
 "افتتاح اول مكتب تمثیلي لمصرف عراقي خاص في دبي”
 
 
 
افتتح رئیس مجلس إدارة مصرف التنمیة الدولي، زیاد خلف عبد، الیوم الخمیس، المكتب التمثیلي لمصرف التنمیة الدولي  

في مدینة دبي بحضور شخصیات اقتصادیة عراقیة واماراتیة. بعد ان تم اخضاع المصرف لكافة اجراءات العنایة الواجبة من 
زي  ونظراً لما یمتلكھ المصرف من مالءة مالیة واجراءات رقابیة والتي بموجبھا قبل مصرف االمارات العربیة المتحدة المرك

 قد حصلت الموافقة النھائیة من الجانب اإلماراتي على افتتاح المكتب التمثیلي 
 

وحصل على جوائز عدیدة كان اخرھا من اتحاد المصارف  ۲۰۱۱ویعتبر مصرف التنمیة الدولي الذي تأسس في العام 
كأفضل مصرف عراقي یقدم الخدمات االلكترونیة، وأول مصرف عراقي خاص یفتتح مكتب تمثیلي في دولة االمارات العربیة 

 العربیة المتحدة. 
وقال رئیس مجلس إدارة مصرف التنمیة الدولي، السید زیاد خلف عبد خالل افتتاح المكتب التمثیلي الذي حضره نائب محافظ 

منذر عبدالقادر الشیخلي والقنصل العراقي في دبي الدكتور حسین علي العزاوي وممثلة البنك المركزي العراقي الدكتور 
في دبي كریستا فوكس، وممثلي شركتي ماستر كارد وفیزا وكارد والمدیر التنفیذي لرابطة  DMCCالمنطقة الحرة  

قیة، إن "افتتاح ھذا المكتب المصارف الخاصة العراقیة علي طارق وعدد من الشخصیات االقتصادیة اإلماراتیة والعرا
لمصرف التنمیة الدولي في دبي ھو خطوة رائدة للقطاع المصرفي الخاص في العراق، وتأتي انسجاما مع متطلبات المرحلة 

 المقبلة التي ستشھد توسعا كبیرا في التعامل المصرفي بین مصرف التنمیة الدولي وشركات العالم" .
الف  ۱٥تار مدینة دبي ألنھا مركز تجاري مھم في منطقة الشرق االوسط وتضم اكثر من وأكد ان "مصرف التنمیة الدولي اخ

الستثمار في العراق مما سیساھم في تطور االقتصاد العراقي وتخفیف نسبتي امیة متنوعة ومن الضروري تشجیع  شركة عال
 البطالة والفقر ورفع الرفاھیة للشعب العراقي" .

الدولي یمتلك خطة استراتیجیة لعملھ، تضمنت في البدایة ادخال افضل التقنیات العالمیة في ولفت إلى ان "مصرف التنمیة 
عملھ، واتجھ االن الى افتتاح مكتبین تمثیلیین في بیروت ودبي وسیفتتح مكتب تنفیذي في اوروبا خالل الفترة المقبلة 

رف التنمیة الدولي سیسھل من عملیة التبادل التجاري وتحدیدا في دولة الیونان"، موضحا أن "افتتاح المكاتب التمثیلیة لمص
 بین العراق وبلدان العالم". 

%، ۷٫۸٤یذكر أن البیانات المالیة لمصرف التنمیة الدولي اظھرت، ارتفاع أرباحھ خالل الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 
دینارافتتاح اول مكتب تمثیلي لمصرف عراقي  ملیار ۲٥۰على أساس سنوي، علما أن رأس مال مصرف التنمیة الدولي یبلغ 

خاص في دبي افتتح رئیس مجلس إدارة مصرف التنمیة الدولي، زیاد خلف عبد، الیوم الخمیس، المكتب التمثیلي لمصرف 
التنمیة الدولي في مدینة دبي بحضور شخصیات اقتصادیة عراقیة واماراتیة. بعد ان تم اخضاع المصرف لكافة اجراءات 

ة الواجبة من قبل مصرف االمارات العربیة المتحدة المركزي  ونظراً لما یمتلكھ المصرف من مالءة مالیة واجراءات العنای
  .رقابیة والتي بموجبھا قد حصلت الموافقة النھائیة من الجانب اإلماراتي على افتتاح المكتب التمثیلي

 


