ممخص تقرير السياسة النقدية لمفصل االول من عام 1025
استمر البنك المركزي العراقي خالل الفصل االول من عام  1025في تنفيذ سياستو النقدية الرامية الى
تحقيق اىدافو المتمثمة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم حيث -:

 انخفض رصيد عرض النق ـ ـد بالمعنى الضيق ( ) M1نياي ـ ـ ـة الفصل االول م ـ ـن عام  2015بنسبةبمغت ( )%6.5-ويعزى ذلك الى انخفاض الودائع الجارية بنسبة ( ،)%21.1-اما نسبة مساىمتيا من

عرض النقد فقد بمغت ( ،)%42.5في حين سجمت نسبة مساىمة صافي العممة في التداول ()%57.5

منو.

 سجمت السيولة النقدية بمفيوميا الواسع ( )M2انخفاضاً بمغت نسبتو ( )%6.3-لمفصل االول 2015قياسا بالفصل الرابع  ،2014ويعزى ذلك الى انخفاض نمو عرض النقد ( )M1والودائع االخرى
بنسبة ( )%5.6-،%6.5-عمى التوالي .

 ارتفع رصيد االحتياطيات االجنبية لمفصل االول من عام  2015بنسبة ( ، )%2.2ليسجل رصيد( )79076مميار دينار مقارنة بـرصيد ( )77363مميار دينار لمفصل الرابع.2014/

 -سجل معدل التضخم االساس لمفصل االول من عام 2015/ارتفاعاً بنسبة ( )%1.7قياسا بالفصل

نفسو من عام ،2014/بينما استقر معدل الرقم القياسي العام السعار المستيمك عند (  )146.1نقطة

لمفصل االول من عامي  ،2014و.2015
 -استمر معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي عبر نافذة بيع وشراء العممة االجنبية

مستق اًر عند معدل سعره االساس البالغ ( )1166دينار لكل دوالر خالل الفصل االول من عام ،2015
بينما انخفض معدل سعره مقابل الدوالر في السوق المحمية (أي دنانير اكبر مقابل الدوالر الواحد) الى

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

 اما بالنسبة الى الكميات المباعة من الدوالر خ ـالل الفصل االول 2015/فسجمـت انخفاضـ ـاً بمغ ـ ـتنسبت ـ ـو ( )%44.5-مقارنة بالفصل السابق لو ،حيث بمغ مجموع المباع من ـنقد وحوالة ( )7.0مميار

دوالر منيا ( )6.1مميار دوالر بيعت كحوالة وبنسبة ( )%87.5من مجموع المبيعات ،فيما بمغت
الكميات المباعة نقداً ( )0.9مميار دوالر وبنسبة ( )%12.5من مجموع الكميات المباعة .

 تنفيـذاً لمسياسـة النقديـة التـي ينتيجيـا البنـك المركـزي فقـد اسـتمر اعتمـاد سـعر الفائـدة ()Policy Rateالبالغ ( )%6سنوياً لغايـة الفصـل االول مـن عـام  ، 2015كمـا واصـل البنـك االسـتثمار بالـدينار الع ارقـي
بس ــعر فائ ــدة ( )%2حي ــث س ــجل مجم ــوع مب ــالغ االس ــتثمار ب ــالودائع ألج ــل ( )7أي ــام لممص ــارف األىمي ــة

لمفصل االول من عام  )8338( 1025مميار دينار مقابـل ( )3518مميـار دينـار لمفصـل ال اربـع مـن عـام
 1028وبنسبة أرتفاع بمغت (.)%13

 اســتمر البنــك المركــزي باالحتفــاظ باالحتيــاطي االل ازمــي بنســبة بمغــت ( )%15عمــى الودائــع كافــة س ـواءكان ــت ودائ ــع حكومي ــة او ودائ ــع القط ــاع الخ ــاص ولمعممت ــين ال ــدينار الع ارق ــي وال ــدوالر االمريك ــي ،حي ــث

انخف ــض رص ــيد االحتي ــاطي االل ازم ــي عمـ ــى الودائ ــع الحكومي ــة لمفص ــل االول 2015/بنس ــبة ()%5.8-
مقارنة بالفصل السابق لو وبنسبة ( )%47.9-عمى ودائع القـطاع الخاص لمفترة ذاتيا.

 اقـ ــام البنـ ــك المركـ ــزي سـ ــتة م ـ ـزادات لمحـ ـ ـواالت الخاصـ ــة بـ ــو ذات اسـ ــتحقاق ( )92يـ ــوم خـ ــالل الفص ـ ــلاالول 1025/وبقيمة ( )100مميار دينار لالصدارية الواحدة ،بمغ المباع الفعمي ما قيمتو ( )2287مميار

دينار فيما بمغ المسدد ( )85953مميار دينار ،اي بنسبة ارتفاع بمغت ( )%3852مقارنة بالفصـل السـابق
لو وبمعدل سعر فائدة بمغ (. )%5.0
 لـ ـ ـم تقــم و ازرة الماليــة خــالل الفصــل االول مــن عــام  1025مـزاد حـواالت ذات االســتحقاق ( )281يــوم ،فيما بمغ مجموع ماسدد خالل الفترة اعاله مايقارب ( )751مميار دينار.
 كما اصدرت و ازرة المالية خالل الفصل االول مـن عـام  1025حـواالت خزينـة الجـل ( )368يـوم بمبمـغ( )20505ترليون دينار بأصداريات متعددة لغرض تغطية عجز موازنة  1025وبسعر فائدة متعدد.

