
 

 

أقامت رابطة املصارف الخاصة في العراق وبرعاية مصرف كردستان الدولي ومصرف االقليم التجاري 

تحت عنوان "دور املصارف  –فندق روتانا  –ومصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي ندوة في اربيل 

 الخاصة في تنمية القطاع الخاص. 

شخصية من العاملين في القطاع املصرفي في اقليم كردستان ومختصين  70حضر هذه الندوة اكثر من 

باالمور املصرفية واالقتصادية. حيث تحدث في هذه الندوة كل من الدكتور مهدي الحافظ عضو مجلس 

د وليد عيدي ممثل البنك املركزي العراقي مدير عام مديرية رقابة الصيرفة واالئتمان والسيد النواب والسي

بسطام الجنابي املدير املفوض ملصرف كردستان الدولي وممثل عن البنك املركزي العراقي في اربيل والسيد 

 ل رئيس الرابطة. اراس خوشناو مدير مركزي الدراسات والبحوث في اقليم كردستان والسيد وديع الحنظ

 

 



وشدد على اهمية القرارت الصادرة عن لجنة الشؤون واستهل النقاش الدكتور مهدي الحافظ 

االقتصادية واهمية تفعيلها وتطبيقها بصورة صحيحة. حيث تتعلق هذه يرتبط تطبيق هذه التوصيات 

وان على (. TBIاملصرف العراقي للتجارة )بحهات متعدده منها مع البنك املركزي العراقي او وزارة املالية او 

 الرابطة ان تبذل ما في وسعها ملتابعة تطبيق هذه القرارات.

 

وبشأن ما تعرضت اليه بعض املصارف الخاصة في محافظتي نينوى وصالح الدين  قال املدير العام  

املركزي عمل جردا حول ملراقبة الصيرفة واالئتمان في البنك املركزي العراقي وليد عيد عبد النبي "ان 

املوجودات من خالل ادارة املصارف وننتظر تحرير املناطق ووضع الحلول املناسبة، السيما ان املبالغ 

 "املوجودة في تلك املصارف كبيرة وال يستهان بها

واشار السيد بسطام الجنابي املدير املفوض ملصرف كردستان الى ضرورة االنتباه الى مسألة انخفاض 

، حيث انخفضت اسهم املصارف في االونة االخيرة بشكل ملحوض. وقال السيد الجنابي ان االسهم االسهم

عبارة عن موجودات شبه سائلة، لذا يلجا اغلب الجمهور الى بيعها في حال وجود اي خلل امني، ايضا 

ابي عن ث السيد الجندعدم وجود سوق موازية يفعل سوق االسهم ويوازن بين العرض والطلب. ايضا تح

ضرورة تفعيل قانون ضمان الودائع وعقب السيد وليد عيدي بأن القانون في مراحله االخيرة وسيتم 

 ارسال نسخة من مسودة القانون الى املصارف للمداولة. 

 )سننشر الحديث الكامل وتفاصيل الندوة في العدد القادم من مجلة املصار فالعراقية(

 

 


