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  المقدمـــــــة

  

 الجديد رقم ه البنك المركزي في سياسته النقدية التي انتهجها  منذ صدور قانوناعتمـد

 وتقوية لألسعار وخفض معدالت المستوى العام  الى التصدي للتضخم2004 لسنة 56

 إصالحية بإجراءاتاالستقرار في النظام المالي في آن واحد ، وقد ارتبطت السياسة النقدية 

 السوق النقدية وعمليات الوساطة مع ضرورات أواصر تزامن فيها هدف تقوية اسيةأس

 أدى استقرار القيمة الخارجية للدينار العراقي ، اذ ةومؤازراستقرار سوق التحويل الخارجي 

التي تبنتها السياسة النقدية  السوق إشارات سعريتين قويتين من إشارتينتوازنهما الى تحقيق 

 سعر صرف الدينار العراقي وإشارة سعر الفائدة على الدينار العراقي إشارة هما أهدافهالبلوغ 

     .  األجنبية العملة إزاء

  

 المستهلك  ، كما ألسعار فقرات الرقم القياسي ألهماً ضرعحيث تضمن التقرير 

وكذلك التنبؤ ) M2(والواسع ) M1(تطرق التقرير الى تحليل عرض النقد بمفهوميه الضيق

كميات المباعة ال و الدينار مقابل الدوالر ، سعر صرف2010لثاني من عام ا فصنولة للبالسي

مع االحتياطي للبنك المركزي  الفائدة وأسعاروالمشتراة من الدوالر في مزاد البنك المركزي ، 

 من المباعة حسب آجالها والمبالغ  وحواالت وسندات البنك المركزي مع وزارة الماليةالقانوني

   .  القطعأسعارلحواالت  مع معدالت هذه ا
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  محتويـات التقرير

  

  

  الموضوع                                                  رقم الصفحة     

                                            ــــــــــــــــــ

  

  3                                   . الرقم القياسي السعار المستهلك -

   4.                                                       عرض النقد -

  4                                             .ة النقدية ول التنبؤ بالسي-

  5                                                  . سـعر الصرف -

  6-5 .                         )ء الدوالربيع وشرا( مزاد العملة االجنبية-

  7-6                                                . التسهيالت القائمة -

  8                                              . االحتياطي القانوني -

  9-8                                                  . مزاد الحواالت -

                                                                                         .  الجداول االحصائية -
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   المستهلك ألسعارالرقم القياسي 

رقم القياسي  لا( 2010لربع الثاني من عام     خالل ا  األساسالتضخم  معدل  مؤشر   ارتفع  

 الفواكـه   [ االغذيـة و ]النفط والغـاز  [المشتقات النفطية فقرتي   منه   هلك مستبعداً السعار المست 

 في حين كان قد سجل ارتفاعـا         ذاته قياسا بالفصل السابق له من العام      )%0.24 () ]والخضر

   . )1(كما موضح في الجدول رقم .مقارنة بالفصل ذاته من العام السابق ) %2.9(بنسبة

الرقم القياسي السعار المستهلك      اجمالي يتبين ارتفاع ) 2(قم الجدول ر  من مالحظتنا الى  

 2010للربع ذاته من عام     نقطة  ) 123.1(الى   2009لربع الثاني من عام   نقطة ل  )120.7( من

ارتفاع اغلب فقـرات الـرقم القياسـي اذ         حيث يالحظ    ، %)2(بلغت   نسبة ارتفاع محققا  اي  

تـي  وهي اعلى نسبة ارتفـاع تليهـا فقر       %) 8.3 ( ) السلع والخدمات المتنوعة    (فقرةسجلت  

  (فقرتي على التوالي ثم تليها    )%4.3،%4.9(لتحقق  ) التعليم( و ) السكن،المياه،الكهرباء،الغاز(

، فيما سجلت بقية الفقرات ارتفاعـاً       على التوالي  %)3.4،%3.6(لتسجل  ) المطاعم والصحة   

 انخفاضـاً   فقـد سـجلت   )  نقـل االتصال ،الترفيـه والثقافـة وفقـرة ال       ( اتبسيطا عدا فقر  

      .على التوالي %) 2.5،2.7%،7.1%(

  

             

امي  2009و2010 الرقم القياسي لالسعار بعد االستبعاد  للربع االول والثاني من ع

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

آانون الثاني  شباط  اذار نيسان ايس  م حزيران  

2009

2010
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  عرض النقد

  

بـالمفهوم  الى ارتفاع عرض النقـد      ) 3(الجدول رقم     في اإلحصائيةتشـير البيانات   

 صافي العمله   قرةت ف شكل  2010خالل الربع الثاني من عام      %) 15.6(بنسبة  ) M1(الضيق  

حيـث ارتفـع    ،  %) 50.3(اما الودائع الجارية فكانت بنـسبة       %) 49.7(في التداول مانسبته    

ترليـون  ) 47.5(ترليون دينار في الربع االول الى       ) 41.1(عرض النقد بالمفهوم الضيق من      

ول خـالل الربـع اال    صافي العمله في التداول     فقرة   ، شكلت دينار للربع الثاني من العام ذاته     

  . %)45 (تهااما الودائع الجارية فكانت نسب%) 55(مانسبته 

%) 13.3(حقق ارتفاعا بنسبة    فقد  ) M2(عرض النقد بالمفهوم الواسع     ا بالنسبة الى    ما

 ترليون دينـار  ) 49.3( من   M2حيث ارتفع عرض النقد      ،   2010من عام   الربع الثاني    نهاية

ترليون دينار ) 6.6(أي بزيادة قدرها     اية حزيران  نه ترليون دينار ) 55.9( الى   نهاية شهر اذار  

 أشـباه فقرة   إما،   دينارترليون  ) 5.5(قدارمب الودائع الجارية   زيادة وانعكست هذه الزيادة على   

   .للربع الثاني من العام الحالي  %) 14.8(فشكلت مانسبته النقود 

  

  

  التنبؤ بالسيولة النقدية

  

مهمة البنك المركزي في ادارة السيولة وتعد       ) M2(ة  تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدي    

احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهـاز المـصرفي علـى تكـوين                

  .التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

) 4(وقد جرى التنبؤ بالسيولة النقدية لالشهر الستة القادمة كما ورد في الجدول رقـم                 

 بشقيه االستهالكي   اإلنفاقنتيجة لزيادة   ي  هالتي  حظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة و      حيث نال 

                                                                                              .واالستثماري
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  سـعر الصرف

  

عند سـعر     تجاه الدوالر األمريكي   يستقرار في سعر صرف الدينار العراق     الا مراست

سياسة  نتيجة لل  2009منذ بداية عام     دينار لكل دوالر خالل الربع الثاني من هذا العام        ) 1170(

  .أقامته مزاد العملة البنك من خالل  التي يتبعها النقدية

  

  ) االمريكيبيع وشراء الدوالر( مزاد العملة االجنبية 

  

غيـر   العملة االجنبية كأحد ادوات السياسة النقدية        العمل بمزاد استمر البنك المركزي    

 بغية التحكم بالطلب الكلي ومواجهة الـضغوط        في االقتصاد  ة النقدي لكتلةالمؤثرة في ا  المباشرة  

  الخارجيةالقيمة  على  ايجابيا  اثر  الذي  و قيمة الدينار العراقي   من خالل الحفاظ على      التضخمية  

  . المحليةللعملة

 المباعة والمشتراة في مزاد البنك المركزي فـي         تيبين اقيام الكميا   ) 5( الجدول رقم 

  .2010 مقارنة بالربع االول من عام 2010الربع الثاني من عام 

  

  

  



 6

  

 2010في الربع الثاني مـن عـام        ) النقد والحوالة (بلغت الكميات المباعة من الدوالر      

بنـسبة  اي  مبيعـات الحـواالت     مليـون دوالر    ) 8446(منها  دوالر  مليون  ) 8842(ماقيمته  

مليـون   )397 (بلغـت  النسبة المتبقية حيث     المبيعات النقدية ي حين شكلت    ــف ،%) 95.5(

ـ   ول من العام ذاته     م بيعه من الدوالر في الربع اال      ـاتـا م ـدوالر ، ام   ) 8867(  همـا قيمت

المبيعات اما  %) 93.2(بنسبة  ت اي   حواالت ال مبيعامليون دوالر   ) 8263(مليون دوالر منها    

وفـي العمـوم تـشكل       ،   مليـون دوالر  ) 604(فقد شكلت النسبة المتبقية حيث بلغت       النقدية  

  . الحواالت نسب عالية من مجموع مبيعات مزاد العملة األجنبية 

 مليون) 8001(فقد ارتفعت نسبتها من      اما بالنسبة الى الكميات المشتراة من الدوالر        

مليون دوالر للربع الثاني من العام ذاتـه اي         ) 9000( الى   2010دوالر للربع االول من عام      

  . والتي تمثل جميعها مشتريات من وزارة  المالية تقريباً %)12.5(بنسبة ارتفاع بلغت 

  

  

    

مبيعات ومشتريات الدوالر للربعين االول والثاني 2010
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  التسهيالت القائمة

  تسهيالت االيداعات القائمة -

لتمويل   لغرض تحفيز المصارف   ا البنك المركزي     تنفيذاً للسياسة النقدية التي يعتمده    

مد البنك الى   ع، ونظراً النخفاض التضخم االساس فقد       المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه     

 خالل الربع الثاني من هـذا  )%6( الى )%7(من ) policy Rate(تخفيض سعر الفائدة 

 وخفض اسعار    أيام  سبعة دة لم  بالدينار العراقي   البنك عمله باالستثمار   لالعام ، حيث واص   

يبين الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات      ) 6(  ، الجدول رقم   )%4(الى  ) %5 ( من ةدائالف

بلـغ  حيـث    2010ن عـام    ـ نهاية الربع الثاني م    أيام سبعةالقائمة بالدينار العراقي لمدة     

عام والـذي   ن نفس ال  ـمالربع االول   ع الرصيد القائم نهاية     ـمليار دينار مقارنة م   ) 967(

 ويعزى هذا االنخفاض الـى  %)66(مليار دينار اي بنسبة انخفاض بلغت ) 2843( غ  ـبل

   .وحسب الحاجة  بعض المصارف للسيولة سحب

     القائمةاإلقراضتسهيالت   -

  بهدف منح االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف          2004/بدأ العمل بها منذ آب    

وبما يضمن السيطرة على السيولة المصرفية والتأثير فيها مـن          االساسية للسياسة النقدية    

 معدالتها خالل الربع الثاني مـن        خفضت وقد )االشارات السعرية ( خالل معدالت الفائدة    

  - :تصبح كاألتيلاستنادا الى تخفيض سعر سياسة البنك العام الحالي 

  .سنوياً % 8االئتمان االولي         -       

  .سنوياً % 9مان الثانوي       االئت -       

    . سنوياً%  9.5قرض الملجأ االخير    -       
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  االحتياطي القانوني

  

استخدام هذه االداة تنفيذاً للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك          باستمرت السلطة النقدية    

اطي القانوني علـى  االحتيتخفيض نسبة المركزي تماشياً مع الظروف االقتصادية للبالد فقد تم   

 بعد  %)20(لتبلغ   2010 من عام    لثانيالودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص خالل الربع ا       

ان قيمـة   ) 7(ونالحظ من الجدول رقـم      لعام  ذاته ،     من ا لربع االول   ل%) 25(ان كان بنسبة    

ليار دينار  م) 5695( ماقيمته   حزيراناالحتياطي القانوني علـى الودائع الحكومية بلغت نهاية        

، %)15.4 (نخفاض اي بنسبة ا   ذاته  عام  اذار لل مليار دينار في نهاية     ) 6730(فـي حين كانت    

فقـد   2010نهاية حزيران من عام     اما رصيد االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص         

ـ   من العام ذاته  اذارمليار دينار نهاية    ) 3240(مليار دينار بعد ان كان      ) 2605(بلغ   سبة اي بن

  %). 19.6(بلغت نخفاض ا
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  2010الثاني  مزاد الحواالت للربع 

البنـك المركـزي   وسندات الذي يوضح مزادات حواالت    ) 8(نالحظ من الجدول رقم     

 خمـس   2010لمالية خالل الربع الثاني من عام       اقامت وزارة ا  العراقي ووزارة المالية حيث     

 بواقع مزاد كل اسبوعين الغي منهـا        (Y8-Y3)يوم تمثل المزادات    ) 364(مزادات استحقاق   

  %). 6.9( مليون دينار وبمعدل سعر قطع بلغ )474510(مزاد واحد فقط وتم بيع ماقيمته 

  

يـوم فقـد  اقيمـت       ) 91(بالنسبة الى مبيعات البنك المركزي من الحواالت استحقاق         

بلغت المبيعات الفعلية    ) C8-C5(اربعة مزادات خالل الفترة المذكورة اعاله تمثل المزادات         

  %) .5.2(مليون دينار وبمعدل سعر قطع ) 400020(مليون دينار والمسدد ) 163000(

    



نسبة التغير20092010االشهر

%119.1123.63.8آانون الثاني

%119.3123.33.4شباط

%119.1123.43.6اذار

%119.2123.43.5المعدل

%120123.63.0نيسان

%120.1123.73.0مايس

%120.4123.72.7حزيران

%120.2123.72.9المعدل

معدل التضخم االساس للربع االول والثاني من عامي 2009 و 2010
جدول رقم (1)



المعدلحزيرانايارنيسانالمعدلحزيرانايارنيسان

%127.7129.6127.5128.3132.7129.9128.5130.41.6االغذية والمشروبات غير الكحولية

%118.8119.1119.0119.0121.1121.3121.1121.21.8المشروبات الكحولية والتبغ

%121.7122.2122.3122.1122.4122123.3122.60.4المالبس واالحذية

%118.7118.6118.5118.6124.4124.3124.5124.44.9السكن،المياه،الكهرباء والغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية 
%1.4-115.8115.4115.7115.6113.9114114.3114.1والصيانة

%128.5129.2130.6129.4132.3134.3134.9133.83.4الصحة

%2.5-112.7114.2114.7113.9110.8111.1111.1111.0النقل

%7.1-98.097.698.898.19593.285.291.1االتصال

%2.7-112.4111.8111.3111.8109.3108.9108.4108.9الترفيه والثقافة

%123.0122.9124.1123.3128.3128.5129128.64.3التعليم

%119.1119.7119.7119.5123.6123.7124.1123.83.6المطاعم

%118.6119.5120.2119.4127.4129.6131129.38.3السلع والخدمات المتنوعة

%120.3121.1120.6120.7123.8123122.6123.12.0الرقم القياسي العام لالسعار

جدول رقم (2)

نسبة التغيير% 2010المكونات 2009

الرقــم القياســي السعــار المســتهلك للربــع  الثاني مـــن عامــي  2009 و 2010



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداولM1 M2 الشهر

378284621621523163058304آانون الثاني/2010

392744767121907173678312شباط

410604928922681183798142اذار

430055122423242197638129نيسان

447685305123344214248190ايار

474675585123586238818290حزيران

جدول رقم (3)

عــــرض النـقــد ومكوناتــه للــربعيــن  االول  والثانـي 2010



عرض النقد M2الشهر

36187آانون الثاني/2009

37659شباط

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

42921تشرين االول

43814تشرين الثاني

45443آانون االول

46216آانون الثاني/2010

47671شباط

49289اذار

51224نيسان

53051ايار

55851حزيران

57295تموز

58739اب

60183ايلول

61628تشرين االول

63072تشرين الثاني

64516آانون االول

جدول رقم (4)
    التنبؤ بالسيولة النقدية للربعين الثالث والرابع  

من عام 2010



المبالغ بماليين  الدوالرات 

المبعات بموجب المبيعات نقداالشهر
المشتريات من مجموع المبيعاتحوالة

وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف ودوائر 

الدولة
مجموع المشتريات

4,000ـــــــ2092,7262,9354000آانون الثاني/2010

2002,5572,75720000.0042,000شباط

1952,9803,17520000.922,001اذار

6048,2638,8678,0000.9248,001المجموع 

3,000ـــــــ1172,7642,8813000نيسان 

2,000ـــــــ1063,0633,1692000ايار

4,000ـــــــ1732,6192,7924000حزيران 

9,000ـــــــ3978,4468,8429,000          المجموع

مبيعات ومشتريات الدوالر في مزاد البنك المرآزي العراقي للفترة من آانون الثاني ولغاية حزيران 2010
جدول رقم (  5  )



المبالغ بمليارات الدنانير

االيداعات القائمةالشهر

3086آانون الثاني/2010

3366شباط

2843اذار

2390نيسان

2272مايس

967حزيران 

جدول رقم (6)
االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة (7 ايام ) للربعين االول والثاني من عام 2010



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةالشهر

62453096آانون الثاني/2010

63863464شباط

67303240اذار

53652536نيسان

55832648آيار

56952605حزيران

جدول رقم (7)
االحتياطي القانوني للربعين االول  والثاني مـن عـام 2010



االرقام بماليين الدنانير

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

2000006.51610007.0ــــــــ2000005.8ــــــــكانون الثاني/2010

ــــــــ3005006.0ــــــــ1000005.51000105.5شباط

2000006.0ــــــــــــــــــــــــ3000205.2اذار

*3610006.5*5005006.2ــــــــ*3000105.7*4000205.4المجموع

2835106.0ــــــــــــــــــــــــ480005.1نيسان 

810005.6ــــــــــــــــــــــــ1150005.3ايار 

1100009.0ــــــــــــــــــــــــــــــــحزيران 

*4745106.9ــــ0ــــــــــــ0*1630005.2المجموع

        معدل سعر القطع

جــــدول رقـــــــم (8)

حواالت وزارة الماليةحواالت وسندات البنك المركزي

حواالت 364 يوم حواالت 182 يومحواالت 91 يومحواالت 182 يومحواالت 91 يوم الشهر

مزادات حواالت وسندات البنك المركزي استحقاق (182،91) يوم وحواالت وزارة المالية استحقاق (364،182،91) يوم للربع االول  والثاني  لعام  2010

*


