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 2020التقرير السنوي للخطة الستراتيجية لعام 

 

 كلمة السيد المحافظ

( استمراراً في سعي هذا البنك 2020-2016تأتي الخطة االستراتيجية للبنك المركزي العراقي لألعوام )     

 نظام مدفوعات فعال. علىو والماليلتحقيق رؤيته وأهدافه بالمحافظة على االستقرار النقدي 

للمساهمة في تحقيق أهداف تم إعداد هذه االستراتيجية لتعكس الدور األساسي والمحوري للبنك المركزي العراقي 

التنمية المستدامة والتي تُفعّل من خالل األدوار التي يضطلع بها شاملة إدارة السياسة النقدية بهدف الحفاظ على 

استقرار المستوى العام لألسعار وتوفير هيكل أسعار فائدة مالئم يساهم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة 

 البنك المركزي يتولى الحفاظ على سالمة وكفاءة نظام المدفوعات.للنشاط االقتصادي، كما إن 

وعلى ما سبق ذكره فان الخطة االستراتيجية تؤطر جهود هذه المؤسسة في زيادة الشمول المالي ومواكبة  

التطورات الكبيرة في استخدام التكنلوجيا المالية وضمان الريادة في صناعة هذا المجال في المصارف والمؤسسات 

المالية من خالل زيادة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص، فضالً عن توفير الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة وتقديم الخدمات المالية المختلفة األخرى، األمر الذي يدل على حيوية الخطة والعاملين على إنجازها 

 هذا التقرير.من تشكيالت البنك المركزي لما بذلوه من جهود في إعداد 

وايماناً من البنك المركزي العراقي بأهمية العمل المؤسسي من خالل التخطيط االستراتيجي بوصفه منهجاً يساعد 

على ديمومة وضمان تحقيق األهداف االستراتيجية، فقد جاءت هذه الخطة االستراتيجية لتمثل نقلة نوعية في 

اقتصادي مستقبلي مستدام لضمان قيام قطاع مالي حيوي ومتنوع األداء المؤسسي واستمراراً في تحقيق نمو 

 يتمتع بمرونة تمكنه من مواجهة المخاطر غير المتوقعة والتطورات السلبية.

ختاماً نثمن عالياً جهود قسم إدارة الجوة الشاملة والتطوير المؤسسي في متابعة تنفيذ الخطة وتقديمها التقارير 

 هذا التقرير المهم.المستمرة بشأنها وفي إعداد 

 ومن هللا التوفيق ...                                           

 

 

 

 

 

 مصطفى غالب مخيف

 المحافظ
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 المقدمة

النقدية  السياسة أدواتريق لعب البنك المركزي العراقي دوًرا أساسيًّا في إدارة العملية االقتصادية في العراق عن ط

قق من خاللها ح( والتي 2020-2016االستراتيجية لخطته لألعوام )وتحقيق التنمية المستدامة واألهداف المختلفة 

 مبيّنة أدناه:نسب إنجاز عالية للمشاريع واألهداف الفرعية التي تصب في تحقيق األهداف االستراتيجية ال

 ألول: دعم وتحقيق االستقرار المالي. االستراتيجي الهدف

 والمؤسسات المالية وتقويتها.الثاني: تعزيز القطاع المصرفي  االستراتيجي الهدف

 الثالث: تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي للبنك المركزي. االستراتيجي الهدف

 الرابع: تطوير قدرات رأس المال البشري. االستراتيجي الهدف

 الخامس: تفعيل العالقات الداخلية والخارجية وتكاملها. االستراتيجي الهدف

االقتصادي ودعم  الدعم المتواصل لالقتصاد العراقي من خالل تنشيط الواقعمن تقديم  المركزيإذ تمكن البنك 

ات االقتصادية وتقديم الدعم للقطاع والكبيرة سيولة المصارف من خالل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ؤسسي باعتماد المعايير المالمختلفة وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والتركيز على إدارة الجودة الشاملة والتطوير 

 روني وتقنية المعلومات.الدولية في التطورات البنيوية والهيكلية، والتطور المستمر باستخدام أنظمة الدفع اإللكت

لخمسة الواردة ا( وبحسب األهداف االستراتيجية 2020ونستعرض في هذا التقرير المشاريع المنجزة خالل عام )

 (.2020-2016في خطة البنك االستراتيجية )

 



 

3 
 

 2020التقرير السنوي للخطة الستراتيجية لعام 

  

 المحتويات

 الصفحة الموضوع
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 2 المقدمة

 3 المحتويات

 4 ألول: دعم وتحقيق االستقرار المالياالهدف االستراتيجي 

 7 الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وتقويتها

 9 البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي للبنك المركزيالهدف االستراتيجي الثالث: تطوير 

 10 الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير قدرات رأس المال البشري

 10 الهدف االستراتيجي الخامس: تفعيل العالقات الداخلية والخارجية وتكاملها

 12 (2020)المبادرات المنجزة لعام 
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 وتحقيق االستقرار الماليالهدف االستراتيجي األول: دعم 

 حماية النظام المالي 

ألجل مواكبة التطور التقني في مجال مكافحة غسل األموال ومنع تمويل اإلرهاب، إذ تم االتفاق مع مكتب األمم  -

المتحدة على موقع تنصيب خادم لغرض إنشاء قاعدة بيانات تُعتَمد مركًزا وطنيًّا لجمع وتحليل وإعمام تلك 

عما يحتمل وقوعه من غسل وتمويل اإلرهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية المعلومات 

(، إذ تم االنتهاء من وضع بنود العقد المعني 2015( لسنه )39وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون )

 بتجهيز البنى التحتية مع الدوائر المختصة في البنك المركزي.

في عدد البالغات عن النشاطات المشبوهة عن السنة السابقة ونتيجة هذه الزيادة هو زيادة نشاط مكتب زيادة  -

غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل الورش التثقيفية الخاصة بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 اإللكتروني، شركات التحويل المالي. مع جهات إنفاذ القانون، الهيأة العامة للكمارك، المصارف، شركات الدفع

إعداد السيناريوهات الخاصة بأنظمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشركات الدفع اإللكتروني وشركات الصرافة  -

 المندمجة.

 تشخيص وتحديد نقاط الضعف الخاصة بشركات الدفع اإللكتروني )المحافظ اإللكترونية، البطاقات اإللكترونية(. -

 استمارة "اعرف عميلك" الخاصة بشركات الدفع اإللكتروني.إعداد  -

 المشاركة في إصدار ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالصاغة وتجار األحجار الكريمة. -

 المشاركة في إصدار ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالمحاسبين المدققين. -

 هاب المرتبطة بانتشار فايروس كورونا المستجد. إصدار ورقة إرشادية في مخاطر غسل األموال وتمويل اإلر -

بناًء على قرار االجتماع العام السابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  -

المتضمن خروج جمهورية العراق من عملية المتابعة إلى التحديث كل  (2018نيسان/ ابريل )الذي ُعِقَد في شهر

َم المكتب تقرير التحديث األول المرفوع إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  عامين فقد قدَّ

(، والذي نوقش في االجتماع العام الواحد والثالثين، إذ ارتكز التقرير على أهم المستجدات MENAFATFافريقيا )

ه الورقة أهم التطورات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها جمهورية العراق خالل العامين السابقين، إذ تظهر هذ

واألهمية المعطاة للتدريب وبناء القدرات على الصعيد الوطني في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

كما يبين التقرير أنشطة وحدة اإلخبار المالي )مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(، فضاًل عن مدى 

والدولي الوثيق. ويستعرض أيًضا التقرير جهود السلطات الرقابية في مجال الرقابة واالشراف التعاون الوطني 

على القطاع المالي وتطورات قطاع المهن واألعمال غير المالية المحددة، ويتناول كذلك آخر المستجدات في شأن 

 عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 المالي تعزيز الشمول 

يُعدُّ الشمول المالي السبب الرئيس للنمو االقتصادي لعمله على تحقيق االستقرار المالي من خالل تعزيز وصول 

التمويل والخدمات المالية إلى فئات المجتمع واالهتمام بقضايا التثقيف والتوعية المالية للخدمات المالية ودعم 

 ة إذ قام البنك المركزي باآلتي:المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط



 

5 
 

 2020التقرير السنوي للخطة الستراتيجية لعام 

 

ً للتعليمات 2076توطين رواتب ) - ( وحدة إنفاق )ممولة ذاتياً ومركزياً(، وحدة حسابية متفرعة عنها وفقا

 والضوابط الصادرة.

                   ( لغاية 1861129ليبلغ العدد الكلي ) (2020)( موظفاً حكومي في عام 867589توطين رواتب ) -

التقاعد الوطنية العامة  هيأه( مستفيد من 608955فضالً عن توطين مستحقات ) ،(2020كانون األول/ ) شهر

 ( الصادر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء.  270بموجب القرار )

( مصارف إلى قائمة المصارف التي يعتمدها البنك في مشروع توطين الرواتب ليبلغ العدد 4تهيئة وإضافة ) -

 ( فروع لمصارف أجنبية.4( مصرفًا أهليًّا، فضالً عن )22( مصارف حكومية، و)6( مصرفاً وبواقع )32)الكلي 

          إبرام اتفاقات مع هيأة التقاعد الوطنية واالبقاء على ذات الحساب المصرفي للموظف عند إحالته للتقاعد  -

                  المرقمين  بموجب اإلعمامينبه التقاعدي ونقل ما بذمته من االلتزامات المالية بحكم القانون إلى رات

 ( للمصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب.19/5/2020و  10/3/2020( في )23/770و  23/515)

                          ُمنَِحت ثالث شركات رخصة للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني من قبل البنك المركزي -

                   شركة بوابة عشتار وشركة اريبا العراق( بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني عن طريق البطاقات )

 و)شركة الدفع السريع( للعمل بصفة مزود خدمة دفع عن طريق الهاتف النقال.

 

( تريليونات دينار 6) ولتعزيز وتكامل محاور الشمول المالي في العراق من خالل مبادرة البنك المركزي المتمثلة بـ

 تمثل باآلتي: (2020)لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فإن المنح لنهاية عام 

 -( ترليون: 1فيما يخص مبادرة الـ )

( ديناًرا )مئتين وخمسة مليارات وستمئة واثنين وسبعين 205,672,773,235( مصرًفا مبلغ )33فقد تم منح ) -

 ثة وسبعين الفاً ومئتين وخمسة وثالثين ديناراً(.مليوناً وسبعمئة وثال

( 5تعزيز سيولة المشروعات التي تم تمويلها سابقا من مبادرة )الواحد ترليون( وبمبلغ ال يتجاوز الـ )ب السماح -

(، إذ ال يترتب على 2020/6/29( والمؤرخ في )1036مليون دينار وبحسب ما جاء في اإلعمام المرقم بالعدد )

زيز ضمانات القرض معتمًدا على ضمانات المشروع ذاتها ومن ثم إعادة هيكلة أقساط القرض لسنة جديدة ذلك تع

 صفرية الفائدة او لقاء عموالت إدارية بسيطة.

تقليل الفائدة المفروضة سابقًا على المقترضين والعموالت اإلدارية على المصارف، وكذلك معدل الفائدة الخاص  -

                         %( الخاصة بمبلغ 3,5لضامنة ليصبح إجمالي الفائدة المقترح بنسبة )بالمصارف والشركة ا

                    %( الخاصة بمبلغ 4( مليون دينار، وبذلك يصبح إجمالي الفائدة المقترح بنسبة )20-1التمويل )

مليون، مع  (15)( مليون بعد ان كان 20مليار( دينار، زيادة مبلغ الشريحة األولى إلى )1-مليون 21 التمويل )

( 6/5/1036( باأللف وبحسب اإلعمام المرقم )7( باأللف بعد إن كانت )5تخفيض عمولة البنك المركزي إلى )

 .(6/2020/ (29والمؤرخ في 

( 100( ترليون دينار ليصبح سقف التمويل السكني )1لعراقي )شمول القطاع السكني بمبادرة البنك المركزي ا -

( 6/5/1376( سنة وبحسب ما جاء في اإلعمام المرقم بالعدد )15مليون دينار للقرض الواحد وتصبح مدة السداد )

 .(26/8/2020)والمؤرخ في 

سيارات اإلنتاجية وفقًا ( راكبًا فما فوق وال11منح تسهيالت للمواطنين الراغبين في شراء سيارات الباص ) -

%( من إجمالي مبلغ السلفة الواحدة 40%( وال يتجاوز نسبة )20لضوابط وزيادة نسبة هذه التسهيالت من )

 .(20/9/2020)( والمؤرخ في 6/5/1627الممنوحة للمصرف وبحسب ما جاء في إعمامنا بالعدد )
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( مليار دينار، 1( مليار دينار بداًل من )2تقرر شمول السلف المخصصة لتمويل القطاع السكني بالزيادة لتصبح ) -

 .(6/9/2020)( والمؤرخ في 6/5/1447وبحسب ما جاء في اإلعمام المرقم )

 

 -( ترليون فقد تم التمويل على النحو اآلتي: 5أّما بشأن مبادرة الـ )

 ( دينار.2,397,280,000عي بمبلغ )تمويل المصرف الزرا -

 ( دينار.35,000,000,000تمويل المصرف العقاري بمبلغ ) -

 ( دينار.17,470,000,000تمويل المصرف الصناعي بمبلغ ) -

 ( دينار.200,000,000,000تمويل صندوق اإلسكان بمبلغ ) -

 

(، 2020( لسنة )150س اإلدارة رقم )( سنة بموجب قرار مجل15تم تمديد مدة القرض )صندوق اإلسكان( إلى ) -

 ( سنة بموجب موافقة اإلدارة العليا.15أما المصرف )العقاري( فقد تم تمديد مدة القرض إلى )

في ظل االزمة االقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا تزامناً مع انخفاض أسعار النفط، وسعياً من هذا البنك  -

موازنة العامة للدولة تم خصم حواالت الخزينة لصالح وزارة المالية بمبلغ لتمويل العجز المالي الحاصل في ال

 .دينار (26,327,000,000,000)

 

 

 إدارة االحتياطيات األجنبية 

 بما يأتي: (2020)إلدارة االحتياطيات األجنبية قام البنك المركزي خالل عام 

عظيم العائدات السنوية، إذ تم تنفيذ عمليات تجديد زيادة االستثمار بالودائع من خالل استحداث ودائع جديدة لت -

( رويترز بدالً FXTالودائع وتحويل العمالت األجنبية إلى عملة الدوالر االمريكي باستخدام المنصة اإللكترونية )

من الطريقة غير المباشرة وعلى هذا األساس تم الحصول على أفضل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

بعد التفاوض مع المراسلين بين السعر االولي الذي يعرضه المراسل وسعر السوق وقد بلغ مجموع فرق العوائد 

اربعة ماليين واربعمئة واربعة وخمسين ألفًا وخمسمئة وتسعة دوالر امريكي دوالر ) (4,454,509.84المتحققة )

 . (2020)واربعة وثمانين سنتاً( خالل عام 

( مليار 2.5%( إذ ارتفعت االستثمارات بهذه االداة المالية من )16بالصكوك اإلسالمية بنسبة )زيادة االستثمار  -

 .(2020)( مليار دوالر امريكي في عام 2.9إلى ) (2019)دوالر امريكي في عام 

 

 زيادة حجم االحتياطي األجنبي

حقق البنك المركزي فرًصا استثمارية بديلة وفتح عالقات مع مؤسسات مالية بعوائد قياسية مقارنة بأسعار  - 

%( 0الفائدة السائدة في السوق على الرغم من تدهور أسعار الفائدة عالمياً إلى مستويات غير مسبوقة ناهزت )

%(، إذ تم تحقيق عوائد بقيمة 26.03إلى نسبة ) نتيجة تفشي وباء كورونا ومن ثَمَّ تقليص التراجع في العوائد

)تسعمئة واربعة وسبعين مليون وأربعمئة وثالثين ألف وستمئة وأربعين دوالر  دوالر (974,430,640.66)

 أمريكي وستة وستون سنتاً(.

ك المركزية زيادة االستثمار بالسندات من خالل استحداث سندات جديدة لتعظيم العائدات السنوية مصدرة من البنو -

 المالية. توالمؤسساوالمصارف التجارية 
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 الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز وتقوية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية

لغرض تطوير وتنظيم عمل القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وزيادة نشاطهم االقتصادي قام البنك المركزي 

 بما يأتي:

تعزيز اإلفصاح والشفافية في الجهاز المصرفي إذ عمل البنك على إلزام المصارف بتطبيق المعيار المحاسبي  -

(  واإلفصاح المالي، وتعيّن على القطاع المصرفي توفير جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات 9الدولي )

وح وسهولة الفهم والبساطة والدقة، بما يكفل اّطالع التي تقدمها لعمالئها، على أن تتسم هذه المعلومات بالوض

العمالء على المزايا والمخاطر، دون أن يترتب على ذلك أي نوع من التضليل على أال يتحمل العمالء عناء في 

الحصول على تلك الخدمات، ويتعين على المصارف  أن تشمل المعلومات التي تقدمها للعمالء إيضاحا لحقوق 

         مالء وتفاصيل األسعار والعموالت والرسوم التي يتقاضاها كل مصرف نظير كل خدمة أو ومسؤوليات الع

منتج، وإيضاح المزايا والمخاطر المرتبطة بها وآلية إنهاء العالقة وما يترتب عليها بما يسّهل على العمالء اتخاذ 

مكاناته وأهدافه المالية، في ضوء ما لديه قراراتهم، ويجب أن تكون النصائح المقدمة للعميل تتناسب وقدراته وإ

من خبرات بشأن تلك المنتجات والخدمات أن تتمتع هذه النصائح بالمصداقية التي تشجع العمالء على تقديم 

معلومات صحيحة ودقيقة عن أوضاعهم للمصارف، وتّم أيًضا إلزام المصارف بإنشاء نافذة إلكترونية خاصة 

 (.12/2/2020( في )9/6/68إلعمام المرقم )بعالقات المستخدمين بموجب ا

( الذي يرتبط مع المصارف العاملة في العراق 1/11/2020في ) CBS)االئتماني )االطالق الفعلي لنظام االستعالم  -

 كافة إذ تكون عملية االستعالم االئتماني مباشرة من قبل المصارف لزبائنها وكفالئهم.

 

 االستحقاقاستخدامات رأس المال وقياس صافي 

تم إجراء عملية  (2020)( لسنة 170,  154استناداً إلى قراري مجلس إدارة البنك المركزي العراقي رقم ) -

للتحقق من عدم اشتمال تلك التوظيفات على أرصدة  للمصارف فحص متقدمة لجانب موجودات المركز المالي

حد األدنى من رأس المال التي حددتها القوانين متضخمة وللوصول إلى مراكز مالية سليمة ودقيقة متوافقة مع ال

 والتعليمات.

تم تنفيذ عملية الفحص وفًقا ألفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن من خالل استخراج الموجودات بالقيمة العادلة  -

اسبية بعد استبعاد أرصدة العجز المبوبة ضمن جانب الموجودات ليتم توظيف النتائج المستخرجة ضمن معادالت مح

 من شأنها تشخيص نسب الخسائر الرأسمالية المتحققة.

تم إجراء عملية الكشف الموقعي على المشاريع الممولة من قبل المصارف للتحقق من الوجود الفعلي لهذه  -

 االقتصادية.التنمية المشاريع ولقياس أثر القطاع المصرفي في دعم 

( مصرفًا والتزال عملية الفحص مستمرة 27العام ولغاية اآلن )شملت عملية الفحص أعاله المنفذة خالل هذا  -

 لتشمل جميع المصارف العاملة ضمن القطاع المصرفي العراقي.

تم تحديد مبالغ العجز الحاصلة في جانب الموجودات للمصارف التي خضعت لعميلة التدقيق واحتساب الخسائر  -

طالبة مجالس إدارات المصارف وكبار المساهمين فيها الرأسمالية المتحققة في رؤوس أموال المصارف مع م

بتغطية مبالغ العجز الحاصلة في رؤوس األموال لتجنب تآكل رؤوس األموال التي تمثل الخط الدفاعي في 

 األزمات المالية المحتملة ومن ثَمَّ المحافظة على ودائع الجمهور.

موالها لتفادي تخفيض رؤوس أموالها وفقاً للنتائج باشرت المصارف بتغطية مبالغ العجز المشخصة في رؤوس أ -

التدقيقية الُمبلغة إليها ونظراً الرتفاع مبالغ العجز المشخصة بحق معظم المصارف تم تحديد سقوف زمنية محددة 

 لتغطية مبالغ العجز.
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 مشروع خطابات الضمان

يتلخص عملها بتطبيق مبدأ الرقابة  يوالت (18/10/2020) تم إطالق مشروع المنصة اإللكترونية فعلياً بتاريخ -

اإللكترونية ألحد األنشطة األساسية لعمل المصارف والمتمثلة بخطابات الضمان إذ ال يمكن حالياً ألي مصرف 

              إصدار أي خطاب ضمان ما لم يكن مسجاًل عبر هذه المنصة ويتم فرض عقوبات )مالية وإدارية( في حال 

 كان غير موجود.

تم إطالق مشروع السند اإللكتروني الموحد لخطابات الضمان وبذلك تم إكمال أتمتة  (20/6/2021) بتاريخ -

 مراحل إصدار خطابات الضمان في القطاع المصرفي العراقي كافة.

تطوير عمل الرقابة اإللكترونية بدالً من الرقابة التقليدية نظراً إلى إجراءات التحديث المستمر التي تُجرى من  -

    قبل كادر المنصة اإللكترونية لخطابات الضمان لتطوير هذه المنصة ولألهمية التي تشكلها خطابات الضمان 

 بالنسبة للمصارف.

( مصارف وسيرتفع 10وع التعهد القانوني لخطابات الضمان أكثر من )بلغ عدد المصارف التي أنجزت موض -

 هذا العدد خالل المدة القادمة.

( ترليون 4,7( خطاًبا لمجموعة مبالغ بلغت )11,527بلغ عدد الخطابات المسجلة عبر المنصة اإللكترونية ) -

 .(2021) عامدينار ومن المتوقع أن تسجل كل الخطابات عبر المنصة نهاية 

إعداد دليل شامل إلعمامات خطابات الضمان إذ تضمن توحيد تعليمات خطابات الضمان وتحديثاتها كافة بكتيب  -

 واحد األمر الذي يسهل الرجوع لتعليمات الخطابات في أي وقت كونها موحدة.

 

 دعم وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية

 قام البنك المركزي بما يأتي:لغرض دعم وتنظيم عمل المصارف اإلسالمية في العراق 

             ها وملحق SIFP)إصدار الضوابط التنفيذية والمبادئ اإلرشادية لبرنامج التمويل اإلسالمي المجّمع ) -

( إذ تُعدُّ من االستراتيجيات المهمة لهذا البنك ESCROW ACCOUNTوضوابط ) SIFP ACCOUNT)ضوابط 

خاللها إلى تحقيق الشراكة بين القطاع المصرفي اإلسالمي والتجاري للدخول إلى القطاع الحقيقي  من والتي يسعى

من خالل تمويل مشاريع استراتيجية مهمة تهدف إلى تحقيق النمو االقتصادي بوصفه واحًدا من أهداف السياسة 

 النقدية.

 إصدار دليل الخدمات المصرفية اإلسالمية. -

 ت اإليداع وشهادات االستثمار المصرفية اإلسالمية.إصدار ضوابط شهادا -

إصدار نموذج قائمة السيولة اإلسالمية واعتمادها والتي تأخذ خصوصية المصارف اإلسالمية من إذ الودائع  -

 اآلجلة ومن إذ األدوات المالية اإلسالمية.

 إصدار )دليل االصطالحات المصرفية والمالية اإلسالمية(. -

 

 سة لضمان الودائعدعم انشاء مؤس

( إذ يمثل إنشاء 22/11/2020أكمل البنك وفقًا لخطته منح الرخصة الخاصة بالشركة العراقية لضمان الودائع في )

ً أساسياً من أركان شبكة األمان المالي، لتكوين مؤسسة رصينة قادرة على طمأنة صغار  هذه المؤسسة ركنا

 المودعين وسالمة اموالهم.
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 : تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي للبنك المركزي االستراتيجي الثالثالهدف 

 

 تعزيز واستكمال البنى التحتية 

            العمل مستمر فيما يخص تنفيذ مشروع بناية البنك المركزي الجديدة إذ تم متابعة نسب اإلنجاز بانتظام  -

 .(2020)خالل عام 

 متابعة الموقع البديل للبنك المركزي العراقي في الجادرية وتزويده بجميع األنظمة الالزمة إلدامة األعمال اليومية.  -

( من SWIFT( مع المصارف العراقية الخاصة بتأمين شبكة التحويالت )CSPمتابعة برنامج أمن الزبائن ) -

 العمليات السيبرانية وعمليات االحتيال.

       ( للبنك لمدة خمس سنوات لتحديد هوية البنك المركزي العراقي في التعامالت LEIالتعريفي ) شراء الرمز -

 الدولية رقمياً.

( بالتعاون مع الشركة المجهزة RTGSإكمال عمليات الربط بين منصة مشروع نظام الدفع اإلقليمي العربي ونظام ) -

 لنظام المدفوعات.

ألجل التعرف على المعلومات الخاصة بأداء القطاع المصرفي عبر عرض متوسطات األداء والتفاصيل الخاصة -

بها وكذلك التعرف على التحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي تم االنتهاء من مشروع بطاقة األداء 

 الخاصة بدليل الحوكمة المؤسسية للمصارف/ المرحلة األولى.

استكمال ربط شركات مزودي خدمات الدفع اإللكتروني والمصارف المرخصة تباعاً مع البنك المركزي العراقي  -

 بشبكة االتصاالت المصرفية العاملة بتقنيات الكيبل الضوئي.

أتمتة عمل الخطابات المصدرة عن طريق القطاع المصرفي وبيانها، تحديد أرصدة الخطابات القائمة إلكترونياً  -

رفتها، والقضاء على ظاهرة السجالت المخفية التي تتبعها بعض المؤسسات بتسجيل خطابات الضمان، إلزام ومع

 المصارف باستحصال التأمنيات النقدية بصورة فعلية ومهام ووظائف مهمة أُخرى.

 

 تطوير عمليات البنك

االستثمار في برنامج إقراض األوراق لتخفيض تكاليف حفظ األوراق المالية والحصول على عوائد إضافية نتيجة  -

المالية مع إمكانية التواصل المباشر مع حاملي السندات وإتمام عمليات التداول )بيع، شراء( من دون الحاجة إلى 

 وسيط، تم فتح حساب للبنك المركزي لدى الحافظ األمين لحفظ األوراق المالية المستثمر بها من قبل البنك.

 ( لتطوير عمليات التحويالت الخارجية.Swift Scopeشروع شركة سويفت الجديد )البدء بالعمل على م -

( لتصدير النفط الخام لتبسيط إجراءات العمل وضمان استحصال مبالغ CBLCإعداد مسودة اعتماد الضمان ) -

 الشحنات الخاصة بهذه االعتمادات.

جنبية، بما ينسجم والظروف االقتصادية المتغيرة تعديل المبادئ التوجيهية إلدارة واستثمارات االحتياطيات األ -

 وتحقيق مرونة عالية في إدارة االستثمارات األجنبية تستوعب التقلبات المستمرة في األسواق العالمية.
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 الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير رأس المال البشري

  

 الموارد البشرية في البنك

إنَّ عملية تطوير رأس المال البشري وتصميم وتطوير برامج تدريب متميزة تزيد من احتماالت بروز قادة 

استراتيجيين مؤثرين، والمحافظة على القدرات الجوهرية واستثمارها، وتطوير الثقافة التنظيمية الراعية 

إذ نفّذ البنك المركزي/ مركز الدراسات للممارسات األخالقية في البنك المركزي والقطاع المصرفي على حد سواء، 

( دورة تدريبية بمختلف االختصاصات موزعة على موظفي البنك المركزي 41) (2020)المصرفية خالل عام 

 ودوائر الدولة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

 وهناك مجموعة من الشهادات المهنية الممنوحة للموظفين:

 ( الجزء األول والجزء الثاني.CIAشهادة مدقق داخلي معتمد ) دورة تأهيلية لنيل -1

 (.CAMSدورة تأهيلية للحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) -2

 (.CBMشهادة مدير فرع معتمد ) -3

 

 

 الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز وتكامل العالقات الداخلية والخارجية 

 

                                          المممبمممنممممك المممممممركمممزي المممعمممراقمممي لممملمممبمممرنمممماممممج االسممممممممممتشمممممممممماري إلدارة االحمممتممميمممماطممميممممات انضمممممممممممممممام  -

(Reserves Advisory Management Program) (RAMP)  أول شمممممممممماء لتممممابع للبنممممك الممممدولي، إلنا           

االوسمممممممط، الخلفي( على تنفيذ العمليات بأعلى محفظة للمتاجرة بالسمممممممندات وتدريب كوادر المكاتب )األمامي، 

 من الكفاءة.مستوى 

          Relationship Application Management) (RAM))العالقة المصرفية من خالل منظومة  توطيد -

تبادل الرسائل الموثقة والمعتمدة مع المراسلين  عالقات مصرفية مع البنوك لغرض( 10بلغ مجموعها )إذ 

 والمؤسسات المصرفية في العالم.

( للمدفوعات اإلقليمية لتطوير عمليات التحويالت BUNAربط البنك المركزي بصفة مشارك مباشر مع مؤسسة ) -

 الخارجية بالعمالت المحلية للبلدان المشاركة فيه.

الجديد حساب البنك البنك المركزي العراقي للسندات والصكوك اإلسالمية إلى إجراء أكبر عملية مناقلة يقوم بها  -

 لدى الحافظ األمين يور وكلير وإتمام العملية بدقة وتوقيت قياسي.

واإلفادة من التقارير والبحوث المالية  (Euro Currency Research) (ECR Research)االشتراك بمؤسسة  -

 راك.التي وردت إلينا منذ بدء االشت

( بصفة وكالة تصنيف ائتماني Islamic International Rating Regencyالوكالة الدولية اإلسالمية ) اعتماد -

 معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

  Visa, Master Card) .)فتح حسابات فرعية للمصارف العاملة بالعراق لغرض تسديد البطاقات اإللكترونية  -

 لجنة التجارة واالستثمار المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون بين العراق واالتحاد األوربي.حضور اجتماع  -

حضور االجتماع السابع لمبادرة اإلحصاءات العربية واالجتماع عن منظمة التجارة الخارجية المقام عبر المنصة  -

 اإللكترونية.
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المستدامة في السياق الوطني من خالل توطين مؤشرات أهداف حضور ورشة العمل )تعزيز تكامل أهداف التنمية  -

 التنمية المستدامة على المستوى الوطني( التي أقامتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

صة بجانب ( للبدء في إعداد وتنفيذ المسوحات الخاGIZالتعاون مع البنك الدولي والوكالة األلمانية للتنمية ) -

 الطلب على الخدمات.

( بصفة عضو رئيس، الذي سيسهم في إعداد AFIاالنضمام إلى منظمة التحالف العالمي للشمول المالي ) -

االستراتيجية الوطنية للشمول المالي لإلفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة لتنفيذ االستراتيجيات والنظم لتحسين 

 ت المالية.جودة الوصول واستخدام الخدما

االشتراك في ورشة عمل عن بعد بشأن )تطبيق أنموذج المسح اإلحصائي لجانب الطلب عن الخدمات المالية(  -

 (.GIZالتي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتنمية الدولية )

ول المالي التي نظمها البنك الدولي االشتراك في ورشة عمل عن بعد بشأن تطوير االستراتيجية الوطنية للشم -

 بمشاركة ممثلين عن المصارف وشركات الدفع اإللكتروني ورابطة المصارف الخاصة في العراق.

االشتراك في ورشة عمل عن بعد بشأن بناء وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي نظمها صندوق  -

نظمة التحالف العالمي للشمول المالي بضمن مبادرة صندوق النقد العربي النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وم

 (.FIARIللشمول المالي )

إكمال المتطلبات الفنية من قبل البنك المركزي العراقي بصفة مشارك مباشر في منصة نظام الدفع اإلقليمي  -

 العربي للمدفوعات العربية البينية.

( مصرفًا مع صندوق النقد العربي للمشاركة في منصة نظام 15ية وعددها )توقيع اتفاق من قبل المصارف المحل -

 الدفع اإلقليمي العربي.

( االستشارية لتطوير هيكلية نظام المدفوعات ووضع الخطط والمشاريع Oliverwymanالتعاقد مع شركة ) -

فضالً عن تطوير القدرات  التي تسهم في تعزيز استخدام أدوات الدفع اإللكتروني والخدمات المالية الرقمية

 والمهارات.

عمل مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب على استكمال توقيعه التفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف  -

( من القانون، إذ تم إبرام اتفاق 9الجهات على الصعيد المحلي، بغية تنفيذ مانصت عليه الفقرة )ثالثاً( المادة )

 ، وكذلك وزارة المالية / الهيأة العامة للضرائب.(2020)ألمن الوطني في أيّار/ التعاون مع جهاز ا

فضالً عن العمل على إيجاد قنوات وآليات للتعاون مع الوحدات النظيرة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وعملياً 

وقد قام المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع يعتمد المكتب مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى أحكام االتفاقيات الثنائية، 

وحدة االستخبارات المالية الفرنسية في إطار التعاون الدولي وتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب.
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28
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دائرة اإلصدار والخزائن

دائرة المحاسبة

دائرة االستثمارات والتحويالت الخارجية

دائرة التدقيق الداخلي

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

دائرة المدفوعات

مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

دائرة اإلحصاء واألبحاث

دائرة مراقبة الصيرفة

المبادرات المنجزة
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 المبادرة الدائرة ت

 النقديةطبع األوراق  دائرة اإلصدار والخزائن 1

 دائرة المحاسبة 2
يود من دائرة تحقيق مركزية الحسابات /المرحلة الثالثة نقل مهام تنفيذ الق

 اإلصدار والخزائن الى دائرة المحاسبة

دائرة االستثمارات  3
 والتحويالت الخارجية

 فتح حساب للبنك المركزي لدى الحافظ األمين

 تثبيت اعتمادات تصدير النفط الخام  4

5 

 دائرة التدقيق الداخلي

ديد تعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خالل تطوير مؤشرات لتح
                   وقياس                                                    

 دعم وتطوير وظيفة التدقيق الداخلي  6

 المخاطر النظامية واالجراءات الالزمة إلدارتها  7

8 

تقنية المعلومات دائرة 
 واالتصاالت

حلة بطاقة األداء الخاصة بدليل الحوكمة المؤسسية للمصارف / المر
 األولى

 منصة خطابات الضمان 9

10 

مشروع ربط شركات الدفع االلكتروني وبعض من المصارف المرخصة 
شاء حديثا مع البنك المركزي العراقي من خالل ملحق لعقد مشروع ان

 مصرفية تعمل بتقنية الكيبل الضوئيشبكة اتصاالت 

11 

 دائرة المدفوعات

 نظام الدفع اإلقليمي العربي )بنى(

12 
صارف آلية التسويات الدولية للبطاقات االئتمانية الصادرة من الم 

 ومزودي خدمات الدفع االلكتروني

 المدفوعات عبر الهاتف النقال  13

14 

مكتب مكافحة غسل األموال 
 االرهابوتمويل 

 ابوضع اطار عمل تنظيمي لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره

15 
             مواكبة التطور التقني في مجال مكافحة غسل األموال ومنع 

 تمويل اإلرهاب 

16 
ق وابرام ابرام اتفاقيات التعاون مع جهات معنية مختلفة في داخل العرا

 مذكرات تفاهم مع الوحدات 

17 

 دائرة اإلحصاء واألبحاث

 تبادل المعلومات وتقديم المشورة للحكومة في مجال االختصاص.

18 
االرتقاء تعزيز تمثيل العراق في المنظمات الدولية والبنوك المركزية و

 بدوره في المحافل الدولية

19 
القدرات  تبادل الخبرة و المعلومات مع البنوك المركزية في مجال بناء 

 من خالل عقد البرامج التدريبية والندوات
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 المبادرة الدائرة ت

20 

 دائرة مراقبة الصيرفة

تعزيز ممارسات االفصاح والشفافية من خالل وضع خطة للتحول 
والزام المصارف كافة ( الدولي 9التدريجي للمصارف نحو تطبيق معيار )

 بتطبيق المعيار على وفق المدد المحددة من الخطة

 تدقيق وتقييم تقنية المعلومات لدائرة الصيرفة والمصارف والشركات فنيا 21

22 

تطوير قسم تبادل المعلومات االئتمانية وحماية الجمهور على وفق افضل 
التعامل والتعاون الممارسات الدولية وتحديد المهام والواجبات وصيغ 

ونطاق العمل وتوفير متطلبات البنية التحتية والموارد المادية والبشرية 
 الالزمة

 حديث قاعدة بيانات نظام االستعالم االئتمانية 23

 دليل الخدمات المصرفية اإلسالمية 24

 اعداد اطار عمل متكامل ألنشاء مؤسسة لضمان الودائع 25

 اإلسالمي المجّمعبرنامج التمويل  26

27 
دعم و تحفيز المصارف اإلسالمية للتوسع في أدوات وصيغ التمويل 

 طويلة  االجل وتطوير األدوات المالية الحالية

28 

بناء اطار رقابي فعال على القطاع المصرفي والمالي والتركيز على 
المؤشرات االحترازية الجزئية والكلية ووضع اطار عمل اشرافي مبني 

(واعتماد IIIالمخاطر يتوافق مع المبادئ االساسية لمعايير بازل ) على
 (IIIمتطلبات الرقابة االشرافية في المصارف على وفق مقررات بازل )
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