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الرؤيا
ان يكون مصرفنا من المصارف الرائدة في العراق حيث لدينا العديد من البنوك المراسلة في
الخارج و نأمل في تلبية احتياجات و تطلعات زبائننا المالية و المصرفية و تواصل التطور و
االرتقاء بخدمتهم و بناء عالقة متميزة معهم و السعي الدائم لالرتقاء بعملنا و تقديم المنتجات
العديدة و المتميزة و الوصول الى تحقيق الشمول المالي و العمل وفق معايير المحاسبة و االبالغ
المالي الدولية و الحصول على التقييم العالي لالداء في كل المجاالت.

الرسالة
نعمل بكل طاقتنا لنكون الشريك االقوى و االقرب للزبائن بحيث يبقى على الدوام المصرف المفضل
لديهم نلبي جميع احتياجاتهم و نستجيب لطلباتهم من خالل مجموعة الخدمات و التسهيالت
المصرفية المقدمة و الحلول المالية و المصرفية المتطورة ذات القيمة المضافة لتسهم في تحقيق
امالهم و طموحاتهم بمستقبل اقتصادي و مالي اكثر نجاحا.

االهداف
تتسم الخطة االستراتيجية لمصرف االتحاد العراقي لالعوام الثالث القادمة 2222- 2222- 2222
باهداف طموحة للنهوض بواقع الخدمات المصرفية في المصرف و هي كاالتي:
 -1النهوض بجودة الخدمات المصرفية و بما يحقق رضى العمالء.
 -2تحقيق قيم ربحية جيدة لمالكي و حملة االسهم و رفع درجة تصنيفه و ترتيبه التنافسي بين
المصارف االخرى.
 -2تطوير االنظمة و االجراءات المصرفية و تحديثها للنهوض بمستوى و جودة الخدمات
المقدمة للعمالء و التركيز على الخدمات االلكترونية المصرفية التي تسهم في تقديم
الخدمات الميسرة للعمالء.
 -2تطوير و رفع كفاءة الكادر الوظيفي العامل لتقديم افضل الخدمات المصرفية للعمالء.
 -5تسجل و ضم العقارات و االمالك المرهونة لصالح المصرف لغرض دعم موجوداته و بما
يقارب ( )25022202220222دينار.
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 -6االستمرار باجراءات تنازل الشركات عن مستحقاتها لدى و ازرات الدولة لصالح المصرف
لغرض اكمال عمليات تسوية الديون التي بذممهم و بمايقارب مبلغ ()52022202220222
دينار.
 -7االستمرار بسياسة خفض االئتمان بشقيه النقدي و التعهدي للحد االدنى المقرر للسنوات
 2222- 2222- 2222و البالغ حاليا و لغاية  2221/2/22و 2221/6/22
( )526012202,20,2,دينار و التي تنقسم الى ( 262027,01520222دينار ائتمان
نقدي ) و (  1220,2204220277دينار ائتمان تعهدي بعد طرح مجموع مبالغ التامينات
البالغة  56015,02250127دينار ) و هو ادنى من السقف االعلى المسموح به من قبل
الجهة الرقابية  /البنك المركزي العراقي و البالغ  ,22مليار دينار 0حيث بلغت مجموع
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