزلية 

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

 انخفاض حيث والتي سجلت اعلى نسبة) االتصال(المتمثلة بشكل خاص في فقرة  2012 السابق

  بلغت 2013ا طفيفا مقارنة بالفصل الثاني من عام ضانخففيما سجلت ا%) 8.0(بلغت 

 معدات الهاتف النقال المتمثلة  باغراق السوق زيادة المعروض منالى  ذلك، ويعزى %) 0.9(

ع كمحصلة للتنوع والتوسمن مختلف المناشىء العالمية وباسعار تنافسية و نواع مختلفةالمحلية با
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السلع والخدمات  (فقرة  في االنخفاض في نطاق انشطة وخدمات شركات االتصاالت، تليها 

عن الفصل %) 3.3(عن الفصل المماثل من العام السابق وبنسبة %) 6.1(  بنسبة)المتنوعة 

والذي يمثل احد مكونات هذه  وذلك بسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً 2013الثاني من عام 

 مجموعةـلرقم القياسي لالسعار المتمثلة بالمكونة لبقية مجاميع ما سجلت ، فيالمجموعة 

نسبة انخفاض )  النقل(و )الترفيه والثقافة(ومجموعة ) االغذية والمشروبات غير الكحولية (

 عن الفصل الثالث من العام السابق %)0.8،%1.0،%1.6( ومتفاوتة بلغت على التوالي طفيفة 

. 

  

  
  دــــرض النقـــــع

، 2013 لث ترليون دينار نهاية الربع الثاM1 (71.4) بلغ عرض النقد بالمعنى الضيق      

ت شكلفصافي العملة في التداول  اما ،%)52.2(من عرض النقد ت الودائع الجارية شكلحيث 

 يالحظ ارتفاع عرض النقد بنسبة ) 2(من عرض النقد ، ومن الجدول رقم %) 47.8( ةتنسب

ترليون دينار كانت ) 71.2( والبالغ 2013 من عام لثانينة بنهاية الربع امقار%) 0.3(طفيفة 

  %) .52.1(اما الودائع الجارية فبلغت نسبتها %) 47.9(نسبة صافي العملة في التداول منه 
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ترليون دينار نهاية ) 84.7( فقد بلغ M2عرض النقـد بالمفهوم الواسع  بالنسبة الى اما       

ودائع التوفير، الثابتة، ( التي تتضمن ، شكلت فقرة الودائع االخرى  2013 من عام لثالربع الثا

 M2من عرض النقد %) 15.7(مانسبته ) التأمينات، والمقبوضات، وصناديق توفير البريد

، اما صافي العملة في التداول فبلغت نسبتها %)44.0(الودائع الجارية فشكلت نسبة و

  خالل الربع الثانيM2بالمفهوم الواسع عرض النقد بلغ ما في،  M2من عرض النقد %) 40.3(

من %) 15.4( مانسبته ترليون دينار شكلت فقرة الودائع االخرى) 84.2  (من العام ذاته

، اما صافي العملة في التداول فقد %)44.1( وشكلت الودائع الجارية نسبة M2عرض النقد 

  .) (M2من عرض النقد %) 40.5(بلغت نسبتها 

  

   2Mالتنبـؤ بالسيولة النقدية 

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

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

  .ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

حيث تشير ) 3(القادم كما ورد في الجدول رقم  الرابع بالسيولة النقدية للربع    وقد تم التنبؤ 

  .نسبة النمو في السيولة الى زيادة الطلب االستهالكي وزيادة النزعة نحو االنفاق  
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  دوالر ـراء الـع وشـذة بيـر الصرف ونافـعـس

قي على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر حافظ البنك المركزي العرا         

 على 2013 ولغاية الربع الثالث من عام 2012االمريكي منذ منتصف كانون الثاني 

  ) . دينار لكل دوالر13عدا عمولة البنك البالغة (دينار للدوالر ) 1166(سعر

ر االمريكي في السوق  اما بالنسبة لمعدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوال      

نهاية  ) 1258(بعد ان كان ) 1213 (2013خالل الربع الثالث من عام  الموازية فقد بلغ 

  %).3.6(الربع الثاني من  العام ذاته ، اي بنسبة انخفاض بلغت 

كما واصل البنك المركزي العراقي العمل بنافذة بيع وشراء الدوالر االمريكي حيث 

، ) %14.7(بنسبة  2013 من عام  من الدوالر خالل الربع الثالثارتفعت الكميات المباعة

) 11.9(منها مليار دوالر ) 15.6(حوالة خالل الفصل الثالث وكـنقد حيث بلغ مجموع مابيع 

فبيعت %) 23.7(، اما النسبة المتبقية والبالغة %) 76.3(مليار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة 

) 13.6( فبلغ مابيع خالل الفصل الثاني من العام ذاته  ، اما مليار دوالر ) 3.7(نقدا والبالغة 

خالل الربع الثالث من هذا  من وزارة المالية اةالمشترالكميات بالنسبة الى ما ا .مليار دوالر
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مليار دوالر بعد ان كانت خالل الربع الثاني من العام ذاته ) 19.5(الى ا عارتفت اسجلفقد العام 

  ) .4(، كما مبين في الجدول رقم %)8.3(بلغت سبة ارتفاع بنومليار دوالر ) 18(

  

  

  

  التسهيالت القائمة 

سنوياً خالل الربع الثالث من %) 6(البالغ ) Policy Rate(ابقى البنك على سعر الفائدة 

و السوق لتمويل للمصارف للتوجة نح هذا العام تنفيذا للسياسة النقدية التي يعتمدها وتحفيزاً

المشاريع وتوفير االئتمان لطالبيه لغرض دعم التنمية، فبالنسبة لتسهيالت االيداعات القائمة 

 اذ يبين الجدول رقم ،%)4(استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة 

العراقي نهاية ايلول من عام ارتفاع الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار ) 5(

مليار دينار ، فيما بلغ الرصيد القائم نهاية حزيران من العام ذاته )  3896( الى 2013

، اما عن تسهيالت االقراض القائمة فلم يتقدم اي %)39.3(مليار دينار بنسبة ارتفاع ) 2797(

  . تاريخهمن المصارف الحكومية او االهلية على اي من االئتمانات ادناه لغاية
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  .سنوياً% 8 االئتـمان االولـي       -   

  . سنوياً% 9  االئتمان الثـانوي       -  

  .سنوياً% 9.5 قرض الملجأ االخير    -  

  

  

  

  االحتيـاطي االلزامي  

وق بقصد       استمر البنك المركزي في استخدام هذه االداة وبما ينسجم ومتطلبات اقتصاد الس

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

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت ودائع حكومية او ودائع %) 15(االحتياطي االلزامي 

يحتفظ بها في %) 5(يحتفظ بها لدى البنك المركزي و%) 10(للقطاع الخاص موزعة بواقع 

  .1/9/2010خزائن المصرف اعتبارا من 

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

مليار دينار في نهاية ) 5781(مليار دينار مقابل ) 6365( 2013من عام يلول بلغ نهاية ا
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االلزامي على ودائع ، اما رصيد االحتياطي %)10.1( اي بنسبة ارتفاع حزيران من نفس العام

) 3368(مليار دينار بعد ان كان ) 3297( فقد بلغ 2013ايلول القـطاع الخاص في نهاية 

  %).2.1( بلغت نخفاض اي بنسبة ا2013حزيران مليار دينار نهاية 

     

    

  

  مزادات الحواالت 

   وزارة المالية •

يوم ) 182( مزاداتها استحقاق 2013ل الربع الثالث من عام  وزارة المالية خالت اقام-      

مليار دينار لالصدارية الواحدة وبواقع مزاد واحد شهرياً، حيث أصدرت ) 50(وبقيمة 

، بلغ ) HY56 –HY54(الوزارة خالل الفترة اعاله ثالثة مزادات متمثلة بالمزادات رقم 

ر ، اما بالنسبة الى المسدد من الحواالت مليار دينا) 150(المصدر منها  والمباع ما قيمته 

دينار ، وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ  مليار) 240( فبلغ 2013خالل الربع الثالث من عام 

)4.75. (%  
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تــم اصدار القسط الثاني لحوالة خزينة جمهورية العراق لصالح مصرفي الرافدين   -  

بتاريخ % 4يوم وبمبلغ خصم  364ملياردينار، آلجل ) 100(مناصفة وبمبلغ  والرشيد 

  لغرض دفع التعويضات عن الدعاوى 1/7/2014  تستحق السداد في 2/7/2013

المكتسبة الدرجة القطعية  في هيئة دعاوى الملكية، استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 

  .  2013 لعام 97

  

صرفي الرافدين  خزينة جمهورية العراق لصالح متالثالث لحواال القسط تــم اصدار   - 

بتاريخ % 4 يوم وبمبلغ خصم 364دينار،آلجل  مليار) 100(والرشيد مناصفة وبمبلغ 

  ولنفس الغرض المذكور اعاله ، 22،23/7/2014  تستحق السداد في 24،23/7/2013

دينار وبفائدة  مليار) 200( مامقداره 2013وبذلك يصبح ماتم اصداره في تموز من عام 

  .ليار دينارم)  7,978(مقدارها 

  

  البنك المركزي العراقي • 

عن طريق نظام يوم ) 91(استحقاق كما استمر البنك المركزي باقامة المزادات الخاصة به  -

)GSRS ( حواالت واحد والمتمثل  مزاد2013حيث اقام البنك خالل الربع الثالث من عام 

 بلغ المصدر ،) C92-C88( متمثلة بالمزادات لغي خمسة مزادات   واC93بالمزاد 

   2013مليار دينار ، فيما بلغ المسدد من الحواالت خالل الربع الثالث ) 200(والمباع منها 

تم تغيير سعر الفائدة  من حيث ، %) 4.90(مليار دينار، و سعر قطع ) 1380(ماقيمته 

 .2013 ابتداءا من آب الموحد الى السعر المتعددالفائدة سعر 

 

 الخاصة بإعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة بين وزارة المالية   اسـتناداً الى االتفاقية -

 بشأن الدين المترتب على الوزارة ولصالح البنك 26/10/2010والبنك المركزي بتاريخ 

 بتسديد مبلغ القسط 2013المركزي فقد قامت وزارة المالية خالل الربع الثالث من عام 
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) 37.2(نار ومبلغ الفائدة على اصل الدين المتبقي البالغة مليار دي) 100(الحادي عشر البالغ 

 .   30/9/2013مليار دينار في

  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
   



المعدلايلولابتموزالمعدلحزيرانايارنيسانالمعدلايلولابتموز

1.1-1.6-30.1139.8150.9152.7147.8153.2146.1141.8147.0143.2145.2147.9145.4االغذية والمشروبات غير الكحولية

0.7132.3133.3133.1132.9134.6134.7134.6134.6134.7135.6135.7135.31.80.5المشروبات الكحولية والتبغ

7.3135.1137.8137.8136.9142.5143.8144.8143.7145.5146.0146.0145.86.51.5المالبس واالحذية

31.3154.7155.5154.9155.0159.0159.1159.0159.0159.8159.6159.5159.63.00.4السكن،المياه،الكهرباء والغاز

6.4118.9119.2119.3119.1120.5121.1121.6121.1121.8122.0122.0121.92.40.7التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.3157.7158.4158.6158.2163.1165.6166.4165.0166.7166.7166.8166.75.41.0الصحة

0.9-0.8-11.1106.9106.4106.7106.7106.9106.9106.4106.7106.5105.8105.0105.8النقل 

0.9-8.0-2.983.683.082.182.977.276.976.776.976.576.276.076.2االتصال

1.00.1-1.6105.3105.3104.9105.2103.9104.0104.0104.0104.1104.1104.1104.1الترفيه والثقافة

1.0153.5154.4155.0154.3160.3163.4164.5162.7164.7164.9165.9165.27.01.5التعليم

1.4140.8142.1142.7141.9146.5147.4148.3147.4148.8149.6150.1149.55.41.4المطاعم

3.3-3.9155.7156.8158.9157.1154.0152.8150.9152.6147.1148.0147.7147.66.0السلع والخدمات المتنوعة

0.2-100.0138.1141.9142.3140.8144.1142.2140.9142.4141.5142.0142.7142.10.9الرقم القياسي لالسعار

25.9-62.7-5.95.05.25.42.52.82.82.72.32.11.62.0معدل التضخم االساس * 

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
 بعد استبعاد فقرتي الوقود ومجموعتي الفواآة والخضر*   

جدول رقم (1)

   الرقـم القياسـي السعـار المسـتهلك  للربعيـن الثاني و الثالث مـن عـام  2013           

االوزانالمكونات

الربع الثالث/2013الربع الثاني/2013الربع الثالث/2012
نسبة التغير 

1/3
نسبة 

التغير 2/3 123



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

3343436178696121239282004نيسان

3417835875700531254182594آيار

3413737086712231295284175حزيران

3373737064708011289883699تموز

3364735900695471314082686آب

*1326484670*341153729171406ايلول*
بيانات اولية *

  عـرض النقـد ومكوناتـه للربعيـن الثاني و الثالـث/ 2013

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية

جــدول رقـم (2)



مليار دينار

M2الشهر

69887آانون الثاني/2012

70470شباط

72028اذار

73626نيسان

71239ايار

71197حزيران

71436تموز

72362اب

72332ايلول

72913 تشرين االول

73271 تشرين الثاني

75466   آانون االول

75779آانون الثاني 2013

77212شباط
78465اذار

82004نيسان

82594ايار

84175حزيان
83699تموز
82686آب

84670ايلول*
84633 تشرين االول
85411 تشرين الثاني
86189   آانون االول

جدول رقم (3)  
عـرض النقـد M2 للفترة مـن آانون الثاني/2012- ايلول/2013 والتنبـؤ بالسيولـة 

النقديـة للربع الرابع مـن عـام 2013



 

الف دوالر

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

126711661127646237699435046406000000نيسان

127011661168409373466449030737000000آيار

123711661142630406804752106775000000حزيران

المجموع
1258*1166*3438685101797051361839018000000

121811661266087433720056032875000000تموز

120911661079660382688949065496500000آب

121111661362137378885651509938000000ايلول

3707884119529451566082919500000*12131166المجموع

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

الثاني و الثالث من عام 2013

جـــدول رقـــــم (4) 

معـدل سعر القطع *



مليار دينار

االيداعات القائمةالشهر

3158نيسان

3652آيار

2797حزيران

3557تموز

3718آب

3896ايلول

مليار دينار

ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الحكومياالشهر

56603392نيسان

56893384آيار

57813368حزيران

63653576تموز

62203607آب
63653297ايلول

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 الثاني والثالث من عام 2013 

(KFI) المصدر: قسم االحصائيات النقدية والمالية



المبلغ المباع من 
المبلغ المباع من سعر القطعالحواالت (182) يوم

المبلغ المباع من سعر القطعالحواالت(364) يوم
سعر القطعالحواالت (91) يوم

500004.416000104.73نيسان

500004.453800204.80آيار

500004.491000004.004000006.55حزيران

5.36*4.001380030*4.45100000*150000المجموع

495205.072000004.00تموز

500004.78آب

500204.392000004.9ايلول

4.002000004.9*4.75200000*149540المجموع

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق 182 يوم و364 يوم ومزادات البنك المرآزي العراقي 
استحقاق 91 يوم المقامة خالل الفصلين الثاني  والثالث من عام 2013                              (ماليين الدنانير)

جـــدول رقـــم (7)

البنك المرآزي العراقي
الشهر

 معدل السعر القطع*

وزارة المالية




