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 2 العنوان الريئسي

 

 



 

  

 1 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

 
 
 

 

 

 

القسم المالي هو أحد المرتكزات االساسية لمصرف نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل ونظرا للدور 

القيام بها تجاه المساهمين والمودعين والمتمولين والجهات الرقابية  الحيوي الذي يتمثل بالمهام الواجب

الداخلية والخارجية والبنك المركزي العراقي من خالل تقديم وتوفير التقارير المالية وأدوات التحليل المالي 

في عملية  التي تقييم أداء المصرف والمركز المالي وتحديد أهم مؤشرات السيولة التي تساعد االدارة العليا

 ر .أتخاذ القرا

 . 0202طيا التقرير السنوي لنشاط القسم المالي لسنة 

 

 

 

 

 وتـفـضـلـوا بـقـبـول فـائـق األحـتـرام ...
 

 

 

 

 

                                    مديـر القـسم المالي                                                                                                              

          سلوان بشار رحيمه                                                                                                      

 
 
 
 
 



 

  

 2 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

  -أيضاح حول الموجود النقدي :(  1الفقرة ) اوال / 
 

    

   

 المبالغ القرب الف

 ت الغرف الحصينةموجودا-1
9121020213 9121020202 

 نسبة النمو 
 دينار  دينار

 358 1,002,222 032,992 الصراف اآللي

 858 008,265 853,193 الفرع الرئيسي

 1228- 2 025 فرع الشورجة

 158- 100,162 133,338 فرع المنصور

 1508 03,058 11,535 فرع جميلة

 538 0,115,333 1,982,080 المجموع

 
لية في الدوائر وذلك بسبب زيادة نشرالصرافات األ% 85بنسبة بصورة أجمالية أرتفاع النقد في الصندوق  .1

والمراكز التجارية لتسهيل عملية السحب االلي للموطنين رواتبهم وبقية والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية 
 شرائح المجتمع .

بسبب أنتقال الفرع الى مقر االدارة العامة لحين أكمال ة لدى فرع الشورج % 111-بنسبة  النقدأنخفاض  .2
  للفرع .ليكون مقرا الذي تم التعاقد على أستأجره  الجديدموقع تأهيل ال

 

           

             

           

           
         

    االر دة النقدية لصناديق الفروع والصراف االلي لسنة 

 
 

 



 

  

 3 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 

 

 -أيضاح االرصدة لدى البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية :( 2اوال / الفقرة رقم ) 
 

       لبنك المركزي العراقيالودائع لدى ا-0

RTGS 155,080,008 38,336,001 -858 

ICBS 008,382 2 -1228 

 28  2 2 غرفة المقا ة 

 038- 1,115,068 1,503,089 االحتياطي القانوني

 858- 801,031 600,366 البنك المركزي2تامينات خطاب الضمان

 858-  30,598,010  156,380,038 المجموع

       مصارف الحكومية ار دة ال9

 568 0,625 8,068 المصرف العراقي للتجارة

 568  0,625  8,068 المجموع

 
وذلك بسبب التوسع في منح التمويالت االسالمية لغرض  % 85-بنسبة أنخفاض أر دة البنك المركزي الجاري بالدينار  .1

 لدى المصرف . التنوع في مصادر األيرادات وتوفير بدائل الأستثمار فائض السيولة

 بسبب تعميم البنك المركزي العراقي المرقم %122-بنسبة  (ICBS أنخفاض أر دة البنك المركزي الجاري بالدوالر ) .0

 بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المزاد . 9121220213في (  3292890بالعدد ) 

تعليمات البنك المركزي العراقي 2 دائرة العمليات المالية  بناءا على % 03-بنسبة ني أنخفاض أر دة االحتياطي القانو .9

( 0292386)  بالعدد بموجب كتابهم (% 19%الى 15من ) تم تخفيض نسبة االحتياطي2 قسم االحتياطي القانوني وادارة الدين 

 . 132520202في 

على تعليمات البنك المركزي العراقي 2 دائرة  بناء % 85-بنسبة أمينات خطابات الضمان تأنخفاض أر دة البنك المركزي2 .8

( في 3252518شعبة الدراسات والتسجيل والترخيص بالعدد ) مراقبة الصيرفة 2 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية 2

بشركة  رافه واحده مما أدى الى أنخفاض (  A / Bحيث تم دمج شركات الصيرفة المصنفه تحت فئة )  9121020213

ابات الضمان التي يتم أ دارها سنويا كما أثرت جائحة فايروس كورونا الى تدهور وتوقف أغلب القطاعات االقتصادية بسبب خط

% من قيمة خطابات 6نسبة ب يكون علما أن المبلغ المحتجز لدى البنك المركزي العراقيفرض حظر التجوال الجزئي والشامل 

 %.15بالغة الضمان المصدرة بعد تنزيل التأمينات ال

% حيث يتم تسديد االلتزمات المالية المستحقة على المصرف بالعمالت  56أرتفاع ار دة المصارف الحكومية بنسبة  .5

 تعميم البنك المركزي العراقي المرقماالجنبية بما يعادل الدينار العراقي من حسابنا لدى المصرف العراقي للتجارة وذلك بسبب 

 . بعدم التعامل بعملة الدوالر 9121220213في (  3292890بالعدد ) 

 

 -أيضاح االرصدة لدى المصارف المحلية التجارية : ( 3الفقرة رقم )  اوال /
 
       ار دة المصارف المحلية-8

 139200508 10,100,130 00,236 مصرف عبرالعراق2جاري

 20118- 5,006 5,099 مصرف سومر

 100608 1,095 1,852 مصرف الوركاء

 1228 9,522,222 2 الوفاق مصرف 

 019160068  15,069,883  69,132 المجموع

 
مع مصرف الوفاق االسالمي  بسبب فتح حساب جاري % 01916006 بنسبة محلية الخا ةأرتفاع أر دة المصارف ال .1

 فيما بيننا .التعامالت المصرفية تسهيل لوزيادة أر دتنا لدى مصرف عبر العراق 



 

  

 4 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

  -: أيضاح االرصدة لدى المصارف الخارجية( 4) الفقرة رقم  اوال /
       ار دة المصارف الخارجية -5

 98- 13,058 13,026 بنك االردن

 1228- - 3,633 بنك فرانسبنك

 28 00,209 00,233 البنك العربي االفريقي

 988- 092,056 986,230 جاري/CSCبنك 

 098 10,623 12,953 بطاقات الدفع المسبق/CSCبنك 

 1858 180,222 53,522 تامينات/CSCبنك 

 1028 06,208 05,685 الحساب الضامن CSCبنك 

 28 1,001 1,001 بنك مصر

western union 098,830 032,080 088 

يتم طرح مخصص خسائر أئتمانية 

 متوقعة نقد لدى المصارف الخارجية
(18,082) (18,800) -18 

 38 668,323 615,095 المجموع

 980928- 125,125,160 153,365,015 الموجود النقدي اجمالي

 
 

في (  3292890بالعدد )  تعميم البنك المركزي العراقي المرقم بسبب بالدوالر%  9-بنسبة االردن بنك ار دة انخفاض  .1

 بعدم التعامل بعملة الدوالر ومنع الشركات من دخول نافذة المزاد . 9121220213

( في 320250تعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ) ارة الى أش%  122-بنسبة انخفاض ر يد بنك فرانسبنك  .0

حيث نصت على غلق الحسابات لدى المصارف المراسلة  الخارجية التي يتدنى تصنيفها االئتماني  92020202

 . 02620202( في 02689( لذا تم غلق حساب فرانسبنك اللبناني بموجب كتابنا المرقم بالعدد ) Bعن ) 

لصرافات جراء نشر ا CSCوذلك بسبب زيادة ار دتنا لدى بنك % 005بنسبة   CSCبنك ار دة  رتفاعأ .9

 .  CREDIT CARDواطالق منتج  االلية والتعاقد مع دوائر ومؤسسات الدولة لتوطين رواتب الموظفين

أجمالي النقد في المصارف الخارجية  % على 0نقد لدى المصارف الخارجية بنسبة  تم أحتساب مخصص خسائر أئتمانية متوقعة 2 .8

 ( االدوات المالية . 3رقم )  الدولي باالعتماد على معيار المحاسبة

من أعادة  21120202 13( في  21021  09بموجب كتابهم بالعدد )  البنك المركزي العراقي  تم أخذ موافقة عدم ممانعه من قبل .5

( بغير عملة الدوالر االمريكي لذا تم تحويل western unionشركة ) ظامتفعيل  تقديم خدمة الحواالت االجنبية عن طريق ن

   .وتم أعادة أطالق الحواالت السريعة أر دتنا من عملة الدوالر الى  عملة اليورو 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 5 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

 -:بطاقات أئتمانية ( –مشاركة  –مضاربة  –/ أيضاح التسهيالت النقدية المباشرة ) مرابحه ثانيا 
 

   

 قرب الفالمبالغ ال

 نسبة النمو  9121020202 9121020213 الـــتـــــمويــــــــــــالت االســــــــالمــــيـــــــــة  

 38 86,209,323 89,503,082 المرابحات 2 أفراد

 11318 80,250,330 9,506,022 المرابحات 2 شركات 

 1228 33,835 - البطاقات االئتمانية 

 1228- - 0,000 القرض الحسن

 338 (1,301,533) (335,853) يتم طرح  مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

 338 31,919,636 80,159,028 المجموع

   
 رهونات التسهيالت المصرفية 2 لقاء التمويالت النقدية الممنوحه 

 
1,522,222 1,058,652 128 

 
  

 

   
 المبالغ القرب الف

 نسبة النمو  91210/0202 9121020213 االئتمان التعهدي 

 - - - التزامات العمالء لقاء االعتمادات 

 608- 0,300,522 10,135,333 التزامات العمالء لقاء خطابات الضمان 

 858- (50,522) (129,522) يتم طرح مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

 328- 855,665 0,999,168 التأمينات النقدية 

 338- 860 31,351 أيرادات مستلمة مقدما 

 
 -تفا يل هذا البند هي كما يلي:

تم أحتساب  02320202في  3202091تنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد .1

( (( مع تسجيل وتثبيت 3( 2 معيار رقم )8المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لطريقة )) تعليمات رقم )

 يانات المالية للطريقة االكثر تحفظا بالنسبة للمصرف ) أيهما أكثر ( .القيد المحاسبي في الب

أشارة الى تعليمات البنك المركزي العراقي تم تقييم العقارات المرهونة لقاء التسهيالت الممنوحة للزبائن كما في  .0

 621020202( في 120215) من قبل لجنة تقييم العقارات بموجب االمر االداري بالعدد 9121020202

 

 



 

  

 6 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

  -:إيضاح حول حسابات جارية دائنة ودائع زبائن، ادخارية واستثمارية ثالثا/

   
 المبالغ القرب الف

 نسبة النمو  9121020202 9121020213 الودائع والحسابات ذات الطبيعة الجارية 

 328- 335,060 3,505,191 الحسابات الجارية الدائنة

 518- 01,020 80,352 االدخار

 1228- 05 133,003 حسابات ذات الطبيعة الجارية 

 1228-    -                            15,222,222 الودائع االستثمارية 

 308- 1,220,329 08,656,623 المجموع

 

 

  -:األستثمارات في الشركات الزميلة/ رابعا 

 

 استثمارات في الشركات الزميلة

نسبة مساهمة 

ف الى رأس المصر

 المال واالحتياطيات 

نسبة مساهمة 

المصرف في رأس مال 

 وأحتياطيات الشركة

 0202سنه  0213سنه 

 00,222,222 00,222,222 %96 %3 شركة أبراج العراق للتطوير العقاري 

 09,222,222 09,222,222 %93 %3 شركة جوهرة بغداد للتطوير العقاري  

 %60 %13 المجموع 
       

85,222,222  
  

 
 إيضاح:

المساهمة في زيادة رأس مال شركتي جوهرة بغداد لألستثمار والتطوير العقاري وأبراج العراق لألستثمار والتطوير  تم -

العقاري لغرض أنشاء مول تجاري بموا فات عالمية وتعتبر هذه المساهمة من األستثمارات طويلة األجل , حيث تخضع هذه 

% من األسهم ويتم 52 -% 02( األستثمار في الشركات الزميلة بتملك من 03ولي رقم )المساهمة الى المعيار الد

ً أن المدراء  حقوق المحاسبة عليه بطريقة الملكية وتعتمد هذِه الطريقة بتسجيل األستثمارات بالكلفة عند الشراء علما

 المفوضين للشركتين أعاله هما من ذوي الصلة بكبار مساهمي المصرف .

لشركتي ) جوهرة  0202حتساب مخصص تدني االستثمارات الشركات الزميلة لعدم ورود الحسابات الختامية لسنة لم يتم أ -

 بغداد 2 ابراج العراق ( للتطوير العقاري .

 
 
 
 
 



 

  

 7 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

 -: موجودات الثابتة 2 الخامسا 

   

 المبالغ القرب الف

 الموجودات الثابتة المحتفظ بها
االر دة لغاية 

9121020213 

 دة لغاية االر

9121020202 
 نسبة النمو

 28 3,353,935 3,353,935 أراضي بناء 

 28 3,060,899 3,060,899 مباني 

 28 3,802 3,802 منشأت سكنية 

 168- 050,205 925,030 االت ومعدات

 28 018,900 018,900 وسائل نقل وانتقال

 28 139,511 139,255 اثاث 

 158- 36,605 129,003 اجهزة تكييف وتبريد 

 88 113,855 115,150 حاسبات الكترونية 

 38 110,853 123,295 االت حاسبة وكاتبة استنساخ 

 118 653,066 035,336 ادوات واجهزة مكاتب 

 28 3,502 3,502 ستائر ومفروشات 

 38- 100,833 196,335 الخزائن الحديدية ) القا ات (

 98 0,090,303 0,100,915 الموجودات غير الملموسة2أنظمة

 28 635,321 633,126 ديكورات وقواطع 

 028- 82,023 122,138 مشاريع تحت التنفيذ2 أدوات وأجهزة مكاتب 

 898 190,191 35,190 مشاريع تحت التنفيذ2االلكتروني

 1228- 2 0,222,122 مصاريف فتح الفروع 

 018- 00,011,553 03,553,006 المجموع 

 
 أيضاح 

تعليمات البنك المركزي العراقي تم تقييم العقارات المملوكة للمصرف من قبل لجنة تقييم العقارات بموجب االمر االداري  أشارة الى -

 . 1621020202( في  20260  1المرقم بالعدد ) 

 
 
 
 



 

  

 8 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 
 
 

 -: ) مخصصات الموجودات الثابتة 2 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لتخصيصاتخامسا 2 ) ب ( 

 

 تخصيصاتال
الر يد كما في 

9121020213 

الر يد كما في 

9121020202 

المبالغ القرب 

 الف

 نسبة النمو  9,583,209 0,830,362 مخصص أندثار الموجودات الثابتة 

 838 593,213 909,610 مخصص اندثار مباني ومنشات

 38 138,560 163,029 مخصص اندثار االت ومعدات

 908 160,210 199,160 تقالمخصص اندثار وسائل نقل وان

 938 300,090 000,909 مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب

 008 828,919 052,025 مخصص ديكورات وتركيبات وقواطع

 808 1,903,360 393,951 مخصص موجودات غير ملموسة 

 1,391,668 1,590,122 التخصيصات االخرى
 نسبة النمو

 338 1,301,533 335,853 ت نقدية مخصص مخاطر أئتمانية متوقعة تمويال

 18- 18,800 18,082 مخصص مخاطر أئتمانية متوقعةمصارف خارجية  

 28 2 2 مخصص الضريبة

 858- 50,522 129,522 مخصص مخاطر االلتزامات التعهدية

 1228- (681) 803,520 تخصيصات متنوعه 

 

 -أيضاح :
 ( حيث يتم تسوية جميع مشتريات الموجودات  BANKSنظام المصرفي ) تم تطبيق نظام الموجودات الثابتة وربطه مع ال -

 النظام . الثابتة عن طريق االدارة العامة ويتم تسوية قيود االستهالكات واالطفاءات بشكل الكتروني من قبل

نة للمصارف تم أحتساب مخصص الخسائر األئتمانية المتوقعة)للتمويالت االسالمية النقدية والتعهدية واالر دة المدي -

( تم تصميم قاعدة بيانات لزبائن المصرف والتي تكونت من السمات العشرة 3على ضوء المعيار الدولي رقم ) الخارجية(

المحددة بالتعليمات واالوزان النسبية لكل سمة من هذه السمات العشرة وتحديد بعض المؤشرات في ضوء البيئة الداخلية 

وتم أعداد وتحديد فئات الجدارة االئتمانية للزبائن على مستوى عشر مخاطر أئتمانية  والخارجية الخا ة بالسمات العشرة

واعداد مصفوفة المخاطر مكونه من عشر مستويات حيث تم أخذ درجة مخاطر على ضوء المستوى المصنف على الدراسة 

وتنفيذا لتعليمات البنك خسائر التدني. وأحتساب  PDاالئتمانية للزبون والذي من خالله يتم تحديد أحتمالية التعثر للزبون 

تم أحتساب المخصص للخسائر االئتمانية  02320202في  3202091المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد

( (( مع تسجيل وتثبيت القيد المحاسبي في البيانات المالية 3( 2 معيار رقم )8المتوقعة وفقا لطريقة )) تعليمات رقم )

 كثر تحفظا بالنسبة للمصرف ) أيهما أكثر (  .للطريقة اال

 
 



 

  

 9 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 
 
 

 -:رأس المال  وحقوق المساهمين سادسا 2 
كانون األول  91اما بقية حقوق المساهمين فكانت كما في  0210( مليار دينار عراقي خالل عام 052تم زيادة رأس المال الى )

 كاالتي:        0202

 
  المالحظات الر يد دينار االحتياطيات 

 % 5بموجب قانون الشركات يستقطع من األرباح سنويا بعد الضريبة  633,383 االحتياطي القانوني 

 يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة العامة  0,053,381 الفائض المتراكم غير الموزع 

 ويمثل مبلغ متأتي من نشاط الشركة السابق ما قبل التحول 195,320 احتياطي توسعات

 مجموع األحتياطيات 9,538,635 جموع االحتياطيات م

 

ويعتبر هذا ملبيا"  0210مليار سهم مدفوع بالكامل في عام  052(  مليار دينار ويساوي 052رأسمال المصرف بلغ )

 لمتطلبات المصرف في الوقت الحاضر ويتفق مع تعليمات البنك المركزي العراقي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 11 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

 -: رباح والخسائر للمصرف وكافة فروعها افي اال2  سابعا
 

 مقارنة األرباح والخسائر السنوي 

       

 الفروع 
9121020213 

 كلف النشاط 
9121020202 

 كلف النشاط 
 االيرادات  المصروفات  االيرادات  المصروفات 

 912638 19,923 8,195,386 000958 0,303 8,920,800 االدارة العامة 

 88 8,252,805 152,831 128 6,685,006 639,830 يسيالفرع الرئ

 038 683,023 511,163 068 1,939,609 392,991 فرع الشورجة 

 638 523,332 935,860 808 610,030 903,300 فرع المنصور 

 1008 103,306 015,628 8588 55,993 051,233 فرع جميلة 

 338 5,4530189 504180693 068 3,326,358 0,020,918 المجموع 
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 11 العنوان الريئسي

 

             آليات عمل

  المالي / االدارة العامةقسم : 

 
 

9121020202 
نسبة  أرباح الفرع 

 االيرادات  المصروفات  الفروع  ألجمالي األرباح المتحققة 
أجمالي الربح 

 والخسارة 

 30005- (8,100,593) 19,923 8,195,386 االدارة العامة 

 36005 9,333,398 8,252,805 152,831 الفرع الرئيسي

 5090 093,892 683,023 511,163 فرع الشورجة 

 0056 118,823 523,332 935,860 فرع المنصور 

 1039- (35,696) 103,306 015,628 فرع جميلة 

 88,830 5,859,133 5,823,039 المجموع 
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كخسككارة لكونهككا تتحمككل الجككزء االكبككر مككن المصككاريف ومنهككا                                % 30005- شكككلت االدارة العامككة نسككبة  .1

 تبرعات للغير ( . –أطفاء موجودات غير ملموسة 2 أنظمة  –أستئجار مباني ومنشأت  –) أشتراكات وأنتمائات 

ع الزبكائن                             % وذلكك لكونكه مكن الفكروع الفعالكة يجكذب ودائك36005حقق الفكرع الرئيسكي أرباحكا بنسكبة  .0

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

 % .5090شكل فـــرع الشـورجـة اربــــــاحــــآ بنسبـــة  .9

نح اي تمكويالت % عن طريق أستالمه أليجار بنايته ولم يكتم مك0056حقق فرع المنصور أرباحا بمقدار .8

 لزبائن الفرع 

 كخسارة ولم يحقق أرباح . 1039-شكل فرع جميلة نسبة  .5

 


