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 المقدمة
دورًا قياديًا ومحوريًا في تحريك عجلة االقتصاد  2020عام خالل  البنك المركزي العراقي لعب      

النقدي وتبني سيييييييياسييييييية جوهرية داعمة للتوجهات المالية واالنباقية للدولة وضما لخدم النهو  ضالواق  
من خالل التحكم ضالمعرو  النقدي وسيييعر الصييير   ،اقتصيييادي متلام المالي لتسيييري  بناظ ن ام و 

اته األجنبية، فضيييييياًل عن توجيه الماسييييييسييييييات المالية يوتعزيز نقود الودائ  واإلدارة السييييييدلدة الحتيا 
لالنسييييييييجام م  السييييييييياسيييييييية المالية والنقدية لتوفلر االئتمان والتموي  المصييييييييرفي والعم  عل  معالجة 

حييدوا االرتبييا  في معييدالت التضييييييييييييييخم من خالل العييدلييد من المضييادرات  أسييييييييييييييضيياب الركود وتالفي
ل  تنمية الق اعات وموالبتها للمعاللر الدولية في    فرص النمو إوالمشييياري  االسيييتراتلجية الهادفة 

من خالل دوره المتقدم في تحقلق  كما اسيييييييييييت ا  البنك المركزي  الواعدة المتوفرة في تلك الق اعات.
 بي)جائحةصدمة المزدوجة التي تمثلت الضعد تعر  االقتصاد العراقي ال   ،االستقرار المالي والنقدي

 وهبوط أسعار النبط العالمية(. (Covid-19كورونا )
ارتباعا بلغت نسييييييييييييبته  2020نهاية عام  M1عر  النقد ضالمبهوم الضييييييييييييلق رصييييييييييييلد سييييييييييييج     
ويعزى هذا ضالدرجة األسييييييييييييا  ال  ارتبا  ك  من العملة  .نة بنهاية العام السييييييييييييابق%( مقار 19.1)

رصيييييييييلد فيما سيييييييييج   التوالي،%( عل   (10.8،(% (25.9البنوك والودائ  الجارية بنسيييييييييضة  خارج
( مقارنة ضالعام السييييييييابق ويعزى هذا 15.9%ة )( ارتباعًا بنسييييييييضM2)عر  النقد ضالمبهوم الواسيييييييي  

التوسيييييييييييعي لصيييييييييييافي ل  األثر ا  و  %(19.1)االرتبا  ال  النمو في عر  النقد الضيييييييييييلق بنسيييييييييييضة 
سيييييييييج  رصيييييييييلد فيما %(. -1.01)وبلغ معام  االسيييييييييتقرار النقدي ما نسيييييييييبته ة الموجودات األجنبي

( 78.3السيييابق للبلغ )%( عن العام -2بنسيييضة ) انخباضييياً  2020االحتيا يات األجنبية نهاية عام 
 .2019( ترللون دلنار نهاية عام 80.0ترللون دلنار قياسا بي )

(، وسيييج  معدل نمو التضيييخم األسيييا  0.6%سيييج  معدل التضيييخم العام لهذا العام ما نسيييبته )   
 %(.1.0) ضعد استضعاد ك  من المشتقات النب ية )النبط والغاز( ومجموعتي )البواله والخضر(

 
 .%(4الضالغ ) Policy –Rateاستمر البنك المركزي ضاعتماد سعر البائدة )سعر السياسة النقدية(  
 14/6/2020 من عتضاراً إ ( لوم ضالدلنار العراقي 30،7ج  )أل بودائ  االسيييييييييييييتثمارتم إيقا  العم   

   إيقا  العم  بإصيييييدار شيييييهادات اإللدا  اإلسيييييالمية وضكافة ا جال عن  . فضيييييالً خرآوحت  اشيييييعار 
صيييييييييييييييدار حواالت البنك بإ إيقا  العم كما تم  .12/7/2020( لومًا في 364، 182، 91، 30)

 خر.آشعار إوحت   10/6/2020عتضارًا من إ المركزي العراقي 
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During this year, CBI played a leading and pivotal role in moving the wheel 

of the economy and adopting a fundamental policy supportive of the state’s 

financial and spending orientations in a manner that serves the advancement 

of monetary and financial reality to accelerate the building of an integrated 

economic system, by controlling the money supply and the exchange rate, 

strengthening deposit money and sound management of its foreign reserves, 

as well as Directing financial institutions to be in harmony with the fiscal 

and monetary policy to provide credit and bank financing and work to 

address the causes of stagnation and avoid a rise in inflation rates through 

many strategic initiatives and projects aimed at developing sectors and 

keeping them in line with international standards in light of the promising 

growth opportunities available in those sectors. The Central Bank, through 

its advanced role, was able to achieve financial and monetary stability after 

the Iraqi economy subjected to the double shock represented by (Covid-19) 

and the drop in global oil prices). 

   The balance of money supply in the narrow sense M1, at the end of 2020, 

recorded an increase of (19.1%) compared to the end of the previous year. 

This is mainly attributed to the increase in the currency outside banks and 

current deposits by )25.9%), (10.8%) respectively, while the balance of 

Money supply in the broad sense (M2) increased by (15.9%) compared to 

the previous year. This increase is attributed to the growth in the narrow 

money supply by (19.1%) and to the expansion effect of net foreign assets, 

and the monetary stability coefficient reached (-1.01%). The balance of 

foreign reserves at the end of 2020 decreased by (-2%) compared to the 

previous year, to reach (78.3) trillion dinars, compared to (80.0) trillion 

dinars at the end of 2019. 

   The general inflation rate for this year recorded (0.6%), and the basic 

inflation growth rate recorded after excluding all of the oil derivatives (oil 

and gas) and the two groups (fruits and vegetables) (1.0%). 

CBI continued to adopt the Policy –Rate of (4%). 

 investment deposits for a period of (30, 7) days in Iraqi dinars has been 

suspended since 14/6/2020 until further notice. In addition of suspending the 

issuance of Islamic certificates of deposit with all deadlines (30, 91, 182, and 

364) days on 12/7/2020. 

Also, CBI has ceased issuance of CBI, bills since 10/6/2020 untile of a 

further notice. 

 

 

Introduction 
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( ترللون دلنار ضاستخدام 3( ترللون دلنار ال  )1زيادة رأ  مال البنك المركزي العراقي من )تم كما 

 .22/12/2020بتاريخ ( ترللون دلنار 2جزظ من رصلد االحتيا ي بواق  )
تخبي  نسضة االحتيا ي االلزامي المبرو  عل  الودائ  ولغر  دعم سلولة الجهاز المصرفي تم 

%( 15من نسييييييييضة ) %( للدلنار العراقي فقط بدالً 13لجارية لتلون بنسييييييييضة )الجارية وذات ال بيعة ا
%( للافة المصيييييار  في حلن ان النسيييييضة لدى 10عل  ان لتم اإلضقاظ عل  الودائ  ا جلة بنسيييييضة )

%( عل  الودائ  ا جلة ويتم اعتماد هذه النسيييييييييييييييب لحجز مبلغ 5المصيييييييييييييييار  اإلسييييييييييييييالمية هي )
  .2020االحتيا ي االلزامي لشهر أيار اعتمادًا عل  تقارير شهر نيسان 

ستدام في    االزمات الخارجية التي لتعر  لها المورد النب ي الذي يعد المورد تحقلق نمو ملو 
تخبي  قيمة العملة االساسي ويكاد يكون الوحلد، عمد البنك المركزي ضاالشتراك م  الحكومة ال  

تعوي  ل دلنارا للدوالر الواحد 1190دلنارا، بداًل من  1450الدوالر إل   صر ف  سعر بر العراقية 
ضعد  2021  اإللرادات النب ية الناجم عن تدهور أسعار النبط، وسد فجوة العجز في ملزانية تراج

 .انهيار أسعار النبط العالمية
وعملت السيييياسييية النقدية عل  تبعل  دور الق ا  المصيييرفي والماسيييسيييات المالية لضيييمان اسيييتقرار  

الن ام المالي وضييييييييمان كباظته وصييييييييوال ال  ن ام مصييييييييرفي معاف  من االزمات وضييييييييمن أفضيييييييي  
مباتحة ماسييييييييييسييييييييييات التموي  االصييييييييييغر من اج  تحبلز المعاللر الدولية للرقاضة المصييييييييييرفية، إذ تم 

( مللون دلنار اذ يمكن تمويلها من 5ناهية الصغر والتي ال لتجاوز مبلغ تمويلها الي)المشروعات المت
( ترللون دلنار كونها من المشييييييييييييروعات التي تحت  جزظًا كبلرًا ال يمكن اطباله من الق ا  1مضادرة )

 طلر الرسمي.
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Central Bank of Iraq also increased its capital from (1) trillion dinars to (3) 

trillion dinars, using part of the reserve balance by (2) trillion dinars on 

22/12/2020. 

For the purpose of supporting the liquidity of the banking system, the 

mandatory reserve ratio imposed on current deposits of a current nature has 

been reduced to be at (13%) for the Iraqi dinar only, instead of (15%), 

provided that the term deposits are maintained at (10%) For all banks, while 

the percentage with Islamic banks is (5%) on term deposits, and these 

percentages are approved to reserve the amount of the mandatory reserve for 

the month of May, depending on reports of April 2020. 

In order to achieve sustainable growth in light of the external crises faced by 

the oil resource, which is the main and almost the only resource. Central 

Bank, in conjunction with the government, decided to reduce the value of 

the Iraqi currency by raising the selling price of USD to 1450 dinars, instead 

of 1190 dinars per USD to compensate The decline in oil revenues caused 

by the deterioration of oil prices, and filling the deficit gap in 2021 budget 

after the collapse of international oil prices. 

 The monetary policy worked to activate the role of the banking sector and 

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

efficiency, leading to a banking system free of crises and within the best 

international standards for banking supervision, as microfinance institutions 

were approached in order to stimulate micro-enterprises whose funding 

amount does not exceed (5) ) million dinars, as it can be financed from the 

initiative of (1) trillion dinars, as it is one of the projects that occupies a large 

part that cannot be overlooked in the informal sector. 
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 الفصل االول
 تطورات عرض النقد وادوات السياسة النقدية

 
Money supply developments and monetary policy tools 
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 تطورات عرض النقداوالً: 
 

 (   M1 (عرض النقد بالمفهوم الضيق-1

 2020 عام نهاية%(  19.1) نسبته بلغت ارتباعاً ( M1) الضلق ضمبهومه النقد عر  سج      
 ،2019 عام دلنار ترللون ( 86.8) مقاب  دلنار ترللون   (103.4ال  ) ليص  ،2019 ضعام مقارنة
 ترللون ( 60) لتسج %(  25.9) بنسضة البنوك خارج العملة نمو ال  األسا  ضالدرجة ذلك ويعزى 
ويعزى ذلك  (M1) النقد عر  من%(  58) نسبته ما ولتشك ( ترللون دلنار 47.6مقاب  ) دلنار

االرتبا  ال  ارتبا  االنباق العام اثناظ انتشار االزمة الصحية عل  المستلزمات ال بية وتأهل  
 الودائ  سجلت فيما ،المستشبيات فضال عن إع اظ منح ال  العوائ  اثناظ ت بلق الح ر الشام 

 دلنار ترللون ( 39.1) مقاب  دلنار ترللون ( 43.4) لتبلغ%(  10.8) نسبته بلغت ارتباعاً  الجارية
 جدول في المبلن النحو وعل ( M1) النقد عر  من%(  42) نسبته ما ولتشك  ،2019 لعام
(1.) 

 (1جدول )
 2020-2019( لعامي M1عرض النقد بالمفهوم الضيق )

 مليار دينار
 
 
 
 

 

 
 

 

75000 80000 85000 90000 95000 100000 105000

2019

2020

(2020-2019)لعامي (M1)عرض النقد ( 1)شكل 

2019 2020

 Dec-2019 Dec-2020 المكونات
 M1 86,771 103,353عر  النقد ضالمبهوم الضلق 

 19.1 11.5 معدل النمو %
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 )السيولة المحلية( M2 رض النقد بالمفهوم الواسع ع -2
ارتباعًا بلغت  2020( )السييلولة المحلية( نهاية عام M2سييج  عر  النقد ضمعناه الواسيي  )    

( ترللون 103.4( ترللون دلنار مقاب  )119.9ليسيييييييج  ) 2019%( عن عام  15.9نسيييييييبته )
%( من الناتج المحلي االجمالي ضاألسعار الجارية، 60.3وليشك  ما نسبته ) 2019دلنار لعام 

 (.2كما موضح في جدول )
 

 (2جدول )
 2020-2019 لعامي( M2مكونات السلولة المحلية )

 مليار دلنار

 Dec-19 Dec-20 المكونات

 M1 86,771.0 103,353عرض النقد بالمفهوم الضيق 

 16,553 16,670.1 الودائع األخرى

 M2 103,441.1 119,906عرض النقد بالمفهوم الواسع 

( بنسييييييييضة M1( كمحصييييييييلة لنمو عر  النقد الضييييييييلق )M2جاظت الزيادة في السييييييييلولة المحلية )
الثابتة، التوفلر والبريد والتأملنات( انخباضييييييييييييييا %(، فيما عانت الودائ  األخرى )الودائ   19.1)

( ترللون دلنار عام 16.7مقاب  ) 2020( ترللون دلنار لعام 16.6%( لتسيييج  ) -0.7بنسيييضة )
2019. 
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 األجنبية لدى البنك المركزي العراقي االحتياطيات -3
العام %( عن -2.0ًا بنسييييييضة )نخباضييييييا 2020سييييييج  رصييييييلد االحتيا يات األجنبية نهاية عام 

، وعل  2019( ترللون دلنار نهاية عام 80( ترللون دلنار مقارنة بيييييييييييييييييييييي )78.3السابق، للبلغ )
 (.3النحو المبلن في جدول )

يعزى هذا االنخبا  ضالدرجة االسا  ال  انخبا  االستثمارات االجنبية في الخارج وبنسضة    
( ترللون دلنييييار للعييييام 73.2مقييييابيييي  ) 2020( ترللون دلنييييار لعييييام 64.9%( لتبلغ )-11.3)

%( والذي بلغ ما 52.3السييييييابق، فيما ارتب  رصييييييلد الذهب الموجود في ضغداد والخارج بنسييييييضة )
، 2019( ترللون دلنار نهاية عام 5.6مقاب  ) 2020( ترللون دلنار نهاية عام 8.5يقرب من )

ترللون دلنار لعام  (4.9كما سييج  رصييلد النقد االجنبي في خزائن البنك المركزي مبلغًا مقداره )
 .2019( ترللون دلنار لعام 1.2مقاب  ) 2020

 (3جدول )
 2020 -2019الرئيسة لالحتياطيات األجنبية نهاية عامي  المكونات

 مليار دلنار                                                                 
 2020 2019 البند

  4,887 1,162 النقد األجنبي في خزائن البنك  

  64,919  73,184 األرصدة في البنوك األجنبية ونيويورك  

  8,487  5,572 الذهب الموجود في بغداد والخارج  

 78,293  79,918 االحتياطيات األجنبية  
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يد في نقد، تعزيز رص)الكميات المباعة من الدوالر عبر نافذة بيع العملة االجنبية ( 4)شكل 
(مليون دوالر)2020-2019لعامي ( الخارج

نقد تعزيز رصيد في الخارج/ حوالة

 ثانيًا/ تطورات أدوات السياسة النقدية غير المباشرة

 نافـذة بيع العملة األجنبية -1

المضاعة من الدوالر في نافذة بي  العملة االجنبية في البنك المركزي )نقدًا، تعزيز سجلت اللميات     
، لتسج  2019%( عن عام  -13.8انخباضًا بنسضة ) 2020حساضات المصار  في الخارج( لعام 

( مليار دوالر ويعزى ذلك ال  انخبا  استلرادات العراق ضسبب االزمة المزدوجة التي تعر  44.1)
ثلة ضانتشار الوضاظ وانخبا  إلرادات النبط نتلجة االطالق العام الذي شهده العالم ضصورة لها المتم

عامة ضسبب الجائحة والعراق ضصورة خاصة الذي أدى ال  توقف النافذة خالل شهر نيسان والبي  
نخبضت فقط لتعزيز األرصدة في الخارج لتلبية ال لب عل  االدوية والمستلزمات ال بية والغذاظ، كما ا

نتلجة انخبا  ال لب من االفراد ألطرا  السبر او  2020%( عام -41.6مبيعات النقد بنسضة )
العالج في الخارج ضسبب توقف النق  بلن الدول خالل هذا العام ، فضال عن عدم وجود مشتريات 

 .2020للدوالر من وزارة المالية من قب  البنك المركزي لشهري آب وأللول من عام 
( مليار دوالر لتعزيز رصلد المصار  في 40.7بيعات البنك من العملة األجنبية ال  )توزعت م
( مليار دوالر نقدًا، إذ شك  مبيعات الحواالت لتعزيز األرصدة في الخارج ما نسبته 3.4الخارج، و)

%( من إجمالي اللميات المضاعة، في حلن سجلت مبيعات الدوالر  7.6%( ومبيعات النقد ) 92.4)
( مليار دوالر بيعت كتعزيز رصلد في 45.4( مليار دوالر منها )51.1) 2019مريكي لعام اال

%( عل   11.3%( و) 88.7( مليار دوالر بيعت نقدًا، شك  ك  منهم ما نسبته )5.7الخارج و )
 التوالي من إجمالي المبيعات.

 

 

 

 

 

 

 
زارة المالية، فقد سيييييجلت انخباضيييييًا و أما ضالنسيييييضة ال  مشيييييتريات البنك المركزي للدوالر االمريكي من 

( مليار دوالر عام 58.9مقارنة بييي) 2020( مليار دوالر خالل عام 30.7%( لتبلغ ) -47.8بنسضة )
. ويعزى ذلك ال  تراج  إلرادات الحكومة من النبط الخام نتلجة انخبا  ال لب عل  ال اقة 2019

 .2020النصف األول من عام ضسبب االطالق العام الذي شهده العالم والسيما خالل 
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 التسهيالت القائمة -2

الضالغ  Policy-rateاسييتمر البنك المركزي العراقي خالل هذا العام ضاعتماد سييعر السييياسيية النقدية 
قرار ( لوم ضموجب 30( أيام، )7العم  ضالنوافذ االسيييييتثمارية ألج  ) فيما تم ايقا %( سييييينويًا،  4)

 .  14/6/2020والمارخ في  6/5/929مجل  االدارة المرقم ضالعدد 
كما تم ايقا  العم  بجمي  المنتجات المالية الدوالرية )ودائ ، حواالت، شييييييهادات الدا  اسييييييالمية( 

لضييييعف اسييييتجاضة المصييييار   1/8/2019والمارخ في  6/6/1930ضموجب االعمام المرقم ضالعدد 
ارية ضالشييييييييييييك  الذي يحقق االهدا  المرجوة منها للمدة المذكورة، م  في تنوي  محاف ها االسييييييييييييتثم

 استمرار عمليات االستحقاق ألص  المبلغ م  البوائد.
واصيييييييييييييي  البنك المركزي عمله بهذه األداة تنبلذًا اما فيما يخص تسههههههههههيالت االقراض القائمة فقد 

صيييار ، وضما يضيييمن السيييي رة ألهدا  سيييياسييية البنك المركزي النقدية بهد  منح االئتمان ال  الم
عل  السييلولة المصييرفية والتأثلر فلها عن  ريق معدالت البائدة )اإلشييارات السييعرية( التي وضييعت 

 لل  نو  منها وفقًا لما يأتي:
 %( سنوياً  6االئتمان األولي ) -

 %( سنوياً  7االئتمان الثانوي ) -

 %( سنوياً  7.5قر  الملجأ األخلر ) -

 .2020خالل العام  تولم يقدم أي من المصار  الحكومية أو الخاصة عل  أي من هذه االئتمانا
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2020-2019مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي لعامي( 5)شكل 
(مليون دوالر)

مبيعات مشتريات
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 االحتياطي اإللزامي -3

انسييجاما م  توجهات السييياسيية النقدية ومرونتها العالية المعتمدة إلسييناد عملية التنمية االقتصييادية  
توفلر السيييييلولة، تم تخبي  نسيييييب االحتيا ي  ناحيةولغر  دعم سيييييياسييييية الجهاز المصيييييرفي من 

%( للييدلنييار العراقي 13%( ال  ) 15وذات ال بيعيية الجييارييية من )الجييارييية اإللزامي عل  الودائ  
فقط لتوفلر السلولة الالزمة لمواجهة االزمة المزدوجة التي شهدها البلد فيما حاف ت ك  من ودائ  

%( للدلنار والدوالر للافة المصيييار  في حلن  10ضالغة )التوفلر )االدخار( والثابتة عل  نسيييبتها ال
 ا جلة.%( عل  الودائ  5ان النسضة لدى المصار  اإلسالمية هي )

 
( ترللون 9.2%( للبلغ ) -4.2)انخباضيييييييًا بنسيييييييضة  2020سيييييييج  االحتيا ي االلزامي نهاية عام  

، ويعزى ذليييك ال  انخبيييا  2019( ترللون دلنيييار نهيييايييية عيييام 9.6مقيييابييي  ) 2020دلنيييار عيييام 
( ترللون 1.1%( ليسج  )-8.3بنسضة ) االحتيا ي االلزامي عل  الودائ  لدى المصار  الخاصة

، وانخبا  االحتيا ي اإللزامي عل  ودائ  2019( ترللون دلنار في عام 1.2دلنار مقارنة م  )
( ترللون دلنار 8.4( ترللون دلنار مقارنة م  )8.1%( ليسج  )-3.6المصار  الحكومية بنسضة )

 .2019عام 

 
 
 
 
 
 

 )ترللون دلنار( 2020 -2019لعامي  ةوالخاص ةالحكومي لمصار امي لودائ  احتيا ي االلز اال (6)شك  
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 حواالت البنك المركزي -4

تنبلذًا للسياسة النقدية التي لنتهجها البنك المركزي العراقي والهادفة ال  تحقلق االستقرار النقدي     
في إ ار عمليات السيييوق المبتوحة عن  ريق تبعل  أدواته النقدية طلر المضاشيييرة في إدارته للسيييلولة 

لحبظ المركزي ( لوم عن  ريق ن يام ا365، 182العيامة، قام البنيك بإصيييييييييييييييدار حواالت  جال )
وحت   10/6/2020من  الحواالت اعتضاراً هذه  بإصدار إيقا  العم كما تم ، CSDلألوراق المالية 

 اخر.اشعار 
 

 :2020خالل النصف األول من عام وفيما يأتي أهم المزادات التي أقيمت 

ا  ( مليار دلنار لإلصدارية الواحدة، بلغ المض100( لوم ضمبلغ )182ثالثة مزادات ألج  ) -
%(، في حلن بلغ المبلغ المسدد  2.5( مليار دلنار وضمعدل سعر ق   )163.9البعلي منها )

 .2020( مليار دلنار لعام 340.0)
( مليار دلنار لإلصدارية الواحدة، بلغ المضا  البعلي 100( لوم ضمبلغ )365مزاد واحد ألج  ) -

بلغ المبلغ المسدد %(، في حلن  3.0( مليار دلنار وضمعدل سعر ق   )34.6منها )
 ( مليار دلنار.171.5)
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 سعر الصرف  -1
حافظ سييييييييييييييعر بي  الدوالر ال  المصييييييييييييييار  وعبر نافذة بي  العملة األجنبية عل  قيمته الضالغة 

( 1450سعر الصر  للبلغ ) اعتمادحلا تم  2020 /17/12( دلنار لل  دوالر حت  1190)
دارة الدلن دلنار للدوالر ضموجب كتاب  في  6/1/2440المرقم ضالعدد دائرة العمليات المالية وا 

نتلجة االزمة المزدوجة التي مر بها االقتصيياد العراقي المتمثلة ضانتشييار جائحة  20/12/2020
ال لتناسييب  السييابقمن جانب اخر ضات سييعر الصيير  ، كورونا وانخبا  أسييعار النبط الخام 

، ضالمقاب  )إصيييييالحات الورقة البيضييييياظ( م  الت ورات اإلقليمية وعملية اإلصيييييالت االقتصيييييادي
 2020لعام بلغ معدل سيييعر صييير  الدلنار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في السيييوق المحلية 

 .2019لعام  لل  دوالر( دلنار 1196)( دلنار لل  دوالر امريكي مقاب  1234)

 
 

 اتجاهات الرقم القياسي ألسعار المستهلك  -2
ا هر الرقم القياسييي ألسييعار المسييتهلك في العراق لهذا العام كماشيير للتضييخم ارتباعًا في معدل   

مقاب   2020( نق ة عام 105.1%( للعام السييييييييابق ليسييييييييج  )-0.2%( مقاب  )0.6نموه للبلغ )
المشييتقات )سييتضعاد ا، فيما سييج  الرقم القياسييي ألسييعار المسييتهلك ضعد 2019( نق ة عام 104.5)

( 105.2مقاب  ) 2020( نق ة عام 106.2) (ية )النبط والغاز( ومجموعة الخضييير والبوالهالنب 
%( عام -0.1مقاب  ) 2020%( عام 1.0مسييييييييييييييجال بذلك ارتباعًا بنسييييييييييييييضة ) 2019نق ة عام 

، ويعزى ذلك ال  ارتبا  األسيييييييييعار العالمية نتلجة نقص االمدادات ضسيييييييييبب تبشيييييييييي جائحة 2019
في لبنك المركزي العراقي ا نجاتا  يعد ضيييمن المسيييتويات المقبولة نتلجة كورونا اال ان هذا االرتب

صييير  االمر الذي انعك  في انخبا  اسيييعار السيييل  االسيييتهاللية المسيييتوردة مقومة السيييعر  ادارة
 ضالعملة الو نية، مما اسهم ضصورة فاعلة في من  االسعار المحلية من الجنوت نحو االرتبا .
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ي المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدوالر االمريكي ف( 7)شكل 

(دوالر/ دينار)2020-2019السوق المحلية لعامي 

2019 2020
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م  العام السابق لالحظ ارتبا   2020الرئيسة للسلة السلعية للمستهلك لعام وعند مقارنة المكونات 
والثقافة، التضغ، الم اعم الترفيه التعليم، الصحة،  ( مجموعات تضمنت )السل  والخدمات المتنوعة،6)

( مجموعات تضمنت )التجهلزات والمعدات المنزلية والصيانة، 6والبنادق(. فيما لالحظ انخبا  )
والمشروضات طلر اللحولية، االتصال، المالض  واالحذية، السكن والمياه، اللهرباظ والغاز،  األطذية

وضحسب  2019مقارنة ضعام  2020النق (. وفيما للي تحللاًل مبصاًل لت ورات معدالت التضخم لعام 
 .(4المجامي  السلعية، جدول )

 2019مقارنة بعام  2020تطورات معدالت التضخم حسب المجاميع السلعية لعام 
نقص االمدادات  %( ويعزى ذلك ال 8.0سجلت مجموعة السل  والخدمات المتنوعة ارتباعًا بنسضة ) 

من جانب واالطالق العام والجزئي الذي أثر عل  تقديم الخدمات مما ضسبب تبشي جائحة كورونا 
%( 7.4باعًا بنسضة )أدى ال  عدم مجارات العر  لل لب عل  هذه الخدمات. كما سج  التعليم ارت

ويعزى ذلك ال  ارتبا  أجور التعليم الخاص ومت لضات التعليم االللتروني نتلجة اتضا  التعليم 
االللتروني ضسبب انتشار جائحة كورونا وهذا بدوره أدى ال  ارتبا  اجورها. تللها مجموعة )الصحة( 

ت والمستلزمات ال بية %( نتلجة زيادة ال لب عل  المعدا6.6حلا سجلت معدل تضخم بلغ )
عدد   وارتبا كوروناواألدوية إضافة ال  ارتبا  المراجعات للعيادات الخاصة نتلجة تبشي فلرو  

والثقافة، التضغ، الم اعم والبنادق( معدالت  ، فيما سجلت ك  من )الترفيهاإلصاضات بهذا البلرو 
 %( عل  التوالي.0.1%، 0.6%، 1.0تضخم بلغت )

%( -0.6وضالمقاب  سييييييييييييييجلت مجموعة )التجهلزات والمعدات المنزلية( اعل  معدل انخبا  للبلغ )
ويعزى ذلك ال  انخبا  ال لب ضسيبب عدم اليقلن الذي شيهدته البالد نتلجة عدم إقرار  2020عام 

الموازنة وما صييييياحبها من ازمة صيييييحية، كما سيييييجلت مجموعة األطذية والمشيييييروضات طلر اللحولية 
%( لل  منهما ويعزى ذلك ال  ارتبا  اإلنتاج الزراعي اما -0.5صيييييييييال النسيييييييييضة ذاتها الضالغة )واالت

عل  أجور السييييييييعات  (%15)بتخبي  فيما لخص مجموعة االتصيييييييياالت قامت وزارة االتصيييييييياالت 
أخرى ليصيييييييييضح المجمو  الللي للتخبي  عل  أجور السيييييييييعات  (%10)الدولية والمحلية، وتخبي  

%( نتلجة انخبا  ال لب -0.3مجموعة المالض  واالحذية بنسيييييييضة ) توانخبضييييييي .(%25)ضحدود 
ضسييييييييييييييبب االطالق العام وتوقف المدار  والجامعات وتخبي  عدد أيام الدوام في العدلد من عللهما 

انخبا  إلرادات الدولة الذي أثر عل  مواعلد تسيييييليم رواتب المو بلن  م دوائر الدولة والذي تزامن 
شييييييييييييييراظ المالض . فيما سييييييييييييييجلت ك  من فقرتي  عل  انخبا  ال لبن مما أدى ال  واجور العاملل

 %( لل  منهما.-0.1الضالغة )( النسضة ذاتها النق و السكن والمياه، اللهرباظ والغاز )
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 (4جدول )

 2019ضعام  مقارنة 2020 الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لعام
(2012=100) 

 معدل  الرئيسية /المجموعة البرعيةالقسم / المجموعة  ت
 2019عام 

 معدل 
 2020عام 

معدل التضخم لعام 
2020 % 

-0.5 97.0 97.5 االغذية والمشروبات غير الكحولية 01  

 0.6 121.9 121.1 التبغ 02

 0.3- 101.9 102.2 المالبس واالحذية 03

 0.1- 113.8 113.9 السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 04

 0.6- 96.1 96.7 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 05

 6.6 131.2 123.1 الصحة 06

 0.1- 97.5 97.6 النقل 07

 0.5- 109.1 109.7 االتصال 08

 1.0 95.1 94.2 الترفيه والثقافة 09

 7.4 154.7 144.0 التعليم 10

 0.1 112.2 112.1 المطاعم 11

 8.0 115.2 106.7 السلع والخدمات المتنوعة 12

 0.6 105.1 104.5 الرقم القياسي العام 

 1.0 106.2 105.2 الرقم القياسي العام بعد االستبعاد 

 لإلحصاءوزارة التخطيط / الجهاز المركزي  المصدر: 
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2020لعام %معدل التضخم (  8)شكل 
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القياسي الضمني ( المخفض الضمني ألسعار الناتج المحلي االجمالي في العراق  ) الرقم -3
 2019مقارنة بعام  2020لعام 

يعك  المخب  الضيييييييييمني ألسيييييييييعار الناتج المحلي اإلجمالي التغلر الذي ي رأ عل  أسيييييييييعار كافة 
والمستهلك معا السل  والخدمات سواظ كانت استهاللية ام وسي ة ام إنتاجية، ويضم أسعار الجملة 

كما ان العدلد من المن مات الدولية وضاألخص صيييييييندوق النقد الدولي يعتمد عليه كماشييييييير او دلل  
لوجود ضغوط تضخمية في االقتصاد، وهو لتأثر بدرجة كبلرة ضأسعار النبط كونه يشك  نسضة مهمة 

احتسيييييييياب  من القيمة المضييييييييافة، مما لولد فجوة بلن احتسيييييييياب التضييييييييخم عن  ريق المخب  وبلن
التضييييييييخم عن  ريق األرقام القياسييييييييية ألسييييييييعار المسييييييييتهلك. فاذا كان الرقم القياسييييييييي المئوي يبوق 

ذا كان اق  من )100) %( فهذا يعني ان هناك 100%( فهذا يعني ان هناك ارتبا  في األسييعار وا 
سعار %( فهذا يعني ان األ100انخبا  في األسعار اما إذا كان الرقم القياسي الضمني مساو ليييييييي)

 لم تتغلر.
 2019%( عام 124.6( ال  انخبا  مخب  الناتج المحلي اإلجمالي من )5يشلر الجدول رقم )

، إذ انخب  الناتج المحلي اإلجمالي ضاألسييييييييييعار الجارية والثابتة لعام 2020%( عام 105.7ال  )
خبا  %( عل  التوالي. ويعزى ذلك ضالدرجة األسا  ال  ان-15.7%( و)-28.5بنسضة ) 2020

( دوالر 60.38مقاب  ) 2020( دوالر عام 40.69أسعار النبط الخام ليسج  معدل سعر البرمل  )
 . فضاًل عن تخبي  كمية انتاج النبط وفق اتباقية أوضك بل .   2019لعام 
 

 
 

 2019%( لعام 181.5اما المخب  الضمني للناتج المحلي اإلجمالي بدون النبط فقد ارتب  من ) 
اللزال يعتمد  ريعياً ومن هنا يمكن القول ان االقتصاد العراقي اقتصادا  2020لعام  %(192ال  )

 عل  نشاط النبط الخام كمصدر أساسي للدخ .  

 

 

124.6
105.7

2019 2020

2020-2019لعامي % مخفض الناتج المحلي االجمالي ( الرقم القياسي الضمني ( )9)شكل 
(100=2007)سنة االساس 
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 ( 5جدول )
 2020-2019لعامي )الرقم القياسي الضمني( مخب  الناتج المحلي اإلجمالي 

 (100=2007سنة االسا  )
  2019 2020 

 االجمالي )مليار دينار(الناتج المحلي    

 198,774.3 277,884.9 باألسعار الجارية

 188,112.3 223,075.0 باألسعار الثابتة 

 105.7 124.6 %مخفض الناتج المحلي االجمالي 

   

 الناتج المحلي االجمالي  غير النفطي )مليار دينار(  

 137,978.6 163,498.5 باألسعار الجارية

 71,855.3 90,074.2 باألسعار الثابتة 

 192.0 181.5 % مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

 المصدر: وزارة التخ يط / الجهاز المركزي لإلحصاظ  

 

 )الرقم القياسي لالستيرادات( التضخم المستورد -4
        او التجاريلن وذلك ضسيييييييييييييبب زيادة اعتماده عل  الواردات األجنبية شيييييييييييييركائهالعراق بتضيييييييييييييخم لتأثر 
لخلق ما يسييم  ضحالة  ألنه الذي لنعك  سييلضا عل  اقتصيياد العراقو التضييخم المسييتورد( ض) يعر ما 

تضييييييييييييخم الشييييييييييييركاظ التجاريلن الرئيسييييييييييييللن من اهم المحددات يعتبر فيما ، )التوقعات التضييييييييييييخمية(
 .التضخمية ال ويلة االج 

181.5

192

2019 2020

لعامي %مخفض الناتج المحلي االجمالي باستثناء النفط( الرقم القياسي الضمني ( )10)شكل 
(100=2007)سنة االساس 2019-2020
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%( 86.8%( مقاب  )91.1بلغ ) 2020( ان معدل التضييخم المسييتورد لعام 6لالحظ من الجدول )
، ويعزى ذلييييك ال  انخبييييا  النيييياتج المحلي اإلجمييييالي ممييييا أدى ال  االعتميييياد عل  2019لعييييام 

االستلرادات لتغ ية ال لب الللي، فيما تم احتواظ هذا التضخم وتحقلق االستقرار في المستوى العام 
لألسييعار من خالل السييياسيية النقدية للبنك المركزي العراقي ونجاحها في اسييتيعاب الصييدمات اللبلرة 

 من خالل أداة )سعر الصر (. التي لتعر  لها االقتصاد

                                          

 

 

**** 

 سعر الفائدة الحقيقي -5
لمقتر  والعييائييد الحقيقي للمقر  او ا موالأليعك  سييييييييييييييعر البييائييدة الحقيقي التللبيية الحقيقييية    

المسيييتثمر، لتم اسيييتخدام سيييعر فائدة اإلقرا  القصيييلر ضالدلنار للداللة عل  فائدة اإلقرا  الحقيقي، 
واسييييتخدام البائدة عل  الودائ  لمدة سيييينة للداللة عل  فائدة اإللدا  الحقيقي. وتشييييلر البيانات ال  ان 

              حيييييياف ييييييا عل  قيمتهمييييييا الموجضيييييية خالل عييييييامي متوسييييييييييييييط فييييييائييييييدة اإلقرا  وااللييييييدا  الحقيقي 
%(، 12.5مقييييييابيييييي  ) 2020%( عل  التوالي عييييييام 4.6%( و)11.7( لتبلغ )2020- 2019)

                                                           
تم احتساب التضخم المستورد عن  ريق حساب االثر عل  المستوى الللي من خالل قسمة الواردات عل  الناتج  *

 العالمية. وضربها في معدالت التضخم

 

86.8

91.1

84
85
86
87
88
89
90
91
92

2019 2020

2020-2019لعامي %التضخم المستورد ( 11)شكل 

 (2020- 2019عامي )لالتضخم المستورد ( 6جدول )
االستيرادات  التضخم العالمي % السنة

 )مليار دينار(
ناتج محلي اجمالي باألسعار 

 الجارية )مليار دينار(
التضخم 
 *المستورد%

2019 3.51 68,719.1 277,884.9 86.8 

2020 3.18 56,913.3 198,774.3 91.1 
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حاف ت عل  وااللدا  عل  التوالي، كما نالحظ ان أسييييييييييييييعار فائدة اإلقرا   2019%( عام 5.4)
 ،عل  التوالي لل  منهما %(5.2، )(%12.3لتبلغ ) 2020و 2019خالل عامي نب  المسييييييييييييييتوى 
 (. 7كما في جدول )

                                          

 (        2020 -2019للمدة ) %معدل  سعر الفائدة الحقيقي على اإلقراض وااليداع( 7جدول )

 2020 2019 الفقرات

 12.3 12.3 متوسط فائدة اإلقراض القصير بالدينار

 11.7 12.5 الحقيقي*متوسط فائدة اإلقراض 

 5.2 5.2 متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة بالدينار

 4.6 5.4 متوسط فائدة اإليداع الحقيقي**

 0.6 -0.2 معدل التضخم العام %

 معدل التضخم العام -*متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي = متوسط فائدة اإلقراض قصير االجل 
 معدل التضخم العام -متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة **متوسط فائدة اإليداع الحقيقي = 

 ***اسعار الفائدة اولية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

8
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14

2019 2020

لعامي % معدل  سعر الفائدة الحقيقي على االقراض وااليداع( 12)شكل 

2019-2020

متوسط فائدة اإلقراض القصير بالدينار متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي

متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة بالدينار متوسط فائدة اإليداع الحقيقي
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 البص  الثالا 
 

 داظ السياسة النقدية أت ورات 
Monetary policy performance developments 
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 اواًل: تحليل نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة 
في تحقلق التدفقات  النبط الخامالقتصاد العراقي المعتمد عل  عوائد تصدلر ل ال بيعة الريعيةان    

ال  البلد ونمط االسييييييييييييييتهالك المعتمد عل  االسييييييييييييييتلرادات نتلجة النخبا  اإلنتاج الداخلة المالية 
، جع  السييياسيية النقدية في حالة التغ ية اللاملة للنقد األسييا  )صييافي الموجودات األجنبية المحلي

وصييييييافي الموجودات المحلية( ضالعملة االجنبية من جانب الم لوضات النقدية وهي حالة مسييييييتمرة في 
تركلبتها تشيييكل  الن ام النقدي. لذا فأن الملزانية العمومية للبنك المركزي في جانب موجوداتها مالت 

الموجودات المحلية. وبهذا طدت الموجودات االجنبية  األجنبية عل  حسييييييييابلمصييييييييلحة الموجودات 
 للنقد األسا . يالمكون الرئيس

اسييييتخدم البنك المركزي سييييياسيييية اسييييتقرار سييييعر صيييير  الدلنار كأداة اسيييياسييييية في تحقلق االسييييتقرار 
المركزي العراقي والتي حددها في قانونه  االهدا  الرئيسييييية للبنك الذي يعد أحدالسييييعري في العراق 

( من خالل نافذة بي  العملة االجنبية، االمر لت لب ان يحتبظ البنك المركزي 3( المادة )56رقم )
%( من حجم الدنانلر التي يصييييييدرها وتصييييييضح خارج 100ضاحتيا يات رسييييييمية تغ ي او ما تعادل )

 للحباظ عل  استقرار االسعار. ئنهخزا
( ترللون دلنار في 66.03%( لتسييييج  )27.4ت ال  ارتبا  العملة المصييييدرة بنسييييضة )تشييييلر البيانا

، ضالمقاب  سجلت االحتيا يات 31/12/2019( ترللون دلنار في 51.83مقاب  ) 31/12/2020
ترللون ( 80.0)مقاب   2020لعام دلنار  ترللون ( 78.3)%( لتبلغ -2انخباضيييًا بنسيييضة )الرسيييمية 
%( عام 118.6، كما سييجلت نسييضة االحتيا يات الرسييمية ال  العملة المصييدرة )2019 معادلنار 

انخبا  هذه النسضة اال انها الزالت اعل  لرطم من عل  ا، 2019%( لعام 154.2مقاب  ) 2020
%(، ويعزى ذلك ال  سياسة البنك 100من النسضة المعيارية وان العملة المصدرة مغ اة ضألثر من )

جدول  ،ية التي حاف ت عل  رصيييييييلد االحتيا يات األجنبية عند مسيييييييتويات مقبولةالمركزي االحتراز 
(8 .) 

                                                        
 

 

 

 

  2020و 2019نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة لعامي ( 8جدول )

                  دينار ترليون                                                  

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

2019 80.0 51.83 154.2 

2020 78. 3 66.03 118.6 
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 : سرعة تداول النقودنياً ثا
يعتبر ماشر سرعة تداول النقود ماشرًا تحللليًا لمعدل التضخم ويكشف في احيان كثلرة واق  معدل 
التضخم، ويمث  العالقة بلن األرصدة النقدية والتدفق االنباقي والمدفوعات الللية. لوضح الجدول 

، 2020 ( مرة في عام1.9ال  ) 2019( مرة في عام 3.2( ان سرعة تداول النقود انخبضت من )9)
وهذا يعني ان هناك انخبا  ملحوظ في عدد المرات التي لنبق فلها الدلنار العراقي الواحد خالل 
السنة وهذا لدل عل  ان االقتصاد العراقي يعاني من حالة الركود ضسبب ال رو  االقتصادية والصحية 

 .التي شهدها البلد
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االحتياطيات الرسمية العملة المصدرة الى نسبة االحتياطيات الرسمية
العملة المصدرة

2020-2019نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة لعامي ( 13)شكل 

2019 2020
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2019 2020

2020-2019سرعة تداول النقود لعامي ( 14)شكل 

سرعة تداول النقود

  2020- 2019لعامي سرعة تداول النقود والعوامل المؤثرة فيها ( 9جدول )

 السنة
 

 باألسعارالناتج المحلي االجمالي 
 الجارية )مليار دينار( 

(1) 

 ( مليار دينارM1عرض النقد )
(2)   

 سرعة تداول النقود 
(1/2) 

2019 277,884.9 86,771 3.2 

2020 198,774.3 103,353 1.9 
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 ثالثًا: معامل االستقرار النقدي )مقياس الضغط التضخمي( 
ضشك  واضح مدى الضغوط التضخمية )البجوة التضخمية( B) يبسر معام  االستقرار النقدي )     

التي يعاني منها االقتصاد. وجوهر هذا المقيا  هو أن عدم التناسب بلن الزيادة في كمية النقود م  
سلادي إل  اختالل بلن التيار النقدي وتيار العر  للسل  والخدمات مما لدف  الزيادة في الناتج المحلي 

( من الواحد ازدادت حالة االستقرار النقدي في Bاألسعار نحو االرتبا  المستمر. وكلما اقترب الماشر )
الواحد أما إذا ازداد المعدل عن  البلد وكلما كانت قيمته مساوية للواحد فهذا يعني حصول استقرار نقدي،

ذا ق  المعدل عن الواحد فهذا  فهذا يعني أن هناك ضغو ا تضخمية وارتباعات محتملة في األسعار، وا 
 يعني تالشي الضغط التضخمي.

 
سّج  رصلد إذ  ،2019%( لعام  1.4مقاب  )%( -1.01) 2020بلغ معام  االستقرار النقدي لعام 

 %(، بلنما15.9ارتباعاً  بنسضة ) 2020هاية عام ( )السلولة المحلية( نM2عر  النقد ضمعناه الواس  )
%(، وهذا يعني -15.7) 2020بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ضاألسعار الثابتة لعام 

 وجود اتجاه انكماشي في االقتصاد مما يعني ان االقتصاد يعاني من ركود.
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  رابعًا :القوة الشرائية للنقود
ضييالرطم من االنخبييا   2020لعييام  النقود قييد حيياف ييت عل  قيمتهيياأن  (10)نالحظ من الجييدول  

في  البرد لتمكنوهذا يعني أن  2019%( عام 0.96مقاب  ) 2020%( عام 0.95ال بلف لتبلغ )
ويمكن القول ضأن ، 2019عام اللمية التي كان يشيييييييتريها في  نب الحصيييييييول عل   منتلك السييييييينة 

 .2020عام الشرائية في  ل  قوتهحافظ ع الدلنار
وضشيييييك  عام فان هذا االسيييييتقرار في قيمة العملة المحلية انما لدل عل  صيييييحة السيييييياسيييييات النقدية  

المتمثلة ضضيييضط نسيييضة التضيييخم والوصيييول بها  والمصيييرفية المتضعة من قب  الحكومة والبنك المركزي 
اسيييتقرار إل  مسيييتويات متدنية للحباظ عل  المسيييتوى العام لألسيييعار وجذب االسيييتثمار والحباظ عل  

نبية أسعار الصر  من خالل التعليمات واإلجراظات التي تم اتضاعها في نافذة بي  وشراظ العملة األج
سضعة معاللر تعك  درجة امتثال المصار  للقواعد  والتي بدأت بتصنلف المصار  واالعتماد عل 

المتعلقة ضعملية بي  العملة األجنبية وشييييييييبافية هذا التصيييييييينلف ومراجعته ضصييييييييورة دورية م  ضييييييييمان 
 سالمة الن ام المالي .

 

 
                                   

 
                                                           

  = 100×  ألسعار المستهلك/ الرقم القياسي  1القوة الشرائية للنقود 
 

0.96 0.95

0.8

0.84

0.88

0.92

0.96

2019 2020

2019مقارنة بعام 2020لعام % القوة الشرائية للنقود ( 16)شكل 

 2019مقارنة بعام  2020القوة الشرائية للنقود لعام ( 10جدول )

الرقم القياسي لألسعار  السنة
 القوة الشرائية للنقود% (100=2012) سبأسا

2019 104.5 0.96 
2020 105.1 0.95 
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