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 بيان
 

 ووسائل عصان  نظم، ال سيما ستاايييي في إطار سعيه لتحقيق أهدافه اال
 إصالحا نقديا، الموريتاني أطلق البنك الماكزي، قدلدفع ويحسين يسييا النا

الذي  اإلصالح النقدي، ويضمن هذا. 8102منذ فايح ينايا دخل حيز التنفيذ، 
 والدولي لقليمي  اإل مؤسساتالو لعمل  الوطني المتعاملون باأشاد به 

 مادة البوليميا على كاف  األوراقيعميم : الشايك ، مكونتين بارزيين هما
لمكون  ة لعديدالفوائد الومن . 0إلى  01النقدي ، ويغييا لقاعدة األولقي  من 

 النقدي قيمتها أنها يعيد القطع النقدي  للتداول، باستعاديها ل األخياة
غيا المبار  التضخملمحارب  لعب دورها الكامل كوسيل   وبتمكينها من

 .القتصاديا
 

 من بينهاويظها التقييم النصفي الذي أعده البنك يحقيق نياحات باهاة، 
وزيادة  صدار القديم،من الكتل  النقدي  لقيد التداول من اإل% 69استعادة 

 .حساب مصافي جديد 00.111في الودائع المصافي ، وفتح أكثا من  معتباة
 

استعادة الفئات في  ضعفما يمت مالحظته من بيد أن نتائج هذا التقييم أكد 
، والتي 01و 81و 01القطع النقدي  من فئات الصغياة من األولقي ، وال سيما 

ولقف ويمكن أن يؤدي . ذات دخل محدود سكاني با ما يكون بحوزة فئات غال
ولقد  ،الفئاتهذه ضار بإلى إلحاق في الولقت الااهن التداول بهذه القطع 

 .غيا مبارة في األسعارإلى زيادة على المدى الطويل، ، يفضي
 

المتعاملين يع جميافع البنك الماكزي الموريتاني إلى علم في هذا السياق 
يمديد الفتاة القانوني  لتداول القطع النقدي  القديم ،  أنه يم العمل  الوطني ،ب

وبناء عليه، فإن بإمكانهم يسوي  معاماليهم . 8102 نوفمبا 01إلى غاي  
لإلصدار القديم، بالتزامن مع اإلصدار اليديد، وذلك  التياري  بالقطع النقدي 

 .إلى نهاي  التاريخ اآلنف الذكا
 
بالمسؤولي  واحتاام  التحليإلى ضاورة البنك الماكزي الموريتاني دعو وي

 . األولقين م التناسب بين اإلصدار القديم واليديد
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وفاوعه في البنك الماكزي لى ذلك يتواصل استبدال اإلصدار القديم لدى إ
 .8102دجمبا  00إلى غاي   لداخلا

 
للمزيد من المعلومات ياجى التواصل مع لقطاع االيصال بالبنك الماكزي 

 commbcm@bcm.mr: الموريتاني على البايد اإللكتاوني التالي
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