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صرفي في يعاني الـقطاع ا
العراق من صـعوبات كثيرة
ولـعل اهم هـذه الصـعـوبات
هـي انــــــــعــــــــدام او نــــــــدرة
االيداعات من قبل اجلمهور
وكـذلـك زيــادة الـطــلب عــلى
الـــقــــروض والـــتــــلــــكـــأ في
الـتــسـديــد وسط ضــمـانـات
مـن الصعـوبة حتويـلها الى
ســـيــولـــة لـــتـــغـــطـــيــة تـــلك
الـقـروض مـصـرف الـوركاء
تـــعــرض الى ازمـــة امــتــدت
ا الى سنـوات على الرغم 
ـلــكه من شــهـرة وســمـعـة
جـــيــدة في مـــجـــال الـــعــمل
ــصــرفي. الــزمــان تــواكب ا
الـــتـــطـــورات االيـــجـــابـــيـــة
ــصـرف الـوركـاء فـكـان لـنـا
لــــقـــاء مـع (عــــبـــاس كــــامل
الــــربـــــيــــعي) مــــديــــر ادارة

ونـــــحـن جنـــــري الـــــلـــــقــــاء
والـــتـــقــــــاط الـــصـــور كـــان
االقـــبـــال عـــلـى االكـــتـــتـــاب
وشـــــراء االســـــهم من قـــــبل
الـــعـــمــالء مـــســـتـــمـــر وفي
تـــــزايــــد ونــــحـن نــــأمل ان
ـــؤســـســـة تـــهـــنض هـــذه ا
ـصـرفيـة لـتـساهم في دعم ا

االقتصاد الوطني.

ركز  مصرف الوركاء /ا
ـالي { كـيف تــقـيــمـون الــوضع ا
ـــــصــــرف الـــــوركــــاء وهل ال زال

صرف حتت الوصاية? ا
- في الــبـدء مــصـرف الــوركـاء
حــالـيــا لـيـس حتت الـوصــايـة
وهـــو يــخـــضع خلــطـــة اعــادة
تأهـيل بـشـكل سـلـيم ومـبرمج
ــصـرف مــجـمــوعـة من وقـدم ا
ـركزي الـفـقـرات طالب الـبـنك ا
وافقة عليها من اجل توفير با
الــدعم لـلــمـصــرف واحملـافــظـة
ـــصـــرف وكل عـــلـى حـــقـــوق ا
ـــتــــعـــامـــلــــة مـــعه االطـــراف ا
ـصـالح مـن الـهدر واصـحـاب ا
والـضـيـاع وسـعــيـا لـتـصـويب

صرف. اوضاع ا
{ هل خـطـة اعـادة الـتـأهـيل الـتي
ذكــرتـهــا ســوف تـنــعــكس بــشـكل
ايــجـابـي حـول ضــمــان انـســيــابـة
(حـــريــة الــســـحب) لــلـــمــودعــ ?

وكيف سيتم التعامل مع اصحاب
االيداعات الكبيرة?

ـــصــــرف وخـــاصـــة - ادارة ا
الـسيـد رئـيس مـجلس االدارة
(ســـعـــد ســـعـــدون مـــحـــمـــود
الـــبـــنـــيه) حـــريـــصـــون عـــلى
ــصـرف وابـدى الـنـهــوض بـا
الــسـيــد الــبــنـيــة تــفـاعــله مع
الــوضع اجلــديــد لــلــمــصـرف
فــكـان الــشــروع بــزيـادة رأس
ــقــدار 150 ــصـــرف  مـــال ا
مـلــيـار ديــنــار لـيــصـبح راس
ــصــرف بــعــد الــزيـادة مــال ا
مليار دينار وقام السيد 250
الــبـنــيه بــإيـداع مــبـلغ نــقـدي
قـــدره ( 45مــــلـــيــــار ديـــنـــار)
لــغـــرض تــوفــيــر الـــســيــولــة
الـالزمـــة لـــتـــســـديـــد صـــغــار
ــودعـــ واســتــعــمــال هــذه ا
الــــــزيـــــادة ألغـــــراض اعـــــادة
ـارسـة الـتـأهـيل وامـكـانـيـة 

ـطـلـوبـة جـمـيع الـنـشـاطـات ا
صرفي. للعمل ا

ــــوقف من كــــبــــار { ومــــا هــــو ا
? ودع ا

- حـــصــلـت مــوافـــقــة الـــبــنك
ـــــركــــــزي عـــــلـى اجـــــراءات ا
ـال مـصــرفـنــا لـزيــادة رأس ا
ودعي حيث طـلبنا الـسماح 
ــصــرف الــراغــبـ ودائــني ا
بـأسـتخـدام ودائـعـهم أو جزء
مــنـهــا في عـمــلـيــة االكـتــتـاب
ــصــرف لــزيــادة رأس مــال ا
صرف قد سدد وبذلك يكون ا
ــالــيــة جــزء من الــتــزامــاته ا
بــــشــــكل قــــانــــوني وســــلــــيم
ـودع حامال ألسهم ويـصبح ا
ـصرف وان هذه الـفقرة في ا
دني تـتفق واحـكام القـانون ا
الـعــراقي والــقـواعــد الـعــامـة
ـقارن الـذي سمح والـقانـون ا
لـلــدائــــــن أن يــدخل شـريــكـا

فـي اي مـــشـــاركـــة او نـــشــاط
جتــاري تـــضــمن له مـــبــالــغه

تحققة السداد. ا
الي { مثـلـمـا نـعـرفـون الـعـسـر ا
للـمصرف خـلق حالة عـدم ثقة ب
ـودعـ الكـبـار كيف ـصرف وا ا
ــودعــــــــ يــعــيــدون جتــعـــلــون ا
ــــصــــرف ومــــا هي ثــــقـــــتــــهم بــــا
ـؤشـرات االيــجـابـيـة الــتي تـقـدم ا
لــلـــعــمالء كـــحــسـن نــيـــة من قــبل

صرف? ا
ـصرف - طـيـلة فـتـرة االزمة ا
كـمـساهـمـ وادارة لم تتـنـكر
ـودعـ ولم تـسجل حلـقوق ا
حـــــاالت تــــخـــــلـي او هــــروب
صرف بل التزمت ألصحاب ا
االدارة بـــــــكـل الــــــقـــــــوانــــــ
والــتــعـــلــيــمـــات وحــسب مــا
يـتـوفـر لـهـا من سـيـولـة كانت
تــدفع شــهـــريــا لــلـــمــودعــ

الـــضــمــان مــا قـــدمه الــســيــد
رئــيس مــجـلس االدارة ســعـد
الـبـنـيـة فـبـاالضـافـة الى مـبلغ
مليار دينار لزيادة راس 45
ـمـلـوكة ال قـدم الـعـقارات ا ا
ـبلغ  300 ملـيار له (وتـقدر 
دينـار) كضـمان ألعـادة تأهيل
كــــمــــا انه ســــمح ــــصـــرف  ا
لـلـمـصـرف ان يـسـتـعـمل هـذه
الـعـقــارات ألغـراض االشـغـال
طلوبة ارسة النشاطات ا و
كمركـز ادارة رئيسي او فروع
فـي مـنــاطـق مــتـعــددة وبــذلك
يتم توفير سيولة وضغط في
ــــصــــرف ســــوف االنــــفــــاق ا
ــودعـ يـتــعــامل مع كــبــار ا
بشـفافـية ونـحن ننـاشدهم ان
ـــصـــرف يـــعـــززوا مـــكـــانـــة ا
صـلحـتهم لـهم ملـق احلرية
فـي االكـتـتـاب من عـدمه ولـكن
االكــتـتــاب يــجـعــلــهم قـادرين
على حتويل تلك االسهم التي
سوف نـعمل بكل ما نـستطيع

لــتـــعـــزيــز قـــيـــمــته
الــســـوقــيـــة وبــذلك
ودع حامل السهم ا
يـسـتـطـيع بـيـع هذه
االسـهم واحلـصـول
عـلى حـقـوقه في اي
وقت ترتفع فيه هذا
وتــــقــــديـــر االســــهم
جلهود الـسيد سعد
الــبـــنــيـــة حـــصــلت
مــــوافــــقـــة الــــبــــنك
ركزي في السماح ا
لــــلــــســـيــــد رئــــيس
مـــــــجــــــــلس االدارة
ســــعــــد الــــبــــنــــيــــة
بالترشيح للمنصب
ـوافـقـة عـلـيه في وا
هـمة ـرحلـة ا هذه ا
تـــــعــــزيـــــزا ألعــــادة
ــــصـــرف تــــأهـــيل ا
بــــــشـــــكـل ســـــلــــــيم
وعــمــلي. ان الــبــنك
نح ـركـزي وهـو  ا
الــــثـــــقــــة لــــرئــــيس
مـجــلس االدارة هـو
اكبر ضمان حلقوق
والـــــكل ـــــودعــــ ا
ـستـثمر يـعرف ان ا
الـــكـــبـــيـــر ال يـــضع
امـــواله اذا لم يـــكن
مــتــأكــد من تــأهــيل
ـــصـــرف وعـــودته ا
ا سبق افضل 

نــحن لــديــنــا خــطـة
صرفية مدروسة للنشاطات ا
ـرحلة القـادمة وسنرجع في ا
ـــالي بـــقـــوة الى الـــنـــشـــاط ا
فـهـنـاك تـعـامالت لـلـمـصــرف 
راسل صـرف ا ستـكـون مع ا
فـي فـــــــتح االعـــــــتـــــــمـــــــادات
ـــســـتـــنـــديــة (مـــصـــرف من ا
الــــبــــحـــــرين ومـــــصــــرف من
) ســيـكـون لــلـمـصـرف تـركـيـا

مـــشـــروع تــــوطـــ الـــرواتب
وكـذلك مـنح خـطـاب الـضـمان
والتعـاون مع كي كارد الذكية
 االعالن عن االكـــتـــــــــتــاب
ــودعــ وقــدم الــعــديــد من ا
بـشراء اسهـــــــم وهـذا مؤشر
ايجـابي ونـحـــــــن نـدعو الى
ــودعـــــــ بــاالكـــتــتــاب كـل ا

وسيكون القادم افضل.
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تـعـلن رئـاسـة جـامعـة كـركـوك عن اجـراء مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـيـر (حق الـتـصـويـر) في كـلـيـة عـلـوم احلـاسـبات
صادف  ٢ / ٥ / ٢٠١٨ الساعة الثانية عشرة ظهرا في رئاسة اجلامعة علـومات يوم االربعاء ا وتكنولوجيا ا
زايدة مراحعـة شعبة العقود احلـكومية في رئاسة اجلـامعة الستالم نسخة من فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
بلغ  قدره (١٥٫٠٠٠) خمسة عشـر الف دينار فقط غير قابل للـرد يتم دفعه في كلية علوم الشروط  لقـاء وصل 

زايدة اجور النشر واالعالن. الية ويتحمل من ترسو عليه ا علومات الشؤون ا احلاسبات وتكنولوجيا ا
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فـــــــقــــــدت الـــــــهــــــويـــــــة الــــــصـــــــادرة من شـــــــركــــــة Agmest  بـــــــإسم
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صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  الرجاء 

مدير ادارة مصرف الوركاء عباس فاضل كامل الربيعي يتحدث لـ (الزمان)

خدمة العمالء واالهتمام بآرائهم

„u d  WF Uł WÝUz—


