
 

 تحليل البيانات المالية

31/12/8201قائمة المركز المالي الموحد كما في   

 

Discerption نسبة التغيرات مؤشر التغيرات 
 

31/12/7201  

 الف دينار
31/12/8201  

 الف دينار
 بيان

Assets     الموجودات 

Cash and balances with the Central Bank of 
Iraq 

%11 ارتفاع  نقد وارصدة لدى البنك المركزي 152,831,803 134,750,117 

Balances  with other banks 56 ارتفاع%  ارصدة لدى المصارف  39,300,009 17,149,853 

Investments  100 ارتفاع%  االستثمارات 25,000,000 - 

Islamic Financing (Net( 7 ارتفاع%  تمويالت اسالمية )صافي( 101,332,497 94,118,917 

Other Assets 6 ارتفاع%  موجودات اخرى 397,108 372,015 

Intangible Assets (36) انخفاض%  موجودات غير ملموسة  912,888 1,434,128 

Fixed Assets (Net( 17 ارتفاع%  موجودات ثابتة )صافي( 13,601,501 11,202,705 

Undergoing Projects  (15) انخفاض%  مشروعات تحت التنفيذ  8,515,000 10,070,013 

Total Assets 21  ارتفاع%  مجموع الموجودات 341,890,806 269,097,748 

Liabilities      المطلوبات 

Customers’  current deposits   رتفاعا  83%  ودائع العمالء وذات الطبيعة الجارية 90,750,404 14,846,453 

Long term loans 100 ارتفاع%  قروض طويلة االجل 450,000 - 

Cash Insurance 1 ارتفاع%  تأمينات نقدية 1,125,000 1,012,500 0

Other liabilities نخفاضا  (99)%  مطلوبات اخرى  34,434 4,944,940 

Provisions 77 ارتفاع%  مخصصات 678,387 151,085 

Total liabilities 77  ارتفاع%  مجموع المطلوبات  93,038,225 20,954,978 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property rights نسبة التغيرات مؤشر التغيرات 
 

الف دينار2017 2018الف دينار    حقوق الملكية 

Paid Capital ---- ------ 250,000,000 250,000,000  المدفوعرأس المال  

Mandatory Reserves  20 ارتفاع%  احتياطي  الزامي 80,461 64,155 

Retained Profit / Loss اضفانخ  (36)%  (1,921,385)  (1,227,880)  ارباح / خسائر محتجزة 

Total equity 0.28 ارتفاع%  مجموع حقوق الملكية  248,852,581 248,142,770 

Total liabilities and equity 21 ارتفاع%  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 341,890,806 269,097,748 



 

 مراجعة االداء المقارن للمركز المالي الموحد

سبب الى الزيادة ال% ويعود 26عن السنة السابقة بنسبة يدوهو يز 31/12/2018( مليون دينار كما في 192النقدية  )بلغ رصيد   .1

                                                                                                    والحسابات الجارية الدائنة .في الودائع 

عة للمصرف شركات تاب (3)سيس سبب الزيادة يعود الى تأوان  31/12/8201( مليار دينا كما في 25بلغ رصيد االستثمارات ) .2

                                                                                                 -:وهي  2018 تأسست  في كانون االول/

( مليار دينار.7س مال قدره )لالجارة المحدودة برأكة العربية الشر -  

( مليار دينار8سمال  قدره )الزراعية والحيوانية المحدودة برألالستثمارات  شركة الخيول العربية - 

.( مليار دينار10س مال قدره )شركة الجزيرة العربية لالستثمارات العقارية برأ -  

قبل تنزيل مخصص التدني وهي تزيد عن رصيد السنة  31/12/2018( مليار دينار كما في 103بلغت التمويالت االسالمية ) .3

                                                                                                                   .( مليار7السابقة بمقدار )

يد على  ة السابقة وهذا مؤشر جوهو يزيد عن رصيد السن  31/12/2018( مليار دينار كما في 90,750. بلغت ودائع العمالء )4

                                                                                                   ن الودائع.مزيد م ان المصرف استقطب

 

 

 

 



 

31/12/2018والدخل الشامل كما في  كشف االرباح أو الخسائر  

Discerption نسبة التغيرات مؤشر التغيرات 
 

31/12/2017  

 الف دينار

31/12/2018  

 الف دينار
 بيان

Operations revenue     دخل العمليات 

Revenue from Islamic financing 100 ارتفاع%  الدخل من التمويالت االسالمية  1,029,742 - 

Commissions payables 61 ارتفاع%  العمالت الدائنة  244,878 94,314 

Deducting: Debtor Commissions 82 انخفاض%  تنزل العموالت المدنية 59,804 339,693 

Net 232 ارتفاع%  (245,379)  الصافي 185,074 

Profit of selling and purchasing 

foreign currencies 

%43 ارتفاع  ارباح بيع وشراء العمالت االجنبية 4,520,509 2,536,273 

Miscellaneous bank income 46 ارتفاع%  ايرادات مصرفية متنوعة  31,494 16,813 

Total operation revenue اجمالي دخل العمليات 5,766,819 2,307,707 %59 ارتفاع 

Operations expenses     مصروفات العمليات 

Employees' salaries and wages 2 ارتفاع%  رواتب الموظفين ومافي حكمها 1,046,186 1,021,974 

Operating expenses 37 ارتفاع%  مصاريف تشغيل 1,506,127 946,967 

Depreciations اندثار واطفاء 1,414,329 675,602 52% ارتفاع 

Taxes and fees 33 ارتفاع%  ضرائب ورسوم 75,899 50,706 

Risks of cash commitments 88 انخفاض%  مخاطر االلتزامات التعهدية / النقدية 241,170 2,035,544 

Exchange rate risk 100 رتفاع%  مخاطر تقلبات اسعار الصرف 100,000 - 

Other expenses 45 ارتفاع%  مصاريف اخرى 615,745 337,935 

Total expenses 1 انخفاض%  اجمالي المصروفات 4,999,456 5,067,728 

Profit (loss) before tax رتفاعا  459%  (2,760,021) الربح )الخسارة( قبل الضريبة  767,363   



 

Minus: 20% of the losses of previous 

years in accordance with Article 11 

of the Tax Code 113 of 1983 as 

amended 

%100  ارتفاع % من خسائر السنوات السابقة20ينزل  383,682 -   

Net profit (loss) before tax 819 ارتفاع%  (2,760,021) الضريبة صافي الربح )الخسارة( قبل 383,682   

Deducting 15% tax 100 ارتفاع% %15ينزل الضريبة  57,552 ----   

Net profit (loss) after tax 946 ارتفاع%  (2,760,021)  صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة 326,130 

Deducting 5% mandatory reserve 100 ارتفاع% % احتياطي الزامي5ينزل  16,306 -   

Other comprehensive income   - - االخر  بنود الدخل الشامل  

Cumulative surplus 100 ارتفاع% المتراكمالفائض  309,824 -   

comprehensive income for the year نخفاضا  990%  (2,760,021) لدخل الشامل للسنةا 309,824   

 

كشف االرباح أو الخسائر والدخل الشامل  -مراجعة االداء المقارن   

ة بمبلغ سارخكانت رصيد السنة السابقة  علماً ان ( مليون دينار،767يبة ربحا قدره )بلغت نتيجةالنشاط ) االرباح ( قبل الضر .1

لزيادة  ( مليون دينار، وهذا مؤشر جيد على ان المصرف متجه نحو تطبيق الخطة االستراتيجية لتحقيق االهداف الموضوعة2,760)

                                                                                                                                          .االرباح

 

 

 

 


