
 معالي السید المحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخیفكلمة 
 2021أیلول   4و 3في االجتماعات السنویة للبنك اإلسالمي للتنمیة بتاریخ 

 السید رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة المحترم 

 والمؤسسات االسالمیةأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك والمصارف المركزیة 

 السیدات والسادة، 

 ضیوفنا الكرام، 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

  ً جمیعا بكم  أرحب  أن  واعتزازي  سروري  دواعي  لمن  السادس    إنھ  السنوي  االجتماع  في 
للتنمیة،   اإلسالمي  للبنك  التقدیرواألربعین  وخالص  الشكر  بعمیق  حكومةً   واتوجھ  أوزبكستان    لجمھوریة 

  آیات الشكر واالمتنان  وارفع أسمى   ،من التقدم واالزدھار  المزیدمتمنیاً لھذا البلد  وشعباً على ھذه االستضافة  
 للتنمیة   مجموعة البنك اإلسالمي  رئیس  حجارإلى معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة    لعرفاناتقدیر والو

معالي الدكتور ، ونبارك انتخاب  عبر السنین الماضیة الموقرة  ھا في خدمة ھذه المؤسسة االتي لمسن هلجھود
جدیداً   الجاسر رئیساً  (البنك اإلسالمي محمد بن سلیمان  وسنكون داعمین لھ في تحقیق اھداف مؤسستنا 

 . للتنمیة)

 

یواصل البنك المركزي العراقي مسیرتھ معززاً تلك المسیرة بإنجازات وتطورات كثیرة تمثل تحوالت   
سیاساتھ وانظمتھ وبناءه   االستقرار    المؤسسي،تاریخیة في  استھداف  یواصل  النقدیة  السیاسة  إطار  ففي 

یواصل  النقدي والسیطرة على التضخم واالحتفاظ بمستوى عالي من االحتیاطیات األجنبیة، ومن جھة أخرى  
االقتصادي النمو  حول  استھداف  یتمحور  ال  بحیث  العراقي  االقتصاد  مسارات  تنویع  حتمیة  مع  عائدات ال، 

 . فقط النفطیة

 

إن المھمة األساسیة للبنك المركزي العراقي ھي الحفاظ على تبني سیاسة ذات محورین یتمثل المحور        
خالل الكشف المبكر عن األول: في الحیلولة دون تعرض النظام المالي لمستوى غیر مقبول من المخاطر من  

سیاسات عالجیة تسعى الحتواء االزمة بأسرع وقت   اتباع  المحور الثاني: علىفي حین یرتكز  ،  نقاط الضعف
إعداد ومراقبة    معممكن ومنع انتشارھا بغیة تحقیق االستقرار المالي من خالل تھیئة البیئة المالیة المناسبة  

 مؤشرات المالءة والسالمة المالیة بصورة منتظمة.  

 

ال  السیاسة  في  التحول  ھذا  وتجسید  الحقیقي  القطاع  تحفیز  اجل  المركزي   أطلق نقدیة  ومن  البنك 
مبادرات وبرامج وخطط متعددة منھا مبادرات اإلقراض الصناعي والزراعي والعقاري واالسكاني   العراقي

مبادرة    أكبر  تعد  ومبادرة تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة من خالل المصارف الخاصة والعامة وھي
 اقراض في تاریخ العراق.



 

 

واج العراقي  لقد  االقتصاد  تمثلت  دتحھ  كبیرة  الصحیة  المزدوجة  باألزمةیات  االزمة  تمثلت :  التي 
تأثر االقتصاد العراقي بشكل  حیث    انخفاض أسعار النفط  حدثت نتیجةالتي  واالزمة المالیة  نا  وبجائحة كور

في إقامة مشاریع البنى التحتیة  دعم  اإلسالمي للتنمیة في    الكبیرة للبنكالیوم إلى الجھود  نتطلع  ، لذلك  ادــح
   في ھذا المجال.    وض التنمویة كخطوة إیجابیة وفعالةلعراق وحصولھ على القرا

االجتماع   في  المشاركین  للسادة  الجزیل  بالشكر  أتقدم  الختام  واالھتمام سعیھم  على  وفي  الحثیث 
ا العربیة واإلسالمیة والشكر موصول لجمیع المصارف والبنوك  منطقتنفي  ذات األولویة  القضایا والتطورات  ب

   المركزیة الحریصة على االستمرار والمشاركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


