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 ادٗ املطاٍننيــــــدعْٗ الط
 

 مة خاصة المحترمين إلى السيدات والسادة مساهمي مصرف الموصل للتنمية واالستثمار / مساه
 م/ دعــــــــــــــوة

 : تحية طيبة 
 8::2( لســنة 32ات المــرنم  ( ثانيــاإل مــن نــانون ال ــرم98،  97اســتناداإل كحمــام المــادتين   
 .  المعدل

  37/2/3123المصــادف  الخمــيروتنفيــًاإل لاــرار مالــر اكدارة المتخــً لالســت  المنعاــدة يــوم 
علــى ناعــة اــر  النــدلر لمصــرانا ئــة العامــة الــً  تاــرر عاــد  يســرنا دعــوتمم لحاــور ااتمــا  ال ي

 االثنـينالعا ـرة مـن صـلاو يـوم  وًلـك اـي تمـام السـاعةالمائن اي حي ال ـرةة ماالـل محةـة ال ـا  
اــي  23/4/3123 إلــىواــي حالــة عــدم امتمــال النصــات يعاــل االاتمــا   6/4/3123المصــادف 

 :مال المدراة أدنا ول العنفر الممان وال مان لمنان ة اارات اد
واتخــاً الاــرارات  42/23/3122منان ــة تاريــر مالــر اكدارة للســنة الماليــة المنت يــة اــي   -2

 .  ل أن   مةاللا
 .3122لانة مرااعة الحسالات لسنة  اكةال  على تارير  -3
  .ل أن  المناسلةمنان ة تارير مرانت الحسالات واتخاً الارارات   -4
 ةوالمصــادن 42/23/3122ميــة للســنة الماليــة المنت يــة اــي الحســالات الختا تاريــر منان ــة  -5

 .علي 
 .3122إنرار ماسوم الرلاو لسنة   -6
 .  وتحديد أاور  3123حسالات للسنة المالية تعيين مرانت   -7
الماليــــة المنت يــــة اــــي  ت م للســــنةأراء ًمــــة رئــــير وأعاــــاء مالــــر اكدارة وتحديــــد ممااــــلــــإ  -8

42/23/3122. 
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مـن نـانون ال ـرمات  66أوال وثانيـاإل مـن المـادة  ينل ـرمة وااـاإل للفاـرتدة رأر مال امنان ة  يا -9
 .  المعدل 8::2 لسنة 32رنم 

منان ـــــة اـــــتال نااـــــًة إســـــالمية للمصـــــرف لحســـــت متـــــات اللنـــــك المرمـــــ   العرانـــــي المـــــرنم   -:
 7رنـم  اكسـالميةمن تعليمات الصـيراة  23وحست المادة  29/9/3122اي  4/5888/:

       .3122لسنة 
 33/6/3122نـــــرار ال يئـــــة العامـــــة المتخـــــً اـــــي ااتماع ـــــا الســـــالق المنعاـــــد اـــــي  إل ـــــاء  -21

لــك  والخــاب لاــرار دمــ  مصــرف االتحــاد العرانــي لمصــرف الموصــل للتنميــة واالســتثمار ًو
 . لع وف مصرف االتحاد العراني اراء الت يير اي مالمي الحيا ة المعهلة

تيـــاة نتياـــة واـــود  ـــا ر اـــي اـــمن نائمـــة االح اكدارةلمالـــر  أعاـــاء أرلعـــةانتخـــات   -22
مواااـة اللنــك المرمــ   و عاـوية االحتيــاة حسـت العاــد التأسيسـي ل ــرمة مصـرف الموصــل 

 .32/9/3122اي  4/5922/:العراني لمتال م ً  العدد 
 .  3123ثانياإل/ المصادنة على المي انية التخةيةية لسنة 

مـن نـانون  237واـق المـادة وض ت المراوعـة مـن نلـل المـدير المفـثالثاإل/ المصادنة على الليانـا
 .  8::2لسنة  32ال رمات رنم 

رااين التفال لالحاور أصالة أو إنالـة أحـد المسـاهمين لمواـت صـك اكنالـة المعتمـد 
مـــن نلـــل إدارة المصـــرف أو توميـــل ال يـــر لومالـــة مصـــدنة مـــن ماتـــت العـــدل مـــ  إلـــرا   ـــ ادة 

يــدا  االنالــات والومــاالت لــد  ال ــرم ة نلــل ثالثــة أيــام مــن موعــد االاتمــا  الســ م الصــلية واع
 .. و مرا إل .( من نانون ال رمات 2:المادة   واق
 

 قصي حييى قاسم
 رئيس جملس اإلدارة
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 سٌداتً الفضلٌات سادتً األفاضل 

  ...هللا وبركاته ةالسالم علٌكم ورحم

يسب يشرفني ويسعدني وزمالئي أعضاء مجلس  إلددإلر  أ  أربسب م سج أجمسط وأايسب إل  رب

فسر  إل موفسط  ل نميس  إلالج مسا  إل سسنول  مفسرفنا  م بضور ج ما يايب  ي أ  أش ر ج على 

 وإلالس ثمار(.

 ما إلبيي ثق  ج إل عا يس  مقساد  مفسرف ج وإلثنسي علسى مسسير ف إل وسافر  ومسو ي قسدج مسط وي س    

سسميط  جهسدإلً فسي   و إل سيي  ال يسفيسف  إلأل لساء   معسد سسن  ملعسط عاساء إل عساملي شهرإلً معسد شسهر وسسن

 .  إل مبلي  وإلدقليمي  عزيز موقعف وم ان ف مي  إل مفار  

ألبسسدا إل  قنيسسام إل مسسس ادم  عا ميسساً فسسي إل ملسسسسام إل ما يسس   إلسسس ادإلمفإل مفسسر  عمسسر  إ 

فسي  وسسي   أمدإلفسفوإل سسعي   بقيس     ط جديد و   قف في إل فناع  إل مفسرفي   فوموإل م وإل مفرفي 

مس  زمائنسف مس  إل مسوإلاني  وإل شسر ام وإل سدوإلئر إل ب وميس   شم   فروعف إل جغرإلفي  و عمي  عالقا ف

 سسم مبسسدود  ودو  إلعمليسسام إلالسسس ثمار الز أ إال . فسسي إل  نميسس  إلالق فسسادي   لعسسرإل  إلدسسسهاجمغيسس  

وإيإل  انم  .إل م عاملي  معف رضاناط ثق  و  قد ا  مفرف جفم  ي ك وإل مس وى إل م وق  وإل مالوب 

ومشس ط يساد  رلو  أمسوإلط إل مفسار  إلألمليس  إلمسرإلً ضسرورياً إل ماا م  م  قمط إل منك إل مر سزل مز

في مجاط دعج وإفالح إل مهم  وإل وويل  إل رئيسي   هيه إل مفار  إال إل  مرمجس  ي سك  مللم  لنور

يجب إل   س ج م بقيس  مسس لزمام موضسوعي  أاسرى وفسسا إل مجساط  ممارسس  أنشسا ها إلالسس ثماري  

 موضسسوع  علسسى أنشسسا ها وإل  سسي ال   عسسار  مسس  مشسس ط وإلضسسا ومناسسسب ورفسس  إل قيسسود إلددإلريسس  إل

 سي ك فسا  مي ليس  إل  مويسط . وإلجما ها ومهامها وووائلهسا إل رئيسسي  وفس  إل معسايير إل مفسرفي  إل دو يس 

و  سي ك المسد .  ثيسر مس  إلالاس الالم وإلالا ناقسام وإل مشسا ط وإل معوقسام اإل مفرفي إل رإلم   ع ريه
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إ سسى إعاقسس  عمليسسام إل  مويسسط  عسساد   سسلدلقسسام إل  سسي يه إل سسسلميام وإلدالامسس  وقلسسف جديسس   معا جسس  مسس

 افسس  برفسسوإل علسسى  يفاسسوإلن ج فسسي إدإلر  إل مفسسر  ومن سسسمإل  إ. وإل  سسسهيالم إل ممنوبسس   لمشسساري 

 قديج و اوير إل فناع  إل مفرفي  و قديج أفضط إل ادمام  لزمائ  إضاف  إ ى ف ا أوإلفر  لعالقام 

وزيسساد  إل  عامسسط معهسسج وإل مماشسسر  فسسي إل عمسسط إل مفسسرفي  مسس  إل مفسسار  إل مرإلسسسل  إقليميسس  ودو يسس  

وزيساد    مفسر  إضساف  إ سى إلالم مساج ما  سادرممااقام  فيزإل  ارد وماسس ر  سارد(  لزمسائ  ماسسج إل

ي  م  االط إل سدورإلم دإلاسط في إل فناع  إل مفرف رإلموويلي  وإاالعف على أار إل  اومهارإل ف إل 

وا امسسا نسسس ط إل مسسو ى  .ا ميسس  وإلدقليميسس اارجسسف وإل مشسسار   فسسي إل مسسل مرإلم وإل نسسدوإلم إل عوإل قاسسر 

دعج  لسسفي وال يلسو ني إل  أشسير مساب رإلج أ علسي إل قسدير إل  يوفس  إل جميس   مسا فيسف  قسسدج إل عمسط إل مفسر

إل م وإلفسسط مسس  قمسسط إل سسساد  إل مسسساممي  وإدإلر  إل مفسسر  و افسس  من سسسمي إل مفسسر  وإلسسسمبوإل  سسي 

إل مر سسزل وإل سسسيد مسسدير عسساج مسسسجط ماسسسم ج إل  أقسسدج اسسا ر إل شسس ر وإل  قسسدير  لسسسيد مبسسافو إل منسسك 

 إل شر ام و اف  إل ساد  إل عاملي  معهج  ما قدموه م   عاو  م  إدإلر  إل مفر  و سهيط مهامهج.

ػ
 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.. وهللا الموفق

 

 قصي حييى قاســـم
 رئيس جملس اإلدارة
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ػ.2011أدطاءػأرضاءػطجضسػًإلفًرةػضضطفرفػضضعااػ/

ػ

ػر غسػطجضسػًإلفًرةػػًضدغفػشفمػغحغىػشادا
ػظا بػر غسػطجضسػًإلفًرةػػًضدغفػزازيػطحطفػطحط ف

ػرض ػ)ًضطفغرػًضط  ض(ػػًضدغفػربفػًضرحطنػطحطفػبذغر
ػرض ػػًضظجطا يػًضدغفػرضمػحدغنػطحطف

ػرض ػػًضدغفػضغاءػإبرًعغاػطفط ى
ػرض ػػًضدغفػذصغبػربفػًضباشمػًضفرًف

ػرض ػػضرًسفغنًضدغفػططث ػطفرفػً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قرير مجل  إلددإلر  إل سنول ع  نشاا إل مفر  االط إل سن  إل من هي  في 

13/31/1133 

 .. إل مب رمي  إل ساد  رئي  وأعضاء إل هيئ  إل عام 

 

 ..  إل سالج علي ج وربم  هللا ومر ا ف

 قرير مجل  إدإلر  مفرف ج  مفر  إل موفط  ل نميس  وإلالسس ثمار( مشس    رإل  ج بضنقدج 

م ضسمناً ميانسام ومعلومسام  13/31/1133إل بسامام إل ا اميس  إل مدققس   لسسن  إل ما يس  إل من هيس  فسي 

إل مباسمي إل موبد  لمفار  وشر ام إل  س مي   ع  أعماط ونشااام إل مفر  ون ائج  نليي إل نواج

( إل فسسادر  عسس  مجلسس  إل معسسايير إل مباسسسمي  31وإل قاعسسد  إل مباسسسمي  رقسسج   3811(  سسسن  3رقسسج  

 .1119(  سن  89وإل رقامي  في جمهوري  إل عرإل  وألب اج قانو  إل مفار  إل مرقج  
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 أّال: ىبرا رلتصسٗ عً املصسف

ممياار  ديناار  3تثمار كشركة مساىمة برأسمال اسمي مدفوع مقداره )أسس مصرف الموصل لمتنمية واالس -3

. الصادرة عن دائرة مسجل الشاركات 11/6/1113في  5717عراقي بموجب شيادة التأسيس / المرقمة 

 1113في الثالاث مان كاانون ا ول /  7/1/3717حصل المصرف عمى إجازة ممارسة الصيرفة المرقمة 

 . العراقيالصادرة من البنك المركزي 

اسااتجابة لمتطااورات االقتصااادية بياادف دعاام : المااال الماادفوع و تواري يااا رأسالتطااورات الحاصاامة عمااى  -1

االقتصاااد الااوطني ماان  ااةل ممارسااة المصاارف  نشااطتو واتساااع قاعاادة المتعاااممين ماا  المصاارف وتمبيااة 

مالي العراقي فقد تم زيادة راس احتياجاتيم المالية المحمية وال ارجية وزيادة قدرتو التنافسية في السوق ال

 . مال المصرف ليصبح  مسة وسبعون مميار دينار عراقي بالتواريخ المبينة أدناه

 .1112مميار دينار في شباط / 1% من راس المال ليصبح 311الزيادة ا ولى بنسبة  - أ

 .1112مميار دينار في أيمول/ 31% من راس المال ليصبح 211الزيادة الثانية بنسبة  - ب

 .1113مميار دينار في تشرين الثاني /  11% من راس المال ليصبح 311يادة الثالثة بنسبة الز  - ت

 .1115مميار دينار في تموز/ 13% من راس المال ليصبح 13الزيادة الرابعة بنسبة  - ث

 5ممياار ديناار و زياادة  1ممياار ديناار مان  اةل رساممة  13ممياار إلاى  13الزيادة ال امسة مان  - ج

 . 2/1/1117في  3131كتاب مسجل الشركات  مميار دينار حسب

 36375مميار دينار حسب كتاب مسجل الشركات  31مميار دينار إلى  13الزيادة السادسة من  - ح

 . 6/5/1117في 
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في  13113الشركات مسجل كتاب مميار دينار حسب 53نار إلى مميار دي 31ن الزيادة السابعة م - خ

16/6/1133 . 

دارة المصارف مناذ بداياة التأسايس وال زالات : طاط المساتقبميةأىداف المصرف الرئيسية وال  -1 دأبات قياادة واا

عمى وض   طط وسياسات وبرامج لدعم قدرتيا التنافسية وان يحتل المصارف مرتباة متقدماة وموقا  فاي 

الم تمفاة  والتمويمياة السوق المالي العراقي من  ةل تعبئة المد رات وتوظيفيا في المجاالت االستثمارية

وقاد حقاق المصارف عماى  .صاادية وفاق السياساة العاماة لمدولاةاىمة في تعزيز مسيرة التنمياة االقتوالمس

وحظاي بثقاة . مان التطاورات واجنجاازات عماى م تماف المساتويات مدى أحد عشر عامًا انجازًا راس ًا قويااً 

 -: تركز عمى ولممصرف رؤيا مستقبمية. المؤسسات المصرفية المالية واالستثمارية المحمية والعربية

وضاا   طااة طموحااة لفااتح فااروع جدياادة فااي بتااداد والمحافظااات بياادف تقااديم أفضاال ال اادمات المصاارفية  - أ

واالنتشار في أوس  رقعة جترافية التي تتميز بالكثافة السكانية من اجل استقطاب أعمى نسبة من الزبائن 

 : والودائ  وان الفروع المقترح فتحيا في السنوات المقبمة ىي

 اعــــــــــــــْ اُلشع َاُزغِغ
 كشع ثبٍٗ يف ثـذاد / جبٗت اٌُشر 1
 كشع يف حمبكظخ اُ٘جق االششف 2
 كشع يف حمبكظخ االٗجبس 3
 كشع يف حمبكظخ ًشثالء 4
 كشع يف حمبكظخ اُجصشح 5
 صريكخ إعالُٓخ –كشع يف ٓذَ٘خ ادلىصَ / اُغبدَ األَغش  6
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بيادف و . مات المقدماة مان  اةل منافاذ التوزيا  االلكترونياةاستمر المصرف فاي تطاوير وتنويا  ال اد - ب

ا تيار نظام مصرفي أكثر تطورًا ، قام المصرف بدراسة العديد من ا نظمة المصارفية المسات دمة فاي 

  وقد تام إد اال منتسابي المصارف فاي دورات .I.C.B.Sعدد من الدول المتطورة ، وتم ا تيار نظام )

حياث كينيم من اجلمام الكامل بجمي  جواناب النظاام المصارفي الشاامل  اصة  ارج القطر ودا مو لتم

  ذات المواصافات العالميااة إضااافة إلااى أحاادث الباارامج و تشااراأ أحاادث أجياازة الحاسااوب )الساايرفرا تام

نجااز ا عماال بدقاة وسارعة بااالترا يص الةزمة وذلك لرف  مستوى أداأ ال دمات المصرف . لتتينية واا

في جميا  فاروع المصارف حياث أصابحت  1131عام م المصرفي الجديد من بداية جرى تطبيق النظاو 

مرتبطاة ببعضايا ماان  اةل شاابكة مت صصاة عباار ا قماار الصااناعية واعتمااد نظااام االتصاال الفااوري 

المتطاورة دفا  مصارف الموصال  نمو السري  الحاصل في التكنولوجياان ال. المباشر في تناقل البيانات

ب احدث ال دمات المصرفية المتطورة فعمل جاىدًا عمى توفير ال دمة االلكترونية الى التوجو الستقطا

السااريعة لزبااائن المصاارف حيااث تمكاان الزبااون ماان الوصااول الااى حساااباتو فااي أي وقاات دون الحاجااة 

كمااا يماانح المصاارف لزبائنااو . ساااعة حتااى ايااام العطاال 12لمااد ول الااى المصاارف والعماال عمااى ماادار 

كنااو ماان التعاماال بمرونااة ة والتااي تمثاال حسااابو لاادى المصاارف وبسااعر رماازي يمالبطاقااات االلكترونياا

غيار قابماة  ومؤمناياة اضاافًة الاى سايولة حمال المباالد النقدياة الكبيارة عبار بطاقاة واحادة وسارعة عال

مكانياة الشاراأ عان طرياق االنترنيات اضاافًة إلاى سايولة الشاراأ عبار نقااط البيا  المنتشارة . لمسارقة واا

 . الد من التمفوحماية المب
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وتوزيعو ضمن الشبكة الجترافياة لممصارف كماا  1133  ةل عامأنجز المصرف  دمة الصراف اآللي  -جا

 ػ.أفراد  من  ةل فروع مصرف الموصلسيتم طرح  دمة بطاقة المااستر كارد لمزبائن )شركات و 

 
 اادمات المصاارفية النقالااة باادأنا باسااتحداث تقنيااات ال ةماان اجاال تعزيااز القاادرات المصاارفية اجلكترونياا - د

وعبر شبكة االنترنيت بيدف تمكين الزباائن مان  1131والرسائل القصيرة والمتوق  انجازىا  ةل العام 
 بات ال اصاااة باااالزبون نفساااو لااادى المصااارفاساااالتحاااويةت المالياااة باااين الحالحصاااول عماااى  ااادمات 

 . ولةستعةم عن ا رصدة وطمب كشوفات الحسابات
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 : مكاتب دا ل القطر كما موضح أدناه 1فرعًا عامًة و  32لممصرف : فروع المصرف عدد ومواق  -2

 اُؼ٘ـــــــــىإ اعْ ٓذَش اُلشع احملبكظخ اعـــــــْ اُلشع د
 ٓىصَ / اُغبدَ األَغش / اُذسًضُُخ / شبسع ادلشًض اُغُذ كبئض عؼُذ جبعْ ُٗ٘ىي اُشئُغٍ 1

 ٓىصَ / ٓىصَ اجلذَذح ُذ ػجذادل٘ؼْ َىٗظ االدُذَتغاُ ُٗ٘ىي اُغالّ 2
 ٓىصَ / دٍ اُششؼخ اُغُذ جبعْ دبصّ ػجذ ُٗ٘ىي األٗذُظ 3
 ٓىصَ / ثبة اُؽىة /ك٘ذم آشىس اُغُذ ػصبّ َىٗظ دغٖ ُٗ٘ىي ثبة اُؽىة 4
 ٓىصَ / اُذٗذإ غُذ ٓىكن حمٔذ ٓصؽلًاُ ُٗ٘ىي اُذواعخ 5
 ثـذاد / شبسع اُ٘عبٍ هشة اُوصش األثُط اُغُذح اٗؼبّ ػجبط أمحذ ثـذاد ثـذاد 6
 حمبكظخ ُٗ٘ىي / هعبء احلٔذاُٗخ اُغُذ كىصٌ ذمُت داوود ُٗ٘ىي احلٔذاُٗخ 7
 اسثَُ / شبسع اإلعٌبٕ ٓوبثَ دذَوخ ثشوعٌٍ اُغُذ ٗبظْ ػجذاُشصام َبعني اسثَُ اسثَُ 8
 عُِٔبُٗخ / شبسع اُغبمل / هشة ٓصشف اُشٔبٍ اُغُذ أَبد أمحذ جمُذ خاُغُِٔبُٗ اُغُِٔبُٗخ 9

 رٌشَذ / اُشبسع اُشئُغٍ / ؼشَن ثـذاد اُغُذ حمٔذ جبعْ حمٔذ رٌشَذ رٌشَذ 11
 دهىى / ثىسصخ / ٓوبثَ ثِذَخ دهىى اُغُذح أدالّ ُٗبصٌ د٘ب دهىى دهىى 11
 حمبكظخ ُٗ٘ىي / هعبء رٌُِق / جمبوس ٓشًض ششؼخ رٌُِق اُغُذ داُٗبٍ ػضَض َىعق ُٗ٘ىي رٌُِق 12
 ؼِخ/ اُشبسع اُشئُغٍحمبكظخ ُٗ٘ىي / ٗبدُخ ثش اُغُذ ثه٘بّ َىعق ثٍ٘ ُٗ٘ىي اجلبٓؼخ / ثشؼِخ 13
 ًشًىى / شبسع ثـذاد جمبوس ثِذَخ ًشًىى اُغُذ َبعش عؼذوٕ دبٓذ ًشًىى ًشًىى 14
 ُص٘بػخ األدوَخ وادلغزِضٓبد اُؽجُخ اُؼبٓخ ُٗ٘ىي/اُششًخ ش عبمل ٓصؽلًاُغُذ ثبٓ ُٗ٘ىي ٌٓزت األدوَخ 15
 ُٗ٘ىي / جمبوس ٓغزىصق اُصذسَخ اُغُذ محُذ حمٔذ حمٔىد ُٗ٘ىي ٌٓزت اجلىاصاد 16

ٌٓزت ك٘ذم  17
 ىي اُذويل / ؿبثبد ادلىصَُٗ٘ىي / ٓوش ك٘ذم ُٗ٘ اُغُذ عؼذاهلل كزذٍ اُؼجُذٌ ُٗ٘ىي ُٗ٘ىي اُذويل
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 : العقود التي ابرميا المصرف -3

 

 

 

 

 

  

 ػوىد اعزئجبس أثُ٘خ كشوع ادلصشف اُزغِغَ
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع اسثَُ 1
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع اُغُِٔبُٗخ 2
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع دهىى 3
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع ًشًىى 4
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع ثبة اُؽىة 5
 إجيبس ث٘بَخ كشع احلٔذاُٗخ ػوذ 6
 ػوذ إجيبس ث٘بَخ كشع ٌٓزت ُٗ٘ىي اُذويل 7

 ػوىد أخشي
 ػوذ صُبٗخ ٓغ ششًخ اُذَُُ / شجٌخ ارصبالد ُِ٘ظبّ ادلصشيف 8
 ػوذ ٓغ ششًخ أٓىاٍ ُزؽىَش خذٓبد اُصشاف اِيل 9

 ػوذ ٓغ اُششًخ اُؼشاهُخ ُِخذٓبد ادلصشكُخ / ُ٘وَ اُ٘وىد 11
 ض ُؽجغ اُصٌىى ادلشٓضحػوذ ٓغ ششًخ ٓذاس األس 11
 ػوذ ٓغ ششًخ اُشؤَب خلذٓبد االٗرتُٗذ 12
 ػوذ ٓغ ششًخ احلٔشاء ُِزأٓني 13
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 : 13/31/1133الفروع لمسنة المنتيية في  أنشطةالبيانات المالية التالية توضح نتائج  -7

 سثــــخ ) خغبسح ( اعـــــــــــْ اُلشع اُزغِغَ
 1715271117555 غٍاإلداسح اُؼبٓخ / اُشئُ 1
 3717171517362 كشع ثـذاد 2
 62471447111 كشع اُغُِٔبُٗخ 3
 2737773317616 كشع اسثَُ 4
 34572627224 كشع رٌشَذ 5
 12676677111 كشع اُغالّ 6
  4377337613 -) كشع ثبة اُؽىة 7
 31475367211 كشع األٗذُظ 8
  773527133 -) ٌٓزت األدوَخ 9

 7775437123 ُخكشع احلٔذاٗ 11
 2476127111 كشع اُذواعخ 11
  475737475 -) كشع رٌُِق 12
 63471617631 كشع دهىى 13
  1475177477 -) كشع اجلبٓؼخ/ثشؼِخ 14
  573117231 -) ٌٓزت ُٗ٘ىي اُذويل 15
 36373417712 كشع ًشًىى 16

 31733571347417 اجملٔـــــــــــــــىع
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  رباح وال سائر:والم طط أدناه يوضح ا
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 االربـــاح والخسائـــر
 الفرع الذي ٌكون فٌه المؤشر لونه اسود بمعنى خسارة: مالحظة

 إل رئيسي/إلالدإلر  إل عام 

 فر  مغدإلد

 فر  إل سليماني 

 فر  إلرميط

 فر    ريم

 فر  إل سالج

 فر  ماب إل اوب

 فر  إلالند  

 م  ب إلالدوي 

 فر  إل بمدإلني 

 فر  إل دوإلس 

 فر   ل ي 

 فر  دموك

 فر  مرال 

 م  ب إلومرول

 فر   ر وك
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 أدناه البنوك المراسمة لمصرف الموصل لمتنمية واالستثمار  :مراسموا المصرف في ال ارج -5
 

 اُؼ٘ـــــــىإ أعــــــــــــــــْ ادلصشف اُزغِغَ
 األسدٕ -ػٔبٕ ث٘ي اإلعٌبٕ ُِزجبسح واُزٔىََ 1
 اُجذشَٖ - ادل٘بٓخ ُالعزثٔبس اُششًخ اُؼشثُخ 2
 أدلبُٗب - كشاٌٗلىسد ىٓريص ث٘يً 3
 اُجذشَٖ - ادل٘بٓخ ث٘ي اُُىثبف 4
 ُج٘بٕ - ثريود كشاٗظ ث٘ي 5
 رشًُب - اعؽ٘جىٍ اى ث٘ي 6
 اإلٓبساد - اثىظجٍ ث٘ي ادلششم 7
 اإلٓبساد - اثىظجٍ ث٘ي أثى ظجٍ اُىؼٍ٘ 8
 عىسَب - دٓشن ادلصشف اُذويل ُِزجبسح واُزٔىََ 9

 األسدٕ - ػٔبٕ ث٘ي االحتبد 11
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 ثاىًٔا: أعطاٛ دللظ اإلدازٗ ّاملدٓس املفْض

 .1133أسماأ أعضاأ مجمس اجدارة لممصرف لمعام /  -3

 

 
 

 حصل السادة رئيس وأعضاأ مجمس اجدارة عمى المكافآت التي قررتيا الييئة العاماة لممصارف لجياودىم -1

 . مميون  دينار لكل عضو 6مميون   دينار لرئيس المجمس و ) 31والبالتة )  1131لعام / 

 . سمفاً  أوالمصرف المذكورين أعةه عمى قروض لم يحصل أي عضو من أعضاأ مجمس إدارة  -1

  .ثمانية جمسات 1133عقد مجمس إدارة المصرف  ةل العام / -2

  

 ادل٘صت االعـــــــــــْ
 سئُظ جمِظ اإلداسح اُغُذ هصٍ حيًُ هبعْ

 ٗبئت سئُظ جمِظ اإلداسح اُغُذ ؿبصٌ حمٔذ حمٔىد
 لىض (ػعى ) ادلذَش ادل اُغُذ ػجذ اُشمحٖ حمٔذ ثشري

 ػعى اُغُذ ػًِ دغني حمٔذ
 ػعى اُغُذ ظُبء اُذثبؽ

 ػعى شٌُت ػجذ اُجبهٍ اُصشاف
 ػعى دمثَ ٓصشف اُشاكذَٖ

18 



 

 

 ثالجًا: بٔاىات تفصٔلٔ٘

  ديناار 31733571347417مبمتاًا مقاداره ) 13/31/1133بمد الربح الصاافي فاي : الربح الصافي -3

 : وقد جرى توزيعو وفقًا لمتشريعات السائدة كما يمي

 ؾــــــــــــادلجِ ْ احلغبةــــــــاع
 3766173367273 ختصُصبد ظشَجُخ
  31174527714 ادزُبؼٍ هبٗىٍٗ
 31711776117131 أسثبح ؿري ٓىصػخ

 31171117111 ادزُبؼٍ اُزىعؼبد
 

 

 

 ا

 

 : يوالم طط أدناه يوضح الربح الصاف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3690483690 

533674906 

10039823212 

10000000 

 الربـــــح الصافـــــً

  افيفام ضريمي 

 إلب يااي قانوني

 إلرماح غير موزع  

 إلب يااي إل  وسعام
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   دينار32733373527764)  13/31/1133بمتت أرصدة االحتياطيات كما في  -1

 ؾـــــــادلجِ ْ احلغبةــــــــاع
 1747172617471 ؼبّاُأسصذح االدزُبؼٍ يف 

 15674117134 أسصذح االدزُبؼٍ اُزىعؼبد
 2471227646 أسثبح ؿري ٓىصػخ ٓذوسح ٖٓ اُغ٘خ اُغبثوخ

 31711776117131 2111ٓىصػخ ع٘خ  أسثبح ؿري
   

 

 : يوضح أرصدة االحتياطاتوالم طط أدناه 
 

 
 

 

 

  

3690483690 

378623216 
46244868 

10039823212 

 ارصـــــدة االحتٌاطٌات

 2011إلرفد  إلالب يااي في عاج 

 إلرفد  إلالب يااي وسعام

 إلرماح غير موزع  مدور  م  إل سن  إل سامق 

 2011إلرمخ غير موزع  سن  
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 : كما يمي 13/31/1133بمتت أرصدة الت صيصات في : الت صيصات أرصدة -1

 ادلجِؾ اعْ احلغبة
 1715775217113 خمصص اُذَىٕ ادلشٌىى يف حتصُِهب

 3741173147132 خمصص كىائذ ادلزىهلني ػٖ اُذكغ
 3766173367273 صُصبد ظشَجُخخت

 3713171127113 خمصص هجىغ هُٔخ االعزثٔبساد
 6711176367553 ىعــــــــاجملٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : والم طط أدناه يوضح أرصدة الت صيصات       

 
 

 

 

 

 

  

3379740221 1630526054 

1883558491 

1310034005 

 أرصـــــدة التخصٌصات

 ماض  إل ديو  إل مش وك في  بفيلها

 مافر فوإلئد إل م وقلي  ع  إل دف 

  افيفام ضريمي 

 مافر مموا قيم  إلالس ثمار
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 : 1133 ةل عام / إزائيا ةالمؤشر المبالد التالية أنفقيا المصرف لألغراض  -2

 ادلجِؾ ْ احلغبةــــاع
 1371227311 اُـــــذػبَخ واإلػالٕ

 1371217131  اُعــــــــــــــُبكخ
 33177117371 اُغــــلش واالَلبداد

       

 

 : والم طط أدناه يوضح نفقات المصرف

 
  

21044500 

21042250 

112932590 

 نفقات المصرف

 إل دعاي  وإلالعال 

 إل ضياف 

 إل سلر وإلاليلادإلم
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 : اليشاط اإلدازٖ ّاخلدمٕ: زابعًا

مصرف من نجاح وتنفيذ سياسات المصرف يعود من العوامل الرئيسية فيما حققو ال: تنمية الموارد البشرية - أ

إلى تفاني الموظفين في عمميم بم تمف درجااتيم ويحاتفظ المصارف بكفااأات بشارية مؤىماو ومت صصاة 

كماا قاام المصارف بتادريب . في العمل المصرفي واستقطب المصرف كفاأات معروفة في الوسط المصرفي

شاراكيم فاي الادورات التاي يقيمياا البناك الموظفين الجادد مان  اةل إقاماة دورات تدريبياة فاي  المصارف واا

المركزي ورابطة المصارف العراقية لتارض التطاوير وتنمياة قاابميتيم و قادراتيم اجدارياة والمصارفية وأدنااه 

 : الدورات التي أقاميا المصرف دا ل و ارج المصرف

 ػذد ادلشبسًني ػذد اُذوساد ىع اُذوسادـــــٗ
 76 13 دلصشكُخدوساد خبصخ ثبدلؼِىٓبد ا

 31 31 دوساد احلبعجخ االٌُرتوُٗخ
 71 31 دوساد ٌٓبكذخ ؿغَُ األٓىاٍ
 12 6 دوساد خبصخ ث٘ظبّ اُغىَلذ

 21 11 اُ٘ذواد / احملبظشاد
 111 51 ــــىعــــاجملٔـ

 

عادد كماا بماد ديناار    1736671417467) 1133النقدياة  اةل العاام /  بمد إجمالي الرواتاب وا جاور - ب

دينااار   131111)  ش صااًا مااد والت كااًة ماانيم تزيااد عمااى 131) ساابي المصاارف فااي نيايااة الساانةمنت

 شيريًا 
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 :من منتسبي المصرف تقاضوا أعمى د ل  ةل السنة  مسةوعناوين وظائف  أسماأ - ج

 اُؼ٘ىإ اُىظُلٍ االعـــــــــــْ
 ادلذَش ادللىض اُغُذ ػجذ اُشمحٖ حمٔذ ثشري

 ادلغزشبس صام اُؼجذيلاُغُذ ٗبظْ ػجذ اُش
 ادلغزشبس اُغُذ جالٍ حيًُ هبعْ

 أهذّٓذَش دغبثبد  اُغُذ هُذاس ػجذ اُشمحٖ ػجذ اهلل
 ٓذَش هغْ احلبعجخ اُؽبئٍ اُغُذ دبصّ رٗىٕ

 

 

 

 

 

  

24 



 

 

 

 اليشاط املصسيف: خامطًا

       

ا  رى التي تشامل يمارس المصرف الصيرفة الشاممة إلى جانب قيامو بالعمميات وال دمات المصرفية 

وتحاويال الوساترن ياونين التاي غطات .. الحاواالت ال ارجياة والدا مياة وابتيااع.. بي  وشاراأ العماةت ا جنبياة

 .. معظم دول العالم لمثقة الكبيرة بو

وتاااداول ا سااايم والساااندات مااان  اااةل مكاتاااب .. كماااا يقاااوم بتقاااديم القاااروض والتساااييةت المصااارفية

صااادار  طاباااات الضااامان الااادولي فياااوويتاااولى القسااام .. الوسااااطة  ال ارجياااة  فاااتح االعتماااادات المساااتندية واا

صاادار الساافاتج والصااكوك المعتماادة .والتحااويةت ال ارجيااة و اادمات . كمااا يقااوم بزنجاااز الحااواالت الدا ميااة واا

 . الصراف اآللي وطرح بطاقات )الفيزا كارت والماستر كارت 

عى إدارة المصرف تقديميا لمزباائن قامات فاروع المصارف وفي اطار تنوي  ال دمات المصرفية التي تس

ب دمااة بياا  الساايارات الحديثااة ماان منشااأ معااروف وبشااروط مريحااة مضاايفة  دمااة أ اارى فااي ساابيل وصااول 

كما يتطم  إلى المستقبل برؤية متفائمة في النماو عماى . المصرف إلى موق  متميز في السوق المالية العراقية

 ػ-:وندرج فيما ي ص أىم نشاطات المصرف با رقامالمستوى المحمي واجقميمي 
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تمكاان المصاارف ماان  ااةل مضاااعفة جيااوده فااي مجااال كسااب زبااائن جاادد وتشااجي  القاادامى عمااى : الودائاا  - أ
االد ار واستقطاب المزيد من المد رات والودائ  بم تمف أنواعيا ومصادرىا كما أن احد المعايير ا ساسية 

مااى ماادى نجاحااو فااي توسااي  حجاام إيداعاتااو وقااد حقااق المصاارف الودائاا  لحساان أداأ أي مصاارف تعتمااد ع
 :  أدناه

 ادلجِؾ اعــــْ احلغبة
 73751571337171 احلغبثبد اجلبسَخ اُذائ٘خ

 17723771137673 دغبثبد اُزىكري
 36713773147311 دغبثبد راد ؼجُؼخ جبسَخ ورأُٓ٘بد

 45771477111 دغبثبد اُىدائغ اُثبثزخ
 11763671677157 ٘بددغبة اُزأُٓ

 

 : والم طط أدناه يوضح الودائ 
 

 

0
10000000000
20000000000
30000000000
40000000000
50000000000
60000000000

70000000000

80000000000

90000000000

100000000000

إل بسامام 
 إل جاري  إل دإلئن 

إل بسامام يإلم  بسامام إل  وفير
 إل اميع  إل جاري 

بسامام إل ودإلئ  
 إل ثام  

بساب 
 إل   مينام

 الودائـــــــع

 إل بسامام إل جاري  إل دإلئن 

 بسامام إل  وفير

 إل بسامام يإلم إل اميع  إل جاري 

 بسامام إل ودإلئ  إل ثام  

 بساب إل   مينام
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 : التسييةت المصرفية-ب

ازداد االئتمااان نتيجااة التحساان المممااوس فااي االقتصاااد ماان  ااةل العديااد ماان العواماال : االئتمااان النقاادي .3

االيجابيااة ممااا دفاا  سياسااة المصاارف إلااى ماانح القااروض والتسااييةت لقاااأ ضاامانات جياادة وناادرج حجاام 

 : 13/31/1133تمان النقدي كما في االئ

 ادلجِؾ اعــــْ احلغبة
 23711673477777 احلغبثبد اجلبسَخ وادلٌشىكخ

 23732575467321 اُوشوض ادلٔ٘ىدخ
 3671117111 أٌُجُبالد ادلخصىٓخ
 36371617111 عِق دلىظلٍ اُذوُخ

 

 : والم طط أدناه يوضح االئتمان النقدي
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إل بسامام إل جاري  
 وإل م شوف 

إل  ممياالم  إل قرو  إل ممنوب 
 إل مافوم 

سل   موولي 
 إل دو  

 االئتمان النقدي

 إل بسامام إل جاري  وإل م شوف 

 إل قرو  إل ممنوب 

 إل  ممياالم إل مافوم 

 سل   موولي إل دو  
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 13/31/1133ةعتمادات المستندية و طابات الضمان في للتعيدي ل االئتمان اسج: لتعيديان ااالئتم .1

 ادلجِؾ اعــــْ احلغبة
 27772171327411 االػزٔبداد

 16745271127351 خؽبثبد اُعٔبٕ
 

 والم طط أدناه يوضح االئتمان التعيدي
 

 
 

 

عااة جديااة ماان قباال المصاارف   دينااار وىناااك متاب3742776557113بمتاات الااديون المتااأ رة التسااديد ) -1 

لتحصاايل  الااديون أعااةه وقااد أحيماات الااديون إلااى شااعبة التسااويات الماليااة والشااعبة القانونيااة لتحصاايميا 

 بالطرق القانونية والودية عمما بان جمي  الديون أعةه مقابل ضمانات )رىن عقار و كفيل . 

 حااادد تااام وضااا  م صاااص لماااديون نتيجاااة تمكاااؤ بعاااض الزباااائن وتاااأ رىم عااان التساااديد فاااي موعاااده الم -2

 المشكوك في تحصيميا وبعد تصنيف االئتمان حسب الةئحة اجرشاادية الصاادرة مان البناك المركازي وبماد     

   دينار. والذي يتضمن المبمد الم صاص عان اصال الادين3713171447153الرصيد في نياية السنة )    

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

 أالع مادإلم

 ااامام إل ضما 

49942314630 

28674304172 

 االئتمان التعهدي

 أالع مادإلم

 ااامام إل ضما 
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  3741173147132المتاوقفين عان التساديد )  دينار ، والمبمد الم صص عن فوائاد 1715775217113)

 دينار

النقادي والتعيادي لكافاة فاروع المصارف العامماة دا ال العاراق كماا فاي  لةئتماان.إحصائية التوزي  القطاعي 3

13/31/1133. 

 

 

 

 

 

 

 

ارة السيولة النقدية من ا عماال التاي ياديرىا المصارفيون ذوي ال بارة لقد أصبحت إد: السيولة النقدية -ج

فااي الصااندوق ولاادى وبمااد رصاايد حسااابات النقااود ). المتمياازة وىااي مقياااس لجااودة اجدارة التنفيذيااة

شاط نأقسام ال
 التجاري

الحساب 
الجاري 
 المدين

أوراق 
تجارية 
 م صومة

القروض 
 والسمف

ديون 
متأ رة 
 التسديد

إجمالي 
ئتمان اال 

 النقدي

 طابات 
 االعتمادات الضمان

إجمالي 
االئتمان 
 ألتعيدي

الزراعااااااااااة والصاااااااااايد  -3
    7123213 31162 141111  6453115 والتابات

 14157133 14157133  6611224 7133 746311 6111 5636147 الصناعات التحويمية -1
    617343  333511  511213 الكيرباأ والتاز -1
لجممااة والمفاارد  تجااارة ا -2

 2515142 1724132 573331 11323316 3131512 11511436  7552314 والمطاعم والفنادق

النقااااااااااال والت ااااااااااازين  -3
 1112745 1112745  1433465 366511 551331  1432212 والمواصةت

التموياااااااال والتااااااااأمين  -4
 147661  147661 1112234  1533131  161141 والعقارات

 4711321  4711321  34514174  31615137  1737315   دمات المجتم -5
 15111132 4173621 11433351 6736111 171633 31174 31111 6243171 التشييد والبناأ -6

 56434436 27721132 16452112 62312113 3427655 23325546 36111 23116371 اااااااوعالمجما
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دينااار  تتكااون ماان المبااالد النقديااة  337745575547123) 1133المصااارف   فااي نيايااة عااام / 

 : والجدول أدناه يبين تحميل حساب النقودبالعممتين الدينار والدوالر 

 ادلجِؾ اعــــْ احلغبة
 11723171717451 ٗوذ يف اُص٘ذوم

 3756772157141 صٌىى ودىاالد هُذ اُزذصَُ
 32741176117363 ٗوذ ُذي اُج٘ي ادلشًضٌ اُؼشاهٍ وادلصبسف احملُِخ

 34731374417151 أسصذح االدزُبؼٍ اُوبٗىٍٗ
 31741171737542 بسجُخٗوذ ُذي ادلصبسف اخل

 31173117111 ٗوذ ُذي اُصشاف اِيل
    

 : والمخةة أدنا  يواال السيولة النادية

 
 

 

33412393670 

1789407360 

54630820181 

16101663270 

13620391764 

1231000000 

 السٌولة النقدٌة

 نقد في إل فندو 

 ف وك وبوإلالم قيد إل  بفيط

نقد  دى إل منك إل مر زل إل عرإلقي وإل مفار  
 إل مبلي 

 أرفد  إلالب يااي إل قانوني

 نقد  دى إل مفار  إل اارجي 

 نقد  دى إل فرإل  إلآل ي
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 13/31/1133كما في  اآلجلاالستثمارات المالية قصيرة  - د

 
 د

 
 اعْ اُششًخ

 أُق األعهْػذد 
 عهْ

ٓجِؾ ادلغبهٔخ 
 دَ٘بس أُق

عؼش اُغهْ يف 
 اُغىم/دَ٘بس

 أُقاُؤُخ اُغىهُخ 
 َ٘بسد

 7441 17611 6371 31157 ششًخ ٓصشف ثبثَ 1
 4115 37331 3131 3131 ششًخ اُضوساء ُالعزثٔبس ادلبيل 2
 62171  ارج التداول 62171 13332 اإلٗشبئُخششًخ اخلبصس ُِٔىاد  3
 37433  ارج التداول 37433 31516 ششًخ ُٗ٘ىي اُـزائُخ 4
 34145  ارج التداول 34145 2111 يف ادلىصَ األُؼبةششًخ ٓذَ٘خ  5
 313131 37411 41111 41313 ششًخ اُىئبّ ُالعزثٔبس ادلبيل 6
 12741  ارج التداول 12741 12371 اإلعالٍٓششًخ ادلصشف اُىؼٍ٘  7
 61453  ارج التداول 61453 11311 ادل٘ضيل ُألثبساُششًخ اُىؼُ٘خ  8
 156241 17471 211326 311336 ششًخ ادلصشف ادلزذذ 9

 341377 17131 113136 27171 ششًخ ادلؼٔىسح ُالعزثٔبساد اُؼوبسَخ 11
 714 37341 3125 372 ششًخ ثـذاد ُِٔششوثبد اُـبصَخ 11
 31232 17631 26375 32431 اُؼشاهٍ األهٍِششًخ ادلصشف  12
 6417  ارج التداول 6417 3551 ششًخ ٓصشف اخلُِج 13
 15174 17731 11153 16311 ششًخ ٓصشف االعزثٔبس اُؼشاهٍ 14
 623 37711 116 221 األوعػششًخ ٓصشف اُششم  15
 3615162  ارج التداول 3615162 316155 اإلعالٍٓششًخ ادلصشف اُؼشاهٍ  16
 635545 17321 1177435 3366235 ششًخ ثجغٍ اُشٔبٍ 17
 23231  ارج التداول 23231 3111 ششًخ ك٘ذم ػشزبس 18
 3142 317111 75 75 ششًخ ك٘ذم آشىس 19
 1131 117311 1131 311 ششًخ عذ ادلىصَ 21
 41111  ارج التداول 41111 41111 ششًخ ٓصشف ػرب اُؼشام 21
 7151  ارج التداول 7151 5112 ششًخ ٓصشف آشىس اُذويل 22

 1442551  3164641 1373123 اجملٔــــــــــــىع
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اعتمدت السياسات والمبادئ المتعارف عمييا لألصول المحاسبية ومعاييرىا وماا : السياسة المحاسبية -3

لسانة  72ىو سائد في القطاع المصرفي وفقًا لمتطمبات أحكام قانون الشركات وقانون المصارف رقم 

ارف فااي مسااك وتعميمااات البنااك المركاازي العراقااي ماا  تطبيااق النظااام المحاساابي الموحااد لممصاا 1112

عداد البيانات المالية واعتمد المصرف مبدأ االستحقاق كأساس لمسياساة المحاسابية كماا  الحسابات واا

% عمااى كافااة 11احتساابت االناادثارات عمااى الموجااودات الثابتااة عمااى أساااس القسااط الثاباات وبنساابة 

لتقياايم بسااعر % كمااا تاام احتساااب الاادوالر ا مريكااي فااي ا1الموجااودات عاادا المباااني احتساابت بنساابة 

 . دينار لمدوالر الواحد وتم إجراأ المقاصة بين الحسابات المدينة والدائنة المتبادلة 3351

  وطباق عماى كافاة فاروع I.C.B.Sتم أنجاز العمل عمى النظام المصارفي الحاديث ): النظام المصرفي -4

ت تنفياذ النظاام المصرف بعد تييئة نظم المعمومات واالتصاالت من حاسابات وأجيازة اتصااالت وشابكا

ة العمل المصرفي واعتمااد نظاام التيمار ل دماة لجدير بالذكر سوف يتم إعادة ىيكمبكافة مراحمو ومن ا

الزبااائن بااالعممتين الاادينار والاادوالر بحيااث ينجااز الزبااون كاماال المعااامةت المصاارفية ماان نقطااة  دمااة 

 . لمعمومات مركزيةواحدة إضافة إلى إجراأ المعاممة من أي فرع من فروع المصرف كون ا

ات ذ المصرف كافاة اججاراأات ال اصاة بتعميماات البناك المركازي العراقاي فيماا يتعماق : غسيل ا موال -5

بتسيل ا موال وتمويل اجرىاب من  ةل وحدة غسايل ا ماوال التاي سابق وان أسسات لتقاوم بمتابعاة 

 . البنك المركزي بيذا ال صوصتعميمات  وتنفيذ
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% بموجااب  4774نسابة قادرىا  1133ساجمت كفاياة راس الماال فااي نياياة العاام : كفاياة راس الماال -6

 . 1112  لسنة 72تعميمات البنك المركزي العراقي وقانون المصارف رقم )

أوجو باسمي ونيابة عن زمةئي أعضاأ مجمس اجدارة  الص الشكر لممسااىمين والزباائن الكارام  : وفي ال تام

لى كافو عمى دعميم ومساندتيم   . ة العاممين في المصرف عمى جيودىم المشيودةاا

 ػقديرتم  ال
 

 قصي حييى قاسم
 رئيس جملس اإلدارة
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 2011تكسٓس جلي٘ مساجع٘ احلطابات لعاو  

 الطادٗ أعطاٛ اهلٔٝ٘ العام٘ ملصسف املْصل للتينٔ٘ ّاالضتجناز احملرتمني ...

 الطادٗ احلطْز احملرتمني

 تُاهلل ّبسنا ٘الطالو علٔهه ّزمح

إٌ جلي٘ مساجع٘ احلطابات تتنيٙ لهـل مطـاٍنٕ املصـسف ّالـرّات احلطـْز ضـي٘ مل ٍـا        

( 94( مً قـاىٌْ املصـازف زقـه )   24األمً ّالتطْز ّاخلري لعساقيا العصٓص ، ّاضتيادًا إىل أحهاو املادٗ )

تـْد  اليت ألصمت جلي٘ مساجع٘ احلطابات بتكدٓه تكسٓس عـً أداٍـا إىل اهلٔٝـ٘ العامـ٘ ،      2004لطي٘ 

اللجي٘ أٌ حتٔط حطساتهه علنًا بأىَـا أزلـصت مطـ ّلٔاتَا ًّكـًا للنَـاو ّالطـلطات املنيْحـ٘ هلـا         

 مبْجب املادٗ أعالِ يف زصد االمتجال للكْاىني ّاألىظن٘ ، ّننا مْضح أدىاِ :

لطــْابط تأنــدت اللجيــ٘ مــً خــالل البٔاىــات ّاإلٓطــاحات املكدمــ٘ إلَٔــا أٌ اإلجــساٛات ّا  .1

 تغٔري يف الطٔاضات أّ األضالٔب احملاضبٔ٘.أٖ ٓته ضلٔن٘ مل احملاضبٔ٘ ناىت 

حسصت اللجي٘ علٙ التحكل مً التصاو املصسف بشـهل أمـني ّدقٔـل يف مالحظـ٘ تعلٔنـات       .2

ّناً٘ لْاٜحُ  2004( لطي٘ 93البيو املسنصٖ العساقٕ يف ما ٓتعلل بكاىٌْ غطل األمْال زقه )

 .التيظٔنٔ٘ 

ى٘ دللظ إدازٗ املصسف يف تلبٔـ٘ مطـ ّلٔتُ الكاىْىٔـ٘    حسصت اللجي٘ علٙ مطاعدٗ ّمعاّ .3

 ّأداٛ مَامُ السقابٔ٘.

أدٚ عنل اللجي٘ إىل تْاًس قاعدٗ مً شأىَا شٓـادٗ الجكـ٘ يف التكـازٓس املالٔـ٘ الـيت تكـدو إىل        .4

  رلتلف اجلَات ذات العالق٘ بيشاطات املصسف.

قطـا  السقابـ٘ ّالتفتـٔ  يف     تابعت اللجي٘ علـٙ مـداز الطـي٘ املالحظـات املجبتـ٘ يف تكـازٓس       .5

 ّنرلو االطال  علٙ تكازٓس مساقب االمتجال .صسف ّاإلجساٛات املتخرٗ للعنل مبْجبَا امل

34 



 

 

الٜح٘ اإلزشـادٓ٘ الصـادزٗ عـً    لحتككت اللجي٘ مً حسص املصسف الشدٓد علٙ حطً تطبٔل أ .6

ىٕ ّاليشـاطات  البيو املسنصٖ العساقٕ ّااللتصاو التاو بالطْابط املتعلك٘ باليشـاط االٜتنـا  

 املصسًٔ٘ األخسٚ . 

تتْىل اللجي٘ دزاض٘ ّحتلٔل األزقـاو الـْازدٗ يف جـداّل املكازىـ٘ الشـَسٓ٘ ألزصـدٗ مـْاشًٓ         .7

قبـل  املساجع٘ التجنٔعٔ٘ ّنرلو جداّل التحالٔل اخلاص٘ باملصسًّات ّاإلٓسادات املعدٗ مً 

 .قطه احملاضب٘ ّاملالٔ٘ يف املصسف

( ّلغسض I.C.B.Sلفعال ًّكًا ملتطلبات اليظاو املصسيف الشامل )تابعت اللجي٘ عنل املصسف ا .8

للنعـامالت املصـسًٔ٘ يف ٍـرا اليظـاو .ننـا      املتاحـ٘  االضتفادٗ الكصْٚ مـً تعـدد االـاالت    

 ّتعنل علٙ ترلٔل الصعْبات املساًك٘ لُ. 

ّقـد أّشـهت    داز بطاقات الطحب اليكدٖ بيْعُّٔانبت اللجي٘ مشسّ  املصسف اخلاص بإص .9

 ّ  املصسف املباشسٗ ًعاًل بأداٛ ٍرِ اخلدم٘ .ًس

( للـبع  مـً ًـسّ  املصـسف     A T Mباشس املصسف بتَٔٝ٘ ّىصب أجَـصٗ الصـساف ايلـٕ )    .10

 ( ًسعًا ّمبعدل جَاش ّاحد لهل ًس  داخل املبيٙ . 10البالغ عددٍا ) 

11.       ّ التعلٔنـات  ت ند اللجي٘ أٌ أداٛ املصسف ناٌ ضـلٔنًا ًّّكـًا ملـا تتطلبـُ الكـْاىني ّاألىظنـ٘ 

 املعنْل بَا ذللًٔا ّدّلًٔا  .

حــْل  21/1/2012ّاملــ زيف يف   42مت مساجعــ٘ تكسٓــس مساقــب احلطــابات اخلــازجٕ املــسقه    .12

ّالرٖ أند ًُٔ ضالم٘ ناً٘ إجساٛاتُ اليت متت إضـتيادًا   2011البٔاىات املالٔ٘ للنصسف لعاو 

( لطـي٘  91هاو قاىْىٕ املصازف زقـه ) إىل قْاعد ّمعآري احملاضب٘ الْطئ٘ ّالدّلٔ٘ ًّّكًا ألح

 )املعدل( ّتْصٕ اللجي٘ باملْاًك٘ علُٔ . 1997( لطي٘ 21ّالشسنات ) 2004

اطلعت اللجي٘ علٙ التكازٓس املسضل٘ إىل البيـو املسنـصٖ العساقـٕ ّالتكـازٓس الـيت ٓسضـلَا       - .13

ٗ بصدد تصـفٔ٘  مفتشْا البيو املسنصٖ إىل املصسف ّناىت تتابع اإلجساٛات ّاملعاجلات املتخر
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املالحظات املجازٗ ّاالضتفادٗ مً املكرتحات املكدم٘ بَرا الشأٌ ننا حسصت اللجيـ٘ علـٙ أٌ   

ٓهــٌْ املصــسف ملتصمــًا بشــهل تــاو ّدقٔــل بتعلٔنــات البيــو املسنــصٖ العساقــٕ املتعلكــ٘ 

 بيشاطات املصسف .

جـب ىظـاو التكٔـٔه    حصل ) املصسف ( علٙ املستب٘ ) جٔد ( بني املصازف العساقٔ٘ اخلاص٘ مبْ .14

 (.CAMELالعاملٕ )

زاجعت اللجي٘ مجٔع العكْد املربم٘ بـني املصـسف ّاجلَـات األخـسٚ ّتأنـد هلـا بأىـُ لـٔظ          .15

 للطادٗ زٜٔظ ّأعطاٛ دللظ اإلدازٗ ّاملدٓس املفْض ّبكٔ٘ املط ّلني مصلح٘ بتلو العكْد .

مـا تطـنيُ مـً    ّ 2011أطلعت اللجي٘ علـٙ التكسٓـس الطـيْٖ اللـظ إدازٗ املصـسف لعـاو        .16

معلْمات مالٔ٘ ّذلاضبٔ٘ ّم شسات عً أداٛ املصسف ّتسٚ اىُ ٓعهظ بشهل صادم ّشامل 

 ملطريٗ املصسف ّأداِٛ للعاو املرنْز .

ّبـاألجْز   2012تْصٕ اللجي٘ باعتناد ) عص الدًٓ اخلشاب ( ذلاضبًا قاىْىًٔا للنصـسف لعـاو    .17

 املكسزٗ مً قبل دللظ اإلدازٗ .

 االحرتاو ّالتكدٓسللتفطل بكبْل ّاًس 
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