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 المقـــــــــــــدمـــة

إدارة سياسته النقدية الرامية الى الحفاظ على  2016واصل البنك المركزي العراقي عام 
األجنبية االستقرار العام لالسعار وكبح التضخم والعمل في ذات الوقت على إدارة احتياطياته 

والحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي بالرغم من الظروف االقتصادية التي يمر بها البلد 
بسبب هبوط أسعار النفط وتكاليف الحرب على اإلرهاب، فقد تمكن وبإجراءات اقتصادية  حاليا

ومالية محسوبة وجريئة من تقديم الدعم المتواصل لالقتصاد العراقي في حين تبنى إطارًا جديدًا 
( عبر اعتماد استراتيجيات فاعلة 2020-2016ومعاصرا التجاه السياسة النقدية في األعوام )

ضمن حلوال عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة األجل تهدف إلى إرساء الثقة باالقتصاد العراقي تت
وتوفير اإلمكانيات الالزمة للنهوض االقتصادي وتجاوز األزمة المالية الجارية. وقد اسُتمدت 
االستراتيجية المذكورة من وحي السياسة العامة للدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد حر قائم على 

 ادئ السوق والمنافسة وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أساس في التنمية االقتصادية.مب

وفي ضوء ذلك وانسجامًا مع توجهات السياسة النقدية ومرونتها العالية المعتمدة حاليا في 
( من Policy Rateاسناد التنمية االقتصادية تم تخفيض :أ( سعر فائدة السياسة النقدية ) 

%( 0.50( سنويًا، ب( تخفيض أسعار الفائدة على النوافذ االستثمارية لتكون )%4%( الى )6)
%( لالستثمار 1( يومًا سنويا و)14%( لالستثمار لمدة )0.75( أيام سنويًا، )7لالستثمار لمدة )

( يومًا سنويًا، فيما شهد المستوى العام لالسعار هذا العام استقرارًا واضحا تمثل 30لمدة )
 %( على التوالي .1.2% و0.4ضخم العام واالســـاس البالغة ) بمعدالت الت

عملت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في هذا العام ضمن إطار تحفيز االقتصاد 
وتعزيز االستقرار المالي والنقدي بما يكفل تحقيق الرخاء للمجتمع العراقي، ودعم النهوض 

لجهاز المصرفي بشكل خاص، لتقديم خدمات مصرفية واالرتقاء بالقطاع المالي بشكل عام وا
متميزة عبر التركيز على تهيئة بنية تحتية سليمة وقوية، تتناسب مع ما تشهده المرحلة الحالية 
من تحديات، وفقًا لمنظور استراتيجي يعكس رؤية وتطلعات البنك المركزي في األمد المتوسط 

لغرض إعادة الثقة  2016( لسنة 3رفية رقم )والطويل منها اعداد نظام ضمان الودائع المص
،  بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة االدخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة االكتناز



في حين  كان لها دور واضح في إيجاد مصادر تمويل الموازنة العامة وعبر أدوات مختلفة      
دارات االقتصادية الكلية في العراق، فضال عن )حواالت الخزانة، سندات( وذلك بالتنسيق مع اإل

طالق نسبة ) إعادة توزيع %( من نسب االحتياطي االلزامي 5هيكل نسب االحتياطي االلزامي وا 
%( المفروض على إجمالي الودائع بالدينار العراقي والدوالر االمريكي للمصارف التي 15البالغ )

زبائنها وكذلك لتمويل المشاريع الصغيرة تواجه مشاكل سيولة وذلك لغرض مواجهة سحوبات 
 والمتوسطة للمصارف التي التواجه مشاكل سيولة .

ولغرض دعم السيولة النقدية وتعميق السوق المالية لتطوير السوق الثانوي ومن خالل 
تنويع ادوات السوق بابتكار االوراق المالية كوسائل )لحفظ القيمة( والتي ستشجع على االدخار 

وقعات االيجابية حول مستقبل الدينار العراقي والمالءة المالية للدولة فقد تم طرح وتعزز الت
السندات الوطنية )االسمية( بالدينار العراقي بإصدارية ذات خمس فئات 

( ترليون 1.5( بمبلغ اجمالي )5000000،  1000000، 100000،250000،500000)
 ( مليار دينار .729.2دينار بيع منها )

العام انطالق المشروع التنموي للبنك المركزي العراقي المتضمن تخصيص ستة ترليون  وشهد هذا
دينار عراقي ، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، وجميعها تنفذ عبر الجهاز 
المصرفي العراقي  من اجل توسيع القاعدة االنتاجية المحلية وتوفير المساكن للمواطنين وتحريك 

قتصاد وكذلك إنجاز مشروع المتاجرة اإللكترونية لألوراق المالية الحكومية في السوق عجلة اال
 . RTGSو  CSDالثانوية وعبر نظامي 

استمرت السلطة النقدية ملتزمة بالحفاظ على نظام ربط الدينار العراقي بالدوالر لما يوفره من 
القدرات في مجال السياسات  ركيزة اساسية في بيئة تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين وضعف

 الناجمة عن الصراع مع االرهاب .

وقام البنك المركزي بإعداد إستمارة يتم من خاللها فحص إمتثال المصارف بقانون مكافحة غسل 
وتم وضع أوزان ترجيحية للمعايير المعتمدة في دخول المصارف  2015( لسنة 39األموال رقم )

اء الدوالر عبر نافذة بيع وشراء العملة األجنبية لغرض تسهيل والمؤسسات المالية الراغبة في شر 
عملية حصول المستفيدين الحقيقيين على الدوالر كـ )حواالت، اعتمادات، نقد( دون حدوث 

 مخالفات. 
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 تطورات عرض النقد

ها في توجيه السلطة النقدية الجهة المسؤولة عن تحقيق التوازن العام من خالل دور ـُعد ت
 وحاجة النشاط االقتصادي عملية التنمية عن طريق ضبط كمية النقود المعروضة وبما يتالءم

التحكم بالسيولة النقدية تحقيق االستقرار االقتصادي من خالل دورها المهم والفاعل في و 
 .واالئتمان

 )السيولة المحلية(  M2عرض النقد بالمفهوم الواسع  -ب
 2016عام نهاية  ( ةمحليالسيولة ال ) (M2)رصيد عرض النقد بمعناه الواسع  سجل

 2015مستواه المسجل نهاية عام %( عن 6.6) ( ترليون دينار بنسبة5.5ارتفاعًا بمقدار )
%( من 44.8( ترليون دينار، مشكاًل نسبة )82.6( ترليون دينار مقارنة مع )88.1صل الى )يل

  (. 1) جدولكما موضح في لمحلي االجمالي باالسعار الجارية، ا الناتج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض النقد  : ينينمو مكونيها االساسلى ( إ M2) الزيادة في السيولة المحلية  ودتع
(M1 )( 8.1بنسبة )%ترليون دينار عام  (65.4( ترليون دينار مقارنة بـ )70.7)صل إلى يل

لتسجل %( 1.1بنسبة )) الودائع الثابتة ، التوفير والبريد والتامينات( والودائع االخرى ، 2015
، كما موضح في 2015عام  ( ترليون دينار17.2مقابل ) 2016عام ( ترليون دينار 17.3)

 .(1ملحق )
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 (1دول )ــــــــــــج                                   
 2016-2013للمدة  لمكوناتها وفقاً ( M2)ية لمحلالسيولة ا                

 مليار دينار                                                                                  
 2016 2015 2014 2013 المكونات

 M1 73831 72692 65435 70733عرض النقد بالمفهوم الضيق 

 8.1 (10) (1.5) - معـدل النمـو%

 17349 17160 18036 13848 الودائع األخرى

 1.1 (4.9) 30.2 - معـدل النمـو%

 M2 87679 90728 82595 88082عرض النقد بالمفهوم الواسع 

 6.6 (9) 3.5 - معـدل النمـو%

 

 
  M1 )     supply money   Narrow( عرض النقد بالمفهوم الضيق

 %( نهاية عام 8.1ارتفاعًا بنسبة ) M1)سجل رصيد عرض النقد بمفهومه الضيق )
، 2015( ترليون دينار عام 65.4( ترليون دينار مقابل )70.7ليصل الى ) ،(2جدول ) 2016

 قياسًا %( 20.7العملة خارج البنوك بنسبة )الى نمو بالدرجة االساس  ويعزى هذا االرتفاع 
، مقابل تراجع  M1)) النقدعرض من إجمالي  %(59.5)صل نسبة مساهمتها العام السابق لتب

ذلك  زىويع ،(M1) %( من إجمالي عرض النقد40.5)لتسجل األهمية النسبية للودائع الجارية 
التحوط من قبل الجمهور واالحتفاظ بالمدخرات لمواجهة حالة الاليقين في ظل حالة ة الى حال

 .الركود االقتصادي للبلد 
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 (2دول )ــــج

 (2016-2013للمدة ) (M1ق )يالنقد بالمفهوم الضنات عرض و مك            
 

 مليار دينار                                                                         
 2016 2015 2014 2013 المكونات

 42075 34855 36072 34995 خارج البنوكالعملة 

 20.7 ( 3.4) 3.1 - نسبة النمو%

 28658 30580 36620 38836 الودائع الجارية

 (6.3) (16.5) (5.7) - نسبة النمو%

 M1 73831 72692 65435 70733عرض النقد بالمفهوم الضيق 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في عرض النقد 
، إذ 2016( العوامل المؤثرة في عرض النقد عام 3جدول ) توضح الموازنة النقدية الموحدة       

صافي الديون الحكومية ) االئتمان المحلي( أثر في ارتفاع  عرض المتمثل بكان لالثر التوسعي 
( مليار دينار 19234( مليار دينار  إلى )15509النقد، إذ ارتفع صافي الديون الحكومية من )

مليار  (19717)البالغة  العوامل التوسعيةن مجموع %( م97.6ولتشكل ما نسبته ) 2016عام 
دينار، وذلك نتيجة لتوجه الحكومة إلى االقتراض الداخلي لتلبية االحتياجات التمويلية للموازنة 
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سندات لتمويل جانب من العجز في الموازنة ، في الو الخزينة العامة عن طريق إصدار حواالت 
 .العوامل التوسعية%( من مجموع 2.4حين شكلت فقرة الموازنة ما نسبته )

إذ  ،ُيظهر جانب الموجودات األثر االنكماشي لفقرة صافي الموجودات األجنبية      
ساهم بنسبة لت، 2015( مليار دينار عام 78507( مليار دينار مقابل )64602انخفضت إلى )

ويعود ذلك الى مليار دينار،  (14419)البالغة  العوامل االنكماشية%( من مجموع  96.4)
، فيما شكلت 2014منذ منتصف عام التراجع الحاصل في اسعار النفط في االسواق العالمية 

%(  2.1%(، )1.4فقرتي الودائع االخرى وديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى ما نسبته )
 على التوالي من مجموع العوامل االنكماشية.  

 
 ( 3جدول )                                        

               2016-2015عامي لعرض النقد والعوامل المؤثرة فيه                     
 مليار دينار( )                                                                                                        

 Dec.2015 Dec.2016 المكونات
عن التغير مقدار 

 العام السابق
 نسبة النمو %

لدى الجهاز  صافي الموجودات األجنبية
 المصرفي)البنك المركزي+ المصارف(

78507 64602 (13905) (17.7) 

 (1.2) (309) 25564 25873 ديون القطاع الخاص والقطاعات األخرى

 43.6 12375 40788 28413 الديون الحكومية

 (1.4) (1839) 130954 132793 مجموع الموجودات

 8.1 5298 70733 65435 عرض النقد

 20.7 7220 42075 34855 العملة خارج البنوك

 (6.3) (1922) 28658 30580 الجاريةالودائع 

 1.2 205 17209 17004 لودائع األخرىا

 (19.8) (6859) 27716 34575 الودائع الحكومية

 (3.1) (483) (15296) (15779) فقرة الموازنة

 (10.6) (7137) 60221 67358 مجموع المطلوبات غير النقدية

 (1.4) (1839) 130954 132793 مجموع المطلوبات
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 جـنـبيـةاالحتياطيات األ
( ترليون دينار مقابل 52.8) 2016 عامجنبية نهاية حتياطيات األسجل رصيد اال     

جمالي %( من الناتج المحلي اإل26.9اًل نسبة )مشك   2015عام نهاية ( ترليون دينار 63)
البنك المركزي يحتفظ واليزال ستثناء النفط ، ا%( من الناتج المحلي ب38.6) و سعار الجاريةباأل

بمؤشرات صندوق النقد  ةالمتمثل ةالعالميايير حسب المعاألجنبية من العملة باحتياطي جيد 
  .للعملة المصدرةوتغطيته  ،أشهر 6الدولي من ناحية تغطيته لالستيرادات لمدة 

ة سل  ن تضموالتي تتنويع محافظه االستثمارية  2016خالل عام  واصل البنك المركزي
لضمان ، إضافة إلى الذهبالمالية في البنوك األجنبية السندات الودائع و جنبية و العمالت األمن 

%(، 64.6األمريكي ) االستثمار في عملة الدوالرمساهمة نسبة  بلغتحيث الحماية والربحية، 
%( 2.5) سترالياألنسبة الدوالر  فيما بلغت%(، 12.2سترليني )الباوند اإل ،%(20.7) اليورو
بعملة الباوند  (Giltsنكلترا )إشراء سندات بنك  ن، فضاًل ع األجنبية جمالي االحتياطياتمن إ
سالمي للتنمية لغرض االستثمار في المركزي اتفاقية مع البنك اإلكما عقد البنك  ،سترلينياإل

  . ن السندات والودائعــــم لحصول على عائد أعلىسالمية لوك اإلالصك

( ترليون دينار 46.5)نيويورك( بنك  في البنوك األجنبية و االستثمارات )رصيد سجل     
 وعن العام الماضي،  %(18.7-أي بنسبة انخفاض ) ،(4جدول )ترليون دينار  (57.2مقابل )

سترليني( مقابل إلا د)اليورو والباون كـجنبية ألاإنخفاض أسعار صرف العمالت لى إعزى ذلك يُ 
( إلى 1.09مريكي حيث انخفض سعر صرف اليورو للدوالر من )ألاسعر صرف الدوالر 

 مقابل الدوالر منانخفاضًا سترليني اإل د، كما سجل سعر صرف الباون2016( نهاية عام 1.05)
 . 2016 عامنهاية ( 1.23( إلى )1.48)

%( 9.8) البنك ارتفاعًا بلغت نسبتههذا النقد األجنبي الموجود في خزائن رصيد  حقق
نخفاض نتيجة ال ماضيالعام النهاية ( ترليون دينار 2.1( ترليون دينار مقابل )2.3)ليبلغ 

مقابل  دوالر( مليار 33.5جنبية إلى )الكميات المباعة من الدوالر عبر نافذة بيع العملة األ
 يقاربما الخارج بلغ رصيد الذهب الموجود في بغداد و، فيما  2015عام  دوالر ( مليار44.3)
سعر الذهب ارتفاع ، وذلك بسبب 2015 عام( ترليون دينار نهاية 3.6ترليون دينار مقابل ) (4)

مع اإلشارة إلى  2015العام نهاية ( 1060.91)ن سجل أبعد ( 1151.5لى )إفي سوق لندن 
 .هثبات كميات
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 (4جــــدول )                        

 2016 – 2015عامي   نهايةحتياطيـات األجنبية االرصيد   
                                                   مليار دينار                                                          

 2015                2016 البند

 2327                     2120     النقد األجنبي في خزائن البنك
 46509                   57238     نيويوركبنك  و األجنبيةاألرصدة في البنوك 

 3957                     3626     الخارج في بغداد والذهب 

 52793                  62984     االحتياطيات األجنبية

      
 

       
 
  ارــــعــــساأل

فـــي ظـــل ظـــاهرة الركـــود التـــي يعيشـــها االقتصـــاد العراقـــي جـــراء االنخفـــاض الحاصـــل فـــي 
منحـًى تمثـل  2016اتخذ المستوى العام لألسعار خـالل عـام أسعار النفط  في األسواق العالمية، 

،  2015%( لعـام 1.4%( مقابـل )0.4التضخم العام ليسجل ما نسـبته ) نمو بالتراجع في معدل
لتضـخم األسـاس الـذي يعـد مقياسـًا للتغيـر فـي الـرقم القياسـي لألسـعار بعـد في حـين سـجل معـدل ا

اســتبعاد الســلع غيــر الثابتــة، اي تلــك التــي تتــلثر بالعوامــل الخارجيــة )أســعار الطاقــة( أو العوامــل 
، وقد  2015%( لعام 1.7%( مقابل )1.2المناخية الموسمية )أسعار السلع الزراعية( مانسبته )

المتغيرات الدولية والعوامل الداخليـة فـي تراجـع معـدالت التضـخم منهـا أزمـة أسهمت مجموعة من 
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الركود االقتصادي العالمي ومانجم عنها من تراجع معدالت النمو لألنشطة األقتصـادية كافـًة ومـا 
يتفــرع عنهــا مــن نشــاطات أخــرى تمثلــت بعــدم اســتقرار األســواق العالميــة واألســعار والســيما لفقــرة 

( ألســعار الغــذاء والــذي يقــيس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن FAOإذ هــبط مؤشــر ) الســلع الغذائيــة
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر للسـنوات األربعـة االخيـرة ، فضـاًل عمـا 

السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي في ظـل الوضـع الـراهن المتمثـل بحالـة الركـود  حققته
علــى االســتقرار فــي المســتوى العــام لألســعار مــن خــالل إجــراءات السياســة النقديــة لــدعم  بالحفــاظ

ســعر الصــرف مــن خــالل نافــذة بيــع وشــراء فــي الســيولة المحليــة واســتمراره فــي تحقيــق االســتقرار 
 العملة األجنبية.

  لعـراقوفي مايأتي تحليل مفّصل التجاهـات مكونـات الـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك ولعمـوم ا
 -(:100=2012)سنة األساس 

 الرقم القياسي العام  ألسعار المستهلك في العراق  / اتجاهاتأوالا 

، إذ %(0.4)مانسـبته  2016معدل التضخم العام السنوي فـي عمـوم العـراق عـام  سجل
( 103.7) مقابل( نقطة 104.1ارتفع المعدل السنوي للرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى )

ـــام نق (. كمــا بلــــغ معــدل التضــخم األســاس الســنوي 5، كمــا يوضــحه الجــدول رقــم ) 2015طــة عـ
( 104.2، إذ ســـجل الـــرقم القياســـي بعـــد االســـتبعاد )2015%( فـــي عـــام 1.7) مقابـــل%(، 1.2)

 . 2015( نقطة عام 103.0مقابل ) 2016نقطة عام 
 

ارتفــاع معــدالت أغلــب  2016أظهــرت مؤشــرات الــرقم القياســي ألســعار المســتهلك لعــام 
المجاميع المكونة للسلة السلعية والخدمية للمستهلك قياسًا بالعام الماضي، إذ سجلت أسـعار التبـغ 

%( 4.0%( ، المطـاعم  )8.8%( ، تليها فقـرة االتصـال بنسـبة )9.5أعلى معدل نمو إذ بلغت )
ـــــيم ذات النســـــبة والبالغـــــة )3.0، الصـــــحة ) ـــــا الســـــكن والتعل %( ، الســـــلع 2.7%( وســـــجلت فقرت

%( ، في حين سجلت أسعار )الترفيه والثقافة( ، )األغذيـة والمشـروبات 1.8والخدمات المتنوعة )
غيــر الكحوليــة(، )المالبــس واألحذيــة(، )التجهيــزات والمعــدات المنزليــة والصــيانة( انخفاضــًا بنســبة                     

 (.5)الجدول  وكما يوضحه %( على التوالي،0.1-%،1.1-%،3.1-%،5.3-)
 
 

                                                           
  لمحافظات )األنبار ، نينوى وصالح الدين  ، كركوك ( لعدم  إمكانية جمع األسعار اليتضمن التقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك

 منها وذلك بسبب األوضاع السائدة فيها.
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 (5جدول )

 2016-2015المستهلك لعامي  سعارمعدل النمو للرقم القياسي أل     
 2012(=100) 

 لإلحصاء المركزيالمصدر : وزارة التخطيط ، الجهاز 
 

 
 
 
 
 

 الفقـــرات
الوزن 

2016 

2015

 معدل 

2016

 معدل 
 معدل النمو %

 -3.1 99.1 102.3 29.605 غذية والمشروبات غيرالكحوليةألا

 9.5 119.4 109 0.615 التبغ

 -1.1 103.1 104.2 6.472 حذيةالمالبس واأل

 2.7 114.1 111.1 25.359 السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية 

 والصيانة

6.524 100.6 100.5 0.1- 

 3.0 116 112.6 4.142 الصحة

 1.2 95.0 93.9 15.185 النقل

 8.8 114.1 104.9 3.109 االتصال

 -5.3 90.7 95.8 1.998 الترفيه والثقافة

 2.7 106.7 103.9 0.922 التعليم

 4.0 111.9 107.6 1.527 المطاعم

 1.8 101.6 99.8 4.542 السلع والخدمات المتنوعة

 0.4 104.1 103.7 100.0 الرقم القياسي العام

 1.2 104.2 103.0 100.0 الرقم القياسي بعد االستبعاد
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بحسب األهمية النسبية اعتماداا على متوسط إنفاق  مكونات السلة السلعية أسعاراتجاهات ثانياا/
 .2012الفرد الشهري المأخوذ من المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق عام 

 غذية والمشروبات غير الكحولية ألا -1

%( قياسًا 3.1-بلغت نسبته ) ملحوظاً هذا القسم خالل هذا العام انخفاضًا  أسعارسجلت 
ويعــــود ذلــــك بالدرجــــة  %(3.2-الماضــــي، إذ ســــجلت أســــعار األغذيــــة انخفاضـــًا بنســــبة )بالعـــام 
%( تليهـــا الخضـــروات 9.2-فـــي أســـعار األســـماك وبنســـبة ) الملحـــوظ  االنخفـــاض إلـــى األســـاس

%( ويعــود ذلــك إلــى 3.0-التــوالي ثــم اللحــوم بنســبة ) %( علــى5.2-% ،7.7-والفواكــه بنســبة )
توافر المعروض من هذه السلع في األسواق المحلية ، أما أسعار الخبز والحبـوب ، اللـبن والجـبن 
والبـــيض ، الســـكر والمنتجـــات الســـكرية والزيـــوت والـــدهون ، فقـــد ســـجلت نســـب انخفـــاض ضـــئيلة 

  %(.0.1)%(، وحد أدنى بلغ 1.1-وحت بين حد أعلى بلغ )اتر 

زيـادة الطلـب  إلـى%( ويعـود ذلـك 1.4ارتفاعـًا بنسـبة ) خـرىغذية األألمنتجات ا وبالمقابل سجلت
 .على هذه المنتجات مقابل المعروض منها

  الغاز ،السكن، المياه ، الكهرباء -2

%( قياســًا بالعــام الماضــي ويعــود 2.7بنســبة ) 2016خــالل عــام هــذا القســم  أســعارارتفعــت 
 -:كل من  أسعارالملحوظ في  االرتفاعذلك إلى 
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ارتفاع إلى  والذي يعزى %( قياسًا بالعام الماضي ،7.4بنسبته ) صيانة وخدمات السكن - أ
 أجور العمل بالدرجة األساس.

زيادة طلب النازحين إلى ذلك  زىيعو  ،الماضي%( قياسًا بالعام 2.4) ، إذ ارتفع بنسبةيجارإلا-ب
مـــن المحافظـــات التـــي تخضـــع إلـــى ســـيطرة عصـــابات داعـــم اإلرهابيـــة علـــى الـــدور والمجمعـــات 

 السكنية المعروضة لإليجار مقابل محدودية المعروض منها. 

%(، ويعود ذلك إلى زيـادة التسـعيرة علـى أجـور الكهربـاء 5.0بنسبة ) امدادت المياه والكهرباء-ج
 إنفـاق%( مـن مجمـوع 2.7مـا نسـبته )علـى هـذا القسـم ية ، ويشكل اإلنفاق والسيما المحال التجار 

 .الفرد الشهري

%(  وذلـك يعـزى إلـى انخفـاض 3.5-فقد انخفضت بنسبة ملحوظة بلغت ) مجموعة )الوقود( أما
قوديــة( األمــر الــذي و منــه مــن خــالل )التوزيــع بواســطة البطاقــة الأســعار الــنفط  لتــوفر المعــروض 

 ظاهرة السوق السوداء.انعكس في أضمحالل 

  النقل -3
    قياســــًا بالعـــــام 2016%( عــــام 1.2) بلغــــت نســــبتهقســــم النقــــل ارتفاعـــــًا  أســــعارســــجلت  
%( لعــام 5.3علمــًا أن نســبة مســاهمة هــذا القطــاع فــي النــاتج المحلــي الحقيقــي بلغــت )، الماضــي
زمـة للنهـوض بهـذا القطـاع لمـا لـه عليـة اإلجـراءات الال، األمر الذي يتطلـب رفـع كفـاءة وفا2016

 من دور مهم في عملية التنمية االقتصادية وكونه حجر األساس في تطوير األنشطة االقتصادية.
 

 المالبس واألحذية -4
%( 1.1-) انخفاضًا بلغت نسبته 2016خالل عام  حذيةالمالبس واأل أسعارسجلت 
 مجموعة المالبس بنسبة  أسعارالملحوظ  في  االنخفاض إلى، ويعود ذلك الماضيمقارنة بالعام 

و )تنظيف  أسعار )مواد المالبس( والذي يعزى بالدرجة األساس إلى انخفاض %(1.3-)
%( على التوالي، في حين سجلت أسعار 5.1-%،5.8-المالبس( وبنسب ملحوظة بلغت )

  ،%(0.7-المالبس( انخفاضًا بلغت نسبته)و)األصناف األخرى للمالبس ولواحق  المالبس(
 %( على التوالي . 1.5-)

بلسـعارها للعـام %( مقارنـة 0.5) تهنسـب بلغـتضـئياًل فقد سـجلت ارتفاعـًا  حذيةاأل أسعارأما بشلن 
 . الماضي

 

                                                           
  .) مجموعة فرعية من فقرة المالبس والتي تشمل ) المالبس الرجالية والمالبس النسائية ومالبس األطفال 
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                                               التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة-5
%( قياســـًا 0.1-)ضــئيلة بلغــت بنســـبة  2016هــذا القســـم خــالل عــام  انخفضــت أســعار

وذلك %( 1.2-)جهزة المنزلية بنسبـة ألمجموعة ا أسعارانخفاض  إلىويعود ذلك  الماضيبالعام 
والـذي يعــزى إلـى حالــة  المحليـة مقابــل الطلـب الحاصـل عليهــا ســواقالمعـروض منهــا فـي األ لـوفرة

%(، علمـًا 1.9تفعت أسعار مجموعة األثاث والتجهيزات بنسـبة )وبالمقابل ار  .الركود االقتصادي 
 .الفرد الشهري إنفاق%( من مجموع 6.5)اإلنفاق على هذا القسم يشك ل ما نسبته أن 

  السلع والخدمات المتنوعة-6
 2016%( خـــالل عـــام 1.8بنســـبة ) ارتفاعـــاً  ســـجلت أســـعار الســـلع والخـــدمات المتنوعـــة

الــذهب فــي  أســعاروذلــك يعــود بالدرجــة األســاس إلــى االرتفــاع الحاصــل فــي  الماضــيبالعــام  قياســاً 
نهايـة  نسـةو سـجل سـعر األ إذ، األسواق العالمية والذي يدخل ضمن السـلع الداخلـة فـي هـذا القسـم 

     ارتفـاعوبنسـبة  2015فـي نهايـة عـام  اً ( دوالر 1062.25)( دوالرًا مقابـل 1159.10) 2016عـام 
%( مــن 4.5ســوق لنــدن، ويشــك ل اإلنفــاق علــى هــذا القســم مــا نســبته )، بحســب أســعار %(9.1)

  مجموع إنفاق الفرد الشهري .

 الصحة -7
 الماضــي%( قياســًا بالعــام 3) بنســبةارتفاعــًا  2016هــذا القســم خــالل عــام  أســعارســجلت        

عــن  فضـالً  الخـارج دويـة والمســتلزمات الصـحية المسـتوردة مـن ألا أسـعار إلـى ارتفـاع ويعـزى ذلـك
علمــًا أن إنفــاق يجــار للعيـادات الخاصــة إلالقطــاع الصــحي الخـاص وارتفــاع بــدالت ا أجــور ارتفـاع

 %(.4.1المستهلك على هذا القسم يشك ل مانسبته )
 االتصال-8

ويعـود ، الماضـي%( قياسـًا بالعـام 8.8)بلغـت ارتفعت أسعار قسـم االتصـال بنسـبة كبيـرة 
ـــى فـــي هـــذا االرتفـــاعســـبب ال بطاقـــات  أســـعارضـــريبة المبيعـــات التـــي فرضـــتها الحكومـــة علـــى  إل

( ذات المواصــفات الموبايــل) الذكيـةالهواتــف  أسـعار، وكــذلك ارتفــاع  2015الموبايـل فــي موازنـة 
ل ن هـذه الفقـرة تشـك  أ إلـىوتجـدر االشـارة  قطع الغيار واإلكسسـوارات الخاصـة بهـا، أسعارالعالية و 

 الفرد الشهري. إنفاق%( من مجموع 3.1ما نسبته )

 الترفيه والثقافة  -9
قياسـًا بالعـام  2015%( خالل عـام 5.3-بلغت ) ملحوظةهذا القسم بنسبة  أسعارانخفضت 

االنخفـاض الفرد الشهري ويعزى ذلك  إنفاق%( من مجموع 2شكلت ما نسبته ) في حين، الماضي
وفرة المعروض مـن اجهـزة معـدات التصـوير ومعالجـة المعلومـات والصـحف والمجـالت فضـاًل  إلى
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عن  انخفاض أسعار الرحالت السياحية المنظمة األمر الذي انعكس على انخفاض أسـعار تـذاكر 
 السفر في شركات السياحة .

 لمطاعم  ا-10
قياســـا بالعـــام  2016%( خـــالل عـــام 4.0) تهنســـببلغـــت  ارتفاعـــاً أســـعار هـــذا القســـم ســـجلت 

الكهربـاء  وأجـوريجـار إلبـدالت ا ارتفـاع أجـور العمـل و إلـىبالدرجة األسـاس ويعزى ذلك  الماضي
فـي تقــديم أفضـل الخــدمات مـن المولــد األهلـي ، فضــاًل عـن ازديــاد عـدد المطــاعم وظهـور التنــافس 
 والذي يعد ظاهرة جديدة حفزت من إقبال الجمهور على ارتياد المطاعم .

 التعليم  -11
 ويعـود ذلـك الماضـيقياسـا بالعـام  2016%( خالل عـام 2.7التعليم بنسبة ) أسعارارتفعت      

إلى ارتفـاع أجـور الدراسـة فـي النظـام المـوازي الـذي أطلقتـه وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ، 
طفال، االبتدائية، فضاًل عن ارتفاع أجور الدراسة في المدارس األهلية وللمراحل كافًة ) رياض اال

  المتوسطة واإلعدادية (. 

 التبغ -12
%( 9.5بلغـــت نســـبته ) ملحوظـــاً ارتفاعـــا  2016عـــام هـــذا القســـم خـــالل  أســـعارســـجلت          

تفعيـل قـانون التعرفـة  إلـى هـذه السـلعة أسـعارالحاصـل فـي  االرتفـاع، ويعـود الماضـيقياسا بالعام 
 . 2010( لسنة 22الَكمركية رقم )
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 ديةــقـة النـــأدوات السياس

 ةـيـبـنـلــة األجـذة بيع وشــراء العمـنافـ  

التي تعد وسيلة لضمان  ،جنبيةواصل البنك المركزي العمل بنافذة بيع وشراء العملة األ 
توفير العملة  عن طريقمتطلبات االقتصاد العراقي لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي تلبية 

استيرادات القطاع الخاص من السلع الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل األجنبية لتغطية 
عمد البنك إذ ،  االمريكي لمصارف الحكومية لبيع وشراء الدوالرلعطاء دور أكبر ا  و  والخدمات
تشجيع  عبرنافذته  من خاللجنبية ألاإلى تطوير إجراءات بيع العملة  2016عام  فيالمركزي 

تمويل التجارة الخارجية بداًل من من أجل عتمادات المستندية عتماد آلية فتح االألالمصارف 
لمصارف وشركات التحويل المالي يتضمن ل، كذلك وضع البنك المركزي معيارًا أساسيًا الحواالت

 رهاب،ويل اإلمكافحة غسل األموال وتمانون قومعايير االمتثال الدولية و بمتطلبات  ملتزامهامدى 
دارة المخاطر داء مسؤولي االمتثال ووحدات اإلتقييم البنك المركزي أل عن طريق ، فضاًل بالغ وا 

من  الواجب توافرهاإلزامهم بتقديم كشف تفصيلي بالمبالغ المحولة وجميع المعلومات  نع
عن طريق  عرف زبونك( والتحقق منها وتوثيقهاإ)  وفق مبدأ فصاح عن مصادر أموال الزبائناإل

 الكشف عن المستفيد الحقيقي من شراء الدوالر ومصادر أموالهم كحواالت واعتمادات مستندية،
وحصر التعامل بالمصارف المستفيدة والمراسلة )في الخارج( المصنفة من إحدى وكاالت 

على المصارف التعاقد مع إحدى شركات التدقيق  وقد أوجب البنك المركزيالتصنيف الدولية، 
ًا وأخير ، الدولية المعروفة إلجراء عمليات تقييم لمراكزهم المالية وجودة الموجودات الخاصة بهم

بلسماء  اترسال كشوفا  ، و المحافظة على ودائع الجمهور وتوفيرها عند الطلببالتزام المصارف 
لى مديرية لى الهيئة العامة للضرائب و إرسالها مركزي إلالمستفيدين من شراء الدوالر إلى البنك ال ا 

 الكمارك في الوقت المحدد. 
مريكي في البنك المركزي عبر نافذة تــــم تعديل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األ

تعزيز حسابات  نقد، ) أمريكي دوالر لكل اً عراقي اً دينار ( 1190)لى إجنبية بيع وشراء العملة األ
فيما بلغ معدل سعر صرف الدينار العراقي ، 2016المصارف في الخارج ( منذ كانون الثاني/

ن كان ألكل دوالر أمريكي بعد  اً ( دينار 1275) مريكي في السوق المحليةتجاه الدوالر األ
 (.2ملحق )كما موضح في  ،2015لكل دوالر أمريكي عام  اً ( دينار 1247)
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نافذة بيع العملة األجنبية في البنك المركزي في سجلت الكميات المباعة من الدوالر 
أي  ، ( مليار دوالر10.8مقداره )انخفاضًا  واعتمادات مستندية( حسابات المصارفتعزيز  ،)نقداً 
( مليار 44.3مقابل ) ( مليار دوالر33.5، لتسجل مبلغ )2015%( عن عام 24.3-) بنسبة
 اً ( مليار دوالر بيعت تعزيز 15.7)لى إ 2016مبيعات الدوالر عام توزعت ، 2015عام دوالر 

عتمادات مستندية وبنسبة اك( مليار دوالر 13.1و) %(،46.9أي بنسبة ) حسابات المصارفل
ن م %(14)بنسبة أي نقد على شكل بيعت  ( مليار دوالر4.7) والنسبة المتبقية ،%(39.1)
( 38.3)إلى  2015مبيعات الدوالر االمريكي خالل عام توزعت  حين جموع المبيعات، فيم

( 6) فسجلت ما المبيعات النقديةأ%( 86.5حوالة/تعزيز رصيد وبنسبة )بشكل مليار دوالر بيعت 
 (.3ملحق )الكما موضح في و ، الدوالر مبيعات إجمالي%( من 13.5مليارات دوالر أي بنسبة )

 

 
 
 
 

( مليار 25.7)سجلت مريكي من وزارة المالية فقد للدوالر األما مشتريات البنك المركزي إ
         ي بنسبة انخفاض بلغتأ، 2015 عام ( مليار دوالر32.5) بلمقا 2016 عام دوالر خالل

 (.4) ملحقكما موضح بو %(، 20.9 -)
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  ـةــــــــــائمـــــهـيالت القـالتس
 .يداعات القائمةتسهيالت اإل •  
 .تسهيالت اإلقراض •  
  

 تسهيالت األيداعات القائمة
 Policy)ساس للسياسة لسعر الفائدة األ اً تخفيض 2016جرى البنك المركزي خالل عام أ  

Rate) ( ســـنويًا 6مـــن )%ســـتنادًا لمتطلبـــات ا، 2016مـــن شـــهر آذار/ تـــداءً %( ســـنويًا اب4لـــى )إ
والمسـتوفاة لغــرض تحفيــز يــداعات علـى اإلولتقلـيص الفجــوة بـين الفائــدة المدفوعــة  السياسـة النقديــة

أدوات تفعيـل إعـادة  تكمـا تمـ ،قتصادي وزيـادة معـدالت مـنح االئتمـان للقطـاع الخـاصالنشاط اإل
( 30،14لمدة ) وأعيد العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي، 15/8/2016الدين الحكومي في 

كمــــا واصــــل البنــــك اســــتخدام نافــــذة ، علــــى التــــوالي %( ســــنوياً 1.25%، 1فائــــدة )وبســــعر  اً يومــــ
تم رفع سعر الفائدة علـى إيـداعات المصـارف بالـدينار و  يام،أ( 7االستثمار بالدينار العراقي لمدة )

ثـم ،  2016 شهر آذار/ من تداءً اب%( سنويًا 3.5%( سنويًا إلى )1( أيام من )7العراقي ألجل )
بـداًل مـن سـنويًا  %(1)صـبح يل سـعر الفائـدة فـضلسعر الفائدة ثالث مـرات، فقـد خُ  اً ضيخفجرى تأ
ــــى )1ن )مــــو  ،5/5/2016ابتــــداًء مــــن %( 3.5) ــــى 15/8/2016%( فــــي 0.75%( إل ، ثــــم إل
فيمـا تـم السـماح للمصـرف العراقـي  ، 15/12/2016%( سـنويًا فـي 0.75مـن ) %( بدالً 0.50)
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السـماح  كـذلكعلى طلـب المصـرف ،  ( مليار دينار بناءً 500) لىللتجارة االستثمار بما اليزيد ع
  ي حال تقديمهما طلب باالستثمار.عاله فأالرافدين والرشيد االستثمار بالنافذة  امصرفل

( 7أسعار الفائدة على ايداعات المصارف لمـدة ) الحاصل في  نخفاضالا عكس تلثير إن
 السـيماواسـتثمارها لـدى هـذا البنـك ها على إيـداعات %( سنوياً 1بعد أن كانت ) %(0.50)إلى أيام 

هليـة رصدة الودائع بالدينار العراقي للمصـارف األأ حيث سجلت ،  في أشهر تخفيض سعر الفائدة
 مقارنــة بـــ 2016( مليــار دينــار نهايــة عــام 327%( لتســجل )1.5-بنســبة )انخفاضــًا والحكوميــة 

 . 2015( مليار دينار عام 332)

، فقــد تــم  اً ( يومــ30) ومــدة (14رصــدة الودائــع بالــدينار العراقــي لمــدة )أ إمــا بخصــوص
ن كانـت أ%( بعـد 0.75لتكـون ) اً ( يومـ14مـدة )ذات التخفيض فائـدة االسـتثمار بالـدينار العراقـي 

 اً ( يومــ30مــدة )ذات %( ســنويًا لنافــذة االســتثمار 1.25%( ســنويًا بــداًل مــن )1%( ســنويًا، و)1)
ذات  الودائــعأرصــدة ن ألــى إ( 5) الجــدول ، وتشــير البيانــات فــي ملحـق25/12/2016مــن  بتـداءً ا
 ألجــلللودائـع ( مليــار دينـار 1291) ومليـار دينـار ( 969) ًا قـدرهمبلغــ تسـجل اً ( يومـ14) مـدة ال
 .اً ( يوم30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراض القائمة تسهيالت اإل
ما تسهيالت اإلقراض القائمة فقد واصل البنك عمله بهذه األداة تنفيذًا ألهداف سياسـة البنـك أ

لى المصـارف وبمـا يضـمن السـيطرة علـى السـيولة المصـرفية إالمركزي النقدية بهدف منح االئتمان 
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لمـا  وفقـاً معدالت الفائدة )اإلشارات السعرية( التي وضعت لكل نـوع منهـا و  عن طريقوالتلثير فيها 
 -:يلتي 
 %سنويًا .6االئتمان األولي         -
 % سنويًا .7االئتمان الثانوي        -
 .% سنوياً 7.5قرض الملجل األخير    -
  

  يــاالحتيـاطــي اإللـزام

ومؤثرة  مهمةأداة لى الودائع إالذي يفرضه البنك المركزي كنسبة  االحتياطي اإللزامييعد     
مع توجهات وانسجامًا  .جمهور لحماية ودائع الو   رفالمصا ةالواسعة لسيولمتصاص التقلبات ال

سناد التنمية االقتصادية وحسب ظروف البلد إالسياسة النقدية ومرونتها العالية المعتمدة حاليًا في 
%( من نسب 5إطالق نسبة ) فقد تقرر، الحالية ولغرض دعم سيولة الجهاز المصرفي 

المفروض على إجمالي الودائع بالدينار العراقي والدوالر %( 15البالغ )اإلحتياطي اإللزامي 
أو ، لغرض مواجهة سحوبات زبائنهاما ألسببين،  ، األمريكي للمصارف التي تواجه مشاكل سيولة

شهر من  بتداءً او  ،تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمصارف التي التواجه مشاكل سيولةل
رصيد  انخفاضبلزامي رصدة االحتياطي اإلأالتغيرات الحاصلة في تمثلت إذ ، 2016نيسان 

عن العام  %(6.9-بنسبة ) 2016االحتياطي اإللزامي على الودائع الحكومية نهاية عام 
، كذلك انخفض رصيد 2015( ترليون دينار عام 6.2( ترليون دينار مقابل )5.8ليبلغ ) ماضيال

( ترليون دينار 2.9إلى ) صل%( لي8-) الخاص بنسبةلزامي على ودائع القطاع االحتياطي اإل
نخفاض إجمالي إلى إويعود سبب هذا االنخفاض ، 2015في عام  ( ترليون دينار3.2) مقابل

 .(6كما يوضحه ملحق ) ،لدى المصارف الودائع الجارية
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  والسندات حواالتال

التي تصدرها وزارة المالية ومضمونة من قبل الخزينة واحدة من أدوات الدين  ُتع ـد حواالت
قتراض النقدي وسد العجز المحتمل الحكومة والتي تسهم في دعم احتياجات الحكومة لإل

باالقتراض من السوق، ويقوم البنك المركزي بوصفه الوكيل المالي لوزارة المالية بادارة مزادات 
ت الخزينة ومزادات حواالت البنك إذ تعد مزادات حواال.وتسويق السندات حواالت الخزينة

المركزي من بين وسائل السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق االستقرار النقدي في إطار عمليات 
 السوق المفتوحة كلحد أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.

 
 الــديــن العـــام الداخلي

( ترليون دينار ليبلغ 15.2بمقدار ) 2016سج ل الدين العام الداخلي ارتفاعًا عام 
%( من 40، مشك اًل نسبة )2015( ترليون دينار عام 32.1( ترليون دينار مقابل )47.4)

ونتيجة للعجز %( من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، 24.1إجمالي الدين العام و)
الدين ومؤشرات استدامته ، إذ ترتبط  اتمتابعة تطور لالحاجة ازدادت  2016المسجل في عام 

استدامة الدين بالقدرة على تدويره، وللبنك المركزي دور كبير في ضمان تدوير الدين الحكومي 
 مباشربشكل غير و  الداخلي عبر تيسير السيولة واستخدام المزيد من أدوات الدين لتمويل العجز

سندات الشراء حواالت الخزينة أو إذ قام البنك ب ، نوية وعبر نافذة الخصمومن خالل السوق الثا
ي حتياطال%( من ا50لحكومة من السوق الثانوية فضاًل عن االستمرار بتشغيل )العائدة إلى ا

، وفي ما يلتي استعراض لمكونات الدين ى هذا البنك لمصارف التجارية المودعة لدل اإللزامي
 -الداخلي:العام 

تغطية عجز  دعاوى الملكية، الذاتي، التمويل شركات منتسبي رواتب دفعل ت وزارة الماليةحـــــواال
 .الدفاع لوزارة التسليح قدرات بناء العامة االتحادية واستكمالموازنة ال

 نحو االقتراض الداخلي لتلبية االحتياجات التمويلية السياسة المالية في السنوات الماضية تتوجه  
 :اآلتيمن خالل  وذلك  2016لموازنة عام 

  حواالت وزارة المالية مزادات -أواًل:
 CSDنظام الحفظ المركزي لألوراق المالية باستخدام وزارة المالية إقامة مزاداتها  واصلت

 : 2016قامت الوزارة خالل عام أمتعدد، حيث قطع بسعر و  اً ( يوم364)جل أل
، بلغ المباع الواحدة ( مليار دينار لإلصدارية400بمبلغ )و  اً ( يوم364جل )لب اً ( مزاد12) -

 .%(4.5بمعدل سعر خصم ) دينار ترليون( 2.6) منها الفعلي
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 2016والمستحقة السداد عام  2015بلغ مجموع المسدد من الحواالت المصدرة عام  -
 ( مليار دينار.364.5)

 
 خارج المزادوزارة المالية حواالت  -ثانياا:

( مليار دينار لتمويل عجز 50خزينة )حواالت االحتياطي اإللزامي( بمبلغ )إصدار حوالة  -
( مليار دينار من اصدارات حواالت 141.7، فيما تم تسديد مامقداره )2016موازنة عام 

)بغداد، االئتمان العراقي، المنصور العراقي، الشمال للتمويل  األهلية للمصارف 2015عام 
بذلك يصبح مجموع مبالغ إصدارات حواالت الخزينة الدولي(، و  آشورو  واالستثمار

 ( ترليون دينار.4.3) 2016،2015لعامي)االحتياطي االلزامي( 
إصدار حواالت خزينة ) الحواالت المخصومة  في السوق الثانوي من قبل البنك المركزي(   -

  .2016( ترليون دينار لتمويل عجز موازنة عام 10بمقدار )
( ترليون 0.5الحواالت المخصومة من قبل مصرف الرافدين( بمقدار )إصدار حوالة خزينة )  -

 .ار وذلك لتسديد مستحقات الفالحين دين
من قبل  )الحواالت المخصومة 2016،2015صدارات عامي إيصبح مجموع مبالغ وبذلك 

  ( ترليون دينار.16.7ما مقداره )( البنك المركزي ومصرف الرافدين
 ( ترليون 0.8الوطنية بمبلغ ) التقاعد هيئة لصالح يوماً ( 364) لمدة خزينة تيحوال إصدار   -

 مصرفيلصالح  المالية ، وبذلك يصبح اجمالي مبالغ اصدارات وزارة2016دينار عام 
للتجارة لالعوام  العراقي المصرف مع الوطنية التقاعد وهيئة الرافدين،والرشيد

 .دينار ترليون( 6.8) 2016،2015،2014،2013

 القروض -اا:لثاث

( 2.3( مليار دوالر المعادل لـ )2) ًا قدرهأقرض المصرف العراقي للتجارة وزارة المالية مبلغ -
 ( دينارًا لكل دوالر أمريكي.1166، الذي تم تقييمه بسعر صرف )2015عام  ترليون دينار

الوزراء رقم بموجب قرار مجلس في وزارة الكهرباء  قرض مشاريع المديريات الممولة ذاتياً  -
 ترليون دينار.  (0.7مامقداره ) 2014لعام  314

ـــــــــــــــل الـــــــــــــذاتي عيــــــــــــــشـــــــــــــركات التمو  قـــــــــــــرض -  عــــــــــــــواملألبيها و ع رواتــــــــــــــب منســــــــــــــن دفــــــــــــــ
 ( ترليون دينار.9.8مامقداره ) 2014،2013،2012،2011،2010

 .ترليون دينار (12.9)مامقداره لوزارة المالية القروض  يصبح مجموع مبالغوبذلك   
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  نداتــــسال -:رابعاا 

، السندات الوطنية، وسندات بالدوالر ) التسليم اآلجل المباعة بلغ مجموع مبالغ السندات
 .( ترليون دينار1.7)مستحقات الفالحين ( ما مقداره 

 
 اتفاقية إعادة جدولة الدين الحكوميخامساا: 

)الترتيبات المصرفية( لصالح البنك المركزي  المتبقي بذمة وزارة الماليةالقديم الدين بلغ رصيد  -
 ( ترليون دينار.2.4العراقي )

( ترليون دينار عن 15.2بمقدار ) 2016وبذلك فقد ارتفع الدين العام الداخلي القائم نهاية عام 
( ترليون دينار عام 32.1( ترليون  دينار مقارنة بمبلغ )47.4، ليصل إلى )2015عام 

%(،  لتسجل نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 47.3)، أي بنسبة 2015
 (. 6، وكما موضح في الجدول )2015%( عام 15.3مقابل ) 2016%( عام 24.1)
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 ( 6دول رقم ) ج

 2016،2015تطورات الدين العام الداخلي لعامي 
 مليار دينار   

 التفاصــــــــــيل
القائم  رصيد الدين

 2015نهاية عام 

مقدار الدين 

 2016عام 

 الدين القائمرصيد 

 2016نهاية عام 

 2608.1 2608.1 364.5 ( يوم364مزادات حواالت الخزينة )

 2355.5 2355.5 2355.5 الدين القديم المتبقي بذمة وزارة المالية

 27823.5   حواالت وزارة المالية خارج المزاد

 6837.0 800 6037 ( يوم خارج المزاد364استحقاق )حواالت خزينة -

 4261.1 50 4352.8 حواالت االحتياطي اإللزامي -

الحواالت المخصومة في السوق الثانوي من قبل البنك  -
 ومصرف الرافدين المركزي

6225.4 10500 16725.4 

 1696.9     الســــــــــــندات

 14.5 14.5 14.5 التسليم اآلجل -             

 729.2 729.2   السندات الوطنية -            

 953.2 953.2   سندات الفالحين -             

 12878.2     المجموع الكلي للقروض

 2332.0 2332 2332 قرض المصرف العراقي للتجارة -   

 قرض مشاريع المديريات الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء -  
  2014لعام  314بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

702.6 702.6 702.6 

قرض شركات التمويل الذاتي عن دفع رواتب منتسبيها  -   
 2010،2011،2012،2013،2014لعام 

9758.5 85.1 9843.6 

 47362.2   32142.8 المجموع الكلي للدين
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 واالت البنك المركزي ـــح

 تـم، فيما  2016خالل عام  ( يوم91إقامة مزاداته استحقاق ) توقف البنك المركزي عن   

      ( يومًا ابتداًء من182)،(91)استحقاق إعادة العمل بحواالت البنك المركزي 
سعر  خطة إصدار الحواالت ذات االستحقاقين اعاله، فضاًل عن ان حسب  15/8/2016

  .الغراض شفافية المزادوذلك المصارف قبل حسب العرض والطلب من تحدد الفائدة 

ذلك بسبب و ( يومًا 91الجل ) 2016تم إلغاء المزادات المقرر اقامتها حسب خطة عام  -
( ترليون 1.1في حين سدد مبلغ قدره )، عدم قبول العطاءات المقدمة الرتفاع سعر الفائدة 

 السداد خالل هذا العام.  المستحقة 2015صداريات المقامة خالل عام االدينار من 

، فيما 15/8/2016( يومًا ابتداًء من 182إعادة العمل بحواالت البنك المركزي آلجل ) -
 (200)مزادان بمبلغ  وتم إقامةتحدد سعر الفائدة حسب العرض والطلب من المصارف ، 

( مليار دينار وبمعدل سعر قطع 65مليار دينار لالصدارية الواحدة، بلغ المباع الفعلي )
 . (7لحق )، كما موضح في م%(2.5)
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 ول اإلحصائيةامالحق الجد               
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 (1)ــدولـــــــــج

 2016و 2015شهر عامي ( ومكوناته ألM2,M1عـرض النقـد )
 مليار دينار                                                                                                                                      

العملة خارج   الشـهر
 البنوك

الودائع 
 الجارية

M1* اخرى  M2* 

 87062 17976 69086 33392 35694 2015كانون الثاني
 85963 17934 68029 31407 36622 شباط
 88944 17909 71035 31923 39112 اذار
 89481 18029 71452 31209 40243 نيسان
 90621 17988 72633 32277 40356 مايس
 89630 17908 71722 31826 39896 حزيران
 87854 17826 70028 31299 38729 تموز
 85673 17419 68254 31517 36737 آب
 85176 17268 67908 31936 35972 ايلول

 84752 17087 67665 32020 35645 تشرين االول
 82936 16889 66047 31054 34993 تشرين الثاني
 82595 17160 65435 30580 34855 كانون االول

 82548 16787 65761 30592 35169 2016كانون الثاني
 83793 16515 67278 31378 35900 شباط
 85394 16338 69056 31531 37525 اذار
 86763 16603 70160 31010 39150 نيسان
 87228 16751 70477 31132 39345 مايس
 86751 16892 69859 29865 39994 حزيران
 87585 16832 70753 30346 40407 تموز
 88014 16712 71302 30800 40502 آب
 88418 16940 71478 30207 41271 ايلول

 88048 17130 70918 29426 41492 تشرين االول
 87238 16969 70269 29109 41160 تشرين الثاني
 88067 17358 70709 28645 42064 كانون االول

  وليةا 2016عامبيانات *
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 (2جــدول )                                  

 المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق المحلية         
 2016و  2015الشهر عامي                                

 دينار/ دوالر                                                                                             

 2016 2015 االشهر 

 1234 1221 كانون الثاني

 1240 1241 شباط 

 1260 1270 اذار

 1277 1298 نيسان

 1283 1309 ايار

 1266 1305 حزيران

 1273 1230 تموز

 1280 1217 اب

 1289 1223 ايلول

 1298 1220 تشرين االول

 1295 1219 تشرين الثاني

 1303 1216 كانون االول

 1275 1247 المعدل 
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 (3جدول )                                              

  2016و  2015الكميات المباعة من الدوالر في البنك المركزي لعامي 
                                                                                                                            مليون دوالر                                                                                                     

 التاريخ
2015 2016 

 نقد
حوالة/ تعزيز 

 رصيد
 نقد المجموع

حوالة/ تعزيز 
 رصيد

 المجموع االعتمادات

 3319   2876 443 2828 2441 387 كانون الثاني

 2496   2159 337 1598 1427 171 شباط

 2072 123 1690 259 2581 2262 319 اذار

 2232 945 1019 268 3078 2525 553 نيسان

 2574 1090 1180 304 3366 2870 496 ايار

 3070 1602 1017 451 4956 4291 665 حزيران

 2210 1132 749 329 4999 4269 730 تموز

 3012 1753 740 519 5464 4780 684 اب

 2316 1484 513 319 3656 3154 502 ايلول

 3211 1894 839 478 3670 3217 453 تشرين االول

 3445 1680 1293 472 4693 4100 593 تشرين الثاني

 3568 1,422 1636 510 3415 2978 437 كانون االول

 33525 13125 15711 4689 44304 38315 5989 المجموع
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 (4جدول )                                         

 2016و  2015مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي خالل عامي 
                                     مليون دوالر                                                                                   

                       
 االشهر

2015 2016 

المشتريات من  المبيعات
 وزارة المالية

المشتريات من وزارة  المبيعات
 المالية

 1200 3319 0 2828 كانون الثاني

 1200 2496 2000 1598 شباط

 1250 2072 2000 2581 اذار

 2850 2232 2750 3078 نيسان

 2237 2574 5500 3366 ايار

 1659 3070 2250 4956 حزيران

 2000 2210 3000 4999 تموز

 2922 3012 4000 5464 اب

 2000 2316 2500 3656 ايلول

 2600 3211 2500 3670 تشرين االول

 3170 3445 3250 4693 تشرين الثاني

 2565 3568 2700 3415 كانون االول

 المجموع
44304 32450 33525 25653 
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 (5جــــدول )                                         

 2016،2015ايام ( لعامي  7ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة )
  2016( يوم لعام  14،30و)                           

 مليار دينار                                                                                                         

 الشـهــر
2015 2016 

 يوم (30) (14يوم)  (7)  ايام-  (7ايام  ) 

 674 359 كانون الثاني
    

 896 497 شباط
    

 1372 400 اذار
    

 1151 40 نيسان
    

 1267 169 ايار
    

 1062 283 حزيران
    

     716 236 تموز

 808 1263 493 159 اب

 1005 1237 416 212 ايلول

 1252 1029 214 151 تشرين االول

 1253 1083 387 168 تشرين الثاني

 1291 969 327 332 كانون االول
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 (6جدول )                                     

 2016 و 2015االحتياطي االلزامي للودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص نهاية  عامي     
  مليار دينار                                                                                                 

 2016 2015 االشهر 

 الودائع الحكومية
ودائع القطاع 

 الخاص
 الحكومية الودائع

ودائع القطاع 
 الخاص

 3165 6149 3523 6989 كانون الثاني

 3187 6156 3490 7322 شباط

 2823 5790 3461 6637 اذار

 2924 5699 3358 6400 نيسان

 2860 5825 3462 6518 ايار

 2798 5817 3456 6412 حزيران

 2774 5729 3428 6434 تموز

 2845 5555 3389 6435 اب

 3010 5535 3323 6207 ايلول

 2902 5842 3447 6140 تشرين االول

 2915 5943 3237 6214 تشرين الثاني

 2903 5804 3157 6234 كانون االول
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 (7جـــدول )
 ( يوم 182و) 2016و 2015( يوم خالل عامي 91حواالت البنك المركزي العراقي أستحقاق )      

    2016 عام خالل                                      
 ماليين الدنانير                                                                                                                                            

 الشهر 

2015 2016 

المبلغ 
المباع 

 ( يوم91)

المبلغ 
( 182،364المسدد)

 يوم

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

المبلغ 
المباع 

(91 )
 يوم

المبلغ 
 المسدد

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

المبلغ 
المباع 

(182 )
 يوم

المبلغ 
 المسدد

معدل سعر 
 الفائدة %

كانون 
 الثاني 

315750 284050 5.0   400050         

         282000   5.0 260640 333080 شباط

         400040   5.0 314600 538060 اذار

         4000   5.0 315750 365000 نيسان

             5.0 333080 397840 ايار

             5.0 338020 400040 حزيران

             4.8 561040 400020 تموز

             4.7 397840 400050 اب

 2.5   50000       4.5 400040 600070 ايلول 

نتشرين 
 االول

400050 400020 4.3       15000   2.5 

تشرين 
 الثاني 

282000 400050 4.4             

             4.3 600070 400040 كانون االول 

 2.5   65000   1086090   *4.7 4605200 4832000 المجموع 

 معدل سعر الفائدة تحدد حسب العطاءات المقدمة*


