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 2 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  ) 2020/  2019لسنة (  ولتحليل المالي المقارن للربع األال
  
 إيضاح حول النقدية وأرصدة لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية .1

  وتتضمن تفاصيل هذا البند كما يلي:      

 الفالمبالغ القرب 

  وجودات الغرف الحصينةم-1
31/3/2019 31/3/2020 

 نسبة النمو
  دينار  دينار

 %103 639,275 315,000  الصراف اآللي

 %32- 1,361,151 1,988,123 الفرع الرئيسي

 %100- 0 10,186,142 فرع الشورجة

 %100 201,178 118,970 فرع المنصور

 %9532 13,485 140 فرع جميلة

 %82- 2,215,089 12,608,375 ـــــوعالمجمــــــ

       لودائع لدى البنك المركزي العراقيا-2

RTGS 111,309,045 139,522,452 25% 

ICBS 306,609 436,693 100% 

 %0 0 0 غرفة المقاصة

 %84- 387,853 2,396,476 االحتياطي القانوني

 %100- 0 11,257,400 البنك المركزي/مزاد نقدي

 %100- 0 75,554,290 وشراء العمالت/حواالتمزاد بيع 
البنك المركزي/تامينات خطاب 

 الضمان
1,250,794 762,977 -39% 

 %30- 141,109,975 202,074,614 المجموع

       رصدة المصارف الحكومية ا-3

%4,27417,053298.99 المصرف العراقي للتجارة

 %298.99 17,053 4,274 المجموع

 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

 3 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
 

       رصدة المصارف المحليةا-4

 %9.59-72,50865,553 مصرف عبرالعراق/جاري

 %110.00 مصرف عبر العراق/حواالت

 %0.11-5,6365,630 مصرف سومر

 %1,4501,4500.00 مصرف الوركاء

 %90.03-730,02972,748 المجموع

      رصدة المصارف الخارجية ا-5

 %81-99,44318,934 بنك االردن

 %4,1268,920116 بنك فرانسبنك

 %7-23,74222,023 البنك العربي االفريقي

 %109,920324,593195 جاري/CSCبنكك 

 %14-11,99510,358بطاقات الدفع المسبق/CSCبنك 

 %59,50059,5000 تامينات/CSCبنك 

 %93-40,0762,607 الحساب الضامن CSCبنك 

 %1,6210    -                        بنك مصر

 %234,4820    -                        ويستر يونين

 %348,802683,03896 المجموع

 %33.01-215,115,660144,097,789 اجمالي الموجود النقدي

 

  حول الموجود النقدي :إيضاح  .1
  -لي :من خالل النسب المؤشرة في جدول الموجود النقدي يتبين لنا ماي

  بة ندوق بنس دة الص ي أرص اض ف بب -90.03أنخف ك بس ي ت% وذل زي العراق ك المرك يم البن عم
 اد .بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المز 31/10/2019في   9/3/436المرقم

  بة ي بنس زي العراق ك المرك دة البن ي أرص زي الع% 30-أنخفاض ف ك المرك يم البن بب تعم ك بس ي وذل راق
 د .بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المزا 31/10/2019في  9/3/436المرقم

  دة اع ارص بة أارتف ة بنس ارف الخارجي تر 96المص ريعة ويس واالت الس ة الح ي خدم تراكنا ف بب الش % بس
 يونين وفتح بنك مراسل ( بنك مصر) وزيادة اصدار البطاقات االلكترونية.

  
  
  
  
  
  
  



 

 4 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
                                       -:إيضاح تسهيالت إئتمانية مباشرة (مرابحة، مضاربة ومشاركة)أ  .2

  -تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

  
  

  
م ( ار رق ق معي م تطبي ة الم9ت ارة االئتماني اب الخس رض أحتس ة لغ ألدوات المالي ه         ) ل             توقع

ة المتوق ائر االئتماني ص الخس ود مخص يم قي م تنظ زي وت ك المرك ات البن ب تعليم ة و حس ع
  .ويتم احتسابه فعليآ 31/3/2020للتمويالت االسالمية النقدية والتعهدية ولغاية 

  
 - الستــثـــمــــــارات :ا -ب .1

 - ايداع(استثمارات في الشركات الزميله ):
  2020سنه   2019سنه  ارات في الشركات الزميلةاستثم

  22,000,000,000  22,000,000,000  ايداع اكتتاب شركة ابراج العراق

  23,000,000,000  23,000,000,000  ايداع اكتتاب شركة جوهرة العراق

  45,000,000,000  المـــجـــــمــــوع    
  
 وارده المالي تخدام م رف الس ات المص ن توجيه آ م ـاطانطالق ع مخــــ د م ق عوائ ه تحقي من ل ورة تض ر ة بص

ة اهم منخفض تراتيوالمس تثمارية اس اريع اس اء مش و انش ه نح د للتوج ادي للبل اع االقتص اش القط ي انع جية ة ف

راج  داد واب وهرة بغ ركتي (ج مال ش ادة راس ي زي اهمة ف م المس ث ت د حي ت واح ي وق داف ف ة اه ق مجموع تحق

دق العراق)  لالستثمار والتطوير العر ع فن ة م فات عالمي اري بمواص به نجوم ب 7اقي لغرض انشاء ممول تج نس

راف ب 3انجاز خالل  يتم االعت ل وس ل االج د سنوات علما ان مثل هذه المساهمة تعتبر من المساهمات طوي العوائ

 عند تحققه اي بعد اكمال انشاء المشروع خالل المدة المحددة .

  

 المبالغ القرب الف

 31/3/2020 31/3/2019    ــةالـــتـــــمويــــــــالت االســـــالمــــيــ   

 43,314,425 42,291,999 المرابحات / أفراد

 3,567,200 - المرابحات / شركات

 1,072,522 1,067,769 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 1,615 4,722 القرض الحسن

 47,955,762 43,364,490 المجموع



 

 5 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  

 - خ.ض ) : –غير مباشرة ( األعتمادات إيضاح تسهيالت إئتمانية   .ج2
  تفاصيل هذا البند هي كما يلي        

 31/3/2020 31/3/2019 االئتمان التعهدي 

 - - التزامات العمالء لقاء االعتمادات

 11,520,898 16,075,138 التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان 

 2,219,174 2,904,213 التأمينات النقدية 

 91,750 - سارة االئتمانية التعهدية مخصص الخ

 37,460 196,651 أيرادات مستلمة مقدما 
  

  مـن قـبل المصرف على الخطابات الممنوحة 15تـم حـجـز تـأمـينات خـطابات الضـمان %                                 

 لصالح البنك المركزي العراقي  .لشركات الصيرفة       

 دي لتعهــــــان ارادات المستلمـــة مقدمـــا أستـدراكــا يوميــــا ألربــــاح االئتمــتمثــل االيـ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 6 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  

 

  إيضاح حول التغيير بالتخصيصات إزاء كل سنة مالية.   3
    ومخصص مخاطر   وتخصيصات متنوعةالموجودات الثابتة ويتضمن هذا االيضاح لكل من تخصيصات     
  :امات التعهدية االلتز    

  المبالغ القرب الف)(                                                                                                          

 الرصيد االفتتاحي التخصيصات
 1/1من 
  31/1لغاية

 2/1من 
  28/2لغاية

  31/3/2020الرصيد كما في 

مخصص أندثار 
  ة الموجودات الثابت

2,486,970 2,486,970 2,486,970 2,695,020 

مخصص اندثار مباني 
 ومنشات

363,712 363,712 363,712 407,567 

مخصص اندثار االت 
 ومعدات

178,203 178,203 178,203 156,650 

مخصص اندثار وسائل 
 نقل وانتقال

133,176 133,176 133,176 143,894 

مخصص اندثار اثاث 
 واجهزة مكاتب

622,323 622,323 622,323 660,495 

مخصص ديكورات 
 وتركيبات وقواطع

250,205 250,205 250,205 279,016 

مخصص موجودات غير 
 ملموسة

939,351 939,351 939,351 1,047,398 

 1,532,101 985,458 1,532,100 1,532,100 التخصيصات االخرى
مخصص الخسارة 
 االئتمانية المتوقعة

1,000,098 1,000,098 14,641 1,072,522 

 0 0 0 0 مخصص الضريبة
مخصص مخاطر 

 االلتزامات التعهدية
103,500 103,500 103,500 91,750 

 367828 428502 428502 428502 تخصيصات متنوعه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 7 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  -حول األرباح والخسائر ( نسبة المصروفات الى االيرادات ) للفروع   :إيضاح  -أ . 4
  

 (المبالغ القرب الف)                                                                                                               
 
  -لتراكمية )  :احول األرباح والخسائر ( نسبة أرباح وخسائر الفروع ألجمالي االرباح إيضاح  -ب . 4
  
  

 المبالغ القرب الف )(                                                                                                              

نسبة  أرباح  2020- 3- 31
الفرع ألجمالي 

  االيرادات  المصروفات  الفروع األرباح المتحققة 
أجمالي الربح 

  والخسارة
 %258- 741,473-745,6264,153  االدارة العامة

 %340 70,395905,484975,879- الفرع الرئيسي

 %13- 37,698-182,345144,647 فرع الشورجة

 %41 79,767196,434116,667 فرع المنصور

 %9- 26,002-68,14542,143 فرع جميلة

 %100 287,373 1,292,861 1,005,488 المجموع
  
  بة ة نس كلت االدارة العام زء االكب258-ش ل الج ا تتحم ارة لكونه ا                % كخس اريف ومنه ن المص ر م

 ير ) .تبرعات للغ –أطفاء موجودات غير ملموسة / أنظمة  –أستئجار مباني ومنشأت  –( أشتراكات وأنتمائات 

  بة ا بنس ي أرباح رع الرئيس ق الف ائن     340حق ع الزب ذب ودائ ة يج روع الفعال ن الف ه م ك لكون            % وذل

 اتب (الشمول المالي) .ومنح التمويالت االسالمية والنقدية والتعهدية وتنفيذ مشروع توطين الرو

  

 رباح والخسائرمقارنة األ

  الفروع
31-3-2019 31-3-2020 

  االيرادات  المصروفات
كلف 
 النشاط

  االيرادات  المصروفات
كلف 
  النشاط

 180 4,153 847,93480,76310.5745,626  االدارة العامة

 0.08- 905,484 163,6012,323,2420.0770,395 الفرع الرئيسي

 1.26 144,647 261,789412,3500.63182,345 فرع الشورجة

 0.41 196,434 91,145178,4550.5179,767 فرع المنصور

 1.62 42,143 62,20830207468,145 فرع جميلة

 %78 1,292,861 1,005,488%1,426,6772,994,84048 المجموع



 

 8 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  

 

  ـة ـة نسب ـرع الشـورج كل فــ ك %-13ش ارة وذل ك  كخس اب البن ارة لكت ائن اش داعات للزب ود اي دم وج لع

 المركزي العراقي بحرمان المصارف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة االجنبية .

 م 41حقق فرع المنصور أرباحا بمقدار ه ول ار بنايت نح اي تمويالت لز% عن طريق أستالمه أليج تم م ائن ي ب

 الفرع 

  كخسارة ولم يحقق أرباح .9-شكل فرع جميلة نسبة %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


