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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

زياد خلف عبد كرميجملس اإلدارة
رئيس جملس االدارة 

السيد زياد خلف عبد كرمي هو رئيس جملس ادارة مرصف التمنية الدويل  
املفوض  املدير  منصب  يشغل  زياد  السيد  وإن  هذا  والمتويل.  لالستمثار 
العراق. هذا وباألضافة  وعضو جملس اإلدارة يف رشكة "مرسيدس بزن" 
إىل ذلك فإن السيد زياد هو رئيس جملس إدارة وأحد أكرب مسامهني يف 
باالمعال  املستخدم  بنل  السندوجي  النتاج  ستيل"   "دوما  رشكة  من  لك 
ورشكة "بنقيا الصناعية"  االنشائية ورشكة "الرشق للتأمني العام الدويل" 
واليت متلك أحد أكرب مصانع االمسنت يف العراق ، باإلضافة إىل أنه عضو 
العامة  لملقاوالت  "خلف عبد كرمي  وأكرب مسامه يف رشكة  إدارة  جملس 
املشاريع  من  العديد  نَفذ  زياد  السيد  فان  ذلك  عىل  وعالوة  احملدودة".  
االستمثارية داخل وخارج العراق ولديه أكرث من 20 سنة خربة يف املقاوالت 
والتجارة العامة. اىل ذلك  فإنه لديه خربة مرصفية ممتازة وبشلك خاص 
يف جمال التخطيط االسرتاتيجي. وهو حاصل عىل درجة الباكلوريوس يف 
اهلندسة املدنية من اجلامعة التكنولوجية يف بغداد. عملا أن السيد زياد هو 
من عائلة عراقية بغدادية االصل مرموقة متتلك خربة طويلة بالتجارة وعىل 
زياد  االستاذ  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  االن.  وحىت  مضت  عاما   50 مدى 
التجارية  االمعال  مجيع  يف  متعددة  وجناحات  ممتزي  بتارخي  حيظى 
والصناعية . وقد قام ومنذ استالمه ملهام رئيس جملس ادارة مرصف التمنية 
الدويل بتغيريات جذرية وجوهرية سامهت يف وصول املرصف اىل الوضع 

املايل الرصني واخلدمات املرصفية املمزية.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

محمود دمحم محمود الربزجني
نائب رئيس جملس االدارة

 
املصارف   املرصفية يف  اخلربة  من  عاما   50 من   أكرث  لديه  الربزجني  السيد محمود 
واملؤسسات املالية يف العراق. واكن قد شغل نائب املدير العام ملرصف الرافدين و شغل 
مناصب  املدير املفوض للك من  مرصف  بغداد ومرصف كردستان الدويل. مكا شغل 
منصب اخلبري املرصيف واملايل يف املرصف العرايق للتجارة . السيد محمود الربزجني 

حاصل عىل باكلوريوس يف األدب اإلجنلزيي من جامعة بغداد.

 فؤاد دمحم رضا اجلواهري
 عضو جملس اإلدارة واملدير املفوض ملرصف التمنية الدويل

من  العديد  مع  املرصفية  اخلربة  من  عاما   50 من  أكرث  لديه  اجلواهري  فؤاد  السيد 
املركزي  البنك  يف  اإلدارية  املناصب  من  العديد  تقلد  العراق.  يف  املالية  املؤسسات 
اإلساليم  البالد  املفوض يف مرصف  املدير  منصب  إىل معله يف  باإلضافة  العرايق، 
لالستمثار والمتويل . السيد اجلواهري  حاصل عىل هشادة الباكلوريوس يف احملاسبة 

من جامعة بغداد.

معني حسني امساعيل اهلامشي
عضو جملس اإلدارة

رجل أمعال ومؤسس  من عائلة مرموقة ومعروفة يف العراق مع أكرث من 35 عاما من 
رئيس مجموعة  أيضا  هو  اهلامشي  معني  السيد  والتجارة.  األمعال  اخلربة يف جمال 
اهلامشي اليت تأسست قبل أكرث من 100 سنة ميتلك السيد معني خربة مرصفية شاملة 
التجاري  المتويل  جمال  واسعة يف  خربة  وباالخص  عامًا   15 عن  تزيد  وملدة  ومتنوعة 
هذا وباالضافة اىل ذلك فان السيد معني معل ولفرتة  والتعامل مع املصارف اخلارجية , 
طويلة يف جمال البورصات العاملية ولديه معرفة يف التعامالت التجارية اخلاصة باملضاربة 
بالعمالت االجنبية واملعادن والعقود االجلة باالضافة اىل قيامه بالفرتة السابقة باعمتاد 
خفري  وكيل  حاليا  وهو  واالستمثار  السيولة  يف  املتحفظة  املرصف  سياسة  واقرار 
ملرسيدس بزن، فولكس واجن، وأودي وبورش يف العراق. السيد معني حاصل عىل هشادة 

الباكلوريوس يف االقتصاد.

 صفاء حسني حبيب الفرطويس
عضو جملس اإلدارة

إدارة  يف  واسعة  خربة  مع  بارز  هو مرصيف  الفرطويس  حبيب  حسني  صفاء  السيد 
املؤسسات املالية يف أفضل حاالهتا. مع أكرث من 23 عاما يف القطاع املرصيف ومع 13 
عاما أخرى يف إدارة حمطة للطاقة و معه خربة كبرية من القمية املضافة. وهو حاصل 
عىل درجة الباكلوريوس يف اهلندسة املياكنيكية من جامعة بغداد وماجستري يف اللغة 

العربية من جامعة بغداد.
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التقرير السنوي

24,750,000,000

1,562,500

1,562,500

24,750,000,000

1,562,500

عدد االهسم

عدد األهسم اململوكة من أعضاء جملس اإلدارة يف املرصف
 

فميا ييل امساء اعضاء املجلس األصليني ومسامههتم يف املرصف :

إجمتاعات جملس اإلدارة
  

اجمتاعًا  . عملًا ان اعضاء املجلس مل   (  12 حقق جملس إدارة مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 (  
يتقاضوا أية خمصصات أو ماكفائت عن حضورمه لتلك االجمتاعات.

تنفيذها  عىل  واالرشاف  لملرصف  واالسرتاتيجية  املرحلية  االهداف  وصياغة  بعملية رمس  اإلدارة  قام جملس 
وإعمتاد خطط العمل اخلاصة بذلك
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اسمتر املرصف يف عام 2015 بالسياسة املتحفظة لالستمثار والمتويل وهبدف محاية اموال املودعني واملسامهني وذلك 
تعزيزا ملستويات السيولة وكفاية رأس املال املرتفعة يف املرصف، هذا وقد قام املرصف خالل عام 2015 باالسمترار يف 
التطور يف جمال اخلدمات االلكرتونية واخلدمات املرصفية عرب االنرتنت من خالل توفري خدمات مرصفية متقدمة للجمهور 

يف هذا املجال. 

توزيع األرباح :
 

أويص جملس اإلدارة بتوزيع األرباح عىل املسامهني عن عام  يف ضوء النتاجئ املالية اجليدة اليت حتققت هذا العام , 
2015 مببلغ (16) مليار دينار عرايق.

 
حرضات السادة :

قام  املضامر حيث  الرائد يف هذا  ودوره  املجمتعية  القيام مبسؤولياته  واصل  أن املرصف  واإلعزتاز  الفخر  باب  ومن 
املرصف خالل عام 2015 بالعديد من املبادرات واإلجنازات لدمع األنشطة ذات الطابع اإلنساين واملجمتيع , إذ مت تقدمي 
باإلضافة  الرعاية والدمع والتربع للعديد من املؤسسات واملراكز الصحية والتعلميية والثقافية واإلجمتاعية واإلنسانية , 
اىل رعاية ودمع عدد من املؤمترات والندوات العملية والفكرية اليت تسهتدف خدمة وتطوير مؤسسات املجمتع املدين 

مبختلف أنشطهتا وغاياهتا.

عىل الرمغ من لك الصعوبات اليت عاناها اإلقتصاد الوطين خالل عام 2015 والذي حنن كقطاع مرصيف أهيل خاص 
جزء حيوي منه . أقول إننا حبمد هللا أستطعنا جتاوز اكفة الصعوبات واألوضاع اإلقتصادية األمنية وحققنا إجنازات 
ممتزية حيق لنا مجيعًا ان نفتخر هبا ... وسنسمتر عىل هذه الوترية لتحقيق أفضل النتاجئ جبهودمك وجهود العاملني 

اخلريين يف مرصف التمنية الدويل اكفة وبدمع القطاع احلكويم لنا ممتثلًا بالبنك املركزي العرايق.

وختامًا أود أن أستغل هذه الفرصة ألعرب عن بالغ الشكر والتقدير للبنك املركزي العرايق عىل سياسته احلكمية اليت 
للقطاع املرصيف ويف ظل هذه  يقدمه  الذي  املسمتر  الدمع  العراق وعىل  النقدي يف  واإلستقرار  سامهت باحملافظة 
الظروف الصعبة , مكا أقدم شكري لوزارة التجارة – دائرة تجسيل الرشاكت عىل إدارة الرشاكت بعناية وكفاءة , والشكر 
اخلاص لملسامهني والزبائن األعزاء عىل ثقهتم العالية اليت تبىق حافزًا رئيسيًا لنا لنواصل املزيد من اجلهد املخلص 

من أجل احملافظة عىل هذه الثقة وتعزيزها.

ولك الشكر والتقدير لألخوة أعضاء جملس اإلدارة عىل دورمه ودمعهم املتواصل يف سبيل تقدم املرصف وإسمترار 
عىل اجلهود املمتزية ايل بذلوها  إدارة عليا وموظفني "  مكا أن الشكر موصول لإلدارة التنفيذية لملرصف "  إزدهاره , 
وعىل مثابرهتم الدامئة وجهودمه املخلصة يف خدمة هذا املرصف لضامن تقدمه وإسمترار تطوره واإلرتقاء باخلدمة اليت 

يقدمها لزبائنه وتطوير منتجاته .

حنو مزيد من النجاحات والعمل من أجل خري هذا الوطن وعزته وإقتداره ومن اهللا السداد والتوفيق والسالم عليمك ورمحة 
اهللا وبراكته .

                                                                                            

لكمة رئيس جملس اإلدارة

السادة املسامهني: 

يسعدين ويرشفين نيابة عن السادة اعضاء جملس اإلدارة ان أتقدم خبالص الشكر والتقدير حلضورمك إجمتاعنا هذا 
وان أضع بني أيديمك التقرير السنوي اخلامس ملرصف التمنية الدويل عن العام املايل املنهتي يف 31 اكنون األول 2015  
للحسابات  تدقيقه  والبيانات اخلتامية اليت قدمها مراقب احلسابات عن  ونتاجئ احلسابات  املالية  القوامئ  مبا يف ذلك 
اخلتامية للسنة املذكورة وكذلك فقرات االجمتاع االخرى اليت بني أيديمك ملناقشهتا ولنسمتع اىل أراءمك السديدة اليت 

تعزز مسرية مرصفمك الزاهرة وتدمع نشاطاته وتطوره

ابتداًء – أهيا السادة – ال بد يل ان أنوه وُأشري اىل إنه بتارخي 29/11/2015 مت إختياري من قبل اهليئة العامة لملرصف 
لرائسة جملس االدارة بعد إنهتاء فرتة األستاذ الفاضل معني حسني اهلامشي .... الذي اكن لدوره املمزي ومعله املبدع 
خالل رائسته جملس االدارة  ... ان يصبح املرصف عىل ما هو هيلع اآلن من قوة ومتانة وبنية حتتية راخسة وان حيقق 
النتاجئ املمتزية اليت حققها، وهيلع نقدم شكرنا وتقديرنا لألستاذ األكرم السيد معني حسني امساعيل اهلامشي جلهوده 
الكبرية واملبدعة خالل السنوات األربعة املاضية . وانه ملن دوايع خفرنا ورسورنا ان يبىق االستاذ اهلامشي بني صفوفنا 

كعضو يف جملس ادارة املرصف يدمعنا بأفاكره ومقرتحاته وأراءه السديدة .
 

حقق املرصف أرباحًا جيدة يف عام 2015 أخذًا بعني اإلعتبار التحديات اليت واجهتنا حنن كعراقيني والوضع اإلقتصادي 
وقد جاءت  باإلضافة اىل ان املرصف حقق نتاجئ جيدة يف خمتلف نشاطاته مبا يعزز مباكنته حمليًا وإقلمييًا ,  واألمين , 
هذه النتاجئ لتبين عىل اإلجنازات السابقة وعزز املالئة املالية وترخس القاعدة الرأمسالية لملرصف , وما اكن ذلك ليتحقق 
األموال  مصادر  استقطاب  ومتحفظة يف  وإجراءات حصينة  سياسات  عىل  واإلعمتاد  السلمي  التخطيط  خالل  من  إال 

وتوظيفها.

إحدى عرش فرعًا لغاية هناية عام 2015 ولدينا مخسة فروع  مكا توسع املرصف أفقيًا فأصبح عدد فروعه العاملة (11) 
احللة  فروع  ويه  العرايق  املركزي  البنك  موافقة  إستحصال  بعد   2016 عام  تشغيلها  نتوقع  التأسيس  حتت  جديدة 

منطقة مجيلة. والنارصية والعامرة والديوانية وبغداد / 

هذا وقد بدأ املرصف خالل عام 2015 باعادة هيلكة شاملة لاكفة األقسام والفروع وذلك للتأكد من تطبيق املامرسات 
املرصفية الرائدة وإطار للحومكة املؤسسية الرشيدة باإلضافة إىل تطبيق نظام رقابة داخلية متاكملة يسامه يف دمع 
ومراقبة العمليات املرصفية. قام املرصف خالل عام 2015 بتشكيل مخسة جلان رئيسية منبثقة عن جملس اإلدارة وحسب 
احلسابات  مراجعة  جلنة  من  لك  ويه  الرائدة  املرصفية  املامرسات  إىل  باإلضافة  العرايق  املركزي  البنك  متطلبات 
والتدقيق، جلنة االئمتان واالستمثار، وجلنة االسرتاتيجيات واحلومكة املؤسسية، وجلنة الرتشيح واملاكفائت، وجلنة إدارة 
املخاطر واالمتثال حيث حرص املرصف عىل أن يعمتد جملس اإلدارة إطار متامكل ميكن املرصف من حتقيق مستوى 

مقبول من اإليرادات مع مواجهة اكفة املخاطر اليت قد يتعرض هلا املرصف.
 

هذا وباإلضافة إىل ذلك فقد قام املرصف يف عام 2015 بتفعيل دور لك من قسم إدارة املخاطر، وقسم االمتثال، وقسم 
ماكحفة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وحسب توجهيات البنك املركزي العرايق،  باإلضافة إىل أنه اسمتر املرصف 
باالستمثار بالبنية التحتية لنظم تكنولوجيا املعلومات وذلك لزتويد اإلدارة التنفيذية يف املرصف وجملس إدارته بالتقارير 
الرقابية الاكفية اليت تسامه يف أخذ القرارات السلمية. يدرك املرصف أمهية خماطر المسعة بشلك كبري وهيلع معل عىل 

وضع اطار للرقابة الداخلية حيمي املرصف من خمتلف املخاطر اليت قد يتعرض هلا املرصف. 
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حرضات السادة :

قام  املضامر حيث  الرائد يف هذا  ودوره  املجمتعية  القيام مبسؤولياته  واصل  أن املرصف  واإلعزتاز  الفخر  باب  ومن 
املرصف خالل عام 2015 بالعديد من املبادرات واإلجنازات لدمع األنشطة ذات الطابع اإلنساين واملجمتيع , إذ مت تقدمي 
باإلضافة  الرعاية والدمع والتربع للعديد من املؤسسات واملراكز الصحية والتعلميية والثقافية واإلجمتاعية واإلنسانية , 
اىل رعاية ودمع عدد من املؤمترات والندوات العملية والفكرية اليت تسهتدف خدمة وتطوير مؤسسات املجمتع املدين 

مبختلف أنشطهتا وغاياهتا.

عىل الرمغ من لك الصعوبات اليت عاناها اإلقتصاد الوطين خالل عام 2015 والذي حنن كقطاع مرصيف أهيل خاص 
جزء حيوي منه . أقول إننا حبمد هللا أستطعنا جتاوز اكفة الصعوبات واألوضاع اإلقتصادية األمنية وحققنا إجنازات 
ممتزية حيق لنا مجيعًا ان نفتخر هبا ... وسنسمتر عىل هذه الوترية لتحقيق أفضل النتاجئ جبهودمك وجهود العاملني 

اخلريين يف مرصف التمنية الدويل اكفة وبدمع القطاع احلكويم لنا ممتثلًا بالبنك املركزي العرايق.

وختامًا أود أن أستغل هذه الفرصة ألعرب عن بالغ الشكر والتقدير للبنك املركزي العرايق عىل سياسته احلكمية اليت 
للقطاع املرصيف ويف ظل هذه  يقدمه  الذي  املسمتر  الدمع  العراق وعىل  النقدي يف  واإلستقرار  سامهت باحملافظة 
الظروف الصعبة , مكا أقدم شكري لوزارة التجارة – دائرة تجسيل الرشاكت عىل إدارة الرشاكت بعناية وكفاءة , والشكر 
اخلاص لملسامهني والزبائن األعزاء عىل ثقهتم العالية اليت تبىق حافزًا رئيسيًا لنا لنواصل املزيد من اجلهد املخلص 

من أجل احملافظة عىل هذه الثقة وتعزيزها.

ولك الشكر والتقدير لألخوة أعضاء جملس اإلدارة عىل دورمه ودمعهم املتواصل يف سبيل تقدم املرصف وإسمترار 
عىل اجلهود املمتزية ايل بذلوها  إدارة عليا وموظفني "  مكا أن الشكر موصول لإلدارة التنفيذية لملرصف "  إزدهاره , 
وعىل مثابرهتم الدامئة وجهودمه املخلصة يف خدمة هذا املرصف لضامن تقدمه وإسمترار تطوره واإلرتقاء باخلدمة اليت 

يقدمها لزبائنه وتطوير منتجاته .

حنو مزيد من النجاحات والعمل من أجل خري هذا الوطن وعزته وإقتداره ومن اهللا السداد والتوفيق والسالم عليمك ورمحة 
اهللا وبراكته .

                                                                                            

زياد خلف عبد كرمي
رئيس جملس اإلدارة

لكمة رئيس جملس اإلدارة

السادة املسامهني: 

يسعدين ويرشفين نيابة عن السادة اعضاء جملس اإلدارة ان أتقدم خبالص الشكر والتقدير حلضورمك إجمتاعنا هذا 
وان أضع بني أيديمك التقرير السنوي اخلامس ملرصف التمنية الدويل عن العام املايل املنهتي يف 31 اكنون األول 2015  
للحسابات  تدقيقه  والبيانات اخلتامية اليت قدمها مراقب احلسابات عن  ونتاجئ احلسابات  املالية  القوامئ  مبا يف ذلك 
اخلتامية للسنة املذكورة وكذلك فقرات االجمتاع االخرى اليت بني أيديمك ملناقشهتا ولنسمتع اىل أراءمك السديدة اليت 

تعزز مسرية مرصفمك الزاهرة وتدمع نشاطاته وتطوره

ابتداًء – أهيا السادة – ال بد يل ان أنوه وُأشري اىل إنه بتارخي 29/11/2015 مت إختياري من قبل اهليئة العامة لملرصف 
لرائسة جملس االدارة بعد إنهتاء فرتة األستاذ الفاضل معني حسني اهلامشي .... الذي اكن لدوره املمزي ومعله املبدع 
خالل رائسته جملس االدارة  ... ان يصبح املرصف عىل ما هو هيلع اآلن من قوة ومتانة وبنية حتتية راخسة وان حيقق 
النتاجئ املمتزية اليت حققها، وهيلع نقدم شكرنا وتقديرنا لألستاذ األكرم السيد معني حسني امساعيل اهلامشي جلهوده 
الكبرية واملبدعة خالل السنوات األربعة املاضية . وانه ملن دوايع خفرنا ورسورنا ان يبىق االستاذ اهلامشي بني صفوفنا 

كعضو يف جملس ادارة املرصف يدمعنا بأفاكره ومقرتحاته وأراءه السديدة .
 

حقق املرصف أرباحًا جيدة يف عام 2015 أخذًا بعني اإلعتبار التحديات اليت واجهتنا حنن كعراقيني والوضع اإلقتصادي 
وقد جاءت  باإلضافة اىل ان املرصف حقق نتاجئ جيدة يف خمتلف نشاطاته مبا يعزز مباكنته حمليًا وإقلمييًا ,  واألمين , 
هذه النتاجئ لتبين عىل اإلجنازات السابقة وعزز املالئة املالية وترخس القاعدة الرأمسالية لملرصف , وما اكن ذلك ليتحقق 
األموال  مصادر  استقطاب  ومتحفظة يف  وإجراءات حصينة  سياسات  عىل  واإلعمتاد  السلمي  التخطيط  خالل  من  إال 

وتوظيفها.

إحدى عرش فرعًا لغاية هناية عام 2015 ولدينا مخسة فروع  مكا توسع املرصف أفقيًا فأصبح عدد فروعه العاملة (11) 
احللة  فروع  ويه  العرايق  املركزي  البنك  موافقة  إستحصال  بعد   2016 عام  تشغيلها  نتوقع  التأسيس  حتت  جديدة 

منطقة مجيلة. والنارصية والعامرة والديوانية وبغداد / 

هذا وقد بدأ املرصف خالل عام 2015 باعادة هيلكة شاملة لاكفة األقسام والفروع وذلك للتأكد من تطبيق املامرسات 
املرصفية الرائدة وإطار للحومكة املؤسسية الرشيدة باإلضافة إىل تطبيق نظام رقابة داخلية متاكملة يسامه يف دمع 
ومراقبة العمليات املرصفية. قام املرصف خالل عام 2015 بتشكيل مخسة جلان رئيسية منبثقة عن جملس اإلدارة وحسب 
احلسابات  مراجعة  جلنة  من  لك  ويه  الرائدة  املرصفية  املامرسات  إىل  باإلضافة  العرايق  املركزي  البنك  متطلبات 
والتدقيق، جلنة االئمتان واالستمثار، وجلنة االسرتاتيجيات واحلومكة املؤسسية، وجلنة الرتشيح واملاكفائت، وجلنة إدارة 
املخاطر واالمتثال حيث حرص املرصف عىل أن يعمتد جملس اإلدارة إطار متامكل ميكن املرصف من حتقيق مستوى 

مقبول من اإليرادات مع مواجهة اكفة املخاطر اليت قد يتعرض هلا املرصف.
 

هذا وباإلضافة إىل ذلك فقد قام املرصف يف عام 2015 بتفعيل دور لك من قسم إدارة املخاطر، وقسم االمتثال، وقسم 
ماكحفة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وحسب توجهيات البنك املركزي العرايق،  باإلضافة إىل أنه اسمتر املرصف 
باالستمثار بالبنية التحتية لنظم تكنولوجيا املعلومات وذلك لزتويد اإلدارة التنفيذية يف املرصف وجملس إدارته بالتقارير 
الرقابية الاكفية اليت تسامه يف أخذ القرارات السلمية. يدرك املرصف أمهية خماطر المسعة بشلك كبري وهيلع معل عىل 

وضع اطار للرقابة الداخلية حيمي املرصف من خمتلف املخاطر اليت قد يتعرض هلا املرصف. 
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

جناحاتنا يف عام 2015 

اسمتر املرصف يف احلفاظ عىل مستوى جيد يف الوضع املايل حيث ارتفعت املوجودات والودائع بنسبة (%6) و (17%) 
عىل التوايل.

حافظ املرصف عىل مستوى مرتفع من السيولة ونسبة كفاية راس املال مبعدل (%63) و (%66) عىل التوايل.

حصل املرصف عىل التقيمي األفضل يف العراق فميا خيص املصارف العراقية
 حيث بلغ تصنيف املرصف حسب نظام التقيمي Camels (2.2) عملا ان هذا

 التقيمي اعلن من قبل البنك املركزي العرايق وبالتعاون مع رشكة
رشاكت تدقيق عاملية.  ارنست اند يونغ واليت تعترب واحدة من (4) 

يف العام  2015 بعد حصولنا عىل (ماسرت اكرد)  من نوع principle منذ عام  حصل مرصفنا عىل رخصة (فزيا اكرد) 
املنرصم.

مت الرتكزي عىل جذب زبائن وتوسيع قاعدة البيانات حيث جتاوزت احلسابات املفتوحة للزبائن (15) الف حساب.

مت استحداث قسم خاص بادارة حسابات االخشاص V.I.P. يف املرصف.

مت تقومي البىن التحتية ألنمظة تقنية املعلومات والضوابط اخلاصة هبا مبا حيمي البيانات اخلاصة مبنتجات املرصف.

الدخول يف رشااكت اسرتاتيجية مع مصارف خارجية ورشاكت عاملية لغرض تسويق منتجاتنا املرصفية والرتكزي عىل 
مساندة وتمنية قطاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

تقوية العالقات مع املصارف واهليائت الدولية لغرض تطوير العالقات مع املصارف والدخول يف رشاكة اسرتاتيجية.
املسامهة والرعاية لملعارض التجارية واملرصفية مع عرض اخلدمات املرصفية لملؤسسات املالية.

اسمتر املرصف يف االستمثار باملوارد البرشية من خالل الدورات التدريبية املسمترة ومبا يمتاىش مع املهارات املطلوبة 

للك موظف.

الرقابية  النظم  افضل  من  يعترب  والذي  فريكو سوفت)   ) بنظام  العمل  من خالل  االموال  غسل  اجراءات ماكحفة  تطبيق 

املستخدمة عامليًا.

مت تدريب فريق تقنية املعلومات وماكحفة غسل االموال يف بريوت من قبل مجموعة (املهندسون املتحدون).

مشاركة فعالة ملوظيف مرصف التمنية لدورات عديدة أقامها البنك املركزي العرايق ورابطة املصارف اخلاصة يف العراق.

مت تقدمي (درع المتزي) اىل مرصف التمنية لرعايته يوم السالم العاملي خالل افتتاح معرض بغداد الدويل.

.(Apple store & Google play) خاص مبرصف التمنية الدويل عىل موقيع mobile banking تطبيق نظام

جتهزي موقع التعايف لنظم تكنولوجيا املعلومات ونظام السويفت من الكوارث يف حمافظة البرصة.

مت نصب نظام (سرتيكس) الخذ النسخ االحتياطية (backup) مجليع فروع املرصف .

تنفيذ الكيبل الضويئ (Fiber Optic) لملقر الرئييس لربط االدارة العامة مع بايق فروع املرصف.

ربط نظام أرشفة االعمتادات املستندية مع النظام املرصيف الشامل، مبا يف ذلك اجراءات العمل اخلاصة بتوثيق االئمتان 
.( laser �che ) عىل نظام

مت ربط نظام الدفع اآلين (RTGS) مع النظام املرصيف املستخدم باملرصف.

تاسيس موقع (Disaster Recovery) لملرصف يف دولة االمارات العربية املتحدة.

اعداد لوحة معل ذكية لوحدات االمعال واالدارة العليا لملرصف مع نصب اجهزة الرصاف االيل يف مجيع فروع املرصف.
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التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

التفاصيل

مجموع املوجودات 

ودائع الزبائن

االئمتان النقدي

حقوق املسامهني 
االرباح قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال
االرباح بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال

االرباح النقدية املوزعة عىل املسامهني 

أمه املؤرشات املالية (مليار دينار عرايق) األداء املايل لملرصف  - 

2012

194,678

87,563

-

101,095

2,182

1,762

-

2013

539,847

339,837

91,928

187,138

28,566

23,067

-

2014

760,073

387,961

224,173

282,018

33,977

27,436

-

2015

801,020

454,121

299,185

272,173

20,184

16,296

16,000

نسبة المنو

5%

17%

33%

%-3

-41%

-41%

-

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب. الودائع اجلارية 94%

ودائع التوفري 4%

تركيبة ودائع املرصف
مكا يف2015-12-31

ودائع ثابتة 2%
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

محمود دمحم محمود الربزجني
نائب رئيس جملس االدارة

 
املصارف   املرصفية يف  اخلربة  من  عاما   50 من   أكرث  لديه  الربزجني  السيد محمود 
واملؤسسات املالية يف العراق. واكن قد شغل نائب املدير العام ملرصف الرافدين و شغل 
مناصب  املدير املفوض للك من  مرصف  بغداد ومرصف كردستان الدويل. مكا شغل 
منصب اخلبري املرصيف واملايل يف املرصف العرايق للتجارة . السيد محمود الربزجني 

حاصل عىل باكلوريوس يف األدب اإلجنلزيي من جامعة بغداد.

 فؤاد دمحم رضا اجلواهري
 عضو جملس اإلدارة واملدير املفوض ملرصف التمنية الدويل

من  العديد  مع  املرصفية  اخلربة  من  عاما   50 من  أكرث  لديه  اجلواهري  فؤاد  السيد 
املركزي  البنك  يف  اإلدارية  املناصب  من  العديد  تقلد  العراق.  يف  املالية  املؤسسات 
اإلساليم  البالد  املفوض يف مرصف  املدير  منصب  إىل معله يف  باإلضافة  العرايق، 
لالستمثار والمتويل . السيد اجلواهري  حاصل عىل هشادة الباكلوريوس يف احملاسبة 

من جامعة بغداد.

معني حسني امساعيل اهلامشي
عضو جملس اإلدارة

رجل أمعال ومؤسس  من عائلة مرموقة ومعروفة يف العراق مع أكرث من 35 عاما من 
رئيس مجموعة  أيضا  هو  اهلامشي  معني  السيد  والتجارة.  األمعال  اخلربة يف جمال 
اهلامشي اليت تأسست قبل أكرث من 100 سنة ميتلك السيد معني خربة مرصفية شاملة 
التجاري  المتويل  جمال  واسعة يف  خربة  وباالخص  عامًا   15 عن  تزيد  وملدة  ومتنوعة 
هذا وباالضافة اىل ذلك فان السيد معني معل ولفرتة  والتعامل مع املصارف اخلارجية , 
طويلة يف جمال البورصات العاملية ولديه معرفة يف التعامالت التجارية اخلاصة باملضاربة 
بالعمالت االجنبية واملعادن والعقود االجلة باالضافة اىل قيامه بالفرتة السابقة باعمتاد 
خفري  وكيل  حاليا  وهو  واالستمثار  السيولة  يف  املتحفظة  املرصف  سياسة  واقرار 
ملرسيدس بزن، فولكس واجن، وأودي وبورش يف العراق. السيد معني حاصل عىل هشادة 

الباكلوريوس يف االقتصاد.

 صفاء حسني حبيب الفرطويس
عضو جملس اإلدارة

إدارة  يف  واسعة  خربة  مع  بارز  هو مرصيف  الفرطويس  حبيب  حسني  صفاء  السيد 
املؤسسات املالية يف أفضل حاالهتا. مع أكرث من 23 عاما يف القطاع املرصيف ومع 13 
عاما أخرى يف إدارة حمطة للطاقة و معه خربة كبرية من القمية املضافة. وهو حاصل 
عىل درجة الباكلوريوس يف اهلندسة املياكنيكية من جامعة بغداد وماجستري يف اللغة 

العربية من جامعة بغداد.

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

حتليل نتاجئ األمعال

حقق مرصف التمنية الدويل خالل عام 2015 أرباح جيدة 
أخذًا بعني االعتبار الوضع االقتصادي واألمين املؤسف 
والذي مر به العراق يف عام 2015 حيث بلغت األرباح 
قبل الرضيبة  واحتيايط رأس املال (20,184,074) مليار 
مليار  دينار عرايق باخنفاض بلغ حوايل (13,792,748) 
عن عام 2014، أما  دينار عرايق أي ما نسبته (41%-) 
األرباح الصافية بعد الرضيبة واحتيايط رأس املال فقد 
باخنفاض  أي  عرايق  دينار  مليار   (16,296,375) بلغت 
مليار دينار عرايق ونسبته ((41%-  بلغ (11,139,909) 

عن العام السابق. عملًا أنه ومكا مت اإلشارة له سابقًا فإن 

الرتكزي  يه  واليت  املرصف  إدارة  جملس  اسرتاتيجية 
عىل النشاطات املرصفية الرئيسية والتقليل من االعمتاد 
عىل النشاطات غري الرئيسية والذي أدى إىل اخنفاض 
يف أرباح املرصف باإلضافة إىل أن الوضع االقتصادي 

أثر سلبا عىل أرباح املرصف لعام 2015. 

املرصف  أرباح  يف  التطور  أدناه  البياين  الرمس  يبني 
خالل السنوات األربعة املاضية حيث يالحظ أهنا أخذت 
التحديات  اسمترار  من  بالرمغ  تصاعديًا  اجتاهًا 
اليت  الصعبة  واألمنية  السياسة  والظروف  االقتصادية 

هشدها العراق واملنطقة خالل هذه السنوات.

هذا وجيب اإلشارة هنا اىل أن أرباح املرصف خالل عام 
2015 قبل الرضيبة واحتيايط رأس املال جاءت حمصلة 

لآليت:

لعام  املرصفية  اإليرادات  إمجايل  مستوى  اخنفاض 
عرايق  دينار  مليار   (41,748,392) بلغ  والذي   2015
لعام  عرايق  دينار  مليار   (58,835,767) مع  وباملقارنة 
اإليرادات  الرئيسية إلمجايل  البنود  2014 حيث هشدت 

التغريات التالية:
 

من  األجنبية  العملة  ورشاء  بيع  إيرادات  اخنفاض 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (21,956,880)
مليار دينار عرايق يف عام 2015. يعود   (10,139,809)
السبب الرئييس يف ذلك إىل قيام جملس إدارة املرصف 
باعمتاد اسرتاتيجية لملرصف حترص عىل الرتكزي عىل 
من  اإليرادات  وحتقيق  الرئيسية  املرصفية  النشاطات 
خالل هذه النشاطات واالبتعاد عن النشاطات العرضية. 

من  والمتويل  االقراض  فوائد  إيرادات  ارتفاع 
إىل   2014 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (10,369,247)
مليار دينار عرايق يف عام 2015 وذلك   (17,497,078)
جراء االعمتاد عىل النشاطات املرصفية الرئيسية لتحقيق 

اإليرادات.

 
من  الضامن  خطابات  اصدار  معوالت  اخنفاض 
إىل   2014 عام  يف  عرايق  دينار  مليار   (9,300,007)

حيث   2015 عام  عرايق يف  دينار  مليار   (4,937,622)
اكن السبب الرئييس وراء ذلك الركود االقتصادي الكبري 
حش  وباألخص   2015 عام  يف  العراق  واكبه  الذي 
املخصصات يف املوازنة االستمثارية املقرة من احلكومة 

العراقية وباملقارنة مع السنوات السابقة. 

دينار  مليار   (24,945,596) من  املرصوفات  اخنفضت 
مليار دينار  عرايق خالل عام 2014 إىل (21,593,433) 
مقداره  بإخنفاض  أي   2015 عام  يف  مكا  عرايق 
مليار دينار ونسبته (%13-). يعود السبب   (3,352,163)
المنو  من  الرمغ  وعىل  االخنفاض  هذا  وراء  الرئييس 
وتطبيق  فروعه  وزيادة  البنك  أمعال  جحم  يف  املسمتر 
املدفوعة  املرصفية  العموالت  إىل اخنفاض  جيدة  أنمظة 
أن  حيث  عرايق  دينار  مليار   (9,843,645) مبقدار 
اخنفاض جحم األمعال املرصفية يف العراق بأمشله أدى 

إىل هذا االخنفاض الكبري.

حتليل املركز املايل

ارتفع رصيد إمجايل املوجودات يف املرصف يف هناية 
هناية عام 2015 بـ (40,946,663) مليار دينار عرايق وما 
دينار  مليار   (801,020,073) إىل  ليصل   (5%) نسبته 
البالغ   2014 عام  هناية  رصيد  مع  مقارنة  عرايق 
(760,073,410) مليار دينار عرايق. وقد حصل ذلك عىل 
الرمغ من األوضاع االمنية واالقتصادية الصعبة واليت 
واجهت اكفة املصارف العراقية ومهنا الحسوبات الكبرية 

عىل ودائع املصارف.

إمجايل الودائع

لثقة  وكسبه  ورصانته  مسعته  بفضل  املرصف  متكن 
جمال  يف  إجيابية  منو  معدالت  حتقيق  من  امجلهور 
أنواعها حيث زادت أرصدة  الودائع مبختلف  استقطاب 
 (66,159,445) مببلغ   2015 عام  خالل  الزبائن  ودائع 
ليصل رصيدها إىل  مليار دينار عرايق وبنسبة (%17) 

(454,120,548) مليار دينار عرايق.

 2015 عام  الزبائن يف هناية  ودائع  وعند حتليل 
وفقًا للجهة املودعة يتبني ما ييل

بنسب  الرشاكت  ودائع  وزادت  األفراد  ودائع  اخنفضت 

عىل التوايل. و (33%)  بلغت (17%) 
شلكت ودائع األفراد ما نسبته (19%) من إمجايل ودائع 

عام 2014. يف الزبائن عام 2015 مقابل (27%) 
مقابل   (67%) نسبته  الرشاكت  ودائع  شلكت  حني 

 .(59%)
أما نتاجئ التحليل حسب نوع الوديعة يف هناية عام 2015 

فقد أظهرت اآليت:

وارتفعت ودائع ألجل  ارتفعت ودائع التوفري بنسبة (9%) 
(%17)معا  بنسبة  اجلارية  والودائع   (1090%) بنسبة 

اكنت هيلع يف هناية عام 2014. 

إمجايل  من   (94%) نسبته  ما  اجلارية  الودائع  شلكت 
عام   (86%) مقابل   2015 عام  هناية  الزبائن يف  ودائع 
 (4%) نسبته  ما  التوفري  ودائع  2014. يف حني شلكت 
فقد  يف العام السابق، أما "الودائع ألجل"  مقابل (4%) 
عام   (0.1%) مقابل   (2%) نسبته  ما  عىل  استحوزت 

.2014

االئمتان النقدي 

(النقدية)  االئمتانية  احملفظة  إمجايل  رصيد  بلغ 
(299,185,000) مليار دينار عرايق يف هناية عام 2015 
عرايق  دينار  مليار   (75,012,185) مقداره  بارتفاع  أي 
هذه  اكفة  أن  عملًا   .2014 عام  عن   (33%) ونسبته 
االئمتانات منحت مقابل مضانات عقارية شلكت (200%) 
مكعدل من جحم هذه االئمتانات. هذا وباإلضافة إىل ذلك 
ووفقًا  متحفظة  ائمتانية  سياسة  اتبع  املرصف  فإن 

لتعلميات وضوابط البنك املركزي العرايق.

يبني حتليل احملفظة االئمتانية وفقا للجهة املقرتضة أن 
التهسيالت االئمتانية لقطاع الرشاكت  والتجار شلكت ما 
نسبته (%90) من إمجايل رصيد هذه احملفظة، يف حني 
استحوذت التهسيالت االئمتانية املمنوحة لقطاع األفراد 

من إمجايل احملفظة االئمتانية. ما نسبته (10%) 

اليه أن املرصف حافظ عىل جودة  ومما جتدر اإلشارة 
احملفظة االئمتانية لملرصف حيث بلغت نسبة الديون غري 
يف   (0.01%) االئمتانية  احملفظة  إمجايل  إىل  املنتجة 

عايم 2015 و 2014.

حتليل مؤرشات األداء العام لملرصف

انعكست التطورات اإلجيابية اليت حققها املرصف خالل 
عام 2015 يف بنود قامئة املركز املايل وبيان الدخل عىل 
وعىل  واحض  بشلك  لملرصف  املالية  املالءة  مؤرشات 

النحو التايل:

يف هناية عام 2015  بلغت نسبة كفاية رأس املال (63%) 
ويه تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة (8%) 
املركزي  البنك  من  املطلوب  األدىن  احلد  عن  وتزيد 
مما يؤكد قوة ومتانة املركز املايل  العرايق البالغ (12%) 

لملرصف.
 (63%) بلغت  مرتفعة  نسبة سيولة  حافظ املرصف عىل 
األدىن  احلد  نسبة  تفوق  ويه   2015 عام  هناية  يف 

املطلوب من البنك املركزي البالغ (30%).

اخلدمات املرصفية لألفراد

يف ظل تزايد حدة املنافسة يف سوق اخلدمات املرصفية 
اسرتاتيجية  تركزت  فقد   (Retail Banking) لألفراد 
املرصف عىل تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات اليت تليب 
هذا  يف  موقعه  يعزز  ومبا  املتنوعة  الزبائن  احتياجات 
األول  اخليار  هو  الدويل  التمنية  ليبىق مرصف  السوق 
للزبائن مبختلف رشاحئم وفائهتم العمرية، حيث مت تعزيز 
الفروع وشبكة أجهزة  التوسع يف شبكة  ذلك من خالل 
الرصاف اآليل، وفميا ييل نبذة عن أمه االجنازات يف 

جمال تقدمي اخلدمات املرصفية لألفراد خالل العام.

االنتشار والتفرع املرصيف

واصل املرصف احملافظة عىل موقعه الريادي يف السوق 
وشبكة  الفروع  شبكة  حيث  من  وذلك  احمللية  املرصفية 
أن فروع املرصف  بالذكر  الرصاف اآليل، ومن اجلدير 
مجمعات  مواقع  يف  منترشة  اآليل  الرصاف  وشبكة 
العراق، وقد جنح  خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات 
مواتيه  فرص  استمثار  يف   2015 عام  خالل  املرصف 
لريتفع  رصاف آيل جديدة،   (25) و  فروع   (4) ليضيف 
بذلك إمجايل عدد فروع املرصف العاملة يف العراق إىل 
(11) فرعًا ولريتفع عدد أجهزة الرصاف اآليل إىل (30) 
جهازًا. عملًا أن املرصف بصدد فتح (4) فروع أخرى يف 

عام 2016. 
فروع  فتح  حنو  يتجه  املرصف  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر 
خارجية و/أو ماكتب متثيل يف لك من لبنان، واإلمارات 

العربية املتحدة واليونان.

القنوات املرصفية االلكرتونية
 

املصارف  مقدمة  يف  بوصفه  املرصف  لمسعة  تعزيزا 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املرصفية يف العراق فقد 
خالل  من  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  املرصف  واصل 
 online) قنوات التوزيع االلكرتونية ويه شبكة االترتنت
واجهزة   (IDB SMS)   و الرسائل القصرية  (banking

.(ATM) الرصاف اآليل
 

بطاقات مرصف التمنية الدويل

حافظ املرصف يف عام 2015 عىل مركز متقدم يف سوق 
ذلك  تعزيز  مت  وقد  العراق،  يف  البالستيكية  البطاقات 
ومهنا  اكرد  ماسرت  بطاقات  فائت  خمتلف  بإطالق 
باإلضاف إىل بطاقات  والذهبية واالعتيادية  البالتينيوم، 
.  ومن اجلدير بالذكر   (Pre-Paid)       الدفع املسبق
البالستيكية اليت تصدر من املرصف  البطاقات  هنا أن 

معايري  أعىل  وحتقق  املزايا  من  العديد  حلاملهيا  متنح 
السالمة لعمليات الحسب من الرصاف اآليل، والتسديد 
أو  العراق  داخل  سواء   (POS) البيع  نقاط  خالل  من 

خارجه.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يؤكد املرصف بأن رضا زبائنه والمتزي يف خدمهتم خيار 
تعزيز  هبدف  وذلك  معله  أوليات  سمل  حيل  اسرتاجيي 
مستوى ثقة الزبائن خبدمات املرصف ومنتجاته لضامن 
لملرصف،  األمثل  الصورة  اخلدمات  هذه  تعكس  أن 
إجراء  املرصف  واصل  فقد  األولوية  هذه  من  وانطالقًا 
استطالعات ودراسات للوقوف عىل مستوى رضا الزبائن 
والعمل عىل حتسيهنا وذلك من خالل االستعانة برشاكت 
الزبائن،  لرضا  بدراسات  للقيام  متخصصة  استشارية 
اخليف  املتسوق  مهنجية  وفق  مسمترة  مراقبة  وجبوالت 
(Mystery Shopper) حيث أظهرت دراسة رضا الزبائن 
اليت مت تنفيذها من قبل رشاكت متخصصة حتقيق درجة 
رضا ممتزية عىل مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها 

املرصف لزبائنه.
  

القروض الخشصية
 

حقق املرصف خالل عام 2015 مستويات جيدة يف المنو 
يف جمال حمفظة قروض األفراد، وقد حتقق ذلك بفضل 
السياسات االئمتانية املرنة اليت يهنجها املرصف يف هذا 
املجال، واليت تسندها محالت تسويقية مكثفة لإلعالن عن 
باسمترار  والعمل  لألفراد،  املوجهة  القروض  خدمات 
لتبسيط إجراءات املنح، األمر الذي سامه يف تقليل الوقت 

املستغرق إلجناز املعاملة االئمتانية.
مكا هشد العام اسمترار العمل بالعرض اخلاص بقروض 
السيارات الذي أطلقه املرصف يف منتصف عام 2013 

برشوط ميرسة وبأسعار فوائد تنافسية.

األمعال املرصفية للرشاكت واملؤسسات

عىل الرمغ من اسمترار تأثر العراق حبالة عدم االستقرار 
متعددة يف جمال  فقد حقق املرصف اجنازات  األمين، 
تقدمي االحتياجات المتويلية للرشاكت مبا مكنه من تعزيز 
موقعه الريادي يف السوق املرصفية كرشيك أسايس يف 
من  املرصف  متكن  حيث  واملؤسسات  الرشاكت  متويل 
زيادة جحم حمفظته االئمتانية مع احملافظة عىل جودة 
احملفظة ودون جتاوز ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة 
اجلهات  ومتطلبات  املرصف  سياسة  مع  تنجسم  اليت 

الرقابية. 
وقطاع  الصنايع  للقطاع  دمعه  املرصف  واصل  مكا 
العمل  اسمترار  خالل  من  السيايح  والقطاع  الطاقة 
بالربناجم الذي يطبقه البنك املركزي لدمع هذه القطاعات. 
ويف اطار املسامهة يف متويل معليات التبادل التجاري، 
فقد اسمتر املرصف بتوفري المتويل املناسب إىل زبائنه 
الشبكة  ومن خالل  املستندية  االعمتادات  فتح  من خالل 

الواسعة لملرصف مع البنوك املراسلة.

خدمات اخلزينة واالستمثار

يف  مملوسًا  جناحًا   2015 عام  خالل  املرصف  حقق 
أنشطة اخلزينة واالستمثار ومبا يف ذلك تطبيق خدمات 
الصريفة من خالل شبكة فروع املرصف، هذا باإلضافة 
إىل الزتام املرصف باحملافظة عىل معدالت سيولة تفوق 
املعايري املوضوعة من قبل البنك املركزي العرايق. هيدف 
واملنتجات  اخلدمات  بتطوير   2016 عام  يف  املرصف 
االستمثارية وذلك من خالل تقدمي خدمة التعامل بالعمالت 
وخدمات  اآلجلة،  والعقود  المثينة،  واملعادن  األجنبية 
واحلفظ  والدولية،  املالية احمللية  األسواق  الوساطة يف 

اآلمني. 

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عزز املرصف خالل عام 2015 موقعه يف سوق األمعال 
الدولية يف ظل ظروف صعبة وذلك من خالل  املرصفية 
واملؤسسات  املراسلة  البنوك  مع  القامئة  عالقاته  تعزيز 
املالية وبناء عالقات معل جديدة مع بنوك ومؤسسات مالية 
معروفة عربيًا وإقلمييًا وعامليًا. متكن املرصف من زيادة 
التجارة  معليات  جمال  يف  نشاطه  من  املتأتية  إيرادته 

الدولية واخلدمات املرصفية مبا يف ذلك معوالت االئمتان 
التعهدي ومعوالت احلواالت. 

وللعمل عىل تنشيط وتطوير العالقات مع البنوك املراسلة 
واملؤسسات املالية، فقد قام فريق متخصص من املوظفني 
خالل عام 2015 بعدد من امحلالت التسويقية والزيارات 
واإلمارات  تركيا،  مهنا  االسرتاتيجية  األسواق  لبعض 
العربية املتحدة وذلك هبدف عرض خدمات املرصف عىل 
البنوك العاملة يف هذه الدول واليت من شأهنا أن تعود 

بالفائدة عىل لك من املرصف وزبائنه. 
وجدير بالذكر أن املرصف يرتبط بعالقات معل ممزية مع 
يتجاوز  العامل  نطاق  عىل  املراسلني  من  واسعة  شبكة 
دول وهو ما  بنًاك منترشة يف أكرث من (9)  عددمه (22) 
جيعل املرصف يف موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ 
امسه وتعزيز وتلبية متطلبات زبائنه يف خمتلف األنشطة 

اخلارجية. 

التطوير التنظيمي واإلداري

واصل املرصف خالل عام 2015 مراجعة وحتديث العديد 
النظام  مع  يتالءم  ومبا  واإلجراءات  السياسات  أدلة  من 
املرصفية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  املطبق  املرصيف 
واألنمظة  األمعال  الرقابة عىل خمتلف  وتعزيز  املختلفة، 

االئمتانية التشغيلية. 
من جانب آخر، قام املرصف خالل هذا العام من تطبيق 
ومن  األمعال  جماالت  من  عدد  يف  املركزية  مرشوع 
هذه  وتأيت  واالئمتان  احلواالت،  االعمتادات،  أمهها: 

اخلطوة هبدف خفض املرصوفات وتعزيز الفعالية. 

املوارد البرشية

املرصف  فقد معل  البرشي  العنرص  أمهية  من  انطالقًا 
لدى  االنتاجية  واملعدالت  الكفاءة  مستويات  تعزيز  عىل 
وحتسني  قدراهتم  تطوير  عىل  وحرص  املوظفني،  اكفة 
رضامه مبا ميكهنم من أداء مهامهم عىل الوجه املطلوب.
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ماجستير 1%

بكلوريوس 51%
دبلوم 10%

أعدادية (تجارة- صناعة - علمي - أدبي) 13%

متوسطة, ابتدائية 5%

 بدون شهادة \ عمال خدمات 20%

ذكور 63%
اناث 37%

توزيع املوظفني حسب التأهيل الدرايس وحسب اجلنس

التوزيع حسب التأهيل الدرايس التوزيع حسب اجلنس

ماجستري
باكلوريوس

دبلوم

عيمل ,اديب صنايع ,  جتاري ,  اعدادية : 

ابتدائية متوسطة , 

معال خدمات بدون هشادة / 

املجموع

التحصيل الدرايس النسبةالعددت
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التعيني

للحفاظ عىل موقعه كواحد من أبرز املؤسسات توظيفا للعاملة املؤهلة واملمتزية يف العراق، فقد تضمنت مبادرات املرصف 
خالل عام 2015 استقطاب أفضل خرجيي اجلامعات واجتذاب مجموعة من أحصاب الكفاءات املمتزية واملواهب. 

التدريب

يف اطار سيع املرصف إىل تعزيز االستمثار يف العنرص البرشي وتطوير املهارات املهنية لملوظفني، فقد مت خالل العام 
تطوير املعايري احملاسبة الدولية، إدارة املوجودات  توفري مجموعة من الرباجم الريادية يف جمال التدريب اكن أمهها: 
واملطلوبات، تطوير وتأهيل اكدر اجلهاز املرصيف حيث يركز التدريب املكثف يف هذه الرباجم عىل إرشاك املوظفني يف 
أنشطة متخصصة تضمن زيادة تأهيلهم وإحاطهتم يف العمل املرصيف وتعزيز أخالقيات العمل لدهيم، باإلضافة إىل 

تزويدمه باملهارات القيادية واإلدارية املتقدمة مبا يمتاىش مع رؤية املرصف وتطلعاته. 
من اجلدير بالذكر أن املرصف وفر خالل العام عدة فرص تدريبية لملوظفني داخل وخارج العراق وقد مشلت هذه الدورات 
املرصفية  والعمليات  العامة،  والعالقات  املرصيف  واالئمتان  والتدقيق  واحملاسبية  واملالية  اإلدارية  املجاالت  التدريبية 
واخلزينة واالستمثار. ميكن االطالع عىل أمه الدورات اليت مت عقدها خالل عام 2015 وأعداد املشاركني هبا يف اجلدول 

املبني أدناه.
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الدورات التدريبية

الدورة                                         عدد املشاركني   اجلهة القامئة بالدورة   موضوع الدورة  ت 

دورة عن مضاهاة العملة احلقيقة والعملة
املزيفة العراقية واالجنبية

تطوير املعايري احملاسبية الدولية

صندوق متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

ادارة االصول واخلصوم ملزيانية
البنك املركزي

دورة تدريبية يف الـحاسبات
oracle data base 

ادارة االحتياطات االجنبية
واحملافظ االستمثارية

تأهيل وتطوير املوظفني اجلدد

الدفع عن طريق املوبايل

البنك املركزي العرايق

البنك املركزي العرايق

رابطة املصارف اخلاصة

رابطة املصارف اخلاصة

البنك املركزي العرايق

البنك املركزي العرايق

البنك املركزي العرايق

البنك املركزي العرايق

دورة تدريبية حول العملة املزيفة

تطوير املعايري احملاسبية الدولية

ورشة معل

دورة تدريبية يف ادارة االصول
واخلصوم ملزيانية البنك املركزي

دورة تدريبية يف احلاسبات
oracle data base

دورة تدريبية يف ادارة االحتياطات
االجنبية واحملافظ االستمثارية

دورة تدريبية يف تأهيل وتطوير
كوادر اجلهاز املرصيف لملوظفني

اجلدد

دورة تدريبية يف الدفع عن
طريق املوبايل
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إدارة املخاطر

يلزتم املرصف بإطار ثابت وشامل إلدارة املخاطر وذلك 
هبدف حتديد املخاطر والعوائد الناجتة عن توسع وتنوع 
االلزتام  هذا  من  وانطالقًا  ونشاطاته،  املرصف  معليات 
واسرتاتيجيات  متينة  أسس  عىل  املرصف  معل  يرتكز 
املخاطر  وإدارة  وتقيمي  قياس  أساهسا  سلمية  معل 
سياسته  مع  يتوافق  وما  اليومية  أنشطته  يف  املختلفة 
البنك  وتعلميات  بازل  جلنة  ومقررات  جهة  من  الداخلية 

املركزي العرايق من جهة ثانية. 
إن حومكة املخاطر يف املرصف تمتاىش بشلك اكمل مع 
تعلميات البنك املركزي العرايق، إذ تعمل إدارة املخاطر 
يف املرصف بشلك مستقل، وذلك من خالل رفع تقاريرها 
عن جملس  واملنبثقة  واالمتثال  املخاطر  إدارة  إىل جلنة 
الاكملة  الصالحيات  القسم  هذا  ولدى  املرصف،  إدارة 
لمتكيهنا من احلصول عىل معلومات من خمتلف أقسام 

املرصف. 
يقوم املرصف حاليًا بتطوير واستحداث مصفوفة املخاطر 
املرصف  ألقسام   (Control Risk Self Assessment)
العمل  اسمترارية  خطط  حتديث  ذلك  يف  مبا  املختلفة 
وحفصها بشلك دوري ومتاشيًا مع األوضاع األمنية يف 

العراق.

مراقب االمتثال

التعلميات  اكفة  تطبيق   2015 عام  خالل  البنك  واصل   
احمللية  الرقابية  اجلهات  عن  الصادرة  والتوجهيات 
غسل  وماكحفة  االمتثال  مراقبة  خبصوص  والدولية 
األموال ومتويل االرهاب باإلضافة إىل أن املرصف بدء 
بتحديث حسابات الزبائن ومتاشيًا مع متطلبات االمتثال 
يطبق   .(FATCA) األمريكية  احلسابات  عىل  الرضييب 
املرصف نظم آلية جديدة ومتطورة لملراقبة والكشف عن 
معليات  خماطر  عىل  تنطوي  اليت  املشبوهة  العمليات 
املايل.  غسل األموال ومتويل االرهاب وجرامئ االحتيال 
ويف إطار تعزيز ثقافة االمتثال فقد اسمتر املرصف بعقد 
دراية  عىل  يكونوا  حىت  املوظفني  لاكفة  تدريبية  براجم 
االمتثال  مراقبة  مواضيع  حول  املستجدات  بأخر  اكملة 
وماكحفة غسل األموال ومتويل االرهاب وقانون االمتثال 
من  ميكهنم  وما  األمريكية  احلسابات  عىل  الرضييب 
الصحيح  بالشلك   (KYC) زبونك  اعرف  قواعد  تطبيق 
وإجراءات العناية الواجبة وحسب متطلبات البنك املركزي 
ماكحفة  قانون  ومبوجب  حديثا  صدرت  واليت  العرايق 

لسنة 2015. غسل األموال ومتويل اإلرهاب رمق (39) 

هذا ويدرك املرصف أمهية دور قسم االمتثال واليت متكن 
بكونه وظيفة مستقلة تعني مبوافقة البنك املركزي العرايق 
معلياته  يف  املرصف  الزتام  من  التأكد  عىل  تعمل 
التنظميية  واللواحئ  القوانني  ملتطلبات  اليومية  املرصفية 
وقانون  (بازل)  جلنة  ومتطلبات  احملاسبية  واملعايري 
والتعلميات  االموال  غسل  ماكحفة  وقانون  الرشاكت 

الصادرة مبوجهبا.

احلومكة املؤسسية

تعزيز  يف  املؤسسية  احلومكة  بأمهية  املرصف  يؤمن 
مبادئ العدالة والشفافية واملساءلة واملسؤولية وتدعمي ثقة 
املودعني واملسامهني واجلهات الرقابية يف املرصف، وأثر 
أوىل  فقد  ذلك  من  وانطالقًا  ومنوه،  أدائه  عىل  ذلك 
احلامكية  بتعلميات  لاللزتام  كبرية  بأولوية  املرصف 
املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي العرايق. وجاري 
العمل حاليًا عىل إعداد دليل متاكمل للحومكة املؤسسية 

يف املرصف.
 

الرتوجي والتسويق

واصل املرصف خالل عام 2015 انهتاج سياسة تروجيية 
وتسويقية هتدف إىل تعزيز الصورة الذهنية عن املرصف 
اإلعالنية  امحلالت  من  كبري  عدد  تنفيذ  ذلك  وتضمن 
إدارة  وخدماته، مكا حرصت  املرصف  منتجات  ملختلف 
من  املرصف  عن  الذهنية  الصورة  تعزيز  عىل  املرصف 
خالل تواجده يف املؤمترات والندوات. ويف اطار تعزيز 
اطالق  العام  فقد مت خالل  الزبائن،  قاعدة  مع  التواصل 
صفحات اعالنية وتروجيية لملرصف عىل مواقع التواصل 
بوك  الفيس  ويه  النطاق  واسعة  االجمتايع 

 .(Linkedin) و لينكد إن (Facebook)
وهيدف املرصف من خالل هذه الصفحات االعالنية إىل 
التواصل الفعال والدامئ مع الزبائن وامجلهور من خالل 
عىل  وابقاهئم  ومالحظاهتم  استفساراهتم  عىل  اإلجابة 
اطالع دامئ عىل اكفة اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها 

املرصف هلم ومبا يعزز الصورة الذهنية عنه.

 

تكنولوجيا املعلومات

النظام  وحتديث  بتطوير   2015 عام  يف  املرصف  قام 
املرصيف الشامل (IMAL) واملطبق منذ عام 2012 حيث 
مت تضمني تقارير إضافية هيلع ساعدت املرصف عىل بناء 
ضوابط رقابية حصينة يف خمتلف العمليات واألقسام، 
الفوائد  العموالت  اكفة  بتعريف  املرصف  قام  وقد  هذا 
املرصفية للعمليات واخلدمات املقدمة عىل النظام حبيث 
يمت حتديدها آليًا ودون وجود أي تدخل يدوي. هذا وقد 
معل  وتطوير  لتحديث  اجنازات  بعدة  املرصف  قام 
تكنولوجيا  لنظم  التحتية  بالبنية  يتعلق  فميا  املرصف 

املعلومات ومهنا:
 

 Load) الـــ  تفعيل  مث  ومن   (BGP) الــ  خدمة  تشغيل 
اجراء  مت  االساس  هذا  وعىل  اخلدمة  هلذه   (Balance
  (FIRE WALL) اجهزة  عىل  التعديالت  من  العديد 

املوجودة يف املرصف لغرض االستفادة مهنا.
لنقل  مهنا  ميَاك   (3) وختصيص  االنرتنيت  حزمة  زيادة 

البيانات خارج العراق بشلك مسمتر.
بني بغداد والبرصة واجراء   (V.SAT)  استحداث خدمة
الفحوصات علهيا حلني مت االستقرار عىل مقدار احلزمة 
اليت يتطلهبا نظام  الـ  (CITRIX)  بني بغداد والبرصة.

يف   (LASER FISH) لنظام    (DR Site) الــ   تشكيل 
مكتب ديب.

العاملي وتطبيقه عىل نظام   (FERCO) تطبيق نظام الــ
عىل  الزبائن  أمساء  مراجعة  يمت  حبيث   (SWIFT) الــ 
هذا النظام بشلك آيل للتأكد من عدم مشول أي من هؤالء 
السوداء  القوامئ  مضن  واألفراد  الرشاكت  من  الزبائن 

احمللية والدولية.
هذا ويعمل املرصف عىل خطط متكن املرصف من نقل 
الضويئ  بالاكبل  اكفة  املرصف  فروع  بني  ما  البيانات 
خالل سنة لتجنب الضوضاء الناجت من خدمة الالسليك . 
وزيادة  الفروع  بني  املتناقلة  البيانات  لزتايد  ونظرًا  هذا 
اخلدمات املرصفية اليت يقدمها املرصف للزبائن، تعمل 
الفروع  لاكفة  االنرتنيت  حزمة  مضاعفة  عىل  االدارة 
وزيادهتا اىل الفرع الرئييس واالدارة العامة. مكا خيطط 
2016 إىل تطوير اخلدمات االنرتنيت   املرصف يف عام 
فتح  طلب  لتمشل     (INTERNET BANKING)
القامئني، طلب حتويل االموال،  للزبائن  حسابات جديدة 
باإلضافة اىل  الطلب  طلب دفرت صكوك، سفاجت حسب 

خدمات اخرى .
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إدارة املخاطر

يلزتم املرصف بإطار ثابت وشامل إلدارة املخاطر وذلك 
هبدف حتديد املخاطر والعوائد الناجتة عن توسع وتنوع 
االلزتام  هذا  من  وانطالقًا  ونشاطاته،  املرصف  معليات 
واسرتاتيجيات  متينة  أسس  عىل  املرصف  معل  يرتكز 
املخاطر  وإدارة  وتقيمي  قياس  أساهسا  سلمية  معل 
سياسته  مع  يتوافق  وما  اليومية  أنشطته  يف  املختلفة 
البنك  وتعلميات  بازل  جلنة  ومقررات  جهة  من  الداخلية 

املركزي العرايق من جهة ثانية. 
إن حومكة املخاطر يف املرصف تمتاىش بشلك اكمل مع 
تعلميات البنك املركزي العرايق، إذ تعمل إدارة املخاطر 
يف املرصف بشلك مستقل، وذلك من خالل رفع تقاريرها 
عن جملس  واملنبثقة  واالمتثال  املخاطر  إدارة  إىل جلنة 
الاكملة  الصالحيات  القسم  هذا  ولدى  املرصف،  إدارة 
لمتكيهنا من احلصول عىل معلومات من خمتلف أقسام 

املرصف. 
يقوم املرصف حاليًا بتطوير واستحداث مصفوفة املخاطر 
املرصف  ألقسام   (Control Risk Self Assessment)
العمل  اسمترارية  خطط  حتديث  ذلك  يف  مبا  املختلفة 
وحفصها بشلك دوري ومتاشيًا مع األوضاع األمنية يف 

العراق.

مراقب االمتثال

التعلميات  اكفة  تطبيق   2015 عام  خالل  البنك  واصل   
احمللية  الرقابية  اجلهات  عن  الصادرة  والتوجهيات 
غسل  وماكحفة  االمتثال  مراقبة  خبصوص  والدولية 
األموال ومتويل االرهاب باإلضافة إىل أن املرصف بدء 
بتحديث حسابات الزبائن ومتاشيًا مع متطلبات االمتثال 
يطبق   .(FATCA) األمريكية  احلسابات  عىل  الرضييب 
املرصف نظم آلية جديدة ومتطورة لملراقبة والكشف عن 
معليات  خماطر  عىل  تنطوي  اليت  املشبوهة  العمليات 
املايل.  غسل األموال ومتويل االرهاب وجرامئ االحتيال 
ويف إطار تعزيز ثقافة االمتثال فقد اسمتر املرصف بعقد 
دراية  عىل  يكونوا  حىت  املوظفني  لاكفة  تدريبية  براجم 
االمتثال  مراقبة  مواضيع  حول  املستجدات  بأخر  اكملة 
وماكحفة غسل األموال ومتويل االرهاب وقانون االمتثال 
من  ميكهنم  وما  األمريكية  احلسابات  عىل  الرضييب 
الصحيح  بالشلك   (KYC) زبونك  اعرف  قواعد  تطبيق 
وإجراءات العناية الواجبة وحسب متطلبات البنك املركزي 
ماكحفة  قانون  ومبوجب  حديثا  صدرت  واليت  العرايق 
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هذا ويدرك املرصف أمهية دور قسم االمتثال واليت متكن 
بكونه وظيفة مستقلة تعني مبوافقة البنك املركزي العرايق 
معلياته  يف  املرصف  الزتام  من  التأكد  عىل  تعمل 
التنظميية  واللواحئ  القوانني  ملتطلبات  اليومية  املرصفية 
وقانون  (بازل)  جلنة  ومتطلبات  احملاسبية  واملعايري 
والتعلميات  االموال  غسل  ماكحفة  وقانون  الرشاكت 

الصادرة مبوجهبا.

احلومكة املؤسسية

تعزيز  يف  املؤسسية  احلومكة  بأمهية  املرصف  يؤمن 
مبادئ العدالة والشفافية واملساءلة واملسؤولية وتدعمي ثقة 
املودعني واملسامهني واجلهات الرقابية يف املرصف، وأثر 
أوىل  فقد  ذلك  من  وانطالقًا  ومنوه،  أدائه  عىل  ذلك 
احلامكية  بتعلميات  لاللزتام  كبرية  بأولوية  املرصف 
املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي العرايق. وجاري 
العمل حاليًا عىل إعداد دليل متاكمل للحومكة املؤسسية 

يف املرصف.
 

الرتوجي والتسويق

واصل املرصف خالل عام 2015 انهتاج سياسة تروجيية 
وتسويقية هتدف إىل تعزيز الصورة الذهنية عن املرصف 
اإلعالنية  امحلالت  من  كبري  عدد  تنفيذ  ذلك  وتضمن 
إدارة  وخدماته، مكا حرصت  املرصف  منتجات  ملختلف 
من  املرصف  عن  الذهنية  الصورة  تعزيز  عىل  املرصف 
خالل تواجده يف املؤمترات والندوات. ويف اطار تعزيز 
اطالق  العام  فقد مت خالل  الزبائن،  قاعدة  مع  التواصل 
صفحات اعالنية وتروجيية لملرصف عىل مواقع التواصل 
بوك  الفيس  ويه  النطاق  واسعة  االجمتايع 

 .(Linkedin) و لينكد إن (Facebook)
وهيدف املرصف من خالل هذه الصفحات االعالنية إىل 
التواصل الفعال والدامئ مع الزبائن وامجلهور من خالل 
عىل  وابقاهئم  ومالحظاهتم  استفساراهتم  عىل  اإلجابة 
اطالع دامئ عىل اكفة اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها 

املرصف هلم ومبا يعزز الصورة الذهنية عنه.

 

تكنولوجيا املعلومات

النظام  وحتديث  بتطوير   2015 عام  يف  املرصف  قام 
املرصيف الشامل (IMAL) واملطبق منذ عام 2012 حيث 
مت تضمني تقارير إضافية هيلع ساعدت املرصف عىل بناء 
ضوابط رقابية حصينة يف خمتلف العمليات واألقسام، 
الفوائد  العموالت  اكفة  بتعريف  املرصف  قام  وقد  هذا 
املرصفية للعمليات واخلدمات املقدمة عىل النظام حبيث 
يمت حتديدها آليًا ودون وجود أي تدخل يدوي. هذا وقد 
معل  وتطوير  لتحديث  اجنازات  بعدة  املرصف  قام 
تكنولوجيا  لنظم  التحتية  بالبنية  يتعلق  فميا  املرصف 

املعلومات ومهنا:
 

 Load) الـــ  تفعيل  مث  ومن   (BGP) الــ  خدمة  تشغيل 
اجراء  مت  االساس  هذا  وعىل  اخلدمة  هلذه   (Balance
  (FIRE WALL) اجهزة  عىل  التعديالت  من  العديد 

املوجودة يف املرصف لغرض االستفادة مهنا.
لنقل  مهنا  ميَاك   (3) وختصيص  االنرتنيت  حزمة  زيادة 

البيانات خارج العراق بشلك مسمتر.
بني بغداد والبرصة واجراء   (V.SAT)  استحداث خدمة
الفحوصات علهيا حلني مت االستقرار عىل مقدار احلزمة 
اليت يتطلهبا نظام  الـ  (CITRIX)  بني بغداد والبرصة.

يف   (LASER FISH) لنظام    (DR Site) الــ   تشكيل 
مكتب ديب.

العاملي وتطبيقه عىل نظام   (FERCO) تطبيق نظام الــ
عىل  الزبائن  أمساء  مراجعة  يمت  حبيث   (SWIFT) الــ 
هذا النظام بشلك آيل للتأكد من عدم مشول أي من هؤالء 
السوداء  القوامئ  مضن  واألفراد  الرشاكت  من  الزبائن 

احمللية والدولية.
هذا ويعمل املرصف عىل خطط متكن املرصف من نقل 
الضويئ  بالاكبل  اكفة  املرصف  فروع  بني  ما  البيانات 
خالل سنة لتجنب الضوضاء الناجت من خدمة الالسليك . 
وزيادة  الفروع  بني  املتناقلة  البيانات  لزتايد  ونظرًا  هذا 
اخلدمات املرصفية اليت يقدمها املرصف للزبائن، تعمل 
الفروع  لاكفة  االنرتنيت  حزمة  مضاعفة  عىل  االدارة 
وزيادهتا اىل الفرع الرئييس واالدارة العامة. مكا خيطط 
2016 إىل تطوير اخلدمات االنرتنيت   املرصف يف عام 
فتح  طلب  لتمشل     (INTERNET BANKING)
القامئني، طلب حتويل االموال،  للزبائن  حسابات جديدة 
باإلضافة اىل  الطلب  طلب دفرت صكوك، سفاجت حسب 

خدمات اخرى .
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مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي

اعمتد جملس إدارة املرصف يف أواخر عام 2015 اخلطة 
االسرتاتيجية لألعوام (2016-2018) ومت بناء هذه اخلطة 
لملرصف  التنافيس  املركز  لتعزيز  السيع  إطار  يف 
األمعال  قطاعات  خمتلف  يف  السوقية  حصته  وزيادة 
معدالت  عىل  واحملافظة  فهيا،  يتواجد  اليت  واألسواق 
ظل  يف  السابقة  األعوام  خالل  املتحققة  والعائد  المنو 
مرحلة تتضمهنا العديد من التحديات والصعوبات اثرت 
االقتصادية  النوايح  خمتلف  عىل  سليب  بشلك 
خطة  املرصف  تبىن  العراق.   يف  واالجمتاعية 
وسالمة  ودقة  واملتانة  احلصانة  اساهسا  اسرتاتيجية 
ويساعد  يؤمن  اخلطة  هذه  تطبيق  وان  هذا  االجراءات. 
حققها  اليت  والمكية  النوعية  االجنازات  تعزيز  عىل 
االنشطة  خمتلف  يف  املاضية  السنوات  خالل  املرصف 
صلبة  قاعدة  اىل  مستندًا  جعله   مما  واملرصفية  املالية 
وبنية حتتية رصينة معمتدًا عىل خربات وكفاءة مالاكته 
املتقدمة من مستشارين وخرباء ومدراء ومعاونهيم وهو 
ما جعله حيصل خالل عام 2015 عىل درجة تصنيف جيد 
 (CAMELS) تقيمي  نظام  التصنيف حسب  مبوجب   (2)

من قبل البنك املركزي. 

وقد تضمنت اخلطة االسرتاتيجة مخسة حماور رئيسة:

احملور املايل أوال ً: 

حقوق  وتعزيز  االرباح  من  ومزتايد  مستدام  حتقيق منو 
املسامهني.

حتسني معدل العائد عىل املوجودات والعائد عىل حقوق 
املسامهني.

يف  والتهسيالت  الودائع  من  السوقية  احلصة  زيادة 
نسب  عىل  احملافظة  مع  العرايق  املرصيف  القطاع 

متدينة لالئمتان غري املنتج للعوائد.

زيادة اإليرادات من الفوائد وتطوير نشاط املرصف يف 
جمال االئمتان التعهدي.

اإليرادات مبا  وزيادة  املجاالت  االنفاق يف اكفة  ترشيد 
يساعد يف حتسني مؤرشات األداء. 

النقدي  الالزمة ملخاطر االئمتان  التخصيصات  احتساب 
وخماطر االئمتان التعهدي  وخمصص لتقلبات االسعار 
بازل)   يف ظل معايري احملاسبة الدولية ومقررات جلنة ( 

ومتطلبات البنك املركزي.

العمليات املرصفية ثانيًا: 

االئمتان  منح  إجراءات  مراجعة  معلية  يف  االسمترار 
لترسيع معلية الدراسة االئمتانية واختاذ القرار االئمتاين 
الالزمة وحبسب  اإلجراءات  بتطبيق  االلزتام  مراعاة  مع 

السياسة االئمتانية لملرصف. 
وزيادة  التكنلوجية  التحتية  البنية  تطوير  يف  االسمترار 

كفاءة استخدامها يف خمتلف أوجه العمل املرصيف.
حنو  الزبائن  وتوجيه  االلكرتونية  القنوات  كفاء  رفع 
استخدام القنوات البديلة مثل تطبيقات خدمات االنرتنت 

وغريها. 
التوجه حنو املركزية يف األمعال املرصفية حبيث تمت من 
خالل أقسام متخصصة من اإلدارة العامة ومستقلة عن 

فروع املرصف. 
تعزيز مصادر المنو من خالل تطبيق عدد من املشاريع 

املتعلقة بالتوسع اجلغرايف داخليًا وخارجيًا .
تنشيط امعال االستمثارات املختلفة مجليع القطاعات.

 

اخلدمات املرصفية  ثالثًا: 

رضا  درجة  ورفع  الفروع  يف  الزبائن  خدمة  حتسني 
الزبون عن اخلدمة املقدمة.

ترسيخ والء الزبائن وتجشيعهم عىل استخدام القنوات 
االلكرتونية. 

جدوى  ودراسة  القامئة  واخلدمات  املنتجات  تطوير 
إدخال منتجات وخدمات جديدة وفقًا الحتياجات وفائت 

الزبائن املسهتدفني. 
املرصفية  اخلدمات  من  مستوى  أعىل  لتقدمي  السيع 

املتطورة.
الزبائن احلاليني  قوية ودامئة مع  احلفاظ عىل عالقات 

وبناء عالقات مع زبائن جدد باسمترار.

املوارد البرشية رابعا: 
 

تطوير ورفع كفاءة العاملني مع احملافظة عىل الكفاءات 
االبداع  املمتزية يف املرصف ودمعها وتجشيعها عىل 

يف خدمة املرصف  .
وأنمظة  واالداء  الوظائف  تقيمي  ومعايري  أسس  تطوير 
والء  ويقوي  يعمق  ميا  واحلوافز  واملزايا  التعويضات 

العاملني للوظيفة ولملرصف .

االحتياجات  مع  تتناسب  اليت  التدريبية  الفرص  توفري 
باالرتقاء  يهسم  ومبا  معلهم  وطبيعة  لملوظفني  الفعلية 
بأداء املوظفني ومهارهتم وحتسني قدرهتم عىل االتصال 

والتوصل. 
البدء يف تطبيق خطط االحالل الوظييف لملوظفني يف 
املرصف وهتيئة الصنف الثاين من املوظفني وإمدادمه 

باملعارف واخلربات العملية والعملية الالزمة.
 

التوسع اجلغرايف وشبكة خامسًا: 
الفروع احمللية واخلارجية

العمل عىل فتح فروع حملية جديدة لتوسعة شبكة فروع 
هذه  ومن  أكرب.  زبائن  قاعدة  إىل  والوصول  املرصف 

الفروع اليت ينوي املرصف فتحها:

 

دراسة اجلدوى االقتصادية من فتح فروع خارجية يف 
لك من اإلمارات العربية املتحدة واليونان. 

االسمترار بعملية حتسني املظهر العام للفروع القامئة.
اآليل  الرصاف  أجهزة  من  املرصف  شبكة  تعزيز 

واحملافظة عىل اسمترار معلها بكفاءة عالية.
يف  سيقوم املرصف بتنصيب رصاف ايل عدد (120) 
خمتلف حمافظات العراق باالضافة اىل تنصيب جهاز 
عام  هناية  قبل  البيع  نقاط  عىل   (200) عدد   (POS)

.2016
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اعمتد جملس إدارة املرصف يف أواخر عام 2015 اخلطة 
االسرتاتيجية لألعوام (2016-2018) ومت بناء هذه اخلطة 
لملرصف  التنافيس  املركز  لتعزيز  السيع  إطار  يف 
األمعال  قطاعات  خمتلف  يف  السوقية  حصته  وزيادة 
معدالت  عىل  واحملافظة  فهيا،  يتواجد  اليت  واألسواق 
ظل  يف  السابقة  األعوام  خالل  املتحققة  والعائد  المنو 
مرحلة تتضمهنا العديد من التحديات والصعوبات اثرت 
االقتصادية  النوايح  خمتلف  عىل  سليب  بشلك 
خطة  املرصف  تبىن  العراق.   يف  واالجمتاعية 
وسالمة  ودقة  واملتانة  احلصانة  اساهسا  اسرتاتيجية 
ويساعد  يؤمن  اخلطة  هذه  تطبيق  وان  هذا  االجراءات. 
حققها  اليت  والمكية  النوعية  االجنازات  تعزيز  عىل 
االنشطة  خمتلف  يف  املاضية  السنوات  خالل  املرصف 
صلبة  قاعدة  اىل  مستندًا  جعله   مما  واملرصفية  املالية 
وبنية حتتية رصينة معمتدًا عىل خربات وكفاءة مالاكته 
املتقدمة من مستشارين وخرباء ومدراء ومعاونهيم وهو 
ما جعله حيصل خالل عام 2015 عىل درجة تصنيف جيد 
 (CAMELS) تقيمي  نظام  التصنيف حسب  مبوجب   (2)

من قبل البنك املركزي. 

وقد تضمنت اخلطة االسرتاتيجة مخسة حماور رئيسة:

احملور املايل أوال ً: 

حقوق  وتعزيز  االرباح  من  ومزتايد  مستدام  حتقيق منو 
املسامهني.

حتسني معدل العائد عىل املوجودات والعائد عىل حقوق 
املسامهني.

يف  والتهسيالت  الودائع  من  السوقية  احلصة  زيادة 
نسب  عىل  احملافظة  مع  العرايق  املرصيف  القطاع 

متدينة لالئمتان غري املنتج للعوائد.

زيادة اإليرادات من الفوائد وتطوير نشاط املرصف يف 
جمال االئمتان التعهدي.

اإليرادات مبا  وزيادة  املجاالت  االنفاق يف اكفة  ترشيد 
يساعد يف حتسني مؤرشات األداء. 

النقدي  الالزمة ملخاطر االئمتان  التخصيصات  احتساب 
وخماطر االئمتان التعهدي  وخمصص لتقلبات االسعار 
بازل)   يف ظل معايري احملاسبة الدولية ومقررات جلنة ( 

ومتطلبات البنك املركزي.

العمليات املرصفية ثانيًا: 

االئمتان  منح  إجراءات  مراجعة  معلية  يف  االسمترار 
لترسيع معلية الدراسة االئمتانية واختاذ القرار االئمتاين 
الالزمة وحبسب  اإلجراءات  بتطبيق  االلزتام  مراعاة  مع 

السياسة االئمتانية لملرصف. 
وزيادة  التكنلوجية  التحتية  البنية  تطوير  يف  االسمترار 

كفاءة استخدامها يف خمتلف أوجه العمل املرصيف.
حنو  الزبائن  وتوجيه  االلكرتونية  القنوات  كفاء  رفع 
استخدام القنوات البديلة مثل تطبيقات خدمات االنرتنت 

وغريها. 
التوجه حنو املركزية يف األمعال املرصفية حبيث تمت من 
خالل أقسام متخصصة من اإلدارة العامة ومستقلة عن 

فروع املرصف. 
تعزيز مصادر المنو من خالل تطبيق عدد من املشاريع 

املتعلقة بالتوسع اجلغرايف داخليًا وخارجيًا .
تنشيط امعال االستمثارات املختلفة مجليع القطاعات.

 

اخلدمات املرصفية  ثالثًا: 

رضا  درجة  ورفع  الفروع  يف  الزبائن  خدمة  حتسني 
الزبون عن اخلدمة املقدمة.

ترسيخ والء الزبائن وتجشيعهم عىل استخدام القنوات 
االلكرتونية. 

جدوى  ودراسة  القامئة  واخلدمات  املنتجات  تطوير 
إدخال منتجات وخدمات جديدة وفقًا الحتياجات وفائت 

الزبائن املسهتدفني. 
املرصفية  اخلدمات  من  مستوى  أعىل  لتقدمي  السيع 

املتطورة.
الزبائن احلاليني  قوية ودامئة مع  احلفاظ عىل عالقات 

وبناء عالقات مع زبائن جدد باسمترار.

املوارد البرشية رابعا: 
 

تطوير ورفع كفاءة العاملني مع احملافظة عىل الكفاءات 
االبداع  املمتزية يف املرصف ودمعها وتجشيعها عىل 

يف خدمة املرصف  .
وأنمظة  واالداء  الوظائف  تقيمي  ومعايري  أسس  تطوير 
والء  ويقوي  يعمق  ميا  واحلوافز  واملزايا  التعويضات 

العاملني للوظيفة ولملرصف .

االحتياجات  مع  تتناسب  اليت  التدريبية  الفرص  توفري 
باالرتقاء  يهسم  ومبا  معلهم  وطبيعة  لملوظفني  الفعلية 
بأداء املوظفني ومهارهتم وحتسني قدرهتم عىل االتصال 

والتوصل. 
البدء يف تطبيق خطط االحالل الوظييف لملوظفني يف 
املرصف وهتيئة الصنف الثاين من املوظفني وإمدادمه 

باملعارف واخلربات العملية والعملية الالزمة.
 

التوسع اجلغرايف وشبكة خامسًا: 
الفروع احمللية واخلارجية

العمل عىل فتح فروع حملية جديدة لتوسعة شبكة فروع 
هذه  ومن  أكرب.  زبائن  قاعدة  إىل  والوصول  املرصف 

الفروع اليت ينوي املرصف فتحها:

 

دراسة اجلدوى االقتصادية من فتح فروع خارجية يف 
لك من اإلمارات العربية املتحدة واليونان. 

االسمترار بعملية حتسني املظهر العام للفروع القامئة.
اآليل  الرصاف  أجهزة  من  املرصف  شبكة  تعزيز 

واحملافظة عىل اسمترار معلها بكفاءة عالية.
يف  سيقوم املرصف بتنصيب رصاف ايل عدد (120) 
خمتلف حمافظات العراق باالضافة اىل تنصيب جهاز 
عام  هناية  قبل  البيع  نقاط  عىل   (200) عدد   (POS)

.2016

فرع املرصف يف منطقة مجيلة.

فرع املرصف يف احلارثية.

فرع املرصف يف مدينة احللة.

فرع املرصف يف مدينة النارصية.

فرع املرصف يف مدينة العامرة
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التقرير السنوي

الرقــــــم : 27
التارخي : 20/2/2016 

بغداد رشكة مسامهة خاصة –  السادة مسامهي ملرصف التمنية لإلستمثار والمتويل – 
تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للسنة املنهتية يف 31/12/2015 م/ 

بعد التحية

مكا يه هيلع يف  رشكة مسامهة خاصة –  لقد حفصنا املزيانية العامة ملرصف التمنية الدويل لإلستمثار والمتويل – 
31/12/2015 وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات املتعلقة هبا للفرتة املنهتية بذات التارخي والتقرير لملرصف 

املعد مبقتىض أحاكم قانون الرشاكت رمق 21 املعدل لسنة 1997 واألنمظة والتعلميات الصادرة مبوجبه .
وان مسؤوليتنا يه إبداء الرأي حوهلا إعمتادًا عىل التدقيق  ان البيانات املقدمة لنا يه من مسؤولية إدارة املرصف , 

الذي نقوم به .
لقد حصلنا عىل املعلومات واإليضاحات اليت اكنت برأينا رضورية ألداء مهمتنا اليت مقنا هبا وفقًا " إلجراءات التدقيق 

للترشيعات املالية النافذة ولدينا اإليضاحات واملالحظات التالية : املعرتف هبا وطبقًا "  

اإليـــضاحات أوال ً :  

ان املجموعة الدفرتية املستخدمة من قبل املرصف اكنت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر التجارية وقد تضمنت 
حسب تقديرنا تجسيل اكفة العمليات املالية لملرصف .

ان معلية جرد املوجودات الثابتة والنقدية للفروع متت من قبل إدارة املرصف أما النقدية للفرع الرئييس واإلدارة العامة 
فقد متت بإرشافنا .

ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسرية املرصف خالل الفرتة موضوع التدقيق وانه ال يتضمن ما 
خيالف أحاكم القوانني والترشيعات السائدة .

للقواعد احملاسبية والترشيعات املالية املرعية ويه متفقة مع ما  ان البيانات واحلسابات اخلتامية قد نمظت وفقًا " 
لقانون الرشاكت واألنمظة والتعلميات الصادرة مبوجبه .   تظهره احلسابات واهنا منمظة طبقًا " 

قام املرصف بإختاذ إجراءات ماكحفة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب مضن ضوابط قانون ماكحفة غسيل األموال 
لسنة 2015 وحسب ما جاء بتقرير إدارة املرصف . ومتويل اإلرهاب رمق (39) 

 نؤكد رضورة إدامة جسل لملوجودات الثابتة الذي يبني تفاصيل املوجود وقميته وتارخي رشائه ومقدار إندثاره مع النظام 
اآليل لملوجودات املعمتد من قبل إدارة املرصف .

مت إحتساب إندثار املوجودات الثابتة بنسبة (%20) إستنادًا لألمر  الوزاري املرمق (19792) يف 5/5/1995 مع تأكيدنا 
برضورة حتديث النظام اآليل املعمتد إلحتساب االندثارات .

مع رضورة تطوير  نويص برضورة تطوير وتوسيع مهام قسم الرقابة الداخلية لملرصف ورفده بالكوادر الكفوءة , 
برناجم لتدقيق مجيع معليات أقسام املرصف وفروعه .

رضورة تطوير وتوسيع قسم إدارة املخاطر وحتديث  التقارير  الالزمة للك نوع من أنواع املخاطر املرصفية.
بلغ مجموع اإلجازات اإلعتيادية ملوظيف املرصف والفروع (4388) يوم لغاية 31/12/2015 ومل يقم املرصف بإحتساب 
إحتيايط لإلجازات املرتامكة عملًا ان املوظف يستحق تعويض نقدي عن األيام اليت يمتتع هبا من إجازته السنوية عند 
لسنة 2015 . من قانون العمل املرمق (73)  إنهتاء عقد معله عىل أساس آخر أجر تقاضاه وذلك إستنادًا لملادة (75) 

عن  دينار   (890,250,000) بضمهنا  دينار   (156,767,246,462) املصدرة  الداخلية  الضامن  خطابات  مجموع  بلغ 
دوالر لتغطية حسوبات بطاقة االئمتان . خطاب مضان خاريج مايعادل (750,000) 

املالحــــظات ثانـــــــيًا :  

1. بلغ معيار كفاية رأس املال %63 ويه أعىل من النسبة املقررة من قبل البنك املركزي العرايق .

قدرها  بزيادة  أي  دينار    (11,000,000,000) مببلغ  والتعهدي  النقدي  االلزتام  خماطر  إحتساب خمصص  مت   .2
(1,299,191,336) دينار  عن السنة املاضية .

دينار بتارخي املزيانية بضمهنا مبلغ (8,278,754,830)  3. بلغ رصيد مشاريع قيد التنفيذ مببلغ (59,984,883,192) 
دينار عن مرشوع فرع الربييع والذي مت إفتتاحه بتارخي  17/11/2015 وتدويره مع املصاريف التشغيلية األخرى عىل 

ان يمت غلقها يف السنة القادمة .

دينار وسيمت استحصال  4. بلغ رصيد حساب مستندات حشن حبوزة املرصف بتارخي املزيانية مبلغ (287,896,048) 
املبالغ املستحقة من الزبائن وتسوية احلساب يف هناية الهشر احلايل .

5. مت منح قروض قصرية االجل ملدة ( سنة اىل سنتني ) وبفوائد خمتلفة مبوجب العقد بني الطرفني ويمت تسديدها مع 
سنوات بفوائد (12%  أما قروض السيارات يمت تسديد %40 مقدمًا والبايق يسدد ملدة (3)  الفوائد عند انهتاء املدة , 

- %15) سنويًا عملًا ان هنالك مبلغ (1,000,000,000) دينار مت منحها بفائدة (10%) .

6. نؤكد عىل رضورة احملافظة وااللزتام بتعلميات البنك املركزي العرايق عىل معلية بيع الدوالر مقابل الدينار العرايق.

7. لوحظ ان الضامنات املقدمة للخطابات متثلت يف مكبيالة مطبوعة يف املرصف مع رهن عقارات وبدون كفيل ضامن . 
من إمجايل  واليت تشلك نسبة (1%)  وان نسبة التأمينات لبعض خطابات الضامن ضئيلة ترتاوح بني (1% - 5%) 
خطابات الضامن ونظرًا هلبوط القمية السوقية للضامنات املقدمة سيمت تشكيل جلنة بإعادة تقيمي العقارات املأخوذة 

يف 4/2/2016 . كضامنات وجحموزة بإمس املرصف وذلك إستنادًا اىل كتاب البنك املركزي املرمق (9/1/53) 

لإليضاحات املقدمة  ومراعاة ملا جاء إعاله وحسب رأينا ومن خالل حفصنا ملا هو مدون يف جسالت املرصف ووفقًا " 
النتيجة  31/12/2015 وان حسابات  بتارخي  املايل لملرصف  املركز  املرفقة تعرب عن حقيقة  العامة  املزيانية  فأن  لنا 

والكشوفات املرفقة تظهر خالصة نشاطها للسنة املنهتية بذات التارخي بصورة عادلة .
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عن  دينار   (890,250,000) بضمهنا  دينار   (156,767,246,462) املصدرة  الداخلية  الضامن  خطابات  مجموع  بلغ 
دوالر لتغطية حسوبات بطاقة االئمتان . خطاب مضان خاريج مايعادل (750,000) 

املالحــــظات ثانـــــــيًا :  

1. بلغ معيار كفاية رأس املال %63 ويه أعىل من النسبة املقررة من قبل البنك املركزي العرايق .

قدرها  بزيادة  أي  دينار    (11,000,000,000) مببلغ  والتعهدي  النقدي  االلزتام  خماطر  إحتساب خمصص  مت   .2
(1,299,191,336) دينار  عن السنة املاضية .

دينار بتارخي املزيانية بضمهنا مبلغ (8,278,754,830)  3. بلغ رصيد مشاريع قيد التنفيذ مببلغ (59,984,883,192) 
دينار عن مرشوع فرع الربييع والذي مت إفتتاحه بتارخي  17/11/2015 وتدويره مع املصاريف التشغيلية األخرى عىل 

ان يمت غلقها يف السنة القادمة .

دينار وسيمت استحصال  4. بلغ رصيد حساب مستندات حشن حبوزة املرصف بتارخي املزيانية مبلغ (287,896,048) 
املبالغ املستحقة من الزبائن وتسوية احلساب يف هناية الهشر احلايل .

5. مت منح قروض قصرية االجل ملدة ( سنة اىل سنتني ) وبفوائد خمتلفة مبوجب العقد بني الطرفني ويمت تسديدها مع 
سنوات بفوائد (12%  أما قروض السيارات يمت تسديد %40 مقدمًا والبايق يسدد ملدة (3)  الفوائد عند انهتاء املدة , 

- %15) سنويًا عملًا ان هنالك مبلغ (1,000,000,000) دينار مت منحها بفائدة (10%) .

6. نؤكد عىل رضورة احملافظة وااللزتام بتعلميات البنك املركزي العرايق عىل معلية بيع الدوالر مقابل الدينار العرايق.

7. لوحظ ان الضامنات املقدمة للخطابات متثلت يف مكبيالة مطبوعة يف املرصف مع رهن عقارات وبدون كفيل ضامن . 
من إمجايل  واليت تشلك نسبة (1%)  وان نسبة التأمينات لبعض خطابات الضامن ضئيلة ترتاوح بني (1% - 5%) 
خطابات الضامن ونظرًا هلبوط القمية السوقية للضامنات املقدمة سيمت تشكيل جلنة بإعادة تقيمي العقارات املأخوذة 

يف 4/2/2016 . كضامنات وجحموزة بإمس املرصف وذلك إستنادًا اىل كتاب البنك املركزي املرمق (9/1/53) 

لإليضاحات املقدمة  ومراعاة ملا جاء إعاله وحسب رأينا ومن خالل حفصنا ملا هو مدون يف جسالت املرصف ووفقًا " 
النتيجة  31/12/2015 وان حسابات  بتارخي  املايل لملرصف  املركز  املرفقة تعرب عن حقيقة  العامة  املزيانية  فأن  لنا 

والكشوفات املرفقة تظهر خالصة نشاطها للسنة املنهتية بذات التارخي بصورة عادلة .

يف 11/9/2014 . فرع النجف يف 5/3/2015 مبوجب املوافقة املرمقة (13947) 

يف 5/11/2014 . فرع الكوت يف 6/5/2015 مبوجب املوافقة املرمقة (16468) 

يف 8/4/2015 . فرع املنصور يف 6/8/2015 مبوجب املوافقة املرمقة (5692) 

يف 19/8/2015 . فرع الربييع يف 17/11/2015 مبوجب املوافقة املرمقة (12274) 

هشالء حمكت الزباز
حماسب قانوين ومراقب حسابات

مت إفتتاح فروع لملرصف ومكا ييل : 
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1&2

5

3

4

6

7

8

9

18

14

15

16

11

118

12

192

املوجودات املتداولة

النقود في الصندوق ولدى املصارف

االئتمان النقدي

االستثمارات

املدينون

مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات الثابتة

املوجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

النفقات اإليرادية املؤجلة

مشروعات حتت التنفيذ

مجموع املوجودات الثابتة

مجموع املوجودات

املوجودات خارج امليزانية 

اجملموع الكلي للموجودات

414,872,280,805

299,184,999,654

5,099,726,000

11,614,451,296

730,771,457,755

5,256,333,526

4,007,944,069

60,984,337,192

70,248,614,787

801,020,072,542

147,732,819,551

948,752,892,093

455,422,813,508

224,172,814,750

-

20,214,553,183

699,810,181,441

5,169,375,935

-

55,093,852,981

60,263,228,916

760,073,410,357

260,845,254,077

1,020,918,664,434

رقم الدليل
احملاســـبي السنة احلاليةالتفاصيل \ املوجوداترقم الكشف

دينار
السنة السابقة

دينار

امليزانية العامة كما في  31/ كانون االول /2015
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10

11

12

13

9

22

25

26

211

212

292

مصادر التمويل قصيرة االجل

التخصيصات

حسابات جارية وودائع

الدائنون

مجموع  مصادر متويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

رأس املال املدفوع

االحتياطيات

مجموع  مصادر التمويل طويلة االجل

مجموع مصادر التمويل

احلسابات املتقابلة الدائنة

التزامات الزبائن لقاء العمليات املصرفية 

اجملموع الكلي للمطلوبات

15,029,376,000

454,120,547,995

59,697,298,867

528,847,222,862

250,000,000,000

22,172,849,680

272,172,849,680

801,020,072,542

147,732,819,551

948,752,892,093

15,275,689,959

387,961,103,326

74,818,465,402

478,055,258,687

250,000,000,000

32,018,151,670

282,018,151,670

760,073,410,357

260,845,254,077

1,020,918,664,434

رقم الدليل
احملاســـبي السنة احلاليةالتفاصيل \ مصادر التمويلرقم الكشف

دينار
السنة السابقة

دينار

امليزانية العامة كما في  31/ كانون االول /2015
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14

15

16

17

18

19

20

44

22

34

37

33-31

49

38

39

ايراد العمليات املصرفية

ايراد االستثمارات

اجملموع  

ينزل مصروفات النشاط اجلاري

مصروفات العمليات املصرفية 

االندثارات واالطفاءات

املصروفات االدارية

اجملموع  

فائض العمليات املصرفية

تضاف –  ايرادات اخرى

ينزل   –  املصروفات التحويلية

املصروفات التحويلية

املصروفات االخرى

مجموع املصروفات التحويلية

الفائض املتراكم

يوزع كما يلي :

التخصيصات الضريبية

احتياطي راس املال

الفائض املتراكم ( ارباح غير موزعة )

اجملموع 

41,748,392,030

32,583,418

41,780,975,448

6,793,128,322

2,841,739,211

11,366,841,051

21,001,708,585

20,779,266,863

8,299,214

520,111,206

83,380,860

603,492,066

20,184,074,010

3,029,376,000

858,323,146

16,296,374,864

20,184,074,010

58,835,767,786

6,037,741

58,841,805,527

14,634,351,139

1,296,134,900

8,344,116,132

24,274,602,171

34,567,203,356

80,612,085

540,999,891

129,993,586

670,993,477

33,976,821,964

5,096,523,295

1,444,014,933

27,436,283,736

33,976,821,964

رقم الدليل
احملاســـبي السنة احلاليةالتفاصيل \ ايراد النشاط اجلاريرقم الكشف

دينار
السنة السابقة

دينار

كشف االرباح واخلسائر للسنة املنتهية في 31/ كانون االول /2015
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الرصيد / دينارالبيانالزيادة أو النقص

كشف التدفق النقدي للسنة املنتهية في  31/ كانون االول /2015

الزيادة في 

الزيادة في

النقصان في

الزيادة في

النقصان في

صافي التدفقات من االنشطة التشغيلية

االندثارات

االئتمان النقدي

املدينون

حسابات جارية وودائع

الدائنون

1,851,085,890

(75,012,184,904)

8,600,101,887

66,159,444,669

(15,132,934,085)

(13,534,486,543)

الزيادة في 

الزيادة في

النقصان في

الزيادة في

صافي التدفقات من االنشطة االستثمارية

املوجودات الثابتة

مشروعات حتت التنفيذ

النفقات اإليرادية املؤجلة

االستثمارات

(1,938,043,481)

(5,890,484,211)

(4,007,944,069)

(5,099,726,000)

(16,936,197,761)

الزيادة في 

النقص في

النقص في

صافي التدفقات من االنشطة التمويلية

رأس املال 

االحتياطيات

التخصيصات

-

(9,833,534,440)

(246,313,959)

(10,079,848,399)

صافي الزيادة في النقود خالل السنة 

رصيد النقد في بداية الفترة

النقود كما في 31/12/2015

(40,550,532,703)

455,422,813,508

414,872,280,805

ً : األنشطة التشغيلية : أوال

ً : األنشطة االستثمارية : ثانيا

ً : األنشطة التمويلية : ثالثا

ً : كشف التدفق النقدي ورصيد النقود كما في 31/12/2015 : رابعا
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كشف رقم (1) النقود كما في  31/ كانون االول /2015

نقد في الصندوق

نقدية لدى املصارف احمللية

بنك مركزي – مدفوعات – دينار 

بنك مركزي – مدفوعات – دوالر

بنك مركزي – جاري - دينار

بنك مركزي – جاري – دوالر

الودائع القانونية لدى البنك املركزي – دينار

الودائع القانونية لدى البنك املركزي – دوالر

حواالت في الطريق

نقدية لدى املصارف اخلارجية

صكوك املقاصة

118,516,759,822

21,227,012,294

104,947,873,603

16,945,869,793

99,588,641,086

3,372,962,582

16,008,482,000

17,921,055,364

-

16,312,274,261

-

414,840,930,805

149,395,588,619

1,553,490,398

144,181,757,993

16,502,351,780

26,022,475,695

12,916,088,658

27,911,978,000

14,348,723,708

41,133,623,000

21,456,735,657

-

455,422,813,508

181

183

18311

18311

18311

18311

1841

1841

185

187

189

اجملموع

رقم الدليل
السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلاحملاسبي

رقم الدليل
السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلاحملاسبي

كشف رقم (2) الذهب كما في  31/ كانون االول /2015

الذهب

31,350,000مسكوكات ذهبية

31,350,000

17

172

اجملموع

-

0

رقم الدليل
السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلاحملاسبي

كشف رقم (3) االستثمارات كما في  31/ كانون االول /2015

استثمارات مالية قصيرة االجل

5,099,726,000استثمارات مالية قصيرة االجل قطاع حكومي

5,099,726,000

153

1531

اجملموع

-

0
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كشف رقم (4) املدينون كما في  31/ كانون االول /2015

فروقات تقييم العملة

حسابات مدينة متنوعة

تأمينات لدى الغير

ايرادات مستحقة غير مقبوضة

مبالغ مستحقة غير مقبوضة

مصاريف مدفوعة مقدما

السلف

سلف املنتسبني

سلف لغير املنتسبني

سلف ألغراض أخرى ( سفر   -جتهيز )

مدينو بطاقات املاستر كارد

مدينو خطابات الضمان املدفوعة

مدينو عموالت االعتمادات

مدينو مصروفات خطابات الضمان / الداخلية

-

9,966,002,075

763,703,123

118,700,000

497,338,997

8,171,989

-

-

-

-

-

260,535,112

11,614,451,296

-

18,615,185,050

411,277,500

0

899,487,720

-

22,364,350

-

17,886,393

184,729,380

63,622,790

-

20,214,553,183

162

166

1661

1662

1662-1

1663

167

1672

1673

1676

1693

1692

مجموع املدينون

رقم الدليل
السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلاحملاسبي

كشف رقم (5) االئتمان النقدي كما في  31/ كانون االول /2015

القروض 

قروض ممنوحة قصيرة االجل

حساب جاري مدين

سلف املوظفني

مستندات شحن بحوزة املصرف

298,372,879,625

-

524,223,981

287,896,048

299,184,999,654

207,620,413,178

3,000,000,000

522,667,900

13,029,733,672

224,172,814,750

14

142

1437

1491

1456

اجملموع

رقم الدليل
السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلاحملاسبي
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كشف رقم (7) النفقات اإليرادية املؤجلة  كما في  31/ كانون االول /2015

كشف رقم (6) املوجودات الثابتة واندثاراتها  كما في  31/ كانون االول /2015

الكلفة كما في
بداية السنة

اإلضافات

املباع خالل سنة

الكلفة في 
31/12/2015

نسبة االندثار قسط ثابت

اخملصصات في بداية السنة

يضاف اندثار السنة احلالية

ينزل مخصص اندثار 
املوجودات املباعة

اخملصص في نهاية الفترة

القيمة الدفترية في
31/12/2015 

1,051,927,655

1,339,825,575

26,834,235

2,364,918,995

20%

322,229,549

376,969,858

6,861,866

692,337,541

1,672,581,454

418,681,400

83,476,000

84,407,500

417,749,900

20%

172,936,533

91,447,870

38,204,193

226,180,210

191,569,690

104,054,930

12,336,950

-

116,391,880

20%

59,218,644

20,942,178

-

80,160,822

36,231,058

6,491,748,493

572,264,874

7,987,920

7,056,025,447

20%

2,342,651,817

1,361,725,985

4,303,678

3,700,074,124

3,355,951,323

8,066,412,478

2,007,903,399

119,229,655

9,955,086,222

2,897,036,543

1,851,085,890

49,369,737

4,698,752,696

5,256,333,526

اجملموع
دينار

اثاث واجهزة مكاتب
(116)

عدد وقوالب (115) وسائل نقل وانتقال
(114)

اآلت ومعدات
(113)

املوجودات الثابتة

الكلفة في 1/1/2015

االضافات خالل السنة

الكلفة نهاية السنة

نسبة االطفاء

رصيد االطفاء في
 1/1/2015

االطفاء خالل السنة

القيمة الدفترية في
31/12/2015

-

116,872,930

116,872,930

20%

-

14,310,186

102,562,744

-

3,139,494,781

3,139,494,781

20%

-

627,898,073

2,511,596,708

-

4,998,597,390

4,998,597,390

-

990,653,321

4,007,944,069

اسم احلساب
رقم  الدليل احملاسبي

نفقات قبل التشغيل
(1182)

ديكورات وتركيبات
وقواطع (1186)

نفقات إيراديه
اجملموع / دينارمؤجلة متنوعة (1187)

-

1,742,229,679

1,742,229,679

20%

-

348,445,062

1,393,784,617

رقم  الدليل احملاسبي
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كشف رقم (8) مشروعات حتت التنفيذ  كما في  31/ كانون االول /2015

اجملموع | دينارأخــرىحاسبات / سيرفراتانفاق استثمارياسم احلساب

كشف رقم (9) االلتزامات املتقابلة لقاء العمليات املصرفية  كما في  31/ كانون االول /2015

(129)

55,093,852,981

10,032,817,240

5,141,787,029

59,984,883,192

(1263)

-

999,454,000

-

999,454,000

رقم  الدليل احملاسبي

الرصيد كما  في 1/1

االضافات خالل الفترة

التسديدات خالل السنة - 

اجملموع

-

-

-

-

55,093,852,981

11,032,271,240

5,141,787,029

60,984,337,192

رقم الدليل
التفاصيلاحملاسبي

كشف رقم (10)  التخصيصات  كما في  31/ كانون االول /2015

192

1921

2552

193

1931

2551

156,767,246,462

33,185,738,470

123,581,507,992

27,848,681,393

3,697,369,834

24,151,311,559

147,732,819,551

199,932,127,664

26,410,926,509

173,521,201,155

95,976,543,424

8,652,490,502

87,324,052,922

260,845,254,077

السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

خطابات الضمان املصدرة

خطابات الضمان الداخلية املصدرة

التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان

ينزل التأمينات املستلمة لقاء خطابات الضمان

مجموع خطابات الضمان

االعتمادات املستندية 

االعتمادات املستندية الصادرة

ينزل التأمينات املستلمة لقاء االعتمادات املستندية 

مجموع االعتمادات املستندية

مجموع االلتزامات املتقابلة

5,096,523,295

478,358,000

9,700,808,664

15,275,689,959

3,029,376,000

521,642,000

1,496,977,716

5,047,995,716

5,096,523,295

-

197,786,380

5,294,309,675

3,029,376,000

1,000,000,000

11,000,000,000

15,029,376,000

224

2252

2254

اجملموع

مخصص ضريبة الدخل

مخصص تقلبات االسعار

مخصص مخاطر االلتزام

الرصيد في 
1/1/2015

االضافات خالل
السنة

التسديدات خالل
السنة

الرصيد كما في
31/12/2015
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كشف رقم (11) احلسابات اجلارية والودائع  كما في  31/ كانون االول /2015

251

2513

2516

2517

25191

252

2521

2531

255

2551

2552

2553

256

2562

2563

257

مجموع احلسابات اجلارية والودائع

      93,214,089

  305,173,394,331

86,893,628,379

210,294,500

392,370,531,300

17,945,604,091

6,667,839,500

24,613,443,591

3,697,369,834

33,185,738,470

0

36,883,108,304

253,464,800

-

-

253,464,800

454,120,547,995

48,914,808

229,347,899,188

104,657,466,363

1,356,062,995

335,410,343,354

16,395,929,210

560,000,000

16,955,929,210

8,652,490,502

26,410,926,509

0

35,063,417,011

126,699,150

220,374,000

184,340,601

531,413,751

387,961,103,326

السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

حسابات جارية دائنة

جاري قطاع مالي

جاري شركات

جاري افراد

صكوك مصدقة

اجملموع

حسابات االدخار

توفير 

ودائع ثابتة

اجملموع

تأمينات مستلمة

تأمينات لقاء االعتمادات املستندية

تأمينات لقاء خطابات الضمان

مقبوضات الدفع األجل

اجملموع

احلواالت والصكوك الداخلية

سفاجت مسحوبة على املصرف

صكوك مسحوبة على املصرف

احلواالت اخلارجية الواردة

اجملموع 
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3,752,715,854

-

858,323,146

4,611,039,000

28,265,435,816

(27,000,000,000)

16,296,374,864

17,561,810,680

32,018,151,670

(27,000,000,000)

17,154,698,010

22,172,849,680

الرصيد كما في 1/1

االضافات خالل السنة

ارباح السنة احلالية

اجملموع

نوع االحتياطي
رقم الدليل

احتياطي إلزامي
(مبوجب قانون الشركات / 212 )

الفائض املتراكم
اجملموع \ دينار (ارباح غير موزعة / 281)

كشف رقم (13) االحتياطيات  كما في  31/ كانون االول /2015

كشف رقم (12) الدائنون  كما في  31/ كانون االول /2015

266

2661

2662

2663

2664

2668

26663

2669

2696

2671

2617

268

السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

حسابات دائنة متنوعة

تأمينات مستلمة

ايرادات مستلمة مقدماً

مصاريف مستحقة غير مدفوعة

رواتب واجور مستحقة

الزيادة في الصندوق

رسوم الطوابع املالية املستحقة

حسابات دائنة متنوعة أخرى

ودائع محجوزة بطلب جهات رسمية

ايراد حتت التسوية

اجملموع

استقطاعات من املنتسبني حلساب الغير

دائنو قطاع خاص

دائنو توزيع االرباح

مجموع الدائنون

32,242,383,552

199,472,916

61,767,550

-

27,186,700

11,325,896

101,647,343

250

32,643,784,206

53,514,661

-

27,000,000,000

59,697,298,867

47,159,919,000

3,254,124,658

84,924,250

-

-

-

100,421,751

-

50,599,389,659

21,815,743

197,260,000

24,000,000,000

74,818,465,402
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كشف رقم (14) ايرادات العمليات املصرفي للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

441

4412

442

4421

4422

44246

443

4431

4432

444

4441

445

4451

447

4471

4479

448

4482

4485

4491

ايراد العمالت االجنبية

ايراد بيع وشراء عمالت اجنبية

ايرادات القروض الداخلية

فوائد القروض املمنوحة

فوائد احلسابات اجلارية املدينة

فوائد التسليف الشخصي

اجملموع

عموالت احلواالت 

عموالت احلواالت الداخلية

عموالت احلواالت اخلارجية

اجملموع

ايرادات االعتمادات املستندية

عمولة االعتمادات املستندية

ايرادات خطابات الضمان

عمولة اصدار خطابات الضمان 

عموالت مصرفية متنوعة

عموالت اعتماد الصكوك

عموالت مصرفية أخرى

اجملموع

مصروفات مستردة

مصروفات اجور بريد 

مبيعات مطبوعات مصرفية

ايرادات بيع السبائك الذهبية

اجملموع 

مجموع ايرادات العمليات املصرفية

10,139,809,867

17,438,253,119

17

58,825,560

17,497,078,695

805,805,870

5,951,500,631

6,757,306,500

748,246,376

4,937,622,675

6,867,059

1,520,636,929

1,527,503,988

12,927,949

52,130,059

74,729,921

1,036,000

140,823,930

41,748,392,030

21,956,880,105

10,369,247,963

-

51,071,341

10,420,319,304

599,873,420

14,292,724,048

14,892,597,468

1,514,380,337

9,300,007,627

4,529,778

698,735,041

703,264,819

4,723,223

24,971,664

18,623,239

-

48,318,126

58,835,767,786

السنة السابقة دينارالسنة احلالية دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

كشف رقم (15) ايرادات االستثمارات للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

462

4621

463

4631

ايرادات االستثمارات املالية الداخلية

فوائد حواالت خزينة

ايرادات االستثمارات املالية اخلارجية

فوائد احلسابات اجلارية اخلارجية الدائنة 

اجملموع 

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

4,155,250

28,428,168

32,583,418

-

6,037,741

6,037,741



36

كشف رقم (16) املصروفات االدارية للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

31

311

3111

3113

3114

3115

3116

3119

312

3121

315

3151

32

322

323

325

3251

3252

326

327

3271

3272

رواتب واجور

الرواتب النقدية للمنتسبني

رواتب

اجور اعمال اضافية

مكافآت تشجيعية 

مخصصات مهنية وفنية

مخصصات تعويضية

مخصصات أخرى

اجملموع

االجور النقدية للعمال

اجور

مجموع األجور النقدية للعمال

املساهمة في الضمان االجتماعي

حصة املصرف في الضمان االجتماعي

مجموع الرواتب واالجور

املستلزمات السلعية

الوقود والزيوت

االدوات االحتياطية

متنوعات

لوازم ومهمات

قرطاسية

جتهيزات العاملني

املياه والكهرباء

مياه

كهرباء

مجموع املستلزمات السلعية

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

3,069,297,794

125,000,082

1,555,394,864

395,267,110

614,177,815

427,545,340

6,186,683,006

331,250

331,250

343,319,965

6,530,334,220

213,519,342

85,883,319

87,120,566

112,646,115

95,990,060

2,097,000

52,874,480

650,130,882

2,297,105,038

147,218,750

1,294,136,268

299,229,098

463,575,078

334,437,652

4,835,701,884

-

-

196,955,883

5,032,657,767

162,634,500

63,134,807

79,445,809

303,315,070

1,506,500

1,363,740

63,378,312

674,778,738
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كشف رقم (17) مصروفات العمليات املصرفية  للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

342

3421

3422

343

344

3454

الفوائد املصرفية املدفوعة

فوائد حسابات التوفير

فوائد الودائع الثابتة

عموالت مصرفية مدفوعة

فروقات تقييم العمالت االجنبية

مصاريف مخاطر  االلتزام

اجملموع 

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

699,569,990

413,417,075

4,183,163,541

-

1,496,977,716

6,793,128,322

572,041,920

80,500,520

14,026,808,699

-

-

14,634,351,139
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كشف رقم (18) االيرادات األخرى  للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

491

492

493

اجملموع

ايرادات سنوات سابقة

ايرادات عرضية

ايرادات رأسمالية

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

1,606,810

424,646

6,267,758

8,299,214

78,523,305

2,088,780

-

80,612,085

كشف رقم (19) املصاريف التحويلية  للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

384

3832

3846

اجملموع 

ضرائب ورسوم 

غرامات تأخيريه

ضرائب ورسوم متنوعة

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

23,835,601

496,275,605

520,111,206

25,120,000

515,879,891

540,999,891

كشف رقم (20) املصاريف األخرى  للسنة املنتهية  في 31/ كانون االول /2015

391

393

اجملموع

مصاريف سنوات سابقة

خسائر  رأسمالية

السنة السابقة \ دينارالسنة احلالية \ دينارالتفاصيلرقم الدليل احملاسبي

73,190,225

10,190,636

83,380,860

122,615,199

7,378,387

129,993,586
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االلزتام باحلومكة املؤسسية اوال: 

احلومكة  بامهية  املرصف  هذا  ادارة  جملس  يؤمن 
املؤسسية يف وضع قاعدة لتطور املرصف يف املستقبل 
وحتسني أدائه، وتدعمي الثقة يف نشاطاته امام املودعني 
واملسامهني، وهيلع قرر جملس االدارة اعمتاد إطار عام 
املعايري  افضل  مع  يتوافق  مبا  املؤسسية  للحومكة 
واملامرسات العاملية، ومبادى منمظة التعاون االقتصادي 
وارشادات جلنة بازل ملراقبة البنوك،   (OECD) والتمنية
وقانوين املرصف  العرايق،  املركزي  وتعلميات املرصف 
للحومكة  امليثاق  اعداد واعمتاد هذا  والرشاكت. وقد مت 
وتوجهاته  املرصف  قمي  لتحديد  املرصف  لدى  املؤسسية 
االسرتاتيجية يف هذا املجال، ويقوم املرصف بنرش هذا 
االلكرتوين  املوقع  وعىل  السنوي  تقريره  مضن  امليثاق 

لملرصف.
 

تعريف احلومكة املؤسسية ثانيًا : 

االقتصادي  التعاون  منمظة  تعريف  املرصف  يعمتد 
احلومكة  ان  عىل  ينص  والذي   (OECD) والتمنية 
املؤسسية يه :- " مجموعة العالقات ما بني االدارة العليا 
واجلهات  ومسامههيا  اداراهتا،  وجملس  املؤسسة،  يف 
االخرى اليت هلا اهمتام باملؤسسة،  باإلضافة إىل انه 
املؤسسة  اهداف  من خالهلا  توحض  اليت  الرتكيبة  يبني 
. وان  تلك االهداف ومراقبة حتقيقها  لتحقيق  والوسائل 
احلومكة املؤسسية اجليدة يه اليت توفر للك من جملس 
ادارة املرصف وادارة املؤسسة االسس املناسبة للوصول 
اىل االهداف اليت تصب يف مصلحه املؤسسة، ويهسل 
املؤسسات  يساعد  وبالتايل  فعالة،  مراقبة  معلية  اجياد 

عىل استغالل مواردها بكفاءة ".

مسؤوليات جملس االدارة ثالثًا: 

يتحمل جملس ادارة املرصف املسؤوليات املتعلقة بادارة 
تلبية  من  والتاكد  املالية،  اوضاعه  وسالمة  املرصف 
املسامهني  مصاحل  ورعاية  املركزي  البنك  متطلبات 
ذات  االخرى  واجلهات  واملوظفني  والدائنني  واملودعني 

العالقة.
حصيف  بشلك  تمت  املرصف  هذا  ادارة  أن  من  التأكد 
والسياسات  النافذة  والتعلميات  القوانني  اطار  ومضن 

الداخلية لملرصف .

باملوافقة عىل  املخولة  اجلهة  هو  ادارة املرصف  جملس 
اسرتاتيجيات وخطط معل املرصف، واليت من مضهنا 
ادارة  واجراءات  املخاطر  إدارة  سياسة  عىل  املوافقة 

املخاطر ووضع احلدود الالزمة هلا.
الالزمة  اخلربات  لدهيم  املرصف  ادارة  جملس  اعضاء 
ويمت  املجلس،  من  املطلوبة  والواجبات  املهام  الداء 
احلاالت  يف  الالزمة  االستشارية  باخلربات  االستعانة 

اليت تستديع خربات متخصصة لتنفيذها .
التنفيذية  االدارة  اعضاء  باختيار  االدارة  جملس  يقوم 
اداء  تضمن  اليت  املواصفات  مضن  لملرصف  العليا 
اداهئم  مراقبة  عىل  ويعمل  هبم  املناطة  االمعال 
واستبداهلم ان دعت احلاجة اىل ذلك مع تاكد املجلس من 
العليا  االدارة  العضاء  الوظييف  اإلحالل  خطة  وجود 

تضمن توفر بدالء مؤهلني الدارة شؤون املرصف .
عىل  والرقابة  باالرشاف  املرصف  ادارة  جملس  يقوم 
صالحياته  ممارسة  طريق  عن  لملرصف  العليا  االدارة 
يف  التقارير  وطلب  املرصف،  اوضاع  عن  واالستفسار 
املواعيد املناسبة من االدارة ومبا يضمن متكن املجلس 
وتنفيذها  االدارة  اداء  مستوى  عىل  احلمك  من 

لالسرتاتيجيات والقرارات اليت اختذها املجلس.
سياسات  العليا  واالدارة  املرصف  ادارة  جملس  يتبع 
العالقة فميا  تتوافق مع االنمظة والقوانني ذات  واحضة 

يتعلق مبامرسة اي معليات خارج العراق.
يقوم املجلس بتطوير اطار عام لالدارة يشمتل عىل هيلك 
واملسؤولية  السلطة  خطوط  يبني  مناسب  تنظيمي 
املؤسسية،  للحومكة  متاكمل  ونظام  االدارة،  ومستويات 
ونظام الرقابة والضبط الداخيل، ونظام الدارة املخاطر، 
االموال،  غسل  وماكحفة  االمتثال  ملراقبة  وسياسات 

ومعيار للسلوك واالخالقيات .
(غري  اعضاء  من  بغالبية  املرصف  ادارة  جملس  يتألف 
واعضاء  املرصف،  يف  وظائف  اليشغلون  تنفيذيني) 
تنفيذيني، ويراىع ان يكون من بني اعضاء املجلس ثالثة 

اعضاء مستقلني عىل االقل.
واجباهتم  ادارة املرصف مبامرسة  يقوم اعضاء جملس 
وجود  من  بالتأكد  ويقومون  وعناية  بوالء  املرصف  جتاه 
االليات اليت تضمن توافق املرصف مع اكفة الترشيعات 
عند  االدارة  اعضاء جملس  ويقوم   . والقوانني  واالنمظة 
ممارساهتم لنشاطاهتم بتجنب تعارض املصاحل او اليت 
تظهر كتعارض مصاحل، ويلزتمون بتوفري الوقت واجلهد 

الالزم للوفاء مبسؤولياهتم جتاه املرصف.
يقوم جملس االدارة بتقيمي املدير املفوض سنويًا.
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دور رئيس جملس االدارة  رابعًا: 

واملدير  االدارة  جملس  رئيس  منصيب  بني  الفصل  يمت 
ويمت  املجلس  من  مقره  كتابية  تعلميات  املفوض مبوجب 
مراجعهتا لكام اقتضت احلاجة ومبا يتوافق مع قانوين 
قرابة  اي  بيهنام  التربط  ان  وعىل  والرشاكت  املصارف 

دون الدرجة الثالثة .
املهام  مجيع  وميارس  متفرغ  االدارة  جملس  رئيس 
املصارف  قانوين  مبوجب  له  املمنوحة  والصالحيات 
والرشاكت، ويقوم مبامرسة الصالحيات واملهام املفوضة 

اليه من املجلس.
االرشاف عىل مجيع امعال املرصف، وهو مسؤول امام 
امعال  سري  ومتابعة  االرشاف  عن  االدارة  جملس 
يرمسها  اليت  السياسة  تنفيذ  متابعة  وعن  املرصف 
وغاياته.  املرصف  اهداف  لتحقيق  املجلس  ويعمتدها 
وفقًا  لملرصف  العام  االداء  وتقيمي  مبتابعة  ويقوم 
والسياسات  واالهداف  واخلطط  لالسرتاتيجيات 

واملوازنات املعمتدة من قبل جملس االدارة .
يتأكد رئيس املجلس من وجود حومكة مؤسسية مرتفعة 
املستوى وفعالة لدى املرصف، ويقوم بانشاء واحملافظة 
واعضاء جملس  املرصف  ادارة  مابني  بناءه  عالقة  عىل 
ثقافة مؤسسية يف جملس  تروجي  ويسامه يف  االدارة، 
االدارة تجشع عىل النقد البناء واالراء البديلة خبصوص 
عىل  والتصويب  واملناقشات  املطروحة  املواضيع 
املقرتحات الفردية. مكا يتاكد من حصول اعضاء املجلس 

واملسامهني عىل املعلومات الاكفية يف الوقت املناسب.

ممارسات والية معل جملس االدارة  خامسًا : 

وحسب   ً دوريا  االدارة  جملس  اجمتاعات  عقد  يمت 
متطلبات قانون الرشاكت ومتطلبات البنك املركزي، وحبد 
املواضيع  توضيح  ويمت   . سنويًا  اجمتاعات  ستة  ادىن 
تغطية  لضامن  اجمتاع  لك  امعال  جدول  يف  الرئيسية 
الذين  االعضاء  تجسيل  يمت  وكذلك  املواضيع   اكفة 

حرضوا االجمتاع واالفصاح عن ذلك .
يوفر املرصف املعلومات الاكفية العضاء جملس االدارة 
قبل عقد االجمتاعات لمتكيهنم من الوصول اىل قرارات 
جملس  عضو  للك  رمسي  تعيني  كتاب  ويصدر  سلمية، 
ويمت  ومسؤولياته،  وواجباته  حقوقه  فيه  يوحض  ادارة 
حتديد فائت املعامالت املالية اليت تتطلب موافقة املجلس 
او  معني  حد  عن  تزيد  اليت  القروض  مضهنا  (ومن 
بصورة  باملرصف)  العالقة  ذوي  االطراف  مع  املعامالت 

مكتوبة، ويمت االفصاح عن ذلك .

دور امني رس جملس االدارة  سادسًا : 

وتدوين  وجلانه  االدارة  جملس  اجمتاعات  عقد  ترتيب 
االدارة  جملس  قرارات  تنفيذ  من  والتاكد  حمارضها 
والتاكد من انتقال املعلومات بني اعضاء جملس االدارة 
وجلان املجلس واالدارة التنفيذية وحيتفظ سكرتري جملس 
ونتاجئ  املجلس  ملناقشات  مكتوب  دامئ  بجسل  االدارة 
او  بتعيني  قراريتعلق  اي  اختاذ  ويمت  االعضاء،  تصويت 

تنحية امني رس املجلس من قبل جملس االدارة .
 

جلان جملس االدارة  سابعًا : 

امعال  ادارة  عن  الهنايئ  املسؤول  هو  االدارة  جملس 
جلان  تشكيل  يمت  فعاليته  ولزيادة  وشؤونه  املرصف 
تساعده عىل القيام مبهامه وواجباته بشفافية، وترفع هذه 
اللجان تقاريرها اىل جملس االدارة،  ويمت  حتديد مهام 
والفرتة  اللجان  هذه  ومسؤوليات  وصالحيات  وواجبات 
للقوانني  الزمنية هلا كتابيًا من قبل جملس االدارة وفقًا 

ذات العالقة. 
بطريقة  االدارة  جملس  جلان  يف  االعضاء  تعيني  يمت 
رمسية وشفافة، ويمت االفصاح عن امساء اعضاء اللجان 
السنوي  التقرير  يف  ومهامهم  مسؤولياهتم  وملخص 
االدارة  جملس  عن  منبثقة  جلنة  للك  وحيق  لملرصف، 
االتصال املبارش مع االدارة التنفيذية لملرصف من خالل 

رئيس جملس االدارة واملدير املفوض .
جلان  (مخسة)  املرصف  يف  االدارة  جملس  عن  ينبثق 
رئيسية ويه جلنة "مراجعة احلسابات والتدقيق"، وجلنة 
"الرتشيح  وجلنة  املؤسسية"،  واحلومكة  "االسرتاتيجيات 
"إدارة  واالستمثار"، وجلنة  "االئمتان  واملاكفأت"، وجلنة 
وللك جلنة ميثاق مكتوب تمت مراجعته  املخاطر واالمتثال" 
وحتديثه باسمترار. ويمت تشكيل جلان اخرى متخصصة 
اىل  هتدف  احلاجة   عند  االدارة  جملس  اعضاء  من 
التعامل مع معطيات حمددة يف حينه . وميكن دجم عدة 

جلان معًا اذاوجدذلك مناسبًا.

 Audit) والتدقيق  احلسابات  مراجعة  جلنة   (1)
 (Committee

تتألف جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق لدى املرصف من 
ثالثة اعضاء عىل األقل، ويمت مراعاة ان يكون غالبيهتم 
البنك  تعلميات  وحسب  التنفيذين  غري  االعضاء  من 
املركزي العرايق . ويمتتع مجيع اعضاء اللجنة مبؤهالت 
عملية وخربة معلية يف احملاسبة واالدارة املالية، وتعمل 
تقاريرها  وترفع  االدارة  جملس  ارشاف  حتت  اللجنة 

وتوصياهتا ونتاجئ امعاهلا اليه.
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دورية  بصفة  والتدقيق  احلسابات  مراجعة  جلنة  جتمتع 
وحبد ادىن اربع مرات يف السنة وبواقع مره واحده لك 
اعداد حمارض  ويمت  احلاجه،  دعت  او لكام  اهشر  ثالثه 

هلذه االجمتاعات بشلك اصويل.
تقوم جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق باملهام والواجبات 
وتعلميات  والترشيعات  القوانني  يف  علهيا  املنصوص 
املامرسات  افضل  اىل  باالضافة  االرشافية  اجلهات 

وارشادات جلنة بازل.
وتتوىل اللجنة املهام الرئيسية التالية :

ومراقبة  والداخليني  اخلارجيني  املدققني  عىل  االرشاف 
مدى مشولية امعاهلم، والتأكد من التنسيق ما بني املدققني 
والرقابة  التدقيق  ونطاق  دورية  ومراجعة  اخلارجيني، 

الداخلية وإقرار خطة معلهم.
املركزي  البنك  تقارير  يف  الواردة  املالحظات  مراجعة 
ومتابعة  والداخيل  اخلاريج  احلسابات  ومدقق  العرايق 
يف  الضعف  نقاط  وحتديد  بشأهنا،  املتخذة  االجراءات 
واالنمظة  القوانني  مع  التوافق  وعدم  الرقابة  إجراءات 
والترشيعات، والتأكد من قيام االدارة بأختاذ االجراءات 

الالزمة ملعاجلهتا.
مراجعة البيانات املالية قبل عرضها عىل جملس االدارة 
املتبعة  احملاسبية  املبادئ  وفق  سالمهتا  من  للتحقق 
وكفاية  والقوانني  العرايق  املركزي  البنك  وترشيعات 

املخصصات الالزمة.
إهناء  تعيني /  التوصية ملجلس االدارة خبصوص ترشيح / 
ماكفأة مدقق احلسابات اخلاريج وانتخابه من  خدمات/ 
اجلهات  لرشوط  أستيفائه  من  والتأكد  العامة  اهليئة  قبل 

االرشافية وعدم وجود مايؤثر عىل استقالليته.
توفري االستقاللية الالزمة الدارة التدقيق والرقابة الداخلية 
الرقابة  قسم  مدير  ترشيح  عىل  واملوافقة  مهامها  ألداء 

والتدقيق لملرصف او االستغناء عن خدماته.
التأكد من كفاية وكفاءة إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية 
مدقق  تقارير  عىل  االطالع  خالل  من  املرصف  يف 
أية  او  الداخلية  والرقابة  والتدقيق  اخلاريج  احلسابات 
احلسابات  مراجعة  جلنة  عىل  تعرض  اخرى  تقارير 

والتدقيق.
لضامن  وكفاءته  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  من  التأكد 
قيام  عن  يمجن  قد  املصاحل  يف  تضارب  اي  وجود  عدم 
العقود او الدخول يف  ابرام  املرصف بعقد الصفقات أو 
املرشوعات مع االطراف ذوي العالقة، والتأكد من مشول 

خطط التدقيق والرقابة لتغطية ذلك.
دراسة حاالت إطفاء القروض وبيان الرأي حوهلا وترفع 

توصياهتا اخلاصة هبا ملجلس االدارة.

املؤسسية   واحلومكة  االسرتاتيجيات  جلنة   (2)
Strategy & Corporate Governance Commit-)

 (tee

من  املؤسسية"  واحلومكة  "االسرتاتيجيات  جلنة  تتألف 
أربعة  اعضاء عىل األقل وعىل أن تكون أغلبية اللجنة من 
متطلبات  وحسب  تنفيذين  الغري  اإلدارة  جملس  أعضاء 
البنك املركزي العرايق.  (باإلضافة إىل أن أعضاء هذه 
مراجعة  جلنة  يف  أعضاء  يكونوا  ال  أن  جيب  اللجنة 

احلسابات والتدقيق).
يمت انتخاب رئيس اللجنة من قبل جملس إدارة املرصف. 

تسمتر اللجنة القيام بأمعاهلا طوال مدة والية املجلس. 
اللجنة  اربع مرات خالل السنة وبواقع مره  جتمتع هذه 

واحده لك ثالثة اهشر او لكام دعت احلاجه 

فعالية  بتقيمي  دوري  بشلك  املرصف  ادارة  جملس  يقوم 
نقاط  لتحديد  املؤسسية  احلومكة  لعمليات  ممارسته 
الضعف وإجراء التعديالت الالزمة لكام دعت احلاجة مع 
دمع املجلس لاكفة براجم التدريب ألعضائه يف املجاالت 

العليا املتخصصة ذات العالقة بعمل املجلس.

وتتوىل اللجنة املهام الرئيسية التالية :

مراجعة اإلطار العام للحومكة املؤسسية لملرصف. 
اإلدارة  جملس  وهيلكة  وتشكيلة  جحم  وتقيمي  مراجعة 

واللجان املنبثقة عنه.
مراجعة وحتليل التعامالت اخلاصة باجلهات ذات العالقة 
املرصف  يف  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  بأعضاء 

واليت قد تؤدي إىل تضارب يف املصاحل. 
االحالل  خبطط  اإلدارة  جملس  إىل  والتوصية  مراجعة 

الوظييف ملوظيف اإلدارة التنفيذية.
مساعدة جملس اإلدارة يف تقيمي أداء اللجان املنبثقة عنه 
فميا يتعلق بعملية اإلرشاف واملراجعة املناطة هلم  من قبل 

املجلس. 
وأهداف  اسرتاتيجية  بناء  عىل  اإلدارة  جملس  مساعدة 
سلمية  ختطيطية  موازنات  وجود  ذلك  يف  مبا  واحضة 
تمتاىش مع الوضع االقتصادي واملايل العام يف العراق. 
باإلضافة إىل  العام لملرصف  التنظيمي  مراجعة اهليلك 
ذلك  الزتام  من  والتأكد  لألقسام  التفصييل  اهليلك 
بتعلميات البنك املركزي العرايق واملامرسات الرائدة يف 

هذا املجال.
والتوجهات  امليثاق  وتطبيق  وحتديث  اعداد  معلية  توجيه 

املستقبلية لملرصف وحتديثه دوريًا.

43

2
0

1
5

مرصف التمنية الدويل
لالســــتمثار والمتــويل

التقرير السنوي



 Nomination &) واملاكفأت   الرتشيح  جلنة   (3)
(Remuneration Committee

عىل  أعضاء  ثالثة  من  واملاكفأت  الرتشيح  جلنة  تتألف 
األقل حبيث يكون رئيس اللجنة من أعضاء جملس اإلدارة 
جلنة  يف  أعضاء  اللجنة  أعضاء  يكونوا  ال  أن  وعىل 

مراجعة احلسابات والتدقيق. 
يمت انتخاب رئيس اللجنة من قبل جملس إدارة املرصف. 

تسمتر اللجنة القيام بأمعاهلا طوال مدة والية املجلس. 
جتمتع هذه اللجنة  اربع مرات خالل السنة وبواقع مره 

واحده لك ثالثة اهشر او لكام دعت احلاجه 

يقوم جملس االدارة ومن خالل جلنة الرتشيح واملاكفأت 
سنويًا  االقل  عىل  واحدة  مرة  كلك  املجلس  اداء  بتقيمي 
مناقشات  خالل  العضو  مشاركة  تقيمي  اىل  باالضافة 
املجلس وتقوم اللجنة باتباع اسس حمددة ومعمتدة يف 
االداء  تقيمي  معيار  يكون  وحبيث  املجلس  فعالية  تقيمي 
موضويع باالضافة اىل معايري سالمة وحصة البيانات 

املالية لملرصف ومدى االلزتام باملتطلبات الرقابية .

وتتوىل اللجنة املهام الرئيسية التالية:
 

الداخلية  املرصف  بسياسة  اإلدارة  ملجلس  التوصية 
اخلاصة مباكفائت املوظفني والتعويضات واملزايا املقدمة 

هلم. 
التأكد من قيام املرصف باالفصاحات الاكملة فميا يتعلق 
موظيف  لاكفة  املقدمة  والتعويضات  املاكفائت  بعملية 

املرصف مبا يف ذلك اإلدارة العليا. 
اخلربات  ذلك  يف  مبا  توفرها  الواجب  الرشوط  حتديد 
العليا يف املرصف ومتاشيًا  اإلدارة  واملؤهالت ألعضاء 
مع متطلبات البنك املركزي العرايق يف هذا اخلصوص. 
يف  العليا  اإلدارة  ألعضاء  واخلربات  مؤهالت  تقيمي 
املرصف والتأكد من أهنا تمتاىش مع سياسة املرصف 
الداخلية باإلضافة إىل متطلبات البنك املركزي العرايق. 
االرشاف عىل سياسات االجور مبا يضمن اهنا متوافقة 
االجل  طويلة  واسرتاتيجيته  واهدافه  املرصف  قمي  مع 

وبيئة الرقابة لديه. 
 
 

Credit & Invest-) (4) جلنة االئمتان واالستمثار
(ment Committee

تتشلك جلنة االئمتان واالستمثار من أربعة أعضاء حكد 
جملس  أعضاء  من  اللجان  أغلبية  تكون  أن  عىل  أدىن 
من  اللجنة  رئيس  ويكون  هذا  تنفيذين.  الغري  اإلدارة 
أعضاء جملس اإلدارة وعىل أن ال يكونوا أعضاء اللجنة 

أعضاء يف جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق. 
يمت انتخاب رئيس اللجنة من قبل جملس إدارة املرصف. 

تسمتر اللجنة القيام بأمعاهلا طوال مدة والية املجلس. 
جتمتع اللجنة مره عىل االقل هشريًا ولكام دعت احلاجة 
باالئمتان  املتعلقة  األمور  اكفة  بدراسة  اللجنة  وتلكف 

واالستمثار.
تعترب جلنة االئمتان واالستمثار أعىل جهة يف املرصف 
وتكون  واالستمثار.  االئمتان  بصالحيات  يتعلق  فميا 
عن  تزيد  اليت  واملبالغ  لملواضيع  اللجنة  صالحيات 
واليت  الصغرى  االئمتانية  لللجنة  املفوضة  الصالحيات 
وترفع  اختصاصها  تقع مضن صالحياهتا يف جماالت 
املناسب  القرار  الختاذ  االدارة  جملس  اىل  توصياهتا 

بشأهنا .

وتتوىل اللجنة املهام الرئيسية التالية:
 

اإلرشاف ومراقبة معليات منح االئمتان يف املرصف مبا 
من  والتأكد  الصغرى  االئمتانية  اللجنة  قرارات  ذلك  يف 
لملرصف  االئمتانية  السياسة  مع  ذلك  متايش  مدى 
املركزي  البنك  تعلميات  وحسب  االئمتان  منح  وحدود 

العرايق. 
يف  االئمتان  خماطر  إدارة  معلية  ومراجعة  اإلرشاف 
مرة  االئمتانية  السياسة  مراجعة  ذلك  مبا يف  املرصف 
إدارة  جملس  إىل  والتوصية  األقل  عىل  سنويًا  واحدة 

املرصف بأية تعديالت رضورية. 
التوصية ملجلس اإلدارة لملوافقة عىل القرارات االئمتانية 
أو  و/  الصغرى  االئمتان  جلنة  من  للجنة  ترفع  اليت 
تفوق  واليت  مبارشة  إلهيا  حتال  اليت  االئمتانات 
فميا  الصغرى  االئمتان  جلنة  إىل  املناطة  الصالحيات 
من  املقدمة  الضامنات  املمنوح،  االئمتان  حبجم  يتعلق 
جدول  مع  (ومتاشيًا  احملدد  الفوائد  سعر  املقرتض، 
األسعار املعمتد يف املرصف)، وأية أمور أخرى متعلقة 

بالقرار االئمتاين. 
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االئمتانية لملرصف مبا  جودة احملفظة  وتقيمي  مراجعة 
املعدة  واملخصصات  االئمتان  تصنيف  معلية  ذلك  يف 
ملجلس  والتوصية  للعوائد  املنتجة  غري  االئمتانات  مقابل 
اإلدارة مبدى كفاية هذه املخصصات ومبا يمتاىش مع 

متطلبات البنك املركزي العرايق. 
مراجعة السياسة االستمثارية لملرصف عىل األقل سنويًا 

ويمت رفع التوصيات ملجلس اإلدارة العمتادها. 
للجدولة والمتديد لالئمتانات املمنوحة  دراسة أي طلبات 
فميا  اإلدارة  ملجلس  التوصية  إىل  باإلضافة  لملرصف 
عىل  املخصصات  وزيادة  الديون  شطب  بعملية  يتعلق 
مبحفظة  املتعلقة  واملخصصات  املتعرثة  االئمتانات 

االستمثار.
 

Risk Manage-) (5) جلنة ادارة املخاطر واالمتثال 
(ment & Compliance COMMITTEE

تتألف جلنة ادارة املخاطر  واالمتثال من مخسة اعضاء 
عىل األقل حبيث يكون رئيهسا من أعضاء جملس اإلدارة  
ومن بني أعضاهئا مدير قسم ادارة املخاطر ، باإلضافة 
إىل أن أعضاء هذه اللجنة جيب أن ال يكونوا أعضاء يف 

جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق.
يمت انتخاب رئيس اللجنة من قبل جملس إدارة املرصف. 

تسمتر اللجنة القيام بأمعاهلا طوال مدة والية املجلس. 
جتمتع هذه اللجنة  اربع مرات خالل السنة وبواقع مره 

واحده لك ثالثة اهشر او لكام دعت احلاجه.

وتتوىل اللجنة املهام الرئيسية التالية:
 

إدارة املخاطر

اإلرشاف واملراقبة عىل معلية إدارة املخاطر يف املرصف 
خمتلف  وضبط  ومراقبة،  وقياس،  حتديد،  ذلك  يف  مبا 
املخاطر اليت قد يتعرض هلا املرصف مبا يف ذلك تقيمي 

أثر هذه املخاطر عىل نشاط املرصف ووضعه املايل. 
مراجعة سياسة إدارة املخاطر يف املرصف والتأكد من 
خمتلف  تغيط  ورصينة  اكفية  رقابية  ضوابط  وجود 
األمعال املرصفية، والتوصية إىل جملس اإلدارة العمتاد 

هذه السياسة. 
يتعلق  فميا  لملرصف  املقبولة  املخاطر  حدود  مراجعة 
املخاطر  من  وغريها  والسيولة،  واالستمثار،  باالئمتان، 

والتوصية إىل جملس اإلدارة العمتاد هذه النسب.
 

قسم  قبل  من  املعدة  املخاطر  مصفوفة  وتقيمي  مراجعة 
إدارة املخاطر يف املرصف وحتليل نظم الرقابة الداخلية 
النشاطات  ملختلف  مشوليهتا  من  والتأكد  املرصف  يف 

والعمليات املرصفية.
 

االمتثال

اإلرشاف واملراقبة عىل معلية املراقبة عىل االمتثال يف 
املرصف وحسب متطلبات البنك املركزي العرايق مبا يف 
ذلك االمتثال لتعلميات ومتطلبات البنك املركزي العرايق 

واخلاصة مباكحفة غسل األموال ومتويل االرهاب. 
إىل  باإلضافة  املرصف  يف  االمتثال  سياسة  مراجعة 
سياسة ماكحفة غسل األموال ومتويل االرهاب وسياسة 
وجود  من  والتأكد  املرصف  للزبائن يف  احلسابات  فتح 
األمعال  خمتلف  تغيط  ورصينة  اكفية  رقابية  ضوابط 
هذه  العمتاد  اإلدارة  جملس  إىل  والتوصية  املرصفية 

السياسة.
 

والضبط  والتدقيق  الرقابة  ونظام  بيئة  ثامنًا: 
(Control Environment) الداخيل

مت بناء نظام الرقابة والتدقيق والضبط الداخيل لملرصف 
استنادّا لتعلميات البنك املركزي العرايق باإلضافة إىل 

املامرسات الرائدة يف هذا املجال .
يمت مراجعة نظام الرقابة والضبط الداخيل يف املرصف 
التدقيق  قسم  قبل  من  االقل  عىل  سنويًا  واحدة  مرة 
ملتطلبات   وفقًا  اخلاريج  احلسابات  ومدقق  والرقابة 
وتعلميات البنك املركزي العرايق، ويقوم املرصف باضافة 
بيان يف التقرير السنوي  حول كفاية الضوابط الداخلية 

عىل التقاير املالية .
يضطلع جملس االدارة مبسؤولياته باالعمتاد عىل اطار 
متكن  مبواصفات  يمتتع  الداخيل  والضبط  للرقابة  عام 
من  مايلزم  واختاذ  مهامه  متابعة  من  االدارة  جملس 
الداخيل  الضبط  نظام  ويشمتل  حياهلا،  اجراءات 
وتقرها  تطورها  اليت  السنوية  املزيانية  عىل  لملرصف 
باملتوقع  مقارنة  الفعيل  لالداء  هشري  وحتليل  االدارة، 
والتقارير املالية اليت ترفع اىل اعضاء جملس االدارة يف 
لك اجمتاع دوري، وارسال التقاير املالية وتقارير االمعال 
وتقمي  العاملني  كفاءة  وكذلك  سنويًا،  املسامهني  اىل 
املالية  والرقابة  املهنية  املعايري  ودليل  السنوي  اداهئم 
واالدارية لدى مراكز العمل، و توثيق  انمظة املعلومات، 
املتوفره  التفصيلية  العمل  واجراءات  سياسات  وادلة 

الطالع مجيع املوظفني.
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 Code of) العمل  اخالقيات  الحئة  تاسعًا: 
(conduct / Ethics

عىل  تعمميها  مت  اخاليق  سلوك  الحئة  املرصف  اعمتد 
توقيع لك  ويمت  االدارة،  واعضاء جملس  املوظفني  اكفة 
موظف يف املرصف عىل اقرار خيط يف بداية لك سنة 
مالية بانه قام باالطالع عىل الالحئة واية تعديالت علهيا 

مبوافقته عىل ماورد فهيا.

عارشًا: االقراض او تعامالت املرصف  مع (اعضاء 
االطراف   , املسامهني   , املوظفني   , االدارة  جملس 

ذوي العالقة )

تتوافق سياسات املرصف املعمتدة من قبل جملس االدارة 
البنك  عن  الصادرة  والترشيعات  السارية  القوانني  مع 

املركزي العرايق ويمشل ذلك مايايت :

القروض والتهسيالت اليت متنح العضاء جملس  االدارة 
لتعلميات  ختضع  واليت  واملوظفني  العليا  واالدارة 
الرتكزات االئمتانية الصادرة عن البنك املركزي العرايق.
رئيس جملس  علهيا  اليت حيصل  والتهسيالت  القروض 
مع  تتوافق  املجلس  اعضاء  من  عضو  اي  او  االدارة 
سياسة املرصف يف االقراض وترايع مصلحة املرصف 

اوال.
وفقًا  يمت  مستوياهتم  باكفة  املرصف  ملوظيف  االقراض 

لالنمظة والتعلميات داخل املرصف .
العمليات االخرى خالف معليات االقراض اليت تمت مع 
املعمتدة  السياسة  االطراف ذات عالقة حيث تمت حسب 
املرصف  مصلحة  االعتبار  بعني  وتاخذ  املرصف  لدى 

بالدرجة االوىل. 
يمت اجراء مراجعه دورية للقروض والتهسيالت املمنوحة 
لالطراف  املمنوحة  والقروض  املوظفني  وقروض  للزبائن 
واخلارجيني  الداخليني  املدققني  قبل  من  العالقة  ذوي 
وسياسات  والترشيعات  القوانني  مع  توافقها  من  للتاكد 

املرصف الداخلية .
منح  جمال  يف  املرصف  زبائن  كبار  مع  التعامل  يمت 
املعمتدة  االئمتانية  للسياسة  وفقًا  والتهسيالت  القروض 
من قبل جملس االدارة وختضع مزيانيات الزبائن لتحليل 

مفصل من قبل موظفني مؤهلني.

 Hot line /)املبارش االتصال  خط  عرش:  احدى 
: (Whistle Blowing

املوظفون  خالهلا  من  يمتكن  داخلية  ترتيبات  وضع  مت 
االبالغ بصورة رسية عن اي شكوك حول اية خمالفات 
ومتابعهتا  الشكوك  هذه  التحقيق يف  من  حممتلة متكن 
املبارش  االتصال  خط  خالل  من  وذلك  مستقلة  بصورة 
مدير  قبل  من  املدار   (Hot line/ Whistle Blowing)
قسم التدقيق و الرقابة ويمت االرشاف عىل هذه الرتتيبات 
ومراقبهتا من قبل جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق ويمت 

التنسيق مع املدير املفوض واالدارة العليا لملرصف.

 Internal) والرقابة  التدقيق  :قسم  عرش  اثنا 
(Audit Department

يدرك املرصف ان لوجود قسم التدقيق والرقابة دور فعال 
العام  واالطار  الداخية  الرقابة  انمظة  تعزيز  تسامه يف 
الدارة املخاطر املتعلقة بانشطة املرصف املختلفة . هذا 
احلسابات  مراجعة  وجلنة  االدارة  بزتويد  القسم  ويقوم 
واالجراءات  السياسات  تطبيق  حول  بتاكيد  والتدقيق 

الداخلية وبيان مدى فاعليهتا .
مراجعة  جلنة  اىل  وظيفيًا  والرقابة  التدقيق  قسم  يتبع 
لتعزيز  االدارة  جملس  عن  املنبثقة  والتدقيق  احلسابات 

استقالليهتا مكا تتبع اداريًا اىل املدير املفوض .
التدقيق  مليثاق  وفقًا  والرقابة مبهامه  التدقيق  قسم  يقوم 
املعمتد من قبل جلنة مراجعة احلسابات والتدقيق والذي 
لملعايري  وفقًا  وصالحياته  ومسؤولياته  مهامه  حيدد 

العاملية .
يقوم قسم التدقيق والرقابة باعداد خطة التدقيق السنوية 
لاكفه مراكز العمل يف املرصف حبيث تستند اخلطة يف 
اىل  التعرض  مستويات  اىل  التدقيق  اولويات  حتديد 
املخاطر ملراكز العمل (Risk based plan) وحبيث ترتفع 
ارتفاع  حال  مركز معل يف  اي  بتدقيق  االهمتام  درجة 
مستوى خماطرته وتمشل اكفة مراكز العمل يف املرصف 
ويعد بناءًا علهيا خطة املوارد البرشية الالزمة لتنفيذ خطة 
التدقيق  لقسم  التقديرية  املزيانية  التدقيق متهيدًا العداد 
واملادية  البرشية  املوارد  اكفة  تمشل  واليت  والرقابة 
قبل جلنة  من  اقرارها  ويمت  التدقيق  مهام  الداء  الالزمة 
املدير  عىل  عرضها  بعد  والتدقيق  احلسابات  مراجعة 

املفوض .



اليمت  باملوضوعية  القسم  هذا  موظيف  متتع  لضامن 
تعارض  اي  عن  االبالغ  ويمت  تنفيذية  بامعال  تلكيفهم 
احلسابات  مراجعة  جلنة  اىل  املصاحل  يف  حممتل 

والتدقيق
االدارات  مع  والرقابة  التدقيق  قسم  تقارير  مناقشة  يمت 
ومراكز العمل اليت يمت التدقيق علهيا ويحمس للقسم باعداد 

تقارير دون تدخل او تاثري من اطراف اخرى .
يقوم قسم التدقيق والرقابة بالتنسيق مع مدقق احلسابات 
الضبط  نظام  كفاية  مدى  بفحص  قيامه  عند  اخلاريج 

الداخيل لملرصف.

Risk manage-) قسم ادارة املخاطر ثالثة عرش : 
(ment Department

تقوم ادارة املخاطر يف املرصف برفع تقاريرها اىل جلنة 
اليومية  للعمليات  بالنسبة  اما  واالمثتال   املخاطر  ادارة 
فيكون ارتباطها مع املدير املفوض تمشل مهام وواجبات 

ومسؤوليات ادارة املخاطر ماييل :

السيولة  السوق,  حتليل مجيع انواع املخاطر (االئمتان , 
,واملخاطر التشغيلية ) وتطوير اساليب لقياس وضبط لك 
نوع من املخاطر وتوفري املعلومات حول مقاييس املخاطر 
وجملس  العليا  لالدارة  املرصف  لدى  املخاطر  وهيلك 
االدارة وتوفري معلومات املخاطر لالستخدام يف البيانات 

العامة لملرصف وتقاريرة .
 Exposure) مراجعة تقارير مستويات التعرض املختلفة
االئمتانية  احملافظ  تركزات  ومراقبة   (Levels
املمنوحة  السقوف  مضن  اهنا  للتاكد  واالستمثارية 

.(Risk Pro�le) ومنظومة املخاطر لملرصف

الالزمة  البيانات  لتوفري  االخرى  االدارات  مع  التنسيق 
الدارة املخاطر والدراسة املسمترة الوضاع املخاطر اليت 
ومتابعة  املناسبة  التوصيات  واعداد  باالنشطة  حتيط 
تتسم مبعدل خطورة  اليت  والسلبيات  املالحظات  تاليف 

مرتفع حسب التقارير املرفوعة هبا .

Compliance Depart-) قسم االمتثال رابع عرش: 
(ment

تعىن وظيفة قسم االمتثال بوضع االليات الالزمة لضامن 
التوافق مع مجيع القوانني والترشيعات اليت حتمك معل 
يتواجد  الدول اليت  العراق وخارجه يف  املرصف داخل 

فهيا املرصف من خالل فروعه او رشاكته التابعة.
يرفع قسم االمتثال تقاريره حول نتاجئ امعاله ومراقبته 
املنبثقة عن  لالمتثال اىل "جلنة إدارة املخاطر واالمتثال" 
جملس االدارة مع ارسال نخسة اىل املدير املفوض اما 
املدير  مع  ارتباطها  فيكون  اليومية  للعمليات  بالنسبة 

املفوض .
يعمتد املجلس ويراقب سياسة االمتثال لملرصف ويكون 
اعدادها وتطويرها والتاكد من تطبيقها يف املرصف من 

صالحيات قسم االمتثال .
يف مايتعلق مباكحفة غسل االموال تعمل الوظيفة حكلقة 
اتصال مع البنك املركزي العرايق وقسم ماكحفة غسل 
الالزمة  واالجراءات  السياسات  بوضع  وتقوم  االموال 
وتصممي سياسات التعرف عىل الزبائن ومراقبة احلراكت 
الالزمة  التقارير  ورفع  االشتباه  حاالت  يف  والتحقيق 

لقسم ماكحفة غسل االموال.
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التدقيق اخلاريج : خامس عرش: 

مراجعة  جلنة  تقوم  السارية  والتعلميات  القوانني  حسب 
احلسابات والتدقيق برتشيح مدقق حسابات خاريج اىل 
جملس االدارة النتخابة من قبل اهليئة العامة لملرصف 
بعد التاكد من استيفائه لرشوط اجلهات االرشافية (البنك 

مجسل الرشاكت) املركزي , 
يمت دراسة تقرير مدقق احلسابات اخلاريج من قبل جلنة 
االدارة  اختاذ  من  والتاكد  والتدقيق  احلسابات  مراجعة 
احلسابات  مدقق  ويقوم  الالزمة  التصحيحية  لالجراءات 
املصارف  قانونا  هيلع  مانص  وفق  مبهامه  اخلاريج 
مبراجعة  اخلاريج  احلسابات  مدقق  ويقوم  والرشاكت 
الرقابة  واجراءات  الداخيل  التدقيق  كفاية  ومراقبة 
مراجعة  جلنة  مع  وجيمتع  توصياته  ووضع  الداخلية 
التنفيذية مره  احلسابات والتدقيق بدون حضور االدارة 

واحدة عىل االقل سنويًا.

لملسامهني  العادلة  املعاملة   : عرش  سادس 
وحقوقهم

 
يتكون مسامهو املرصف من مجموعة من االفراد العاديني 
التصويت  حق  املسامهني  مجليع  القانون  ويضمن 
وحق  العامة  اهليئة  اجمتاعات  بالواكلة يف  او  خشصيًا 
اهليئة  امعال  جدول  عىل  املطروحة  املواضيع  مناقشة 
انه  اىل  اضافة  التامة  املساواه  من  اساس  العامة عىل 
حيق لملسامهني اقرتاح اي بنود عىل جدول امعال اهليئة 
العامة العادية رشط ان يقرتن هذا االقرتاح مبوافقة عدد 
االهسم  من   10% عن  مااليقل  ميثلون  املسامهني  من 

املجسلة يف االجمتاع .
عىل  املسامهني  لتجشيع  فعالة  خطوات  املرصف  يتخذ 
مجيع  يتلىق  حيث  العامة  اهليئة  اجمتاع  يف  املشاركة 
ودعوه  لملرصف  السنوي  التقرير  من  املسامهني نخسة 
اجمتاع اهليئة العامة وجدول امعاهلا مكا يتلقون مجيع 
املعلومات واملواد االعالمية املوجه لملسامهني بشلك عام 

عىل عناويهنام الربيدية.  
فميا  املسامهني  جسل  عىل  االطالع  مسامه  للك  حيق 
االرباح  اما  السائدة  للسياسات  وفقًا  مبسامهته  يتعلق 
فاهنا توزع بعدالة عىل املسامهني ومبا يتناسب مع عدد 

االهسم اليت ميلكها لك مهنم .
املجلس  جلان  ورؤساء  االدارة  جملس  اعضاء  يقوم 
اسئلة  عىل  واالجابة  العامة  اهليئة  اجمتاع  حبضور 
مدقق  ممثلو  حيرض  مكا  واستفساراهتم  املسامهني 
احلسابات اخلاريج اجمتاع اهليئة العامة لالجابة عىل 
اي سؤال حول نتاجئ معلية التدقيق وتقريرمه ويمت تعيني 

يف  الرسي  باالقرتاع  اخلارجيني  احلسابات  مدقيق 
اجمتاع اهليئة العامة وكذلك يقوم اعضاء جملس االدارة 
بطرية  االنتخاب  اعاده  او  لالنتخابات  انفهسم  بتقدمي 

االقرتاع الرسي يف اجمتاع اهليئة العامة.

 Transparency) الشفافية واالفصاح سابع عرش: 
: (& Disclosure

عنرص  الشفافية  بأن  املرصف  ادارة  جملس  يؤمن 
املالمئ  االفصاح  وبان  فعالة  مؤسسية  اسايس حلومكة 
يعزز احلامكية املؤسسية ويعزز قدرة املرشفني ملزيد من 
ويطبق  املرصف  وضع  سالمة  مراقبة  يف  الفعالية 
املرصف مجيع تعلميات االفصاح املطلوبة مبوجب قانون 
املصارف وتعلميات البنك املركزي العرايق األخرى فميا 

يتعلق هبذا املجال.
يتابع املرصف تطورات افضل املامرسات الدولية (معايري 
احملاسبة واالبالغ املايل املتعلقة باالفصاح للقوامئ املالية 
) يف جمال التقارير املالية واالفصاح والشفافية احمللية 
والدولية وتقوم االدارة العليا لملرصف برفع تقارير حول 
لتحسني  التطورات اىل جملس االدارة وتقدمي توصيات 

ممارسات االفصاح لدى املرصف .
يدرك املرصف واجبه يف تزويد املعلومات املناسبة حول 
السوق  ونظرائه يف  واملودعني  املسامهني  اىل  نشاطاته 
املايل والسلطات الرقابية عىل املصارف وامجلهور بشلك 
عام ويقوم باالفصاح عن هذه املعلومات واتاحهتا مجليع 

االطراف ذوي العالقة مبا يتوافق مع القوانني .
االسايس  والنظام  التاسيس  عقد  بنرش  املرصف  يقوم 
القانون عند  املوقع االلكرتوين مكا حدد  لملرصف عىل 
التاسيس الدعوه اىل اجمتاع  اجراء تعديالت عىل عقد 
هيئة عامة غري عادي وترفق مع الدعوه التعديالت املقرتحة 
الرشاكت  مجسل  بزتويد  املرصف  ادارة  جملس  ويقوم 
يف  تغيري  واي  االدارة  جملس  بانتخاب  يتعلق  بتقرير 
اىل  البيانات  هذه  وختضع  اعضائة  هوية  او  تشكيلة 
االفصاح حسب قانون الرشاكت وتعلميات البنك املركزي 

العرايق.
لملرصف  البيانات  مسؤولية  االدارة  جملس  يتحمل 
وتاكملها  دقهتا  حيث  من  السنوي  التقرير  وحمتويات 
مع  املعلومات  قنوات  عىل  باحملافظة  املرصف  ويلزتم  
املايل  السوق  يف  والنظراء  واملستمثرين  املسامهني 
وامجلهور من خالل وحدة العالقات مع املستمثرين وتوفر 
املرصف  عن  وحديثة  وموضوعية  شاملة  معلومات 
واوضاعه املالية وادائه ونشاطاته وكذلك من خالل التقرير 
السنوي و التقارير ربع السنوية اليت توفر معلومات مالية 

حول مركز املرصف واوضاعه املالية خالل السنة .
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فؤاد محمد رضا اجلواهري

أحمد جنم عبد

ضرغام عبدالصاحب محمد

عبدالرزاق عبدالوهاب علي الربيعي

فوزية محمد اسماعيل الهاشمي

بشرى محمد جواد حيدر

بشار علي مهدي العوادي

ُنشي نزار نهاد جواد امل

عبدالوهاب عبدالرزاق عاشور

أياد فاضل عليوي

عبداالمير رومي عبداحلسن

عدنان عبدالرحمن غريب

عالء طه مجول القاسمي

ماجد محسن مجيد القرغولي

رغد كاظم شدود الطائي

ليث منير فاضل 

حيدر فاضل حسني

معن عبدالستار غفوري

وسن أيودي مهدي

حيدر حسن حيدر

فراس ياس خضير

رضا موسى كاظم

املدير املفوض

معاون املدير املفوض

مستشار تقنية املعلومات 

مستشار الشؤون الهندسية واإلدارية  

مستشارة االئتمان 

مديرة الفرع الرئيسي

مدير اإلدارة املالية واحلسابات

مدير الرقابة والتدقيق  

مدير اإلدارة واملوارد البشرية

مدير اإلدارة القانونية

مدير إدارة الفروع الوسطى واجلنوبية

مدير إدارة فروع بغداد واملنطقة الشمالية

مدير قسم العالقات العامة والتسويق 

مدير قسم املؤسسات املالية

مديرة االئتمان املصرفي

( H.W ) مدير احلاسبات

( S.W ) مدير البرامجيات

مدير اخلدمات االلكترونية

 مراقب االمتثال

مدير قسم غسل االموال

مدير اخلزينة وادارة السيولة

مدير  شعبة السويفت

املوقع الوظيفياالسم الثالثي ت
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قسم اإلدارة املالية واحلسابات 
 

يعمل قسم االدارة املالية واحلسابات يف مرصف التمنية 
االنمظة يف جمال احملاسبة  افضل  تنفيذ  الدويل عىل 
حيث  املرصف  رؤية  حتقيق  من  ميكهنا  ومبا  املالية 
الدولية  املالية  البيانات  بإعداد  االدارة  هذه  اسمترت 
اخلاص  املوحد  احملاسيب  النظام  وفق  واخلتامية 
املركزي  البنك  وتعلميات  التأمني  ورشاكت  باملصارف 
ومتطلبات جلنة (بازل) ومعايري احملاسبة الدولية ولتعزيز 

قمي الشفافية واالفصاح. 
املزيانية  خطة  اعداد  يف  مهم  بدور  القسم  ويقوم  هذا 
التقديرية ومتابعة تنفيذها ومراقبة وحتليل االداء وتزويد 
واالحصاءات  واملعلومات  بالبيانات  االخرى  القطاعات 
عالقة  ادارة  اىل  اضافة  امعاهلم  إلدارة  الالزمة  املالية 
اخلارجيني  واملدققني  العرايق  املركزي  بالبنك  املرصف 
ورضيبة الدخل والضامن االجمتايع وغريها من اجلهات 

ذات العالقة .

قسم الرقابة والتدقيق

لقد معل مرصف التمنية عىل خلق جهاز تدقيق داخيل 
موضويع وكفوء ومستقل يعمل كركزية اساسية لتحقيق 

مبادئ وأسس االدارة الكفوءه والفعالة والسلمية .
يعمل هذا القسم مبهنية عالية من خالل استخدام مهنجية 
ودوليًا  املعمول هبا حمليًا  التدقيق  معايري  وفق  مدروسة 
حتقيق  يف  واملساعدة  االدارة  معليات  كفاءة  لتحسني 

اهداف املرصف . 
مراقبة  عىل  نافذة  كعني  والتدقيق  الرقابة  قسم  يعمل 
من  للتأكد  العامة  واالدارة  املرصف  واقسام  الفروع 
تنفيذها التعلميات املعمول هبا وااللزتام بالقوانني احلامكة 
لعمل املرصف مما يقلل اىل ادىن حد ممكن من خماطر 
تعرض املرصف ألي معليات أو ممارسات غري حصيحة 

أو غري قانونية .

قسم ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

يعمل قسم ماكحفة غسل األموال ومتويل االرهاب عىل 
عىل توعية مجيع املوظفني وتدريهبم عىل ماكحفة غسل 
ومراقبة  إستقصاء  نظام  إعداد  إىل  باإلضافة  األموال 
فعالة وإرشاك موظيف القسم بالدورات اليت يقميها البنك 

املركزي هلذا الغرض. 
املركزي  البنك  بتوجهيات  االلزتام  عىل  وحرصًا  هذا 
ومتويل  األموال  غسل  مباكحفة  يتعلق  فميا  العرايق 

قام  فقد  املرصف  إدارة  لقرار جملس  وتنفيذا  االرهاب 
القسم بتأسيس شعبة ملاكحفة غسل األموال يف لك فرع 

من فروع املرصف .
لملراقبة  ومتطورة  جديدة  آلية  نظم  املرصف  يطبق 
والكشف عن العمليات املشبوهة اليت تنطوي عىل خماطر 
معليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وجرامئ اإلحتيال 
إسمتر  فقد  اإلمتثال  ثقافة  تعزيز   إطار  ويف   . املايل 
املرصف بعقد براجم تدريبية لاكفة املوظفني حىت يكونوا 
عىل دراية اكملة بآخر املستجدات حول مواضيع مراقب 
اإلمتثال وماكحفة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وقانون 
اإلمتثال الرضييب عىل احلسابات األمرييك وماميكهنم 
بالشلك الصحيح   (KYC) من تطبيق قواعد إعرف زبونك
وإجراءات العناية الواجبة وحسب متطلبات البنك املركزي 
ماكحفة  قانون  ومبوجب  حديثًا  صدرت  واليت  العرايق 

لسنة 2015 . غسيل األموال ومتويل اإلرهاب رمق (39) 

 
مراقب االمتثال

واصل املرصف خالل عام 2015 تطبيق اكفة التطبيقات 
احمللية  الرقابية  اجلهات  عن  الصادرة  والتوجهيات 
غسل  وماكحفة  االمتثال  مراقب  خبصوص  والدولية 
األموال ومتويل اإلرهاب، هذا وقد بدء املرصف خالل عام 
متطلبات  مع  ومتاشيًا  الزبائن  حسابات  بتحديث   2015
 . (FATCA) اإلمتثال الرضييب عىل احلسابات األمريكية
هذا ويدرك املرصف أن أمهية دور مراقب االمتثال تمكن 
تعمل  املركزي  البنك  تعني مبوافقة  مستقلة  وظيفة  بكونه 
املرصفية  معلياته  يف  املرصف  إلزتام  من  التأكد  عىل 
واملعايري  التنظميية  واللواحئ  القوانني  ملتطلبات  اليومية 
الرشاكت  وقانون  (بازل)  جلنة  ومتطلبات  احملاسبية 
الصادرة  والتعلميات  االموال  غسل  ماكحفة  وقانون 

مبوجهبا .
تقارير فصلية  أربعة  للبنك املركزي  قدم مراقب االمتثال 
موحدة يف عام 2015 عن حالة املرصف ومدى إلزتامه 
قام مراقب  فقد  ذلك  باإلضافة إىل   . والقوانني  باللواحئ 
االقسام  تتبعها  اليت  االجراءات  مبراجعة  االمتثال 
والشعب املختلفة يف املرصف للتأكد من إنجسامها مع 
القوانني واألنمظة املختصة إضافة اىل رفع تقارير دورية 
املكتشفة  االحنرافات  حول  (هشرية)  العليا  االدارة  اىل 

واالقرتاحات ملعاجلهتا اضافة اىل انشطة متنوعة أخرى.
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قسم االئمتان

احملفظة   ومراقبة  إدارة  االئمتان يف  قسم  مهام  ترتكز 
االئمتانية لملرصف للك انواع القروض رشط ان تكون 
مبنح  االئمتان  قسم  ويقوم  هذا  موضوعية.  القروض 
اجلاري  ومهنا  للزبائن   االخرى  املرصفية  التهسيالت 
(خطابات  املرصفية   والكفاالت  والتسليفات  املكشوف 
مع استحصال الضامنات الاكفية للك نوع من  الضامن) 

هذه االئمتانات .
مناسبة  بضامنات  االئمتانات  هذه  مينح  املرصف  يقوم 

تمشل :

واملجوهرات  الذهب  كرهن  التسييل  رسيعة  مضانات 
املصارف  واهسم  وسندات  احلكومية  والسندات 
حسابات  عىل  الترصف  عدم  اشارة  ووضع  والرشاكت 

التوفري والودائع الثابتة واحلسابات اجلارية .

رهن العقارات عىل ان ال تكون دار سكن باإلضافة إىل 
رهن املاكئن واآلالت واملعدات أو صكوك ومكبياالت حني 

الطلب .
 

قسم املؤسسات املالية

يعترب هذا القسم ادارة منفذه للعمليات املرصفية الدولية 
واخلاصة  السيولة  وإدارة  اخلزينة  قسم  مع  بالتنسيق 
مستندية  اعمتادات  فتح  يرومون  الذين  املرصف  بزبائن 
باكفة انواعها مع املصارف اخلارجية السترياد البضائع 

او اعمتادات مستندية لغرض التصدير .
اخلارجية  الضامن  خطابات  بإصدار  القسم  يقوم  مكا 
بانواعها وتنفيذ احلواالت اخلارجية واستقبال احلواالت 
يونني  الويسرتن  حواالت  ادارة  اىل  اضافة  الواردة 

(W.U) ومطابقهتا ومتابعهتا مع الفروع .
بتبليغ االعمتادات  القسم  يقوم  هذا وباإلضافة إىل ذلك 
املستندية الداخلية الواردة من املرصف العرايق للتجارة 

لرشاكت تعمل داخل العراق.

قسم إدارة شؤون الفروع

يتوىل قسم إدارة شؤون الفروع حل املشالك واملعوقات 
عن  مسؤولة  ويه  وحسابيًا  إداريًا  الفروع  تواجه  اليت 
حركة السيولة والنقد بني الفروع وكذلك التعاون مع مدراء 
الفروع لتنشيط امعال فروعهم من خالل تكثيف الزيارات 
حتقيق  مع  العام  مدار  عىل  الفروع  مقرات  اىل 
االدارة  واقسام  العليا  االدارة  مع  الدورية  االجمتاعات 
عىل  والتأكيد  العمل  لتطوير  املقرتحات  وتقدمي  العامة 

تسويق وتروجي اخلدمات االلكرتونية مجليع الفروع .
 

إدارة تقنية املعلومات

تتشلك ادارة تقنية املعلومات من ثالثة اقسام تلعب دورًا 
هامًا واساسيًا يف معل املرصف من حيث إلزتامه بالعمل 
بالتقنيات املتطورة يف جمال التكنولوجيا املرصفية ونظم 

املعلومات وهذه االقسام : 
. اهلاردوير )  قسم احلاسبات ( 

. السوفت وير )  قسم الرباجميات ( 
قسم اخلدمات اإللكرتونية .

قسم الشؤون اهلندسية 
 

يف  املرصف  يف  اهلندسية  الشؤون  قسم  أمهية  تمتثل 
إرشافه وإجنازه مجموعة من املشاريع املهمة لملرصف 
البرصة  املرصف يف  لفروع  جديدة  أبنية  إنشاء  مشلت 
منطقة مجيلة  شارع الربييع/  والنجف وكربالء وبغداد / 
الفروع  من  أخرى  تأهيل مجموعة  اىل  إضافة  التجارية 
والديوانية،  واحللة،  والعامرة،   ، والكوت  املنصور،   يف 

والنارصية .
وسيبارش القسم مبرشوع بناية اإلدارة العامة لملرصف 
واملتوقع إجنازها هناية   2016 نؤاس خالل عام  أبو  يف 

عام 2017.
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قسم العالقات العامة والتسويق
 

يعترب هذا القسم من اإلدارات احليوية اليت يعترب معلها 
وتمشل  التخصصية  املرصف  ألمعال  وممكلًا  الزمًا 
املتابعة امليدانية املسمترة اىل دوائر الدولة والتحرك عىل 
بأنشطة املرصف  للتعريف  اجلامعات احلكومية واالهلية 
الندوات  حضور  اىل  اضافة  املختلفة  انشطته  وتسويق 
وحضور  فهيا  واملشاركة  واملؤمترات  التخصصية 

املعارض واملشاركة فهيا.
اليت حترض  الوفود  باستقبال  أيضًا  القسم  ويقوم  هذا 
لملرصف وتعريفها بأنشطة املرصف وإعداد الربوشورات 

وملصقات الدعاية واالعالن عن املرصف.

قسم املوارد البرشية والشؤون اإلدارية

يرتكز نشاط قسم املوارد البرشية والشؤون اإلدارية يف 
املرصف بتحديد احتياجات املرصف من القوى العاملة مكًا 

ونوعًا حبيث تضمن حتقيق اهداف املؤسسة حيث يتحدد 
نطاق هذا النشاط يف:

تقدير احتياجات املرصف من القوى العاملة .
حتديد مصادر احلصول عىل القوى العاملة الالزمة .

اختيار القوى العاملة واجراء االختبارات الالزمة واملقابالت 
إلنتقاء الكفاءات اليت تتناسب مع احتياجات املرصف.

تمنية مهارات العاملني من خالل الدورات التدريبية .
متابعة اكفة امعال اخلدمات يف املرصف وتامني متطلباهتا 
احلراسات  عنارص  عىل  األمين  االرشاف  يمشل  مكا 

والعنارص األمنية.
االرشاف عىل امعال الصيانة العامة ملرافق املرصف اكفة .

 
باإلضافة إىل ذلك فإن هذا القسم مسؤول عن إدارة موظيف 
املرصف والتأكد من الزتامهم بقواعد السلوك املهين وقانون 

العمل املعمول به يف العراق  
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فرع البرصة



بشرى محمد جواد 

عالء عبد الهادي علوان

زيد عبد الرحمن

سهير ساجت محسن

جبار جاسم محمد

محمد أمني عبد اهللا

كمال غريب عارف

مهدي رضا مهدي

حسني جاسم عبيد

مينا محمد عبد االمير

ضرغام جبار اسماعيل

07704621833

07730028030

07730027010

07730500330

07730008343

07730028050

07730027050

07730027020

07730028040

07730027030

07730028010

عرصات الهندية 

شارع السمؤال

شارع الشيخ عمر

شارع (14) رمضان

زيونة شارع الربيعي

شارع سالم

شارع 100

العباسية

حي احلسني

حي الغدير

شارع الكفاءات

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

مدير الفرع رقم الهاتف احملافظة#

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

سليمانية

اربيل

البصرة

كربالء املقدسة

النجف األشرف

واسط

الفرع الرئيسي 

فرع الشورجة

فرع الشيخ عمر

فرع املنصور

فرع الربيعي

فرع السليمانية

فرع اربيل

فرع البصرة

فرع كربالء

فرع النجف

فرع الكوت

العنواناسم الفرع
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البنوك املراسلة التي تعامل معها املصرف خالل 2015

 SWIFT CODE
رمز السويفت 

COBADEFE

UNCRITMM

HYVEDEMM

AREBESMM

MHCBJPJT

UBAFFRPP

AKBKTRIS

ABDIAEAD

ADCBAEAA

FGBMAEAA

KREDBEBB

UBSIJOAX

UBAIITRR

EFBKJOAM

ABKKKWKW

BMUSOMR

FSABLBBX

ALUBBHBM

NISLAEAD

TRHBTRSA

KTEFTRIS

CAYTTRIS

CLIBLBBX

CLIBBHBB

HBHOJOAX

ABIBBHBM

BTFHTRIS

BAMOKBBE

CBABLBBE

ARAIAEAD

ADRESS  / العنوان

FRANKFURT/GERMANY مدينة فرانكوت / املانيا      

ROME / ITALY روما / ايطاليا       

FRANKFURT/GERMANY مدينة فرانكوت / املانيا      

MADRID / SPAIN مدريد/ اسبانيا

TOKOYO / JAPAN اليابان / طوكيو  

PARIS / FRANCE باريس / فرنسا

ISTANBUL / TURKY / اسطنبول/ تركيا

ABU DHABI / UAE  االمارات / أبو ظبي

ABU DHABI / UAE  االمارات / أبو ظبي                                  

ABU DHABI / UAE  االمارات / أبو ظبي                                  

BRUSSELS / BELGUIM بلجيكا / بروسلس 

AMMAN / JORDAN / عمان/ االردن

ROME / ITALY روما / ايطاليا       

AMMAN / JORDAN عمان / االردن

KUWAIT/ KUWAIT كويت / كويت

MUSCAT  / OMAN عمان / مسقط

BEIRUT  /  LEBANON بيروت/ لبنان

MANAMA  /  BAHRAIN / البحرين / املنامة

DUBAI / UAE  االمارات / دبي                                             

ANKARA  / TURKEY تركيا / أنقرة                                     

ISTANBUL  / TURKEY تركيا / إسطنبول                              

ISTANBUL  / TURKEY تركيا / إسطنبول                              

BEIRUT  /  LEBANON بيروت/ لبنان

BEIRUT  /  LEBANON / BAHRAIN بيروت/ بحرين/ لبنان

AMMAN / JORDAN عمان/ االردن  

MANAMA  /  BAHRAIN / البحرين/ املنامة

ISTANBUL  / TURKEY تركيا / إسطنبول                              

BEIRUT  /  LEBANON بيروت/ لبنان

BEIRUT  /  LEBANON بيروت/ لبنان

DUBAI / UAE  االمارات / دبي                                             

NAME OF BANK /  اسم املصرف

COMMERZ BANK  بنك كوميرز  

UNICREDIT BANK بنك يونيكريدت

ARES BANK  S.A بنك أرس

MIZUHO BANK بنك ميزهو   

UBAF يوباف                  

 AKBANK  T.A.S بنك اكباك    

ABU DHABI ISLMIC BANK بنك أبو ظبي االسالمي  

ABU DHABI COMMERCIAL  BANK  بنك أبو ظبي التجاري 

FIRST GULF BANK بنك اخلليج  االول 

KBC BANK بنك كي بي سي      

BANK AL-ETIHAD بنك االحتاد  

BANCA UBAE بنك يوبي   

CAPITAL BANK بنك كابيتال   

ALAHLI  BANK OF KUWAIT بنك الكويتي األهلي 

 BANK MUSCAT بنك مسقط    

  FRANSA BANK بنك فرنسا 

Al UBAF ARAB INTERNATIONAL BANK
  بنك يو باف العربي الدولي

NOOR ISLAMIC BANK BJSC بنك نور االسالمي 

HALK BANK بنك هالك                                            

KUVEYT TURK BANK البنك الكويتي التركي

AKTIF INVESTMENT BANK A.S. بنك أكتف االستثماري

CREDIT LIBANAIS S.A.L. بنك االئتمان اللبناني

THE HOUSINKG  BANK FOR TRADE AND FINANCE 
                                     بنك االسكان للتجارة والتمويل

ALBARAKA ISLAMIC  BANK بنك البركة االسالمي

ALBARAKA BANK KATILIM BANKASI A. بنك البركة 

MEA  BANK بنك مية                       

CREDIT  BANK بنك االئتمان             

ARAB AFRICAN  INTERNATIONAL  BANK  
                                                 البنك العربي االفريقي
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Tel.: +964 1 7764349
Fax: +964 1 7789645
www.idbiraq.com


