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 لمقـــــــــــــدمـــةا

مشــار ع  إقــراض خــال مــ  الكلــي  قتاــادالحقيقيــة لال نشــا اتبــدعم ال اســتمر البنــك المركــاي     
الماــارا المتخااــةط ان القــاس مــ  رســالتس فــي تبنــي سياســة نقديــة  ر ــق  عــ الق ــاا الخــا  

ساســـياس لتحقيــق نمـــو مســـتدام أل شـــر اس يمث ــ ســـعارألاالســـتقرار العــام ل    أكفــو ة تن لـــق مــ  حقيقـــة 
وفــق علــ  اس فــي تــوفير بيئــة مالئمــة لالســتثمار رئيســالكلــي وعــامالس  قتاــادوعناــراس محور ــاس فــي اال

تفعيــل دور الق ــاا و  طدعــم وتحقيــق االســتقرار المــاليإلــ   خ ــة ســتراتينجية موحــدة وشــاملة تهــدا
س المــا  أت ــو ر ر و  طت ــو ر البنيــة التنةيميــة والهيكــل التنةيمــيو  طالماــرفي والمسسســات الماليــة

  .يةالبشري وتفعيل تكامل العالقات الداخلية والخارنج

ل          ضـــــئيالس بلبـــــت نســـــبتس  نمــــواس  2017نهايـــــة عـــــام  1Mعــــرض النقـــــد بـــــالمفهوم الضــــيق  عســـــنج 
ل طالودائـــع النجار ـــةفـــي الحااـــل النمـــو إلـــ   عـــا  الـــذي ي   (% 0.6) عـــرض النقـــد  فـــي حـــي  ســـنج 

األثـر إلـ  ذلـك  ويعـود طالماضـي( ع  العام %1.5)بنسبة  نمواس  خرهو اآل  M2بالمفهوم الواسع 
ة وديـو  الق ـاا الخـا  والق اعـات نجنبيـديو  الحكومة واافي المونجـودات األالتوسعي لاافي 

رط وسنج لاأل   ة نجنبيـيـات األحتيا اال راـيد وسـنج ل ط(%0.1)معامل االستقرار النقدي ما نسبتس  خ،
ليبلـ  ط الماضيع  العام ( %8.9) ةنسب( ترليو  دينار وب4.7ارتفاعاس مقداره ) 2017 عامنهاية 

 .2016( ترليو  دينار نهاية عام 52.6)بـ( ترليو  دينار مقارنة 57.3)
 
ل       األساس  معد  نمو التضخم وسنج ل (ط% 0.2) 2017التضخم العام لعام  معدل عسنج 
(0.6 %). 
عبـــر نافـــذة بيـــع العملـــة  يمر كـــســـعر الاـــرا الرســـمي للـــدينار العراقـــي تنجـــاه الـــدوالر األ حـــاف   
تعا ـــا حســـابات و  ط)نقـــد يأمر كـــ دوالر لكـــل اس عراقيـــ اس دينـــار ( 1190) ةالبالبـــ قيمتـــسعلـــ  ة نجنبيـــاأل

لو  ط2017لعــام  (الماــارا فــي الخــار  نافــذة بيــع العملــة ت الكميــات المباعــة مــ  الــدوالر فــي ســنج 
( 42.2) واعتمـــادات مســـتندية( حســـابات الماـــاراتعا ـــا و  طة فـــي البنـــك المركـــاي )نقـــداس نجنبيـــاأل

  ( مليــار9.4)و طتعا ــا راــيدباــفة ( مليــار دوالر بيعــت 31.4مبلــ  )علــ  تواعــت  مليــار دوالر
 .عتمادات مستنديةا بافة ( مليار دوالر 1.5) المتبقيةكمية وال نقداس بيعت  دوالر
 اســتمر البنــك المركــاي باعتمــاد ســعر فائــدة السياســة وانعســنجامام مــج تونجاــات العسياعســة النقديــة  

القائمة  اتيداعلإلاالستثمار ة الفائدة عل  النوافذ  أسعارو  ط(% 4البال  ) (Policy-rateالنقدية )
 عل  التوالي.( يوماس 30و) ( يوماس 14) ط( أيام7)لمدة  ط(% 1)ط(% 0.75) ط(% 0.50بنسبة )
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( للــدينار % 15البالبــة ) يل امــي ال حتيــاطباعتمــاد نعســبة االالمركــ ا العراقــي اعســتمر الينــ     
سوا   ط( عل  ودائع التوفير والثابتة% 10النجار ة ونسبة )ي عل  الودائع مر كوالدوالر األالعراقي 

  يحـتف  بهـا كاملـة لـد  هـذا البنـك  مـع السـما  أعلـ   طودائع الق ـاا الخـا  مأكانت حكومية 
ــــ( مـــ  % 50) لـــ يا ـــد ع للماـــارا المنجـــااة كافـــة باســـتثمار مـــا ال ي حتيـــا ( مـــ  اال% 15)ال

 .سنة استحقاقي بالدينار العراقي في شرا  حواالت الخا نة لااماإل
 ة الثانية بالدينار العراقي لتمو ل عنجا ادار )االسمية( اإل طرح العسندات الوطنيةأيضام  تم  و    

 .( سنوياس تدفع عل  شكل كوبونات ولمدة سنتي % 5( ترليو  دينار وبفائدة )1المواانة بمبل  )

 الق اعات لتنشيط العراق تار خ في إقراضكير مبادرة أم الين  المرك ا قد   هنفعسفي الوقت      

 سـيولة دعـم خـال  مـ  ئتمـا اال ن ـاق وتوسـيع يةقتاـاداال التنميـة وتحقيق الحقيقية يةقتااداال

 ترليـــو   (5) بمبلـــ  اإلســـكا ( اـــندوق و  طالاـــناعيو  ط)الاراعـــي اـــةتالمخ التنجار ـــة الماـــارا

 طوالعقار ـة سـكانيةاإل القـروض وتقـديم والـاراعيي  لاـناعيي ل القـروض تقـديم م  لتمكينها دينار
 نتانجيــــةإلا القاعـــدة توســـيع نجــــلأ مـــ  الخااـــة للماـــارا دينــــار ترليـــو   (1) مبلـــ  وتخاـــي 

 .العمل فر  وخلق قتااداال ةلعنج وتحر ك المحلية
 



 البنك المركزي العراقي                                                                               2017تقرير السياسة النقدية السنوي 

 Statistic & Research Department 

 
 

Introduction 

   The CBI continued supporting real activities of macroeconomics through 

lending private sector enterprises by specialized banks, launching of its 

message in adopting efficient monetary policy emerging from the fact  that 

general stability of prices represent a substantial condition to achieve 

sustained growth, a pivot element in macroeconomics, and a main factor in 

providing proper investment environment according to a unified, strategic 

& comprehensive plan aiming at supporting & achieving financial stability, 

activating banking & financial institutions sector, developing 

organizational & regulatory structure, developing human capital, and 

activate integration of internal & external relations.  

 Money supply (M1) recorded a slight growth of (0.6%) in 2017 

attributed to the growth in current deposits, while money supply (M2) 

recorded a growth of (1.5%) of the last year due to the expansion effect of 

net government debts, net foreign assets, private sector debts, and other 

sectors` debts. Monetary stability coefficient recorded (0.1%), while 

foreign reserves balance recorded a rise of (ID 4.7 tr) at end of 2017 at a 

ratio of (8.9%) of the last year to reach (ID 57.3 tr) compared to (ID 52.6 

tr) at end of 2016. 

 Overall inflation recorded an average of (0.2%) in 2017 and core 

inflation recorded (0.6%). 

 Official exchange rate of Iraqi Dinar against USD through buying & 

selling foreign currency window kept its value at (ID 1190) per USD (cash, 

enhance banks` balances abroad) in 2017. The amounts sold of USD 

through buying & selling foreign currency window at the CBI recorded 

(USD 42.2 bn) (cash, enhance banks` balances, and L/Cs), distributed to 

(USD 31.4 bn) sold as to enhance balances, (USD (9.4 bn) sold in cash, 

and the rest of the amount (USD 1.5 bn) sold for L/Cs purposes.  

 In line with monetary policy trends, CBI continued adopting 

monetary policy rate of (4 %) and interest rates on investment windows of 

outstanding deposits at a rate of (0.50 %), (0.75 %), and (1 %) for 7 days, 

14 days, and 30 days respectively. 

 The CBI continued adopting the reserve requirements of (15 %) for 

the ID & USD on current deposits, and (10 %) on saving & fixed deposits 

for both private & state-owned sectors, to be kept with this bank. Also 

allowing all the licensed banks to invest at an amount not exceeding (50 %) 
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of the (15 %) of reserve requirement in ID in purchasing (1 year maturity 

treasury bills).  

 National Bonds (nominal) – second issuance were also issued in ID 

to finance budget deficit with an amount of (ID 1 tr) with an annual interest 

of (5 %) paid in coupons for 2 years.  

 At the same time the CBI introduced the largest lending initiative in 

Iraq`s history to activate real economic sectors, achieve economic 

development, expand credit scope through supporting specialized 

commercial banks (agricultural, industrial, and Housing Fund) with an 

amount of (ID 5 tr) enabling them to provide loans to Industrialists & 

agriculturalists in addition to providing housing & real-estate loans. The 

CBI also allocated (ID 1 tr) for private banks in order to expand domestic 

production base, mobilize the economy cycle, and create job opportunities.  
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 تطورات عرض النقد
   ( (M1عرض النقد بالمفاوم الض ق - أ

 (% 0.6)ضــئيالس بلبــت نســبتس  ارتفاعــاس  M1)النقــد بمفهومــس الضــيق ) عــرضراــيد  ســنج ل
( ترليو  70.7)بل ( ترليو  دينار مقا71.2)إل   ليال طضيامالعام المقارنة ب 2017 عام نهاية 

مـــ  النـــات   (% 31.5) تسنســـب مـــامشـــكالس  ط(1) نجـــدو فـــي علـــ  النحـــو المبـــي    2016دينـــار عـــام 
بنســبة  الودائــع النجار ــةنمــو إلــ   عــرض النقــد ويعــا  ارتفــاا طالنجار ــة ســعارنجمــالي باألالمحلــي اإل

للت العــام الماضــيقياســاس ب( % 7.5) مــ  ( % 43.3)لتشــكل مانســبتس ( ترليــو  دينــار و 30.8) ســنج 
لو  ط2016( لعـام % 40.5مقابـل ) M1))عرض النقـد  العملـة خـار  البنـوك انخفاضـاس بنسـبة ت سـنج 

وهذا مسشر نجيد  2016ار لعام ن( ترليو  دي42.1( ترليو  دينار مقابل )40.3) لتبل ( % -4.1)
( مقابــل % 56.7) ولتشــكل مــا نســبتس طعلــ  ســحن النقــد لاــالا االيــداعات لــد  الماــارا يــد  
 .M1))م  عرض النقد  2016( لعام % 59.5)

 (1دول )ــــنج                                  
 (2017-2014للمدة ) (M1ق ) الضعرض النقد بالمفاوم 

 
 مليار د نار                                                                

  .Dec.2014 Dec.2015 Dec.2016   2017Dec المكونات
عرض النقد بالمفاوم 

 M1الض ق 
72692 65435 70733 71162 

 0.6 8.1 (10) (1.5) % معدل النمو
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 )العس ولة المحلية(  M2عرض النقد بالمفاوم الواعسج  -ب
 2017عــــام نهايــــة  (ةمحليــــالســــيولة ال) (M2)عــــرض النقــــد بمعنــــاه الواســــع راــــيد  ســــنج ل
بمســـتواه ( ترليـــو  دينـــار مقارنـــة 89.4)إلـــ   لياـــل العـــام الماضـــي( عـــ  % 1.5) ارتفاعـــا س بنســـبة

( مــــ  النــــات  المحلــــي % 39.6نســــبة )الس مشــــك   ط2016نهايــــة عــــام  ( ترليــــو  دينــــار88.1البــــال  )
 . النجار ة سعاراإلنجمالي باأل
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( M1عـرض النقـد ) : يساسـنمـو مكونيهـا األإل   (M2تعود الا ادة في السيولة المحلية  )و 
ط 2016ترليــو  دينــار عــام  (70.7( ترليــو  دينــار مقارنــة بـــ )71.2)إلــ   ( لياــل% 0.6بنســبة )

ـــوالودائـــع األ   للت( % 5.4بنســـبة )مينـــات( أالتـــوفير والبر ـــد والت طالودائـــع الثابتـــة)   ر خ، ( 18.3) ســـنج 
 نجـدو فـي علـ  النحـو المبـي   ط 2016( ترليـو  دينـار عـام 17.3مقابل ) 2017ترليو  دينار عام 

 (2دول )ــــــــــــنج                                (. 2)
 2017-2014( للمدة M2)ية لمحلالعس ولة امكونات 

 مليار د نار                                                                                             
  .Dec.2014 Dec.2015 Dec.2016   2017Dec المكونات

 M1 72692 65435 70733 71162عرض النقد بالمفاوم الض ق 
 0.6 8.1 (10) (1.5) % معـدل النمـو
 18279 17349 17160 18036 خر  األالودائج 

 5.4 1.1 (4.9) 30.2 % معـدل النمـو
عرض النقد بالمفاوم الواعسج 

M2 90728 82595 88082 89441 
 1.5 6.6 (9) 3.5 % معـدل النمـو
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 2017-2014للمدة ( M2) مكونات السيولة المحلية( 2)شكل 

 الودائع األخرى M1عرض النقد بالمفهوم الضيق 
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 العوامل المؤثرة في عرض النقد 
في عل  النحو المبي    2017عام  خال كا  للعوامل الخارنجية دور في ا ادة عرض النقد        
( مليار دينار نهاية عام 64203ة م  )نجنبيارتفع رايد اافي المونجودات األإذ  (ط3نجدو  )
وقد تحققت  ط(% 6.4ط أي بنسبة ا ادة )2017( مليار دينار نهاية عام 68334)إل   2016

( 49.3( ليبل  )% 36.9هذا العام بنسبة ) خال هذه الا ادة م  ارتفاا معد  سعر برميل النفط 
 . العام الماضي( دوالر للبرميل الواحد في 36دوالر للبرميل الواحد مقابل )

خــــر فهــــو الا ــــادة الحااــــلة فــــي اــــافي الــــديو  الحكوميــــة بمقــــدار العامــــل التوســــعي اآل اأمـــــ      
     ( مليار2919( مليار دينار وكانت هذه الا ادة هي حايلة ا ادة الديو  الحكومية بمقدار )2087)

( مليـار دينـارط أي بنسـبة 832( وكذلك ا ـادة الودائـع الحكوميـة بمقـدار )% 7.2أي بنسبة ) طدينار
ــونجــا  األثــر التوســعي لــديو  الق ـــاا الخــا  والق اعــات األ   .(% 3) ( مليـــار 1193بمقــدار ) رخ،

( مليـار 26617مقابل ) 2017( مليار دينار نهاية عام 27810) سنج ل( لت% 4.5دينار وبنسبة )
ـل  لت شـك  فـي حـي   ط2016دينـار نهايـة عـام  ة واـافي ديــو  نجنبيـمـ  فقـرة اـافي المونجـودات األ ك 

ـــــــاأل  الحكومـــــــة وديـــــــو  الق ـــــــاا الخـــــــا  والق اعـــــــات        (% 28.2)ط (% 55.7مـــــــا نســــــــبتس ) رخ،
 ( مليار دينار.7411التوسعية البالبة ) ( عل  التوالي م  منجموا العوامل% 16.1)و

ل التي   ر خ، األ  فقرة الودائع  خال م  يةهر األثر االنكماشي عل  عرض النقد و      ت ارتفاعاس سنج 
( مليار دينار 17209مقابل ) 2017( مليار دينار نهاية عام 18133) سنج ل( لت% 5.4بنسبة )

ل وفقرة المواانة التي ط2016نهاية عام  أي بنسبة  ط( مليار دينار6058انخفاضاس بمقدار )ت سنج 
( عل  التوالي م  % 86.8( و )% 13.2لت كلتا الفقرتي  ما نسبتس )شك  في حي   (38%)

 ( مليار دينار.6982منجموا العوامل االنكماشية البال  )
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 (3دول )ـــــــنج                                          
 2017-6201امي ــعلوامل المؤثرة فيه ــد والعــرض النقــــــع

 )مليار د نار(                                                                                  

 2016 Dec. 2017 Dec. 
مقدار التغير عن 

 العام الماضي

نسبة 

 % النمو

ة لدى الجهاز جنبيصافي الموجودات األ
 المركزي+المصارف(البنك )المصرفي

64203 68334 4131 6.4 

 4.5 1193 27810 26617 األَُخرديون القطاع الخاص والقطاعات 

 7.2 2919 43707 40788 الديون الحكومية

 6.3 8243 139851 131608 مجموع الموجودات

 0.6 429 71162 70733 عرض النقد

 (4.1) (1732) 40343 42075 خارج البنوكالعملة 

 7.5 2160 30818 28658 الودائع الجارية


 5.4 924 18133 17209 خرىالودائع األ

 3.0 832 28548 27716 الودائع الحكومية

 38.0 (6058) (22008) (15950) فقرة الموازنة

 12.8 7814 68689 60875 مجموع المطلوبات غير النقدية

 6.3 8243 139851 131608 مجموع المطلوبات

 
 لد  الين  المرك ا العراقي ـةنجني يات األحتياطاال

ل للبيانات اإلحاائية وفقاس  ارتفاعاس مقداره  2017 عامة نهاية نجنبييات األحتيا اال رايد سنج 
( ترليو  دينار مقارنة 57.3ليبل  )ع  العام الماضيط ( % 8.9) ةنسب( ترليو  دينار وب4.7)
( م  النات  المحلي اإلنجمالي % 25.4مشك الس نسبة ) ط2016( ترليو  دينار نهاية عام 52.6)بـ

 .ة في الخار نجنبياأل اتا ادة االستثمار إل   عا  هذه االرتفااط وي  النجار ة سعارباأل

بمقـدار نيو ـورك( بنـك ة و نجنبيـرايد االستثمارات )في البنوك األ ارتفاا( 4ح  م  النجدو  )الي      
نهايـة  ( ترليـو  دينـار51.2)إلـ   لياـل 2016عام  ( ع % 10.4( ترليو  دينار وبنسبة )4.8)

ل فـي حـي  ط2016عـام نهاية ( ترليو  دينار 46.3) مقابل  2017عام   نجنبـيالنقـد األراـيد  سـنج 
 مقابـل  ( ترليـو  دينـار1.7( ليبل  )% -25.4) بلبت نسبتس انخفاضاس البنك هذا المونجود في خاائ  

                                                           
 التتضمن ودائع صناديق البريد. 
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ـا ط السـابق للعـام( ترليو  دينار 2.3) يقـرن  مـافقـد بلـ   راـيد الـذهن المونجـود فـي ببـداد والخـار أمَّ
 .2016 عام( ترليو  دينار نهاية 4دينار مقابل ) ات( ترليون4.4)م  

 (4)نجــدول 
       2017 - 2016ـة نااية عامي  نجني  ـات األحتياطة لالرئيعسالمكونات ال

  
 مليار دينار

 2017 2016 اليند

 1736 2327 في خاائ  البنك نجنبيالنقد األ
 51157 46334 ة ونيو وركنجنبيرادة في البنوك األاأل

 4433 3957 الذهن المونجود في ببداد والخار 
 57326 52618 ة نجنبييات األحتيا اال

 

 

 

 

 

 

 
 عسعاراأل
لإذ  طهــذا العــام خــال  ســعارالمحليــة اســتقراراس نســبياس فــي المســتو  العــام لأل ســواقشــهدت األ      ســنج 

ســــاس بعــــد ط ومعــــد  التضــــخم األ2016( عــــام % 0.4( مقابــــل )% 0.2معــــد  التضــــخم العــــام )
 .2016( لعام % 1.2( مقابل )% 0.6استبعاد العناار غير الثابتة( ))
آليـات السياسة النقديـة للبنـك المركـاي العراقـي باعتمـاد إل   االستقرار بالدرنجة األساس هذا ويعود   

 قتاـــادمتعـــددة األهـــداا والمهـــام اســـتنجابة للتحـــديات التـــي يشـــهدها اال بعـــادأفاـــحت عـــ  أنجديـــدة 
الـــذي انعكـــس فـــي تحقيـــق  ســـعارالتـــي يـــأتي فـــي مقـــدمتها هـــدا تحقيـــق االســـتقرار فـــي األ طالعراقـــي

 معدالت تضخم مقبولة.
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 2017 – 2016المعستال  في العراق  عسعاراتنجاهات الرقم القياعسي أل -والم:أ
للتضخم ارتفاعاس  اس مسشر بافتس المستهلك في العراق لهذا العام  سعارةهر الرقم القياسي ألأ    

لط ليالعام الماضي( قياساس ب% 0.2ضئيالس في معد  نموه ليبل  )  2017( نق ة عام 104.3) سنج 
المستهلك بعد االستبعادط  سعارالرقم القياسي أل سنج لفي حي   ط2016( نق ة عام 104.1مقابل )
عداس المشتقات النف ية )النفط والباا( ومنجموعة )الخضر بالمستهلك مست سعاررقم القياسي ألأي ال

 نسبة ا ادة بلبت سنج الس م 2016( نق ة عام 104.5مقابل ) 2017( نق ة عام 105.1والفواكس( )
(0.6 %). 

 مكونات العسلة العسلعية أعسعاراتنجاهات  ثانيام:
لإذ  طالداخلـــة ضـــم  ســـلة المســـتهلكتباينـــت معـــدالت التضـــخم بـــي  المنجـــاميع الســـلعية        ت ســـنج 

 ارتفـاا أنجـور التعلـيم الخـا إلـ   ( ويعود ذلك% 19.9عل  معد  تضخم لتبل  )أ منجموعة التعليم 
الكهربـــا ط و الميـــاهط و تليهـــا منجموعـــة )الســـك ط  طللمنافســـة هـــو العامـــل األســـاس ياـــبا الســـعرإ َّ إذ 
لالباا( لتو   اسـتمرار ا ـادة ال لـن علـ  الوحـداتإلـ   ( ويعـا  ذلـك% 2.5)بلـ  معـد  تضـخم  سـنج 

لــــ  ارتفــــاا ســــعر االمبيــــر للمولــــد األهلــــي ا  ينجــــار مقابــــل المعــــروض منهــــا و الســــكنية المعروضــــة لإل
لــ  نجانــن ارتفــاا تســعيرة الكهربــا  إ طلمســتهلكضــافياس يتحملــس اإل عبئــاس شــك  )التنجــاري( والــذي اليــاا  ي  
لفــي حــي   طعلــ  المحــا  التنجار ــة الاــحة( معــدالت متنوعــة و )الســلع والخــدمات التــا ت منجموعســنج 

 ( عل  التوالي.% 1و % 1.5تضخم بلبت )
ل بالمقابـلو  ( ويعــود % -4.5علــ  معـد  انخفـاض بلبـت نسـبتس )أ ت منجموعـة )الترفيـس والثقافـة( سـنج 

 نتينجــة لا ــادة عــدد شــركات الســـياحة مــام متخــذي القــرار مــ  )المســتهلكي (أد البــدائل تعــد  إلــ   ذلــك
( % -2.1الكحوليـة( بنسـبة ) ربات غيـو ط تليها منجموعـة )األغذيـة والمشـر اس عموم في العراقوالسفر 

ـــب  % -1.4( واللحـــوم بنســـبة )% -15.3األســـماك بنســـبة ) أســـعارنتينجـــة لالنخفـــاض فـــي  (ط والل
منجموعة )التنجهياات والمعدات  تليها ط(% -2.2(ط واألغذية بنسبة )% -1والنجب  والبيض بنسبة )

األثـــــا   أســـــعار( وذلـــــك بســـــبن االنخفـــــاض الحااـــــل فـــــي % -1.8المناليـــــة والاـــــيانة( بنســـــبة )
لو  (% -1.4) بنسـبة ( واألنجهـاة المناليـة% -2.5والتنجهياات  بنسبة ) ت منجموعـة )االتاـا ( سـنج 

 أســـعار)الهـــواوي( بتـــوافر أنجهـــاة الموبايـــل الاـــيني إلـــ   عـــا  ي  والـــذي ( % -1.1بنســـبة ) اس انخفاضـــ
 طاإلنترنـت مكاتـن خـدمات لـد  أاـحاناإلنترنـت فر البدائل بخ ـو  شـبكة انجانن تو إل   طرخياة

لو  إلــ   بالدرنجــة األســاس   عــا ي  والــذي ( % -0.3ضــئيالس بنسـبة )ت منجموعــة الم ــاعم انخفاضــاس سـنج 
 سماك.اللحوم واأل أسعارانخفاض 

                                                           
  ال يتضمن التقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك لمحافظات )نينوى، واألنبار( لعدم إمكانية جمع األسعار منها وذلك بسبب

 فيها.األوضاع األمنية 
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ل   حافةت حي  في  سنج لالمحذية ومنجموعة النقل عل  مستواها واألمنجموعة المالبس  أسعارم   ك 
     (.5في نجدو  )عل  النحو المبي    طالعام الماضيفي 

 (5جدول )
  2017-2016المستهلك لعامي  سعارمعدل النمو للرقم القياسي أل

 (100= )2012ساس سنة األ                                                              

 تالفقرا

الو ن 
2017 

المعدل 
2016 

المعدل 
 % معدل النمو 2017

 2.1- 97.0 99.1 29.605 األغذية والمشروبات غير الكحولية 
 1.8 121.5 119.4 0.615 التبغ

 0.0 103.1 103.1 6.472 حذيةألالمالبس وا
 2.5 116.9 114.1 25.359 السكن، المياه، الكهرباء، الغاز
 1.8- 98.7 100.5 6.524 والصيانة التجهيزات والمعدات المنزلية

 1.0 117.2 116.0 4.142 الصحة 
 0.0 95.0 95.0 15.185 النقل

 1.1- 112.9 114.1 3.109 االتصال
 4.5- 86.6 90.7 1.998 الترفيه والثقافة

   19.9 127.9 106.7 0.922 التعليم 
 0.3- 111.6 111.9 1.527 المطاعم

 1.5 103.1 101.6 4.542 السلع والخدمات المتنوعة
 0.2 104.3 104.1 100 الرقم القياسي العام

 0.6 105.1 104.5 100 بعادتالرقم القياسي العام بعد االس
 حصاءالجهاز المركزي لإل ،المصدر : وزارة التخطيط     

 

 

 
 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

 (2017-2016)اتجاهات معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لعامي ( 4)شكل 
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 ديةــقـة النـــالعسياعس أدوات
 ةـنجني لــة األـذة ييج العمـنافـ  
ة وســيلة لضــما  واســتقرار ســعر اــرا نجنبيــالبنــك المركــاي العراقــي نافــذة بيــع العملــة األ إتخــذ    

بيـــع وشـــرا  الـــدوالر وتـــدقيق ماـــادر األمـــوا  دوراس أكبـــر فـــي الـــدينار وأع ـــ  للماـــارا الحكوميـــة 
عـدد أيضـاس وضـع البنـك المركـاي و ة. نجنبيـالمستخدمة ألغراض شرا  الدوالر م  نافذة بيع العملـة األ

م  المعايير االساسية  في تنفيذ عمليات بيع الدوالر للماـارا وشـركات الاـرافة والتحو ـل المـالي 
مكافحـــة غســـل األمـــوا  انو  قـــو بمت لبـــات ومعـــايير االمتثـــا  الدوليـــة  ملتـــاامهايتضـــم  مـــد  كافـــة 

بــال  االمتثــا  ووحــدات اإل يمســسول دا البنــك المركــاي أل نتــائ  تقيــيم ر ــق  عــ  طرهــانوتمو ــل اإل
دارة المخــا ر يبــي  الماــارا وشــركات التحو ــل المــالي بتقــديم كشــ  تفاــيلي  إلــاام  ط فضــالس عــوا 

كد م  عدم ونجود تشـابس أسبوعي م  البيع النقدي وتحديد البرض م  الارا والتونجس الارا األأ
عـرا إ ) مـوا  الابـائ أفاـا  عـ  ماـادر المعلومات الم لوبة م  مت لبات اإل نجميعو سما  في األ

 طوضـاعس القانونيـة ونشـا اتسأالتعرا عل  هويـة العميـل و  ر ق  ع  ابونك( والتحقق منها وتوثيقها
وحار التعامل بالماارا المستفيدة والمراسلة )في الخار ( المان فة م  إحد  وكاالت التاـني  

  شـركات التـدقيق الدوليـة المعروفـة إلنجـرا  الدوليةط و تونجن عل  الماـارا أيضـاس التعاقـد مـع إحـد
المحافةـة باس التـاام الماـارا وأخيـر ، تقييم لمراكـاهم الماليـة ونجـودة المونجـودات الخااـة بهـم عمليات

إلـ   رسا  كشوا بأسما  المستفيدي  م  شرا  الـدوالرا  ط و عل  ودائع النجمهور وتوفيرها عند ال لن
 مارك في الوقت المحدد. نجم  الهيئة العامة للضرائن وال كل   إل   رسالهاالبنك المركاي إل

ة نجنبيـعبر نافـذة بيـع العملـة األ يمر كحاف  سعر الارا الرسمي للدينار العراقي تنجاه الدوالر األو 
تعا ـا حسـابات الماـارا فـي و  ط)نقـد يأمر كـ دوالر لكـل اس عراقيـ اس دينـار ( 1190) ةالبالبـ قيمتـسعل  
ي فــي مر كــالــدينار العراقــي تنجــاه الــدوالر األبلــ  معــد  ســعر اـرا  حــي  فــيط 2017عــام  (الخـار 

ي أمر كـلكـل دوالر  اس ( دينـار 1275) معـد  مقابـلي أمر كـلكـل دوالر  اس ( دينـار 1258) السوق المحليـة
 .(% -1.3بلبت ) نخفاض نسبة اسنج الس م 2016عام 
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المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في السوق (5)شكل 
 2017-2016المحلية لعامي  

2016 2017 
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لو  تعا ا و  طة في البنك المركاي )نقداس نجنبيالعملة األنافذة بيع ت الكميات المباعة م  الدوالر في سنج 
 ســــنج لط لت2016( عـــ  عــــام % 25.9ارتفاعــــاس بنســــبة ) واعتمــــادات مســـتندية( حســـابات الماــــارا

( 9.4)و طتعا ـا راـيدباـفة ( مليـار دوالر بيعـت 31.4مبلـ  )علـ  تواعـت  ( مليار دوالر42.2)
ـل  لت شـك  إذ  طعتمـادات مسـتنديةا ( مليـار دوالر 1.5) المتبقيـةكميـة وال نقدابيعت  مليار دوالر  منهـاك 

فـــي  طعلـــ  التـــوالي مـــ  إنجمـــالي الكميـــات المباعـــة (% 3.5)ط (% 22.2)(ط % 74.3)نســـبتس  مــا
ل حي  ( 15.7( مليـار دوالر منهـا )33.5مبلـ  ) 2016عـام  خال ي مر كت مبيعات الدوالر األسنج 

( مليـارات 4.7( مليار دوالر اعتمادات مستندية و)13.1و) طمليار دوالر بيعت حوالة/ تعا ا رايد
ــــل  ت شــــكل   طبيعــــت نقــــداس دوالر  ــــوالي مــــ   (% 14.0) ط(% 39.1(ط )% 46.9منهمــــا ) ك  علــــ  الت

 إنجمالي المبيعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ل ي م  واارة المالية فقدمر كمشتر ات البنك المركاي للدوالر األ فيما يخ   ما أ ت ارتفاعاس بنسـبة سنج 
 عــــام ( مليــــار دوالر25.7)بـــــمقارنــــة  2017 عــــام خــــال ( مليــــار دوالر 40.4)لتبلــــ   (% 57.3)

2016. 
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 2017-2016مبيعات ومشتريات الدوالر األمريكي خالل عامي ( 7)شكل 
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نقد ، وتعزيز رصيد )الكميات المباعة من الدوالر عبر نافذة بيع العملة األجنبية ( 6)شكل 

       2017-2016لعامي ( واعتمادات مستندية 

 االعتمادات تعزيز رصيد/ حوالة نقد
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 التعسايالت القائمة    -
نافــذة االســتثمار بواــفها  طسياســتس النقديــة أدواتاســتخدام  2017فــي عــام  وااــل البنــك المركــاي     

 Policy-rate)النقديـة ) باعتماد سعر الفائـدة سـعر السياسـة فضال، ع  االستمرار طبالدينار العراقي
العراقــي لياــبا ســعر الفائــدة  البنــك المركــاي  بحــواالتأيضــاس العمــل  اســتمرو  طســنوياس ( % 4البــال  )

العمـل  اراسـتمر مـع  حسن العرض وال لن وذلـك ألغـراض شـفافية المـاادبالمقدم م  قبل الماارا 
 ط(% 0.50وبســـعر فائـــدة ) اس ( يومـــ30(ط )14)وأي ـــام  (7) لمـــدة بنافـــذة االســـتثمار بالـــدينار العراقـــي

  ( عل  التوالي سنوياس.% 1(ط )% 0.75)

 ات القائمة  داعتعسايالت ال •  
ـــع آلنجـــل ) انخفضـــت    ـــام  (7أراـــدة الودائ ـــة بنســـبة أي  ـــة والحكومي ـــدينار العراقـــي للماـــارا األهلي بال

( مليــار 327مقارنــة بـــ) 2017( مليـار دينــار نهايــة عـام 101) ســنج ل( لت% -69.1ملحوةـة بلبــت )
( يومــــاس فقــــد 30( و)14كــــذلك أراــــدة الودائــــع بالــــدينار العراقــــي لمــــدة )و  ط2016عــــام نهايــــة دينــــار 

للت ط( علــ  التــوالي% -34.5( و)% -88.4انخفضــت بنســبة )  (845و) (112)بلـــ   اس راــيد ســنج 
يقـاا السـما  باالسـتثمار للماـارا الحكوميـة )الرافـدي ط إإلـ   ويعا  ذلـك طعل  التوالي مليار دينار

أعـــاله  دواتفــي األ (الاراعــي التعــاوني والعقـــاري و   طالاـــناعيو  طالماــرا العراقـــي للتنجــارةو  طالرشــيدو 
 . 7/11/2017( في 139بمونجن قرار منجلس االدارة المرقم )

 
 2017-2016 وم لعامي  (14،30و)أي ام  (7ات القائمة لمدة ) داع( تعسايالت ال8شكل )
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 القائمة  قراضتعسايالت ال     
القائمـة فقــد وااـل البنــك عملـس بهــذه األداة تنفيـذاس ألهــداا سياسـة البنــك  قــراضمـا تسـهيالت اإلأ

 -:وفقاس لما يأتيو  طالمركاي النقدية
 .سنوياس % 6        ياألول ئتما اال -
 .سنوياس  % 7الثانوي        ئتما اال -
 .سنوياس  % 7.5قرض الملنجأ األخير    -
 .حت  اليومات ئتمانم  هذه االي م  الماارا الحكومية أو الخااة عل  أأي م قد  يولم   
 ي ل امي ال حتياطاال  -
المعتمـــدة حاليــــاس فـــي إســـناد التنميــــة انســـنجاماس مـــع تونجهــــات السياســـة النقديـــة ومرونتهــــا العاليـــة      
ـــم تعـــديل نســـن قتاـــاداال ـــوفير الســـيولةط ت ية ولبـــرض دعـــم ســـيولة النجهـــاا الماـــرفي مـــ  حيـــ  ت
عل  ودائع التوفير )االدخار( ( % 10)و (% 15ي عل  الودائع النجار ة بنسبة )لاامي اإلحتيا اال

االسـتمرار وتمَّ  ط24/1/2017 ( في6) دارة المرقمبمونجن قرار منجلس اإلبالدينار وبالدوالر والثابتة 
( المفروض علـ  إنجمـالي % 15ي البال  )لاامي اإلحتيا ( م  نسن اال% 5 الق نسبة )إبأيضاس 

 -:لبرض ي للماارا التي توانجس مشاكل سيولةمر كالودائع بالدينار العراقي والدوالر األ
 .موانجهة سحوبات ابائنها - 
 .توانجس مشاكل سيولة والمتوس ة للماارا التي التمو ل المشار ع الابيرة  -
للي 2017ي علـ  الودائـع الحكوميـة نهايـة عـام لاامي اإلحتيا اال خفضانو      ( ترليـو  4.6) سـنج 

ـــل ) ـــار مقاب ـــار عـــام 5.8دين فضـــالس عـــ   ط(% -20.9ط أي بنســـبة انخفـــاض )2016( ترليـــو  دين
للي ي علـ  ودائـع الق ـاا الخـا لاامـي اإلحتيـا انخفاض اال ( ترليـو  دينـار مقارنـة مـع 1.9) سـنج 

   .(% -34نسبة انخفاض ) سنج الس م 2016( ترليو  دينار في عام 2.9)
 2017-2016ي لودائج القطاع ن )الحكومي والخاص( لعامي ل امي ال حتياط( اال9شكل )  
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اإلحتياطي اإللزامي لودائع القطاعين الحكومي 
 2016والخاص لعام 

 2016ودائع القطاع الخاص     2016الودائع الحكومية  
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  والعسندات حواالتال
 حواالت الين  المرك ا -

 ـار إتحقيق االسـتقرار النقـدي فـي إل   والهادفةينتهنجها البنك المركاي  التي تنفيذاس للسياسة النقدية
لسـيولة العامـة ادارتـس إس النقديـة غيـر المباشـرة فـي أدواتـتفعيـل  ر ـق  عـ عمليات السوق المفتوحـة 

قيمـت أ  هـم المـاادات التـي وفيمـا يـأتي أ ( يومـاسط 182و) (91استمر العمل بمااد حـواالت اسـتحقاق )
 العام:هذا في 

  إذ ط ة الواحـدةاـدار ( مليـار لإل100( يومـاس بمبلـ  )91( ماادات ألنجـل )6قام البنك المركاي )أ -
د (ط وبلــ   المبلــ  المســد  % 1.5( مليــار دينــار وبمعــد  ســعر ق ــع )195بلــ  المبــاا الفعلــي )

 ( مليار دينار. 50) 2017لعام 
 ة اــدار ( مليــار دينــار لإل200) ( يومــا بمبلــ 182(  مــاادات ألنجــل )9أقــام البنــك المركــاي ) -

فـي  (ط% 2.5( مليار دينار وبمعـد  سـعر ق ـع )735بل  انجمالي المباا الفعلي ) إذالواحدةط 
 .2017( مليار دينار لعام 195د )بل  المسد  حي  

 

 الد ن العام الداخلي 
ـــداخلي نهايـــة عـــام  ســـنج ل ـــدي  العـــام ال ـــاس بمقـــدار ) 2017ال ـــ  0.3ارتفاعـــاس  فيف ( ترليـــو  دينـــار ليبل

مشـــكالس نســـبة  ط(6نجـــدو  رقـــم )ط 2016( ترليـــو  دينـــار عـــام 47.4( ترليـــو  دينـــار مقابـــل )47.7)
وفيمــا يــأتي تحليــل فقــرات الــدي  العــام  طالنجار ــة ســعار( مــ  النــات  المحلــي اإلنجمــالي باأل% 21.1)

 .-:2017الداخلي لعام 
سبي شركات التمويل الذاتي، دعاوى الملكية، تغطية عجز تحواالت وزارة المالية لدفع رواتب من

 الموازنة العامة االتحادية واستكمال بناء قدرات التسليح لوزارة الدفاع:

 أوال : حواالت وزارة المالية عبر المزاد

ألنجل  CSDت واارة المالية إقامة مااداتها باستخدام نةام الحف  المركاي لألوراق المالية واال 
 :2017عام  خال أقامت الواارة  إذ( يوماس وبسعر ق ع متعددط 364)
( ترليو  دينار وبمعدالت 2.4بل  المباا الفعلي منها ) طاس ( يوم364بأنجل ) اس ( مااد11) -

 تي:اآلعل  النحو و  طخام مختلفة أسعار
  .(% 5) فائدةسعر وب( مليار دينارط 100 ة )إادار مااد واحد بمبل    -
( % 4)فائدة راو  بي  وبمعد  سعر   ة الواحدةطادار ( مليار لإل200ماادات بمبل  ) (7) -

 .(% 5و)
فائدة وبمعد  سعر   ة الواحدةطادار ( مليار دينار لإل400 ة )إادار ماادات بمبل   (3) -

 .(% 4) و (% 3.9) راو  بي 
 2017والمستحقة السداد عام  2016ل  منجموا المسدد م  الحواالت المادرة عام ب -

 ( ترليو  دينار.2.6)
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 ثانيا : حواالت وزارة المالية خارج المزاد

ي( القائم في نهاية عام لاامي اإلحتيا تم تسديد نجا  م  رايد حوالة الخا نة )حواالت اال -
( مليار دينار م  قبل ماارا 107.4( مليار دينار بمقدار )4261.1والبال  ) 2016

المارا التنجاري(ط وبذلك و التنميةط و اإلقليم التنجاريط و الخلي ط و ببدادط و )االستثمارط 
( 4153) 2017ي( لعام لاامي اإلحتيا ات حواالت الخا نة )االإادار يابا رايد مبال  

 ليار دينار.م
لـم ي ـرأ أي ط وبهـذا 2017عـام  خـال حواالت مخاومة في السوق الثـانوي  إادارلم يتم  -

راــــيد الحــــواالت المخاــــومة )مــــ  قبــــل البنــــك المركــــاي وماــــرا الرافــــدي ( تبييــــر علــــ  
 ( ترليو  دينار.16.7والبالبة )

 القروض - ثالثا : 

 :اآلتيعل  النحو ط و 2017عام  خال استقرت فقرة القروض 
 والـذي تـم   2017و 2016( ترليو  دينار عـامي 2.3قرض المارا العراقي للتنجارة البال  )  .1

 .2015ي عام أمر ك( دينار لكل دوالر 1166تقييمس بسعر ارا )
( 314قرض مشار ع المدير ات الممولة ذاتياس فـي واارة الكهربـا  بمونجـن منجلـس الـوارا  رقـم )  .2

 ( مليار دينار.702.6ما مقداره ) 2014لعام 
( والبـــال  2014 - 2010قـــرض شـــركات التمو ـــل الـــذاتي عـــ  دفـــع روتـــن منتســـبيها للمـــدة )  .3

 ( ترليو  دينار.9.8)
 

 السندات - رابعا :

( 2.7)لسندات المباعة )السندات الوطنية، وسندات مستحقات الفالحين( بلغ مجموع مبالغ ا -

 ترليون دينار.

 اتفاقية إعادة نجدولة الد ن الحكومي - خامعسام:
( ترليـــو  دينـــار 2.2بلـــ  راـــيد الـــدي  المتبقـــي بذمـــة واارة الماليـــة لاـــالا البنـــك المركـــاي ) -

إعــادة اتفاقيــة إلــ   اســتناداس  2017بضــمنس دفــع نجــا  مــ  الــدي  المســتحق الــدفع فــي تمــوا /
 .18/7/2016 الترتيبات المارفية بي  واارة المالية والبنك المركاي العراقي فينجدولة 
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 (6نجدول )
 2016،2017تطورات الد ن العام الداخلي لعامي 

 مليار دينار                                                                                     

 التفاصيل
رصيد الدين القائم نهاية عام 

2016 

رصيد الدين القائم نهاية عام 

2017 

 2446.5 2608.1 ( يوم364ماادات حواالت الخا نة )

 2155.5 2355.5 الدي  القديم المتبقي بذمة واارة المالية
 27516.1 27823.5 حواالت و ارة المالية خارج الم اد

( يوم خار  364استحقاق ) ــ حواالت خا نة
 6637.0 6837.0 المااد

 4153.7 4261.1 يلاامي اإلحتيا ــ حواالت اال
ــ الحواالت المخاومة في السوق الثانوي م  

 قبل البنك المركاي 
16225.4 16225.4 

 500.0 500.0 ـ الحواالت المخاومة م  مارا الرافدي 
 2682.4 1696.9 العسندات

 ـــــ 14.5 ــ التسليم اآلنجل
 1729.2 729.2 ــ السندات الو نية
 953.2 953.2 ــ سندات الفالحي 

 12878.2 12878.2 المنجموع الكلي للقروض
 2332.0 2332.0 ــ  قرض المارا العراقي للتنجارة

ــ  قرض مشار ع المدير ات الممولة ذاتياس في 
واارة الكهربا  بمونجن قرار منجلس الوارا   رقم 

 2014لعام  314
702.6 702.6 

ــ قرض شركات التمو ل الذاتي ع  دفع رواتن 
ط 2013ط2012ط2011ط2010منتسبيها لعام 

2014 
9843.6 9843.6 

 47678.7 47362.2 المنجموع الكلي للد ن




