
  2014 من عام رابعالملخص تقرير السياسة النقدية للربع 
  

تنفيذ سياسته النقدية الرامية  في  2014من عام رابع لاخالل الربع   البنك المركزي العراقياستمر

  - :حيثلتحقيق اهدافه والمتمثلة باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم 

  

 ذاته من عام ربع  مقارنة بال%)1.9 (2014ن عام  مرابعاللربع نوي لسلعدل التضخم ام غلب   - 

  .لذات الفترة%) 1.9 ( نسبةالتضخم االساسمعدل  ايضا غلبو  2013

  

 بنسبة بلغت 2014الرابع من عام نهاية الربع  M1عرض النقد بالمعنى الضيق رصيد  رتفعا  - 

 5.1(لتداول بنسبة كل من الودائع الجارية وصافي العملة في ارتفاع  االىهذا  زىويع  %)4.1(

 نسبة مساهمة بلغت رابع الربععلى التوالي، حيث شكلت الودائع الجارية خالل ال) 3.2%، %

   .ه من%) 49.6(يما بلغت نسبة مساهمة صافي العملة في التداول ف M1من عرض النقد %) 50.4(

  

سابق الربع القياسا ب 2014 للربع الرابع )%3.7( تهنسب بلغتارتفاعاً  )M2(ت السيولة النقديةً سجل  - 

  . على التوالي ) %2.1،%4.1( نسبة والودائع االخرى ب  M1كل من ويعزى هذا الى ارتفاع  له 

  

 من عام   لث الثا ربعقياسا بال %) 3.4(بنسبة   رابع خالل الربع ال   انخفض رصيد االحتياطيات االجنبية    - 

   .للفترتين المذكورتينليار دوالر م) 68.4(بـ   مقارنةمليار دوالر )66.1( بلغ والذي ،2014

  

عبر نافذة بيع وشراء تجاه الدوالر االمريكي   مستقراًمعدل سعر صرف الدينار العراقي استمر - 

، بينما 2014من عام رابع  خالل الربع الدوالرلكل دينار ) 1166(معدله البالغ عند العملة االجنبية 

الى لدوالر االمريكي في السوق الموازية ا صرف الدينار العراقي مقابل  سعر معدلنخفضا

لربع ل  دينار لكل دوالر)1210(  الًسجم  كانبعد أن 2014 لربع الرابعلدينار لكل دوالر ) 1204(

    .2014 / لثالثا

  

 2014ام ـــــ من ععــرابالع ــالل الربــالكميات المباعة من الدوالر خت ـسجل - 

، اذ بلغ مجموع  له السابقربع بالمقارنة%) 8.1-(    هــــتنسبت ــــلغباً ـــانخفاض

مليار دوالر بيعت كحوالة ) 9.1(مليار دوالر منها ) 12.6 (رابعال ربعللالمباع من ـنقد وحوالة 

بنسبة و مليار دوالر) 3.5 (ات المباعة نقداًيمن مجموع المبيعات، فيما بلغت الكم%) 72.2(وبنسبة 



  . ة من مجموع الكميات المباع%) 27.8(

  

 رابـع ال الربع لغايةسنوياً %) 6(البالغ ) Policy Rate(سعر الفائدة المركزي العمل ب  البنك ستمرا  -

) 7(االستثمار بالودائع آلجل    مبالغ  سجل مجموع   ،  ينتهجهاتي   للسياسة النقدية ال    تنفيذاً 2014من عام   

مليار دينار مقابـل    ) 3,528( ليبلغ   2014لربع الرابع من عام     لأيام لدى هذا البنك للمصارف األهلية       

  .%)55.9-(لربع الثالث من نفس العام وبنسبة أنخفاض بلغت لمليار دينار ) 8,005(

  

على الودائع كافة سواء كانـت      من االحتياطي االلزامي    %) 15(واصل البنك المركزي العمل بنسبة       - 

 حيـث  .ى العملتين الدينار العراقي والدوالر االمريكـي        ودائع حكومية او ودائع القطاع الخاص عل      

 مقارنـة  %)10.7(بنـسبة   رابع   ال ربعلل االحتياطي االلزامي علـى الودائع الحكومية    رصيد   ارتفع

   .ى ودائع القـطاع الخاص عل%)1.3(لسابق له وبنسبة  اربعبال
 

ذات اسـتحقاق   2014/رابـع  لخالل الربـع ا لحواالت الخاصة به   استة مزادات   اقام البنك المركزي     - 

ـ          ) 200(يوم وبقيمة   ) 91( ) 859.3 (همليار دينار لالصدارية الواحدة، بلغ المباع الفعلي منها ما قيمت

 بلـغ   فائـدة  السابق له وبمعدل سـعر       مقارنة بالربع  %)15.1 (بلغت رتفاعاي بنسبة ا   مليار دينار، 

)5.00 . (% 
 

 ، يوم) 182(استحقاق  مزاد حواالت    2014ابع من عام    خالل الربع الر  وزارة المالية   قم  تم  ــــل  - 

   .مليار دينار) 843.9(فيما بلغ مجموع ماسدد خالل الفترة اعاله مايقارب 

مليـار  ) 3000(حوالة خزينة بمبلـغ      2014خالل الربع الرابع من عام       وزارة المالية    اصدرت كما   - 

، وبسعر خـصم    2014ن السنة المالية    لغرض تمويل عجز الفترة المتبقية م      يوم   )364(آلجل  دينار  

،  لكل من مصرف الرافدين ومـصرف الرشـيد        مليار دينار ) 500(حوالة الى   بلغ ال م ، توزع %)4(

 في الربـع    السدادستحق  تصندوق تقاعد موظفي الدولة،     / مليار دينار لهيئة التقاعد الوطنية    ) 2000(و

 . 2015الرابع من عام 

 26/10/2010ة الترتيبات المصرفية الموقعة مع وزارة الماليـة فـي           استناداً الى اتفاقية إعادة جدول     - 

 المستحق  عشر سداس ال تسديد القسط استحق   فقد   ،بشأن الدين المترتب عليها ولصالح البنك المركزي      

 على مبلغ اصـل الـدين المتبقـي         ةوتسديد الفائد مليار دينار   ) 100(البالغ  و 31/12/2014بتاريخ  

  .  6/4/2015 في ، وتم تسديده من قبل وزارة الماليةدينارمليار ) 30.9(والبالغة 


