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  ــةــــــــــــــــــقدمـالمـ   

عمى الرغم من المشاكل والصعوبات الكبيرة التي واجيت السياسة النقدية خالل ىذا العام والتي      
 عمى سواق العالمية وانعكاس ذلكسعار النفط في األأيأتي في مقدمتيا االنخفاض الحاصل في 

فضل السبل لمتعامل أتتمثل بضرورة اتباع وتحديات يرادات النفطية وما ستفرزه من مخاطر تراجع اإل
 إلىالنفطية وضمان حماية االقتصاد المحمي يرادات اإلمع ىذا الواقع في ظل االعتماد الكبير عمى 

نشطة لحاصمة في السوق النفطية واعتماد السبل الكفيمة لتنويع األقصى حد ممكن من التقمبات اأ
حداث ألالستنزاف المالي جراء اجانب ا إلى ، النفطية يراداتاإلاالقتصادية وتقميل االعتماد عمى 

 دً تع انيأ الً إمني غير المستقر، عن الوضع األ رىاب )عصابات داعش(، فضالً العسكرية لمواجية اإل
و الركود أسياسة متوازنة وعقالنية في ظل الوضع الراىن لالقتصاد العراقي المتمثل  بحالة االنكماش 

         سجل الناتج المحمي الحقيقي مانسبتو حيثاالقتصادية،  االقتصادي بحسب مؤشرات النمو
فيما لم يتجاوز معدل التضخم ، %(9-السيولة المحمية انخفاضًا بنسبة ) سجمتو  ،%(2.4-)

%(، وآزاء ىذه الضائقة المالية قدم البنك 1.7األساس المرتبة العشرية الواحدة ليسجل مانسبتو )
قتصاد العراقي وتحقيق التنمية األقتصادية وتوسيع نطاق زيًا النعاش األيفتح اً المركزي العراقي برنامج

)الزراعي، الصناعي وصندوق  االئتمان من خالل دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة
( ترليونات دينار لتمكينيا من تقديم القروض إلى الصناعيين والزراعيين وتقديم 5بمبمغ ) األسكان(

الموازنة العامة  دعمكما نشاط االقتصادي وتوفير فرص العمل، القروض اإلسكانية والعقارية دعمًا لم
%( من احتياطيات المصارف 50( ترليون دينار من خالل تشغيل )4.4مقداره ) مبمغلمدولة ب

التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي، إعادة شراء حواالت الخزينة في السوق الثانوية حيث 
( ترليون دينار كمرحمة أولى من تمك السندات وتخصيص مبمغ 6.2ء )قام البنك المركزي بشراء زىا

ما قام البنك في، ( ترليون دينار لممصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصراً 1)
ببيع أوراق مالية ) سندات التسميم اآلجل بعممة الدوالر( نيابة عن وزارة المالية ومن شأن ىذه العممية 

تعميق السوق المالية و/ أو سحب السيولة المحمية لتطوير السوق الثانوية ومن خالل  أن تساعد في
بتكار األوراق المالية كوسائل )لحفظ القيمة(، وبذلك فإنيا ستشجع عمى أتنويع أدوات السوق ب



طرح االدخار وتعزز التوقعات اإليجابية حول مستقبل الدينار العراقي والمالءة المالية لمدولة، وقد تم 
( دوالر وبمبمغ 100000،50000،1000005000، 1000ىذه األوراق )السندات( بخمس فئات )

 إجمالي قدره )ممياري دوالر(.
كما باشر البنك المركزي خالل ىذا العام بطرح سبائك مختمفة األوزان القتنائيا من قبل المواطنين 

وطرح خيارات مختمفة عبر الجياز لغرض تشجيعيم عمى االدخار االختياري من خالل تنويع وسائمو 
 المصرفي.

حسب فيو اليزال بمستوى الكفاية اما بخصوص رصيد االحتياطي األجنبي من العممة األجنبية 
والخامسة  ( عالمياً 37فيما احتل العراق المرتبة )، شيرأكثر من ستة أل داتار يتغطية االستمعيار 
واستمر البنك  ،عمنو مجمس الذىب العالميأمن احتياطيات الذىب ليذا العام بحسب ما  عربياً 

جانب استخدام التسييالت القائمة ممثمة بنافذة  إلى%( سنويًا 6ساس البالغ )عتماد سعر الفائدة األاب
 %(.1يام وبسعر فائدة )أ( 7االستثمار لمدة )
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 عرض النقد  تطورات

 واألىداؼ  يتوافؽ بما  اإصدارى وتنظيـ دو النق  لعرض كبيرة أىمية النقدية السمطات تولي  
 دو النق عرض( المركزي البنؾ) النقدية السمطة تتبع أف  ستدعيياوىو م  الكمية  االقتصادية

توفير لغرض  االقتصاد في(  كماشيةناأل وأ التوسعية فيو تؤثر أف يمكف التي والعوامؿ)
في ظؿ استقرار وتوازف  ليةعايسيؿ الحصوؿ عمى معدالت نمو  ومعدؿ مناسب من
 اقتصادي شامؿ .

 

  (السيولة المحمية) M2بالمفهوم الواسع عرض النقد 

معدؿ  2015عاـ  نياية ( ةمحميالسيولة ال ) ، (M2)عرض النقد بمعناه الواسع  سجؿ   
 ( مميار دينار90728)مقارنة مع  ( مميار دينار82595) ليبمغ %(9-)سالب بمغ  نمو

 سعارباأل جمالياإل%( مف الناتج المحمي 43.1) تونسبما مشكاًل و  2014عاـ  نياية
كؿ مف عرض  انخفاض إلىM2 عرض النقد  الحاصؿ في نمو االنخفاضالجارية، ويعزى 

 .(1ممحؽ الجدوؿ )،  %( عمى التوالي4.9- %،10-بنسبة ) األخرى( والودائع M1النقد )
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كما موضح يا فيلمكوناتيا والعوامؿ المؤثرة  اً ػػػية وفقمحمتحميؿ تطورات السيولة ال وعند  
 إلى األساس( يعود بالدرجة M2) يةمحمالسيولة ال انخفاض سبب أفيالحظ  (1جدوؿ )في ال

( مميار دينار 65435حيث سجؿ ) ،( M1عرض النقد ) نمو الحاصؿ في  االنخفاض
التي تمثؿ  األخرىنمػػػػو الودائػػع  انخفاض، كذلؾ 2014( مميار دينار عػػػػػػػاـ 72692مقابؿ )

( مميار دينار مقابؿ 17160لتسجؿ مامقداره )( والبريد والتأمينات ) الودائع الثابتة والتوفير
  .( مميار دينار18036)
 (1دول )ــــــــــــج                                              

 2015-2011لممدة  لمكوناتها ية وفقاً لمحمالسيولة ا
 مميار دينار

 2015 2014 2013 2012 2011 المكونات

 M1 62474 63736 73831 72692 65435عرض النقد بالمفيـو الضيؽ 

 (10) (1.5) 15.8 2.02 - معػدؿ النمػو%

 17160 18036 13848 11730 9704 األخرىالودائع 

 (4.9) 30.2 18.1 20.9 - معػدؿ النمػو%

 M2 72178 75466 87679 90728 82595عرض النقد بالمفيـو الواسع 

 (9) 3.5 16.2 4.6 - معػدؿ النمػو%

 

    M1يقعرض النقد بالمفهوم الضً 

 %(10-)بنسبة  2015عاـ  نياية اً انخفاض M1)عرض النقد بمفيومو الضيؽ ) سجؿ    
 انخفاض إلىذلؾ  ودويع ،( مميار دينار72692( مميار دينار مقابؿ )65435ليبمغ )

%( عمى التوالي 3.4-%،16.5-بنسبة ) خارج البنوؾنمػػػو الودائع الجارية والعممة 
مستوى حسار أنحالة الركود االقتصادي التي يمر بيا االقتصاد العراقي و  إلىزى يع يذالو 

في الجدوؿ كما موضح ، فاؽ العاـنالسيولة الناجمة مف توجو الحكومة نحو ترشيد اإل
(2  .) 
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 (2) دوؿػػػػػػػػػػػػػج                                       
 (2015-2011لممدة ) (M1ق )نات عرض النقد بالمفهوم الضيً مكوً         

 مميار دينار                                                                                     
 2015 2014 2013 2012 2011 المكونات

 34855 36072 34995 30594 28287 خارج البنوكالعممة 

 ( 3.4)  3.1 14.4 8.2 - نسبة النمو%

 30580 36620 38836 33142 34187 الودائع الجارية

 (16.5) (5.7) 17.2 (3.1) - نسبة النمو%

عرض النقد بالمفهوم الضيق 
M1 62474 63736 73831 72692 65435 
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 في عرض النقد  العوامل المؤثرة 
 

( العوامؿ المؤثرة في 3دناه ) جدوؿألييا في إأظيرت الموازنة النقدية الموحدة المشار       
 انخفاضلمعوامؿ الخارجية الدور الرئيسي في  فا، حيث ك2015عرض النقد خالؿ عاـ 

 ( مميار دينار 101202مف ) ةاألجنبيخفض رصيد صافي الموجودات نا إذد، ػػػػػػػػرض النقػػػػػػػػع
بمغت  انخفاضبنسبة  أي، 2015عاـ  نياية( مميار دينار 78507) إلى 2014عاـ  نياية 
العالمية  األسواؽالنفط في  أسعارالحاصؿ في  االنخفاض إلىويعود ذلؾ  ،%(22.4-)

الموازنة العامة لمدولة  إيرادات انخفاض)  أي، 2014ي مف عاـ نامف النصؼ الث ابتداءً 
 انخفاض إلىدى أمر الذي األ يرادات،ليذه اإل األساسباعتبار العوائد النفطية المصدر 
عرض النقد بما  انخفاضمما أثر في البنؾ المركزي(  إلىمبيعات وزارة المالية مف الدوالر 

مع فقرة الموازنة  ( ةاألجنبيؿ رصيد ىذه الموجودات )شك ، حيث ( مميار دينار7257يقارب )
المؤثرة في  كماشيةنالعوامل ال %( عمى التوالي مف مجموع 4.5%( و)95.5سبتو )نام

العوامؿ التوسعية ( مميار دينار، في المقابؿ بمغ مجموع 23755البالغة )عرض النقد 
 إلىالممنوح  أف) ويشمؿ االئتملصافي ديوف الحكومة  فا( مميار دينار حيث ك16498)

النصيب يتـ طرح الودائع الحكومية (  أفالقطاع الحكومي بصورة حواالت وقروض بعد 
( 15509بمغ مقدار ىذا التوسع ) إذ%(، 94ثر البالغة )كبر في نسبة المساىمة بيذا األألا

في ودائعيا، فيما شكمت   االنخفاضدينار نتيجة لالرتفاع الحاد في ديوف الحكومة مقابؿ مميار 
%( مف مجموع 0.7%( و)5.3سبتو )نام األخرىفقرة ديوف القطاع الخاص والقطاعات 

 العوامؿ التوسعية المؤثرة في عرض النقد. 
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 ( 3جدوؿ )                                         

               2015-2014عامي لعرض النقد والعوامؿ المؤثرة فيو                     

 )مميار دينار(                                                                                                

 Dec.2014 Dec.2015 المكونات
عن العام التغير مقدار 

 السابق
النمو نسبة 
% 

 (22.4) (22695) 78507 101202 ةالجنبيصافي الموجودات 

ديون القطاع الخاص 
 الخرىوالقطاعات 

25755 25873 118 0.5 

 78.5 12483 28379 15896 الديون الحكومية

 (7.1) (10094) 132759 142853 مجموع الموجودات

 (10.0) (7257) 65435 72692 عرض النقد

 (3.4) 3.1 (1217) 34855 36072 البنوكالعممة خارج 

 (16.5) (6040) 30580 36620 الودائع الجارية

 (4.9) (871) 17003 17874 الخرىلودائع ا

 (8) (3026) 34575 37601 الودائع الحكومية

 7.2 1060  (15746) (14686) فقرة الموازنة

مجموع المطموبات غير 
 النقدية

70161 67324 (2837) (4.0) 

 (7.1) (10094) 132759 142853 مجموع المطموبات
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 ةالجنبياالحتياطيات 

بنسػػػػػبة  2015عػػػػػاـ  نيايػػػػػة ةاألجنبيػػػػػرصػػػػػيد االحتياطيػػػػات عمػػػػى الػػػػػرجـ مػػػػػف تراجػػػػػع  
 نيايػة( ترليػوف دينػار 77.4( ترليوف دينػار مقارنػة بالرصػيد البػالغ )63.5%( ليبمغ )17.9)

%( مػف 33.1) تونسػبمػا مشػكاًل  ( ترليوف دينار13.9مقداره ) انخفاضب أي، العاـ السابؽ 
القيمػة  سػتثناءا%( مػف النػاتج المحمػي ب48.8الجاريػة و ) سػعارباأل جمػالياإلالناتج المحمػي 

 وأنػػػ إذ، منػػة زاؿ ضػػمف الحػػدود اآيػػرصػػيده ال أف الً إ، المضػػافة لنشػػاط قطػػاع الػػنفط الخػػاـ 
 . ( شير استيراديًا 16.7يغطي )

 وفقػػػاً  ةاألجنبيػػػدارة االحتياطيػػػات إالتنويػػػع فػػػي  سػػػموب أالعراقػػػي البنػػػؾ المركػػػزي اعتمػػػد 
سمة  األجنبيويتضمف االحتياطي ة ليا، ياف الحموالسيولة والربحية بما يؤمً  فاير الضمأيلمع

بمغػػػت نسػػػبة حيػػػث  ةاألجنبيػػػلػػػدى البنػػػوؾ والسػػػندات الماليػػػة والودائػػػع  ةاألجنبيػػػمػػػف العمػػػالت 
سػػػػترليني البػػػػاوف اإلو  (،%26.6( يمييػػػػا اليػػػػورو بنسػػػػبة )%61) مريكػػػػياألمسػػػػاىمة الػػػػدوالر 

بمػػػػغ عػػػػدد فيمػػػػا   ،مػػػػف مجمػػػػوع االحتياطيػػػػات (%0.4سػػػػترالي بنسػػػػبة )والػػػػدوالر األ%( 12)
داع في البنوؾ يدارة المحافظ االستثمارية واإلاالتفاقيات التي عقدىا البنؾ المركزي العراقي إل

تعزيػػز  إلػىكمػا سػعى البنػؾ المركػزي العراقػي  ،( اتفاقيػات 7)ليػذا العػاـ والمؤسسػات الدوليػة 
والعمػالت  فاالتعاوف مع البنوؾ المركزية والمؤسسات الدولية الرصينة بما يضمف تنويع البمد

قػدرة الدولػة عمػى  يعكػسـ ميػمؤشػر  األجنبياالحتياطي  أفً عتبار ابواالستحقاقات  دواتواأل
 .وجذب االستثمارات الخارجية  العممةة ياتسديد الديوف الخارجية وحم

جميع  نخفاضكمحصمة ال ليذا البنؾ ةاألجنبياالحتياطيات  إجماليفي  االنخفاضجاء     
 األجنبػيرصػيد النقػد فقرة  انخفاضدناه في أحيث يالحظ مف الجدوؿ  ،المكونة ليا الفقرات 

قػدره   اً مبمغػ مسػجالً  2014%( عػف عػاـ 65.2في خزائف البنؾ بنسبة ممحوظة جػدًا بمغػت )
ونيويػػورؾ بنسػػبة  ةاألجنبيػػفػػي البنػػوؾ  رصػػدةاأل انخفػػاض إلػػىضػػافة إ ( مميػػار دينػػار2120)
( مميػار دينػار 66104) فاكػ أف( مميػار دينػار بعػد 57760)لتسػجؿ مػا مقػداره  %( 12.6)

ويعػزى  ةاألجنبيػاالحتياطيػات  إجمػالي%( مف 91)بمغت بنسبة مساىمة  2014عاـ  نياية
الفجوة مابيف مبيعات البنؾ المركزي  مف الدوالر عبر نافذة  إلىفي كال الفقرتيف  االنخفاض

( مميػار دوالر  والمشػتريات مػف الػدوالر مػف وزارة 44.3البالغػة )  ةاألجنبيبيع وشراء العممة 
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فيمػػا سػػجؿ رصػػيد الػػذىب الموجػػود فػػي بغػػداد والخػػارج ( مميػػار دوالر، 32.5الماليػػة البالغػػة )
 إلػػىالػػذىب فػػي سػػوؽ لنػػدف مػػع اإلشػػارة  أسػػعارتغيػػر وذلػػؾ ل %(10.2-) ًا بنسػػبةانخفاضػػ

  .( 4جدوؿ )كما موضح في ثبات كميات الذىب الموجود في بغداد والخارج، 
 

 (4جــــدول )    
       2015 - 2014عامي   نهاية ةالجنبيحتياطيـات ال     

 
 مميار دينار

 2014                2015 البند

 2120                   6085     في خزائن البنك الجنبيالنقد 
  57760                 66104     ونيويورك ةالجنبيفي البنوك  رصدةال 

     3626                  4038     في بغداد والخارجالذهب 
          -                    1136     (SDRحقوق السحب الخاصة )

      63506                77363     ةالجنبياالحتياطيات 

      
 

      
 
 
 
 
 

 

النقد األجنبي 
في خزائن 

 البنك

األرصدة 
في البنوك 
األجنبية 
 ونيويورك

الذهب 
الموجود في 

بغداد 
 والخارج

المكونات الرئيسة لالحتياطيات األجنبية 
 2015لعام 

النقد 
األجنبي في 

خزائن 
 البنك

األرصدة 
في البنوك 
األجنبية 
 ونيويورك

الذهب 
الموجود 
في بغداد 
 والخارج

حقوق 
السحب 
الخاصة 

(SDR) 

المكونات الرئيسة لالحتياطيات 
 2014األجنبية لعام 
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   المستهمك سعارالرقم القياسي لتطورات 

الماليػػة واالقتصػػادية التػػي يمػػر بيػػا العػػراؽ منػػذ منتصػػؼ عػػاـ  األزمػػةعمػػى الػػرجـ مػػف 
 نسػػبياً المحميػػة اسػػتقرارًا  األسػػواؽشػػيدت  جيػػر المسػػتقرة  واألمنيػػةوضػػاع السياسػػية واأل 2014

معػػدؿ التضػػػخـ باالرتفػػػاع الطفيػػؼ فػػػي خػػػالؿ ىػػذا العػػػاـ، تمثػػؿ  سػػعارفػػي المسػػتوى العػػػاـ لأ
 السػمعبعػد اسػتبعاد  سػعارلأ العاـ  ي الرقـ القياسيفالسنوي لمتغير الذي يعد مقياسًا  األساس

و العوامػػػػؿ المناخيػػػػة أالطاقػػػػة (  أسػػػػعارثر بالعوامػػػػؿ الخارجيػػػػة )أالتػػػػي تتػػػػ أي، جيػػػػر المسػػػػتقرة
، فيمػػا سػػجؿ 2014%( لعػػاـ 1.6%( مقابػػؿ )1.7) إلػػىالسػػمع الزراعيػػة(  أسػػعارالموسػػمية )

%( لعػػػػاـ 2.2%( مقابػػػػؿ )1.4)مػػػػا نسػػػػبتو تراجعػػػػًا ممحوظػػػػًا ليسػػػػجؿ معػػػػدؿ التضػػػػخـ العػػػػاـ 
داخميػػة فػػي تحقيػػؽ معػػدالت العوامػػؿ السػػيمت مجموعػػة مػػف المتغيػػرات الدوليػػة و أ، وقػػد 2014

السػمع  سػعارالعػالمي أل االنخفػاضضمف إطار يمكف السيطرة عميػو منيػا  مقبولة  د  تضخـ تع
بحسػب  2015%( عػاـ 19-خفضػت بنسػبة )ناالسػمع الغذائيػة التػي  أسعارية السيما األساس

فػي  ( وذلؾ عمى خمفية وفرة المعػروضFAOمـ المتحدة )جذية والزراعة التابعة لأمنظمة األ
 . ظؿ ضعؼ الطمب العالمي وارتفاع قيمة الدوالر 

فػػي احتػواء التضػخـ فػي ظػػؿ مػػف خػالؿ سياسػتو النقديػة نجػح البنػؾ المركػزي العراقػي 
الحاصؿ في  االنخفاضالتحديات المتمثمة بظاىرة الركود التي يعيشيا االقتصاد العراقي جراء 

 رىابيػػػػػة وظػػػػػروؼ الحػػػػػرب ضػػػػػد عصػػػػػابات داعػػػػػش اإلالعالميػػػػػة  األسػػػػػواؽالػػػػػنفط  فػػػػػي  أسػػػػعار
البنػؾ المركػزي  اعتمػد مع ميامو في دعػـ مسػيرة التنميػة وتحفيػز االقتصػاد العراقػي  مااسجأنو 

 نافػذة بيػع وشػراءعدة اجراءات لدعـ السيولة المحمية،  كما استمر البنؾ المركزي ومػف خػالؿ 
كثػر فاعميػة فػي مف تحقيؽ االستقرار في سعر الصػرؼ الػذي يعػد العنصػر األ ةاألجنبي العممة

وسػػد احتياجػػات القطػػاع  ةاألجنبيػػشػػباع رجبػػة السػػوؽ مػػف العممػػة إمواجيػػة التضػػخـ مػػف خػػالؿ 
 الخاص لتمويؿ استيراداتو. 
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 السياسة النقدية أدوات

  ةالجنبينافـذة بيع وشــراء العممــة    
عبر نافذة بيع وشراء  مريكياأللدينار العراقي تجاه الدوالر احافظ معدل سعر صرف 

( دينار عراقي 1190عمى استقراره بسعر ) 2015في البنؾ المركزي عاـ  ةاألجنبيالعممة 
بمغ معدؿ فيما  ( دينار لكؿ دوالر حوالة/تعزيز رصيد،1187نقدًا وبسعر ) أمريكيلكؿ دوالر 

( 1247) 2015في السوؽ المحمية لعاـ  مريكياألسعر صرؼ الدينار العراقي تجاه الدوالر 
 أي،  2014عاـ  أمريكي( دينار لكؿ دوالر 1214ر بمغ )معدؿ سعمقابؿ دينار لكؿ دوالر 

تفاعؿ عوامؿ الطمب االعتيادي والطمب الناتج  إلىويعزى ذلؾ  ،%(2.7) بمغتزيادة  نسبةب
 .(2عف التوقع / المضاربة ، ممحؽ الجدوؿ )

 

 
 

 شباط شير خالؿ ةاألجنبي العممة وشراء لبيع جديدة تعميمات المركزي البنؾ صدرأ كما
 في مراسمييا لدى بالشراء الراجبة المصارؼ أرصدة بتعزيز تقضي 2015 عاـ مف

 الصرؼ سعر استقرار فالضم وناً ناق بيا المسموح المصرفية العمميات لتمويؿ الخارج
  زبونؾ عرؼأ مبدأ بتطبيؽ المصارؼ البنؾ وجو كما ،األخرى والعمميات التجارة وتمويؿ
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 العممة مف ومشترياتو بمبيعاتو الخاصة جراءاتلإل والمصرفية ونيةناالق السالمة فالضم
 كالرقابة المصارؼ في المتوفرة الوحدات بيف بالتعاوف وذلؾ ،جراضاأل لمختمؼ ةاألجنبي

 يشتبو معاممة أي عف بالغواإل بدورىا لمقياـ مواؿاأل وجسؿ االمتثاؿ ومراقب الداخمية
 .بيا

 في ةاألجنبي العممة وشراء بيع نافذة في مريكياأل الدوالر مف المباعة الكميات سجمت
 عاـ عف%( 18.7-) بنسبة أي دوالر مميار( 10.2) مقداره اً انخفاض المركزي البنؾ

( 38.3) منيا 2015 عاـ نياية دوالر مميار( 44.3)  مقداره   مبمغاً  لتسجؿ 2014
مف مجموع  %(86.5) وبنسبة مساىمة رصيد تعزيز /كحوالة بيعت دوالر مميار

 مساىمة بنسبةو  دوالر اتمميار ( 6)المبيعات، أما مبيعات الدوالر النقدية فقد سجمت 
  2014 عاـ الدوالر مبيعات سجمت فيما ، المبيعات مجموع مف%( 13.5)و  بمغت

 دوالر مميار( 14.6)و كحوالة بيعت دوالر مميار( 37.2) منيا دوالر مميار( 54.5)
 أي، التجارية المصارؼ لدى مفتوحة عتماداتاك بيعت دوالر مميار( 2.7)و كنقد بيعت
 مجموع مف التوالي عمى%( 5) و%( 26.8)،%(68.2) بمغت مساىمة بنسب

 (.3) الجدوؿ ،ممحؽ المبيعات
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فقػػد مػػف وزارة الماليػػة  ةاألجنبيػػمشػػتريات البنػػؾ المركػػزي مػػف العممػػة  إلػػىبالنسػػبة  أمػػا
( مميػار 47.5مقابػؿ  ) 2015خػالؿ عػاـ ( مميػار دوالر 32.5) إلػى  األخػرىخفضت ىي نا

 (.4ممحؽ الجدوؿ )%(  31.6 -) انخفاضبنسبة  أي، 2014دوالر عاـ 
 

 
 

 ـة ــــــــــائمــــــهـيالت القــــــــالتس
 داعات القائمةيتسييالت األ •  
 تسييالت اإلقراض  •  
 

 داعات القائمةيتسهيالت ال    
( البػالغ Policy Rate) سياسػةمل األسػاس فائػدةالسػعر عمػى البنؾ المركزي العراقي  بقىأ     

لغرض تحفيز المصػارؼ تنفيذًا لسياستو النقدية التي يعتمدىا  2015خالؿ عاـ  %( سنوياً 6)
ا واصؿ البنؾ ػػػػػػكم ،ـ التنميةػػػدع لطالبيو لغرض فااالئتملمتوجو نحو السوؽ لتمويؿ المشاريع و 

ات فػػي الممحػػػؽ  نػػػاحيػػػث تشػػير البياـ، أيػػ( 7اسػػتخداـ نافػػػذة االسػػتثمار بالػػػدينار العراقػػي لمػػػدة )
اـ لػػدى ىػػذا أيػ( 7ألجػػؿ )الودائػع المسػػتثمرة بالػػدينار العراقػي  أرصػػدة انخفػاض إلػػى( 5جػدوؿ )

  مقارنػة 2015( مميػار دينػار عػاـ 332%( لتسػجؿ )13.3-ىميػة بنسػبة )لممصػارؼ األ البنؾ
عػػػػف عػػػػزوؼ المصػػػػارؼ  إلػػػػى االنخفػػػػاض، ويعػػػػزى ىػػػػذا 2014( مميػػػػار دينػػػػار عػػػػاـ 383) بػػػػػ

1 2

54463 المبيعات 44304

47515 المشتريات من وزارة المالية 32450
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سػػػعر الفائػػػدة الممنػػػوح مػػػف قبػػػؿ ىػػػذا البنػػػؾ عمػػػى ىػػػذه  انخفػػػاضالمشػػػاركة بيػػػذه النافػػػذة بسػػػبب 
حسػػػػػب مقتضػػػػػيات السياسػػػػػة النقديػػػػػة إزاء الوضػػػػػع الػػػػػذي تػػػػػـ تعديمػػػػػو %( 1) إلػػػػػىالتسػػػػػييالت 

نحػو توظيػؼ مواردىػا الماليػة الفائضػة عمػى التوجػو المصػارؼ  حث االقتصادي الحالي لمبمد و 
 باتجاه السوؽ لتعزيز السيولة.
 تسهيالت اإلقراض القائمة

تسػػػييالت اإلقػػػراض القائمػػػة فقػػػد واصػػػؿ البنػػػؾ عممػػػو بيػػػذه األداة تنفيػػػذًا ألىػػػداؼ  أمػػػا 
 المصارؼ بما يضمف السيطرة عمى إلى فاسياسة البنؾ المركزي النقدية بيدؼ منح االئتم

السيولة المصرفية والتأثير فييػا مػف خػالؿ معػدالت الفائػدة )اإلشػارات السػعرية( التػي وضػعت 
 -تي:لكؿ نوع منيا وكاآ

      - سنويًا.8األولي          فااالئتم % 
      -  سنويًا. 9وي       ناالث فااالئتم % 
      -    سنويًا.9.5قرض الممجأ األخير  % 

 ة تاريخو.ياات لغنامف ىذه االئتم أيمف المصارؼ الحكومية أو األىمية عمى  أيولـ تقدـ 
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 االحتيـاطــي اإللـزامي 
 اً انخفاض 2015 عاـ نياية الحكومية الودائع عمى اإللزامي االحتياطي رصيدسجؿ    

 عاـ نياية دينار مميار( 7045)مقابؿ مميار دينار ( 6233) ليبمغ%( 11.5-)بنسبة 
 جؿس إذ ،الخاص القطاع لودائع اإللزامي االحتياطي رصيد مع الحاؿ كذلؾ ،2014

مقابؿ  2015 عاـ نياية دينار مميار( 3157) ليبمغ%( 10.6-) ةػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنس اً انخفاض
 الودائع انخفاض إلىذلؾ  ويعزى السابؽ، العاـ مف المماثمة ةمدلم دينار مميار( 3532)

 (.6) الجدوؿ ممحؽ التجارية المصارؼ لدى المصرفية
 

 
 
 الحواالت والسندات  

وراؽ المالية الحكومية )حواالت البنؾ المركزي خالؿ ىذا العاـ ببيع األ استمر
ضا بإقامة أي، واستمر  الخزينة( نيابة عف وزارة المالية مف خالؿ مزادات حواالت الخزينة

العمؽ المالي المنشود وضبط مناسيب السيولة تحقيؽ ذلؾ لغرض المزاد الخاص بحواالتو و 
 عمى المدى القصير.
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 ت وزارة الماليةحـــــواال
 
 مزادات حواالت وزارة المالية  -:والً أ

النظاـ الػجديد ) نظاـ الحفظ المركزي باستخداـ وزارة المالية إقامة مزاداتيا  واصمت
قامت الوزارة خالؿ أمتعدد، حيث قطع بسعر  اً ( يوم364)جؿ آ (CSDوراؽ المالية لأ

  :2015عاـ 

 لإلصدارية( مميار دينار 200بمبمغ ) اً ( يوم364جؿ )أ( مزادات ب3) -
خصـ سعر بمعدؿ  ( مميار دينار364.5، بمغ المباع الفعمي )الواحدة

(5.5)%. 

 عاـ السداد ةستحقمالو  2014عاـ المصدرة الحواالت مف  سددمالبمغ مجموع  -
 .اً ( يوم 182،364) يفجمألمميار دينار  (2228) 2015
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 حواالت البنك المركزي 
( 91جػؿ )آب 2015ت الحػواالت خػالؿ عػاـ ااستمر البنؾ المركزي العراقي بإقامة مزاد

 -متعدد  حيث : قطعباستخداـ سعر  اً يوم

 لإلصػداريةدينػار ( مميار 200بمبمغ ) اً مزاد( 26أقاـ البنؾ المركزي العراقي ) -
 .( مميار دينار4832) بمغ المباع الفعمي، الواحدة

 .%(4.72بمغ معدؿ سعر قطع ) -
 ( مميار دينار.4605.2بمغ المسدد مف الحواالت ) -
بنسػػػػبة  ارتفاعػػػػاً ( مميػػػػار دينػػػػار 4832البالغػػػػة ) 2015حققػػػػت مبيعػػػػات عػػػػاـ  -

ممحػػػؽ الجػػػػدوؿ ، (3482)بمبيعػػػات العػػػاـ السػػػابؽ البالغػػػة  قياسػػػاً %( 38.8)
(7). 

  
              

 الداخمي امـــن العــديــال      
 االنخفػػػاض أف إذافرت عػػػدة عوامػػػؿ لزيػػػادة تفاقميػػػا، ضػػػزمػػػة ماليػػػة تأ العػػػراؽ يواجػػػو       

مع اجتياح عصابات داعش مناطؽ واسعة مػف البمػد ومػع  تزامف النفط  أسعارالحاصؿ في 
عػداد أعبػاء الماليػة عمػى الحكومػة بارتفػاع المواجيػة ليػذه العصػابات ازدادت األ كمفػةتعاظـ 

مػػر األ ،يف مػػواطف يعيشػػوف فػػي ظػػروؼ بالغػػة الصػػعوبةيػػكثػػر مػػف ثالثػػة مالأ إلػػىالنػػازحيف 
بيػدؼ ضػغط النفقػات والتركيػز عمػى جػراءات تقشػفية متعػددة إ إذاتخػ إلىالحكومة الذي دفع 

 ولويات وتأجيؿ الكثير مف المشاريع االستثمارية.األ

صدار حواالت لغرض إطار البحث عف مصادر تمويؿ جديدة قررت وزارة المالية إوفي 
 2004( لسنة 95دارة المالية والديف العاـ رقـ )وف اإلناق إلىواستنادًا  تمويؿ عجز الموازنة،

الذي خوؿ وزارة المالية إصدار حواالت خزينة  2004( لسنة 1والتعميمات الصادرة رقـ )
مزادات ىذه اليتولى البنؾ المركزي إدارة و تباع وفؽ مزادات الحكومةمضمونة مف قبؿ 

إقامة   2015عاـ لمالية خالؿ اخطة وزارة  تضمنتفيما ،  حكومةلم عتباره الوكيؿ المالياب
 .اً ( يوم364)جؿ آ مزادات سنوية ةثالث
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 2015 تغطية عجز الموازنةلحواالت 
 -واًل:أ

مجموع مبالغ إصداريات حواالت الخزينة )حواالت االحتياطي اإللزامي(  بمغ  -
 ( مميار دينار.4352.8) 2015لتمويؿ عجز موازنة عاـ 

دفع (  لالمخصومةحواالت ال الخزينة ) مجموع مبالغ إصداريات حواالتبمغ  -
 ( مميار دينار.6225.4رواتب منتسبي شركات التمويؿ الذاتي )

مصرؼ العراقي لمتجارة لتغطية عجز موازنة الخزينة لصالح ت حواالصدار إ -
 .مميار دينار (1200)بمبمغ  2015 عاـ

 
 -:ياً أنث

( مميار دوالر 2بمبمغ )قرض المصرؼ العراقي لمتجارة لصالح وزارة المالية  -
لكؿ  اً ( دينار 1166( مميار دينار، الذي تـ تقييمو بسعر صرؼ )2332المعادؿ لػ )

 .أمريكيدوالر 

 اً قرضالكيرباء  وزارة في ذاتيا الممولة المديريات لمتجارة العراقيمنح المصرؼ  -
ة المشاريع يلتغط( مميار دينار 702.6) إلىالمعادؿ  دوالر مميوف (600بمبمغ )

 .المالية وزارة قبؿ مف التسديدسيتـ و  2014لعاـ االستثمارية 

( 9758.5لشركات التمويؿ الذاتي بمبمغ ) اً منح مصرفي الرافديف والرشيد قرض -
  .2014ة يالغ 2010عواـ مف لدفع رواتب منتسبييا لأ مميار دينار

  -:ثالثاً     

 سندات التسميـ اآجؿ بعممة الدوالر

نيابة عف  مريكياألطرح البنؾ المركزي سندات التسميـ اآجؿ بعممة الدوالر  -
( مميار دوالر، بيعت منيا 2) إجماليبمبمغ  2/8/2015وزارة المالية في 

بسعر  دينار عراقي ارممي( 14.5عادؿ )يام أي أمريكيدوالر مميوف ( 13.3)
 .( دينارًا لكؿ دوالر أمريكي1095)
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 الدين الحكوميعادة جدولة إاتفاقية  

( مميار دينار والفائدة 100سددت وزارة المالية القسط السادس عشر البالغ ) -
 6/4/2015( مميار دينار بتاريخ 30.9صؿ الديف المتبقي البالغة )أعمى 

تفاقية إعادة جدولة ، استنادًا ال31/12/2014والمستحقة الدفع بتاريخ 
 المالية والبنؾ المركزي.الترتيبات المصرفية بيف وزارة 

الديف العاـ القائـ )الداخمي( فقد ارتفع رصيده بما  إجماليما يخص  في أما -
 إلى%( ليصؿ 237.6بنسبة ) أي ،( مميار دينار22623يقارب )

( مميار دينار 9520مقارنة بمبمغ ) 2015عاـ  نياية( مميار دينار 32143)
الناتج المحمي  إلىوبذلؾ ارتفعت نسبة الديف العاـ الداخمي  ،2014عاـ 

، كما 2014%( عاـ 3.7مقابؿ ) 2015%( عاـ 16.8لتبمغ ) جمالياإل
  (.6موضح في جدوؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 ( 6جػػػػػػػػػدوؿ )                                  

 2015و 2014تطورات الديف العاـ  الداخمي لعامي 
 مميار دينار                                                                

 2015 2014 التفاصيل

 2355.5 2455.5 )الترتيبات المصرفية(الدين المتبقي بذمة وزارة المالية

حواالت الخزينة الصادرة مناصفة بين مصرفي الرافدين 
 1837 1837 والرشيد

( يوم364،182)مزاد حواالت الخزينة   2227.5 364.5 

حواالت الخزينة الصادرة لصالح مصرفي الرافدين والرشيد 
 3000 3000 وهيئة التقاعد الوطنية 

2015حوالة المصرف العراقي لمتجارة لتغطية عجز موازنة    -  1200 
 4352.8 -  2015لزامي لتغطية عجز  موازنةحواالت االحتياطي اإل 

الحواالت المخصومة لدفع رواتب منتسبي شركات التمويل 
 6225.4 - الذاتي 

قرض  المصرف العراقي لمتجارة بمبمغ ممياري دوالر المعادل 
( مميار دينار2332) إلى  - 2332 

 14.5 -  بعممة الدوالر المقيم بالدينار العراقي سندات التسميم اآلجل
 9758.5 - قروض شركات التمويل الذاتي

قرض المصرف العراقي لمتجارة لممديريات الممولة ذاتيا في 
 702.6 - وزارة الكهرباء

 32142.8 9520 المجموع
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 صائيــــــــــةـــحإلاجـــــــــــــــــــداول ـــال  مالحق
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 جػػدوؿ (1)
 2015و 2014شير عامي ( ومكوناتو ألM2وM1 عػرض النقػد )

     
 مليار دينار

 الشػير
العممة خارج 

 M2 اخرى M1 الودائع الجارية البنوؾ

 88523 14019 74504 39300 35204 2014يناوف الثناك
 86631 14218 72413 37928 34485 شباط

 86823 14052 72771 38330 34441 ارذآ
 87962 14179 73783 38292 35491 فانيس

 86457 14425 72032 36450 35582 أيار
 86583 13804 72779 36370 36409 فاحزير 

 87264 14040 73224 35956 37268 تموز
 86412 16762 69650 33776 35874 آب

 87462 17666 69796 34833 34963 موؿأي
 88974 17783 71191 35803 35388 وؿتشريف األ
 88025 17810 70215 35526 34689 يناتشريف الث

 90728 18036 72692 36620 36072 وؿوف األناك
 87,062 17976 69086 33392 35694 2015يناوف الثناك

 85,963 17934 68029 31407 36622 شباط
 88,944 17909 71035 31923 39112 ارذآ

 89481 18029 71452 31209 40243 فانيس
 90621 17988 72633 32277 40356 أيار
 89630 17908 71722 31826 39896 فاحزير 

 87854 17826 70028 31299 38729 تموز
 85673 17419 68254 31517 36737 آب

 85176 17268 67908 31936 35972 موؿأي
 84752 17087 67665 32020 35645 وؿتشريف األ
 82936 16889 66047 31054 34993 يناتشريف الث

 82595 17160 65435 30580 34855 وؿوف األناك
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 (2جػػدوؿ  )

المعدؿ الشيري لسػعر صرؼ الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في السوؽ 
 2015و  2014المحمية  ألشير عامي 

 دينار/ دوالر

 2015 2014 شهر لا

 1221 1222 يناون الثناك

 1241 1222 شباط 

 1270 1222 ارذآ

 1298 1218 نانيس

 1309 1222 ارأي

 1305 1213 نراحزي

 1230 1214 تموز

 1217 1213 بآ

 1223 1204 مولأي

 1220 1207 ولتشرين ال 

 1219 1200 يناتشرين الث

 1216 1205 ولون ال ناك

 1247 1214 المعدل 
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 (3جدوؿ )
        2015و  2014الكميات المباعة مف الدوالر في البنؾ المركزي لعامي    

     

 مميوف دوالر          

 لشهرا

2014 2015 

 نقد المجموع حوالة نقد
حوالة/ 

 المجموع تعزيز رصيد

 2828 2441 387 3992 2760 1232 يناون الثناك
 1598 1427 171 3423 2489 934 شباط

 2581 2262 319 4713 3786 927 ارذآ
 3078 2525 553 4232 3133 1099 نانيس
 3366 2870 496 4266 2931 1335 ارأي

 4956 4291 665 4721 3344 1377 ناحزير 
 4999 4269 730 3660 2500 1160 تموز

 5464 4780 684 5154 3581 1573 بآ
 3656 3154 502 4931 3485 1446 مولأي

 3670 3217 453 4143 3028 1115 تشرين االول
 4693 4100 593 4573 3120 1453 يناتشرين الث

 3415 2978 437 3920 3008 912 ولون ال ناك

 44304 38315 5989 51728 37165 14563 المجموع
       2735     االعتمادات

 المجموع النهائي
    54463       
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 (4جدوؿ ) 
                        2015و  2014لعامي   مريكياألمبيعات ومشتريات الدوالر      

    
 مميوف دوالر

 لشهرا
2014 2015 

المشتريات من  المبيعات
المشتريات من  المبيعات وزارة المالية

 وزارة المالية

 0 2828 4500 3992 يناون الثناك

 2000 1598 2500 3423 شباط

 2000 2581 4000 4713 ارذآ

 2750 3078 3500 4232 نانيس

 5500 3366 3965 4266 ارأي

 2250 4956 3500 4722 ناحزير 

 3000 4999 5300 3660 تموز

 4000 5464 3500 5153 بآ

 2500 3656 3750 4931 مولأي

 2500 3670 5000 4143 ولتشرين ال 

 3250 4693 4500 4573 يناتشرين الث

 2700 3415 3500 3920 ولون ال أنك

 32450 44304 47515 51728 المجموع

 2735 االعتمادات
  

  
  

 54463 المجموع النهائي
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 (5جػػػػدوؿ  )

 2015و  2014اـ لعامي أي 7داعات القائمة بالدينار العراقي لمدة ياإل أرصدة

 مميار دينار                                                                

 2015 2014 الشـهــر

 359 4297 يانون الثناك

 497 3045 شباط

 400 2380 ارذآ

 40 2284 نانيس

 169 775 ارأي

 283 3149 ناحزير 

 236 500 تموز

 159 323 بآ

 212 353 مولأي

 151 166 ولتشرين ال 

 168 345 يناتشرين الث

 332 383 ولون ال ناك
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 (6جدوؿ )
                        2015و  2014لزامي لعامي االحتياطي اإل   

 مميار دينار         

 2015 2014 شهر لا

الودائع 
 الحكومية

 ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية ودائع القطاع الخاص

 3523 6989 3609 6322 يناون الثناك

 3490 7322 3492 6270 شباط

 3461 6637 3612 6312 ارذآ

 3358 6400 3544 6366 نانيس

 3462 6518 3535 6349 ارأي

 3456 6412 3724 6007 نراحزي

 3428 6434 3681 5727 تموز

 3394 6429 3504 6086 بآ

 3328 6202 3484 6355 مولأي

 3443 6135 3470 6703 ولتشرين ال 

 3233 6209 3488 6930 يانتشرين الث

 3153 6228 3532 7045 ولون ال ناك
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 ( 7جػػػدوؿ ) 
 2015و 2014خالؿ عامي  اً ( يوم91ستحقاؽ )احواالت  البنؾ المركزي العراقي   

      
 يرأنين الدنيمأل

 الشهر 

2014 2015 

 المبلغ المسدد المبلغ المباع 
معدل سعر 

 % الفائدة
 المبلغ المباع 

المبلغ 
 المسدد

معدل سعر 
 الفائدة %

 5.00 284050 315750 4.70 379060 388350 ي ناون الثناك

 5.00 260640 333080 5.00 230000 350000 شباط

 5.00 314600 538060 5.00 340020 312010 ارذآ

 5.00 315750 365000 4.85 388350 400040 نانيس

 5.00 333080 397840 5.00 350000 183400 اريأ

 4.95 338020 400040 5.00 312010 242100 ناحزير

 4.80 561040 400020 5.00 400040 252700 تموز

 4.65 397840 400050 5.00 183400 152000 بآ

 4.50 400040 600070 5.00 242100 341950 لول يأ

 4.25 400020 400050 5.00 252700 284050 ولتشرين األ

 4.35 400050 282000 5.00 152000 260640 ي ناتشرين الث

 4.30 600070 400040 5.00 341950 314600 ول ون األناك

 *4.73 4605200 4832000 *4.96 3571630 3481840 المجموع 

 معدل سعر الفائدة *

     


