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              والخاص بالخطة االستراتيجية لألعوام 2019تشير النتائج التي تضمنها التقرير السنوي لعام    

( إلى مؤشرات مهمة في سياق العالقة األفقية بين مفاصل المؤسسة النقدية على مستوى 2020–2016)

تشكيالتها وطبيعة األدوار التكميلية من جهة، فضالً عن العالقات الرأسية بمضامينها الزمنية للوصول إلى 

هذه االستراتيجية والرهان على تكاملية األهداف من جهة أخرى، وهذا األمر يعزز الرؤية التي انبجست منها 

كونها عنصراً فاعال في التميز واالرتقاء بالعمل المؤسسي لمواكبة ما وصلت إليه مسارات اإلدارة الحديثة على 

 المستوى الدولي والقدرة على تطويعها محلياً واإلفادة منها.

ً بعد آخر فأن ثقتنا تزداد مع ها بقدرات هذه المؤسسة والعاملين ونحن نرى ثمار االستراتيجية وهي تينع عاما

فيها على تأطير األهداف بما يحقق الوصول إليها بأقصر المسافات من حيث الزمن أو التكاليف، فضالً عّما تولده 

من حافز في زيادة العطاء ورسم صورة مستقبلية لألهداف تكون أكثر وضوحاً، السيما وأن هذه التجربة تشارف 

سينبثق عنها بالتأكيد رؤى وأهداف جديدة تتسق وتتكامل مع ما بدأت به هذه على عامها األخير والتي 

 االستراتيجية.

إن مراجعة التقرير لهذا العام يدل على الجهد الكبير الذي بذل من تشكيالت البنك كافة والمرونة العالية التي 

البيئة الكلية والمؤشرات  باتت تتمتع بها تلك التشكيالت في التعاطي مع الظروف والمتغيرات على مستوى

االقتصادية التي نتفاعل معها، وهذا ما يدعونا في الختام إلى أن نتقدم بالشكر لتشكيالت البنك كافة وبشكل خاص 

 إلى قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي على تلك الجهود.

 

 ومن هللا التوفيق

 مصطفى غالب مخيف

المحافظ

كلمة السيد المحافظ 



  

 

                                                                                              2  
 

 

 

 

 

 

 كلمة السيد المحافظ

 قائمة المحتويات

 للبنك المركزي الثالث: تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي ياالستراتيجالهدف 

 المقدمة
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 األول: دعم وتحقيق االستقرار المالي ياالستراتيجالهدف 

 والمؤسسات المالية الثاني: تعزيز وتقوية القطاع المصرفي ياالستراتيجالهدف 

 الرابع: تطوير رأس المال البشري ياالستراتيجالهدف 

 وتكامل العالقات الداخلية والخارجية تعزيزالخامس:  ياالستراتيجالهدف 
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المقدمة 

لسنة  56لعب البنك المركزي العراقي دوًرا أساسيًّا في إدارة العملية االقتصادية في العراق وفقاً لقانونه المرقم 

للسياسة النقدية وتحقيقاً ألهداف التنمية المستدامة واألهداف االستراتيجية المعدل( من طريق إدارته  2004)

                                     ( والتي أنجز منها مشاريع عّدة في األعوام2020-2016لخطته المرسومة لعام )

(، إذ استطاع البنك وبجهود إدارته إنجاز الكثير من األهداف الفرعية التي 2016-2017-2018-2019)

 تصب في تحقيق األهداف االستراتيجية المبيّنة ادناه:

 الهدف األول: دعم وتحقيق االستقرار المالي.

 الهدف الثاني: تعزيز القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وتقويتها.

 الثالث: تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي للبنك المركزي.الهدف 

 الهدف الرابع: تطوير قدرات رأس المال البشري.

 الهدف الخامس: تفعيل العالقات الداخلية والخارجية وتكاملها.

م الدعم المتواصل لالقتصاد العراق من تعزيزالبنك  تمكنإذ  ي من خالل احتياجاته من النقد األجنبي وأن يقّدِّ

تَحقيق األهداف التي ساهمت في تنشيط الدورة االقتصادية، ودعم سيولة المصارف من خالل تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للقطاعات االقتصادية المختلفة من خالل المصارف التخصصية من طريق 

ادة الثقة بالقطاع المصرفي من خالل تأسيس القروض المقدَّمة للجهات المعتمدة في البنوك المركزية،  وإع

شركة ضمان الودائع التي ستباشر عملها قريباً، فضاًل عن التطورات البنيوية والهيكلية في تشكيالته كافة، 

والتركيز على إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي باعتماد المعايير الدولية، وااللتزام بقواعد وأنظمة 

 وتقنية المعلومات. الدفع اإللكتروني

العام للخطة  اإلطاروجار العمل لبناء ما تبقى من أهداف استراتيجية للخطة الحالية،  وتستمر جهود البنك لتحقيق

 (.2023-2021االستراتيجية القادمة )

( بحسب األهداف االستراتيجية الخمسة الواردة 2019) ونستعرض في هذا التقرير المشاريع المنجزة خالل عام

 (.2020-2016في خطته االستراتيجية )
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يمثل البنك المركزي الجهة المسؤولة عن سالمة 

واستقرار النظام المالي إذ تم تحديد المؤشرات 

الخاصة باالستقرار المالي في العراق وتطوير تلك 

المؤشرات من خالل مؤشر االستقرار المالي 

واختبارات األوضاع الضاغطة ومؤشرات الشمول 

مة المالية لغرض تعزيز دوره المالي ومؤشرات السال

برصد وتحليل التغيرات في النظام المالي بشكل 

 مستمر ودوري.

اعداد البنك المركزي خطة التدقيق المبنية على  - 

( لتحديد 2023 – 2020المخاطر للسنوات )

أولويات نشاط التدقيق للعمليات الخاضعة للتدقيق بما 

يتماشى مع اهداف البنك االستراتيجية إذ تمت 

المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ولجنة 

 التدقيق.

تم تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في البنك وفق إطار  -

.(COSO) 

لدعم وتسهيل تطبيق المتطلبات والضوابط الواردة  -

( الخاص بقانون مكافحة 2015لعام  39في )قانون 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تم تدريب الموظفين 

)الكويت، جمهورية وإشراكهم بدورات خارجية 

مصر العربية، روسيا،  كوريا، قطر، جمهورية

االمارات العربية المتحدة( ودورات داخلية )وزارة 

 ةـخارجي واشراكهم في ورش التخطيط، فندق الرشيد(

لماليحماية النظام ا

تعزيز أنظمة الرقابة الشاملة المبنية على المخاطر

 

دعم وتحقيق االستقرار المالي 

 األول ياالستراتيجالهدف 

( ومجموعة UNODCمقدمة من منظمة )

)ايجمونت( بالتعاون مع وحدة التحريات المالية 

 السعودية.

وفر البنك المركزي السيولة الالزمة من الدينار  -

العراقي والعمالت األجنبية لتغطية حاجة القطاع 

الحكومي والقطاع الخاص والحفاظ على استقرار سعر 

 الصرف وثبات قيمته مقابل الدوالر.

     تم استحصال موافقة األمانة العامة لمجلس  -

لى استثناء مكتب غسل الوزراء / الدائرة القانونية ع

األموال وتمويل االرهاب من آلية عرض مذكرات 

التفاهم بين وحدات التحريات المالية عليهم مع منح 

 صالحيات التوقيع إلى المدير العام حصراً.

كما تمت المصادقة على دليل مهام وواجبات مكتب  -

غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل مجلس مكافحة 

مويل اإلرهاب )النظام الداخلي / غسل األموال وت

حسب مسمى المجموعة أعاله( والمرسل إلى 

الوحدات الراعية كل من )جمهورية مصر العربية 

وجمهورية لبنان(، والذي على ضوئه ابلغتنا الجهات 

الراعية بأنه تم تقديم عضوية انضمام جمهورية 

العراق الى فريق عضوية تحديد العضوية واالمتثال 

 ى مجموعة إيجمونت.التابع ال
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الخبرات عبر إبرام  لغرض تبادل المعلومات وتبادل -

اتفاقيات مع جهات معينة مختلفة في داخل العراق 

ومذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة تم توقيع 

اتفاقيات تعاون ثنائية على الصعيد الداخلي )هيئة 

الحج والعمرة/ الدائرة اإلدارية والمالية، وزارة 

التجارة / دائرة تسجيل الشركات( وعلى الصعيد 

وقيع مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة الدولي تم ت

)المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية لبنان(، كما تم 

تحديث بعض بنود مذكرات التفاهم المبرمة سابقاً مع 

 كل من )مملكة الدنمارك ومملكة بلجيكا(.

لغرض إنشاء قاعدة بيانات تُعتمد كمركز وطني  -

قوعه من لجمع وإعمام تلك المعلومات عما يٌحتمل و

غسل لألموال وتمويل اإلرهاب ووضع الوسائل الكفيلة 

لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات 

( تم 2015لعام  39المختصة بتطبيق أحكام )قانون 

إبرام اتفاقية مستوى الخدمة القياسية مع مكتب األمم 

المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات والتزال 

ستمرة مع الجهات المعنية في دوائر البنك المتابعة م

المركزي بشأن شراء البنية التحتية لنظام 

(GoAml.) 

يعد الشمول المالي السبب الرئيس للنمو االقتصادي 

بعمله على تحقيق االستقرار المالي من خالل تعزيز 

وصول التمويل والخدمات المالية إلى فئات المجتمع 

واالهتمام بقضايا التثقيف والتوعية المهمشة والفقيرة 

المالية للخدمات المالية ودعم المشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ قام البنك المركزي 

 بما يأتي: 2019خالل عام 

عقد اجتماع للجنة العليا للشمول المالي المتمثلة  -

)برئاسة البنك المركزي العراقي وعضوية عدد من 

العام والخاص والذي ُعقد بتاريخ جهات القطاع 

إذ تمت الموافقة على إضافة لجان  (29/8/2019)

 فرعية جديدة منبثقة من اللجنة العليا للشمول المالي

)لجنة حماية المستهلك، لجنة الخدمات الرقمية 

 المالية(.

تعزيز الشمول المالي

عقد ورشة عمل صناعة التمويل األصغر في  -

( 1100العراق بموجب الكتاب المرقم بالعدد )ص/

( على أن تتولى اللجنة الفرعية 29/8/2019في )

المنبثقة من لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وضع آلية تعاون مشتركة بين البنك المركزي 

تحديد الدور واألمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض 

الرقابي للبنك على منظمات التمويل األصغر وتولي 

اللجنة الفرعية مهمة إيجاد مخرج قانوني لضم هذه 

 المنظمات تحت رقابة واشراف البنك المركزي.

التعاون إلعداد االستراتيجية الوطنية للشمول  -

المالي في العراق مع صندوق النقد العربي إضافة 

جيين من البنك الدولي إلى شركائهم االستراتي

( وتقديم الدعم GIZوالوكالة األلمانية للتنمية )

 والمساعدة الفنية.

استالم التقرير من بعثة صندوق النقد العربي عن  -

واقع الشمول المالي في العراق والعمل على تنفيذ 

التوصيات التي جاءت في التقرير والتي تساهم في 

ية للشمول التحضير إلعداد االستراتيجية الوطن

 المالي.

للتحول نحو الدفع االلكتروني  خطة البنكفي ضوء  -

ولتقليل االعباء عن كاهل المستفيدين وتسهيل 

الوصول إلى الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع 

كافه بشكل عادل وشفاف فقد قام البنك بوضع اآلليات 

التي تسهم في تعزيز انتشار أدوات الدفع والقبول، إذ 

للبطاقات االلتزام  ةالمصارف المصدر  تم توجيه

بما يتناسب مع  بزيادة عدد اجهزة الصرافات اآللية

عدد البطاقات المصدرة إذ يكون على األقل جهاز 

( بطاقة صادرة من 1000صراف آلي واحد لكل )

المصرف باإلضافة إلى ان يكون لكل فرع من فروع 

المصارف في عموم العراق جهاز صراف ألي 

(ATM )بناية الفرع ويعمل بصورة  واجهته خارج

مستمرة كما ُسمح للمصارف المشاركة في عملية 

البيع في  تحصيل االموال من خالل اجهزة نقاط

 المحالت التجارية بموجب الكتب المرقمة باألعداد

23/402 ،23/2245 ،23/1254 ،23/2003 ،

 ة فيـــوالمؤرخ 23/168
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12/3/2018 ،26/12/2019 ،26/6/2019 ،

 على التوالي.  28/1/2019، 12/11/2019

إصدار بطاقات الدفع اإللكتروني بأنواعها كافة من  -

قبل مؤسسات مرخصة من البنك المركزي وخاضعة 

طاقة ( ب3,139,022لرقابته والتي بلغ عددها )

والتي تمكن فئات المجتمع من استخدامها عبر خدمات 

الدفع اإللكتروني المتمثلة بأجهزة الصراف اآللي 

( التي بلغ عددها POC( والمنافذ )POSونقاط البيع )

( نقطة بيع 3834( صرافات آلية و)1003)

 ( منفذ.11108و)

دعم المصارف ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني  -

شتراك في فعاليات اليوم العربي في المساهمة لال

( 30/4/2019-25للشمول المالي ولمدة أسبوع )

بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية لغرض إيصال 

 الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع كافة.

الزم البنك المركزي المصارف كافة بتوفير خدمة  -

(Mobile Banking من اجل تحسين الخدمات )

واالعتماد على التقنيات الحديثة المصرفية الرقمية 

لضمان سهولة وصول الخدمات لشرائح المجتمع كافة 

 23/1770وبأسعار معقولة بموجب االعمام المرقم 

  .26/9/2019والمؤرخ في 

( موظفاً حكومياً في 812،998تم توطين رواتب ) -

( موظف 993،540ليصبح العدد الكلي ) 2019عام 

( فضالً على توطين 2019لغاية شهر )كانون األول /

( مستفيداً عن هيئة التقاعد 333،997مستحقات )

( الصادر عن 270الوطنية العامة بموجب القرار )

 األمانة العامة لمجلس الوزراء. 

( وحدات إنفاق ليبلغ 208كذلك تم توطين رواتب ) -

( وحدة إنفاق ممولة ذاتياً ومركزياً 398العدد الكلي )

حسابية متفرعة عنها وفقاً ( وحدة 877إضافة إلى )

 للتعليمات والضوابط الصادرة.

( مصارف إلى قائمة المصارف 8تهيئة وإضافة ) -

المعتمدة من البنك في مشروع توطين الرواتب ليبلغ 

 ارف ــــ( مص6ع )ـــرفاً وبواقــــ( مص29) العدد الكلي

 

ً أهلياً فضالً على )18و)حكومية  ( أفرع 5( مصرفا

لمصارف أجنبية إذ يتم تحديث العدد استناداً إلى أهلية 

 المصارف.

 12استناداً إلى قرار مجلس األمن الوطني رقم ) -

( في 2019-9( بجلسته رقم )2019لعام 

( منه و المتضمنة البدء 3للفقرة) 22/5/2019

بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في وزارتي 

ت عدة مع الدفاع والداخلية، تم عقد اجتماعا

ً لغرض وضع خارطة عمل لتوطين  الوزارتين آنفا

رواتب منتسبيهم والمباشرة بإجراءات توطين 

رواتبهم ابتداءاً بمحافظة بغداد ومحافظتي )بابل 

وميسان( كمرحلة أولى إضافة إلى عرض مسودة 

والموافقة  االتفاقات على البنك المركزي لبيان الرأي

رة الداخلية من إبرام للوزارتين أعاله، إذ انتهت وزا

االتفاقات مع المصارف المؤهلة والمطابقة 

للمواصفات األمنية الصادرة من مستشارية اآلمن 

الوطني، وبما يتالئم مع سرية تناقل البيانات في حين 

أن وزارة الدفاع في مرحلة إبرام االتفاقات مع 

 المصارف.

ولتعزيز وتكامل محاور الشمول المالي في العراق من 

( 6الل مبادرة البنك المركزي المتمثلة بـ )خ

دينار لتمويل المشاريع الصغيرة  تتريليونا

 2019والمتوسطة والكبيرة فإن المنح لنهاية عام 

 :باآلتيتمثلت 

( 30( ترليون تم منح )1فيما يخص مبادرة الـ ) -

ً مبلغ ) ( دينار )خمسة 75,930,000,000مصرفا

مليون دينار فقط(  وسبعون مليار وتسع مائة وثالثون

لغرض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 

 (.31/12/2019( ولغاية )1/1/2019من )

يتم التدقيق المكتبي والموقعي بعد تزويد البنك  -

المركزي بالكشوفات والجداول المتضمنة أسماء 

المقترضين الذين يتم منحهم مبالغ لتمويل المشاريع 

ستة أشهر من تاريخ المنح  الصغيرة والمتوسطة بعد

 ( ترليون.1من ضمن مبادرة الـ )
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إذ تم رفع مـــدة القـــروض الممنوحـــة للمصــــــارف 

       ينار من( ترليون د1المشاركة في مبادرة الـ )

( 5أما بشأن مبادرة الـ ) سنوات(. 7سنوات إلى  5)

 فقد تم التمويل على النحو اآلتي:  تتريليونا

تمويل المصرف الزراعي بمبلغ  -

( دينار )ثالثة وعشرين ملياراً 23,357,890,031)

ً وثماني مئة  وثالث مئٍة وسبعة وخمسين مليونا

 ديناراً(.وتسعين ألفاً وواحد وثالثين 

( 50,000,000,000صندوق اإلسكان بمبلغ ) -

 دينار )خمسين مليار دينار(.

( 4,900,000,000المصرف الصناعي بمبلغ ) -

 دينار )أربعة ملياراٍت وتسع مئة مليون ديناٍر(.

( 5كذلك تم رفع مدة القرض الممنوحة من مبادرة الـ )

سنوات إلى  5ترليونات للمصارف المختصة من )

 سنوات(.10

وفي ضوء النجاحات التي حققتها مبادرة البنك 

المركزي العراقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وماتزال تم رفع سقف قروض المشروعات الصغيرة 

( مليار دينار للقرض الواحد 1والمتوسطة إلى )

للمصارف المشاركة في هذه المبادرة الستيعاب 

 مشاريع أكثر وخلق فرص عمل أكبر.

( 0,007تم تحويل فائدة البنك المركزي العراقي ) -

 إلى عمولة إدارية تُستقطع لمرة واحدة فقط.

تمويل القروض السكنية من قبل المصارف الخاصة  -

( ترليون دينار للمواطنين 1المشاركة في مبادرة )

الراغبين في شراء وحدات سكنية ال تزيد عن نسبة 

ليون دينار ( م50( بسقف أعلى يصل إلى )%30الـ )

)خمسون مليون دينار( وكذلك منح تسهيالت 

للموطنين الراغبين بشراء سيارات باص بنسبة 

(20%.) 

 

زيادة االستثمار بالودائــع من خالل استحداث ودائع  -

جديدة باستهداف أفضل معدالت العوائد في األسواق 

لتعظيم العائدات السنوية لهذا البنك وتم ذلك 

باستحداث ودائع جديدة لدى صندوق النقد العربي، 

 البنك المركزي الفرنسي، وبنك إنكلترا المركزي.

( %25زيادة االستثمار بالصكوك اإلسالمية بنسبة ) -

( 2داة المالية من )إذ ارتفعت االستثمارات بهذه األ

( مليار دوالر 2.5إلى ) 2018مليار دوالر في عام 

 .2019أمريكي في 

 زيادة حجم االحتياطي األجنبي

حقق البنك المركزي نمواً موجباً في صافي  

( إذ ارتفعت %18.4االحتياطيات األجنبية بنسبة )

( دوالر 52,196,178,308احتياطيات البنك من )

وخمسين ملياراً ومئٍة وستٍة وتسعين أمريكي )اثنان 

مليوناً ومئة وثمانية وسبعين ألفاً وثالث مئٍة وثمانية 

إلى  2018دوالرات امريكية(، في عام 

( دوالر امريكي )واحد وستين 61,809,920,331)

ملياراً وثمانية مئٍة وتسعة مليوناً وتسع مئة وعشرين 

ريكياً( في ألفاً وثالث مئٍة وواحٍد وثالثين دوالراً ام

 .2019عام 

شهدت إدارة االحتياطيات االجنبية للبنك المركزي  -

العراقي تطوًرا ملحوظاَ عن طريق تأسيس عالقات 

مصرفية رصينة وتبني مبدأ اإلدارة الذاتية لألصول 

األجنبية ألغلب المحافظ االستثمارية التي كانت تدار 

من قبل البنوك المركزية المراسلة، واعتماد أحدث 

الممارسات العالمية )استخدام منصات التداول 

( في هذا Reuters & Bloombergااللكترونية 

المجال، فضاًل عن إدارة المخاطر االستثمارية بشكل 

يحافظ على سالمة االحتياطيات وسيولتها، األمر الذي 

إمكانية التفاوض مع المراسلين للحصول على  أتاح

افية ناجمة عن عوائد أفضل إذ حقق البنك عوائد اض

التفاوض مع البنوك المراسلة حول أسعار الفائدة على 

الودائع الثابتة واسعار صرف في حال بيع العمالت 

 ام ـــــاألجنبية واسعار السندات  اذ بلغت هذه العوائد ع

 إدارة االحتياطيات االجنبية

إلدارة االحتياطيات األجنبية قام البنك المركزي خالل 

 بما يأتي: 2019عام 
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تعزيز وتقوية القطاع 

المصرفي والمؤسسات المالية

الثاني يالهدف االستراتيج

لغرض تطوير وتنظيم عمل المصارف والمؤسسات 

 المالية قام البنك المركزي بما يأتي: 

احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  -

بموجب نتائج االحتساب وفق السيناريو المعتدل حسب 

( 9المعيار المحاسبي الدولي رقم )منهجية تطبيق 

 وباالستناد إلى األصول المالية المدارة.

متابعة مشروع مناقلة السيولة بين المصارف من  -

أجل إتاحة السيولة للمصارف التي تعاني من عجز 

 مؤقت.

االنتهاء من دراسة التصنيف الداخلي الحتساب  -

 احتمالية التعثر للمصارف باستخدام أسلوب التحليل

 التمييزي.

إعداد دراسة لتطبيق كيفية احتساب كفاية رأس  -

 المال للمصارف اإلسالمية.

تحديث نظام التسوية اإلجمالية اآلنية بتفعيل خاصية  -

( لغرض Cash outحجز مبالغ للسحب النقدي )

أتمتة السحوبات النقدية للمصارف واالستغناء عن 

 ل حجز الــــاستخدام الصكوك في السحب النقدي من خ

المبالغ على النظام والصرف للسحــــب النقدي 

)كمرحلة أولى إذ تُعتمد الحقاً للدوالر  يالعراق بالدينار

من أرصدة حسابات المصارف المفتوحة، وكذلك 

بتفعيل  C-ACH)تحديث نظام المقاصة اإللكترونية )

( PO( في شاشة الـ )DDأدوات الدين المباشر)

لغرض تسهيل عملية استحصال المصارف للمبالغ 

المستحقة بذمة الزبائن اعتماداً على عقد مسبق بين 

 لطرفين.ا

اكمال مسودة قانون المدفوعات العراقي إذ تم رفعهُ   -

 إلى الجهات التشريعية إلقراره.

 

اعداد نظام اإلنذار المبكر وتقارير احتساب نسب  -

( NSFR) ،LCR( IIIالسيولة وفق متطلبات )بازل 

للتنبؤ باحتماالت اخفاق القطاع المصرفي والتدخل في 

ألزمات المصرفية الوقت المناسب لتقليل حدوث ا

وتقليل تكاليف معالجة اثار تلك األزمات للمصارف 

التي تعاني من مشكلة السيولة للحفاظ على استقرار 

النظام المالي ومراقبة انخفاض السيولة للقطاع 

 المصرفي.

 

( دوالر امريكي 4,739,607.14) 2019

مليارات وسبعمئة وتسعة وثالثين مليوناً )أربعـــــة 

وست مئة وسبعة االالف وأربعة عشر دوالراً 

 %0.79امريكياً( بمعدل نمو مرتفع وصل الى 

إذ كانت تلك العوائد  2018مقارنة بعام 

يونين وست ــــ( دوالر امريكي )مل2,641,944)

ون الف وتسع مئة واربعة واربعين وواحد وأربع ةئم

 امريكياً دوالراً 

 وأربعين دوالراً امريكياً(الًف وتســــع مئة وأربعــة 

في تطوير قدرات وقابليات الموظفين  أسهموهو ما 

العاملين وزيادة خبراتهم في عمليات التداول وتنفيذ 

العمليات الكترونياً من خالل منصات التداول، 

الى سرعة االستجابة وحل المشاكل التي قد  باإلضافة

 تحدث اثناء عمليات االستثمار.
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يعد مشـــروع الجباية اإللكترونيـــة من المشــــاريع  -

الموارد الحكومية األساسية التي تساهم في تعزيز 

وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة باالعتماد على البنى 

التحتية المتمثلة بالمقسم الوطني إذ بإمكان جميع 

المصارف والشركات المرخصة كمزود خدمة دفع 

إلكتروني ومن خالل ارتباطهم بالمقسم الوطني 

المساهمة في هذا المشروع لوجود التبادلية في 

لمصدرة من قبلهم واستخدام نقاط استخدام البطاقات ا

البيع والصرافات اآللية ألغراض التحصيل وكذلك عن 

طريق المحافظ اإللكترونية عبر الهاتف النقال كما 

يهدف المشروع لتوفير خدمة عرض ودفع الفواتير 

الكترونياً واالستفسار عنها لجميع المواطنين من 

خالل المصارف ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني 

المرخصين من قبل البنك ليتسنى للجهات المعنية كافة 

 المشاركة فيه إذ أكمل البنك المركزي البرامجيات

وضع آليات العمل بالجباية الخاصة بالمشروع أعاله و

اإللكترونية والمتطلبات المالية والفنية بموجب 

( 23/2056، 23/651اإلعمامين المرقمين )

( 20/11/2019(، )3/4/2019والمؤرخين في )

 على التوالي.

لغرض تنظيم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع  -

اإللكتروني فقد تم اعداد نظام خاص يوفر قاعدة 

بيانات لوكالئهم وتم إقامة ورشة عمل بخصوص ذلك 

بموجب الكتاب المرقم بالعدد  3/2/2019بتاريخ 

 .15/1/2019والمؤرخ في  23/73

المنفذة من خالل  تنظيم الحدود والسقوف للتحويالت -
)اجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع( بموجب 

والمؤرخ في  23/2003االعمام المرقم 
12/11/2019. 

تنظيم عمل بطاقة الدفع اإللكتروني مسبقة الدفع  -

( بموجب M- Cardالمرتبطة بالمحفظة اإللكترونية )

 .17/2/2019والمؤرخ في  23/324الكتاب المرقم 

التحويالت المالية بين دوائر ومؤسسات أتمتة  -
الدولة لغرض استحصال المستحقات عن طريق نظام 
المدفوعات العراقي من خالل نظام المقاصة 

 ( CT) عــــــتخدام أوامر الدفـ( باسC-ACHاإللكتروني)

بـــدالً من الصـــكوك إذ تم أتمتــة عمل بعض  

األنابيب )شركة خطوط والمؤسسات الدوائـــر 

النفطية، شركة توزيع المنتجات النفطية، مصافي 

الشمال، شركة غاز الشمال، وزارة النفط/هيئة توزيع 

بغداد، مؤسسة الشهداء، وزارة الكهرباء / مقر 

 الوزارة(.

قام البنك المركزي باالنطالق الفعلي لنظام الدفع  -

 الوطني،بالتجزئة العراقي والمكون من )المقسم 

عبر الهاتف النقال( مع المصارف  المدفوعات

 الراجح، الثقة،والشركات إذ تم ربط المصارف )

 الصناعي، الزراعي، العالم، العراق،عبر  النهرين،

وأما الشركات فقد  2019عام اإلقليم( خالل  الطيف،

مع  2019تم ربط شركة )البوابة الوطنية( خالل عام 

اإلجراءات الدفع بالتجزئة وذلك بعد االنتهاء من  نظام

 اإلدارية والفنية والتنظيمية كافة.

َمنح البنك المركزي ثالث شركات رخصة للعمل كمزود  -

 .خدمة دفع إلكتروني

لغرض استقرار سعر الصرف من خالل الرقابة على  -

نشاط شركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية 

وترصين عملها ليتماشى مع تجارب دول مختارة، 

المركزي دراسة حول إعادة هيكلة أعد البنك 

المؤسسات المالية غير المصرفية، إذ قام بدعوة 

مجموعة من الشركات لغرض االندماج وزيادة رأس 

أموالها وإعمام مضمون الدراسة على شركات 

( شركة 33الصرافة الراغبة باالندماج، إذ تم اندماج )

( بعد طلب رأي A,Bصرافة موزعة على فئتين )

االمتثال وشركتي التدقيق الدوليتين  مكتب مراقب

(Ernst & Young) & (KPMG) .لألخذ بها 

تم االتفاق مع البنك الدولي لتقديم مساعد فنية  -

لغرض تقييم القطاع المالي المصرفي العراقي وحوكمة 

 مستمر.مصرفي الرافدين والرشيد وما زال العمل 

دعم وتطوير الصناعة المصرفية االسالمية

قام لدعم وتطوير المصارف اإلسالمية في العراق 

البنك المركزي باإلصدار النهائي للضوابط التنفيذية 

 التي تنظم عمل المصارف اإلسالمية وكما يأتي:
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إصدار تقرير االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال  -

( في 9/3/192بموجب اإلعمام المرقم بالعدد )

(12/5/2019.) 

إصدار ضوابط التكافل بموجب اإلعمام المرقم بالعدد  -

 (.12/6/2019( في )9/3/244)

المصارف اإلسالمية إصدار ضوابط اندماج واتحاد  -

( في 9/3/271بموجب اإلعمام المرقم بالعدد )

(30/6/2019.) 

إصدار ضوابط اللجنة االستشارية الشرعية العليا  -

في البنك المركزي بموجب قرار مجلس اإلدارة المرقم 

( وجاري العمل على 2019( لعام )136بالعدد )

 صياغة اإلجراءات اآلتية:

ركة التكافل الوطنية البدء بإجراءات تأسيس ش -

( مليار دينار )خمسة عشر مليار 15برأس مال قدره )

دينار( وبمشاركة جميع المصارف اإلسالمية والعمل 

 جاٍر باإلجراءات وبالتنسيق مع الدائرة القانونية.

إعداد مسودة ضوابط برنامج التمويل االسالمي  -

 (.SIFPالمجمع )

اب إعداد مسودة الضوابط الخاصة بمسك حس -

التمويل االسالمي المجمع وضوابط مسك حساب 

 ضمان التطوير العقاري.

إعداد مسودة ضوابط شهادات اإليداع واالستثمار  -

المصرفية بالتعاون مع هيئة األوراق المالية وأسواق 

 العراق لألوراق المالية.

إعداد مسودة ضوابط شبكة الحماية المالية  -

السيولة للمصارف اإلسالمية كأحد أدوات توفير 

 اإلسالمية.

 إعداد مسودة دليل الخدمات المصرفية اإلسالمية. -

كما قام البنك المركزي بتصميم قائمة مقترحة للسيولة 

خاصة بالمصارف اإلسالمية تأخذ خصوصية حسابات 

االستثمار الممسوكة واألدوات المالية المتوافقة مع 

ية الشريعة وعرض القائمة على المصارف اإلسالم

 لغرض اختبارها.

دعم إنشاء مؤسسة لضمان الودائع

بهدف حماية أموال صغار المودعين وتعزيز ثقة 

الجمهور بالقطاع المصرفي قام البنك المركزي بإصدار 

العراقية لضمان الودائع إعمام حول تأسيس الشركة 

إلى المصارف المجازة كافة عدا المصارف اإلسالمية 

( مؤسس إذ تمت الموافقة على 44والمكونة من )

تأسيس الشركة من دائرة مسجل الشركات وتجهيز 

الكوادر وأعضاء مجلس اإلدارة من خالل التواصل بين 

البنك المركزي والمصارف والعمل جاٍر لمنح اإلجازة 

 ضمان الودائع.لشركة 
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التطورات الحاصلة في عالم التدقيق إذ تم مواكبة  - 

اقتناء نسخ محدثة من اإلطار المهني لممارسة 

التدقيق الداخلي فضال عن االشتراك بعضوية جمعية 

 (.ISACAالمدققين األمريكية وعضوية جمعية )

اعداد استمارة التغذية الراجعة لقياس مدى رضا  -

ديد الجهات الخاضعة للتدقيق عن نشاط التدقيق وتح

 نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.

تنمية قدرات الموظفين وتعزيز المعارف والمهارات  -

 (CIA)إذ تم عقد دورة تأهيلية للحصول على شهادة

 )شهادة مدقق داخلي معتمد(.

من جهة أخرى قام البنك بتقييم وتطوير أداء  -

العاملين من خالل وضع معايير دقيقة ومحددة لتقويم 

لين في الوظائف المختلفة وعمل إنموذج أداء العام

مناسب للتقييم وبناء إطار نظام لتقييم األداء الفردي 

ووضع آليات محددة لغرض تقييم أداء العاملين في 

 البنك. 

العمل مستمر فيما يخص تنفيذ مشروع بناية البنك  -

المركزي الجديدة إذ تم متابعة نسب اإلنجاز بانتظام 

 .2019خالل عام 

البنك خطة تطويرية لفرعيه )البصرة وأربيل(  وضع -

إذ شملت تطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات 

واألنظمة اإللكترونية من خالل إنشاء شبكة سلكية وال 

سلكية متطورة لفرع البصرة وتطوير بنيته التنظيمية 

 حديثة  اتـمساحة الفرع وتزويده بآلي من خالل توسيع

لغرض تطوير األداء المؤسسي لتشكيالت البنك تم 
وضع أهداف ومؤشرات واضحة لقياس االداء في تلك 
التشكيالت والتي تعنى بجانب المخرجات )الخدمات 
المقدمة( من حيث حجم اإلنجاز وجودته النوعية 
وسرعة تحقيقه بكفاءة بدالً من اقتصار التركيز على 
جانب المدخالت المتمثل في مدى االلتزام إذ تم التحول 
نحو تطبيق معايير تقييم األداء المؤسسي الصادرة من 

( وتطبيق المعايير وفق الخطة EFQMمنظمة )
 لتقرير النهائي للتقييم.المتفق عليها معهم وإعداد ا

جدد البنك المركزي رخصة حصوله على شهادة  -
متطلبات المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة 

(ISO9001:2015في مجال إدارة النقد بعد اجتي ) ازه

 .عملية التدقيق الخارجي بنجاح

انسجاما مع معايير التدقيق الدولية والممارسات 
المهني المستمر والعناية الفضلى الخاصة بالتطوير 

 -المهنية الالزمة قام البنك باآلتي: 

تحديث ميثاق التدقيق الداخلي وتحديد الغرض  -
والسلطة والصالحية والمسؤوليات وفق أفضل 
الممارسات الدولية وتم تعميمه على تشكيالت البنك 

 كافة ونشره على الموقع االلكتروني للبنك.

كفاءة وفاعلية نشاط اعداد مؤشرات أداء لتقييم  -
 التدقيق وتحديد فرص التحسين.

اعداد قائمة فحص ضمان جودة التدقيق لقياس مدى  -
توافق نشاط التدقيق مع المعايير الدولية وأفضل 

 الممارسات.

اعداد مدونة مبادئ وقواعد اخالقيات مهنة التدقيق  -
 الداخلي وفق النموذج الصادر من معهد المدققين.

 

تطوير البنية التنظيمية والهيكل 

التنظيمي للبنك المركزي

الثالث يالهدف االستراتيج

البنى التحتيةتعزيز واستكمال 
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لنقل العملة عن طريق التعاقد مع الشركة العراقية 

 للخدمات المصرفية.

تهيئة موقع للتعافي من الكوارث يضم نسخ من  -

البيانات والتطبيقات العاملة في فروع البنك كافة، 

وتطوير عمليات النسخ المتماثل واالحتياطي بين 

 والجادرية والبصرة.مراكز البيانات في مواقع الرشيد 

كذلك تم تطوير خدمة االنترنيت لفرع أربيل، وتعزيز  -

واستكمال البنى التحتية للفرع من خالل تنفيذ منظومة 

اإلنذار المبكر وتنصيب منظومة الكاميرات، وتعزيز 

التنسيق بإجراءات العمل مع المركز من خالل إقامة 

 فعاليات للتثقيف بالشمول المالي.

بتطوير منظومات النسخ االحتياطي  قام البنك -

والمتماثل للبيانات والتطبيقات في أنظمته تالفياً للفشل 

ضمن مكونات البنية التحتية الرئيسة لعمل أنظمتهِّ 

ولتوفير سرعة عالية إلعداد التشغيل ضمن البيئة 

االحتياطية لألنظمة في المواقع البديلة أو االحتياطية، 

حتياطي للبيانات السترداد إضافة إلى عمليات النسخ اال

البيانات في حال فقدان البيانات أو خسارتها والتعرض 

للفايروسات والبرمجيات الضارة والخبيثة أو التعرض 

 لحاالت الفشل التام والكوارث أو أخطاء المستخدمين.

  و لتعزيز منظومة األمن والحماية اإللكترونية  -

بإنشاء أحدث  )الموقع البديل / الجادرية( قام البنك

منظومات التشفير والجدران النارية المتقدمة، وذلك 

بإضافة طبقات حماية تقنية ومعلوماتية لموقعهِّ البديل 

)الجادرية( من خالل تنفيذ واستخدام أجهزة جدران 

وبتقنيات متطورة لمنع التهديدات  (،Firewallنارية )

والهجمات والبرمجيات الخبيثة وفلترة الملفات، 

اف وتحديد الثغرات ونقاط الضعف للبنية واكتش

التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت في البنك 

والوقاية من البرمجيات الضارة والهجمات اآلنية 

(Zero day attack وبرمجيات حماية المستخدم )

 النهائي في موقع الرشيد.

ر ــــ)تطوي تم تطوير المتطلبات الفنية لمشروع -

 الذي انات(ــــد البيــدارة وتشغيل قواعالتحتية إل البنية

يهدف إلى تطوير البنية التحتية لمواقع  بدوره

االستعداد من خالل بناء منظومات وبيئات احتياطية 

وبيئات خزن متطورة لعمل األنظمة وقواعد البيانات 

تدعم االنتقال اآلمن والسلس والعمل بشكل مباشر في 

في بيئة اإلنتاج وقف فني حال حدوث خلل أو أي ت

) مواقع / مركز البيانات الرئيسة( بأداء و  الرئيسة

وموثوقية إذ تمتاز بالمرونة العالية على  توافريه

تحديد وتغيير اإلعدادات والمواصفات الفنية لألجهزة 

والتراخيص وقابلية التطوير بما يتالءم مع عمل 

األنظمة وقواعد البيانات، وإضافة برامج تدعم 

لنسخ االحتياطي المتماثل وتالفي نقاط الفشل عمليات ا

وإدارة انتقال العمل من مركز اإلنتاج الرئيس إلى 

مواقع االستعداد )مواقع االحتياطية( وبرمجيات تدعم 

 عمليات أمنة وسالمة وتشفير وتنقيح البيانات.

في إطار تعزيز حوكمة عمل االستثمارات في البنك  -

في إدارة االحتياطيات  المركزي وإدخال نظم إلكترونية

األجنبية العمل جاٍر على وضع نظام إلدارة المحافظ 

االستثمارية الذي يعمل على إدارة وتسجيل العمليات 

)وديعة، تجديد وديعة، استحقاق  -االستثمارية: 

كوبون، شراء وبيع وإطفاء السندات، شراء وبيع 

العملة، فوائد على الحساب الجاري، شراء وبيع 

ديعة ذهب، مناقلة الحساب الجاري بين الذهب، و

مراسلين اثنين، أجور على الحساب الجاري/ خدمات 

استحقاق كوبون/  -إطفاء  -بيع  -المراسل، شراء 

إطفاء/ حواالت  –بيع  –صكوك إسالمية، وشراء 

 الخزينة(.

أصدر البنك المركزي ضوابط حوكمة تقنيات  -

ط المعلومات للقطاع المصرفي تحت مسمى )ضواب

حوكمة تقنية المعلومات والذي يوضح حوكمة وإدارة 

المصاحبة لها والمبادئ  المعلومات والتكنولوجيا

التوجيهية إلدارة مخاطر تقنية المعلومات وأمن 

البيانات واألمن السيبراني لدى المؤسسات المنظمة 

في البنك المركزي( وتعميمه إلى المصارف كافة 

كتروني للعمل وشركات مزودي خدمات الدفع اإلل

 بموجبه.

 

 



  

 

                                                                                              13  
 

 

 

 

تم تهيئة الموقع البديل للبنك المركزي في الجادرية  -

عمال وتزويده بـاألنظمة الالزمة كافة إلدامة األ

اليومية لدوائر البنك الستخدامه عند الظروف الطارئة 

وذلك لضمان استمرار أعمال البنك بشكل سليم، إذ تم 

استخدامه بشكل فعلي خالل األحداث األخيرة المتعلقة 

 بالتظاهرات.

قام البنك بإنشاء وتنفيذ عدد من األنظمة والمشاريع 

 وكاآلتي:

ني والذي يعمل نظام شركات خدمات الدفع اإللكترو -

بدوره على تهيئة قاعدة بيانات للوكالء ومزودي 

خدمات الدفع اإللكتروني ويوفر إمكانية االستعالم 

واستخراج التقارير عن الوكالء الرئيسيين ومزودي 

 الخدمة وحسب المحافظة.

نظام الحواالت واالعتمادات والذي بدوره يعمل على  -

صارف وشركات تسجيل البيانات المرسلة كافة من الم

التحويل المالي للمستفيدين من الحواالت واالعتمادات 

من شركات واشخاص وحسب نموذج محدد لهذا 

 الغرض.

( BSRSنظام تقارير الرقابة المصرفية اإللكتروني ) -

(، إذ يهدف هذا النظام على XMLباستخدام تقنية)

تحسين قدرة البنك المركزي على تلقي وتحليل 

ة لتعزيز عمليات الرقابة المصرفية المعلومات المالي

ودعم اتخاذ القرارات االستراتيجية وجاٍر العمل على 

 تنفيذ متطلبات النظام.

مشروع تطبيق برمجيات السيطرة والمراقبة  -

الموحدة إذ يتم من خالل هذا المشروع تنفيذ عمليات 

الفحص والمتابعة والمراقبة وتنفيذ عمليات الدخول 

برمجيات وتطبيقات الحاسبات المصرح لكل من 

الخاصة بالمستخدمين الخارجيين من المصارف كافة 

والمؤسسات المالية للمشاركين بشبكة االتصاالت 

الضوئية فضالً على موظفي البنك المركزي من 

المستخدمين لألنظمة اإلدارية والمالية والمحاسبية 

 وانظمة مراكز البيانات كافة.

مشروع تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية   -

لمراكز بيانات البنك المركزي وفروعه والذي يهدف 

إلى تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لمراكز 

البيانات )الرئيسة واالحتياطية( للبنك وفروعه 

ناحية استخدام ومواكبة التقدم المعلوماتي من 

التقنيات الحديثة إلدارة منظومات االتصاالت 

والشبكات واألنظمة الساندة وأنظمة النطاق المحلي 

واالنتقال النوعي للعمل على بيئات العمل االفتراضية 

بما يضمن االستخدام االمثل للموارد التقنية 

والتكنولوجية من جهة والموارد البشرية من جهة 

ت امن المعلومات والبيانات اخرى وتطبيق سياسا

ومنع التهديدات ومصادر الهجمات اإللكترونية وفلترة 

 مواقع االنترنت وحماية المستخدم النهائي.

مشروع شبكة االتصاالت المصرفية العاملة بتقنية  -

الكيبل الضوئي جاري العمل على استكمال ربط 

شركات الدفع اإللكتروني وبعض المصارف المرخصة 

البنك المركزي بشبكة اتصاالت مصرفية  حديثاً مع

تعمل بتقنية الكيبل الضوئي، بعد االنتهاء من ربط 

 المصارف المجازة معه بشبكة االتصاالت.

توفير الدعم واالسناد الفني فضال عن تقديم  -

االستشارات التقنية على صعيد البنك وفروعه من 

جانب وعموم القطاع المصرفي من جانب اخر 

ى تقديم الدعم المستمر لألنظمة العاملة في باإلضافة ال

البنك مع ضمان توفير البنية التحتية التقنية واالهتمام 

بتطوير كفاءة العاملين على هذه األنظمة لضمان 

 تحقيق األداء وفق اعلى المستويات.

كما يجري العمل على رقمنة عدد من الفعاليات التي 

 تدار في البنك وكاآلتي:

( إذ يعمل ITRSعن المعامالت الدولية )نظام االبالغ  -

النظام على تسجيل كل من الحواالت الصادرة 

والحواالت الواردة، االعتمادات المستندية المنفذة في 

 قاعدة بيانات خاصة أعدت لهذا الغرض.
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خطابات الضمان الذي يعمل على مراقبة نظام منصة  -
خطابات الضمان الصادرة من المصارف وإعطاء رقم 

 مرجعي لها.

( CBSتطوير وتحديث نظام االستعالم االئتماني ) -

الذي يوفر قاعدة مركزية كاملة ومحدثة للبيانات 
االئتمانية الممنوحة من قبل المصارف لزبائنها 

المصرفي  بصورة مستمرة تتوافق وبيئة العمل
العراقي وفقاً ألفضل الممارسات العالمية إذ يتيح 
النظام لكل من المصارف الحكومية والخاصة إمكانية 
االستعالم وتبادل المعلومات االئتمانية بطريقة مباشرة 
وسريعة وسلسة وموثوقة اختصاراً للوقت والروتين 

 مع توفير مستوى عاٍل من األمان والسرية.

قام البنك المركزي بتطوير عمليات تشكيالته وكما 

 يأتي:

( لغرض االنتقال ACLاقتناء نسخة من نظام ) -

 وني.التدريجي الى التدقيق االلكتر

 

تطوير عمليات البنك

 

(على EFQMبإرساء مبادئ نظام )شرع البنك  -

مشاريع تطوير نظام األداء االستثماري في البنك 
وتأهيل مركز الدراسات المصرفية لمنح شهادات 
معتمدة لألفراد ووضع خطة الستمرارية عمل األنظمة 
التقنية في البنك اثناء أوقات األزمات والحاالت الطارئة 

ن إعداد من خالل تحديد األنظمة الحرجة واالنتهاء م
 المسودة األولية الستمرار عمل األنظمة التقنية.

اعّد البنك نظام إدارة رضا المتعاملين باالستناد إلى  -
( إذ يوضح هذا ISO10004-ISO10002المواصفتين )

النظام الجهات المتعاملة األطراف المهتمة 
(Interested parties مع البنك المركزي كافة )

ع الدوائر المعنية وإعداد ونقاط التماس األساسية م
 أنموذج لنظام تقييم األداء الفردي.

باشر البنك بتطوير نظام تقييم األداء االستثماري  -
وذلك من خالل مراجعة التقرير السنوي ألداء مخاطر 

( 2018االحتياجات األجنبية للبنك المركزي لعام )
ودراسة النتائج الخاصة بمؤشر األدوات إذ وضع خطة 

ملية تطوير األداء االستثماري وقام بإعداد لتنفيذ ع
تقرير نتائج تحليل األدوات االستثمارية وتم جمع 

 البيانات الخاصة بمؤشر نسب تغطية االحتياطي.
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إن عملية تطوير رأس المال البشري وتصميم وتطوير 

برامج تدريب متميزة تزيد من احتماالت بروز قادة 

مؤثرين، والمحافظة على القدرات  استراتيجيين

الجوهرية واستثمارها، وتطوير الثقافة التنظيمية 

الراعية للممارسات األخالقية في البنك المركزي 

والقطاع المصرفي على حد سواء، إذ نفذ البنك 

المركزي / مركز الدراسات المصرفية خالل عام 

ات ( دورة تدريبية بمختلفة االختصاص78) 2019

( مشاركاً من موظفي البنك 2911موزعة على )

المركزي ودوائر الدولة والمؤسسات المالية 

 المصرفية وغير المصرفية.

 

وهناك مجموعة من الشهادات المهنية الممنوحة 

 للموظفين:

شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة الجرائم  -1

 (.CFCSالمالية )

شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل األموال  -2

 .(CAMS)وتمويل اإلرهاب 

أعد البنك خطة تدريب شاملة تركز على تطوير  -

مهارات منسوبيه على وفق االحتياجات التدريبية 

لمصفوفة الكفاءة لغرض تنمية قدراتهم وتطوير 

مهاراتهم إذ تم اشراكهم بالعديد من الدورات التدريبية 

 العراق. داخل وخارج

أعّد البنك دليل الوصف الوظيفي لـتشكيالته كافة إذ  -

تمت المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك 

( 2342/10/5302بموجب االمر اإلداري المرقم )

 .8/10/2019في 

 

تطوير رأس المال البشري

الرابع يالهدف االستراتيج

الموارد البشرية في البنك
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تعزيز وتكامل العالقات 

الداخلية والخارجية

الخامس يالهدف االستراتيج

لغرض توطيد التعاون الداخلي والخارجي مع 

المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية الدولية 

وتحديد المجاالت الوظيفية التي تحتاج إلى إحراز تقدم 

فيها وصوالً إلى مستوى يتماشى مع النظام الدولي 

برامج تدريب مشتركة مع للبنوك المركزية. ولتعزيز 

مراكز التدريب العائدة للمنظمات الدولية والبنوك 

المركزية من خالل اإلسهام والمشاركة ضمن برامج 

مختصة ومتقدمة تضمن تطوير األداء الوظيفي ورفع 

القدرات، كذلك المشاركة الفاعلة في المؤتمرات 

والندوات المقامة من تلك الجهات إضافة إلى 

مقامة من البنك المركزي في ما يخص المؤتمرات ال

المحاور الخاصة في بناء المؤسسات والسياسات  

سواء على المستوى التقني أو رسم السياسات، و 

عقد اتفاقيات توأمة بهدف بناء روابط قوية مع 

المنظمات الدولية والمؤسسات التي تمارس أداء مهام 

بما  2019مماثلة، قام البنك المركزي خالل عام 

 -تي:يأ

لغرض إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية  -

المدفوعات العربية من خالل المشاركة في نظام الدفع 

اإلقليمي العربي بدأ البنك المركزي بالمرحلة التجريبية 

للنظام من خالل إقامة ورشة عمل خاصة للمؤسسات 

اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المقامة 

العربي في اإلمارات العربية المتحدة  في صندوق النقد

إذ تم إصدار إعمام إلى المصارف وشركات التمويل 

المالي لغرض ملء االستبيان المتضمن جمع 

المعلومات حول الجوانب المرتبطة بتدفقات 

 المدفوعات في الدول العربية.

 

مع بنك  وقع البنك المركزي ترتيبات مصرفية -

(JPMorgan)  لغرض االستثمار في األوراق

المالية وحفظ السندات الحكومية وإنشاء حسابات 

فرعية للمصارف العراقية لتسوية مدفوعات بطاقات 

 االئتمان التي تصدرها المصارف العراقية. 

( لغرض Citibankمع ) المركزي اتفق البنك -

يهم توقيع ترتيبات مصرفية بعد فتح حساب مصرفي لد

لغرض االستثمار في ودائع اآلجل، فضاًل على إمكانية 

 االستثمار في األوراق المالية أيًضا.

تم تعديل المبادئ التوجيهية إلدارة واستثمارات  -

، إذ 2019االحتياطيات األجنبية مرتين خالل عام 

أُجريت التعديالت على التصنيف االئتماني لمخاطر 

تثمار في أدوات مالية البنوك التجارية الدولية واالس

تصدرها بنوك تجارية عالمية، فضال عن االستثمار 

في المحافظ الُمدارة خارجياً من مؤسسات مالية دولية 

أو شركات إدارة استثمارات عالمية، وقد جاءت هذه 

التعديالت استجابة لخطة عمل البنك التي تستهدف 

 االستثمار بأدوات ذات عائد عاٍل ومخاطر منخفضة.

ام البنك المركزي بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد ق -

العربي إلدارة محفظة استثمارية في السندات 

الحكومية التي تصدرها دول عربية تتسم بمعدل عائد 

 مرتفع ومستوى مخاطر منخفض. 

( وهي OMFIFأنشأ البنك عالقة مع مؤسسة ) -

مؤسسة مالية دولية تهتم بالدرجة األساس في بحث 

 اراتــــلول واستشـــلنقدية والمالية وتقديم حالقضايا ا
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مالية ونقدية فضالً على تزويد البنك بالتقارير 

التي تخدم نشاط البنك، إذ والدراسات االقتصادية 

تساهم بنشاطات هذه المؤسسة البنوك المركزية 

 والمؤسسات المالية الكبرى في العالم.

البرنامج االستشاري  –تم االتفاق مع البنك الدولي  -

لغرض االستثمار من  (RAMPإلدارة االحتياطيات )

قبلهم لصالح البنك المركزي العراقي في سندات 

، وستتم المباشرة باالستثمار عام الخزينة المركزية

، إذ يقدم هذا البرنامج خدمات مالية 2020

واستشارية متكاملة تساهم في رفع كفاءة إدارة 

 االحتياطيات األجنبية.

      اتفق البنك المركزي مع المصرف الصيني -

(Citic bank ضمن االتفاقية االطارية الموقعة )

 بين العراق والصين.

الخاصة إضافة التثبيت على االعتمادات المستندية  -

بشحنات النفط الخام العراقي، إذ تم تعديل صيغة 

االعتمادات المستندية الخاصة بشحنات النفط الخام 

والطلب من البنوك المصدرة لهذه االعتمادات 

المستندية إضافة التثبيت للبنوك المقبولة من قبل 

البنك المركزي، وقد بدأ العمل بهذه الترتيبات الجديدة 

نهاية  %100الً الى نسبة وصو 2019في نيسان 

العام، وقد ساهمت هذه اإلجراءات بتخفيف المخاطر 

االئتمانية المترتبة على االعتمادات التي يتحملها البنك 

ً يقوم على  المثبت والُمصدر، إذ انتهج البنك منهجا

تقييم البنوك المثبتة والمصدرة لالعتمادات لضمان 

ل عجَز البنك دفع مستحقات النفط الخام العراقي في حا

المصدر عن الدفع، كما نتج عنها مشاركة فروع 

المصارف األجنبية في العراق بهذا المشروع، فضالً 

على وضع خطة متكاملة إلشراك المصارف العراقية 

 في إضافة التثبيت سيتم إنجازها الحقاً.
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 مؤشرات عن الشمول المالي  
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 2019مبادرات الخطة الستراتيجية المنجزة لعام يبلغ مجموع  -

 التالي:موزعة على دوائر البنك كما في المخطط ( مبادرة 26)

توزيع المبادرات المنجزة على دوائر البنك  
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 2019المبادرات المنجزة لعام  

 .تطوير منظومات النسخ االحتياطي والمتماثل للبيانات والتطبيقات /1

 .الرشيد(الثانية /  )المرحلةتعزيز منظومة االمن والحماية االلكترونية  /2

 أحدثالموقع البديل / الجادرية( من خالل انشاء  -تعزيز منظومة االمن والحماية االلكترونية )المرحلة الثالثة  /3

 .منظومات التشفير والجدران النارية المتقدمة

 

 .دليل حوكمة تقنيات المعلومات في القطاع المصرفي )حوكمة وأدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها /4

التوجيهية الدارة مخاطر تقنية المعلومات وامن البيانات واالمن السيبراني لدى مؤسسات المنظمة في  والمبادئ

 .البنك المركزي العراقي(

 

وتشغيل  إلدارةتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات وانظمة قواعد البيانات وتطبيقاتها )تطوير البنية التحتية  /5

 .الثانية(البيانات /المرحلة  قواعد

 

   .تطوير البنية التحتية لمركز البيانات وأنظمة قواعد البيانات وتطبيقاتها )فرع البصرة( /6

 

 

 

 

 

 دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت       

 .األجنبية(هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية )شركات التوسط ببيع وشراء العمالت  إعادة /10

( NSFR)( وLCRكل من ) وهي (III) بازلمراقبة سيولة المصارف من خالل النماذج المحددة من قبل لجنة  /11

 على معالجة أوضاع تلك المصارف التي تعاني من مشكلة السيولة للحفاظ على استقرار النظام المالي. والعمل

 

البنك للحد من المخاطر التي قد يتعرض وضع إطار عمل شامل للسياسات واإلجراءات الواجب تطبيقها من قبل  /12

 لها على وفق االبعاد )التنظيمي والرقابي، التشريعي، التوعوي والتثقيفي(.

 

 تطوير كوادر قسم التفتيش الميداني والمكتبي من خالل تدريبهم على أحدث الممارسات الرقابية. /13

 

 

 دائرة مراقبة الصيرفة   
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 .انشاء قاعدة بيانات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي، للسنوات السابقة /7

 .(Standard Release 2019تنظيم ورشة عمل لمجتمع سويفت في العراق )سنويا( ) /8

 نظام ادارة المحافظ االستثمارية. /9

 

 

 

 

  .للتدريب حسب مصفوفة الكفاءةاعداد خطة شاملة  /14

واضحة لقياس االداء في تشكيالت  ومؤشراتتطوير نظام ادارة وتقييم االداء المؤسسي + وضع اهداف  /15

من حيث حجم االنجاز وجودته النوعية وسرعة تحقيقه  المقدمة(البنك تعنى بجانب المخرجات )الخدمات 

 .بكفاءة بدالً من اقتصار التركيز على جانب المدخالت المتمثل في مدى االلتزام

 

وضع معايير دقيقة ومحددة لتقويم اداء العاملين في الوظائف المختلفة وتتضمن الكفاءة االنتاجية وحسن  /16

 .نوطة بهماالداء مستمدة من طبيعة المهمات الم

 

 

 

 ربط األنظمة المصرفية الشاملة بنظام المدفوعات. /17

 تهيئة البنية التحتية )البرمجيات( لمشروع الجباية االلكترونية. /18

 

 

 .( تريليون5ضمن مبادرة الـ ) اعداد قاعدة بيانات خاصة بقروض اإلسكان /19

 دائرة االستثمارات والتحويالت الخارجية      

 الدائرة االدارية 

 دائرة المدفوعات 

 دائرة العمليات المالية وإدارة الدين     
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 .عداد برامج تدريب وتطوير لبناء قدرات لموظفي البنك والعاملين ضمن مؤسسات التمويل األصغرا /20

 .استقطاب مالكات كفؤءة واعداد برامج تطوير وتأهيل على مختلف المستويات /21

( الخاصة بأمن ISO27000تخصصية في مجال البنك المركزي ومنها )عداد برامج ودورات مهنية ا /22

 .الخاصة بالبنى التحتية (ISO20000)المعلومات و

 

عداد خطة تدريب للقطاع المصرفي تشمل جميع المحاور الواردة ضمن الخطة الستراتيجية الخاصة ا /23

فافية وحوكمة المصارف واستمرارية بمتطلبات تطبيق الرقابة االحترازية والشاملة ومحاور اإلفصاح والش

 األعمال ومعايير بازل وغيرها من المحاور مع التأكيد على مراعاة األوليات الواردة ضمن الخطة.

 

 .تأسيس برامج خاصة للتدريب على الخدمات المصرفية اإلسالمية /24

تتعلق بالجانب وضع برامج وورش عمل وعقد ندوات توعوية حول السياسات والستراتيجيات التي  /25

 االقتصادي.

 

هلك واعتماد الخدمات المصرفية صرفي بأهمية حماية المستماعداد برامج لرفع وعي العاملين في القطاع ال /26

 .لكترونيةاإل

 مركز الدراسات المصرفية  
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