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   المــقدمــة

البالد اذ تؤدي دورا مهما تعد السياسة النقدية من اهم اذرع السياسة االقتصادية العامة في 

وفاعال في تنظيم عرض النقد والتحكم في السيولة النقدية واالئتمان ومن خالل هذا الدور تستطيع 

السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي ان تحقق اهداف حيوية محددة وفقا الولويات تقدرها 

  .المشكلة االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد

  

وقد صبت السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في توجيهاتها كافة ومنذ 

 نحو توفير فرص االستقرار من 2004لسنة ) 56(صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 

خالل التأثير في مناسيب السيولة والسيطرة على اتجاهاتها والحفاظ على نظام مالي مستقر يعزز 

المستدامة ويتيح فرص العمل ويحقق الرخاء في العراق، اذ تمارس السياسة النقدية دورا التنمية 

( محوريا في ارساء مقومات النمو االقتصادي من خالل االدوات غير المباشرة للسياسة النقدية 

سعر اعادة الخصم، متطلبات االحتياطي االلزامي، عمليات السوق المفتوحة وخيارات ادارة 

  ).مزاد حواالت الخزينة واالقراض مابين المصارفالسيولة ك

وارتبطت السياسة النقدية باجراءات اصالحية اساسية تزامن فيها هدف تقوية اواصر 

السوق النقدية وعمليات الوساطة مع ضرورات سوق التحويل الخارجي ومؤازرة استقرار القيمة 

ارتين سعريتين قويتين من اشارات السوق الخارجية للدينار العراقي اذ ادى توازنهما الى تحقيق اش

التي تبنتها السياسة النقدية لتحقيق اهدافها وهما اشارة سعر الفائدة على الدينار العراقي واشارة 

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي وهو امر عزز من آلية االنتقال النقدي 

  . ار النشاط الحقيقي للتأثير في توازن السوق النقدية ومن ثم استقر

لقد تضمن التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية، حيث تناول شـرحاً ألبـرز                 

  كما تطرق الى تحليـل       2013 إليه خالل عام     لفقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وما وص      

 2014ام  ووضع السيولة والتنبؤ بها خالل ع     ) M1  ،M2(عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع      

 شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة        ، كما تناول التقرير أيضا     Eviewsبأستخدام برنامج   

 البنك المركزي وكـذلك مـزادات       عبر نافذة بيع وشراء العملة االجنبية في      والمباعة من الدوالر    

ار حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة المالية وحسب آجالها ومبـالغ االصـداريات وأسـع             

  . القطع، وتمت االشارة الى تسهيالت اإليداعات واإلقراض القائمة وسعر فائدة البنك
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  )2M(الســــيـولـــة النقـــــــــــديــه 

والمتكونة من عرض النقد بمفهومه  2013بالنمو خالل عام  M2ية نقداستمرت السيولة ال  

 مضافاً اليها الودائع االخرى لدى المصارف التجارية لكافة القطاعات االقتصادية M1الضيق 

ية بمقدار نقد حيث ارتفعت السيولة ال،النقودوذلك لزيادة الطلب على ) بأستثناء الحكومة المركزية (

) 87707( لتبلغ 2012عن مستواها في نهاية عام %) 16.2(دينار وبنسبة  مليار) 12241(

كما موضح في الجدول رقم  2012دينار في عام  مليار) 75466(دينار بعد ان سجلت  مليار

)1 .(  

  

             )1(جدول رقم          

  )M1 ،M2(مكونات عرض النقد

  مليار دينار                                                                                                        

 2010201120122013 المكونات  
عرض النقد بالمفهوم الضيق 

M1 51743624746373673858 

 38.720.72.0215.9 %معـدل النمـو

 854695931173013849 خرىالودائع اال

 6.112.322.318.1 %معـدل النمـو

 M260386721787546687707عرض النقد بالمفهوم الواسع 

 32.919.54.616.2 %معـدل النمـو
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 من خالل المكونات الرئيسية لها وهي عرض M2يمكن  ان يفسر نمو السيولة النقدية و

مايعادل ب) (M1والودائع االخرى، حيث ساهم عرض النقـد ) M1(الضيق النقد بالمفهوم 

ة ــــــــ مقارن2013من الزيادة الحاصلة في السيولة النقدية في نهاية عام %) 84.2(

من %) 15.8 (بنسبةالودائع االخرى ، في حين ساهمت 2012في نهاية عام %) 84.5 (ـب

 .2012ام عمن %) 15.5(ـ مقارنة ب2013نهاية عام السيولة النقدية 
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  1Mعــرض النقد بالمفهوم الضيق 

 مليار) 10122( زيادة قدرها 2013 عام خالل بمفهومه الضيق M1 عرض النقد سجل

 بعد ان سجل مليار دينار) 73858 (2013نهاية عام  ليبلغ %)15.9( نمولدينار وبمعد

  .)2(كما في الجدول رقم  ، 2012عام  مليار دينار) 63736(

  

  )2(جدول رقم                       

  )M1(مكونات عرض النقد بالمفهوم الضيق          

  مليار دينار                                                            

 2013 2012 2011 2010المكـــونـات 

 35022 30594 28287 24342 صافي العملة في التداول

 14.5 8.2 16.2 11.8 %نسبة النمو

 38836 33142 34187 27401 الودائع الجارية

 17.1 3.1- 24.8 76.5 %نسبة النمو

 M1  51743 62474 63736 73858عرض النقد بالمفهوم الضيق 
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 من خالل المكونات الرئيسية     M1ويمكن ان يفسر النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق          

بنـسبة  ة في التداول والودائع الجارية، حيث ساهم نمو الودائع الجاريـة            فقرة صافي العمل  له وهي   

 عـام   نهايـة %) 52(بنسبة  مقابل مساهمتها   )  M1(من اجمالي الزيادة الحاصلة في      %) 52.6(

%) 47.4(بنـسبة   ) M1(عرض النقـد     نموفي  ي حين ساهم صافي العملة في التداول        ف 2012

  . 2012في عام %) 48(مقارنة مع 

 بمقـدار   ارتفعـت نالحظ ان الودائع الجاريـة      ) 1(الجدول رقم   ملحق  مالحظتنا الى   ومن  

 2013نهاية عام    دينار مليار )38836( لتصل الى    )%17.2( دينار وبمعدل نمو   ارملي) 5694(

  .2012دينار نهاية عام   مليار)33142(ـبمقارنة 

%) 14.5(ينار وبنـسبة    د  مليار 4428 بمقدار    ارتفعت  اما صافي العملة في التداول فقد     

  .2012دينار عام   مليار30594ـ مقارنة ب2013عام  دينار  مليار35022ليسجل 

 

 

  

   2Mة ـــــديـيولة النقــــؤ بالسـالتنب 

مهمة البنك المركزي في ادارة السيولة وتعد احد        ) M2(تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية        

افية وتساعد الجهاز المـصرفي علـى تكـوين التوقعـات           عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشف     

 .ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

واستنادا الى تحليل السيولة النقدية ونتيجة لزيادة التوقعات في حـصول زيـادة لالنفـاق                

الحكومي بشقيه االستهالكي واالستثماري والناجمة عن زيادة االجور والرواتب او لزيادة االنفـاق             

 كما مبين فـي     2014ستلزمه عملية االصالح االقتصادي فقد تم التنبؤ بالسيولة الشهر عام           الذي ت 

، اذا يالحظ ان الـسيولة آخـذة   )Standard Eviews(وبأستخدام برنامج ) 2(ملحق الجدول رقم 

  .بالزيادة وبشكل تدريجي لالسباب المذكورة
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  ةـبيـنـاالحتياطيات االج
 2012عـام   مقارنة ب  2013خالل عام   مليار دينار    8,6بمقدار  االجنبية   االحتياطيات   رصيد ارتفع 

مـن النـاتج    % 63ومن الناتج المحلي االجمالي     % 34نسبة  بو،   2012عن عام   % 10,5 نمو بمعدلو

عـام  المليار دينار خالل    ) 90,649(نحواالحتياطيات االجنبية     رصيد سجلحيث  ،  نفطي  الالمحلي غير   

  .2012عام ال  فيدينار ليارم) 82,001(مقابل  2013

  

هام علـى    مؤشرية التي تعتبر    بالحتياطيات االجن رصيد ا المكونات الرئيسية ل  ذا وارتفعت اغلب    ه 

بهـذه  والتي تحتفظ البنـوك المركزيـة       ،  ته المحلية  الخارجية والدفاع عن عمل    ه تسديد ديون  فيبلد  القدرة  

 الصدمات التي عـادة مـا تولـدها مـوازين           تؤدي وظيفة الخزين الذي يتولى امتصاص     االحتياطيات ل 

حققت  البنك المركزي    ائنالعملة االجنبية في خز   نالحظ ان   ) 3( الجدول رقم    تتبععند  و،  مدفوعات البلدان 

 )5345(لتـصل   % 131.4 معدل نمـو  وب 2012عن عام   مليار دينار   ) 3035(ارتفاعا ملحوظا بمقدار  

من اجمـالي   % 5.9وبنسبة مساهمة بلغت     2012ام  عالفي  ) 2310( مقابل 2013في عام   دينار   مليار

وسندات الخزينة  في البنوك االجنبية      والودائع  االرصدة   نسبة نمو    ت  غلب في حين    ،االجنبيةاالحتياطيات  

مـن اجمـالي     %89.7 وبنسبة مـساهمة بلغـت       2012 قياسا بعام    2013عام  في  % 7.6ونيويورك  

% 2.1 الذهب الموجود في بغداد والخـارج         رصيد كميات  ةنسبة مساهم فيما بلغ    ، االجنبية االحتياطيات

 ار ملي 200اما حقوق السحب الخاصة فقد انخفضت بمقدار ضئيل بلغ           من اجمالي االحتياطيات االجنبية،   

   . من االحتياطيات االجنبية% 2.3وبنسبة مساهمة دينار 
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 )3(جــــدول رقم  

       2013 - 2012  الل عاميـة خـات االجنبيـاالحتياطي

 مليار دينار 

 الرصيد في نهاية العام
  البند

2013                 2012 

     2310                   5345 النقد االجنبي في خزائن البنك

االرصدة في البنوك االجنبية ونيويورك 

 مع سندات الخزينة االسمية
 81285             75516 

 1858               1902 غداد والخارجالذهب في ب

 SDR( 2117              2317(حقوق السحب الخاصة 

 82001            90649  االحتياطيات االجنبية
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  تهلكــار المسـي ألسعــم القياســـالرق

ياسية السعار المستهلك   ، تم االعتماد على االرقام الق     2013   لتتبع مستوى التضخم السائد خالل عام       

التي يعدها الجهاز المركزي لالحصاء لمعرفة التغيرات السعرية التـي شـهدتها المجـاميع الـسلعية                

والخدمية خالل العام المذكور، وقد ُحددت مكونات الرقم القياسي السعار المستهلك من سلع وخـدمات               

 الذي يعكس التغير فـي      2007عام  واوزان تلك المكونات على اساس المسح االقتصادي واالجتماعي ل        

 كسنة  2007القوة الشرائية للنقود في مواجهة سلة السلع التي يتكون منها الرقم القياسي منسوباً الى عام                

  .اساس

  

، نالحظ ارتفاع )3(الجدول ملحق     وفي ضوء ما تقدم ومن خالل استقراء البيانات المبينة في 

أي الرقم القياسي ألسعـار المستهلك مستبعدا ( بعد االستبعاد معدل الرقم القياسي ألسعـار المستهلك

%) 2.4( بنسبة 2013لعام ) الفواكه والخضر(ومجموعتي ) النفط والغاز(منه المشتقات النفطية 

بعد ان كان ) 142.7( الى 2013، فيما ارتفع الرقم القياسي العام خالل عام 2012مقارنة بعام 

  %) .1.9(زيادة  اي بنسبة 2012لعام ) 140.1(

     

  
  

     وجاء هذا االرتفاع كمحصلة لتغيرات االرتفاع واالنخفاض التي شهدتها المجاميع الرئيسة 

المكونة لسلة اسعار سلع وخدمات المستهلك حيث ارتفعت أسعار اغلب فقرات الرقم القياسي لهذا 

االتصال، السلع والخدمات المتنوعة، الترفيه والثقافة، (تثناء كل من فقرة  باس2012العام قياسا بعام 

  .على التوالي %) 0.8، %1.1، %3.7، %6.7(حيث سجلت انخفاضا بنسبة ) النقل
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      ويالحظ من تحليل بيانات المجاميع الرئيسية المكونة للرقم القياسي السعار المستهلك لعام 

  ):5( الجدول  ملحقموضح في وكما 2012 مقارنة بعام 2013

 حيث بلغت ،      سجلت فقرة التعليم اعلى معدل ارتفاع في االسعار من باقي المجاميع االخرى

، ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار خدمات التعليم المتمثلة في اجور القطاع الخاص في %)8.9(نسبة 

لدراسات العليا على النفقة طفال والمدارس والكليات فضال عن ارتفاع اجور ااالكل من رياض 

  .الخاصة 

  

على %) 4.6(، %)6.2(بنسبة ) الصحة(و ) المالبس واالحذية(     تليها في ارتفاع االسعار فقرتي 

 الى ارتفاع اسعار المالبس الجاهزة )المالبس واالحذية( فقرة التوالي وترجع اسباب ارتفاع اسعار 

سعار االحذية نتيجة ارتفاع اسعار تكاليف استيراد ومواد المالبس وخياطتها الى جانب ارتفاع ا

المالبس واالحذية المستوردة الناشئة من ارتفاع اجور النقل والشحن في بلد المنشأ مما انعكس بدوره 

%) 7.3(على ارتفاع االسعار في االسواق المحلية علما ان االنفاق على هذه الفقرة يشكل ما نسبته 

) الصحة(ة المستهلك العراقي، اما بالنسبة الى ارتفاع اسعار فقرة من مجموع االنفاق الكلي لسل

فيعزى بشكل اساسي الى ارتفاع اجور الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع الصحي الخاص 

التحاليل، األشعة، السونار، االيكو والفحص بالمفراس والرنين (كأجور االطباء والخدمات الطبية 

وخاصة أدوية ) الصيدليات(ار المنتجات الصيدالنية كاألدوية في وارتفاع اسع) المغناطيسي

ويالحظ ايضا ارتفاع اإلمراض المزمنة والمستعصية إلى جانب ارتفاع أجور المستشفيات الخاصة، 

اسعار المواد الغذائية اضافة الى ارتفاع ويعزى ذلك إلى ارتفاع %) 4.9(فقرة المطاعم بنسبة بلغت 

  . األيدي العاملة بدالت اإليجار وأجور 

  

وتعود %) 3.7(نسبة ارتفاع بلغت ) السكن، المياه، الكهرباء، الغاز(      كما سجلت اسعار فقرة 

هذه الزيادة في اسعارها الى ارتفاع بدالت ايجار الدور السكنية والمحالت التجارية نتيجة تنامي 

ات بالمستوى المطلوب من قبل الطلب على هذه السلعة الضرورية جدا والتي لم يقابلها استثمار

القطاع العام فضال عن محدودية دور القطاع الخاص في مثل هذا المجال من االستثمارات نتيجة 

المحلية (ارتفاع اجور االيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد وارتفاع اسعار المواد االنشائية 

  ) . والمستوردة

  

االغذية (، )المشروبات الكحولية والتبغ(، )المنزلية والصيانةالتجهيزات والمعدات  (اتفقرال     اما 

، %2.1(فقد سجلت ارتفاع في اسعار سلعها بنسب مختلفة بلغت ) والمشروبات غير الكحولية

  .على التوالي %) 0.4، 2.0%
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التي سجلت ) االتصال( سجلت بقية الفقرات االخرى انخفاضاً في اسعارها كفقرة  المقابل فقد    في

، ويعود ذلك إلى انخفاض اسعار خدمات االتصال نتيجة %)6.7(على نسبة انخفاض أذ بلغت ا

التوسع في نشاط شركات االتصاالت وتنويع وتوسيع نطاق خدماتها، والى انخفاض اسعار الهاتف 

من خالل أغراق السوق المحلية بأجهزة الهاتف المحمول ومن مختلف المناشئ وبأسعار تنافسية، 

تات تعبئة الرصيد بأسعار مناسبة، توفر خدمات شبكة االنترنت وتحديث شبكة الهاتف توفر كار

، ويعزى %)3.7(بنسبة انخفاض بلغت ) السلع والخدمات المتنوعة(، تليها فقرة )األرضي(الثابت 

 والذي انعكس بدوره على  الذي يمثل احد مكونات هذه الفقرةذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا

  .سعره في األسواق المحلية

  

نسبة انخفاض بسيطة بلغت ) النقل(و ) الترفيه والثقافة(    واخيرا سجلت اسعار كل من فقرتي 

 المعروض ةالى وفر) الترفيه والثقافة( االنخفاض بالنسبة الى فقرة ويعزى ذلك، %)0.8(، %)1.0(

 والرسيفر ومعدات التصوير ومعدات CD  كالتلفاز، الراديو، من اجهزة المعدات السمعية والبصرية

معالجة المعلومات والى توفر الخدمات الترفيهية والصحف والمجالت في االسواق المحلية مقابل 

يعود لى زيادة اعداد سيارات االجرة ف  اما بالنسبة الى انخفاض اسعار النقلالطلب الحاصل عليها،

  . طع الغيار والوقود وزيوتوالى وفرة ق) النقل الخاص(
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  ة ـنبيـة األجــراء العملــذة بيع وشـناف

إن مهام فرض االستقرار على القيمة الخارجية للدينار العراقي عبر التدخل المكثف في 

نافذة بيع وشراء ( والذي تحول الى إدارة بيع وشراء العملة األجنبية من جانب السلطة النقدية 

في ضوء معطيات السياسة النقدية التي  4/10/2003 اعتباراً منلذي تم اعتمادُه ا) العملة االجنبية

 مكن السياسة النقدية من فرض مماترى في التوقعات التضخمية مصدر وأساس التضخم في البالد 

سعر صرف مستقر قاد إلى انخفاض التوقعات التضخمية والتضخم األساس عبر التدخل اليومي 

ة أية كميات تتطلبها السوق والمشتقة من احتياجات تمويل تجارة القطاع في سوق الصرف ومواجه

  . الخاص العراقي

  

 من اكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على ة واحدة المذكورالنافذة تكما عد

مناسيب السيولة المحلية وتعقيم الفائض النقدي عبر إفرازات النفقات العامة للموازنة واإلنفاق الكلي 

 على استقرار سـعر صرف 2013 حيث حافظ البنك المركزي العراقي خالل عام ،الستهالكيا

 لدينار لك) 1166(الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي والذي بلغ معدل سعره خالل العام 

دوالر من خالل بيع العملة األجنبية بشكل يومي، فيما سجل معدل سعر صرف الدينار العراقي 

دينار لكل دوالر، فيما سجل ) 1232 (2013ر األمريكي في السوق الموازية خالل عام تجاه الدوال

 اعاله استقرار السعر خالل العامين عددينار لكل دوالر، وي) 1233(في العام الماضي معدالً بلغ 

   .)6(، ملحق الجدول رقم استقرار السوق المحليةعلى دليل 
  

ألمريكي في نافذة بيع وشراء العملة االجنبيـة فـي          ازدادت الكميات المباعة من الدوالر ا     

مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ تقريبـاً       ) 53.2( الى   2013البنك المركزي نقداً وحوالة  خالل عام        

مليـار  ) 12.2(و%) 77(مليار دوالر بيعت كحوالة أي بنسبة       ) 41(مليون دوالر منها    ) 188.8(

حيث )% 9.2(العام نسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت        وقد سجلت مبيعات هذا     دوالر بيعت نقداً،    

) 184(مليار دوالر وبمعدل يومي بلـغ       ) 48.7 (بما يقار  2012كانت الكمية المباعة خالل عام      

مليار دوالر بيعـت    ) 3.7(و%) 92(مليار دوالر بيعت كحوالة أي بنسبة       ) 45(مليون دوالر منها    

  ).7(الجدول رقم ملحق نقداً، وكما مبين في 
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 فقد بلغـت    2013 خالل عام    النافذةأما بالنسبة للكميات المشتراة من العملة األجنبية خارج         

مليار دوالر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانت الكميات المشتراة خـالل              ) 62 (هما قيمت 

 .)8(جدول رقم ملحق ال%)8.8(مليار دوالر اي بنسبة ارتفاع بلغت ) 57 (ه ما قيمت2012عام 

  

  
 

  ة ـيالت القائمـهــالتس

تسهيالت االيداعات القائمة الى نوعين هي تسهيالت ايداعات وتسهيالت اقراض تقسم   

سعر دل ـرات معـــــــــن خالل مؤشـوتنطلق آلية العمل بها م

عر ـــس (زي ـــــــــــدة البنك المركــــــــــــــــــفائ

ل اسعار الفائدة والتي تؤدي بالنتيجة هيكطاء اشارات تؤثر في اتجاه ويساعد ذلك في اع) السياسة

  .الى السيطرة على مناسيب السيولة 
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 تسهيالت اإليداعات القائمة •
 

سـنوياً  %) 6(البـالغ  ) Policy Rate(       استمر البنك المركزي العراقي بأعتماد سعر الفائدة 

، كما استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار        1/4/2010 والذي بدأ العمل به منذ       2013خالل عام   

، حيث بلغ الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالـدينار          %)4(العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة      

 والذي 2012مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهاية عام       ) 3134  (2013العراقي نهاية العام    

  .)9(الجدول رقم ، ملحق %)0.6(سبة ارتفاع  بسيطة بلغت  اي بن،مليار دينار) 3115(بلغ 

  

 تسهيالت اإلقراض القائمة •
 
اما تسهيالت اإلقراض القائمة فقد واصل البنك عمله بهذه األداة تنفيذاً ألهداف سياسة البنك                

 المركزي النقدية بهدف منح االئتمان الى المصارف وبما يضمن السيطرة على السيولة المـصرفية             

  - :التي وضعت لكل نوع منها وكاالتي) اإلشارات السعرية(والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة 

  

  .سنوياً% 8 االئتمان األولي         -      

  . سنوياً% 9  االئتمان الثانوي       -      

  .سنوياً%  9.5 قرض الملجأ األخير   -      

  

  .هلية على أي من هذه االئتمانات لغاية تاريخه ولم تقدم إي من المصارف الحكومية أو األ
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  زامي ـي اإللــاالحتيـاط
 
ُيعد االحتياطي االلزامي الذي يفرضه البنك المركزي العراقي كنسبة من الودائع التي تودع      

ي ها البنك المركزخدملدى المصارف العراقية المختلفة احد وسائل السياسة النقدية التي يست

 حماية ودائع الجمهور من مخاطر السيولة التي قد تتعرض اليها المصارف  : االول،بأتجاهين

 وسيلة سيطرة على جانب مهم من جوانب السيولة النقدية التي تنشأها المصارف عن تعد :والثاني

 وسع مما يئتمان وعبر مضاعف اال قدرة المصارف على خلق النقود ومنح االئتمانزيادةطريق 

اعدة النقدية والذي يؤثر بدوره في عرض النقد الواسع فكلما توسعت القاعدة النقدية وبقيت الق

ثابتة كلما ارتفعت االحتياطيات المخصصة لالئتمان لدى ) في التداول(العملة خارج المصارف 

في وكلما زادت قدرتها على خلق النقود ومنح االئتمان ) Reserve Bank Credit(المصارف 

   .فرضه البنك المركزي من نسبة لالحتياطي االلزاميحدود ماي

  

تنفيذا للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك وتحفيزا للمصارف للتوجه نحو السـوق فمازال            و         

العمل مستمراً بنسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع الحكومية وودائع القطاع الخـاص البالغـة              

  .1/9/2010منذ %) 15(

  

ان االحتياطي اإللزامي علـى الودائع الحكومية قـد        ) 10(الجدول رقم   ملحق  ظ من    نالح

 فـي حين بلغ رصيده فـي العـام الـسابق           ،مليار دينار ) 6130 (ه ما قيمت  2013بلغ نهاية عام    

 على ودائـع    االلزامي، أما رصيد االحتياطي     %)7.2(مليار دينار مسجالً ارتفاعاً بنسبة      ) 5717(
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مليار دينـار   ) 2907(مليار دينار بعد أن كان      ) 3496( فقد بلغ    2013نهاية عام   القـطاع الخاص   

وقد يعزى ذلك الى ازدياد الودائع المـصرفية  %) 20.3( اي بنسبة ارتفاع بلغت ،2012نهاية عام   

  .السيما ودائع القطاع الخاص

  

  

  
  

  

  ندات  ــسـالحـواالت وال  
 تعد 2/6/2004 في 95ارة الدين العام رقم استناداً الى القسم الخامس من قانون اد    

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

من قبل حكومة العراق وتباع وفق مزادات متعددة واستناداً الى تعليمات بيع االوراق الحكومية 

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

 في عملية التمويل النقدي للحكومة باعتبارها واحدة من المساهمةاالستحقاق والهدف منها 

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

ُ منح البنك استقالالً 2004 لعام 56العراقي المرقم  وبموجب قانون البنك المركزي. المحتمل

رسمياً حيث تم الفصل بين هدف ادارة الدين واالدارة النقدية واصبح على الحكومة ان تلجأ الى 

  .جال استحقاقهاآوسائل تمويلية اخرى تختلف ب

 

 

 



 مزادات وزارة المالية •
الذي يوضح مزادات حواالت وسندات البنك ) 11(نالحظ من ملحق الجدول رقم 

 بأقامة 2013المركزي العراقي ووزارة المالية، حيث استمرت وزارة المالية خالل عام 

  -:يوم وبسعر فائدة متعدد حيث ) 182(مزاداتها بآجل 

مليار دينار ) 80(يوم، ثالثة منها بمبلغ ) 182(عشر مزادات استحقاق اقامت الوزارة  -

   .مليار دينار لالصدارية الواحدة) 50(لالصدارية الواحدة وسبعة مزادات بمبلغ 

مليار دينار وبمعدل سعر قطع متعدد بلغ ) 590( بلغ المصدر والمباع الفعلي منها ما قيمته  -

)4.7. (%  

مليار دينار علما ان جزء من ) 857010 (2013ل العام بلغ المسدد من الحواالت خال -

 . 2012المبلغ المسدد من الحواالت يعود للحواالت التي تم اصدارها في عام 

) 100(مزاد بمبلغ ) 11( تمثلت باقامة 2012مليار دينار خالل العام ) 1067(فيما تم بيع  -

ون المبيعات قد  انخفضت ،  وبذلك تك%)5(مليار دينار لكل اصدارية وبمعدل سعر قطع 

 ويعزى ذلك الى تخفيض مبلغ 2012مقارنة بالعام %) 44.7( بنسبة 2013خالل العام 

 . مليار دينار) 50(مليار دينار ثم الى ) 80(مليار دينار الى ) 100(االصدارية من 

اصدرت وزارة المالية حوالة لصالح مصرفي الرافدين والرشيد مناصفة وهي تمثل  -

) 1019.9(بمبلغ %) 2(يوم بسعر خصم ) 364(لي وليس استثمار آلجل اقتراض داخ

 .مليار دينار لتمويل الجهات المستفيدة) 19.9(مليار دينار بضمنه مبلغ الفائدة البالغ 

مليار دينار خالل العام ) 837(يوم بمبلغ ) 364(اصدرت الوزارة حوالة الخزينة آلجل  -

مناصفة لغرض دفع التعويضات % 4سبة فائدة  لصالح مصرفي الرافدين والرشيد بن2013

 :عن الدعاوى المكتسبة الدرجة القطعية في هيئة دعاوى الملكية وحسب التفاصيل ادناه

 % .4مليار دينار لكل قسط وبفائدة ) 100( اصدار ثالثة اقساط بمبلغ  -1

 .  مليار دينار لكل منها) 268.500(اصدار حوالتين خزينة بمبلغ  -2
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 حواالت وسندات البنك المرآزي   •

 و  2013استمر البنك المركزي العراقي بإقامة مزادت الحواالت والسندات خـالل العـام             

 2013/ منـذ آب  المتعدد  سعر  الومن ثم تغييره الى      الموحديوم باستخدام سعر القطع     ) 91(جل  بآ

  - :حيث 

  .2013خالل عـام ستة وعشرون مزاد أقام البنك المركزي العراقي  - 

 %)5.3(مليار دينار وبمعدل سعر قطع ) 3307(بلغ المباع الفعلي  - 

 إن جزء من المبلغ المسدد يعود       ا علم ،مليار دينار ) 3108( فيما بلغ المسدد من الحواالت       - 

 .2013 وتستحق السداد خالل عام 2012للحواالت التي أصدرت خالل عام 

مليار دينار وبهـذا تكـون      ) 3900  (2012بلغ المصدر والمباع من الحواالت خالل عام         - 

 .مقارنة بالعام السابق%) 15.2( بنسبة 2013المبيعات قد سجلت انخفاضا خالل عام 

داً الى االتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة بين وزارة الماليـة              استنا - 

 بشأن الدين المترتب على الـوزارة لـصالح البنـك           26/10/2010والبنك المركزي بتاريخ    

 بتسديد مبلغ اإلقـساط األربعـة البـالغ         2013 عام   لالمركزي فقد قامت وزارة المالية خال     

  . مليار دينار) 150.2(الدين المتبقي البالغة اصل  وتسديد الفائدة على مبلغ مليار دينار) 400(

  

 
  
  
  

          



مليار دينار

صافي العملة في الشـهر
M2اخرىM1الودائع الجاريةالتداول

280303208360113977369885آانون الثاني2012
2882331576603991007870477شباط
2913932507616461038872034اذار
2980333472632751035073626نيسان
2960031266608661037371239مايس
3070129833605341066371197حزيران
3090029673605731086271436تموز
3095230200611521121072362آب
2998230918609001143272332ايلول

2975331635613881152572913تشرين االول
2975232175619271134473271تشرين الثاني
3059433142637361173075466آانون االول

3082033232640521172775779آانون الثاني2013
3101434010650251218877212شباط
3211134024661351233078465اذار
3343436178696121239282004نيسان
3417835875700531254182594مايس
3413737086712231295284175حزيران
3373737064708011289883699تموز
3364735900695471314082686آب
3411537291714061326584671ايلول

3460437175717791334685125تشرين االول
3452237297718191349085309تشرين الثاني
3502238836738581384987707آانون االول*

البيانات اولية *

جــدول رقـم (1)

  عـرض النقـد (M2,M1) ومكوناته خالل عامي 2012 و2013



M2الشـهر
69885آانون الثاني2012

70477شباط
72034اذار
73626نيسان
71239مايس
71197حزيران
71436تموز
72362آب
72332ايلول

72913تشرين االول
73271تشرين الثاني
75466آانون االول

75779آانون الثاني2013
77212شباط
78465اذار
82004نيسان
82594مايس
84175حزيران
83699تموز
82686آب
84671ايلول

85125تشرين االول
85309تشرين الثاني
87706آانون االول

89217آانون الثاني2014
90230شباط
91635اذار
94200نيسان
93302مايس
94071حزيران
93953تموز
93909آب
94887ايلول

95404تشرين االول
95675تشرين الثاني
97971آانون االول

جـدول رقـــم (2)
عـرض النقد (M2) للفترة من آانون الثاني 2012 لغاية آانون 

االول 2013 والتنبؤ بالسيولة النقدية خالل عام 2014



معدل التضخم االساس 20122013االشهر
لعام 2013 %

آانون الثاني
138.0143.13.7

شباط 
138.3143.03.4

اذار
138.5143.03.2

نيسان
139.9143.42.5

مايس
139.7143.62.8

حزيران 
139.6143.52.8

تموز
140.7143.92.3

اب
141.0143.92.1

ايلول
141.6143.81.6

تشرين االول
142.2144.51.6

تشرين الثاني
142.21441.3

آانون االول
142.3144.61.6

المعدل
140.3143.72.4

                 الرقم القياسي بعد االستبعاد لعامي 2012  و 2013 ومعدل التضخم االساس 
لعام 2013

جــــــدول رقــــــم (3)



آانون المكونات
تشرين ايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطالثاني

االول
تشرين 
الثاني

آانون 
االول

معدل 
2012

144.8146.6154.6156.2150.6140.8139.8150.9152.7144.8144.1143.2147.4االغذية والمشروبات غير الكحولية

131.2131.4130.6129.9130.4131.7132.3133.3133.1133.3133.9133.8132.1المشروبات الكحولية والتبغ

133.1133.3134.2134.5134.8134.8135.1137.8137.8138.2141.0141.3136.3المالبس واالحذية

149.6149.8149.7153.0152.9152.6154.7155.5154.9156.8156.7157.2153.6السكن،المياه،الكهرباء والغاز

117.7118.2118.4118.5118.8118.9118.9119.2119.3119.3119.7119.8118.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيا

154.6155.3155.7156.3157.3157.6157.7158.4158.6158.9158.9158.7157.3الصحة

107.0106.9106.8107.1107.0106.9106.9106.4106.7106.8106.7107.0106.9النقل 

84.784.284.083.783.883.783.683.082.179.978.277.982.4االتصال

105.5105.6105.6105.4105.4105.3105.3105.3104.9104.8104.6104.5105.2الترفيه والثقافة

144.1144.2144.3144.3146.7150.3153.5154.4155.0155.4156.1159.3150.6التعليم

138.6139.0140.3140.7140.7140.7140.8142.1142.7142.4143.5143.4141.2المطاعم

154.3158.6157.2157.7155.8156.0155.7156.8158.9159.7159.1159.0157.4السلع والخدمات المتنوعة

137.5138.4140.8142.4140.6137.7138.1141.9142.3140.6140.5140.5140.1الرقم القياسي العام لالسعار

الـرقــــم القياســــــي السـعـار المســتهـلك  خــــالل عــام   2012

    جــــــــــــــدول رقـــــــــــم (4)

المصدر :  وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 



آانون المكونات
تشرين ايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطالثاني

االول
تشرين 
الثاني

آانون 
االول

معدل 
2013

معدل 
2012

معدل 
التغير %

144.2144.9149.3153.2146.1141.8143.2145.2147.9153.9152.9153.4148.0147.40.4االغذية والمشروبات غير الكحولية

133.3133.6133.6134.6134.7134.6134.7135.6135.7135.8134.7136.0134.7132.12.0المشروبات الكحولية والتبغ

141.8141.3142.6142.5143.8144.8145.5146.0146.0146.2148.5149.0144.8136.36.2المالبس واالحذية

158.8158.7158.0159.0159.1159.0159.8159.6159.5160.7159.0160.0159.3153.63.7السكن،المياه،الكهرباء والغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية 
120.0120.0120.2120.5121.1121.6121.8122.0122.0122.2122.8123.0121.4118.92.1والصيانة

159.0159.4160.2163.1165.6166.4166.7166.7166.8166.7167.0167.1164.6157.34.6الصحة

0.8-107.0106.5106.5106.9106.9106.4106.5105.8105.0104.9104.8105.1106.0106.9النقل

6.7-77.877.877.877.777.276.976.776.576.276.076.075.776.982.4االتصال

1.1-104.5104.5104.3103.9104.0104.0104.1104.1104.1104.1104.0104.0104.0105.2الترفيه والثقافة

159.5159.8159.8160.3163.4164.5164.7164.9165.9167.4167.4170.9164.0150.68.9التعليم

143.7145.3145.4146.5147.4148.3148.8149.6150.1150.2150.2150.1148.1141.24.9المطاعم

3.7-158.2157.3157.7154.0152.8150.9147.1148.0147.7148.4147.9147.6151.5157.4السلع والخدمات المتنوعة

141.3141.4142.6144.1142.2140.9141.5142.0142.7145.0144.3144.9142.7140.11.9الرقم القياسي العام لالسعار

المصدر :  وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

جــــــــــــــدول رقـــــــــــم (5)

الـرقـم القياســي السـعـار المســتهـلك  خـالل عــام   2013



 سـعر الصرف في مزاد البنك المرآزيسـعر الصرف  في السوق الموازيةاالشهر

12261166آانون الثاني

12311166شباط

12551166اذار

12671166نيسان

12701166ايار

12371166حزيران

12181166تموز

12091166اب

12111166ايلول

12201166تشرين االول

12181166تشرين الثاني

12221166آانون االول

12321166المعدل

جــدول رقم (6)

               المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في نافذة بيع وشراء العملة 
االجنبية وسعر السوق الموازية  خالل عام 2013



      مليون دوالر

المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

آانون الثاني
4214158457946937834252

شباط
1701954212451627293245

اذار
2323214344663820172655

نيسان
15830883246112823773505

ايار
14937913940116837354903

حزيران
19033423532114340685211

تموز
31546734988126643375603

اب
22638984124108038274907

ايلول
33853505688136237895151

تشرين االول
46549515416116535194684

47729913468112932094338تشرين الثاني

52335764099116136164777آانون االول

المجموع
36644498648650122254100653231

جـــدول رقــم (7)
   الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  خالل عامي 2012 و2013       

التاريخ
20122013

     



المشتريات من المبيعاتاالشهر
وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف 
ودوائر الدولة

المشتريات من وزارة المبيعاتمجموع المشتريات
المالية

المشتريات من 
المصارف ودوائر 

الدولة

مجموع 
المشتريات

0ــــــــــ40004252ـــــ45794000آانون الثاني

8000ـــــ250032458000ـــــ21242500شباط

0ــــــــــ20002655ـــــ34462000اذار

6000ـــــ400035056000ـــــ32464000نيسان

7000ـــــ400049037000ـــــ39404000ايار

5000ـــــ800052115000ـــــ35328000حزيران

5000ـــــ498840001400156035000تموز

6500ـــــ41244000400049076500اب

8000ـــــ400051518000ـــــ56884000ايلول

4500ـــــ1250046854500ـــــ541612500تشرين االول

3500ـــــ34682243383500تشرين الثاني

8500ـــــ409980001800147778500آانون االول

62000ـــــ48650570004570045323262000المجموع

        جدول رقم (8)

                            مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  خالل عامي 2012 و 2013                       

20122013

         مليون دوالر



مليار دينار
20122013الشـهــر

21503203آانون الثاني
24193577شباط
31733501اذار
32383158نيسان
32963652ايار

31562797حزيران
24733557تموز
30043718اب
24023896ايلول

21102890تشرين االول
30092963تشرين الثاني
31153134آانون االول

جــــدول رقـــم (9)

ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 7 ايام خالل عامي 2012 و2013



ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

5656273961162910آانون الثاني

5421279560303055شباط

5066270659823323اذار

5052277856603392نيسان

5196280656893384ايار

5920277657813368حزيران

5529261663653576تموز

5464266862203607اب

5688277763653291ايلول

تشرين االول
5627277264983260

تشرين الثاني
5653290264413429

آانون االول
5717290761303496

2013

جــــدول رقـم (10)
                               االحتياطي االلزامي لعامي 2012 و 2013                       

االشهر 
2012

         مليار دينار



ماليين الدنانير

 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

450,0405.8100,0206.0103,0005.3080,0005.30آانون الثاني

300,0605.2100,0105.5275,0106.9580,0005.26شباط

150,0005.3100,0005.7400,0104.9580,0104.62اذار

300,0405.0100,0105.4600,0104.7350,0004.41نيسان 

300,0405.0100,0105.0380,0204.8050,0004.45ايار 

300,0404.8100,0004.2400,0006.5550,0004.49حزيران 

50,0005.07ــــــــــــ550,0205.0100,0004.1تموز

50,0004.78ــــــــــــ400,0205.0100,0004.4اب

200,0004.9050,0204.39ــــــــــــ400,0305.0ايلول

260,0104.867,0004.4379,0604.9050,0104.29تشرين االول

ــــــــــــ200,0105.0100,0005.4230,0004.95تشرين الثاني

ــــــــــــ290,0205.2100,0005.3340,0204.90آانون االول 

3,900,3305.11,067,0505.03,307,1305.29590,0404.71المجموع

     مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي  ووزارة المالية استحقاق (182،91) يوم خالل عامي  2012 و 2013  

جدول رقم (11)

الشهر

20122013
حواالت وزارة الماليةحواالت وسندات البنك المرآزيحواالت وزارة الماليةحواالت وسندات البنك المرآزي

حواالت الجل 182 يومحواالت الجل91 يومحواالت الجل 182 يومحواالت الجل91 يوم




