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 كلمة السيد المحافظ

اتيجية للمدة ) ي االداء 2016-2020تمثل الخطة الستر
( نقلة نوعية ف 

ي التعاطي مع 
 ف 
ً
 مغايرا

ً
ي ومنهجا

المؤسسي لدوائر البنك المركزي العرافر

الدور المرسوم لهذه المؤسسة عىل مستوى االستقرار والنمو 

الممارسات الدولية المعتمدة  أفضلاالقتصادي بعد ان تبنت الخطة 

ي هذا السياق
ي جاءت فيها، ومن  ف 

من أجل الوصول اىل األهداف التر

اتيجة نجد انها باتت تتحول اىل  ي تنفيذ الخطة الستر
خالل تجربتنا ف 

ي تؤسس اىل 
 له، وهذه الثقافة هي التر

ً
ثقافة عمل اىل جانب كونها منهجا

 . باألداء حالة التمت   واالرتقاء 

ي رسم مسارات واضحة للعمل بما يحقق 
اتيجية ف  امج المعتمدة لبلوغ االهداف االستر لقد ساهمت المبادرات والتر

 عن ان متابعة تلك المسارات من حيث االتجاه ونسب االنجاز المتحققة 
ً
، فضال ي

ي االنجاز ببعده الزمت 
التكاملية ف 

 
ً
 اىل الهدف المطلوب،  لألداءاصبحت مقياسا

ً
 للفعل المستقبىلي تعتمده الدوائر المعنية بالتنفيذ وصوال

ً
ي ومحفزا

اآلن 

 للتنافسية ومرآة لمستوى اآلداء والقدرة عىل العطاء. 
ً
 كما تعتمده االدارة العليا مقياسا

ي التقرير السنوي الثالث 
ي ضوء ذلك نطالع ف 

 لما تحقق من منجز 2018 لسنة)ف 
ً
 مفصال

ً
ات سنوية ضمن ( عرضا

ي سنتها الثالثة، ومن خالل مراجعة التقرير يمكن مالحظة التقدم الحاصل 
اتيجية ف  ي الخطة االستر

توقيتاتها المرسومة ف 

ي الوصول اىل االهداف من خالل مستوى األداء المنجز ضمن المبادرات المرتبطة بها، االمر الذي يدلل عىل حيوية 
ف 

 عن مرونة المبادرات  الخطة والعاملي   عىل انجازها من
ً
ي البنك المركزي لما بذلوه من جهود حثيثة فضال

تشكيالت ف 

ات الكلية.  ات الحاصلة عىل مستوى البيئة والمتغت   بما يتوافق مع التغت 

ي متابعة تنفيذ الخطة 
 نقدم شكرنا اىل قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي عىل الجهود المبذولة ف 

ً
ختاما

 لتقارير الدورية الخاصة بها السيما هذا التقرير. واعداد ا

                                                                                    ومن هللا التوفيق                                                                      

 سماعيلإعلي محسن                                                                                                           

 المحافظ                                                                                                           

quality.managment@cbi.iq 
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 المقدمة  

 كبت  
ً
ي بذلت جهودا

ة للمبادرات المرتبطة بها، مما يؤشر حيوية الخطة وتفاعل دوائر وتشكيالت البنك المركزي التر

 : ي تحقيقها، وتضمنت األهداف الرئيسة ما يىلي
 ف 

 

1-  . ي األول: دعم وتحقيق االستقرار الماىلي اتيجر  الهدف الستر

ي والمؤسسات المالية.  -2
: تعزيز وتقوية القطاع المرصف  ي

ي الثان  اتيجر  الهدف الستر

ي الثالث: تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي للبنك المركزي.  -3 اتيجر  الهدف الستر

ي.  -4 ي الرابع: تطوير قدرات راس المال البشر اتيجر  الهدف الستر

ي الخامس: تفعيل وتكامل ال -5 اتيجر . الهدف الستر ي  عالقات الداخلية والخارجر

 البنك المركزي العراقي

ي 
ة ف  ي إىل تحقيق مكانة متمت  

يسىع البنك المركزي العرافر

ي يتصف باالستقرار 
بيئة أعماله مع تهيئة مناخ مرصف 

والشفافية، وفق رؤية متكاملة ورسالة واضحة وقيم 

اتيجية واقعية.   جوهرية وأهداف ستر

ثمرة المتابعة المستمرة  2018لعام يمثل التقرير السنوي 

ي ا                         لإلنجازات المتحققة ضمن توقيتاته
المرسومة والتر

ي اإلنجاز لكل هدف
                من األه تظهر التقدم ف 

ً
 داف ووفقا
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وحتر االن والتخلص من فجوة الرصف ما  2018الرصف عند السعر المستهدف منذ شهر شباط عام  استقرار سعر  -

ي من خالل مجموعة من االليات الفنية والتحليل اليومي لحركة السوق وسلوك الطلب 
بي   السعر الرسمي والسعر السوفر

. عىل الدوالر مع االخذ بنظر االعتبار حجم االحتياجات األجنبية واالنفاق ا  لحكومي

 للفقرة )خامسا -
ً
ي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتنفيذا

ي ف 
( من 9المادة  -لغرض مواكبة التطور التقت 

قام مكتب غسل األموال وتمويل االرهاب بثبيت  2015( لعام 39قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

 مات مع جهات انفاذ القانون المحلية. ( وذلك لغرض تبادل المعلو I2Nوتفعيل نظام )

ي اتخاذ التدابت  الوقائية الالزمة ولضمان نظام ماىلي سليم ومستقر قام البنك  -
ي ف 
 لدور البنك المركزي العرافر

ً
وتعزيزا

ات االقتصاد الكىلي  ات أداء المصارف وتحليل بعض متغت  ات استقرار قيمة العملة ومؤشر ي بتحليل مؤشر
المركزي العرافر

خالل مراقبة ورصد التطورات المالية واالقتصادية وتجنبا لحدوث االزمات المالية تم إصدار تقارير اإلنذار المبكر من 

ي لعام 
 . 2018للقطاع المرصف 

اتيج    الهدف  األول: دعم وتحقيق االستقرار المال   الستر

 حماية النظام المال  

نتيجة لجهود هذا البنك خرج العراق من قائمة الدول الخاضعة -

العمل الماىلي لمنطقة لعملية الرصد والمتابعة، اذ أعلنت مجموعة 

ق األوسط وشمال افريقيا ) ي اجتماعها MENAFATFالشر
( ف 

ون عن انتقال العراق من مرحلة المتابعة اىل  السابع والعشر

، اذ أجرى فريق المراجعة اإلقليمية التابع  التحديث كل عامي  

( الزيارة الميدانية للعراق لغرض FATFلمجموعة العمل الماىلي )

ي قام بمعالجتها مكتب مكافحةالجوهرية  التأكد من األمور 
 التر

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، مما سيؤدي اىل حضور اقوى 

ي حول العالم ، واستقطاب 
ي العرافر

للقطاع الماىلي والمرصف 

 اىل العراق.  االجنبيةاالستثمارات 
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 تعزيز الشمول المال  

ي يسىع اىل تحقيقها البنك -
اتيجية التر ي والمؤسسات المالية  يعد الشمول الماىلي من األهداف االستر

المركزي العرافر

الدولية، صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي والمنظمات الدولية األخرى، منظمة التحالف الدوىلي للشمول الماىلي 

(Alliance for Financial Inclusion من أجل وصول الخدمات اىل كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات ،)

ة للخدما دم لهم بشكل عادل وشفاف المهمشة والفقت 
َ
ق
ُ
ي تتناسب مع احتياجاتهم اذ ت

ت والمنتجات المالية التر

لبنك المركزي وبتكاليف معقولة، ولتشجيع مستهلكي الخدمات المالية عىل إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، قام ا

 : ي
ي بما يأنر

 العرافر

ي وعضوية عدد من الجهات ( 30/5/2018تشكيل اللجنة العليا للشمول الماىلي بتاري    خ ) •
برئاسة البنك المركزي العرافر

، وقد انبثقت منها ) اتيجية الوطنية طويلة االجل للشمول الماىلي
ي تتوىل اعداد الستر

( 4من القطاع العام والخاص والتر

: لجان فرعية تنفيذية ولجنة تنس ي
 يقية، ومن هذه اللجان كما يأنر

ة.  . 1  لجنة المشاري    ع الصغت 

. لجنة التث . 2  قيف وحماية المستهلك الماىلي

 لجنة البت  التحتية.  . 3

 لجنة المسوحات.  . 4

ي الدولة لغاية  •
ي تم توطي   رواتب موظف 

ون   ثقافة الشمول الماىلي من خالل وصول خدمات الدفع الكتر
لغرض نشر

ي تم ( وحدة إنفاق والعمل مستمر لتوطي   وحدات االنفاق كافة اذ بلغ عدد وحدات 124بواقع ) 2018عام 
االنفاق التر

وع. 130توطينها )  ( منذ بداية المشر

 يخص التوعية والثقافة المرصفية: فيما  -

ة من ) • ي للشمول الماىلي للفتر وشورات لنشر التوعية 25/4/2018-30أقام البنك فعاليات اليوم العرنر (، اذ تم توزي    ع التر

 والثقافة المرصفية. 

ي الجامعة التكنولوجيا  •
 بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف كافة. إقامة ورش عمل ف 

ي جامعة النهرين.  •
سيخ مفهوم الشمول الماىلي ف 

  إقامة ورش عمل لتر

ي معرض بغداد للكتاب بخصوص التوعية المرصفية والشمول الماىلي وتوطي   الرواتب.  •
 المشاركة ف 
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ي معرض  •
ة أيام(، لتوعية الجمهور وتعريفهم 10/11/2018بغداد الدوىلي بتاري    خ )المشاركة ف  (، والذي استمر )عشر

 .  بمفهوم الشمول الماىلي

ي ) -
ي العراق من خالل مبادرة البنك المركزي العرافر

( ترليون لتمويل المشاري    ع 6لتعزيز وتكامل محاور الشمول الماىلي ف 

ة والمتوسطة وصل المنح لن :  2018هاية عام الصغت  ي
 عىل النحو االنر

 ( ترليون دينار: 1مبادرة ال  ) •

 مبلغ  25تم منح  -
ً
                            ( اثنان وثالثون مليار وخمس مئة مليون دينار خالل 32,500,000,000)مرصفا

م منحه مرصف، وبذلك يصبح مجموع ما ت (33)، ليصل اجماىلي المصارف الممنوحة منذ بدء المبادرة 2018عام 

( ثالثة وسبعون مليار ومئتان وثالثة وثالثون مليون 73,233,000,000هو ) 2018منذ بدء المبادرة ولنهاية عام 

وع وتشغيل ما يقارب  (2415)دينار اذ تم تمويل ما يقارب   فرد.   (7500)مشر

 ( ترليون دينار: 5مبادرة ال  ) •

( واحد ترليون وسبعة مئة 1,750,384,097,729)تم منح المصارف المتخصصة وصندوق االسكان مبلغ  -

ون دينار منذ بدأ  وخمسون مليار وثالث مئة وأربعة وثمانون مليون وسبعة وتسعون ألف وسبع مئة وتسعة وعشر

:   2018خالل عام  المتخصصة لمصارف، اما المبالغ الممنوحة ل2018المبادرة واىل نهاية عام  ي
 كما يأنر

ون مليون دينار. 86,528,000,000المرصف الصناعي ) •  ( ستة وثمانون مليار وخمس مئة وثمانية وعشر

ون مليون وستة مئة وثمانية ألف 11,726,608,403المرصف الزراعي ) • ( أحد عشر مليار وسبع مئة وستة وعشر

 وأربعة مئة وثالثة دينار. 

 ( خمسة وستون مليار دينار. 65,000,000,000المرصف العقاري ) •

 دينار.  ( مئة وخمسة وثالثون مليار 135,000,000,000كان )صندوق اإلس  •
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اتيج    الهدف   والمؤسسات المالية الستر
: تعزيز وتقوية القطاع المرصف   

 الثان 

  
  القطاع المرصف 

 تطوير التنظيم ف 

العالقة ما بي   مجلس إدارة المرصف واإلدارة التنفيذية بما يؤدي اىل حماية أموال تهدف الحوكمة اىل تحديد طبيعة 

كت   عىل اإلفصاح والشفافية، ومن هذا المنطلق قام البنك 
المودعي   والمساهمي   وأصحاب المصالح فضال عىل التر

ي بأعداد دليل الحوكمة المؤسسية استنادا ً إىل القواني   العراقية ذ
ات العالقة والمعايت  الدولية الصادرة المركزي العرافر

، لجنة  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية IFCعن المؤسسات والهيئات الدولية )مؤسسة التمويل الدولية 

، مجلس الخدمات المالية  AAOIFIبازل للرقابة المرصفية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية

 لمساعدة المصارف عىل تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة الرشيدة.  (IFSBاإلسالمية  

ي تخص القطاع  -
ي بكافة التقارير الشهرية التر

لمان العرافر ي التر
ويد اللجنة المالية واالقتصادية ف  قام البنك المركزي بتر 

اتيج ، وكذلك يتم تزويده بالتقارير الفصلية والسنوية للخطة الستر ي
 (. 2016-2020ية للبنك المركزي )الماىلي والمرصف 

ي مجال  -
ام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية ف   منه عىل استمرار االلتر 

ً
اتيجية وحرصا  لخطة البنك الستر

ً
تنفيذا

( 9قام البنك بتطبيق المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم )  (IFRS)الصناعة المرصفية والمعايت  الدولية للتقارير المالية 

ي )9/6/466اعمامه المرقم )بموجب 
( اىل المصارف المجازة كافة، لتعزيز سالمة المراكز المالية 26/12/2018( ف 

للمصارف وتعميق مفاهيم الشفافية واالفصاح لديها، اذ تضمن المعيار الزام كافة المصارف بتشكيل لجنة لتطبيقه 

( اىل المعيار الدوىلي 39اسبة الدوىلي رقم )مكونة من مجموعة أعضاء لضمان نجاح عملية التحول من معيار المح

 (. 9للتقارير المالية رقم )

ي عىل إرساء وتطبيق مبادئ الحوكمة  -
حرص البنك المركزي العرافر

 ألفضل 
ً
المؤسسية لغرض مواكبة التطورات الدولية وتطبيقا

ي وذلك من خالل إدخال التطورات 
ي القطاع المرصف 

الممارسات ف 

ي 
ي تهدف إىل الحد من المخاطر التر

يعية والرقابية التر الهيكلية والتشر

، إذ أن المستثمرين يتجهون للتعامل  ي
قد يتعرض لها القطاع المرصف 

ي تتمتع بهياكل حوكمة سليمة. 
 مع المصارف التر
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 دعم وتطوير الصناعة المرصفية اإلسالمية

لقد فرضت البنوك اإلسالمية واقعا جديدا عىل السوق المرصفية العالمية واقتحمت مصطلحات التكافل والصكوك  -

ي التعامالت
                  والمشاركة قواميس البنوك الغربية واستطاعت البنوك اإلسالمية ان تطرح مفهوم جديد ف 

ي للضوابط
ي العراق قام البنك المركزي باإلصدار النهان 

                المرصفية، ولغرض دعم وتطوير المصارف اإلسالمية ف 

ي تنظم ع
: التنفيذية التر  مل المصارف االسالمية وكما يىلي

•  .  إصدار ضوابط أدوات التمويل اإلسالمي

ي الم •
 صارف اإلسالمية. إصدار ضوابط إدارة المخاطر ف 

ي المصارف االسالمية.  •
عي ف 

عي الداخىلي واالمتثال الشر
عي والتدقيق الشر

 إصدار ضوابط هيئة الرقابة الشر

ي   -
 التكافىلي وتشكيل لجنة الستكمال صياغتها بشكلها النهان 

كما قام البنك المركزي بصياغة مسودة ضوابط التأمي  

، وصياغة مسود اك مع ديوان التأمي  
 ة قانون صكوك االستثمار اإلسالمي وتقديمه إىل مجلس الدولة. باالشتر

 دعم انشاء مؤسسة لضمان الودائع

 من أركان شبكة -
ً
 اساسيا

ً
ي تمثل ركنا

اتيجية اىل انشاء مؤسسة لضمان الودائع التر  سىع البنك المركزي وفق خطته الستر

ي ولضمان مدخراتهم المودعة لدى المصارف، وتنفيذا لخطته 
 لثقة المواطني   بالقطاع المرصف 

ً
، ودعما األمان الماىلي

كة مع الهيئة المؤسسة بتاري    خ ) اتيجية تم توقيع عقد التأسيس للشر ( اذ ضمت المصارف الحكومية 31/1/2018الستر

( 16( مرصف تجاري و)22( مصارف حكومية )6عه بواقع )( مرصفا موز 44والخاصة ومن ضمنها االجنبية ومجموعها )

كات( مما   ودائع الجمهور )أفراد وشر
ً
ي خاصة

ي حماية القطاع المرصف 
كة دور كبت  ف  ، اذ يكون لهذه الشر ي مرصف أجنتر

ي استقطاب المزيد من الودائع وإعادة 
ي داخل و خارج العراق، وهذا االمر سُيساهم ف 

ي القطاع المرصف 
يعزز الثقة ف 

 . ي
ي االئتمان واالستثمار خدمة لالقتصاد العرافر

 استخدامها ف 
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لغرض إدارة الدين العام الحكومي من قبل السلطة النقدية والسلطة المالية تم اصدار سندات لمستحقات المقاولي    -

وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية االتحادي فضال عن اصدار سندات لمستحقات الفالحي   بعد تدقيقها من قبل 

 نيابة عن وزارة المالية. 

ة وزارة المالية بهذا  - االستمرار بمزادات حواالت الخزانة عىل نظام اإليداع المركزي لألوراق المالية وحسب نشر

 .
ً
 الخصوص وبواقع مزاد واحد شهريا

 

  

  تطوير األسواق المالية
 االسهام ف 

ي ادارة السيولة المرصفية للمصارف )التجارية واالسالمية(  -
ي والمؤسسات المالية ف 

لغرض تعزيز وتقوية القطاع المرصف 

ي العراق( قام البنك ببناء هيكل متنوع لألوراق المالية الخاصة به 
ي تطوير االسواق المالية )السوق النقدي ف 

واالسهام ف 

: واصدارها من خالل المزادات الخاصة بالبنك وعىل نظام االيداع المآلجال سنة فأقل  ي
 ركزي لألوراق المالية وكاالنر

ي ادارة السيولة لدى القطاع  •
البدء بإصدار شهادات ايداع إسالمية كنافذة استثمارية جديدة للمصارف اإلسالمية ف 

، إذ تم إعداد خطة إصدار لشهادات اإليداع االسالمية لل ي
( 15( يوم وبواقع )14ألجل ) 2018نصف األول لعام المرصف 

 ( مليون دينار. 221,900,000مزاد وبلغ مجموع ما صدر )

ي نسب العوائد سواء كانت لحواالت البنك  •
ات ف  ة ومتوسطة االجل مع تغيت  إصدار منتجات مالية جديدة قصت 

ة بمزادات حواالت البنك المركزي للرب  ع الرابع المركزي أو لشهادات االيداع اإلسالمية والتقليدية حيث تم اصدار خط

( 265,000,000,000( مزادات وبلغ مجموع ما صدر )4( يوم بواقع )364,182وبآجال جديدة هي ) 2018من عام 

وبآجال جديدة هي  2018مليار دينار وكما تم اصدار خطة بمزادات شهادات االيداع االسالمية للرب  ع الرابع من عام 

 ( مليار دينار. 171,000,000,000( مزادات وبلغ مجموع ما صدر )8( يوم بواقع )30, 91, 182, 364)

كما اقام البنك دورات تدريبية للمصارف حول نظام االيداع المركزي لألوراق المالية فيما يتعلق باستخدام النظام   -

 وخدمة االقراض النهاري للمصارف. 

ي إمكانية استحداث م -
نتجات مالية جديدة إلدارة السيولة وإيجاد أفضل التطبيقات لتنفيذ لغرض البحث والتحليل ف 

ي التجارب العالمية واألدوات المالية المتاحة وقياس األثر وتحليل النتائج قام 
السياسية النقدية من خالل البحث ف 

 البنك المركزي بإنشاء وحدة المنتجات المالية الجديدة. 

 ق الدين الحكوم  تنشيط سو 
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اتيج    الهدف    الثالث: تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيم  للبنك المركزي الستر

اف  تطوير قطاع الرقابة االشر

ي المصارف قام البنك المركزي  -
بهدف دعم استمرارية العمل ف 

ي بإ
ي القطاع المرصف 

صدار تعليمات نظام إدارة استمرارية االعمال ف 

ي وتدريب لجان تقنية المعلومات والمخاطر عىل التعليمات 
العرافر

وفق متطلبات المواصفة الدولية الستمرارية االعمال 

ISO22301:2012))  وتوصيات لجنة بازل بموجب اعمامه

ي )171ت م/ 9/1المرقم )
م التغذية (، واستال 22/4/2018( ف 

 الراجعة من المصارف حول تطبيق تلك التعليمات. 

قيام البنك بإعادة النظر بالتعليمات والضوابط الرقابية الصادرة لتتالءم مع المعايت  الدولية الصادرة عن لجنة بازل  -

: METACوبالتعاون مع ) III)للرقابة المرصفية ) ي
ي االنر

 ( إذ صدرت مؤخرا ف 

ي المصارف التقليدية. دليل  •
ي الذي يتمثل بضوابط إدارة المخاطر ف   العمل الرقانر

 . III)الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية راس المال وفق متطلبات بازل ) •

اء العملة األجنبية رقم ) • كات التوسط بيع وشر  . 2018( لعام 1ضوابط تنظيم عمل شر

•  .  ضوابط أدوات التمويل اإلسالمي

ي العراق بضمنها )فروع المصارف التعل •
ي ف 
يمات واإلجراءات الصادرة عن البنك المركزي لتنظيم النشاط المرصف 

 األجنبية(. 

 الضوابط التنفيذية لتنظيم عمل المصارف اإلسالمية.  •

ي وفق المواصفة الدولية •
ي العرافر

ي القطاع المرصف 
  . تعليمات نظام استمرارية االعمال ف 

 عن تطبيق المعيار رقم )9التعليمات االرشادية لتطبيق المعيار رقم ) •
ً
 وتصنيفها  2019( منذ بداية عام 16( فضال

ي تأثر بعمل البنك المركزي. 
 فيما إذا كانت كافية وفعالة من عدمِه، وسجل بالمخاطر االقتصادية التر
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 تطوير أداء عمليات البنك المركزي

ي عىل ISO9001:2015بعد تلبية متطلبات المواصفة الدولية ) -
( خالل العام السابق حصل البنك المركزي العرافر

ي 
يطانية )شهادة نظام إدارة الجودة ف  ( إذ ُيعد LMS Certification Limitedمجال إدارة النقد من قبل جهة المنح التر

ي العالم ألنظمة إدارة الجودة ويساعد هذا المعيار البنك بشكل أساسي عىل ISO9001المعيار الدوىلي )
 ف 
ً
( األكتر انتشارا

ي مختلف المجاالت. 
 تطوير وضبط مستوى جودة إداء عملياته ف 

واجراء االختبارات الخاصة بربط المصارف مع البنك المركزي  BSRS)من المرحلة الخاصة بأعداد برنامج ) االنتهاء -

 بخصوص البيانات المالية وتدقيقها. 

ي إىل مركزية الحسابات قام البنك بإنجاز المرحلة األوىل الخاصة بتوحيد العمليات المحاسبية  - بهدف التحول التدريجر

 لنافذة بيع العملة. 

فة منها قسم تحليل أداء المصارف ومراقبة المخاطر  - قام البنك باستحداث اقسام جديدة داخل دائرة مراقبة الصت 

 ألفضل الممارسات 
ً
ي المصارف والمؤسسات المالية وفقا

وشعبة تقييم الضمانات العقارية وشعبة تقنية المعلومات ف 

ي هذا المجال. 
 الدولية ف 

 تعزيز واستكمال البن  التحتية

كة Docushareعملية تنصيب نظام )انتىه البنك المركزي من  - ونية (Xerox( من شر ( الخاص بتحديث األرشفة اإللكتر

 لعمليات البنك كافة والمراسالت اإلدارية الداخلية والخارجية. 

لغرض تطوير البنية التحتية لالتصاالت المرصفية والحصول عىل قنوات اتصال امنة وشيعة والحفاظ عىل مستويات  -

وع الموثوقية  ، إذ يعمل المشر ي
والتوافرية للشبكة المرصفية قام البنك بإنجاز اعمال ربط المصارف بواسطة الكيبل الضون 

ي البنك المركزي تربط الفروع الرئيسية لكافة المصارف 
ي ف 
عىل انشاء شبكة اتصاالت مرصفية تعمل بتقنية الكيبل الضون 

ي فرعيه ) )الحكومية والخاصة وفروع المصارف األجنبية( ووزارة
 . الجادرية( الرشيد،المالية مع مواقع البنك المركزي ف 
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وع- اضية بمواصفات   Virtual Private Network (VPN)انتىه البنك المركزي من تنفيذ مشر شبكة خاصة افتر

ونية وقنوات ربط وأجهزة متطورة ومستويات حماية وتشفت  تعمل كقنوات ربط رئيسة لمستخد مي األنظمة االلكتر

ي وليتم استخدامها من قبل المشاركي   
احتياطية إلسناد شبكة االتصاالت المرصفية العاملة بتقنيات الكيبل الضون 

ي حال توقف المسار الرئيسي لشبكة الربط المرصفية. 
 بالشبكة ف 

ي والتام لألنظمة وقواعد البيانات أنتىه البنك المركزي من تطوير البنية التحتية لمراكز  -
ي حاالت الفشل الجزن 

لتالف 

          البيانات وأنظمة قواعد البيانات وتطبيقاتها الخاصة بتشغيل قواعد البيانات وأنظمة تقنية المعلومات 

وع منصة للنسخ االحت مجيات. واالتصاالت، إذ يوفر المشر  ياطي والتر

ي أربيل والموصل وتهيئتهما للعمل من خالل صيانة وتهيئة البت  التحتية  -
يعمل البنك المركزي عىل تأهيل فرعيه ف 

 لهما. 

ي ) -
( للدفع بالتجزئة للمدفوعات عتر National Switchانتىه البنك المركزي من إنشاء وإدارة المقسم الوطت 

 ارف بعد اكمال اإلجراءات اإلدارية والفنية والتنظيمية كافة. استخدام البطاقات لعدد من المص
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ي  -
ي والقطاع المرصف 

ي البنك المركزي العرافر
ي ف  ي تطوير وتأهيل راس المال البشر

الشهادات المهنية كان لها نصيب كبت  ف 

ي مجال 
          عن طريق إقامة الدورات التثقيفية والتوعوية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المتخصصة ف 

: ما  التدريب، ومن الشهادات المهنية الممنوحة ي
 يأنر

ي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  . 1
 . 2018بواقع دورتي   خالل عام  ACAMSشهادة اختصاصي معتمد ف 

ي المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة  . 2
 . ISO9001:2015رئيس مدققي   ف 

ي المواصفة الدولية لنظام إدارة امن المعلومات  . 3
 . ISO/IEC 27001:2013رئيس مدققي   ف 

ي المواصفة الدولية لنظام إدارة استمرارية االعمال رئي . 4
 . ISO22301:2012س مدققي   ف 

ي المواصفة الدولية لنظام إدارة نظم المعلومات  . 5
 . ISO20000:2011رئيس مدققي   ف 

 . 2018، بواقع دورتي   خالل عام CIAشهادة رئيس مدقق داخىلي معتمد  . 6

ية للمستوى المبتدئ، بواقع . 7  . 2018ثالث دورات خالل عام  اللغة اإلنكلت  

ية للمستوى المتوسط.  . 8  اللغة اإلنكلت  

ية / لغة االعمال.  . 9  اللغة اإلنكلت  

انتىه البنك المركزي من بناء مصفوفة الكفاءة الخاصة بموارده 

ية وفق أفضل الممارسات الدولية لكافة دوائره.   البشر

يقوم البنك المركزي ووفقا لخطته الموسومة بتوطيد أوارص  -

التعاون والتنسيق مع المؤسسات واألكاديميات المرصفية والمالية 

ات وتقديم االستشارات المرصفية  ونقل المعرفة وتبادل الختر

والمالية اعتمادا عىل أفضل الكفاءات والمهارات من أساتذة 

 مرصفية.  متخصصي   من خالل مركز الدراسات ال

اتيج    الهدف ي الستر  الرابع: تطوير قدرات راس المال البشر
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اتيج    الهدف  الخامس: تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية الستر

سىع البنك المركزي اىل تعزيز العالقات والتعاون مع  -

المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية وتحديد المجاالت 

ي تحتاج اىل إحراز التقدم فيها لغرض الوصول اىل 
الوظيفية التر

 مع النظام الدوىلي للبنوك المركزية 
 وشمل هذا مستوى يتماسر

، اذ عمل التعاون مجموعة واسعة من األنشطة والفعاليات

كة مع مراكز التدريب  البنك عىل تقديم برامج تدريب مشتر

العائدة للمنظمات الدولية والبنوك المركزية والمشاركة ضمن 

ي   الوظيبرامج متخصصة ومتقدمة ضمنت تطوير األداء 
  ورفعف 

ي تلك الجهات، كذلك عقد البنك 
ي العديد من الندوات والمؤتمرات المقامة ف 

القدرات للبنك والمشاركة الفاعلة ف 

 ادناه: اتفاقيات تؤامة لغرض بناء روابط قوية مع المنظمات الدولية والمؤسسات، وكما هو موضح 

ي مجال التباحث والتعاون مع البنوك المركزية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الب •
ي لبنان واالردن ومرص ف 

نوك المركزية ف 

 الرقابة المرصفية. 

ك مع البنك الدوىلي ) •
( مؤسسة التمويل IMF( صندوق النقد الدوىلي )World Bankتوقيع اتفاقيات التعاون المشتر

ي العراق. IFCالدولية )
ي ف 
 ( لتقييم وتطوير القطاع الماىلي والمرصف 

ي لتسوية  •
ونية بي   المصارف انشاء المقسم الوطت 

المدفوعات المتبادلة بي   المصارف وزيادة العمليات المالية االلكتر

 . كات والمواطني    والشر

•  . ونية للدوائر الحكومية وتسهيل سبل الدفع للمواطني  
 دعم عمليات الجباية االلكتر

كة • كة ماستر كارد العالمية، وشر ا العالمية، وشر كة فت   ي -يوني    توقيع مذكرة تفاهم مع الشر ناشيونالنر العالمية لدعم  إنتر

 . ونية للمواطني  
اتيجية الشمول الماىلي وتوفت  بطاقات الدفع االلكتر

 استر

•  . اتيجية الشمول الماىلي
ي لرسم استر ك مع صندوق النقد العرنر

 توقيع اتفاقية التعاون المشتر

ي إقليم ك •
ي بالتعاون مع السلطات المختصة ف 

ردستان بتسوية نسبة عالية من ارصدة قام البنك المركزي العرافر

ي إقليم كردستان خالل السنوات السابقة وذلك خالل عام 
ي كانت قد احتجزت ف 

 . 2018المصارف التر
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ي لمساعدة  •
ي تواجه ازمة سيولة قام البنك المركزي بتفعيل العمل بمنظومة اإلقراض النهاري بشكل نهان 

المصارف التر

 .
ً
 من خالل نظام المدفوعات وبضمانات مقبولة لألطراف جميعا

ي منذ  • , مما سيعيد التواصل بي   الجهاز 1994رفع العقوبات عن البنك المركزي المفروضة من قبل االتحاد االورنر

ي اوروبا. 
كات التجارية ف  ي والمؤسسات المالية والشر

ي العرافر
 المرصف 

كة مع رابطة المصارف العراقية الخاصة لزيادة التفاعل مع المصارف بمشاركة خبت  بشؤون توق •
يع اتفاقية مشتر

 . ي
ي مجلس أدارة البنك المركزي العرافر

 المصارف ف 

ي مر بها العراق  •
ي إدارة الدين العام لدعم الموازنة وتمويل العجز خالل االزمة المالية التر

التنسيق مع وزارة المالية ف 

ي السوق المالية الدولية بقيمة )ب
 ( مليار دوالر(. 2سبب انخفاض اسعار النفط )تم إصدار سندات وطنية ف 

استمرار التنسيق مع البنك اإلسالمي للتنمية حول القروض والمنح المخصصة لتمويل مشاري    ع البنية التحتية من  •

بدراسات الجدوى االقتصادية الخاصة بهذه خالل التنسيق ومتابعة الوزارات المعنية وتزويد البنك اإلسالمي 

 المشاري    ع. 
ي عقدها البنك > أهم 

 < المركزي لتعزيز عالقة العراق مع المنظماتاالجتماعات والمؤتمرات التر

عمان                                              
1-8/4/2018  

ي مع صندوق النقد 
مشاورات المراجعة الثالثة التفاقية االستعداد االئتمان 

 .  الدوىلي

                          االمريكية الواليات المتحدة
21-22/4/2018  

. 2018االجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليي   لعام  

                                                              عمان  
              29/4/2018من 
9/5/2018اىل   

ان المدفوعات .  لصندوق النقد الدوىلي  -بعثة مت    

وت                                         بت 
3  /5/2018  

 .(METAC) ط األوسط ي الشر
 اللجنة التوجيهية لمركز صندوق النقد الدوىلي ف 

                                   عمان    
23-30/9/2018  

 المشاورات مع صندوق النقد الدوىلي  . 

باىلي                                               - اندونيسيا 
11 -14/10/2018  

. االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوىلي   

ي                                                                     ابوظتر
7-8/11/2018  

االجتماع الخامس للجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية )عربستات( صندوق 
ي  . النقد العرنر  

                                     عمان    
25-29/11/2018  

 بعثة المساعدة الفنية حول نظام التنبؤ والتحليالت . 

          عمان                        
12-19/12/2018  

ي صندوق النقد الدوىلي 
ات السالمة المالية للبنك المركزي العرافر . بعثة مؤشر  
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ي  قام البنك المركزيأضافة اىل ذلك  -
 
:  العراق ي

 بما يأت 

ي للسياستي   المالية والنقدية.  •
 تعزيز التنسيق مع وزارة المالية من خالل المجلس التنسيفر

، المرصف الرشيد  ،الرافدينالحكومية )إدارة فريق عمل تصنيف الودائع الحكومية مع وزارة المالية والمصارف  •

ي للتجارة 
 . (TBIالعرافر

ي تشمل مواضيع اقتصادية مختلفة  للدوائر والجهات الداخلية والخارجية إقامة ندوات وورش عمل تثقيفية •
والتر

ي بصورة عامة ودائرة األبحاث واالحصاء بصورة خاصة. 
 متعلقة بمهام البنك المركزي العرافر

ي مؤتمر البإقامة  •
 السنوي.  نك المركزي العرافر

نامج الحكومي لألعوام ) •  ن( م2019-2022تشكيل لجنة من هذا البنك خاصة لوضع خطط واهداف تتكامل مع التر

 .  خالل التنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطني  

ي ) •
ي اعداد خطة التنمية الوطنية 3مشاركة البنك ف 

 ( الصادرة من وزارة التخطيط. 2018-2020)( لجان خاصة ف 

 2018توزي    ع المبادرات المنجزة عىل دوائر البنك لعام 

13

9
5

4

3

3

2
2

1 1 1 1

مبادرة( 45= )عدد المباردات المنجزة 
دائرة مراقبة الصيرفة

دائرة العمليات المالية

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

قسم االستقرار المالي

دائرة المدفوعات

دائرة االحصاء واالبحاث

مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

دائرة االستثمارات

الدائرة االدارية

قسم ادارة الجودة الشاملة

دائرة اإلصدار والخزائن

دائرة المحاسبة

13

9 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 



 

[AUTHOR NAME]  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018المبادرات المنجزة لعام 

 الدائرة المبادرات المنجزة  ت

1 
لتحديد قدرة النظام الماىلي عىل امتصاص تداعيات األزمات وتصميم وتنفيذ  تطوير نماذج رياضية  

 . ( بشكل دوريStress Testingاختبارات التحمل )

دائرة 
مراقبة 
فة  الصت 
 

2 
( من أجل تقييم CAMEL) تطبيق معايت  التقييم الموحد عىل المصارف باستخدام نظام كامل

 وتنظيم المصارف المحلية المهمة. 

 وتطوير الثقافة المالية والمرصفية. دعم  3

 تعزيز حماية المستهلك وتحسي   العالقة بي   المستهلك والمؤسسات المالية.  4

5 

 -بناء إطار لحوكمة المصارف من خالل: 
إعداد دراسة للمقارنة بي   متطلبات الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي ومتطلبات 

ي تحكم النظام الماىلي والتعليبازل للحوكمة المرصفية مع 
يعات العراقية التر مات                       منظومة التشر

ك  ات.                                         الصادرة عن المؤسسات الرقابية كالبنك المركزي وسوق األوراق المالية ومسجل الشر
 . سات الدوليةإعداد دليل عمل لحوكمة المصارف  عىل وفق أفضل الممار  - 
ي المصارف كافة لمعرفة مدى تطبيق مبادئ  - 

 . مةوكالحإجراء مسح ف 
 . إعداد اللوائح االرشادية للحوكمة وإعمامها عىل المصارف كافة - 

6 

 تعزيز ممارسات األفصاح والشفافية من خالل: 
ي تهدف اىل تعزيز مفهوم ا -

ي التر
لشفافية إصدار التعليمات والتوجيهات إىل القطاع المرصف 

ي جميع 
ي تقدمها البنوك إىل مختلف العمالء ف 

ي المعامالت المالية والمرصفية التر
واإلفصاح ف 
 القطاعات. 

 دعم تطوير األنظمة المحاسبية الخاصة بالمصارف اإلسالمية.  7

8 
العمل عىل تعزيز قطاع المصارف اإلسالمية وتشجيع زيادة رؤوس األموال وتوسيع قاعدة 

 لتعزيز قدرتها التنافسية. المساهمي   

9 
ي تتيح للمصارف التجارية فتح نوافذ أو فروع للمصارف 

توفت  المتطلبات القانونية والتنظيمية التر
 اإلسالمية. 

عية بشكل موحد لجميع المصارف اإلسالمية.  10  إعداد إطار عمل متكامل للرقابة الشر
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 الدائرة المبادرات المنجزة  ت

11 
تأسيس برامج خاصة للتدريب عىل الخدمات المرصفية اإلسالمية واألنظمة المحاسبية والتدقيق 

 .  الداخىلي

دائرة 
مراقبة 
فة  الصت 
 

12 
ي بأهمية حماية المستهلك واعتماد  الخدمات 

ي القطاع المرصف 
إعداد برامج لرفع وعي العاملي   ف 

اتيجية. البنكية  ي وردت ضمن الخطة الستر
ي المحاور التر

ونية اضافة اىل بافر  اإللكتر

13 

اف والرقابة عىل أنظمة الدفع المملوكة والمدارة من قبل جهات خارجية  تفعيل أنشطة اإلشر
 -،وتشتمل عىل ثالثة محاور أساسية: 

 المتابعة .  -
 التقييم.  -
 وإحداث التغيت  والتطوير.  -

14 
ي توفت  مراجعة 

ي المصارف والمؤسسات المشاركة ف 
وتطوير إجراءات اإلقراض المعمول بها ف 

 خدمات التمويل األصغر. 

دائرة 
العمليات 
 المالية
 

اك المصارف اإلسالمية بأقتناء شهادات اإليداع اإلسالمية عن طريق مبدأ المرابحة بالسلع 15  اشر

16 
ي العراق وحرص 

ي تقدم خدمات دراسة واقع التمويل األصغر ف 
جميع الجهات والمؤسسات التر

 التمويل األصغر بهدف توحيد الرؤى. 

 تصميم حمالت توعية ودورات تدريبية لصانىعي السياسات والجهات الحكومية المعنية.  17

18 
ي أسواق األوراق المالية الحكومية:  توسيع وتنوي    ع 

 قاعدة المستثمرين ف 
ي األسواق الرئيسة والثانوية. تحديد المتطلبات الالزمة لتوسيع  -

 قاعدة مشاركة المستثمرين ف 
-   . ي الكشف عن األسعار وعمليات التسجيل وتوسيع نطاق أساليب الطرح األوىلي

 تعزيز الشفافية ف 

 اعداد رزنامة او خطة الصدار األوراق المالية )حواالت الخزانة(.  19
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 الدائرة المبادرات المنجزة  ت

 دعم وتطوير إصدارات مرجعية من األوراق المالية الحكومية وتنشيط الوساطة المرصفية.  20

دائرة 
العمليات 
 المالية
 

21 
ي ما يتعلق بأنظمة التداول ونشر 

ي تعزيز وتوفت  مستلزمات البنية التحتية السليمة  ف 
اإلسهام ف 

 المعلومات. 

22 
المشاركة فيها لتشمل صناديق االدخار واالستثمار )كصندوق التقاعد والكمارك( توسيع نطاق 

كات التأمي     وشر

23 
( عىل وفق ما يستجد من تقنيات Data Centerمتابعة وتطوير وإدامة مركز البيانات )

 . )أوراكل(مستقبلية 

دائرة تقنية 
المعلومات 
 واالتصاالت 

 

24 
( عىل وفق ما يستجد من تقنيات Data Centerالبيانات )متابعة وتطوير وإدامة مركز 

 . )سيسكو(مستقبلية 

ونية لعمليات البنك والمراسالت اإلدارية الداخلية والخارجية كافة.  25  تطبيق األرشفة اإللكتر

26  . ي
وع ربط المصارف بواسطة الكيبل الضون   مشر

ي  27
اضية الخاصة للربط المرصف   وبرمجيات السيطرة والمراقبة الموحدة. منصات الشبكة االفتر

28 
بناء إطار عمل تنظيمي لوحدة االستقرار الماىلي  عىل وفق أفضل الممارسات والمتطلبات  

 الدولية. 

قسم 
االستقرار 
 الماىلي 
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 الدائرة المبادرات المنجزة  ت

29 

الماىلي تبدأ من إجراءات رصد وتحليل شامل ومستمر وضع آلية عمل شاملة لتحقيق االستقرار 
ي المحاور االتية:                                                            

ي النظام الماىلي ف 
                                                                                      للمخاطر ومواطن الضعف المحتملة ف 

 المخاطر المرتبطة بالمكونات الرئيسة للقطاع الماىلي كالمؤسسات واألسواق المالية.  -
قسم  المخاطر المرتبطة بالبت  التحتية كأنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.  -

االستقرار 
 الماىلي 
 

30 
صياغة إطار عمل واضح لسياسة االستقرار الماىلي يشتمل عىل آليات التعاون الفعال  

 .  الجهات المعنية بأداء القطاع الماىلي
 والتنسيق بي  

31 
 تصميم وإعداد سياسات وآليات تساعد عىل تجنب حدوث األزمات وتيشر اتخاذ التدابت  

ها 
ّ
 . الالزمة إلدارتها وحل

32 
ي ) إنشاء وإدارة المقسم

( للدفع بالتجزئة للمدفوعات عتر استخدام National Switchالوطت 
 البطاقات. 

دائرة 
 المدفوعات

 
33 

ي البنك المركزي لمبادئ البنك الدوىلي 
إجراء تقييم لمدى امتثال أنظمة التحويالت الدولية ف 

 (. CPSSولجنة أنظمة المدفوعات والتسويات )

 نظام المدفوعات. توفت  ضمانات للتحويالت عن طريق  34

 تطوير وبناء قاعدة بيانات رصينة وموثوقة لتقديم اإلحصائيات وتحليل البيانات.  35

دائرة 
االحصاء 
 واالبحاث
 

36 
ي تقديم المشورة 

ي تدعم إدارة البنك ف 
إصدار التقارير والدراسات ذات المعلومات األساسية التر

اع القرار 
ر
 االقتصادي. االقتصادية الموثوقة  والمناسبة لصن

37 
ي تتعلق 

اتيجيات التر وضع برامج وورش عمل وعقد ندوات توعوية حول السياسات والستر
 بالجانب االقتصادي. 
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 الدائرة المبادرات المنجزة  ت

اتيجية وطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب العمل عىل وضع.    38  ستر
مكتب 
مكافحة 
غسل 
االموال 
وتمويل 
 االرهاب

 

39 
ق األوسط وشمال أفريقيا   السىعي للخروج من وضع المتابعة مع مجموعة العمل الماىلي للشر

(FATF)  .  إىل وضع التحديث كل عامي  

40 
ي مجاالت محددة بهدف تحقيق 

 لوتطوير العمتوأمة العمل مع البنوك المركزية المتقدمة ف 
ي المهام المماثلة. 

دائرة  ف 
 االستثمارات

 تنوي    ع األدوات االستثمارية نوعيا وزمنيا وإدخال عمالت جديدة قابلة للتحويل.  41 

وقراطية.  . مراجعة اإلجراءات اإلدارية واختصارها من 42  أجل إزالة التعقيدات البت 
الدائرة 
 االدارية

 . (ISO 9001 )تطبيق المواصفة الدولية  43

دارة إقسم 
الجودة 
 الشاملة
والتطوير 
 المؤسسي 

 سحب الفائض النقدي.  44
دائرة 
اإلصدار 
 والخزائن

 رقابة وتقييم كفاءة وفعالية أداء دائرة المحاسبة.  45
دائرة 

 المحاسبة
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