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مصرف االئتمان العراقي

البيانات المالية–المركز المالي 

31 كانون االول 302020 حزيران  2021التفاصيل

بآالف الدنانيربآالف الدنانير

املوجودات

▼-%9.7                   480,972,170                   434,527,959نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

▼-%10.0                      32,089,055                     28,873,519أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

—%0.0                            789,474                           789,474موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

▲%100.0                                     -                     21,842,446موجودات مالية بالقيمة املطفأه 

▼-%2.9                      10,687,955                     10,373,168ممتلكات ومعدات، صافي

▲%29.1                            398,267                           514,247موجودات غير ملموسة

▲%9.1                        2,108,520                        2,300,024موجودات أخرى

▼%5.3- 527,045,441                      499,220,837                    مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمين

املطلوبات

▼-%13.1                   217,501,732                   188,986,498ودائع العمالء

▼-%0.8                        5,376,784                        5,331,378تأمينات نقدية

▼-%6.4                        5,407,950                        5,059,349مخصصات متنوعة

▼-%100.0                                 3,644                                       (0)مخصص ضريبة الدخل

▲%71.2                        5,055,886                        8,655,708مطلوبات أخرى

▼%10.8- 233,345,996                      208,032,932                    مجموع املطلوبات

حقوق املساهمين

—%0.0                   250,000,000                   250,000,000رأس املال 

▲%0.0                      15,720,546                     15,720,546إحتياطي الزامي 

—%0.0                        1,500,000                        1,500,000احتياطي توسعات

▼-%9.5                      26,478,899                     23,967,359)خسائر( أرباح مدورة

▼%0.9- 293,699,445                      291,187,904                    مجموع حقوق املساهمين

▼%5.3- 527,045,441                      499,220,837                    مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

التغير عن نهاية العام

النسبة
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مصرف االئتمان العراقي

تحليل المركز المالي

الموجودات 

2020الف دينار في عام  ( 527,045,441)الف ديـنار مقارنة مع ( 499,220,837)إجمالي الموجودات بلغ 

%(.5.3)؛ بانخفاض بنسبة 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

الف دينار ( 434,527,959)حساب النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي العراقي  الى انخفض رصيد 

وهي تمثل السيولة النقدية بالعملة المحلية . 2020الف دينار في نهاية عام ( 480,972,170)بالمقارنة مع 

إحتياطي واألجنبية المودعة في خزائن المصرف وكذلك الحسابات الجارية و الودائع ألجل و اإلحتياطي القانوني و

.  خطابات الضمان المحتفظ بها لدى البنك المركزي العراقي

أرصدة لدى بنوك و موسسات مصرفية

(  28,873,519)حيث بلغت %( 10.0)المصرف لدى البنوك و الموسسات المصرفية بنسبة انخفضت أرصدة 

إن هذه األرصدة في معظمها لدى بنك . 2020الف دينار في نهاية عام ( 32,089,055)الف دينار بالمقارنة مع 

ريق شبكة الكويت الوطني وهو المشارك الرئيسي في مصرفنا وحيث تتم جميع المعامالت المالية مع الخارج عن ط

.مراسليه المنشرة في جميع أنحاء العالم
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مصرف االئتمان العراقي

تحليل المركز المالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الف دينار وحسب كتاب البنك المركزي ( 789,474)المصرف بالمساهمة في شركة ضمان الودائع بقيمة قام 

ك قام المصرف بايداع المبلغ في حساب تأمينات لدى البن2017تشرين الثاني 21بتاريخ (  16782\2\9) المرقم 

فقد انتهت اجراءات تأسيس الشركة 2020اذار 2بتاريخ ( 9/2/94)وحسب كتاب البنك المركزي رقم . المركزي

.العراقية لضمان الودائع واكتسبت الشخصية المعنوية

جة مليون دينار في شركة المولدات العراقية ونظراً لكون هذه الشركة غير مدر( 100)يمتلك المصرف أسهما بقيمة 

ص هبوط قيمة في األسواق المالية وعدم قدرة المصرف على تحديد القيمة السوقية لها فقد قام المصرف بتكوين مخص

.من قيمة اإلستثمار%( 100)األسهم وبنسبة 

(  بالصافي)الموجودات المالية بالقيمة المطفأة 

في سندات الحكومة الف دينار ( 21,842,446)دوالر ماقيمته مليون 15استثمر المصرف خالل شهر اذار مبلغ 

وذلك لغرض تعظيم االيرادات %( 6.752)العراقية بالدوالر االمريكي المطروحة في االسواق العالمية وبنسبة فائدة 

2020ام من خالل االستثمار في ادوات امنة ولم يكن للمصرف اي استثمار في حواالت الخزينة بالدينار بنهاية ع

مالية وذلك بسبب محددات اإلستثمار وقلة اإلصدارات لكل من سندات خزينة البنك المركزي العراقي و وزارة ال

.بالدينار العراقي مما أثر بشكل كبير على ايرادات الفائدة المرتبطة بهذه اإلستثمارات

االئتمان النقدي 

تم %. 100الف دينار وهو مغطى بمخصصات ائتمانية بنسبة ( 7,394,984)بلغ رصيد حساب االئتمان النقدي 

دينار الذي ادى الى استرداد مخصص خسائر االئتمان الف ( 81,557) اجمالية تسديد قرضين مستحقين بقيمة 

.الف دينار( 14,326)الف دينار وايرادات فوائد بقيمة ( 55,428) النقدي بقيمة  
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مصرف االئتمان العراقي

تحليل المركز المالي

المخصصات-( 9)المعيار الدولي رقم 

الف دينار ناتج عن الفرق بين اجمالي الخسائر االئتمانية( 263,052)اظهرت نتائج التطبيق وجود فائض بقيمة 

30في كما الف ( 8,724,660)الف دينار واجمالي المخصصات القائمة البالغة ( 8,461,608)المتوقعة بقيمة 

2021حزيران 

.

األخرىالموجودات 

الف دينار في ( 2,108,520)الف دينار بالمقارنة مع  (  2,300,024)بلغ صافي رصيد الموجودات  األخرى  

.2020نهاية 

اإللتزامات التعهدية 

الف دينار ( 42,523,457)الف دينار بالمقارنة مع ( 43,172,692)سجل رصيداالئتمان التعهدي مبلغا مقداره 

وإصدار خطابات ضمان للقطاع الخاص ودوائر اإلعتمادات وهو يمثل نشاط المصرف في مجال ، 2020في سنة 

وأما خطابات %( 100)إن جميع خطابات الضمان الداخلية مغطاة بنسبة تأمينات . الدولة والشركات التابعة لها

.(Counter Guarantee) الضمان الخارجية فهي مغطاة بالكامل بخطابات ضمان مصرفية 



7

مصرف االئتمان العراقي

تحليل المركز المالي

العمالء ودائع 

ة شاملة الحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير والودائع الثابت-بلغ مجموع ودائع عمالء المصرف 

بانخفاض بنسبة 2020الف دينار في نهاية سنـة ( 217,501,732)الف دينـار بالمقارنة مع  ( 188,986,498)

(13.1.)%

المطلوبات األخرى

الف دينار نهاية سنـة ( 5,055,886)الف دينار بالمقارنة مع ( 8,655,708)بلغ رصيد المطلوبات األخرى  

2020.

مخصصات متنوعة

الف دينار في ( 5,407,950)الف دينار مقارنة مع ( 5,059,349)المخصصات المتنوعة الى انخفض رصيد 

:هذه المخصصات كالتاليوإن .2020نهاية عام 

(  3,690,741)2012العملة لسنة الف دينار لتسديد غرامة مزاد ( 3,794,724)مخصصات اخرى برصيد  -أ

الف دينار ( 432,517)قام المصرف بتسديد مبلغ ( قسط شهري48بواقع وحيث تم تقسيط مبلغ الغرامة )الف دينار 

الف دينار خالل الفترة 100,000للغرامة من حساب مخصصات اخرى خالل الفترة و بالتحوط بقيد مبلغ بقيمة 

رى لتعزيز رصيد حساب مخصصات اخرى لمواجهة القضايا المقامة ضد المصرف واي التزامات مستقبلية اخ

.محتملة

.  الف دينار( 1,098,910)مخاطر االئتمان التعهدي برصيد مخصص -ب 

.  الف دينار( 165,715)تعويض خدمة المنتسبين برصيد مخصص -ج 
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مصرف االئتمان العراقي

مؤشرات المركز المالي
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2021حزيران -توزيع الموجودات 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

موجودات مالية بالقيمة المطفأه 

ممتلكات ومعدات، صافي

موجودات غير ملموسة

موجودات أخرى

91%

3%
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0%
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2021حزيران -توزيع المطلوبات 

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

499,221 

516,003 

527,045 

522,537 

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالمليون دينار)اجمالي الموجودات 

188,986 

202,633 

217,502 

208,359 

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالمليون دينار) ودائع العمالء 
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مصرف االئتمان العراقي

البيانات المالية–قائمة الدخل 

30 حزيران 302020 حزيران  2021

بآالف الدنانيربآالف الدنانير

▼-%63.1                 1,157,432                   426,539إيرادات الفوائد

▲-%29.3                     (52,601)                    (37,186)مصروفات الفوائد

▼%64.8- 1,104,831                   389,352                     صافي إيرادات الفوائد

▲%36.2                 1,248,031                1,699,855صافي إيرادات العموالت

▼%11.2- 2,352,862                   2,089,207                 صافي إيرادات الفوائد والعموالت

▼-%60.0                    515,440                   206,262صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

▲%100.0                    339,866                      55,428استرداد مخصص خسائر االئتمان النقدي

▲%0.0                              -                             -ايرادات راسمالية

▼-%32.1                       14,786                      10,047صافي أرباح العمليات األخرى 

▼%26.7- 3,222,954                   2,360,943                 صافي ايرادات التشغيل

اتب املوظفين وما في حكمها  ▼%11.7               (1,501,143)              (1,677,459)رو

▼%50.5               (1,625,904)              (2,447,304)مصاريف تشغيلية أخرى

▼%100.0                              -                               (8)خسائر راسمالية

▲-%62.4                  (265,950)                 (100,000)مخصصات متنوعة

▼%0.8                  (642,652)                 (647,712)استهالكات و اطفاءات

▼%20.7(4,035,649)                (4,872,483)               إجمالي املصاريف

▼%209.0(812,695)                   (2,511,540)               صافي )الخسارة( الدخل للسنة قبل احتساب ضريبة الدخل

                              -                             -ضريبة الدخل

▼%209.0(812,695)                   (2,511,540)               صافي )الخسارة( دخل السنة

                       (0.003)                      (0.010)حصة السهم األساس ى من )خسارة( ربح السنة 

التفاصيل
التغير 

النسبة
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مصرف االئتمان العراقي

تحليل قائمة الدخل

الف ( 812,695)دينار بعد أن كانت  خسارة  الف ( 2,511,540)بلغت خسارة المصرف بعد ضريبة الدخل  

.السابقالعام دينار خالل نفس الفترة من 

إجمالي اإليرادات 

بنسبة إيرادات الفائدة نتيجة انخفض صافي وجاء هذا %( 26.7)صافي االيرادات التشغيلية انخفاضا بنسبة شهد 

إلستثمار بسبب محددات االمصرف إستثمارات التراجع حصل بسبب إنخفاض الفوائد الدائنة من وأن هذا %( 64.8)

و انخفض %( 36.2)في حين ارتفاعت صافي ايرادات العموالت بنسبة .وقلة اإلصدارات في حواالت الخزينة 

الف دينار ( 55,428)وكذلك استرداد مخصص ائتمان بقيمة %( 60)تحويل العمالت األجنبية بنسبة نشاط أرباح 

.العام الماضي( 339,866)بالمقارنة مع 

إجمالي المصروفات 

دينار في حين كانت قد بلغت   الف ( 4,872,483)لتصل إلى  %( 20.7)المصروفات بنسبة ارتفعت إجمالي 

و %( 11.7)رواتب الموظفين بنسبة ارتفاع نتيجة االرتفاع جاء دينار العام الماضي و إن هذه الف ( 4,035,649)

%(.50.5) بنسبة التشغيلية ارتفاع المصاريف 

القضايا المقامة على المصرف
رف وجود دعوى مقامة على المصرف من قبل احد زبائنه وكان قرار الحكم قد صدر عن محكمة البداءة لصالح المص

دا يوصي بالحكم وتأيد استئنافا غير انه وبطلب من محكمة التمييز اعيدت االضبارة الى الخبراء فاصدروا تقريرا جدي

د صدر قرار وق. بجزء من المبلغ المطالب به من قبل المدعي وتم تمييز القرار لدى محكمة التمييز من قبل المصرف

مؤيد لقرار محكمة التمييز باعادة االضبارة الى محكمة االستئناف لتشكيل لجنة خبراء جديدة و كان تقرير اللجنة

.المحكمة السابق الذي يوصي بجزء من المبلغ المطلوب ولم يصدر قرار المحكمة لغاية تاريخه
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مصرف االئتمان العراقي

مؤشرات قائمة الدخل

(0.010)

(0.003)

(0.014)

(0.020)

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالدينار)ربح الفترة ( خسارة)حصة السهم األساسى من 

(2,512)

(813)

(3,427)

(5,122)

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالمليون دينار)الربح  ( الخسارة)صافي 

2,361 

3,223 

4,765 4,847 4,872 

4,036 

8,192 

9,969 

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالمليون دينار)االيرادات التشغيلية الى المصاريف 

صافي ايرادات التشغيل إجمالي المصاريف

389 

1,105 
1,390 

2,609 

1,972 2,118 

3,375 

2,238 

Q2 2021 Q2 2020 2020 2019

(بالمليون دينار) صافي االيرادات التشغيلية 

صافي إيرادات الفوائد صافي االيرادات من غير الفوائد


