
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشاد السيد محافظ البنك املركزي العراقي الدكتور 

علي محسن العالق بعمل املصارف الخاصة في العراق 

وخصوصا في هذه املرحلة التي يمر بها االقتصاد 

لرابطة ئة االدارية ياله ممثلي اع معاجتمالعراقي في 

يوم االثنين املاض ي  العراقاملصارف الخاصة في 

ومن جهته اثنى السيد وديع الحنظل  .15/1/2014

رئيس الرابطة على التوجهات الجديده للبنك املركزي 

العراقي واهمية دور البنك املركزي العراقي في دعم 

 املصارف الخاصة في العراق. 

 

 " 

 

بعض املصارف الخاصة املتعثرة والذين  نتيجة طلب جاء الصدد ان هذا الكتاب اذاملحافظ بهالسيد وقد اوضح 

طلب السيد بناء عليه رحوا على البنك املركزي هذه االلية. يقدمو ما يثبت هذه الحواالت واقتلم يستطيعوا ان 

وتشكيل لجنة مشتركة بين البنك  التريث بتطبيق هذه التعليمات من السيد املحافظ رئيس الرابطة واالعضاء

وقد وعد  املركزي العراقي وممثلين عن رابطة املصارف للخروج بتوصيات للسيد املحافظ بخصوص االلية املقترحة

اجتماع مجلس ادارة البنك املركزي العراقي يوم  بتأجيل العمل حسب التعليمات املذكورة بالكتاب لحيناملحافظ 

هناك فيها اي  ال يكون  مقترح الرابطة لتشكيل اللجنة والخروج باليه جديدهحيث سيعرض على املجلس  12/1

 .املصارف الخاصة عمل ثر السلبي علىال

 

 الكتاب الصادر  مناقشة تمت مواضيع تمس املصارف العراقية الخاصة اثناء االجتماع حيثحول  النقاشوقد تم 

" تعليمات بيع وشراء العملة االجنبية الخاصة باعاده املبالغ املحولة"بخصوص  عن البنك املركزي العراقي

على املصرف ابالغ البنك " لذي يتضمن التعليمات التي تنصوا 9/3/325واملرقم:  28/12/2014الصادر في 

 وعدم تقديم املستندات التي تؤيد  املركزي في حال عدم قيام الزبون بتقديم ما يثبت تنفيذ
ً
 او جزأ

ً
الحوالة كال

التنفيذ من ضمنها )التصاريح الكمركية( في املدة املقررة وفق هذه التعليمات يتم استيفاء مبلغ الفرق بين 

ة االجنبية من البنك املركزي وسعر السوق في حينه )املثبت في قاعدة بيانات سعر البيع من نافذه بيع العمل

%( من املبلغ ويتم 2املديرية العامة لألحصاء واالبحاث( بالدينار العراقي مع اضافة تحميالت ادارية بنسبة)

 (استقطاع املبلغ من حساب املصرف املفتوح لدى البنك املركزي العراقي



 

 

 

 

 

 

 

 

قدمت رابطة املصارف الخاصة وحسب ما تم االتفاق عليه مع السيد البنك املركزي العراقي مسبقا  أيضا         

وكأحد توصيات املؤتمر املصرفي العراقي الثاني, قائمة بأسماء خبراء مصرفيين واقتصاديين مستقلين لكي يكونوا 

ي العراقي وحسب ما نص عليه قانون كممثلين لرابطة املصارف الخاصة في العراق في مجلس ادارة البنك املركز 

البنك املركزي. وسينظر البنك املركزي العراقي بهذه االسماء وتقييم خبراتهم لتقديمهم للمجلس كممثلين لقطاع 

 الخاص. املصارف 

اشار السيد املحافظ في ظل انخفاض اسعار النفظ وحاجة البلد الى تفعيل املشاريع الصناعية والزراعية و      

ويل ن تقوم املصارف الخاصة بتمذه املرحلة على ايؤكدون في ه البعض من اصحاب القرار في البلد الى ان

ان كلفة االقراض في العراق عالية املشاريع الصناعية والزراعية .. حيث عقب السادة ممثلي رابطة املصارف, 

تمويل منخفض الكلفة من البنك املركزي العراقي اسوه ب ة بالسوق العاملية وعليه فقط نطالبجدا مقارن

 االقتصادية والقطاع الخاص. تنشيط التنمية لى لتي تحتاج ابالدول ا

الخاصة حيث قام مصرف لبنان املركزي بتقديم قرض للمصارف من دول الجوار  عملي ان هنالك نموذجو 

السيد  هذه التجربة بشكل تفصيلي على ممثلي الرابطةلقطاع السكن حيث عرض  تم تخصيصه% و 1بكلفة 

ودعم املصارف الخاصة لتقوم بدورها في  ان يحذو حذو هذه الدول  وطالبو البنك املركزي العراقياملحافظ 

 الناتج املحلي االجمالي وعدم االعتماد على النفط فقط . تمويل املشاريع وبالتالي تنويع

 

حدث السيد رئيس الرابطة عن الضغوطات التي تمارس على املصارف من جهات متعدده وخصوصا وت       

بصورة مباشرة. حيث ان متابعة املصارف  عمل الى املحاكم بصورة مستمرة والتي تؤثر على االستدعائات

االشكاالت التي تتعلق باملصارف هو من عمل املحكمة املالية التابعة للبنك املركزي العراقي وحسب ما نص عليه 

القانون. لذا توص ي رابطة املصارف الخاصة في العراق لتفعيل هذه املحكمة لتأخذ دورها في متابعة هذه االمور. 

ظ البنك املركزي العراقي ان يتابع هذا املوضوع بصورة شخصية وان يتم التعامل محافالسيد ومن جانبه وعد 

 مع هكذا حاالت بصورة مهنيه. 

 


