


Services


يوفر قسم الخدمات المصرفية الشخصية مجموعة من الحلول المصرفية التي 
تشمل منتجات وخدمات تلبي كافة احتياجات ومتطلبـات المتعاملين٬ حـيث يتم 

التأكيد بأن خدمات األفراد أكثير بكثير من مجرد شعار.
ومن خالل خبرتنا في مجال الخدمات المصرفية٬ ومن خالل الجمع بين أحـدث 
االسـاليب االسـتثمارية وأحــدث التقــنيات٬ وســيوفر مصرف آشــور الدولي 

مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تعتبر األفضل في المنطقة.
ويحرص المصرف من خالل الحلول المصرفية العصرية المالئمة على توفير 

تجربة فريدة من نوعها للمتعاملين من خالل الخدمات المصرفية الشخصية.
ولذا فاننا ســنعمل على خلق مجموعة من فروع المصرف لتنتشـــر في جميع 
مناطق العراق وخارجه٬ ونشــر شبــكة أجهزة الصراف اآللي لدى المصرف 
في القــريب العاجل ان شــاء هللا. والى جانب ھذا ٬ ســـيتميز مصرف آشـــور 
الدولي لالستثمار بالحلول اإللكترونية التي يوفرھا لمتعامليه شاملة الخدمات 
المصرفية عبـــر اإلنترنت والهاتف الثابـــت والنقـــال ٬ وجميع ھذه الخدمات 
والتي ســيتم تصيممها بشـــكل خاص لتلبـــية جميع اإلحـــتياجات المصرفية 
الممكنة . وعبـــر الجمع بـــين األســـلوب المفضل للحــــصول على الخدمات 
المصرفية مع المنتجات والخدمات المتوفرة ٬ فإن مصرف آشــــــــور الدولي 

لالستثمار يستطيع المساعدة على توفير الوقت والجهد علي المتعاملين.
وتشـكل عالقــة المتعاملين مع المصرف نقــطة محــورية نحــرص فيها على 
توفير النصائح واإلرشــادات التي تهم المتعاملين والمتعلقــة بـــجميع األمور 
المالية التي يواجهونها في مختلف مراحل الحياة ٬ شاملة مخططات الدراسـة 
٬ أو شـراء منزل أو ســيارة ٬ أو إنشــاء شــركة ٬ أو حــتى الذھاب في رحــلة 

خارجية ٬ أي بـمعنى آخر جميع اإلحـتياجات والمتطلبــات المختلفة بــدءا من ً
مرحلة الطفولة وصوال الى مرحلة التقاعد.ً

  
 



االمقاالت والبحوث والدراسات المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي 

المجلة والرابطة ٬ وإنما عن آراء كتلبها ومعديها..
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  و بالنسبة لنا في العراق فإن المؤشر األقوى 
ھو أرقــــــــــام الموازنة العامة التي تجاوزت 
١٦۳أرقامها المعروضة للتشريع (  ) ترليون 
دينار بــــزيادة عما كانت عليه خالل الســـــنة 
٢٦المنصرمة بحــدود (  ) ترليون دينار ٬ مع 
إن األسبقــــــــية في األھمية يتوجب أن تكون 
لمؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي التي تعكس 
تجدد نشــاط اإلقــتصاد العراقـــي و مســـتوى 

تصحيح مساره .
  و لعل إستقـرار أسـعار النفط و إبــتعادھا عن 

التذبـذب الحـاد كان عامال مؤثرا في إستقــرار ًً
حــركة األســواق في العالم و خاصة ما يتعلق 
منها بنفقـات المعيشــة لمن يســعى على وجه 

الكرة األرضية في يومنا ھذا من البشر .

  إضافة الى أن ھذا اإلستقــــــــــرار إمتد على 
مستوى العام بالرغم من التراجع القوي الذي 

تعرضت له أسعار أونصة الذھب٬ والتي يعزو 
اإلقـتصاديين سببـه الى قـوة الدوالر االمريكي 
والتي تصاعدت دونما سبـب مفهوم او جدوى 

معقولة.
  و فيما يتعلق بـــــــــــنتائج أعمال المصارف 
العراقـية فإن ما أظهرته األرقــام التي أعلنتها 
بــعض المصارف خالل الشــهر األول من ھذا 
العام تعزز األرقـــــــــام التي أعلنت عن نتائج 
النشــاط خالل الفصول الثالثة األولى من العام 

ً الماضي التي أظهرت تقــــدما ملحــــوظا على ً
مســــتوى المراكز المالية للمصارف و تعاظم 
أرباحـها ٬ إضافة الى االرتفاع في موجوداتها 

وودائعها بنسب جيدة.
  والبـد من تمنيات قلبـية أن يتعافى اإلقــتصاد 
العراقي ويرتقي مسـتوى األداء فيه الى وتائر 

تتناسب مع الطوفان المالي.

الزالت تنبـــؤات مختلف الجهات من الهيئات و الخبـــراء المختصين و 
المتابـعين و المثابـرين على رصد حـركة النشـاط االقـتصادي في أغلب 
البــلدان و األســواق العالمية ٬ تتصاعد وتيرتها التي تبــدأ عادة ھادئة 
مطلع الفصل الرابع من كل عام لتأخذ مداھا خالل الشهر األول من العام 
التالي بــعد أن يتوالى اإلعالن عن نتائج النشـــاط باألرقـــام و النســـب 

المئوية .
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 ترأسـه  المكســيك  والمملكة 
المتحدة .

  وبدعوة من  البنك المركزي 
العراقي فقد رشحـت الرابـطة 
الخبــــير المصرفي الســـــيد 
محمود محمد محـمود لتمثيلها  

في لقاءات الفريق المذكور..

  أقــــرت الهيئة العامة للمصرف ا في االجتماع الذي عقـــــدته 
٢٥٠بـتاريخ ۹ / ١ /  زيادة رأس المال من (  الى  )  ٢٠٢ ٢٠١٤
مليار دينار و تمت المصادقـــة على ذلك بحــــضور ممثلين من 
البـنك المركزي العراقـي و دائرة تسـجيل الشــركات في وزارة 

التجارة.

  نظرا لقــــيام مجموعة العمل ً
المالي لمنطقة الشرق األوسـط 
و شمال أفريقـيا  (المينافاتف ) 
بــــــدعوة الدول األعضاء في 
مجموعة و ممثلي القـــــــطاع 
الخاص ذات الصلة للمشـاركة 
و االنضمــــام الــــى فريـــــق  
(مشــروع المنهج القــائم على 
المخاطر  للمصارف ) والـذي

  تعقد الهيئة العامة للمصرف االجتماع السـنوي 
٢٠١٤/٢/١٥يوم السبـــــــــت  وذلك للنظر في 
فقرات جدول االعمال التي تتناول نتائج النشـاط 
٢٠١٢لعام  وكذلك اقـــــــرار زيادة رأس المال 
)  مليار دينـار وانتخـاب مجلـس ادارة  ٢٥٠الى(

جديد..

BABYLON BANKBABYLON BANK

  عقد في السـاعة العاشـرة من صبـاح يوم الخميس 
۳٠ / ١ / ٢٠١٤ إجتماع الهيئـة العامـة للمصـرف  
في مقــر فرع المصرف في المنصور في شـــارع 
األميرات إلقـــــرار زيادة رأس مال المصرف من  

٢٥٠( الى  ) مليار دينار . ١٥٠

  قـــرر مجلس إدارة مصرف جيهان اإلســـالمي رفع 
  ( % ۹٬۳العائد لحسابـــــات االتوفير بـــــالدينار الى ( 

%) لعام  . ٢٠١۳وبالدوالر الى ( ۸٬٢
ً   إن ھذا القـرار يعتبـر حـافزا قـويا لتشـجيع المواطنين  ً

وھو خطوة في اإلتجاه الصحـــيح للحـــد من النشــــاط 
اإلســـتهالكي الذي استشـــرى في المجتمع العراقــــي 

مؤخرا ٬ و ذلك بـــــهدف توظيف مدخرات المواطنين ً
لتمويل المشـاريع اإلسـتثمارية كاإلســكان و مشــاريع 

البنى التحتية .
 

  أصدر البـنك المركزي العراقـي تعليمات جديدة لبــيع و شــراء 
٢٠١٤العملة األجنبية لتكون نافذة إعتبارا من  / ٢ /  .ً ١٦

  و قـــد إنطوت التعليمات على توجه واضح في تشــــجيع العمل 
١۸بـاإلعتمادات المسـتندية التي ســتكون بســعر ال يتجاوز (  ) 
١١٦٦دينار كهامش إضافي على سعر األساس بواقع (  ) دينار 
لكل دوالر أمريكي ٬ في حـــين إن الهامش للحـــواالت ســـيكون 
)  دينار و الهامش على البـيع النقـدي (  ) دينار للدوالر  )٢٤ ٢١

الواحد .






)

  أظهرت نتائج األعمال و البــيانات المالية للربـــع االخير من 
ان المركز المالي للمصرف قــد  ٢٠١۳سـنة  
۷۸۹تضاعف و وصل الى (  ) مليار دينار بــــــــعد أن كان في 
) مليار  )  / ٤٠۸الحسابـــات الختامية كما في  /  ٢٠١٢ ١٢ ۳١

دينار ٬ و فيما يلي كشفا بمقارنة ارقام البيانات : -                                                                                       

( غير المدققــة) 

المبالغ ( مليون دينار)

*

*

*

*

*
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  فيما يعد مصرف الشمال للتمويل واالستثمار لالحتفال 
بـمرور عقــد كامل على تأسيســه في عام ٢٠٠٤ مكلالً 
مسيرته بنتائج متميزة يصفها المتابعون لنشـاط القـطاع 
المصرفي بالجهود المثمرة التي بـذلتها ادارة المصرف 
الجل استيعاب المزيد من فرص النمو وعلى نحو ناشط 
وفعال تشـير البــيانات التي اصدرھا المصرف عن عام 
٢٠١۳ الى تحقــيق اربــاح تجاوزت ٤۹ بـــليون دينار 
وارتفاع حجم االستثمارات التي بلغت ۷٠٢/٥۳ بـليون 
دينار وكذلك ارتفاع حجم االئتمان النقدي حـيث زاد عن 
٦۳۷/٤۸۹العام المنصرم ٢٠١٢ ليبــلغ  بـــليون دينار 
كما ان المركز المالي تعزز ھو االخر ليصبــــــــــــــح 

٦۳۳/٦٠۸/١ ترليون دينار.
ً   ويوضح الجدول  جانبـا مهما مما حققـه المصرف من ً

٢٠١۳نمو في نهاية الربـــع الرابـــع من عام  مقــــارنة 
بالمتحقق من نفس الفترة من السنة الماضية:

  وتقــول مصادر في المصرف ان عشــر ســـنوات من  
مســـيرة عمر المصرف تشـــير الى ثبـــات نجاح ادارة 
المصرف في الحـفاظ على النظرة المستقبـلية المستقـرة 
التي تميز بها المصرف باستمرار ونمو النتائج المتحققة 
في كافة نشـاطاته وحـرصه المســتمر في تقــديم افضل 
المنتجات المصرفية عبــر جميع وحــداته وفروعه مما 
ســاعد المصرف على االرتقــاء بــمكانته في الساحـــة 
المصرفية العراقـية ليكون في المقـدمة من حـيث النتائج 
المتحققـة والصورة االيجابــية التي يتحــلى بــها صعيد 

القطاع.

  ويضيف ان تدشــين مصرف الشــمال عامه الحـــادي 
ً عشـــر يضع على عاتقــــه جهدا مضافا في اطار تفعيل ً

مفهوم دوره في االلتزام بـــــالرؤية الجديدة لبــــــرامج 
التحـديث المصرفي واعتماد التكنولوجيا بحـيث تشــكل 
ثقــــــــــــافة عمل لدى المالكات المصرفية كجزء  من 

ســـــتراتيجية  تطوير الموارد البشــــــرية الفتا الى ان ً
المصارف العراقـــــية مدعوة الى توفير المناخ الجاذب 
لالسـتثمار واعداد حـوافز تعزز من قـدراتها التنافســية 
ويدعم مبادرتها في تنمية نشاطها ومساھمتها في الناتج 

  وفي ســـياق متصل اكد ممثل المصارف العراقــــية الخاصة في اللجنة 
االقتصادية التابعة لمجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة مصرف الشـمال 

للتمويل واالســـــــــــــتثمار نوزاد داوود فتاح الجاف  اھمية فتح  فروع   
للمصارف االجنبــية في العراق وانعكاســاتها  االيجابــية على  الســوق 
المصرفية  المحـلية  من حـيث تحـفيز المصارف العراقـية على مواكبـة 
المســتجدات في العالم وتطوير منتجاتها وتأھيل مالكاتها بشــكل يجعلها 

قادرة على المنافسة.
  اال ان الجاف يلفت الى اھمية ان تقابـــــــل العملية بـــــــالمثل وان تتاح 

للمصارف العراقية الخاصة امكانية ان تفتح فروعا لها في العراق.

  وقـال ايضا ان الكفاءات المصرفية العراقـية قـادرة على المنافسـة رغم ً
الظروف الصعبة التي تسود العراق منذ عقود .

ً   الجاف تطرق ايضا الى اھمية مايجري الحديث حاليا عن تشريع قـانون ً
يحــمي الودائع المصرفية وقــال ان حـــماية الودائع المصرفية في اطار 
تشريع قانون من شأنه تحـفيز المصارف الخاصة والمواطنين المتعاملين 
معها للشـعور بثقـة تامة بمستقبـل القـطاع الخاص وتأمين الدعم له ليكون 

فاعال في السوق االقتصادية المحلية بشكل افضل .ً

  المحــــلي على نحــــو يتيح لها الوصول الى االھداف 
المرجوة وقـال ايضا ان بــيانات مصرف الشــمال للعام ً

ً ٢٠١۳ تعكس نجاحـا ملحـوظا حققـه المصرف في ظل ً
ظروف اسـتثنائية يمر بـها النشـاط االقـتصادي والمالي 
واالسـتثماري في البـلد االمر يجعلنا نشــعر بثقــة عالية 

ً بقدرة المصرف على ان يكون غده دائما واعدا بـالنجاح ً
والتطور.

  واوضح الجاف ان متابـعة نشـاط المصارف االھلية من خالل تحـفيزھا 
على بــلوغ اھدافها والمســاھمة في النشــاط االقــتصادي دون معوقــات 
يتطلب ان تكون ھناك خطوات داعمة لذلك ســــــــواء من خالل الجهات 
التشريعية او المؤسسات الحكومية ذات العالقـة وفي المقـدمة منها البـنك 

المركزي العراقي الذي يعد المؤسسة االكثر استيعابا لمتطلبـات النهوض ً
بـــالمصارف الخاصة وتوفير المناخات الجاذبـــة لالســـتثمار فيها وفي 
المقـدمة منها تشـريع قـانون يحــمي الودائع المصرفية ويوفر الضمانات 

الالزمة لها.
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٢٠١۳أظهر كشف البيانات المالية و نتائج األعمال  للربع األخير لعام  ( غير المدققة ) إرتفاعا محدودا ً
٢٠١٢بالمركز المالي  عما كان عليه  في  /  /     ٬ و بما أن مصرف الشمال نشـر بـياناته  بـهذا  ١٢ ۳١

التفصيل ننشرھا لإلطالع على مستوى أنشطة المصرف :-

( المبالغ مليون دينار )
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يعد مصرف دار الســالم الذي يتخذ بــغداد 
مقرا له واحدا من اكبر المصارف الخاصة 
في العراق ٬ وفروعه المنتشـرة في بـغداد 

والمحافظات. 
يســـتفيد مصرف دار الســـالم وبــــفضل 
إدراجه في ســوق بــغداد لألوراق المالية 
HSBCمن شـراكته مع  الذي يعتبـر من 
اكبر المنظمات المالية الخدمية في العالم. 

وقد بادر مصرف دار السالم بالقـيام بـعدد 
من المشاريع لتعزيز بـنيته التحـتية تتمثل 
فـي تدريـب الكـادر الوظيفـي٬ تنفيـذ نــظم 
معلومات تكنولوجية جديدة وكذلك توسيع 
وتحـــــديث الشبـــــكة الخاصة بـــــفروع 

المصرف.
أن االضطالع بمشاريع كهذه يؤكد إصرار 
مصرف دار الســـــالم في تعزيز الخدمات 
التي يقــدمها لزبـــائنه والمحـــافظة على 

موقعه كمصرف ريادي في العراق. 
  

  أظهرت نتائج النشـاط و البـيانات المالية لمصرف دار الســالم 
٢٠١۳للربع األخير لعام  ( غير المدققـة ) تراجع المركز المالي 
١١للمصرف بمقــدار (  ) مليار حــيث بـــلغ مجموع موجودات 
٥۳٤٫٥المصرف (  ) مليار دينار بعد أن كان (  ) مليار  ٥٢۳٫۸
٢٠١٢في  /  /  ٬ و أدناه مقــــــارنة البـــــــيانات المالية  ١٢ ۳١

للمصرف ..

أن سـمعة مصرف دار السـالم لالسـتثمار 
بتقــديم الخدمات المصرفية الممتازة قـــد 
انتشــرفي كافة أنحــاء العراق لذا ســتجد 
مصرف دار السـالم لالسـتثمار قريبـا منك 
ليلبــــي كافةاحـــــتياجاتك المصرفية فتح 
فروع جديدة لتغطي كافة أنحـــــاء العراق 

أحد أھم أھدافنا التي نسعى ألى تحقيقها..

 

info@deiraq.cominfo@deiraq.com

( المبالغ مليون دينار )



لقـد خلقــت خبــراتنا ٬ عالقــاتنا في العمل 
وبــــــنية أعمالنا فرصة جديدة تمكنك من 
االسـتفادة ماديا عبــر وســيله ســهلة في 
إنجاز األعمال آال وھي بطاقـــــــات الفيزا 

الخاصة بمصرف دار السالم لالستثمار.

 
      العنوان:العراق- بغداد- شارع النضال 

      بارك السعدون  
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مع بطاقـــة  الصراف اآللي من مصرف دار الســـالم لالســـتثمار بـــإمكانك 
الوصول فوراإلى حسابك / حساباتك في آي وقت للقيام بالمعامالت اآلتية: 

-  إيداع النقد – الصكوك – الرسائل البريدية.
-  تحويل األموال بين حساباتك.

-  تحويل األموال إلى حساب طرف ثالث لدى مصرف دار السالم لالستثمار.
-  سحب مبالغ نقدية تصل لغاية ١٬٥٠٠٬٠٠٠ دينار عراقي يوميا.

-  االستعالم عن رصيد حسابك.
-  طلب كشف حساب مختصر.

-  تغيير الرقم السري الخاص بك.
-  تغيير اللغة.

ترتبـط شبـكة أجهزة الصراف اآللي التابـعة لمصرف دار السـالم لالسـتثمار 
HSBCبشبـكة أجهزة الصراف اآللي التابـعة لمجموعة   المنتشــرة على 
مستوى العالم٬ مما يتيح لك إمكانية الوصول الفوري ألي حسابك / حساباتك 
المصرفية في أي وقت. كما تتيح لك بطاقـات الصراف اآللي من مصرف دار 
۸٠٠٬٠٠٠السـالم لالسـتثمار سحـب النقــد من اكثر من  جهاز صراف آلي 

منتشر في جميع أنحاء العالم.
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كشف يبين عدد و حجم إجمالي مبالغ االئتمانات التي قدمها المصرف لزبائنه 
٢٠١٢كما في  /  /  و مقارنتها مع المتحقق لسـنتي  /  /   ١٢ ۳١ ٢٠١۳ ١٢ ۳١

٢٠١١و  /  /  . ١٢ ۳١

  أظهرت نتائج األعمال و البــــــــيانات 
المالية للمصرف للربــع الرابــع لســـنة 
الى زيادة المركز   ٢٠١۳

% قياسـا لما ً ۳٦المالي للمصرف بنسبة 
كـان عليـه فـي نفـس الفتــرة مــن العــام 
١۷٦٥السابق حيث وصل الى (  ) مليار 
٢٠١٢دينار بـعد أن كان في  /  /   ١٢ ۳١
١۳٠١(  ) مليار دينار ٬ و ھذا كشـــــف 

مقارنة البيانات المالية للمصرف :-

المدققة )  (غير





  أكد البـــنك المركزي العراقـــي على الدعم للمبـــادرات التي  
تنطوي على جهد علمي و إھتمام بالقطاع المصرفي الخاص .

  جاء ذلك في رسالة المديرية العامة لالحـصاء و األبحـاث في 
٢٠١۳البـنك المؤرخة  /  /  الموجهة للخبـير المصرفي  ١٢ ٢۹
األستاذ محمد صالح الشماع ٬ على ما قدمه في مقارنة البـيانات 
المالية الفصلية للمصارف األھلية الخمسة الكبيرة الحجم للربع 

٢٠١۳الثالث من العام الماضي  ..

  تطمح  مجموعـة جيهـان العالميـة ( مصـرف جيهـان 
لالســتثمار والتمويل االســالمي ) استحـــداث صندوق 
استثمار كوردستان لتمويل المشـاريع الحـيوية في اقـليم 
كوردستان اوال وفي العراق عموما ٬ وقـد قـام مصرف 
جيهان باالتصال بكل المستثمرين في االقـليم للحـضور 
الى سيمينار االستثمار في كوردستان والذي عقد بـفندق 

٢٠١٤اربيل روتانا بتاريخ ۸ / ١ /  . 
  وبـين السـيد نائب رئيس مجلس االدارة الدكتور نوزاد 
يحـــيى ســـعيد رئيس اللجنة المشـــكلة لهذا الغرض ان 
الفكرة من انشــــــاء ھذا الصندوق وھو تجميع االموال 
واستقــــطاب الودائع لتمويل المشــــاريع المســـــتمرة 
والمتلكئة في االقـليم من خالل طرح اسـهم بسـعر دينار 
١٠٠واحد للسهم والحزمة بــ مليون دينار ويؤسـس ھذا 
الصندوق من قبل المستثمرين المشاركين فية ويدار من 
قبل رئيس ومجلس ادارة منتخب من قبـل حـملة االسـهم 
وتكون صفة الصندوق شـركة اســتثمار تشــرف عليها 
جهة متخصصة لغرض الرقابـــــــــــــة والتوجيه وان 
اليتعارض تكوين ھذا الصندوق مع تعليمات البـــــــنك 

المركزي او قانون الشركات .
واضاف ان تجميع المدخرات للمســــــــتثمرين لتكوين 
حــجما كبــيرا من االموال يمكن ان يســتفاد من ميزات 
التنويع في االسـتثمار ويقــلل المخاطر ويعطي مردودا 

ماليا كبيرا .
 

  ويقــــــــــــــوم االن فريق متخصص من مصرف جيهان 
لالستثمار والتمويل االسـالمي بمتابـعة المسـتثمرين اللذين 
لديهم الرغبـــة في المشـــاركة بـــهذا الصندوق عن طريق 
اســـــــــــتمارات خاصة اعدت في المصرف لهذا الغرض 
وللدعوة الى اجتماع للمساھمين يحدد الحقا لغرض انتخاب 
رئيس ومجلس ادارة الدارة الصندوق باشــــراف مجموعة 
جيهان العالمية لما تمتلكه من خبـرات واســعة وكبــيرة في 

كافة المجاالت .
  كما وان المجموعة قــد اســتعرضت االمكانيات الكبــيرة 
للموسسات والشركات التابعة لها للمستثمرين المدعوين في 
الســــــيمينار وكذلك مصرف جيهان والخدمات المصرفية 

التي يقدمها للجميع وفي كافة المجاالت .

  سينظم مصرف الرشيد إحتفالية خاصة في ذكرى اليوبيل 
٢٥الفضي لمباشـرته العمل حـيث بـلغ عمر المصرف (  ) 

٢٠١۳عاما في ١ /  /  ٬ و من المنتظر أن المناسبـــــــة ً ١١
ســـــــــتكون فرصة إلظهار مدى تطور أعمال المصرف 
إضافة الى أنها ســـتكون فرصة لمشـــاركة ممثلين لجهات 
خارجية و منها إتحاد المصارف العربية الذين سـتوجه لهم 

الدعوات .
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  شــاركت الرابـــطة و عدد من المصارف الخاصة في العراق 
بــالمؤتمر الذي نظمته ( الشبــكة العراقـــية للتمويل األصغر ) 
بهدف بناء قطاع تمويل أصغر شامل و ذلك في الساعة التاسـعة 

٢٠١٤صباحــــا و على مدى يومي  و  / كانون الثاني /  ً ١٢ ١١
على قاعة صالح الدين في فندق فلسـطين و أقـيم سـوق تعريفي 
على ھامش المؤتمر شـاركت فيه المصارف الخاصة العراقـية 

و الجهات التمويلية االخرى لمشاريع التمويل األصغر .
   ألقيت  خالل المؤتمربحوثا و تقـارير و قـدمت إحـصائيات و ً

بــــــيانات تخص الجهات التي تقــــــدم التمويل األصغر لفئات 
المجتمع العراقي ..

- تحدث السيد أحمد عبـد الكريم الصريفي رئيس مجلس االدارة 
للشبكة العراقية للتمويل األصغر مرحبـا بالحـضور و منتسبـي ً

المؤتمر رسميا .ً
- ثم تحـدث السـيد ثامرالغضبــان رئيس ھيئة المستشــارين في 
رئاســة مجلس الوزراء عن أھمية التمويل األصغر في العراق 

في تشغيل العاطلين و تخفيف حدة البطالة .

  في حفل خاص  نظمه مصرف آشـور الدولي وشـارك فيه عدد  
من خبراء االقتصاد و المال و المصارف تم تقـديم درع الرابـطة 

للمفكر االقتصادي  د. مهدي الحافظ تكريما لجهوده في التعريف ً
بما يتعرض له العمل المصرفي و سبـل النهوض بـالمصارف  ٬ 

و ذلك من خالل الندوات و االجتماعات و الحـــــــمالت الفكرية  
التي يعقدھا مركز التقـدم للسياسـات االنمائية الذي يرأس مجلس 

أمناءه الدكتور حافظ .
    

 

    دعت الرابـــــــطة المصارف الخاصة العراقــــــــية وفروع 
المصارف الخارجية العاملة في العراق والشــــركات  الســــاندة 
للعمل المصرفي للمشــاركة بــالندوة التخصصية  عن االحــتيال 
البحـري ووسـائل مكافحـته التي تقــيمها جمعية التأمين العراقــية 

. / شباط /  ٢٠١٤بمقرھا  صباح يوم الثالثاء  ١١
    وقد اشارت الرابطة الى ضرورة االھتمام بالمشـاركة بـالندوة 
التي تعتبـر فاتحـة خير العادة مسـيرة التعاون فيما بــين قــطاعي 

المصارف والتأمين الى المستوى الضروري والمفيد.







 - وكانت كلمة كبــار الضيوف الســـيد علي طارق الذي ترأس 
الجلســة االولى حــيث قــدم عرضا عن وضع صناعة التمويل ً

٢٠١۳االصغر في العراق لعام  .
 - و تحــدث أيضا الدكتور عبــد الحســين العنبــكي المستشــار ً

االقتصادي في ھيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء .
 - و لمقارنة وضع صناعة التمويل األصغر في العراق و العالم 
العربي و المنطقة كانت الجلسة الثانية التي رأسـها السـيد أحـمد 
طعمه مدير االدارة و العمليات ٬ و الســيد مصطفى خليفة مدير 
المالية و اإلدارية في مؤسســة اإلســكان التعاونية و الســـيدين 
عباس عبد الرزاق السعيدي المدير العام لمؤسسة الثقة و محـمد 

طه حسن من مركز األمان العراقي / كركوك .
 - أما الجلســـة الثالثة فكانت عن البـــيئة التمكينية القــــانونية و 
التنظيمية لصناعة التمويل األصغر في العراق فتحــــــدث فيها 
الســيدين حســين عبــد الكريم ابــراھيم المدير التنفيذي لمركز 
األمان العراقـي في كركوك و عبـاس عبـد الرزاق المدير العام 
لمنظمة الثقــة ثم تحـــدث الســـيدين ممثل دائرة المنظمات غير 

الحكومية و ممثل البنك المركزي العراقي عن ھذا الموضوع.    

  يواصل الخبـير المصرفي األســتاذ محــمد صالح الشــماع بــذل 
الجهود في إعداد مقــارنات و تحــليل البــيانات المالية للمصارف 

األھلية ٬ و قـد لوحـظ أن الجهود بــدأت تتضاعف نوعيا بــإصدار ً
مباحـث تختص بـإدارة السـيولة النقـدية ٬ و ھي األمر الهام و الذي 

يؤشر بشكل أكيد مستوى األداء في  المصرف .
  كذلك فقد أنجز مقارنة األرباح الفصلية للمصارف األھلية للثالثة 

ـ  / ۹ /  . ٢٠١۳فصول األولى من العام المنصرم من ١ / ١ ـ ۳٠
و التي تضمنت مجاميع اإليرادات و المصروفــــات و نسبة كـــل 

منهما لالخرى إضافة الى األربـاح المتحققـة مقـارنة بــما 
كانت عليه في الفترة المقبـلة من العام السابــق ٬ و لم يغفل 
الباحث نسبة صافي األربـاح الى مجموع الميزانية العامة 

٬ مع ترتيب النسبة للمصارف التي شملها البحث .
  وترى الرابــطة ضرورة عقــد ندوة خاصة في القــريب 
العاجل  للمصارف للحوار حـول موضوع إدارة السـيولة 

آملين اإلطالع على ھذا البحث لمناقشة معد البحث .
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  اقام " معهد التقدم للسياسات االنمائية " ندوة موسعة ناقش خاللها ازمة 
النظام المصرفي في العراق وسبـل الخروج من ھذه االزمة حـيث قــدم 
الباحـث الدكتور ماجد الصوري ورقـة نقاشـية اسـتعرض خاللها واقـع 

المصارف العراقية بشقيها العام والخاص . 
  وفي مسـتهل الندوة تحـدث الدكتور مهدي الحـافظ رئيس معهد التقــدم 
للسياسات االنمائية عن ھذا الملف المهم والحـيوي مسـتعرضا عددا من 
النقـــاط المهمة .. مبــــينا ان غياب الرؤية االقــــتصادية المتكاملة ھي 
المشـكلة االبـرز في الحـياة االقـتصادية وتشـكل ازمة النظام المصرفي 

احدى الحلقات الرئيسية في ھذا الخلل. 

واضاف الحافظ ان القطاع العام اصبـح اليوم اسـوأ مما كان عليه سابقـا 
نتيجة التردي الواضح في اتخاذ اجراءات لتغيير الهيكل االقـــــتصادي 

وجعله اقتصادا خاصا بالدرجة االولى  .. 
  مستشــار البـــنك الدولي العادة ھيكلة المصارف العراقـــية الخبـــير 
االقتصادي ماجد الصوري  تحـدث مطوال عن الواقـع المزري للقـطاع 
المصرفي العراقـي والمشـاكل الكبـيرة التي يعاني منها .. حـيث يتكون 
٥٤الجهاز المصرفي من  مصرفا منها ۷ مصارف حـــكومية احــــدھا 
٢۳اســـالمي حـــديث التاســـيس وھناك  مصرفا تجاريا خاصا منها ۹ 
١٥مصارف اسالمية ويوج ايضا  فرعا لمصارف اجنبية وھناك العديد 
۳٤من المؤسسـات التي تقـوم ببـعض االعمال المصرفية منها  شــركة 
٢٠٠٠تحويل مالي وحوالي  شركة صرافة تابـعة لمصارف  او تتعامل 
مع مصارف مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريـــــــع

 الصغيرة والمتوســــطة مع شـــــركتين لخدمات الصيرفة االلكترونية 
۸٠٠والبطاقة الذكية اضافة الى حوالي  فرع تابعة للمصارف وموزعة 

على جميع محافظات العراق . 

  واضاف الصوري انه وبـعد صدور قـانون البـنك المركزي  وقــانون 
٢٠٠٤المصارف لسنة  شهد الواقع المصرفي الكثير من المتغيرات من 
بـــينها تحـــرير ســـعر الفائدة والغاء خطط االئتمان وفتح بـــاب العمل 
للمصارف االجنبية سواء عن طريق المشـاركة في المصارف المحـلية 
واطالق حرية التحويل الخارجي والغاء القيود على تحويل االموال عدا 

ما يتعلق بمتطلبـات قــانون مكافحــة غســيل االموال وتمويل االرھاب  
واخضاع جميع المصارف بـما فيها المصارف المتخصصة الى قـانون 

واحد يعنى بالنشاط المصرفي التجاري فقط .

٢٠٠٦  واضاف الصوري انه في  تم توقــيع مذكرة تفاھم بـــين وزارة 
المالية والبنك المركزي العراقي٬ برعاية صندوق النقـد الدولي والبـنك 
الدولي ووزارة الخزانة األمريكية٬ لتحقـيق بـرنامج إعادة ھيكلة النظام 
المصرفي في العراق. وذلك تطبيقـا ألحـد بــنود اتفاقــية اإلســناد بــين 
العراق وصندوق النقد الدولي٬ المتعلقـة بـإعادة ھيكلة مؤسسـات الدولة 
العراقـية تضمنت إعادة النظر بـالهيكل التنظيمي وتشـخيص المشــاكل 

المالية  والتشغيلية والرقابية التي تواجهها جميع المصارف الحكومية.

مظهر محمد صالح : فشل مشروع ھيكلة المصارف
  وفي مداخلة له اكد الخبـــير االقــــتصادي الدكتور مظهر 
محمد صالح ان مشـروع ھيكلة المصارف فشـلت السبـاب 
غير معروفة .. مبــــينا ان المصارف االھلية محـــــاصرة 

بانظمة وقوانين قديمة وان الرقابة القيمة لها ..
  وتحدث صالح عن الودائع.. مشـيرا الى انها بـلغت (٦۷) 
ترليون دينار (٤۳) ترليون منها للحــــــــــكومة المركزية 
والقطاع العام وھذا الرقـم ھو لغاية نهاية حـزيران من العام 
المنصرم ٢٠١۳ وھي التشـمل ودائع الحـكومة لدى البـنك 
) .. اما االئتمـان  DFIالمركزي او صندوق تنمية العراق (
) في  ) ترليون ( ۸٠المصرفي او (القروض) فقد بلغت ( ٢۹

 المائة منها مقدمة من مصارف حكومية .
  اما المدير التنفيذي لرابطة المصارف االھلية عبـدالعزيز 
حسـون فكان له مداخلة ھو االخر اكد فيها على انه اذا اردنا 
تطبـيق المعايير العالمية في العمل المصرفي فالواقــع غير 
مهيء االن لذلك انما نحـن بحـاجة الى وقــت طويل في ھذا 
المجال .. مبـينا ان المصارف العراقـية ليسـت بحــاجة الى 

اغطية خارجية لكونها تعتمد على التعامل النقدي. 
  واشـــــــار حســـــــون الى ان المصارف الخاصة تواجه  
تطبيقــــات اكثر شــــدة من تعلميات التحـــــويل الخارجية 

المنتهية..
   الفتا الى ان اعادة ھيكلة المصارف لم يكن حقيقـــــيا انما 
كان عبـارة عن اعادة قــراءة لبــعض النصوص القــانونية 
الخاصة بـالمصارف .. داعيا الى ضرورة العمل باســلوب 
البطاقــــة التي تتضمن معلومات تفصيلية عن كل مصرف 

وطبيعة عمله. 

وبـين حسـون ان الجهاز المصرفي الخاص يواجه مطبـات 
كثيرة منذ سـنين وھذه المطبـات مسـتمرة ولم تتوقـف ولكن 
بـــــــالرغم من ذلك ھناك تواصل في تنامي موجودات تلك 
المصارف٬ وان الودائع ازدادت بمقـــدار ترليون دينار في 
) مصرفا خالل التســــــعة شــــــهور االولى من العام  )٢۹
الماضي ٬ وھو ما يؤكد ان المصارف الخاصة فـي العـراق 

الزالت تتقدم في السوق.
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 “ اود ان اعرض اليكم بأن االساتذة االاضل كانوا موفقين 
في عرض وتقـديم المعلومات المتعلقـة بــأزمة مصارف 
القطاع الخاص في العراق وبـالرغم من وفرة المعلومات 
المقدمة ھناك حلقة مفقودة وھي عدم التعرض الى الحلول 
المؤدية الى معالجة االزمة ٬ وكان بـــــــــــــخلدي ان يتم 
التعرض اليها بـــصورة مباشـــرة ليكون الجمع الخاضر 
على بـينة من الحـلول المقـدمة تشـفي الغليل وتبــعث الى 

الطمئنينة .
ولعل من المناسب االشارة بـأنه كان في ذھني ان اعرض 
احــــدى عوامل معالجة االزمة ولالســـــف لم يتم لضيق 

الوقت.
من الواضح بأن مصارف القطاع الخاص تعمل في الوت 
الحــاضر وجل اھتمامها معامالت الحـــواالت الخارجية 
والدخول في مزاد العملة للبنك المركزي والحصول على 
ھامش فرق السعر بـين عملية الشـراء والبـيع وربـما كان 
ذلك بسبـــب القـــيود المفروضة على مصارف القـــطاع 
الخاص وحصر معامالت الدولة  بالمصارف الحـكومية 
اضافة الى تعليمات قسم من مؤسسـات الدولة بـعدم قبـول 
الصكوك المصدقــــة وخطابــــات الضمان الصادرة من 
مصارف القــــــــــطاع الخاص والذي ادى الى اضعاف 

الثقــــــة  لدى الجمهور بسبب تلك االخبار.

 ھذا اذا اخذنا بـنظر االعتبـار بـأن منطق البـنك المركزي 
العراقي ھو التعامل طبقا لمبدأ اقـتصاد السـوق ٬ اي ترك 

االمور لتتعادل طبقا لميكانيكية العرض والطلب .
علما بأن تمويل استيرادات الدولة في الوقت الحـاضر ھو 
من قبــــــل المصرف العراقــــــي للتجارة ٬ والذي كانت 
االنشـودة في حـينه بـأنه مصرف مؤسـس لفترة مرحــلية 
وتنتهي وترحـل المعامالت بـعدئذ الى مصارف القــطاع 
الخـاص اضافـة الـى اعـادة التنظيـم لمصرفـي الرافديــن 

والرشيد واالتجاه نحو الخصخصة .
اال ان الذي حصل بأن المصرف العراقـي للتجارة توسـع 
في ذلك وفتح له فروع في المحــافظات ٬وطرق ســـمعي 
خالل االيام االخيرة  بــــأن المصرف المذكور ينوي فتح 

اربعة فروع له وقسما منها في محافظة بغداد.
اقترح ان يبادر البنك المركزي وھو بنك البنوك والراعي 
للسياســـة النقــــدية والمالية الى دعم مصارف القــــطاع 
الخاص باالشـارة الى مؤسسـات الدولة الى توجيه قســما 
من المعامالت المصرفية الى مصارف القـــطاع الخاص 

وفي تقديري بأنها مؤھلة لذلك”...
 

في تعقيب للخبير المصرفي و مستشار مجلس ادارة 
مصرف الشـمال للتمويل واالسـتثمار االســتاذ نافع 
الياس عبــو على الندوة التي اقــامها معهد التقـــدم 
للسياســات االنمائية تحــت عنوان ( مناقشــة ازمة 

المصارف في العراقي) جاء فيه..
 


 

  اكد رئيس ھيئة االستثمار العراقية الدكتور سامي األعرجي٬ 
عزم العراق إنفاق تريليون دوالر خالل الســــنوات العشـــــر 

المقبلة لتحريك االقتصاد.
  وأفاد األعرجي  أن المبـــلغ المقـــرر إنفاقـــه ســــيكون من 
مدخوالت النفط والغاز٬ واالســتثمارات األجنبـــية إلى جانب 
اإلصالح االقـتصادي للمؤسسـات المفترض منها التحـول إلى 

رفد الميزانية باألموال خالل السنوات القليلة المقبلة.
  وذكر أن االسـتثمارات األجنبـية في العراق تتركز بـمعظمها 
في قـطاعات النفط والغاز والصناعات االسـتراتيجية الكبـرى 

التي نتفاوض عليها والمشاريع السكنية الكبرى.
  وقـــــال إن دولة اإلمارات وشــــــركاتها دخلت في عدد من 
المشاريع اإلسكانية الكبـرى المقـدرة قـيمها بـعدة مليارات من 

الدوالرات داخل العراق.
  وتحـدث عن لجنة مختصة بــهيئة االســتثمار تقــوم من أجل 
وضع أســس وضمانات لتحـــفيز االســـتثمار األجنبـــي على 
الدخول في قــطاعات اســتراتيجية كبــرى تنقـــل التكنولوجيا 

للعراق..

  جرت إنتخابـات الهيئة اإلدارية لجمعية االقـتصاديين العراقـيين و قـد 
فاز بالعضوية و حسب تسلسل حصولهم على األصوات كل من السـادة 
٬ بإسم جميل انطوان و محمد معتوق و عبـد الحسـين الياسـري  وماجد 
الصوري و فالح العامري و إكرام عبد العزيز و محمد جاسـم الجنابـي 
و عبد الرزاق السعدي و محمود علوش ٬ و كانت عضوية اإلحتياط من 
نصيب كل من السادة عدنان السهيل و عالء عبد الكريم و بهاء المياح و 

عبد العظيم نعمه كريم و ابراھيم خلف ..






أبـــلغت ھيئة األوراق المالية إدارة مصرف المنصور لالســـتثمار 
بـأنها بـعد دراسـة تقـرير اإلدارة و البـيانات المالية و الكشـوفات و 
اإليضاحـــات الواردة فيه كانت على مســـتوى عالي من المهنية و 
االلتزام بــــالتعليمات و المعايير النافذة ٬ مقـــــدرة ھذه الجهود مع 

التمنيات بالموفقية .
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4. Shariah – Compliant Housing Financing. 
5. Strengthening Islamic Money Market In Indonesia; Lesson 
From Komoditi Syariah Indonesia and Bursa SUQ Al-Sila Malaysia.        
6. On the Dynamic Relationship between Oil Prices and Exchange Rrates: Empirical  
    Evidence from the GCC Countries.  
7. Evaluation of Efficiency and Productivity of Lebanese Banks. 
8. La Finance Islamique, Des Fondements Au Système.  
 

                

ـ لبـنان عدد      صدر عن اتحاد المصارف العربية الذي مقره في بيروت 
٢٠١۳الفصل الرابـــع في كانون األول / ديسمبـــر  للنشــــرة المصرفية 
العربية وھي فصلية متخصصة تعني باألبحـاث االقـتصادية والمصرفية 

والمالية.
    ضم ھذا العدد في الورقة االولى موضوع: تمويل المنافع في الصيرفة 

االسالمية.
  وفي الورقــــــــــة الثانية: دور رأس المال الفكري في تنمية المصارف 
االســـالمية٬ وفي الثالثة: دور المصارف في تحقــــيق األمن الغذائي في 

الوطن العربي٬ أما االوراق الرابعة وحتى الثامنة فهي تضم بحوثا بـاللغة ً
االنكليزية ھي:ـ 

 

  تلقــت رابــطة المصارف الخاصة في العراق رســـالة الدكتور كمال 
محـمد زين المستشـار في المنظمة العربـية للتنمية اإلدارية مع مرفقـها 
الكتيب التعريفي عن فعاليات الدورات التدريبـية التي تقــيمها المنظمة 

٢٠١٤خالل الربع األول لهذا العام  في مختلف الدول العربية .
  وإنطالقـا من الرغبــة الصادقــة لدى الرابــطة و المصارف الخاصة ً

العراقـــــية في التواصل مع ھذه المنظمة العتيدة فإن الرابـــــطة أكدت 
حرصها الشديد على تقـوية و تأطير وسـائل اإلتصال و التعاون معها ٬ 
و رجت الرابـطة تسـهيل إعمام مندرجات الفعاليات المشــار إليها على 

المصارف و الجهات المهمة بها لغرض إيصالها بأسرع وقت ..
   كما أشـارت الرابــطة الى ســعي المنظمة لدى الدول التي تقــام فيها 
الدورات بضرورة تسهيل حصول مرشحـي المصارف العراقـية على 

سمات الدخول لبلدانها .
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  أظهرت البيانات المالية و نتائج األعمال لمصرف االئتمان العراقي للربع األخير كما في 
۳١٤١ / ١٢ / ٢٠١۳  إرتفاع مركزه المالي بمقـدار (  ) مليار دينار حـيث 
٢٠١٢/١٢/۳١بلغ (  ) مليار دينار بـعد أن كان في نهاية العام السابـق كما في   ٦٠٢٫۹٠۷

٥٦١٫٥۷۹البالغ (  ) مليار دينار ٬ و أدناه كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف .

أسـس مصرف االئتمان العراقــي ( غير المدققة )
١۹۹۸أصال في ســـنة  من قبـــل 
عدد من األشـــخاص من العائالت 
العراقية التجارية العريقة وبرأس 
٢٠٠مال بـــــــــــلغ  مليون دينار 
عراقي قبل أن يدرج المصرف في 
سـوق العراق لألوراق المالية في 
. كان بـــنك الكويت  ٢٠٠٤ســـنة 
الوطني أحــد البــنوك الثالثة التي 
منحت ترخيصا للعمل في العراق٬ 
وكان بــــعد ذلك أول بـــــنك ينجز 
عملية شــــراء أحـــــد المصارف 
 ٬ ٢٠٠٥العراقــــية. وفي ســــنة 
استحوذ بنك الكويت الوطني على 
% من رأس مال  ۷٥حـصة تبــلغ 
مصرف االئتمان العراقــي٬ وقــام 
بـنك الكويت الوطني بـزيادة رأس 
مال ھذا المصرف وســـــاعد على 
تطويره ودعمه ليصبح أحـد أبـرز 

المصارف الخاصة في العراق.

الحساب الجاري
حسـاب تحـت الطلب حـيث يمكنك إيداع 
وسحب األموال في أي وقت. يسمح ھذا 
الحســاب أيضا بـــإمكانية إصدار دفاتر 
الصكوك ويزودك ببطاقـة جهاز صراف 
 ٬ ( VISA Debitآلي ( فيزا الكترون 
ولديك  خيار أن يكون حسابـك بـالدينار 
العراقي أو الدوالر األميركي أو كليهما٬ 
علما بأن الحد األدنى للرصيد االفتتاحي 
١٬٠٠٠٬٠٠٠لهذا الحساب  ھو  دينار 

١٬٠٠٠عراقي أو  دوالر أميركي.

 أجهزة الصراف اآللي
تتكون شبـــكة أجهزة الصراف 
اآللي الحـالية من أربـعة عشــر 
جهاز متوفره في كـل فـرع مـن 
أفـــرع مصــــرف االئتمــــان 

العراقي.

بطاقة فيزا إلكترون
بطاقـة فيزا إلكترون مرتبـطة بشــكل 
مباشـــــر بحسابــــــك لدى مصرف 
االئتمان العراقــــــي وتســـــــمح لك 
بـــــــالوصول إلى أموالك على مدار 

الساعة.

بإمكانك استخدام البطاقة محليا أو في الخارج لشراء 
البضائع أو الخدمات.

بطاقة فيزا إلكترون تسمح لك أيضا بسحب المبـالغ النقـدية 
من أي جهاز صراف آلي يحــمل شـــعار فيزا إلكترون في 

٦٠٠٫٠٠٠حدود مبلغ  دينار عراقي لكل معاملة .

(المالغ مليون دينار)
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للتضخم بعض الشيء عن تقـلب 
الظروف االقـــــــــــــــتصادية 
واالجتماعية المرافقــــة.فعندما 
نقــــارن كم ھي الســــرعة التي 
ترتفع فيها نفقــات المعيشـــة مع 
السـرعة التي يتصاعد فيها دخل 
العائلة٬عندھا يســتطيع المجتمع 
حساب مقدار التحسـن الحـاصل 
في مسـتوى معيشـته.فأذا ما فاق 
التضخم (او ارتفاع المســــتوى 
العام لالســعار)اجور االفراد او 
مرتبـــاتهم الشــــهرية٬فأن ذلك 
يعني ان قـــدرتهم على شــــراء 
المجموعة الســــلعية التي كانوا 
يتولون شرائها سابقـا بـأجورھم 
او مرتبـــاتهم الحـــالية امســـت 
متناقــــصة او اقـــــل. والعكس 
صحــيح٬إذ يتحســـن مســـتوى 
المعيشـة ويزداد شـرائهم للسـلع 
والخدمـات عندمـا يفـوق الدخـل 
الشـــــــهري لالفراد الناجم عن 
ارتفاع اجورھم ومرتبــــــــاتهم 
مستوى االسعار٬ما يعني تحسن 
مسـتوى معيشــتهم.تثير بــعض 
المدارس االقــتصادية تســـاؤالً 
مفاده :ھل التضخم مشــكلة على 

طول الخط؟تاتي االجابـــــــــــة ْ
بالقـول: كال٬حــيث يدافع ھؤالء 
ببـــعض الحـــجج التي منها :ان 
التضخم يدفع االفراد ويحــفزھم 

على االنفاق. فبــدال من االدخار ً
الـذي ينتهــي الــى اكتنــاز دون 
تثمير في الطاقـــــات االنتاجية٬ 
تتآكل ثروة االفراد النقــــدية في 
جيوبــهم من دون انفاقـــها بـــما 
يحقـــق منفعتهم في الحــــصول 

على السلع والخدمات  .
  وبـــهذا فأن الصرف خشــــية 
التضخم ســـــيعجل  من االنفاق 
االستثماري ويحفز المستثمرين 
على االســـتثمار والســــيما في 
التكنولوجيا الحــــــديثة  كمهمة 
ً ـ ً عاجلة ولكـن تأخـذ أمـدا طويال
في الوقــــت نفســـــه.والتضخم 

بالنسبـــــــــــــــة للمودعين في  
المصارف ٬ و بسبب الفائــــــدة 

الحقيقـية السالبـة٬فان االحــتفاظ 
بالودائع وبعوائد سالبة٬ يعني ان 
المدخر يدفع فائدة المسـتثمر في 
تســــــديد ديونه عن مبـــــــالغه 
المقترضة من المصارف٬ وھي 
ظاھرة اســــتثنائية في الحــــياة 
االقتصادية.ولكن يبقـى التضخم 
ظاھـــرة خــــطرة خصوصــــاً 
التضخم الحـلزوني عندما ترتفع 
االســعار بــصورة مضاعفة ما 
يتسبـــب بـــتدھور ســــريع في 

مستوى المعيشة.
فعندما يزداد االجر النقدي يعني 
تزايد الطلب على الســــــــــــلع 
والخدمــات ومــن ثـــم ترتفـــع 

االســعار حــلزونيا ويتناقـــص ً
االجر الحقيقـي ثانية على الرغم 

من ارتفاع االجر االســــــــمي!  
وبـــــــــــهذا يؤدي التضخم الى 
زعزعة االستقــــرار ويقـــــلق 
حـــكومات البـــلدان وبــــنوكها 
المركزية في العالم للبحــث عن 
التدابير التي تواجه فيها التضخم 

ً وتجعله امرا قابال للتنبؤ .ً
  ختاما٬لم اجد ابـــلغ مما قــــاله ً

رئيس البــنك المركزي االلماني 
في ثمانينيات القـــــرن الماضي 
(كارل اوتو بـــــوھل) حـــــول 

التضخم معرفا اياه بـــــــــــــأنه ً
كمعجون االسنان...فحـــــــــال 
خروجه من عبــوته يصبــح من 

الصعب اعادة ادخاله إليها!!

نقال عن صحيفة الصباح البغدادية ً
٢٠١٤الصادرة بتاريخ  / ١ /  . ٢۳

مظهر محمد صالح

  لم تعوض الهبــة الرومانســية 
التي منحها مكتبه البيضوي  وال 

النافذة المطلة على حـــــــــدائق  
البـيت االبــيض واشــجاره التي  
مازالت تعانق الســــماء٬ قــــلق 
الرئيس االميركي رونالد ريغـن 
في ايام واليته االولـى مـن العـام 
١۹۸١ميالدية ٬عندما اظهـرت 
البيانات االقـتصادية ان التضخم 
على وشــك ان يبـــلغ معدل نمو 
سـنوي قـد يقــترب في ذلك العام 

١٠من  بــالمائة او اقــل بقـــليل  
وھومن بين المعدالت العالية في 
التاريخ االقـــتصادي الحـــديث 
للواليات المتحـدة.في وقـت اخذ 
الناس  يبحثون فيه عن حلول... 
ولكن الى من تستمع الجموع في 
تلــك االيام٬وھـــي تـــرى فـــي 
التضخم احـــد حــــالتين: اما ان 
ينظف اسـنانهم  واما ان يعطلها 
عن العمل! ھكذا جثـم الفتورفـي 
اعماق قلب الرئيس حـتى اليأس 
ولم تمضى االيام القــــــلية على 
فوزه في االنتخابــات الرئاســية 
التي اترعت قلبه بالسعادة ليفجع 
في التضخم وعنفوانه كقـــــــوة 
تطارد المستقبـل وشبـح يتســلل 
الى جيوب الناس او كمن يتطلـع 
الى الظل حـــــتى يدركه الظالم 
ً .فقد اضاف التضخم  ھما جديدا ً
في جدول اعمال الرئيس حــيث 
قـال عنه :انه كالتمسـاح النهري 

االســـيوي في شراســــته٬ وانه  
كأذرع الســارق في قــوة تهديده 
٬وانه في الوقــت نفســه قـــاتل٬ 

كرجل ابـرح ضربـا حـتى لقــى ً
حــتفه !وبـــغض النظر عن ھذا 
وذاك ٬يعرف التضخم بــــــــأنه 
ظاھرة  االرتفاع المســـتمر في 
االسعارليس اكثر من ذلك.ولكن 
المانع من ان ترتفع االســـــعار 
ببطْي وبـمعدالت طبـيعية قابـلة 
للتنبـوء وبنحــو ۳ بــالمائة على 

سبيل المثال سـنويا وھي المهمة ً
التي تتوالھا البـــنوك المركزية 
والحكومات  في مختلف ارجاء 

العالم في ادارتها  لالقــــــتصاد 
الكلي٬ولكن المشكلة تبـدأ عندما 
يرتفع التضخم بـــمعدالت عالية 
خارج القــــدرة على التنبـــــؤء 
به.فمؤشــرالتضخم يدلنا بـــذاته  
على الوضع االقـتصادي بـرمته 
ومســـتوى صحـــة االقـــتصاد 
الوطني٬ويجيبـــــــــــــــنا على 
تســاؤل:ھل ان االقــتصاد يتجه 
نحـــــو نطاق االضطرابـــــات 
الســــــعرية او التضخم الجامح 
وضعف النمو االقتصادي ام ھو 
متبــاطْي الحــركة ويتجه نحــو 
الركـود وتدنـي معـدالت النمــو 
االقتصادي ام ھو مستقرويحافظ 
على التوقـــعات المتفائلة والنمو 
المستدام؟.فــالشـــــــــــــــواھد 

التاريـخــية٬اظــهرت مخـاوف ْ
كثيرة مـن التضخـم الجامـح فـي 
زعزعة مســـتويات المعيشــــة 
والنمو ســــــــواء في المانيا في 
عشــرينيات القــرن الماضي او 
في ھنغاريا بعد الحـرب العالمية 
الثانية او في زمبابـوي في مطلع 
االلفية الحــالية اوالعراق إبـــان 
العقوبــــــات الدولية  يوم ارتفع 
٥٠معدل التضخم الســنوي الى  
بـالمائة وزاد على ذلك بـكثيرفي 
اشهر بعينها في تسعينيات القرن 

الماضي.
  وعادة ما تتآكل قـــــيمة العملة 
بشــكل متســارع عند حــصول 
التضخم والســـيما الجامح منه٬ 
فتلجأ السلطات الى اصدار فئات 
نقـدية كبــيرة من حــيث قــيمتها 

االســمية ولكنها تتآكل ايضا في ً
قـوتها الشـرائية بـمرور الوقـت 
وعند مبــــــــادلتها بالســــــــلع 
والخدمات.ففي المانيا فـي زمـن 
١۹٢۳جمهورية فايمر ميالديـة 
٬اصدرت الحـــــكومة االلمانية 
) تريليـون  ٠٠ـ١عملة من  فئة (
مارك الماني بـــــغية تســـــهيل 
المدفوعات ومالحقـة االســعار 

الملتهبة.
   كما يخبرنا الواقع االقتصادي  
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أظهرت البــيانات المالية و نتائج األعمال للمصرف  للربــع األخير 
٢٠١۳لعام   إرتفاع المركز المالي للمصرف بــما 
) مليار دينار حــــيث وصل الى (  ) مليار  ۳٥٥٫۸يقـــرب من  ( ۸۸
٢٦۷٫۹دينار بــــعد إن كان في  /  /  (  ) مليار دينار ٬  ٢٠١٢ ١٢ ۳١

وأدناه كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف :-
 

(  غير المدققــة )

( المبالغ مليون دينار )
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  أظهرت نتائج األعمال و البــــيانات المالية للمصرف للربــــع 
٢٠١۳األخير لعام  ( غير المدققــــــــــة ) إرتفاع المركز المالي 
٤٠٥٫۳بحـــوالي (  ) مليار دينار ليصل الى (  ) مليار دينار  ٥۹
۳٤٦٫۳بـعد أن كان في نهاية السـنة السابقــة (  ) مليار دينار ٬ و 

أدناه كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف :



( المبالغ مليون دينار )

تأسـس المصرف بــموجب شــهادة 
التأسيس المرقـمة ٥ش و الصادرة 
من دائرة تسجيل الشركات (كشركة 
مســــــــاھمة خاصة) بـــــــــتاريخ 
٢٠٠۷/٦/١١ و قد حصلت موافقة 
البــنك المركزي العراقــي بــموجب 
كتابــــــه المرقــــــم ١۳٦/۳/۹ في 
١٤/١/٢٠٠۸ على منح المصـرف 
ممارسة الصيرفة الشـاملة و باشـر 
المصرف نشـــــاطه بتقـــــديم كافة 
الخدمات المصرفية للزبائن بـتاريخ 
٢٠٠۸/٢/١۷. وبــــــلغ راس مال 
٠٠ـ١المصرف فـي عـام  (  ١١ـ٢٠

مليار دينار عراقي) 
 



·  فرع الحــــارثية : بــــغداد- حــــي 
الحـــارثية – مقابـــل معرض بـــغداد 

الدولي .
  ·  فرع المطــار : بغداد- مطار بغداد 

الدولي   .
  ·  فرع كربـالء المقدسـة : كربــالء 
المقدسة- مركز المدينة- حي البـلدية 

- مقابل مديرية تربية كربالء .
   ·  فرع االنبـــار : االنبـــار - حـــي 

المعلمين   .
  ·  فرع ذي قار : الناصرية - تقـاطع 

حي اور .
         

· الفرع الرئيســــــي :  الطابـــــــق 
األرضي من مبنى اإلدارة العامة في   

بـــغداد - الكرادة - حـــي الوحـــدة - 
۹٠٢مجاور بدالة العلوية- محلة :   

١٤زقاق:  بناية:  ١٢
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م  عا ل لربـــع األخير  ل ائج األعمال للمصرف  ت ن ية و  ل ما ل ا نات  ا ي بــ ل ا ير  تشــ
نار ٬  يار دي لي بمقدار ( ۸۸ ) مل ما ل ا لمدققة ) رفع مركزه  ا ٢٠١۳ ( غير 
نار في  يار دي بــــــعد أن كان (  ) مل ار  ن يار دي لى (  ) مل ا ٤۷۳ليصل  ٥٦١

يلي : ية للمصرف تظهر ما ل ما ل ا نات  ا ي ب ل ا قة و مقارنة  ب لسا ا لسنة  ا ية  نها



( المبالغ مليون دينار )

 خدمات المصرف
يســعى مصرف الموصل لتقــديم افضل 
واسرع الخدمات لزبائنه الكرام وفيمايلي 

خدمات مصرف الموصل
-إدارة وفتح الحسابــــــــــات الجارية .. 
والتوفير .. والودائع بــالدينار العراقـــي 

والدوالر
- إنجاز اإلعتمادات المســــــــــــتندية .. 

والحواالت الخارجية.
- إصدار خطابــــات الضمان المحــــلية 

واألجنبية بالدينار العراقي .. والدوالر.
- إنجاز خدمات التبـــــادل بــــــالعمالت 
االجنبــــــــية من خالل مكاتب الصرافة 

بأسعار تنافسية
- إجراء التحـــــاويل الخارجية بـــــنظام  

(الوسترن يونين)
- منح القــــروض بــــالدينار العراقــــي 
والـــــدوالر االمريكــــــي ولالفــــــراد 
والمؤسســــات ذات النشـــــاط التجاري 
والصناعي والزراعي والسياحــــــــــي 
والغراض مشـــاريع البـــنية التحــــتيه 

والمرافق العامة.
- خصم الكمبياالت التجارية المختلفة.

- إجراء الحــــــــواالت المالية الصادرة 
والواردة .. بـــــــالدينار العراقـــــــي .. 
والعمالت األجنبـــية وقـــيدھا لحســـاب 
الزبون في أي فرع من فروع المصرف.

- إدارة خدمات األســـهم والســــندات .. 
والمحافظ اإلستثمارية للزبائن .

- إصدار الســـفاتج المتنوعة وبأســــعار 
تنافسية

- إصدار الصكوك المصدقــة .. وقبــول 
الصكوك المتنوعة األخرى برســــــــــم 

التحصيل
- بــيع الســيارات باالقســـاط وفي جميع 
فروع مصرف الموصل المنتشــــرة في 

محافظات الوسط والشمال.
- اصدار بطاقــــــــــات الخصم العالمية 
M) مـــن نـــوع  a s t e r C a r d )
(Debit)وكذلك تم استحـــــداث خدمة 
الموبــــــــــــــــــــــــــــــايل المصرفي 
(MobiCash)وسيتم قريبا استحـداث 

خدمة االنترنيت المصرفي )
E- BANKING
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           جمع وأعداد 
           محمود البرزنجي  

            خبير مصرفي

 وعمليات التأكد والتسويات ومراجعة االداء 
التشغيلي.

د ) عدم توافر نظام اتصال ســليم للمعلومات 
بــــــين مختلف مســـــــتويات االدارة ضمن 
المصرف ٬ خاصة عند  المستويات األدارية 

العليا .
ھـ) عدم سالمة أو عدم فعالية برامج التدقـيق 

ونشاطات الرقابة على معالجة األخطاء ..
  الضبط الداخلي يرتبط بشكل وثيق بـمجلس 

االدارة العليا وھو ليس فقط إجراء او سياسة٬   
بل أنه نظام يتم تشـغيله بشـكل متواصل على 

كل المستويات داخل المصرف . 
  ويعتبــــــــر مجلس األدارة واألدارة العامة 
مسـؤلين عن أيجاد الثقـافة المناسبـة لتســهيل 
عملية الضبـط الداخلي الفعال والرقابــة على 

فعاليته على أساس منتظم .

             
 قد اصبحت اليوم أكثر شمولية ٬ بحيث تعالج 
كل أنواع المخاطر التي تواجهها المؤسسـات 
المصرفية ٬ ومن المتفق عليه اليوم أن عملية 
الضبـط الداخلي الســليم قــد أصبحــت اليوم 

أساسـية جدا بالنسبــة لقــدرة المصرف على ً
الوفاء بـأھدافه وايضا للحـفاظ على الســالمة ً

المالية . 
                                                                             

                                                                         

   إن عملية أيجاد نظام للضبــــــــط الداخلي 
ً الفعال تشــــــكل مكونا اساســـــــيا في أدارة ً

المصرف وركيزة رئيسـية للتشــغيل الســليم 
واآلمن في المؤسسـات المصرفية . ويسـاعد 
توافر نظام قوي للضبط الداخلي على ضمان 
تحقيق أھداف وتطلعات المصرف ٬ ال سـيما 
تحقـيق الربحــية في المدى الطويل ٬ وأعداد 

تقارير أدارية  ومالية يمكن األعتماد عليها .

 
   وكذلك السياســــات والخطط والقـــــواعد 
واألجراءات الداخلية ٬ كما يقـــــــلل مخاطر 
الخســائر غير المتوقــعة أو امكانية الحـــاق 

الضرر بسمعة المصرف.  
  وتشـــير تجارب المصارف التي تعرضت 
لمشـاكل وخسـائر مالية كبـيرة الى أنها كانت 
تفتقـد الى ضبـط  داخلي كفوء وفعال وكان ٬ 

وتحديدا : ً
أ ) عدم توافر رقابـة أدارية ومحاسبـة فعالة ٬ 
الى جانب الفشــل في تطوير ثقـــافة ضبـــط 

داخلي قوية     ضمن المصرف..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ب ) عدم ســــــالمة عملية ادراك وتقــــــييم 
المخاطر المرتبــــطة بنشـــــاطات مصرفية 

محددة ٬ سواء ضمن الميزانية أو خارجها .
ج ) غياب أو فشـل بـنى ونشــاطات الضبــط 

الداخلي ٬ مثل تجميـــع المــهام والموافقــات                                    
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    ربـما تكون فرصة الحـديث 
عــن العمــل المصرفــي فـــي 
العـراق فـي مثـل ھـذا المنتـدى 
الجميل الذي ينظمه اتحــــــادنا 

الزاھر تواصال مع مساعيه في ً
اســتدامة الجهود الخيرة لبــناء 

اقتصاد عراقي سليم.
    وليس من باب االسـتعطاف 
والرأفة بـــــــــــــــأداء الجهاز 
المصرفي العراقـــي وانما ھي 
دعـــوة جـــادة لكـــي ننصفـــه 

وننصف انفســــــــنا جميعا في ً
مواجهة مســـؤولة للتحـــديات 
التي ننفرد فـي مواجهتهـا ومـن 
النادر ان تكون مشابـــــــــــهة 

لتجارب االمم األخرى.
    الجهاز المصرفي العراقـي 

يضم عددا ليس بالقـــــــليل من ً
المصارف الحــكومية واالھلية 

وقســـما منها لديه مشـــاركات ً
خارجية بـــاالضافة الى فروع 
لبـنوك عربـية واجنبـية ويصل 

ً ٥٤عددھا جميعا الى  مصرفا.ً
    وما يالحــــــــظ ھنا ھو ھذا 
التنوع خاصة في مجال الملكية 
الحـــكومية والخاصة وھو أمر 
رغم انه قــديم أي منذ تأســـيس 
١۹٤١مصرف الرافدين العام  
اال انـــه خضـــع للمتغيــــرات 
والمســــتجدات التي رافقــــت 
مســـــيرة الصيرفة في العراق 
خالل ما تجاوز السبـعة عقــود 
واثر بــــــالضرورة فيها كثيراً 

بمؤشر سلبي واضح.
    ان الوقوف امام ھذه العالقة 
يؤشر لنا حالة من عدم التوازن 
او االنسـجام بــعد ان تصاعدت 
االجراءات الحـــكومية في منع 
الـــوزارات ودوائـــر الدولـــة 
ومؤسســــــاتها من التعامل مع 
المصارف االھلية وحــــــصر 
تعامالتهـــا مـــع المصــــارف 
المملوكة للحـــــكومة رغم انها 
كانت تعاني من المشـــــــــاكل 
المعروفة وأھمها: اعادة ھيكلـة 

الجهاز المصرفي الحكومي.

 
وتبـــــــعا لذلك وفي ضوء ھذا ً

التنويـع والعــدد فــان الودائــع 
خضعت للتركيز باستحــــــواذ 
المصارف الحـــــــكومية على 
النسبــة الطاغية منها ولم تترك 
للمصارف الخاصة سـوى اقـل 

من ١٥ % .
    ومع ھذا فقــــــد واكبــــــت 
المصـــارف الخاصـــة علـــى 

التطور واســـتثمرت كثيرا في ً
تطوير البــنية التحــتية وبـــناء 
عالقــــــــات خارجية واعتماد 
وســـــائل االتصال الحـــــديثة 
وزيادات كبــــــيرة في رؤوس 
أموالها للوصـول الـى (٥٠ـ٢) 
مليار دينار وزاد في بــــــعض 
المصارف الى اكثـر مـن ذلـك. 
وظلت تنتظر فتح االبـــــــواب 
امامها للعمل وفي بــــــيئة آمنة 
تعمل في اطارھا الســــــلطات 
المختلفة ذات الصلة بالنشــــاط 
االقتصادي بشـكل عام والمالي 
والمصرفـــي علــــى درجــــة 

الخصوص.

    وفي نظرة فاحـصة لموقـف 
المصــارف الخاصــة المالــي 
٢٠١۳لغاية ۳٠/ ۹/  يتضح لنا 

اآلتي: 
* وصل حــجم الودائع لدى ٢٥ 
مصـرف أھلــي ۹٫۷ ترليــون 
دينار بـعد أن كان ۸٫۷ ترليون 

.  / ٢٠١٢دينار في ۳١/  ١٢
* فيما بــــلغ االئتمان النقــــدي 
٦٠ــ٤٫٠ ترليـــون دينـــار أي 
بنسبــــة ٤١٫۷ % من مجموع 

الودائع مرتفعا على النسبــــــة ً
۳٦٫٢ % التي كـان عليهـا فـي 

نهاية العام السابق.
* ويظهر لنا ذلك ان نسبــــــــة 
الســــــيولة في ھذه المصارف 

٥۸تتجاوز  %.
    كما ان تصاعـد االجـراءات 
الحكومية وتكريسها في التمييز 
فيما  بين المصــارف االھليــة 

 
 وتلك المملوكة للحكومة والتي 
تطرفت كثيرا الى حد ان تطلب 
جهات حـكومية من المصارف 
االھلية ان تســـدد مستحقـــاتها 
بـــــصكوك مسحوبــــــة على 
المصارف الحــكومية٬ حـــيث 

تقـوم حــاليا المصارف االھلية ً
عندما تريد تســديد مستحقــات 
ضريبــــــة الدخل التي تتجاوز 

كثيرا المليار دينار بدفع المبـلغ ً
نقـــــدا للمصرف الحـــــكومي ً

وتطلــب منــه اصــدار صـــك 
بالمبـلغ المر الضريبــة وكذلك 
الحـال بالنسبــة لشــركة توزيع 
المنتجات النفطية التي ال تقبــل 
التســـديد بـــصكوك يسحبـــها 
المصرف الـذي يطلـب تجهيـز 
منتجاتها المستخدمة في تشغيل 
مولدات الكهربـــــــاء الخاصة 

بالمصارف.
    وكذلك ما تطلع علينا بــــــه 
الصحــف من اعالنات مختلف 
الوزارات والدوائر التي تحــدد 
فيها انها ال تقبــــــــل الصكوك 
المصدقـة او خطابـات الضمان 

اال من مصارف بعينها.
    وھذه االمور المؤســـــــفة٬ 
ليسـت وحــدھا ھي التي تؤطر 
عالقــات اطراف العمل المالي 
والنقدي الرسمي وذلك الخاص 
بعالقات السـوق٬ بـل اننا نلمس 
بـــأن التطور صار يبـــتعد عنا 

يوما بـعد يوم نتيجة تزايد حـجم ً
التداول النقـــــدي الذي تتصدر 
مدفوعات الحــكومة الشــهرية 
عـن الرواتـب واالجـور التــي 
٦٫٥تصل الى حــوالي  ترليون 
دينار دون ان تبـــــادر أي جهة 
التخــاذ خــطوة الـــى االمـــام 
باستخدام الوسـائل المتاحـة في 
المصــارف لتنفيـــذ التأديـــات 
والمدفوعات فيما بـــين االفراد 
والمؤسسات والشـركات٬ وھو 
ما عرضناه في مناسبات كثيرة 
على جميع الجهات التنفيذيــــة 

 
 والتشـريعية مؤكدين اســتعداد 
المصارف لتقديم ھذه الخدمات 
عن طريق االنظمـة المتـطورة 

التي تستخدمها حاليا. ً
    مــا يهمنــا ھنــا وفــي ھــذا 
المنتدى الجميل ھـو اننـا اذا مـا 
اردنا ان نمد الجسـور فيما بـين 
رجـال االعمــال فــي مختلــف 
القـطاعات االقــتصادية وبــين 
المصــارف فمــا علينـــا اال ان 

نضع جانبا ما سبـق فهو لم يكن ً
خيارا ألي من الطرفين لكـي ال ً

يســـتمر بـــالضغط ويعيق فتح 
مجاالت التفاھم.

    ان اتحــادنا الزاھر بحــاجة 
الى ان يتقـدم بــما لديه من آراء 
ومقترحـات تسـاعد المصارف 
على توسـيع تمويالتها للســوق 
بعد ان تتهيأ القـناعة التي تعزز 

الثقة الضرورية.
    ونحــــــــــن في المصارف 
الخاصة وفي رابــــــطتها على 
اســـــتعداد لتطوير العالقــــــة 
وتحقـــيق النقـــلة النوعية التي 

نحن حاليا بأمس الحاجة اليها.ً

والسالم عليكم ورحمة هللا ...

قدمت خالل مؤتمر رجال* 

االعمال العراقيين المنعقد ببغداد 
٢٠١٤/١/٢١يوم 

                                                                    عبد العزيز حسون
                                                                      المدير التنفيذي
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 الكبـــرى المملوكة للدولة ومع 
تداخالت نهاية الحرب العراقية 
االيرانية التى انعكســـت كلفتها 
تحمل مصرف االرافدين نتائج 
سياســـة االقــــتراض العالمية 
للدولة العراقــية ودخول النظام 
في حـرب مع العالم في الكويت 
كانت قرارات المقاطعة الدولية 

الضالمة ...
   واصبـح النضام يبحــث عن 
مخارج لالزمة االقـتصادية ... 
لتخليص الدولة وســـــرعة من 
اعباء االدارة االقتصادية وكان 
قــــرارة بـــــأجازة تاســـــيس 
المصارف االھلية بالقانون رقم 
١٢ لســنة ١۹۹٠ معدال بــذلك 
٦٤قانون البنك المركزي رقـم  

١۹۷٦لسنة  .
   وتاسســت مصارف بـــغداد 
والتجاري وغيرھا .... وتوجه 
القـــــطاع الخاص لتاســـــيس 
المصارف بـــــــاندفاع واضح 
واخذ البـــــــنك المركزي على 
عاتقــــه تشـــــجيع ھذا التوجه 
وحــصر اھتمامه في مراقبـــة 
نشاطهابـتركيز على محــوري 
الســــيولة وســـــعر الفائدة ... 
وتقــــــدمت المصارف لتمويل 
القطاعات االقتصادية التجارية 
بشـــــــكل خاص ...وواجهتها 
مشـــــــــــاكل ومخاطر العمل 
المصرفـــي المعتـــادة وفــــي 

مقدمتها :-
١- عدم كفايـة رؤوس االمـوال 
لمواجهة الحــــاجة الواقـــــعية 

للتمويل .
٢- محــــــــــدودية الضمانات 
المقبــــولة وكانت العقــــارات 
المصدر البارز لهذه الضمانات 
وما فيهـــــــا مــــن مشاكـــــل 

  وكانـــت ھـــذة المصــــارف 
تمــارس عملهــا دون العنايـــة 
الكافيه بعناصر سـالمة الوضع 
المالي ودون تطبـيق الضوابـط 
المتعـارف عليهــا فــي العمــل 
المصرفي الرأسمالي ..... وقد 
غطى انتمائها للدولة  علـى ايـه 
مالمــــح لتاثيــــر المخــــاطر 
المصرفيــة  االئتمانيــة  منهــا 
والمتعلقـة بالســيولة خاصه فلم 
تكن ادارتها تتحــــفظ بــــعناية 
لمواجهــة مخـــاطر االئتمـــان  
وتعتمد بشـــــــكل واضح على 
انتمائها للدولة وســـــلطتها وال 
تخشى مخاطر السيولة بـكونها 
مؤسســـات الدولة  وتحــــتمي 
بــــمركزھا  المالي وقـــــوتها 

كسلطة عامه .
 

   لقـد تاسـس البــنك المركزي 
العراقي في ضروف اقتصادية 
وسياســية مناسبـــة في الوضع 
الداخلي ومرتبـــــــكة  جدا في 
الضرف الدولي بتأثير التحـول 
النمط الرأســـــــمالي نحـــــــو 
االمبــريالية وبـــروز النموذج 
الســـوفيتي كتطبيقـــات عملية 
للنظرية االقــــــــــــــــتصادية 
االشــــــتراكيه بـــــــتاثير ھذة 
الضروف الدولية المعقـدة وكذا 

بــتاثير االستشــارة البــرطانية  
ذات الصفة المتفردة ....

   توجة البــــــــــنك المركزي  
العراقي الى االلتزام  بتعليمات 
وضوابـــــط صندوق النقــــــد 

الدولي.
  وتم اصدار  قــــــانون العملة 
الوطنية  وقــــــانون البــــــنك 
المركزي .... وتحديد دوره في 

مراقبـة  النشـاط المصرفي ...  
وتمركز دوره بوضوح فــــــي 

الدور الجديد للبنك المركزي

 مجال مراقبــــــة التحــــــويل 
الخارجي وتحديد اسعار الفائدة 

.... ومراقبـة مسـتوى السـيولة  
فـي المصـارف االھليـة .. ولـم 
تبــلور مالمح سياســـة نقـــدية 
واضحة حتى حـدثت متغيرات 
سياسـية كبـيرة  انعكسـت على 
السياسات االقتصادية بقرارات 
٦٤ــ١۹التاميـم عـام  وانتهــت 
بذلك مرحـلة وجود المصارف 
االھليـة ودمجــت المصــارف 
التجارية الحــــــــــــكومية وتم 
االحـــــــتفاظ بـــــــالمصارف 
االختصاصية الحكومية وتاكيد 
دورھا .... واســـــــتمرت ھذة 
١۹۷٦الفترة لغاية عام  حـــيث 
صدر قـــانون البـــنك المركيز 
١۹۷٦العراقي رقـم  لسـنة   ٦٤
واكد ھذا القـــــانون تحــــــريم 
مســاھمة القـــطاع الخاص في 
العمل المصرفـي والمالـي ولـم 
تعد ھناك جاحــــــة للمصارف 
الحكومية لسياسات الحماية من 
مخـاطر االئتمـان او التخطيـط 
لتجنبها بـنفس الجديه المطلوبـه 

في القـــطاع الخاص.... وكان  
االنتماء للدولة ســــندا كبــــيرا 
لمتانــة الوضــع المالــي لهــذه 

المصارف .

تاســــيس المصارف االھلية : 
مرحلة جديدة :-

  انعكســـت المتغيرات الدولية 
وخاصة منها ما يتعلق بحســــم 
الصراع الدولي لصالـح الـدول 
الرأســـمالية والتقـــطت الدولة 
العراقـية ھذا التوجة من بـوادر 
التغيير في سياســات االتحـــاد 
السوفيتي االقتصادية منذ عــام 
١۹۸۷ وتوجهت لخـصخصت 

عدد من المشاريع االقتصاديــة    

كريم حمود فرج
محاسب قانوني

خبيرمالي ومصرفي

اعداد

    يقــــــــف من يؤرخ لتطور 
العمـل المصرفـي فـي العـراق 
امام عدة مراحــــل واضحــــة 
الخصائص ومرتبـــطة بقــــوة 
بـــتطور البـــيئة االقـــتصادية 
الحــديثة للبــلد وتعكس بشــكل 
مؤكد دور الشرائح الرأسـمالية 
المتوجة  نحــو االســـتثمار في 
تأســـــيس المصارف وادارتها 
ففي نهاية القـرن التاسـع عشـر 
وبـداية القـرن العشـرين  كانت 
المصارف العراقـــية اجنبـــية 
وفي االغلب فروعا للمصارف 
االوربــية الكبــيرة ومرتبـــطة 
بشكل مباشـر بـأليات السـيطرة 
االستعمارية وحيث كانت بـنية 
المؤسســـات االقـــتصادية في 

العراق كذلك ...... 
  فقـــــــــد كانت تلك االدارات 
اجنبــــية في الغالب وتطبـــــق 

اساليب رقابة وتحسس مخاطر  
بسـيطة بســاطة اليات النشــاط 
االقـتصادي في البـلد في حــينه 
وتركـــز فـــي ادارة وتمويـــل 
التجارة الدولية وقـد انتهت ھذة 
التجربــــة بــــكافة خصائصها 
النوعية االساســــية ( الملكية ٬ 
االدارة ٬ نــــوع المخـــــاطر ٬ 
االنتشـــار الجغرافي ) بقــــيام 
١۹٢١الدولة العراقــــــية عام  
وتبــــلور مالمح االستقـــــالل 
السياسـي واالقـتصادي ببـروز 
المؤسسـات المالية والمصرفية 
التي تنظم اعمالها القـــــــوانين 
العراقـــية وكان لتاثير الموارد 
النفطية دورا في تبـــلور الدور 
االقـــــــتصادي للدولة واتضح 
بـــجالء بتاســــيس المصارف 
االختصاصيــة ( الزراعـــي ٬ 
الصناعي ٬ العقـــــاري ) ثــــم 
بتاسيس مصرف الرافديـــــــن
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 ابـــرزھاوجود قـــوانين  تمنع 
مصادرة البـــيت الســــكني ... 
وضيق حـجم الملكية العقــارية 
التجارية وصعوبـــة اجراءات 
الرھن ووضع اشارات الحـجز 
واضافـــة الـــى ان مصـــادرة 
العقــارات  التضمن تحــويلها 

الى سيولة نقدية بشكل سريع .

مرحــــــلة النضوج ومواجهة 
المخاطر المصرفية باالساليب 

المعروفة والمجربة دوليا :-
    لقد حسـم االحـتالل الغربـي 
بقيادة الواليات المتحـدة التوجه 
االقـــتصادي للدولة العراقـــية 
وانعكس ذلك بـــــوضوح على 

المصارف االھلية باتجاھين :
أ - الثقــة بالمستقبــل : بالنسبــة 
لسياســــات الدولة العراقـــــية 
االقتصادية ومنها تبـلور الدور 
البـــــــارز لهذة المصارف في 
عملية تمويل االنشـــــــــــــطة 
االقـتصادية وبــالتالي الحــاجة 
الى رؤوس اموال كبـــيرة التي 
اصطدمت بــعائق واضح تمثل 
في ھروب الكثير من اصحـاب 
االموال بـــــــــاموالهم ورجال 
االعمال بأنفســهم خارج البــلد 
وتحــول توجهات االقـــتراض 
لتمويل المقـاوالت والمشــاريع 

الحكومية .

ب - بـروز الحــاجة الى ادوات 
التمويــل واالدارة المصرفيـــة 
وخاصـة الكفـالت المصرفيــة 
الداخليــــــــة والخارجيــــــــة 
واالعتمادات والسحوبـــــــات 
المســـــــــتندية وتمويل رجال 
االعمال لسد ثغرة السيولة بـين 
مرحـلة البـدء بـتنفيذ المشـاريع 
واستحــصال قــيمتها بـــانجاز 

الذرعات الدوريه.
ج - لقـــد طبـــعت التحــــوالت 
الجديـــــــدة ظروف عمـــــــل 
المصارف االھلية بالخصائص 

التالية :-
١- الدخـــول فـــي معامـــالت 
انتمائية كبيرة متنوعة تشمــــل

 االقراض والضمان المصرفي 
وتوســع لذلك حـــجم المخاطر 

بشقيه النقدي والتعهدي .
٢- البــروز الواضح للحـــاجه 
للكفـاءات االداريـة المختصــة 
بــــــالعمل المصرفي وخاصة 
ناحـيه التحسـب لمخاطر العمل 
المصرفي بـــــخطيه االئتماني 

وادارة السيولة .
۳- اســتخدام النظم االلكترونية 
المعروفة في ادارة المصـارف 
التي تحــتوي على مؤشـــرات 
متعدده لتاشير المخاطر وبـيان 
اسبابها وارتباطاتها بالسياسات 

اليومية للمصرف .
٤- تطوير البـــــــنك المركزي 
الســـاليب رقابـــته للمصارف 
باستخدام التقارير الدورية عن: 
أ - الســيولة بــموجب معادالت 

بازل للمرحلة الثالثة .
ب - توفيــر المرونـــة الكافيـــة 
لسعر الفائدة بأعتبـار ما يقـرره 
مؤشـــــرا يتضمن قـــــدرا من 
المرونـة التـي تضمـن امكانيـة 
المنافســة من ناحــية وحـــماية 
السياسـة النقــدية المقــررة من 

ناحية اخرى .
ج - التدخل المباشــــــر لمواجه 
مخاطر االئتمان النقـــــــــــدي 
والتعهدي بــاصدار مؤشــرات 
الالئحـة االرشـادية الحتســاب 

مخاطر االئتمان .
٥- مواجهة االدارة المصرفيـة 
بــــضرورة  اســــتخدام النظم 
الحـــــديثة في مواجهة مخاطر 
العمل المصرفي وقــد اصبـــح 
لهذا المحور اطارا عاما يتكون 
من التفاعل بين توجيهات البنك 
المركــــــــزي المتضمنـة فـي 
مفرداته رقابـــته على نشــــاط 
المصــارف االھليــة وتـــطور 

عمـــــل االدارة المصرفيــــــة  
بأســتخدام مؤشـــرات اضافية 
تتضمنها اسـاليب ادارية ضمن 
النظم المنقولة عن العالم النتقدم 
او اجتهادات االدارات العراقية 

على ضــوء خبراتها.

 
 

١- التقــــــرير المالي اليومي 
ويتضمن مؤشـرات واضحــة 
عن مقــدار الســيولة النقـــدية 
وخطوط حـــــــمراء عن عدم 
توفر نسبـة السـيولة المقــررة 
بـــتعليمات البــــنك المركزي 
وتجاوز نسب االئتمان النسب 
المقــررة بقـــانون المصارف 

النافذ .
٢- تقــــــــــــــرير اداري عن 
القــروض المستحقـــة .... او 
التي استحقــت خالل اسبـــوع 
لتتولــى االدارات المختصـــة 
أتخاذ اجراءات ألبـــــــــــالغ 
الزبائن واستكشاف توجهاتهم 
للتســـديد او التفاوض حــــول 

اجراءات اخرى .
۳- تقرير دوري عن خطابات 
الضمان الداخليـة والخارجيـة 
قبل شهر من تاريخ استحقاقها 
واتخاذ اجراءات بتقــــــــرير 

موقفة منها .
٤- تقــــــــــــــرير دوري عن 
االعتمادات المسـتندية التي لم 
تصل مسـتندات شحـنها وفقــا 
لعقــــــــد فتح االئتمان او انها 
وصلت ولم يراجع اصحابــها 

لتخليصها .
٥- تقــرير دوري عن نشـــاط 
الخدمة المصرفية ( الحواالت 
المبــــــتاعة ٬ والمبـــــــاعة ٬ 
والصكــــــــــــــــــــــــــــوك 
المحجوزة..الخ)وحــــــجمها 
وتحـــــصيلها في االوقـــــات 
المناسبــة ومقــدار االيرادات 

المتحققة عنها.
٦- اعداد التقــــــــــــــــــارير 
الدوريـــــةللبــــنك المركزي 
العراقـي في اوقـاتها المقـررة 
ومطالعة المؤشـــــــرات التي 
تظهرھــا وخطورتهــا علـــى 

ادارة العمل المصرفي.
۷- تقــارير دورية عن كبـــار 
زبائن المصرف والتـطورات

 ابـــــرز اســـــاليب مواجهة 
المخاطر المصرفية بواسـطة 
النضم المالية والتقــــــــارير 

الدوريه :-

 
الجاريـــة علـــى اوضاعهـــم 
المالية وتاثيرھا على عالقتهم 

بالمصرف .
۸- نضـــام معلومـــات عــــن 
المؤسســـــات االقـــــتصادية 
ورجال االعمال البــــــارزين 
تتضمن امكانية التعرف علـى 
اوضاعهم وتحـــديد موقــــف 
للمصرف من حدود ومحـاور 

التعامل معهم .
۹- تطوير نظام معلومات ماليه 
عن االدارة المالية للدولة ابتداء 
من الموازنات الســــــــــــنوية 
وتوجهات االساســـية وابـــرز 
المشــــــــــاريع التي تتضمنها 
وتحديد احـتياجاتها من التمويل 
والخدمات المصرفية وتقـــدير 
حــــــجم االموال التي تضمنها 
الدوله في االقـتصاد والمحـاور 
التي ســــــــــتؤثر فيها وتوجيه 
سياسـات المصرف لالســتافدة 
منها وتجنـب مخـاطر التعـاون 

معها .
١٠- تتدبـــر تاثير السياســـات 
الماليــة للدولــة خاصــة عـــن 
طريـق الموازنـة العامـة علــى 
حـجم الكتلة النقــدية المطلوبــة 

الداراتها .
١١- التعرف على حــــــــــجم 
التعامل الدولي المطلوب لتنفيـذ 
الموازنة العامة واحــــتياجاتها 

للعملة الوطنية واالجنبية .
١٢- تقارير دورية عن التطور 
المصرفــي ومعرفــة الكـــادر 
وتاثيرھا على تجنب خســــائر 

العمل اليومي .
١۳- متابـــــــــــعة التطورات 
االقــتصادية والنقــدية منها في 
االقليم والعالم ... وتأمين وجود 
ارشــــيف منظم يمكن الرجوع 
اليه بسهوله لتحقيق ھذه الغاية.
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٢٠١۳تشير البيانات المالية و نتائج األعمال للمصرف للفصل الرابـع لسـنة  
۷٥۹الى زيادة المركز المالي للمصرف بمقدار (  ) مليار دينار فوصل الى (  )مليار دينار  ٥٠
۷٠۹٫٢بعد أن كان في نهاية السنة السابقـة كما في  /  /  (  ) مليار دينار ٬ و فيما  ٢٠١٢ ١٢ ۳١

يلي كشف بمقارنة البيانات المالية للمصرف :-

 ( غير المدققـة )

( المبالغ مليون دينار )




 في مبادرة األولى من نوعها ستقيم 
إدارة المصرف المتحـد لالسـتثمار 
بـالتعاون مع الرابـطة الدولية للقـيم 
) و مقـــرھا  IAHVاالنســانية ( 
األردن لتطوير واقــــــع المرأة في 
العراق و ذلك بــــــهدف من خالل 
٦٠تدريب (  ) موظفة من الكـوادر 
النســـــائية المصرفية ٬ و قـــــد تم 
۳۳ترشـــــيح (  ) من منتسبـــــات 
المصرف و ( ۹ ) منتسبات من كل 

من المصارف الخاصة العراقــــية  
وھي كل من : كوردستان ٬ الشرق 

األوسط ٬ الشمال ) علما بـأن دورة ً
التدريب ســـــــتكون في تخصص 
المحاسبة و الحـصول على شـهادة 
الدبـلوم مصدقــة من قبــل الجامعة 

األردنية .
ستقـــام الدورة في مبــــنى اإلدارة 
العامــة للمصـــرف و لمـــدة ( ٦ ) 
أسابـيع يحـاضر في الدورة أســتاذ 
متخصص من الجامعة األردنية .  
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   وكـان ھــذا التــطور نتــاج 
التقــــدم العلمي واســـــتخدام 
الطاقـــــــة الذرية لالغراض 
السلمية لخدمة التنميةالشـاملة 
لصالح رفاھية البشر٬ فانتشر 
مصطلــــــــح ( التجــــــــارة 
األلكترونية ) (والعقـــــــــود 
االلكترونيـة ) لذلــك وجــدت 
ھيئة االمم المتحـــدة ضرورة 
مواكبــة القــانون الدولي لتلك 
التطورات لكي يؤمن التعامل 
المشـــروع بـــتلك الوســـائل 
العلمية بـــــما يحـــــافظ على 
ايجابـــــــــــــــــــياتها ويمنع 
سوءاسـتخدامها فقــامت لجنة 
االمم المتحــــــدة للقــــــانون 

التجاري الدولي باعداد:-  

2٢٠١٠ـ وفي ســنة  ناقـــش 
مؤتمر عربي قانوني عقـد في 
ـ   ١٤دبي خالل الفترة من  ١٢
٢٠١٠ديسمبـــر  (مشـــروع 
القانون العربي  االسترشادي 
للمعامــــــالت التجاريـــــــة 
االلكترونيــة ) الـــذي اعـــده 
المركز العربــــي للبحــــوث 
القــانونية والقــضائية التابــع 

لمجلس وزراء العدل العـرب  
. (3)

3٢٠١٠ـ  وفي ســــنة  كذلك 
وقــع الســـادة وزراء الدخلية 
والعدل العرب (االتفاقـــــــية 
العربـــية لمكافحـــة غســــل 
االمـوال وتمويـل االرھـاب )  
التي  اعتنت  بالرقابــة  على  

حركة  االموال والتدابيــــــر

مقدمة 

  في اواخر القــــرن الماضي 
شـــــــــهدت التجارة العالمية 

تطورا واســعا في اســـتخدام ً
وســائل االتصاالت الحــديثة 
كالتلكــــــــس والفاكــــــــس 
والكومبـــــــيوتر واالنترنيت 
وذلك في عرض البــــــضائع 
والخدمات وابـــرام العقــــود 
التجارية والتحـويالت المالية 
وخاصة فيما بــين المصارف 
والمؤسسات المالية االخرى.

 

  
 وحــثت الجمعية العامة لالمم 
المتحــــــدة في القـــــــرارين 
المشاراليهما الدول االعضاء 
االســــتفادة من مشـــــروعي 
القـــــانونين المذكوريين عند 
صياغة تشـــريعاتها المنظمة 
للتجـــــــارة االلكترونيـــــــة 
والمعامالت والتوقـــــــيعات 

االلكترونية       (1 ).
ولم تتخلف الجامعة العربـــية 
ومجالســــــــــــــها الوزارية 
المتخصصة عن مواكبـــــــة 
التطورات االممية فـي مجـال 
التنظيم القــــــــانوني للتجارة 
والمعامالت االلكترونيـة فـي 
الدول العربية ومن اھم صور 

تلك المواكبة :ـ
1٢٠٠۸ـ في ســـنة  صدرت 
عن مجلس الوحــــــــــــــــدة 
االقـتصادية العربـية (اتفاقـية 
تنظيم احـــــــكام التوقـــــــيع 
االلكترونــــي فــــي مجــــال 
المعامـالت االلكترونيـة فــي 

الدول العربية )   (2 ).

 الواقـــعة على المؤسســــات 
المالية بــما يفرض الحــرص 
على حــــــــــماية المعلومات 
االلكترونية وســـالمة ودقـــة 
التحـويل االلكتروني لالموال 

.( 4)    .
ـ وفي ســــنة  ايضا   4٢٠١٠
صدرت االتفاقـــية العربــــية 
لمكافحــــــة جرائم تقـــــــنية 
المعلومــات  التـــي اھتمـــت 
بتحـديد (جرائم التقـنية ) ذات 

الصلة بالوسائل االلكترونية .   
  .(5)

وقد كانت ومازالت جمهورية 
العراق حريصة على مراعاة 
التطورات العالميـة فـي ادارة 
مؤسســــات الدولة والمجتمع 

بـاتجاه الحــوكمة االلكترونية  
من خالل المصادقـة على اھم 
االتفاقـيات االممية والعربــية 
ومنها ذات الصلة بـــــــتامين 
ســـالمة التجارة والمعامالت 
االلكترونية بــما يمنع ويقــمع 
شــتى صور الفســاد االداري 
والمالي التي يحـــــــــتمل ان 
ترتكب بواســــــــطتها(٦ ) ٬ 
واعتمدت جمهوريـة العـراق 
وســـائل متعددة لمنع وقــــمع 
الفساد االداري والمالي الناجم 
عــن التجــارة والمعامـــالت 
االلكترونيـة ومـن اھــم ھــذه 
الوسـائل ( الرقابـة والتدقــيق 

االلكتروني ) 
وفي ھذه الدراســة ســـنتناول 

الموضوعات التالية :ـ 

  
ـ القـــانون النموذجي بشـــان 
التجــارة االلكترونيــة الــذي 
اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة 
ـ  /كانون االول  ١٦بقــــررھا 

١۹۹٦ديسمبر ـ   .
ـ القـــانون النموذجي بشـــان 
التوقـــيعات االلكترونية الذي 
اعتمدته الجمعية العامة لالمم 
١٢المتحدة في  /كانون االول 

ـ  . ٢٠٠١ـ ديسمبر 

( ١ - ٢ )

المبحث االول
  عناية المشـــرع العراقــــي 
بتشـــــــريعات تنظيم التجارة 

والمعامـــالت االلكترونيــــة  
انطالقـا من الوعي العام بــان ً

التنظيم القانوني السليم للنشاط 
االنساني العام ھو احد سـمات 
رقــــــي الدول والمجتمعات٬ 
وواحــــــــد من اھم ضمانات 
تحقيق االمن والسـالم وتامين 
العدالة واالستقــــــــرار على 
مختلف المســـتويات الوطنية 

وااالقليمية واالممية .
  ويفتخر العراق بــأنه موطن 
اقدم التشريعات القانونية ومن 
الدول الحـريصة على ســيادة 
القـــانون وتامين الحــــريات 
العامة واحــــترام الحقـــــوق 
االنسـانية لذلك لم يكن غريبــا 
اھتمام  المشـــرع العراقــــي 
بـــالتعاون القــــانوني الدولي 
والتجاوب مع احكام المواثيق 
الدولية بــــــــــــاالنضمام او 
المصادقــــة عليها بقــــوانين 
عراقــــــية تاخذ سياقــــــاتها 
بالتطبـــيق العملي في ميادين 
عمل الســــلطات القــــضائية 

والتشريعية والتنفيذية.  

 

المحامي : عبد الوھاب عبد الرزاق التحافي 

والمعامـــــالت والجرائــــــم 
االلكترونية .

ـ عناية ديوان  المبحـث الثالث 
الرقابــــة المالية االتحــــادي 
بالرقابة والتدقـيق االلكتروني 

..
وهللا الموفق....

                                  

ـ عناية  المبحــــــــــث االول  
المشرع العراقـي بتشـريعات 
تنظيـم التجـارة والمعامــالت 

االلكترونية .
ـ اھتمام  المبحــــــــــث الثاني 

الدراســـــــات القــــــــانونية  
بموضوعات الــتجـــــــــارة               
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ـ قــانون المصارف رقــم 11
۹٤ لسنة ٢٠٠٤ .

ـ قـانون مكافحـة غســيل 12
٢٠٠٤االموال رقم ۹۳ لسنة   

ـ قـانون البــنك المركزي 13
 . ٢٠٠٤رقم ٥٦ لسنة 

ـ قــــانون المفتشـــــون 14  
العومييون رقـــم ٥۷ لســــنة 

. ٢٠٠٤
ويمكـن ايجـاز اھـم اتجاھـات 

تلك التشريعات بما يلي :ـ 

ـ تشـــجيع اعتماد التجارة  اوال
العراقـــــــية لنظم المعلومات 
االلكترونية الدوليـة والتوافـق 
مــع اتجاھــات لجنــة االمـــم 
المتحـــدة للقــــانون التجاري 

الدولي .
ثانياـ  االلتزام بـــــــاتجاھات 
مجلس الوحــدة االقـــتصادية 
العربــــــية نحـــــــو التكامل 
االقـتصادي العربـي بـاعتماد 
قواعد قانونية موحدة في شان 
تنظيم احـــــــكام التوقـــــــيع 
االلكترونــــي فــــي مجــــال 
المعامـالت االلكترونيـة فــي 

الدول العربية .
ـ تطبـيق احـكام الدسـتور  ثالثا
العراقــي النافذ الصادر ســنة 
٢٠٠٥بــــــــــان تكفل الدولة 
اصالح االقــتصاد العراقـــي 
وفق اسـس اقـتصادية حــديثة 
بــما يضمن  اســـتثمار كامل 
مـوارده ٬ وتنويــع مصــادره 
وتشـــجيع القــــطاع الخاص 
٢٥ـــوتنميتـــه (مـــادة  مـــن 

الدستور ).

يســـاھم في بـــناء القـــدرات 
المادية والبشــــرية والمعرفة 
لتوظيف تكنلوجيا المعلومات 

واالتصاالت في العراق .
ـ تشـــــجيع صناعة  خامســــا 
االنترنيــــــت وتكنلوجيــــــا 
المعلومـات وتنميتهـا وتنظيـم 
خدمات التوقـــيع االلكتروني 
والمعامـــالت االلكترونيــــة 
وتوفير االطار القــــــــانوني 
الســــــــتعمال الوســــــــائل 
االلكترونيـــة فــــي اجــــراء 
المعامــــالت االلكترونيـــــة 
وتعزيز الثقــــة في صحـــــة 
المعامــــالت االلكترونيـــــة 
وسالمتها ٬ وبـخاصة العقـود 
االلكترونيـــــــــــة واالوراق 
التجارية والمالية االلكترونية 
والتحـــــــــــويل االلكتروني 

لالموال .

ـ المركز التدريبـي في ديوان  ـ
الرقابــــة المالية االتحــــادي 
المقرر بموجب القانون رقــم 

االموال العراقي واالتفاقـيات 
الدولية والعربــــــــــــية التي 
صادقـــــــت عليها جمهورية 

العراق وانضمت اليها ...
  واحـدثها االتفاقــية العربــية 
لمكافحــــــة جرائم تقـــــــنية 
المعلومـات المصـادق عليهـا 
٢٠١۳بالقانون رقم  لسنة   ۳١
٤٢۹٢( وقـائع عراقـية رقـم  

 . ٢٠١۳/۹/۳٠في 
ـ االســـهام بــــالنهوض  ثامنا 
بواقع العلوم والتكنولوجيا في 
العراق ومواكبـــة التطورات 
العلميــة والتكنولوجيــة فـــي 
العالم بـما يســهم في ترســيخ 
المقــومات االساســية للتنمية 
االقــتصادية واالجتماعية في 
العراق ( المادة ٢ من قـــانون 
وزارة العلــوم والتنكنلوجيـــا 

٢٠١٢رقم  لسنة  ) . ۷٥

ـ االرتقـــاء ببـــرامج  سادســا 
تاھيــل وتدريــب المالكـــات 
العراقــية على ادارة االجهزة 
والمعـــــدات االلكترونيــــــة 
وانجـاز المعامـالت االداريـة 
والمالية بواســـطتها وضمان 
ســــــالمتها وامنها وذلك من 
خالل جهود عدد من المراكـز 

العلمية واھمها:-  
ـ االكاديمية العراقية لمكافحة   ـ

الفساد  في  ھيئة النزاھـــــــة

ـ منع وقـــمع الجرائم  سابـــعا 
االلكترونية وبــــــــــــخاصة 
المنظمـة منهــا وعلــى وجــه 
الخصوص جرائم غســــــــل 
االمـوال وتمويــل االرھــاب 
والفســـــــاد االداري والمالي 
واالحــتيال على المؤسســات 

الماليـة  والمصرفيــة  علــى  
وفق  قانون مكافحـــــة غسل 

( البقية في العدد القادم)

 
  ومن اھم التشـــــــــــريعات 
العراقـــــية النافذة حــــــاليا ٬ 
المكرسـة لمهام تنظيم التجارة 
والمعامـــالت االلكترونيــــة 
لالسـهام في مكافحــة الفســاد 

االداري والمالي :ـ 
ـ قـــانون رقـــم ١١لســـنة  1
٢٠١۳ تصديق اتفاقية انشـاء 
االكاديمية الدولية لمكافحــــة 

الفساد .
ـ قــانون رقـــم ۳١ لســـنة   2
٢٠١۳ لتصديق االتفاقـــــــية 
العربية لمكافحـة جرائم تقـنية 

المعلومات .
3ـ قانون التوقـيع االلكتروني 
والمعامالت االلكترونية رقـم 

۷۸ لسنة ٢٠١٢. 
ـ قـــانون المصادقـــة على   4
اتفاقـية تنظيم احـكام التوقــيع 
االلكترونــــي فــــي مجــــال 
المعامـالت االلكترونيـة فــي 
الدول العربية رقم ١٠١ لسنة 

. ٢٠١٢
ـ قــانون تصديق االتفاقــية   5
العربـــية لمكافحـــة غســــل 
االمـوال وتمويــل االرھــاب 

. ٢٠١٢رقم ٦٢ لسنة 
ـ قــانون رقـــم ۹۹ لســـنة   6
٢٠١٢ تصديق االتفاقــــــــية 
العربـــية لمكافحـــة الجريمة 
المنظمة عبــــــر الحــــــدود 

الوطنية.

7ـ قـــانون رقـــم ۹٤ لســـنة 
٢٠١٢ تصديق االتفاقــــــــية 

العربية لمكافحة الفساد .
8ـ قــانون ھيئة النزاھة رقــم 

۳٠ لسنة ٢٠١١. 
ـ قــــانون ديوان الرقابــــة  9
۳١المالية االتحـــادي رقــــم  

 . ٢٠١١لسنة 

ـ قــانون رقــم ۳٥ لســنة 10
٢٠٠۷ بــــخصوص انضمام 
جمهورية العراق التفاقــــــية 
االمم المتحدة لمكافحة الفساد 

رابـــعاـ  تنفيذ قـــرار مجلس 
الوزراء العراقــــــي الصادر 
٤٦بـــموجب االمر الديواني  
٢٠٠۹لسنة   بـاعتماد الخطة 
المركزية للحـــــــــــــــوكمة 
االلكترونية من قبــــــــــــــل 
الوزارات والحـــــــــكومات 

المحلية واقليم كردستان بمـــا

 

۳٠(بــموجب القــانون رقــم  
٢٠١١لسنة   ).

ـ مركــز التدريـــب المالـــي  ـ
والمحاسبـي في وزارة المالية 

بـموجب نظامه الداخلي رقــم   
 . ٢٢٠١٢ لسنة 

ـ مركز البحـــوث العلمية في  ـ
وزارة العلـــــــــــــــــــــــوم  
والتكنلوجيا(بـموجب القـانون 

.( ٢٠١٢رقم لسنة  ۷٥

٢٠١٢  لســنة ( التعديل  ١٠٤
االول لقــانون ديوان الرقابــة 
 ( ٢٠١١المالية رقم  لسـنة  ۳١

.
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٢٠١٤  أصدر الزميل سـمير النصيري كتابــه الجديد لعام  و ھو من القــطع المتوســط من  
)صفحـــة ضم ( ۸ ) فصول و في كل منها عدة مباحـــث تناول فيها آثار األزمة المالية  )١۷
العالمية على إقتصاديات الدول العربية و التحوالت الجارية على الدول العربية فيما يسـمى 
( الربيع العربي ) و اإلصالحات الجارية فيها و دور الجهاز المصرفي و التجربة العراقـية 

في تطبيقات السياسة النقـدية وإصالح نظام العملة و تعليمات بـيع و شـراء العملة األجنبـية  
وإستقاللية البـنك المركزي و دليل اإلرشـادات لمكافحـة غسـل األموال و مسـاھمة القـطاع 

المصرفي في التنمية االقتصادية و سياسات اإلصالح المصرفي في العراق .
  والخالصة أن الكتاب جدير بـــــالمطالعة لما يحـــــتوي من نظرة لألھداف المطلوبــــــة  
والسياســـــــات المقترحــــــــة لإلصالح المصرفي آملين من إدارات المصارف الخاصة  
والحـــكومية إقــــتناء ھذا الكتاب واإلســــتفادة مما ورد فيه من معلومات ھامة عن الجهاز 

المصرفي العراقي .

للباحث و الخبير االقتصادي
 السيد سمير عباس النصيري ...

  بعد إعادة تفعيل مركز الدراسات المصرفية التابـع للبـنك 
٢٠١۳المركزي العراقي في  / ٤ /  قام بـتنظيم عدد من  ٢٤
الفعاليات و األنشــــطة التدريبــــية بـــــمختلف المواضيع 
المصرفية و المالية و المحاسبــــــية و اإلدارية إضافة الى 
تكنولوجيا المعلومات  تطوير واللغة االنكليزية وفقـــــــــاً 

إلحتياجيات الجهاز المصرفي العراقي .
١١٤۹  لقــد شــارك في ھذه المناسبـــات (  ) موظفا منهم  ً

٤٦۸( ) من منتسبي البنك المركزي العراقي و( ) من  ٥٠١
منتسبي القـطاع المصرفي الحـكومي و األھلي ٬ و تنوعت 
٤۷ھذه الفعاليات بين (  ) دورة تدريبية و ( ۷ ) محـاظرات 

و ( ٤ ) ورش عمل و (۳ ) ندوات .

  وقـــــد حـــــاضر في ھذه الفعاليات عدد من الخبــــــراء 
المصرفيين و الدوليين من األجانب و العراقـــيين ٬ أما أھم 
الدورات فكانت : عن اإلعتمادات المســــــــــتندية و إدارة 
المخاطر  والتحــليل المالي و التدقــيق الداخلي و مكافحــة 
غســــــل األموال و مكافحـــــــة تزييف العملة و تداولها و 
إجراءات اإلمتثال  وتطوير العالقـــــــات العامة و معايير 
بــازل ( ٢ ) و بـــازل ( ۳ ) و مخاطر االئتمان و الصيرفة 
اإلســــالمية وأساســــيات المحاسبــــة المصرفية و إدارة 
االحـتياطيات األجنبـية و إدارة الموارد البشــرية  وتطوير 
اللغة االنكليزية و قــانون االمتثال الضريبـــي االمريكي و 
أعرف زبونك و دور السياسات النقدية في إدارة السيولة..

   صدر مؤخرا كتاب بــــــــــــهذا العنوان ً
للمحاسب القانوني علي عصام محـمد علي 

الياور. 
   وقـد بـين المؤلف في المقـدمة بـأن كتاب 

(قـد جاء ليكون دليال لكل من إدارة الوحــدة ً
اإلقـــتصادية و أقســــامها التنفيذية و كذلك 
لمراقب الحسابات بخصوص نظام الرقابـة 
الداخلية و كيفية تصميمه و ما يحيط بـه من 

ظروف و أحداث ).
  ووزعت مواضيع الكتاب على بابـــــــين 
األول تناول اإلطار النظري للرقابــــــــــة 
الداخلية من حــــــيث المفهوم و النشـــــــأة 
التاريخية و العناصروالمقومات واالھداف 

  و في البــــاب الثاني بحـــــث المؤلف في 
المفاھيم التدقيقــــية الحـــــديثة ذات الصلة 
بالرقابة الداخلية بضمنها إدارة المخاطر و 

الحــــوكمة ٬ مرورا بــــالمعايير الدولية و ً
أحكامها و دليل التدقيق العراقي رقـم ( ٤ ) 

الخاص بالرقابة الداخلية .
  إن أھمية الرقابـــــــــة الداخلية في العمل 
المصرفي ھـي مـن أھـم أدوات الصيانـة و 
التحـــصين و كذلك من أدوات الحــــوكمة 
المهمة ٬ و ننصح إدارات المصـارف ضـم 
نسخة من ھذا الكتاب الى مكتبـاتها إلطالع 

منتسبيها .
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  أصدرت ھيئة األوراق المالية تقــريرھا الســنوي 
عن حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية 
٢٠١۳لعام  و أھم المؤشـــــرات المالية الواردة فيه 

ھي:-
١. بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق 
العراق لألوراق المالية كما ھي عليه في نهاية العـام 
 % ١١٥(  ) مليار دينار و بنسبــة إرتفاع (  ١١٤٥١

) عن العام السابــق حــيث كانت القـــيمة السوقـــية  
٥۳٢۷( ) مليار دينار .

٢٢٠١۳. و بــلغت قــيمة األســهم المتداولة لعام  ما 
٢۸٤٠يقارب (  ) مليار دينار و بنسبة إرتفاع بـلغت 
%٢١۸(  ) عن العام السابـــق حـــيث كانت قـــيمة 
۸۹٤التداول للعام  ما يقـــــــــارب (  ) مليار  ٢٠١٢

دينار. 
۳٢٠١۳. كما بـــــلغ عدد األســـــهم المتداولة لعام   
% ) عن  ۳۹( ) مليار سـهم و بنسبــة إرتفاع (  ۸۷١
العام الذي قبــله و الذي بــلغ عدد األســـهم المتداولة  

٦٢٦( ) مليار سهم .  
  ( ٤١٢۷. أما عدد العقود المنفذة لعام  فبلغت ( ٢٠١۳
٢٠١٢ألف عقـد بـإنخفاض ( ۷%  ) عن العام  الذي 

١۳٦بلغ عدد العقود المنفذة فيه (  ) ألف عقد .

٥. و فيما يخص تداوالت غير العراقيين حيث سـجل 
صافي اإلســتثمار األجنبــي إرتفاعا في  (الشـــراء  ً

۹۸٠والبـــــيع ) بمقــــــدار (  ) مليار دينار ٬  وذلك 
١١٥٠إلرتفاع مشــترياتهم البـــالغة (  ) مليار دينار 

١۷٠بينما بلغت مبيعاتهم (  ) مليار دينار .
٦٢٠١۳. تم في عام (  ) إستحداث رقـم قياسـي جديد 

٢٠١۳بإسـم (  ( بـتاريخ  / ٢ /  ســجل   ١۷ 37X١٥
) نقـــــــــــــطة ليغلق في نهاية العام عند   )١٢۳٬١٠

)  نقطة . )١١۳٬١٥

 

  وبمسعى آخر اصدرسوق العراق لالوراق المالية التقرير االول للنشـاط 
٢٠١۳خالل عام  حيث ظهرت االرقام بشكل آخر.

۸۳  بـلغ عدد الشـركات المسـاھمة المدرجة في الســوق (  ) شــركة منها 
عشر شركات مدرجة في السوق الثاني أي خارج السوق النظامي .

  و سجلت مؤشرات التداول خالل العام :
١٢۳١- تنظيم  جلسة تداول بمعدل خمس جلسات اسبوعيا .ً

٢۸۷٥٫٥٦۹- وصل عدد األسهم المتداولة (  ) مليار سهم . 
۳٢٫۸٤٥- بلغت قيمة األسهم المتداولة (  ) ترليون دينار .

٤۳٫٥٥١- و زاد عدد األســهم المدرجة خالل الســنة من (  ) ترليون الى 
ً ( ) ترليون سهما ٬  و إرتفعت  القيمة السوقية  لها  من( )٥٬٥۹۷ ٤٬٦۳٢

١١٫٤۷٦ ترليون الى (  ) ترليون دينار .
٥١٠٠- بلغت قيمة المؤشر في جلسة األسـاس  نقـطة و سـجل  نهاية  في 

١٢٠شـهر شبـاط (  ) نقـطة غير ان القـيمة إنخفضت في آخر جلســة الى  
)  نقــطة و ھذا يعني إنخفــــــاض القـــيمة  في نهاية العام عن  )١١۳٬١٥

.(% ۳٠بدايته بنسبة(۸%) في وقت ارتفع عدد االسهم المدرجة بنسبة(

٦- و تميزت فعاليات الســوق لعام ٢٠١۳ بـــإطالق التداول على أســـهم 
شـركة اسـيا سـيل مطلع شـهر شبـاط و وصل عدد األسـهم التي تم تداولها  

(٦۷٬٥٠۳) مليار بلغت أقيامها ( ١٫٤۸٥ ) ترليون دينار .

  ھذا و باشرت إحدى القـنوات الفضائية المحـلية من خالل إتفاق مع إدارة 
السوق بالبث المباشر و نشر المعلومات لوقائع جلسـات التداول و عرض 

٢٠١۳شريط األسعار  إعتبارا من ١٢ /  /  .ً ١٢ Real Time Data
  و ستباشـر قـناتين عالميتين بـإطالق خدمة البـث المباشــر عن جلســات 

٢٠١٤السوق إعتبارا من شهر حزيران  .ً

١٢٤  أما بالنسبة للمؤشر القديم فقـد سـجل في بـداية العام  ( ) نقـطة 
)  نقطة ٬ ھذا إضافة لمؤشرات  ١۳١٬۳٥ليغلق في نهاية العام عند  (

٢٠١۳اخرى في متن التقرير تبين فعالية السوق خالل عام  .
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عبد العزيز حسون 
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق   فيما تسـعى المصارف العراقــية الخاصة الى ايجاد السبــل 

الكفيلة بتوسـيع دائرة نشـاطها في تقــديم الخدمات المصرفية 
تصطدم بعقبات القوانين والروتين المقيت والبيروقراطية في 
التعامل مع مؤسســـات الدولة٬لكنها ھذه المرة قـــد حـــظيت 
بفرصة ذھبية قد تعوضها الهدر في الوقـت دون جدوى حـين 
عرضت اكبر مؤسسة تمويل دولية المساعدة للنهوض بواقـع 

القطاع المصرفي الخاص.
  ھذه الفرصةھيأھا المؤتمر المصرفي الذي نظمته رابــــطة 
المصارف الخاصة في العراق بالتعاون مع مؤسسـة التمويل 
ifcالدولية( ) الجناح المالي لصندوق النقـد الدولي الذي عقـد 
مؤخرا في اربــــــيل بمشــــــاركة ٤۸ من ممثلي المصارف 

الخاصة.
  ولتســـليط االضواء على ھذا المؤتمر كان ھذا اللقــــاء  مع 
المدير التنفيذي لرابــــطة المصارف الخاصة عبــــد العزيز 
الحســــــون الذي اوضح بــــــان المؤتمر تناول موضوعين 

تمحورت حولهما المناقشات على مدار النهار.
  الموضوع االول ھو كيفية فتح منافذ للتعامـل الخارجـي مـع 
المصارف العالمية في مجال تمكين المصارف العراقـية فتح 
االعتمادات المســتندية بــضمانة ھذه المؤسســة التي تمتلك( 

) دولة . ٢۸۹۹٢ )بنكا منتشرة في (
  اما الموضوع الثاني فيتعلق بــــامكانية ھذه المؤسســــة في 
اســــتثمار فوائضها المالية من خـــــالل المســــاھمـــــة في 

رؤوس امـــوال المصارف العراقية.

.

  واشـار الحسـون الى ان مسـتوى التمثيل لهذه المؤسسـة في 
المؤتمر ضم فريقا من الخبراءالمسؤولين في منطقـة الشـرق 
االوسط واوروبـا والشـرق االدنى قـد قـدموا ابحـاثا تفصيلية 
حـول بــرامج المؤسســة في المجاالت المختلفة واالمكانيات 
المتاحـــــة واالشـــــتراطات الالزمة لتقـــــديم الدعم للجهاز 
المصرفي العراقي ومسـاعدته في التوسـع في السـوق المالي 
العالمي وفي تعزيز دوره في تمويل النشــــاط االقــــتصادي 

العراقي.
  والمح الحسون الى ان مباحثات ولقـاءات ثانوية جرت بـين 
بـــعض المصارف وفريق الخبــــراء لالتفاق على بــــرامج 
للتواصل والى تفعيل المشـروع الذي سيباشـر بـه عن طريق 
مفاتحة المؤسسـة لعدد من المصارف الخاصة بـهدف االتفاق 

على وضع اليات للتعاون والعمل سوية.
  واشـــار الحســـون في ختام تصريحـــه الى ان اآلفاق التي 
بـــرزت خالل المؤتمر تشـــير الى ان المؤسســـة تفضل في 
تصنيفها المصرفي استبــــــــعاد التعامل مع المصارف التي 
تحـمل سـمة العائلية حــاليا ليس من قبــل المؤسســة فحســب 
وانمامن قبـل اطراف اسـواق المال العالمية ايضا في اشــاره 
منها الى ضرورة انتهاج ھذا النوع من المصارف اســـــلوب 
الحـــــوكمة واالدارة الرشــــــيدة وفصل االدارة عن الملكية 
واســـتخدام المعايير الدولية في التعامل المصرفي لكي يكون 

التعامل معها ممكننا .

.المصدر: الصباح العراقية
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۸٥ـ١۷  في تموز من العـام  إجتمـع الكونغـرس االمريكـي فـي مدينـة نيويـورك  
وقـرر إسـتخدام الدوالر عملة رسـمية ( للواليات المتحــدة األمريكية ) الجديدة ٬ 

كما قـرر أن يكون نظام تقسـيم العملة عشـريا أي أن يسـاوي الدوالر الواحـد مئة ً
١۷۹٢سـنت ٬ لكن لم يفتتح أي مصنع لسـك العملة في أمريكا حـتى عام  بسبــب 

خالفات بين أعضاء الكونغرس و الذي كان منقسما حتى ذلك الوقت لتحـديد مدى ً
تدخل الحكومة االتحادية في شؤون كل والية .

۷٠*و لم تطبع ( الخزانة األمريكية ) ھذه العملة الورقـية إال بـعد مرور (  ) سـنة 
١۸٦٢اخرى ٬ أي إثناء الحرب األھلية ٬ في العام  كانت العملة الورقـية سـوداء 
اللون من األمام و خضراء اللون من الخلف بسبب المواد الكيميائية المسـتخدمة 

لمنع التزييف ٬ و ھكذا وجد الدوالر كما نعرفه اليوم .
*و منذ وقت قريب .. إحتفلت الواليات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسـيس نظام ( 
االحــــــتياطي الفدرالي ) و إحــــــدى أھم مهام ھذا النظام إدارة الدوالر ٬ العملة 

٢٠٠االمريكية الرسمية منذ أكثر من (  ) عام .  



   إنتقـل الى رحــمته تعالى الزميل و الخبــير المصرفي 
علي خضر الذي أمضى ما يربــو على النصف قــرن في 

ـ للمصرفـي الملتـزم و ً العمل المصرفي كان خاللها مثاال
الدقـــــــــــــيق و الحـــــــــــــريص على أداء الواجب .

تغمده تعالى بواســع رحــمته و رضوانه و ألهم أســرته 
� و إنا إليه  الكريمة و زمالءه الصبـر و الســلوان و إنا 
راجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
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( المبالغ مليون دينار )



    تشــــير البــــيانات المالية ونتائج االعمال لمصرف دجلة والفرات 
الى انخفاض مركزه المالي  ٢٠١۳للربـع االخير لعام 
) مليار دينار نتيجة انخفاض مجموع الحسابـات  ٦٤بمقدار يزيد على (
) مليار دينار وأدناه كشـف بمقـارنة  ٦۳الجارية والودائع لديه بمقـدار (

البيانات المالية للمصرف:ـ 

 (غير المدققــة) 
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( المبالغ مليون دينار )

    أظهرت نتائج األعمال والبـيانات المالية للمصرف األھلي للربــع االخير لعام 
٢٠١۳ (غير المدققـة) ارتفاع مركزه المالي بمقـدار (١٠٥) مليار دينار بــعد أن 
 ( )  /  / ) مليار دينار في حــين بــلغ في  ۳۳۷٫٢وصل الى ( ٢٠١٢ ١٢ ۳١ ٥٤٢٫٥

مليار دينار وأدناه كشف مقارنة البيانات المالية للمصرف:ـ 

َِالمصـرف األھلــي الــِعراقِي ھــو 
َمصرف يعمل في القِطاع الـخاص َّ

ّكمؤسسة مسـاھمة عامة وعضو  ّ
في مجموعة كابيتال بنك األرّدن٬ 
َونحن في المصرف نعمل مباشرة 
َمن خالل شبـكة فروعنا الواسـعة 
والمنتشـرة في اغلب المحـافظات 
العراقـية منها بـغداد ٬ البــصرة ٬ 
أربيل٬ السـليمانية ٬ ومع كابـيتال 
ُبــــنك في األرّدن لتقــــديم حزمة 
متكاملة من الخدمـات المصرفيـة 
للشــركات والعمالء المميزين في 
كال من السوقـــين المترابـــطين: 

األرّدني والِعراقي.

فرع بغداد-مبنى االدارة العامة في 
شــارع الســعدون- قــرب ساحــة 
الفردوس- مجاور محــطة تعبـــئة 

الوقود 

فرع المنصور -الحـــي العربـــي 
- شارع  ۹٠٢الجديد - المحلة  ١۹

 فرع راغبة خاتون -بغداد- شارع 
- زقـاق  ۳٢٠راغبة خاتون- محلة 

١٠  رقم البناية ۳١
 فرع الموصل -الموصل الجديدة 

- قرب جامع اليقظة 

 فرع كربالء -كربالء- حي 
البلديات- شارع التربية 

 فرع البصرة  -البصرة- العشار- 
مقابل المحافظة القـديمة و مجاور 

الشركة العامة للسيارات 

 فرع اربيل  -اربيل- شارع 
المطار- تقاطع عين كاوة 

 فرع السليمانية -سليمانية- شارع 
سالم 

 فرع الصيرفة -بغداد-مبنى االدارة 
العامة في شـارع السـعدون- قـرب 
ساحــة الفردوس- مجاور محـــطة 

تعبئة الوقود 
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خدمات مصرفية 

متكاملة




اھم الخدمات المصرفية

١- فتح الحسابات الجارية بالدينار العراقي والدوالر االمريكي.

٢- قبول الودائع ( حسابات التوفير والودائع الثابتة )
 بالدينار العراقي والدوالر االمريكي.

۳- منح االئتمان النقدي بكافة انواعه ( القروض التسهيالت المصرفية) 
بالدينارالعراقي ودوالر االمريكي.

٤- اصدار خطابات الضمان الداخلية والخارجية بالدينارالعراقي
 ودوالر االمريكي.

٥- فتح االعتمادات المستندية عن االستيرادات الخارجية.

٦- اصدار السفاتج والصكوك المصدقة وقبول الحواالت الداخلية
 بكافة انواعها.

۷- قبول الحواالت الخارجية بكافة انواعها.

۸- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

۹- بيع وشراء العمالت االجنبية.

- خدمة الصراف االلي.١٠

- خدمة صرف البطاقات الذكية للمتقاعدين.١١

- اصدار بطاقات الفيزا كارد.١٢

ً - خدمة االنترنيت اون الين (قريبا جدا).١۳

- المحفظة االستثمارية.١٤




