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ملللال  لللست سياسلللت  الاقفيلللح الهاففلللح لتلققللل  ا سلللتقرار الاقلللف  العراقلللي يعملللل ال الللك المر للل        
، سللليما  نلللا اسللل  الت للل م  والملللالي جاتجلللاع تاللللجير ا سلللت مار اللقيقلللي وتقويلللح فلللر  التاميلللح

ا ساس وجعل  تلت السيطرة ، والملافظح على استقرار قيمح العملح الملليح املام اللفو ر ا مري لي 
وتلسللقال قيمللح الللفقاار العراقللي وجعللل  عملللح جاحجللح ووسللقلح للنلل  القلليم وافاة مهمللح فللي المللففوعات 

  الل قللن الللو التوسللر فللي تلققلل  مللال سللعي ااطسقللا  ، العملللح ا جا يللح  اافللحة  يللروحلللك مللال  للست 
الاتلللااال ا قجا يلللح  المسلللتهففح ملللال  لللست ااتقلللاة التلللفا قر المعتملللفة والتلللي ترقلللى اللللى اللنلللا  عللللى 

وعاصللرا  ملوريللا  فللي ا قتصللاف ال لللي ،   ا سللتقرار الاقللف  الللح  يسللهم فللي تلققلل  الامللو المسللتفام
مللح ففللر متواامللح مللر  ف للل الممارسللات وباللاة لو مللح متسسللاتيح  نللوةة للقطللات المللالي وتاللل قل  اظ

 يمال  مما القو ،  فاا  الملافظح على في القياسي الرقم لتلقق  يسعى المر     ال اك إال .العالميح
 فصلاعفا  سيسلتمر اآلال القافملح ، وملال السلاوات فلي  طط  الطموللح لتلقق  اوعها مال فريفة مق ة

 وت الي فعاللح جصلورة الم لاطر إفارة اسلتمرارع فلي ملر  لماال  عمالل  تطلوير اللو التقلفم ال الك فلي
 .لل اك الفا ليح ال ناةة وتلسقال جفقفة لتجسيط فر 
وحللك %( 11.5اموا  ل لت اسل ت     2019 اهايح عام M1سجل عرا الاقف جالمنهوم ال ق     

الواسلر ، فيما سجل عرا الاقلف جلالمنهوم  %(17.6  العملح  ارج ال اوك  اسجح يف  جس   ال يافة
%(. سللجل 1.9%( عللال العللام السللا   وبلللا معامللل ا سللتقرار الاقللف  مللا اسلل ت   8.4امللوا   اسللجح  

عللال العللام السللا   لق لللا  %(5.1 ارتناعللا  اسللجح  2019رصللقف ا لتياطيللات األجا يللح اهايللح عللام 
 .2018( ترلقوال فقاار اهايح عام 76.0 ( ترلقوال فقاار قياسا  ل80.0 

وسلللجل معلللفت املللو الت للل م %(، - .20 م العلللام لهلللحا العلللام ملللا اسللل ت   سلللجل معلللفت الت للل    
 جعلللف اسلللتجعاف  لللل ملللال الماللللتقات الانطيلللح  اللللانط وال لللا ( ومجملللوعتي  النوا للل  وال  لللر(األسلللاس 

 10.-.)% 
%(، 4الجالا   Policy –Rateاستمر ال اك المر    جاعتماف سعر الناافة  سعر السياسح الاقفيح( 

السقولح لفى القطات المصرفي  تم استلفان ماتجات ماليح  هفف تاوير الملنظح ول را إفارة 
في الهر الجاط جل  جالفقاار والفو ر( ألا ست ماريح للمصارف تم لت  إصفار  وراق ماليح قصقرة ا

( قوم واستمر العمل  هحع الاافحة 91اافحة لسست مار جالفو ر وجأجل   ، ج ماها 2019مال عام 
الهر  قلوت مال حات العام، ل عف استجاجح المصارف في تاوير ملافظها ا ست ماريح  لتى اهايح

جالال ل الح  يلق  ا هفاف المرجوة ماها للمفة المح ورة ، مر استمرار عمليات ا ستلقاق ألصل 
 الم لا مر النوااف  ا رباح( لسست مارات التي لم يلال تاريخ استلقاقها ل ايح ا ال.

 

 المقدمة
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    The Central Bank of Iraq operates through its monetary policy aimed at 

achieving monetary and financial stability towards encouraging real 

investment and strengthening development opportunities, especially 

reducing core inflation rates and bringing it under control, maintaining 

stability of the value of the local currency against the US dollar, improving 

the value of the Iraqi dinar, and making it an attractive currency and a way 

to preserve values and a tool Important in payments, through the foreign 

currency sale window, out of its relentless pursuit of expansion in 

achieving positive targeted results through the selection of approved 

measures that amount to maintaining monetary stability that contributes to 

sustainable growth and a pivotal component in the overall economy, 

building efficient institutional governance of the financial sector and 

operating payment systems compatible with best international practices. 

The Central Bank seeks to achieve the record in maintaining its strong 

performance, which gives it a unique advantage to achieve its ambitious 

plans in the coming years, and from now on the bank will continue to move 

towards developing its business while ensuring that it continues to manage 

risks effectively and adopt new opportunities to simplify and improve 

internal efficiency the bank. 

   The money supply in the narrow concept M1 at the end of 2019 recorded 

a growth of (11.5%) due to the increase in the currency outside the banks 

by (17.6%), while the money supply in the broad concept recorded a 

growth of (8.4%) from the previous year and the cash stability coefficient 

reached a percentage of (1.9%). The balance of foreign reserves recorded at 

the end of 2019, an increase of (5.1%) over the previous year to reach 

(80.0) trillion dinars, compared to (76.0) trillion dinars at the end of 2018. 

   The general inflation rate for this year recorded a rate of (-0.2%), and the 

rate of core inflation growth recorded after excluding the oil derivatives 

(oil and gas) and the two groups (fruits and vegetables) (-0.1 % .(  

The Central Bank continued to adopt the policy-rate of (4%), and for the 

purpose of managing liquidity in the banking sector, financial products 

were created with the aim of diversifying the investment portfolio of banks 

represented by issuing short-term securities (in dinars and dollars) in 

February of 2019, including a window for investment in dollars for a 

period of (91) days, work continued in this window until the end of 

September of the same year, due to the weak response of banks in 

diversifying their investment portfolios in a manner that achieves the 

desired goals for the period mentioned, with continuing accrual operations 

for the principal amount with interest (profits) For those investments whose 

maturity date is not yet due .  

 

Introduction 
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 7/2/2019تم ت نيا اس  ا لتياطي ا ل امي المنروا على وفاالر المصلارف ا سلسميح فلي 
%( عللللى الوفاالللر ا سلللت ماريح المطلقلللح   قلللر المققلللفة( التلللوفقر 10%  لللف   ملللال اسلللجح 5، لت لللوال  

ا سللتمرار  إعتمللاف اسلل  ا لتيللاطي ا ل امللي علللى الوفااللر  ا ف للار( وال ا تللح للللفقاار والللفو ر مللر 
   .%(15الجاريح والوفاار ا  رى  اسجح  

بهللفف السللعي الللى اسللتيعا  الم يللف مللال المالللارير ا سللت ماريح تللم رفللر سللقف القللروا المماولللح و 
 لتمويل المالروعات الص قرة والمتوسطح الى مليار فقاار.

اللجاح ا ستالاريح الالرعيح العليلا فلي  ا سسمي تقرر تال قل ل را موا جح تطور العمل المصرفي
( لسلاح 136ال اك المر    العراقي جموج  قرار مجلس إفارة ال اك المر    العراقي المرقم جالعفف  

وعملللت السياسللح الاقفيللح علللى تنعقللل فور القطللات المصللرفي والمتسسللات الماليللح ل للماال  .2019
اللللى اظلللام مصلللرفي معلللافى ملللال ا  ملللات و لللمال   ناةتللل  وصلللو    اسلللتقرار الاظلللام الملللالي و لللماال

اعتماف فلقل اللو مح المتسسيح للمصلارف العراقيلح  ف ل المعاققر الفوليح للرقاجح المصرفيح، إح تم 
مجللس م افللح  سلل ا ملوات وتمويلل ا رهلا   راصلف ملا  (.IFC   ملال ق لل متسسلح التمويلل الفوليلح 

موات عاف اف الها وا راجها ع ر الللفوف ألالتعفقل األوت ل واجط التصريح عال ا 2019( لساح 1رقم     واجط
 .العراقيح

 

في الظروف ا ست ااايح التلي يعياللها ال للف  فلي ظلل تم اعفاف هحا التقرير  ا  إتجفر ا الارة الى و  
ال يااللات ماالللورة علللى الموقللر ال  العللرا  ال ال يااللات اوليللح وقا لللح للتعللفقل ، مللر ا مللح  ورواللا ، و 

 ا لصااي لل اك المر    العراقي .
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  The mandatory reserve ratios imposed on Islamic bank deposits were 

reduced on 7/2/2019, to be (5% instead of 10%) on absolute (unrestricted) 

savings (fixed) and (fixed) for dinars and dollars, while continuing to rely 

on mandatory reserve ratios on Current deposits and other deposits at a rate 

of (15%). 

With the aim of seeking to accommodate more investment projects, the 

ceiling of loans granted to finance small and medium projects was raised to 

one billion dinars. 

For the purpose of keeping pace with the development of Islamic banking 

work, it was decided to form the supreme Sharia Advisory Committee in 

the Central Bank of Iraq in accordance with the decision of the Board of 

Directors of the Central Bank of Iraq number (136) of 2019. The monetary 

policy has activated the role of the banking sector and financial institutions 

to ensure the stability of the financial system and ensure its efficiency to 

reach to a abanking system free from crises and within the best 

international standards for banking supervision, as the corporate 

governance guide for Iraqi banks was approved by the International 

Finance Corporation (IFC). The Anti-Money Laundering and Terrorist 

Financing Council issued regulations No. 1 of 2019, the first amendment of 

the controls for declaring money when it is entering and taking out accross 

the Iraqi border. 

 
  It is worth noting that this report was prepared in exceptional 

circumstances in which the country lives in light of the Corona crisis, and 

that the data are preliminary and subject to modification. The data are 

published on the statistical site of the Central Bank of Iraq. 
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 تطورات عرض النقد: اوالا 
 

 (   M1 (عرض النقد بالمفهوم الضيق -أ

 عللام اهايللح%(  11.5  اسلل ت   ل للت ارتناعللا  ( M1  ال للق  جمنهوملل  الاقللف عللرا سللجل     
 فقاللار ترلقللوال ( 77.8  مقا للل فقاللار ترلقللوال ( 86.8  الللى ليصللل ،2018 جعللام مقاراللح 2019

%(  17.6   اسللجح ال اللوك  للارج العملللح امللو الللى األسللاس جالفرجللح حلللك ويعلل ى  ،2018 عللام
وحلللك ،  (M1  الاقللف عللرا ملال%(  54.9  اسلل ت  مللا ولتالل ل فقاللار ترلقللوال ( 47.6  لتسلجل

       المللللاح التللللي مالتهللللا الل ومللللح للعللللاطلقال عللللال العمللللل اتقجللللح   للللر  اتقجللللح ال يللللافة اللاصلللللح فللللي
 ترلقوال ( 39.1  لت لا%(  4.8  اس ت   ل ت ارتناعا   الجاريح الوفاار سجلت فيما ،ا لتجاجات

 عللرا مللال%(  45.1  اسلل ت  مللا ولتاللل ل ،2018 لعللام فقاللار ترلقللوال ( 37.3  مقا للل فقاللار
 (.1  جفوت في الم قال الالو وعلى( M1  الاقف
 

 (1جدول )
 2019-2018( لعامي M1عرض النقد بالمفهوم الضيق )

 مليار دينار

 Dec-2018 Dec-2019 الم واات
 M1 77,829.0 86,771.0عرا الاقف جالمنهوم ال ق  

 11.5 1.1 معفت الامو %
  يااات  وليح قا لح للتعفقل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018

2019

77829

86771.0

(  مليار دينار)2019-2018لعامي ( M1)عرض النقد ( 1)شكل 
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)السيولة المحلية( M2 عرض النقد بالمفهوم الواسع  -ب

ارتناعا   ل ت  2019(  السقولح الملليح( اهايح عام M2سجل عرا الاقف جمعااع الواسر      
( ترلقوال فقاار 95.4( ترلقوال فقاار مقا ل  103.4ليسجل   2018%( عال عام  8.4اس ت   
%( مال الااتال المللي ا جمالي جاألسعار الجاريح،  ما 39.3وليال ل ما اس ت    2018لعام 

(.2مو ح في جفوت  

و  لف م واقها األساسققال المتم ل جعرا (  ملصلح لامM2جاةت ال يافة في السقولح الملليح  
%(، فيما عاات الوفاار األ رى  الوفاار ال ا تح، التوفقر 11.5(  اسجح  M1الاقف ال ق   

مقا ل  2019( ترلقوال فقاار لعام 16.7%( لتسجل   -5.1وال ريف والتأمقاات( اا نا ا  اسجح  
.2018( ترلقوال فقاار عام 17.6 

(2جفوت  
2019-2018 لعامي( M2لح الملليح  م واات السقو 

مليار فقاار

Dec-18Dec-19المكونات

M177,829.086,771.0عرض النقد بالمفهوم الضيق 

17,561.716,670.1الودائع األخرى

M2 95,390.7103,441.1عرض النقد بالمفهوم الواسع 

 يااات  وليح قا لح للتعفقل

-

20,000.0 

40,000.0 

60,000.0 

80,000.0 

100,000.0 

120,000.0 

عرض النقد بالمفهوم 
M1الضيق 

الودائع األخرى عرض النقد بالمفهوم 
M2الواسع 

Dec-18 Dec-19

    شكل (2) عرض النقد الواسع (M2 ) لعامي 2018-2019 (ملیار دینار)
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 لدى البنك المركزي العراقياالحتياطيات األجنبية  ثانيًا:
( ترلقوال فقاار 3.9ارتناعا  مقفارع   2019سجل رصقف ا لتياطيات األجا يح اهايح عام    

( ترلقوال فقاار 76 ( ترلقوال فقاار مقاراح  ل80.0%( عال العام السا  ، لق لا   5.1وباسجح  
 (.3، وعلى الالو الم قال في جفوت  2018اهايح عام 

ارتنللات رصللقف الللحه  الموجللوف فللي ج للفاف وال للارج  يعلل ى هللحا ا رتنللات جالفرجللح ا سللاس الللى   
( 4.7مقا لل   2019( ترلقوال فقاار اهايح عام 5.6مال    %( والح   لا ما يقر  18.8 اسجح  

     ،  ملللللا ا فافت ا سلللللت مارات ا جا يلللللح فلللللي ال لللللارج وباسلللللجح 2018ترلقلللللوال فقالللللار اهايلللللح علللللام 
( ترلقوال فقاار للعام السا  ، 68.9مقا ل   2019( ترلقوال فقاار لعام 73.2لت لا  %(  6.3 

( ترلقوال فقاار لعام 1.1فيما سجل رصقف الاقف ا جا ي في   ااال ال اك المر    م ل ا  مقفارع  
 .2018( ترلقوال فقاار لعام 2.4مقا ل   2019

 (3جدول )

 2019 -2018نهاية عامي الرئيسية لالحتياطيات األجنبية  المكونات
 مليار دينار

 2019 2018 البند

  1,162 2,453 النقد األجنبي في خزائن البنك  

  73,184  68,875 األرصدة في البنوك األجنبية ونيويورك  

  5,572  4,689 الذهب الموجود في بغداد والخارج  

  79,918  76,017 االحتياطيات األجنبية  

 قا لح للتعفقل يااات  وليح 
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 / تطورات أدوات السياسة النقدية غير المباشرةثالثًا ً 

 نافـذة بيع العملة األجنبية -1

 
سجلت ال ميات المجاعح مال الفو ر في اافحة  ير العملح ا جا يح في ال اك المر     اقفا ،     

، 2018%( عال عام  8.5ارتناعا   اسجح   2019تع ي  لساجات المصارف في ال ارج( لعام 
( مليار فو ر  يعت لتع ي  رصقف المصارف 45.3( مليار فو ر تو عت على م لا  51.1لتسجل  

%( 11.3 و%(  88.7   ( مليار فو ر  يعت اقفا ، إح ال ل  ل ماهم ما اس ت5.8ل ارج، و في ا
 2018على التوالي مال إجمالي ال ميات المجاعح، في لقال سجلت م يعات الفو ر ا مري ي لعام 

( مليار 8.8  و( مليار فو ر  يعت  تع ي  رصقف في ال ارج 38.3( مليار فو ر ماها  47.1 
%( على التوالي مال إجمالي  18.6%( و  81.4يعت اقفا ، ال ل  ل ماهم ما اس ت    فو ر  

 الم يعات.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما جالاسجح الى مالتريات ال اك المر    للفو ر ا مري ي مال  ارة الماليح، فقف سجلت ارتناعا   اسجح 
مليار فو ر عام  (52.2مقاراح  ل  2019( مليار فو ر  ست عام 58.9%( لت لا   12.7 

2018. 
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 التسهيالت القائمة -2

 Policy-rateاستمر ال اك المر    العراقي  ست هحا العام  إعتماف سعر السياسح الاقفيح 
وم وف  ق( 30(  يام،  7%( ساويا ، وا ستمرار جالعمل جالاوافح ا ست ماريح ألجل   4الجالا  

 اس  النوااف الم قاح  فااع:
 %( 1(  يام جناافة  7است مار ألجل   -

 %( 1.5( قوم جناافة  30است مار ألجل   -

 تسهيالت اإليداع القائمة -أ

اسجح  (  يام جالفقاار العراقي للمصارف األهليح والل وميح 7ارتنعت  رصفة الوفاار ألجل  
( 66 مقاراح  لل 2019( مليار فقاار اهايح عام 103%( لتسجل   56.1مللوظح  ل ت  

سجح ( قوم  ا30، جالمقا ل فقف اا ن ت  رصفة الوفاار ألجل  2018مليار فقاار اهايح عام 
 ،2018( مليار فقاار اهايح عام 389 ( مليار فقاار مقاراح  ل350%( لتسجل   -10 

 ويع ى حلك الى ا ستمرار جعفم السماح للمصارف الل وميح  الراففقال، الرالقف، المصرف
 .ااعي، ال راعي التعاواي والعقار ( جا ست مار جاألفوات  عسعي للتجارة، الصراقالع

-
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(مليار دوالر)2019-2018مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي لعامي ( 5)شكل 
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اافلحة لسسلت مار جاللفو ر وجأجلل  2019 ما افتلتح ال الك المر ل   العراقلي فلي اللهر اللجاط ملال علام 
واسلتمر العملل  هلحع  30/1/2019والملتر  فلي  6/5/272قوم جموج  ا عمام المرقم جالعفف  (91 

( ملقللوال 37رصللقف الوفااللر لهللحا األجللل   سللجلالاافللحة لتللى اهايللح الللهر  قلللوت مللال حات العللام، وقللف 
ات  جمير الماتجات الماليلح الفو ريلح   وفاالر، للوا ت ، اللهافات اقلفالعمل  ايقاف، ا  اا  تم فو ر

ل للعف اسللتجاجح  1/8/2019والمللتر  فللي  6/6/1930اسللسميح ( جموجلل  ا عمللام المللرقم جالعللفف 
للمفة الملح ورة  المصارف في تاوير ملافظها ا ست ماريح جالال ل الح  يلق  ا هفاف المرجوة ماها

يلللال ، مللر اسللتمرار عمليللات ا سللتلقاق ألصللل الم لللا مللر النوااللف  ا ربللاح( لسسللت مارات التللي لللم 
 تاريخ استلقاقها ل ايح ا ال.

 
 تسهيالت االقراض القائمة -ب

واصللل ال اللك المر لل   عمللل   هللحع األفاة تانقللحا  ألهللفاف سياسللح ال اللك المر لل   الاقفيللح  هللفف مللاح 
اإلاتمللاال الللى المصللارف، وجمللا ي للمال السلليطرة علللى السللقولح المصللرفيح والتللأ قر فقهللا عللال طريلل  

 سعريح( التي و عت ل ل اوت ماها وفقا  لما يأتي:معف ت الناافة   اإلالارات ال
 %( ساويا   6اإلاتماال األولي   -

 %( ساويا   7اإلاتماال ال ااو    -

 %( ساويا   7.5قرا الملجأ األ قر   -

 ولم يقفم    مال المصارف الل وميح  و ال اصح على    مال هحع اإلاتمااات لتى القوم. 
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 االحتياطي اإللزامي -3

ااسلللجاما ملللر توجهلللات السياسلللح الاقفيلللح ومرواتهلللا العاليلللح المعتملللفة إلسلللااف عمليلللح التاميلللح     
ا قتصلللافيح ول لللرا فعلللم سياسلللح الجهلللا  المصلللرفي ملللال لقلللت تلللوفقر السلللقولح، تلللم ا سلللتمرار  

%( ووفااللللر التللللوفقر  15جاعتمللللاف اسلللل  ا لتيللللاطي اإلل امللللي علللللى الوفااللللر الجاريللللح  اسللللجح  
%( للللفقاار والللفو ر جموجلل  قللرار مجلللس إفارة ال اللك المر لل    10ا تللح  اسللجح   ا ف للار( وال 

،  ملللا تلللم ا سلللتمرار  إيقلللاف السلللماح للمصلللارف 24/1/2017( والملللتر  فلللي 6الملللرقم جالعلللفف  
%( مللال ا لتيللاطي ا ل امللي فللي  15%( مللال الللل  50المجللا ة  افللح جاسللت مار مللا   ق يللف عللال  

 اار العراقي، وحلك  اتناة اللاجح وت قر الظروف ا قتصافيح لل لف.الراة لوا ت ال  ياح جالفق

 
( ترلقللوال 9.6%( لق لللا   -8.0اا نا للا  مقللفارع   2019سللجل ا لتيللاطي ا ل امللي اهايللح عللام    

، ويعل ى حللك اللى 2018عراقلي اهايلح علام  ( ترلقلوال فقالار10.4مقا لل   2019فقالار عراقلي علام 
( 8.4%( ليسلللجل  -8.6ا ل املللي عللللى وفاالللر المصلللارف الل وميلللح  اسلللجح  اا نلللاا ا لتيلللاطي 

،  مللللا اا نللللا 2018فللللي عللللام  عراقللللي ( ترلقللللوال فقاللللار9.2ترلقللللوال فقاللللار عراقللللي مقاراللللح مللللر  
%( ليسللجل -3.2 اسللجح   2019ا لتيللاطي اإلل امللي علللى وفااللر المصللارف ال اصللح اهايللح عللام 

 .2018عام عراقي ( ترلقوال فقاار 1.2( ترلقوال فقاار عراقي مقاراح مر  1.16 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ( )ترليون دينار عراقي 2019-2018االحتياطي اإللزامي لودائع المصارف الحكومية والخاصة لعامي ( 7ال ل  
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 حواالت البنك المركزي -4

تنفيذًا للسياسة النقدية التي  ينتجهجيا الكنيل الزي يلع الييااي  دالجادىية الي  تسقييا ا سيتقياي     
النقيدع ىيي  ر يياي تزليييا  السييدة الزفتدسيية تييأ  يتييا تفييييغ ردداتييش النقدييية  يييي الز ا ييي  ىيي  

( ييد  تيأ  يتيا ن يا  365، 182ردايتش للسيدلة اليازة، ايا  الكنيل كدايداي سيدا    هيا   
 ، دىيزا يأت  ره  الزلادا  الت  رايز  ى  هذا اليا :CSDالزي لع لألدياة الزالية  السفظ

( زليييياي دينييياي لةايييدايتة الداسيييد ، كلييي  الز يييا  100( ييييد   زكلييي   182سيييتة زيييلادا   هيييغ   -
%(، ىيي  سيييأ كليي  الزكليي  الزسييدد  2.5( زلييياي دينيياي د زيييد  سيييي ا يي   346الفيليي  زنجييا  

 .2019ليا  ( زلياي ديناي 310 

( زلييياي دينيياي لةاييدايتة الداسييد ، كليي  الز ييا  100( يييد   زكليي   365ثالثيية زييلادا   هييغ   -
%(، ىيي   3.0-% 2.9  يأتيييادب كييد زيييد  سيييي ا يي   ( زلييياي دينيياي171.5الفيليي  زنجييا  

 ( زلياي ديناي.125سيأ كل  الزكل  الزسدد  

( زلييييدأ دد ي لةايييدايتة الداسيييد ، كلييي  100( ييييد   زكلييي   182 هيييغ    اليييدد ي داسيييدزيييلاد  -
 %(، دايد سيدد الزكلي   اللازيغ 2( زلييدأ دد ي، د زييد  سييي ا ي   17الز ا  الفيل  زنجا  

 .2019ليا  

 
 شهادات اإليداع اإلسالمية -5

زختلفييية تيييأ  ييجادا  رييييدا  رسيييالزية د هيييا   2019راييدي الكنيييل الزي يييلع الييااييي  ىييي  تيييا  
دذليييل كجيييدع تنديييي  الزسف ييية ا سيييتثزايتة للزايييايع  (،CSD يتيييا ن يييا  السفيييظ الزي يييلع  

داي  السيدلة لدى الق ا  الزايى ، دىيزا يأت  ره  الزلادا  الت  رايز  ى  هذا اليا :  دا 
لةاييدايتة الداسييد ، كليي  دينيياي  ( زلييياي50( يييد   زكليي  راييدايتة  30 هييغ   ا ( زييلاد8  -

%( ل ياء زاد  ا لزنيد   1.5( زلياي ديناي د زيد  سيي ا    234لفيل  زنجا  الز ا  ا
 ( زلياي ديناي.254ى  ا سداة اليالزية، ىيزا ت  تسديد زكل   

( زلييياي دينيياي لةاييدايتة الداسييد ، كليي  50( يييد   زكليي  راييدايتة  30( زييلادا   هييغ  3  -
%(، دذليل ل يياء زياد   1.5سييي ا ي   ( زلياي ديناي د زييد  68.2الز ا  الفيل  زنجا  

 لت  النخيغ ى  ا سداة اليالزية، داد ت  تسديد الزكل   اللازغ.

لةاييدايتة الداسييد ، كليي   دينيياي ( زلييياي50( يييد   زكليي  راييدايتة  91( زييلادا   هييغ  2  -
ل يياء  %( دذليل 1.7-% 1.5( زلياي ديناي د زيد  سيي ا    25الز ا  الفيل  زنجا  

 ( زلياي ديناي.61ا لزنيد ، ىيزا كل  الزكل  الزسدد  زاد  
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( مليللار فقاللار،  لللا المجللات النعلللي ماهللا 50( قللوم وجم لللا إصللفاريح  91ملل اف والللف ألجللل   -
 %( لالراة مافة ال سستيك. 1.7( مليار فقاار وجمعفت سعر قطر  40 

( مليللار فقاللار،  لللا المجللات النعلللي ماهللا 100إصللفاريح   جم لللا ( قللوم182ملل افقال ألجللل   -
%(، وحلك لالراة مافة  يت الا قل،  2.1-% 2قطر   ( مليار فقاار وجمعفت سعر46.2 

 ( مليار فقاار.20فيما  لا المسفف ماها  

( مليللار فقاللار،  لللا المجللات النعلللي ماهللا 100( قللوم وجم لللا اصللفاريح  182ملل افقال ألجللل   -
%(، وحلللك لالللراة مللافة ا لماقللوم، فيمللا تللم تسلللفقف  2( مليللار فقاللار وجسللعر قطللر  33.8 

 فقاار. ( مليار20م لا  

( قلوم اقليم فلي 182( مليلار فقالار، وحللك علال مل اف اللهافة اقلفات  جلل  25تم تسفقف م لا   -
 لالراة مافة ال سستيك. 2018عام 

( قللوم اقلليم فللي 365( مليللار فقاللار، وحلللك عللال ملل اف الللهافة اقللفات اجللل  1تللم تسللفقف م لللا   -
 لالراة مافة ال سستيك. 2018عام 

%(،  للللا المجلللات  1.8( قلللوم وجمعلللفت سلللعر قطلللر  182  لجاللللفو ر ألجلللإقاملللح مللل اف واللللف  -
، وقلللف تلللم تسلللفقف الم للللا  ( ملقلللوال فو ر، وحللللك لاللللراة ملللافة  يلللت الا قلللل15النعللللي ماللل   

 .جال امل

%(،  لا المجلات النعللي  2( قوم وجمعفت سعر قطر  182  لوالف جالفو ر ألجإقامح م اف  -
 اقوم.( ملقوال فو ر، وحلك لالراة مافة ا لم33ما   
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 سعر الصرف -1
للللاف  سلللعر  يلللر اللللفو ر اللللى المصلللارف وع لللر اافلللحة  يلللر العمللللح األجا يلللح عللللى قيمتللل  الجال لللح     

، جالمقا لللل  للللا معلللفت سلللعر صلللرف اللللفقاار العراقلللي تجلللاع 2019( فقالللار ل لللل فو ر لعلللام 1190 
( 1209مقا لل   2019عام ( فقاار ل ل فو ر امري ي 1196الفو ر األمري ي في السوق الملليح  

 .2018ام ع فقاار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتجاهات الرقم القياسي ألسعار المستهلك  -2

اظهر الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لهحا العلام  متاللر للت ل م اا نا لا  فلي معلفت   
مقا لللل  2019( اقطلللح عللام 104.5%( للعللام السلللا   ليسللجل  0.4%( مقا لللل  -0.2امللوع لق لللا  

، فيمللا سللجل الللرقم القياسللي ألسللعار المسللتهلك جعللف ا سللتجعاف    الللرقم 2018( اقطللح عللام 104.7 
المسللتهلك مسللتجعفا  المالللتقات الانطيللح  الللانط وال للا ( ومجموعللح ال  للر والنوا لل   ألسللعاري القياسلل

  اسلللجحمسلللجس  لللحلك اا نا لللا   2018( اقطلللح علللام 105.3مقا لللل   2019( اقطلللح علللام 105.2 
السياسللح إلللى  جالفرجللح األسللاس، ويعلل ى حلللك 2018%( عللام 0.2مقا للل   2019%( عللام -0.1 

في اللنا  على سعر صرف م الي ا مر الح  ااع س فلي اا نلاا الاقفيح لل اك المر    العراقي 
اسللعار السللللر ا سلللتهس يح المسلللتورفة مقوملللح جالعمللللح الوطايلللح ، مملللا اسلللهم جصلللورة فاعللللح فلللي مالللر 

 ا سعار الملليح مال الجاوح الو ا رتنات.
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الدوالر االمريكي في السوق المحلية المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي اتجاه( 8)شكل 
( دوالر/ دينار)2019-2018لعامي 
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مر العام السا   قسل  ارتنات  2019السلعيح للمستهلك لعام وعاف مقاراح الم واات الرايسح للسلح 
( مجموعات ت مات  الصلح، الترفي  وال قافح، التعليم، المطاعم، السلر وال فمات المتاوعح(. 5 

( مجموعات ت مات  التجا، المسجس وا لحيح، الس ال والمياع، ال هرباة 6فيما قسل  اا ناا  
الما ليح والصيااح، الاقل، ا تصات(.  قاما لم تسجل فقرة األ حيح  وال ا ، التجهق ات والمعفات

، وفيما قلي تللقس  منصس  لتطورات معف ت الت  م والمالروجات  قر ال لوليح    ت ققر قح ر
 .(4جفوت   السلعيح،وجلس  المجامير  2018مقاراح جعام  2019لعام 

 
 2018مقارنة بعام  2019 لعامالسلعية حسب المجاميع  التضخم معدالتتطورات 

%( ويعوف حلك الى 9.7لق لا   2019سجلت مجموعح التعليم اعلى معفت ت  م  ست عام  
ارتنات  جور التعليم ال ا  اتقجح اا ناا الطاقح ا ستيعا يح للتعليم الل ومي في الجامعات 

وهحا  فورع  فى الى والمفارس واا ناا ال فمات مما  فى الى  يافة الطل  على القطات ال ا  
%( اتقجح قلح وساال 4.6ارتنات اجورها. تلقها مجموعح  الترفي  وال قافح( لقن سجلت معفت  لا  

مر ال يافة في عفف   الترفي  والاالاطات والنعاليات السياليح في عموم العراق الح    قتااس
الى استمرار ارتنات  %( هحا العام ويع ى حلك2.8الس اال،  ما سجلت الصلح معفت ت  م  لا  

السلر  رسوم المستالنيات ال اصح وارتنات ت القف العيافات ال اصح، فيما سجلت مجموعتي 
 %( على التوالي.1.8%، 2.6وال فمات المتاوعح، والمطاعم( معف ت ت  م  ل ت  

    اسللللجحوجالمقا للللل سللللجلت مجموعللللح  السلللل ال، الميللللاع، ال هربللللاة، ال للللا ( اعلللللى معللللفت اا نللللاا   
ويعللل ى حللللك اللللى اا نلللاا  لللل ملللال صللليااح و لللفمات المسللل ال، واملللفافات  2019%( علللام -1.3 

%( علللللى -2.3%، -8.1%، -1.6الميللللاع وال هربللللاة، والوقللللوف  ال الللل يال، الللللانط وال للللا (  اسللللجح  
%( اتقجلللح اا نلللاا -1التلللوالي. تلتهلللا مجموعلللح التجهقللل ات والمعلللفات الما ليلللح والصللليااح  اسلللجح  

%(. فيملا سلجلت  لل -1.6%( واألجهل ة الما ليلح  اسلجح  -0.1جهقل ات  اسلجح   سعار األ ان والت
%(،  قامللا سللجلت فقللرة التجللا اا نا للا  -0.9  الاسللجح حاتهللامللال فقرتللي الاقللل، والمسجللس وا لحيللح 

 %(.-0.2   اسجح
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 (4جدول )

     2019 -2018 يالرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لعام
 (100=2012)   سنة االساس                                                                                      

       

 معفت القسم / المجموعح الرايسيح /المجموعح النرعيح ت
 2018عام 

 معفت
 2019عام 

معفت الت  م لعام 
2019 % 

 0.0 97.5 97.5 االغذية والمشروبات غير الكحولية 01

 0.2- 121.1 121.4 التبغ 02

 0.9- 102.2 103.1 المالبس واالحذية 03

 1.3- 113.9 115.4 السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 04

 1.0- 96.7 97.7 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 05

 2.8 123.1 119.7 الصحة 06

 0.9- 97.6 98.5 النقل 07

 1.3- 109.7 111.2 االتصال 08

 4.6 94.2 90.1 الترفيه والثقافة 09

 9.7 144 131.3 التعليم 10

 1.8 112.1 110.1 المطاعم 11

 2.6 106.7 104.0 السلع والخدمات المتنوعة 12

 
 0.2- 104.5 104.7 الرقم القياسي العام

 
 0.1- 105.2 105.3 الرقم القياسي العام بعد االستبعاد

 لإلحصاءالمصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المركزي  
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االغذية والمشروبات غير الكحولية

التبغ

المالبس واالحذية

السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 

التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

الصحة

النقل

االتصال

الترفيه والثقافة

التعليم

المطاعم 

السلع والخدمات المتنوعة

الرقم القياسي العام

الرقم القياسي العام بعد االستبعاد

2019معدالت التضخم  لعام ( 9)شكل 
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المخفض الضمني ألسعار الناتج المحلي االجمالي في  ) الرقم القياسي الضمني ( -3
  2019 -2018ي العراق لعام

الالاتال الملللي اإلجملالي ملال األرقلام القياسليح التلي يعتلف علقهلا  ألسلعاريعف الم نا ال ماي      
 متالللر الللامل لقيللاس الت قللرات اللاصلللح فللي المسللتوى العللام لألسللعار فهللو يم للل األسللعار اللقيقيللح 
مو واللح جسلللح متلر للح مللال السلللر فللي الوقللت الللح  اجللف فيلل  الللرقم القياسللي   سللعار المسللتهلك قللف 

اللف اعتمللاف ا و اال المطلوجللح لتقللفقر حلللك الللرقم ، جعجللارة   للرى فللأال قتلللرك جسلللح  ا تللح مللال السلللر ع
الم نلا ال لماي الللح  هلو لاصللل قسلمح الاللاتال الملللي اإلجمللالي جاألسلعار الجاريللح عللى الاللاتال 

يع س الت قر الح  يطر  على  سعار  افح السلر وال فمات سواة  اات استهس يح و جاألسعار ال ا تح 
، وهلو قتلأ ر  فرجلح   قلرة جأسلعار ك معا ما اا  ي م  سعار الجملح والمستهلام وسيطح ام إاتاجيح، 

الانط  وا  يال ل اسجح مهمح مال القيمح الم افح ، مما قولف فجوة  قال التسا  الت  م عال طري  
 الم نا  وبقال التسا  الت  م عال طري  األرقام القياسيح ألسعار المستهلك .

 
 2018( علام 125.7م نلا الالاتال الملللي اإلجملالي ملال   ا نلاا( اللى ا5يالقر الجلفوت رقلم  

 سلعار اللانط ال لام ليسلجل  ا نلاا، ويع ى حلك جالفرجح األساس الى ا2019( عام 124.1الى  
 .2018( فو ر لعام 65.98مقا ل   2019عام ( فو ر 60.38معفت سعر ال رمقل  

 

 
      

 

 

 

 

125.7

124.1

2018 2019

2019-2018مخفض الناتج المحلي االجمالي  لعامي ( الرقم القياسي الضمني ( )10)شكل 

(100=2007)سنة االساس 
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 ( 5جفوت  
  2019-2018لعامي  الااتال المللي اإلجماليم نا  ال ماي( الرقم القياسي 

 (100=2007ساح ا ساس  
  2018 2019 

 الناتج المحلي االجمالي )مليار دينار(   

 262917.2 254870.1 باألسعار الجارية

 211789.8 202776.3 باألسعار الثابتة

 124.1 125.7 مخفض الناتج المحلي االجمالي

 1.3- ــــــ التغير السنوي )%( 

 الناتج المحلي االجمالي  غير النفطي )مليار دينار(  

 148886 137013.8 باألسعار الجارية

 79089.6 74890.9 باألسعار الثابتة

 المصفر: و ارة الت طيط / الجها  المر    لةلصاة  

  يااات  وليح قا لح للتعفقل
 

 المستورد لالستيرادات( التضخم)الرقم القياسي  -4
تعف ا ستقرافات  لف اهم العوامل ال ارجيح في اقل ال  وط الت  ميح مال ال لفاال األ رى الى     

 ت ل م الاللر اة التجلاريقال وحللك جسل    يلافة اعتملافع  قتلأ رالعراق ا قتصاف العراقي ، واسل  اال 
الح  قاع س سلجا على اقتصلاف العلراق، و الت  م المستورف( ج  او ما يعرف  على الوارفات األجا يح

 سليما ألا  ق ل  ما يسمى  ل  لاللح التوقعلات الت ل ميح( التلي هلي   طلر ملال الت ل م جللف حاتل  
ت للل م يعت لللر ، فيملللا لألسلللعارعللللى موا الللات اللللفوت ألاهلللا تسلللرت ملللال وتقلللرة تصلللاعف اللللرقم القياسلللي 

 .الطويلح ا جلالالر اة التجاريقال الرايسققال مال اهم الملففات الت  ميح 
 
الحساااب االدق للمساااهمة النسااتية للتضااخم المسااتورد فااي تحقيااق التغياارات فااي الاارقم  وأل للراا 

جالتسا  الت  م المستورف عال طريل  لسلا  ا  لر عللى المسلتوى ال للي ملال  ، قمااالعامالقياسي 
  ست قسمح الوارفات على الااتال و ربها في معف ت الت  م العالميح.
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%( مقابل 88.9بلغ ) 2019لعام ( ان معدل التضخم المستورد 6الحظ من الجدول )ي
ويعزى ذلك بسبب زيادة االستيرادات لتغطية الطلب الكلي وارتفاع  ،2018%( لعام 44.9)

االستقرار في المستوى العام  تم احتواء هذا التضخم وتحقيق العالمي، فيمامعدل التضخم 
لألسعار من خالل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ونجاحها في استيعاب الصدمات 

 الكبيرة التي يتعرض لها االقتصاد.

(6جدول )

بيانات أولية قابلة للتعديل

سعر الفائدة الحقيقي -5
الحقيقسسسي للمقسسسرض او  المقتسسسرض والعاحسسسد ألمسسسواليعكسسسع سسسسعر الفاحسسسدة الحقيقسسسي التكلفسسسة الحقيقيسسسة   

استخدام سعر فاحسدة اققسراض القصسير بالسدينار للداللسة السة فاحسدة اققسراض الحقيقسي،  يتم المستثمر،
واستخدام الفاحدة الة الوداحع لمدة سنة للداللسة السة فاحسدة اقيسداع الحقيقسي. وتلسير البيانسات السة ان 

       اسسسسسسسساميمتوسسسسسسسسسا فاحسسسسسسسسدة اققسسسسسسسسراض وااليسسسسسسسسداع الحقيقسسسسسسسسي حاف سسسسسسسسا السسسسسسسسة قيمتهمسسسسسسسسا الموجبسسسسسسسسة خسسسسسسسسالل 
(، %11.9مقابسسسسسسسسل ) 2019اسسسسسسسسام  السسسسسسسسة التسسسسسسسسوالي (%5.4( و)%12.5)( لتبلسسسسسسسسغ 2019- 2018)
حاف سسست السسسة نفسسسع المسسسستوى لتبلسسسغ أسسسسعار فاحسسسدة اققسسسراض  ان، كمسسسا نالحسسسظ 2018( اسسسام 4.9%)
( مقابسسل %5.2)لتبلسسغ  2019االيسسداع االسسسمية خسسالل اسسام (، فيمسسا انخفضسست أسسسعار فاحسسدة 12.3%)
 . (7كما في جدول ) ،التضخمالناجمة ان تعديلها بسبب انخفاض معدالت  2018اام ( 5.3%)

(2019- 2018التضخم المستورد لعامي )

السنة
التضخم 
العالمي

االستيرادات 
مليار دينار

ناتج محلي اجمالي 
باألسعار الجارية

مليار دينار

التضخم 
%المستورد

20182.545821.1254870.144.9

20193.468719.5262917.288.9
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(7جفوت     

    2019 -2018 لعاميعلى اإلقراا وا قفات  % اللقيقي  ةسعر الناافمعفت  

20182019الفقرات

12.312.3بالديناراالجل متوسط فائدة اإلقراض القصير 

11.912.5متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي*

5.35.2متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة بالدينار

4.95.4متوسط فائدة اإليداع الحقيقي**

التضخم العاممعدل  -متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي = متوسط فائدة اإلقراض قصير االجل *

معدل التضخم العام -متوسط فائدة اإليداع الحقيقي = متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة **
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داع على االقراض واالي% معدل  سعر الفائدة الحقيقي ( 11)شكل 
2019-2018لعامي 

متوسط فائدة اإلقراض القصير االجل بالدينار متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي

متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة بالدينار متوسط فائدة اإليداع الحقيقي
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النصل ال الن 
 فاة السياسح الاقفيح  تطورات 

Monetary policy performance developments
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تحليل نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة اواًل: 

ان تركيبة االقتصاد العراقي المعتمد على عوائد تصدير الموارد الطبيعية في تحقيق التدفقات    
الخارجة عبر السوق المصرفية، جعل السياسة النقدية في  الداخلة وسلوك السوق في توليد التدفقات

حالة التغطية الكاملة للنقد األساس )صافي الموجودات األجنبية وصافي الموجودات المحلية( 
بالعملة االجنبية من جانب المطلوبات النقدية وهي حالة مستمرة في تشكيل النظام النقدي كون 

لذا فأن الميزانية العمومية للبنك المركزي في جانب  االقتصاد العراقي هو ريعي وبامتياز.
موجوداتها مالت تركيبتها لمصلحة الموجودات االجنبية وليس الموجودات المحليةً . وبهذا غدت 

 الموجودات االجنبية المكون الرئيس للنقد األساس.
المركزي العراقي يعتبر تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار من االهداف الرئيسية للبنك 

(، وعليه استخدم البنك المركزي سياسة استقرار سعر 3( المادة )56والتي حددها في قانونه رقم )
صرف الدينار كأداة اساسية في تحقيق االستقرار السعري في العراق من خالل نافذة بيع العملة 

تغطي او ما تعادل  االجنبية، وهذا االمر يتطلب ان يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات رسمية
 %( من حجم الدنانير التي يصدرها وتصبح خارج خزانته للحفاظ على استقرار االسعار.100)

( ترليون دينار في 51.8%( لتسجل )16.9تشير البيانات الى ارتفاع العملة المصدرة بنسبة )
يات ، بالمقابل سجلت االحتياط31/12/2018( ترليون دينار في 44.3مقابل ) 31/12/2019

ترليون ( 76.0)مقابل  2019لعام دينار  ترليون ( 80.0)%( لتبلغ 5.1ارتفاعًا بنسبة )الرسمية 
 (.8، جدول )2018 معا

(8)جدول 

بيانات أولية قابلة للتعديل    

تداول النقود : سرعةنياً ثا
في احيان كثيرة واقع يعتبر مؤشر سرعة تداول النقود مؤشرًا تحليليًا لمعدل التضخم ويكشف        

الى  2018( مرة في عام 3.2، حيث يتضح ان سرعة تداول النقود انخفضت من )معدل التضخم
ينفق فيها عدد المرات التي هناك انخفاض طفيف في ، وهذا يعني ان 2019( مرة في عام 3.0)
.(9، جدول )دينار العراقي الواحد خالل السنةال

 2019و 2018نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة لعامي 

 دينار ترليون 

نسبة االحتياطات الرسمية  العملة المصدرة االحتياطيات الرسمية السنة
العملة المصدرة % /

201876.044.3172

201980.051.8154.2
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(9جفوت   

  يااات  وليح قا لح للتعفقل

2019-2018 يمعامل االستقرار النقدي )مقياس الضغط التضخمي( لعامثالثًا: 

جال ل وا ح مفى ال  وط الت  ميح  النجوة الت  ميح( B) ينسر معامل ا ستقرار الاقف    
في  ميح الاقوف مر التي يعااي ماها ا قتصاف. وجوهر هحا المقياس هو  ال عفم التااس   قال ال يافة 

ال يافة في الااتال المللي سقتف  إلى ا تست  قال التيار الاقف  وتيار العرا للسلر وال فمات مما 
( مال الوالف ا فافت لالح ا ستقرار Bقففر األسعار الو ا رتنات المستمر. و لما اقتر  المتالر  

 ما إحا ا فاف  لصوت استقرار اقف ،الاقف  في ال لف و لما  اات قيمت  مساويح للوالف فهحا يعاي 
حا قل  المعفت عال الوالف فهحا يعاي  ال هااك   وطا ت  ميح وارتناعات ملتملح في األسعار، وا 

 المعفت عال الوالف فهحا يعاي تسالي ال  ط الت  مي.

سّجل رصقف إح  ،2018%( لعام  0.4مقا ل  %( 1.9  2019 لا معامل ا ستقرار الاقف  لعام 
 %(،  قاما8.4ارتناعا  اسجح   2019 (  السقولح الملليح( اهايح عامM2الاقف جمعااع الواسر  عرا 

وهحا يعاي  %(،4.4  2019لعام جاألسعار ال ا تح  لا معفت الامو الساو  للااتال المللي اإلجمالي 
. ال هااك   وطا ت  ميح وارتناعات ملتملح في األسعار

0.4

1.9

0

0.5

1

1.5

2

2018 2019

2019-2018معامل االستقرار النقدي لعامي ( 12)شكل 

معامل االستقرار النقدي

 2019- 2018لعامي سرعة تداول النقود والعوامل المؤثرة فيها 

السنة
 باألسعارالناتج المحلي االجمالي 

الجارية )مليار دينار(
(1)

( M1عرض النقد )
(مليار دينار)

(2)

سرعة تداول النقود
(1/2)

2018254870.177829.03.2

2019262917.286771.03.0
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  2019 -2018 يلعام للنقودالقوة الشرائية رابعًا :
النللرف وهللحا يعاللي  ال  2019لعللام  الاقللوف قللف لافظللت علللى قيمتهللا ال ( 10 اسللل  مللال الجللفوت     

ويم للال  ،2018عللام ال ميللح التللي  للاال يالللتريها فللي  انللساللصللوت علللى  مللالفللي تلللك السللاح  قللتم ال
 .2019عام الالراايح في  على قوت لاف   القوت جأال الفقاار

وجاللل ل عللام فللاال هللحا ا سللتقرار فللي قيمللح العملللح الملليللح اامللا قللفت علللى صلللح السياسللات الاقفيللح   
ال اللك المر لل   لللنللا  علللى سللعر صللرف الللفقاار العراقللي مقا للل الللفو ر ا مري للي ق للل المتجعللح مللال 

هفها جعلاف متعلففة األهلفاف والمهلام اسلتجاجح للتللفيات التلي يالل فصللت علال  جفقفة آليات جاعتماف 
المتم للح ج لجط اسلجح الت ل م والوصلوت  هلا إللى مسلتويات متفايلح لللنلا  عللى  ،العراقي ا قتصاف

المسلللتوى العلللام لألسلللعار وجلللح  ا سلللت مار واللنلللا  عللللى  سلللعار الصلللرف ملللال  لللست التعليملللات 
ف ار واإلجراةات الجفقفة التي تم اتجاعهلا فلي اافلحة  يلر العمللح األجا يلح والتلي  لف ت  تصلاقف المصل

ليللح  يللر العملللح موا عتمللاف علللى سللجعح معللاققر تع للس فرجللح امت للات المصللارف للقواعللف المتعلقللح جع
 األجا يح والنافيح هحا التصاقف ومراجعت  جصورة فوريح مر  ماال سسمح الاظام المالي.
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  100×  لألسعار/ الرقم القياسي  1= القوة الشرائية للنقود 

 

  2019 - 2018ي القوة الشرائية للنقود لعام
 سلألسعار بأساالرقم القياسي  السنة

(2012=100) 
 القوة الشرائية للنقود

2018 104.7 0.96 
2019 5104. 0.96 
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2019-2018القوة الشرائية للنقود لعامي ( 13)شكل 

القوة الشرائية للنقود
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