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كلمة السيد المحافظ

الت تضمنتها الخطة
ان األهداف والمبادرات
ي
الستاتيجية للسنوات ( )2020 – 2016انطلقت من
ز
التمت واالرتقاء نحو
اق اىل
رؤية تأخذ البنك المركزي العر ي
بلوغ أهداف متقدمة وعىل أفضل الممارسات من أجل ان
ز
يأخذ البنك المركزي دوره المحوري يق تعزيز النمو
الماىل والنقدي واالرتقاء
االقتصادي وتحقيق االستقرار
ي
ز
المرصق والمؤسسات المالية.
بأداء القطاع
ي
ان بلوغ تلك األهداف يتوقف اىل حد كبت عىل تطوير البنية التنظيمية والهيكلية والقانونية والتقنية والرقابية
ر
والبشية ز يق البنك المركزي.
والتامج الالزمة لتحقيق تلك األهداف والغايات أريد لها ان تكون عىل
الت ثبتت المبادرات ر
ان الستاتيجية ي
ز
اىل من الرصد والمتابعة والتكييف والمرونة ،وبدون ذلك تبق مجرد طموح ـ ـ ـات ال أثر ل ـ ـ ـها يق
مستوى عـ ـ ـ ي
ً
ً
الواق ـ ـ ـع ،لذلك فقد أولينا اهتماما استثنائيا للمتابعة والمراجعة المستمرة وتقديم التقارير الدورية بشأن تنفيذها.
ز
الثان (لسنة  )2017هو ثمرة المتابعة الحثيثة لإلنجازات المتحققة ضمن توقيتاتها
ان التقرير السنوي
ي
ً
ز
وفقا للمبادرات المرتبطة بها ،مما ر
يؤش حيوية
والت تظهر التقدم يق اإلنجاز لكل هدف من األهداف و
المرسومة ،ي
ً
الت بذلت جهودا كبتة ز يق تحقيقها.
الخطة وتفاعل دوائر وتشكيالت البنك المركزي ي
ً
ً
ز
المؤسس يق متابعة تنفيذ الخطة وتقديمها التقارير
والتطوير
الشاملة
الجودة
إدارة
قسم
جهود
عاليا
نثمن
،
ختاما
ي
ز
وق اعداد هذا التقرير المهم.
المستمرة بشأنها ،ي
ومن هللا التوفيق
عىل محسن أسماعيل
ي
محافظ البنك المركزي

التقرير السنوي لعام 2017

2

قائمة المحتويات

الموضوع

الصفحة

كلمة السيد المحافظ

1

قائمة المحتويات

2

المقدمة

3

الماىل
اتيج األول  :دعم وتحقيق االستقرار
الهدف الست ر ي
ي

4

ز
ز
المرصق
الثان  :تعزيز وتقوية القطاع
الهدف الست ر ي
اتيج ي
ي

8

التنظيم للبنك المركزي
اتيج الثالث  :تطوير البنية التنظيمية والهيكل
الهدف الست ر ي
ي

9

اتيج الرابع  :تطوير رأس المال ر
البشي
الهدف الست ر ي

12

اتيج الخامس  :تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية
الهدف الست ر ي

13

توزي ــع المبادرات المنجزة عىل األهداف الستاتيجية لعام 2017 - 2016

13

توزي ــع المبادرات المنجزة لعام  2017عىل األهداف الستاتيحية

14

توزي ــع المبادرات المنجزة لعام  2017عىل دوائر البنك المركزي

14

المبادرات المنجزة لعام 2017

15

التقرير السنوي لعام 2017

3

المقدمة
ً
ً
المؤسس عن طريق وصفه نهجا يساعد عىل ديمومة وضمان تحقيق األهداف الستاتيجية
إيمانا من البنك المركزي بأهمية العمل
ي
اتيج ولما يمتلكه البنك المركزي العراق من حوكمة سليمة وهيكل تنظيم مرن وموارد ر
بشية كفوءة تؤهله لرسم
للتخطيط الست ر ي
ي
ي
وتحقيق ومراقبة اإلنجاز ألهدافه الرئيسة ورؤيته ورسالته بالشكل األمثلً ،
بناء عىل ذلك كله جاءت الستاتيجية للسنوات
ٍ
ً
( ) 2020- 2016استمرارا لهذا النهج الذي اعتمده البنك منذ سنوات طويلة أدت إىل تحقيق أهدافه الرئيسة بما يحقق األهداف
ز
ز
ز
االجتماع ،وقد تضمنت األهداف
وتحسي مستوى الرفاه
الوطنية يق سبيل المساهمة يق التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة
ي
يأن -:
الرئيسة ما ي
الماىل.
 الهدف األول  :دعم وتحقيق االستقراري
ز
ز
المرصق والمؤسسات المالية.
الثان  :تعزيز وتقوية القطاع
 الهدف يي
التنظيم للبنك المركزي.
 الهدف الثالث  :تطوير البنية التنظيمية والهيكلي
 الهدف الرابع  :تطوير قدرات رأس المال رالبشي.
 الهدف الخامس  :تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية.ز
ز
َّ
الت تصب يق تحقيق
الت أسهمت يق تحقيق األهداف الفرعية ي
ويتضمن هذا التقرير ما تم إنجازه من مبادرات أثناء عام ( )2017ي
اق (. )2020-2016
األهداف الرئيسة لخطة البنك المركزي العر ي
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الماىل
الهدف األول  :دعم وتحقيق األستقرار
ي
الماىل
تأسيس وحدة األستقرار
ي
ز
بهدف تعزيز مكانة البنك المركزي يق الحد من المخاطر
ز
الكىل
المستويي
النظامية واتخاذ اإلجراءات التحوطية عىل
ي
والجزن المدعمة بنظم مناسبة لإلنذار المبكر تتالءم مع
ي
ز
التغتات يق البيئة االقتصادية قام البنك المركزي ببناء إطار
الماىل عىل وفق أفضل
تنظيم لقسم االستقرار
عمل
ي
ي
ُ
ضعت آلية عمل شاملة
الممارسات والمتطلبات الدولية إذ و ِ

والحصول عىل بيانات من مختلف المؤسسات المالية
والمرصفية العراقية ،وقام بتطوير نماذج رياضية لتحديد قدرة
الماىل عىل امتصاص تداعيات األزمات وتصميم وتنفيذ
النظام
ي
اختبارات التحمل ) (stress testingشكل دوري عن طريق
االطالع عىل التجارب الدولية وتحديد العنارص المطلوب
اختيارها وتحديد كفاية رأس المال بحسب متطلبات بازل )(III
َّ
وسيتم إعداد برنامج إلختبار صحة هذه النتائج وإطالق
للتنامج ز يق عام ( .)2018
النسخة النهائية ر

الماىل تبدأ من إجراءات رصد وتحليل شامل
لتحقيق االستقرار
ي
ز
الماىل
ومستمر للمخاطر ومواطن الضعف المحتملة يق النظام
ي
مؤشات االستقرار الماىلَّ ،
ر
فتم
عن طريق تحديد وتطبيق
ي
ر
مؤشات ضمن المعايت العالمية وباستخدام
االعتماد عىل
ً
ً
أيضا تحليل ر
مؤشات
األساليب اإلحصائية المعتمدة عالمياَّ ،تم
الماىل من أجل أن تعكس واقع البنية
البنية التحتية للنظام
ي
اق.
التحتية للنظام
الماىل العر ي
ي
ومن ناحية أخرى َّتم اعداد التقرير السنوي الخاص باالستقرار

تعزيز أنظمة الرقابة الشاملة المبنية عىل المخاطر

الماىل الذي ر
نش عىل موقع البنك و الذي تضمن موضوعات
ي
ز
ر
المرصق والمخاطر
التجميع لالستقرار
جديدة لقياس المؤش
ي
ي
ز
المرصق
المرصفية المحتملة وحجم التكزات المرصفية للجهاز
ي
ر
الماىل،
تجميع للشمول
مؤش
والسالمة المالية ،وقياس
ي
ي

لغرض تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة ،عن طريق

وقياس عمق ومرونة األسواق المالية ،وعمل البنك عىل صياغة

تجميع البيانات المالية للمص ـ ــارف محــل التقييم (العينة)

الماىل يشمل آليات
إطار عمل واضح لسياسة االستقرار
ي
التعاون والتنسيق ز
الماىل عن
بي الجهات المعنية بإداء القطاع
ي
ر
المؤشات
طريق االطالع عىل التقارير والدراسات الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصة ب

( )2016-2015-2014وتحليل هذه البيانات

ز
المبت عىل المخاطر قام البنك المركزي
من أجل تعزيز التنظيم
ي
بتطبيق نظام ) (camelمعايت التقييم الموحد عىل المصارف

للس ــنوات

وتقييمها واستخراج النسب وإعداد تقارير ومراجعتها واعتماد
درجة التقييم عىل وفق هذا النظام ومن ثم ر
نشها عىل الموقع
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ً
ز
اق ،وانطالقا من ميثاق لجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنة
اإللكت ي
ون للبنك المركزي العر ي
التدقيق وبــهدف االرتقاء باألداء حرص البنك عىل االعتماد عىل
ز
ز
ون لمواكبة التطور الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصل يق بيئة
أنظمة التدقيق اإللكت ي
ً
األعمال لهذا البنك وفقا ألفضل الممارسات عن طريق اقتناء
التدريج إىل التدقيق
نسخة من نظام ) (ACLلغرض التحول
ر ي
ز
َّ
وسيتم التعاقد مع خبت للتدريب عىل النظام
ون
اإللكت ي
وللكشف عن حجم سيولة المصارف ومدى قدرتها عىل
ز
ز
االلتامات يق األمد القصت والمتوسط  ،قام البنك
مواجهة
ز
صاق التمويل
بتطبيق نسبة تغطية السيولة ) )LCRونسبة
ي
ً
المستقر ) (NSFRوفقا لمتطلبات بازل ) (IIIواعتماد كلتا
ً
ز
النسبتي كأجر ًاء رقابيا ،إذ َّتم التعديل عليها بما يتوافق مع

المحددات الرئيسة للستاتيجية عن طريق االطالع عىل
التجارب المحلية مثل ستاتيجية جهاز مكافحة اإلرهاب ،و َّتم
اإلقرار عىل الصيغة النهائية للستاتيجية الوطنية بتاري ــخ
( )2017/8/7وقيام البنك  /مكتب مكافحة غس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال
ز
رسم جرى توزيعه عىل
وتمويل اإلرهاب بإصدارها يق كتاب
ي
ز
ر
ون
الجهات ذات العالقة كافة ونشها عىل الموقع اإللكت ي
ً
جار حاليا عىل
الخاص بالبنك ) )www.cbi.iqوالعمل
ٍ
تنفيذها ز يق مكتب غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

البيانات المعتمدة ز يق العراق .

الماىل
تعزيز الشمول
ي

الماىل
حماية النظام
ي
ز
المرصق
اق بشكل عام والقطاع
ي
بهدف حماية االقتصاد العر ي
بشكل خاص من األثار الخطتة لجرائم غسل األموال ،وبما أن

ُي ُّعد إعمام الخدمات المالية ر ز
كتة أساسية لتحقيق الرخاء
ً
ً
ّ
المشتك ،وعنرصا محفزا للحد من الفقر ،إن تعزيز وتطوير
ز
الماىل يق العراق البالغ ما يقرب من  %12يهدف إىل
الشمول
ي
تمكي ر
ز
الشائح االجتماعية كافة من الوصول إىل الخدمات
الت
المرصفية وإتاحة فرص الحصول عىل الخدمات األساسية ي

الماىل هو من أهم األهداف الفرعية لدعم وتحقيق
حماية النظام
ي

الرسم للجميع ،ولوضع المتطلبات
الماىل
يقدمها النظام
ي
ي
ز
الماىل يق العراق قام البنك
األساسية لصياغة ستاتيجية الشمول
ي
َّ
الماىل وقد أعد هذا الفريق
المركزي بتشكيل فريق للشمول
ي

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فقام بتشكيل لجنة

الماىل عن طريق االطالع عىل التجارب
دراسة عن الشمول
ي

تولت إعداد مسودة الخطة الستاتيجية الوطنية لمكافحة غسل

الدولية ووضع خطة إلطالق مسودة الشمول وقام بإعداد
ر
الماىل
المؤشات والبيانات الخاصة بالشمول
استمارة تضمنت
ي

الماىل عمل البنك المركزي عىل وضع ستاتيجية وطنية
االستقرار
ي

األموال وتمويل اإلرهاب ووضع
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ً
وإعمامها عىل المصارف والجهات ذات العالقةَّ ،
وتم أيضا
ز
َّ
وسيتم
الماىل يق نهاية عام (،)2017
وضع مسودة الشمول
ي
تشكيل لجنة عليا بمشاركة الجهات ذات العالقة وبرئاسة
الماىل ز يق الع ـ ـ ـ ـ ـراق.
السيد المحافظ إلقرار استاتيجية الشمول
ي

فقد َّتم منح المبالغ اآلتية- :
اع ( )15,117,416,999دينار.
• المرصف الزر ي
• المرصف العقاري ( )400,000,000,000دينار.
الصناع ( )17,677,000,000دينار.
• المرصف
ي
• صندوق اإلسكان ( )424,000,000,000دينار.

تطوير قطاع التمويل األصغر
ً
ز
نظرا للوظيفة المحورية للتمويل الصغت يق تحقيق التنمية

تعزيز حماية المستهلك

االقتصادية واالجتماعية وتحقيق النمو المتوازن وبشأن مبادرة

مستهلك الخدمات المالية
بهدف ضمان مستوى جيد لحماية
ي
ز
ز
القانون واإلجراءات الرقابية ورصد
يق العراق ووضع اإلطار
ي

اآلن - :
( )2017عىل النحو ي
ً
 -مبادرة ( )1ترليون (تمويل صغت) َّتم منح ( )15مرصفا مبلغ

اق
االمتثال لمتطلبات حماية المستهلك قام البنك المركزي العر ي
بإصدار إعمامات إىل المصارف ر
الماىل كافة
وشكات التحويل
ي
ز
ر
ون المتضمنة - :
وشكات مزودي خدمات الدفع اإللكت ي

( )430,233,000,000دينار للمصارف الخاصة ،إذ َّتم تمويل

• اإلعمام الخاص بنموذج استمارة الشكاوى الموحد المرقم
بالعدد ( )333/4/9والمؤرخ زق (َّ )2017/7/30
ليتم العمل
ي
بموجبها الستقبال الشكاوى.

البنك المركزي الـ ( 6ترليون) فقد وصل المنح نهاية عام

( )18,583,000,000دينار أثناء عام ( )2017وبذلك يصبح
مجموع ما َّتم منحه منذ بدء المبادرة ولغاية تاريخه اعاله
( )1508ر
مشوع منذ انطالق المبادرة إىل نهاية عام (. )2017
 مبادرة ( )5ترليون (تمويل متوسط وكبت) َّتم منح المصارفالمتخصصة وصندوق اإلسكان منذ بدء المبادرة إىل نهاية
 )1,467,499,416,999( 2017دينار أما أثناء عام ()2017

• اإلعمام الخاص بدليل حماية المستهلك المرقم بالعدد
ً
ز
( )392/4/9والمؤرخ يق ( )2017/9/11الذي جاء مكمال
للتعليمات المرقمة بالعدد ( )427/1/9ز يق (.)2016/11/7
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ر
بروشات خاصة بالتوعية المرصفية وحماية
إذ َّتم إعداد
ز
الماىل وقد شارك البنك يق معرض بغداد
الجمهور والشمول
ي
الدوىل ز يق شهر أيلول.
ي
ز
وتمت المشاركة يق المؤتمر السنوي الثالث بعنوان (دور البنك
ز
الماىل) والتعريف بأهمية حماية
المركزي يق تحقيق االستقرار
ي
ً
المستهلك والتوعية المرصفية َّ
ويتم حاليا التنسيق مع المكتب
ز
َّ
ون
اإلعالم ودائرة تقنية المعلومات ليتم إعداد موقع إلكت ي
ي
وصفحة فيس بوك خاص بالتوعية المرصفية وحماية الجمهور.

األمريك لدى بنك
• االستثمار بالسندات األوربية بعملة الدوالر
ي
فرانس.
ز
الصيت ،إذ َّتم رشاء ()3,196,750,00
•االستثمار بعملة اليوان
ي
صيت أي ما يعادل ( )500مليون دوالر امريكَّ ،
ز
وتم
يوان
ي
ي
استثمار سندات حكومية صينية بقيمة ( )3,001,750,00مع
ً
بنك  Bank Of China ' peoplesلكون العائد عليها عاليا ،مع
ز
صيت بالحساب النقدي.
بقاء ( )195مليون يوان
ي
ً
• فتح اعتمادات لتصدير النفط الخام مجموعها ( )173اعتمادا
أرسلت جميعها إىل البنوك المراسلة.
ز
َّ
وتم االستثمار بالصكوك اإلسالمية للتنمية /جده يق
( )2017/9/26وبمبلغ ( )1,500,000,000دوالر بحسب
خطة االستثمار .

استقرار سعر الرصف
اق
بهدف دعم وتحقيق االستقرار
الماىل قام البنك المركزي العر ي
ي
بمجموعة من االستثمارات ،والسيما الخارجية منها عن طريق
العرن والبنك المركزي
تجديد الودائع لدى صندوق النقد
ري
الفرنس عن طريق
ي

(نظام FXTرويتز) وبحسب تاري ــخ

االستحقاق والحصول عىل أفضل األسعار عن طريق متابعة
ز
معلومان لالطالع
أسعار السوق يق جهاز ) Eikonرويتز) (نظام
ي
عىل االسواق العالمية وعىل أسعار السندات والفائدة والمخاطر
ً
ز
المتعلقة بها)  ،فضال عن تجديد الودائع يق كل من البنك
اق
اىل وبنك إنكلتا ،وعمل البنك المركزي العر ي
االحتياط األست ي
ي
ً
ز
ليت إىل الدوالر
أيضا عىل تحويل عملة اليورو والباون اإلست ي
األمريك بإستخدام المنصة اإللكتونية ) )FXTلغرض الحصول
ي
عىل أفضل األسعار ،ومن أجل تنوي ــع االستثمارات الخارجية قام
يأن -:
البنك بما ي
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ز
ز
المرصق والمؤسسات المالية
الثان  :تعزيز وتقوية القطاع
الهدف الست ر ي
اتيج ي
ي
دعم وتطوير الصناعة المرصفية اإلسالمية

دعم إنشاء مؤسسة لضمان الودائع

ز
لغرض دعم وتطوير الصناعة المرصفية اإلسالمية يق العراق قام

َّ
ز
المودعي
إن نظام ضمان الودائع يساعد عىل حفظ حقوق
ز
الماىل ويسهم يق زيادة التعامل مع الجهاز
وحماية النظام
ي
ً
ز
الت يثتها صندوق
ي
المرصق ،فضال عن كونه أحد المتطلبات ي
ز
المرصق قام البنك المركزي بعقد
الدوىل ،ولتطوير النظام
النقد
ي
ي

األوىل للفقرات أدناه وضمن مهامه
البنك المركزي باإلصدار
ي
ز
َّ
سيتم إصدارها
والت
الواردة يق قانون رقم ( )56لعام ( )2004ي
ز
اآلن - :
بشكلها
وه ي
ي
النهان يق المدة المقبلة ي
ز
اإلسالم ودليل إدارة المخاطر يق
• إصدار ضوابط التمويل
ي
المصارف اإلسالمية وإصدار دليل باصطالحات الصتفة
ز
ز
يق
المرقمي ()379/3/9
إعمام البنك
بموجب
ي
( )2017/12/24و( )498/3/9ز يق (. )2017/12/19

لقاء مع المصارف الحكومية الخاصة لغرض االتفاق عىل اإلطار
التنظيم والنسبة عىل الودائع المشمولة بالتعويض َّ
وتم إعداد
ي
تطبيق من قبل هذه المصارف للتعرف عىل كلفة
أنموذج
ي
ز
إجماىل ودائعها و تم توجيه دعوة لعقد
االنضمام يق ضوء
ي
ُّ
اجتماع اللجنة التحضتية إلنشاء ر
وتسلم الجداول
الشكة

• إصدار دليل هيئة الرقابة ر
الداخىل
الشعية وقسم التدقيق
ي
ز
ر
ع ومراقبة االمتثال يق المصارف اإلسالمية ،وذلك بموجب
الش ي
اإلعمام المرقم ( )511/3/9ز يق (. )2017/12/25

وتحليها إذ َّتم تبليغ المصارف بتأسيس ر
الشكة وإعداد الوثائق
ز
الالزمة لذلك بما فيها رأس المال ،إذ َّتم توجيه إعمام يق
( )2017/11/21مرقم بالعدد (َّ )16782/2/9
وتم تأكيد هذا

ز
التكافىل .
التأمي
• إصدار ضوابط ودليل
ي

ز
اإلعمام يق ( )2017/12/13باإلعمام المرقم بالعدد

اإلسالم ،بموجب
• إصدار مسودة قانون صكوك االستثمار
ي
الكتاب المرقم ( )245/3/9ز يق (. )2017/6/11
• االنضمام بالعضوية الكاملة إىل هيئة المراجعة والمحاسبة
للمؤسسات اإلسالمية ) )AAIOFIبتاري ــخ (. )2017/12/27

( ، )17824/2/9وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية
وقانونية خاصة بتأسيس ر
الشكة العراقية لضمان الودائع من
قبل السيد مستشار البنك المركزي (وليد عيدي) ُرفعت إىل
السيد المحافظ .
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ز
اإلسهام يق تطوير األسواق المالية
ز
لغرض اإلسهام يق تطوير األسواق المالية والسيما السوق النقدي
ز
ز
يق العراق إلتاحة فرصة لمشاركة المصارف كافة يق نظام االيداع
المركزي لألوراق المالية لغرض إدارة سيولتها وتنوي ــع األدوات
َّ
يأن - :
االستثمارية  .تم ما ي
 .1مشاركة المصارف اإلسالمية ر
لشاء السلع عن طريق المزادات
ز
الت تنفذ يق (نظام شهادات اإليداع
الت يصدرها البنك المركزي ي
ي
ز
َّ
الفعىل يق ( )2018/1/7وتم إصدار
اإلسالمية ( (ICDوكان العمل
ي
ز ز
ز
الثان يق عام ( )2017وبمبلغ مقداره
اصداريتي اثناء شهر كانون
ي
( )26مليار دينار.

البيع ر
والشاء لألوراق المالية للمصارف فيما بينها وذلك لغرض
توفت السيولة لإلصدارات األولية وتسهيل تداولها وتحويلها إىل
ز
الفعىل وبحسب رغبة المصارف بتاري ــخ
نقد يق الوقت
ي
(. )2017/5/7
ز
 .3لغرض مواكبة التطورات يق مجال العمل االستثماري بدأ
العمل باإلجراءات األولية باالستثمار عن طريق نظام اإليداع
جار عىل تطوير النظام بإضافة
المركزي لألوراق المالية والعمل ٍ
وحدة االستثمار وسيكون الطلب االستثماري من قبل المرصف
ر ً
مباشة عن طريق النظام.

 .2بدأ العمل الفع يىل بنظام المتاجرة من أجل تداول اإلصدارات
األولية من األوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي ووزارة المالية
ز
عن طريق نظام المتاجرة الذي يسهم يق تسهيل عملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيات

التنظيم للبنك المركزي
اتيج الثالث  :تطوير البنية التنظيمية والهيكل
الهدف الست ر ي
ي
ز
قام البنك المركزي بتأسيس قسم ُي ز
عت بإدارة المخاطر يق
ز
مطلع عام (  ) 2017يسهم هذا القسم يق تحقيق أهداف البنك
ز
ماىل ثابت يقوم عىل أساس
المتعلقة يق الحفاظ عىل نظام ي
ز
التنافس يق السوق وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية
ز
االقتصادية للعراق و بناء أسس سليمة إلدارة المخاطر يق البنك
ز ز
ر
ونش ثقافة ادارة المخاطر ز
العاملي يق البنك والنظام
بي جميع
ً
ز
الماىل كال وفتح قنوات تعاون وتنسيق مع بعض البنوك يق
ي
ز
المنطقة لنقل وممارسة أفضل التجارب والمعايت الدولية يق
ز
األردن و البنك
إدارة المخاطر ومثال ذلك البنك المركزي
ي
ز
اللبنان و البنك المركزي المرصي ،عن طريق تحديد
المركزي
ي

اق
المالية إلجراء تقييم لمدى امتثال نظام المدفوعات العر ي

الت قد تتعرض لها دوائر البنك المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـركزي
المخاطر المحتملة ي

الدوىل
اق مع البنك
ي
للمعايت الدولية ،تعاون البنك المركزي العر ي

وإعداد سجل للمخاطر المحتملة وبناء مصفوفة المخاطر
الخاصة بهذا البنك بمنهجية عمل عىل وفق المعايت الدولية
))ISO 31000:2009, ISO73:2009, ISO 31310:2009
ز
وبــهدف دعم استمرارية العمل يق المصارف قام البنك بإعداد
تعليمات رقابية شاملة عىل وفق المعايت الدولية
) (ISO 22301وتوصيات لجنة بازل وهو بصدد اإلصدار.
ز
ون
وبــهدف التحول من التعامل النقدي إىل الدفع اإللكت ي
بجميع أصنافه بما ّ
يسهم زق خلق بيئة للتنافس ز
بي المؤسسات
ي
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اق وتقليل المخاطر
من أجل تقييم نظام المدفوعات العر ي

بالتجزئة ،والسيما العمليات المرصفية بواسطة الهاتف النقال

المتعلقة بالسيولة واالئتمان إذ قام البنك المركزي بدراسة

إذ قام البنك المركزي بتهيئة إجراءات الربط وإتمام أول عملية
ز ر
كت آسيا وزين .
ربط ناجحة بي ش ي

وتحليل المعايت الدولية وتطبيق مبادئ البنية التحتية
لألسواق المالية )َّ (PFMIS
وتم تحديد مبادئ البنية التحتية
والت تركز عىل
ألسواق المال بمتطلبات خاصة يمكن تنفيذها ي
متطلبات السالمة والكفاءة للحد من المخاطر النظامية وتعزيز
الماىل ،ومن أهم تلك المبادئ (ضمانات
الشفافية واالستقرار
ي
إلدارة التعرضات االئتمانية ،المخاطر التشغيلية ،مخاطر
السيولة ،األسس القانونية ،مبدأ إطار اإلدارة الشاملة
للمخاطر) .
ولغرض تطبيق مبادى البنية التحتية والمعايت الدولية

و بهدف ربط األنظمة المرصفية الشاملة ولتسهيل انسيابية
ً
ونيا ومن غت تدخل ر
بشي قام
العمل وتحديث البيانات إلكت
البنك بتنفيذ ر
مشوع ربط األنظمة المرصفية إذ َّتم ربط عدد
جار عىل ربط
اق والعمل ٍ
من المصارف بنظام المدفوعات العر ي
ز
جميع المصارف العاملة يق العراق وبحسب الخطة الزمنية
الموضوعة من قبل هذا البنك ،و بهدف تعزيز استخدام
ز
العمالت العربية يق تسوية المعامالت البينية للتقليل من
ز
اللجوء إىل المراكز المالية العالمية يق مقاصة وتسوية
اقليم لتسوية
المدفوعات العربية البينية َّتم إنشاء نظام
ي

الدوىل ،قام البنك المركزي
لألسواق المالية بالتعاون مع البنك
ي
ز
اق وبالتعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة يق
العر ي

ومقاصة المدفوعات العربية البينية المرتبطة بالمعامالت

العراق وسوق العراق لألوراق المالية بدراسة مسودات قانون

عت الحدود ز
بي الدول العربية عن
االقتصادية واالستثمارية ر

اق واللوائح ذات الصلة المرسلة من قبل البنك
المدفوعات العر ي
َّ
وتم عقد اجتماعات عدة لمناقشة بنود قانون
الدوىل
ي

طريق ربط البنوك المركزية العربية  ،و قام البنك المركزي

اق وتحديد السياسات واإلجراءات لتحسينه
المدفوعات العر ي
َّ
وسيتم تطبيق هذه المبادئ بعد اكتمال العمل و إصدار قانون
المدفوعات والضوابط الملحقة بعد إنجاز جميع المعايت
وتطبيقها إذ َّتم االنتهاء من إعداد مسودة عدد ( )2من أصل
الوطت ،الئحة الوكالء) وبشأن ر
ز
مشوع
(( )4قانون المدفوعات
ي
ز
ز
موظق الدولة ولغرض التحول من النقد إىل
توطي رواتب
ي
ز
ز
ون بأدواته كافة والشعة يق إنجاز المعامالت
الدفع اإللكت ي
وتطوير عمل الوزارات و المؤسسات كافة وبعد نجاح عملية
ز
ز
ز
موظق البنك المركزي بفرعيه يق بغداد والبرصة
توطي رواتب
ي
والعمل جار عىل تعميم ر
ز
توطي الرواتب عىل الوزارات
مشوع
ٍ
والمؤسسات الحكومية وتشكيالتها كافة ومن أجل الدفع عن
ز
ز
الحارص الكثت من
طريق الهاتف النقال امتلك العراق يق الوقت
المزايا الرئيسة الت من المتوقع أن ّ
تسهل اعتماد نـ ـ ـ ـظام الدفع
ي

اق بعقد اجتماعات عدة لوضع الخطوات الالزمة للعمل
العر ي
عىل النظام وقام بمناقشة تصميم النظام من الناحية (الفنية
والتنظيمية والقانونية) .
ً
اق أيضا بتشكيل مجلس المدفوعات
وقام البنك المركزي العر ي
ز
التنظيم ووافق عليه مجلس
اق ضمن هيكله
الوطت العر ي
ي
ي
ً
اق
إدارته وذلك نظرا اىل توسع عمل أنظمة المدفوعات العر ي
وارتباط أعمالها مع جهات داخلية من جهة وجهات خارجية
من المؤسسات والوزارات والهيئات من جهة أخرى .
قام البنك بوضع ستاتيجيات لتطوير نظم الدفع والتسوية
ومتابعة تنفيذها ،عىل وفق أفضل الممارسات الدولية وضمان
سالمة وكفاءة تلك األنظمة زق األسواق المالية ووضع ز
البت
ي
اق
التحتية الالزمة للتحقيق .وقام البنك المركزي العر ي
ز
اق) م ـ ـ ـ ـ ـ ـن قبل مجلس
بإنشاء(مجلس المدفوعات
الوطت العر ي
ي
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إدارة هذا البنك إذ أدرج ضمن الهيكل
ي
ً
ً
ً
ز
اق يق تحديد
حلقة استشارية داعمة للبنك المركزي العر ي
اق.
وتوضيح التوجه الست ر ي
اتيج ألهداف البنك المركزي العر ي
وبــهدف أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ( تفعيل
ز
ون ) قام البنك بأتمتة جميع التحويالت
أدوات الدفع اإللكت ي
المالية ز
بي دوائر ومؤسسات الدولة واستحصال المستحقات
ً
اق باستخدام أوامر الدفع بدال
عن طريق نظام المدفوعات العر ي
ز
من الصكوك ،و قد بدأ العمل يق بعض الوزارات (وزارة العمل
االجتماع ،وزارة النفط /رشكة خطوط
دائرة التقاعد والضمان
ي
األنابيب النفطية ،وزارة النقل /دائرة السكك الحديدية ،دائرة
ز
الرصائب  ،الجمارك) وقد قام هذا البنك بأتمتة عمل لجان
ز
المشتيات عن طريق استخدام أوامر الدفع اإللكتونية يق دفع
ً
المستحقات للجهات الخارجية بدال عن النقد أو الصكوك.
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تعزيز واستكمال ز
البت التحتية
 -1أنجز البنك المركزي ر
مشوع تعزيز منظومة األمن والحماية
اإللكتونية (المرحلة األوىل) عن طريق إنشاء أحدث منظومات
ز
التشفت والعمل مستمر لتعزيز امن وحماية البيانات يق البنك إذ
َّتم تشغيل وبرمجة المنظومة الفعلية للجدران النارية
اآلن - :
) )PaloAlto 5050عىل النحو ي
• حماية خوادم وأنظمة البنك المركزي من مخاطر االختاقات
والتهديدات القادمة من االنتنت.
ز
تأمي جميع قنوات االتصال مع مركز البيانات )(VLAN
•
الداخلية والخارجية من أجل ضمان الحماية القصوى ضد
التهديدات واالختاقات االلكتونية.
 -2تنفيذ اتفاقية كبار المؤسسات مع رشكة Microsoft

التدريج إىل مركزية الحسابات قام البنك
لغرض التحول
ر ي

) (Microsoft Enterprise Agreementوالبدء بعملية

اق بتوحيد العمليات المحاسبية عىل األنظمة
المركزي العر ي
ً
ز
اإللكتونية يق دائرة المحاسبة حرصا عىل قرار مجلس إدارة هذا
المرحىل عىل وفق ضوابط
البنك إذ ُوضعت إجراءات التحول
ي
َّ
الت قد تصاحب
ومعايت خاصة وتم تحديد جميع المعوقات ي

تفعيل رخص وتحديث أنظمة التشغيل ) Windows10وبرامج

التدريج للتعامل بأوامر
جار بالتحول
عملية التحول والعمل ٍ
ر ي
ً
الدفع داخل وخارج البنك المركزي بدال من التعامل بالصكوك،
ً
ّ
ر ً
ز
مباشا بنظام
وق عام (  ) 2017تم إدراج وزارة المالية مشاركا
ي
ز
ون بموجب إعمام البنك المرقم
المقاصة اإللكت ي
(  ) 1335/23ز يق ( . ) 2017/9/28
وقام البنك المركزي بربط حسابات فرع البرصة بالمركز عن

) (MS Office 2016الخاصة بحاسبات البنك المركزي
جار عىل التعاقد من أجل رشاء تراخيص اضافية
اق ،والعمل ٍ
العر ي
ز
المستخدمي.
) (True-upمن اجل تغطية جميع
اق بأنهاء إجراءات التعاقد لتنفيذ
 -3قام البنك المركزي العر ي
ر
مشوع الخدمات االستشارية الخاصة بتقديم جملة من
االستشارات منها تطوير بنية دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت
ز
وتجهت متطلبات تقديم العروض ) (RFPالخاصة بالنظام
ز
األساس وتطوير العمل عىل وفق المعايت الدولية بما
المرصق
ي
ي
يوافق بيئة العمل المرصفية ولتسهيل عمليات ر
االشاف والرقابة

المحاست (.)ICBS
طريق النظام
ري

المرصفية والعمل جار عىل تنفيذ ر
المشوع.
ٍ

قام البنك المركزي بإعداد الدليل اإلرشادي الخاص بنظام إدارة
ً
تمهيدا لتنفيذهَّ ،
وتمت تلبية
المؤسس وذلك
وتقييم األداء
ي
المتطلبات الخاصة بالمواصفة الدولية )(ISO9001:2015
عىل إحدى دوائر البنك وبالتحديد (دائرة اإلصدار والخزائن)
ً
تمهيدا للحصول عىل الشهادة الدولية ز يق مجال إدارة النقد .

 -4إنشاء شبكة افتاضية ) (VPNاحتياطية باستخدام منظومة
)(PaloAlto VM-200وستكون مخصصة لربط المصارف
ز
لتكون بديلة للشبكة الحالية يق حال حدوث أية مشكلة أو عطل
جار عىل تنصيبها عىل جميع المصارف.
والعمل ٍ
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ز
ز
بتجهت فرعه يق أربيل باألجهزة
 -5قام البنك المركزي
الشبك ومجهزات القدرة المستمرة
والمعدات الخاصة بالربط
ي
ً
مع ربطها مع الطوابق كافة واختيار النقاط الشبكية كافة فضال
عن تأسيس نقاط شبكية جديدة.

 -8تطبيق معايت شبكة حماية المستخدم المعتمدة والمطلوبة
من قبل رشكة ) (SWIFTبما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بتقنية
ز
المعلومات واالتصاالت يق البنك بالتعاون مع رشكة التدقيق
الدولية ).(KPMG

 -6قام البنك المركزي بالتعاقد مع وزارة االتصاالت /ر
الشكة
العامة لالتصاالت بتنفيذ ر
مشوع إنشاء شبكة مرصفية تعمل
الضون إذ استحصل الموافقات الخاصة
عىل تقنية الكيبل
ي
ر
للمشوع من الدوائر ذات العالقة
باألعمال المدنية
(أمانة بغداد ،عمليات بغداد ،الكهرباء ،الطرق والجسور )...
ُّ
ر
بالمشوع والبدء
جار عىل تسلم المواد الخاصة
والعمل
ٍ
بالتنفيذ.
 -7استحداث نظام لتحديث األرشفة اإللكتونية لعمليات
البنك كافة والمراسالت اإلدارية الداخلية والخارجية
) (Docushareمن رشكة )َّ ، )Xerox
وتم االنتهاء من تنصيب
ً
وحاليا يجري مخاطبة ر
الشكة
النسخة المرخصة من قبل البنك
لغرض البدء بعملية تنصيب النظام.

اتيج الرابع  :تطوير رأس المال ر
البشي
الهدف الست ر ي
بهدف رفع كفاءة وفاعلية الموارد ر
البشية للبنك المركزي
ز
اق دورات مختلفة
والقطاع
المرصق عقد البنك المركزي العر ي
ي
ز
يأن - :
وه كما ي
يق مجاالت وتخصصات متنوعة ي
• المعايت الدولية إلعداد التقارير المالية.
• إدارة المخاطر المرصفية.

• تحليل وتقييم أداء المصارف والفروع المحلية واألجنبية.
• بناء المحافظ المثىل لالحتياطيات األجنبية.
ر
المؤشات االقتصادية  /مستوى أداء األسواق
• تحليل أداء
المالية.
• تحليل وتقييم أداء المرصف ألغراض االقتاض.

الماىل.
• السياسات االقتصادية لتحقيق االستقرار
ي

ز
األمريك
يت
ي
• مكافحة غسل األموال وقانون االمتثال الرص ر ي

• استشارات  VIPللقيادات اإلدارية.

والمعامالت المرصفية اإللكتونية وقانون مكافحة جرائم أمن

• مراقبة السياسات المالية.

معلومات البنوك .
•

تدقيق أنظمة المعلومات CISA.
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اتيج الخامس  :تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية
الهدف الست ر ي
بهدف تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية وبناء أسس متينة التخاذ القرار يقوم البنك بإصدار تقارير ودراسات تتضمن
ُ ّ
وصناع القرار االقتصادي عن طريق التقارير اآلتية - :
معلومات أساسية تدعم إدارة البنك
 .1تقرير عن تطور معدالت أسعار الفائدة.
ّ
الدوىل.
الموحد وإرساله إىل صندوق النقد
العرن
 .2إبداء الملحوظات وتحديث بيانات تقرير آفاق االقتصاد
ري
ي
ر
اق.
 .3تقرير مؤشات مبيعات العملة األجنبية لدى البنك المركزي العر ي
القياس ألسعار المستهلك ز يق العراق.
 .4تقرير الرقم
ي
 .5التقرير االقتصادي.

توزي ــع المبادرات المنجزة عىل األهداف الستاتيجية لعام 2017 - 2016
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توزي ــع المبادرات المنجزة لعام  2017عىل األهداف الستاتيجية

توزي ــع المبادرات المنجزة لعام  2017عىل دوائر البنك المركزي

التقرير السنوي لعام 2017

15

المبادرات المنجزة لعام 2017
ت

المبادرات المنجزة

الدائرة

اتاحة المزيد من المرونة واالستقاللية للقيادات االدارية يف اتخاذ القرارت ذات العالقة
بطريقة االستفادة من الموارد المتاحة لديها
ر
الستاتيجيه
استحداث االقسام والشعب وتشكيل اللجان الواردة ضمن محاور الخطة
إزالة االزدواجية والتعارض يف أداء األعمال إن وجد

4

زيـادة مستـوى التنسيـق والتكامـل بي اختصاصـات مديريات وأقسام البنك المختلفة
وأنشطتها

5

االهتمام بمعايت اختيار القيادات اإلدارية
العمل عىل وضع ر
استاتيجية وطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
ر
االلكتونية (المرحلة االوىل ) من خالل انشاء احدث
تعزيز منظومة االمن والحماية
منظومات التشفت

الدائرة اإلدارية

مكتب مكافحة غسل
األموال وتمويل االرهاب

تراخيص  Microsoftلكبار المؤسسات

9

رشاء نظام لتطوير العمل وفق المعايت الدولية بما يتوافق وبيئة العمل المرصفية
وتسهيل عمليات ر
االشاف والرقابة المرصفية
الرئيس والبديل وتجديد الدعم
تجديد تراخيص أوراكل لألجهزة الخاصة بالموقع
ي
واإلسناد ر
للتاخيص الموجودة
أجراء التباحثات الثنائية مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية األخرى بما يدعم
الماىل
تطبيق المعايت الدولية وتحقيق األستقرار
ي
االمام لتنفيذ عمليات رشاء العمالت واألوراق المالية
تفعيل المكتب
ي
ً
ر
الحاىل وتعزيزه بموقع
ون للبنك المركزي يكون بديال عن الموقع
ي
تطوير الموقع اإللكت ي
إحصان لتفعيل اإلفصاح وإتاحة المعلومات المطلوبة للباحثي يف المجاالت االقتصادية
ي
والمالية

4
5

9

وضع خطة للتنبؤات لطلب كميات االوراق النقدية
بناء إطار عمل شامل لتجميع وتحليل المعلومات االئتمانية عن العمالء يف المصارف
والمؤسسات المالية كافة وأي رشكة مرخص لها منح التسهيالت االئتمانية أو البيع
باآلجل أو بالتقسيط.
إعداد الضوابط والسياسات الخاصة بمنح تصاريـ ــح استخدام المعلومات االئتمانية
وإلغائها
إعداد وتحديد آليات وضوابط تزويد المكتب بالبيانات والمعلومات من قبل المصارف
والمؤسسات المالية ر
والشكات وتحديتها
ر
ر
اف
مشوع توطي رواتب
موظف البنك المركزي العر ي
ي
توحيد المواصفات االمنية للصكوك
الحسان الموحد IBAN
اعتماد الرقم
ي

تقنية المعلومات

دائرة األستثمارات

الدائرة االدارية  +دائرة
تقنية المعلومات
اإلصدار والخزائن

مراقبة الصتفة واالئتمان

المدفوعات
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