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شركة مساهمة خاصة

المركز المالي
إرتفع المركز المالي للمصرف (مجموع الميزانية العامة) في نهاية الربع الثالث من عام ( )2008كما مبين في
ميزانية المراجعة (غير المدققة) ليسجل مبلغًا قدره ( )468,2مليار دينار أي أعلى مما كان عليه في نهاية
الربع الثالث من عام  2007البالغ ( )329,2مليار دينار بنسبة زيادة مقدارها  .%42,2وقد ساهم في هذه الزيادة
إرتفاع المبالغ المودعة لدى المصرف خالل العام الحالي وبمقدار ( )118مليار دينار.
حساب األرباح والخسائر للفترة المنتهية في 2008/9/30
ازداد نشاط مصرفنا من خالل كسب الزبائن وبالتالي أدى ذلك إلى نمو كبير في تحقيق األرباح مقارنة مع
التي كانت قد تحققت خالل نفس الفترة من السنة السابقة ( ،)2007أي إرتفعت األرباح المتحققة إلى ()23,3
مليار دينار بعد أن سجلت أرباح بمقدار ( )19،4مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي وفيما يلي ملخص
عن وضع اإليرادات والمصروفات:
 .1اإليرادات
شهد المصرف تطورًا ونموًا كبيرًا في اإليرادات بأنواعها حيث إرتفع مجموع اإليرادات إلى ( )36,8مليار دينار
لغاية  2008/9/30في حين سجل مجموع اإليرادات ( )26مليار دينار لغاية  2007/9/30أي بنسبة إرتفاع مقداره %41,2
بسبب تطور سياسة المصرف فيما يخص نشاطه ،إال أن هناك إنخفاض في إيرادات العمليات المصرفية
بسبب إنخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي خالل سنة .2008
 .2المصروفات
إزدادت المصروفات البالغة ( )13,5مليار دينار أي حوالي  %102,3مما يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي،
بسبب توجه المصرف لفتح فروع جديدة واإلستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك إحتساب
المخصص للديون المشكوك بتحصيلها.

Profit and loss account for the period from
1/1/2008 to 30/9/2008

حسابات األرباح والخسائر للفترة من
 2008/1/1وإلى 2008/9/30

ح�سابات العملة املحلية
Local Currency
Account

الإيرادات
�إيرادات العمليات امل�رصفية
ايرادات الإ�ستثمار
�إيرادات حتويلية �أخرى
جمموع الإيرادات

ميزان املراجعة

ح�سابات العملة الأجنبية
Foreign Currency
Account

دينار عراقي ID

دوالر �أمريكي

دينار عراقي ID

)(1

USD

)(2

�ألف دينار عراقي Thousand ID

Trial Balance
30/9/2008

30/9/2007

دينار عراقي  IDدينار عراقي ID
)(1) + (2

Revenues

11,401,515
12,372,378

2,241,750
8,612,936

2,643,023
10,154,651

14,044,538
22,527,029

15,541,245
10,132,613

Banking Operating Revenue
Investments Revenue

235,849
24,009,742

10,854,686

12,797,674

235,849
36,807,416

394,442
26,068,300

Other Revenue
Total

امل�رصوفات

Expenses

م�رصوفات العمليات امل�رصفية
امل�رصوفات الإدارية
الإندئارات
خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها
امل�رصوفات التحويلية الأخرى
جمموع امل�رصوفات

6,311,937
3,607,159
24,176
2,261,506
781,605
12,986,383

421,773
24,265
446,038

497,270
28,608
525,878

6,809,207
3,635,767
24,176
2,261,506
784,605
13,515,261

2,966,446
3,330,214
8,051
376,206
6,680,917

الأرباح املتحققة

11,023,359

10,408,648

12,271,796

23,292,155

19,387,383

Banking Operating Expenses
Administrative Expenses
Depreciation
Provision for Bad Debts
Transferable Expenses & Others
Total
Net Profits

إحتسبت العملة األجنبية بسعر األساس في  2008/9/30والبالغ  1179دينار للدوالر األمريكي الواحد

Trial Balance as at 30/9/2008

حسابات المصرف كما في 2008/9/30
ح�سابات العملة املحلية
Local Currency
Account

املوجودات
املوجودات الثابتة
الإئتمان النقدي
الإ�ستثمار
املدينون
النقد
جمموع املوجودات

ميزان املراجعة

ح�سابات العملة الأجنبية

Trial Balance

Foreign Currency
Account

دينار عراقي ID

دوالر �أمريكي

دينار عراقي 30/09/2008 ID

30/09/2007

)(1

USD

)(2

دينار عراقي  IDدينار عراقي ID
)(1) + (2

Assets

11,673,453
11,516,336
161,427,599
31,766,217
162,390,482
378,774,087

24,422,242
35,228,042
16,182,312
75,832,596

28,793,823
41,533,862
19,078,946
89,406,631

6,044,948 11,673,453
55,693,187 40,310,159
78,718,439 161,427,599
73,870,253 73,300,079
114,864,283 181,469,428
329,191,110 468,180,718

Net Fixed Assets
Monetary Credit
Investments
Debtors
Cash
Total Assets

املطلوبات
ر�أ�س املال والإحتياطي
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
ح�سابات جارية وودائع
الدائنون
جمموع املطلوبات

�ألف دينار عراقي Thousand ID

Liabilities
80,774,222
15,535,888
257,329,438
25,134,539
378,774,087

75,317,617
514,979
75,832,596

88,799,471
607,160
89,406,631

77,446,447 80,774,222
7,343,692 15,535,888
227,682,449 346,128,909
16,718,522 25,741,699
329,191,110 468,180,718

إحتسبت العملة األجنبية بسعر األساس في  2008/9/30والبالغ  1179دينار للدوالر األمريكي الواحد

Capital & Reserves
Provision for Doubtful Debts
Current & Deposit Accounts
Creditors
Total Liabilities
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