عن المصرف األهلي العراقي:
تأسس المصرف األهلي العراقي عام  ،1995ويقدم خدمات مصرفية شاملة لألفراد والشركات في العراق .وفي
العام  ،2005قام كابيتال بنك (األردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف األهلي العراقي ،األمر الذي م ّكن المصرف
من تطوير منتجاته وخدماته ،وتعزيز موطئ قدمه عالميا ً وتوطيد الشمول المالي على مستوى البالد .وترتكز
استراتيجية المصرف على النمو المستدام ،وضع سياسات وإجراءات صارمة باإلضافة إلى تقديم منصة
متخصصة لخدمة العمالء من األفراد والشركات.
ولدى المصرف اليوم  12فرعا ً و 41صراف آلي في جميع المدن الرئيسية في العراق ،لتلبية جميع اإلحتياجات
المصرفية لألفراد والشركات مما تشمل خدمات إدارة النقد ،حلول الدفع المحلية وتمويل العمليات التجارية لتدعم
وتتناسب مع احتياجات الشركات الكبرى والدولية
بفضل شبكته الواسعة من البنوك المراسلة ،يمثّل كابيتال بنك بوابة المصرف األهلي العراقي إلى االقتصادات
العالمية ،مما يمنح ميزة حصرية للمصرف حيث يس ّهل إرسال واستقبال الحواالت الداخلية والخارجية ،ومنح
التسهيالت االئتمانية ،وتقديم مما يعزز خدمات التمويل التجاري.
باإلضافة الى الخدمات المصرفية التجارية ،يقدم المصرف األهلي العراقي الخدمات االستثمارية واالستشارية
للشركات من خالل شركة كابيتال لالستثمارات ،الذراع االستثماري واالستشاري لمجموعة كابيتال بنك المتواجدة
في األردن ومركز دبي المالي العالمي ).(DIFC
تقدم شركة كابيتال لإلستثمارات مجموعة متكاملة من خدمات االستشارات المالية والدمج واإلستحواذ وخدمات
زيادة رأس المال (أدوات الملكية وأدوات الدين) في منطقة الشرق األوسط .عبر بناء عالقات استراتيجية مع
المستثمرين على مدى سنوات ،تمكن فريق العمل اإلقليمي من تقديم خبراتهم للشركات التي تعمل أو تطمح
لإلستثمارفي العراق.

About the National Bank of Iraq:
The National Bank of Iraq (NBI) was founded in 1995, offering comprehensive banking
services to individuals and businesses in Iraq. In 2005, Capital Bank of Jordan acquired
majority shares in the Bank, allowing NBI to evolve its business offerings, strengthen its
global footprint, and promote financial inclusion across the country. Sustainable growth is at
the forefront of NBI’s strategy, implementing stringent compliance and governance
standards, as well as a robust, service-oriented banking platform for individuals and
corporates to transact.

Today, NBI has 12 branches and 41 ATMs in all major cities in Iraq, offering the full
spectrum of retail and commercial banking services, including trade finance, cash
management solutions and local payment services tailored to support the needs of large
corporations and multinationals working cross-borders. With its extensive network of
correspondent banks, Capital Bank stands as NBI’s gateway to world economies, uniquely
positioning the bank by facilitating internal and external remittances and granting lines of
credit that further strengthen its trade finance offering.
Beyond commercial banking, NBI offers various investment and corporate advisory services
through Capital Investments, Capital Bank Group’s investment and corporate advisory arm
present in both Jordan and the Dubai International Financial Center (DIFC). Capital
Investments specializes in providing financial advisory, M&A and capital-raising services
(debt and equity) across the MENA region. Having built strategic partnerships with key
investors and financiers over the years, the regional team offers unique expertise for
companies working or looking to invest in Iraq.

