جدول االعمال المقترح
 .1المالية واالقتصاد
 1.2رؤية البنك المركزي :االتسرراريييت التسيتتست االقرصتدية
 1.2المتلية :ر ليد اإليرادا  ،الميزانية الفيدرالية ميزانية االقليم المحتفظت
 1.2االتسرراريييت  :رعزيز متستهمة القطتع المتلي في النم االقرصتدي
 1.2االقرصتد :ال اقع الرط را القتدمة
 1.2البن ك :الرحديث متستهمرهت في نظتم متلي أفضل في العراق
 .2االقتصاد الكلي
 2.1االتسرقرار المتلي الرنمية االقرصتدية
 1.1اتسررارييية البنك المركزي للرنتسيق بين النظتم النقدي التسيتتسة المتلية
 1.1د ر البن ك في إعتدة بنتء المنتطق المرضررة
 1.1مت هي ر قعت الحك مة لنم االيرادا ؟
 1.1كيف يرم نقل النظتم المركزي الحتلي إلى اقرصتد التس ق؟
 1.1مت هي اإلصالحت االقرصتدية الالزمة لنظتم متلي أفضل؟
 .3الشراكة (أو تمويل المشاريع)
 2.1د ر التسيتتست االتسرراريييت الحك مية لرعزيز البنية الرحرية المتلية
 1.1د ر القطتع الختص المحلي الد لي
 1.1مت هي خطة صند ق النقد الد لي لالقرصتد العراقي؟
 1.1مت ه د ر مؤتستسة الرم يل الد لية في دعم القطتع الختص رشييع شراكره مع القطتع
العتم؟
 1.1كيف يمكن رحقيق النم االقرصتدي في نظتم ديمقراطي يديد؟
 .4تحديث الخدمات المصرفية
 2.1أمن النظتم المصرفي
 1.1ال ص ل إلى النظتم المصرفي إلكرر نيت
حل ل رنفيذ أيهزة الصرف اآللي ()ATM
 1.1رحديت
 1.1النظم الرقمية الدفع األلكرر ني (الم بتيل)
 1.1د ر المؤتستست الشركت الصغيرة
 1.1نظتم حمتية زبتئن البن ك الحك مية الختصة د ر البرلمتن في الرشريعت
 4.1إعتدة هيكلة البن ك الحك مية الختصة
 4.1إمكتنت الصيرفة اإلتسالمية
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 .5االستثمار في النفط والغاز والبنية التحتية
 2.1رم يل صنتعة النفط االتسرثمتر النم في صنتعت النفط الغتز
 1.1شركة النفط ال طنية العراقية اليديدة :المتلية االقرصتد
 1.1الر تسع الرنمية في انرتج الطتقة
 1.1رأثير الركن ل ييت اليديدة على صنتعت البرر ل الطتقة
 1.1الفرص في صنتعت الرعدين المعتدن
 1.1د ر البن ك في رط ير صنتعة النفط البنية الرحرية
 4.1في ض ء الشركت ال طنية العراقية اليديدة ،هل تسرررفع حك مة العراق اليديدة إلى
الرحديت الهتئلة الري ر ايه قطتعت البالد في ميتلي المنبع المصب التسلطة؟
 .6الخدمات المصرفية والبنكية
 2.1اتسررارييية رنمية البنك المركزي العراقي للقطتع المصرفي
 1.1االمرثتل للق انين اآلليت المتلية المصرفية المحلية الد لية
 1.1قصة نيتح البنك الريتري العراقي ()TBI؛ هل يصبح العبت ً مهمت ً في النظتم المتلي
العراقي؟
 1.1التس ق المتلية العراقية  -المرطلبت الحتلية المتسرقبلية
 1.1إعتدة هيكلة مصرف الرافدين بنك الرشيد  -الرط را اليترية حتليت ً
 1.1آفتق الصيرفة اإلتسالمية في العراق
 4.1د ر البن ك العراقية في نم رط ير القطتع الختص
 4.1قدرا المصترف الختصة العراقية على رم يل المشتريع الصغيرة المر تسطة :كيف
يمكن رعزيز اإلقراض؟
رحقيق االتسرقالل الذاري للمصترف الختصة العراقية :كيف يمكن خلق ميتل مركتفيء
6.1
بين البن ك الممل كة للد لة المصترف العراقية الختصة؟
 .7وجهات نظر دولية حول تطوير نظام مالي فعال وشفاف في العراق
 2.4كيف يمكن للبن ك األينبية المتستهمة في اتسرقرار القطتع المتلي العراقي؟
 1.4بنتء نظتم متلي فعتل م ث ق في العراق؛ الرحديت الحل ل
 1.4رحقيق النم على المدى الط يل العتئد على االتسرثمتر للمنظمت المتلية األينبية
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