
 

 

 

 الرسالة: 

الخيار األول للعمالء والرائد في العمل المصرفي مصرفنا هوأن يكون   

بمبادئ الشريعة اإلسالمية أخالقاً وسلوكاً هو أسلوب حياة ومنهج عمل  و نحن ملتزمون  

بنكية  الحلول المنتجات وال الخدمات و تطوير األداء المصرفي من خاللنحن نعمل على و

المجتمعية، و تطوير   المسؤوليةو تعميق نشاط العمل في مجال  هامن نوع هفريدالمستحدثة وال

بناء عالقة  و  لتحقيق التنمية المستقبلية الوطنيأداء العناصر البشرية لدفع عجلة اإلقتصاد 

 مستمرة ومتطورة مع العمالء 

ً دراسة إحتياجات العمالء و  المصرفية  خدماتاللطبيعة النشاط والموقع الجغرافي لتقديم  طبقا

هم.تتناسب وإحتياجات التي  

 

 

 

 

 

 الرؤية : 

ً  لتزاماإل واحكام  للتشريعات و القوانين  بتوفير أعلى معايير الخدمات المصرفية و فقا

ت  ستخدام أفضل و أحدث التقنيات في جميع التعامالإ و، الشريعة اإلسالمية السمحاء

 .المصرفية

للمصلحة المشتركة   العوائددارة اإلستثمارات بكل عناية بهدف تحقيق أفضل إ •

 . للمتعاملين

اإللتزام بالتعاون و التنسيق و التكامل مع مؤسسات و هيئات مالية اخرى تلتزم بدورها   •

لتقديم األفضل في جميع تعامالتها، و ذلك بهدف تعزيز قاعدة و أسس النظام المالي  

 اإلستثماري. 

 

 



 

 

 

 

اإلستثمار في القطاعات  م بتطوير المجتمعات في جميع المجاالت اإلقتصادية عبر إللتزاا •

  ة و العقارية و الخدمية و غيرها، ما يوفر بدوره مزيداً الصناعية و الزراعية و التجاري

 من فرص العمل في المجتمع. 

األموال و    إدخار ثقافة وحث الجمهور على تعزيز الثقافة المصرفيةالتشجيع على   •

  خدمات و و ذلك من خالل  ةتثمار الصحيح و الدقيق وفق األسس اإلستثمارية السليماإلس

 وفق احكام الشريعة اإلسالمية.  منتجات إستثمارية و مالية تتوافق و متطلبات المتعاملين

 

 

 

 

 

 االهداف:

لمساهمة في دفع عجلة اإلقتصاد العراقي عبر انجاز المعامالت المصرفية بموثوقية  ا

  على تحقيق معدالت نمو متميزة وأداء قوي والشركات ومساعدة األفراد والمؤسسات

رصينة من اجل النهوض باالقتصاد   اسسوبناء قاعدة  من اجل تأمين مستقبل مشرق

 . العام

 

 االستراتيجة : 

خص  تبنّى المصرف خطة إستراتيجية أساسها الحصانة والمتانة ودقة وسالمة اإلجراءات وباأل

ه الخطة يؤمن ويساعد على تعزيز االنجازات في مجال االستثمار والتمويل، وأّن تطبيق هذ

 النوعية والكمية المالية والمصرفية،  

الخدمات المصرفية اإللكترونية، إذ تضّمنت الخطة اإلستراتيجية محاورعدة أهمها   قدممصرفنا 

لمساهمين وتحسين معدل العائد على  تحقيق نمو مستدام ومتزايد من األرباح، وتعزيز حقوق ا

عائد على حقوق المساهمين، باإلضافة إلى زيادة الحصة السوقية من الودائع  الموجودات وال

 والتسهيالت في القطاع المصرفي العراقي 

 



 

 

 

 

كما تعمل إدارة المصرف على تعزيز مصادر النمو من خالل تطبيق عدد من المشاريع المتعلقة 

ة اإللكترونية  اً وخارجياً، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفيبالتوسع الجغرافي داخلي

والتسويق بشكل أكبر إلستخدام هذه الخدمات ورفع درجة رضى الزبون عن الخدمة المقدمة،  

وترسيخ والء الزبائن وتشجيعهم على إستخدام القنوات اإللكترونية جنباً إلى جنب مع تطوير  

 المنتجات والخدمات القائمة 

المنتجات المصرفية و مصرفيةال تخدماال افضل اية تأسيس المصرف، عملنا على تقديمومنذ بد

   قطاع األفراد وقطاع الشركات التي تخدم

وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي والمصرفي، فقد قام المصرف وال يزال بالتوسع في نشر قنوات  

ألجهزة الصراف اآللي في العراق، األمر الذي   من  الدفع اإللكتروني، حيث يمتلك اآلن شبكة

تحول من التعامل بالنقد الى عمليات الدفع اإللكتروني، وأسوة  ساهم في قيادة ثورة ال

 بالممارسات المطبقة في دول الجوار والعالم 

كذلك قدم خدمات الكترونية متنوعة حيث اصبحت عملية فتح الحساب المصرفي الكترونياً  

د االلكتروني وهي خدمة يفرد بها مصرفنا في عموم العراق. وكذلك حجز الموع  
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