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   المــقدمــة

 تتضمن العالقـة بـين       أهم مجاالت السياسة االقتصادية الكلية التي      ىحدا   تعد السياسة النقدية    

النقود والنشاط االقتصادي بهدف تحقيق االستقرار في االسعار وبالتالي ايجـاد منـاخ مناسـب               

  . لممارسة االنشطة االقتصادية المختلفة مما يؤدي الى دفع عجلة النمو االقتصادي

واسـطة  التحكم فـي الـسياسة النقديـة ب       ب )بالبنك المركزي ( متمثلة     واستطاعت السلطة النقدية  

ستخدام ااالدوات غير المباشرة التي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود ك             

التغير في معدل االحتياطي االلزامي للتأثير على حجم االئتمان التي تقوم البنوك التجارية بمنحه،              

ع وشراء االوراق   او اللجوء الى عمليات السوق المفتوح التي من خاللها يقوم البنك المركزي ببي            

المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها، او الى تغيير معدالت الخـصم للتـاثير علـى     

حجـم  عرض النقود مما يؤدي الى تجاوب معدل الفائدة في السوق المالي وبالتالي التأثير علـى                

  . االقتراض من البنوك التجارية

العمل بادواتها غير المباشرة رغم  2014 النقدية خالل عام السياسةوفي هذا السياق، واصلت    

التحديات الكبيرة التي واجهتها في عملية تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي والنهوض بالعملية 

التنموية، ال سيما في ظل تردي الوضع االمني وعدم االستقرار السياسي، والذي اثر بشكل او 

ات المستخدمة من قبل السلطة النقدية، اال انه في المقابل تمكنت بآخر على سرعة وفاعلية االدو

 من خالل خفض الرقم القياسي الحقيقي توفير مناخ مستقر وجاذب لنمو القطاع منالسياسة النقدية 

لعام  %)2.4(من ) كمؤشر للتضخم األساس الذي تعتمده السياسة النقدية ( ألسعار المستهلك 

 االمر الذي يدل على انتفاء الضغوط التضخمية في االقتصاد ،2014لعام %) 1.6( الى 2013

العراقي وبما يعزز استدامة االستقرار االقتصادي والسعي نحو تفعيل االدوات النقدية باتجاه 

سنوياً %) 6(البالغ ) Policy Rate(تشجيع االستثمار من خالل استمرار العمل بسعر الفائدة 

ة من أالدوات التي يمكن من خاللها التصدي لالنحرافات  واعتمادها كواحد2014خالل عام 

السعرية والتي اسهمت في توفير البيئة المالئمة لحفز النشاط االئتماني للجهاز المصرفي الحكومي 

والخاص وتعزيز قدراته في تحريك النشاط االقتصادي، كما استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار 

ومن ثم الى %) 2(الى %) 4(د تخفيض سعر الفائدة المعمول بها من العراقي لمدة سبعة ايام بع

   .2014خالل العام %) 1(



 البنك المركزي على مواصلة تحسين واستقرار سعر صرف الدينار العراقي وتنظيم عمدكما 

وضبط سوق النقد االجنبي من خالل تدخله في سوق الصرف والتي ادت الى رفع القيمة 

مقارنة بالعام %) 1.5(عراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق المحلية بنسبة الخارجية للدينار ال

السابق مما انعكس ايجاباً على المستوى العام لالسعار، وبهذا فان خفض التضخم والسيطرة على 

يمثل حصيلة الربح اإلجمالية  معدالته والمحافظة على استقرار معدل سعر صرف الدينار العراقي

تمكن ذلك تصادي الفعلي األمثل الذي تسعى السياسة النقدية الى تحقيقه، الى جانب والعائد االق

البنك المركزي العراقي من تعزيز المركز المالي للعراق دوليا ومحلياً من خالل ضمان نسبة 

 مليار )66.3( بناء احتياطيات قوية بالعملة االجنبية والبالغة تغطية جيدة للنقود االحتياطية عبر

  .2014في نهاية عام  ردوال

لقد تضمن التقرير تحليالً للعديد من المؤشرات االقتصادية حيث تناول شرحاً ألبرز فقـرات                  

 ، كما تضمن تحليـل لعـرض   2014الرقم القياسي ألسعار المستهلك وما وصل اليه خالل عام        

 التقريـر ايـضاً   والعوامل المؤثرة فيه ، كما تنـاول ) M1،M2(النقد بمفهوميه الضيق والواسع   

شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر عبر نافذة بيع وشراء العملـة               

  . االجنبية في البنك المركزي وكذلك مزادات الحواالت
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  )2M(الســــيـولـــة النقـــــــــــديــه 

مليار ) 3049(بمقدار نموا  2014لعام ) M2(بمفهومها الواسع النقدية السيولة سجلت    

مليار ) 90728( لتبلغ 2013عن مستواها المسجل نهاية عام %) 3.5(دينار، اي بنسبة 

  2013لعام %) 16.2(مليار دينار وبنسبة ) 12213(دينار، مقارنة بارتفاع مقداره 

مقابل  2014 لعام  باالسعار الجاريةمن الناتج المحلي االجمالي %)34.8( نسبة ةمشكل

   .2013من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية عام % 32.3نسبة 

  

  

  

، 2014 عام نهايةوبتحليل تطورات السيولة النقدية وفقا لمكوناتها والعوامل المؤثرة عليها 

   - :يتبين مايلي ،)1(جدول 

 بنسبة )M2(الداخلة في رتفاع الودائع  جاء النمو المسجل في السيولة النقدية نتيجة أل-  

) 18036(مليار دينارعن العام السابق لتسجل هذا العام  ) 4188(وبمقدار %) 30.2(

وبمقدار  %)312.8(بتة بنسبة ثاالودائع ال  نموألزدياد مليار دينار وجاء هذا االرتفاع نتيجة

    .مليار دينار) 3900(

  

  



2 

 

  )1(جدول                                              

  2014-2010للمدة  السيولة النقدية وفقا لمكوناتها

  مليار دينار

 *2014 2013 2012 2011 2010 مكوناتال

 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق 

5174

3 62474 63736 73831 72692 

 (1.5) 15.8 2.02 20.7 38.7 %معـدل النمـو

 18036 13848 11730 9593 8546 الودائع االخرى

 30.2 18.1 22.3 12.3 6.1 %معـدل النمـو

 M2عرض النقد بالمفهوم الواسع 

6038

6 72178 75466 87679 90728 

 3.5 16.2 4.6 19.5 32.9 %معـدل النمـو

  ةاوليالبيانات *

 حيث بلغ 2014لعام  %)1.5- ( بنسبة M1)(نخفض عرض النقد بمفهومه الضيق  ا- 

 وجاء هذا 2013نهاية عام ) 73831( بالمقارنة مع 2014نهاية عام  )72692(رصيده 

على الرغم من %) 5.7- (االنخفاض نتيجة الى انخفاض نمو الودائع الجارية وبنسبة 

                     . ادناه)2(في الجدول موضح كما و، %)3.1(ارتفاع صافي العملة في التداول بنسبة 

  )2(جدول                                        

  )2014-2010( للمدة )M1(  مكونات عرض النقد بالمفهوم الضيق              

    مليار دينار                                                                                   

 2014 2013 2012 2011 2010 المكونات

 36072 34995 30594 28287 24342 صافي العملة في التداول

 3.1 14.4 8.2 16.2 11.8 %نسبة النمو

 36620 38836 33142 34187 27401  الودائع الجارية

 (5.7) 17.2 (3.1) 24.8 76.5 %نسبة النمو

عرض النقد بالمفهوم الضيق 

M1 
51743 62474 63736 73831 72692 
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 عوامل المؤثرة في عرض النقد                                   ال

االثر النقدي للمعامالت التي تتم في القطاع ) 3جدول( الموازنة النقدية الموحدة    تعكس 

االقتصادي على عرض النقد، حيث كان لالثر االنكماشي للعوامل الخارجية المتمثلة بصافي 

 دورا واضحا في 2014مليار دينار في نهاية عام ) 7906(الموجودات االجنبية البالغ 

انخفاض عرض النقد نتيجة االنخفاض الحاد واالستثنائي الذي شهدته أسعار النفط عالميا 

%) 65.4(خالل النصف الثاني من العام والتي شكلت مع فقرة الودائع االخرى ما نسبته 

مليار ) 12085(شية البالغة نكمالكل منهما على التوالي من مجموع العوامل اال%) 34.6(و

  :مليار دينار والتي تأتت من) 10944(قابلها مجموع العوامل التوسعية البالغة  ،دينار

   ) أ

) 2181(ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى بمقدار الزيادة الحاصلة في 

وع العوامل التوسعية لعرض من مجم%) 19.9(ما نسبته والتي شكلت  مليار دينار

  . النقد

   ) ب

 والذي نجم عنه دورا  الرتفاع حجم ديونهاالحكومة النقدي تراجع قوة مركز

ئع الحكومية مليار دينار نتيجة لالنخفاض الحاصل في الودا) 2917(توسعيا بمقدار 

  .مقابل ارتفاع ديونها
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حيث شكل كل  ،مليار دينار) 5848(وازنة بمقدار الزيادة الحاصلة في فقرة الم )جـ 

  .من مجموع العوامل التوسعية%) 53.4(و%) 26.6(بته منهما ما نس

   

  ) 3(                                              جدول 

 )مليار دينار(  2014-2013           عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه خالل عامي 

  Dec.2013  Dec.2014  
مقدار التغير عن العام 

  السابق

نسبة النمو 

%  

  )7.2(  )7906(  101202  109108 دات االجنبيةصافي الموجو

ديون القطاع الخاص 

  والقطاعات االخرى
23574  25755  2181  9.3  

  34.1  4040  15896  11856  الديون الحكومية

  )1.2(  )1685(  142853  144538  مجموع الموجودات

  )1.5(  )1139(  72691  73831  عرض النقد

  3.1   1077  36072  34995  العملة خارج البنوك

  )5.7(  )2215(  36620  38836  الودائع الجارية

          المطلوبات غير النقدية

  30.5  4179  17874  13695  الودائع االخرى

  3.1  1123  37601  36478  الودائع الحكومية

  )28.5(  )5848 (  )14686(  )20534(  فقرة الموازنة

مجموع المطلوبات غير 

  النقدية
70707  70161  )546(  )0.8(  

  )1.2(  )1685(  142853  144538   المطلوباتمجموع
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  االحتياطيات االجـنـبيـة

 2014عـام   ل ترليون دينـار  ) 13.2( بمقدار   انخفض رصيد االحتياطيات االجنبية     

من الناتج المحلي االجمالي    %) 29.7(وبنسبة  %) 14.7-(بنسبة  ، اي   2013مقارنة بعام   

ترليـون  ) 77.4(يد االحتياطيات   سجل رص و،  من الناتج المحلي غير النفطي    %) 54.6(و

   .2013 نهاية عام ترليون دينار) 90.6 (مقابل 2014دينار نهاية عام 

اً في رصيد البنك المركـزي فـي        ظلجدول ادناه نالحظ انخفاضاً ملحو    متابعتنا ل ومن  

بنـسبة  و،  دينـار  ترليون) 15.2( بلغ مقداره     2014نهاية عام    نيويوكالبنوك االجنبية و  

%) 85.4( نـسبة مـساهمــــة     وب 2013عن رصيده نهاية عام     %) 18.7-(  بلغت

فقد انخفض  ) SDR(من اجمالي االحتياطيات االجنبية، اما رصيد حقوق السحب الخاصة          

 ارتفاعاً  2014 نهاية عام    الخارجبغداد و ، فيما شهد الذهب الموجود في       %)46.3-(بنسبة  

نبي في خزائن البنـك ارتفاعـاً بمقـدار         ، كما شهد النقد االج    دينار مليار) 2136(بمقدار  

    .%)13.8(زيادة بلغت ، اي بنسبة دينار مليار) 740(

  
  

 )4( جــــدول 

       2014 - 2013 عامي  نهايةاالحتياطيـات االجنبيـة 

 مليار دينار 

 
  البند

2014                2013 

  6085                  5345     النقد االجنبي في خزائن البنك

   66104                81285       ونيويوركاالرصدة في البنوك االجنبية

      4038                 1902       في بغداد والخارجالذهب 

          SDR(     2117                  1136(حقوق السحب الخاصة 

       77363             90649      االحتياطيات االجنبية 
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  الرقـــم القياســي ألسعـار المســتهلك

شهدت االسواق المحلية استقرار نسبياً في المستوى العام لالسعار خالل هذا العام،    

تمثل في تراجع معدل التضخم االساس الذي يعد مقياساً لمتوسط التغير في االسعار بعد 

او ) اسعار الطاقة(      ثر بالعوامل الخارجية استبعاد العناصر غير الثابتة، اي التي تتا

لعام %) 2.4(مقابل %) 1.6(الى ) اسعار السلع الزراعية(العوامل المناخية الموسمية 

، 2013لعام %) 1.9(مقابل %) 2.2(، فيما سجل معدل التضخم العام ما نسبته 2013

 مؤقتاً او موسمياً، وقد من حجم التضخم لهذا العام يعتبر%) 0.6( وهذا يعني ان ما نسبته 

اسهمت مجموعة من المتغيرات الدولية وعوامل داخلية في تحقيق معدالت تضخم تعتبر 

مقبولة وضمن إطار يمكن السيطرة عليه، منها استمرار تراجع تضخم أسعار الغذاء عالمياً 

سي   واإلنتاج القيا2014ألغلب السلع بسبب هبوط أسعار النفط منذ النصف الثاني لعام 

للمحاصيل الزراعية والذي ادى بدوره الى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية السعار 

الغذاء من خالل تراجعها تدريجيا خالل فصول السنة، حيث هبط مؤشر أسعار الغذاء 

، حيث سجلت 2013مقارنة بعام  %) 3.7( الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بنسبة 

، تليها منتجات األلبان %)12.5( ي السعر وبنسبة الحبوب أعلى معدل هبوط سنوي ف

  %). 3.8(فضال عن السكر بنسبة %) 6.2(، ثم الزيوت بنسبة %)7.7(بنسبة 
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   ووفقاً لتقرير آفاق االقتصاد العالمي احتل االقتصاد العراقي المرتبة االولى من حيث 

يقيا، مما يشير االنخفاض في معدل التضخم بين مجموعة دول الشرق االوسط وشمال افر

الى تمكن السياسة النقدية لهذا البنك من المحافظة على معدالت متدنية لمستوى التضخم 

ضمن حدود مقبولة، في ظل اوضاع مضطربة وغير مستقرة سواء في داخل البالد او في 

دول الجوار والتي انعكست بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد العراق، ومن العوامل 

لتي اسهمت ايضا في الحد من الضخوط التضخمية هي استمرار الدعم الذي تقدمه الداخلية ا

الحكومة السعار مواد البطاقة التموينية وخدمات الكهرباء واسعار شراء المحاصيل 

  .الزراعية الستراتيجية 

في المقابل فان االرتفاع الذي شهدته االرقام القياسية السعار السلع والخدمات كان   

مل خارجية دافعة للتضخم يصعب السيطرة عليها، واخرى داخلية تمثلت بارتفاع نتيجة عوا

التكاليف بما فيها االجور وكلف المستلزمات السلعية والخدمية الداخلة في استيراد وتصنيع 

المواد المعروضة في السوق المحلية، فضال عن صعوبة الحصول عليها بسبب االوضاع 

  .  انعكس في ارتفاع االسعاراالمنية المتردية االمر الذي 

    )5(                                             جدول 

  2014-2004 للمدة االساس التضخم ل                                معد

 2014 2004200520062007200820092010201120122013 السنوات

معدل 

التضخم  

السنوي 

 %االساس

27 37 53.2 30.8 2.7 -2.8 2.9 6.5 5.6 2.4 1.6 
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 Consumer Priceالرقم القياسي العام  السعار المستهلك في العراق   اتجاهات/ اوالً

index in Iraq 2013- 2014  

) 145.9 (2014سجل الرقم القياسي العام السعار المستهلك  في عموم العراق عام    

، فيما سجل %) 2.2(زيادة بلغت نسبتها  محققا 2013نقطة في عام ) 142.7(نقطة مقابل 

اي الرقم القياسي السعار المستهلك مستبعدا  (الرقم القياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد 

نقطة عام ) 146.0( )الفواكه والخضر(ومجموعتي ) النفط والغاز(المشتقات النفطية  منه

،  اذ اظهرت %)1.6 ( مسجال نسبة زيادة بلغت2013نقطة عام ) 143.7( مقابل 2014

 وبوضوح ارتفاع معدالت نمو جميع 2014مؤشرات الرقم القياسي السعار المستهلك لعام 

المجاميع المكونة للسلة السلعية والخدمية للمستهلك قياسا بالعام السابق، بإستثناء اسعار 

ي وكما موضح ف%) 1.8-(مجموعة السلع والخدمات المتنوعة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 

  )6(الجدول 
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  )6(جدول 

   2014-2013معدل النمو للرقم القياسي االسعار المستهلك لعامي 

  . وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء :المصدر

  معدل النمو
 المجاميع

  الوزن

2014  
2013  2014  

2013  2014  

 2.7  0.4 152.0 148.0 30.0 االغذية والمشروبات غير  الكحولية

  0.7 2.0 135.6 134.7 0.7 المشروبات الكحولية والتبغ

 3.2 6.2 149.4 144.8 7.3 البس واالحذيةالم

 2 3.7 162.5 159.3 31.3 السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

 1.5  2.1 123.2 121.4 6.3 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 2.5 4.6 168.6 164.6 2.3 الصحة

 4.1 -0.8 110.3 106.0 11.0 النقل

 0.4 -6.9 77.0 76.7 2.9 االتصال

 1.2  -1.0 105.3 104.1 1.6 لترفيه والثقافةا

 2.1 8.9 167.5 164.1 0.9 التعليم

 1.6 4.9 150.5 148.1 1.4 المطاعم

 -1.8 -3.7 148.8 151.5 3.8 السلع والخدمات المتنوعة

 2.2 1.9 145.9 142.7 100   الرقم القياسي السعار المستهلك

 1.6 2.4 146.0 143.7 100 الرقم القياسي بعد االستبعاد
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  Tradable اتجاهات اسعار مكونات السلة السلعية  القابلة لالتجار /ثانياً 

            sFood and Non Alcoholic Beverage االغذية والمشروبات غير الكحولية -1

موع انفاق الفرد الشهري، ومن من مج%) 30(يشكل االنفاق على هذا القسم مانسبته   -2

نالحظ ارتفاع اسعار هذا القسم خالل هذا العام بنسبة ملحوظة بلغت  )  6(الجدول 

قياسا بالعام السابق، ويعود االرتفاع بالدرجة االساس الى ارتفاع مجموعة %) 2.7(

وهي نتيجة انخفاض المستورد منها، اذ ان اغلب المنتجات %) 2.7(االغذية وبنسبة 

ن ردذائية مستوردة وبنسبة كبيرة من الدول المجاورة منها تركيا وسوريا واالالغ

بالتالي فان اعمال العنف حالت دون إستيرادها من تلك البلدان، وبضمنها المجموعة 

، اذ ان بعض مكونات هذه الفقرة %)7.0(التي ارتفعت بنسبة ) الخضروات(الفرعية 

 اسعار المنتجات المحلية الى ارتفاع اجور هي منتجات مستوردة في حين يعود ارتفاع

االيدي العاملة في القطاع الزراعي وزيادة الطلب عليها مقارنة بالمعروض منها، تليها 

، وهي نتيجة %)4.0(وبنسبة ) منتجات االغذية االخرى(اسعار المجموعة الفرعية 

حلي فاصبحت وجود عوامل بشرية ومناخية ومالية وفنية، ادت الى اضعاف االنتاج الم

  .التغذية مرتبطة بالخارج

%) 3.3(ارتفاعاً بلغت نسبته ) االسماك(فيما سجلت اسعار المجموعة الفرعية 

نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلعة ومحدودية المعروض منها بسبب  قلة ايرادات الماء 

يب المياه القادمة للعراق عبر نهري دجلة والفرات من تركيا وايران التي اثرت على مناس
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في االهوار واالنهار والبحيرات، اضافة الى ارتفاع نسبة التلوث والملوحة في المياه، فضالً 

دى ذلك الى زيادة التلوث وما له أعن عدم وجود سيطرة على المبازل او مخلفات المدن، ف

   .من تأثير كبير على القاعدة الغذائية لالسماك

فاعاً متواضعاً باالسعار بنسب متفاوتة عما فيما سجلت بقية المجاميع الفرعية ارت

لكل من %) 0.7، %1.9، %2.1، %2.3، %2.5(كانت عليه في العام السابق ، اذ بلغت

اللبن والجبن والبيض، السكر والمنتجات السكرية، الفواكه، الزيوت والدهون، الخبز (

جة ارتفاع نتي%) 1.6- ( على التوالي، فيما انخفضت اسعار اللحوم بنسبة) والحبوب

  . المعروض منه مقارنة بالطلب عليها

اما مجموعة المشروبات غير الكحولية فانها ارتفعت هي االخرى وبنسبة بسيطة 

مقارنة باسعارها في العام السابق ويعزى الى ارتفاع الطلب مقارنة %) 0.8(بلغت 

  . بالمعروض من تلك السلع كذلك ارتفاع تكاليف بعض عوامل االنتاج

  Alcoholic Beverages And Tobaccoات الكحولية والتبغ المشروب -3

من مجموع انفاق االسرة الشهري، %) 0.7(      شكل االنفاق على هذا القسم ما نسبته  

قياسا %)  0.7(فقد سجلت اسعار هذا القسم خالل هذا العام ارتفاعا طفيفاً بلغت نسبته 

 هاتين السلعتين الى عوامل العرض بالعام السابق، ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار

  . والطلب

  Clothes And Footwear  المالبس واالحذية  -4

من مجموع انفاق الفرد الشهري، فقد %) 7.3(شكل االنفاق على هذا القسم مانسبته 

مقارنة %) 3.2( ارتفاعا بنسبة 2014سجلت اسعار قسم المالبس واالحذية خالل عام 

نتيجة ارتفاع %) 2.9(لى ارتفاع اسعار مجموعة المالبس بنسبة بالعام السابق، ويعود ذلك ا

مالبس االطفال الجاهزة، المالبس الرجالية الجاهزة، (المجاميع الضمنية  المكونة لها 

على التوالي،  ويعود ذلك %) 1.0، % 3.7،  %5.8(بنسبة ) المالبس النسائية الجاهزة 

فة وباالخص تركيا والتي حالت اعمال الى ان معظم هذه السلع مستوردة من دول مختل

العنف الى صعوبة وصول تلك السلع من تلك الدولة االمر الذي ادى الى نقص المعروض 

منها مقابل الطلب عليها، اذ عمد التجار إلى رفع أسعار البضائع المستوردة عبر المحافظات 
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ت الشمالية نتيجة الشمالية نتيجة زيادة أجور النقل لقطع الطرق الرئيسة مع المحافظا

تنظيف المالبس، خدمات خياطة (األحداث األمنية فيها، فيما ارتفعت اسعار كل من 

على التوالي والذي يعود الى %) 1.4، %2.3، %3.8(، بنسبة )المالبس، مواد المالبس

ارتفاع اجور العمل و ايجار المحالت وارتفاع اسعار المنظفات مما انعكس في ارتفاع 

  .مجموعةاسعار هذه ال

مقارنة باسعار ذات الفقرة من %) 4.0(كما ارتفعت اسعار مجموعة االحذية بنسبة    

 اذ ان اغلب االحذية ،العام السابق وهي نتيجة ذات االسباب الرتفاع اسعار فقرة المالبس

مستوردة وبالتالي فان التاجر يحمل ذات التكاليف السابقة الذكر في مجموعة المالبس على 

  .هائي للسلعةالسعر الن

    Log& Electricity , Water, Housing السكن، المياه، الكهرباء، الغاز -5

مانسبته ) الوقود(و ) امدادات المياه والكهرباء(شكل االنفاق على كل من مجموعة   

على التوالي من مجموع انفاق الفرد الشهري، وقد ارتفعت اسعار هذا %) 5.7، 2.3%(

وكذلك مجموعتي %) 1.2(بنسبة ) الوقود( كل من مجموعة القسم نتيجة ارتفاع اسعار

التي سيتم شرحها فيما بعد، اذ ان ارتفاع اسعار الغاز  ) صيانة وخدمات السكن(و) االيجار(

والنفط كان نتيجة تهريب الكثير من هاتين السلعتين الى المناطق التي تسيطر عليها عصابات 

ة مما اثر بشكل كبير على ارتفاع اسعارها في داعش ومن ثم تذهب باتجاه االراضي السوري

بقية مناطق البلد فضال عن حدوث نقص في الكميات المنتجة من تلك السلع بعد سقوط 

مصافي بيجي والمنطقة الشمالية بايدي تلك العصابات هذا ما شكل نقصا كبيراً في الكمية 

في المنطقة الجنوبية المعروضة منها، كذلك القيام بعمليات الصيانة في معامل الغاز 

  .والخطوط الناقلة للغاز اثرت وبشكل كبير على الكمية المعروضة

    اما امدادات المياه والكهرباء خالل هذا العام فقد سجلت انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته   

قياساً بالعام السابق ويعزى ذلك بالدرجة االساس الى انخفاض اجور االشتراك في %) 3.0- (

المولدات التجارية المدعوم سعرها من قبل مجالس المحافظات والتحسن الذي حصل في 

تجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة دخول عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدد من 

  ة الخيرات في كربالء، محطة الزبيدية في الكوت، محطة الحيدرية المحافظات ومنها محط
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في النجف االشرف وإعادة تأهيل محطة كهرباء خور الزبير الغازية التي تقع في جنوب 

  .البصرة

Appliances , House Supplies &التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة -6

 maintenance                                                    
 من%) 6.4(شكل االنفاق على قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ما نسبته     

 بنسبة 2014مجموع انفاق الفرد الشهري، فقد ارتفعت اسعار هذا القسم خالل عام 

قياساً بالعام السابق ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار مجموعة االثاث والتجهيزات من %) 1.5(

الـى جـانب ارتفاع اسعار مجموعة %) 1.8(بنسبة ) السجاد، المنسوجـات والمفروشات(

الثالجات، الغساالت، اجهزة التكييف والكي، مواقد الطهي وغيـرها (االجهزة المنزلية من 

حيث ان اغلب السلع المنضوية تحت هذه %) 1.2(بنسبـة ) مـن االجهـزة المنزليـة

  .المجموعة هي سلع مستوردة

  

   اتجاهات اسعار مكونات السلة السلعية  غير القابلة لالتجار /ثالثاً

Goods Basket    Non tradable Price Trends for components of  

  Rentااليجار  -1

من مجموع انفاق الفرد %) 21.2(    شكل االنفاق على مجموعة االيجار ما نسبته   

قياساً %) 2.8( خالل هذا العام بنسبة الشهري، فقد سجلت اسعار هذه المجموعة ارتفاعاً

بالعام السابق، ان ارتفاع اسعار مجموعة االيجار يعود الى احداث النكبة في الموصل 

وصالح الدين وديالى واالنبار والتي ادت الى نزوح اعداد كبيرة من العوائل نتيجة العمليات 

لسكنية في المناطق االمنة العسكرية وهذا ما نتج عنه ارتفاع كبير في ايجارات الوحدات ا

والذي انعكس على ارتفاع الرقم القياسي لهذه الفقرة الناجم عن قلة المعروض من الوحدات 

السكنية مقابل الطلب الحاصل عليها، سيما ان العراق يحتاج الى اكثر من ثالثة ماليين وحدة 

 في قطاع  بالسالبو معدل النمسجلسكنية على االقل لحل ازمة السكن التي يعاني منها، اذ 

والذي يعزى الى عدم اقرار الموازنة العامة للدولة %) 10.3-  (2014البناء والتشيد لعام 

 2014خالل عام %) 7.9(لهذا العام، بالمقابل شهد قطاع ملكية دور السكن نمواً كبيراً بلغ 

  .وهو ما دفع باالسعار الى االرتفاع وبالنسبة اعاله
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  tenance and   Services homeMainصيانة وخدمات السكن  -2

من مجموع انفاق الفرد الشهري، %) 2.1(شكل االنفاق على هذه المجموعة ما نسبته 

خالل هذا العام قياسا بالعام السابق %) 2.9(فقد ارتفعت اسعار هذه المجموعة بنسبة 

 .  ويعود ذلك الى االرتفاع الحاصل في اجور الصيانة وخدمات البناء

 Healthالصحة  -3

من مجموع انفاق الفرد الشهري، وقد %) 2.3(يشكل االنفاق على هذا القسم مانسبته    

قياساً بالعام السابق %) 2.5( ارتفاعاً ما نسبته 2014سجلت اسعار هذا القسم خالل عام 

وخاصة ادوية ) الصيدليات(ويعزى ذلك الى ارتفاع اسعار االدوية في االسواق المحلية 

مستعصية والمنتجات الطبية االخرى والخدمات الطبية وخدمات االمراض المزمنة وال

التحاليل، االشعة، السونار، االيكو، والفحص بالمفراس (المستشفيات، الى جانب ارتفاع اجور 

  ).6(والرنين المغناطيسي، جدول 

  Transportation   النقل -4

العام السابق، ولتشكل  قياساً ب2014عام %) 4.1( سجلت اسعار قسم النقل ارتفاعاً بنسبة   

من مجموع انفاق الفرد الشهري ويعود ذلك االرتفاع الى ارتفاع اسعار %) 11.0(ما نسبته 

السيارات وارتفاع اسعار قطع الغيار لكثير من السيارات، سيما وان انواع السيارات التي 

 تدخل العراق هي ذات جودة منخفضة ومن مناشيء غير رصينة بل انها تمتاز بكونها

استهالكية اكثر من سواها، كما كان هناك ارتفاع في اسعار الزيوت وشحوم التزليق، كذلك 

ارتفاع اجور النقل جواً بعد عزوف الكثير من شركات النقل الجوي بعد تهديد داعش لمطار 

بغداد الدولي مما ادى الى نقص في امكانية النقل الجوي رغم االرتفاع في اعداد المسافرين 

، اذ ساهمت بالزيادة 2014ا سجلت اسعار قسم النقل اعلى معدل تغير لعام جواً وبهذ

  . الحاصلة في المؤشر بالرغم من وزنها االقل نسبياً في سلة الرقم القياسي
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  Communicationاالتصال    -5

%) 0.4( وبنسبة 2014     سجلت اسعار قسم االتصال ارتفاعاً بسيطاً يكاد ال يذكر عام 

ام السابق، ويعود ذلك الى الحالة الطبيعية لمعدالت النمو الحاصلة في االقتصاد قياساً بالع

العراقي وباالخص في قطاع االتصال نتيجة التنوع والتوسع  في نطاق خدمات االتصال و 

) اللوحية(نشاط عدد من شركات االتصاالت، وكذلك ارتفاع طفيف في اسعار الهواتف النقالة 

 واسعار معداتها، وتجدر االشارة الى ان هذه الفقرة تشكل ما نسبته ذات المواصفات العالية

  .من مجموع انفاق الفرد الشهري %) 2.9(

    Culture& Recreation  الترفيه والثقافة -6

 قياساً 2014خالل عام %) 1.2(ارتفعت اسعار هذا القسم بنسبة بسيطة بلغت    

مجموع انفاق الفرد الشهري ويعزى ذلك من % ) 1.6(بالعام السابق، فيما شكلت ما نسبته 

الى ارتفاع اسعار تذاكر الطيران سبب كبير في ارتفاع اسعار هذا القسم كون ان المجموعة 

من مجموع اوزان فقرات هذا %) 0.3(الفرعية للرحالت السياحية المنظمة تشكل وزن 

والبصرية كالتلفاز، القسم، كما ان الرتفاع اسعار معدات التصوير واجهزة المعدات السمعية 

 والرسيفر والخدمات الترفيهية والصحف والمجالت في االسواق المحلية اثر CDالراديو، 

  . بسيط في ارتفاع اسعار  هذا القسم

  Educationالتعليم   -7

تقريبا من مجموع انفاق الفرد %) 0.9(شكل االنفاق على هذه الفقرة ما نسبته    

 قياسا 2014خالل عام %) 2.1(م بنسبة ملحوظة بلغت الشهري، فقد ارتفعت اسعار التعلي

بالعام السابق ويعود ذلك الى ارتفاع اجور الدروس الخصوصية واسعار المستلزمات 

، وكذلك اجور الدبلوم  الدراسية في السوق المحلية والى ارتفاع االجور في  الكليات االهلية

   .مدارس الخاصةوالماجستير والدكتوراه على النفقة الخاصة، واجور ال
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   Restaurantsلمطاعم  ا -8

من مجموع انفاق الفرد الشهري، حيث سجلت %) 1.4(   شكلت اسعار المطاعم ما نسبته  

 قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك الى 2014خالل عام %) 1.6(هذه الفقرة ارتفاعا بنسبة 

ى ارتفاع بدالت االيجار ارتفاع اسعار المواد الغذائية السيما اسعار االسماك، اضافة ال

  .)6(جدول . وارتفاع اجور االيدي العاملة في هذا المجال

 Goods& cellaneous Services isMالسلع والخدمات المتنوعة  -9

 قياسا بالعام السابق 2014خالل عام %) 1.8-(    سجل سعر هذا القسم انخفاضاً بنسبة  

كونه احد مكونات هذا (ي السوق العالمية والذي جاء متوافقاً مع انخفاض اسعار الذهب ف

 مقابل 2014دوالر في نهاية عام ) 1194(، حيث سجل سعر االونسة العالمي )القسم

يرتبط سعر الذهب ، اذ %)0.8- ( وبنسبة انخفاض 2013دوالر نهاية عام ) 1204(

لسنوي، يضاً بحجم األنتاج ااكي إرتباطاً عكسياً، كما يتأثر سعر الذهب ريبالدوالر األم

وهذا ما . عليهاتجاه احتياطياتها من الذهب وكذلك اسعار الفائدة ووقرارات البنوك المركزية 

نخفاض اسعار الذهب في االسواق المحلية، علماً ان هذا القسم يشكل مانسبته انعكس في ا

  . من مجموع انفاق الفرد الشهري%) 3.8(
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  بيـة نافـذة بيع وشــراء العملــة األجـن

اصدر البنك المركزي خالل هذا العام تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة االجنبية 

 وبموجب هذه التعليمات شدد البنك سياسته بفرض قيود 2014/بدأ العمل بها في شباط 

جديدة على المصارف كرد فعل للمخاوف بشأن غسل االموال والتدفقات الخارجية غير 

المرتبطة بزيادة الطلب على العملة االجنبية ومن جانب اخر اطلق القانونية للنقد االجنبي و

هذا البنك عملية بيع وشراء العملة االجنبية لتشمل تلبية احتياجات المواطنين من الدوالر 

لتشجيع المصارف ) السياحة الدينية والعالج والسفر والخدمات االخرى(لمختلف االغراض 

ائح التي تطلب شراء العملة االجنبية وعدم االقتصار على توسيع نطاق خدماتها لكافة الشر

 المعدل السنوي لسعر صرف الدينار العراقي تجاه خفضعلى فئة محددة، مما ادى الى 

دينار لكل دوالر أمريكي ) 1214( ليسجل 2014الدوالر االمريكي في السوق المحلية لعام 

،  فيما حافظ %)1.5- (ت دينار للدوالر، أي بنسبة انخفاض بلغ) 1232(بعد ان سجل 

دينار لكل دوالر وللحواالت ) 1190(معدل سعر الصرف السنوي للبيع النقدي على 

 ملحق دينار لكل دوالر بضمنها عمولة البنك المركزي،) 1187(وتعزيز الرصيد بسعر 

  ). 2(الجدول 

  

  
  

جنبيـة  سجلت الكميات المباعة من الدوالر األمريكي في نافذة بيع وشراء العملة اال           

مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ     ) 51.7 (2014في البنك المركزي نقداً وحوالة  خالل عام         

مليـار دوالر بيعـت كحوالـة أي بنـسبة          ) 37.1(مليون دوالر منهـا     ) 177.7(تقريباً  

مليار دوالر بيعت نقداً، وقد سجلت مبيعات هذا العام نسبة انخفـاض            ) 14.6(و%) 71.8(

) 53.2 (2013 ، حيث كانت الكمية المباعة خالل عام         )%2.8-(ت  عن العام السابق بلغ   
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مليـار دوالر بيعـت     ) 41(مليون دوالر منهـا     ) 188.8(مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ      

مليار دوالر بيعت نقداً، وكما مبين في ملحق الجدول         ) 12.2(و%) 77(كحوالة أي بنسبة    

)3.(  

  

  
  

ن العملة االجنبية من وزارة المالية خالل       بلغت مشتريات البنك المركزي العراقي م     

مليار دوالر في حين كانت الكميات المـشتراة خـالل عـام            ) 47.5( ما قيمته    2014عام  

ملحق الجـدول   %) 23.4-(مليار دوالر اي بنسبة انخفاض بلغت       ) 62( ما قيمته    2013

)4.( 
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  التســهـيالت القائمـة 

 تسهيالت ايداعات وتسهيالت اقراض تسهيالت القائمة الى نوعين هيالتقسم   

سعر (وتنطلق آلية العمل بها من خالل مؤشـرات معدل سعر فائدة البنك المركزي 

ويساعد ذلك في اعطاء اشارات تؤثر في اتجاه هيكل اسعار الفائدة والتي تؤدي ) السياسة

  .بالنتيجة الى السيطرة على مناسيب السيولة 

  

 تسهيالت اإليداعات القائمة •

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

، كما استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام           2014سنوياً خالل عام    

 ثم تم تخفيـضه الـى       2/1/2014من تاريخ   %) 2(الى  %) 4(وقد تم تخفيض الفائدة من      

انخفض الرصيد القائم لتسهيالت االيـداعات القائمـة   لذلك  ،  9/6/2014اعتبارا من   %) 1(

مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في      ) 383(، حيث بلغ    2014بالدينار العراقي نهاية العام     

  مليار دينار، اي بنسبة انخفاض بلغت ) 3134( والذي بلغ 2013نهاية عام 

  ).5(ملحق الجدول %) 87.8-(

  

 قائمةتسهيالت اإلقراض ال •

اما تسهيالت اإلقراض القائمة فقد واصل البنك عمله بهـذه األداة تنفيـذاً               

ألهداف سياسة البنك المركزي النقدية بهدف منح االئتمان الى المصارف وبما           

يضمن السيطرة على السيولة المصرفية والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة           

  -:ا وكاالتيالتي وضعت لكل نوع منه) اإلشارات السعرية(

  

  .سنوياً% 8 االئتمان األولي         -      •

  . سنوياً% 9  االئتمان الثانوي       -      •

  .سنوياً%  9.5 قرض الملجأ األخير   -      •

  

  . ولم تقدم إي من المصارف الحكومية أو األهلية على أي من هذه االئتمانات لغاية تاريخه

  



20 

 

  
  

  

  االحتيـاطــي اإللـزامي 

للـدينار  % 15 باعتماد نسبة االحتياطي االلزامي بنـسبة        2014مر البنك عام    است  

العراقي والدوالر االمريكي على كافة الودائع المصرفية سواء كانت ودائـع حكوميـة او              

يحـتفظ بهـا فـي خـزائن        % 5يحتفظ بها في خزائن البنك و       % 10قطاع خاص بواقع    

ع بالدوالر فيحتفظ بها بالكامـل فـي خـزائن          المصرف بالنسبة للودائع بالدينار اما الودائ     

 احتفظ البنك المركزي بكامـل نـسبة االحتيـاطي          2014/البنك، واعتبارا من شهر اب      

االلزامي للدينار والدوالر على كافة الودائع المصرفية سواء كانـت حكوميـة او ودائـع               

 . القطاع الخاص لديه

  

مليار ) 7045 (2014 نهاية عام     بلغ االحتياطي اإللزامي علـى الودائع الحكومية     

مليار دينار مسجالً بذلك ارتفاعـاً      ) 6130(دينار، فـي حين بلغ رصيده في العام السابق         

، أما رصيد االحتياطي االلزامي على ودائع القـطاع الخاص نهاية عـام            %)14.9(بنسبة  

ـ    ) 3496(مليار دينار بعد أن كان      ) 3532( فقد بلغ    2014 ، 2013ام  مليار دينار نهاية ع

ملحق الجدول  يعزى ذلك الى ازدياد الودائع المصرفية       و%) 1.03(اي بنسبة ارتفاع بلغت     

)6(.  
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  الحـواالت والـســندات    

استنادا إلى قانون الدين العام الذي خول وزارة المالية إصدار حواالت خزينة مضمونة     

اعتباره وكيال ماليا لوزارة المالية من قبل حكومة العراق ويقوم البنك المركزي العراقي ب

بإدارة مزادات حواالت خزينة حكومة العراق نيابة عن وزارة المالية التي ستقوم طبقاً 

                              .بإصدار حواالت خزينة إلغراض التمويل الحكومي السنوية لمحددات قانون الموازنة

ارة المالية نظاماً والية لمزادات حواالت وللوصول إلى أهداف هذا التمويل حددت وز

  .خزينة حكومة العراق

  

 مزادات وزارة المالية  •

 بإقامة مزاداتها عن طريق نظام 2014استمرت وزارة المالية خالل عام 

)GSRS ( لالجآل)يوم وبسعر متعدد، حيث اقامت الوزارة) 364 و 182 :  

ينار لالصدارية، بلغ مليار د) 500(يوم وبمبلغ ) 182(مزادات بأجل ) 4( - 

 .مليار دينار) 1596(المباع الفعلي 

مليار دينار لالصدارية، بلغ ) 500(يوم بمبلغ ) 364(مزادات بأجل ) 3( - 

مليار دينار وتراوح مدى سعر الخصم لكل ) 1476(المباع الفعلي منها 

 ).4.9(، فيما بلغ معدله )6.50 -5.10(المزادات اعاله ما بين 

    2014يوم خالل عام ) 364 و 182(ته الوزارة لالجلين بلغ مجموع ما صدر - 

 . ترليون دينار) 1(ترليون دينار فيما بلغ المسدد مايزيد عن ) 3(بحدود 



22 

 

مليار دينار تمثلت باقامة ) 590(بلغ المباع  فقد 2013وبالمقارنة مع عام  - 

مليار ) 80(يــــــــوم، ثالثة منها بمبلغ ) 182( بإجل اتمزاد) 10(

مليار دينار لالصدارية ) 50(ار لالصدارية الواحدة وسبعة مزادات بمبلغ دين

%) 420.5( بنسبة 2014الواحدة، اي ان المبيعات سجلت ارتفاعا خالل العام 

، واقتصار مليار دينار) 500(ويعزى ذلك الى رفع مبلغ االصدارية الى 

 ملحق يوم فقط وكما يوضحه) 182( على اصدارية الجل 2013مبيعات عام 

 . )7(الجدول 

مليون دينار لصالح ) 134250(اصدرت الوزارة خالل هذا العام حوالة بمبلغ  - 

عام مصرف الرشيد والتي تمثل الدفعة الثانية من الحوالة الصادرة لصالحه 

مليون دينار لغرض دفع التعويضات في هيئة ) 268500(بمبلغ  2013

 .دعاوى الملكية

 وليست )اقتراض داخلي(نة لمدة سنة تمثل كما اصدرت الوزارة حوالة خزي - 

مليار دينار لصالح مصرف ) 500(ترليون دينار مقسمة ) 3(استثمار بمبلغ 

يون لصالح لتر) 2(مليار دينار لصالح مصرف الرشيد و) 500(الرافدين و

 .2014هيئة التقاعد الوطنية لتغطية العجز للفترة المتبقية من السنة المالية 

  

 رفيةالترتيبات المص

 المتضمنة اعادة جدولة 26/10/2010استناداً الى الترتيبات المصرفية الموقعة في  - 

الدين المترتب على وزارة المالية لصالح البنك المركزي فقد استمرت وزارة 

مليار دينار ) 100( بقيمة 31/3/2014المالية بتسديد اقساط ربع سنوية ابتداءاً من 

 . للقسط الواحد

  . تمثل مبلغ القسط مع الفائدة2014مليار دينار خالل عام ) 399(تم تسديد مبلغ  - 

 

 حواالت وسندات البنك المركزي   •

 ومن ثم التـأثير علـى        الفائضة  السيوله المصرفية  في    يمكن للبنك المركزي التأثير     

أسعار الفوائد لآلجال قصيرة األمد وذلك بشراء وبيـع األوراق الماليـة الحكوميـة، إن               

االوراق المالية في السوق ومن موجودات البنك المركزي العراقـي سـتؤدي            عملية بيع   

أي بتخفيض أرصدة المصارف في حـسابات       ( إلى سحب السيوله من النظام المصرفي       

وبالمقابل فأن قيام  البنك المركـزي العراقـي         ) احتياطياتها مع البنك المركزي العراقي    
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ـ          أي مـن أرصـدة حـساباته        ( صرف  بالشراء من السوق سيزيد من السيوله لـدى الم

إن مثل هذه العمليات للسوق المفتوح ستوجد أداة ثانوية مهمة وتـوفر إدارة            ) االحتياطية  

، )باالشتراك مع نافذة بيع وشراء العملـة األجنبيـة            ( في السوق  سيولةتحكم بال فعالة لل 

ل العـام   حيث استمر البنك المركزي العراقي بإقامة مزادت الحواالت والـسندات خـال           

  -:يوم باستخدام سعر القطع المتعدد  حيث ) 91( و بآجل 2014

مليـار  ) 200( بمبلـغ    2014مزاد خالل عـام    ) 26(أقام البنك المركزي العراقي      - 

  . الغاء مزاد واحدم وتلالصدارية الواحدة

 %)4.96(مليار دينار وبمعدل سعر قطع ) 3482(بلغ المباع الفعلي  - 

 .مليار دينار) 3572(واالت  فيما بلغ المسدد من الح - 

) 3307(بلغ المباع من الحـواالت         فقد   2013وبالمقارنة مع ما تحقق خالل عام        - 

 بنـسبة   2014مليار دينار وبهذا تكون المبيعات قد سجلت ارتفاعـاً خـالل عـام              

 .)8( ملحق الجدول %)5.3(

  

  

  

 

  

    

  



مليار دينار

صافي العملة الشـهر
في التداول

الودائع 
M2اخرىM1الجارية

3082033232640521172775779آانون الثاني2013
3101434011650251218777212شباط
3211134024661351233078465اذار
3343436178696121239282004نيسان
3417835875700531254182594مايس
3413737086712231295284175حزيران
3373737064708011289883699تموز
3364735900695471313982686آب
3411537291714061326484670ايلول

3460437175717791334685125تشرين االول
3450137297717981349185289تشرين الثاني
3499538836738311384887679آانون االول

3520439300745041401988523آانون الثاني2014
3448537928724131421886631شباط
3444138330727711405286823اذار
3549138292737831417987962نيسان
3558236450720321442586457مايس
3640936370727791380486583حزيران
3726835956732241404087264تموز
3587433776696501676286412آب
3496334833697961766687462ايلول

3538835803711911778388974تشرين االول
3468935526702151781088025تشرين الثاني
3607236620726921803690728آانون االول*

البيانات اولية *

  عـرض النقـد (M2,M1) ومكوناته لعامي 2013 و2014
جــدول (1)



20132014االشهر

12261222آانون الثاني

12311222شباط

12551222اذار

نيسان
12671218

ايار
12701222

حزيران
12371213

تموز
12181215

12091213اب

12111204ايلول

12201207تشرين االول

12181200تشرين الثاني

12221205آانون االول

12321214المعدل

جــدول  (2)
               المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في 

السوق المحلية  لعامي 2013 و 2014



      مليون دوالر     

المجموعحوالةنقدالمجموعحوالةنقد

46937824251123227603992آانون الثاني
5162729324593424893423شباط
6382017265592737864713اذار
112823773505109931334232نيسان
116837354903133529314266ايار

114340685211137733444721حزيران
126643375603116025003660تموز
108038274907157335815154اب
136237895151144634854931ايلول

116635194685111530284143تشرين االول
112932094338145331204573تشرين الثاني
11613616477791230083920آانون االول
122264100553231145633716551728المجموع

جدول (3)
   الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  لعامي 2013 و 2014       

التاريخ
20132014



مليون دوالر

المشتريات من المبيعات
المشتريات من وزارة المبيعاتوزارة المالية

المالية

39924500ـــــ4252آانون الثاني
3245800034232500شباط
47134000ـــــ2655اذار
3505600042323500نيسان
4903700042663965ايار

5211500047223500حزيران
5603500036605300تموز
4906650051533500اب
5151800049313750ايلول

4685450041435000تشرين االول
4338350045734500تشرين الثاني
4777850039203500آانون االول
53231620005172847515المجموع

        جدول (4)
                            مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  لعامي 2013 و 2014                       

االشهر

20132014



مليار دينار
20132014الشـهــر

32034297آانون الثاني
35773045شباط
35012380اذار
31582284نيسان
3652775ايار

27973149حزيران
3557500تموز
3718323اب
3896353ايلول

2890166تشرين االول
2963345تشرين الثاني
3134383آانون االول

جــــدول  (5)
ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 7 ايام لعامي 2013 و 2014



ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية
6116291063223609آانون الثاني

6030305562703492شباط
5982332363123612اذار
5660339263663544نيسان
5689338463493535ايار

5781336860073724حزيران
6365357657273681تموز
6220360760863504اب
6365329163553484ايلول

6498326567033470تشرين االول
6441342969303488تشرين الثاني
6130349670453532آانون االول

جدول (6)
                               االحتياطي االلزامي لعامي 2013 و 2014                       

         مليار دينار

االشهر 
20132014



ماليين الدنانير

معدل سعر المبلغ المسددالمبلغ المباع 
% الفائدة

182364
ــــ50000ــــــــ80,0001000005.30آانون الثاني 

ــــ50000ــــــــ80,0001000005.26شباط
ــــ50020ــــــــ80,01004.62اذار
500105.10ــــ50,000670004.41343850نيسان
50,0001000004.4550000047550005.83ايار

50000006.00ــــ50,0001000004.49حزيران
06.50ــــ50,000800005.07447000تموز
50,000800004.930500050000006.37اب

ــــ0ــــــــ50,020800104.39ايلول 
ــــ343850ــــــــ50,010500004.29نتشرين االول
ــــ500000ــــــــــــ50000ــــتشرين الثاني 
ــــ0ــــــــــــ50000ــــآانون االول 
*1595850147550010438805.96*590,0408570104.72المجموع 

* معدل سعر الفائدة

جدول (7)
حواالت الخزينة العائدة لوزارة المالية أستحقاق (182 و364) يوم لعامي 2013 و2014

الشهر 

20132014

معدل سعر الفائدة المبلغ المسددالمبلغ المباع 
% 182



ماليين الدنانير

معدل سعر المبلغ المسددالمبلغ المباع 
% معدل سعر المبلغ المسددالمبلغ المباع الفائدة

الفائدة %

1030002600105.33883503790604.70آانون الثاني 

2750102000106.953500002300005.00شباط

4000102900204.953120103400205.00اذار

6000101030004.734000403883504.85نيسان

3800202750104.81834003500005.00ايار

4000004000106.552421003120105.00حزيران

2527004000405.00ــــ600010ــــتموز

1520001834005.00ــــ380020ــــاب

2000004000004.903419502421005.00ايلول 

4.902840502527005.00ــــ379060نتشرين االول

4.952606401520005.00ــــ230000تشرين الثاني 

3400202000004.903146003419505.00آانون االول 

*348184035716304.96*330713031080905.29المجموع 

جدول (8)
حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي أستحقاق (91) يوم خالل عامي 2013 و2014

الشهر 
20132014


