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  2014 من عام لثثاالملخص تقرير السياسة النقدية للربع 

  

تنفيذ سياسته النقدية الرامية  في 2014 من عام لثلثااخالل الربع   البنك المركزي العراقياستمر    

  - :حيثلتحقيق اهدافه والمتمثلة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

مقارنة بالفصل الثالث من عام %) 2.4 (2014 من عام بلغ معدل التضخم السنوي للفصل الثالث   - 

 .لذات الفترة %) 2.1(، أما معدل التضخم االساس فقد بلغ 2013

  

، %)4.2( بنسبة بلغت 2014نهاية الربع الثالث  M1عرض النقد بالمعنى الضيق رصيد  انخفض - 

، %)4.2(ي التداول بنسبة  انخفاض كل من الودائع الجارية وصافي العملة ف الى االنخفاض هذاويعود

على التوالي، حيث شكلت الودائع الجارية خالل الفصل الثالث نسبة مساهمة بلغت %) 4.1(

 من%) 50.1( بينما بلغت نسبة مساهمة صافي العملة في التداول M1من عرض النقد %) 49.9(

  .عرض النقد 

  

ويعزى هذا  من العام ذاته، ثانيبع الالرقياسا ب) %1.0 (نسبة بلغت ب)M2(ارتفعت السيولة النقدية  - 

  . 2014مقارنة بالفصل الثاني من عام %) 28.1(بنسبة فقرة الودائع االخرى االرتفاع الى ارتفاع 

  

قياسا بالفصل الثاني من عـام      %) 5.8(بنسبة    خالل الربع الثالث   انخفض رصيد االحتياطيات االجنبية     - 

) 72.6(مليار دوالر في الربع الثالث مقابـل        ) 68.4(ية  حيث بلغ رصيد االحتياطيات االجنب     ،2014

   .2014 /مليار دوالر في الربع الثاني

عبر نافذة بيع وشراء تجاه الدوالر االمريكي  مستقرا معدل سعر صرف الدينار العراقيما زال  - 

، بينما 2014  من العاملثخالل الربع الثا دوالرلكل دينار ) 1166(معدله البالغ عند العملة االجنبية 

 دينار )1210.7(الدوالر االمريكي في السوق الموازية ليبلغ ارتفع معدل صرف الدينار العراقي مقابل 

    .2014 من العام الثانيدينار لكل دوالر نهاية الربع ) 1217.7( بعد ان كان لكل دوالر

  

قياسا %) 4.0(نسبة  ب2014 من عام الثالث الكميات المباعة من الدوالر خالل الربع ارتفعت - 

مليار دوالر ) 13.7 (الثالث، اذ بلغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة خالل الفصل  لهبالفصل السابق

ات يمن مجموع المبيعات، فيما بلغت الكم%) 69.6(مليار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة ) 9.6(منها 

  . يات المباعة من مجموع الكم%) 30.4(بنسبة  اي مليار دوالر) 4.2(المباعة نقدا 



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

بنافـذة  عمل البنك على تخفـيض سـعر الفائـدة           فيما،  ينتهجهامن هذا العام تنفيذا للسياسة النقدية التي        

 ،9/6/2014اعتبـارا مـن      %)2 (بـدال مـن   %) 1(ليصبح  االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام       

 الـى   2014 من عـام     أيلول الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي نهاية          انخفضو

نخفـاض  بنـسبة ا  اي  ،  ذاته من العام    حزيرانمليار دينار نهاية شهر     ) 3149(مليار دينار مقابل    ) 353(

  .%)88.8(بلغت 

  

 يحتفظ  االحتياطي االلزامي على كافة الودائع المصرفية     من  %) 15( باعتماد نسبة    استمر البنك المركزي   - 

 االحتيـاطي االلزامـي علــى       ارتفعهذا و ،  2014/بها كاملة لدى البنك المركزي اعتبارا من شهر آب        

،  قياسا بالفصل السابق من العام ذاتـه       %)5.8( بلغت   ارتفاع بنسبة    خالل الفصل الثالث   الودائع الحكومية 

   . %)6.4( بلغت نخفاض رصيد االحتياطي االلزامي على ودائع القـطاع الخاص بنسبة انخفض ابينما

 
يوم وبقيمة  ) 91( استحقاق   ذات لثخالل الربع الثا    الخاصة به   الحواالت مزاداتسبعة   البنك المركزي اقام   - 

اي بنسبة   مليار دينار، ) 746.7 (همليار دينار لالصدارية الواحدة، بلغ المباع الفعلي منها ما قيمت         ) 200(

   .%)4.86(وبمعدل سعر قطع بلغ  قياسا بالفصل السابق له %)9.7 (بلغت انخفاض

 ،2014خالل الربع الثالث من عـام        يوم) 182(مزادين لحواالت الخزينة استحقاق     وزارة المالية    اقامة  - 

، أي انخفـضت    %)6.44(ع بلـغ    مليار دينار وبمعدل سعر قط    ) 752 (هبلغ المباع من الحواالت ما قيمت     

  .  قياسا بالفصل السابق من العام ذاته%) 10.9(المبيعات بنسبة 

مليار دينار،  ) 500( بلغ المباع    ، يوم الغي مزاد واحد منها     )364( كما اقامت وزارة المالية مزادين آلجل        - 

بق من العام ذاتـه،     قياسا بالفصل السا  %) 48.7(وبهذا تكون المبيعات انخفضت خالل هذا الفصل بنسبة         

 %) .   6.37(وبمعدل سعر قطع بلغ 

 
 بـشأن  26/10/2010استناداً الى اتفاقية إعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة المالية فـي          - 

مليـار  ) 100(البـالغ   عشر    الخامس الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط         

 .   مليار دينار) 32.2 (ةالبالغو الدين المتبقي اصل  مبلغ علىةدالفائتسديد ودينار 



  محتـويـات التـقــــريــــــر

  

  رقم الصفحة                                                الموضوع      

    1المقدمة                                                            - 

  4-2.                                لرقم القياسي السعار المستهلك ا- 

  5-4.                                                    عرض النقد- 

  6-5   التنبؤ بالسيولة النقدية                                         - 

  7-6              االحتياطيات االجنبية                              - 

  8- 7              سعر الصرف ونافذة بيع وشراء الدوالر         - 

   9 -8           .                                  القائمة تسهيالتال - 

   10    .                                         االحتياطي اإللزامي- 

  11     .                                              مزاد الحواالت- 

                                           12.                                             الجداول االحصائية - 
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 المقـــدمــــة

في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق وبناء مرتكزات قوية ومستقرة لالقتصاد الحر وعلى وفق ما      

نص عليه الدستور واصلت السياسة النقدية للبنك المركزي تنفيذ اهدافه المتمثلة في الحفاظ على استقرار 

 من العملة االجنبية بغية الوصول الى وضع قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية عبر غطاء دائم ومتين

اقتصادي مستقر يؤدي الى الرفاهية بصورة مستمرة وهي مهمة ارتكازية في الدفاع عن استقرار 

لجهاز المصرفي  لعمليات االئتمانيةالتطوير  السلطات النقدية الى يسع، فضالً عن االقتصاد العراقي

دفع معدالت التنمية التنموية االمر الذي سيسهم في ارية االستثمالمشاريع  توفير االئتمان الى لغرض

 ويساهم في كسر حلقة االستنزاف المالي ويقلل من االدخار المطلوبمستوى الواالستثمار الحقيقي الى 

  . لموجبا الخارجي ويوفر مجاالت لجذب راس المال الوطني

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

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

وتناول التقرير ايضاً شرحاً عن سعـر  ،للخمسة اشهر القادمةبها الواسع ووضع السيولة والتنبؤ و

بنك المركزي وكذلك مزادات حواالت الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد ال

وسندات 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 %)2.1( ارتفاعا بنسبة 2014 من عام لثثاالساس خالل الربع سجل معدل التضخم اال     

نقطة خالل الربع ) 142.1(نقطة مقابل ) 145.5(الرقم القياسي العام خالل الفصل آعاله معدل سجل 

مقارنة %) 0.5( بنسبة ارتفاعاسجل ، فيما %)2.4( من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت لثلثاا

    .2014عام  من الثانيلابالفصل 

  

 ان الفصل، )1(الجدول رقم   فيالمبينة من بيانات الرقم القياسي السعار المستهلك       ويالحظ

 التي تكون سلة المستهلك العراقي اسعار السلع والخدمات معظم  شهد ارتفاعا فيالثالث للعام الحالي

 غير المستقرة في البالد واالضطرابات االمنية والعمليات والتي نجمت من سوء االوضاع السياسية

 سعارال اارتفعتاذ ، 2014 من العام العسكرية التي شهدتها العديد من المحافظات في هذا الفصل

 أعلى نسبة ارتفاع اذ )النقل(حيث سجلت فقرة  2013قياسا بالفصل المماثل من عام  بنسب متفاوتة

 في يرجع السببو  من العام ذاته،قياسا بالفصل السابق%) 3.6(لغت ب نسبة ارتفاع وب%)6.6(بلغت 

الى نزوح  المحافظات والذي ادى بدوره بعض لضطربالوضع االمني الم الىارتفاع اسعار النقل 

السكن، المياه ، الكهرباء (تليها فقرة ،  اآلمنة نسبيامناطقالالكثير من االسر من مناطق سكناهم الى 

%) 1.8(، وبنسبة بلغت بالفصل ذاته من العام السابققياسا %) 2.6(تفاع بلغت بنسبة ار) والغاز
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 اسعار هذه الفقرة بصورة رئيسية في ويعود االرتفاع الحاصل ذاته،من العام مقارنة بالفصل السابق 

الناجمة من  الدور السكنية والمحالت التجارية  بدالت ايجارارتفاع منها الى جملة من العوامل

 وهجرة العوائل الى المناطق الساخنةمناطق البات االمنية والعمليات العسكرية الجارية في االضطرا

    .صيانة وخدمات السكنو) البنزين والنفط والغاز(ارتفاع اسعار كل من الوقود فضال عن االخرى 

لفصل  قياسا با،)%2.1( ارتفعت اسعارها بنسبة فقد )االغذية والمشروبات غير الكحولية(فقرة اما 

 بالدرجة االساس الى ارتفاع اسعار ذه الفقرةه ويعود ذلك االرتفاع في اسعار ،ذاته من العام السابق

  صعوبة بسبب ومنتجات االلبان االسماك،الفواكه،  وباالخص اسعار الخضرواتالمواد الغذائية

في انعكس لذي االمر ا مما ادى الى قلة المعروض منهانتيجة انقطاع الطرق وصولها الى االسواق 

  . ارتفاع اسعارها

 2013 فقرة االتصال التي شهدت اسعارها انخفاضات متتالية على مدى الفصول السابقة لعامي اما

 المماثلقياسا بالفصل %) 2.0( فقد سجلت في هذا الفصل ارتفاعا في اسعارها بنسبة بلغت 2014و

  في االسعارويعزى هذا االرتفاع ، ذاتهعن الفصل السابق من العام%) 1.6(من العام السابق وبنسبة 

االمر الذي انعكس في  لعملها مالئمةالوضاع غير الات االتصاالت في ظل االى صعوبة عمل شرك

      . ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة وجودتها

  نسبة كل منها فقد سجلت)الصحة( و )الترفيه والثقافة( و) المالبس واالحذية( فقرات  بخصوصاما

 هذه ارتفاع اسعارويعود السبب في ، قياسا بالفصل ذاته من العام السابق %)1.8(اع بلغت ارتف

 في ارتفاع  الواردة اعاله والتي اثرت بشكل مباشر او غير مباشر االمنيةالى نفس االسبابالفقرات 

   .اسعارها 

ات والمعدات المنزلية التجهيز( و)السلع والخدمات المتنوعة (ات التاليةفقركل من الوكذلك يالحظ ان 

 قياسا على التوالي%) 0.1(، %)0.8(، %)1.2(  ارتفاع بلغت نسبة قد سجلت)المطاعم(، )والصيانة

بعض السلع  الفقرة االولى الى ارتفاع  اسعار فيرتفاعالا، ويعود الفصل المماثل من العام السابقب

 تجهيزاتارتفاع اسعار االثاث وال زى الىعالفقرة الثانية في ارتفاع اسعار اما، لهاوالخدمات المكونة 
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الى ارتفاع اسعار معظم فيعود ارتفاع اسعارها ) المطاعم ( ة الفقرة الثالثواخيرا ،واالجهزة المنزلية

     .فضال عن ارتفاع اسعار بدالت ايجار المطاعم واجور االيدي العاملة المواد الغذائية 

 قياسا بالفصل المماثل من العام  بسيطاً انخفاضافي المقابل شهدت بعض فقرات اسعار المستهلك

 ةطفيف  نسبة انخفاضا سجلتانلتل ا)المشروبات الكحولية والتبغ( و )التعليم(السابق متمثلة في فقرة 

   . على التوالي قياسا بالفصل المماثل من العام السابق %)0.3(، )%0.4(بلغت 

 1Mعـــــرض النقــــد بالمفهوم الضيق   

 %) 4.2( بنسبة بلغت 2014 لثنهاية الربع الثا M1عرض النقد بالمعنى الضيق رصيد  خفضان     

 ويعود االنخفاض  من العام ذاته،ثانيلربع اللترليون دينار ) 72.8(مقابل ترليون دينار ) 69.7(ليبلغ 

بنسبة  الى انخفاض كل من الودائع الجارية وصافي العملة في التداول )M1 (الحاصل في عرض النقد

 نسبة مساهمة  خالل الفصل الثالثشكلت الودائع الجاريةحيث ، على التوالي%) 4.1(، %)4.2(

%) 50.1 (صافي العملة في التداولبينما بلغت نسبة مساهمة  M1 من عرض النقد %)49.9(بلغت 

   . من عرض النقد
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  2Mالواسع عـــــرض النقــــد بالمفهوم 

نسبة ، وب2014 لثخالل الربع الثا ترليون دينار) 87.4 ( ما يقارب M2السيولة النقديةسجلت     

ويعزى هذا ترليون دينار، ) 86.6( من العام ذاته البالغ ثانيالربع القياسا ب) %1.0 (بلغترتفاع ا

ودائع التوفير، الثابتة، التأمينات، (فقرة الودائع االخرى التي تتضمن االرتفاع الى ارتفاع 

 2014مقارنة بالفصل الثاني من عام %) 28.1(بنسبة بلغت ) يق توفير البريدوالمقبوضات، وصناد

ن عرض  م%)79.8 (M1مساهمة  شكلت فيما  من عرض النقد،%)20.2(وبنسبة مساهمة بلغت 

  .  )2(كما موضح في الجدول رقم و ، بالمفهوم الواسعالنقد

  

   2Mلتنبـؤ بالسيولة النقدية ا

هي واحدة من مهام البنك المركزي والتي تعد احد عناصر ) M2(ية     ان إدارة السيولة النقد

المحتملة السياسة النقدية التي تساعد الجهاز المصرفي على تكوين التوقعات ومواجهة التقلبات 

الحدوث، حيث ان التنبؤ لفترات زمنية قصيرة يكون اسهل من التنبؤ لفترات زمنية طويلة وذلك 

  . الحتمال تغير الظروف التي تؤثر على القيمة المتنبأ بها

باستخدام برنامج  2015/آذار – 2014/ثانيتشرين ال من شهر وقد تم التنبؤ بالسيولة النقدية    
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)Standard Eviews (تم التوصل الى ارقام تقترب الى حد ما من السيولة الفعلية كما مبين في و

     . )3(الجدول رقم 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االحتياطيات االجنبية  

 من  الثانيقياسا بالفصل) %5.8 (بنسبة  خالل الربع الثالثانخفض رصيد االحتياطيات االجنبية  

 مقابل  دوالر في الربع الثالثارملي) 68.4(ة  رصيد االحتياطيات االجنبيبلغحيث  ،2014عام 

 انخفاض  الذي يبين)4(الجدول رقم كما مبين في ، 2014 /لثاني دوالر في الربع اارملي) 72.6(

، وتمثل )رصيد البنك المركزي في نيويورك(بأستثناء  المكونات الرئيسية لالحتياطيات االجنبية جميع

) 2.4(بمقدار  الذي انخفض )نقد االجنبي في خزائن البنكال(  بصورة واضحة في بندنخفاضهذا اال

ليه ي،  بالفصل الثاني من العام ذاتهسا قيا%)41.8(حيث بلغت  وبأعلى نسبة انخفاض والرمليار د

 نهاية  هذه االرصدة حيث بلغت دوالرارملي) 1.8(انخفاض االرصدة في البنوك االجنبية بمقدار 

حقوق السحب (اما بند  ، للفصل الثانيوالرمليار د) 34.8( مقابل روالمليار د) 32.9(الفصل الثالث 
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أي  ،2014 من عام  مقارنة بالفصل السابق)%16.9( بنسبة  رصيدهفقد انخفض )  SDRالخاصة

  . مليون دوالر)266(بمقدار 

 على %)7.5، %7.7(في الداخل او في الخارج بنسبة سواء الموجود انخفض رصيد الذهب فيما     

  فقد ارتفع)رصيد البنك المركزي في نيويورك (اما بند ، الي قياسا بالفصل السابق من العام ذاتهالتو

لفصل الثالث في نهاية ا روالمليون د) 27.3(ر في نهاية الفصل الثاني الى والمليار د) 26.8(من 

   . العام ذاته قياسا بالفصل السابق من %) 1.9 ( ارتفاع بلغتوبنسبة والرمليون د) 506(اي بمقدار 

  

         

  سـعـر الصرف ونافـذة بيـع وشـراء الـدوالر  

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

بينما ، 2014 من العام لثالثاخالل الربع  دوالرلكل دينار ) 1166(  معدله البالغمستقرا عند االجنبية

 )1210.7(الدوالر االمريكي في السوق الموازية ليبلغ ارتفع معدل صرف الدينار العراقي مقابل 

   . 2014 من العام ثانيالدينار لكل دوالر نهاية الربع ) 1217.7( بعد ان كان دينار لكل دوالر

 رتفعتا حيثاء العملة االجنبية البنك المركزي العراقي العمل بنافذة بيع وشراستمر وكما 
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قياسا بالفصل السابق، %) 4.0( بنسبة 2014 من عام لثاثالالكميات المباعة من الدوالر خالل الربع 

مليار ) 9.6(مليار دوالر منها ) 13.7 (لثالثااذ بلغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة خالل الفصل 

مليون ) 129 ( بلغيومي بيع يعات، وبمعدلمن مجموع المب%) 69.6(دوالر بيعت كحوالة وبنسبة 

من مجموع الكميات %) 30.4(بنسبة  اي مليار دوالر) 4.2(ات المباعة نقدا يدوالر فيما بلغت الكم

  . مليون دوالر ) 56(المباعة وبمعدل يومي بلغ 

 ذاه من لثثاالوزارة المالية خالل الربع مشتريات البنك المركزي العراقي من اما بالنسبة الى 

 للفصل السابق من العام مليار دوالر) 11.0( مقابل مليار دوالر) 12.6( لتبلغ ترتفعالعام فقد ا

، كما مبين في الجدول  قياسا بالفصل السابق من العام ذاته)%14.5 ( بلغت زيادةبنسبة، اي 2014

  . )5(رقم 

  

  
  

  القائمة  تسهيالتال

  -: القائمةعات االيداتسهيالت  

سنوياً %) 6(البالغ ) Policy Rate ( االساسسعر الفائدةباعتماد البنك المركزي استمر 

 هذا البنك بالعمل بنافذة االستثمار بالدينار لمدة سبعة ايام واصلكما  من هذا العام، ثالثالخالل الربع 
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المعمول به  %)2 (ال منبد 9/6/2014سنويا وذلك اعتبارا من %) 1(تخفيض سعر الفائدة ليصبح و

 نحو السوق لتمويل المشاريع وتوفير االئتمان هلمصارف للتوج اتحفيز ، وذلك بغية2/1/2014منذ 

، في البالدالتنمية  عملية دعممن اجل تحقيق االستقرار المالي لتشجيع النشاط االقتصادي ولطالبيه 

 أيلولاعات القائمة بالدينار العراقي نهاية  الرصيد القائم لتسهيالت االيدانخفض) 6(ويبين الجدول رقم 

 من العام حزيرانمليار دينار نهاية شهر ) 3149(مليار دينار مقابل ) 353( الى 2014من عام 

  . %)88.8(بلغت  نخفاضبنسبة ااي ، ذاته

  

  

  

    -: القائمةقراض االتسهيالت

 يتقدم اي من المصارف الحكومية او االهلية على اي من اما عن تسهيالت االقراض القائمة فلم

  . االئتمانات ادناه لغاية تاريخه

  .سنوياً% 8 االئتـمان االولـي       -  

  . سنوياً% 9  االئتمان الثـانوي       - 

  .سنوياً% 9.5 قرض الملجأ االخير    - 
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  االحتيـاطي االلزامي 

 كأحد ادوات سياسته النقدية  االحتياطي االلزاميفي اتباع سياسةالعراقي  البنك المركزي استمر      

حكومية وودائع العلى كافة الودائع   للدينار العراقي وللدوالر االمريكي%)15(البالغ وغير المباشرة 

موزعة بواقع   بعد ان كانت 2014 يحتفظ بها لدى هذا البنك كاملة اعتبارا من آب للقطاع الخاص

بالنسبة للدينار و  يحتفظ بها في خزائن المصرف%) 5( لدى البنك المركزي ويحتفظ بها%) 10(

  .لدوالر  لودائع اتودع بالكامل لدى هذا البنك بالنسبة%) 15(

 نهاية رتفعتاان االحتياطي االلزامي علـى الودائع الحكومية قد ) 7(نالحظ من الجدول رقم و   

مليار دينار في نهاية ) 6007(ر دينار مقابل مليا) 6355( ليصل الى 2014 من عام ايلولشهر 

 رصيد االحتياطي االلزامي نخفض ابينما، %)5.8( بلغت ارتفاعاي بنسبة ، ذاتهمن العام حزيران 

مليار دينار بعد ان كان ) 3484( ليبلغ 2014 أيلولعلى ودائع القـطاع الخاص نهاية شهر 

   . %)6.4( بلغت نخفاض ا اي بنسبة،2014 حزيرانمليار دينار نهاية ) 3724(
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 مزادات الحواالت 

   وزارة المالية

حواالت الخزينة ل ين باقامة مزاد2014 من عام لثالربع الثااستمرت وزارة المالية خالل   -   

ما ت  الحواال منالمباعبلغ لالصدارية الواحدة ، مليار دينار ) 500 (مبلغيوم وب) 182(استحقاق 

 المبيعات بنسبة ت أي انخفض،%)6.44( بلغ سعر قطعبمعدل  ومليار دينار) 752 (هقيمت

    .)8(كما مبين في جدول رقم  ،قياسا بالفصل السابق من العام ذاته%) 10.9(

مليار ) 500(بلغ المباع  منها، واحد  مزاد الغي يوم364كما اقامت وزارة المالية مزادين آلجل  -

قياسا بالفصل السابق من %) 48.7(بنسبة   تكون المبيعات انخفضت خالل هذا الفصلوبهذادينار، 

    . %)6.37(وبمعدل سعر قطع بلغ  ،العام ذاته

        

    البنك المركزي العراقي  

  

) 91( استحقاق  ذات الخاصة بهحواالتال  بإقامة مزاداتلث استمر البنك المركزي خالل الربع الثا -

يار دينار لالصدارية الواحدة، حيث اقام البنك سبعة مزادات، بلغ المباع مل) 200(يوم وبقيمة 

اي بنسبة مليار دينار، ) 825.5(سدد منها ما قيمته  ،مليار دينار) 746.7 (هالفعلي منها ما قيمت

   .%)4.86(وبمعدل سعر قطع بلغ قياسا بالفصل السابق له %) 9.5(انخفاض بلغت 

  

 26/10/2010ة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة المالية في استناداً الى اتفاقية إعاد -

البالغ  عشر خامس البشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي فقد تـم تسديد القسط

 .   مليار دينار) 32.2 (ةالبالغو الدين المتبقي اصل  مبلغ علىةالفائدتسديد ومليار دينار ) 100(
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  الجداول االحصائية



المعدلأيلولآبتموزالمعدلحزيرانآيارنيسانالمعدلأيلولآبتموز

1.3-30.1143.2145.2147.9145.4154.8148.1148.2150.4146.1149.9149.4148.52.1االغذية والمشروبات غير الكحولية
0.8-0.3-0.7134.7135.6135.7135.3136.6136.6134.8136134.9134.9134.9134.9المشروبات الكحولية والتبغ

1-7.3145.5146146145.8150.9151.3147.5149.9148.3148.2148.6148.41.8المالبس واالحذية
31.3159.8159.6159.5159.6160.7160.6161160.8163.8163.7163.7163.72.61.8السكن،المياه،الكهرباء والغاز

0.5-6.4121.8122122121.9123.8123.9122.8123.5122.9122.9122.9122.90.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
2.3166.7166.7166.8166.7167167.4168.9167.8169.5169.6169.9169.71.81.1الصحة
11.1106.5105.8105105.8108.5108.5109.6108.9112.8112.8112.7112.86.63.6النقل 
2.976.576.27676.275.975.877.776.577.777.777.777.721.6االتصال

1.6104.1104.1104.1104.1104.2104.1106104.81061061061061.81.1الترفيه والثقافة
2.7-0.4-1164.7164.9165.9165.2171.1171.8164.5169.1164.5164.5164.5164.5التعليم
0.7-1.4148.8149.6150.1149.5151.4151.6149150.7149.1149.6150.2149.60.1المطاعم

3.9147.1148147.7147.6149.3148.8149.3149.1149150.1149149.41.20.2السلع والخدمات المتنوعة
100141.5142142.7142.1146.2144.2144.1144.8144.8145.9145.7145.52.40.5الرقم القياسي العام 

100143.9143.9143.8143.9145.3145.3145.5145.4146.9146.9146.8146.92.11.0الرقم القياسي بعد االستبعاد

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

جدول رقم (1)

الرقم القياسي السعار المستهلك للفصل الثالث من عام 2014

1 االوزانالمكونات

نسبة الربع الثالث /2014الربع الثاني /2014الربع الثالث/2013
التغير 
1/3

نسبة 
التغير2/

3
23



مليار دينار

M2اخرىM1الودائع الجاريةصافي العملة في التداولالشـهر

3549138292737831417987962نيســـان

3558236450720321442586457آيــــــــــار

3641136354727651379686561حزيــــــــران

3726635964732301406087290تموز

3587333806696791678986468آب

3491034809697191767787396أيلول

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

جــدول رقـم (2)
  عــــرض النقـــد ومكــوناتــــــه للربعيـن الثانــي والثالث/2014



Forecast M2 for (5) months from(NOV.to MAR..2015)

years mounths    M2 FOREC.M2
2013 Jan 75,779

Feb 77,212
Mar 78,465
Apr 82,004
May 82,594
Jun 84,175
Jul 83,699
Aug 82,686
Sep 84,670
Oct 85,125
Nov 85,289
Dec 87,679

2014 Jan 88,523
Feb 86,631
Mar 86,975
Apr 87,962
May 86,457
Jun 86,561
Jul 87,290
Aug 86,468
Sep 87,396
Oct 88,749
Nov 88532
Dec 88859

2015 Jan 89185
Feb 89511
Mar 89837

جدول (3)



مليون دوالر

التفاصيل

الربع الثالث/2014الربع الثاني /2014

56653295النقد االجنبي في خزائن البنك

3475032950االرصدة في البنوك االجنبية

181167الذهب الموجود في بغداد

36173346الذهب الموجود في الخارج

(SDR) 15741308حقوق السحب الخاصة

2684127347رصيد البنك المرآزي في نيويورك

7262768413االحتياطيات االجنبية

المصدر: المديرية العامة لالستثمارات

جدول رقم (4)

الرصيد في نهاية المدة

        االحتياطيـات االجنبيـة خـالل الربع الثاني والثالث 2014



 

الف دوالر

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

121811661,098,9083,132,6564,231,5643,500,000نيسان

122211661,334,9392,930,9424,265,8813,965,000آيار

121311661,376,7053,344,6244,721,3293,500,000حزيران

المجموع
1217.7*1166*3,810,5529,408,22213,218,77410,965,000

121511661,159,9192,500,3873,660,3065,300,000تموز

121311661,572,4343,581,0565,153,4903,500,000آب

120411661,446,3343,485,0224,931,3563,750,000أيلول

4,178,6879,566,46513,745,15212,550,000*1210.71166المجموع

  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 الثاني والثالث من عام 2014

جـــدول رقـــــم (5) 

معـدل سعر الصرف الفصلي *



أيلولآبتموزحزيرانآيارنيسان الشهر
االيداعات القائمة بالدينار 

22847753149500323353العراقي

أيلولآبتموزحزيرانآذارنيسان الشهر

636663496007572760866355ودائع القطاع الحكومي

ودائع القطاع الخاص
354435353724368135043484

جدول رقم (6) 

   االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام للربعين الثاني والثالث/ 2014 

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

جدول رقم (7) 

   االحتياطي االلزامي للربعين الثاني والثالث/ 2014 
مليار دينار

المصدر: قسم االحصاءات النقدية والمالية

مليار دينار



(ماليين الدنانير) 

المبلغ المباع من 
الحواالت (182) 

يوم
سعر القطع

المبلغ المباع من 
الحواالت (364) 

يوم
المبلغ المباع من الحواالت سعر القطع

سعر القطع(91) يوم

3438505.104755005.934000404.85نيسان

5000005.735000006.001834005.00آيار

2421005.00حزيران

*8255404.95*9755005.97*8438505.42المجموع

4470006.502527005.00تموز

3050006.385000006.371520004.73آب

3419504.85أيلول

*7466504.86*5000006.37*7520006.44المجموع

المبالغ المباعة واسعار القطع في مزادات حواالت وزارة المالية استحقاق (182 و364 ) يوم ومزادات البنك المرآزي العراقي استحقاق 91 يوم 
المقامة خالل الفصلين الثاني والثالث/ 2014

جـــدول رقـــم (8)

البنك المرآزي العراقي
الشهر

 معدل سعر القطع*

وزارة المالية


