
 5102من عام  لمفصل االولممخص تقرير السياسة النقدية 
 

الى تنفيذ سياستو النقدية الرامية  في  1025من عام لفصل االول خالل ا البنك المركزي العراقي استمر
 -: حيثتحقيق اىدافو المتمثمة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

 
بنسبة  2015ن عام ــــمالفصل االول ة ــــــنياي(  M1)د بالمعنى الضيق ــــعرض النقرصيد  نخفضا  -

من تيا نسبة مساىماما  ،%(21.1-بنسبة )الودائع الجارية  الى انخفاض ذلك زىيعو  %(6.5-)بمغت 
 %(57.5صافي العممة في التداول ) سجمت نسبة مساىمة في حين، %(42.5)فقد بمغت عرض النقد 

 منو. 
 
 2015 لمفصل االول (%6.3-) تونسب بمغتًا نخفاضا (M2)بمفيوميا الواسع  السيولة النقديةت سجم  -

والودائع االخرى  (M1) انخفاض نمو عرض النقدالى  ذلك ويعزى  ،2014الرابع  فصلالقياسا ب
 .عمى التوالي ( %5.6-%،6.5-)نسبة ب

 
ليسجل رصيد  %( ،2.2بنسبة ) 2015لمفصل االول من عام  رصيد االحتياطيات االجنبية رتفعا -

 .2014مفصل الرابع/ينار ل( مميار د77363( مميار دينار مقارنة بـرصيد )79076)
 
%( قياسا بالفصل 1.7ارتفاعًا بنسبة ) 2015سجل معدل التضخم االساس لمفصل االول من عام/  -

( نقطة 146.1)  عند العام السعار المستيمك الرقم القياسيعدل ما استقر مبين ،2014نفسو من عام/
  .2015، و2014ي من عام لمفصل االول

 
عبر نافذة بيع وشراء العممة االجنبية تجاه الدوالر االمريكي  معدل سعر صرف الدينار العراقي استمر -

، 2015الفصل االول من عام خالل  دوالرلكل ( دينار 1166)البالغ  سعره االساس معدلعند مستقرًا 
الى ( الدوالر الواحد دنانير اكبر مقابل)أي  حميةفي السوق الممقابل الدوالر   هسعر  معدلنخفض ا ابينم

لمفصل  دينار لكل دوالر (1204)عدل م سجل  بعد أن 2015لمفصل االول/( دينار لكل دوالر 1244)
  . 2014الرابع/

 
 
 



 
ت ــــمغبًا ـــانخفاضت ـسجمف 2015الفصل االول/الل ــالكميات المباعة من الدوالر خاما بالنسبة الى  -

( مميار 7.0)بمغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة  حيث، لو السابق فصلبال مقارنة%( 44.5-) وــــتنسب
%( من مجموع المبيعات، فيما بمغت 87.5)( مميار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة 6.1منيا ) دوالر
 ( من مجموع الكميات المباعة . %12.5بنسبة )و  مميار دوالر( 0.9) ات المباعة نقداً يالكم

 
( Policy Rateسـعر الفائـدة ) اعتمـاد فقـد اسـتمرالبنـك المركـزي  ينتيجيـاتـي لمسياسـة النقديـة ال  تنفيـذاً   -

بالـدينار العراقـي االسـتثمار كمـا واصـل البنـك ،  2015مـن عـام  الفصـل االول لغايـة%( سنويًا 6البالغ )
( أيـــام لممصـــارف األىميـــة 7جـــل )ألاالســـتثمار بـــالودائع مبـــالغ ســـجل مجمـــوع %( حيـــث 2بســـعر فائـــدة )
مـن عـام  لمفصـل الرابـع( مميـار دينـار 3518( مميار دينار مقابـل )8338) 1025من عام لمفصل االول 

  .%(13بمغت ) رتفاعوبنسبة أ 1028

 
عمــى الودائـــع كافــة ســـواء %( 15)بمغـــت بنســبة االحتيـــاطي االلزامــي ب باالحتفــاظالبنــك المركـــزي  ســتمرا -

ـــع القطـــاع الخـــاص  ـــدينار العراقـــي والـــدوالر االمريكـــيولكانـــت ودائـــع حكوميـــة او ودائ  حيـــث ،معممتـــين ال
ــــى الودائـــع رصـــيد  نخفـــضا  %( 5.8-بنســـبة ) 2015فصـــل االول/ملالحكوميـــة االحتيـــاطي االلزامـــي عم

  .لمفترة ذاتيا ى ودائع القـطاع الخاصعم %(47.9-وبنسبة )لسابق لو افصل بال مقارنة
 

الفصـــــل خـــــالل ( يـــــوم 92ذات اســـــتحقاق )محـــــواالت الخاصـــــة بـــــو لســـــتة مـــــزادات اقـــــام البنـــــك المركـــــزي  -
( مميار 2287) و( مميار دينار لالصدارية الواحدة، بمغ المباع الفعمي ما قيمت100وبقيمة ) 1025االول/
السـابق  فصـلمقارنة بال %(3852) بمغت رتفاعاي بنسبة ا ( مميار دينار،85953)فيما بمغ المسدد  دينار

 %( . 5.0بمغ ) فائدةلو وبمعدل سعر 

 

 ، ( يــوم281) ذات االســتحقاق مــزاد حــواالت 1025مــن عــام  االول فصــلخــالل الوزارة الماليــة قــم تم ــــــل  -
  دينار. ( مميار751فيما بمغ مجموع ماسدد خالل الفترة اعاله مايقارب )

 
بمبمـغ ( يـوم 368الجـل )خزينـة  التحـوا 1025الفصل االول مـن عـام خالل وزارة المالية  اصدرتكما   -

  وبسعر فائدة متعدد. 1025 موازنةعجز  غطيةلغرض تبأصداريات متعددة دينار  ترليون( 20505)


