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 2018 عام م/أهم إنجازات البنك المركزي العراقي

 

أفضل محافظ بنك حصل السيد محافظ البنك المركزي العراقي االستاذ علي محسن إسماعيل على لقب  -

من قبل اتحاد المصارف العربية خالل إقامة فعاليات القمة المصرفية مركزي على مستوى الدول العربية 

 Bالى المرتبة  Dوالمنعقدة في العاصمة الفرنسية، فضالً عن تقدمه من المرتبة  2018العربية الدولية لعام 

 . 2018ضمن التصنيف السنوي الذي تجريه مجلة كلوبال فاينانس الدولية لعام 

 

 همممي: اسمممتراتيجيات م ممممة وةول ممممرة فمممي تممماري  البنمممك المركمممزي العراقمممي. اةولمممىتمممص إصمممدار  مممال   -

اجةةةةةةتراايجية (. والثانيممممممة  2016-2020لألعمممممموام  الخطةةةةةةة ايجةةةةةةتراايجية للبنةةةةةةك المركةةةةةةزي العراقةةةةةةي 

ليكمممموب البنممممك المركممممزي اول متسسممممة عراقيممممة ت بمممم  معممممايير معةةةةااير الحوكمةةةةة للممجسةةةةات الماليةةةةة 

 (.2018-2020لألعوام  اجتراايجية الشمول المالي لثالثة  الحوكمة. في حين كانت ا

 

، وذلمك لمما ( رجةميا  عةخ وةرول العةرا  مةخ منطمةة المتابعةةFATFمنظمة العمل المالي الدولي ) أعلنت -

حققه البنك المركزي العراقمي ومكتمب لسمل اةمموال وتمويمل ا رهماق ممن تقمدم كبيمر فمي تحسمين ومم عالجة 

ئه جميع التزاماته ت جاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة مت لبات استراتيجية أوجه القصور والس تيفا

لسل اةموال وتمويل ا رهاق التي أعدها البنك المركزي العراقي فضالً عمن ترمريع قمانوب مكافحمة  مكافحة

ال وإصممدار التعليمممات والضمموابي وتجسمميس مجلممس مكافحممة لسممل اةمممو 2015لسممنة  39لسممل اةممموال رقممص 

وتمويل ا رهاق وكذلك لجنة تجميد أموال ا رهابيين، وب ذا لص يعد العمرا  يضضمع لعمليمة الرصمد والمتابعمة 

 (.FATFمن قبل مجموعة العمل المالي الدولية  

ضممممن هيكلمممه التن يممممي  مجلةةةل المةةةدفوعات الةةةوقني العراقةةةيقمممام البنمممك المركمممزي العراقمممي بترمممكيل   -

برئاسممة السمميد محممافظ البنممك ن ممراً لتوسممع عمممل أن مممة المممدفوعات العراقممي وارتبمما  اعمال مما مممع ج ممات 

 داخلية وخارجية من المتسسات والوزارات وال يئات من ج ة أخرى.

 

مقمره دولمة ماليزيما وهمو أعلمى لجنمة و IFBSمجلةل الخةدمات الماليةة امجة مية انضص البنك إلى عضوية  -

 تتضذ القرارات بالمعايير واةمور الفنية الضاصة بالمتسسات ا سالمية الدولية.  

 

هيئةةةةةةةة المحاجةةةةةةةبة والمرالعةةةةةةةة للممجسةةةةةةةات الماليةةةةةةةة   ى عضمممممممويةإلممممممم انضمممممممص البنمممممممك المركمممممممزي -

 .(AAOIFامج مية )
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ن "الةةةةةةدور التنمةةةةةةوي مةةةةةةمامرو السةةةةةةنوي الرابةةةةةة  احةةةةةة  عنةةةةةةوا عقممممممد البنممممممك المركممممممزي العراقممممممي -

بحضمممممممممور البممممممممماحثين وأسممممممممماتذة الجامعمممممممممات  10/12/2018فمممممممممي للبنةةةةةةةةةك المركةةةةةةةةةزي العراقةةةةةةةةةي" 

والممممموزارات العراقيمممممة والمرممممماركة بجبحممممما  تانمممممي الممممممتتمر وأهدافمممممه الراميمممممة إلمممممى بنممممما  الضبمممممرات 

واسمممممممتعراب التجربمممممممة العلميمممممممة فمممممممي مجمممممممال إدارة السياسمممممممة النقديمممممممة، واال مممممممال  علمممممممى المممممممر ى 

كاديميمممممممة وتعزيمممممممز دور الج ممممممماز المصمممممممرفي فمممممممي التنميمممممممة االقتصمممممممادية وتقمممممممويص واة روحمممممممات اة

 تجربة المصارف في التنمية ومت لبات االرتقا . 

   

 المةةةةةةمامر العراقةةةةةةي الول لشةةةةةةركات التوجةةةةةةب ببيةةةةةة  و ةةةةةةرا  العمةةةةةة ت اللنبيةةةةةةة العاملةةةةةةةعقممممممد  -

بحضممممممور السمممممميد محممممممافظ البنممممممك المركممممممزي علممممممي محسممممممن إسممممممماعيل والسمممممميدة مممممممدير عممممممام دائممممممرة 

مراقبممممممة الصمممممميرفة واالئتممممممماب فممممممي هممممممذا البنممممممك إضممممممافة الممممممى مرمممممماركة عممممممدد كبيممممممر مممممممن إدارات 

بيمممممع وشمممممرا  العممممممالت اةجنبيمممممة ومالكي ممممما وعمممممدد ممممممن أعضممممما  مجلمممممس النمممممواق لشمممممركات التوسمممممي 

 وشضصيات مالية واقتصادية. 

 

التممممممي تممممممدعص المبممممممادرات المجتمعيممممممة  مبةةةةةةامري )ام ةةةةةةيخ(بنممممممك المركممممممزي العراقممممممي بمممممم  ال  قممممممام ال -

انجةةةةةةةاز مشةةةةةةةرو  )ألةةةةةةة  ، فضمممممممالً عمممممممن المسممممممماهمة فمممممممي 2018وا نسممممممانية والبيئيمممممممة بدايمممممممة عمممممممام 

  الذي ي دف الى تعزيز العالقة بين المصارف والمجتمع. بغدام(

 

الممممول مممن المصممارف الضاصممة  "ام ةةيخ"وبممدعص مممن البنممك وضمممن صممندو  المبممادرات المجتمعيممة   

 18/1/2019وشركات الصرافة، افتمت  السميد محمافظ البنمك المركمزي العراقمي فمي محاف مة البصمرة بتماري  

التمي تسماهص فمي تضفيمف اةعبما  عمن  أكامامية المحةاربيخ ل تتيالةات الخا ةة ومحةاربي أمةرار السةرقان

 .المرضى

 

اشتراكاً سنوياً  1/11/2018في  DQGمجموعة مبي للجومي اشترك البنك المركزي العراقي رسمياً في  -

 /دبي في االقتصادية التنمية دائرة قبل من أُنرئت ربحية لير من مة المجموعة ذهه تُعد قابالً للتجديد.

 مبي مجموعة تجسست ثحي مكتوم، آل سعيد بن أحمد الري  سمو رعاية تحت المتحدة العربية االمارات

    .المتحدة العربية ا مارات دولة في اةعمال وامتياز الجودة ممارسات وتعزيز لت وير 1994 عام للجومي

 

تعد هذه الرراكة االستراتيجية خ وة أساسية بالنسبة للبنك المركزي العراقي نحو ت بي  سياسة الجودة   

والتميز واالبتكار بركل جدي تتجسد في ت بي  معايير الجودة داخل البنك المركزي العراقي وف  أفضل 

هدافه االستراتيجية واالستفادة من الممارسات الدولية لالرتقا  بجدا  البنك وضماب استمرارية النجاح وتحقي  أ

 تجارق التميز في دولة االمارات. 
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 1/12/2018في  EFQMاشترك البنك المركزي العراقي رسمياً في المن مة االوربية  دارة الجودة  -

لير  إ ار عمل عبارة عن الممجسة الوروبية مماري الجومي اميز نموذل. إن اشتراكاً سنوياً قابالً للتجديد

زامي ةن مة ا دارة المتسسية، تص ت ويره من خالل المتسسة اةوروبية  دارة الجودة وتص تصميمه من إل

أجل مساعدة المن مات في توج  ا لكي تصب  أكثر تنافسية. ويعد نموذج تميز المتسسة اةوروبية  دارة 

من  ،ة إدارة مناسبة لكي تحق  النجاحالجودة بمثابة اةداة العملية لمساعدة المن مات على القيام ب نرا  أن م

خالل تحديد مكاب تلك المن مات على المسار نحو تحقي  التميز، مما يساعدها على ف ص الفجوات؛ ومن  ص 

  التوصل الى الحلول المناسبة.

لبيانات االقتصادية وا حصائية. تضمن هذا الموقع قاعدة الموقع ا حصائي لأ ل  البنك المركزي العراقي  -

، المالي النقدي،صادية المتمثلة بالق اعات يانات رصينة ودقيقة ةهص متشرات الق اعات المالية واالقتب

إضافة إلى متشرات اةسعار وسو  العرا  لألورا  المالية ومتشرات ن ام . ، والتجارة الضارجيةالحقيقي

والباحثين بالرجب المالي المدفوعات، وب مكاب متسسات الدولة والموا نين بركل عام والمضتصين 

يمكن الدخول للموقع من خالل الرابي الموجود ذ واالقتصادي التعرف على هذه المتشرات واالستفادة من ا، إ

أو الدخول مباشرة على  ،www.cbi.iqعلى الصفحة الرئيسية للموقع االلكتروني للبنك المركزي العراقي 

 .  www.cbiarq.org الرابي
 

 

 المحفظة ايجتثماراة 

لارب تعزيز المركز المالي للعرا  دولياً ومحلياً وتحقي  هدف النمو االقتصادي للبالد عمل البنك   

المركزي العراقي على بنا  احتيا يات متينة قادرة على تحقي  هذه االهداف ومواج ة اي أزمات مالية 

واةداة المالية المستثمر ب ا، محتملة وتنويع االستثمار في هذه االحتيا يات جارافياً وبحسب أجل االستحقا ، 

وتحقي  عوائد معقولة علي ا، والحفاظ على هذه االحتيا يات من المضا ر التي قد تتعرب ل ا والمتمثلة 

بالمضا ر المالي     ة   السو  واالئتماب والسيولة( والمضا ر الترايلية ومضا ر انضفاب القوة الررائية ل ذه 

ك على االلتزام بالحدود والمعايير المحددة لالستثمار. وقد ساهمت هذه االحتيا يات، أذ يعمل هذا البن

االحتيا يات بتلبية مت لبات دعص سعر صرف الدينار العراقي والمحاف ة على معدالت التضضص عند 

 مستويات مقبولة كما ساهمت في دعص الثقة بالعملة المحلية والمحاف ة على ن ام مالي مستقر. 

 
 

  جعر الصرف

نج  البنك المركزي العراقي من خالل سياسمته النقديمة فمي الحفماظ علمى سمعر صمرف  ابمت ومسمتقر   

باالنضفمماب الحاصمل فممي  تتمثملللمدينار العراقمي مقابممل المدوالر اةمريكممي فمي ظممل ظمروف بالامة الصممعوبة و

بي نسمبة ضمأسعار النفي في اةسوا  العالميمة وتكماليف الحمرق علمى عصمابات داعما ا رهابيمة، ممن خمالل 

 لمىإ، ( للحفماظ علمى المسمتوى العمام لألسمعار%2التضضص والوصول ب ا إلى درجة عرمرية واحمدة تقمل عمن  

بتصمنيف إجرا ات وتعليمات البنك المركزي الجديدة لتن يص عمل نافذة بيع العملة اةجنبية والتي تمثلت جانب 

تعكممس درجممة امتثممال ترجيحيممة محممددة تتفممر  من مما أخممرى فرعيممة المصممارف باالعتممماد علممى سممبعة معممايير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.cbi.iq/
http://www.cbiarq.org/
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فمي اسمتقرار   بي  هذه ا جمرا ات كماب لمه أ مر واضم إب تذ اعد المتعلقة بعمليات بيع العملة، إالمصرف للقو

  .الفجوة الحاصلة بين سعر الصرف الرسمي والموازيوالال  قية الصرف ودعص قيمة العملة العراسعر 

 

 

 مخ بعض الدول النفطية في مل ية جندات الخزانة ايمرا يةارايب العرا  

 

لسندات الضزانمة االمريكيمة لاايمة  العرا  المرتبة الرابعة من بين بعض دول النف ية في ملكيتهاحتل   

جا ت السعودية بالمرتبة االولى في االستثمار في االذونات  ( مليار دوالر.34.6بقيمة   2018 كانوب اةول

باسممتثمارات ( مليممار دوالر، فممي حممين جمما ت االمممارات بالمرتبممة الثانيممة 171.6والسممندات االمريكيممة بقيمممة  

كمما موضمم  دوالر و مليممار)  (41.3الكويمت بالمرتبممة الثالثمة بمقممدار مليممار دوالر، وجما ت (56.8) بلامت

 .(1بالركل رقص  

 

 

 

 

النقمممد االجنبمممي  احتمممل العمممرا  المرتبمممة الثالثمممة ممممن بمممين بعمممض المممدول العربيمممة برصممميد احتيممما ي  

احتلممممت المملكممممة العربيممممة فممممي حممممين ( مليممممار دوالر، 64.3 والبممممال   2018كممممانوب اةول  للعممممرا  لاايممممة

فيمممما احتلمممت دولمممة  دوالر،( مليمممار 497.9السمممعودية المرتبمممة اةولمممى، اذ بلممم  احتيممما ي النقمممد االجنبمممي  

171.6 

56.8 

41.3 

34.6 

 السعودية 

 االمارات العربية 

 الكويت 

 العراق 

 ترتيب العراق من بعض الدول النفطية في ملكية سندات الخزانة االمريكية 
   2018كانون االول  لشهر 

 مليار دوالر/ سندات الخزانة االمريكية 
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دولممممة ق ممممر بالمرتبممممة وجمممما ت ( مليممممار دوالر 98.7  بلمممم االمممممارات العربيممممة المتحممممدة المرتبممممة الثانيممممة بم

 .) 2وكما مبين بالركل رقص   دوالر ( مليار49.3 بل  الرابعة باحتيا ي 

 

 

        

497.9 

98.7 

64.3 

49.3 

 السعودية 

 االمارات العربية 

 العراق 

 قطر

 ترتيب العراق من الدول العربية حسب االحتياطي االجنبي لشهر     
 2018كانون االول   

 مليار دوالر / االحتياطي النقدي األجنبي 


