
  الهيكل التنظيمي  للمصرف الصناعي
  (شركة عامة)

  
  أهـداف المصـرف    

  

   
المصــرف الصــناعي (شــركة عامــة) وحــدة اقتصــادية ممــول ذاتيــًا ومملــوك للدولــة بالكامــل يتمتــع 
بالشخصــية المعنويــة ويمـــارس نشــاطًا أقتصــاديًا ويهــدف إلــى المســـاهمة فــي دعــم االقتصـــاد فــي 

صــناعة الوطنيـة والقيــام بفعاليـات الصــيرفة التجــارية وفـق خطـط التنميـة مجـال تنمية وتطـويــر ال
)  ٢٢والقـرارات التخطيطية ،  ويمارس المصرف عملـه لتحقيـق أهدافــه وفقـًا ألحكـام قانونـه رقـم (

  -المعدل والقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة بماال يتعارض وأحكامه بما يلي : ١٩٩١لسنة 
  للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع الصناعي على أن تسدد بمواعيد تـحدد منح القروض

  ) سنوات .٧ـ  ٥مدة القــرض وتأجيالته ( زبعقد القرض وعـلى أن ال تتجاو 
  االشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبت من جــدواها الفنية واالقتصادية والقيام

  ات الصناعية المساهمة طـبقًا لقانون الشركات .   بإجراءات التأسيس واالكتتاب للشـرك
                . المســاهمة في وضـع خـطط ومنـاهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية  
  أعداد دراسـات الجدوى االقتصـادية للمشـروعات الصناعية التي  يمكن أن تنهض بالتنمية

 م االقتراحــات بشـأنها إلى القطاعات المعنية .االقتصـادية فـي القطر مـع تقدي

 . تقديم المشــورة للقطــاع الصناعي في مجــال اختصـاصه  
 

  معلومات عامــة :
  

  / ١٩٣٥أسس كمصرف زراعي صناعي   عام 

  ١٩٤٠عام /  صناعيأسس كمصرف 

  /٨/٣/١٩٩٨ولغــايـة   ١٩٤٦/١٩٤٧زاول عمله بصورة مستقلة صناعي تنموي من عام     

 الصادرة ١١١بموجـب شهــادة التأسيس  المرقمـــة (م ش ع  ٩/٣/١٩٩٨أصـــبح شــركـة عامـة فــي (
  ١٩٩٧) لسنة ٢٢من دائرة تسجيل الشركات أصبح خاضعًا لقـانون الشركات العامة رقم (

 ) : دينار .  ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠رأسماله ( 
  



  
  أقسام وشعب المصرف الصناعي :* 

  أسماء الشعب  اسم القسم
  

  الدراسات والعمليات المصرفية   
  العمليات المصرفية- أ
  البحوث والدراسات-ب
  شعبة المتابعة- ج
  االحصاء -د

  
  الحاسبة االلكترونية    

  التشغيل والتدريب- أ
  الصيانة-ب
  النظم والبرمجيات- ج

  
  

  االئتمان المصرفي    

  ادارة االئتمان المصرفي- أ
  ضابيرشعبة اال-ب
  المشاريع المتوسطة والصغيرة- ج
  حسابات القروض-د
  تفتيش المشاريع الصناعية- ه

  المباني - أ  القسم الهندسي    
  الكهرباء والميكانيك -ب

     
  االداري        

  الموارد البشرية- أ
  االدارة -ب
  المخازن- ج
  المراسلة-د

  حقوقاالستشارات القانونية وال- أ  القانوني     
  التسويات المالية والدعاوي-ب

  
  
  
  

  فروع المصرف الصناعي :* 
  * بغداد:

  ساحة ألخالني –ألسنك  -الفرع الرئيسي - ١
  ساحة الزهراء -الكاظمية- فرع باب الحوائج- ٢
  ساحة بيروت –شارع فلسطين  - فرع ساحة بيروت- ٣
  شارع الشركات - الزعفرانية -فرع الزعفرانية- ٤



  
  * المحافظات :

  قرب سوق البصرة - باب سنجار -فرع نينوى - ١
  مقابل ديوان المحافظة - حي بابل - فرع بابل- ٢
  شارع ثورة العشرين -النجف االشرف-فرع الكرار- ٣
  شارع المحافظة - العشار -البصرة-فرع البصرة- ٤
  

  العنوان : المركز العام/بغداد / ساحة ألخالني
  ٨١٧٢١٨٩ـ٦ـ٥ـ٤هاتف بدالة أربعة خطوط ـ                   
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