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 2 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

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

  وتتضمن تفاصيل هذا البند كما يلي:      
المبالغ القرب الف

  وجودات الغرف الحصينةم-1
30/9/201930/9/2020 

 نسبة النمو 
  دينار   دينار

 %144 412,5951,005,000  الصراف اآللي

 %92- 5,709,420482,697 الفرع الرئيسي

 %100- 17,822,8050 فرع الشورجة

 %55- 338,962151,273 فرع المنصور

 %1001 2,05022,575 فرع جميلة

 %93- 24,285,8321,661,545 ــــــوعالمجمـــــ

      لودائع لدى البنك المركزي العراقيا-2

RTGS 25,915,069106,164,065 310% 

ICBS 205,3400 -100% 

 %0 00 غرفة المقاصة

 %94- 2,204,321139,324 االحتياطي القانوني

 %100- 11,055,1000 البنك المركزي/مزاد نقدي

 %100- 858,3250 ء العمالت/حواالتمزاد بيع وشرا

 %100- 130,587,030476,888 البنك المركزي/تامينات خطاب الضمان

 %37- 170,825,185106,780,277 المجموع

      رصدة المصارف الحكومية ا-3

 %89 4,2748,090 المصرف العراقي للتجارة

 %89 4,2748,090 المجموع

      رصدة المصارف المحليةا-4

 %144.14 67,808165,547 مصرف عبرالعراق/جاري

 %0.00 01 مصرف عبر العراق/حواالت

 %0.11- 5,6335,627 مصرف سومر

 %0.00 1,4491,449 مصرف الوركاء

 %131.81 74,468172,624 المجموع
  
  
  



 

 3 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  

      رصدة المصارف الخارجية ا-5

 %11- 19,31617,197 بنك االردن

 %100-  -                  10,801 نسبنكبنك فرا

 %100- 8,099,80722,023 البنك العربي االفريقي

 %0 263,797264,081 جاري/CSCبنكك 

 %30- 14,89810,358 بطاقات الدفع المسبق/CSCبنك 

 %0 59,50059,500 تامينات/CSCبنك 

 %122 48,311107,251 الحساب الضامن CSCبنك 

 %0 1,6211,621 بنك مصر

-                        ويستر يونين  234,483 0% 

 %92- 8,518,051716,514 المجموع

 %46.33- 203,707,810109,339,050 اجمالي الموجود النقدي
  
  حول الموجود النقدي :إيضاح  .1

  -من خالل النسب المؤشرة في جدول الموجود النقدي يتبين لنا مايلي :

 بة أنخفاض في ك بسبب -93 أرصدة الصندوق بنس رقمت% وذل ي الم زي العراق ك المرك يم البن   9/3/436عم
 بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المزاد . 31/10/2019في 

  بة ي بنس زي العراق ك المرك دة البن ي أرص ي % 37-أنخفاض ف زي العراق ك المرك يم البن بب تعم ك بس وذل
 د .بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المزا 31/10/2019في  9/3/436المرقم

  92المصارف الخارجية بنسبة أنخفاض ارصدة. %  
  
  
 

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

  -يلي:تفاصيل هذا البند هي كما 
 



 

 4 العنوان الريئسي

  

             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  

  

 المبالغ القرب الف  

 30/9/2020 30/9/2019  ـة  ـــالـــتـــــمويــــــــالت االســـــالمــــي   

 52,656,439 42,624,534 المرابحات / أفراد

 34,602,000 3,567,200 المرابحات / شركات

 24,887 - اصدار البطاقات االئتمانية

 1,416,898 0 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 1,615 3,115 القرض الحسن

 88,701,839 46,194,849 المجموع
 

  
م ( ار رق ق معي م تطبي ة المتوق9ت ارة االئتماني اب الخس رض أحتس ة لغ ألدوات المالي ه            ) ل          ع

ائر االئتم ص الخس ود مخص يم قي م تنظ زي وت ك المرك ات البن ب تعليم ة و حس ة المتوقع اني
  ويتم احتسابه فعليآ. 30/9/2020ية النقدية والتعهدية ولغاية للتمويالت االسالم

  
  -االستــثـــمــــــارات : -ب.2
 

  - ايداع(استثمارات في الشركات الزميله ):
 

  2020سنه   2019سنه  استثمارات في الشركات الزميلة

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

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

 45,000,000                                        المجموع 

  

 طر ــــاانـطـالقـآ مـن تـوجيهات المصرف الستخدام موارده المالية بصورة تضمن له تحقيق عوائد مع مخـ
تحقق  تيجيةصادي للبلد للتوجه نحو انشاء مشاريع استثمارية استراة في انعاش القطاع االقتوالمساهم منخفضة

ق)  مجموعة اهداف في وقت واحد حيث تم المساهمة في زيادة راسمال شركتي (جوهرة بغداد وابراج العرا
 3جاز خالل نجوم بنسبه ان 7لالستثمار والتطوير العراقي لغرض انشاء ممول تجاري بمواصفات عالمية مع فندق 

ه اي بعد تحقق ت علما ان مثل هذه المساهمة تعتبر من المساهمات طويل االجل وسيتم االعتراف بالعوائد عندسنوا
 اكمال انشاء المشروع خالل المدة المحددة .
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             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
 

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

 

 30/9/2020 30/9/2019 االئتمان التعهدي 

    -                           -                       التزامات العمالء لقاء االعتمادات 

 9,912,510           12,823,148 التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان 

 1,970,786             2,416,424 التأمينات النقدية 
 1,523                  135,460 أيرادات مستلمة مقدما 

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

  نك المركزي العراقي  .لصالح البلشركات الصيرفة       
 ــدين التعهــمثــل االيـرادات المستلمـــة مقدمـــا أستـدراكــا يوميــــا ألربــــاح االئتمــــات.  
  

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

  (المبالغ القرب الف)                

  الرصيد االفتتاحي التخصيصات
الرصيد كما في 

30/3/2020  
الرصيد كما في 

30/6/2020  
الرصيد كما في 

30/9/2020  

 3,268,194 2,991,494 2,486,9702,695,020  مخصص أندثار الموجودات الثابتة

 495,220 451,422 363,712407,567 ومنشاتمخصص اندثار مباني 

 182,019 169,825 178,203156,650 مخصص اندثار االت ومعدات

 165,312 154,612 133,176143,894 مخصص اندثار وسائل نقل وانتقال
مخصص اندثار اثاث واجهزة 

 مكاتب
622,323660,495 733,745 799,347 

مخصص ديكورات وتركيبات 
 وقواطع

250,205279,016 325,906 365,040 

 1,261,254 1,155,983 939,3511,047,398 مخصص موجودات غير ملموسة

 2,119,782 1,532,101 1,532,101 1,532,100 التخصيصات االخرى
مخصص الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة
1,000,098 1,072,522 1,416,898 1,603,186 

 447,596 0 0 0 مخصص الضريبة
مخاطر االلتزامات  مخصص

 التعهدية
103,500 91,750 91,750,000 69,000 

  0 23,452,931 367,828 428,502 تخصيصات متنوعه
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             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

  الف)المبالغ القرب (                                                                                                               
  

  

30 -9-2020 
نسبة  أرباح 

الفرع 
ألجمالي 
األرباح 
  المتحققة 

   
  االيرادات  المصروفات

أجمالي الربح 
  الفروع  والخسارة

 %3,193,318957- 1,982- 3,191,336  االدارة العامة

 %840 2,804,715 2,873,632 68,917 الفرع الرئيسي

 %22 73,681 498,955 425,274 فرع الشورجة

 %7 23,726 353,215 329,489 فرع المنصور

 %13-42,612-164,965122,353 فرع جميلة

 %100- 333,808- 3,846,173 4,179,981 المجموع

  
  
  
 

  

 مقارنة األرباح والخسائر

  الفروع
30/9/2019  30-9-2020 

  كلف النشاط  االيرادات  المصروفات  كلف النشاط  االيرادات المصروفات

 1610.2- 1,982- 189,07614.873,191,336 2,812,081  االدارة العامة
 0.02 2,873,632 6,430,5830.0768,917 460,121 الرئيسيالفرع 

 0.85 498,955 1,159,2370.59425,274 683,031 فرع الشورجة
 0.93 353,215 535,4100.47329,489 253,771 فرع المنصور
 1.35 122,353 8,64722.99164,965 198,766 فرع جميلة

 %109 3,846,173 8,322,9530.534,179,981 4,407,770 المجموع
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             آليات عمل
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  
  بة ة نس كلت االدارة العام ا        957ش اريف ومنه ن المص ر م زء االكب ل الج ا تتحم ارة لكونه         % كخس

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

  بة ا بنس ي أرباح رع الرئيس ق الف ائن     840حق ع الزب ذب ودائ ة يج روع الفعال ن الف ه م ك لكون            % وذل

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

  22شكل فـــرع الشـورجـة اربــــــاحــــآ بنسبـــة. % 

 دار ويالت لزب7حقق فرع المنصور أرباحا بمق نح اي تم تم م م ي ه ول ار بنايت تالمه أليج ق أس ن طري ائن % ع

 الفرع 

  كخسارة ولم يحقق أرباح .13-شكل فرع جميلة نسبة %  

 


