
 

 1 العنوان الريئسي
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 2 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  ) 2020/  2019لسنة (  ثانيتحليل 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
30/6/2019 30/6/2020 

 نسبة النمو 
  دينار   دينار

 %74 630,000 362,640  الصراف اآللي

 %96- 195,418 5,380,293 الفرع الرئيسي

 %100- 0 29,341,876 فرع الشورجة

 %31- 168,346 244,840 فرع المنصور

 %9532 13,485 140 فرع جميلة

 %97- 1,007,249 35,329,789 المجموع

       لودائع لدى البنك المركزي العراقيا-2

RTGS75,707,063 100,966,963 33% 

ICBS246,990 264,840 7% 

 %0  1,000 1,491,694 غرفة المقاصة 

 %89- 219,561 2,077,276 االحتياطي القانوني

 %100- 0 10,305,400 البنك المركزي/مزاد نقدي

 %100- 0 98,780,710 ء العمالت/حواالتمزاد بيع وشرا

 %46- 517,900 956,470 البنك المركزي/تامينات خطاب الضمان

 %46-  101,970,264  189,565,603 المجموع

  
  
  
  
  
  
  



 

 3 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  

       ارصدة المصارف الحكومية 3

 %847  40,460                    4,274 المصرف العراقي للتجارة

 %847  40,460  4,274 المجموع

       رصدة المصارف المحليةا-4

 %141.08 165,552 68,670 مصرف عبرالعراق/جاري

 %0.11- 5,630 5,636 مصرف سومر

 %0.07 1,449 1,448 مصرف الوركاء

 %127.88  172,631  75,754 المجموع

       رصدة المصارف الخارجية ا-5

 %5-  18,508                    19,459 بنك االردن

 %100-    -                           11,786 بنك فرانسبنك

 %0  22,023                    22,088 البنك العربي االفريقي

 %32  257,307                  195,527 جاري/CSCبنكك 

 بطاقات الدفع المسبق/CSCبنك 
21,985                    10,358  -53% 

 %0  59,500                    59,500 اميناتت/CSCبنك 

 %356  81,121                    17,801 الحساب الضامن CSCبنك 

 %0  1,621                      1,621 بنك مصر

western union                       -                    234,483  100% 

 %96 684,921 349,767 المجموع

 %53.90-  103,875,525  225,325,187 اجمالي الموجود النقدي

 

  
  
  
  
  



 

 4 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  حول الموجود النقدي :إيضاح  .1

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

  بة ك بسبب -97أنخفاض في 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 

  ي شركات التطوير  وذلك بسبب% 46-أنخفاض في أرصدة البنك المركزي العراقي بنسبة شراء أسهم ف
غ (  اري بمبل اري  45.000.000العق ول تج اء م ي بن تثمارها ف ار ألس ف دين ى سياس .) ال افة ال ة باالض

ادة ي زي رف ف ع  المص اض الودائ ن أنخف رغم م ى ال د عل ع العائ رض تنوي المية لغ ويالت االس نح التم م
 االستثمارية والجارية .

 بة ارصدة  رتفاعأ ة بنس ك % 96المصارف الخارجي دى بن دتنا ل ادة ارص بب زي ك بس ر  CSCوذل راء نش ج
 .الصرافات االلية والتعاقد مع دوائر ومؤسسات الدولة لتوطين رواتب الموظفين 

 ار دد ( أش ي بالع زي العراق ك المرك ات البن ى تعليم ي 9/2/56ة ال ق  3/2/2020) ف ى غل ت عل ث نص حي
ن (  اني ع م غل Bالحسابات لدى المصارف المراسلة  الخارجية التي يتدنى تصنيفها االئتم ذا ت ق حساب ) ل

  . 6/7/2020) في 2/743فرانسبنك اللبناني بموجب كتابنا المرقم بالعدد (
 
                                       -:هيالت إئتمانية مباشرة (مرابحة، مضاربة ومشاركة)إيضاح تسأ  .2

  -تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 

 المبالغ القرب الف

الـــتـــــمويــــــــــــالت 
  االســــــــالمــــيـــــــــة  

30/6/2019 30/6/2020 

  56,783,672           36,415,130 المرابحات / أفراد

  34,602,000             المرابحات / شركات 
     المضاربة / شركات 

     المشاركة 

  1,615                    3,888 القرض الحسن
 91,387,287  36,419,018 المجموع

 

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

ة  ة المتوقع ائر االئتماني ص الخس ود مخص يم قي م تنظ زي وت ك المرك ات البن ب تعليم و حس
  ويتم احتسابه فعليآ. 30/6/2020للتمويالت االسالمية النقدية والتعهدية ولغاية 

  
  
  
  
  



 

 5 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  
  
  -االستــثـــمــــــارات : -ب.2
 

  - ي الشركات الزميله ):ايداع(استثمارات ف
 

  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 ــــاـوجيهات المصرف الستخدام موارده المالية بصورة تضمن له تحقيق عوائد مع مخـانـطـالقـآ مـن ت
تحقق  تيجيةة في انعاش القطاع االقتصادي للبلد للتوجه نحو انشاء مشاريع استثمارية استراوالمساهم منخفضة

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

ه اي بعد تحقق سنوات علما ان مثل هذه المساهمة تعتبر من المساهمات طويل االجل وسيتم االعتراف بالعوائد عند
 اكمال انشاء المشروع خالل المدة المحددة .

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

 

 30/6/2020 30/6/2019 االئتمان التعهدي 

    -                           -                       التزامات العمالء لقاء االعتمادات 

  11,220,898           14,425,638 التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان 

  2,174,174             2,656,788 التأمينات النقدية 
  11,432                  175,974 أيرادات مستلمة مقدما 

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

  لصالح البنك المركزي العراقي  .لشركات الصيرفة       
 ــديعهــن التمثــل االيـرادات المستلمـــة مقدمـــا أستـدراكــا يوميــــا ألربــــاح االئتمــــات.  
  
  
  
  
  



 

 6 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  

  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
في  الرصيد كما

31/3/2020  
  االندثارات 

الرصيد كما في 
30/6/2020  

 2,991,495 560,837 2,486,9702,695,020  مخصص أندثار الموجودات الثابتة 

 451,422 87,710 363,712407,567 مخصص اندثار مباني ومنشات

 169,826 25,100 178,203156,650 مخصص اندثار االت ومعدات

 154,613 21,436 133,176143,894 وانتقالمخصص اندثار وسائل نقل 

 733,745 131,496 622,323660,495 مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب

 1,155,983 78,463 250,205279,016مخصص ديكورات وتركيبات وقواطع

 325,906 216,632 939,3511,047,398 مخصص موجودات غير ملموسة 

 1,532,100 0 1,532,101 1,532,100 التخصيصات االخرى 

 1,416,898 344,375 1,072,523 1,000,098 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 0 0 0 0 مخصص الضريبة

 91,750 0 91,750 103,500 مخصص مخاطر االلتزامات التعهدية

 23,453 344,375- 367,828 428,502 تخصيصات متنوعه 

  

   -:ئن، ادخارية واستثماريةإيضاح حول حسابات جارية دائنة ودائع زبا. 4
  المبالغ القرب الف)(                                                                                                     

 30/6/2020 30/6/2019 الودائع 

 3,837,306 16,605,434 الحسابات الجارية الدائنة

  21,031  27,050 االدخار
  33,177  10,225,937  ت الطبيعة الجارية حسابات ذا

  0  0  الودائع االستثمارية 

 3,891,514 26,858,421  المجموع

  
  
 

  تمثل أمانات دخول المزاد  من ضمن حسابات ذات الطبيعة الجارية حيث الودائع الوقتيةتدخل

 .28/11/2018في  9/2/425النقدي لشركات الصيرفة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 



 

 7 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  
  

  -حول األرباح والخسائر ( نسبة المصروفات الى االيرادات ) للفروع   :إيضاح  -أ . 5
  

  )المبالغ القرب الف(

 مقارنة األرباح والخسائر 

 الفروع 
30/6/2019 

كلف النشاط 
كلف  30/6/2020

  االيرادات   المصروفات   االيرادات   المصروفات  النشاط 

 209.23  7,478            1,564,609   149,20112.50 1,864,925  عامة االدارة ال

 0.00  1,610,427    (6,334)        4,360,0900.07 324,441 الفرع الرئيسي

 1.41  230,146        324,812      792,4240.59 467,780 فرع الشورجة 

 0.69  215,236        147,449      356,9100.49 173,831 فرع المنصور 

 1.26  86,196          108,975      305001.60 150,048 فرع جميلة 

 %100 2,149,483 2,139,511 %53 5,658,655 2,981,025 المجموع 

  
  
  
  -لتراكمية )  :احول األرباح والخسائر ( نسبة أرباح وخسائر الفروع ألجمالي االرباح إيضاح  -ب . 5

  الف)المبالغ القرب (                                                                                                               

30/6/2020 
نسبة  أرباح الفرع ألجمالي 

  االيرادات   المصروفات   الفروع  األرباح المتحققة 
أجمالي الربح 

  والخسارة 

 %156,15- (1,557,131) 7,478 1,564,609  االدارة العامة

 %162,13 1,616,761 1,610,427 (6,334) الفرع الرئيسي

 %9,49- (94,666) 230,146 324,812 فرع الشورجة

 %6,80 67,787 215,236 147,449 فرع المنصور

 %2,28- (22,779) 86,196 108,975 فرع جميلة

 %100 9,972 2,149,483 2,139,511 المجموع

  

  كلت بة ش ة نس ا156,15-االدارة العام ا                % كخس اريف ومنه ن المص ر م زء االكب ل الج ا تتحم رة لكونه

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

 

  ) غ ديد مبل م تس ا ت ا 161,867كم ار فروق ف دين ن) ال رف لس وظفي المص ر لم تقطاع المباش ريبة االس ة ت ض

2019 . 

 



 

 8 العنوان الريئسي

  

             ت عملآليا
  المالي / األدارة العامة قسم : 

  

  

 

  بة ا بنس ي أرباح رع الرئيس ق الف ائن  162,13حق ع الزب ذب ودائ ة بج روع الفعال ن الف ه م ك لكون               % وذل

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

  ـة ـة نسب ـرع الشـورج كل فــ ارة وذل-9,49ش ك % كخس اب البن ارة لكت ائن اش داعات للزب ود اي دم وج ك لع

ى ليم مبن م تس ة . ت ة االجنبي راء العمل ع وش ذة بي دخول لناف ن ال ارف م ان المص ي بحرم رع  المركزي العراق الف

و ه ليك تم تأهيل رع لي رفيةالقديم الى مصرف االقتصاد واستئجار مبنى جديد للف ال المص الح لالعم وبسبب  ن ص

دم أس رع لع رادات الف رأوضاع جائحة كورونا لم يتم أكمال تأهيل المبنى لغاية االن مما أثر على أي ع تطاعت الف

 من مزاولة اعماله بصورة طبيعية .

 ائل% عن طريق أستالمه أليجار بنايته ولم يتم منح اي تمويالت 6,80حقق فرع المنصور أرباحا بمقدار ن زب

 شهور بسبب أزمة جائحة كورونا . 3الفرع وقد تم تأجيل أستالم االيجارات لمدة 

  اال أنه أستطاع تحقيق عائد من التمويالت الممنوحة لزبائن فرعه % كخسارة2,28-شكل فرع جميلة نسبة.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 


