
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسشت اكامذ سابؼت املصاسف الخاصت في العشاق 

بالخعاون مع دائشة حسجُل الششواث في وصاسة عمل 

خ  ة والبىً املشهضي العشاقيالخجاس   24في بغذاد بخاٍس

 في ملش مصشف عبر العشاق. 2014واهىن الاٌو 

اٌ اهشم عبذ هللا ةلسُذوبحظىس ا مذًش عام  فٍش

دائشة حسجُل الششواث وممثلي عن البىً املشهضي 

وعذد هبير من  العشاقي وممثلين عن سابؼت املصاسف

ممثلي املصاسف الخاصت في العشاق والششواث 

الغاًت من اكامت هزه الساهذة للعمل املصشفي 

للىكىف على املعىكاث واملشاول التي جىاجه الىسشت 

 واملصشفي بشيل خاص اللؼاع الخاص بشيل عام 

مع دائشة حسجُل الششواث وسبل معالجتها وحلها  

 .من كبل الذائشة املعىُت

اٌ ان دائشة حسجُل الششواث بصذد جفعُل هظام الاسشفت الالىتروهُت الخاصت بالششواث  وكالذ السُذة فٍش

م سكم سشي  املسجلت , حُث ًيىن ليل جهت من مصاسف وششواث صفحت ال ًمىن دخىلها الا عن ػٍش

password))لها الخعشف على هــل ما ًخعلم بالششهت واسساٌ الىىاكص وامل شاول التي جىجه (( ًمىن عن ػٍش

ذ , وهزا ما سِسهل  عت عبر البًر ذ الالىترووي  واسخالم الشدود السَش الششهت او املصشف الى الذائشة عبر البًر

( 14000جمذ اسشفت اهثر من )اطافت الى رلً كذ ت في اهجاص الاعماٌ وهسب الىكذ, العمل اطافت الى السشع

  ششهت
 
 لحذ الان.  الىتروهُا

لحل وافت  سابؼت املصاسفللخعاون والخعامل مع  الخام ادهااسخعذ على السُذة املذًش العام ووالت واشاسث

 .جىاجه املصاسف الخاصت في العشاقاملشاول واملعىكاث التي 

 



ت  وفي سؤاٌ مىجه الى ممثل دائشة حسجُل من ممثل مصشف البالد الاسالمي حٌى مع بذأ الجلست الحىاٍس

على بعع املصاسف فُما ًخص خؼاباث الظمان من كبل بعع الجهاث  الحجىصاث التي جفشض

والىصاساث , وجلىم الىصاسة بمخاػبت دائشة حسجُل الششواث وجحجض على وشاغ املصشف مما ًؤدي الى 

جىكف وافت الاجشاءاث التي ًدبعها املصشف هخعُين مذًش مفىض او حعُين محامي او غير رلً فىُف ًمىن 

 دائشة حسجُل الششواث بحم املصشف؟\من كبل  ةف طمن هزه الاجشاءاث املخخزمماسست وشاغ املصش 

حماًت الذائىين الششواث  حُث اشاس ممثل دائشة حسجُل الششواث ان من واجباث الذائشة وحسب كاهىن 

ىن الذولت هي الذائن فمن واجباث الذائشة حماًت امىاٌ , او حتى لى لم جهي الذولت حالتوالذائن في هزه ال

مس عمل املصشف بصىسة مباششة ًشجى  املساهمين, ولىن ارا وان هىان جأخير في جصذًم محظش مهم ٍو

 حاجت املصشف لخصذًم هزا املحظش  وسدىظش الذائشة بهزا الؼلب.مىىم جضودًىا بىخاب ًىضح 

سست في اكلُم وىسدسخان وامياهُت فخح ؤ عن الششواث امل الحظىس سؤاٌ اخش وكذ وجه احذ السادة 

 ساباث  لها في املصاسف في بغذاد.ح

 من حُث امياهُت فخح جلً الحساباث  ورلً حسب حعلُماث البىً املشهضي العشاقي و  حُث واهذ الاجابت

 او  في بغذاد حسجُل الششواثعلى ان جيىن جلً الششواث معخمذة من كبل دائشة , في بغذاد لذي املصاسف

 .هادة الخأسِس الصادسة من الاكلُماعخماد ش من املمىن

اٌ اهشم عبذ هللا مذًش عام  وفي مذاخلت للسُذ ودٌع هىسي الحىظل سحب في بذاًت حذًثه بالسُذة فٍش

ث دائشة حسجُل الششواث والحظىس من ممثلي املصاسف والششواث ,واثنى على جلبُت دائشة حسجُل الششوا

لذعىة الشابؼت للحظىس لهزه الىذوة مظُفا ان للمصاسف والششواث مشاول ومعىكاث  الًمىن جزلُلها 

 .امن والخىاصل الجل جحلُم الاهذافوحلها الا بالخعاون والخظ

وجم  التي جىاجه عملهم  وػشح عذد من ممثلي املصاسف الخاصت والششواث الساهذة املشاول واملعىكاث

ىكاث بما ًخذم الاكخصاد دائشة حسجُل الششواث ووعذوا بحل وافت جلً املشاول واملع الاخز بها من كبل

 العشاقي.

وسىىافُىم بيافت الاسئلت واملذاخالث والاجىبت من دائشة حسجُل الششواث في العذد اللادم من مجلت 

 املصاس ف العشاكُت. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


