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  المقدمة

 بتنفيذ سياسته النقدية الرامية لتحقيق      ٢٠٠٩خالل عام    استمر البنك المركزي العراقي     

اهدافه القانونية المتمثلة بتحقيق هدفي استقرار سعر الصرف وانخفـاض معـدالت التـضخم              

ومع استدراك اهمية تطور ظاهرة الركود العالمي والتأثر به حيـث بـدأ بـالتحول               . السنوي

 تطبيقه للسياسة النقدية المتشددة الى السياسة النقدية المتساهلة نسبياً وسيواصـل            التدريجي من 

العمل بها من خالل ادواته الستراتيجية المتمثلة بتخفيض اسعار الفائدة االسمية للبنك المركزي             

)Policy Rate (    ،وبالشكل الذي يجعل سعر الفائدة الحقيقي موجب ويـشجع علـى االدخـار

لنظر في ادارة ادوات السياسة النقدية المعنية بضبط مناسيب الـسيولة المعبـر             وكذلك اعادة ا  

عنها باالحتياطيات المصرفية الفائضة  لتحفيز المصارف بالتوجه نحو السوق السناد اتجاهات            

السياسة النقدية في توفير االئتمان والتمويل المصرفي وهذا ماتم العمل به من خالل تقلـيص               

  .طاع المصرفي لدى البنك المركزيمنافذ استثمار الق

    

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

 كما تطرق الى تحليل      ٢٠٠٩فقرات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وماوصل اليه خالل عام          

ة اشهر القادمة، تنـاول     عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع ووضع السيولة والتنبؤ بها للست         

التقرير ايضاً شرحاً عن سعر الصرف والكميات المشتراة والمباعة من الدوالر في مزاد البنك              

 وحـسب آجالهـا  المركزي وكذلك مزادات حواالت وسندات البنك المركزي ووزارة الماليـة        

اض القائمة  وتمت االشارة الى تسهيالت االيداعات واالقر      ومبالغ االصداريات واسعار القطع،   

  . وسعر فائدة البنك
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  محتويات التقرير

  

                          الموضوع                                       رقم الصفحة

                        ـــــــ                                     ــــــ
 
 ٣                         .            الرقم القياسي السعار المستهلك -

 ٤.                                                        عرض النقد -

 ٥ -٤.                                              التنبؤ بالسيولة النقدية -

 ٥.                                                      سعر الصرف -

  ٦).                بيع وشراء الدوالر االمريكي (مزاد العملة االجنبية -

                   ٨ -٧.                           تسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي-

        ٩ -٨.                                                 االحتياطي القانوني -

 ٩                                .                  مزادات الحواالت -

  .الجداول االحصائية -
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  الرقم القياسي السعار المستهلك

  

الرقم القياسي السعار المستهلك مطروحاً     ( اي   ٢٠٠٩بلغ معدل التضخم االساس لعام        

بعـد ان سـجل معدلـه       ) %٧.١) ( منه فقرة الوقود واالضاءة وفقرة النقـل والمواصـالت        

، ونالحظ مـن الجـدولين رقـم        )١(في العام السابق وكما مبين في الجدول رقم         ) %١٣.٠(

نقطـة مقابـل     ) ٢٤١٥٥.١(  سـجل  ٢٠٠٩ان الرقم القياسي السعار المستهلك لعام       ) ٣و٢(

، حيث يالحظ انخفـاض     )%٢.٨(  اي بنسبة انخفاض قدرها    ٢٠٠٨نقطة لعام   )  ٢٤٨٥١.٣(

هلك اذ سجلت فقرة الوقود واالضاءة اعلـى نـسبة          أغلب مكونات الرقم القياسي السعار المست     

، تليها فقرة االقمشة والمالبـس      ٢٠٠٨مقارنة بنظيرتها في عام     ) %٣٧.٣(انخفاض اذ بلغت    

فيما جاءت فقرة النقل والمواصالت بالمرتبة الثالثـة        ) %٣.٥(واالحذية لتسجل انخفاضاً بنسبة     

والخدمات الطبية واالدوية بنـسبتي     ) االثاث(تلتها كل من فقرة السلع المنزلية        ) %٢.٢(بنسبة  

على التوالي، اما بقية الفقرات فقد سجلت ارتفاعاً مقارنة بعام          ) %٠.٦ ، %٠.٥(انخفاض بلغتا   

تليها فقرة المواد الغذائيـة بنـسبة       %) ٧.٩( حيث سجلت فقرة االيجار ارتفاعاً بنسبة        ٢٠٠٨

دمات متنوعة بنسبة ارتفاع بلغـت      فيما جاءت فقرتي الدخان والكحوليات وسلع وخ      %) ٧.٦(

  . لكل منهما%) ٥.٨(

  

  

الرقم القياسي لالسعار لعامي 2008 و 2009
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  عرض النقد

  

الذي يبين تفاصيل عرض النقد ومكوناتـه نالحـظ بـأن           ) ٤(من خالل الجدول رقم     

  شكل صافي    ٢٠٠٩ترليون دينار نهاية عام     ) ٣٧.٣ ( بلغ M1عرض النقـد بالمفهوم الضيق     

 ، حيـث    )%٤١.٦( نسبة الودائع الجاريـة      وشكلت) %٥٨.٤(العملة في التداول منه مانسبته      

ترليـون  ) ٢٨.٢( والذي بلـغ    ٢٠٠٨مقارنة بنظيره عام    ) %٣٢.٣(ارتفع عرض النقد بنسبة     

اما الودائع الجارية فقد بلغت نسبتها      ) %٦٥.٦(دينار كانت نسبة صافي العملة في التداول منه         

)٣٤.٤%.(  

 ترليون دينـار نهايـة عـام        )٤٥.٤ (M2فيما بـلغ عرض النقـد بالمفهوم الواسع         

، حيث سجل عرض النقد ارتفاعاً بنـسبة        %)١٧.٧(  شكلت فقرة اشباه النقود مانسبته        ٢٠٠٩

ترليون دينار ، ومـن خـالل       ) ٣٤.٩( والذي بلغ    ٢٠٠٨مقارنة بنظيره في عام     % ) ٣٠.١(

) ١٠.٥( بمقـدار    ٢٠٠٩االرقام اعاله نلحظ ازدياد عرض النقد نهاية كانون االول من عـام             

 والذي انعكس في زيادة الودائـع الجاريـة بمقـدار           ٢٠٠٨ترليون دينار عن نظيره من عام       

  . ترليون دينار وهذا دليل على زيادة الوعي المصرفي) ٥.٨(

    

   

  التنبؤ بالسيولة النقدية

  

مهمة البنك المركزي فـي ادارة الـسيولة         ) M2(تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية        

ر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي على تكـوين            وتعد احد عناص  

  .التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة الحدوث

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

يادة تعتبر نتيجة لزيـادة     حيث نالحظ ان السيولة النقدية آخذة بالزيادة بشكل تدريجي وهذه الز          

  .االنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري لتلبية متطلبات اعادة االعمار

  

  

  

  

  

  



 ٥

التنبؤ بالسيولة النقدية M2 للنصف االول من عام 2010
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  سعر الصرف 

    

تمكن البنك المركزي ومن خالل سياسته النقدية من استقرار النظام النقدي ومواجهـة               

عراقي ، فضال عن    االنشطة والموجات التضخمية بعد التحسن الكبير في سعر صرف الدينار ال          

، حيث استطاع   ٢٠٠٩بناء احتياطيات مهمة بالعملة االجنبية بلغت مستويات جيدة خالل العام           

 ١٢البنك ان يحتفظ بنسبة من االحتياطيات االجنبية التي تغطي المتطلبات االسـتيرادية لمـدة            

 صرف الدينار   فقد حقق مزاد العملة االجنبية استقراراً في سعر       . شهر من االشهر االستيرادية   

دينـار مقارنـة   ) ١١٧٠( عند سعــر  ٢٠٠٩العراقـي تجاه الدوالر االمريكي خـالل عام  

 وان هذا االستقرار يتطلب المحافظة الدقيقة والتوازن        ٢٠٠٨دينار خالل عام    ) ١١٩٣( بسعر  

سيير ادوات  السليم بين وضع االحتياطيات االجنبية والمخاطر التي تواجه استنفادها من خالل ت           

السياسة بصورة منسقة تساعد على صيانة النشاط االقتصادي وتحمي اقتـصاد الـبالد مـن               

  . الصدمات الخارجية

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  )بيع وشراء الدوالر(مزاد العملة االجنبية 

  

واصل البنك المركزي العراقي العمل بمزاد العملة االجنبية سعياً منه للمحافظة علـى               

لالسعار وخفض التضخم بعدها اداة لتحقيق االسـتقرار فـي القيمـة            استقرار المستوى العام    

فضالً عن انها وسيلة تؤثر على الكتلة النقدية وتتيح         ) الدينار العراقي (الخارجية للعملة المحلية    

  .السيطرة على مناسيب السيولة

يبين اقيام الكميات المشتراة والمباعة في مزاد البنـك خـالل عـام             ) ٦(الجدول رقم     

  .٢٠٠٨ مقارنة بعام  ٢٠٠٩

  ٢٠٠٩بلغت كمية المباع من الدوالر االمريكي بموجب نقد وحوالـة  خـالل عـام                  

) ٢٩٤٢١(مليون دوالر منها    ) ١٢٨.٧٥(مليون دوالر وبمعدل يومي بلغ      ) ٣٣٩٩٠(ماقيمته  

مليون دوالر بيعت بموجب    ) ٤٥٦٩(و%) ٨٦.٦(مليون دوالر بيعت بموجب حوالة اي بنسبة        

مليون دوالر وبمعدل   ) ٢٥٨٦٨( ماقيمته   ٢٠٠٨ي حين بلغت الكمية المباعة خالل عام        نقد ، ف  

مليـون دوالر اي    ) ٢٠٣٠١(مليون دوالر شكل المباع منه بموجب حوالـة         ) ٩٨(يومي بلغ   

، وهذا يدل على    ) ٧(انظر الجدول رقم     مليون دوالر ) ٥٥٦٧(وبموجب نقد   %) ٧٨.٥(بنسبة  

، فيمـا بلغـت     %٣١ بنـسبة    ٢٠٠٨ عنه في عام     ٢٠٠٩ل عام   ارتفاع الكميات المباعة خال   

مليـون  ) ٢٣٠٠٠(مليون دوالر منها    ) ٢٣٠١٣( ماقيمته   ٢٠٠٩الكميات المشتراة خالل عام     

 ٢٠٠٨دوالر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانت الكميـات المـشتراة خـالل عـام                  

 من وزارة المالية، وهذا يدل      شراؤها مليون دوالر تم  ) ٤٥٥٠٠(مليون دوالر منها    ) ٤٥٨٤٨(

 بنسبة  ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩على انخفاض الكمية المشتراة بالدوالر االمريكي خالل عام         

)٥٠.(%  



 ٧

مبيعات ومشتريات الدوالر في المزاد خالل عامي 2008 و2009
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  تسهيالت القائمةال

   االيداعات القائمة تسهيالت-

فقد عمل البنك على تخفيض سـعر الفائـدة          النخفاض معدالت التضخم السنوي      نظراً  

)Policy Rate (من ٢٠٠٩ مرات خالل عام اربعة )سنوياً مقابـل اربعـة   )%٧(الى) %١٥ 

 وان استخدام هذه االداة لـه دور فـي          ،)%١٥( الى   )%٢٠( من   ٢٠٠٨تخفيضات خالل عام    

سحب السيولة الفائضة من القطاع المصرفي ضمن معدل معقول من سعر الفائدة معتمداً فـي               

لعمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقـي      اساسه على سعر فائدة البنك المركزي، حيث استمر ا        

وذلك  بعد ان الغى العمل بجميع النوافذ االخرى بالدينار والدوالر        %) ٥(لمدة سبعة ايام بفائدة     

تنفيذاً للسياسة النقدية الهادفة الى تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح االئتمان لطالبيه،            

م لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمـدة        ان الرصيد القائ  ) ٨(اذ يبين الجدول رقم     

مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم في نهايـة عـام          ) ٢٨٠٣(  بلغ    ٢٠٠٩سبعة ايام نهاية عام     

مليار دينار، علماً ان الرصيد القائم للودائع بجميع نوافذ االسـتثمار           ) ٩٤٠( والذي بلغ    ٢٠٠٨

مليار دينـار نهايـة عـام       ) ٢٧٥١( في حين بلغ     ٢٠٠٩مليار دينار نهاية عام     ) ٢٨٠٣(بلغ  

  %).  ١.٩( اي بنسبة زيادة بلغت ٢٠٠٨

  

   تسهيالت االقراض القائمة-

 بهـدف مـنح     ٢٠٠٤/اما عن تسهيالت االقراض القائمة فقد بدأ العمل بها منـذ اب               

لـسيطرة  االئتمان الى المصارف استناداً الى االهداف االساسية للسياسة النقدية وبما يـضمن ا            



 ٨

التـي  ) االشـارات الـسعرية   (على السيولة المصرفية والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة          

  -:وضعت لكل نوع منها وكاالتي

  .سنوياً%) ٩( االئتمان االولي -        

  .سنوياً%) ١٠( االئتمان الثانوي -  

  .سنوياً%) ١٠.٥( قرض الملجأ االخير -  
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االيداعات القائمة بالدينار العراقي والدوالر االمريكي خالل عامي 2008 و 2009
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  الحتياطي القانونيا

  

رت السلطة النقدية في استخدام هذه االداة تنفيذاً للسياسة النقدية المتبعة من قبـل              استم  

البنك المركزي العراقي وتماشياً مع الظروف االقتصادية للبالد فقد تم ابقاء احتساب االحتياطي             

 لغرض سحب السيولة مـن      ٢٠٠٨خالل عام   %) ٧٥(القانوني على الودائع الحكومية بنسبة      

ونتيجة لتحسن الظروف االمنية واالقتصادية للبالد ولغرض تشجيع االسـتثمار          . ةالسوق المالي 

%) ٢٥(الـى   %) ٧٥(فقد تم تخفيض نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الحكوميـة مـن             

) ٩( ونالحظ من الجدول رقم      ٢٠٠٩وعلى جميع اشكال الودائع بدون استثناء اعتباراً من اذار          

 ماقيمتـه   ٢٠٠٩وني علـى الودائع الحكومية بلغـت  نهايـة عـام            ان قيمة االحتياطي القان   

 اي بنسبة   ٢٠٠٨مليار دينار في نهاية عام      ) ١٦٥٥٣( مليار دينار فـي حين كانت      ) ٦٢٤٣(

، اما رصيد االحتياطي القانوني على ودائع القطاع الخاص فقد بلـغ            %)٦٢.٣(انخفاض بلغت 



 ٩

مليـار دينـار    ) ٣٤٤١( بعد ان كان     ٢٠٠٩م  مليار دينار نهاية كانون االول من عا      ) ٣١٧٤(

  %). ٧.٨( اي بنسبة انخفاض ٢٠٠٨نهاية عام 

  

االحتياطي القانوني (ودائع القطاعين الحكومي والخاص ) لعامي 2008 و 2009
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الودائع الحكومية 2008

ودائع القطاع الخاص 2008

الودائع الحكومية 2009

ودائع القطاع الخاص 2009

  
  

  

   الحواالتاتمزاد

  

الذي يوضح مزادات حواالت وسندات البنك المركـزي        ) ١٠(نالحظ من الجدول رقم       

 ، حيـث    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يوم على التوالي لعامي     ) ٩١،٣٦٤،١٨٢(ووزارة المالية استحقاق    

 بمعـدل   ٢٠٠٩مليار دينار خالل عـام      ) ٢٤٠٠( يوم بقيمة    ١٨٢واالت استحقاق   باع البنك ح  

 ٢٠٠٨مزاد، في حين كان المبـاع خـالل عـام           ) ٢٤( من خالل اقامة     )%٧.٣(سعر قطع   

مزاد وجـاء هـذا     ) ٢٢(وبواقع  ) %١٧.٨(مليار دينار وبمعدل سعر قطع      ) ٣٦١٥(ماقيمته  

ـ  االنخفاض في قيمة المبيعات نتيجة لتحديد مب       مليار دينار لكل مـزاد     ) ١٠٠(لغ االصدارية ب

مليار دينار، اما مبيعـات البنـك المركـزي العراقـي           ) ٢٠٠(بعد ان كان مبلغ االصدارية      

  والتي تمثل الدين المترتب على وزارة المالية         ٢٠٠٨ يوم خالل عام     ٣٦٤للحواالت استحقاق   

مـزادات   ) ٣(من خالل اقامة    %) ١٧.١(مليار دينار بمعدل سعر قطع بلغ       ) ٤٢٤(فقد بلغت   

 ٢٠٠٩مليار لكل مزاد علماً بان الوزارة توقفت عن التسديد منـذ بدايـة عـام                ) ١٨٠(بمبلغ  

  . بسبب عجز الموازنة



 ١٠

 يوم فنالحظ من الجدول اعاله ان اجمالي ماتم         ٩١اما حواالت وزارة المالية استحقاق        

مزاد بمعدل سـعر قطـع      ) ١٦(ة  مليار دينار من خالل اقام    ) ٢٥٢٩( بلغ   ٢٠٠٩بيعه خالل   

مليار دينار بمعـدل سـعر قطـع        ) ١٨٧٧ (٢٠٠٨في حين كان المباع خالل عام       ) %٧.٨(

مزاد وجاءت هذه الزيادة في قيمـة المبـاع نتيجـة لزيـادة مبلـغ               ) ٢٠(وبواقع  ) %١٧.٣(

  .مليار دينار) ١٠٠(مليار دينار بدال من ) ٢٠٠(االصدارية بـ 
 



معدل 2007٢٠٠٨2009االشهر
التضخم/٢٠٠٨

معدل 
التضخم/٢٠٠٩

15528.117197.418777.310.89.2آانون الثاني

15341.917458.918698.213.87.1شباط

15756.317663.419132.512.18.3اذار

15885.518412.819116.815.93.8نيسان

15749.818066.918913.714.74.7ايار

15711.617654.719209.412.48.8حزيران

15610.717733.419137.213.67.9تموز

16017.317932.819861.212.010.8اب

16347.518458.719978.812.98.2ايلول

16506.818748.719785.713.65.5تشرين االول

16792.31892819833.612.74.8تشرين الثاني

168651884619996.811.76.1آانون االول

16009.418091.8119370.113.07.1المعدل

جدول رقم (١)
التضخم االساس للعامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩



آانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطآانون الثانيالمكونات
المعدل 

السنوي لعام 
٢٠٠٩

المعدل السنوي 
نسبة التغير% لعام ٢٠٠٨

9690.89562.19758.49756.99419.39448.29340.210488.310304.49992.610063.79986.39817.69120.07.6المواد الغذائية

1687.91697.71674.91743.41761.81772.21765.91723.21688.81724.21718.81744.31725.31630.75.8الدخان والكحوليات

3.5-4612.04571.44512.74404.64475.04499.64458.14459.44429.04439.94507.64535.54492.14655.3االقمشة والمالبس واالحذية

0.5-4759.04861.44739.64759.84712.04793.34757.44745.44718.34735.24707.54766.14754.64776.9السلع المنزلية (االثاث)

37.3-225646.5222301.8150441.5140081.6139051.4139054.3136596.4135781.7142387.7138866.9141540.2149406.4155096.4247455.0الوقود واالضاءة

2.2-32772.231202.930922.331413.530393.330713.431485.731158.231166.831001.531035.930922.731182.431895.8النقل والمواصالت

0.6-52131.052286.652042.751491.051769.751521.751612.451786.251736.251829.351651.451858.351809.752126.2الخدمات الطبية واالدوية

16307.816381.416643.916817.816853.817016.817023.716546.217517.217468.217493.517517.316965.616031.75.8سلع وخدمات متنوعة

96828.096828.099636.099636.099636.0102027.3102027.3102027.3104067.8104067.8104067.8105837.0101390.593993.27.9االيجار

الرقم القياسي العام 
2.8-25121.724895.523807.023597.823323.123634.523548.524239.424496.124221.024326.724649.524155.124851.3لالسعار٢٠٠٩

جدول رقم (٢)
الرقم القياسي السعار المستهلك خالل عام ٢٠٠٩



آانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطآانون الثانيالمكونات
المعدل 

السنوي لعام 
٢٠٠٨

8465.78397.28594.09764.69197.68483.48569.08852.39395.29860.610124.49735.69120.0المواد الغذائية

1609.91602.81636.41614.01598.41610.21635.71644.31450.51658.51662.11646.01630.7الدخان والكحوليات

4653.54616.74519.34508.84671.74672.14657.24686.74710.44731.94712.44722.54655.3االقمشة والمالبس واالحذية

4589.14558.84621.64659.84650.65728.54863.94886.74898.24949.54992.92923.64776.9السلع المنزلية (االثاث)

296073.1278849.5253935.3241607.4245995.0208812.9220799.1230543.7239707.0260678.4239158.6253299.8247455.0الوقود واالضاءة

31933.431148.432270.331453.729981.629004.331184.731520.534413.433615.333107.733116.731895.8النقل والمواصالت

50105.850554.850645.351295.750985.751374.852695.753763.153512.652953.753802.453824.852126.2الخدمات الطبية واالدوية

15728.715723.715682.715778.116188.415837.916050.216153.416214.216264.016320.516438.416031.7سلع وخدمات متنوعة

90146.892779.693521.893521.893521.893802.493802.493802.495397.095397.095397.096828.093993.2االيجار

الرقم القياسي العام 
24979.724841.024577.325027.824701.923460.023898.224318.725178.825870.125572.625788.024851.3لالسعار٢٠٠٨

جدول رقم (٣)
الرقم القياسي السعار المستهلك خالل عام ٢٠٠٨



االرقام بمليارات الدنانير

اشباه النقودالودائع الجاريةصافي العملة في التداولعرض النقد M2عرض النقد M1الشهر

22233270371435378804767آانون الثاني/٢٠٠٨

20319253491474755724993شباط 

20690259111510355875181اذار

20982260811518258005058نيسان

21600265801556060404939ايار

23360284811649168695077حزيران

24479298251728171985299تموز

25136308801736677705694اب

26374325361836980056109ايلول

26069312951803480355172تشرين االول

27135335801809590406391تشرين الثاني

28190349201849396976672آانون االول

29176361871958195956951آانون الثاني/٢٠٠٩

304443765919930105147152شباط 

29620369731989697247289اذار

29272367211976995037383نيسان

29320369571989494267569ايار

301053781119764103417637حزيران

310843880720576105087653تموز

319283969020452114767691اب

351734298321148140257737ايلول

351184292120933141857730تشرين االول

359784381421305146737760تشرين الثاني

373054544321781155248055آانون االول

جدول رقم (٤)
عرض النقد  ومكوناته



االرقام بمليارات الدنانير

عرض النقد M2الشهر

36187آانون الثاني/٢٠٠٩

37659شباط 

36973اذار

36721نيسان

36957ايار

37811حزيران

38807تموز

39690اب

42983ايلول

42921تشرين االول

43814تشرين الثاني

45443آانون االول

46394آانون الثاني/ ٢٠١٠

47345شباط 

48296اذار

49247نيسان

50198ايار

51149حزيران

التنبؤ بالسيولة النقدية للنصف االول من عام ٢٠١٠
جدول رقم (٥)



المبالغ بماليين الدوالرات

المشتريات من المبيعات
وزارة المالية

المشتريات من
المصارف 
ودوائر الدولة

مجموع 
المشتريات من المبيعاتالمشتريات

وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف 
ودوائر الدولة

مجموع 
المشتريات

0.650.65ــــ169620003620363054آانون الثاني

0.50.50ــــ146320003720372364شباط

11.00ــــ178435004535452938اذار

21016000616061258620000.392000.39نيسان

17592000292029303510000.401000.40ايار

18596000206020285455003.505503.50حزيران

44288230001.003001.00ـــــ2448تموز

1.501.50ــــ241220004320433106اب

18408000678067252220001.002001.00ايلول

2905200032003324320001.932001.93تشرين االول

3101600036003257740001.34001.30تشرين الثاني

6000283135000.393500.39ـــــ25016000آانون االول

258694550034845848339922300013.5623013.56المجموع

20082009

مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي في المزاد خالل عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩   
جدول رقم (٦)

الشهر



المبالغ باالالف

المباع بموجبالمباع نقداالمجموعالمباع بموجب حوالةالمباع نقداالتاريخ
المجموعحوالة

7240802329800305388020142514944801695905آانون الثاني

5616001801958236355814475513181851462940شباط

7889952149240293823524844515358751784320اذار

3391752247098258627330926017919202101180نيسان

6174202417228303464812800016305051758505ايار

6157202238538285425830314515558051858950حزيران

2635002618015288151579037016573092447679تموز

2192302886510310574067764517340452411690اب

862202435820252204034001015002201840230ايلول

1016203140964324258471609521885132904608تشرين االول

314702545510257698091768521833303101015تشرين الثاني

2202802610403283068379044517106302501075آانون االول

sum4569310294210843399039455672802030081725868097

20092008

الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك بموجب نقد وحوالة  خالل عامي ٢٠٠٨و٢٠٠٩
جدول رقم (٧)



المبالغ بمليارات الدنانير

المجموع٩٠ يوم٣٠ يوم٧ ايامالمجموع٣٠ يوم١٤ يوم٧ ايامالمجموع٩٠ يوم٣٠ يوم٧ ايامالمجموع٣٠ يوم١٤ يوم     ٧ ايامالشهر

7966542148359856112211561552332424975101000آانون الثاني

73287820583668551022191612924143850228شباط

3643939784191436136840220ــــــــ3643اذار

3628308420373940261311240255ــــــــ3628نيسان

4069193644759429771281240252ــــــــ4069ايار

3903240688853338271171240241ــــــــ3903حزيران

3065281106557119173003ــــــــ3065تموز

294646960060316723003ــــــــ2946اب

32871587139116444622100010ــــــــ3287ايلول

309910761141167838959009ــــــــ3099تشرين االول

320193383410752842926098ــــــــ3201تشرين الثاني

280394070511062751136019ــــــــ2803آانون االول

جدول رقم (٨)
االيداعات القائمة بالدينار العراقي والدوالر االمريكي خالل عامي٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ 

االيداعات القائمة بالدوالر االمريكي(بما يعادلها بالدينار العراقي)االيداعات القائمة بالدينار العراقي
2008

االيداعات القائمة بالدينار العراقي
2009

االيداعات القائمة بالدوالر االمريكي



المبالغ بمليارات الدنانير

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

98462547164143320آانون الثاني

121842830174673542شباط

12957262155973733اذار

11835245956743609نيسان

12346239653263592ايار

14300256350483267حزيران

14478213754873277تموز

15838255856823197اب

15823269959273186ايلول

15575275759182997تشرين االول

15689259762793074تشرين الثاني

16553344162433174آانون االول

20082009
الشهر

جدول رقم (٩)
االحتياطي القانوني لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩



سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباعسعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباعالشهر

30616021.0ــــــــــــ6050014.510001013.5آانون الثاني

2900021.04114021.0ــــــ20000013.820001013.8شباط

20901020.023241020.510421019.0ــــــ20001010.030003010.5اذار

28503018.534352018.5ــــــ2000207.3ــــــنيسان

13650017.540001018.0ــــــ3000206.12000205.5ايار

26804017.840003017.5ــــــ3000005.12000005.1حزيران

10002016.040003016.518001017.3ــــــ3000004.82000104.8تموز

18050016.137801015.5ــــــ2000006.52000005.5اب

16901016.538576015.5ــــــ2000205.3ــــــايلول

10001016.036202016.0ــــــ2110005.52000305.3تشرين االول

20002015.536574015.5ــــــ3815205.52000005.5تشرين الثاني

14000015.0ــــــ20002015.5ــــــ3760105.82000005.5آانون االول

25290607.824001507.3187716017.3361483017.842422017.1المجموع

حواالت ٣٦٥ يومحواالت ١٨٢ يومحواالت ٩١ يوم

جدول رقم (١٠)
مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي استحقاق( ٣٦٥،١٨٢ ) وحواالت وزارة المالية استحقاق (٩١) يوم خالل عامي ٢٠٠٩و٢٠٠٨

20092008
حواالت ٣٦٥ يومحواالت ١٨٢ يومحواالت ٩١ يوم


