نظرة عامة اﻷداء المصرف للسنة
المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
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Financial Position as at 31 Dec 2019
قائمة المركز المالي الموحد كما ﻓي  ٣١كانون اﻻول ٢٠١٩
كانون اﻷول١٩-

كانون اﻷول١٨-

مليون دينارعراقي

مليون دينارعراقي

نسبة التغيرات

الموجودات

ASSETS
CASH AND BALANCES WITH CBI
TREASURY BILLS AND DEPOSITS
WITH CBI
DUE FROM BANKS
LOANS & ADVANCES - NET
INVESTMENTS
PREMISES AND EQUIPMENTS
OTHER ASSETS & INTANGIBLES
TOTAL ASSETS

نقد وارصدة لدى البنك المركزي

195,969

95,390

105%

أذونات خزينة ووداائع البنك المركزي

36,597

154,550

)(76%

أرصدة لدى المصارف
اﻹتمان النقدي )صاﻓي(
اﻹستثمارات
الموجودات الثابتة
الموجودات اﻻخرى
مجموع الموجودات

35,369
11,447
160,539
3,168
6,507
449,596

10,428
11,933
163,323
1,780
6,542
443,946

239%
)(4%
)(2%
78%
)(1%
1%

المطلوبات
أرصدة من المصارف
ودائع العمﻼء
مطلوبات اخرى
مجموع المطلوبات

2
146,012
31,350
177,364

2
134,547
25,439
159,987

)(5%
9%
23%
11%

الحقوق
رأس المال
إحتياطيات
مجموع الحقوق

250,000
22,232
272,232

250,000
33,958
283,958

EQUITY
'SHARE CAPITAL
RESERVES
TOTAL EQUITY

مجموع المطلوبات والحقوق

449,596

443,946

TOTAL LIABILITIES & EQUITY
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LIABILITIES
DUE TO BANKS
CUSTOMERS DEPOSITS
OTHER LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES

مراجعة اﻷداء المقارن  -الميزانية الموحدة
 (1يع ود س بب الزي ادة ﻓ ي النق د واﻷرص دة ل دى البن ك المرك زي العراق ي خ ﻼل ع ام  ٢٠١٩إل ى اس تحقاق الودائ ع الوقتي ة م ع البن ك
المركزي العراقي ذات ﻷجال ١٤و ٣٠يوم وكذلك استحقاق السندات الوطنية البالغ ة  ٤٠ملي ار دين ار عراق ي وع دم تجدي دها تنفي ذأ
لتعليمات البنك المرك زي العراق ي وحس ب س قوف اﻻس تثمار المتاح ة البالغ ة  %٣٠م ن اجم الي الوائ ع ل دى المص رف عل ى ان ﻻ
تتجاوز  ١٠٠مليار كحد اقصى.
 (2أنخفاض أرصدة أذونات الخزينة والودائع ل دى البن ك المرك زي العراق ي نتيج ة لع دم اس تثمار الودائ ع الوقتي ة م ع البن ك المرك زي
العرقي تنفيذأ لتعليمات البنك المركزي العراقي وكما ذكر اعﻼه.
 (3أرتفاع رص يد النق د ل دى المص ارف ن اتج ع ن زي ادة الح واﻻت ال واردة لزب ائن المص رف وك ذلك ش راء ال دوﻻر م ن المص ارف
المحلية لغرض اﻻستثمار ﻓي الودائع خﻼل الفترة  ٢٠١٩وضمن الس قوف المفروض ة م ن قب ل البن ك المرك زي العراق ي لﻼرص دة
المدينة خارج العراق .
 (4أرتفاع رصيد الموجودات الثابتة ناتج عن المعالجات المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي رقم  ١٦ابتداءا من  ١كانون الثاني .٢٠١٩
 (5أرتفاع رصيد ودائع العمﻼء )الش ركات( خ ﻼل الفت رة ن اتج ع ن ح واﻻت واردة لزب ائن المص رف )الش ركات( خ ﻼل الع ام ٢٠١٩
بالمقارنة مع .٢٠١٨
 (6اﻻرتفاع ﻓ ي رص يد المطلوب ات اﻻخ رى ن اتج ع ن تحوي ل رص يد مقس وم اﻻرب اح لع ام  ٢٠١٨م ن حق وق الملكي ة ال ى المطلوب ات
اﻻخرى بغرض توزيعه على المساهمين بعد اقرار اجتماع الهيئة العامة للمصرف التجاري العراقي.
3

Consolidated Statement of Income
قائمة الدخل الموحدة
كانون اﻷول١٩-
مليون دينارعراقي

كانون اﻷول١٨-
مليون دينارعراقي

نسبة التغيرات

الدخل التشغيلي
صاﻓي دخل الفوائد
الرسوم ودخل اخر

16,726
2,821

17,623
2,146

)(5%
31%

OPERATING INCOME
NET INTEREST INCOME
FEES & OTHER INCOME

الدخل التشغيلي

19,547

19,769

)(1%

OPERATING INCOME

925

N/A

)RECOVERIES/(NET PROVISION

20,695

)(8%

NET OPERATING INCOME

أسترجاعات ) /صاﻓي مخصصات(

)(465

صاﻓي الدخل التشغيلي

19,082

المصروفات التشغيلية
تكاليف الموظفين
استهﻼك
مصروﻓات تشغيلية اخرى
مجموع المصروﻓات التشغيلية

4,222
559
7,747
12,528

3,396
280
5,335
9,011

الربح قبل الضرائب

6,554

11,684

مصروف ضريبي

-

صافي الربح بعد الضرائب

6,554

24%
100%
45%
39%

OPERATING EXPENSES
STAFF EXPENSES
DEPRECIATION EXPENSE
OTHER OPERATING EXPENSE
TOTAL OPERATING EXPENSES
PROFIT BEFORE TAX

820

INCOME TAX

10,864

)(40%
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NET PROFIT AFTER TAX

مراجعة اﻷداء المقارن  -القائمة الموحدة للدخل
 (1أنخفاض رص يد ص اﻓي ال دخل التش غيلي ن اتج ع ن أنخف اض حج م اﻻس تثمارات ﻓ ي الس ندات الوطني ة وح واﻻت الخزين ة بال دينار
العراقي خﻼل الفترة مع الفترة السابقة لعام  .٢٠١٨وذلك التزاما بتعليمات البنك المركزي العراقي بتحديد سقوف اﻻس تثمار بنس بة
 %٣٠من اجمالي الودائع للمصرف.
 (2ان التغي ر الحاص ل ﻓ ي الرس وم وال دخل اﻻخ ر خ ﻼل الفت رة ن اتج ع ن أرب اح بي ع س ندات حكوم ة الع راق بال دوﻻر ذات آج ال
اﻻستحقاق  ٢٠٢٣بالدوﻻر اﻻمريكي خﻼل الفترة.
 (3السبب الرئيسي ﻓي تغي ر رص يد ص اﻓي المخصص ات يع ود ال ى تس جيل مص روف مخصص ات ائتماني ة بمبل غ  ٩٢٥ملي ون دين ار
عراق ي خ ﻼل ك انون اﻻول  ٢٠١٩لق اء تعث ر زب ائن المص رف نتيج ة لم ا م ر ب ه الع راق م ن ض روف مربك ة خ ﻼل المظ اهرات
الشعبية ﻓي الربع اﻻخير من عام .٢٠١٩
 (4السبب الرئيسي ﻓي إرتفاع تكاليف الموظفين ناتج عن زيادة ﻓي عدد الموظفين خﻼل العام  ٢٠١٩والب الغ  ٢٢٢موظ ف بالمقارن ة
مع عام  ٢٠١٨والبالغ  ٢١٤موظف.
 (5السبب الرئيسي ﻓي إرتفاع رصيد اﻻستهﻼكات ناتج عن المعالجات المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي رقم .١٦
 (6ان التغي ر الحاص ل ﻓ ي المص روﻓات التش غيلية اﻻخ رى خ ﻼل الفت رة يع ود ال ى قي ام البن ك المرك زي العراق ي بف رض غ رامتين
مرتبطتين بعدم مطابق ة وص حة وث ائق اﻻس تيراد للعملي ات المتعلق ة بناﻓ ذة بي ع العمل ة اﻷجنبي ة ﻓ ي البن ك المرك زي العراق ي والت ي
تخص الزبائن الذين قامو بشراء العملة اﻷجنبية من أج ل اس تيراد البض ائع عب ر المناﻓ ذ الحدودي ة الش مالية للعملي ات المنف ذة خ ﻼل
الس نوات  ٢٠١٢و  .٢٠١٥ق ام المص رف بأخ ذ مخص ص له اتين الغ رامتين خ ﻼل س نة  ٢٠١٩بمبل غ  ١٬٩١٣٬٨٢٦ال ف دين ار
عراقي والذي تم تقاصه مع مبلغ الغرامة الذي تم تحصيله من أحد زيائن المصرف بمبلغ  ٢٠٠مليون دينار عراقي.
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مؤشرات اﻻداء لعام )٢٠١٩مليون دينار(
حقق المصرف التجاري العراقي ادا ًء جيد خﻼل عام  ٢٠١٩في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العراق والقطاع المصرفي بصورة خاص ة حي ث
حافظ المصرف على تقديم الخدمات المصرفية الى الزبائن وممارسة العمليات المصرفية من خﻼل كادر مهن ي ومتم رس وبمتابع ة حثيث ة م ن قب ل
مجلس ادارة المصرف والدعم الفني والتقني من قبل الشريك الستراتيجي المتمثل بالبنك اﻻهلي المتحد البحريني حيث حقق صافي  ٦٫٥ملي ار دين ار
عراقي وبذلك يكون من المصارف ذات الربحية الجيدة مقارنتا مع القطاع المصرفي العراقي وفي ادناه موش رات اﻻداء للمص رف خ ﻼل الفت رة م ع
ترتيبها في القطاع المصرفي العراقي التجاري واﻻسﻼمي لعام .٢٠١٩

عدد الفروع

عدد الموظفين
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222

ترتيب المصرف لكل مؤشر مع القطاع المصرﻓي العراقي

صافي مجموع ودائع مجموع حقوق
مجموع
الملكية
الزبائن
الموجودات القروض

صافي
الربح

نسبة
متوسط العائد متوسط العائد نسبة
الكلفة الى القروض الى
على
على حقوق
الودائع
الدخل
الموجودات
المليكة

449,596

11,447

146,012

272,232

6,554

2.4%

1.5%

64.1%

7.8%

21

33

17

12

6

2

1

6

3
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نبذة عن المصرف التجاري العراقي
•

تأس س المص رف التج اري العراق ي كش ركة مس اهمة خاص ة ﻓ ي /١١ش باط ١٩٩٢/كمص رف تج اري م ن مص ارف القط اع
الخ اص حي ث يع د م ن اوائ ل المص ارف اﻻهلي ة الت ي ت م الت رخيص له ا ﻓ ي الع راق وذل ك بموج ب اج ازة التس جيل المرقم ة
م.ش ٤٥٢٤/والمؤرخة ﻓي /١١ش باط ١٩٩٢/الص ادرة ع ن وزارة التج ارة – دائ رة تس جيل الش ركات ب رأس م ال ق دره ١٥٠
مليون دينار .وحصل المصرف على اجازة ممارسة مهن ة الص يرﻓة وذل ك بموج ب كت اب البن ك المرك زي العراق ي  /المديري ة
العامة لمراقبة الصيرﻓة واﻻئتمان المرقم  ٩/١٤٣١٤والمؤرخ ﻓي /١٢تموز.١٩٩٢/

•

لقد تنامى راس مال المصرف منذ تأسيسه ﻓي عام  ١٩٩٢من  ١٥٠مليون دينار عراقي حتى بلغ  ٢٥٠مليار دينار عراقي ﻓي
عام  ، ٢٠١٤وابرز التطورات التي حصلت على راس المال كانت ﻓي عام  ٢٠٠٥عندما قامت مجموعة البنك اﻷهل ي المتح د
ش.م.ب ومقرها البحرين بتملّك حصة  %٤٩من أسهم المصرف بمبلغ وقدره  ٥٠مليار دينار عراقي ،مم ّهدة الطريق لش راكة
إستراتيجية بين المصرف وهذه المجموعة المصرﻓية اﻻقليمية الرائدة التي تعمل عل ى إمت داد المنطق ة العربي ة وبريطاني ا .وﻓ ي
نهاية عام  ٢٠١٩بلغت مساهمة البنك اﻷهلي المتحد  %٧٥٫٠من أسهم المصرف.

•

يمتلك المصرف  (%١٠٠ :٢٠١٨) %١٠٠من رأس المال المدﻓوع والبالغ ) (٢٠٠مليون دينار عراقي لشركة تابع ة ،ش ركة
اﻷهل ي المتح د للوس اطة ﻓ ي بي ع وش راء اﻷوراق المالي ة مح دودة المس ؤولية )"الش ركة التابع ة"( .ت م تس جيل الش ركة كش ركة
خاصة ﻓي العراق بتاريخ  ٣تموز  .٢٠٠٨تعتبر الوساطة المالية )بيع وشراء اﻷسهم والسندات( النشاط الرئيسي للشركة.
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أهداف وستراتيجية المصرف التجاري العراقي
 -١أهداف المصرف الرئيسية:
يسعى المصرف التجاري العراقي الى تحقيق اﻷهداف اﻷستراتيجية التالية ﻓي إطار بيئة عمل أعتيادية:
• تطوير سمعة المصرف كمصرف عراقي رائد والمزود المفضل للمنتجات والخدمات المالية.
• زيادة قاعدة العمﻼء المحلية والدولية من خﻼل توﻓير الحلول لخدمة العمﻼء.
• تعزيز اﻷداء وتقديم الخدمات من خﻼل توسع المصرف واستخدام التكنولوجيا المصرﻓية الحديثة.
• تعظيم قيمة حقوق المساهمين مع المحاﻓظة على العائد ﻓي بيئة آمنة.
• ترسيخ ثقاﻓة المخاطر وإدارة التكاليف.
• المساهمة بشكل إيجابي ﻓي التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية ﻓي العراق.
لتحقيق هذه اﻷهداف اﻻستراتيجية استثمر المصرف ﻓي إنشاء البنية التحتية والتشغيلية والتكنولوجية القوية والحديثة ،والتي
تمكن المصرف من اﻹستفادة من ﻓرص اﻷعمال وتوﻓير أﻓضل خدمة لزبائنه من خﻼل منهجية عمل متحفظة.
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أهداف وستراتيجية المصرف التجاري العراقي
 -٢الخطط المستقبلية للمصرف:
انسجامأ ً مع توجيهات البنك المركزي العراقي بضرورة وضع خطط واضحة وطويلة اﻷمد لتطوير عمل المصارف ﻓي العراق،
ﻓقد حرص المصرف على وضع خطة عمل تضمنت جملة من المؤشرات اهمها:
•

مواصلة التوسع ﻓي منح اﻻئتمان بشقيه النقدي والتعهدي وﻓقا لتعليمات البنك المركزي العراقي والسياسة اﻻئتمانية
للمصرف والتي تعتمد على التدﻓقات النقدية للزبائن والضمانات المقدمة من قبلهم.
زيادة حجم الودائع بكاﻓة انواعها لتمويل اﻻنشطة المصرﻓية اﻻخرى.
توسيع رقعة العﻼقات المصرﻓية من خﻼل التعاون مع مصارف ومؤسسات مالية محلية ودولية وذلك تعزيزا ﻷهداف
الخطة التجارية والمالية.
ان يكون المصرف الواجهة الرئيسية للتعامل المصرﻓي للشركات متوسطة الحجم المحلية واﻹقليمية والدولية العاملة ﻓي
العراق عن طريق المشاركة ﻓي عمليات التمويل الرئيسية ذات الجدوى اﻻقتصادية.
المحاﻓظة على سياسة اﻻستثمار والتوسع ﻓيها وﻓقا لقانون اﻻستثمار رقم ) (١٣لسنة .٢٠٠٦
اعادة تاهيل وصيانة بعض الفروع لتهيئتها لمواكبة التطور ﻓي العمل المصرﻓي.

•

المواصلة ﻓي ادخال انظمة تقنية حديثة لتطوير عمل المصرف والخدمات المصرﻓية المقدمة لزبائنه.

•
•
•
•
•
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اﻻدارة التنفيذية
اﻻسماء
نوري مزعل سعدون الدبيسي
بسام جودات ابو عودة جابر
ايمان طارق حسين
احمد رعد عبد الباقي الجزائري
مصطفى نجم كاظم حواس
دينـــا حامد محمد العبود
احمد صبري الربيعي
شيماء عبد محسن الربيعي
انسام عباس شفيق
محمد خيرﷲ محمد
مها نعمان البياتي
دينا جورج رومان
جابر حسن نعمة
علي عدنان باقر
احمد باسل محمود
سامر قيس عبدﷲ
عمر رعد طالب
أسراء علي هادي

العنوان الوظيفي
المدير المفوض
معاون المدير المفوض
مدير ادارة الفروع
مدير ادارة الرقابة والتدقيق الداخلي
مدير اﻻدارة المالية
مدير ادارة الموارد البشرية
مدير ادارة تقنية المعلومات
مدير اول  -ادارة تقنية المعلومات
مدير العمليات المصرﻓية
مدير قسم اﻻبﻼغ عن غسيل اﻻموال وتمويل اﻻرهاب
المدير المفوض لشركة اﻻهلي المتحد للوساطة
معاون مدير – قسم اﻻمتثال
المستشار القانوني
مدير ادارة المخاطر
مدير – مخاطر اﻻئتمان
مدير القسم اﻻداري
مدير – عﻼقة عمﻼء الشركات
مسؤول التوعية المصرﻓية
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النهاية
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