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0202للسنة المالية  طيطيةالموازنة التخ  

 

ـــــة ــــدمــــــالــمــقــــ  

 

  السيد المدير المفوض المحترم ..

 

 تحية طيبة ..

 

هي تعبير كمي عن االهداف التي تسعى االدارة الى تحقيقها في المدى القصير  الموازنة التخطيطية

والمدى الطويل ويمكن التعبير عن الموازنة على انها مجموعة من االدوات التي تستخدمها االدارة في 

كما  الداءفيز وأداة للرقابة وتقييم اتحقيق أهدافها فهي أداة تخطيط وأداة تحكم وأداة أتصال وتنسيق وأداة تح

ً من . ويجب أن تغطي الموازنة التخطيطية كافة أوجه النشاط المصرفي وتكون شاملة ومنسقة  حرصا

 معاييرل وفقا لذا تم أعداد الموازنة التخطيطية تقديم الممارسات المصرفية ذات المهنية العاليةى علنا مصرف

للمصارف  المؤسسيةحوكمة ال( ودليل  AAOIFI المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة االسالمية )

 . 13/32/0230باألعتماد على البيانات المالية كما في  والصادر عن البنك المركزي العراقي و

 

 

 

 

 الي ـمــسم الـــقـــر الـــديــم               م المالي                      معاون مدير القس                      

 لسم عبد علي دمحمـب                                           هيـمسـلوان بـشـار رح                       
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 2222قائمة المركز المالي التخطيطي لسنة 

  

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

المبالغ التخطيطية 

   0202لسنة

 13-32-0230 

 الف دينار

 غير مدققه مراجعةغير

         الموجودات                               

 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 
 

355,827,452  
 

300,751,054  

 أرصدة وودائع لدى المصرف والمؤسسات المالية االخرى
 

023,811  
 

758,311  

 الــتـمـويـالت االســالمـيــة )بـالـصــافــي (
 

52,318,255  
 

48,713,453  

 ــــ مرابحات 

 

52,311,777  
 

48,707,145  

  2 ــــ مضاربات 
 

2  

  2 ــــ مشاركات 
 

2  

  1,388 ــــ القرض الحسن 
 

1,335  

 االستثمارات 
 

45,222,222  
 

2  

  2 االستثمارات في شهادات االيداع االسالمية
 

2  

 االستثمارات في الشركات الزميلة
 

45,222,222  
 

2  

 الموجودات األخرى
 

3,300,034  
 

04,417,128  

 ممتلكات مباني والمعدات )بالقيمة الدفترية(
 

30,507,757  
 

02,208,152  

 ممتلكات مباني ومعدات قيد اإلنجاز
 

5,518,008  
 

5,305,437  

 مجموع الموجودات
 

070,225,048  
 

000,001,511  

 المطلوبات وحقوق الملكية:
   

  

 ومصادر التمويل قصيرة االجل:المطلوبات 
  

  

 ايداعات زبائن،ودائع ادخارية واستثمارية
 

31,810,470  
 

03,115,525  

 تامينات زبائن عن أنشطة مصرفية وحسابات ذات طبيعة جارية
 

32,551,281  
 

32,538,144  

 تخصيصات متنوعة

 

3,138,240  

 

3,138,240  

  035,257  030,150 مخصصات متنوعة

 تخصيصات ضريبة الدخل
 

575,131  
 

513,504  

 مطلوبات أخرى 
 

1,850,015  
 

1,500,473  

  12,077,030 مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة االجل 
 

18,832,254  

 حقوق الملكية:
   

  

 راس المال
 

052,222,222  
 

052,222,222  

 احتياطي إجباري
 

3,210,437  
 

710,505  

 مدورةأرباح 
 

8,540,833  
 

1,534,087  

 العجز المتراكم
 

2  
 

2  

 احتياطيات أخرى )عام وتوسعات(
 

315,025  
 

315,025  

 احتياطي تقلبات أسعار عملة
 

2  
 

2  

 مجموع حقوق الملكية
 

057,837,215  
 

054,571,580  

    
  

  000,001,511    070,225,048   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
  ( كنسبة نمو للموازنة التخطيطية عن الموازنة الفعلية كما في 5 – 3تم أخذ نسبة ) %13/32/0230 . 
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 . 13/32/0230% ( كنسبة نمو للموازنة التخطيطية عن الموازنة الفعلية كما في 5 – 3تم أخذ نسبة ) *

 
 
 

 0202ية لسنة طيطقائمة الدخل التخ
 المبالغ القرب الف

    

 13/32/0230الرصيد كما في    0202ية لسنة طيطالمبالغ التخ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

   اإليرادات التشغيلية : 

الدخل من ) المرابحات , المضاربات , المشاركات 

 , تمويالت أسالمية أخرى (
4,587,040   1,053,052 

 3,287   2 أيراد األستثمار / شهادات االيداع 

 2   2 أيراد األستثمار بالقيمة العادلة

 1,535,130   1,530,310 إيرادات وعموالت العمليات المصرفية  

 2   2 إيرادات فروقات صرف العملةاالجنبية 

 2   2 الربح من االستثمارات العقارية

 850,274   874,455 إيرادات بيع وشراء عمالت

 504,752   504,752 أيراد أيجار مباني مؤجرة للغير 

 002   1,705 أيرادات العمليات المصرفية االخرى 

 0,572,503 العمليات الجاريةاجمالي اإليرادات من 
 

7,711,073 

       تنزل: مصاريف التشغيلية :    

 0,005,573   0,535,582 رواتب واجور ومنافع عاملين

 073,547   3,270,543 مصاريف عمومية و أدارية

 711,252   750,107 االستهالكات

 4,242,180   4,457,510 اجمالي المصاريف من العمليات الجارية

 4,800,020   5,333,070 صافي الدخل من العمليات الجارية

 (432,380)   (003,035) تنزل مصاريف أخرى

 4,170,812   4,702,858 صافي الدخل قبل الضريبة

 (513,504)   (575,131) تنزل ضريبة الدخل

 1,853,325   4,314,454 صافي الدخل بعد الضريبة

 21235   21238 ربحية السهم الواحد األساسية 

 025,801 االحتياطي القانوني 
 

378,555 

 1,008,813 الفائض المتراكم
 

1,551,553 
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 0202قائمة الدخل الشامل التخطيطية لسنة 

   البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 13/32/0230 0202المبالغ التخطيطية لسنة 

 الف دينار الف دينار

 صافي ربح/ خسارة السنة
 

4,314,454 1,853,325 

صافي مكاسب خسارة إعادة تقييم 

    األستثمارات بالقيمة العادلة

ممتلكات، صافي مكاسب خسارة إعادة تقييم 

    مباني ومعدات

مكاسب خسائر الناتجة من فروقات ترجمة 

    العمليات بالعملة األجنبية

مكاسب خسائر الناتجة من التحوط على 

    العمليات بالعملة األجنبية

 مجموع الدخل الشامل للسنة
 

4,314,454 1,853,325 

 
 

  ( كنسبة نمو للموازنة التخطيطية عن الموازنة الفعلية كما في 5 – 3تم أخذ نسبة ) %13/32/0230 . 
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 المبالغ ألقرب ألف                                                                             2222وق المساهمين التخطيطية لسنة قائمة التغيرات في حق

  ( كنسبة نمو للموازنة التخطيطية عن الموازنة الفعلية كما في 5 – 3تم أخذ نسبة ) %13/32/0230 .

 الفائض المتراكم احتياطي قانوني  البيــــــــــــــان
احتياطي تقلبات 

 أسعار العملة
 المجموع راس المال  احتياطي توسعات احتياطي عام

 10,045,,010 016,666,666  60,,501       -            -        0,5,1,5,1     041,546 0230كانون الثاني  3األرصدة كما في 

 15,560,,0 - - - -  0,100,115     111,,55 0230ارباح فترة 

     إعادة توزيع االحتياطات
- - - - 

                 -    

 )0,666,666(   0237توزيع أرباح 
- - - - 

)0,666,666( 

    -                  3إطفاء العجز من الفائض *
- - - - 

                 -    

    -                  0فروقات وتسويات مابين األحتياطيات *
- - - - 

                 -    

 )00,,500(   0237ودفع فروقات ضريبة الدخل لسنة تخفيضات 
- - - - 

)500,,00( 

 014,150,155 016,666,666  60,,501       -            -       56,,0,054 500,0,1 0230تشرين االول  13األرصدة كما في 

        
 الفائض المتراكم احتياطي قانوني  البيــــــــــــــان

احتياطي تقلبات 

 أسعار العملة
 المجموع راس المال  احتياطي توسعات احتياطي عام

  56,,0,054     500,0,1 0202كانون الثاني  3األرصدة كما في 
- - 

   501,,60  016,666,666 014,150,155 

  05,,,0,,0     00,,060 0202ارباح فترة 
- - - - 

4,504,414 

 إعادة توزيع االحتياطات 
- - - - - - - 

 0202توزيع أرباح 
- - - - - - - 

 3إطفاء العجز من الفائض *
- - - - - - - 

 0فروقات وتسويات مابين األحتياطيات *
- - - - - - - 

 0230تخفيضات ودفع فروقات ضريبة الدخل لسنة 
- - - - - - - 

 55,601,,015 016,666,666  60,,501       -            -        55,,140,,     455,,5,60 0230تشرين االول  13األرصدة كما في 
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 2222قائمة التدفقات النقدية التخطيطية لسنة 
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 0202التخطيطية لسنة 

 الف دينار

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

  4,702,858                صافي ارباح السنة قبل الضريبة

   ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في إندثارات واالطفاءات الفترة

    -                             ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في خسائر بيع الموجودات الثابتة

   تنزل ضرائب الدخل المدفوعة خالل السنة

   األنخفاض وتضاف الزيادة في مخصص التسهيالت األئتمانية المباشرةينزل 

  4,123 ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في تخصيصات متنوعة

 (513,504) ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في مخصص ضريبة الدخل  

  4,301,444                الربح التشغيلي قبل التغير بالموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (0,125,524) يضاف األنخفاض وتنزل الزيادة في التسهيالت االئتمانية المباشرة األن

  01,135,101 يضاف األنخفاض وتنزل الزيادة في الموجودات االخرى

 (8,524,235) ينزل االنخفاض وتضاف الزيادة في ايداعات زبائن،ودائع ادخارية واستثمارية

  45,800                     ينزل اإلنخفاض في تأمينات الزبائن ومطلوبات أنشطة مصرفية 

   ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في تمويل المشاريع 

  88,455 تضاف الزيادة وينزل اإلنخفاض في حسابات دائنة أخرى )مطلوبات أخرى(

  31,507,058              النقد المستلم والمدفوع من والى التشغيل

    

  38,800,423 صافي التدفقات النقدية المستلمة )المدفوعة( من األنشطة التشغيلية

   التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية:

   ينزل المدفوع النقدي في االستثمارات في سندات حكومية 

 (45,222,222) يضاف المباع في إستثمارات أسهم شركات وتنزل المشتراة منها 

  407,520 ينزل مشتريات ممتلكات، مباني ومعدات *

 (143,720) ينزل الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ

   ينزل المدفوع النقدي على نفقات ايرادية مؤجلة

    -                             ومعداتيضاف المستبعد والمباع من الممتلكات، مباني 

    -                             التسويات في مخصص الممتلكات المباعة والمشطوبة

 (44,741,128)            صافي التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

    -                             )المكتتب نقداً(تضاف زيادة رأس مال 

  025,801                   تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في األحتياطي األلزمي 

 (4,314,454) توزيع األرباح

  1,008,811 التسويات في الفائض المتراكم **

    -                             تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في العجز المتراكم

    -                             تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في األحتياطيات األخرى)عام وتوسعات(

    -                             تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في أحتياطي تقلبات أسعار العملة

 - التمويلية صافي التدفقات النقدية من األنشطة

 (08,302,024) الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

  301,813,278            النقد في بداية المدة

  355,532,371            النقد كما في نهاية الفترة

  ( كنسبة نمو للموازنة التخطيطية عن الموازنة الفعلية كما في 5 – 3تم أخذ نسبة ) %13/32/0230 . 
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 0202لــلــســنــة الــمــالــيــة يــة طيطوازنـــة الــتــخالــمـــ

 

 

 : نــبـــذة تــاريــخــيــة  -1

 

 61457وبموجب شهادة التأسيس المرقمة  4/5/0222تأسست شركة سما بغداد للتحويل المالي بتأريخ 

مليار دينار عراقي بتأريخ ( 45)الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات وقامت الشركة بزيادة رأسمالها الى 

وأكتملت األجراءات القانونية الالزمة  00562بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم  11/12/0215

بتعديل المادة األولى من عقد تأسيس الشركة من شركة سما بغداد للتحويل المالي الى مصرف سما بغداد 

بموجب كتاب دائرة  11/1/0217بتأريخ  دينار عراقيمليار  (122)مال الشركة الىأساألسالمي وزيادة ر

 12/2/0217مليار دينار عراقي بتأريخ  (052)وزيادة رأسمال الشركة الى  555تسجيل الشركات المرقم 

 .وأنتهاء إجراءات تحول النشاط 1/7/662بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 

 1542والمتخذ بجلستِه المرقمة  0217لسنة  26وأستناداً لقرار مجلس أدارة البنك المركزي العراقي المرقم 

بالموافقة على منح مصرف سما بغداد األسالمي لألستثمار والتمويل الرخصة النهائية  5/7/0217في 

 لغسمكافحة وقانون  0215لسنة  44المرقم  المصارف األسالمية رسة العمل المصرفي بمراعاة قانونلمما

تم  4/6/0217في  2/5/12540بموجب كتابهم العدد  0215لسنة  42المرقم  وتمويل األرهاب االموال

نور العراق )الى ( والتمويل سالمي لألستثمارسما بغداد األ)على الموافقة بتغيير أسم المصرف من  الحصول

وقد  12/2/0217في  17662بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ( األسالمي لألستثمار والتمويل

المصرف على  حصل . 11/5/0217عتباراً من أ باشر المصرف باعماله الرسمية وفتح األبواب أمام الزبائن

وهي مجموعة من الشهادات الدالة على تطبيق نظام تأكيد الجودة في المؤسسات  ISOشهادات متقدمة في 

 المالية وتمثل قدرة المصرف على تلبية المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة وهي شهادة أمن المعلومات

(ISO 08223)،(ISO 00123) شهادة أستمرارية االعمال، (ISO 02222) شهادة تكنولوجيا المعلومات

،(ISO 0223)  شهادة أدارة الجودة. 
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 النقد ومافي حكمه 

يتمثل النقد ومافي حكمة جميع االرصدة النقدية الفعلية في خزينة المصرف والبنك المركزي العراقي والمصارف المحلية 

 -حسب نوعه وكما يلي : ات والحسابلبعض والخارجية وتم أخذ نسب تخطيطية 

  نقود خزائن المصرف : بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي يجب أن اليقل النقد المحتفظ به في خزائن المصرف

 % من أجمالي الودائع الجارية.5عن 

  ائع من الودائع الجارية والود% 35االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي : يحتجز البنك المركزي العراقي نسبة

 االدخارية واالستثمارية واليجوز التصرف به اال بعد موافقة البنك المركزي العراقي .

  كتأمينات خطابات الضمان الممنوحة 8احتياطي تأمينات خطابات الضمان : يحتجز البنك المركزي العراقي نسبة %

 من قبل المصرف .

 

 االدارة العامة  البيان
الفرع 

 الرئيسي 
 فرع الشورجة 

فرع 

 المنصور

فرع 

 جميلة 
 الرصيد

 58,503,310 - - - - 58,503,310 البنك المركزي العراقي / الجاري

 18,038,854 31,075 57,545 15,457,353 3,257,808 007,355 نقود في خزائن المصرف

البنك المركزي العراقي / مزاد 

 العملة
04,413,053 - - - - 04,413,053 

خطابات البنك المركزي تأمينات 

 الضمان
757,105 - - - - 757,105 

األحتياطي القانوني لدى البنك 

 المركزي
0,315,488 - - - - 0,315,488 

 - - - - - - مقاصة -نقد في الطريق 

 300,751,055 31,075 57,545 15,457,353 3,257,808 355,044,158 13/32/0230المجموع كما في 

 52,108,305 - - - - 52,108,305 البنك المركزي العراقي / الجاري

 5,770,225 34,305 50,110 1,545,735 3,280,475 0,280,048 نقود في خزائن المصرف

البنك المركزي العراقي / مزاد 

 العملة
05,185,584 - - - - 05,185,584 

البنك المركزي تأمينات خطابات 

 الضمان
785,400 - - - - 785,400 

لدى البنك األحتياطي القانوني 

 المركزي
0,387,378 - - - - 0,387,378 

 - - - - - - مقاصة -نقد في الطريق 

 355,827,451 34,305 50,110 1,545,735 3,280,475 352,707,504 0202ـوع المخطط لسنة المجمــ

 

 الموازنة التخطيطية للنقد ومافي حكمة
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المصارف اإلسالمية ومن طبيعتها المميزة ، حيث يطلق عليها العلماء والخبراء يعتبر نشاط االستثمار والتمويل عصب 

 بأنها مصارف استثمارية تساهم فى تحقيق التنمية االقتصادية طبقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .

والحسابات االستثمارية  وتقوم المصارف اإلسالمية بتجميع المدخرات بأدوات استثمارية متنوعة منها : الحسابات الجارية ،

ألجل ، وحسابات التوفير االستثمارية ، وصكوك المضاربة واالستثمار اإلسالمية وغير ذلك  ويحكم ذلك عقد المضاربة فى الفقه 

اإلسالمى ، حيث يمثل أصحاب الحسابات االستثمارية رب المال ، ويمثل المصرف اإلسالمى رب العمل ، وتوزع عوائد االستثمار 

 ا حسب االتفاق الوارد فى العقد .بينهم

وتستثمر المصارف اإلسالمية األموال المجمعة والفائض من أموالها الذاتية فى تمويل المشروعات االستثمارية المختلفة بصيغ 

ستثمار تمويل مختلفة من أهمها المضاربة والمشاركة واإلجارة والمرابحة والسلم واالستصناع والتجارة فى األوراق المالية واال

 فى العقارات .. ونحو ذلك ، ويحكم ذلك أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية . 

ومن موجبات نجاح نشاط االستثمار والتمويل فى المصارف اإلسالمية وجود خطة متكاملة تساعد فى الرقابة وتقويم األداء 

موعة من المعايير والمؤشرات فى إطار المقاصد واتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية الرشيدة ، ويتم هذا كله طبقا لمج

 المشروعة ألهداف المصرف اإلسالمى وسياساته االستراتيجية .

الموازنة االستثمارية والتمويلية خطة مستقبلية لعمليات تجميع المدخرات فى صورة حسابات جارية  تعتبرومما سبق أعاله 

واستثمارية وصكوك مضاربة ونحو ذلك ، وتوظيفها فى تمويل المشروعات المختلفة خالل فترة مقبلة طبقا ألحكام ومبادئ 

السائدة والمطابقة لشرع هللا ، بهدف المساعدة فى التخطيط الشريعة اإلسالمية ، وفى ضوء أسس ومعايير االستثمار والتمويل 

 .والرقابة وتقويم األداء واتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية المختلفة

 

 

 

 

خطيطيةالت ستثمارية والتمويليةالموازنة األ  
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  أنطالقا من توجهات المصرف الستخدام موارده المالية بصوره تضمن له تحقيق عوائد مع مخاطر منخفضة والمساهمة في

االقتصادي للبلد للتوجه نحو أنشاء مشاريع أستثمارية أستراتيجية تحقق مجموعة أهداف في وقت واحد حيث تم  القطاعأنعاش 

أبراج العراق لألستثمار والتطوير العقاري (  -شركتي ) جوهرة بغداد لألستثمار والتطوير العقاري المساهمة في زيادة رأسمال 

نجوم حيث تعتبر هذه المساهمة أستثمارت طويلة االجل وسيتم  8ندق نشاء مول تجاري بمواصفات عالمية مع فغرض أل

 االعتراف بعوائد االستثمار عنده تحققه أي بعد أكمال أنشاء المشروع خالل الفترة الزمنية المحدده .

 

 

 

 0202التخطيطية لسنة ة ــاريــمـــثــتـــة األســوازنـمـال
 المبالغ القرب الف

 13/32/0230 0202المخطط لسنة  البيان

  2  2 الصكوك االسالمية 

  2  2 شهادات االيداع االسالمية 

  2  45,222,222 أستثمارات في الشركات الزميلة

  2  45,222,222 المجموع
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بأعتبار التمويل هو الثقة التي يمنحها الـمـصرف للــزبـون  االسالميه للمصارف عوائدم مصادر المن أه ل األســالميالتمـويـ يـعـد

ـبـنـك الـمـركـزي الـعـراقي متطلبات المتوافقة مع مـعـه آلتــاحة مـــبــلـغ مــعين السـتخدامـه وحـسـب صـيـغ الشرعية االسالمية و

  -تهدف الى : التيوقطاعات االجتماعية واالقتصادية ده ومعينة لتحقيق التكافل ولتنمية وتطوير كافة الراض محدوالغــــ

 . دعم الشباب 

 . زياده الشمول المالي 

 . دخول في سوق المنافسة مع المصارف الحكوميه واالهلية 

 . استقطاب اكبرعدد من الزبائن 

 . تنوع في العمل المصرفي اإلسالمي 

 

المناسبه  المتكامله مع التمويالت المصرفيهوفر الحلول المصرفيه تو شرائح معينة من المجتمعحتياجات أمج االبر تلبي هذهحيث 

  -والتي تشمل :

 التمويل بصيغه المرابحات لآلمر بالشراء -: وآل  ا

 -وتتضمن مجموعه من الخيارات المرنه والمزايا المنافسه تجعل من السهل تحقيق الحتياجات الشخصيه ومن هذه التمويالت :    

 . تمويل ألغراض الزواج 

  شراء سيارات . غراضألتمويل 

 ض التعليم .اغرتمويل أل 

 ض شراء األثاث تمويل لغرض السفر والسياحة .اغرتمويل أل 

 العالج .ض اغرتمويل أل 

 

 تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطة  -ثانيآ : 

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحدى المحركات الرئيسية لعجله النمو االقتصادي في البلد ال سيما في ضل الحاجه المتزايده    

هذا المنطلق اصبح هدف تمويل هذا لخلق فرص العمل ومواجهه مشكله البطالة ورفع معدالت التنميه االقتصاديه واالجتماعيه من 

القطاع وتمويله  من اوليات الخطط المستقبليه للقسم ويسعى جاهدا لتهيئة البيئة  المصرفيه المناسبه للتعامل مع هذه المشاريع وذلك 

 من خالل خلق برامج تمويليه تتناسب مع الشريعه االسالميه .

 -:االجاره المنتهيه بالتمليك  -ثالثا : 

 تمويالت االسالميةطى في مجتمعنا ويسعى قسم المشاكل االيجار ألغراض السكن من المشاكل التي تعاني منها الطبقه الوستعد 

العداد برنامج متكامل لمنح  تمويل االجاره المنتهيه بالتمليك للتخفيف من هذه المشاكل و الحــــد من أرتفاع معدالت االيجار حيث 

 بات المواطن في تملك دار بصيغ تمويل تتناسب مع الشريعه االسالميه .يسعى البرنامج في تحقيق طل

   -:( redit CardCلبطاقات االئتمانية ) ا  -:  رابعا

تعد البطاقات االئتمانية من أهم الخدمات المصرفية والتي اخذت حيزا كبيرا في مجال تقديم الخدمات للزبائن وذلك لسهولة حملها 

 سحب االموال من مختلف البنوك وبمختلف العمالت وغيرها من المزايا .وتوفير أمان أكثر من حمل النقود وأمكانية 

 

ة  ـديـهـعـتـة والـديـقـنـة الـيـالمـساألالت ـويـمـتـال  
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 0202التخطيطية النقدية  موازنة التمويالت األسالمية

 
 

 

المبالغ القرب 

 الف

 الرصيد فرع جميلة  فرع المنصور فرع الشورجة  الفرع الرئيسي  البيان

 1,335 - - - 1,335 القرض الحسن

 44,053,348 1,303,822 - 5,003,052 15,748,408 أفراد -المرابحة 

 1,558,022 - - - 1,558,022 شركات -المرابحة 

 - - - - - شركات -المضاربة تمويل 

إيراد مضاربة مستحق غير 

 شركات -مقبوض 
- - - - - 

 - - - - - تنزل التخصيصات:

مخصص الديون المشكوك 

 في تحصيلها
- - - - - 

المجموع كما في 

13/32/0230 
10,438,730 5,003,052 - 1,303,822 48,713,450 

 1,388 - - - 1,388 القرض الحسن

 أفراد -المرابحة 

15,554,44510

4 

5,144,75015

2 

3,522,22

2 
1,303,822 45,513,235 

 1,520,780 - - - 1,520,780 شركات -المرابحة 

 - - - - - شركات -تمويل المضاربة 

إيراد مضاربة مستحق غير 

 شركات -مقبوض 
- - - - - 

 - - - - - تنزل التخصيصات:

مخصص الديون المشكوك 

 في تحصيلها
- - - - - 

المجموع المخطط لسنة 

0202 
42,382,405 5,144,782 

3,522,22

2 
1,303,822 52,318,255 

 

  ( في منح التمويالت النقدية .4 – 3تم أخذ نسبة تتروح بين ) % 

  سيتم التوسع بمنح تمويالت لزبائن فروع المصرف كافه . 0202ضمن الموازنة التخطيطية لسنة 

 

 

 

 



16 | P a g e  
 

 0202تخطيطية  إسالميةأيرادات أنشطة صيرفة 

 

 المبالغ القرب الف

 الرصيد  فرع جميلة  فرع المنصور فرع الشورجة  الفرع الرئيسي  البيان

 1,020,705 04,411 - 407,122 1,172,351 مرابحة أفراد -أيرادات  

 40,255 - - - 40,255 مرابحة شركات -أيرادات  

 - - - - - شركات -أرباح مضاربة 

 - - - - - أفراد -المشاركة أرباح 

 - - - - - شركات-أرباح المشاركة 

 504,752 - 504,752 - - أيرادات أجاره

 4,545,733 04,411 504,752 407,122 1,400,007 13/32/0230المجموع كما في 

 4,278,522 305,454 42,222 525,885 1,145,153 مرابحة أفراد -أيرادات  

 402,552 - - - 402,552 شركاتمرابحة  -أيرادات  

 - - - - - شركات -أرباح مضاربة 

 - - - - - أفراد -أرباح المشاركة 

 - - - - - شركات-أرباح المشاركة 

 504,752 - 504,752 - - أيرادات أجاره

 5,381,322 305,454 514,752 525,885 1,718,233 0202المجموع المخطط لسنة 

 

  ( مقارنة مع نمو منح التمويالت النقدية .4 – 3من )  االيرادات أعالهتم أخذ نسبة نمو % 

  0202أيرادات االجارة تخص أيجار محالت مبنى فرع المنصور ولن يتم أجراء أي زيادة على عقود االيجارات لسنة . 
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التخطيطية  خطابات ضمان ( -موازنة التمويالت األسالمية التعهدية ) أعتمادات 

 0202لسنة 
 المبالغ القرب الف 

 13/32/0230 0202المخطط لسنة  البيان

    -                                -                             تعهدات البنوك أعتمادات أطالع

    -                                -                             (8تنزل :تأمينات إعتمادات المستندية صادرة كشف رقم )

  30,402,707  30,550,135 التزام العمالء لقاء خطابات الضمان الداخلية

 (0,154,384) (0,423,058) تنزل: تأمينات لقاء خطابات الضمان

  32,255,804  32,057,257 مجموع األلتزامات التعهدية بالصافي منقول الى الموقف المالي

    -                                -                             نظامية أخرى خارج الميزانيةحسابات 

    -                                -                             ودائع عينية بحوزة المصرف 

    -                                -                             عقود ومستندات التسهيالت المصرفية 

  3,522,222  3,512,222 رهونات لقاء التسهيالت المصرفية

 
اال أن العميوالت سييتم أحتسيابها باالعتمياد عليى  0202 أن خطابات الضمان سييتم تمدييدها ليذا سييكون الرصييد كميا هيو فيي** 

 .التمديد 
حيائزة عليى د مع أحد وكاالت التصنيف الالمستقبلية ومواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة سيتم التعاق نظرا لتوجهات المصرف** 

( المنبثقيية عيين قييرارات بييازل لتصيينيف المؤسسييات المالييية فييي  External Credit Assessment Institutionمعييايير ) 

  العراق وهي

 Standard & Poor  

 Moody's 
 Fitch Ratings 
 Capital Intellingence 
 

( واعتميادات مسيتندية حكوميية  SOMOتصدير النفط الخام العراقي عبر شركة تسيويق الينفط )  لغرض فتح أعتمادات مستندية

 . خطابات ضمان لصالح الدوائر الحكومية أصدار وقبولو ( مليون دوالر 52لغاية ) 
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فهي المصدر الذي تستمد منه تليك المصيارف ’ الشك أن تجميع الودائع والمدخرات من أهم أنشطة المصارف االسالمية            

وبنياءا عليى ذليك فحسياباته تنقسيم اليى حسيابات جاريية وحسيابات أسيتثمارية ’ قدرتها عليى أجيراء عملييات التموييل واالسيتثمار 

الضمان فهو مضيمون عليى المصيرف ، أميا حسيابات االسيتثمار فيي المصيرف ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج ب

ليذا تسيعى البنيوك االسالمي فهي جوهر عمله وعملياتيه وتخضيع لقاعيدتي الغيرم بيالغنم ومين ثيم اليضيمنها المصيرف اال بشيروط 

مهور ) العمالء ( وذليك ألثبيات االسالمية كما تسعى منافستها البنوك التجارية على جذب وأستقطاب أكبر قدر ممكن من ودائع الج

قييدرتها علييى تمويييل أكبيير قييدر ممكيين ميين األسييتثمارات التييي التتنيياقض مييع أحكييام الشييريعة االسييالمية وال تتعييارض مييع قييوانين 

 وتعليمات البنك المركزي العراقي .

 

 علييى جييذب الودائييع االسييتثمارية حيييث أن  0202يسييعى المصييرف ضييمن الموازنيية التخطيطييية لسيينة  الودائييع االسييتثمارية : **

الحسابات االستثمارية في البنوك االسيالمية ) سيواء كانيت مطلقية أو مقييدة ( عليى أسياس عقيد المضياربة الشيرعية ) القيراض ( 

 هي عالقة أرباب المال بالمضارب ) عامل القراض ( . " المودعين " وبين البنكوالعالقة بين أصحاب الحسابات االستثمارية 

 0202الودائع الجارية التخطيطية لسنة موازنة 
 

 

المبالغ القرب 

 الف

 الفرع الرئيسي  البيان
فرع 

 الشورجة 

فرع 

 المنصور
 الرصيد  فرع جميلة 

 30,855 - - - 30,855 حساب جاري / قطاع مالي

حسابات جارية دائنة قطاع خاص / 

 شركات وجمعيات
30,331,173 48,511 - 

 
30,352,034 

دائنة قطاع خاص /  حسابات جارية

 أفراد
3,001,253 314,800 

18,83

0 
12,888 0,305,085 

 00,552 - - - 00,552 حسابات إدخار

 370,050 03,275,847 13/32/0230المجموع كما في
18,83

0 
12,888 03,115,525 

 30,054 - - - 30,054 حساب جاري / قطاع مالي

حسابات جارية دائنة قطاع خاص / 

 وجمعياتشركات 

33,457,20715

2 
47,227 - - 33,535,218 

حسابات جارية دائنة قطاع خاص / 

 أفراد
3,040,070 315,285 

43,40

3 
10,135 0,350,355 

 44,105 - - - 44,105 حسابات إدخار

 374,275 31,484,500 0202المجموع المخطط لسنة 
43,40

3 
10,135 31,810,402 

 

الموازنة التقديرية للودائع 

 الجارية 
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 0202اإليرادات وعموالت العمليات المصرفية التخطيطية لسنة 

   

المبالغ القرب 

 الف

 البيان
االدارة 

 العامة

الفرع 

 الرئيسي

فرع 

 الشورجة

فرع 

 المنصور

فرع 

 جميلة

مكاتب 

التمثيل 

 المصرفي

 الرصيد

 - - - - - - - عمولة الحواالت الداخلية

 عمولة الحواالت الخارجية
- 

0,452,40

2 
5 - - - 

0,452,40

5 

 - - - - - - - حواالتهاعمولة األعتمادات الصادرة 

 - - - - - - - مصاريف سويفت

 013,751 - - - - 013,751 - عمولة خطابات الضمان الداخلية

 487 - - - 7 482 - ايراد خدمات الكترونية

 8,003 - - - - 8,003 - الكترونيةايراد بطاقات 

 003,542 - - - 057,455 01,285 - عموالت مصرفية متنوعة

 - - - - - - - عمولة أصدار سفاتج

 5,280 - - - - - 5,280 عموالت دفاتر شيكات

 4,405 - - - - 4,405 - عموالت أيداع صكوك مقاصة

 580,755 - - - 538,011 354,775 18 عموالت مصرفية أخرى

 33,021 - - 45 405 0,520 3,004 مبيعات مطبوعات مصرفية

 13/32/0230المجموع كمافي 
7,242 

0,770,50

7 875,715 45 - - 
1,588,54

0 

 - - - - - - - عمولة الحواالت الداخلية

 عمولة الحواالت الخارجية
- 

0,400,40

7 
0,522 0,222 0,222 3,052 

0,528,38

7 

 - - - - - - - حواالتها الصادرةعمولة األعتمادات 

 - - - - - - - مصاريف سويفت

 015,402 - - - - 015,402 - عمولة خطابات الضمان الداخلية

 477 - - - 7 480 - ايراد خدمات الكترونية

 35,580 3,522 3,522 3,522 1,222 7,280 - ايراد بطاقات الكترونية

 128,783 1,522 1,522 1,522 081,714 01,518 - عموالت مصرفية متنوعة

 - - - - - - - عمولة أصدار سفاتج

 5,023 - - - - - 5,023 عموالت دفاتر شيكات

 4,575 - - - - 4,575 - عموالت أيداع صكوك مقاصة

 505,730 1,522 1,522 1,522 507,000 358,071 17 عموالت مصرفية أخرى

 30,011 45 45 45 414 0,500 3,050 مبيعات مطبوعات مصرفية

 13/32/0230في المجموع كما
7,023 

0,042,07

3 727,257 32,545 32,545 0,805 

1,878,41

8 
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  ( كنسبة نمو لاليرادات .4 – 3تم أخذ نسبة تتروح من ) % 

  المتحققة من تقديم خدمة الحواالت السريعة  % من ايراد الحواالت الخارجية32أخذ نسبة يتم(Western Union  ) 

 كدعاية وأعالن عن تقديم هذه الخدمة .
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شهدت السنوات االخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تطورات هائلة في مختلف المــجـــاالت   

مــتــلــكــة االقـــــــــــــتــــــــصاديــة و العلمية والتكنلوجيا وغيرها . حيث أصبح تقدم األمــم ورقـــيــــهـــا يــقـــاس بــمــا تــ

 عـــــلـــــمي وتــــكنلوجيا متطورة ومنها تكنـلوجيا المعلومات . مــن خـــزين

تقنية المعلومات واالتصاالت من األقسام االساسية في القطاع المصرفي ، لما لــه دور بـــــارز فـــي حــــوسبـة قسم يعتبر و

اعــمال المصرف بما يتواكب مع أحدث التطورات في عالم التقنية واالتصاالت حيث يتولى هذا القسم مجموعة من المهام 

ها بــشـــكل مــبـاشر بها، واخرى مساندة الى اقسام المصرف المختلفة بما يضمن المتنوعة والمـتـداخــلـــة و يرتبط بعــضــ

نظم والعمليات المصرفية االساسية والمساندة وفقاً الفضل المــمـارســات الــعـــالمـــيــة وبما التسيير و تطويرومراقبة وتدقيـق 

الـقـطـاع الـمـصـرفي فـي مجال تقنية وأمن المعلومات يحقق ستراتيجية المصرف، باالضافة الى دورها المهم في تطوير 

واالتصاالت ومساعدة متخذي القرار فـي تـحقـيـق أهـداف الـمـؤسسـة والـتـحول الى الحوكمة األلكترونية والتي تؤثر بشكل 

 مباشر على تمكينها من تنفيذ عملياتها ضمن الهيكل التنظيمي الجديد.

 مجموعتين من المهمات: اساسية، ومساندة، وكما يأتي:ويمكن تقسيم مهمات القسم الى 

 أوالً: المهمات االساسية قسم تقنية المعلومات واالتصاالت:

االسهام في إعداد الخطط الستراتيجية ومتابعة المبادرات الستراتيجية، واعداد خطط العمل السنوية في مايخص مجال  .3

 تقنية المعلومات واالتصاالت.

الداخلية للمصرف وزيادة التناغم واالنسجام التقني في العمل بين فروع واقسام المصرف المختلفة، من تحسين بيئة العمل  .0

جهة، وبين المصارف والمصرف من جهة اخرى، االمر الذي يستوجب توافقا للمستوى التنظيمي بين هذا القسم واالقسام 

 االخرى.

ً باالنظمة الخبيرة المتكاملة ضمن ستراتيجية  (Data Centersاعداد، وتطوير، وادامة مراكز البيانات ) .1 ، مصحوبا

الى  المصرف  وتماشيا مع التطورات المتحققة في تقنية المعلومات واالتصاالت المصرفية وبناء الخبرة داخل االنظمة 

 جانب تحقيق التخصصية العالية.

ت، وانشاء مواقع بديلة آمنة، داخل وخارج إعداد خطط االستجابة السريعة في حال تعرض الخوادم للحوادث او االختراقا .4

العراق، واستمرارية العمل، وتفادي مشكالت االنقطاعات والتوقفات وتجهيز مواقع النسخ االحتياطي، ومتابعة الخزن 

 االحتياطي.

، الدارة عملياتة ( Core Banking System)العمل بالتسيق مع االقسام  على اعتماد "النظام المصرفي الشامل"  .5

 الساسية .ا

 قسم تقنية المعلومات
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اعتماد بنية امن المعلومات واالتصاالت، بعناصرها الرئيسة )السرية، والسالمة، وتوافر البيانات(، وتحقيق التوافق مع  .5

 Information Systems Audit and Controlمع ) وكذلك(ISO 02222)، (ISO 08223)االيزو

Association, ISACA)     

لومات ووضع الضوابط المناسبة لها مثل )النسخ االحتياطي، الحماية ضد الفايروسات، ادارة المخاطر المتعلقة بتقنية المع .8

 االختراقات،...(.

 .(Business Continuity Plan)استمرارية العمل  إعداد وتفعيل وتطويرخطة  .7

ونزاهتها ، (Security)، وسريتها ( Availability )وضع نظام المن المعلومات لضمان استمرارية توافر المعلومات  .0

(Integrity ). 

 .اقسام المصرفتقديم البيانات الالزمة لدعم عملية اتخاذ القرار والتنبؤ االقتصادي داخل  .32

تأمين االتصال مع فروع المصرف وانشاء الشبكات الداخلية والخارجية وادامتها حسب متطلبات العمل ومتابعة تطورات  .33

تخفيض المخاطرة التشغيلية، وتدنية التكاليف بكل مايخص مجال تقنية السوق، وتوجيه اقسام المصرف لتشجيع االبداع، و

 المعلومات .

وضع برنامج لتأهيل وتدريب العاملين في ادارة تقنية المعلومات واالتصاالت كل حسب إختصاصه ومتطلبات عمله لضمان  .30

 مواكبة التطورات الحديثة.

واالشراف على تنفيذ الخطط الالزمة لضمان تسليمها ضمن إقتراح البرامج والمشروعات الالزمة للقسم، وادارتها،  .31

 الجدول الزمني والمواصفات الفنية والموازنة المخصصة لها.
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 ثانياً: المهمات المساندة المقدمة من قسم تقنية المعلومات واالتصاالت لالقسام االخرى:

مساندة لهذه االنظمة )من ادارة، وادامة، وصيانة، وتشغيل( حوسبة اعمال جميع اقسام المصرف من خالل تقديم خدمات  .3

ونظرا لتخصصية هذه األعمال، ستقوم مجموعة من االقسام والشعب المتخصصة في الهيكل التنظيمي الجديد لقسم  تقنية 

 المعلومات واإلتصاالت بتنفيذها.

 في المصرف.تقديم الدعم اللوجستي المتواصل النتظام تنفيذ جميع األنظمة العاملة  .0

 تدريب وتطوير الموارد البشرية في تخصصات مجال تقنية المعلومات واالتصاالت تلبية لمتطلبات اقسام المصرف. .1

االسهام في تخصيص الموارد البشرية، والمالية، والمادية، والمعلوماتية، وتحديد االدوار والمسؤوليات، ووضع  .4

 السياسات.

 المصرف، وفي المراسالت االدارية الداخلية والخارجية كافة.تطبيق االرشفة االلكترونية لعمليات  .5

( وتشغيل وصيانة االجهزة المرتبطة و فيما يخص هذة االنظمة، ومتابعة العمل على IIBNمتابعة شبكة ربط المصرف ) .5

 الشبكة، وتأمين طرق االتصال بها .

 صراف ألي والمساهمة في مشروع توطين الرواتب .(  52وشراء ) عمل نظام الدفع االلكتروني واصدار البطاقات  متابعة .8

 -: 0202وفيـما يــلي المــبــالغ التقديرية للبرامج واألنظمة الـــمـــتـــوقـــع التعاقد عليها لسنة 

 قـــــســــــم تــــــــــــقـــــنـــيــــــة الـــــــمــــــــــعـــــــلـــــومـــــــــــــــــــــات

   

 مالحظات  ما يعادل دينار المبلغ بالدوالر التفاصيل 

Computers 0,2229 32,722,222  يتم تقييده على الموجودات 

خارج العراق لقسم تقنية   المشاركة بدورات تدريبية

 المعلومات
 يتم تقييده على المصروفات  37,222,222 35,2229

اجهزة الكشف عن الثغرات وتفعيل الحماية على 

 الشبكة الداخلية 
 يتم تقييده على الموجودات  33,022,222 32,2229

Monitoring System 02,2229 04,222,222  يتم تقييده على الموجودات 

Storage Devices 30,2229 34,422,222  يتم تقييده على الموجودات 

N.W Wireless P0P 35229 3,722,222  يتم تقييده على الموجودات 

 يتم تقييده على الموجودات  12,222,222 05,2229 (52شراء راوترات للصرافات االلية )

 يتم تقييده على المصروفات  35,482,222 31,2229 أشتراكات أضافية االنترنيت 

Lenovo Servers(4) 372229 03,522,222  يتم تقييده على الموجودات 
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 0202المصاريف الفعلية التي سيتم تقييده على سنة 

   

   

 EUR0,118154 اشتراك السويفت السنوي والشهري 

يـتــم تقييده على المـصروفات علما أن 

 0,118154تكلفة االشتراك السنوي ) 

( يورو وكلفة االشتراك الشهري ) 

 ( يورو   355

 يــتـم تقييده على المـــــصروفات  Website and Email server hosting 0,1129االشتراك السنوي 

 االشتراك السنوي لألنترنيت

 يـــتــم تقييده على المــصروفات  EarthLink    17,5509شركة 

 يـــتــم تقييده على المــصروفات  Pure Line 31,5229شركة 

 يـــتــم تقييده على المــصروفات  Scope Sky 30,2229شركة 

  SMSاشتراك خدمة ال 
052,222IQD يـتم تقييده على المــــصروفات 

Zain – Asia Cell 

 االنظمة االلكترونية

 يـــتــم تقييده على المــصروفات  BANKS  52,2229االشتراك السنوي لصيانة نظام 

Oracle License For Banks 01,3409 يـــتــم تقييده على المــصروفات 

Internet Mobile Application 5,0529 يـــتــم تقييده على المــصروفات 

Oracle License For IBS 34,5179 يـــتــم تقييده على المــصروفات 

Credit Card Settlement 0,0529 يـــتــم تقييده على المــصروفات 

 يـــتــم تقييده على المـــصروفات  35,7359 االشتراك السنوي لشركة تومسن رويتر 

% من قيمة 03بنسبة  AMLاالشتراك السنوي لصيانة نظام 

 العقد 
 يــتــم تقييده على المــــصروفات  45,2229
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يسعى المصرف الى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات االسالمية للزبائن من خالل تطوير هذه المنتجيات 

تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال وعلية يجب  وتمثيل مصرفي ومكاتب  والسعي لفتح فروع جديدة

أسيتثمارية والتيي تيم  منها موازنيات رأسيماليةعلى المصرف وضع خطط وموازنات رأسمالية تقديرية 

 الفيروعحييث تحتياج خطية فيتح ومكاتيب التمثييل المصيرفي  موازنية فيتح الفيروع ذكرها سيابقا ومنهيا 

 وتحدييد كليف .  الى دراسة متأنية ودقيقة بسبب االوضاع التي يمر بها البلدومكاتب التمثيل المصرفي 

لسينة  خميس مكاتيب تمثييل مصيرفيومين المتوقيع فيتح  والكيوادر التشيغيليةشراء الموجيودات الثابتية 

0202 . 

االدارة والميوارد البشيرية  وهنا تكمن مسؤولية قسم الموارد البشرية في أن ييوازي بيين موازنية قسيم

وبين االهيداف والخطيط التنظيميية االسيتراتيجية التيي يهيدف المصيرف فيي الوصيول أليهيا حييث غالبيا 

( بييدال" مين مصييدر دخييل  Cost Canterمياينظر الييى قسيم المييوارد البشيرية علييى أنيه مركييز تكلفية ) 

 ريف االخرى . ولذلك قد يكون المركز االكثر تفحصا في تخفيض كلف النشاط والمصا

 

 

 

 

 

 قسم الموارد البشرية 
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 على أساس الكلفة التاريخية الفعلية للموجودات الثابتة المشتراة سابقا .حتساب كلفة الموجودات الثابتة لمكاتب التمثيل المصرفي تم أ 

 ( صراف .52من ضمن خطة التوسع في الشمول المالي وتنفيذا لمتطلبات البنك المركزي العراقي بنشر صرافات أليه تم التعاقد على شراء ) 
 

 

 

 0202لسنة  الموازنة الرأسمالية ) الموجودات الثابتة ( التخطيطية

   

 المبالغ القرب الف

 األدارة العامة البيان
الفرع 

 الرئيسي
 فرع جميلة فرع المنصور فرع الشورجة

مكاتب تمثيل 

 المصرفي

كما في الرصيد 

13/32/0230 

 7,757,175 - 3,405,552 5,771,813 - - 3,540,204 أراضي بناء

 7,575,701 - 0,020,485 5,455,058 - - 0,452 مباني

 002,573 - 53,522 - 55,873 - 320,122 االت ومعدات

 034,150 - - - - - 034,150 وسائل نقل الركاب

 3,140,087 - 85,122 70,384 372,553 385,357 708,075 أثاث وأجهزة مكاتب

 0,203,084 موجودات غير ملموسة ) أنظمة (
 

5,174 5,258 5,522 - 0,328,105 

 587,158 - 10,725 15,283 310,300 10,742 144,537 ديكورات وتركيبات وقواطع

 305,130 - - - - - 305,130 مشاريع تحت التنفيذ

 5,222,322 - - - - - 5,222,322 مصاريف فتح الفروع

 07,020,822 - 1,722,140 30,484,222 174,017 020,227 33,114,430 13/32/0230المجموع كما في

 7,757,175 - 3,405,552 5,771,813 - - 3,540,204 ي بناءأراض

 7,575,701 - 0,020,485 5,455,058 - - 0,452 مباني

 002,573 - 53,522 - 55,873 - 320,122 االت ومعدات

 034,150 - - - - - 034,150 وسائل نقل الركاب

 3,403,347 40,842 85,122 70,384 035,873 385,357 708,075 أثاث وأجهزة مكاتب

 0,328,105 - 5,522 5,258 5,174 - 0,203,084 موجودات غير ملموسة ) أنظمة (

 782,131 - 50,253 70,051 358,005 78,205 474,247 ديكورات وتركيبات وقواطع

 518,308 - - - - - 518,308 مشاريع تحت التنفيذ

 5,222,322 - - - - - 5,222,322 مصاريف فتح الفروع

 07,035,115 40,842 1,705,578 30,502,700 445,383 051,304 33,735,852 0202المجموع المخطط لسنة 
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 األندثارات واألطفاءات

      

 المبالغ القرب الف

 مكاتب تمثيل المصرفي فرع جميلة فرع المنصور فرع الشورجة الفرع الرئيسي األدارة العامة البيان
الرصيد كما في 

13/32/0230 

 313,555 - 11,340 08,224 - - 3,430 أندثار مباني ومنشآت

 45,882 - 8,842 30,503 32,238 - 35,100 أندثار اآلت ومعدات

 00,074 - - - - - 00,074 أندثار وسائل نقل وأنتقال

 303,871 - 33,507 31,280 05,585 05,000 335,320 أندثار أثاث وأجهزة مكاتب

 338,748 - 7,085 30,421 01,545 30,025 52,537 إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة

 135,207 - 742 852 728 - 131,503 إطفاء موجودات غير ملموسة

 - - - - - - - إطفاء ديكورات وتركيبات وقواطع

 711,248 - 50,105 315,012 52,344 18,414 518,341 13/32/0230المجموع كما في 

 313,555 - 11,340 08,224 - - 3,430 أندثار مباني ومنشآت

 11,320 - 8,842 - 32,238 - 35,145 أندثار اآلت ومعدات

 10,354 - - - - - 10,354 أندثار وسائل نقل وأنتقال

 031,380 5,433 33,005 30,105 10,538 05,405 304,307 أندثار أثاث وأجهزة مكاتب

 135,200 - 742 852 727 - 131,503 إطفاء موجودات غير ملموسة

 312,548 - 7,757 30,444 01,574 31,254 80,528 إطفاء ديكورات وتركيبات وقواطع

 755,542 5,433 53,785 300,515 55,005 10,480 550,434 0202المجموع المخطط لسنة 
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 0202لسنة  الموازنة التخطيطية لتكاليف الكوادر التشغيلية ) األجمالية (
   

 المبالغ القرب الف

 فرع المنصور فرع الشورجة الفرع الرئيسي االدارة العامة البيان
فرع 

 جميلة

مكاتب التمثيل 

 المصرفي

الرصيد كما في 

13/32/0230 

 3,240,058 - 18,147 45,154 013,720 338,204 537,410 العاملين -نقدية  أجور

 328,220 - - - 57,238 38,775 13,200 أجور أعمال أضافية

 387,050 - 8,235 7,451 40,058 30,815 322,800 مكافآت تشجيعية

 002,031 - 8,378 7,083 48,745 04,048 313,050 مخصصات مهنية وفنية

 002,031 - 8,378 7,083 48,745 04,048 313,050 مخصصات تعويضية

 005,053 - 35,520 30,875 08,420 12,505 310,557 مخصصات أخرى

 320,784 - 8,577 4,028 05,850 30,087 57,010 حصة الوحدة في الضمان

 5,712 - 442 442 0,282 - 0,772 تجهيزات العاملين

 5,204 - 441 451 155 3,500 0,311 نقل العاملين

 02,074 - - - 8,723 454 30,830 السفر واأليفاد ألغراض التدريب والدراسة

 33,073 - - - - - 33,073 أجور تدريب ودراسة

 303,701 - 1,084 1,503 05,020 34,520 81,578 ضرائب ورسوم متنوعة

 0,148,553 2 78,374 322,755 570,285 050,875 3,128,553 13/32/0230المجموع كما في 

 3,345,500 05,555 18,147 45,154 013,720 338,204 537,410 العاملين -نقدية  أجور

 328,220 - - - 57,238 38,775 13,200 أجور أعمال أضافية

 387,050 - 8,235 7,451 40,058 30,815 322,800 مكافآت تشجيعية

 017,715 37,500 8,378 7,083 48,745 04,048 313,050 مخصصات مهنية وفنية

 017,715 37,500 8,378 7,083 48,745 04,048 313,050 مخصصات تعويضية

 104,023 08,052 35,520 30,875 08,420 12,505 310,557 مخصصات أخرى

 300,187 30,524 8,577 4,028 05,850 30,087 57,010 حصة الوحدة في الضمان

 5,252 002 442 442 0,282 - 0,772 تجهيزات العاملين

 5,304 322 441 451 155 3,500 0,311 نقل العاملين

 02,074 - - - 8,723 454 30,830 السفر واأليفاد ألغراض التدريب والدراسة

 33,073 - - - - - 33,073 أجور تدريب ودراسة

 338,000 8,774 1,225 1,341 04,480 31,020 55,035 ضرائب ورسوم متنوعة

 0,535,582 372,758 75,035 322,477 575,550 053,187 3,122,072 0202المجموع المخطط لسنة 
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 -مصاريف الكوادر الوظيفية :

. حيث بلغ عدد الموظفين 0238منذو سنة ب تذبذب االوضاع االقتصادية للبلد ـسبـموظفين وذلك بـوية للـنـالوه سـح عـنـم مـتـم يـل -

وأن نسبة النمو في الجدول أعاله يمثل رواتب موظفي مكاتب  عقود .( موظف  02( موظف بضمنهم )  387)  13/32/0230لغاية 

 التمثيل المصرف والذي من المخطط تعينهم وفق الهيكل الوظفي المدرج أدناه .

عامل خدمة  –أمين صندوق  –محاسب  –تم تحديد الهيكل الوظيفي لمكاتب التمثيل المصرفي من خمس موظفين وكما يلي ) مدير مكتب  -

 . حارس (  –

دخل الموظفين تم أدراج الضرائب والرسوم ضمن تكاليف الكوادر الوظيفية لكون المصرف يقوم بتسديد ضريبة االستقطاع المباشر عن  -

. 

 -:واالدارية عمومية المصاريف 

 كما يلي :% وذلك بسبب سياسية تخفيض الكلف حيث تنقسم الى قسمين وهي 3تم تقدير أرتفاع المصاريف العمومية واالدارية نسبة  -

  -:ثابتةالمصاريف ال

وتم  13/5/0203ولغاية  3/5/0230حيث تم تسديد أيجار مبنى االدارة العامة والفرع الرئيسي لمدة سنتين من   -: أيجار المباني - أ

تقييد المبلغ على حساب المصاريف المدفوعه مقدما ويتم أطفاءها شهريا من حساب أستئجار مباني ومنشأت . كما تم تسديد أيجار 

 .ويتم أطفاءه شهريا من حساب أستئجار مباني ومنشأت  12/0/0204اية ولغ 3/32/0230فرع الشورجة لمدة خمس سنوات من 

, أجور  ( مليون أجور االستعالم االئتماني السنوي 5ثابته وهي ) يتم تسديد مبالغ أشتراكات سنوية  -االشتراكات واالنتماءات : - ب

ة المصارف الخاصة العراقية , أجور االشتراك ( مليون أجور االشتراك برابط 35( مليون , ) 45االشتراك بتقنية الكيبل الضوئي )

( أجور االشتراك في سوق العراق لالوراق المالية . وهناك أشتراكات سنوية تم ذكرها من  35بمجلة المصارف )مليون ونصف ( , ) 

 .قبل قسم تقنية المعلومات 

(  122 مبلغ ), ( الف عن أجور تدقيق الحسابات الفصلية من قبل البنك المركزي  522يتم أستقطاع مبلغ )  -أجور تدقيق الحسابات : - ت

( ماليين مناصفة  5. يتم تسديد مبلغ ) ( الف عن أجور أشراف ومتابعة  052أجور تدقيق الحسابات الختامية , مبلغ ) الف عن 

الفصلية  وفيما يخص أجور تدقيق الحسابات الختامية لمراقبي حسابات المصرف الخارجيين وذلك عن أجور تدقيق البيانات المرحلية 

 فهي تكون بنسب محددة من قبل مجلس مراقبة المهنة .

 -المصاريف المتغيرة :

دعاية وأعالن : يسعى قسم توعية الجمهور بنشر الثقافة المصرفية االسالمية والترويج للخدمات والمنتجات المصرفية وذلك عن  - أ

التواصل االجتماعي والمشاركة في فعاليات الشمول المالي وطبع لوحات توضيحية وارشادية طريق االعالنات على مواقع 

 ( .  Western Unionوبروشورات وترويج بطاقات السفر والترويج والدعاية لخدمة الحواالت السريعة )

االشتراك حسب عدد الخطوط المستخدمة أو اتصاالت عامة : يتم تقييد مبالغ أجور أشتراك االنترنيت الشهري والسنوي ويتم زيادة  - ب

التي يتم أضافتها بسبب التوسع في فتح الفروع أو المكاتب المصرفية  ويتم منح مخصصات أتصاالت عامة مقطوعة لألقسام التي 

 لديها أرتباطات عمل مع زبائن أو جهات خارج المصرف .
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 2222المصاريف األدارية التخطيطية لسنة 

    

 الف المبالغ القرب

 الفرع الرئيسي  االدارة العامة  البيان
فرع 

 الشورجة 
 فرع جميلة  فرع المنصور

مكاتب التمثيل 

 المصرفي

الرصيد كما في 

31/12/2219 

 436577 - 16215 86514 76443 - 266625 الوقود والزيوت

 586279 - 769 328 136276 156383 286523 المتنوعات / اللوازم والمهمات

 76941 - - - 543 169 76229 المتنوعات / قرطاسية

 226235 - 26233 26325 46715 - 126962 الكهرباء

 186768 - 36322 36242 368 - 116842 صيانة مباني ومنشات

 26978 - 123 16575 727 - 573 صيانة اآلت ومعدات

 166439 - - - - - 166439 صيانة وسائل نقل وأنتقال 

 66834 - - 125 - 16712 46999 صيانة أثاث وأجهزة مكاتب 

 46986 - - - 986 - 46222 خدمات أبحاث وأستشارات

 166172 - - 16892 - - 146282 دعاية وأعالن

 386732 - - - 26222 26422 346332 طبع ونشر 

 216387 - 612 339 76576 36217 96845 ضيافة

 186345 - - - 16312 136725 36312 نقل السلع والبضائع

 896436 - 36222 36223 156322 925 676224 أتصاالت عامة

 - 36759 السفر واأليفاد ألغراض النشاط

 

- 

 

- 36759 

 - 216555 - 1776393 أستئجار مباني ومنشأت

 

- 1986948 

 3246196 - 26622 26623 26623 - 2966328 أشتراكات وأنتماءات 

مكافأت لغير العاملين عن خدمات 

 مؤداة
336227 

- 415 - 56222 - 
386422 

 - 146552 أجور تدقيق حسابات أخرى 

 

- - - 146552 

 536343 - 36424 325 126224 36572 366262 مصروفات خدمية أخرى 

 9796125 2 216898 246267 886823 426899 8236238 31/12/2219المجموع كما في 
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 446213 - 16225 86599 76517 - 266871 الوقود والزيوت

 596862 16222 777 331 136429 156537 286828 المتنوعات / اللوازم والمهمات

 96272 16252 2 2 548 171 76321 المتنوعات / قرطاسية

 226255 - 26253 26348 46762 - 136292 الكهرباء

 186956 - 36353 36272 372 - 116958 صيانة مباني ومنشات

 36228 - 124 16591 714 - 579 صيانة اآلت ومعدات

 166623 - - - - - 166623 صيانة وسائل نقل وأنتقال 

 66922 - - 126 - 16727 56249 صيانة أثاث وأجهزة مكاتب 

 56236 - - - 996 - 46242 خدمات أبحاث وأستشارات

 186584 26252 - 16929 - - 146425 دعاية وأعالن

 396117 - - 2 26222 26424 346673 طبع ونشر 

 216851 252 616 342 76652 36247 96943 ضيافة

 186528 - - - 16323 136862 36343 نقل السلع والبضائع

 926832 26522 36232 36233 156455 934 676876 أتصاالت عامة

 36797 - - - - - 36797 السفر واأليفاد ألغراض النشاط

 2746867 356722 - - 626222 - 1796167 أستئجار مباني ومنشأت

 26648 26649 26649 - 2996291 أشتراكات وأنتماءات 

 

3276238 

مكافأت لغير العاملين عن خدمات 

 مؤداة
336337 

- 
419 

- 
56252 

- 
386826 

 146696 - - - - - 146696 أجور تدقيق حسابات أخرى 

 556126 16252 36438 328 126124 36626 366421 مصروفات خدمية أخرى 

 162716346 446222 226117 246512 1276941 416328 8116272 2222المجموع المخطط لسنة 
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 ية .( مليون عن مبادرة النشاطات المجتمع 5يتم التبرع شهريا بمبلغ )  -

الضرائب والرسوم هي مبالغ يتم تسديدها بموجب وصوالت قبض لصالح دوائر الدوله والمؤسسات  -

الحكومية وتتضمن رسوم تصديق محاضر مجلس االدارة , رسوم تصديق عقود االيجارات , أجور رسم 

 . أعالن ومهنه لكل فرع من فروع المصرف 

 0202المصاريف اآلخرى التخطيطية لسنة 

     

 المبالغ القرب الف

 فرع جميلة فرع المنصور فرع الشورجة الفرع الرئيسي األدارة العامة البيان
مكاتب تمثيل 

 المصرفي

الرصيد كما في 

13/32/0230 

 - 52,222 تبرعات للغير

 

- - - 52,222 

 00,130 - 101 - 052 - 03,555 تعويضات وغرامات

 318,574 - 14,552 - 00,242 - 72,704 ضرائب ورسوم متنوعة

 070,021 - 15,241 - 00,122 - 010,552 13/32/0230المجموع كما في 

 - 52,222 تبرعات للغير
 

- - - 52,222 

 00,130 - 101 - 052 - 03,555 تعويضات وغرامات

 317,705 3,052 14,552 - 00,242 - 72,055 ضرائب ورسوم متنوعة

 003,035 3,052 15,241 - 00,122 - 010,500 0202المجموع المخطط لسنة 
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ظائف االساسية التي تعمل على التحقق من تعتبر وظيفة الرقابة على كافة االنشطة المصرفية من أهم الو

أن المصرف يسير على وفق االهداف المخطط له ، وتعتبر الموازنات التخطيطية نموذجا رقابيا فعاال يمكن 

أن يؤدي دورا أساسيا في هذا المجال خاصة أذا تم أعداد الموازنات التخطيطية على أساس محاسبة 

لى أقسام فرعية ويتم ربط كل قسم بمسؤوليته عن االيرادات المسؤولية الذي يتطلب تقسيم المصرف ا

 والمصروفات المخططه في الموازنة . 

حيث أن أستخدام الموازنة التخطيطية في عملية الرقابة يمكن االدارة في المصرف من معرفة مدى مالئمة 

جميع أقسام المصرف الخطط واالهداف والسياسات الموضوعة مسبقا ومقارنة نتائج االداء الفعلي في 

لتالفي االنحرافات  التي تحدث أثناء التنفيذ الفعلي بالخطط واالهداف الموضوعة مقدما ومتابعة االنحرافات

 -مع االخذ بنظر االعتبار مايلي :المستقبلية 

 .التقدير  تجة عن عدم واقعية الخطة نسبة لسوءاالنحرافات النا - أ

 االداء . تحديد االنحرافات الناتجة عن عدم كفاية - ب

تحليل االنحرافات المخاطر لتحديد و أعداد تقارير نصف سنوية بالتعاون مع قسم أدارةب ويقوم قسم الرقابة

يتم تزويد القسم المالي بتلك و . والموازنة الفعلية وتقديم التوصيات الالزمة بين الموازنة التخطيطية

 على الموازنة التخطيطية المعدة مسبقا . تعديالتر ليتم أجراء الالتقاري

 

 

 

 

 

 

 الرقابة وتقويم االداء المالي في الموازنة التخطيطية 
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من االدوات الحديثة والمهمة التي تعتمد عليها المؤسسات المالية بتحليل وتقييم كافة  SWATيعتبر تحليل 

العوامل الداخلية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف التي يتسم بها كل عامل من 

ها االستراتيجية على أتخاذ قرارتوالداخلية العوامل الداخلية مع االستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية 

 . واختيار البدائل المناسبة لها 

يمتلك كوادرتشغيلية تتمتع و فية جيدهعالية وسمعة مصر أن المصرف يتمتع بسيولة نقاط القوة : .3

 بكفاءة مصرفية عالية .

بسبب في المصارف االسالمية عدم القدرة على جذب الودائع االدخارية واالستثمارية  الضعف :نقاط  .0

 المصرفي العام .  الودائع في القطاعتركز أغلب 

ضة والعائد أستغالل السيولة الفائضه في المشاريع االستثمارية ذات المخاطر المنخفالفرص :  .1

 . العمل على أعداد دورات تدريبية لزيادة كفاءة العاملين في القطاع المصرفي االسالمي .المرتفع 

 :التهديدات  .4

 

أن عدم أستقرار الوضع االقتصادي هو من أهم المعوقات التي تؤدي الى ظهور أنحرافات كبيرة  - أ

. حيث أن خفض أسعار صرف العمالت من قبل البنك المركزي أدى الى تقليل بين المخطط والفعلي 

حجم االيرادات بشكل كبير لكون المصرف أسالمي وفي سنواته االولى مما أدى الى المحاولة الى 

وتبرز صعوبة التنبؤ والتقدير بصفة خاصة في حالة الموازنات فض النفقات بقدر االمكان خ

 .تزاول النشاط ألول مرة  التي جديدةالف مصارلالتخطيطية ل

ال يحقق نِظـام الموازنات التخطيطية أهدافه المرجوة إذا لم تُـراَع  الجمود وعدم مراعاة المرونة: - ب

قضي بالسماح " بمراجعة وتحديث " التقديرات، خاصة إذا حدثت فيه اعتبارات المرونة والتي ت

وقائع جوهرية من شأنها جعل تلك التقديرات غير صالحة، عند قياس وتقييم األداء. ولكن مراعاة 

المرونة في النظـام ال يجب أن تفسر بشكل واسع يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر 

يطية هيبتها ويقل دورها الرقابي. ومن هنا يجب مراجعة وتحديث حتى ال تفقد الموازنات التخط

التقديرات التي يجب أن تقتصر على الظروف التي يحدث فيها تغيير جوهري يجعل التقديرات 

 األصلية للموازنة غير صالحة لالستخدامات المختلفة التي أُعدت من أجلهـا.

 

 

 

 

 

 

SWAT 


