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 أ
 

 المقدمة
البنـــــــك المركزي العراقي في  ـــــــل  لعـــــــ 

االزمات االقتصــــــــــادية دوراو قيادياو ومحورياو في 
تحريك عجلة االقتصــاد وتبني ســياســة جوهرية 
داعمة للتوجهات المالية واالنفاقية للدولة وبما 

المالي لتســـــــريع النقدي و يخدم النهوض بالواقع 
بنـــاظ ن ـــام اقتصـــــــــــــــــادي مت ـــامـــل  م  خالل 

ي وســــــــــعر الصــــــــــرف التحكم بالمعروض النقد
وتــعــزيــز نــقــود الــودائــع واإلدارة الســـــــــــــــــــــديـــــــدة 
الحتيـــاطيـــاتـــ، األجنبيـــة  فضــــــــــــــالو ع  توجيـــ، 
المؤســـــســـــات المالية لالنســـــجام مع الســـــياســـــة 
ــــة لتوفير االئتمــــا  والتمويــــل  ــــدي ــــة والنق المــــالي
المصــرفي والعمل على معالجة أســبا  الركود 

اع في معدالت التضـــــخم رتفوتالفي حدوث اإل
د م  المبــادرات والمشــــــــــــــــاريع م  خالل العــديــ

تنميــة القطــاعــات  إلىاالســــــــــــــتراتيجيــة الهــادفــة 
وموا بتهــــا للمعــــايير الــــدوليــــة في  ــــل فر  

كما  لواعدة المتوفرة في تلك القطاعات النمو ا
م  خالل دوره المتقدم  استطاع البنك المركزي 

المــالي والنقــدي  بعــد  ســــــــــــــتقرارفي تحقيق اإل
دمــة صــــــــــــــــال إلىتعرض االقتصــــــــــــــــاد العراقي 

ــــــــــــــــــــــــــــ)جــائحــة كورونـا  المزدوجــة التي تمثلــت بـ
(Covid-19) لعالمية(.وهبوط أسعار النفط ا 

اعاو بنسبة إرتف  M0سجل رصيد القاعدة النقدية -
ــالعــام  2021ة عــام %( نهــايــ23.9) مقــارنــة ب

  فيما ســــــــــــــجل عرض النقد بالمفهوم الســــــــــــــابق

بلغت  اعاو إرتف 2021نهاية عام  M1الضــــــــــيق 
رصـــــيد عرض  %(  كما ســـــجل16.1نســـــبت، )

اعاو بنســـــــــــبة إرتف( M2النقد بالمفهوم الواســـــــــــع )
%( مقارنة بالعام الســـــــــــــابق ويعزى هذا 16.7)
النمو في عرض النقــد الضــــــــــــــيق  إلىاع رتفــاإل
لىو  األثر التوســــــــــــــعي لصــــــــــــــــافي الموجودات  ا 

النقدي ما  ســــــــــــتقراربلغ معامل اإلكما األجنبية 
%( وســـــــــــجل المضـــــــــــاعف النقدي 6نســـــــــــبت، )

فيمــــا   2020عــــام ( 1.35( مقــــابــــل )1.27)
ســــجل رصــــيد االحتياطيات األجنبية نهاية عام 

%( ع  العام 18.2اعاو بنســــــــــــــبة )إرتف 2021
( ترليو  دينار قياســـــــــا بـ 92.5الســـــــــابق ليبلغ )

 .2020( ترليو  دينار نهاية عام 78.3)
ذا العام ما ســـــــــــــجل معدل التضـــــــــــــخم العام له -

التضـــــخم األســـــاس  (  ومعدل%6.0نســـــبت، )
بعد استبعاد كل م  المشتقات النفطية )النفط 
 والغــــــاز( ومجموعتي )الفوا ــــــ، والخضــــــــــــــر(

(46..)% 
إســـتمر أما على مســـتوى الســـياســـة النقدية فقد  -

عتماد ســــــــعر الفائدة )ســــــــعر البنك المركزي بإ
البالغ  Policy –Rateالســـــــــــياســـــــــــة النقدية( 

إيقاف العمل بودائع   كذلك إســــــــــتمرار %(4)
ـــار 7 30االســــــــــــــتثمـــار ألجـــل ) ( يوم بـــالـــدين

 إيقافهابعد أ  تم  2021خالل عام  العراقي
. وحتى اشعار آخر 14/6/2020إعتباراو م  
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إيقاف العمل بإصــــــدار إســــــتمرار فضــــــالو ع  
 اإليداع اإلســــــــــالمية وبكافة ا جالشــــــــــهادات 

بـإصـــــــــــــــدار و ( يومـاو 364  182  91  30)
خالل هـــــذا حواالت البنـــــك المركزي العراقي 

إعادة نسبة االحتياطي االلزامي  تمالعام  فيما 
%( لـــلـــودائـــع 13%( بـــــــدالو مـــ  )15) إلـــى

الجـــــاريـــــة الحكوميـــــة والخـــــاصـــــــــــــــــــة والتي تم 
بعد تحســــــــــــ   2021احتســــــــــــابها في حزيرا  

الوضـــــــــع االقتصـــــــــادي واالجتماعي بعد ازمة 
 .كورونا

ـــــــة  - ـــــــات على العمل ـــــــة الطلب وألغراض تلبي
األجنبية وتحقيق اهداف الســـــياســـــة النقدية  

 2021في شــــــــــــــهر حزيرا  قرر هذا البنك 
زيـــادة كميـــة المبيعـــات النقـــديـــة م  العملـــة 

المصـــــارف المجازة وشـــــركات  إلىاألجنبية 
ات التوســـــــط ببيع وشـــــــراظ الصـــــــرافة وشـــــــرك

العملــــة األجنبيــــة كــــافــــة   وكمــــا مبي  في 
 ادناه:

 ( دوالر في 300000حصـــــــة المصـــــــرف )
 االسبوع.

  حصـــــــــــــــــة شــــــــــــــركـــة الصــــــــــــــرافـــة الفئـــةA 
 ( دوالر في االسبوع.2200000)
  حصة شركة الصرافة الفئةB (750000 )

 دوالر في االسبوع.
  حصــة شــركة الصــرافة الفئةC (70000 )

 دوالر في االسبوع.

عملت الســــــــــــياســــــــــــة النقدية على تفعيل دور  -
القطاع المصـــــــــــرفي والمؤســـــــــــســـــــــــات المالية 

الن ام المالي وضـــــــــما   إســـــــــتقرارلضـــــــــما  
ن ام مصرفي معافى م   إلىكفاظت، وصوال 

االزمات وضـــــــــــم  أفضـــــــــــل المعايير الدولية 
قـام البنــك المركزي للرقـابـة المصــــــــــــــرفيــة  إذ 

مصـــــــرفية م  خالل إعادة بتقديم تســـــــهيالت 
جــدولــة القروض المصــــــــــــــرفيــة لــدى القطــاع 
الخا  وباألخ  المســتحقة على الشــركات 
الصـــغيرة والمتوســـطة  فضـــالو ع  زيادة أجل 
السداد للقروض المستقبلية القائمة للقطاعات 
األ ثر عرضـــــة لتداعيات الفيروس وتخفيض 

 ت لفة االقتراض.
ة مويـــــل العجز المـــــالي للموازنـــــوفي مجـــــال ت -

  قــام البنــك المركزي وبــالتنســــــــــــــيق مع 2021
وزارة المالية بإصـــدار ســـندات وطنية للجمهور 

( 2( و )1تحت اســــم )ســــندات بناظ( بقيمتي )
ترليو  دينار وا  ت و  قابلة لإلدراج والتداول 
في ســــوق العراق لقوراق المالية  كما اصــــدر 

المصـــــــــــــــــــــارف  إلىالبنـــــــك المركزي اعمـــــــام 
ترويج تلــك الســــــــــــــنــدات )الحكوميــة واألهليــة( ل

 لتشجيع الجمهور على التعامل بها .
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 دليل المفاهيم
مجموعة م  االجراظات واألدوات سيييييييياسييييييية النقدية  ال

التي تســتخدمها الســلطة النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي 
  .م  األهداف لتحقيق مجموعة

لوطنية  تشــــــمل جميع المصــــــارف ا المصييييارت التجارية 
ـــة( واأل ـــة واالهلي ـــة العراق )الحكومي ـــدول ـــة ب ـــة العـــامل جنبي

المرخصــــــة والخاضــــــعة إلشــــــراف البنك المركزي العراقي 
بما فيها المصــــارف االختصــــاصــــية واالســــالمية  وجميع 
هذه المصــــــــــارف مرخصــــــــــة بمزاولة أعمالها وفقاو إلحكام 

البنك المركزي وقانو  المصـــــــــــــارف  آخرها قانو  قانو  
القســــــــــــــم  40المادة  2004لعام  56البنك المركزي رقم 

 4المادة  2004لعام  94الثام  وقانو  المصــــارف رقم 
 .2015لسنة  43وقانو  المصارف اإلسالمية المرقم 

 
العراقي يشـــــتمل على البنك المركزي  الجهاز المصيييرفي 

 .في العراق والبنوك التجارية العاملة
هو النقد الذي أصــــــدره البنك المركزي  المصييييدر  العملة

 . إلى التداول باستثناظ النقد في خزائ  البنك المركزي 
لى التداول إر تمثل النقد المصـــــــــــــد العملة خارج البنوك 

ـــــ  البنك المركـــزي إب) من،  مطروحاو  )ستثناظ النقد في خزائـ
 .الموجود النقدي في خزائ  المصارف التجارية

قتصادية التشمل جميع أنواع ودائع القطاعات ا الودائع  
 .لدى المصارف التجارية

يمثل النقد المصـــــــدر )العملة    (M0)سيييياس النقديألا
مضــــــــــــافاو إلي،  )خارج البنوك + العملة لدى المصــــــــــــارف

الحســـــــــــــــابات الجارية للمصـــــــــــــــارف التجارية لدى البنك 
 بالدينار والدوالر(.(المركزي العراقي 

 يمثل النقد خارج البنوك  (M1)عرض النقد الضييييييي  
 المصارف التجاريةإلي، الودائع القابلة للنقل لدى مضافاو 

 )بالدينار والدوالر(. 
الضـــيق يمثل عرض النقد   (M2) عرض النقد الواسييع
قتصادية الاخرى لجميع القطاعات ألمضافاو إلي، الودائع ا

لدى المصــــــــــــارف  (باســــــــــــتثناظ قطاع الحكومة المركزية)
 .وودائع توفير البريد (رالبالدينار والدو (التجارية 

هو قدرة المصــارف على خلق   ((m المضاعف النقدي
وهو حاصــــــل قســــــمة عرض النقد النقود في االقتصــــــاد  

 .(M0االساس النقدي ) إلىالواسع 
تشــــــــــــــمل الموجودات   )صييييييييييافي(جنبية الالموجودات ا

 اة لـــــدى الجهـــــاز المصــــــــــــــرفي مطروحـــــا منهـــــجنبيـــــالا
جنبيــة على الجهــاز المصــــــــــــــرفي المتمثلــة ألالمطلوبــات ا

 .بالبنك المركزي والمصارف العاملة في العراق
تمثل مجموع صـــــــــــافي   (صييييييييافي)الموجودات المحلية 

الخــــا   الــــديو  على الحكومــــة والــــديو  على القطــــاع
 األخرى.رى وصافي البنود خوالقطاعات األ

نســــــــــــــبــة م  إجمــالي الودائع لــدى  لزامي اال حتيياطي الا
حتفاظ بها لدى الالمصــارف التجارية بجميع أنواعها يتم ا

م  الودائع الجــــــاريـــــة  %15البنــــــك المركزي  وتمثــــــل 
ـــدو  ـــار وال ـــار الربـــالـــدين ـــة بـــالـــدين ـــابت   ولودائع التوفير والث

وللمصـــــارف  10%للمصـــــارف التجارية بنســـــبة  الروالدو 
 .5% االسالمية
 مريكي ألا الرصيييييرت الدينار العراقي مقابل الدو  سيييييعر

هو الســــــــــــــعر الذي يحدد م  قبل البنك المركزي العراقي 
جنبية لدى البنك ألنافذة بيع وشــــــــــــــراظ العملة ا اللم  خ

  .المركزي 
يقيس المســتوى  سعار المستهلك ألرقم القياسي العام ال

لتي اســــــــــلة ثابتة م  الســــــــــلع والخدمات  ألســــــــــعارالعام 
ألســرة العراقية في العراق  بســنة أســاس معينة اتســتهل ها 

ـــــــل الجهـــــــاز المركزي وي    (100=2012) عـــــــد م  قب
 .رقام القياسيةاألحصاظ / مديرية اإلل

ســـــــاس بعد أليحتســـــــ  التضـــــــخم ا سييييياس ألالتضيييييخم ا
ســــــــــعار المتذبذبة وهي ألســــــــــتبعاد بعض الســــــــــلع ذات اإ

غـــذيـــة ألمجموعتـــا الفوا ـــ، والخضــــــــــــــراوات في قســــــــــــــم ا
النفط وغاز ) إلىضـــــافة إلباوالمشـــــروبات غير ال حولية 

عد م  قبل الجهاز ضـــــــــــم  قســـــــــــم الســـــــــــك   وي   (الطبخ
 .رقام القياسيةاألحصاظ / مديرية اإلالمركزي ل

الفرق بي  ســـــــــــعر الفائدة على  يمثل معامل االنتشيييييييار 
االيداع وسعر الفائدة على القروض.



 

 
 

 

 

 

 
 

 الفصل االول
 تطورات عرض النقد وادوات السياسة النقدية
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 تطورات عرض النقداوالً: 

 ( M0األساس النقدي ) .1

اعاو بنسبة إرتفرصيد القاعدة النقدية سجل 
( 110137%(  مســــجالو مبلغ قدره )23.9)

مقـــــــابـــــــل  2021مليـــــــار دينـــــــار في عـــــــام 
  2020عــــام  ( مليــــار دينــــار في88862)

ويعزى هذا اإلرتفاع إلى زيادة النقد المصــدر 
 %(.16بنسبة )

  
 

   (M1(عرض النقد بالمفهوم الضيق .2
 (M1) الضــيق بمفهوم، النقد عرض ســجل

 عام نهاية%( 16.1) نســــــــــــــبت، بلغت اعاو إرتف
 إلى ليصــــــــــــــــــل  2020 بعــــام مقــــارنــــة 2021

ــــــار ترليو   (119.9) ــــــل دين ــــــاب ( 103.4) مق
 بالدرجة ذلك ويعزى   2020 عام دينار ترليو  

 بنســــــــبة البنوك خارج العملة نمو إلى األســــــــاس
 دينـــار ترليو  ( 71.5) لتســــــــــــــجـــل%( 19.2)

 2020( ترليو  دينــــار في عــــام 60مقــــابــــل )
 النقد عرض م %( 59.6) نســـبت، ما ولتشـــكل

(M1)  اعاو إرتف الجارية الودائع ســــــــــــــجلت فيما 

 ترليو  ( 48.4) لتبلغ%( 11.6) نســــبت، بلغت
ـــــل دينـــــار  لعـــــام دينـــــار ترليو  ( 43.4) مقـــــاب
 م %( 40.4) نســـــــــــــبت، ما ولتشـــــــــــــكل 2020
 في المبي  النحو وعلى (M1) النقــــــد عرض

وم  خالل تحليـــــل هيكـــــل  (.1) جـــــدول رقمال
ظ أ  العملــة خــارج نالح (M1عرض  النقــد )
تشـــــكل نســـــ  مســـــاهمة مرتفعة  البنوك ال زالت

وهذا ناجم ع  عدم تطور الجهاز المصـــــــــــــرفي 
 بالشكل الذي يسهل التعامالت النقدية المحلية.

 

 
 2021-2020لعامي  (M1عرض النقد بالمفهوم الضي  )  (1) جدول رقم

 (مليار دينار)
 Dec-2020 Dec-2021 المكونات

 M1 103,353 119,944عرض النقد بالمفهوم الضي  
 16.1 19.1 معدل النمو %
 48,418 43,366 الودائع الجارية

 M1 % 42 40.4نسبة الودائع الجارية إلى عرض النقد 
 71,526.1 59,987.1 العملة خارج البنوك

 M1 % 58 59.6نسبة العملة خارج البنوك إلى عرض النقد 
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 2021-2020لعامي القاعدة النقدية ( M0: رصيد االساس النقدي )(1)رقم  شكل

 (مليار دينار)
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 السيولة المحلية() M2 عرض النقد بالمفهوم الواسع  .3

 (M2)ســــــــــــجل عرض النقد بمعناه الواســــــــــــع 
اعاو إرتف 2120)الســــــــــــــيولة المحلية( نهاية عام 

ليسجل  2020%( ع  عام 16.7بلغت نسبت، )
( ترليو  119.9)ل ( ترليو  دينار مقاب139.9)

 %(46.4وليشكل ما نسبت، ) 2020دينار لعام 
الناتج المحلي االجمالي باألســـــــــعار الجارية   م 
 .(2) جدول رقمالموضح في كما 

 2021-2020( لعامي M2مكونات السيولة المحلية )  (2) جدول رقم
 )مليار دينار(

 Dec-20 Dec-21 المكونات

 M1 103,353 119,944عرض النقد بالمفهوم الضي  
 19,942 16,553 الودائع األخرى 

 M2 119,906 139,886عرض النقد بالمفهوم الواسع 
 

 

( M2جاظت الزيادة في السيولة المحلية )
( M1)كمحصـــــــلة لنمو عرض النقد الضـــــــيق 

الودائع األخرى  وزيــادة%(  16.1بنســــــــــــــبــة )
)الودائع الثـــابتـــة  التوفير والبريـــد والتـــ مينـــات( 

( ترليو  19.9%( لتســــــــجل )20.5بنســــــــبة )
( ترليو  16.6مقــــابــــل ) 2021دينــــار لعــــام 
نالحظ ا  الودائع االخرى  2020دينـار عام 

بلغت ال زالت تشــــــــــــكل نســــــــــــ  متدنية  حيث 
 2021عـــام ( M2%( م  إجمـــالي )14.3)

 وا   هــــــذا 2020%( عــــــام 13.8مقــــــابــــــل )

في نسبة المساهمة يعزى إلى أ  ثقة  االرتفاع
الجمهور بــالقطــاع المصــــــــــــــرفي إتجهــت نحو 

 التحس  بعد إرتفاع معدالت التوطي .
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  (m) يدالنق المضاعف .4

يقيس مقدرة البنوك في خلق النقود والت ثير 
على حجمهــا داخــل االقتصــــــــــــــــاد الوطني ويتم 

 يمثـــل وهو ذلـــك خالل عمليـــة خلق الودائع 
النقدية  القاعدة إلى ((M2النقود عرض نســــبة
م   ا بر المضــاعف النقدي قيمة كانت وكلما

 عنـــد ا بر النقـــدي العرض كـــا  كلمـــا (1)
 اقل بمقدار تغيرها وأ النقدي االســــــاس ثبات
ـــــــدي  ســــــــــــــجـــــــل  العرض حجم تغير م  النق

( عــــام 1.27المضــــــــــــــــــاعف النقــــدي مقــــدار )
 إنخفاضوب 2020( عام 1.35مقابل ) 2021

( ويعزى هذا اإلنخفاض إلى %-5.9نســــــبت، )

نقدي بنســـــــــــبة تفوق ســـــــــــاس الرتفاع النمو باألإ
 وهذا ناجم ع  إرتفاع النقد يادة عرض النقدز 

 .المصدر
 

 

 العوامل المؤثرة في عرض النقد .5
ـــــت  ـــــة التي تمثل كـــــا  للعوامـــــل التوســــــــــــــعي
ــــــــــــــــ)صــافي الموجودات األجنبية لدى الجهاز  بـ
المصـــــــــرفي وصـــــــــافي الديو  الحكومية وديو  
القطـــــاع الخـــــا  والقطـــــاعـــــات األخرى( دوراو 
واضــــــــــــــحــاو في زيــادة عرض النقــد خالل عــام 

ع رصــــــــيد صــــــــافي الموجودات إرتف  إذ 2021
( مليــار دينــار نهــايــة 104814األجنبيــة م  )

ـــــار 121207) إلى 2020عـــــام  ـــــار دين ( ملي
  اي بنســــــــــــــبــة زيــادة بلغــت 2021نهــايــة عــام 

%( م  مجموع 66.4%( ليشــــكل نســــبة )16)
( مليـار 24687العوامل التوســــــــــــــعيـة البـالغـة )

  أما صافي الديو  الحكومية الذي يمثل دينار
الحكومــــــة  إلىالفرق بي  )االئتمــــــا  الممنو  

فقد مثل  )بصــــــــــــورة حواالت وقروض وودائعها
( 3196هو ا خر دوراو توسعياو إذ بلغ التوسع )

مليــــار دينــــار وبنســــــــــــــبــــة مســــــــــــــــــاهمــــة بلغــــت 

اع الـــــــديو  إرتفـــــــ  وذلـــــــك نتيجـــــــة %12.9))
بســــب   ( مليار دينار4450الحكومية بمقدار )

راض لتمويل عجز الموازنات عند تإرتفاع االق
ــــــاض أســــــــــــــعــــــار النفط رتفــــــو  إنخف اع الودائع ا 

مليــار دينــار  كمــا  (1254الحكوميــة بمقــدار )
كــا  لفقرة ديو  القطـــاع الخـــا  والقطـــاعــات 
األخرى دوراو توســــــعياو في زيادة عرض النقد إذ 

( مليار دينار لتســــــــجل 5098عت بمقدار )إرتف
( 30937( مليـــــار دينـــــار مقـــــابـــــل )36035)

اع بلغت إرتفوبنســــــبة  2020م مليار دينار لعا
ويعزى هذا إلى إرتفاع حجم االقراض  %(16)

ســواظ م  المصــارف أو م  مبادرات هور للجم
البنــك المركزي وال ســــــــــــــيمــا بعــد زيــادة المبــالغ 

وقد   ( ترليو  دينار5المخصـــــــــصـــــــــة لمبادرة )
%( م  20.6شــــــــــكلت تلك الفقرة ما نســــــــــبت، )

مجموع العوامل التوســـــــــعية  في حي  شـــــــــكلت 

1.35

1.27

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

mالمضاعف النقدي 

2020 2021

 2021-2020: المضاعف النقدي لعامي (4) رقم شكل



 البنك المركزي العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 

4 

فــقــرتــي الــمــوازنـــــــة والــودائــع األخــرى عـــــــامــالو 
انكماشـــــــــــياو على عرض النقد إذ بلغت العوامل 

( مليار دينار  اذ شــــــكلت 8096االنكماشــــــية )

 %(41.9%( و)58.1كلتا الفقرتي  ما نسبت، )
م  مجموع العوامـــل االنكمـــاشــــــــــــــيـــة  كمـــا هو 

 .(3) جدول رقمالموضح في 

 
 2021-2020عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه لعامي  :(3) جدول رقم

 (مليار دينار)

 Dec 2020 Dec 2021 البيان

مقدار التغير 
عن العام 
 الماضي

 نسبة النمو %

صافي الموجودات األجنبية لدى الجهاز 
 16 16,393 121,207 104,814 المصرفي ) البنك + المصارت(

ديون القطاع الخاص والقطاعات 
 16 5,098 36,035 30,937 األخرى 

 7 4,450 72,562 68,112 الديون الحكومية
 13 25,941 229,804 203,863 مجموع الموجودات

 103,353 119,944 16,591 16 (M1عرض النقد )
 19 11,539 71,526 59,987 العملة خارج البنوك

 12 5,052 48,418 43,366 الودائع الجارية
 20 3,389 19,942 16,553 الودائع األخرى 

 3 1,254 42,963 41,709 الودائع الحكومية
 11 )4,707( )46,955( (42,248) فقرة الموازنة

 9 9,350 109,860 100,510 مجموع المطلوبات غير النقدية
 13 25,941 229,804 203,863 مجموع المطلوبات
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ديون القطاع الخاص

والقطاعات األخرى

الديون الحكومية مجموع الموجودات

2020 2021

ت( عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه )جانب الموجودا: (5) رقم شكل

 2021-2020لعامي 

( عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه )جانب المطلوبات: (6) رقم شكل

 2021-2020لعامي 
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 االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي .6

ســــــجل رصــــــيد االحتياطيات األجنبية نهاية 
%( ع  18.2او بنســــــــــــــبة )اعإرتف 2021عام 

( ترليو  دينــار 92.5العــام الســــــــــــــــابق  ليبلغ )
ــــــــــــــــــــ )بمقارنة  ( ترليو  دينار نهاية عام 78.3ـ
 جــــدول رقمال  وعلى النحو المبي  في 2020

(4.) 
 إلىبالدرجة االســــــــــــــاس  اعرتفيعزى هذا اإل

االســــــــــــــتثمــــارات االجنبيــــة في الخــــارج  اعإرتفــــ
ــــة ) ( ترليو  81.6%( لتبلغ )25.8وبنســــــــــــــب
ــــار لعــــام  ــــابــــل ) 2021دين رليو  ( ت64.9مق

 بــالرغم م  إنخفــاضدينــار للعــام الســــــــــــــــابق  
رصــــــــــــــيــد الــذهــ  الموجود في بغــداد والخــارج 

%( والــذي بلغ مــا يقر  م  -3.7بنســــــــــــــبــة )
مقابل  2021هاية عام ( ترليو  دينار ن8.2)
ـــــة عـــــام 8.5) ـــــار نهـــــاي   2020( ترليو  دين

نخفــاض رصــــــــــــــيــد النقــد االجنبي في خزائ   وا 
( ترليو  دينار 2.7)ليســــــــــــــجل البنك المركزي 

( ترليو  دينــار لعــام 4.9مقــابــل ) 2021لعــام 
2020. 

 
 2021-2020 جنبية نهاية عامياأليات ( المكونات الرئيسة لالحتياط4) جدول رقم

 (مليار دينار)
 2021 2020 البند

 2,719  4,887 النقد األجنبي في خزائن البنك  
 81,639  64,919 األرصدة في البنوك األجنبية ونيويورك  
 8,169  8,487 الذهب الموجود في بغداد والخارج  
 92,527 78,293 االحتياطيات األجنبية  
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 )مليار دينار( 2020-2021 (: المكونات الرئيسة لالحتياطيات االجنبية نهاية عامي 7) رقم شكل
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 تطورات أدوات السياسة النقدية غير المباشرة  ثانيا  
 نافـذة بيع العملة األجنبية .1

ســــــــــــــجلت ال ميات المباعة م  الدوالر في 
نــافــذة بيع العملــة االجنبيــة في البنــك المركزي 
)نقداو  تعزيز حســـابات المصـــارف في الخارج( 

%( -15.8او بنســــــــــبة )إنخفاضــــــــــ 2021لعام 
( مليــار 37.1  لتســــــــــــــجــل )2020ع  عــام 

ويعزى ذلك  مليار دوالر (44.1مقابل ) دوالر
بنســــــــــــــبـــة  ســــــــــــــتيرادات العراقإ إنخفــــاض إلى
االزمة التي  إســــــــــــتمرار بســــــــــــب  %(-15.4)

والتقيد في تعرض لها المتمثلة بانتشـــــار الوباظ 

بســــــــب   الذي شــــــــهده العالم ســــــــالســــــــل التوريد
لى تغير سعر الصرف  حةـــــائـــــالج م  جان  وا 

ــــاع أســــــــــــــعــــار الســــــــــــــلع ــــذي أدى إلى إرتف  وال
ســــعار الســــلع   فضــــالو ع  إرتفاع أالمســــتوردة
ـــم إال أ  العالمية ـــبـ ـــيـ ـــعـ ـــات الـ ــــ ــــ ـــنقـ ــــ ـــإرتد ـ ـــفـ ــــ  عتـ

ـــب ــــ ـــنـ ـــسبـ  زيادةنتيجة  2021 عام %(96.5) ةـ
و العالج أ رالطل  م  االفراد ألغراض الســــــف

 تــدريجيــاو  النقــل حركــةبعــد إرتفــاع في الخــارج 
  م.بي  الدول خالل هذا العا

 
 
 
 
 
 

 
 

توزعـــــــت مبيعـــــــات البنـــــــك م  العملـــــــة 
 ( مليــــار دوالر لتعزيز30.5) إلىاألجنبيــــة 

 ( مليار6.6رصيد المصارف في الخارج  و)
مبيعــات الحواالت  تنقــداو  إذ شــــــــــــــكلــ دوالر

لتعزيز األرصـــــــــــــــدة في الخـارج مـا نســــــــــــــبت، 
   ـ%( م17.8د )ـقـنالـات ــعـيـبــوم%( 82.2)

 

 
 

شــــــــــــــكل   في حي  اجمالي ال ميات المباعة
 ما تعزيز الرصــــــــيد في الخارج والنقد كل م 

التوالي على  %(7.6%( و)92.4نســــــــــبت، )
أمـــــا  .2020م عـــــا م  إجمـــــالي المبيعـــــات

بالنســبة إلى مشــتريات البنك المركزي للدوالر 
االمريكي م  وزارة المـــاليـــة  فقـــد ســــــــــــــجلـــت 

لعمل بها اوالزال  4/10/2003ألول مرة في  نافذة بيع العملة االجنبية إسيييتحدل البنك المركزي العراقي
سيييييولة الحد من التزايد المفرط في المعروض النقدي والسيييييطرة على حجم المسييييتمرا  وكان الهدت منها هو 

ي فالعامة من خالل صييرت توازنيف فضييال  عن توحيد أسييعار الصييرت االجنبي في العراق وتحقي  التجانس 
قطاع آلية سوق الصرت من خالل إشباع رغبة السوق من العملة االجنبيةف باالضافة إلى سد إحتياجات ال

ن تحسين في ممويل إسيتيراداته كافةف وكذلك رفع القدرة الشيرائية للدينار العراقي وما ينعكس عليه الخاص لت
نبية تمكنها أما فيما يخص المصيييييارت فهن هذا األداة توفر لها موارد بالعملة االج القيمة الحقيقية للدخولف

جراء عمليات تحويل المبالغ بالعمالت االجنبي  ة. من فتح االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وا 



 البنك المركزي العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 

7 

( مليار 46%( لتبلغ )49.7إرتفاعاو بنســــبة )
 (30.7ة بـ)ــــارنــقــم 2021دوالر خالل عام 

ويعزى ذلـــك إلى  2020مليـــار دوالر عـــام 
ومة م  النفط الخام نتيجة زيادة إيرادات الحك

إرتفاع أســــــــــــــعار النفط الخام في األســــــــــــــواق 

%( بســـــــــــــب  زيادة 59.5) العالمية بنســـــــــــــبة
م   الطل  على الطاقة الذي شــــــــــــــهده العالم

جان   م  جان  آخر إقرار الموازنة العامة 
للدولة وما صـــــــــــاحبها م  إرتفاع في االنفاق 

 العام.

  ارج(الكميات المباعة من الدوالر عبر نافذة بيع العملة االجنبية )نقد، تعزيز رصيد في الخ (:5) جدول رقم

        2021-2020لعامي والكميات المشتراة 

 دوالر( يار)مل

 الفجوة المشتريات المبيعات حوالة نقد 

2020 3.4 40.7 44.1 30.7 13.4-  
2021 6.6 30.5 37.1 46 8.9 
  49.7 15.8- 25.1- 94.1 )%( معدل النمو
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نقد حوالة المبيعات المشتريات

2020 2021

 (  مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي )مليار دوالر(8شكل رقم )
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 التسهيالت القائمة .2
اســــــــــــــتمر البنـــك المركزي العراقي خالل هـــذا 

-Policyالعام باعتماد ســــــعر الســــــياســــــة النقدية 
rate ( ســــــــــنوياو  4البالغ )% فيما تم اإلســــــــــتمرار

( 7العمل بالنوافذ االســــــــــــــتثمارية ألجل ) بإيقاف
( يوم بموجـــــــ  قرار مجلس االدارة 30أيـــــــام  )

والـــــمـــــؤر  فـــــي  6/5/929 الـــــمـــــرقـــــم بـــــــالـــــعـــــــدد
بغيـــــــة توفير الســــــــــــــيولـــــــة لـــــــدى  14/6/2020

  .المصارف لمواجهة آثار أزمة كوفيد
ـــاف العمـــل بجميع  ـــإيق كمـــا تم اإلســــــــــــــتمرار ب
ــــة )ودائع  حواالت   ــــدوالري ــــة ال المنتجــــات المــــالي

هادات إيداع إســـــالمية( بموج  االعمام المرقم شـــــ
 1/8/2019والمؤر  في  6/6/1930بـــــالعـــــدد 

لضــــعف إســــتجابة المصــــارف في تنويع محاف ها 
االستثمارية بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة 

منهــــا للمــــدة المــــذكورة  مع إســــــــــــــتمرار عمليــــات 
  .الستحقاق ألصل المبلغ مع الفوائدا

اما فيما يخص تسيييييييهيالت االقراض القائمة 
واصل البنك المركزي عمل، بهذه األداة تنفيذاو فقد 

ألهداف سياسة البنك المركزي النقدية بهدف منح 
االئتما  إلى المصـــــــارف وبما يضـــــــم  الســـــــيطرة 
على الســــيولة المصــــرفية والت ثير فيها ع  طريق 
معدالت الفائدة )اإلشارات السعرية( التي وضعت 

  ل نوع منها وفقاو لما ي تي:ل
 %( سنوياو 6االئتما  األولي ) -
 %( سنوياو 7االئتما  الثانوي ) -
 %( سنوياو 7.5قرض الملج  األخير ) -

ولم يقدم أي م  المصارف الحكومية أو الخاصة 
.2021على أي م  هذه االئتمانات خالل عام 

 االحتياطي اإللزامي .3
إنســــــــــــجاماو مع توجهات الســــــــــــياســــــــــــة النقدية 
ومرونتها العالية المعتمدة إلســـــــناد عملية التنمية 

ادة نســـبة االحتياطي االلزامي إعاالقتصـــادية  تم 
%( للودائع الجــاريــة 13%( بــدالو م  )15إلى )

الحكومية والخاصــــــــــــــة والتي تم احتســــــــــــــابها في 
بعد تحســـ  الوضـــع االقتصـــادي  2021حزيرا  

 .واالجتماعي بعد ازمة كورونا
 2021ســجل االحتياطي االلزامي نهاية عام 

( ترليو  11%( ليبلغ )19.8إرتفاعاو بنســــــــــــــبة )

( ترليو  دينــار 9.2مقــابــل ) 2021عــام  دينــار
  ويعزى ذلــــك إلى إرتفــــاع 2020نهــــايــــة عــــام 

االحتياطي االلزامي على الودائع لدى المصارف 
( 1.4%( ليســــــــــجل )33.6الخاصــــــــــة بنســــــــــبة )

( ترليو  دينـــار 1.1ترليو  دينـــار مقـــارنـــة مع )
ـــاطي اإللزامي 2020في عـــام  رتفـــاع االحتي   وا 

%( 18بنســبة ) على ودائع المصــارف الحكومية
( 8.1( ترليو  دينار مقارنة مع )9.6ليســـــــجل )

 .2020ترليو  دينار عام 

 

 
قا  بهعمامنا والحا 2021( لسنة 111بالعدد )إستنادا  الى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المرقم  

% 13 % بدال  من15فقد تقرر إعادة نسبة االحتياطي االلزامي إلى  3/2/2021في  6/3/320المرقم بالعدد 

اعتمادها من  للودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية بالدينار العراقي للودائع الحكومية والخاصة على ان يتم

 .2021لغرض حجز مبالغ شهر تموز/ 2021تقارير شهر حزيران/



 

 

 
 
 

 
 

 الفصل الثاني 
 سعارألا

The Prices 
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  أسعار الصرف .1

حافظ ســـــــــــعر بيع الدوالر إلى المصـــــــــــارف عبر 
نــــافــــذة بيع العملـــــة األجنبيـــــة على قيمتـــــ، البـــــالغــــة 

تغييره في  تم أ  ( دينــــار ل ــــل دوالر بعــــد1460)
معدل ســـــــــــــعر ســـــــــــــجل   بالمقابل 2020نهاية عام 

في السوق المحلية لعام  الدينار تجاه الدوالر صرف
مقـــابـــل ( دينـــار للـــدوالر االمريكي  1474) 2021

  .2020 ( دينار ل ل دوالر امريكي عام1234)

%( لعام 0.3فيما بلغت فجوة ســـــــعر الصـــــــرف )
وهذا دليل على إنضــــــــباط ســــــــعر الصــــــــرف  2021

ع  ±%( 2النســــــبة المعيارية ) على بنســــــبة ال تزيد
 .السعر الرسمي

 
 

 
 

 
 

 

 إتجاهات الرقم القياسي ألسعار المستهلك  .2
ا هر الرقم القياســي ألســعار المســتهلك في 

اعاو في إرتفالعراق لهذا العام كمؤشــر للتضــخم 
%(  0.6%( مقـــــابـــــل )6معـــــدل نموه ليبلغ )

( نقطة عام 111.5للعام الســــــــــابق ليســــــــــجل )
  2020( نقطــة عــام 105.1مقــابــل ) 2021

فيما ســــجل الرقم القياســــي ألســــعار المســــتهلك 
بعد استبعاد )المشتقات النفطية )النفط والغاز( 

( نقطة 113.1ومجموعة الخضـــــــر والفوا ،( )
 نقطـــــة عـــــام (106.2مقـــــابـــــل ) 2021عـــــام 
%( 6اعاو بنســـــــــبة )إرتفبذلك  مســـــــــجالو  2020
  ويعزى 2020%( عام 1مقابل ) 2020عام 
تخفيض سعر صرف الدينار العراقي  إلىذلك 

مقـــــابـــــل الـــــدوالر األمريكي لمواجهـــــة االزمـــــة 
اإليرادات النفطية  االزمة  إنخفاضالمزدوجة )

كانون 

الثاني
شباط آذار نيسان آيار حزيران تموز آب أيلول

تشرين 

األول

تشرين 

الثاني

كانون 

األول

2020 1,202 1,194 1,199 1,226 1,227 1,243 1,230 1,223 1,222 1,241 1,249 1,351

2021 1,461 1,461 1,461 1,476 1,486 1,487 1,473 1,475 1,471 1,481 1,481 1,477
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 تساويالفجوة 

 100سعر صرف النافذة/ سعر صرف النافذة *  –سعر الصرف في السوق المحلية 

  المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدوالر االمريكي في السوق المحلية :(9)رقم شكل 

 )دينار/ دوالر( 2021 - 2020لعامي 
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الصـــــحية( التي مر بها البلد   م  جان  اخر 
اعـــــاو إرتفـــــحركـــــة األســــــــــــــعـــــار )يتـــــ ثر العراق ب

نخفاضــو  او( مع الشــركاظ التجاريي  والصــدمات ا 
الخارجية الناجمة ع  تقلبات أســــــــــــــعار النفط 

رتفو  اع بعض الســــــــــلع األســــــــــاســــــــــية الســــــــــيما ا 
)الغذائية والحديد وأجور النقل( في االســـــــــــــواق 

تتبعها االعالمية   فضـــــــالو ع  اإلجراظات التي 
 أدت كل تلك العوامل الدول لمواجهة الجائحة

لتضخم جراظ القدرة المحدودة على اع اإرتف إلى

وعند مقارنة  ســــــــــتبدال البضــــــــــائع المســــــــــتوردةإ
المكونات الرئيســـــة للســـــلة الســـــلعية للمســـــتهلك 

اع إرتفمع العام الســــــــــــابق يالحظ  2021لعام 
مع م مجموعات الرقم القياســــــــــــــي باســــــــــــــتثناظ 

 مجموعـــة التعليم. وفيمـــا يلي تحليالو  إنخفـــاض
مفصــــــــــــــالو لتطورات معـدالت التضــــــــــــــخم لعـام 

وبحســ  المجاميع  2020مقارنة بعام  2021
 (.7) جدول رقمالالسلعية  

 

تطورات معدالت التضخم حسب المجاميع 
2020مقارنة بعام  2021السلعية لعام 
اعاو ملحو او إرتف مجموعة التبغســــــــــــــجلت 
اع إرتفــ إلىويعزى ذلــك %( 15.9بنســــــــــــــبــة )

أســـــــــعار الســـــــــجائر في االســـــــــواق العراقية بعد 
العراقي أمام الدوالر  الدينار ســــــــــــــعرتخفيض 
اعاو إرتف مجموعة النقلكما ســجلت  األمريكي 
النقل أجور اع إرتف%( نتيجة 13.6بنســــــــــــبة )

بعض  إلىالعاااة ااااااامااا  ب ااا ا  والبري من 

رتفعـــــــت و    ول الجوار إلىالمحااااة وااااة  و ا 
 بســـب %( 12.2بنســـبة ) مجموعة )الصييحة(

زيـــادة الطلـــ  على المعـــدات والمســــــــــــــتلزمـــات 
رتفاع أســــعارها الطبية واألدوية  إلى  إضــــافة وا 

اع المراجعات للعيادات الخاصـــــــــــــــة نتيجة إرتف
رتفتفشـــي فيروس كورونا و  عدد اإلصـــابات  عاا 

  تليها مجموعة السلع والخدمات بهذا الفيروس
المتنوعة حيث ســــــــــــــجلت معدل تضــــــــــــــخم بلغ 

اع أسعار الذه  العالمية  إرتف%( نتيجة 12)
اعاو إرتف مجموعة الترفيه والثقافةما ســــجلت في

عو ة  إلى%( ويعزى ذلــــــك 8.6بنســــــــــــــبــــــة )

السااااااالااةحاا  والمرا   ال ر ليلاا  بعاا     ل  

مجموعيييية   وســــــــــــــجلـــــــت إجراءا  الوقاااةلااا 
معـــــــدالت  )التجهيزات والمعييييدات المنزلييييية(

اع أســـعار إرتف%( بســـب  6.5تضـــخم بلغت )
والتجهيزات بنســــــــــــــبة األجهزة المنزلية واألثاث 

  كــمـــــــا %( عــلــى الــتــوالــي4.6( و)7.5%)
معدل تضــــــــــخم  االتصييييييالمجموعة ســــــــــجلت 

 لالموباياع أســعار أجهزة إرتفنتيجة  %(6.1)
ت في  ل االنترنخدمات وزيادة الطل  على 

التعليم االل تروني  بالمقابل ســــــــــــجلت كل م  
)األغييييذييييية والمشيييييييييروبييييات غير ال حولييييية 
 والمطيييياعم والفنييييادق والمالبس واالحييييذييييية(

%  3.9 % 4.8معــدالت تضــــــــــــــخم بلغــت )
اع إرتف إلىويعزى ذلك  %( على التوالي 3.0

في األســــــــــــواق أســــــــــــعار المواد الغذائية والنقل 
 المالبس واالحذيةمــا فيمــا يخ  أ  العــالميــة

عودة المدارس نتيجة %( 3فإرتفعت بنســـــــــبة )
قسيييييييييم وســــــــــــــجل   ودوائر الدولة والجامعات

إرتفاعاو بلغ )السييكن والمياا وال هرءاء والغاز( 
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  زيــــــادة الطلــــــ  عليهــــــاســــــــــــــبــــــ  %( ب1.9)
المســـتورة  اع أســـعار الســـلعإرتفإلى باإلضـــافة 

بالمقابل   نتيجة تخفيض ســــــــــــــعر الصــــــــــــــرف
او ملحو او إنخفاضـــــ مجموعة )التعليم(ســـــجلت 

نتيجــــة تخفيض  2021%( عــــام -4.7بلغ )
االجور في التعليم الموازي والدراسات المسائية 

 والجامعات والمدارس االهلية.
 

 

 2020مقارنة بعام  2021الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لعام (: 7) جدول رقم

(2012=100) 

 القسم ت
 معدل 

 2020عام 
 معدل 

 2021عام 
معدل التضخم 

 % 2021لعام 

 4.8 101.7 97.0 األغذية والمشروبات غير الكحولية 01

 15.9 141.2 121.9 التبغ 02

 3 104.9 101.9 المالبس واالحذية 03

 1.9 116 113.8 السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 04

 6.5 102.3 96.1 والمعدات المنزلية والصيانةالتجهيزات  05

 12.2 147.3 131.2 الصحة 06

 13.6 110.8 97.5 النقل 07

 6.1 115.8 109.1 االتصال 08

 8.6 103.3 95.1 الترفيه والثقافة 09

 4.7- 147.5 154.7 التعليم 10

 3.9 116.5 112.2 المطاعم 11

 12.0 129 115.2 السلع والخدمات المتنوعة 12

 6.0 111.5 105.1 الرقم القياسي العام 

 6.4 113.1 106.2 الرقم القياسي العام بعد االستبعاد 

 لإلحصاءوزارة التخطيط / الجهاز المركزي  المصدر  
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)الرقم القياسي الضمني( المخفض الضمني ألسعار الناتج المحلي االجمالي في العراق لعام  .3

 2020مقارنة بعام  2021

اع إرتفمخفض الناتج المحلي اإلجمالي  شـــهد
%( 148.9) إلى 2020%( عــام 111.6م  )
النـــاتج المحلي اإلجمـــالي  عإرتف  إذ 2021عـــام 

%( لعــام 37.2) بنســــــــــــــبــة الجــاريــةبــاألســــــــــــــعــار 
اع إرتف إلى  ويعزى ذلك بالدرجة األساس 2021

أســــعار النفط الخام ليســــجل معدل ســــعر البرميل 
( 40.69مقــــابــــل ) 2021( دوالر عــــام 64.9)

أما الناتج المحلي باالســــــعار   2020 دوالر لعام
زيادة   بســــــــــب %( 2.8)فإرتفعت بنســــــــــبة  الثابتة

  ليصـــل كمية انتاج النفط وفق اتفاقية أوبك بلس
ما أ ( مليو  برميل يومياو.3.4إلى ) 2021عام 

المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي بدو  
 2020%( لعام 193.7إنخفض م  )النفط فقد 

وم  هنـــا يمك    2021%( لعـــام 188.1إلى )
اليزال  ريعياو القول ا  االقتصــاد العراقي اقتصــادا 

ط الخام كمصـــدر أســـاســـي يعتمد على نشـــاط النف
 للدخل.
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الي (  )الرقم القياسي الضمني( مخفض الناتج المحلي االجم12شكل رقم ) 2021و  2020(  المخفض الضمني )%( لعامي 11)رقم شكل 
 (100=2007سنة االساس ) 2021-2020بأستثناء النفط % لعامي 

ات سواء يعكس المخفض الضمني ألسعار الناتج المحلي اإلجمالي التغير الذي يطرأ على أسعار كافة السلع والخدم
دولية المنظمات ال كانت اسييييتهال ية ام وسيييييطة ام إنتاجيةف ويضييييم أسييييعار الجملة والمسييييتهلك معا  كما ان العديد من

جة وباألخص صيييندوق النقد الدولي يعتمد عليه كمؤشييير او دليل لوجود ضيييغوط تضيييخمية في االقتصيييادف وهو يتأثر بدر 
  كبيرة بأسييييعار النفط كونه يشييييكل نسييييبة مهمة من القيمة المضييييافةف مما يولد فجوة بين احتسيييياب التضييييخم عن طري

%( 100)القياسية ألسعار المستهلك. فاذا كان الرقم القياسي يفوق  المخفض وءين احتساب التضخم عن طري  األرقام
ذا كان اقل من ) ما إذا %( فهذا يعني ان هناك إنخفاض في األسيييييعار أ100فهذا يعني ان هناك إرتفاع في األسيييييعار وا 

 %( فهذا يعني ان األسعار لم تتغير.100كان الرقم القياسي الضمني مساو لي)
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 (100=2007) 2021-2020(: )الرقم القياسي الضمني( مخفض الناتج المحلي اإلجمالي لعامي 8) جدول رقم

  2020 2021 

 الناتج المحلي االجمالي )مليار دينار(

 301439.5 219768.8 باألسعار الجارية

 202468.3 196985.5 باألسعار الثابتة 

 148.9 111.6 مخفض الناتج المحلي االجمالي %

 الناتج المحلي االجمالي غير النفطي )مليار دينار(

 163766.1 156433.1 باألسعار الجارية

 87043.4 80742.8 باألسعار الثابتة 

 188.1 193.7 مخفض الناتج المحلي اإلجمالي % 

المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإلحصاء

 (التضخم المستورد)الرقم القياسي لالستيرادات  .4

التجاريي  وذلك  شركائ،العراق بتضخم يت ثر 
الواردات  بشــــــــــــــكل كبير على بســــــــــــــب  اعتماده

في تغطيـــــة الطلـــــ  ال لي  وهو مـــــا  األجنبيـــــة
 الذي ينعكس سـلباو و التضـخم المسـتورد( بيعرف )

نـــ، يتحمـــل ت لفـــة أ ذإ  العراقعلى اقتصـــــــــــــــــاد 
تضــــــــــــــخم يعتبر فيمــا تضــــــــــــــخم الــدول األخرى 

 هم المحددات أ الشركاظ التجاريي  الرئيسيي  م  
معـــــدل  تراجع .التضــــــــــــــخميـــــة الطويلـــــة االجـــــل
بلغ إذ  2021التضــــــــــــــخم المســــــــــــــتورد لعـــــــام 

( لــــعـــــــام 101.02%%( مــــقـــــــابـــــــل )85.24)
االســــتيرادات  إنخفاض إلى  ويعزى ذلك 2020

وزيادة االعتماد على بعض الســــــــلع المحلية م  
جهة وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي م  جهة  

العالمي وهذا دليل  بالرغم م  إرتفاع التضــــــــــــخم
على تحســ  في الناتج المحلي غير النفطي م  
جــــانــــ   وم  جــــانــــ  آخر إلى تغير ســــــــــــــعر 
الصــــــــرف الذي جعل الســــــــلع المســــــــتوردة تعتبر 
مرتفعة الثم  م  وجهة ن ر المســـتهلك العراقي 

مالحظ في ممـــا قلـــل م  الطلـــ  عليهـــا  وكمـــا 
 .(9) جدول رقمال

 

 

 

  (2021-2020( التضخم المستورد لعامي )9) جدول رقم

التضخم  السنة

 العالمي

% 

 االستيرادات

 

 )مليار دينار(

الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية

 )مليار دينار(

التضخم 

 المستورد

% 

2020 3.18 69,817.5 219,768.8 101.02 

2021 4.35 59,067.2 301,439.5 85.24 

100االستيرادات/الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية * التضخم العالمي *  =التضخم المستورد  -

أداة  2003إستخدم البنك المركزي العراقي بعد عام 

 سعر الصرت كمثبت إسمي ل بح التضخم المستورد.
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 سعر الفائدة الحقيقي .5

تشــــــــــــــير البيانات إلى ا  متوســــــــــــــط فائدة 
 اإلقراض وااليداع الحقيقي انخفضــــــــتا بشــــــــكل

%( 5.8لتبلغ ) 2021 ملحوظ خالل عــــــام
%( 11.7لي مقــابــل )%( على التوا-1.2و)
على التوالي  يعزى  2020%( عـــام 4.6و)

هذا اإلنخفاض إلى إرتفاع معدل التضــــــــــــــخم 
م %(  بـــالرغ6.0إذ بلغ ) 2021خالل عـــام 

واإليداع  فائدة اإلقراض م  إنخفاض أســــــــعار
على التوالي خالل هذا العام  حيث إنخفضت 

%( عــــــام 12.3%( مقــــــابــــــل )11.8لتبلغ )
  بينمــا بلغــت أســــــــــــــعــار الفــائــدة على 2020

%( على التوالي 4.8%( و)5.2اإليـــــــداع )
أمـــا فيمـــا يخ   (.10) جـــدول رقمكمـــا في 
%( وهو 7) نســبة نتشــار فقد ســجلمعامل اإل
     بالغةتفع قياســــــاو بالنســــــبة المعيارية اليعتبر مر 

أمام أهداف %( وهذا الفارق يعد عائقاو 3-4)
الســــــــــــــياســــــــــــــة النقدية في تحقيق االســــــــــــــتقرار 

 باألسعار ودعم النمو االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(  معدل سعر الفائدة الحقيقي على اإلقراض 10) جدول رقم

 (2021 -2020وااليداع )%( لعامي )
 2021 2020 الفقرات

 12.2 12.5 متوسط فائدة اإلقراض القصير بالدينار

 4.8 5.2 متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة بالدينار

 7.4 7.3 معامل إنتشار متوسط فائدة 

 5.8 11.7 الحقيقيمتوسط فائدة اإلقراض 

 -1.2 4.6 متوسط فائدة اإليداع الحقيقي

 7 7.1 معامل إنتشار متوسط فائدة االيداع

 6.0 0.6 معدل التضخم العام %

ة.***اسعار الفائدة اولي

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2020 2021

11.7

5.8
4.6

-1.2

متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي متوسط فائدة اإليداع الحقيقي

 داع ( : معدل الفائدة الحقيقي على االقراض واالي31) رقم شكل

 2021-2020لعامي 

يعكس سيييعر الفائدة الحقيقي الت لفة الحقيقية 
ألموال المقترض والعييييائييييد الحقيقي للمقرض او 

ئدة اإلقراض المسييييييتثمرف يتم اسييييييتخدام سييييييعر فا
القصيييييييييير بياليدينييار للييداللية على فيائيدة اإلقراض 
الحقيقيف واسيييييييييتخدام الفائدة على الودائع لمدة 

 .سنة للداللة على فائدة اإليداع الحقيقي
إن البنك المركزي العراقي قرر في شييييهر آذار 

تحرير أسييييييعار الفائدة بشييييييكل  كامل  2004عام 
للودائع والقروض واالئتمييانييات واالوراق المييالييية 
االخرىف وهو ميييا يعيييد تحول جيييذري في العميييل 

صرفي والذي يعني تفعيل إشارات سعر الفائدة الم
وفقا  لقواعد السييييييوق مع الوصييييييول إلى السييييييعر 
نة التوازني وتقليل الفجوة بين أسييييعار الفائدة الدائ
ذا )فائدة االقراض( والمدينة )فائدة االيداع( جاء ه
 التحرر تبعا  للتحرر المالي لألسواق في العراق.

 = متوسط فائدة اإلقراض الحقيقي
 عدل التضخم العام.م -متوسط فائدة اإلقراض قصير االجل 

 = متوسط فائدة اإليداع الحقيقي
 العام. معدل التضخم -متوسط الفائدة على الودائع لمدة سنة 



 

 

 
  

 الفصل الثالل 
 تطورات أداء السياسة النقدية

Monetary policy performance developments 
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 تحليل نسبة االحتياطيات الرسمية إلى العملة المصدرة  .1

يســــــــــــــتمر البنــك المركزي بمتــابعــة التغيرات 
االقتصـــــادية المحلية والعالمية التي تؤثر بشـــــكل 
مباشــــــــر وغير مباشــــــــر على االقتصــــــــاد العراقي 
للمحاف ة على إســـــــــتقراره االقتصـــــــــادي والمالي  

بي  المهــام التي تقع على عــاتقــ، هو  ولعــل م 
ــــــار العراقي م  خال ــــــدين ل إســــــــــــــتقرار قيمــــــة ال

تغطي المحــــــاف ــــــة على إحتيــــــاطيــــــات أجنبيــــــة 
ا ــــــدرهــــــصــــــــــــي يــــــ%( م  حجم الدنانير الت100)
ـــــال ـــــبـ ـــــنك الـ ــــــ ـــــمـ ـــــركـ في نهاية عام  وكا  لقرارهزي ـ

بتغير ســـــــــــــعر صـــــــــــــرف الدينار العراقي  2020
حــجــم الـــــــدور الــ ــبــيــر فــي الــمــحـــــــافــ ـــــــة عــلــى 

االحتياطات االجنبية الرســـــــــــمية في الوقت الذي 
كا  في، أســـــــــــعار النفط الخام منخفضـــــــــــة نتيجة 

اع إرتف إلىتشــير البيانات  تفشــي جائحة كورونا.
( 76.6لتسجل ) %(16رة بنسبة )العملة المصد

( 66مقـــــابـــــل ) 2021عـــــام  ترليو  دينـــــار في
ويعزى ذلــك إلى   2020عــام  ترليو  دينــار في
 الخزينة لتغطية عجز الموازنة خصــــــــــم حواالت 

اعاو إرتفبالمقابل ســـــــجلت االحتياطيات الرســـــــمية 
ر ( ترليو  دينا92.5%( لتبلغ )18.2بنســــــــــبة )
بســـــــــــب  تحســـــــــــ   ( ترليو  دينار 78.3مقابل )

االيرادات النفطية بعد رفع االغالق العام وعودة 
حركة النقل العالمية فضــــــالو ع  إرتفاع ال ميات 

ــــاق  ــــك+)المنتجــــة وفق إتف ممــــا أدى إلى   (أوب
العملة  إلىنســـــــبة االحتياطيات الرســـــــمية إرتفاع 
مقابل   2021%( عام 120.8)لتبلغ رة المصد

بة   تعتبر هذه النســــــــــــــ2020%( لعام 118.6)
%(  100على م  النســــــــــــــبــة المعيــاريــة وهي )أ 

ـــك  ســــــــــــــيـــاســـــــــــــــــة البنـــك المركزي  إلىويعزى ذل
ـــــــد  االحترازيـــــــة التي حـــــــاف ـــــــت على رصـــــــــــــــي

  يات األجنبية عند مســــــــــــــتويات مرتفعةاالحتياط
أما نسـبة االحتياطيات الرسـمية إلى عرض النقد 

فقد تجاوزت النســـــــــــبة المعيارية  (M2)الواســـــــــــع 
ه النســــــــــــــبــة م    إذ إرتفعــت هـذ%(20البــالغــة )

%( عــــام 66.1إلى ) 2020%( عــــام 65.3)
االحتياطيات الرسمية  إرتفاعوالناجم ع   2021

 (M2بنسبة أ بر م  زيادة عرض النقد الواسع )
كــذلــك   (11) الجــدول رقمكمــا موضــــــــــــــحــة في 

المعيار  شــــــــــــهر االســــــــــــتيراداتتجاوز مؤشــــــــــــر أ
و  2020لعام  ( شــهراو 13.5المحدد  إذ ســجل )

 .2021لعام ( شهراو 18.8)
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
نسبة االحتياطيات الرسمية إلى العملة المصدرة ( 11) جدول رقم

  2021و  2020لعامي 
 )ترليون دينار(

 

 2020 2021 

 92.5 78.3 االحتياطيات الرسمية

M2 119.9 139.9 

 76.6 66 العملية المصدرة

 M2 )%( 65.3 66.1 / االحتياطيات الرسمية 

 120.8 118.6 )%(ات الرسمية/العملة المصدرة ياالحتياط

13.5

118.6

65.3

18.8

120.8

66.1

0 20 40 60 80 100 120 140

/ االحتياطيات الرسمية 

(شهر)االستيرادات 

العملة / االحتياطيات الرسمية 
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2021 2020

 ة  نسبة االحتياطيات الرسمية إلى العملة المصدر  (14رقم ) شكل

 

دى لُتعد هذا النسبة مؤشرا  على كفاية االحتياطيات الرسمية 
 ُأخرى  معيارية البنك المركزيف يضات إليها مؤشرات

 %(.20) (M2) نسبة االحتياطات إلى عرض النقد الواسع-
 أشهر(. 6أشهر االستيرادات )نسبة االحتياطيات إلى -
نسبة االحتياطيات إلى الديون الخارجية قصيرة االجل -

 شهر(. 12)إستحقاق 
 المعيار التجميعي لصندوق النقد الدولي.-



 البنك المركزي العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 
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 سرعة تداول النقود .2

اع ســـــــــــرعة تداول إرتف إلىتشـــــــــــير البيانات 
 إلى 2020( مرة في عـــــام 2.1النقود م  )

  وهـــذا يعني ا  2021( مرة في عـــام 2.5)
اع في عــدد المرات التي ينفق فيهــا إرتفــهنــاك 

واحد خالل الســـــــــنة وهذا يدل الدينار العراقي ال
التحســ  في مســتوى النشــاط اإلقتصــادي على 

وخروج، م  حالة ال ســــــــاد التي شــــــــهدها عام 
بســب  ال روف الصــحية التي شــهدها  2020

البلـــد ومـــا تبعهـــا م  إجراظات الوقـــايـــة  وكمـــا 
 .(12) جدول رقمالموضح في 

 
لعامي  فيها والعوامل المؤثرة النقود( سرعة تداول 12) جدول رقم

2020-2021 
 )مليار دينار( 

الناتج المحلي  السنة

اإلجمالي باألسعار 

 الجارية 

(1) 

عرض النقد 

M1)  ) 

(2) 

سرعة 

تداول 

 النقود

(1/2) 

2020 219768.8 103353 2.1 

2021 301439.5 119944 2.5 

 التضخمي( معامل اإلستقرار النقدي )مقياس الضغط  .3

 1202بلغ معــامـل اإلســــــــــــــتقرار النقــدي لعــام 
حيــــث  2020 %( لعـــــام-1.4مقـــــابـــــل )%( 6)

إرتفع معدل نمو الســـيولة المحلية بنســـبة أ بر م  
ل إذ   معـدل نمو النـاتج المحلي االجمـالي ســــــــــــــجـ 

( )السيولة M2الواسع ) عرض النقد بمعناهرصيد 
بنســــــــــــــبـــة  اعـــاو إرتفـــ 2021نهـــايـــة عـــام المحليـــة( 

بلغ معدل النمو الســـنوي للناتج  %(  بينما16.7)
 2021اإلجمالي باألســــــــــــعار الثابتة لعام  المحلي

تجــاه إوجود وهــذا يعني  (2.8%) مــا نســــــــــــــبتــ، 
وأ  الســــــــــيولة  في االقتصــــــــــاد المحلي تضــــــــــخمي

   ـلــطـــالـاع ـــــــفـــى إرتــة أدت إلــعــفـــالـمـرتـة ـحليـــمــــال
 
 

االستهال ية بشكل أ بر م  الطل   الســـلع عـــلـــى
الســــلع االســــتثمارية نتيجة إلى الضــــعف في  على

 القاعدة االنتاجية في البلد.
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عام بمقارنة  2021(: معامل اإلستقرار النقدي لعام 15) رقم شكل

2020 

منها  لتضخمية )الفجوة التضخمية( التي يعانيبشكل واضح مدى الضغوط اB) يفسر معامل اإلستقرار النقدي )
ج المحلي االقتصادف وجوهر هذا المقياس هو أن عدم التناسب بين الزيادة في كمية النقود مع الزيادة في النات
لمستمر. اسيؤدي إلى اختالل بين التيار النقدي وتيار العرض للسلع والخدمات مما يدفع األسعار نحو اإلرتفاع 

ية للواحد فهذا زدادت حالة اإلستقرار النقدي في البلد وكلما كانت قيمته مساوإ( من الواحد Bالمؤشر )وكلما اقترب 
رتف زداد المعدل عن الواحد فهذا يعني أن هناك ضغوطا  إأما إذا  يعني حصول إستقرار نقديف اعات محتملة تضخمية وا 

ذا قل المعدل عن الواحد فهذا يعني تالشي الضغط التضخمي.  في األسعارف وا 



 المركزي العراقيالبنك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 
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 القوة الشرائية للنقود .4

 2021حــاف ــت النقود على قيمتهــا لعــام 
ــبــلــغ الــطــفــيــف  نــخــفـــــــاضبـــــــالــرغــم مــ  اإل ــت ل

ــــابــــل ) 2021%( عــــام 0.89) %( 0.96مق
  وهــذا يعني إ  الــدينــار العراقي 2020لعــام  

 2021حــافظ على قوتــ، الشــــــــــــــرائيــة في عــام 
بالرغم م  تخفيض سعر الصرف  وهذا يعني 
تمتع البلــد بــإحتيــاطيــات أجنبيــة كــافيــة للــدفــاع 
ع  ســـــعر الصـــــرف عند مســـــتويات قريبة م  
ا الســــــــــــــعر الرســــــــــــــمي  وبشــــــــــــــكل عام فإ  هذ
االســــــــــــــتقرار في قيمة العملة المحلية إنما يدل 

الســــــــــياســــــــــات النقدية والفرضــــــــــية  فاعليةعلى 
المتبعـــــة م  قبـــــل الحكومـــــة والبنـــــك المركزي 

المتمثلة بضـــبط عرض النقد والتضـــخم وجذ  
االســــــــــتثمار والحفاظ على إســــــــــتقرار أســــــــــعار 

  الصرف.
كما تبي  ا  القوة الشــــــــــــــرائية للدينار عند 

القياســــــــــــــي بعد االســــــــــــــتبعاد إســــــــــــــتخدام الرقم 
)التضـــــــــــــخم العام( لم تختلف كثيراو ع  قيمتها 
عند اســــــــــتخدام الرقم القياســــــــــي العام اذ بلغت 

ــــابــــل ) 2021%( عــــام 0.88) %( 0.94مق
  .2020عام 
 
 
 

 
 

 2020مقارنة بعام  2021( القوة الشرائية للنقود لعام 13) جدول رقم

الرقم القياسي بعد  السنة
 االستبعاد %

القوة الشرائية 
 للنقود%

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

2020 106.2 0.94 105.1 0.95 
2021 113.1 0.88 111.5 0.9 
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 2020مقارنة بعام  2021(   القوة الشرائية للنقود )%( لعام 61) شكل رقم
 

 د تساوي القوة الشرائية للنقو 
 100× الرقم القياسي ألسعار المستهلك  / 1



 البنك المركزي العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 
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 اآلفاق المستقبلية لبعض المتغيرات االقتصادية
حـالـة م  عـدم اليقي  يشــــــــــــــهـد العـالم اليوم 

ة ب  تســـــــــارع وتيرة التطورات الســـــــــياســـــــــيبســـــــــ
واالقتصـــادية والت نولوجية وهذا بدوره أدى إلى 
زيادة االهتمام بالتوقعات المســــــــــتقبلية بغية أ  
ت و  دليل لصانعي القرار في رسم السياسات 
االقتصــــــــــــــــاديــة. ويهتم البنــك المركزي العراقي 

البلد اليوم بموضــــــــــوع التوقعات وال ســــــــــيما ا  
يعتمد بشـــــــــــكل كبير على المورد النفطي الذي 
هو عرضـــــــ، للصـــــــدمات الخارجية. وفيما يلي 

 توقعات ألهم المتغيرات االقتصادية:

 التضييييييييخم م  المتوقع أ  يســـــــــــــجل معدل
جراظ  2022%( لعــام 7ال يتجــاوز ) او إرتفــاعــ
 غذيةبعض السلع األساسية السيما )األ إرتفاع

( في الوقود النقل  والمشروبات غير ال حولية 
على غرار مع م دول إذ   االســــــــــــواق العالمية

أحدث الغزو الروســــــي ألوكرانيا هزة في  العالم
األســـــــــواق المحلية العراقية ودخل العراق مبكراو 

األســـعار العالمية على اعتبار  إرتفاعفي أزمة 
أ  البلد يعد مســــــــــتورداو رئيســــــــــاو للمواد الغذائية 

اتية التي ارتفعت وخاصة الحبو  والزيوت النب
وقف اإلمدادات أســــــــــــــعارها مدفوعة بمخاوف ت

وفقاو لســـــــــياســـــــــة البنك ا  و م  روســـــــــيا وأوكراني
البنـــــك المركزي  يســــــــــــــتمرالمركزي يتوقع أ  

)ســعر الســياســة النقدية(  سييعر الفائدةباعتماد 
Policy–Rate ( 4عنــــد)%  يتوقع أ   كمــــا

%( في 12بنســـــــــبة ) االحتياطي االجنبيينمو 
 إرتفاع فضـــــــــالو ع إرتفاع اســـــــــعار النفط  ل 

 في المحف ة االستثمارية. أسعار الذه  

النمو االقتصـــادي  م  المتوقع ا  يتحســـ و 
ناتج المحلي االجماليبنمو  يبلغ النمو  وأ  ال

 إرتفــاع%( مع 9)بنســــــــــــــبــة  2022في عــام 
وانتهاظ حصــــــ  أوبك +  النفط برميل ســــــعر
زدياد والتي يمك  أ   كميات النفط المصـــدر وا 

( مليو  برميل يومياو  والذي 4.5تصـــــــل إلى )
ســــــــيؤدي إلى زيادة االيرادات العامة وتوجيهها 

ســــيؤدي تعافي كما   نحو االنفاق االســــتثماري 
اإلنفــــــاق الحكومي ونمو اإلقراض الســــــــــــــريع 

ــاو المــدعوم جزئ إلقراض م  البنــك بمبــادرات ا ي
دفع النمو غير النفطي  إلى المركزي العراقي

  .2022( في عام %5بنسبة )

إ  القيود التي تحــــد م  النمو اســــــــــــــتمرار 
االزمـــة االوكرانيـــة الروســــــــــــــيـــة ومـــايرافقهـــا م  
إرتفاع اســــــــــعار الســــــــــلع االســــــــــاســــــــــية ودخول 
االقتصـــــــــــــــــــاد العراقي في موجـــــة التضــــــــــــــخم 

وهو األمر الذي ســــيوســــع م  فقرة المســــتورد  
لحـــة دعم الـــدعم في الموازنـــة العـــامـــة لمصــــــــــــــ

الشــــــــرائح الهشــــــــة والفقيرة والتصــــــــدي لم اهر 
 التضـــــــخم بوســـــــائل الســـــــياســـــــة المالية الداعمة
ومنهـا دعم البطـاقة التموينيـة وتخفيض بعض 

  .أوج، الضرائ 

فيتوقع أ   صييييييرتال أسييييييعاروفيما يخ  
يســـــــتمر ســـــــعر صـــــــرف الســـــــوق والنافذة على 

( دينــار 1460ســــــــــــــعريهمــا  الحــالي والبــالغ )
( دينــار للــدوالر 1474للــدوالر في النــافــذة و )

عرض في الســــــــــــــوق المحلية  أما فيما يخ  
عرض  نموفم  المتوقع  (M2النقد الواسيييع )



 البنك المركزي العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقرير السياسة النقدية السنوي 
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بة ال تالنقد  %( م  عام 9.2ع  ) قلبنســــــــــــــ
توقع نمو  لىإ تعود الزيـــــــادة وهـــــــذه 2022

 إرتفاعنتيجة  صـــــــــــــــافي الموجودات االجنبية
 اعتماد  ر  إالمصــــــد النفط وال ميات أســــــعار
 عائدات م  االول الحكومي المورد على البلد

 المصدرة العملة) االساس النقد م  جعل النفط
 البنك لدى المصارف اتيواحتياط التداول الى

 ال لي االقتصـــــــــــــــــاد بمتغيرات تتـــ ثر المركزي(
 االجمالي المحلي الناتج والســـــــيما االســـــــاســـــــية

 .خا  بشكل من، والنفط

 اآلفاق المستقبلية لبعض المتغيرات االقتصادية(   14) جدول رقم

 فعلي 
2021 

 توقعات
2022 

 7 6.0 معدل التضخم %
 4 4 سعر الفائدة %

 12 18.2 نمو االحتياطيات االجنبية %
 9 37.2 نمو الناتج المحلي االجمالي )باالسعار الجارية( %

 5 4.7 نمو الناتج المحلي االجمالي )غير النفطي( )باالسعار الجارية( %
 1470 1470 سعر صرت النافذة )دينار للدوالر(
 1474 1474 سعر صرت السوق )دينار للدوالر(

 9.2 16.7 نمو عرض النقد الواسع %
 

  



 

 

 


