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 بعض مؤشرات النمو المستدام

 
 

 2020 2019 البيان 
-0.2 معدل التضخم % 1  0.6 
 60 48 العملة خارج البنوك ) تريليون دينار( 2
 42 45 نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد % 3
 1323 1200 تجاه العملة األجنبية )دينار/ دوالر( ) معدل سنوي(المحلية اسعر صرف العملة  4
 3.4 5.8 ار دوالر() ملي نقداً كمية المباع من الدوالر األمريكي في نافذة بيع وشراء العملة األجنبية  5
 40.7 45.4 دوالر( ار) مليحوالة كمية المباع من الدوالر األمريكي في نافذة بيع وشراء العملة األجنبية  6
 7 7 عدد المصارف الحكومية 7
 69 66 عدد المصارف االهلية 8
 58 64 نسبة الودائع المصرفية الى العرض النقدي % 9
 13 15 لالحتياطي %نسبة االحتياطي االلزامي / الودائع الخاضعة  10
 M2% 54 50نسبة الودائع المصرفية/  11
 48 50 نسبة االئتمان الممنوح للقطاع العام % 12
 52 50 نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص % 13
 1.3 1.4 المضاعف النقدي% 14
 4887 1162 النقد األجنبي في خزائن البنك ) مليار دينار( 15
 64919 73184 األجنبية ونيويورك ) مليار دينار( األرصدة في البنوك 16
 8487 5572 الذهب الموجود في بغداد والخارج ) مليار دينار ( 17
 78,293 79,918 المجموع ) االحتياطيات األجنبية ( ) مليار دينار( 18
 2 2 من السكان100000عدد الفروع المصرفية لكل  19
 3 3 من السكان100000ماكينات الصراف اآللي لكل  20
 1,226,235 403,797 عدد المحافظ االلكترونية  21
 POC 11,677 13,796عدد نقاط الدفع النقدي  22
 POS 2,226 7,540عدد نقاط الدفع االلكتروني  23
 6,128,996 3,039,522 المجموع –الحسابات المصرفية  24
 11,749,408 10,506,725 االجمالي –البطاقات االلكترونية  25
 1,402.3 858.13 الدفع االلكتروني بالموبايل )مليار دينار( 26



  مقدمةلا
،  ني منهااالقتصـــاد وانقاذه من حالة الركود التي يعاتنشـــي  في  كبيراً  تلعب البنوك المركزية في العالم دوراً 

لســنة  (56)دعم االقتصــاد العراقي من خالل ما يســمد بن قانونن رقم في لبنك المركزي العراقي ويتضــد دور ا
االهداف الرئيســـــــــية للبنك في تحقيق االســـــــــتقرار في االســـــــــعار المحلية  (3المادة رقم ) ، اذ تضـــــــــمنت 2004

فة مع االهداف السال ويعمل البنك تماشياً  ،والحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق 
 ، وفي هذا الســـــياق يســـــرعلى تعزيز التنمية المســـــتدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق  الذكر

ام  دور البنك المركزي العراقي في تحقيق النمو المســـــــــتد البنك المركزي العراقي ان يصـــــــــدر تقريره األول عن )
ة مســــتدامة بالرؤية والخط  الوطنييمثل التقرير فرصــــة مهمة عن كيفية ادماج خطة التنمية ال( ،  2020لعام 

لتقدم والرغبة في التطور ومواصـــــلة ا االقتصـــــادية للتنمية ، كما انن يوضـــــد عمق التزام البنك المركزي بالتنمية
 بخطى ثابتة. 

ها التي حققها البنك المركزي ضمن ثالثة  فصول، يتناول كل من النمو المستداميعرض التقرير اهم مؤشرات 
 -موضوعًا رئيسيًا بالقدر المناسب من التفصيل، وكما ياتي: 

 

 19-وفق تحديات كورونا  تطور مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية -1
 النمو المستدامدور السياسة النقدية في تحقيق  -2
  النمو المستدام دور البنك المركزي في تحقيق ابعاد  -3

ـيــات فيـــروس مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية التي توضد  الفصل االوليعكس  ـــورونـا كتــداعـ
الدول  تصنيف عنفضاًل  كورونا، دما بعالسياسات الداعمة لها و  2020لعام  عـــــــــلـــى التـــــــــنــــــمــــــيــــــة المــــــســـتـــدامــــــة

  المستدامة.حسب مؤشرات التنمية بضمنها العراق العربية 
 تتطور المؤشــرا المســتدام وفقالســياســة النقدية في تحقيق النمو  دور الثانيالفصــل يســتعرض التقرير في 

 ة.المصرفيالنقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط البنك المركزي العراقي في مجالي السياسة النقدية والرقابة 
 الين رما تشيفي ضوء  دور البنك المركزي في تحقيق ابعاد النمو المستدام الثالثالفصل يتابع التقرير في 

وانخفاض أســــعار النف (  19-التي تعكس دوره في التصــــدي لمواجهة الصــــدمة المزدوجة )كورونا  المؤشــــرات
ودوره في تحقيق النمو  الوطني،دوره في تشـــــــجيع االســـــــتثمار والنمو االقتصـــــــادي على المســـــــتوى فضـــــــاًل عن 

 المؤسسة.المستدام على مستوى 
اض الظروف االســــــتثنائية التي مر بها البلد )ازمة كورونا   صــــــدمة انخف معلقد تزامن اعداد هذا التقرير  

ية المؤشــــرات االقتصــــادتأثر اغلب ج من قبل اوبك ( مما ادى الى اســــعار النف  والتزام العراق بتخفيض االنتا
ام مقارنة بع 2020 لعامفي عملية التنمية  الصــــــــــــــورة الحقيقية بدقة، االمر الذي اليعكس  بهذه الظروفللبلد 

2019.  



 
 

 

 

 
 

 الفصل األول

19-تطور مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية وفق تحديات كورونا 
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 19-مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية وفق تحديات كورونا تطور الفصل االول : 
 تــداعــيــات فيـــروس كـــورونـا عـــلـى التـــنــمــيــة المــسـتـدامــةاواًل: 

فرضت جائحة كورونا تحديات كبيرة على العالم بأكملن، واضعفت فرص التنمية االقتصادية في الوقت 
جة نتي 2030 عام لغايةؤثر بشكل كبير على اهداف التنمية المستدامة الواجب تحقيقها الحالي، االمر الذي سي

التي اصابت االقتصادات العالمية كافة، اذ وجن فيروس كورونا ضربة شديدة لالقتصاد العالمي  االضرار
ونا، كور ليكشف الواقع ان االقتصاد هش بالفعل، خاصة في ظل عدم تحديد سقف زمني معين النتهاء فيروس 

%(، 9.1نسبة )المتحدة للمرأة وبرامج األمم المتحدة الى زيادة معدل الفقر بين النساء ب اذ تشير تقارير هيئة األمم
ة قابلة للزياد( مليون طفل 365ان حوالي ) 2020 تشرين الثانيوباالستناد الى تقارير منظمة اليونيسيف في 

( 235ت بزيادة اعداد المحتاجين الى مساعدات إنسانية الى )، وهناك توقعاكانوا يعيشون الفقر قبل كورونا
 . 2020%( عن 40مليون شخص أي زيادة بنسبة )

مليار  50قدرت بأكثر من  2020 عامونتيجة النهيار االقتصاد العالمي فأن خسائر الصادرات خالل 
التحاد األوروبي، الواليات دوالر، وقدرت خسائر التصنيع في سلسلة التوريد العالمية التي تضم ) الصين، ا

( مليار دوالر، 1.8مليار دوالر، وقدرت خسارة المنطقة العربية إليرادات كمركية بقيمة ) 126المتحدة( حوالي 
ائر الوظيفية ، في حين بلغت الخس( مليار دوالر700)ـقدرت خسائر الدول العربية من رأس المال السوقي بفيما 
التالي أدى ذلك %(، ب1.2االمر الذي ادى الى زيادة البطالة بنسبة ) وظيفة( مليون 1.7حوالي ) 2020خالل 

( مليون شخص الى خ  الفقر، مما تطلب سياسة داعمة تتمثل بدعم االستثمار والمشاريع 8.3الى دفع حوالي )
من التنافس فراد عن تمكين اال الصغيرة والمتوسطة لفتد باب التنافس والتوسع واستقطاب االيدي العاملة، فضالً 

توفير دورات وورش تدريبية لبناء القدرات البشرية   عن طريقمن خالل مبدأ التنافس المهني  ي الفكري والمهار 
 1لتي تعتبر األساس لعملية التنميةوا

(، ان على يشاكرا بارات)سوما  في الوقت ذاتن، أوضد رئيس البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية
صادية ، لالستجابة للتحديات االقت2030المجتمع الدولي إعادة النظر بأهداف تمويل خطة التنمية العالمية عام 

، التي فرضها فيروس كورونا، اذ ان الخطة تحتاج الى مبالغ كبيرة في الوقت الحالي بسبب تداعيات الفيروس
د من األهداف، االمر الذي تطلب زيادة التمويل من كما ان انتشار الفيروس أدى الى إيقاف وتراجع العدي

وس ، كما أوضد ان البنك قد وضع كامل موارده وانشطتن لمكافحة تأثير فير الدوالراتمليارات الى تريليونات 
 ( مليار يورو21كورونا على االقتصادات في المنطقة من خالل برامج االستجابة لالزمات واالنعاش بقيمة )

 .2021حتى نهاية 

                                                           
، المؤتمر  االقتصادية دور الرأس مال الفكري في تحقيق التنمية المستدامة في عالم مابعد كورونا واالزمةالجمعية العراقية لإلدارة الهندسية ،   1

 . 35، ص:  2021حزيران  10االفتراضي الدولي ، بغداد ،، العراق ، 
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 الســيــاسات الــداعــمة للــتــنــمــية المــسـتــدامة مــا بــعــد كـــورونا :ثانيا
 عملية ســـتوجن والبعيد والتي المتوســـ  المديين على المســـتدامة التنمية أهداف عليها تركز تحوالتة ســـت توجد
 للتعافي دافعاً  إطاراً  المســــــتدامةالتنمية  توفر حيث، ب (COVID-19) كورونا فيروس جائحة آثار من التعافي

كاملة اســــتراتيجيات مت لبناء تفصــــيلياً  إطاراً  المســــتدامة التنمية ألهداف الســــتة التحوالت تقدم كورونا، فيروس من
 أهداف جميع بأن الســـــتة باالعتراف التحوالت جوهر ويتمثل أفضـــــل، بشـــــكل والبناء كورونا فيروس من للتعافي
 : مجتمعية رئيسية تحوالت ستة خالل من تحقيقها يمكن (17)ـال المستدامة التنمية
 .التعليم والمهارات -1
 .الصحة والرفاه -2
 .الطاقة النظيفة والصناعة -3
 .تدام لألراضي والمساحات الزراعيةاالستخدام المس -4
 .المدن المستدامة -5
 . التكنلوجيا الرقمية -6

 الصــــــدد وبهذاتحوالت البد من اتخاذ ســــــياســــــات تضــــــمن تحقيق اهداف التنمية المســــــتدامة ، الولتحقيق هذه 
المســتدامة من برنامج  التنمية أهداف داعمة لتحقيق ســياســات" نموذج في طرحها تم التي الســياســات تلكتتضــمن 

 2:ي(، باآلتUNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )
 المســتدامة، التنمية أهداف وتوطين تنفيذبرامج  ودعم تيســير خالل من ،الحكومي االســتثمار ســياســات تعزيز .1

 التنمية أهداف تحقيق مســــــرعات وتبني المتواضــــــعة،التنموية للمؤشــــــرات  الداعمة الموارد من المزيد وتوجين
 وضــــمان المحلي، المســــتوى  على توزيع االســــتثمارات عدالة وضــــمان والصــــحة، بالتعليم المتعلقة االجتماعية

 كبرى  وطنية مشـــروعات وتبنى المحلي، على المســـتوى  التحتيةى البن بخدمات يتعلق فيما االجتماعية العدالة
 بينالشـــــــــراكة  تعزيز خالل من الخاص للقطاع دور أكبروا عطاء  واالقتصـــــــــادية االجتماعية للتنمية داعمة

 وتدعيم المجاالت مختلف في الخاص االســــــتثمار لتحفيز إطار تكاملي في للعمل والخاص العام القطاعين
 .للشركات المجتمعية المسؤولية مفهوم

 كفاءة التنموي وتعزيز والتوازن  التكامل تحقيق إلى تهدف التنمية لبرامج تفصــــيليةة اســــترشــــادي أدلة صــــياغة .2
 والرقابة. والتقييم المتابعة على أكبر قدرة وتعطي االستثماري، اإلنفاق

 إنشــــــاء مثل، المســــــتدامة التنمية أجندة بتنفيذ المرتبطة والقوانين التشــــــريعات جودة وتحســــــين وتعديل تطوير .3
 ،القرار صـــــــنع في التشـــــــاركية عززت لتيا الالمركزية تطبيق نحو والتنمية والتوجن للتخطي  العليا المجالس
 .التخطيطية العملية كفاءة تعّظم التي والقوانين

 وتوفير التنافســــيةالقدرات  تحســــين خالل من وذلك المســــتدامة، التنمية لبرامج الداعمة المؤســــســــية الترتيبات .4
نشـــــاءلألفراد  الجودة عالية والخدمات التحتية البنية  أداءها ةوفعالي كفاءة وتعزيز الالزمة اإلدارية الوحدات وا 
 .التنمويةالبرامج  تنفيذ مسألة لخدمة

 
                                                           

 . 2020وفمبر ، ن 2العدد  ، 22المجلد  ، 19 –عدد خاص حول تداعيات جائحة كوفيد مجلة التنمية والسياسات االقتصادية ،  2
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 السياسات الداعمة للتنمية المستدامة ما بعد كورونا: ( 1شكل )

 
 

 2020لعام  المستدامةثالثًا: تصنيف الدول العربية حسب مؤشرات التنمية 
السنوي والذي يقيس تقدم الدول حسب تنميتها المستدامة اصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشر التنمية 

معمول علين كما هو البشرية بداًل من االعتماد على النمو في الناتج المحلي اإلجمالي كمقياس وحيد للتنمية 
دولة  162، فيما تضمن المؤشر ( دولة عربية 20دولة من بينها ) 189وتضمن المؤشر  ، 2019لغاية عام 
ة البشرية المرتفعة جدًا ، في خانة التنميدول عربية ( 6، وضعت ) 2019( دولة عربية عام 18من بينها )

( 40( عالميًا ، تلتها السعودية في المركز )30سها االمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز )أعلى ر 
 ( عالميَا على التوالي .64، 60، 45، 42كز )افي المر  عالميًا والبحرين وقطر وعمان والكويت

( 91سها الجزائر التي احتلت المركز )أوعلى ر  عالية،( دول عربية في خانة تنمية بشرية 7بالمقابل صنفت )
 (116، 115، 105، 102، 95، 92)كزاردن وليبيا وفلسطين ومصر بالمر عالميًا، تلتها لبنان وتونس واأل

سها المغرب والعراق أعلى ر  متوسطة،( دول عربية في خانة تنمية بشرية 4. كما صنفت )على التوالي عالمياً 
( عالميًا 156، 151) ينالقمر بالمركز  وسوريا وجزر( عالميًا على التوالي 123، 121) يناللذان احتال المركز 

 التوالي.على 
التي احتلت المركز  موريتانياسها أبشرية منخفضة على ر  تنميةاما الدول الثالثة المتبقية فقد صنفت في خانة 

 .(1جدول )( عالميًا. وكما هو موضد في 170، 166) ينجيبوتي والسودان بالمركز وتلتها  ( عالمياً 157)
 

نموذج سياسات داعمة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

تعزيز سياسات 
مياالستثمار الحكو 

باتتعزيز الترتي
المؤسسية 

لبرامج الداعمة
دامة التنمية المست

ن تطوير وتعديل وتحسي
نين جودة التشريعات والقوا
اف المرتبطة بتنفيذ أهد
التنمية المستدامة

صياغة أدلة 
استرشادية 
رامج تفصيلية لب
التنمية 
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 2020-2019لعامي  تنمية المستدامةلل العالمية مؤشراتالتصنيف الدول العربية حسب  : (1جدول )

 

 .2019اهداف التنمية المستدامة للعام  : تقرير 2019لعام  162تصنيف المؤشر العالمي من  -
 .2020ي االمم المتحدة االنمائ تقرير:  2020دولة لعام  189تصنيف المؤشر العالمي من  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اً الترتيب عربي الدولة
 2019لعام 

تصنيف المؤشر العالمي من 
2019لعام  162  اً الترتيب عربي الدولة 

 2020لعام 
تصنيف المؤشر العالمي من 

 2020دولة لعام  189
 30 1 االمارات 53 1 الجزائر
 40 2 السعودية 63 2 تونس
 42 3 البحرين 65 3 االمارات
 45 4 قطر 72 4 المغرب
 60 5 عمان 76 5 البحرين
 64 6 الكويت 81 6 األردن
 91 7 الجزائر 83 7 عمان
 92 8 لبنان 91 8 قطر
 95 9 تونس 92 9 مصر
 102 10 األردن 94 10 لبنان

 105 11 ليبيا 98 11 السعودية
 115 12 فلسطين 106 12 الكويت
 116 13 مصر 117 13 العراق
 121 14 المغرب 123 14 سوريا
 123 15 العراق 133 15 اليمن

 151 16 سوريا 134 16 موريتانيا
 156 17 جزر القمر 137 17 جزر القمر
 157 18 موريتانيا 148 18 جيبوتي
 166 19 جيبوتي   
 170 20 السودان   

3%

4%

7%

6%

تنمية بشرية منخفضة  تنمية بشرية متوسطة  تنمية بشرية عالية  تنمية بشرية عالية جدا 

2020ترتيب الدول العربية في مؤشر التنمية المستدامة لعام:(2)شكل 
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ــــــدار )2020-2016اســــــتطاع العــــــراق خــــــالل المــــــدة ) ــــــدمًا بمق ــــــي مؤشــــــر  درجــــــة (6.5( إن يحقــــــق تق ف
وتقــــــدم إلــــــى مؤشــــــر  ،درجــــــة( 56.6مؤشـــــر بلــــــغ ) 2016التقـــــدم باألهــــــداف، إذ حقــــــق العــــــراق خــــــالل عــــــام 

إلـــــى  درجــــة (62.3وحقــــق درجـــــة اقليميــــة مــــن ) ،2020عــــام  درجــــة علــــى المســـــتوى المحلــــي (63.1بلــــغ )
شــــبن وتعــــد قيمــــة الدرجــــة التــــي تقــــدم بهــــا العــــراق هــــي نســــبة  ،العربــــي علــــى مســــتوى المشــــرق درجــــة ( 66.3)

 لكويـــــتمقبولـــــة قياســـــًا بمســـــتويات التقـــــدم التـــــي احرزتهـــــا الـــــدول الريعيـــــة والســـــيما اإلمـــــارات وعمـــــان وقطـــــر وا
ــــــة المســــــتدامة  ــــــي مؤشــــــرات التنمي ـــــــ 2030ف ــــــي يشــــــهدها العــــــراق (17)ال ــــــى التحــــــديات الت ــــــك ال ، ويعــــــزى ذل

  خاصًة في مجال الفقر والبطالة وغيرها من المؤشرات.
 

 2020-2016 المستدامة في العراق ( : أهداف التنمية3شكل )

اهداف التنمية 
المستدامة

1

القضاء على الفقر

2

القضاء التام على 
الجوع

3

الصحة الجيدة والرفاه

4

التعليم الجيد

5

المساواة بين 
الجنسين

6

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

7

طاقة نظيفة وبأسعار 
معقولة

8

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد

9

الصناعة واالبتكار 
والهياكل االساسية

10

الحّد من اوجه عدم 
المساواة

11

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

12

االستهالك واإلنتاج 
المسؤوالن

13

العمل المناخي

14

الحياة تحت الماء

15

الحياة في البرّ 

16

السالم والعدل 
والمؤسسات القوية

17

عقد الشراكات لتحيق 
االهداف
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 الفصل الثاني

 ة النقدية في تحقيق النمو المستدامدور السياس
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 الفصل الثاني : دور السياسة النقدية في تحقيق النمو المستدام
 النقدية المحفزة للنمو المستدام اواًل: المؤشرات  

العليا  تمارس السياسة النقدية دورًا مهما في توجين االستثمار نحو الخط  االستراتيجية التي تضعها اإلدارة
ارات في تمويل االستثم بارزاً  للدولة الى جانب السياسات االقتصادية األخرى، وقد كان للبنك المركزي دوراً 
ة وفيما يلي اهم المؤشرات النقديالتنموية بشكل عام والمستدامة بشكل خاص للسير نحو تحقيق نمو مستدام. 

 المحفزة للنمو المستدام.
 المحافظة على استقرار سعر الصرف للعملة المحلية  .1
  : مؤشر قياس االداء -

 سعر صرف العملة المحلية تجاه العملة االجنبية 
( 1323) 2020لعام  )الدوالر( العملة االجنبية تجاه الرسمي  بلغ معدل سعر صرف العملة المحلية -

 دينار 1200من تغير سعر الصرف الرسمي ، ويعزى هذا االرتفاع الى 2019( لعام 1200)مقابل 
 .2020نهاية عام دينار للدوالر  1470الى للدوالر 

 لمقتضيات النموتكييف اتجاهات االنفاق العام وفقا  .2
 مؤشر قياس االداء :  -

 معدل النمو السنوي للسيولة المحلية 
عام  %(8.4مقابل ) %(15.9) مانسبتن 2020 عام (M2) المحليةسجل معدل النمو السنوي للسيولة  -

، ويعزى هذا االرتفاع الى زيادة االنفاق العام لمواجهة الجائحة في الوقت الذي انخفضت فين 2019
حواالت  عبر خصم 2020تمويل عجز الموازنة العامة عام بحيث قام البنك المركزي  ،العامةااليرادات 
حدود بو  2020وزارة المالية استناداً الى قانون االقتراض المحلي والخارجي لعام  المصدرة من قبلالخزينة 

البنك المركزي هذا من جانب، من جانب آخر زيادة حزمة المبادرات التي قدمها  دينار ( ترليون 26)
 .ي جراء انتشار الفيروساط االقتصادي في ظل الركود االقتصادالعراقي لتحفيز النش

  تقوية االحتياطي من النقد االجنبي وتعزيزه .3
 وسائل تحقيق الهدف :

والربحية وبما يؤمن جنبية وفقا لمعايير الضمان والسيولة دارة االحتياطيات األإالتنويع في اسلوب  -
 .الحماية لها 
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 مؤشر قياس االداء: 
 مقدار االحتياطي االجنبي الذي يغطي االستيرادات  -أ

شهر  (14مقابل ) ( شهر13.5) 2020بلغ مقدار االحتياطي االجنبي الذي يغطي االستيرادات لعام  -
السلطة النقدية اشهر( وهذا يدل على ان  6على من المؤشر المعياري البالغ )، وهو يعد أ 2019لعام 
 على مواجهة االزمات. ةقادر 

  االحتياطياتاجمالي رصيد -ب
( مليار 79,918مقابل ) ( مليار دينار78,293) 2020االحتياطيات االجنبية لعام  رصيد اجماليبلغ  -

نك مبيعات وزارة المالية إلى الب انخفاض  لىزى هذا االنخفاض في االحتياطيات إ، ويع2019لعام  دينار
 ايرادات النف  .بسبب انخفاض المركزي 

 سعر فائدة محفز لالدخار  .4
 .لمحافظة على سعر فائدة حقيقي محفز للنموا -: وسائل تحقيق الهدف

 مؤشر قياس االداء:سعر سياسة البنك المركزي 
. %(4عند ) 2020و  2019 يحافظ سعر سياسة البنك المركزي لعام -
، ويعزى انخفاض سعر 2019 عام  %(4.2%( مقابل )3.4) 2020عام  3سعر الفائدة الحقيقيبلغ  -

 2019معدالت تضخم اعلى من عام  2020الفائدة الحقيقي الى ارتفاع التضخم حيث شهد عام 
 الذي شهده العالم. عن انخفاض االمدادات نتيجة االغالق العام لناجمبسبب ارتفاع االسعار العالمية ا

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من اجل التنمية المستدامة  .5
  وسائل تحقيق الهدف

  والمساعدة اإلنمائية الرسمية. المباشر الستثمار األجنبيا 1.5
( مليون 3702.4)مقابل  ( مليون دوالر3006.3) 2020عام  بلغ االستثمار المباشر األجنبي -

 . 2019عام دوالر 
( مليون 1161.7) مقابل ( مليون دوالر739.3) 2020عام بلغت مند المساعدات اإلنمائية  -

 . 2019عام  دوالر
                                                           

  .التضخم( –سعر فائدة البنك المركزي = )سعر الفائدة الحقيقي معادلة فيشر  3
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 .ل التجارة، حسب البلدان المتلقيةاجمالي التدفقات الرسمية )المدفوعات( للمعونة من اج 2.5
 (48149.8)  الى 2019عام  ( مليون دوالر58138.3)من  اجمالي التدفقات الرسمية انخفض -

 . 2020عام  مليون دوالر
وية من منح المساعدة اإلنمائية الرسمية للحد من الفقر، حسب البلدان المتلقية )النسبة المئ 3.5

 (.الناتج المحلي اإلجمالي
الى  2019عام  %(0.49)من الناتج المحلي اإلجمالي  من نسبة المساعدات اإلنمائية انخفضت -

 . 2020عام  %(0.44)
 

 .المؤشرات المصرفية المحفزة للنمو المستدام ثانيًا: 
 نشاط ائتماني محفز للنمو .1

 وسائل تحقيق الهدف :
لمركزي بإشراف البنك ا المصارف العاملة في العراق قبلالتوسع في منح االئتمان للقطاع الخاص من  1.1

 يالعراق
مقابل  (%52) 2020لعام  من اجمالي االئتمان بلغت نسبة اجمالي االئتمان الممنوح للقطاع الخاص -

 .2019عام  (50%)
مواكبة لا هدفوسيلة لتحقيق اال اعتماد استراتيجية خاصة بالرقابة على الجهاز المصرفي لتكون   .2

 ألفضل المعايير والممارسات الدولية 

 وكفاية راس المال مؤشر قياس االداء: نسبة السيولة 
 2020لدى مصرف الرافدين نهاية عام  بلغتفيما يخص نسبة كفاية رأس المال للمصارف الحكومية فقد  
وني المصرف الزراعي التعاو الرشيد  ي، اما مصرف %( 12وهذه النسبة تفوق النسبة المعيارية البالغة ) %(15)

 لمصرفينا مما قد يعرض النسبة اقل من النسبة المعياريةوهذه  %( 11) مافقد بلغت نسبة كفايـــة راس المال لديه
 %(.49وصلت لدى المصرف الصناعي )في حين ، للخطر

 %(.400بلغت نسبة كفاية راس المال ) اما بالنسبة للمصارف االهلية 
 %(.1407.9%( و )3ما بين )نسبة كفاية راس المال اما بخصوص المصارف االسالمية تراوحت    
ى ال %(59) راوحت بينتفيما تشير بيانات المصارف االجنبية الى تفاوت نسب كفاية راس المال لديها، اذ    
(12470)%. 
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انحصرت  2020م %( وفي عا61 -% 8بين ) 2019تراوحت نسبة السيولة للمصارف الحكومية في عام 
لمصارف الخاصة بشقيها )التجارية واإلسالمية( فقد تراوحت نسبة السيولة فيها ا%(، اما 483 -% 27بين )
 .2020ي عام ف%( 5994% الى 0) و 2019%( عام 3941 -% 1بين )

 الكثافة المصرفية  رفع .3
 لمكاني.المصارف الحكومية والخاصة وتوسيع نم  توزيعها ا فروع زيادة عدد -:وسائل تحقيق الهدف 
 مؤشر قياس االداء :

عام  فرع( 140مقابل ) فرع( 150) 2020ملة في بغداد عام المصارف الحكومية العافروع بلغ عدد  .أ
2019. 

عام  فرع( 279مقابل ) فرع( 279) 2020المصارف الحكومية العاملة في المحافظات فروع بلغ عدد  .ب
2019. 

 .2019عام  فرع( 169مقابل ) فرع( 174) 2020المصارف االهلية العاملة في بغداد فروع بلغ عدد  .ج
عام  فرع( 454)مقابل   2020عام  فرع( 455) المصارف االهلية العاملة في المحافظاتفروع بلغ عدد  .د

2019 . 
 االرتقاء بخدمات القطاع المصرفي  -4

 وسائل تحقيق الهدف 
ا لقياس درجة تحديث انظمة الدفع االلكتروني كونها من المقاييس المهمة التي يتم االعتماد عليه 1.4

 التطور في القطاع المصرفي :
 مؤشر قياس االداء

في ضوء  (Mobile Banking)توجين المصارف المجازة كافة بتقديم خدمة تطبيق الهاتف النقال  -أ
 .  استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحقيق الشمول المالي وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية

اذ  %( ،63.4ارتفاعًا بنسبة ) 2020عام  عن طريق الهاتف النقال سجل اجمالي الدفع االلكتروني-
لشركتي آسيا  2019( مليار دينار عام 858.13( مليار دينار مقابل )1402.3سجل مبلغًا قدره )

 .كاش وزينحوالة 
 والتحول نحو الدفع االلكتروني. تعزيز الشمول الماليمشروع توطين الرواتب الذي يستهدف  -ب
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( موظفًا 867589لـ) انفاقوحدة  (2,076) 2020 رواتبهم خالل عامالموطنة وحدات االنفاق بلغ عدد  -
 .2019( موظف حكومي خالل عام  812998( وحدة انفاق لـ)208حكومي مقابل )

وعدد المحافظ وعدد نقاط البيع ونقاط السحب د البطاقات االلكترونية وعدالحسابات المصرفية المفتوحة  -ج
  .وعدد اجهزة الصراف اآلليااللكترونية 

( 3,039,522حساب مقابل ) (6,128,996) 2020عام الحسابات المصرفية المفتوحة عدد بلغ  -
 % .100، بزيادة أكثر من 2019حساب عام 

( بطاقة 10,506,725مقابل ) بطاقة( 11,749,408) 2020عام عدد البطاقات االلكترونية بلغ  -
 . 2019عام 

 .2019( نقطة عام 2,226مقابل ) نقطة (7,540) 2020( عام POSعدد نقاط البيع ) بلغ  -
 .2019عام  (11,677مقابل )( نقطة 13,796) 2020عام ( POCدد نقاط السحب النقدي )ع بلغ  -
 . 2019( عام 403,797مقابل )( محفظة 1,226,235) 2020عام عدد المحافظ االلكترونية بلغ  -
 .2019عام ( 1,014مقابل ) ( جهاز1,340) 2020عام ( ATMعدد أجهزة الصراف ااَللي ) بلغ -

 العديد من االجراءات تمثلت باآلتي :دعم المصارف من خالل  2.4

 قياس االداءمؤشر 

التي ضمت المصارف الحكومية والخاصة بضمنها االجنبية ومجموعها  تأسيس شركة ضمان الودائع .أ
( مصرف اجنبي، 16( مصرف تجاري و )22) و ( مصارف حكومية6( مصرفًا موزعة بواقع )44)

ور كبير في حماية القطاع المصرفي من خالل توفير غطاء لضمان ودائع الجمهور ولهذه الشركة د
اوح سيما صغار المودعين الذين تتر الو  لدى المصارف العراقية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي

ز ال عن القضاء على ظاهرة االكتناز وهذا بدوره سيعز ماليين دينار فأكثر( ، فض 10مبالغ ودائعهم )
في القطاع المصرفي داخل العراق ولدى مراسلي المصارف خارج العراق، وهو االمر الذي الثقة 

سُيساهم في استقطاب المزيد من الودائع وا عادة استخدامها في االئتمان واالستثمار خدمة لتنمية 
( مليار دينار من المصارف 55شركة مائة مليار دينار منها )ويبلغ رأس مال ال االقتصاد العراقي.

%( وما 35%( والمصارف الخاصة )25الحكومية والخاصة حيث كانت نسبة المصارف الحكومية )
 ( مليار دينار ستطرح لالكتتاب العام.45تبقى )
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عراق ملة في الالمباشرة بإجراءات إطالق المنصة االلكترونية للتداوالت المالية بين المصارف العا .ب
)منصة تؤسس الى سوق مالية الكترونية منظمة تفتد وتسهل الطريق امام االستثمار األجنبي في 

 العراق(. 
يذ الذي يستهدف توفير التمويالت الالزمة لتنف (SIFP)اصدار برنامج التمويل اإلسالمي المجَمع  .ج

 المشاريع ذات األهمية االستراتيجية.
 .  (SWIFT)م تطبيق شبكة حماية المستخد .د
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 الفصل الثالث : دور البنك المركزي في تحقيق ابعاد النمو المستدام
 البنك المركزي في تحقيق ابعاد النمو المستدام على المستوى الوطنياواًل: دور 

 

 )االزمة الصحية( التصدي الزمة جائحة كورونا -أ
كان للبنك المركزي العراقي دور فاعل ومهم في مواجهة االزمات ذات التأثير االقتصادي التي مر بها 

ثار العراق والتي كان أخرها اآلثار االقتصادية في ظل االزمة الصحية )جائحة فيروس كورونا( بغية تخفيف اال
  -االقتصادية واالجتماعية التي تعرض لها البلد نذكر منها: 

الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي ُيمكن أن يتسبب بن تفشي فيروس كورونا على صحة  في إطار .1
نك المركزي المواطنين ، وألجل دعم االستعدادات الوقائيَّة التي تقوم بها وزارة الصَحة وخلية األزمة أعلن الب

بالتعاون مع  2020/  3/  24لغاية يوم الثالثاء ( مليار دينار عراقي 44)العراقي عن جمع ما قيمتن 
لية، الجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات الدفع االلكتروني للتبرع للصندوق الذي دعت الين وزارة الما

دينار عراقي من هذه المبادرة توظف بالدرجة األساس مليار ( 30البنك المركزي مبلغ )وكانت حصة 
، وهو النقص الذي ُيسّبب ارتفاع نسب (اإلنعاش التنفسي)ألغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي 

 .الوفيات، وكذلك ألغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء
في ســــــياق محاوالت التخفيف من حدة األزمة االقتصــــــادية، أعلن البنك المركزي العراقي، تأجيل اســــــتيفاء   .2

لصـــــغيرة والمتوســـــطة لمدة ســـــت لمشـــــاريع ااألقســـــاط المترتبة عن المســـــتفيدين من مبادراتن الخاصـــــة بدعم ا
، ويشــمل ذلك قروض المصــرف العقاري وصــندوق اإلســكان الممولة من البنك المركزي، مؤكدًا عدم أشــهر

 ترتب أية زيادة بالفوائد نتيجة هذا التأجيل.
م وجن البنك المركزي المصارف الى مراعاة المشروعات ذات العالقة بقطاعات السياحة والفنادق والمطاع .3

 التي قد يطول تعافيها بدراسة تأجيل اقساطها لفترة أطول حتى التعافي من ازمة الجائحة. 
%( 13تخفيض نســــــــب االحتياطي االلزامي المفروض على الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية لتكون ) .4

ج في تعزيز سيولة المصارف وذلك لتخفيف أثر االنكماش النات ةساهمللم %(15للدينار العراقي بداًل من )
%( لكافة المصـــــارف، في حين ان 10على ان يتم االبقاء على الودائع اآلجلة بنســـــبة )عن جائحة كورونا 

 %( على الودائع اآلجلة.5النسبة لدى المصارف االسالمية هي بنسبة )
الفائدة من نســـــــبة تخفيض ترليون دينار ب (1لــــــــــــــــــــــ )المشـــــــاركة في مبادرة ا المركزي المصـــــــارفوجن البنك  .5

فائدة القروض  ( مليون دينار وتخفيض20-1%( للمقترضـــــــــــــين ضـــــــــــــمن شـــــــــــــريحة )3.5%( الى )4.8)
 %(. 6.3بعد ان كانت ) %(4تصبد )لمليار دينار( 1-مليون  21) المصرفية من شريحة
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مسودة خطة لشراء وتوزيع اللقاح،  وافقت وزارة الصحة على استخدام عدد من اللقاحات في العراق واعدت .6
ة، ( لدمج موارد الموازنة والمانحين لدعم الخطة الصحي19كما تم االيعاز بتأسيس صندوق لمواجهة كوفيد )

اء ( مليار دوالر على ان يتم إدارة موارد الصندوق من قبل وزارات رئيسية وشرك0.5وعلين فقد تم تخصيص )
، ( والبنك الدولي(UNICEF/UNPPة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )دوليين منهم )منظمة الصحة العالمي

 ( مليون دوالر عن )تسديد( قيمة اللقاح.170بتمويل مبلغ ) في هذا البنك حيث قامت دائرة االستثمارات
 

 أوبك+ اتفاقية التصدي النخفاض أسعار النفط وتأثيرات   -ب
 2020باالشتراك مع الجهاز المصرفي العراقي في تمويل عجز الموازنة العامة عام ساهم البنك المركزي     
تراض اســـــتنادًا الى قانون االقوزارة المالية  المصـــــدرة من قبل لدى البنك المركزي  ت الخزينةحواال خصـــــم اذ تم

( 184حســــــــــــــــب قراري مجلس إدارة البنــك رقم )و  دينــار ( ترليون 26)حــدود ب 2020المحلي والخــارجي لعــام 
 . 2020( لعام 206)

 بادر موظفو البنك المركزي بحملة تبرعات للعوائل المحتاجة. .1
 ، فقد 2020نظرًا الستمرار عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النف  الذي الزم العراق في فترة  .2

جراءات بشأن تخفيض س عر الصرف ومنذ كانون األول كانت هناك حزمة من اإلصالحات المالية وا 
 .ار االقتصاد الكلي، هدفها تأكيد استقر 2020

قرر البنك المركزي العراقي استمرار مبادرتن في دعم سيولة قطاع االسكان )صندوق اإلسكان  .3
والمصرف العقاري( إلقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات 

( متر مربع أو إضافة 100ارجها وبناء وحدات سكنية بمساحة ال تقل عن )السكنية االستثمارية وخ
 بناء في عموم العراق، التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق.

 
 في تشجيع االستثمار الحقيقي وتقوية فرص التنمية  البنك المركزي  : دورنيًا اث

التنمية بصورة عامة والتنمية المستدامة بصورة خاصة يتضد دور البنك المركزي العراقي في دعم عملية 
من خالل سياستن النقدية التي تصب نحو تشجيع االستثمار الحقيقي وتقوية فرص التنمية عن طريق تحفيز 

عد في نحو المشاريع التنموية وتعزيز مستويات التمويل المطلوبة وبما يسا نالنشاط االئتماني المصرفي وتوجيه
ة والمتاحة ى رفع كفاءة مستويات التشغيل واالستخدام األمثل لموارد البلد المادية والبشرية الممكنالوقت نفسن عل
 يقتبنين العديد من المبادرات واالسهامات التي لها اثر كبير على المجتمع وبما يؤدي الى تحق، فضاًل عن 

 ئية، التكنولوجية(. التنمية المستدامة في مختلف مجاالتها )االقتصادية، االجتماعية، البي
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ن يعد التمويل عصب الحياة االقتصادية فكل مشروع يحتاج الى التمويل من اجل سريا التمويل المستدام: .1
نشاطن وهذا ما يجعل التمويل يظهر كأحد أبرز القضايا المهمة التي تشغل اهتمام الحكومات وأصحاب 

ز فيالعراقي التنموي من خالل سياستن الرامية الى تحوتأكيدًا لدور البنك المركزي  ،المشاريع بشكل عام
ي من خالل مبادرتن االقراضية وبالتعاون مع المصارف العاملة ف 2020عام  البنك استمرالقطاع الحقيقي، 

العراق بتحفيز تلك المصارف للتوجن نحو السوق وتوفير االئتمان والتمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة 
الخير من ابغية تحفيز عملية التنمية، قدم البنك المركزي العراقي هذه المبادرة في الربع والمتوسطة والكبيرة 

ريع لتكون مبادرة استثنائية تقدم كمحاولة إليجاد االليات الكفيلة لمعالجة مشكلة تمويل المشا 2015عام 
 الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومن اجل تحقيق جملة من االهداف التنموية منها:

 لجة حالة الركود ونقص السيولة.معا 
 .تحفيز النمو االقتصادي والحد من البطالة والفقر 
 ة.تطوير الخبرات والمهارات وتطوير المشاريع الصغيرة القائمة وتوسيع انتاجها وانشاء مشاريع جديد 

 

ينار عراقي تريليون د( 5، والثانية قيمتها )( تريليون دينار1والتي قيمتها ) األولى ينئتتكون المبادرة من جز 
 ، وكاالتي:

ن ، والمستهدفو والمتوسطة : الغرض منها تمويل المشاريع الصغيرة( تريليون دينار عراقي1مبادرة ) -
بالتمويل هم جميع فئات قطاع االعمال، التجارة، الصناعة، الفنادق، المطاعم، المحالت، المراكز 

 ة والمتوسطة. التجارية، الورش بمختلف انواعها، والشركات الصغير 
 مليار( 322.478ما مقداره ) 2020 لغاية 2015منذ بلغ اجمالي القروض الممنوحة في هذه المبادرة 

ر، في ( مليار دينا7.545ما مقداره )للقطاع الزراعي  التمويلاجمالي  بلغ، (2الجدول )دينار عراقي، كما في 
يل تفع حجم التمو ( مليار دينار، اذ ار 49.329مقداره )قطاع الصناعي بلغ ما لل التمويلحين نجد ان اجمالي 

اما اجمالي  ،2020( مليار دينار في عام 30.029إلى ) 2019ي عام ( مليار دينار ف11.3الصناعي من )
( 33.6تفع حجم التمويل التجاري من )( مليار دينار، فقد ار 121.702طاع التجاري بلغ ما مقداره )للق التمويل

لقطاع  التمويلاجمالي  كما بلغ. 2020( مليار دينار في عام 44.402إلى ) 2019عام ليار دينار في م
لى اتفع حجم التمويل الخدمي ( مليار دينار، اذ ار 97.084ما مقداره )الخدمات الصحية والتربوية والسياحية 

 التمويل. اما اجمالي 2019( مليار دينار في عام 18مقارنة بـ ) 2020دينار في عام  ( مليار60.984)
( مليار 0.05ارتفع حجم التمويل السكني من ) حيث( مليار دينار، 46.818لقطاع السكني بلغ ما مقدارة )ل

 .2020( مليار دينار في عام 46.768إلى ) 2019دينار في عام 
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 ( مشروعاً 157في القطاع الزراعي بلغ ) بادرةان عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الم
( 1689غ )( مشروعًا والقطاع الخدمي بل761مشروعًا والقطاع السكني بلغ ) (803والقطاع الصناعي بلغ )

ر القطاع التجاري، لكون ان هذا القطاع يعتب ر من حيث عدد المشاريع كانمشروعًا، بيد ان المستفيد االكب
ريع لمشااالنش  في االعمال االقتصادية لما يحققن من ارباح وسهولة التحصيل لألموال الممنوحة اذ بلغ عدد ا

 ( مشروعًا.4884التجارية المستفيدة )
 (2020 – 2015عراقي للقطاعات المستفيدة للمدة ) مبادرة الواحد تريليون دينار تمويل: (2جدول )

دينار( مليار)  
 السنوات

 البيان
2015 – 2018  المبلغ الممنوح مجموع 2020 2019 

 القطاع الزراعي
 7.545 2.145 2.8 2.6 )مليار( التمويل

  29 43 85 عدد المشاريع

 القطاع الصناعي
 49.329 30.029 11.3 8 )مليار( التمويل

  216 227 360 عدد المشاريع

 القطاع التجاري 
 121.702 44.402 33.6 43.7 )مليار( التمويل

  1349 1476 2059 عدد المشاريع

قطاع خدمات )صحية، 
 تربوية، سياحية(

 97.084 60.984 18.0 18.1 )مليار( التمويل

  434 530 725 عدد المشاريع

 سكني
 46.818 46.768 0.05 0 )مليار( التمويل

  760 1 0 عدد المشاريع
من  التمويلاجمالي 

 المبادرة
 322.478 184.328 65.750 72.4 )مليار( التمويل

  2788 2277 3229 عدد المشاريع

 البيانات اولية قابلة للتعديل. -
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ج في االنتا لرفع : الغرض منها تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة( تريليون دينار عراقي5مبادرة ) -
 القطاع الزراعي والصناعي وانشاء المشاريع السكنية التي تسهم في تطوير البنى التحتية لالقتصاد
العراقي، ويتم توزيعها عن طريق ثالث مصارف وباإلضافة إلى صندوق االسكان بحيث تم تخصيص 

 المبالغ التالية لكل منهم:
 
 ( 30.3المبلغ المخصص لكل منهما من المبادرة ما نسبتن ) سجل :المصرف الصناعي والزراعي%

( سنوات للمصرف 10%( ومدة سداد )4( مليار دينار، وبفائدة مقدارها )1666اي بقيمة تبلغ )
 ( سنوات للمصرف الزراعي.5الصناعي ومدة سداد )

 

  لكلي من من المجموع ا%( 15.2المبلغ المخصص من المبادرة ما نسبتن ) بلغالمصرف العقاري
 .( سنوات10%(، ومدة سداد )3( مليار دينار، وبفائدة مقدارها )834بقيمة تبلغ )المبالغ المخصصة و 

 

 ( 1334( اي بقيمة تبلغ )%24.3المبلغ المخصص لن من المبادرة ما نسبتن )بلغ : صندوق االسكان
 ( سنوات.10%(، ومدة سداد )2وبفائدة ) مليار دينار
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)الصناعي ، الزراعي ، العقاري ، صندوق االسكان(  2020لغاية  2016المبلغ الممنوح للمصارف من اما 
اجمالي القروض ، كما بلغ  ( مليار دينار على التوالي1209،  700،  53.2،  114.2ما مقداره )بلغ 

 .ي( مليار دينار عراق2076.4ما مقداره ) 31/12/2020اية الممنوحة ضمن هذه المبادرة لغ
 

 (2020 – 2016عراقي للمدة ) ( تريليون دينار5) ـمبادرة ال تمويل (:3جدول )
دينار( يارمل)  

 البيانات اولية قابلة للتعديل. -
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المصرف الصناعي المصرف الزراعي المصرف العقاري صندوق االسكان المجموع

المجموع الكلي الممنوح المخصص

2016-2020تريليون دينار عراقي للمدة (5)ـمبادرة التمويل:(5)شكل 

ار
ين

 د
ار

لي
م

 السنوات
 المتبقي المخصص الممنوح المجموع الكلي 2020 2019 2016 - 2018 البيان

 1551.8 1666 114.2 17.5 4.9 91.8 المصرف الصناعي
 1612.8 1666 53.2 2.4 23.2 27.6 المصرف الزراعي
 134 834 700 35 0 665 المصرف العقاري 
 125 1334 1209 200 50 959 صندوق االسكان

 3,423.6 5500 2,076.4 254.9 78.1 1,743.4 المجموع
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ل من شهد العالم في ظل البيئة المتسارعة مجموعة من التغيرات أبرزها التحو  تنمية رأس المال الفكري: -2
ات. اقتصاديات الماديات إلى اقتصاديات المعرفة، التي زادت أهمية العنصر البشري كميزة تنافسية للمؤسس

مؤسسات االعمال أكثر اندماجا في تصميم استراتيجيات األعمال وتطبيق أنشطة عديدة  اصبحتوهنا 
نك المركزي الب تبنىوقد  ميتها كاالبتكار واإلبداع والعمل على رفع القدرات واألفكار لضمان البقاء والنمو.لتن

 نمية رأس المال الفكري تمثلتالعديد من المبادرات واالعمال في مجال تمن خالل مسؤوليتن المجتمعية 
 تي: باآل
ريبية للخريجين حول اساسيات العمل مبادرة رعاية الخريجين وتأهيلهم عن طريق إقامة دورات تد -

( 21الخاص بالبنك المركزي العراقي حيث بلغ عدد المتدربين )المصرفية المصرفي في مركز الدراسات 
   .2020متدرب عام 

يقيم البنك المركزي باستمرار دورات تدريبية لموظفين المصارف بغية التعاون المشترك مع المصارف  -
 . 2020( خالل عام 2480الكوادر المصرفية حيث بلغ عدد المتدربين )في رفد المعرفة لدى 

عدد من الطالب  سنوياً يستضيف البنك المركزي فان العراقية اما من جانب التعاون مع الجامعات  -
ب طال( 15المتدربين سواء على مستوى الدراسات األولية او الدراسات العليا حيث بلغ عدد المتدربين )

 .2020خالل عام ( طالب بكلوريوس 60دراسات عليا و)
تهم بغية مساعدفي مكتبة البنك المركزي العراقي الباحثين من مختلف الجهات والسيما الجامعات استقبال  -

في االطالع على أحدث المطبوعات الدولية واإلقليمية والمحلية وكذلك تزويدهم بمطبوعات البنك 
 .موظف وباحث( 510) المركزي العراقي. حيث بلغ عدد رواد المكتبة

 والمعارض الخاصة بالطاقة واالعمار والبيئة.ومعرض بغداد الدولي المشاركة في معرض الكتاب  -
دعم العملية التعليمية من خالل قيام موظفي البنك من حملة الشهادات العليا بتقديم محاضرات في  -

 الجامعات العراقية وبدون أجور.
ن الدبلوم العالي في التخطي  االستراتيجي واإلدارة المحلية م تكريم الطلبة األوائل الحاصلين على -

 الجامعات العراقية كافة.
يعد البعد االجتماعي أحد ابعاد التنمية المستدامة وقد كان البنك المركزي والزال  المبادرات المجتمعية: -3

عن طريق مبادرة تمكين باالشتراك مع رابطة المصارف العراقية التي يدعم المبادرات التي تحقق هذا البعد 
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قافية واألنشطة المجتمعية تهدف الى دعم وتمويل مختلف النشاطات والمشاريع اإلنسانية والبيئية والث
 :من خالل األخرى 

ن افتتاح اكاديمية المحاربين لالحتياجات الخاصة ومحاربي امراض السرطان في البصرة الممولة م -
 خالل مبادرة تمكين.

 .بمبلغ مليار دينار مبادرة صندوق دعم الدراما العراقية -
 تنظيم حمالت التبرع بالدم داخل أروقة البنك وبصورة مستمرة وبالتعاون مع وزارة الصحة. -
مكافحة الفساد من خالل الدور الذي مارسن البنك المركزي في تأسيس مكتب مكافحة غسل األموال  -

 .ISO37001:2016وتمويل اإلرهاب. فضال عن الشروع في تطبيق معيار مكافحة الفساد 
 اصدار ضواب  التوعية المصرفية وحماية الجمهور. -
 ي االحتياجات الخاصة.تخصيص البناية المشيدة حديثًا لفرع البصرة لرعاية ذو  -
ة قيام موظفي البنك المركزي / فرع البصرة بالتبرع ماديًا لمستشفى الطفل لألمراض السرطانية مساهم -

 منهم في رفع الحالة المعنوية لألطفال المصابين.
 تخصيص البناية المشيدة حديثًا لفرع البصرة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة. -
 ك. وما زال العمل مستمر بذل 2015هزة حاسبات الى دوائر الدولة منذ عام اهداء اثاث مكتبي متنوع وأج -
عمامها الذي يمثل التعليمات المعتمدة من ادارة البنك المركزي العراقي والتي تم ا  اصدار دليل المستهلك -

على جميع المصارف وشركات التمويل المالي وشركات مزودي خدمات الدفع االلكتروني ليتم تطبيقها 
 بيق.اطار تعاملها مع جميع زبائنها من االفراد الطبيعيين او المعنويين وضمن ما جاء في نطاق التطفي 

 وبالتنسيق مع، ساحة الفردوس إعادة تأهيل جسور )باب المعظم، االحرار، الشهداء، السنك، االئمة(  -
 الجهات المعنية.

 .( مليون دينار624) بمبلغاعمار وتطوير كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة  -
 .( مليون دينار300بمبلغ ) إعادة تأهيل بوابة بغداد الشمالية من خالل مبادرة تمكين -
تمويل الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل مبادرة تمكين لغرض تقديم  -

( مليون دينار 5لغاية )القروض الى الشباب في محافظة نينوى حيث ستكون مبالغ القروض المقدمة 
بدون فائدة لدعم المشاريع الصغيرة بغية تقليل نسبة البطالة والنهوض بواقع المحافظة االقتصادي 

 والخدمي.
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 ( مليون دينار.150تقديم الدعم لمدارس ومستوصف ابو غريب بمبلغ ) -
 مليون دينار.( 100كورونا بمبلغ )تقديم الدعم لبناء مستشفى في مدينة الموصل لمواجهة جائحة  -
 ( مليون دينار .50( مجموعة صحية في مستشفى دار التمريض الخاص بمبلغ )25تأهيل ) -
دعم شـــــــركة )انوفســـــــت( رواد العراق الخاصـــــــة بالشـــــــباب العراقي النشـــــــاء مشـــــــاريعهم الخاصـــــــة بمبلغ  -

 ( دينار.224,415,000)
 .نار( مليون دي85)و  (100) يتأهيل وتطوير متحف شبكة االعالم والمتحف العراقي بمبلغ -
تمويل عدد من المشـــــاريع والمبادرات الصـــــناعية من خالل مبادرة تمكين في محافظة المثنى في مجال  -

الصـــــــناعة البالســـــــتيكية والغذائية وغيرها، ويأتي ذلك دعما للواقع االقتصـــــــادي الذي تشـــــــهده المحافظة 
 والتخفيف من نسبة البطالة فيها.

 

ل على المبادرات في الحفاظ على الموارد الطبيعية واالستخدام األمث هذهحيث تسعى المبادرات البيئية:  -4
 أساس مستدام والعمل على تقليل االضرار البيئية الناتجة عن أنشطة المؤسسات، حيث تم االتي: 

شتلة في عموم العراق بتمويل من صندوق تمكين وبالتعاون مع  ( ألف200وتشجير )المبادرة بإنتاج  -
 دائرة الغابات ومكافحة التصحر. /وزارة الزراعة 

 بغداد.مدينة في  اتساح (10)إعادة تأهيل  -
 ( مليون دينار من اجل تطويرها.900مند إدارة المدينة السياحية في الحبانية مبلغًا قدره ) -
 .( مليون دينار110دعم مشروع اكفل نخلة بمبلغ ) -
 في مدينة الكاظمية المقدسة من خالل مبادرة تمكين. تموز( 14) تأهيل وتطوير منتزه -
 ( دينار.1,491,750,000)البصرة والنجف( بمبلغ ) تيشراء كابسات نفايات لمحافظ -

 

 على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية فقد تم االتي:  -5
ادئ على تطبيق مبانضمام البنك المركزي الى شبكة االستدامة التابعة الى مؤسسة التمويل الدولية حرصًا  .1

 االستدامة.
التابع للبنك الدولي الذي  (RAMP)انشاء عالقة مصرفية مع البرنامج االستشاري الدارة االحتياطيات  .2

م يستهدف تطوير إدارة األصول واالحتياطيات في البلدان النامية والمؤسسات الدولية لتمكينها من تعظي
 مواردها المالية.
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كية يونين بي انترناشيونال العالمية وذلك للمساهمة في تطوير التقنيات الذتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة  .3
 للمدفوعات وخدمات الدفع االلكتروني في العراق.

البدء بخطوات االنضمام الى المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية وهي مؤسسة عالمية فكرية  .4
 (36,2لمالية بأصول قابلة لالستثمار بقيمة )مستقلة للمصارف المركزية وصناديق التقاعد والمؤسسات ا

 ترليون دوالر.
 توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية )كالبنك الدولي لالنشاء والتعمير وصندوق  .5

 النقد العربي(.

 على مستوى المؤسسة النمو المستدامالبنك المركزي في تحقيق  دور: ثالثاً 
و المستدامة على المستوى المؤسساتي من األمور الضرورية والمهمة بغية التقدم نحبات تحقيق التنمية 

ك المركزي العراقي كمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة ، والبن2030 -2015تحقيق اهداف التنمية المستدامة 
قام بها مستدامة، وفيما يلي اهم اإلجراءات التي يسعى الى تبني خط  استراتيجية تتضمن في طياتها خط  

 البنك المركزي في مجال االستدامة:

 :وتقليل التلوث في مجال تدوير النفايات -1
 يحرص البنك المركزي العراقي على تقليل النفايات وا عادة تدويرها من خالل:

ل مخلفات خرى نتيجة تلفها، حيث يتم ارساآإعادة تدوير العملة التالفة التي يتعذر اعادتها الى التداول مرة  -
ياوية/ الثرم الناتجة عن عملية االتالف الى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للصناعات البتروكيم

 معمل المستلزمات المدرسية في التاجي للتصرف بها. 
 الورق. بغية تقليل استخدامات والمديريبين األقسام استخدام البريد االلكتروني الداخلي إلنجاز المعامالت  -
يقاف العمل استخدام نظام االستعالم االئتماني االلكتروني و  - لبنك اكتب االستعالم االئتماني الى  بأرسالا 

المركزي العراقي من المصارف المجازة كافة واجراء عملية االستعالم االئتماني من قبل هذه المصارف 
 لزبائنهم وكفالئهم كافة. (CBS)على نظام 

 انشاء مبنى للبنك صديق للبيئة. -
 توفير وسائل نقل جماعية لموظفي البنك بما يسهم في تقليل تلوث البيئة الناتج عن استخدام السيارات -

 الشخصية.
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 في مجال التطوير التكنولوجي:  -2
 اإلحصائية استخدام التقنيات الحديثة في العمل من خالل ادخال البرامج الىيسعى البنك المركزي باستمرار 

 يثة واألنظمة المتطورة واألجهزة الحديثة الالزمة إلنجاز العمل بشكل أسرع وأفضل حيث:الحد
( جهاز بضمنها حاسبات المقر 1892) 2020بلغ عدد أجهزة الحاسوب في البنك المركزي لعام  -

 ل األموال والفروع.غس مكافحة الرئيسي والجادرية ومكتب
لمقر الرئيسي والجادرية ( خ  بضمنها خطوط ا765) 2020عدد خطوط االنترنت لعام بلغ  -

 ل األموال والفروع.غسمكافحة ومكتب 
 

 في مجال توفير الطاقة  -3
 توجين الموظفين بالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية داخل مباني البنك. -
من موظف ضمن مكان  أكثراستعمال أجهزة الطابعة الشبكية التي توفر قابلية االستخدام من قبل  -

 معين وبالتالي توفير الطاقة وتقليل استهالك الموارد.
الى غاية  16/5/2019بلغت كمية الطاقة المستهلكة من قبل البنك المركزي من تاريخ  -

  ساعة. /( كيلو واط 8791280) 6/12/2020
 

 في مجال تحقيق البعد االجتماعي   -4
االجتماعي لكوادره الوظيفية من خالل توفير كافة االحتياجات  المستوى  يسعى البنك المركزي الى رفع

األساسية للموظفين منها على سبيل المثال ال الحصر الضمان الصحي، تقديم القروض الشخصية وقروض 
ك الوظيفي واخالقيات العمل لموظفي البنك المركزي العراقي مسودة السلو  هاصدار فضاًل عن  اإلسكان وغيرها.

 بغية رفع المستوى األخالقي والثقافي وتحمل المسؤولية لدى الموظفين.

 



 

 

  


