
العراقي"  المصرفي القطاع ملتقى محافظ البنك المركزي العراقي يشارك "بأعمال

 في بيروت

 ملتقى اعمال" 2016تشرين الثاني  23االربعاء الموافق  صباح بيروت في بدات

 علي الدكتور المركزي البنك محافظالسيد  بحضور "العراقي المصرفي القطاع

 رابطة ورئيس فتوح وسام العربيه المصارف التحاد العام واالمين العالق

 من وعدد لبنان مصرف رئيس ونائب الحنظل وديع العراقية الخاصه المصارف

 العراقية المصرفيه القيادات

 فيها استعرض" الملتقى مستهل في كلمة العراقي المركزي البنك محافظ والقى

 كبيرا توسعا شهدت التي العراقية   الخاصه المصارف عمل تعزيز في البنك نشاطات

 عربية لمصارف فرعا ١٥ عن فضال خاصا مصرفا ٣٠ على عددها فاق حيث

 . "توسع دون من حالها على الحكومية المصارف بقيت بينما واجنبيه

 المركزي البنك قبل من واالهتمام الرعاية من الكثير يحتاج التوسع هذا بان منوها

  المشاكل مواجهة في بتحصينها مايتعلق وبخاصة

 الماليه االزمة مواجهة في العراقي المركزي البنك دور الىالسيد المحافظ  واشار

 .والمقاولين المزارعين مستحقات ومعالجة العراق في

 ان الى الفتا العربيه المصارف التحاد العام االمين بجهود السيد المحافظ واشاد

 الن وتقديرنا احترامنا محط كان واسع بشكل العراق في اللبنانيه المصارف وجود

 استطاع كبيره مشاكل وواجه عريقا تاريخا يمتلك اللبناني المصرفي القطاع

 . تجاوزها

 سبق الذي المصرفي اللبناني الحضور هذامنوها أن البنك المركزي العراقي يثمن 

 تحفيق في وانما فحسب التجاري العمل اطار في حضورا يكن ولم االخرى الدول

 ".البلدين بين واجتماعي نفسي تقارب



 االسعار استقرار تحقيق في البنك دور الى العراقي المركزي البنك محافظ وتطرق 

 في دوره عن فضال المالي االستقرار درجات اعلى وتحقيق التضخم من والحد

 .االرهابي داعش تنظيم مع الحرب ومتطلبات الماليه االزمة مواجهة

 لتحقيق والصغيره المتوسطه المشاريع اقراض في المركزي البنك بدور اشاد كما

 وصفها التي المبادره هذه توسيع االن يجري انه معلنا اجتماعي اقتصادي نمو

  بالمهمه

 خالل من الخاصه المصارف مع الحكومي التعامل باب فتح الى المحافظ واشار

 . الحكوميين الموظفين رواتب بتوزيع الخاصه للمصارف يسمح قرار

 بتوصل منوها كردستان اقليم مع اللبنانيه المصارف مشكلة الىسيادته  وتطرق

 يتم ان على النقديه الماليه المستحقات لتسديد االقليم مع مبادره الى المركزي البنك

 . الحقا الصكوك تسديد

 االرهاب مع المواجهة  مراحل من مرحلة اخر يخوض العراق ان المحافظ واكد

 عموم في كبيرا اقتصاديا  ونموا وانتعاشا استقرارا القادمة المرحله تشهد ان متوقعا

 .العراق

 وخدماتها لمنتجاتها الترويج الى الخاصه المصارف المركزي البنك محافظ ودعا 

 .اكبر ثقة ومنحهم الزبائن جذب اجل من للزبائن تقدمها التي


