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المصرف الوطني العراقي  -النشرة الفصلية لالعوام 1955-1954-1953-1952
البنك المركزي العراقي  -التقريراالقتصادي السنوي لالعوام  2003 ، 1978 ، 1976 ،1964ومطلع ، 2009 , 2008 ، 2004
2017 ، 2016 ، 2015 ،2014، 2013،2012 ،2011,2010
البنك المركزي العراقي – النشرة االحصائية السنوية لالعوام, 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2004 ,2003 ,1956
2017، 2016، 2015 , 2014 , 2013 ,2012
المجموعة االحصائية عدد خاص( )2003 -1991لعام 2003
تقرير االستقرار المالي في العراق لألعوام 2017 ، 2016 ،2015 ،2014، 2013 , 2012, 2011, 2010, 2009
تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لالعوام 2017 ، 2016 ، 2015، 2014، 2013 , 2012 , 2011 ,2010 , 2009
احصاءات ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية عدد خاص () 1990 -2003
تقرير خاص عن أهم التطورات االقتصادية والمالية العربية والعالمية عدد خاص لعام  / 2017العدد األول لعام  / 2017العدد الثاني آذار لعام /2018
العدد الثالث تموز  / 2018العدد الرابع كانون الثاني  / 2018العدد الخامس تموز 2019
دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف لعام 2017
مجلة الدراسات النقدية والمالية نصف سنوية /المجلد األول  -العدد األول والثاني لعام  /2017عدد خاص  -المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي
العراقي لعام  /2017العدد الثالث تموز لعام  / 2018العدد الرابع كانون األول 2018
التقرير السنوي لعمل الدائرة القانونية لعام 2017
تقرير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي  /الفصل األول  -الفصل الثالث  :العدد االول لعام  / 2017الفصل الرابع :العدد الثاني  /2017الفصل األول :
العدد الثالث  /2018الفصل الثاني  :العدد الرابع 2018
االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2020-2017
الخطة االستراتيجية للبنك المركزي العراقي 2020 -2016
البنك المركزي العراقي الخطة االستراتيجية  /التقرير السنوي لعام 2016
البنك المركزي العراقي  /قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي  -الخطة الستراتيجية  /التقرير السنوي لعام 2018 -2017
البنك المركزي العراقي /دائرة اإلصدار والخزائن  -كراس هل تعرف نقودك جيدا 1986،1973
البنك المركزي العراقي  /دائرة اإلصدار والخزائن  -كراس األوراق النقدية في التداول 2006
البنك المركزي العراقي /دائرة اإلصدار والخزائن  -كراس دليل األوراق النقدية العراقية المتداولة 2014
البنك المركزي العراقي /دائرة اإلصدار والخزائن  -كراس إعرف نقودك األوراق النقدية المتداولة سلسلة (2017 )2013-2003
االحتياطيات الدولية ونافذة بيع العملة األجنبية في البنك المركزي العراقي
خطة إدارة الطوارئ واستمرارية األعمال في البنك المركزي العراقي  /قسم إدارة المخاطر 2017
ضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفي /دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت لعام 2019
البنك المركزي العراقي /المشاريع المصرفية االستراتيجية 2019
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المجموعة االحصائية السنوية لعام 2002
المجموعة االحصائية السنوية لعام 2003
المجموعة االحصائية السنوية لالعوام 2006-2005
المجموعة االحصائية السنوية لعام 2007
المجموعة االحصائية السنوية لالعوام 2009 - 2008
المجموعة االحصائية السنوية لالعوام 2013 - 2012
المجموعة اإلحصائية السنوية لالعوام 2016-2014
المجموعة االحصائية السنوية لعام  2005لمحافظة النجف  ،كربالء ،كركوك ،بابل  ،ذي قار  ،صالح الدين  ،ميسان  ،االنبار  ،نينوى  ،بغداد  ،المثنى ،
واسط  ،ديالى  ،البصرة  ،القادسية
االحصاءات البيئية للعراق لعام 2012
المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق /تقرير الجداول لعام 2012
دليل باهم التوصيات للبحوث والدراسات المعدة في جهازي ومركز ودوائر وزارة التخطيط للمدة (  ) 2014- 2003لعام 2015
الموجز االحصائي للمحافظات لعام 2016
مؤشرات االنذار المبكر للربع االول لعام  - 2016الجهاز المركزي لالحصاء
كراس تطور المؤشرات اإلحصائية الزراعية للفترة من  / 2010-2002تشرين الثاني لعام 2011
الكتاب السنوي الثاني لوزارة التخطيط لعام 2012
خطة التنمية الوطنية للسنوات ( )2014 -2010لعام 2009
دليل المنشورات اإلحصائية لعام 2012
تطور األرقام القياسية ألسعار المستهلك والجملة للمدة ( )2011 -1981أيلول لعام 2012
مؤشرات إحصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة ( )2011-2007كانون األول لعام 2012
تقرير االقتصاد العراقي لعام 2017
مؤشرات اإلنذار المبكر للربع األول  -الربع الثاني لعام 2012
تقييم السياسة المالية في العراق  -دائرة السياسات االقتصادية والمالية 2019 /
تقييم السياسة النقدية والمالية في العراق  -دائرة السياسات االقتصادية والمالية 2019 /
متفرقة خاصة بالوزارات العراقية
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وزارة العدل  /جريدة الوقائع العراقية
وزارة المالية  /الهيئة العامة للضرائب  -الكتاب السنوي
هيئة النزاهة  /التقرير السنوي
مركز االيداع العراقي  -التقرير السنوي الخامس
وزارة النفط  -مكتب المفتش العام  /التقرير السنوي
وزارة النقل  -التقرير السنوي
وزارة المالية  -شركة التأمين الوطنية  /األحصائية السنوية
وزارة النفط  -دليل العمل اإلداري
االستراتيجية العراقية لمكافحة اإلرهاب  /جهاز مكافحة اإلرهاب
وزارة العدل  /إنجازات وانشطة وزارة العدل
هيئة النزاهة  /وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لسنة 2008
مؤسسات مكافحة الفساد  /التشريعات غير سارية المفعول
مؤسسات مكافحة الفساد /التشريعات سارية المفعول الجزء األول والجزء الثاني
صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة المتضررة من العمليات اإلرهابية  /العراق قفزة الى االمام 2018
وزارة الثفافة  /دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960
وزارة الصناعة والمعادن  /التقرير السنوي للخالصات الموسعة لبحوث الوزارة
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المطبوعات الصادرة عن المصارف العراقية
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مصرف الرافدين  -نبذة مختصرة لتأسيس المصرف
مصرف الرافدين  -التقرير السنوي والميزانية العامة
نشرة الرافدين المصرفية  /العدد الرابع اذار  -العدد السادس ايلول
مصرف الرافدين  /شعبة األبالغ عن غسل االموال  /دليل االرشادات لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
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المصرف العقاري -التقرير السنوي
المصرف العراقي للتجارة  -نبذة مختصرة عن المصرف
المصرف المتحد لالستثمار  -التقرير السنوي
مصرف االئتمان العراقي  -التقرير السنوي
مصرف الهدى -التقرير السنوي
مصرف التعاون االسالمي لالستثمار-التقرير السنوي
المصرف العراقي االسالمي لالستثماروالتنمية  -التقرير السنوي
مصرف االستثمار العراقي  -التقرير السنوي

 13مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل  -التقرير السنوي
 14مصرف الشمال للتمويل واالستثمار  -التقرير السنوي
 15مصرف الموصل للتنمية واالستثمار -التقرير السنوي
 16مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار -التقرير السنوي

 17مصرف المنصور -التقريرالسنوي
 18مصرف الخليج التجاري -التقرير السنوي
19
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27

مصرف الخليج التجاري  -مالمح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي
مصرف الخليج التجاري  -تقييم اداء السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي
مصرف الخليج التجاري  -الموجز في الثقافة المصرفية بحوث ودراسات مصرفية
مصرف الخليج التجاري  -االستثمار المالي والمصرفي في العراق الواقع واالفاق المستقبلية ندوة نقاشية متخصصة
مصرف الخليج التجاري  -نشرة صدى الخليج
مصرف الخليج التجاري  -التجارة االلكترونية واالنظمة المصرفية الحديثة
مصرف الخليج التجاري  -االزمة االقتصادية العالمية وتوقعات االقتصاد العالمي
مصرف الخليج التجاري  -مالمح استراتيجية القطاع المصرفي العراقي في التطوير واإلصالح المصرفي
مصرف االتحاد العراقي -التقرير السنوي
مصرف بغداد  -التقرير السنوي

 28مصرف كوردستان الدولي  -التقرير السنوي
29

مصرف كوردستان الدولي  -تتويج  /الكتاب الذهبي
المصرف االهلي العراقي -التقرير السنوي
مصرف اربيل لالستثمار والتمويل -التقرير السنوي
مصرف اشور الدولي لالستثمار -التقرير السنوي
مصرف دار السالم لالستثمار -التقرير السنوي

34

الشركة العراقية للكفاالت المصرفية  -التقرير السنوي
مركز االيداع العراقي  -التقرير السنوي الثاني /التقرير السنوي الرابع
مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار -التقرير السنوي
مصرف االئتمان العراقي  -التقرير السنوي والبيانات المالية
مصرف سومر التجاري  /التقرير السنوي والبيانات الختامية للسنة المنتهية
المصرف الوطني االسالمي  /التقرير السنوي
المصرف العراقي للتجارة /التقرير السنوي
مصرف االقليم التجاري /التقرير السنوي والحسابات الختامية
مصرف بابل  /التقرير السنوي  /تقرير مجلس االدارة
مصرف التنمية الدولي  /التقرير السنوي
المصرف الصناعي  /التقرير السنوي
المصرف الزراعي التعاوني  /التقرير السنوي
سوق العراق لالوراق المالية  /التقرير السنوي
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 47سوق العراق لالوراق المالية /دليل الشركات
 48سوق العراق لالوراق المالية  /المؤشرات االحصائية
 48الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  /التقرير السنوي
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