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 المصرف التجاري العراقي ش.م.ع  

 
   2021 -2018خطة العمل اإلستراتيجية:  االطار العام ل

 
 لمحة سريعة عن اإلقتصاد والقطاع المصرفي في العراق   .1

 أبرز المؤشرات اإلقتصادية:  
 ترليون دينار عراقي  2013 2014 2015 2016
 إجمالي الناتج المحلي باالسعار الجارية   271.1 260.6 207.9 196.5
 االساسي   معدل التضخم 2.4% 1.6% 1.7% 1.2%
 السكان )مليون نسمة(  35.0 36.0  36.9 37.9

62.5% 55.1% 43.5% 41.5% 
الناتج نسبة   في  النفطي  القطاع    مساهمة 

 المحلي اإلجمالي  
   2016و2014المركزي العراقي المصدر: التقرير االقتصادي السنوي للبنك       

 
توضحححذ هحححذك المحححذطرا الخطحححوط العريضحححة لخطحححة العمحححع اإلسحححتراتلجلة التحححي  ضحححع ا المصحححر  التجحححار  

،  التحي تخضحب بطعلعت حا للمتايحرات  المسحتجدات 2021 -2018العراقحي )المصحر ( للسحنوات الماللحة 
 اإلقتصادية  السلاسلة  األمنلة في القطر. 
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ححام بعححد تححاةير االزمححة الماللححة  ححا   2016االقتصححاد العراقححي لعححا  شحح د  فححي العححرا   2014تعافلححام ملحًو

الناتجححة  ححخ أنخفححار أسححعار الححنفف  زيححادا نفقححات الحححرم  لححز االرهححام  د ححم النححاز يخ  الم جححريخ  
 ذلحححر الرتفحححاع اسحححعار الحححنفف العالملحححة  يححح  بلاحححن نسحححبة مسحححاهمة قطحححاع الحححنفف فحححي النحححاتج المحلحححي 

 .    2015%.  ا  55.1مقابع  2016% في  ا  62.5
% 0.4مانسحعت   2016 ش د المسحتو  العحا  لعسحعار إسحتقرارام  اضححام اذ سحجع معحدل التضحخم لعحا  

 2016% لعحححا  1.2فحححي  حححيخ سحححجع معحححدل التضحححخم االساسحححي مانسحححعت   2015% لعحححا  1.4مقابحححع 
 .2015% لعا  1.8مقابع 

مصححر  أهلححي )ًا ححام( مقسححم   58مصححار   كوملححة   7 يتححفلا القطححاع المصححرفي فححي العححرا  مححخ 
أجنعي.   3محلي   15مصرفام أسعملام؛ من ا 18مصرفام اجنعلام    16مصرفام تجاريام محللام    24 لز  

  فلما يلي لمحة سريعة بالمؤشرات الرئلسلة للقطاع المصرفي العراقي: 
 

 ن دينار عراقي ترليو 2014 2015 2016
 إجمالي الموجودات   226.8 222.9 221.2
  دائب العمعء  74.1 64.3 62.4
 القر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                               34.1 36.8 37.2
 توزيع  القروض   
 مصار  القطاع العا    %79 %79 التوجد 
 مصار  القطاع الخاص   %21 %21 التوجد 

5.9% 6.1% 6.7% 
إجمالي   إلز  القر ر  نسبة 

 األ ول 
  2016و2014المصدر: التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي        

    2016و 2015: التقريرالسنوي الستقرار المالي في العراق لعامي                
 مخ الجد ل أ عك، يتعد   اضحا هلمنة بنوك القطاع العا   لز السو ، غير أن المصار  الخا ة  

بنحو   تس م  اللا  العراقي  ي   اإلقتصاد  في  متناملا  د را  تلعب  القر ر  21باتن  إجمالي  مخ   %
نسبة   مقابع  في  ا   13المقدمة  يست%2009  أن  النمو  ل ذا  مب  ،  يتوقب  القادمة  السنوات  في  مر 

النفطي.    غير  التحتلة  القطاع  العنلة  مشر  ات  في  النفطلة  العائدات  استثمار  تنامي 
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  . نبذة عن المصرف التجاري العراقي ونموذج عمله الحالي:2

طمصحر  تجحار  محخ مصحار  القطحاع الخحاص  1992تفسس المصر  التجار  العراقي فحي  حا  
لص ل ا في العحرا .   فحي  حا   قامحن  2005 ي  يعد مخ بيخ أ لز العنوك األهللة التي تم التًر

% محخ أسح م المصحر ، 49مجمو ة العنحر األهلحي المتححد .. .م  مقرهحا البححريخ بتملح ر  صحة 
د الطريق  راكة إستراتلجلة بيخ المصر   هحذك المجمو حة المصحرفلة االقللملحة الرائحدا التحي لشمما م  

، طمحححححا إرتفعحححححن  صحححححة مجمو حححححة العنحححححر األهلحححححي تعمحححححع  لحححححز إمتحححححداد المنطقحححححة العر لحححححة   ريطانلحححححا
محححخ راسحححمال المصحححر   2017% محححخ أسححح م المصحححر  لاايحححة 75المتححححدال قا لتصحححع إلحححز نسحححبة 

 اقي .مللار دينار  ر  250الحالي البالغ 
 يقحححد  المصحححر  التجحححار  العراقحححي مجمو حححة محححخ المنتجحححات  الخحححدمات المصحححرفلة لقطحححا ي األفحححراد 

فر ع في العا حمة باحداد  سبعةتشمع   ع شرا فر    الشرطات  أنشطة الخزانة مخ ًعل شبكة تضم
 .  فرع  ا د في النجا االشر  في البصرا  فر ان

 
 تتمثع األهدا  اإلستراتلجلة التي يسعز المصر  لتحقلق ا في ًع بيئة  مع طعلعلة مستقرا في 

 ما يلي:  
 
د المفضححع  األمثححع للمنتجححات  الخححدمات المصححرفلة  • إرسححاء سححمعة رياديححة متميححزا بو ححف  المححز  

 في العرا . 
إنمححححاء قا ححححدا العمححححعء العححححراقييخ  الححححد لييخ  عححححر تححححوفير الحلححححول المصححححرفلة التححححي تسححححتجيب  •

 إل تلاجات م. 
لف أ دث النظم  التقنلات. •  رفب مستويات األداء  الخدمة المقدمة  عر تًو
 تفميخ  وائد متميزا  مستقرا لمساهمي المصر  في ًع بيئة آمنة. •
 مخاطر  ترشيد المصر فات.تكريس من جلة  مع تلتز  بالرقابة  لز ال •
 اإلس ا  اإليجابي في  مللة التطور اإلجتما ي  اإلقتصاد  في العرا .  •
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 قد  مع المصر   لحز إرسحاء بنلحة  منظومحة تشحايللة  ديثحة بمحا يمكنح  محخ اإلسحتفادا محخ فحرص 
السو ،  إن المصر   از   لز السحعي الحثيح  لتحقيحق هحذك األهحدا  اإلسحتراتلجلة  عحر من جلحة 

  مع متحفظة  متحوطة.  
كمححا يححوفر المصححر  أيضححا، مححخ ًححعل شححرطت  التابعححة، ًححدمات الوسححاطة الماللححة فححي سححو  باححداد 

 لأل را  الماللة.
في المصر   فا طما في  209 يعلغ  دد مًو  . 2017طانون اال ل  31مًو

 
 
    2021-2018. إستراتيجية خلق بيئة رقابية للمصرف  للفترة 3

  -ضمخ ًطة المصر  االستراتلجلة للسنوات الثعةة القادمة تحقيق االهدا  التاللة : 
تحسيخ بيئة الرقابحة فحي المصحر  محخ ًحعل رفحب مسحتو  االدارات الرقابلحة المتمثلحة بحح )ادارا   -أ

اطر    ححدا غسححع االمححوال   ادارا االمتثححال(. مححخ ًححعل الرقابححة  التححدقيق الححداًلي  أدارا المخحح
في  في الححححد ائر الرقابلححححة مححححب العححححدد الكلححححي لمححححًو السححححعي  لححححز ًلححححق التححححوازن بححححيخ  ححححدد مححححًو
فيخ الرقحححابيخ محححخ ًحححعل التحححدريب  تعنحححي المن جلحححات  العحححرامج  المصحححر   تطحححوير اداء المحححًو

 الرقابلة الحديثة الكتسام الخعرات  التفهيع الم ني.

 
تزامححححام بتعللمححححات العنححححر المرطححححز  العراقححححي تححححم تاسححححلس ادارا للمخححححاطر لدراسححححة  مرا بححححة أ مححححال ال 

 نشاطات المصر   التحوط للمخاطر التي قد تنتج مخ هذك النشحاطات إن طانحن متعلقح  بالسحو  
ا  التشايع أ  االئتمان  خ طريق أًذ  إجراءات  قرارات طفيلة بتخفلف إن لم يكخ منب اةر تلر 

 طر لز المصر  .المخا

 
في المصر  مب  ضب ًطة زمنلة    -م  لفي لمًو إ ادا  لاغة ال لكع التنظلمي  الو ا الًو

محددا لمراجعة السلاسات  االجراءات المعنلة  لز المخاطر  أقرارها مخ قعع مجلس االدارا 
فيخ  اللجان   المًو بيخ  االتصال  الجديدا  تطوير  سائع  العمع  النماذج  برامج  اقرار  كذلر 

 المنعثقة  خ مجلس االدارا  طع بحسب إًتصا  . 
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متابعة  االمتثال للحوطمة المؤسسلة في ضوء التطورات المتسار ة في العمع المصرفي مب    -ت 
الي ا  يوطع  متخصصة  شرطات  مب  العمع  التعاقد  المصرفلة  اجراءات  السلاسات  مراجعة 
التطورات   مب  لتتناسب  التشايللة  القانونلة  التقنلة  المجاالت  في  المصرفي  العمع  تطوير 

 ة المصرفلة مخ نا لة   طذلر لتشكع اطارام مناسبام يمكخ اال تماد  لل    التقد  في الصنا
النافذا  بالتشريعات  القوانيخ  المصر   التزا   يضمخ  بما  المصرفلة  اال مال  طافة  تنفيذ  في 

 ضمخ االطر المحددك مخ العنر المرطز  العراقي .
 

 2021-2018جية الموارد البشرية للفترة ي. استرات 4
 الم ارات  الخعرات المناسبة    المصر   لز تنملة  تطوير طوادرك البشرية لتتمتب بالكفاءات يعمع  

أ داد  مب  اال لويات،  فيخ   سب  للمًو تطوير  تدريب  برنامج  بموجب  القطا ات  مختلا  في 
فيخ  المدراء  تفعيع نظا    سلم ر اتب  مكافئات مرتبف ب  مب تفعيع برامج التقيلم الد ر  للمًو

الز  لمرا ب دامة  بصورك  المصر   لفي.  يتطلب  الًو الد ا   الحضور  بف قات  فيخ  المًو التزا   ة 
مواردك  تدريب  تطوير  مجال  في  المتحد   األهلي  العنر  تقدم   مجمو ة  الذ   المستمر  الد م 

 البشرية. 
  

   2021-2018. إستراتيجية النشاط التجاري للفترة 5
األ ضا      بإستقرار  التوقعات  يعمع بناء  لز  سو   القادم   السنوات  ًعل  األمنلة القتصاد   ع 

 المصر   لز تحقيق ما يلي:
 اإلستفادة من فرص التدفقات المالية والتجارية بين العراق ودول المنطقة:  1. 5
يتطلحب المصححر   لحز إسححت دا  التحدفقات الماللححة  النقديحة  التبححادالت التجاريحة بححيخ العححرا   د ل  

بكة العنحوك التابعحة لمجمو حة العنحر األهلحي المتححد يعمحع المصحر  أيضحا المنطقة.  مخ ًحعل شح
 لححز تقححديم القححر ر االسححتثمارية الدا مححة لعقتصححاد العراقححي المنفححذا مححخ قعححع  معئحح  مححخ أفححراد 
 الشحححرطات المسحححجلة فحححي العحححرا  سحححواء طحححانوا  حححراقييخ فحححي الم جحححر ا  غيحححر  حححراقييخ بنحححاء  لحححز 

ونححح  محححخ ضحححمانات مصحححرفلة ناتجحححة  حححخ  أ محححال م  أنشحححطت م ًحححارج تحححدفقات م النقديحححة أ  محححا يقدم
 العرا . 
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المحلية   2.    5 الحجم  متوسطة  للشركات  الرئيسية  المصرفي  التعامل  وجهة  يصبح  أن 

 واإلقليمية والدولية العاملة في العراق:
االهلي  بفضع ما يتوافر ل  مخ قا دا رأسماللة   لبة  شبكة إتصاالت  اسعة مخ ًعل العنر  

يسعز دمة  تمويع     المتحد،   ً إستقطام  في  قدما  المضي  الز  العراقي  التجار   المصر  
الشرطات المتوسطة الحجم العاملة داًع العرا  إن طانن  را لة أ  إقللملة ل ا مصالذ تجارية  
مب القطر.  مخ ًعل شبكة الشرير االكعر، العنر االهلي المتحد، سلكون المصر  في  ضب 

 لذ ل  الترتيب  المشارطة في  مللات التمويع الرئلسلة ذات الجد  .  أقو  يت 
 
 إستهداف القطاعات الصناعية الواعدة على المدى المتوسط والطويل:   3.  5
التحسخ المتوقب  المنظور في الوضب االمني في العرا  سيزيد   تيرا االستثمار في قطا ات    إن

للم سيتلذ  مما  األساسلة  التحتلة  قطا ات  ناعلة  العنلة  في  المشر  ات  تمويع  آفا   صر  
 ا دا مثع قطا ات العنلة التحتلة  الصحة  السلب االست عكلة  المعمرا  قطا ات تصنلب أًر   
الععقات   جسور  مد   ج ودك  لز  المصر   يرطز  سو   طما  المتوسف  الطويع،  المد   في 

  دفة.  المصرفلة مب الشرطات الرئلسلة في مثع هذك القطا ات المست
 

 التركيز على ودائع العمالء: 4.  5
يرطححز المصححر  التجححار  العراقححي  لححز إسححتقطام  سححابات   دائححب الشححرطات العاملححة فححي العححرا  
في اب ححد  زيححادا أر ححدا الحسححابات التجاريححة  تححوفير قا ححدا تمويللححة أ سححب.   طححذلر   ر اتححب مًو

ا ححدا العمححعء  إسححتقطام  دائع ححم يعمححع المصححر   لححز إضححافة فححر ع  أًححر  فححي العححرا  لزيححادا ق
  منح م تس يعت مصرفلة مختلف  طع  سب نشاط  التجار .   

 
 التوسع في األنشطة القائمة على رسوم الخدمات: 5.  5

يعمع المصر   لز التوسحب فحي األنشحطة الخدملحة  التحي تحدر رسحوما مصحرفلة مجزيحة..  يخحص 
رفلة محححب الحححد ل األًحححر  مثحححع  إ حححدار  تفكيحححد ب حححذا االمحححر الرسحححو  الناتجحححة  محححخ العمللحححات المصححح

طابححات الضححمان.  فححي مقدمححة المسححت دفيخ فححي هححذا النشححاط  الشححرطات العاملححة فححي  اإل تمححادات ً 
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القطححاع النفطححي، شححرطات المقححا الت، شححرطات االتصححاالت  الشححرطات التححي ل ححا إهتمححا  فححي تطححوير 
يححز دًلحح  مححخ  مللححات الصححر  قطححاع العتر طلما يححات. إلححز جانححب ذلححر يرطححز المصححر   لححز تعز 

 األجنعي  التحويعت الماللة للعمعء. 
 
 توظيف فائض السيولة في األذونات الحكومية:  6.  5

لف فائض السيولة في أذ نات الخزانة التي يصدرها المصر  المرطز   يعمع المصر   لز تًو
فححي االسححتثمار فححي السححندات الحكوملححة   زارا الماللححة العرا لححة.  طححذلر يسححعز المصححر  العراقححي  

 التي تصدرها  زارا الماللة العرا لة د ما للخزينة  إستقرار االقتصاد العراقي. 
 
 . منتجات وقطاعات النشاط المصرفي   6
 

 الخدمات المصرفية للشركات وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :  1.  6
 

سلسحححتمر المصحححر  فحححي تقحححديم مجمو حححة محححخ المنتجحححات لقطحححاع الشحححرطات  المؤسسحححات الصحححايرا 
  المتوسطة  التي تشمع: 

 القر ر  ➢
 التس يعت  لز المكشو   ➢
 الحسابات الجارية ➢
 ًطابات الضمان  ➢
 اإل تمادات المستندية  ➢
 

ت د   سلاسة التمويع الحاللة للمصر   لز إيجاد فرص  لتمويع نشحاطات تجاريحة أ   حناعلة  
فححي العححرا  لشححرطات د للححة  إقللملححة معر فححة لححد  شححبكة مجمو ححة العنححر األهلححي المتحححد  ذلححر طححي 
يكون التمويع المقد  مكفوال بضمانات مصرفلة مخ المجمو   نفس ا أ  مخ بنوك  الملة مصنف  

 د ومة بف ول مقعولة مصرفلا.  د للا م
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 مب التحسخ في األ ضاع األمنلة، فإن المصر  قحد شحرع فحي إستكشحا  فحرص التمويحع المحلحي 
عل فتحرا هحذك الخطحة سحو   مخ ًعل الترطيز  لز الشرطات ذات الجدارا االئتمانلة المعئمة، ً 

لحححز فحححرص التمويحححع يسحححت د  المصحححر  مثحححع هحححؤالء العمحححعء محححخ ذ   المحححعءا الجيحححدا إضحححافة إ
 اإلقللملة. 

توقعححا بإرتفححاع اإلنفححا  الحكححومي  لححز مشححر  ات العنلححة األساسححلة فححي المححد  المتوسححف  الطويححع، 
فإن المصر  سو  يعمع  لز تقديم التمويع المتخصص المناسب لمثحع هحذك المشحر  ات سحواء 

ة. طمححا سححو  بصححورا مسححتقلة أ  باإلشححتراك مححب بنححوك أًححر  فححي  الححة  مللححات التمويححع الضححخم
يشحححارك المصحححر  فحححي تمويحححع مشحححر  ات مختحححارا فحححي  حححدد محححخ القطا حححات الحيويحححة مثحححع التعلحححلم 
 الصحة  اإلنشاءات  المقا الت  أسوا  التجزئة الكعر  )ال ايعرمارطن(.  سو  يتوسب المصر  
فحححي  مللحححات إ حححدار ًطابحححات الضحححمان  اال تمحححادات لصحححالذ المؤسسحححات الحكوملحححة  القطا حححات  

، هذا  سو  يسعز المصر  لعستفادا مخ قدرات  التشايللة مخ أجع تقديم  لول تمويع االًر .
تجححار  أسححرع  أكثححر طفححاءا بالمقارنححة مححب المصححار  الحكوملححة  الخا ححة األًححر  بمححا يتححلذ توسححعة 

 أنشطت   تنميت ا.  
 
 

 الخدمات المصرفية لألفراد :  2.  6
 التاللة لألفراد في العرا : يقد  المصر   اللا منتجات التجزئة المصرفلة 

 الودائب الثابتة  ➢
  سابات التوفير   ➢
 الحسابات الجارية   ➢
 السفاتج  الصكوك المصدق  إ دار ➢
 القر ر  ➢
 بطاقات الدفب المباشر  ➢
 أج زا الصرا  االلي  ➢
 الخدمات المصرفلة  عر الشبكة العنكعوتلة )االنترنن(  ➢
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يرطز  المصر   لز تحقيق النمو مخ ًعل  أما فلما يخص  مللات التجزئة المصرفلة، فسو   
التوسب في الشبكة التوزيعلة لفر ع المصر ، سواء مخ  ي   دد الفر ع الفعللة أ  مخ ًعل  
يلعب د را م ما في إستقطام   التجزئة  التوسب في  مللات  القنوات اإللكتر نلة، ًصو ا  أن 

م ًدمات  تقديم  المصر   لز  يعتز   طما  الكلفة.  قليلة  مختلا   دائب  تنافسلة  لز  صرفلة 
إلفتتاح   الخطة  سنوات  مد   المصر   لز  العمعء.  يخطف  مخ  المزيد  إلجتذام  اال عدك  
مخ   لعستفادا  معينة  معني  لز  وامع  الفر ع  هذك  مواقب  إًتلار  سلكون  طما  جديدا،  فر ع 

المتعلق الصنا ي  السلا ي  النفطي  القطاع  القطاع  مثع  المختلفة  االقتصاد  ًا ة    قطا ات 
بالسلا ة الدينلة  التي اةعتن ًعل السنوات السابق  جدارت ا في إستقطام االستثمارات  رؤ س 

  األموال .
 
 خدمات الخزانة واإلستثمار :  3.  6

ًعل  مخ  ا ة   ً الخزانة  اإلستثمار  نشف  لز  عيد  مللات  بد ر  المصر   اللا  يقو  
عل سنوات الخطة  العرا لة، ً  الخزانة  السيولة في السندات الحكوملة  أذ نات  لف فائض  تًو
الفائضة مب   لف السيولة  فسو  يستمر المصر  في الترطيز  لز هذك المنتجات طقنوات لتًو

أًر   قنوات  د ما   إستكشا   المصر    قعع  مخ  الموضو ة  المخاطر  أطر  معايير  ضمخ 
 للخزينة  استقرار اإلقتصاد العراقي. 

 
التي تستجيب بصورا   الخزانة  المزيد مخ منتجات  أنشطة  يعمع المصر   لز إطع    سو  

 أفضع لمتطلبات العمعء  ذلر في إطار ما يرسم  العنر المرطز  مخ ضوابف  محددات. 
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 .  تقنية المعلومات  7

المصر  التجار  العراقي مستمر في متابعة التطورات في تقنلة المعلومات سعلا لتقديم ًدمات  
مصرفلة أفضع لز ائن .   لز هذا الصعيد، تتمثع إستراتلجلة المصر  المستقعللة في موا لة 

ا في نف قات التشايع  عر أتمتة  اإلستثمار في التقنلات الحديثة المتوافرا التي تحقق ًفضا ملحًو
العمللات،  إلز إتا ة المزيد مخ الخلارات  المر نة في تلعلة إ تلاجات العمعء فضع  خ القدرا  

  لز تقديم منتجات جديدا بسر ة  امنة  طفاءا أكعر.   
 

 راقي   مللار دينار   3.5 سو  تتطلب هذك المبادرات إستثمارا مخ جانب المصر  يصع إلز  
سنوات   مد   الصرا    لز  الفر ع  أج زا  شبكة  في  للتوسب  المصا بة  الكلفة  لتاطلة  الخطة 

اآللي الجديدا،  ي  سو  يس م ذلر في تعزيز سعع إستفادا العمعء مما يقدم  المصر  مخ 
دمات في ًع بيئة أكثر أمانا.    منتجات ً 

 
تعللمات    نا لة   سب  مخ  المصر   يعمع  األمنلة،  الحماية  سعع  تعزيز  سعيع  العنر   في 

المرطز    لز إستحداث قسم ًاص ألمخ تقنلة المعلومات  مخ نا لة أًر   لز ترطيب أنظم   
أ دث  المصر   سب  بنظا   الخارجي  التدًع  المصرفلة  منب  العمللات  لحماية  جديدا  أمنلة 

 المعايير العالملة. 
 
 

 .  الخدمات االلكترونية  8
الخدمات   أ دث  تقديم  المصر   لز  متطلبات م  يحرص  مب  يتناسب  لز ائن    ما  االلكتر نلة 

تمنذ   بطريقة  المصر   مخ  المقدمة  االلكتر نلة  الخدمات  مجمو ة  تصملم  تم  أذ   توقعات م  
أةناء االستخدا    ف لز درجات االمان مب الحرص  لز تطوير   مستخدمي ا الس ولة  المعئمة 

الخدمات  المنتجات بشكع مستمر   ما يناسب اال  الماللة لز ائخ المصر   فلما هذك  تلاجات 
 يفتي انواع الخدمات االلكتر نلة المقدمة مخ المصر :
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   ATMخدمة الصراف االلي  1.  8

تد م   فر     ي   أغلب  في  المصر   مخ  المقدمة  الخدمات  مخ  االلي  الصرا   ًدمة  تعد 
  ( بطاقات  يستطالتي    )  Visa Card, Master Card رافتنا  مع  ًعل ا  الز ون  مخ  لب 

الولوج الز المعلومات المصرفلة الخا ة بح )كشا  ساب    طلب الر يد   سحب نقد (   ما 
بصورا   النقد  تحصيع  ألي  هو  ج از  را   ا   أستخدا   مخ  الن ائي  ال د   تحقيق  يضمخ 
سلسة  يسيرا.  لذلر  مخ ضمخ ًطة المصر  ان يكون لكع فرع مخ فر  نا العاملة  المخطف 

( سا ة  24( يكون في  اج ة ًارج بداية الفرع  يكون  مل  )ATM را  الي )  فتح ا ج از
 .بموجب متطلبات العنر المرطز  العراقي 

 
 (   Internet Bankخدمة بنك أون الين /االنترنت بنك ) 2.  8

خ طريحق االطحعع  لحز  حتسمذ هذك الخدمة بتقديم  مزايا مصرفلة للز ائخ مخ االفراد  الشرطات  
طشحححا بالحرطحححات المصحححرفلة ًحححعل فتحححرا مححححددك  المناقلحححة بحححيخ   سحححابات م الشخصحححلة   إسحححتخراج

  سابات ز ائخ المصر   داًع المصر  الكتر نلا. 
 
 (SMS Notificationخدمة الرسائل النصية  ) 3.  8

أ   الحرطات التي اجراها  لز  ساب  بشكع مباشر  مخ ًعل هذك الخدمة يستطلب الز ون معرفة  
 خ طريق الصرا  االلي ا  نقاط العلب ا  الشراء  عر االنترنن اذ يستلم الز ون رسالة نصلة  

 .مخ قعل  ت  لز هاتف  النقال توضذ تفا يع الحرطة التي نفذ 
 
 B2Bشركات خدمة مشروع رواتب موظفي ال 4.  8

تعد هذك الخدمة مخ الخدمات الجديدا التي تم طر  ا مخ قعع المصر  لز ائن  مخ الشرطات.    
في الشرطات  المؤسسات الكعيرا  عر   تسمذ هذك الخدمة  اجراء  مللة دفب  توزيب ر اتب مًو

يقو    الخدمة.  سو   ب ذك  التي ترغب  الشرطات  اتفا لات  مع مب  المصر   االنترنن بموجب 
مستقعع بتوسعة نطا  هذك الخدمة لز ائن  مخ الشرطات لتشمع ًدمات مصرفلة أًر  مسموح  

 ب ا   حسب تعللمات العنر المرطز  العراقي.
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 .  خدمات اخرى 9

المصر   ضب  فان  العراقي  المرطز   العنر  متطلبات  بموجب  الوجو لة  المشارطة   لز  عيد 
   -تلة :ضمخ ًطت  االستراتجلة المتطلبات اال 

 
 خدمة شركة ضمان الودائع  1.  9

 يح   2/5/2018المشارطة في راس محال شحرطة ضحمان الودائحب محخ قعحع المصحر  بتحاري  تمن  
تححم مراجعححة العنححر المرطححز  العراقححي / دائححرا قسححم العقححود  تو لححب العقححد مححب تز يححدهم بكافححة الوةححائق 

 3/5/2018( دينار بتحاري  684 437 789البالغ )المصدقة المطلو ة  تم ايداع معلغ المساهمة 
/ا الم( محخ نظحا  3( مللار   فق المادا )100مخ راس مال الشرطة )شرطة ضمان الودائب( البالغ )

  .2016( لسنة 3ضمان الودائب المصرفلة رقم )
 

 خدمة الشمول المالي     2.  9
فريق الز  العرا   النضما   نظرام  المالي  الشمول  في  العر ي    المشارطة  االقللمي  المالي  الشمول 

بتحليع   المتمثلة  العراقي  المرطز   العنر  متطلبات  االستراتجلة  ًطت   ضمخ  المصر    ضب 
المتايرات العيئلة التي تؤةر في فرص  صول جملب االفراد  لز الخدمات الماللة بفتجاك تحقيق  

 الرفاهلة االقتصادية للمواطخ العراقي. 

 
 
 
 
 


