
نبذة مختصرة لتأسيس المصرف-مصرف الرافدين 1
2009

2
التقرير السنوي والميزانية العامة- مصرف الرافدين 

2007

3
العدد السادس ايلول- العدد الرابع اذار  / نشرة الرافدين المصرفية 

2014

4
دليل االرشادات لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب/ شعبة األبالغ عن غسل االموال / مصرف الرافدين 

2017

5
التقرير السنوي- المصرف العقاري

2010

6
نبذة مختصرة عن المصرف- المصرف العراقي للتجارة 

2010

7
التقرير السنوي- المصرف المتحد لالستثمار 

2009- 2010 - 2011 - 2012

8
التقرير السنوي- مصرف االئتمان العراقي 

2011 - 2012 

9
التقرير السنوي- مصرف الهدى

2001 - 2014 - 2015 -

10
التقرير السنوي-مصرف التعاون االسالمي لالستثمار

2011

11
التقرير السنوي- المصرف العراقي االسالمي لالستثماروالتنمية 

2011

12

التقريرالسنوي- مصرف االستثمار العراقي 
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2005 - 2006 - 2007- 2008 

- 2011-                                                           

13
-2013 - 2012 -2011  - 2010  -2009 -2008 -2007 - 2003التقرير السنوي- مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل 

2014 

14
2013 - 2011التقرير السنوي- مصرف الشمال للتمويل واالستثمار 

15

التقرير السنوي- مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

2002- 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2011- 2012                                                                    

16

 - 2002 2001 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994التقرير السنوي- مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

 2003 - 2004 -2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 

2010 - 2011 - 2013 - 

16
 -2013 - 2012 -2011 - 2010 -2009 -2008 -2007 -2006التقريرالسنوي- مصرف المنصور

2014 -2015 -                                                      

17
-2011 2010-2009-2008 - 2006 - 2005 -2003 - 2002التقرير السنوي-مصرف الخليج التجاري 

2012- 2013                                                              

2009الموجز في الثقافة المصرفية بحوث ودراسات مصرفية- مصرف الخليج التجاري 18

19
2009نشرة صدى الخليج- مصرف الخليج التجاري 

2003مالمح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي- مصرف الخليج التجاري 20

2008تقييم اداء السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي- مصرف الخليج التجاري 21

2010التجارة االلكترونية واالنظمة المصرفية الحديثة- مصرف الخليج التجاري 22

23
االستثمار المالي والمصرفي في العراق الواقع واالفاق المستقبلية ندوة نقاشية متخصصة- مصرف الخليج التجاري 

2009

24
االزمة االقتصادية العالمية وتوقعات االقتصاد العالمي- مصرف الخليج التجاري 

2010

25
التقرير السنوي-مصرف االتحاد العراقي 

2008

التقرير السنوي- مصرف بغداد 26
2011 - 2012 - 2013 -  2014 - 2015 - 

27

التقرير السنوي-  مصرف كوردستان الدولي 
 مع قرص 2015) 2014 -2012 -2011 - 2009 - 2006 -2005

CD )

28
الكتاب الذهبي/ تتويج - مصرف كوردستان الدولي 

 (2014 - 2015 )

29
التقرير السنوي-المصرف  االهلي العراقي 

2007 - 2008 - 2012 -

30
التقرير السنوي-مصرف اربيل لالستثمار والتمويل 

2011

31
التقرير السنوي-مصرف اشور الدولي لالستثمار 

2006 - 2007 - 2012 - 2014 - 2015

32
 - 2006 - 2004 - 2003 - 2002  - 2001 - 2000 - 1999التقرير السنوي-مصرف دار السالم لالستثمار 

2007- 2012 -                                                         

33
التقرير السنوي- الشركة العراقية للكفاالت المصرفية 

2010 - 2012

34
التقرير السنوي الرابع/ التقرير السنوي الثاني- مركز االيداع العراقي 

2011- 2013

35
التقرير السنوي- مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

2011-2012

دليل الشركات/ سوق العراق لالوراق المالية36
2013-2011-2008

37
التقرير السنوي والبيانات المالية-  مصرف االئتمان العراقي

2012

38
التقرير السنوي/سوق العراق لالوراق المالية 

2007-2008-2009-2010-2012-2015-2016

39
التقرير السنوي والبيانات الختامية للسنة المنتهية/ مصرف سومر التجاري  

2013 - 2015 - 2016

المطبوعات الصادرة عن المصارف العراقية



40
التقرير السنوي/ المصرف الوطني االسالمي 

 2011- 2012 - 2013 -

41
التقرير السنوي/ المصرف العراقي للتجارة

2014

42
التقرير السنوي والحسابات الختامية/ مصرف االقليم التجاري

2014

43
تقرير مجلس االدارة/ التقرير السنوي / مصرف بابل 

2012 - 2014

44
التقرير السنوي/ المصرف الصناعي 

2010

45
التقرير السنوي/ المصرف الزراعي التعاوني 

2011

46
المؤشرات االحصائية/ سوق العراق لالوراق المالية 

2004  -   2010

48
التقرير السنوي/ مصرف التنمية الدولي  

2015




