
 

 تحليل البيانات المالية

31/12/2019قائمة المركز المالي الموحد كما في   

 

Discerption نسبة التغيرات مؤشر التغيرات 
 

31/12/2018  

 الف دينار
31/12/2019  

 الف دينار
 بيان

Assets     الموجودات 

Cash and balances with the Central Bank of 
Iraq 

%43 ارتفاع  نقد وارصدة لدى البنك المركزي 232,249,335 152,831,803 

Balances  with other banks 8 ارتفاع%  ارصدة لدى المصارف  42,720,548 39,300,009 

Investments  3 ارتفاع%  االستثمارات 25,750,000 25,000,000 

Islamic Financing (Net( 37 انخفاض)%  تمويالت اسالمية )صافي( 63,978,555 101,332,497 (

Other Assets 18 ارتفاع%  موجودات اخرى 483,460 397,108 

Intangible Assets 71 انخفاض)%  موجودات غير ملموسة  268,899 912,888 (

Fixed Assets (Net( (6) . انخفاض%  موجودات ثابتة )صافي( 12,653,435 13,601,501 

Undergoing Projects  0 انخفاض%  مشروعات تحت التنفيذ  8,515,000 8,515,000 

Total Assets 11 ارتفاع%  مجموع الموجودات 386,619,232 341,890,806 

Liabilities      المطلوبات 

Customers’  current deposits   33 ارتفاع%  ودائع العمالء وذات الطبيعة الجارية 135,854,172 90,750,404 

Long term loans 45 ارتفاع%  قروض طويلة االجل 825,000 450,000 

Cash Insurance (74) انخفاض%  تأمينات نقدية 287,651 1,125,000 

Other liabilities 86 ارتفاع%  مطلوبات اخرى  108,270 34,434 

Provisions (41) انخفاض%  مخصصات 394,065 678,387 

Total liabilities 32  ارتفاع%  مجموع المطلوبات  137,469,158 93,038,225 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property rights     حقوق الملكية 

Paid Capital ---- ---- 250,000,000 250,000,000 رأس المال المدفوع 

Mandatory Reserves  9 ارتفاع% الزامياحتياطي   88,617 80,461   

Retained Profit / Loss (23) انخفاض%  ارباح / خسائر محتجزة 938,543 1,227,880 

Total equity 0 ارتفاع%  مجموع حقوق الملكية  249,150,047 248,852,581 

Total liabilities and equity 11 ارتفاع%  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 386,619,232 341,890,806 



 

 مراجعة االداء المقارن للمركز المالي الموحد

% ويعود سبب االرتفاع 43وهو يزيد عن رصيد السنة السابقة  بنسبة  31/12/2019( مليار  كما في 274بلغ رصيد النقدية ) .1

                                                                     .الى زيادة الحسابات الجارية الدائنة وانخفاض التمويالت االسالمية 

مليون ( 750) % عن رصيد السنة السابقة بمبلغ3ة بنسب 31/12/2019مليار دينار  كما في ( 25,750 )رصيد االستثماراتبلغ  .2

                                                                  دينار يتمثل في  االستثمار في اسهم الشركة العراقية لضمان الودائع .

عن رصيد  قبل تنزيل مخصص مخاطر التمويل وهي تقل  31/12/2019مليار دينار كما في  (65)بلغت التمويالت االسالمية  .3

                                                     2019 /مضاربة في عام (14)والسبب يعود الى تصفية  %37السنة السابقة بنسبة 

% وهذا مؤشر 33لسابقة  بنسبة وهو يزيد عن رصيد السنة ا 31/12/2019مليار دينار كما في  (135)بلغ رصيد ودائع العمالء .4

                                                                                                              الستقطاب ودائع الزبائن . جيد

 

 

 

 

 

 

 



 

31/12/2019خل الشامل كما في كشف االرباح أو الخسائر والد  

Discerption نسبة التغيرات مؤشر التغيرات 
 

31/12/2018  

 الف دينار
31/12/2019  

 الف دينار
 بيان

Operations revenue     دخل العمليات 

Revenue from Islamic financing 34 ارتفاع%  الدخل من التمويالت االسالمية  1,566,947 1,029,742 

Commissions payables 35 انخفاض%)  العمالت الدائنة  159,124 244,878 (

Deducting: Debtor Commissions 34 ارتفاع%  تنزل العموالت المدنية 90,623 59,804 

Net (62) انخفاض%  الصافي 68,500 185,074 

Profit of selling and purchasing foreign 

currencies 

%(55) انخفاض  ارباح بيع وشراء العمالت االجنبية 2,007,827 4,520,509 

Miscellaneous bank income 96 ارتفاع%  ايرادات مصرفية متنوعة  998,372 31,494 

Total operation revenue (19) انخفاض%  اجمالي دخل العمليات 4,641,646 5,766,819 

Operations expenses     مصروفات العمليات 

Employees' salaries and wages رواتب الموظفين ومافي حكمها 1,293,398 1,046,186 %19 ارتفاع 

Operating expenses (46) انخفاض%  مصاريف تشغيل 803,334 1,506,127 

Depreciations 18 ارتفاع%  اندثار واطفاء 1,745,307 1,414,329 

Taxes and fees 27 ارتفاع%  ضرائب ورسوم 105,271 75,899 

Risks of cash commitments (96) انخفاض%  مخاطر االلتزامات التعهدية / النقدية 8,279 241,170 

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

Other expenses (50) انخفاض%  مصاريف اخرى 302,226 615,745 

Total expenses (14) انخفاض%  اجمالي المصروفات 4,257,815 4,999,456 

Profit (loss) before tax (49) انخفاض% الربح )الخسارة( قبل الضريبة  383,831 767,363   



 

Minus: 20% of the losses of previous 

years in accordance with Article 11 of 

the Tax Code 113 of 1983 as amended 

%(49) انخفاض % من خسائر السنوات السابقة20ينزل  191,915 383,682   

Net profit (loss) before tax (49) انخفاض% الضريبة صافي الربح )الخسارة( قبل 191,915 383,682   

Deducting 15% tax (49) انخفاض% %15ينزل الضريبة  28,787 57,552   

Net profit (loss) after tax (49) انخفاض%  صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة 163,128 326,130 

Deducting 5% mandatory reserve (49) انخفاض% % احتياطي الزامي5ينزل  5,156 16,306   

Other comprehensive income     االخر  بنود الدخل الشامل  

Cumulative surplus (49) انخفاض%  الفائض المتراكم 154,972 309,824 

comprehensive income for the year (49) انخفاض% لدخل الشامل للسنةا 154,972 309,824   

 

كشف االرباح أو الخسائر والدخل الشامل  -مراجعة االداء المقارن   

% 49رباح السنة السابقة بنسية امليون دينار وهو يقل عن (  383)قدره  نتيجة النشاط ) االرباح ( قبل الضريبة  ربحا  بلغت  .1

  التي ليس لها ضمانات صلبة . والسبب يعود الى تسديد جزء كبير من التمويالت ) المضاربة ( 


