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اقامت رابطة املصارف الخاصة في العراق ، ندوة بعنوان " نحو شراكة حقيقية بين املصارف 

 ،اربيلفي  12/ 13الخاصة في العراق والقطاع الحكومي " في 

والسيد ادهم كريم درويش  عضو مجلس النواب العراقي الدكتور مهدي الحافظ وحضر الندوة

رئيس سوق اربيل لألوراق املالية  عبد هللا احمد مدير عام البنك املركزي العراقي/اربيل والسيد

مجالس االدارة  رؤساء و  والدكتورة سالم سميسم وعدد من اعضاء الهيئة االدارية للرابطة

 ن للمصارف الخاصة واملختصين بالشان االقتصادي واملالي ، واملدراء املفوضي

مكملة للمؤتمر املصرفي العراقي  الثاني الذي هذه الندوة "ان  وقال الدكتور مهدي الحافظ 

من اجل جعل القطاع  خرج بعدة توصياتالذي عقد في تشرين الثاني من العام الحالي و 

تحدي كبير من اجل اعادة الحياة للقطاع وان الالخاص قوة رائدة في االقصاد الوطني سيما 

ضرورة اشراك القطاع املصرفي الخاص في صناعة القرار وابداء الرأي في االمور الخاص و 

ان ، وعن تاخر اقرار املوازنة اشار الحافظ دية بالنسبة لالقتصاد الوطني " املالية واالقتصا

 لبلد وسيتم اقرارها بوقت قريب "ملالية لاملوازنة مؤجلة السباب تتعلق بمراجعة السياسات ا"

 



حنظل ان "عقد من جهته قال رئيس رابطة املصارف الخاصة في العراق وديع نوري ال

الخاص والحكومي  املصرفي الشراكة الحقيقية بين القطاع  ةالندوة من اجل اقام

من خالل معاملة املصارف وتحقيق االهداف بشكل سليم ودعم االقتصاد الوطني 

سيما وقد تعرضت  الخاصة بنفس املعايير املستخدمة بالتعامل مع املصارف الحكومية 

العديد من املصارف منذ نشاتها الى العديد من التحديات كان اخرها ما تعرضت لها في 

املناطق الساخنة وتكبدت خسائر فادحة وكيفية االلية التي تتبع لتعويضها ، وضرورة 

االقتداء واالستفادة من الخبرات  العاملية لالستفادة من االحتياطي القانوني وزيادة 

السيولة لدى املصارف للمشاركة في مشاريع التنمية املختلفة . كما اكد رئيس مجلس 

لية عبد هللا احمد ان " الندوة تمهيدا القامة مؤتمر في اقليم ادارة سوق اربيل للوراق املا

ام املقبل من اجل دعم  القطاع املصرفي الخاص بشراكة حقيقية مع كردستان في الع

ات الدول املجاورة القطاع الحكومي  ودعم االقتصاد الوطني العراقي واالستفادة من خبر 

  .في هذا املجال



 


