
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رورات المستقبل ضالسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وفق  

 2020-2016للمدة 

 

 

Statistics & Research Department 

 

      

[ T y p e  t h e  f a x  n u m b e r ] 

[ P i c k  t h e  d a t e ] 

 البنك المركزي العراقي 
 دائرة اإلحصاء واألبحاث
  قسم االقتصاد الكلي 

 



1 
 

       المستقبل للمدة  وفق ضروراتالسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي م/ 

6201 -2020 

 
 
 

 المهام الرئيسية
 دارة العملة   .إصدار وا 
 إدارة االحتياطات األجنبية.  
 األسعار في ستقراراال تحقيق.   
 الصرف األجنبي.بما في ذلك سياسات في العراق وتنفيذ السياسية النقدية  صياغة   

 تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.  
 الوكيل المالي للحكومة العراقية. 
 الرؤية
 التنمية المستدامة عزيزأداء مميز لإلسهام في ت. 
  لتحقينق نمنو  أساسنياًا تنطلق من  حقيقنة أ  االسنتقرار العنام  نرط كفؤةتبني سياسية نقدية

تننوفير بيئننة مرئمننة  فننيوعننامر رئيسننيا  الكلنني وعنصننرًا محورينناً  فنني االقتصنناد  مسننتدام 
 .لرستثمار وحماية القوة ال رائية للعملة الوطنية

  ل للقطننناع المنننالي وت ننن يل أنظمنننة دفنننض متوائمنننة منننض أف ننن كفنننؤةبنننناء حوكمنننة مؤسسننناتية
 .الممارسات العالمية

 تطبيق سياسة رقابية احترازية فعالة م  خرل تحليل وتقييم المخاطر. 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( لعام 56( من قانون البنك المركزي رقم )3المادة )المعدل. 2004 

 1947-11-7تأسس البنك المركزي العراقي بتاريخ 
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 2014بعد عام رؤية تاريخية للسياسة النقدية 

تأسنننس البننننك المركننننزي العراقننني كبنننننك عراقننني مسنننتقل بموجننننق قنننانو  البنننننك المركنننزي العراقنننني  -
 المحلينة الحفاظ علن  اسنتقرار االسنعار  ويكو  البنك مسؤوال ع :  2004اذار  6الصادر في 

 االحتياطينننات االجنبينننة  ة(  ادار تنفينننذ السياسنننة النقدينننة لبمنننا فننني ذلنننك سياسنننات اسنننعار الصنننرف
  إصنننندار التننننراخي  أو ل  تحسننني  وتعزيننننز نظننننام مننندفوعات فعننننااصننندار وادارة العملننننة  إن نننناء

ف ننًر عنن  القيننام  ومسننتقر التصنناريو وتنظننيم القطنناع المصننرفي للنهننوض بنظننام مننالي تنافسنني 
 بأي مهام أو معامرت إ افية في إطار القانو  العراقي.

  من  خنرل إدخنال وظنائ   الندور التقليندي الن  الندور المتقندمانتقل البننك المركنزي العراقني من  
جدينندة مثننل ادارة الجننودة ال نناملة   ادارة المخنناطر   ادارة النمذجننة االقتصننادية   ادارة االسننتقرار 

كترونينة متقدمنة كمنة المؤسسناتية   ادخنال بنرام  المالي  التندقيق المبنني علن  المخناطر   الحو ال
فني مجنال المندفوعات الوطنينة   والرقابنة   والتنظنيم ألوجن  عديندة فني العمنل كمنا تنم تفعيننل دور 
البنك في مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاق والتني حظينت با نادة دولينة واخنرار العنراق من  

كما تم النهوض بالدور الرقابي للبنك م  اجل و ض القطاع المصنرفي فني   ائرة الحظر الماليد
ولعنق البننك  العراق في اطار الممارسات الدولية األف ل وحمايتها م  المخاطر بكافنة ا نكالها 

 المركزي دورًا اساسًا في تحقيق االستقرار المالي والنقندي خنرل الصندمة المالينة التني حندثت فني
  .وما بعدها نتيجة انهيار سعر النفط وعمليات المواجهة مض داعش 2015سنة 
 
في احتواء حالة االنكماش او الركود لرقتصاد العراقني  2015نجحت السلطة النقدية خرل عام   -

 خرل:السبل ب ية تفعيل عملية التنمنننية وتحفيز االقتصاد العراقني م   أف لم  خرل اتباع 
( ترلينننو  ديننننار لتمكينهنننا مننن  تقنننديم 5المصنننارف التجارينننة المتخصصنننة بمبلننن  لدعنننم سنننيولة  -أ

القننننروض النننن  الصننننناعيي  والننننزراعيي  وتقننننديم القننننروض االسننننكانية والعقاريننننة دعمننننا للن ننننا  
 االقتصادي وتوفير فر  العمل.

( ترليننننو  دينننننار النننن  المصننننارف الخاصننننة تخصنننن  لمنننننو قننننروض للم نننننناريض 1تخصنننني  ل -ب
 طة حصرًا.الص يرة والمتوس

لمصننارف التجاريننة اإللزاميننة ل احتياطيننات% منن  50تمويننل موازنننة الدولننة منن  خننرل ت نن يل  -ج
 العراقي.المودعة لدى البنك المركزي 

( 6.2ل حوالي ب راء المركزي  البنك قام حيث الثانوية السوق  م  الخزينة سندات  راء إعادة -د
 .السندات تلك م  اول  كمرحلة دينار ترليو  
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أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لبيض و راء العملة األجنبية خرل  هر  با  م  عام  -
تق ي بتعزيز أرصدة المصارف الراغبة بال راء لدى مراسليها في الخارر لتمويل  2015

العمليات المصرفية المسموح بها قانونًا ل ما  استقرار السعر وتمويل التجارة والعمليات األخرى  
ج  البنك المركزي المصارف بتطبيق مبدأ لاعرف زبونك( ل ما  السرمة القانونية كما و 

والمصرفية م  حيث مبيعات وم تريات الدوالر لمختل  األغراض وذلك بالتعاو  بي  الوحدات 
المتوفرة في المصارف كالرقابة الداخلية ومراقق االمتثال وغسل األموال للقيام بدورها واإلبرغ 

فقد حافظ معدل سعر الصرف الرسمي لاألساس( للدينار لة ي تب  بها. وبذلك ع  أي معام
العراقي تجاه الدوالر االمريكي عبر نافذة بيض العملة االجنبية عل  استقراره وبمعدل سعر 

فيما بل  معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه  أمريكي ( دينار عراقي لكل دوالر 1167ل
( دينار لكل دوالر مقابل معدل سعر بل  1247ق المحلية لهذا العام لالدوالر االمريكي في السو 

وهي حالة طبيعية تعزى ال  تفاعل عوامل  2014( دينار لكل دوالر امريكي نهاية عام 1214ل
 الطلق االعتيادي والطلق النات  ع  التوقض/الم اربة. 

بحسق ما  2015ات الذهق لعام ( عالميًا والخامسة عربيًا م  احتياطي37واحتل العراق المرتبة ل
اعلنن  مجلنس النذهق العنالمي واسننتمر البننك خنرل هنذا العنام باعتمنناد سنعر الفائندة االسناس البننال  

( اينام وبسنعر 7%( سنويا ال  جانق استخدام التسهيرت القائمة ممثلة بنافذة االستثمار لمدة ل6ل
%( للنندينار العراقنني 15زامنني البال ننة ل%(   واسننتمر البنننك باعتمنناد نسننبة االحتينناطي االل1فائنندة ل

والنندوالر االمريكنني علنن  الودائننض المصننرفية كافننة سننواء كانننت حكوميننة او ودائننض القطنناع الخننا  
ال علنن  ا  يحننتفظ بهننا كاملننة لنندى هننذا البنننك  مننض السننماح للمصننارف المجننازة كافننة باسننتثمار مننا 

العراقننني فنننني  ننننراء حننننواالت %( مننن  االحتينننناطي االلزامنننني بالنننندينار 15%( منننن  ل50عنننن  ل ديزيننن
منندة الحوالننة عنن  سنننة ويننتم حجننز االحتينناطي النقنندي المتبقنني لنندى هننذا  لال تقننالخزينننة علنن  ا  

  مننننا نسننننبتالبنننننك  فيمننننا لننننم يتجنننناوز معنننندل الت ننننخم االسنننناس المرتبننننة الع ننننرية الواحنننندة ليسننننجل 
 %(.1.7ل

( االف ديننار طبعنة 10ئنة لوعمد البنك خرل هذا العام عل  تحديث العرمة االمنية عل  ورقنة ف
  ف ننًر عنن  اصننداره ورقننة نقديننة جدينندة فئننة ا  حيننث تننم تصننميمها ب ننكل يصننعق تزويرهنن2015

 دينار. أل ( 50ل
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وم  اجل تعزيز االتساق بي  السياسة النقدية والسياسة المالية والعمل عل  تجنق التعارض بي   -
اهداف كل منهما والتنسيق بي  الوسائل المستخدمة ل رض تحقيق االستفادة وتنسيق التدابير 

 (SBAالدولي للعراق والسيما الترتيبات االئتمانية مض صندوق النقد الدولي ل باإلقراضالخاصة 
 اآلراءبأهمية تبادل   2004( لسنة 56( م  قانو  البنك المركزي رقم ل24واستنادًا ال  المادة ل

واالفكار بي  مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية تم ت كيل اللجنة التنسيقية بي  السياسة النقدية 
  2010معدل عام ال 2006( لسنة 13ل والمالية  وألغراض تنفيذ قانو  االستثمار في العراق رقم

التي تخدم المستثمر قد اصدر البنك المركزي التعليمات المنظمة لتدفق رؤوس االموال االجنبية ف
 -والتي جاء في اهم بنودها:االجنبي 

يسمو لكل المصارف المجازة وفروع المصارف االجنبية العاملة في العراق بفتو حسابات جارية  -
  حساق االستثمار ويتم تحويل المبال  المخصصة اليها بالدينار العراقي وبعملة الدوالر يسم

( م  قانو  21  وبما ينسجم واحكام المادة لياالجنب االجنبية لمصلحة المستثمر بالعملة
االستثمار النافذ أعره  ويحق للمستثمر في العراق استخدام المبال  المودعة تحت تصرف  في 

تحويلها ال  خارر العراق لتمويل عمليات االستيراد م  السلض والخدمات  وبأعادهحساق المستثمر 
وااللتزامات ذات العرقة بن اط  االستثماري بعد تسديد كافة التزامات  وديون  للحكومة العراقية 
والمجاالت االخرى   تحويل االرباح السنوية بسعر الصرف السائد في السوق للم روع االستثماري 

و ع  طريق علي  القانو  أعره   ما نلحسابات الختامية عند الت  يل وفق بعد تصديق ا
 .الجهاز المصرفي
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 دور البنك المركزي في تحفيز االقتصاد -
تنطلق م  حقيقة ا   كفؤةفي تبني سياسة نقدية  انطرقا م  رسالة البنك المركزي العراقي

وعنصرًا محوريًا في  مأساسيا لتحقيق النمو المستداًا ستقرار العام في األسعار يمثل  رطاال
 االقتصاد الكلي وعامًر رئيسيًا في توفير بيئة مرئمة لرستثمار وحماية القوة ال رائية للمواطني .

ت م  الهدف االستراتيجي الثاني للخطة االستراتيجية للبنك المركزي تفعيل دور القطاع 
 المصرفي والمؤسسات المالية:

 ر التنظيم في القطاع المصرفي " وبناء إطار لحوكمة المصارف م  خرل:" تطوي .1

اعداد دراسة للمقارنة بي  متطلبات الحوكمة الصادرة ع  منظمة التعاو  االقتصادي ومتطلبات  .أ
بازل للحوكمة المصرفية مض منظومة الت ريعات العراقية التي تحكم النظام المالي والتعليمات 

الرقابية كالبنك المركزي وسوق العراق لألوراق المالية ومسجل الصادرة ع  المؤسسات 
 ال ركات.

 اعداد دليل لحوكمة المصارف عل  وفق أف ل الممارسات الدولية. .ق

 اجراء مسو في المصارف كافة لمعرفة مدى تطبيق مبادئ الحوكمة. .ر

 اعداد اللوائو االر ادية للحوكمة وأعمامها عل  المصارف كافة. .د

 العراقي.اللجنة االست ارية ال رعية العليا في البنك المركزي  ت كيل .ه

بهدف خلق  راكة  (SIFP) المجمَّض اإلسرمي التمويل برنام  العراقي المركزي  البنك أطلق .و
منتظمة في عملية التمويل واالستثمار  بي  المصارف التقليدية واالسرمية م  جهة والقطاعي  

( الصادر ع  هيئة المحاسبة والمراجعة 24مظلة معيار لالعام والخا  م  جهة اخرى تحت 
 (.AAOIFIللمؤسسات المالية االسرمية ل

 -تعزيز ممارسات اإلفصاح وال فافية م  خرل:  .2

لزام المصارف  .أ و ض خطة للتحول التدريجي للمصارف نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية وا 
 كافة بتطبيقها وفق مدة محددة.

افية واإلفصاح في المعامرت المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك ال  تعزيز مفهوم ال ف .ب
 عمرئها وفي جميض القطاعات.

 دعم وتطوير الصناعة المصرفية اإلسرمية. .3

( IADIلالودائض ان اء مؤسسة ل ما  الودائض والسعي لرن مام ال  المؤسسة الدولية ل ما   .4
   طمأنة المودعي  عل  سرمة أموالهم.بما يساعد عل  بناء مؤسسة رصينة قادرة عل

االسهام في تطوير األسواق المالية م  خرل و ض إطار عمل تنظيمي بي  البنك المركزي  .5
 ووزارة المالية وهيئة األوراق المالية.
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( فيمننا يخن  المخناطر االئتمانينة والمخنناطر الت ن يلية ومخناطر السننوق IIIل بنازل مقنرراتتطبينق  .6
واصندار التعليمنات الواجنق اتباعهنا من  قبنل  التدقيق النداخلي  قسنم االمتثنال( ولالتراخي   قسم 

 .(ميتاكمركز ال رق االوسط للمساعدة الفنية لالمصارف كافة بالتعاو  مض 
إلزام المصارف بتخصي  نسبة معينة م  ارباحها السنوية كمخص  احتياطي لترفي الم اكل  .7

 تي قد يتعرض لها المصرف مستقبًر.ال
 سماح للمصارف االسرمية فقط وب كل مبدئي باستعمال عقود االجارة لتمويل  راء العقارات اوال .8

 .تمويل بناء العقارات

تعزيز سوق الدي  الحكومي والطلق م  وزارة المالية عل   رورة اعداد استراتيجية وا حة  .9
صدار أجندة لإلصدار في بداية كل سنة واالسهام في تعزيز و  توفير مستلزمات إلدارة الدي  وا 

 البنية التحتية السليمة فيما يتعلق بأنظمة التداول ون ر المعلومات.

يتضمن الهدف االستراتيجي الثالث للخطة االستراتيجية للبنك المركزي لتطوير البنية التنظيمية 
 -والهيكل التنظيمي للبنك المركزي من خالل: 

 قطاع الرقابة واإل راف تطوير .1

 المصارف وتصنيفها في العراق عل  وفق النظم العالمية.إنجاز تقييم  -

 تطوير مهام قسم إدارة المخاطر. -

 (.IIIاعتماد متطلبات الرقابة اال رافية في المصارف عل  وفق متطلبات بازل ل -

تطوير كوادر قسم التفتيش الميداني وفق أحدث الممارسات الرقابية وتفعيل أن طة اال راف  -
 دفض المدارة م  قبل جهات خارجية.والرقابة عل  أنظمة ال

تطوير الهيكل التنظيمي ومراجعة العمليات حسق أنظمة إدارة الجودة والسرمة المهنية والبيئية  -
 (.ISO 9001  ISO 14001ل

 (.core Banking systemلتطوير مكننة اعمال البنك المركزي واعتماد النظام المصرفي ال امل  -

م  خرل م روع تسوية نتائ  عمليات التداول في السوق المالي  تعزيز واستكمال البن  التحتية -
 م  خرل أنظمة الدفض واستخدام نظام  راء وبيض األوراق المالية لتفعيل السوق الثانوية.

دارة المقسم الوطني ل - ( للدفض بالتجزئة للمدفوعات عبر استخدام National Switchان اء وا 
 نقال والم اركة في نظام الدفض اإلقليمي العربي.البطاقات والمدفوعات عبر الهات  ال

 توفير ال مانات للتحويرت ع  طريق نظام المدفوعات. -

( لتحصيل الفواتير الخاصة بمستحقات دوائر الدولة م  خرل EDم روع الدينار اإللكتروني ل -
 بطاقات الدفض المسبق.
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 -رابض م  خرل: تطوير رأس المال الب ري والذي ت منها الهدف االستراتيجي ال .2

تدريق القطاع المصرفي ت مل جميض المحاور الواردة  م  الخطة االستراتيجية الخاصة  -
 بمتطلبات الرقابة االحترازية وال املة ومحاور اإلفصاح وال فافية وحوكمة المصارف.

 اعداد برام  لرفض وعي العاملي  في القطاع المصرفي بأهمية حماية المستهلك واعتماد الخدمات -
 البنكية االلكترونية.

السيطرة عل  حجم السيولة والمحافظة عل  استقرار سعر الصرف و ما  إدارة االحتياطيات . 3
 األجنبية التي تعد المؤ ر لقدرة البلد عل  تحمل الديو  عل  المدى الطويل.

استقرار األسعار  اذ يوفر البنك المركزي العراقي استقرال قانونيا وتفوي ًا وا حًا للسعي لتحقيق  -
وسلطات رقابية فعالة لتنظيم جميض المتطلبات الواردة في قانو  المصارف  كما يعكس البنك 
المركزي دور الحوكمة في الن ا  المالي واالقتصادي م  خرل التحكم باتجاهات التعامل النقدي 

تخدام األمثل في السوق و بط السياسة النقدية وتوجي  الموارد ومجاالت اإلنتار نحو االس
صدار األوراق النقدية والمحافظة عل  مستويات الدخول  والفعال عل  وفق اإلمكانات المتاحة وا 
واالسعار ودعم النهوض واالرتقاء بالقطاع المالي ب كل عام والجهاز المصرفي ب كل خا  

( لسنة 56وتحقيق االستقرار النقدي والمالي التي ت منتها اهداف البنك المركزي في قانو  ل
2004. 

يعد استقرار سعر الصرف العنصر الحيوي في معالجة االخترالت في ميزا  المدفوعات كما  -
وهو م  أولويات السياسة النقدية الذي يعكس توفير بيئة مرئمة لرستثمار ف ر ع  االستقرار 

وحدها تحقيق  للسياسة النقدية  في المستوى العام لألسعار  وهنا ينب ي التأكيد عل  إن  ال يمك
االستقرار المطلوق لسعر الصرف أل  ذلك سينت  عن  استنزاف لرحتياطيات األجنبية لدى 
البنك المركزي  فالسياسات االقتصادية األخرى يجق ا  تتوج  ب كل متناسق مض السياسة النقدية 

رساء مستوى اإلنتاجية ومستوى الصادرات.  لدعم سعر صرف الدينار العراقي وا 

البنننننك المركنننزي لتحقيننننق األهنننداف المسننننتقلة بتطنننوير األسننننواق المالينننة وتنويننننض األدوات  وقننند عمننند -
االستثمارية وحس  إدارة االحتياطيات األجنبية م  خرل تنوينض األدوات االسنتثمارية نوعينًا وزمنينًا 
دخننال عمننرت جدينندة قابلننة للتحويننل وتفعيننل قسننم التعنناطي لتنفيننذ عمليننات  ننراء وبيننض العمننرت  وا 

 .ألدوات االستثمارية األجنبيةوا
تنطلي  مين حيييية  ن وانطالقًا من رسالة البنك المركزي العراقي في تبنيي سياسية نيديية كفي     -

وعنصييرًا محوريييًا فييي االقتصيياد ال لييي   لتحيييي  نمييو مسييتدا  ًا  ساسيييا شييرط النيييدياالسييتيرار 
  قييا  ةتييوفير بيئيية مالئميية لالسييتثمار وحماييية اليييو  الشييرائية للعمليية الوطنييي فييي اً رئيسيي وعييامالً 

 بما يأتي: البنك المركزي 
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( واالسننتثمار بالسننندات RAMPاعنداد برنننام  است ناري لتطننوير إدارة االصننول واالحتياطينات ل .أ
 .التابض للبنك الدوليالمصدرة بعملة الدوالر 

اريض االستثمارية تم رفض سنق  القنروض الممنوحنة بهدف السعي ال  استيعاق المزيد م  الم  .ق
 لتمويل الم روعات الص يرة والمتوسطة ال  مليار دينار.

جننن. اسننتحداث منتجننات ماليننة بهنندف تنويننض المحفظننة االسننتثمارية للمصننارف تمثلننت باصنندار أوراق 
  .القطاع المصرفي السيولة لدى( ل رض إدارة بالدينار والدوالرمالية قصيرة اأَلجل ل

ل رض االستثمار فني االوراق المالينة وحفنظ  (J.P Morganد. توقيض ترتيبات مصرفية مض بنك ل
السنننندات الحكومينننة وان ننناء حسنننابات فرعينننة للمصنننارف العراقينننة لتسنننوية مننندفوعات بطاقنننات 

 .االئتما  التي تصدرها المصارف العراقية
البننك المركنزي  مرتفض قامهن. بهدف تنويض االدوات االستثمارية بجانق استهداف ادوات ذات عائد 
 نننراء صنننكوك اسنننرمية مثنننل العراقننني بمجموعنننة مننن  االسنننتثمارات  وال سنننيَّما الخارجينننة منهنننا  

اسنننتحداث ودائنننض جديننندة منننض كنننل مننن  صنننندوق النقننند العربننني  بننننك و بعملنننة الننندوالر االمريكننني 
 .الدولية والبنك المركزي الفرنسي  وبنك انكلترا المركزي التسويات 

 

 
 بأدوات السياسة المتعلية الرئيسية والسمات األسبابو  كافة التغييرات تفاصيل  دناه فيوندرج  

 .2019-2016للمد   النيدية
 

 االحتياطي اإللزامي أوالً: 

األداة وذلنك لتحقينق هندفي  مارس البنك المركنزي دوره الرقنابي علن  المصنارف من  خنرل هنذه    
األول حمايننة ودائننض الجمهننور منن  مخنناطر السننيولة التنني قنند تتعننرض اليهننا المصننارف والثنناني يعنند 
وسيلة للسيطرة عل  جانق مهم م  السيولة عن  طرينق النتحكم بقندرة المصنارف علن  خلنق النقنود 

 ومنو االئتما  م  خرل م اع  االئتما .
لنقديننة ومرونتهننا العاليننة المعتمنندة فنني اسننناد التنميننة االقتصننادية وانسننجاما مننض توجهننات السياسننة ا

ول ننرض دعننم سننيولة الجهنناز المصننرفي منن  حيننث تننوفير السننيولة  فقنند تقننرر ومنننذ  ننهر نيسننا / 
%( المفنننروض علننن   15%( مننن  نسنننق االحتيننناطي االلزامننني البنننال  ل 5إطنننرق نسنننبة ل 2016

مريكي للمصارف التي تواجن  م ناكل سنيولة لسنببي : إجمالي الودائض بالدينار العراقي والدوالر األ
إما ل رض مواجهة سحوبات زبائنها  أو لتمويل الم اريض الص يرة والمتوسطة للمصارف التي ال 

تعنننديل نسنننق االحتيننناطي االلزامننني علننن  الودائنننض الجارينننة بنسنننبة كمنننا تنننم  تواجننن  م ننناكل سنننيولة 
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للنندينار العراقنني والنندوالر األمريكنني سننواء كانننت  والثابتننة%( علنن  ودائننض التننوفير 10%( ول15ل
حكوميننة او ودائننض القطنناع الخننا  علنن  ا  يحننتفظ بهننا لنندى هننذا البنننك مننض السننماح للمصننارف 

%( منن  االحتينناطي االلزامنني بالنندينار 15%( منن  ل50المجننازة كافننة باسننتثمار مننا ال يزينند عنن  ل
ض  نطاق االئتما  م  خرل ت نجيض ل رض توس العراقي في  راء حواالت الخزينة استحقاق سنة

بموجنق قنرار  المصارف عل  االستثمار في حواالت الخزيننة وبمنا يخندم النهنوض بعملينة التنمينة
  فيمنا تننم ايقنناف السنماح للمصننارف المجننازة كافننة   24/1/2017( فنني 6مجلنس اإلدارة المننرقم ل

مننني فننني  نننراء حنننواالت ( مننن  االحتيننناطي االلزا15%( مننن  الننننل50%باسنننتثمار منننا ال يزيننند عننن  ل
الخزينننة بالنندينار العراقنني وذلننك النتفنناء الحاجننة وت يقننر الظننروف االقتصننادية للبلنند وذلننك بموجننق 

وتنننم تخفنننيض نسنننق االحتيننناطي  .11/2/2018( والمنننؤري فننني 58816األعمنننام المنننرقم بالعننندد ل
 .%(10% بداًل م  نسبة 5لتكو  ل االسرمية االلزامي المفروض عل  ودائض المصارف 

 
 وسعر الصرف نافذ  بيع العملة األجنبيةثانيًا: 

والذي   صرفَعدق البنك المركزي العراقي نافذة بيض العملة األجنبية وسيلة ل ما  واستقرار سعر 
وتوفير العملة في المحافظة عل  استقرار سعر صرف الدينار العراقي أسهم ب كل كبير 

ف ًر عل  احتياجات  والخدمات لت طية استيرادات القطاع الخا  م  السلض األجنبية 
إل  تطوير  2016في عام عمد البنك المركزي  .غراض السفر والمعالجة الطبيةالمواطني  أل

عتماد آلية فتو عل  ا  جنبية عبر نافذت  م  خرل ت جيض المصارفألاإجراءات بيض العملة 
  كذلك و ض البنك ل التجارة الخارجية بداًل م  أسلوق الحواالتلتمويعتمادات المستندية اال

بمتطلبات  ملتزامهالمصارف و ركات التحويل المالي يت م  مدى لًا يالمركزي معيارًا أساس
 نتائ  تقييم ع  طريق  رهاقمكافحة غسل األموال وتمويل اإلانو  قو ومعايير االمتثال الدولية 

دارة المخاطراالمتثال ووحدات اإلداء مسؤولي البنك المركزي أل   ف ًر عل  إلزام برغ وا 
المعلومات  جميضلة و ل  المحوق االمصارف و ركات التحويل المالي بتقديم ك   تفصيلي بالمب

( والتحقق منها  زبونك عرفا ل موال الزبائ أفصاح ع  مصادر المطلوبة م  متطلبات اإل
ومصادر أموالهم كحواالت  ع  طريق الك   ع  المستفيد الحقيقي م   راء الدوالر وتوثيقها

واعتمادات مستندية  وحصر التعامل بالمصارف المستفيدة والمراسلة لفي الخارر( المصنقفة م  
إحدى وكاالت التصني  الدولية  ويتوجق عل  المصارف أي ًا التعاقد مض إحدى  ركات 
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  تقييم لمراكزهم المالية وجودة الموجودات الخاصة بهم عملياتوفة إلجراء التدقيق الدولية المعر 
رسال ك وف ا    و المحافظة عل  ودائض الجمهور وتوفيرها عند الطلقبًا التزام المصارف وأخير 

م  الهيئة العامة  ل  كلق  إرسالها بأسماء المستفيدي  م   راء الدوالر إل  البنك المركزي إل
 .في الوقت المحددمارك جلل رائق وال

 

 Standing Facilities: التسهيالت القائمة ثالثا

تقسم تسهيرت االيداعات القائمة ال  نوعي  هي تسهيرت ايداعات وتسهيرت اقراض وتنطلق 
آلية العمل بها م  خرل مؤ رات معدل سعر فائدة البنك المركزي لسعر السياسة( ويساعد ذلك 

اه هيكل أسعار الفائدة والتي تؤدي بالنتيجة ال  السيطرة عل  في إعطاء إ ارات تؤثر في اتج
 (.Policy Rateمناسيق السيولة معتمدًا بذلك في سياست  عل  سعر الفائدة ل

 اليائمة   تسهيالت االيداعات  -
استخدام أدوات سياست  النقدية كنافذة االستثمار بالدينار  2016واصل البنك المركزي  في عام  

للمصارف إلدارة  فوائض السيولة لديها  م  معدل معتدل م   ما  أصمام العراقي التي ُتعدق 
ستجابة إل  تطورات أسعار الفائدة التي تؤدي بالنتيجة إل  السيطرة عل  نسق السيولة وذلك ا

أجرى البنك كما   المحافظة عل  نظام مالي سليم وآم  التي م   أنها  السيولة غير المتوقعة
%( 6م  ل (Policy Rateل تخفي ًا لسعر الفائدة األساس للسياسة 2016المركزي خرل عام 

 لمتطلبات السياسة النقدية استناداً   2016%( سنويًا ابتداًء م   هر آذار/4سنويًا إل  ل
ولتقلي  الفجوة بي  الفائدة المدفوعة والمستوفاة ل رض تحفيز الن ا  االقتصادي وزيادة معدالت 

 .تمت إعادة تفعيل أدوات الدي  الحكوميمنو االئتما  للقطاع الخا   كما 
تم رفض سعر الفائدة عل  إيداعات و  أيام ( 7استخدام نافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة ل تم 

م   ءً اتد%( سنويًا اب3.5%( سنويًا إل  ل1( أيام م  ل7المصارف بالدينار العراقي ألجل ل
 ًا لسعر الفائدة ثرث مرات: يخفثم أجرى ت  1/3/2016
  .5/5/2016ابتداًء م  %( 3.5بداًل م  لسنويًا  %( 1لفقد ُخفق ت لتصبو   -

 .25/8/2016في %( 0.75%( إل  ل1وم  ل -

 .25/12/2016%( سنويًا في  0.75بداًل م  ل%(  0.50ثم إل  ل  -

 (1%( يومًا وبسعر فائدة ل30(  ل14لمدة ل وأُعيَد العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي  -
  .15/8/2016%( عل  التوالي سنويًا في  1.25ل
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( يومًا لتكو  30( و ل14تم تخفيض سعر فائدة االستثمار بالدينار العراقي لمدة لو  -
 .25/12/2016%( سنويًا عل  التوالي ابتداًء م  1ول%( 0.75ل

والذي  7/11/2017( في 139كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراره المرقم بالعدد ل -
ين  عل  إيقاف السماح باالستثمار للمصارف الحكومية لالرافدي   والر يد  والمصرف 

وفي عام  باالستثمار باألدوات أعره.العراقي للتجارة  والصناعي  والزراعي  والعقاري( 
( يومًا 30(  ل14( أيام ول7أستمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة ل 2018

تم إيقاف االستثمار  اسنويًا. فيم%( عل  التوالي  1.5%(  ل 0.75%(  ل 1وبسعر فائدة ل
 6/6/2614ذي العدد   وذلك بموجق االعمام 2018( يومًا منذ  هر ايلول/14بنافذة ل

 . 8/8/2018والمؤري في 

نافذة لرستثمار بالدوالر وبأجل  2019افتتو البنك المركزي العراقي في  هر  با  م  عام و  -
واستمر العمل  30/1/2019والمؤري في  6/5/272( يوم بموجق األعمام المرقم بالعدد 91ل

( 37  رصيد الودائض لهذا األجل لبهذه النافذة حت  نهاية  هر أيلول م  ذات العام  وقد بل
اال ان  تم ايقاف العمل بجميض المنتجات المالية الدوالرية ل ودائض  حواالت    مليو  دوالر 

 1/8/2019والمؤري في  6/6/1930 هادات ايداع اسرمية ( بموجق االعمام المرقم بالعدد 
لذي يحقق االهداف ل ع  استجابة المصارف في تنويض محافظها االستثمارية بال كل ا

المرجوة منها للمدة المذكورة   مض استمرار عمليات االستحقاق ألصل المبل  مض الفوائد 
 ( لرستثمارات التي لم يح  تاريخ استحقاقها ل اية اال .عائدلال

 

 
 

 حواالت البنك المركزي -رابعًا 
البننننك المركنننزي تنننم إعنننادة تفعينننل ادوات الننندي  الحكنننومي  التننني ينتهجهننناتنفينننذًا للسياسنننة النقدينننة 

وليصنننبو   15/8/2016( يومنننًا ابتنننداًء مننن  182ول (91لحنننواالت البننننك المركنننزي( اسنننتحقاق ل
قبننول سننعر الفائنندة حسننق العننرض والطلننق المقنندم منن  المصننارف وذلننك ألغننراض  ننفافية المننزاد 

 المالي.ولتحقيق االستقرار في القطاع 
 

 خامساً: شهادات االيداع االسالمية 

االسنننتقرار المنننالي النننذي يعننند الهننندف الثننناني مننن  األهنننداف االسنننتراتيجية المهمنننة المتمثلنننة  لتحقينننق
بالمسننناهمة بتطنننوير السنننوق المالينننة  وتعزينننز و اسنننتثمار فنننائض السنننيولة النقدينننة فننني المصننننارف 

اد العراقني   والتني تعنرض البلند الن  واالبتعاد ع  الصنفة الريعينة التني  الزمنت االقتصناالسرمية 
%( 5طارئ   وا  التحرك التدريجي لتنمية الموارد االنتاجينة وبنسنبة ل أليتهديدات عند تعر ها 
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 نجض البننك   سنويا امر في غاية االهمية ويخف  م  االعتماد عل  مصادر النفط عاما بعد عام
 واكثنننر اسنننتقرارا واقنننل مجازفنننة ومخننناطرة فننني اسنننتثمار االمنننوال    كونهننناالمركنننزي هنننذه التوجهنننات 

اصننندار  نننهادات االينننداع االسنننرمية تنننم   2017( لعنننام 95بموجنننق قنننرار مجلنننس االدارة المنننرقم ل
  ة وعلمية حديثة.مالية اسرمية فاعلة وبطريقة سلسالمرابحة( لتكو  اداة  نموذرل

( 14( آلجل لCSD( في نظام لICDوذر المرابحة لنمتم تفعيل منت   هادات االيداع االسرمية 
( ملينننار ديننننار ل نننرض ادارة السنننيولة  أو تنوينننض 100بمبلننن  اصننندارية ل  2018 /15/1ينننوم فننني 

( يننوم 30( يننوم ول91كمننا وتننم تفعيننل  ننهادات االيننداع آلجننل ل  االسننتثمار للمصننارف االسننرمية
                لكننننننننننل منهمننننننننننا    ارديننننننننننن ( مليننننننننننار50وبمبلنننننننننن  ل 2018خننننننننننرل الفصننننننننننل الثالننننننننننث منننننننننن  عننننننننننام 

 لنة آلجننداع إسرميننادات إيننض  هننلبين  زادنراء مننزي إجننر البنك المركنننأق  2018//1510  بتاريخو 
و نم      )2% (ملينار ديننار وبسنعر موحند وبنأعل  معندل عائند )100 (يومنًا وبمبلن  )182 (

 ( يننوم365اصنندار  ننهادات االيننداع االسننرمية آلجننل ل تننم  2018خطننة الربننض االخيننر منن  عننام 
( يوم 182آلجل ) دوالريهتم اصدار شهادات ايداع  2019وفي عام  .( مليار ديننار100وبمبل  ل

بموجننق االعمننام المننرقم بالعنندد وتررم ايقرراع العمررل  هررا  النخيررل لشرررام دررادتي االلمنيرروم و يرر  
 .1/8/2019والمؤري في  6/6/1930

السياسنننة النقدينننة التننني اتبعهنننا البننننك المركنننزي فننني تحقينننق االسنننتقرار فننني المسنننتوى العنننام نجحنننت  -
عنننام %( عننن  معدلننن  المسنننجل -0.2نسنننبة ل 2019عنننام بلننن  معننندل الت نننخم العنننام  إذ  لألسنننعار
  فيما سجل مؤ ر الت خم األساس مقاسًا بالت ير النسبي للرقم القياسني %(0.4والبال  ل 2016
  مننا نسننبتالم ننتقات النفطيننة لالنننفط وال نناز( ومجمننوعتي لالفواكنن  والخ ننر(  كننل منن  اسننتبعادبعنند 
 %(.1.2والبال  ل 2016بعام %( مقارنة -0.1ل
الجهاز التطور في السياسة النيدية وف  الخطوات التي اتخذتها والتي طبيت على  ساه  -

 .م شراتهل تحليل بعض ال زياد  نشاطه وتطوره ويتضح ذلك من خ الىالمصرفي العراقي 
اجمالي رؤوس أموال المصارف العاملة في  سجل :المصرفيةوالموجودات موال الر وس اتطور  -1

( ترليو  دينار 15.5%( ليسجل مبل ًا قدره ل 2.3ارتفاعًا بنسبة ل 2019العراق خرل عام 
ارتفاع  2019أظهر جانق الموجودات نهاية عام  . كما2018( ترليو  دينار عام 15.2مقابل ل

 .في كافة مكونات 
تعد الودائض واالئتمنا  المصنرفي من  اهنم مصنادر  :تطور الودائع المصرفية واالئتمان المصرفي -2

التموينننل فننني المصنننارف لنننذا تهنننتم المصنننارف بأسننناليق خلنننق الودائنننض وتحننناول تطويرهنننا باسنننتمرار 
  إذ ا علن  مننو االئتمنا  بكافنة انواعن لديها  وبالتنالي زينادة قندرتهلتتمك  م  زيادة حجم السيولة 



13 
 

تعد وظيفة منو االئتما  في المصارف التجارية الوظيفة االساسية الثانية بعند قبنول الودائنض  لمنا 
  .لهذه الوظيفة م  دور تمويلي كبير في الن ا  االقتصادي

%( 6.8ارتفاعًا بنسبة ل 2019ية عام المصارف العاملة في العراق نها لدى الودائضحجم  سجل
%( منن  النننات  المحلنني االجمننالي  31.2ل    لت ننكل مننا نسننبت2018عنن  مسننتواها المسننجل عننام 

 دخول االفنراد وتعود اسباق الزيادة في حجم الودائض ال  الزيادة الحاصلة في باألسعار الجارية  
ع  حرينة اسنعار الفائندة للمصنارف من   ردخار ف المما ساعد عدد كبير م  الموظفي  عل  ا

 .اجل ت جيعها عل  المنافسة فيما بينها وم  اجل زيادة قدرتها عل  جذق الودائض
 االئتمننا التجاريننة بمنننو  ب ننكل كبيننر فعمنندت المصننارف توسننضامننا االئتمننا  المصننرفي فقنند      

اذ سننجل الرصننيد القننائم إلجمننالي التسننهيرت االئتمانيننة الممنوحننة منن  قبننل المصننارف   المصننرفي
م نكًر  السنابق %( عن  العنام  9.3ارتفاعنًا بنسنبة بل نت ل 2019العاملة في العنراق نهاينة عنام 

وكنا  من  اهنم اسنباق هنذا  %( م  النات  المحلي اإلجمالي باألسعار الجارينة. 16.0ما نسبت  ل
 قروض.المنو الزيادة في رتفاع هو الا
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  2020السياسة النيدية عا  
 2019في نهاية  بد تالسياسة النيدية تحديات عديد  بسبب جائحة كورونا التي  واجهت

 يأتي:وكما من التدابير لتحفيز االقتصاد وقامت بحز  

السيييولة وتنفيييذ بييرام  فيمييا يخييت التييدابير المتعلييية بأسييعار الفائييد  وحفييز االئتمييان ودعيي  
 :التيسير ال مي

%(  4البال  ل Policy–Rateاستمر البنك المركزي باعتماد سعر الفائدة لسعر السياسة النقدية(  -1
 العمل بالنوافذ االستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي.  فاستئناف ًر ع  

الجارينننة  ضالودائنندعننم السننيولة تننم تخفننيض نسننق االحتينناطي االلزامنني المفننروض علنن   ألغننراض -2
( 6%( لمننندة ل15%( للننندينار العراقننني فقنننط بنننداًل مننن  ل13وذات الطبيعنننة الجارينننة لتكنننو  نسنننبة ل

%( لكافنننة المصننارف  فنني حننني  ا  10أ ننهر علنن  ا  ينننتم االبقنناء علنن  الودائنننض اآلجلننة بنسننبة ل
 اآلجلة. ض%( عل  الودائ5ة لبسرمية هي بنسالنسبة لدى المصارف اال

فاعلية السياسة النيدية في تخفيف االعباء على قطاعي االسر والمشروعات  اما بخصوت
المتناهية الصغر والصغير  والمتوسطة وتسهيالت االئتمان في ظل تراجع التدفيات النيدية 

 واحتمالية ارتفاع نسبة الدين.

قننام البنننك المركننزي بتقننديم تسننهيرت مصننرفية منن  خننرل إعننادة جدولننة القننروض المصننرفية لنندى  -1
المستحقة عل  ال ركات الص يرة والمتوسطة  ف ًر ع  زيادة اجل  وباألخ القطاع الخا   

السداد للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات االكثر عر ة لتداعيات الفيروس  وتخفيض تكلفة 
 االقتراض.

االستمرار في دعم االن طة الحقيقية م  خرل سياسة االقراض التي تبناها البنك المركزي ومننذ  -2
 وبالتعاو  مض المصارف العاملة في العراق لتحريك عجلة التنمية. 2016عام 

أعلننن  البننننك المركنننزي العراقننني  تأجينننل اسنننتيفاء األقسنننا  المترتبنننة عننن  المسنننتفيدي  مننن  مبادراتننن   -3
وي ننمل ذلننك قننروض المصننرف   الم نناريض الصنن يرة والمتوسننطة لمنندة ثرثننة أ ننهرالخاصننة بنندعم 

عدم ترتنق أينة زينادة بالفوائند  مض العرضالعقاري وصندوق اإلسكا  الممولة م  البنك المركزي  
 نتيجة هذا التأجيل.
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 نتخفيييف المخيياطر التييي يواجههييا سييو  اقييراض مييا بييي فيييالمركييزي البنييك دور يخييت مييا في
 البنوك.

 -ا: منهعمل البنك المركزي العراقي عل  إصدار عدد م  ال وابط والتعليمات 

  وابط أدوات التمويل اإلسرمي   وابط إدارة المخاطر في المصارف االسرمية   وابط 
هيئة الرقابة ال رعية والتدقيق ال رعي وال وابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال 

 السوق. خاطر مفيما يخ  المخاطر االئتمانية والت  يلية و  111وتطبيق متطلبات بازل 

 التعليمات الواجق اتباعها م  قبل المصارف كافة بالتعاو  مض مركز ال رق االوسط  اصدار
 للمساعدة الفنية لميتاك(. 

  تعليمات و وابط تنظيم عمل  ركات التوسط ببيض و راء العمرت األجنبية وتعليمات عمل
ي  لمزودي خدمة الحواالت األجنبية  فيما يستمر البنك المركزي العراقي الوكرء الثانوي

 بتعزيز مستوى ال مول المالي ورفض مستوى الخدمات المالية لفئات المجتمض كافة.

 

  تفعيل استخدا  المدفوعات االل ترونية الحتواء انتيال الفيروس  في مجال

باستخدام المحافظ اإللكترونية عبر الهات  النقال  وتوفير التطبيقات م  قبل تم الدفض  -
المصارف ومزودي خدمات الدفض التي ُتمك  الزبائ  م  سهولة الوصول ال  الخدمات 

 ال راء ع  طريق االنترنيت.و المالية والمصرفية 
جار  عند استخدام تأجيل العمولة المترتبة عل  التكما قام البنك المركزي باصدار قرار ب -

 ادوات الدفض االلكتروني ولمدة ستة أ هر.
 

 جاذبية العملة المحلية وزياد  االحتياطيات االجنبية.  في تعزيزفيما يتعل  

( دوالر عن  كنل ع نرة االف دوالر تسنحق 70احتساق عمولة سحق الدوالر النقندي بواقنض ل -
نقدا م  حساق المصارف المجازة والتي سنبق ا  اودعنت فني حسناق البننك لندى الفندرال او 

%( م  قيمنة 75تلك التي تم تحويلها م  مصارف اخرى  علما ا  البنك يدفض نقدا بحدود ل
علنن  أ  يننتم احتسنناق النندوالر  %( دينننار منن  العملننة المحليننة 25ل والبنناقيبالنندوالر الحوالننة 
   .دينار للدوالر الواحد 1200بسعر 
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للبنننك المركننزي العراقنني األجنبيننة  االحتياطينناتالخاصننة بتطننوير إدارة  السننتراتيجيةفنني إطننار  -
الصنول تم اعداد برنام  است اري لتطوير ادارة ا  والمستقبلية تما يًا مض التطورات الحالية و 

                              التننننننننننننننننننننننننننننننننننننننابض النننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  البنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننك النننننننننننننننننننننننننننننننننننننندولي ((RAMP واالحتياطيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات 
( Reserves Advisory & Management Program   واالستثمار بالسندات المصدرة بعملنة )

النن  تمكنني  البنننك المركننزي العراقنني منن  الحصننول علنن  النندعم ويهنندف هننذا البرنننام   النندوالر
الفننني منن  خننرل تبننادل المعرفننة والخبننرة فنني مجننال ادارة المحننافظ االسننتثمارية المسننتندة علنن  

داء والتي تساعد عل  تعظيم الموارد المالية   وبنناء رأس المنال الب نري من  خنرل االمؤ ر 
ارسننات فنني مجننال ادارة المننالي وفننق اف ننل المم تبننادل المعرفننة وتطننوير الخبننرات فنني المجننال

  .االحتياطيات
 

 
 لنشاطاته المستقبلية رؤية البنك المركزي 

السعي الحثيث نحو التوسنض فني تحقينق النتنائ  االيجابينة المسنتهدفة من  خنرل انتقناء  الرؤية:
تحقينق النمنو االقتصنادي   وأالتدابير المعتمدة والتي ترق  ال  الحفاظ عل  االستقرار النقدي 
  وتخفيض مستويات البطالة  واستقرار أسواق صرف العمرت.

 
  السياسـات:مجال 

تخفيييض ت لفيية االقتييراض لليطاعييات االقتصييادية لتعزيييز بيئيية داعميية للنمييو االقتصييادي   -1
 والمحافظة على االستيرار المالي.

دعما م  البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة لحل ازمة السك  التي تعي ها البرد منذ 
  جميض المصارف الم اركة في مبادرة الواحد تريليو  يوجبتالبنك المركزي العراقي  قام  ”زم 

 سنويا ٪ 4فائدة القرض إذ ستكو  ”. م  األموال لدعم قطاع اإلسكا  دينار لتخصي  جزء
البنك المركزي حث المصارف الخاصة بو ض فوائد تف يلية وزيادة مستوى التنافسية كما أ  

٪ كمحاولة للتخفي  م  عقء الدي  م  جهة وجذق 4م  خرل جعل الفائدة أقل م  
 الموظفي  الحكوميي  إل  التوطي  في المصارف وزيادة ال مول المالي والتقليل م  االكتناز.

قطاع اإلسكا  وتخفي  ازمة السك  ستساهم في تحريك ا  دعم المصارف الخاصة لإذ 
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االقتصاد العراقي  وزيادة فر  العمل كو  قطاع اإلسكا  يساهم في تحريك القطاعات 
 األخرى.

 تعزيز انسيابية ومرونة واستيرار السو  النيدية  -2
عر يستمر البنك المركزي باعتماد سياسة نقدية قائمة عل  تكامل ا ارتي لسعر الفائدة  وس
ا  الصرف( الستقرار السوق النقدية عبر تعظيم الطلق النقدي عل  الدينار العراقي. حيث 

  .استقرار السوق النقدية قد عد المدخل الرئيسي للسيطرة عل  معدالت الت خم

رصد التطورات في السو  المحلية والعالمية بهدف تييي  مدى ضرور  اتخاذ  ي تدابير  -3
 إضافية.

كو  العراق هو ع و في عدد م  المنظمات اإلقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وصندوق النقد العربي ... الخ  لذا فا  البنك المركزي العراقي يستمر في التواصل مض 
هذه المنظمات للوقوف عل  اخر التطورات العالمية واإلقليمية كو  العراق جزء م  المجتمض 

البنك المركزي عل  تواصل مستمر مض فأ  لي ويتأثر بما يحدث في . م  جانق اخر الدو 
الوزارات والدوائر والهيئات المحلية لرصد التطورات المحلية ب ية الوقوف عل  الو ض 

 االقتصادي في البلد واتخاذ اإلجراءات الرزمة في الوقت المناسق. 

 ى االحتياطيات األجنبية.دار  استدامة الدين العا  مع المحافظة علإ  -4
حجم السيولة والمحافظة عل  استقرار الصرف و ما  إدارة االحتياطيات عل  السيطرة 

 .األجنبية التي تعد المؤ ر لقدرة البلد عل  تحمل الديو  عل  المدى الطويل
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 الخطط المستيبلية للبنك المركزي العراقي
ايمانا م  البنك المركزي بأهمية العمل المؤسسي بوصف  نهجًا يساعد عل  ديمومة و ما  
تحقيق األهداف الستراتيجية للتخطيط الستراتيجي ولما يمتلك  البنك المركزي العراقي م  

تؤهل  لرسم وتحقيق ومراقبة اإلنجاز  كفؤةحوكمة سليمة وهيكل تنظيمي مر  وموارد ب رية 
للوصول ال  اقص  درجات ال فافية ندرر في  سة ورؤيت  ورسالت  بال كل األمثلألهداف  الرئي

 ادناه اهم الخطط المستقبلية لدوائر البنك:

 في مجال اإلحصاء واألبحاث -

اعداد الدراسات والبحوث الرصينة والمدعمة باإلحصائيات التي تخ  العراق وعرقت  مض  .1
لالنمو االقتصادي  ز مؤ رات االقتصاد العراقي العالم الخارجي  والتقارير الدورية ع  أبر 

والرؤى    عرض النقد  أسعار النفط وملحقات أوبك+(  ميزانية النقد األجنبيالت خم
 الخطة الخمسية للبنك. ةالمستقبلية لها انسجاما مض استراتيجي

اعتماد المعايير الدولية في اعداد االحصائيات ون رها عل  الموقض االحصائي عل  صفحة  .2
وعل   (IFS)البنك المركزي العراقي وفي صفحة العراق في ن ر اإلحصاءات المالية الدولية 

 موقض صندوق النقد الدولي.

اعداد مبادرة التطوير والمعرفة ب ية رفد المكتبة بالدراسات والبحوث العالمية الحديثة  .3
 البنك للوصول ال  أحدث المعلومات وتطوير بيئة العمل. موظفيلمساعدة 

العمل جاري مستقبًر عل  استرم لاجازات التصدير( الكترونيًا عبر منظومة م  وزارة  .4
 للمعارض عبر لنافذة( خاصة بالبنك المركزي.ال ركة العامة  /التجارة 

مستمرة بالوقت الحالي واال  بصدد تطبيق  ب كل تجريبي  (ITRS)خطة العمل عل  نظام  .5
حيث خصصت لها أبواق للدخول عل  منصة البنك المركزي للعمل عل  خمس مصارف 

 علي .

والتجارة لربط معامرت ميزا  المدفوعات  قسم ميزا  المدفوعاتو ض نظام داخل  .6
 الخارجية.

 اصدار ن رة خاصة بميزا  المدفوعات والتجارة الخارجية. .7

اعداد وترجمة تقرير السياسة النقدية والتقرير االقتصادي السنوي للمساهمة في رفض درجة  .8
 .ض المؤ رات االقتصادية لمالية  مصرفية  نقدية  قطاع خارجي(يلجمال فافية االقتصادية 
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عرقات الداخلية والخارجية والمنظمات الدولية واال تراك في التنمية االستمرار في تكامل ال .9
 المستدامة.

 اصدار تقارير ودراسات حسق المستجدات االقتصادية. .10

 عمل نظام فهرس الي متصل بقاعدة بيانات خاصة بالمكتبة. .11

دار  الدين -  في مجال العمليات المالية وا 

للبنك المركزي والمت م  مراقبة تنفيذ متطلبات تنفيذ المهام المتعلقة بالسياسة النقدية  -1
االحتياطي عل  الودائض بالدينار والدوالر لدى المصارف  علما ا  نسق االحتياطي يتم 
تعديلها بي  فترة وأخرى وحسق متطلبات السياسة النقدية سواء كانت توسعية او انكما ية 

 .حسق نه  البنك المركزي العراقي وقرارات اإلدارة العليا

تطوير آلية عمل احتساق االحتياطي االلزامي الكترونيا بادخال نظام جديد قيد االن اء  -2
م  قبل  ركة كريدت انفو وبالتنسيق مض دائرة تقنية  (BSRS)لنظام تقارير الرقابة المصرفية 

 المعلومات.

متاجرة العمل عل  تفعيل السوق الثانوي لبيض األوراق المالية بي  المصارف م  خرل نظام ال -3
TS. 

العمل عل  إتمام م روع النافذة االلكترونية التي تتيو للمصارف الدخول ال  نافذة بيض  -4
و راء العملة األجنبية م  خرل برنام  الكتروني بالكامل وفتو نافذة م  هذا البرنام  في 

مما ي م   (on line)جميض المصارف بحيث تتمك  م  ارسال جميض البيانات الكترونيا 
 عة والدقة الحيادية في عملية توزيض الدوالر بصورة أكبر.السر 

االستمرار في تمويل الم اريض الص يرة والمتوسطة م  خرل المصارف وبتمويل م  البنك  -5
 ( ترليو  دينار للم اريض الص يرة والمتوسطة.1المركزي العراقي م  مبادرة ل

وزارة التخطيط ادارت  وبتمويل  التهيؤ للم روع الوطني لم روع ت  يل ال باق( الذي تولت -6
( ترليو  دينار لتمويل الم روعات 1م  البنك المركزي العراقي كمرحلة أول  م  مبادرة ل

 الص يرة والمتوسطة وتهيئة كافة متطلبات التنفيذ.

 في مجال الش ون اليانونية -

 .2004( لسنة 94تعديل قانو  المصارف رقم ل -1

 ثورة المنحل ب ية تعديلها لتكو  عل  هيئة م روع قانو .إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة ال -2

 رفض مستوى االست ارات القانونية المقدمة م  قبل  ودرجة تمثيل  لدى أجهزة الدولة. -3



20 
 

 في مجال مراقبة الصيرفة -

 تعزيز أنظمة الرقابة ال املة المبنية عل  المخاطر م  خرل:

م  م روع نظام التقارير المصرفية  (pilot a)ال روع في تنفيذ المرحلة التجريبية م   -1
(BSRS)   والمتعلقة بت ذية بيانات الموازنات الفصلية وتم ارسال البيانات المالية ال  عدد م

 المصارف.

( للتقارير المالية للمصارف  م  تدقيق البيانات 9مراقبة تطبيق المعيار الدولي رقم ل -2
 الفصلية.

 لكفاية رأس المال. (III)تفعيل تطبيق متطلبات بازل  -3

قائم عل  أسس  – SIFP –تصميم الدائرة برنامجًا تمويليًا لبرنام  التمويل اإلسرمي المجمقض  -4
السياسة النقدية النوعية وفق منه  جديد لالسياسات النقدية النوعية المتوافقة مض اقتصاديات 

المصارف التقليدية  السوق( ويهدف هذا المنه  ال  خلق نوع م  ال راكة التمويلية ما بي 
 كيل والمصارف اإلسرمية لتمويل وتنفيذ م اريض استراتيجية وفق اطار نقدي توجهي لتم ت

م  قبل  (SIFP)لمتابعة تنفيذ برنام  التمويل اإلسرمي المجمض لجنة برئاسة السيد المحافظ 
لتنفيذ الم اريض هذا البنك(  وتم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء ل رض اعتماده كآلية 

( م  قانو  البنك 3االستراتيجية في البرد وبما يؤم  تحقيق هدف النمو الوارد في المادة ل
 المركزي العراقي النافذ.

ت جيض  ركات التوسط ببيض و راء العمرت األجنبية في المساهمة في م روع االندمار  -5
 ال ركات أعره.وذلك لتقليل أكبر عدد ممك  م  تلك  (A,B)  م  فئتي

تنظيم العمل بو ض قاعدة بيانات الكترونية لكل المعامرت الخاصة بالتدقيق والتفتيش  -6
وتحليل وتقييم األداء وذلك ل رض تسريض االعمال وتلبية حاجات المؤسسات المالية غير 

 المصرفية بحيث تحفظ جميض اال ابير والمعامرت ب كل الكتروني.

خاصة ب ركات تمويل الم اريض الص يرة والمتوسطة ومنو ترخي  إعادة دراسة التعليمات ال -7
 (  ركات في عموم العراق.5ألربض  ركات ص يرة فقط ليكو  عدد هذه المؤسسات ل

ل رض تصني  المصارف العاملة في القطاع  (D-SIBS)تصني  المصارف المهمة نظاميًا  -8
البنك بخصو  عملية الرقابية  المصرفي وتعزيز اإلجراءات االحترازية المتخذة م  قبل هذا

 واال راف عل  القطاع المصرفي.

 اعداد ال وابط الخاصة باحتساق السيولة حسق سلم االستحقاق للمصارف اإلسرمية. -9

 للمصارف اإلسرمية. (LCR-NSFR)اعداد ال وابط الخاصة باحتساق نسبتي السيولة  -10
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 في مجال االستثمارات والتحويالت الخارجية -

قدرات كادر هذه الدائرة م  خرل ا راكهم بدورات تدريبية متخصصة لتعميق خبراتهم تطوير  -1
 ومعرفتهم بالعلوم المصرفية واالستثمارية وفقًا للتوجهات العالمية بهذا المجال.

إقامة عرقات مصرفية مض بنوك مركزية ومؤسسات مالية دولية وبنوك تجارية رصينة وفقًا  -2
 إلدارة االستثمار. لوثيقة المبادئ التوجيهية

مض األعراف  يترءماعداد نموذر سديد لرعتماد المستندي لعمليات بيض النفط وبال كل الذي  -3
الدولية ويتأقلم مض ظروف العراق المستقبلية الخاصة التي تستوجق التحو  م  المخاطر  

االستمرار  والعمل مض مصارف محددة يتم اختيارها وفق معايير رصينة وكفاءة مالية عالية مض
بمتابعة التصنيفات االئتمانية لهذه البنوك  بهدف استمرار تدفق المورد السيادي للعراق 

 وبالتالي دعم خطط السياسة النقدية والتنمية االقتصادية.

البحث ع  أف ل العوائد االستثمارية م  خرل التوصل والتفاوض مض مراسلي  جدد  -4
م بمختل  األدوات االستثمارية اآلمنة  مما لمؤسسات سيادية ومصارف( لرستثمار معه

يساهم في تعظيم إيرادات االحتياطيات األجنبية للعراق وبما يخدم اهداف السياسة النقدية 
 والتنمية االقتصادية للعراق.

 

 في مجال الدراسات المصرفية -

للنهوض بالواقض المصرفي في العراق والسعي لتنمية رأس المال الب ري م  خرل تطوير 
خبرات وكفاءات الموظفي  في الجهاز المصرفي وفق رؤية البنك المركزي العراقي للنهوض 

 بالواقض التنموي في العراق سيتم االتي: 
رف العاملة في العراق اعداد خطة تدريبية بناًء عل  االحتياجات التدريبية لكافة المصا -1

 ودوائر البنك.

لسنة  36تقديم االست ارات المصرفية والمالية وفقًا للفقرة ثالثًا م  قانو  مركز الدراسات رقم  -2
1999. 

 

 في مجال ادار  اصدار النيد والخزائن -

انسجامًا مض اهداف البنك المركزي وسياست  النقدية والتي تتمثل في تحقيق االستقرار في 
المحلية والحفاظ عل  نظام مالي ثابت يقوم عل  أساس التنافس في السوق  وتعزيز  األسعار

تاحة فر  عمل  وكما يلي:  التنمية المستدامة وا 
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توفير الكميات الكافية م  الدينار العراقي بكافة فئات  وتلبية جميض احتياجات مناطق البرد  -1
 د.وفي جميض األوقات وفقًا لدراسات تحديد احتياجات النق

توفير حاجة االقتصاد م  العمرت األجنبية وخاصة لالدوالر األمريكي( الذي يساهم في  -2
استقرار سعر الصرف م  خرل التنسيق المستمر مض البنك الفدرالي األمريكي وتأمي  وصول 

 ال حنات.

دة الحفاظ عل  تداول األوراق النقدية الجيدة وسحق األوراق النقدية التالفة م  التداول وا عا -3
تدويرها ب كل آم  بما يتوافق مض متطلبات المواصفات الدولية الخاصة بالحفاظ عل  البيئة 

 .ISO 14001: 2015كنظام اإلدارة البيئية 

تحسي  جودة األوراق النقدية م  خرل إ افة ميزات امنية يصعق تزييفها والتعاقد مض  -4
  ركات طباعة عالمية رصينة.

صدار الدينار إعادة هيكلة العملة واتخاذ  -5 التدابير الرزمة لعملية حذف االصفار الثرثة وا 
 الجديد.

 
 في مجال التدقي  الداخلي -

 .(ACL)االنتقال التدريجي م  التدقيق اليدوي ال  التدقيق االلكتروني وذلك باستخدام نظام  -1

القيمة الم افة/ حيث يقوم التدقيق الداخلي بتقديم التقييم المو وعي  االنتقال ال  التدقيق ذي -2
دارة المخاطر  والمستقل لعمليات البنك كافة بهدف إ افة قيمة وتحسي  كفاءة العمليات وا 
واألنظمة الداخلية المتبعة لتحقيق اهداف  ف ر ع  تقديم االست ارات والتوصيات لإلدارة 

 أنظمة الرقابة الداخلية ودعم أن طة المخاطر.العليا ب كل يسهم في تحسي  

الحصول عل  ال هادات المهنية/ انسجامًا مض معايير التدقيق الداخلي ولتنمية قدرات  -3
الموظفي  وتعزيز المعارف والمهارات ع  طريق التطوير المهني المستمر لموظفي دائرة 

 التدقيق الداخلي وذلك بالحصول عل   هادة مدقق داخلي معتمد.
 

 في مجال إدار  مخاطر -

سع  البنك المركزي العراقي و م  هدف  الستراتيجي الرابض نحو تطوير الهيكل التنظيمي 
والتعليمات م  خرل تطوير ومراجعة إجراءات العمل المتبعة حسق أنظمة إدارة الجودة 

 والسرمة المهنية والبيئية كما يلي:
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بها م  قبل  الموصيل استخدام األدوات تطوير عملية إدارة المخاطر الت  يلية م  خر -1
لجنة بازل  وم  هذه األدوات مؤ رات المخاطر الرئيسية  وآلية التقييم الذاتي للمخاطر 

 والرقابة وبيانات الخسائر.

 تطبيق طرق القياس المتنوعة لقياس المخاطر بكافة أنواعها. -2

 ة في مجال المخاطر.تعزيز الجانق المعرفي لكادر القسم بال هادات المهنية المتخصص -3

 إعادة هندسة الهيكل التنظيمي للقسم. -4

تعزيز عمليات إدارة المخاطر ب كل عام باستخدام النظم والبرمجيات المستخدمة في هذا  -5
 المجال عالميًا.

 

 في مجال إدار  الجود  الشاملة والتطوير الم سسي -

االرتقاء بجودة عمل البنك ع  طريق البرام  التدريبية وتطبيق أنظمة الجودة ال املة  ضل ر 
لااليزو( والتركيز عل  البرام  التدريبية الخاصة بمواصفات أنظمة الجودة  م  هدف  

 -2021ل لألعوامالرابض يعمل القسم عل  اعداد الخطة الستراتيجية القادمة  ياالستراتيج
انعكاس لرؤية البنك وتقديم دراسات مقارنة للبنوك المركزية المناظرة  ( والتي ستكو  2023

 (.2020 -2016إقليميا ودوليا والتي تبن  عل  نفس مبادئ الخطة السابقة ل

 

 في مجال االستيرار النيدي والمالي -

ب ية تقديم صورة أو و للواقض االقتصادي ب كل عام والقطاع المالي للبلد عل  وج  
صانعي القرار والمختصي  باتخاذ قرارات تترءم مض الظروف التي يمر  الخصو  لتمك 

 بها البلد سيتم إ افة مهام جديدة تتمثل بن:
 مراقبة مديونية االفراد لدى الجهاز المصرفي. -1

 تعزيز مراقبة المخاطر العابرة للحدود. -2

 لية.تطوير الفصل الخا  بمؤ رات السرمة المالية بما يترءم مض المتطلبات الدو  -3

 

 في مجال المدفوعات -

 االلكترونية م  خرل:ة تطوير البنية التحتية لتعزيز ال مول المالي واالتمت
 تفعيل م روع الجباية االلكترونية للجهات المفوترة. -1

 عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية. ةأتمتم روع  -2
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 .Fast paymentم روع ان اء نظام الدفض السريض  -3

 االلكتروني في العراق.م روع رقمنة التعليم  -4

إذ توفر قاعدة بيانات موحدة لتسهيل  (E-KYC)تنفيذ م روع اعرف زبونك االلكتروني  -5
 عملية التعرف عل  الزبو .

 .(fintech)تطبيق الخدمات المالية الرقمية  -6

للعمل بما يتوافق مض المعيار  (RTGS)تطوير نظام تسوية االجمالية االنية  -7
(ISO:20022). 

صارف العراقية في نظام المقاصة اإلقليمي ونظام مقاصة وتسوية المدفوعات م اركة الم -8
 العربية البينية.

 اصدار قانو  المدفوعات والتعليمات وال وابط ذات الصلة. -9

اعداد الستراتيجية الوطنية لل مول المالي وايصال خدمات الدفض االلكتروني ال  جميض  -10
 فئات المجتمض.

 ارية لرسم ستراتيجية الدفض وتطوير هيكلية أنظمة المدفوعات.التعاقد مض ال ركات االست  -11

التعاقد مض  ركات التدقيق الخارجي لتدقيق عمل مزودي خدمات الدفض االلكتروني م   -12
 الناحية المالية والفنية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية وتعليمات هذا البنك.

 

 في مجال تينية المعلومات واالتصاالت -

 وكاالتي: 2021ادناه الم اريض التي م  المؤمل البدء بتنفيذها خرل العام في نورد 

النظام المصرفي المركزي: يوفر النظام عمليات الرقمنة لمعظم الفعاليات والمهام التي تدار  -1
 في البنك المركزي وفقًا ألف ل الممارسات العالمية مض بنية تحتية فعالة وقابلة للتطوير.

المعامرت والبريد: م  خرل تطوير أدوات التداول االلكتروني للمعامرت توثيق ومتابعة  -2
والبريد بي  دوائر البنك المركزي وفروع  م  جهة والمصارف والمؤسسات المالية غير 

 المصرفية الخا عة لرقابة هذا البنك م  جهة أخرى.

التحويرت نظام  ركات الصرافة: يوفر النظام إمكانية متابعة ومراقبة الحركات و  -3
للمؤسسات غير المصرفية م  خرل االستخر  االلكتروني للتقارير التي تبي  حجم 

 التداوالت والجهات ذات العرقة وغيرها م  التفاصيل األخرى.

 م اريض تصق في مجال استقدام التقنيات المالية الحديثة. -4

 م روع البنية التحتية التقنية في البناية الجديدة. -5
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 في مجال تعزيز ام  وحماية البيانات والمعلومات واالم  السيبراني.تنفيذ م اريض  -6

 استكمال تنفيذ وتطوير نظام تقارير الرقابة المصرفية االلكترونية. -7

ان اء وتطوير  بكة اتصاالت  وئية للمصارف والبنية التحتية ل بكة الداخلية للبنك  -8
 المركزي.

ة التقنية في البنك المركزي وفروع  تنفيذ م اريض تصق في مجال تطوير البنية التحتي -9
 وعموم القطاع.

 

 في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -
واستحداث البرام  التي يتم م  خرلها  (GO AML)تنصيق األجهزة الخاصة بنظام  .1

تطبيق أف ل المعايير والممارسات العالمية للحفاظ عل  سرية وام  المعلومات المتعلقة 
 طبيعية والمعنوية مو وع اال تباه وتوفيرها في الوقت المناسق.بالكيانات ال

اتاحة الوصول ال  قواعد البيانات التابعة لجهات انفاذ القانو   مديرية الجنسية واالحوال  .2
المدنية  الجوازات  دائرة التسجيل العقاري  وذلك لتسهيل الوصول ال  المعلومات الرزمة 

بسرعة ودقة نسبية وهو ما يوفر اختصار الوقت والجهد لتحليل المعامرت الم بوهة 
 الرزمي  في اعداد المفاتحات الرسمية.

زيادة التعاو  بي  الجهات المحلية والدولية المعنية في مجال مكافحة غسل األموال  .3
 اهم مض الوحدات النظيرة وعل  وج وتمويل اإلرهاق  واستكمال إبرام مذكرات التف

 تفاهم مض الوحدات النظيرة في االتحاد األوربي. الخصو  توقيض مذكرات

 الخرور م  الدول عالية المخاطر لدى المفو ية االوربية. .4

للمصارف  (Red Flage)تحليل السيناريوهات وانما  التعامرت المالية الم بوهة  .5
والمؤسسات المالية غير المصرفية ب ية تعزيز دور وحدات مكافحة غسل األموال وتمويل 

 ق فيها ب كل مستمر وأكثر تطورًا في المستقبل.اإلرها

تحديث دليل مهام وواجبات مكتق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاق في حالة إ افة  .6
 مهمة جديدة في عمل األقسام وهذا بدوره ينعكس عل  دليل السياسات واإلجراءات.

والعمل عل  تعديلها وفق دراسة المنظومة القانونية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاق  .7
التطورات الحديثة وبما يترءم مض المتطلبات الدولية وتع يد موق  العراق في المحافل 

 الدولية.
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انجاز  وابط العناية الواجبة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاق الخاصة بالمنظمات  .8
 غير الحكومية ودائرة تسجيل ال ركات.

لربض سنوية( خاصة بالمصارف المجازة م  قبل البنك  اعداد استمارة التقييم الفصلية .9
المركزي العراقي كافة ل رض تحديد نقا  القوة وال ع  وقياس مدى االمتثال لقانو  

 .2015( لسنة 39مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاق رقم ل

دارة المخاطر والمعلومات واالم  السيبراني جنبًا ال  جن .10 ق مض تعزيز اإلدارة الداخلية وا 
 أنظمة األما .

 في مجال الفروع: -

اعداد مقارنة باإلحصائيات النقدية لخزائ  الفرع وحسق السنوات لمعرفة حركات السحق  .1
وااليداع م  قبل المصارف بعد احداث الموصل وواقعهم تجاه المخزو  النقدي  ف ًر ع  

كومية  واألهلية  اعداد مقارنة سنوية باحصائية الموجود النقدي لدى فروع المصارف لالح
وخاصة لفرعي البصرة  والتخصصية( للتعرف عل  التباي  في حركات السحق وااليداع

 .والموصل

 اعداد البحوث والدراسات الهادفة ألجراء الت ييرات عل  الفجوات المصرفية نحو األف ل. .2

اعداد مكتبة رقمية تحتوي مصادر الكترونية وامكانيات فنية ذات عرقة بالمعلومات  .3
لمخز  معلومات(  تو ض اوعية المعلومات في صورة الكترونية سواء عل  أقرا  مدمجة 

 او  بكة محلية  او انترنت للحصول عل  أحدث المصادر والتقارير.

 تطوير البن  التحتية لتقنية المعلومات واألنظمة االلكترونية. .4

 تطوير مهارات الموارد الب رية. .5

 مض المركز.تعزيز التنسيق في إجراءات العمل  .6

 تطوير البنية التنظيمية للفروع. .7

 تزويد الفروع باليات حديثة. .8
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