
المشاريع  المصرفية االستراتيجية 2019  

البنك المركزي العراقي 

STRATEGIC BANKING PROJECTS OF THE CENTRAL BANK OF IRAQ



الى جانب العمل الروتيني الذي يقوم به البنك المركزي العراقي فـي مراقـبة المصارف 
وشركات الصيرفة وإدارة السياسة النقدية وادارة االحتياطي األجنبي، فقد تبنت االدارة 
التـنفيـذية برئاسة محـافظ البنـك المركـزي العـراقي العديد مــن المبادرات والمـشاريع 
االستراتيجية التي تهدف الى تنمية القطاع ومواكبته للمعايير الدولية، ـفـي ظل فرص 
النـمو الواعـدة المتوفـرة فـــي هذا القطاع والحاجة الماسة الى تطويره والمساهمة 

بفعالية في تنمية االقتصاد العراقي.  

المقدمة 

STRATEGIC BANKING PROJECTS OF THE CENTRAL BANK OF IRAQ

المشاريع المصرفية الستراتيجية  CBI PROJECTS





2022 - 2021 - 2020 - 2019
االثر 

 .تحويل سيولة نقدية بقيمة 43 ترليـون 
دينار سنويا نحو القطاع المصرفي لدعــم 
المالءة المـالية للمصـارف ودعــم قدرتها 
على خلق النقود عبر القروض والتمويالت  

مشروع توطين الرواتب 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
 . توفير الخدمات المصرفية لموظفي القطاع 
       العــــام وزيادة  نسبة الشمول المالي 

 - خدمات الدفع االلكترونية   
 - القروض والتمويالت 

 - حسابات االدخار واالستثمار  

 . توطين رواتب موظفي القطاع العـــام  
   في الحسابات المصرفية بدال من استالم 

   الرواتب نقداً  

CBI PROJECTS





 .

  - حجز التذاكر 
  - حجز الفنادق  
  - مصاريف العالج  
  - مصاريف الدراسة 

  - التسوق  

  2021 - 2020 - 2019
االثر 

 اصدار اكثر من 4 مليون بطاقة دفع الكترونية 
(مسبقة الدفع – خصم مباشر – ائتمان) من خالل 
كافة المصارف وشركات الدفع المرخصة فـــــي 
العراق بالتعاون ـمــع شركات البطاقات العالمية    

مشروع بطاقات السفر 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
 . تقليل مخاطر حمل النقود خالل السفر وتوفير 
       الية دفــع الكترونية بجميع العمالت معتمدة 
       ـفـي  اكثر من 40 مليون نقطة بيع و2 مليون 

       جهاز صراف  الي حول العالم  

 . اصدار بطاقات الكترونية للمسافرين 
     لدفع المشتريات في الخارج بدال من  

     استعمال النقد خالل السفر 
   

CBI PROJECTS





 .2022 - 2021 - 2020 
االثر 

 نشر شبكة مـن نقاط البيع (POS)  في الدوائر 
والهيئات الحكومية مــن خـالل شركــات الدفع 

المرخصة لغرض 
 (1) تسهيل عملية دفع وجباية الضـرائب والرسوم من 
المواطنين بدال من استعمال الصكوك او الدفع النقدي 

 (2) تعظيم اإليرادات للدولة 
 (3) وزيادة الشفافية في تناقل األموال     

مشروع الجباية األلكترونية 

STRATEGIC BANKING PROJECTS OF THE CENTRAL BANK OF IRAQ

المشاريع المصرفية الستراتيجية  3

النتائج 

الهدف  النبذة 
 . استـعمال الـحـسابات المصـرفية والبطاقات  
       االلكترونية ومحافظ الهاتف النقال  لدفـع 
       الرسـوم والضرائب مــن خالل قنوات الدفع 

       االلكترونية   

 . توفـير قـنوات الكـترونية لدفــــع وجباية 
     الرسوم والضرائب في الدوائر الحكومية  

     بدال مـن الدفع النقدي 

CBI PROJECTS





 .
2023 - 2022 – 2021 – 2020 – 2019

االثر 
دعــم سيـولة الـمصارف وزيـادة قـدرتها على 
مــنح القـروض وتـنـمية مـحفظتها االئـتمانية 

وبالتالي إنتاج العوائد المالية  

مشروع مبادرة الـ 1 ترليون 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
تمويل الـقطاعات اإلنتاجية المحلية والمشاريع  .  

الخاصة للمساهمة ـفـي تنمية االقتصاد وخلق 
فرص العمل ومكافحة البطالة   

     . 
     . 
     . 

تمـويل المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة عــبر دعــم 
سـيولـة المـصارف لمـنح القـروض والتـمويالت 

 تـوفير القروض والتمويالت لغاية 1 مليار دينار لكــل 
مشروع بفوائد وتسهيالت مدعومة . 

تم تمويل مشاريع بقيمة  110 مليار دينـار  لتاريــخه 

CBI PROJECTS





INTERBANK MARKET

 .
 .

2020
االثر 

زيادة التعامالت المالية بين المصارف المحلية 
والتعاون ـفـي توظيف وتبادل السيولة 

 تواـصــل المـصـارف العــراقـية مــــع 14,000
مؤسسة مالية في 120 بلد حول العالم 

مشروع المنصة االلكترونية المصرفية  
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النتائج 

الهدف  النبذة 
  . 
  . 

خلق سوق صـرف الـكتروني بين المـصارف بـدال مـن 
األسـواق الـغير رسمـية وزيـادة قــدرتها عـلى بيع 

العمالت للشركات  
زيادة قدرة المصارف عـلى توفير الخدمات المالية 

األفضل للمتعاملين . 
 (تصريف العمالت – الحواالت الداخلية والخارجية )  

 .انشاء منصة الكترونية لتداول العمالت وتداول 
     األموال بين المصارف   

     INTERBANK FX AND MONEY MARKET    

CBI PROJECTS





 .2019
االثر 

تشجيع المصارف على منح القروض والتمويالت 
عبر االستعالم عن البيانات االئتمانية التي تخص 
المتقدمين والمساعدة عـلى تحـديد المـخاطر 

االئتمانية للمقترضين 

مشروع نظام االستعالم االئتماني  
  CBS
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النتائج 

الهدف  النبذة 
 . تسهيل وتنظيم القــرار االئتـمـاني لمنح 
       القروض والتمويالت لزبائن المصارف عبر 
       بناء بـنية تحـتية ـعــن السـجل االئـتماني 

       للمواطنين  

 . انشاء نظام الكتروني لالستعالم عــن البيانات 
     االئتمانية للمتـعاملين ـمــع الجهـاز المصرفي 
     (CREDIT BUREAU SYSTEM) بشكل الي 
     بعيدا ـعــن العـمل اليدوي بهدف تنمية البنية 

     التحتية لقطاع االئتمان  

CBI PROJECTS





 .
2020

االثر 
استالم البيانات المالية الشهرية والفصلية من 
ــصارف بشـكل الكـتـروني بدال من التقارير  الـم
اليـدويـة وسهـولة التـواصـل مـــــع األجـهـزة 

الرقابية   

BSRS مشروع البيانات المالية للمصارف
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النتائج 

الهدف  النبذة 
  . 
  . 
  . 

مـراقبة أداء المصـارف ومـراقبة مـؤشــرات اإلنـذار 
المـبكر لتـجنب التـعثـرات المـاليـة ومـعالـجتها عـبر 

القنوات الرقابية السليمة. 
الحـصول عــلى تصنيف ائتماني محلي للمصارف عـبر 
تحليل العديد مـن النسب والمؤشرات المالية بشكل 

الكتروني  . 
اتاحة الوصول السريع للبيانات ـمــن اـجــل المـراقبة اتاحة الوصول السريع للبيانات ـمــن اـجــل المـراقبة 

والتحليل واتخاذ القرار 

انشاء منصة الكترونـية الستـالم البيانات المالية مــن  .     
المصارف 

 بـشكل اـلـي بـعـيدا ـعــن العــمل اليـدوي وتطــــوير 
آلية الرقابة عـــــلى المصارف لبـناء قاعـــــدة بـيانـات 

الكترونية  

 (BANKING SUPERVISION REPORTING SYSTEM)

CBI PROJECTS





 .
  2020 – 2019

االثر 
الشراكة ـمــع المـصـارف وشــركــات الدفــــع 
العـراقـية وشــركـات البـطـاقـــات العـالـمـــية 
السـتـقـطاب احــــدث التـكنولـوجـيا وتـطــويـر 

خدمات الدفع والتحصيل بين الحسابات 

مشروع ترخيص شركات الدفع 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
انشاء بـنية تـحتيـة الكـترونـية لتـحويل السـوق من  .  

النـقد الى ادوات الدفع االلكتروني عبر نشر شبكة 
ـمــن أجـهزة الصـراف االلـية ونـقاط الـبـيع وإصـدار 
البـطاقات االلـكترونـية باإلضـافة الى توفير خدمات 

الدفع عبر االنترنت   

ترخـيص 13 شركة دـفــع الكـترونـي بـموجب نـظام  .     
خــدمات الدفـــــع االلـكترونـي رقـم 3 لســنة 2017 
مـهمتها توفـير قـنوات وخـدمات الدفع االلكتروني 

فــــي السوق العراقي 

CBI PROJECTS





 .2019
االثر 

استقطاب الكـتلة النقدية اـلـى داخـل القطاع 
ــصرفـي (حـاليـا مــا دون الـ %20) وزيـــادة  الـم
مالءتها المالية وزيادة قدرتها عـــلى تمويل 

المشاريع.  

مشروع انشاء شركة ضمان الودائع 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
 . حمـاية مـدخرات المواطـنين فـي المـصارف 
       وتشجـيعهم ـعـــلى إيـداع امـوالهم فـي 
       الحـسابات المـصرفـية واسـتعمال الخـدمات 
       المـصرفية العـديـدة بـدال مــن االكتناز في 

       المنازل او استعمال الدفع النقدي.   

 . انـشاء شركــة ضمان الودائــع لحمـاية أموال 
     المودعين مـن مخاطر التعثر او اإلفالس  لـدى 
     المصارف، عبر التعويض للمودعين عن أي تعثر 

     لغاية 150 مليون دينار. 

CBI PROJECTS





 .
2020

االثر 
تحـقيق االستـقرار وحـمايـة قـطاع الصـيرـفــة 
اإلسـالمية بما يتوافق مع التحوط المستقبلي 

للمخاطر 
 زيادة الثقة في أداء المصارف اإلسالمية عـبر 
توفيره لمختلف المنتجات المصرفية اإلسالمية  

وتوسعة السوق المصرفي اإلسالمي   

مشروع تأسيس شركة التأمين التكافلي 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
دعــم الصـناعـة المصرفية اإلسالمية وتوفير البديل  .  

للتأمين التقليدي كونه ال يتوافق شرعاً وقانوناً مع 
نشاط المصارف اإلسالمية.  

بناءا على قانون شركات التأمين رقم 15 لسنة 2005  .     
وقـانون المـصارف اإلسـالمية رقم 43 لسنة 2015 تم 
البـدء بتـأســيس شركـة تأمـين تكافلي توفـر خدمات 
التكافل للمصارف اإلسـالمـية للتأمين عـلى موجودات 

واصول المصارف اإلسالمية. 

CBI PROJECTS





 .2021 - 2020 - 2019

االثر 
زيـادة المـالءة المـاليـة للـشركـات المـدمـجـة 
وتـرخيـصها لتـقديم خدمات إضافية لعمالئها 
( التحويل الداخلي – التحويل الخارجي – وكيل 
للبطاقــات المـسبـقة الدفـع – وكـــيل ثـانـوي 

لشركات التحويل العالمية )  

مشروع دمج شركات الصيرفة 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
تقليل العدد الكبير مــن شركـات الصـيرفـة مـقابـل  .  

حصولها على امتيازات من شأنها ان تطور اعمالها 
والحفاظ على استمراريتها . 

تطـويـر وتـنظـيم خـدمـات شـركـات الصـيرفـة لتلبية 
احتـياجات المـواطنـين بشـكل افضل . 

ــج  .      اطالق حزمة مـن االمـتيـازات للتـشجيع عـــلى دـم
شركـات الصيرفة 

 – فئة "أ" لكل 10 شركات 
 – فئة "ب" لكــل 5 شـركـات  

– وفئة "ج" للشركات الغير مندمجة 

CBI PROJECTS





 .
 .

2020

االثر 
تـنـظيم الســـــوق االئـتمـانـي فـــــي القطاع 
وتــوجيهه لدعــــــم رؤيـة السـياسـة المـاليـة 

والنقدية في العراق . 
خـلق شركات تجارية ناشئة وتوجيهها للعمل 

ضـمـن القـنوات المصـرفية . 

مشروع ترخيص شركات التمويل 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
تنظيم عمل شركات المجتمع المدني الناشطة  .  

فــــــي تــمــويل المـشاريع المتـناهية الـصــغر 
والـصغيرة والمتوسـطة وتحفيز تواجدهـا فـي 
دعــم رواد االعــــمال وتـمـويل مـــشاريعـهم  

وبالتالي خلق فرص العمل لفئات الشباب  

تحـديث تـعـليـمات وضـوابط ترخـيص شركات التمويل  .     
الصغرى والمتناهية الصغر لدعم أنشطتها في توفير 
القروض والتمويالت للمشاريع الصغيرة ورواد االعمال   

CBI PROJECTS





 .
 .
 .

2020
االثر 

زيادة التنافس بين المصارف لتحسين المالءة المالية 
وبالتالي ارتفاع التصنيف االئتماني 

تعــامل المـصارف كافة مــــع القطاعات الحكومية 
عبر مخـاطر مـحددة ـمــن المـنتجات المصــرفية 

تـسـهيل التـعامل مــــع المصارف المـراسـلة فـــــي 
الخارج والشركات األجنبية   

مشروع تصنيف المصارف  
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النتائج 

الهدف  النبذة 
 . تقييم مخاطر التعامل مــع المصارف حماية 
      الموال المودعين من القطاع العام والخاص 
      وحماية للمـستفيـديـن مــن خطابات الضمان  

      واالعتمادات المستندية  

 . تصنيف المصارف المرخصة في العراق من قبل 
     وكاالت التصنيف الدولية لتقييم مخاطر التعامل 

     مع كل مصرف 

CBI PROJECTS





 .

 .

2023 - 2022 – 2021 – 2020 – 2019

االثر 
تطبيق المصارف للمعايير الدولية لتطوير األداء العام وثقل 
المصرف بالكوادر المهنية المختصة عبر استحداث الـعــديد 
من االقسام المهمة (إدارة الـمــخاطر، الخـزيـنة، االمــتثال، 
مـكافـحة غـــسل األـمــوال، حمـاية الجـمـــهور، االئـتـمان، 

القانونية، العمليات، تقنية المعلومات ...) 
تعزيز وادامة اإلدارة المؤسـسية الفـعالة والرشيدة لتقنية تعزيز وادامة اإلدارة المؤسـسية الفـعالة والرشيدة لتقنية 
المعلومات وامــن المعلومات والتقنيات المصاحبة لها في 

القطاع المصرفي 

مشروع دليل الحوكمة للمصارف  
CORPORATE GOVERNANCE
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النتائج 

الهدف  النبذة 
  . 
  . 

حماية أموال المودعين واستثمارها بالشكل السليم . 
تطبيق اعلى معايير االمتثال ومكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب . 
حماية البيانات والعمليات االلكترونية للمتعاملين عبر 
تطـبيق معـايير اـمــن البيانات واالمـن السيبرالي ـفـي 

المصارف . 

اصدار دليل الحوكمة المؤسساتية للمصارف بالتعاون  .     
مــع مؤسسة التمويل الدولية IFC  لتنظيم صالحيات 
مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية وتوزيع الصالحيات 
وفـقا للقـوانين والتعـليمات الصـادرة محــليا وافضل 
الممارسات الدولية، لضمان حسن إدارة واستثمار 

ودائع الجمهور وحقوق المساهمين. 

CBI PROJECTS





 .
 .

2020 - 2019

االثر 
تحـسين أداء المـصـارف اإلسـالمـية وتــطــويـر 
مـنـتجاتـها المـصرفية لزيادة قـدرتـها ـعـــلى 

منافسة المصارف التقليدية 
تـوفـــير أدوات التـمـويل اإلسـالمـية لتــمـويل 
المـشاريع وفـقا الحـكام الشريعة واستقطاب 

جميع العمليات التجارية الحديثة 

مشروع انشاء الهيئة الشرعية العليا 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
مـراقـبة أداء ومـنـتجات المـؤسـسات المــــالية  .  

اإلسالمية للتأكد من تـطبيقها احكام الشريعة 
اإلسالمية، وتطوير البـحث العلمي في الصيرفة 
اإلسالمـية لمواكبـتها المـتطـلبات الجديدة في 

األسواق. 

     . 

     . 

انـشـاء الهـيئة االستـشـارية الشــرعية فـــــي البـنـك 
المركزي العراقي لتقديم المشورة الشرعية الملزمة 

للبـنـك المـــركـزي والمـؤسـسات المـاليـة اإلسـالمـية                  
   (المصارف اإلسالمية – شركات التأمين التكافلي)  
وإـصــدار القــرارات الشـرعية التـــــي تحـدد ضـواـبـط 
وتعليمات المنتجات المصرفية بمايتوافق مع احكام 

الشرعية.   

CBI PROJECTS





 .
 .

2020 - 2019
االثر 

تحسين هياكل القطاع المصرفي وتعـزيز رصانته 
عـبر التحوط لالزمات المستقبلية او التعثر المالي    
تهيئة الظروف الموضـوعية للتغلب عـلى مخاطر 
المحتملة وغير المحتملة من خالل اإلنذار المبكر 

الزمات السيولة والتـعثـر المـالـي 

مشروع تبني متطلبات إشرافية جديدة 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
  . 

  . 

تعزيز األطر الرقـابية الكـلية والجزئية عـــبر 
تطبيق اعـــلى معـايير اإلفـصاح والشفافية 
واالمـتـثـال ( توصـيات بازل III لكــفايـة راس 
المال - المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 STRESS اخـــتـبـارات الضــغـط -  IFRS 9
TESTING  وفـقاً لبازل II - السـيولة حسب 
سـلم االسـتـحقاق - إدارة المـخاطـر فــــي 
  AAOFI  AAOFI المـصارف اإلسـالمية وفقاً لمعايير
ضـوابط هـيئة الرقـابة الشـرعـية والتدقـيق 
الشـرعي الداخـلي واالمتـثال الشرعي وفقاً 

 (AAOFIلمعايير

ـ) 

 .اصدار تعليمات تنظيم عـمل المـصارف التجارية  
    واإلسالمية وتحديـث التعليمات الحالية استناداً 
    الى مبادئ بازل 3 (BASEL III) ومـعايـير هيئة 
    المحاسبة والمـراجعـة للمـؤسسات االسـالمية 
    (AAOIFI)ومـجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
    (IFSB)وغـيرها من المؤسسات الدولية األخرى. 
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 .
 .  2020 – 2019

االثر 
زيـادة ربحـيـة المـصـارف ضمن مخاطر استثمار 

محـدودة  
استـقـطاب كتلة نقدية إضافية الــــى القطاع 

المصرفي 

مشروع تنويع استثمارات المصارف 
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النتائج 

الهدف  النبذة 
  . 
  . 

استـقطاب الودائـع  عـــــبر استثمار المـصارف 
في األدوات المنخفـضة المخاطر حفاظا على 

أـمــوال المودعـين  
شراء وتداول السـندات العـراقـية الدوليـــــــة 
EUROBONDS لتمويل عــجـز الموازنة 

تنـويع اسـتـثـمارات المـصـارف وزيـادة قـدرتـها عـلى  .     
اسـتـقـطاب الودائــــــع عـــبر تـوظيف السـيولة بـــين 
المصارف وفـــي البـنك المركـزي العراقي واالستثمار 

في السندات الدولية العراقية 

CBI PROJECTS





االثر  النتائج 
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