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 0202عام  مبيعات ومشتريات البنك المركزي من العملة االجنبية 

إن هٌمنة الصفة الرٌعٌة لاللتصاد العرالً, وطبٌعة االنفاق الحكومً فً الموازنة العامة,     

كألٌة لبٌع  (دفعت البنن المركزي )السلطة النمدٌة ( الى استخدام مزاد العملة ) نافذة العملة 

وشراء العملة االجنبٌة, وذلن للسٌطرة على مناسٌب السٌولة النمدٌة )حجم الكتلة النمدٌة (, 

تحتاجه الحكومة من الدٌنار العرالً  عملٌة خلك النمود تعتمد على ممدار ماما تحتاجه ن إالسٌما 

لعملة االجنبٌة الى ا اتها من خالل بٌع وزارة المالٌةحتٌاجاشؤون الموازنة العامة وسد  إلدارة

 البنن المركزي . 

% من اٌرادات 07كثر من تعتمد على أ )النفمات العامة (  اجات الموازنة العامةإن احتٌ    

تموم بمبادلتها بالدٌنار العرالً المتاح لدى البنن لعائدة لوزارة المالٌة, إذ العملة االجنبٌة ا

تموٌل  ألغراضالسٌما  ,من العملة االجنبٌة نوالمواطنٌ السوق سد احتٌاجاتأجل المركزي من 

%( المتبمٌة من العملة االجنبٌة المملوكة لوزارة المالٌة 07أما الـ ) .استٌرادات المطاع الخاص

وتسدٌد متطلباتها واحتٌاجاها فإن الحكومة تموم باستخدامها بشكل مباشر لتغطٌة استٌراداتها 

    .بالعملة االجنبٌةوالتزاماتها الدولٌة 

( المتضمن كشف بمبٌعات البنن المركزي من العملةة االجنبٌةة مةن 1) رلم نلحظ من الجدول    

 وحسب االشهر, إن مجموع المبٌعةات مةن العملةة االجنبٌةة خةالل 0701خالل نافذة العملة لعام 

ربعةةة وتسةةعون ملٌةةون سةةبعة وثالثةةون ملٌةةار وأ)دوالر ( 00071700010,70العةةام بلغةةت ) هةذا

ز حسةاب التعزٌة مجمةوعإذ بلة  , (الف وستمائة وثالثةة وثمةانون دوالرومائتان وواحد وسبعون 

)ثالثةةةون ملٌةةةار ( دوالر 70,,01,,07,700) لةةةدر  ا  مبلغةةةالخةةةارجً )االعتمةةةادات وغٌرهةةةا ( 

أما  ,(وأربعمائة وثالثة وسبعون وستمائة وواحد وعشرون الف وستمائة وثالثة وثمانون دوالر 

)سةةتة ملٌةةار وسةةتمائة وعشةةرون ملٌةةون  دوالر ( 70777,,0,070,مجمةةوع النمةةد فمةةد بلةة  )

 .وستمائة وخمسون الف دوالر (

فةً مبٌعةات البنةن  ومتذبةذبا   ملحوظةا   نمةوا  ن هنالةن , إاٌضةا   (1) ونلحظ مةن خةالل الجةدول     

مبٌعةةات العملةةة بالةةدوالر مةةن  , اذ نمةةتخةةالل اشةةهر هةةذا العةةاممةةن العملةةة االجنبٌةةة المركةةزي 

عة وسةةتون الةةف ئةةة وتسةةاوتسةةعة وثمةةانون ملٌةةون وثمانم ةأربعمائةة) دوالر (77107,10701)

مةن العةام  فةً شةهر كةانون االول ن وصةلتفً شهر كانون الثانً الى أ وواحد وسبعون دوالر(

وتسعون الف )أربعة ملٌار ومئة واربعة عشر ملٌون وسبعة  دوالر (7011707100000) نفسه

هةذا العةام فةً ممدار لمبٌعةات العملةة االجنبٌةة فةً  علىوبل  أ ,وثالثمئة وثالثة وثالثون دوالر (

)أربعة ملٌار وأربعمائة وثمانٌة وأربعون ملٌون  دوالر (  7077701770077شهر اٌلول وهو )

العملةة  لمبٌعةات دنى ممدارذلن كان أ ممابل, فً وتسعمائة الف ومئتان وثمانٌة وثمانون دوالر (

 االجنبٌة فً شهر كانون الثانً .
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مبٌعةات البنةن المركةزي منخفضةه ن االشهر الثالث االولى من هذا العام كانةت وٌتبٌن لنا أ      

مةر , األصرف الدٌنار ممابل الدوالر االمرٌكةًعود الى لرار الحكومة بخفض سعر وذلن ٌ, جدا  

بعةد , عدم السٌر بسٌاسة خفةض سةعر الصةرف منالسوق والتخوف الذي ادى الى عدم استمرار 

لةرار لةانون الموازنةة العامةة للسةنة المالٌةة إعةد بالسةٌما  شٌئا  فشٌئا , وضع السوق ٌستمر بدأذلن 

دٌنةةار ممابةةل الةةدوالر الواحةةد (   17,7)  الةةذي تضةةمن اعتمةةاد سةةعر صةةرف ممةةدار  0701

 . اٌرادات الموازنة العامة تخمٌنات غراض حسابأل

  0202العملة عام  من خالل مزاد العملة االجنبيةمن البنك المركزي مبيعات  (2)جدول رقم    

 بالدوالر                                                                                     

 مجموع المبٌعات التعزٌز الخارجً نمد الشهر

 $    710,1,1,701 $    771,7,1,701 $       0,077,777 كانون الثانً 

 $ 10,7,0,,,1,10 $ 1,107,710,7,0 $          077,777 شباط 

 $ 1,771,1,1,701 $ 1,771,1,1,701 $             - اذار 

 $ 71,,0,177,001 $ 71,,1,,,,0,70 $   000,107,777 نٌسان 

 $ ,01,1,1,01,,0 $ ,11,01,,,0,07 $   7,777,,,700 اٌار

 $ ,7,707,770,70 $ ,010,70,,,7,7 $   0,0,017,777 حزٌران 

 $ 777,,0,170,77 $ 777,,10,,0,00 $   70,707,777, تموز

 $ 17,,7,010,770 $ 17,,0,001,110 $  170,7,7,777 اب 

 $ 7,777,177,077 $ 00,7,7,077,,0 $   111,777,777 اٌلول 

 $ ,00.,0.170.07 $ ,00.,00.,,0.0 $   07,777,,011 تشرٌن االول 

 $ 01,770,,,7,77 $ 0,171,0,1,770 $   707,777,,10 تشرٌن الثانً

 $ 7,117,710,000 $ 0,171,170,000 $   107,117,777 كانون االول 

 $70,,00,717,001 $70,,01,,07,700 $ 7,777,,,07,,, المجموع 

 

 

 

 

 



 مجلس النواب العراقي      
  دائرة البحوث والدراسات النيابية

 تمرٌر                           قسم بحوث الموازنة                                                                        

0 
 هدى باسم دمحم 

 فاطمة منتصر عباس

البنن المركزي من العملة االجنبٌة من  شترٌاتكشف بمالمتضمن (, 0) رلم ومن الجدول       

ن عدم استمرار االوضاع النمدٌة فً العراق الذي صاحب إ, نلحظ 0701وزارة المالٌة لعام 

البنن المركزي مشترٌات  على انعكسالذي  الدٌنار لٌمة سٌاسة خفض مادلرار الحكومة باعت

متطلبات الحكومة  بتوفٌرالنمدٌة  لطةبدأت السمن الدوالر فً الشهر االول فمط تمرٌبا, من ثم 

بالسعر المحدد الى ان تم  )وزارة المالٌة( وبدأت بشراء دوالرات الحكومةحلٌة من العملة الم

من  لبنن المركزي, اذ نمت مشترٌات االنمدٌة باالستمرارالرار الموازنة العامة وبدأت االوضاع 

شكل متذبذب, وبل  مجموع هذ  المشترٌات للعام اٌضا بمن وزارة المالٌة  جنبٌةاالالعملة 

دوالر )خمسة وأربعون ملٌار وتسعمائة وسبعة (  110,0,0,117,,7) ممدار  ما 0701

وهو مبل  ٌفوق مبٌعات  ,وستون الف ومئة وتسعون دوالر ( واثنانوتسعون ملٌون ومئتان 

مر الذي ساهم فً تعزٌز احتٌاطٌات البنن المركزي من األ ,جنبٌةالبنن المركزي من العملة اال

 .العملة االجنبٌة بنفس ممدار الزٌادة الحاصلة فً مجموع مشترٌات البنن المركزي 

 

 0202مشتريات البنك المركزي من العملة األجنبية من وزارة المالية لعام  (0جدول رقم )

 بالدوالر                         .                                      حسب االشهر

 المبل  الشهر
 $     0,777,777,777 كانون الثانً 

 $     0,017,777,777 شباط 
 $     0,000,0,0,117 اذار 

 $     777,777,,,7,0 نٌسان 
 $     0,7,7,777,777 اٌار

 $     7,011,777,777 حزٌران 
 $     0,7,7,777,777 تموز
 $    7,717,777,777 اب 

 $    7,1,7,777,777 اٌلول 
 $    7,177,777,777 تشرٌن االول 
 $    7,0,7,777,777 تشرٌن الثانً
 $    7,0,7,777,777 كانون االول 

 $   110,0,0,117,,7 المجموع 
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اما بالنسبة لمشترٌات البنن المركةزي مةن العملةة االجنبٌةة مةن المصةارف )كمةا هةو واضة  فةً 

 دوالر (  77,777,,17شةةهر كةةانون الثةةانً )بلغةةت فةةً مةةد ف , 0701( ادنةةا ( عةةام 0الجةةدول )

 )اربعة وتسعون ملٌون وخمسمائة دوالر( .

 

 0202 عاممن المصارف  البنك المركزي مشتريات( 3جدول رقم)

 المبل   الشهر 

 $     77,777,,17 كانون الثانً 
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