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إعالن دعوة حلضور اجتماع الهيئة العامة
إىل  /مساهمي شركة املصرف األهلي العراقي الكرام

حتية طيبة:
تنفيذًا لقرار جملس إدارة املصرف رقم ( )2املتخذ بجلسته االعتيادية رقم ( )3املنعقدة بتاريخ  ،2015/4/1واستنادًا ألحكام املادة (/87ثانيًا) من
قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل ،ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي املصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة ،الذي
سيعقد يف الساعة العاشرة من صباح يوم السبت املوافق  2015 /7/11يف فندق بغداد ،ملناقشة فقرات جدول األعمال املدرجة الحقًا ،واتخاذ
ما يقتضي من قرارات بشأنها.
يف حالة عدم اكتمال النصاب يف املوعد احملدد أعــــاله ،يـــؤجـــل االجتماع إلـــى يـــوم السبت  2015 /7/18ويف الوقت واملكان عينهما.
يكون حضور املساهمني شخصيًا ،أو حضور من ينوب عنهم من املساهمني مبوجب صك اإلنابة الذي ميكن احلصول عليه من إدارة املصرف،
أو حضور وكالئهم من غري املساهمني بوكاالت أصولية مصدقة من كاتب العدل ،راجني استصحاب شهادات األسهم عند حضور االجتماع،
وتقدمي اإلنابات والوكاالت إىل املصرف قبل ( )3أيام على األقل من موعد االجتماع وفقًا ألحكام الفقرة ( )2من البند (ثالثًا) من املادة ( )91من قانون
الشركات أعاله.
جدول األعمال:
.1

احلسابات اخلتامية:
 مناقشة تقرير جملس اإلدارة بخصوص نشاط املصرف لعام  2014واتخاذ القرار املناسب حوله. االستماع إىل تقرير السيد مراقب احلسابات حول احلسابات اخلتامية لعام  2014ومناقشته واملصادقة عليه. مناقشة احلسابات اخلتامية للسنة املنتهية يف  2014/12/31واملصادقة عليها. -مناقشة مقسوم األرباح وكيفية التصرف به.

 .2إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة وحتديد مكافآتهم.
 .3تعيني مراقب حسابات السنة  2015وحتديد أجوره.
 .4انتخاب جلنة مراجعة احلسابات.
رئيس جملس اإلدارة
طالل فرن الفيصل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة الضيوف واملساهمني الكرام احملرتمني،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
أرحب بكم أجمل ترحيب ،ويسرين أن أقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء جملس اإلدارة التقرير السنوي للمصرف األهلي ونتائج أعمال
املصرف وإجنازاته والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  2014/12/31واخلطط املستقبلية التي يتطلع املصرف إىل تنفيذها.
سيداتي ...سادتي
إنني إذ أضع نتائج املصرف بني يديكم ،ألشعر بالرضا إزاء النتائج التي حققها املصرف خالل العام  ،2014يف ظل الظروف الصعبة التي لفّ ت
املشهدين السياسي واالقتصادي .النتائج التي ما كانت لتتحقق لوال تفاين العاملني يف املصرف وحصافة إدارته التي وضعت مصالح املساهمني
نصب أعينها ومل تأل جهدًا يف حماية ودائع عمالئه ومدخراتهم.
سيداتي...سادتي،
مل يكن العام  2014األفضل لالقتصاد العراقي ،بل أستطيع القول بأنه كان من أصعب األعوام منذ العام  ،2003حيث تشري أرقام صندوق النقد الدويل
إىل انكماش االقتصاد العراقي بنحو  %5.0خالل سنة  ،2014عازيًا هذا االنكماش إىل تراجع أسعار النفط العاملية واتساع رقعة نفوذ التنظيمات
اإلرهابية على األرض العراقية وحالة عدم اليقني التي نشأت عن األسباب السابقة.
لكننا ويف ضوء التطورات األخرية واجلهود املستمرة للتحالف الدويل واجليش العراقي يف ضرب معاقل التنظيمات اإلرهابية ،فإننا نتوقع أن
ينعكس االنكماش إىل منو وأن تستأنف كافة املشاريع التي توقفت بسبب األحداث ،خصوصًا بعد االتفاق األخري الذي أبرم بني احلكومة املركزية
وحكومة إقليم كردستان حول توزيع عوائد النفط.
سيداتي ...سادتي
لقد متكّ ن املصرف األهلي العراقي وبالرغم من كل الظروف السابقة أن يحقق نتائج إيجابية على صعيد القروض والتسليفات وإجمايل املوجودات
اللواتي منت بنسبة  %42.3و  %13.5لتصال إىل  165مليار دينار و  615مليار دينارعلى التوايل .كما ارتفعت إيرادات النشاط اجلاري بنسبة  %13.4لتصل
إىل  37.5مليار دينار .أما الفائض قبل الضريبة فقد شهد انخفاضًا من  16.6مليار يف العام  2013إىل  9.1مليار يف العام  2014بسبب ارتفاع تكاليف
الدعاية واإلعالن ورصد خمصصات لتسهيالت غري عاملة .يذكر أن أرباح القطاع املصريف قد شهدت انخفاضات حادة أثناء العام  ،2014مبعنى
أن الرتاجع مل يقتصر على مصرفنا.
سيداتي ...سادتي
يسعى املصرف األهلي العراقي خالل العام  2015إىل استحداث املزيد من اخلدمات يف السوق العراقي ،مثل تقدمي خدمة احلافظ األمني
للمستثمرين الراغبني يف االستثمار يف السوق املايل العراقي ،باإلضافة إىل نيتنا استصدار تصنيف ائتماين للمصرف األهلي العراقي لتمكينه من
االتصال بالعامل اخلارجي من دون احلاجة إىل وسيط .ناهيك عن التوسع اجلغرايف ،إذ نطمح أن نضاعف عدد فروعنا خالل السنتني القادمتني
لتغطي أكرب مساحة ممكنة من السوق العراقي .كما سيشهد العام  ،2015بإذن اهلل ،إطالق حزمة من اخلدمات البنكية اإللكرتونية ،البطاقات
االئتمانية والصرفات اآللية يف كافة الفروع وبعض املوالت والفنادق يف بعض احملافظات.
سيداتي وسادتي،
وال يسعني يف اخلتام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكافة مساهمي املصرف لدعمهم املستمر ،ولعمالئنا الكرام على ثقتهم ومساندتهم
املتواصلة لنا ،وإىل موظفي املصرف على اختالف مواقعهم لعملهم اجلاد وتفانيهم يف تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم ،وللبنك املركزي العراقي
جلهوده اخمللصة ،مؤكدًا للجميع حرصنا الدائم على املضي قدمًا يف مسرية النجاح واإلجناز ملا فيه مصلحة لنا جميعًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس جملس اإلدارة
طالل فرن الفيصل
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التقرير السنوي السابع عشر للبيانات املالية املوحدة للمصرف األهلي العراقي والشركة التابعة له
للسنة املنتهية يف 2014/12/31
تنفيذًا ألحكام املادتني ( )117و ( )134من قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل.
ندرج أدناه التقرير السنوي املتضمن فعاليات ونشاطات املصرف للسنة املنتهية يف .2014/12/31

أو ًال:

معلومات عامة

تأسيس املصرف
أسس املصرف مبوجب إجازة التأسيس املرقّ مة م .ش  5802/واملؤرخة يف  1995/01/02برأسمال قدره ( )400مليون دينار ،وحصلت موافقة
ّ
البنك املركزي العراقي بتاريخ  1995/03/28على ممارسته الصريفة كمصرف استثماري باسم (املصرف األهلي لالستثمار والتمويل الزراعي)،
ويف  1995/04/08باشر املصرف مزاولة أعماله.
بتاريخ  1997/10/25سمح البنك املركزي العراقي للمصارف االستثمارية بتعديل عقود تأسيسها مبا ميكّ نها من ممارسة الصريفة الشاملة.
بتاريخ  1998/01/25اتخذ جملس إدارة املصرف قرارًا بتعديل عقد التأسيس ليشمل ممارسة الصريفة الشاملة ،وحصلت موافقة البنك
املركزي العراقي على التعديل بكتابه املؤرخ يف  ،1998/10/01وأيدت الهيئة العامة املوقرة التعديل املذكور باجتماعها السنوي الذي عقد بتاريخ
.1998/10/21
توجه املصرف إىل توسيع أعماله باحلصول على املوارد النقدية
بعد تعديل عقد التأسيس ولغرض حتقيق أهدافه مبمارسة الصريفة الشاملةّ ،
من القطاعات االقتصادية اخملتلفة ،بغية استثمارها يف متويل خمتلف النشاطات االقتصادية متاشيًا مع متطلبات التنمية االقتصادية ضمن
إطار السياسة العامة للدولة.
ولغرض تنفيذ األهداف واملمارسات الالزمة لتحقيق الصريفة الشاملة ،اتخذت الهيئة العامة قرارًا بتاريخ  1999/11/16بزيادة رأس املال من
( )400مليون دينار إىل ( )600مليون دينار ،وأصبح القرار ساري املفعول اعتبارًا من تاريخ .2000/03/08
ولزيادة طلبات الزبائن للحصول على االئتمان مبختلف أنواعه ،فقد اتخذت الهيئة العامة قرارًا بتاريخ  2001/05/19لزيادة رأس مال املصرف من
( )600مليون دينار إىل ( )750مليون دينار ،ومت تسديد الزيادة املذكورة من الربح املعد للتوزيع والبالغ ( )150مليون دينار ،وحصلت موافقة دائرة
تسجيل الشركات على القرار املذكور بتاريخ .2001/06/16
كما اتخذت الهيئة العامة قرارًا بتاريخ  2003/08/30بزيادة رأس مال املصرف من ( )750مليون دينار إىل ( )937.5مليون دينار ،وحصلت موافقة
دائرة تسجيل الشركات على القرار املذكور بتاريخ  ،2003/12/04كما اتخذت الهيئة العامة قرارًا بتاريخ  2004/03/28بزيادة رأسمال املصرف من
( )937.5مليون دينار إىل ( )1,143مليون دينار ،وحصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات على القرار بتاريخ  ،2004/04/14وبتاريخ  2005/10/12حصلت
موافقة دائرة مسجل الشركات بكتابه املرقم  33595يف  2005/10/12على زيادة رأسمال املصرف ليصبح ( )25مليار دينار.
ويف تاريخ  2009/11/20مت زيادة رأسمال املصرف ليصبح ( )50مليار دينار عراقي ،وبتاريخ  2011/7/12مت زيادة رأسمال املصرف ليصبح
( )100مليار دينار عراقي ،وبتاريخ  2013/07/21صدر قرار مسجل الشركات بتعديل عقد التأسيس بزيادة رأسمال إىل ( )152مليار دينار .وقد متت
زيادة رأسمال املصرف إىل ( )250مليار دينار عن طريق االكتتاب وحصلت موافقة مسجل الشركات حسب كتابهم املرقم  5500بتاريخ2014/02/24
وحسب متطلبات البنك املركزي.
األنشطة التي ميارسها املصرف
يقدم املصرف األهلي العراقي جمموعة من اخلدمات املالية واملصرفية املتقدمة لزبائنه والشركات مبا فيها خدمة احلسابات الشخصية
والتجارية والقروض وبطاقات االئتمان واحلواالت واخلدمات املصرفية االستثمارية والتمويل التجاري والتسهيالت اإلئتمانية ،و ُيمارس املصرف
أعماله من خالل نظام مصريف رئيسي متطور باإلضافة إىل أنظمة بنكية متطورة لدعم منوه وخدمة زبائنه ،هذا ويوفر املصرف األهلي العراقي
حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية تشمل:
•حسابات العمالء بكافة أنواعها من جاري وتوفري وودائع ثابتة بكل من الدينار العراقي والدوالر األمريكي
•خدمات التمويل للشركات
•خدمات القروض لألفراد وقروض السيارات
•خدمة البطاقات االئتمانية
•خدمة احلواالت الداخلية واخلارجية جلميع دول العامل وبكافةالعمالت
•خدمة الكفاالت املصرفية (خطابات الضمان) احمللية واخلارجية
•خدمة االعتمادات املستندية الصادرة والواردة
•خدمة حتويل أرصدة زبائننا يف البنوك األجنبية من وإىل حساباتهم يف املصرف األهلي العراقي
•خدمات شراء وبيع األسهم يف السوق احمللية لصالح زبائن املصرف ،وذلك من خالل شركة واحة النخيل
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طموحات املصرف يف حتقيق األهداف
تهدف إدارة املصرف إىل الرتكيز على النقاط التالية:
•امليزة التنافسية يف الساحةاملصرفية العراقية:
يسعى املصرف إىل زيادة مركزه يف السوق املصريف العراقي من حيث رفد وتطوير الكوادر البشرية يف املصرف وتعزيز املنافسة السعرية،
حيث يحاول املصرف تقدمي أفضل األسعار للودائع والتسهيالت والعموالت مقابل اخلدمات املقدمة باإلضافة إىل التزامه بقانون مكافحة اإلرهاب
وغسيل األموال واالمتثال للتعليمات احمللية والدولية حلماية سمعة املصرف وزبائنه.
•الرتكيز على زيادة قاعدة الزبائن لدى املصرف:
يهدف املصرف إىل زيادة قاعدته من الزبائن من خالل استقطاب عمالء جدد والرتويج للخدمات واملنتجات املتميزة التي يقدمها املصرف
لزبائنه.
•تسهيل عملية دخول الزبائن إىل حساباتهم:
يسعى املصرف إىل إراحه زبائنه من خالل تسهيل عملية االطالع على حساباتهم بشكل إلكرتوين وممارسة النشاطات املصرفية دون احلاجة
إىل مراجعة الفرع ،وذلك من خالل تطوير اخلدمات املصرفية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت والهاتف النقال خالل النصف األول من العام  ،2015باإلضافة
إىل نشر حوايل  20صراف آيل و طرح عدد من أنواع البطاقات االئتمانية الذكية للزبائن خالل عام .2015
•التنوع يف تقدمي اخلدمات واملنتجات:
يسعى املصرف إىل تقدمي أفضل اخلدمات املالية واملصرفية لزبائنه مبا فيها خدمة احلسابات الشخصية والتجارية والقروض وبطاقات االئتمان
واحلواالت واخلدمات املصرفية االستثمارية والتمويل التجاري والتسهيالت االئتمانية.
فروع املصرف
يقدم املصرف خدماته من خالل فروعه التسعة والتي تغطي أغلب احملافظات العراقية حيث يتواجد ثالثة فروع يف بغداد باإلضافة إىل فرعني
يف حمافظة البصرة و فرع واحد يف كل من أربيل وكربالء واملوصل والسليمانية.
ويهدف املصرف خالل عام  2015إىل فتح عدد من الفروع أهمها فرع الكاظمية وجميلة يف بغداد والنجف واحللة وفرع يف جمهورية لبنان.
إن الهدف الرئيسي من فتح فروع للمصرف وانتشارها جغرافيًا هو توسيع قاعدة العمالء والنمو بأرصدة الودائع باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات
املصرفية للمواطنني ومنح القروض والتسهيالت املصرفية التي من شأنها املساهمة يف دعم االقتصاد الوطني.
تطور رأسمال املصرف
جدول بتطور رأسمال املصرف (باملليار دينار)
السنة

1995

1999

2001

2003

2004

2005

2009

2011

2013

2014

رأسمال

0.40

0.60

0.75

0.94

1.14

25.00

50.00

100.00

152.00

250.00

250.00

152.00
100.00
50.00
25.00

2014

2013

2011

2009

2005

1.14

0.94

0.75

0.60

0.40

2004

2003

2001

1999

1995
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حقوق امللكية

السنة املالية

حقوق املساهمني

األرباح املوزعة

إجمايل األرباح

أسهم جمانية

األرباح النقدية

سعر اإلغالق

2014

263,429,187,279

9,075,725,205

10,000,000,000

-

0.90

2013

168,479,898,837

16,610,177,132

-

13,094,494,841

0.82

2012

154,660,443,688

18,195,673,187

-

-

0.84

االحتياطيات (باملليار دينار)
اسم احلساب

2014

2013

االحتياطي اإللزامي

2.54

2.19

االحتياطي العام

0.01

0.01

األرباح غري املوزعة

6.89

13.35

احتياطي التوسعات

4.00

1.00

اجملموع

13.43

16.54

عضوية مساهمة املصرف يف الشركات
ميتلك املصرف شركة تابعة واحدة كالتايل:
اسم الشركة

نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأسمال الشركة

عنوان
الشركة

نسبة
امللكية

شركة واحة النخيل

حمدودة
املسؤولية

شركة وساطة لبيع وشراء األوراق املالية

مليار دينار عراقي

بغداد

%100

ميتلك املصرف مساهمات بشركات أخرى ولكن بنسب تقل عن %10
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جملس إدارة املصرف
أسماء السادة رئيس وأعضاء جملس إدارة املصرف املنتخبني وعدد األسهم اململوكة من قبلهم:
أعضاء جملس إدارة املصرف
ت

العضو

عدد األسهم اململوكة
كما يف 2014/12/31

املنصب

عدد األسهم اململوكة
كما يف 2013/12/31

1

طالل فرن الفيصل

رئيس اجمللس

17,557,771

17,557,771

2

أمين عمران أبو دهيم (ممثل بنك املال األردين)

نائب رئيس اجمللس

191,863,664,032

120,437,664,258

3

شريف عبد علي البطاط

عضو أساسي

24,356,788

24,356,788

4

عبد الهادي صادق

عضو أساسي

5,099,798

5,099,798

5

منري أحمد القوقا

عضو أساسي

437,024,162

387,126,124

6

غسان أحمد راسم

عضو أساسي

11,692,894

11,692,894

7

خليل ابراهيم عبد الكرمي

عضو احتياط

5,717,556

5,717,556

8

خلف جنم جاسم

عضو احتياط

2,287,022

2,287,022

9

عمر خلدون احلصري

عضو احتياط

3,411,152

3,411,152

10

حممد علي خلدون

عضو احتياط

28,588

28,588

مت عقد ( )7جلسات جمللس اإلدارة خالل عام .2014
قررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2014/06/24منح رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مكافأة لكل واحد منهم مببلغ عشر مليون
دينار عراقي عن أعمال السنة ( )2013وحسب حضور اجللسات.
يوجد عقد مع السيد شريف البطاط الستئجار مبنى لفرع املصرف يف حمافظة البصرة بقيمة ( )65ألف دوالر سنويًا بعقد مدته خمس سنوات
ابتداء من تاريخ .2011/01/01
ً
املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أعضاءجملس اإلدارة
مبلغ املكافأة

ت

اسم العضو

1

طالل فرن الفيصل

10,000,000

2

عبد الهادي صادق

10,000,000

3

كمال حمدي يغمور

2,222,000

4

أمين عمران أبو دهيم

7,778,000

5

جميد علي السعد

10,000,000

6

شريف عبد علي البطاط

4,444,000

7

غسان أحمد راسم

7,778,000

8

منري أحمد القوقا

4,444,000

9

رائد حميد السعد

6,667,000

10

جميد حممد حسني

5,556,000

11

خليل ابراهيم عبد الكرمي

1,111,000

اجملموع

70,000,000

أسماء كبار مالكي األسهم (أكرث من )%5
االسم
بنك املال األردين

اجلنسية

عدد األسهم كما يف
2014/12/31

النسبة

أردنية

191,863,664,032

76.75%
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داﺋﺮة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻴﻞ اﻣﻮال

داﺋﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﻨﻮات
اﻟﻜوﻧﻴﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة
ادارﻳﺔ

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻋﻤﺎل اﻻﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ

داﺋﺮة اﳋﺰﻳﻨﺔ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة
إدارة اﺎﻃﺮ

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

داﺋﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻟﺪﻋﻢ

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﺋﻴﺲ ﻠﺲ ادارة

داﺋﺮة
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

داﺋﺮة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ
ﻠﺲ ادارة

ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﻣﺘﺜﺎل
)ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت (

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ
واﻟﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ
التنظيمي للمصرف
اﳌﺆﺳﺴﻲ
الهيكل اﻟﺘﺤﻜﻢ

ﻠﺲ ادارة

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

إدارة اﻟﻔﺮوع
واﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة

إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺮﻛﺰي

إدارة اﻋﻤﺎل

ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ
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العاملون يف املصرف:
متاشيًا مع اسرتاتيجية املصرف األهلي العراقي بالتوسع ،يقوم املصرف بتعيني موظفني جدد يخضعون للتدريب املتواصل ليتمكنوا من تقدمي
اخلدمات املصرفية مبعايري اجلودة املطلوبة والتزامًا بأحكام البنك املركزي العراقي .كما يعتمد املصرف أساليب التدريب اخملتلفة مع موظفيه
احلاليني ملواكبة املستجدات على الصعيد املصريف و مبا يضمن تطور خرباتهم باستمرار.
بلغ عدد العاملني يف املصرف والشركة التابعة ( )286موظفًا كما يف  2014/12/31وبلغ جمموع رواتبهم ()1,981مليون دينار ،وأن عدد املشمولني
بالضمان االجتماعي ( )261واملبالغ املساهمة يف الضمان االجتماعي ( )191مليون دينار وأن إجمايل الرواتب واألجور واملنافع لعام  2014بلغت
( )4,619مليون دينار ،يف حني كان عدد العاملني يف املصرف ( )245موظفًا كما يف نهاية  2013واملبالغ املدفوعة لهم ( )4,273مليون دينار،
ويف أدناه املنافع واالمتيازات التي يحصل عليها العاملني يف املصرف دعمًا لهم لتطوير عملهم املصريف:
•راتب إضايف كل أربعة أشهر
•منح مكافأة نصف راتب يف عيد الفطر ومثلها يف عيد األضحى ،ومكافأة مبقدار راتب عند اجتماع الهيئة العامة للمساهمني
•التأمني الصحي والتأمني على احلياة
•تقدمي اإلعانات املالية للموظفني وحسب تقدير اإلدارة العليا.
تصنيف العاملني حسب التحصيل العلمي
ت

التحصيل العلمي

العدد

1

ماجستري

2

2

بكالوريوس

150

3

دبلوم

26

4

إعدادية

16

5

متوسطة

30

6

ابتدائية

62

اجملموع

286

تصنيف العاملني حسب الدرجات الوظيفية
العدد

ت

العنوان الوظيفي

1

مدير مفوض

1

2

مراقب االمتثال

1

3

معاون املدير املفوض

1

4

مدير فرع

9

5

مدير قسم

26

6

رئيس وحدة

16

7

رئيس أمناء صناديق

9

8

رئيس خدمة زبائن

6

9

أمني صندوق

25

10

موظف خدمة زبائن

26

11

موظفون مصرفيون

80

12

(حارس -سائق -موظف خدمات  -موزع بريد  -موظف استعالمات  -موظف أرشيف)

86

اجملموع

286

13

االسم والعنوان الوظيفي ألعلى خمسة موظفني من حيث الدخل السنوي
ت

االسم

العنوان الوظيفي

1

خالد أحمد حممود

معاون املدير املفوض

2

مالك حممد صادق علي

مدير الدائرة القانونية

3

علي عبد الرزاق الواسطي

مدير تطوير األعمال

4

دالور نوري حممود

مدير فرع السليمانية

5

حسني علي حممد الزبيدي

مدير دائرة الرقابة املالية

قنوات وأساليب التدريب
حرصًا من املصرف على احلفاظ على املعايري احمللية والدولية التي يعمل على أساسها ،فإنه يقوم باستمرار بتطوير وتنمية مهارات موظفيه
من خالل قنوات تدريبية متعددة كما هو مبني يف الرسم التوضيحي أدناه.
وتعترب كل قناة تدريبية قناة منفصلة بذاتها ولكن التدريب ال يكتمل إال من خالل دجمها وجمعها لتصبح برناجمًا تدريبيًا متكام ًال يحرص على تزويد
موظفي املصرف مبهارات متطورة ومعلومات شاملة وإعدادهم على مواجهة التحديات التي قد يواجهها املصرف .فبعضها يعزز املهارات
املتخصصة مبجال وظيفي مع ّين واألخرى تطور مهارات أساسية يجب على جميع املوظفني اكتسابها لتسهيل عملهم وحتسني أدائهم.

ﺗﺪرﻳﺐ 
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺒﺎدل اﳋات ﺑﲔ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺑﻨﻚ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺼﺮف

دورات ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻬﺎرات اﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻗﻨﻮات
وأﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺼﺮف
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ  ﺑﻐﺪاد

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
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اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻜو

الدورات التي شارك بها موظفي املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

املصرف األهلي العراقي

موضوع الدورة

دورة غسيل األموال

تاريخ الدورة

2014/01/28

أسماء املرشحني
مصطفى سعدي

مروان خالد خليل

حممد سعد حممد

قصي هاشم جلوب

عقيل حممد رضا

منال حسن رحيم

نغم عبد جرجيس

أوس وليد أحمد

دنيا رضا جاسور

كاين سلوان عبداهلل

علياء صباح صادق

ريباز عبد الكرمي

نور عبد الباسط

كرار حسن فالح

عبدالوهاب عبدالقادر
مؤسسة بركة الزهراء (برنامج فرص) جدول أعمال ملتقى بغداد لألعمال 2014/02/20

علي مهدي كرمي

سوق العراق لألوراق املالية

دعوة مؤمتر االستثمار يف سوق
العراق لألوراق املالية

2014/05/14

طارق نوري الدركزيل

سوق العراق لألوراق املالية

تدريب خمول نظام  x-streamمن
قبل Nasdaq Omx

2014/01/26

علي نعمان شرب

املصرف األهلي العراقي

ACH

2014/01/31

حممد جبار حمود

كرار حسن فالح

ريباز عبد الكرمي

عبدالوهاب عبدالقادر

نور عبد الباسط

احتاد املصارف العربية

التواصل والعالقات العامة يف
العمل املصريف

2014/02/24

حسن اسماعيل
إبراهيم

عقيل حممد رضا

مؤسسة رامز للخدمات
احملاسبية

معايري احملاسبةالدولية
والتعديالت عليها

2014/05/04

علي احلسني

سوق العراق لألوراق املالية

الربنامج التدريبي الثاين لنظام الـ
x - stream

2014/04/06

مصطفى علي
موسى

البنك املركزي العراقي مركز
الدراسات املصرفية

دورة اعرف زبونك

2014/05/18

نغم خلف عبداهلل

احتاد املصارف العربية

أساسيات إدارة اخملاطر وفق
مقررات جلنة بازل

2014/06/09

بختيار رشيد اسماعيل

النقابة العامة لعمال اخلدمات
العامة واالجتماعية  /املركز العام

تطبيق معايري ps-2

2014/06/10

هديل عبداهلل دحام

2014/05/18

عبدالهادي صادق

كابيتال بنك

التدريب والتطوير واالطالع على
آلية العمل يف دائرة تكنولوجيا
املعلومات

2014/06/07

حممد طاهر عباس

رئاسة جملس الوزراء-هيئة
املستشارين

اجتماع شبكة التمويل األصغر يف
العراق

2014/06/12

خالد أحمد حممود

البنك املركزي العراقي  /فرع
املوصل

املقاصة اإللكرتونية ()ACH

2014/05/17

خولةحازم يحيى

هبة غامن مرعي

البنك املركزي العراقي

نظام مقاصة الصكوك اإللكرتونية

2014/06/07

عبدالوهاب عبدالقادر

ريباز عبدالكرمي

البنك املركزي العراقي-املديرية
العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان

نظام الرقم السري

2014/09/07

حسني علي حممد

نغم عبد جرجيس

مركز اإليداع العراقي

عرض فني لنظام املساهمني

2014/06/12

شيماء عبد اهلل كاظم

احتاد املصارف العربي عمان -
األردن

ورشة عمل االستقرار املايل
وتطبيقات بازل

2014/10/27

علي نزار احلسني

البنك املركزي العراقي-املديرية
العامة لإلصدار واخلزائن

قانون االمتثال الضريبي األمريكي
للحسابات األجنبية (فاتكا)

2014/10/16

أصيل نافع يوسف

كابيتال بنك واملصرف األهلي العراقي مؤمتر الطاقة ملستقبل العراق
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اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

إدارة االمتثال  /كابيتال بنك

االمتثال وغسل األموال ومتويل
اإلرهاب والتحاسب الضريبي
األمريكي

البنك املركزي العراقي-مركز
الدراسات املصرفية

ثالث دورات
دورات تدريبية يف تزييف العملة
وطرق اكتشافها وسبل مكافحتها 2014/9/29

2014/09/27

أسماء املرشحني
طارق عبد اجلليل

هبة ابراهيم كاظم

فرقد طه عبد الرضا

آمال عبد اهلل

شيماء خليل فرحان

عمر أمني

عائشة عبد الوهاب

غازي عبد الرزاق

علياء طارق رشيد

عبد اجلبار صباح

خمارق أمنار

منال اسماعيل

نصري فخري رؤوف

لينا صالح مهدي

ملى فاضل عبد
عبداهلل طالب مبارك

طه صالح مهدي

خمارق أمنار نزار

النقابة العامة لعمال اخلدمات
العامة واالجتماعية  /املركز العام
 /بغداد

م  /تطبيق معايري 2 – PS

2014/11/18

هديل عبداهلل دحام

احتاد املصارف العربية

امللتقى السنوي ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب يف
املصارف واملؤسسات

2014/10/27

عقيل حممد رضا
نغم خلف عبداهلل

البنك املركزي العراقي-مركز
الدراسات املصرفية

التقنيات احلديثة يف إعداد وحتليل
قائمةالتدفقات النقدية

2014/12/07

البنك املركزي العراقي-مكتب
اإلبالغ عن غسل األموال  /قسم
التعاون الدويل

ورشة التطبيقات وبناء القدرات
برعاية املينافاتف واجملموعة
األوراسيوية يف قطر

2014/12/14

أصيل نافع يوسف

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

التخطيط لتحسني األداء يف إطار
بيئة مليئة بالتحديات

2014/11/12

علي مهدي كرمي

البنك املركزي العراقي -املديرية
العامة للعمليات املالية

إعادة تدريب على نظام CSD
احملدث

2014/12/28

نغم عبد جرجيس
داليا سمري حممد

حسني جميد حممد

أمين عماد كاظم

حيدر هاشم صادق

بيئة الضبط والرقابة الداخلية
•أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
إن جملس اإلدارة مسؤول عن وضع وتطبيق أنظمة رقابة داخلية لدى املصرف قادرة على ضمان وحتقيق دقة ونزاهة البيانات املالية وااللتزام
بالقوانني والتشريعات والتعليمات السارية.
ويف هذا اإلطار فقد مت اعتماد سياسات وأنظمة تغطي كافة اجلوانب املتعلقة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومسؤولية
جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية عنها.
•التدقيق الداخلي:
تعد عملية التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة تهدف إىل تقدمي خدمات توكيدية بشكل منتظم عن فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لدى
املصرف ومدى االلتزام بالسياسات املتبعة كتقدمي استشارات موضوعية عن حتسني وتطوير العمليات مبا يحقق أهداف املصرف.
قام املصرف بإعادة هيكلة دائرة التدقيق الداخلي للمصرف وتعيني مدير جديد لها بحيث تتالئم مع التطور املصريف لتلبي متطلبات املرحلة
املقبلة للمصرف حيث مت إجراء اخلطوات التالية:
•إعداد ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من قبل جلنة التدقيق واالمتثال
•إعداد هيكل تنظيمي للدائرة
•االنتهاء من اإلجراءات والسياسات والصالحيات التي متكنها من أداء مهامها وإعداد تقاريرها كاملة
•سيتم تعزيز باقي كادر الدائرة خالل عام  2015لتغطية اجلوانب اخملتلفة لعملية التدقيق
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•التدقيق اخلارجي:
يقوم املدقق اخلارجي مبراجعة وتدقيق البيانات املالية والتأكد من صحتها وتزويد اإلدارة التنفيذية بنسخة من تقرير التدقيق.
•دائرة إدارة اخملاطر:
لدى املصرف دائرة مستقلة إلدارة اخملاطر تتبع للمدير املفوض وترفع تقريرها دوريًا إىل جلنة اخملاطر.
تتضمن مسؤوليات دائرة إدارة اخملاطر يف املصرف ما يلي:
•التعرف والقياس واملراقبة وإجراء التوصيات الالزمة لتخفيف اخملاطر التي تواجه املصرف.
•تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع اخملاطر وحتليل جميع اخملاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر السوق ،خماطر
السيولة ،خماطر العمليات
•التوصية للجنة إدارة اخملاطر بسقوف للمخاطر واملرافقات ورفع التقارير وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة اخملاطر.
•تزويد اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قياس اخملاطر ومنظومة اخملاطر يف املصرف.
•دائرة االمتثال:
تعترب عملية مراقبة االمتثال وظيفة مستقلة تهدف إىل التأكد من امتثال املصرف وسياساته جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن
اجلهات الرقابية احمللية والدولية.
لدى املصرف دائرة مستقلة إلدارة االمتثال ،تتبع مباشرة جمللس اإلدارة وترفع تقاريرها الدورية للجنة التدقيق واالمتثال ،مع إرسال نسخة إىل
املدير املفوض.
تقوم إدارة مراقبة االمتثال بأعداد منهجية فعالة لضمان امتثال املصرف بجميع القوانني والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة.
ويقوم املصرف بتوثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة مراقبة االمتثال ويتم تعميمها داخل املصرف.

النشاطات والتوسعات الرئيسية التي حدثت خالل السنة
•االنتهاء من إعداد كافة السياسات واإلجراءات للمصرف
•مت إطالق نظام املساهمني
•تطوير البيئة التحتية لتكنولوجيا املعلومات
•إعداد خطة استمرارية العمل
•مت االنتهاء من إعداد الدليل املؤسسي
•مت إطالق نظام املوارد البشرية
•مت تفعيل نظام املوجودات الثابتة
•مت افتتاح فرع يف ميناء أم قصر يف حمافظة البصرة

إجنازات دوائر املصرف خالل العام
•دائرة الرقابة على االئتمان:
تعترب دائرة الرقابة على االئتمان من الدوائر الرقابية التي تكمن مسؤوليتها بالتحقق من استكمال كافة الوثائق والشروط الواردة بقرارات جلان
االئتمان ،وتوثق الضمانات إن وجدت لكافة العمالء ،والتأكد من االلتزام بالسياسة االئتمانية للمصرف وتعليمات البنك املركزي قبل التبليغ للتنفيذ،
هذا باإلضافة إىل قيامها بدور رقابي على العمليات اليومية لضمان سالمة احملفظة االئتمانية والتبليغ الفوري ألية جتاوزات التخاذ اإلجراءات
املناسبة حلفظ حقوق البنك.
كما وتقوم الدائرة بإعداد تقارير احلسابات الواجب تصنيفها كديون غري عاملة حسب الالئحة اإلرشادية ،واحتساب اخملصصات الالزمة مقابلها،
وحسب تعليمات البنك املركزي العراقي بهذا اخلصوص ،باإلضافة إلعداد العديد من التقارير الرقابية األخرى الداخلية للمصرف والبنك املركزي
وأية جهات أخرى وحسب مقتضيات العمل.
•دائرةالشركات الكربى
تقوم دائرة الشركات الكربى بتقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات املصرفية التي تلبي احتياجات زبائن املصرف ومتطلبات قطاعاتهم
االقتصادية اخملتلفة.
وقد شهد عام  2014جناحًا واضحًا لدائرة الشركات الكربى يف العمل على بناء حمفظة تسهيالت مصرفية متنوعة موزعة على شريحة واسعة
من الزبائن ،وكان ذلك نتيجة التزام املصرف بأن تكون خدماته املصرفية ذات جودة عالية مرتكزة على أدوات مصرفية متطورة وخربات بشرية
مميزة حتقق من خاللها عددًا من اإلجنازات ومن أهمها:
•تفعيل منتجات متويلية جديدة يف السوق.
•استقطاب عدد من الشركات الكربى التي تعمل يف قطاعات اقتصادية مستقرة من خالل منحهم تسهيالت مصرفية موثقة بضمانات جديدة.
•االستمرار مبراقبة جودة احملفظة االئتمانية والعناية احلثيثة باحلسابات التي قد تعاين من مشاكل بالوفاء بالتزاماتها بسبب الظروف االقتصادية.
إيفاد فريق من موظفي كابيتال بنك إىل املصرف األهلي العراقي لرفده باخلربات الالزمة لتطوير أعماله ،واالستغالل األمثل لتواجده يف العراق
لتقدمي أكرب قدر من اخلدمات التي تخدم العمالء يف البلدين.
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•دائرة تسهيالت األفراد
سعت دائرة تسهيالت األفراد يف املصرف األهلي العراقي إىل حتسني أداء العمل من خالل التحديث والتعديل على منتجات األفراد اخملتلفة
وحتسني أداء خدمة العمالء وسرعة اإلجناز بصورة مميزة وأكرث فعالية ملا فيه حتقيق مصالح املصرف حيث عملت الدائرة خالل عام  2014على
مايلي:
•وضع سياسة خاصة بدائرة تسهيالت األفراد تهدف إىل:
 وضع أسس موحدة وموثقة لتنظيم عملية إعداد واعتماد خمتلف أنواع املنتجات االئتمانية حتديد أسس وضوابط منح االئتمان توزيع األدوار وحتديد الصالحيات•تعديل وتطوير إجراءات منح قروض األفراد وذلك لتسهيل وحتديد خطوات منح االئتمان ،لضمان كفاءة وسرعة اإلجناز.
•طرح منتج القرض الشخصي بشروط وضمانات تتوافق مع البيئة والظروف السائدة ،بحيث أصبح املصرف األهلي العراقي معروف بني
عمالئه بالسرعة واخلدمة املميزة لعمالء األفراد ،وبالتايل املساهمة بزيادة حصة البنك السوقية من هذا النوع من املنتجات واالستفادة
من قاعدة عمالء املصرف وشبكة الفروع ،وبالتايل بناء حمافظ ائتمان ذات خماطر متدنية.
•إطالق حساب جواهر األهلي وهو حساب التوفري األول من نوعه يف القطاع املصريف العراقي ،حيث تخول هذه احلسابات أصحابها من
الدخول يف سحوبات اجلوائز القيمة ،علمًا بأن هذا احلساب سيساعد املصرف على زيادة الودائع قليلة التكلفة مما سيساهم يف تعزيز
ربحية املصرف.
•تعديل إجراءات وشروط منتج قروض السيارات يف إقليم الشمال مبا يتالئم مع البيئة والظروف السائدة ومبا يضمن خدمة عمالء املصرف
يف اإلقليم وتعزيز احملفظة االئتمانية للمصرف.
•ومن أجل ضمان إيجاد حمفظة أفراد متدنية اخملاطر مت استقطاب عروض من شركات التأمني العراقية (شركات خاصة وحكومية) بهدف
التأمني على حياة عمالء حمفظة تسهيالت األفراد من خطر الوفاة.
•إدارة اخلزينة واالستثمار
قام املصرف األهلي العراقي خالل عام  2014بإنشاء دائرة اخلزينة واالستثمار وقد مت تنظيم كافة أنشطة الدائرة بشكل أصويل
وفيما يلي أهم أنشطة الدائرة:
•التداول بالعمالت األجنبية والدينار العراقي:
تقوم الدائرة بتقدمي أسعار منافسة لتغطية احتياجات العمالء اآلنية بالدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي مع مراعاة فروقات األسعار بني
فروع بغداد ،فروع اجلنوب وفروع الشمال (أربيل والسليمانية) وقامت الدائرة بتغطية املراكز املالية مبا يضمن حتقيق األرباح إضافة إىل
تقدمي اخلدمات املتميزة.
إضافة إىل ذلك قامت الدائرة بتوزيع أرباح العموالت الناجتة عن أسعار بيع الدوالر /دينار املمنوحة للحواالت اخلارجية وقامت كذلك بإدارة
املركز املايل الناجت عن هذه احلواالت بالشكل األمثل.
كما قامت الدائرة بإعطاء أسعار منافسة لعمالء دائرة اخلدمات التجارية باليورو مقابل الدوالر األمريكي أو الدينار العراقي مما زاد من حجم
االعتمادات املصدرة واملسددة بعملة اليورو.
•إدارة أرصدة املصرف لدى كابيتال بنك ولدى املصارف األخرى (السوق النقدي):
استطاعت الدائرة أن تراقب وبشكل يومي األرصدة بالدوالر األمريكي واليورو لدى كابيتال بنك وقامت بإدارة هذه األرصدة بالشكل األكفأ
وخاصة فيما يخص حواالت املزاد بالدوالر األمريكي مع االلتزام بالسقف املوافق عليه من قبل جملس إدارة البنك ،وكذلك متت إدارة حساب
املصرف باليورو لدى كابيتال بنك بأفضل طريقة تضمن تغطية احتياجات العمالء مع ضمان تغطية احلساب بشكل دائم.
أما فيما يخص أرصدة املصرف لدى املصارف األخرى بالدوالر األمريكي والدينار العراقي فيتم مراقبتها بشكل دائم مع حتويل الفائض يف
حال وجوده ،أو تغذية احلساب عند احلاجة خاصة حساب املصرف لدى بنك الرافدين ،حيث يتم تغذية احلساب بشكل دائم ألغراض احلواالت
والشيكات املصدقة.
•إدارة النقد:
حرص املصرف على تزويد كافة فروعه من االحتياجات النقدية بالدوالر األمريكي والدينار العراقي ،ويتم شحن الفائض بشكل دائم للبنك
املركزي العراقي بعد احلصول على موافقته على املبلغ والفئات .وبالرغم من صعوبة شحن النقد من فروع الشمال إىل بغداد إال أنه مت االتفاق
مع عدد من الزبائن لسحب املبالغ النقدية الفائضة واملتوفرة لدى الفروع هناك ،وحتويلها إىل إالدارة العامة يف بغداد وكل حسب احتياجاته.
كما قامت الدائرة بإعداد السياسة االستثمارية للمصرف األهلي العراقي مع أخذ املوافقات الالزمة عليها كما قامت دائرة اخلزينة واالستثمار
بإعداد اإلجراءات والوصف الوظيفي ملوظفي الدائرة ،والتي سيتم اعتمادها قريبًا من قبل جملس إدارة املصرف األهلي العراقي.
•جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات
قامت دائرة اخلزينة واالستثمار بتشكيل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات خاصة باملصرف األهلي العراقي ،مع حتديد أعضاء اللجنة والتي
أصبحت جتتمع بشكل دوري للتباحث يف املواضيع الهامة مثل التغري يف نسب البنك ،طرح منتجات جديدة ،وأي مواضيع (تخص اللجنة) مما
أدى إىل تنظيم عمل املصرف وتطويره بشكل أكرث كفاءة.
وتسعى دائرة اخلزينة واالستثمار ضمن اسرتاتيجيتها املستقبلية إىل االستمرار يف تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها ،وابتكار منتجات جديدة
توائم السوق املصريف يف العراق ،إضافة إىل التوسع باالستثمار يف أذونات وسندات اخلزينة (حسب توفر الرصيد) لتعظيم عوائد البنك ضمن
خماطر مقبولة وضمن حمددات السياسة االستثمارية والبنك املركزي العراقي.
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•إدارة املؤسسات املالية:
رغم الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها العراق يف األعوام املاضية واملستمرة ليومنا هذا ،إال أن إدارة املؤسسات املالية لدى املصرف
األهلي العراقي قد جنحت يف إيجاد احللول املناسبة لتلبية احتياجات املصرف األهلي العراقي لدعم عمليات التجارة اخلارجية وبناء شبكة واسعة
من البنوك املراسلة العاملية.
كما أن الشراكة املتميزة التي تربط املصرف األهلي العراقي مع بنك املال األردين ساهمت وبشكل فعال يف توظيف املصرف األهلي العراقي
لشبكة البنوك املراسلة الواسعة التي يحتفظ بها املصرف األهلي العراقي لتنفيذ كافة عملياته اخلارجية من اعتمادات وكفاالت وحواالت خارجية
وبأفضل األسعار املنافسة.
كما قامت دائرة املؤسسات املالية بفتح حسابات باسم املصرف األهلي العراقي لدى بعض من البنوك األردنية الغاية منها تسهيل تنفيذ
االعتمادات والكفاالت وتغطيتها ،هذا باإلضافة إىل الشروع يف عقد اتفاقيات مع بعض املؤسسات الدولية مثالها مؤسسة التمويل الدولية IFC
وأيضًا املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات  ICIECالهدف منها منح سقوفًا ائتمانية لتمويل التجارة الدولية.
•إدارة أنظمة املعلومات:
حرصًا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العاملية يف جمال العمل املصريف ،فقد مت تطبيق وحتديث العديد من األنظمة واخلدمات خالل
عام  2014يف املصرف األهلي العراقي .مت حتديث األجهزة واألنظمة للنظام البنكي الرئيسي وكذلك حتديث خدمات سويف وغريها .ويف سياق
متصل ،باشر املصرف وما زال مستمرًا بتحديث البنية التحتية ألنظمة املعلومات مبا يضمن تعزيز أدائها وتقدمي خدمات أفضل وبجودة عالية،
حيث مت تنظيم خطوط االتصاالت الرئيسية واملباشرة برتكيب خطوط احتياطية للمصرف وربط الفروع بشبكة اتصاالت حديثة والتي من شأنها
حتسني تواجد اخلدمة.
أما بالنسبة للخدمات التي تعتمد تكنولوجيا املعلومات ،سيتم إطالق اخلدمات املصرفية يف  2015عرب اإلنرتنت واخلدمات املصرفية عرب الهاتف
النقال التي متكن عمالء املصرف من التعامل مع حساباتهم بكل يسر ويف كافة األوقات ،ومبا يضمن حتقيق رؤية املصرف بأن يكون يف مقدمة
املصارف املتطورة التي تعمل وفقًا ألحدث األنظمة التكنولوجية ،والذي من شأنه أيضًا حتقيق أهداف املصرف التنموية واالسرتاتيجية متاشيًا
مع توجيهات اإلدارة العليا فيما يتعلق باجلانب التقني وتقدمي األفضل.
•دائرة السياسات واإلجراءات
دأبت دائرة السياسات واإلجراءات خالل العام  2014على تطوير كافة إجراءات العمل وفقًا ألفضل املمارسات املقدمة يف جمال القطاع
املصريف حيث مت تعديل كافة إجراءات العمل والنماذج لتعزيز آلية تقدمي اخلدمات مبا يضمن الدقة يف العمل والسرعة يف اإلجناز ،وكذلك مت
تعزيز اإلجراءات بالضوابط الرقابية لتقليل نسبة حدوث األخطاء واخملاطر التشغيلية.

اخلطط املستقبلية للمصرف
تهدف خطة التوسع البنكية للمصرف إىل فتح ما يقارب خمسة فروع سنويًا خالل األربعة أعوام املقبلة لتوسيع االنتشار اجلغرايف يف العراق وخارجه.
سيبدأ املصرف بتقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية من خالل اإلنرتنت والهاتف النقال خالل النصف األول من العام  2015باإلضافة إىل تأسيس
حوايل  20صراف آيل وطرح عدد من أنواع البطاقات االئتمانية الذكية للزبائن ،وذلك ألهمية اخلدمات اإللكرتونية يف ترسيخ موقع املصرف األهلي
العراقي يف الساحة املصرفية العراقية.
كما سيقوم املصرف بتطوير وحتسني اخلدمات االستثمارية املقدمة من خالل الشركة التابعة (شركة واحة النخيل).

ثانيًا :حتليل املركز املايل واملؤشرات املالية
حتليل ربحية املصرف
بلغ اجمايل أرباح املصرف ( )9.076مليون دينار للعام  2014وبعد تنزيل كل من التخصيصات الضريبية البالغة ( )2,025مليون دينار ،واالحتياطي
القانوين البالغ ( )349مليون دينار ،فإن صايف الربح الذي مت حتويله إىل الفائض املرتاكم قد بلغ ( )6,701مليون دينار مقارنة مع ( )13,181مليون دينار
بنهاية عام .2013
إيرادات العمليات املصرفية و االستثمارية:
حقق املصرف من خالل العمليات املصرفية إيرادًا مقداره ( )33,992مليون دينارمقارنة مع ( )29,771مليون دينار بنهاية عام  2013حمققة
ارتفاعًا بنسبة منو ( ،)%14.2كما بلغت إيرادات االستثمار ( )3,550مليون دينار مقارنة مع ( )3,059مليون دينار بنهاية عام  2013حمققة ارتفاعًا
بنسبة منو (.)%16.1
مصاريف العمليات املصرفية واإلدراية:
ارتفعت مصاريف املصرف الناجتة عن العمليات املصرفية بنسبة ( )%74مقارنة مع العام السابق لتصل إىل ( )9,936مليون دينار بنهاية عام
 2014مقارنة مع ( )5,709مليون دينار بنهاية عام  ،2013كما ارتفعت املصاريف اإلدارية بنسبة ( )%55.5مقارنة مع العام السابق لتصل إىل ()11,729
مليون دينار بنهاية عام  2014مقارنة مع ( )7,545مليون دينار بنهاية عام .2013
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اجلدول أدناه يبني تفاصيل إيرادات ومصاريف املصرف:
حتليل األرباح (باملليون دينار)
2014

النسبة من
اإلجمايل

2013

النسبة من
اإلجمايل

نسبة النمو

إيرادات العمليات املصرفية

33,991.6

%90.5

29,770.9

%89.9

%14.2

إيرادات االستثمار

3,550.1

%9.4

3,058.8

%9.2

%16.1

26.9

%0.1

289.4

%0.9

%90.7-

إجمايل اإليرادات

37,568.6

%100.0

33,119.2

%100.0

%13.4

مصروفات العمليات املصرفية

9,936.0

%34.9

5,709.1

%34.6

%74.0

االندثار

1,163.8

%4.1

881.6

%5.3

%32.0

املصروفات اإلدارية

11,729.5

%41.2

7,545.3

%45.7

%55.5

املصروفات التحويلية واألخرى

5,663.6

%19.9

2,373.0

%14.4

%138.7

إجمايل املصروفات

28,492.9

%100.0

16,509.0

%100.0

%72.6

إجمايل األرباح

9,075.7

%100

16,610.2

%100

%45.4-

اسم احلساب

اإليرادات التحويلية واألخرى

* بلغت أرباح شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية حمدودة املسؤولية ( )119.5مليون دينار.
املركز املايل للمصرف:
فيما يلي جدول يبني املركز املايل للصرف
املركز املايل (باملليون دينار)
اسم احلساب

20

2014

النسبة من اإلجمايل

2013

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

املـوجودات

615,235.07

%100

542,405.93

%100

%13.4

النقد يف الصندوق ولدى املصارف

409,722.07

%66.6

383,537.08

%70.7

%6.8

االستثمارات

13,805.97

%2.2

31,941.35

%5.9

%56.8-

االئتمان النقدي

165,476.99

%26.9

116,288.73

%21.4

%42.3

املدينون

11,231.24

%1.8

2,016.00

%0.4

%457.1

املوجودات الثابتة

14,998.81

%2.4

8,622.77

%1.6

%73.9

املطلوبات

615,235.07

%100

542,405.93

%100

%13.4

حسابات جارية وودائع

337,379.96

%54.8

360,328.79

%66.4

%6.4-

الدائنون

14,422.60

%2.3

13,597.23

%2.5

%6.1

رأس املال

250,000.00

%40.6

152,000.00

%28.0

%64.5

االحتياطيات

13,432.51

%2.2

16,479.90

%3.0

%18.5-

•املوجودات
ارتفعت موجودات املصرف لتصل إىل ( )615,235مليون دينار يف نهاية عام  2014مقارنة مع ( )542,406مليون دينار بنهاية عام  2013بارتفاع
نسبته (.)%13.4

اﳌﻮﺟﻮدات

)ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

615.2
%13

542.4

165.5

اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

116.3

13.8

31.9

409.7

383.5

2014

2013

اﳌﺪﻳﻨﻮن

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻨﻘﺪ  اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﳌﺼﺎرف

•احملفظة االستثمارية
سعى املصرف إىل توسيع وتنويع حمفظته االستثمارية وعدم تركيزه على حقل استثماري واحد ،لذلك فقد بلغت عدد أسهمه املشاركة يف
شركات استثمارية ( )2,540مليون سهمًا بقيمة سوقية ( )2,710مليون دينار موزعة على الشكل التايل:
كشف حمفظة األسهم للمصرف األهلي العراقي (بآالف الدنانري العراقية)
ت

عدد األسهم

الشركة

الكلفة

القيمة السوقية

االستثمارات قصرية األجل
1

فندق بابل

2,597

39,281

207,758

2

الفلوجة إلنتاج املواد اإلنشائية

213

757

379

3

الصناعات املعدنية والدراجات

14,391

59,587

9,067

4

صناعات األصباغ احلديثة

4,274

25,175

6,453

5

املشروبات الغازية الشمالية

2,664

4,019

933

6

ألعاب الرصافه

1,437

30,470

8,265

7

الصناعات الكيماوية والبالستيكية

5,631

5,631

4,786

8

فندق بغداد

441

441

4,787

االستثمارات طويلة األجل
9

الشركة العراقية للكفاالت املصرفية

572,273

412,843

575,856

10

الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

1,630,815

829,837

1,630,815

11

األموال لإللكرتونية املصرفية

30,000

30,000

30,000

12

احتاد املصارف العراقية اخلاصة لتطوير اخلدمات املصرفية

100,000

100,000

100,000

اجملموع

2,364,736

1,538,040

2,579,097
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كشف حمفظة االسهم لشركة واحة النخيل (بآالف الدنانري العراقية)
الكلفة

القيمة السوقية

ت

عدد األسهم

الشركة

1

فندق فلسطني مريديان

1,000

22,887

16,500

2

مصرف الشرق األوسط

11,667

22,221

7,000

3

مصرف دار السالم

10,000

12,273

9,100

4

مصرف االقتصاد

11,333

8,652

8,160

5

شركة املنصور للصناعات الدوائية

10,000

9,758

8,400

6

الشركة العراقية للنقل الربي

14,000

68,896

21,280

7

شركة املشروبات الغازية الشمالية

40,000

24,949

14,000

8

املصرف املتحد

30,000

35,864

21,300

9

مصرف بابل

30,000

19,013

11,700

10

مصرف اخلليج

11,800

11,066

10,620

11

الدراجات

5,000

4,527

3,150

اجملموع

174,800

240,106

131,210

•االئتمان النقدي
بلغ جمموع القروض املمنوحة وفق الضوابط املعمول بها ()165.477مليون دينار خالل عام  2014بعد أن كانت ( )116.289مليون دينار لعام 2013
وكما مبني أدناه:
االئتمان النقدي (باملليون دينار)
النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

2014

اسم احلساب

2013

النسبة من اإلجمايل

األوراق التجارية اخملصومة واملبتاعة

149.9

%0.1

750.8

%0.6

%80.0-

القروض والتسليفات واملكشوف

165,327.1

%99.9

115,537.9

%99.4

%43.1

اجملموع

165,477.0

%100

116,288.7

%100

%42.3

•كشف بالتوزيع القطاعي لالئتمان
احلساب
اجلاري
(مدين
مكشوف)

أوراق
جتارية
خمصومة

القروض
والسلف

ديون
متأخرة
التسديد

جتارة اجلملة واملفرد  /جتارة عامة

3,145.8

149.9

49,711.7

1,907.6

62,192.3

قروض شخصية وسيارات واألفراد

356.0

-

47,761.0

6,446.7

55,632.7

-

خدمات اجملتمع /االجتماعية

-

-

11,449.0

5,282.3

16,729.6

4,221.9

27,620.8

تشييد وبناء  /اإلنشاءات والعقارات

19,865.2

-

7,367.2

4,010.0

29,091.2

23,904.4

17,901.3

41,805.7

النقل والتخزين واملواصالت

1,547.3

-

-

-

1,547.3

127.6

-

127.6

الكهرباء والغاز /الطاقة

-

-

1,870.3

-

1,870.3

249.5

14,798.9

15,048.4

العامل اخلارجي

77.7

-

1,710.7

-

1,788.4

-

-

-

الصناعات التحويلية  /الصناعة

559.6

-

2,547.8

-

1,446.9

10,517.7

9,157.4

19,675.1

السياحة و الفنادق واملطاعم

1,530.8

-

13,681.5

-

10,679.4

262.3

-

262.3

الزراعة والصيد والغابات

57.0

-

-

-

57.0

-

-

-

التمويل والتأمني  /خدمات مالية

603.2

-

1,485.3

-

2,088.5

24,295.5

36,149.9

60,445.5

اجملموع

27,742.7

149.9

137,584.4

17,646.6

183,123.6

69,353.1

158,794.6

228,154.3

أقسام النشاط التجاري
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االعتمادات
املستندية

إجمايل
االئتمان
التعهدي

إجمايل
االئتمان
النقدي

5,774.2

53,166.3

58,947.1

-

31,842.7

خطابات
الضمان

•خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:
استنادًا إىل تعليمات البنك املركزي العراقي وفق الالئحة اإلرشادية ،فقد بلغ رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ( )19,167مليون دينار
كما يف  2014/12/31بعد أن كان ( )7,533مليون دينار يف نهاية عام  ،2013وقد جنم ذلك عن إضافة مقدارها ( )11,634مليون دينار عن طريق
خمصصات إضافية بقيمة ( )5,178مليون دينار وإعادة تبويب خمصصات فوائد متوقفني عن الدفع.
أصدر البنك املركزي تعليمات إضافية بخصوص تكوين خمصصات إضافية بقيمة  %20على حسابات اجلاري مدين املكشوف املستعمل بعد
طرح الضمانات .وقد قام املصرف بااللتزام بهذه التعليمات مع اإلشارة إىل وجود دين بذمة أحد زبائن املصرف متعرث التسديد بضمانات ضعيفة،
وقد سبق وأن أقيمت دعوى مطالبة بالتسديد لدى احملاكم اخملتصة وصدر قرار اكتسب الدرجة القطعية من حمكمة استئناف بغداد الرصافة
االحتادية لصالح املصرف يقضي بإلزام املدين بالتسديد وحسب ،والذي أشار إليه مراقب حسابات املصرف يف التقرير املتعلق بالبيانات املالية
للسنة املنتهية يف  2013/12/31الفقرة ( )3البند (ب).
•املطلوبات
•املطلوبات املتداولة
بالنسبة إىل املطلوبات املتداولة للمصرف ،فقد انخفضت بنسبة ( )%5.9لتصل إىل ( )351,803مليون دينار يف نهاية عام  2014مقارنة مع
( )373,926مليون دينار بنهاية عام 2013
•رأس املال و االحتياطيات
ارتفعت حقوق املساهمني (رأس املال واالحتياطيات) بنسبة ( )%56.4لتصل إىل ( )263,433مليون دينار يف نهاية عام  2014مقارنة مع
( )168,480مليون دينار بنهاية عام  ،2013حيث بلغ جمموع أرصدة االحتياطيات لغاية  2014/12/31مامقداره ( )13.432مليون دينار.

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

)ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

615.2

%13

13.4

542.4
16.5

250.0

152.0

14.4

13.6

337.4

360.3

2014

2013

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

رأس اﳌﺎل

اﻟﺪاﺋﻨﻮن

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ووداﺋﻊ

•االئتمان التعهدي (البنود خارج امليزانية)
إن االسرتاتيجيات التي يتبناها املصرف يف تطوير أدواته واخلدمات املتنوعة واملميزة التي يقدمها للزبائن أعطاه ميزة تنافسية سواء على
صعيد نوعية املنتجات أو اخلربات املتطورة التي تلبي احتياجات الزبائن وضمن مساعيه يف جمال التطوير وتنميةأعماله يف جمال التجارة
اخلارجية.
قام املصرف بالرتكيز على االعتمادات املستندية لتمويل املستوردات وتوسيع شبكة البنوك املراسلة لديه ،خلدمة عمالئه من كافة أنحاء
العامل وذلك متاشيًا مع توجيهات البنك املركزي العراقي يف زيادة حجم االعتمادات املستندية يف التجارة اخلارجية ضمن الضوابط والتعليمات
الصادرة بهذا اخلصوص.
حيث بلغ رصيد االئتمان التعهدي بعد طرح التأمينات النقدية مقابلها ( )202,119مليون دينار نهاية عام  2014مقارنة مع ( )144,819مليون دينار لعام
 2013بزيادة مقدارها ( )57,300مليون دينار و بنسبة منو ( )%40وحسب اجلدول أدناه:
االئتمان التعهدي (باملليون دينار)
2014

النسبة من اإلجمايل

2013

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

خطابات الضمان الداخلية

61,353

%30.4

47,220

%32.6

%29.9

التزامات االعتمادات

140,766

%69.6

97,599

%67.4

%44.2

اجملموع

202,119

%100

144,819

%100

%39.6

اسم احلساب
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•املؤشرات املالية
2014

2013

التفاصيل

النسبة
(حساب النقود  /الودائع)

%121.4

%106.4

(االستثمارات  /الودائع)

%4.1

%8.9

(االئتمان النقدي  /الودائع)

%49.0

%32.3

(االستثمارات  +االئتمان النقدي) ( /الودائع)

%53.1

%41.1

(الودائع)(/رأس املال  +االحتياطيات)

%128.1

%213.9

(مصروفات العمليات املصرفية)( /الودائع)

%2.9

%1.6

(إجمايل املصروفات)(/إجمايل اإليرادات)

%75.8

%49.8

(األرباح املتحققة)(/رأس املال املدفوع)

%3.6

%10.9

(األرباح الصافية املعدة للتوزيع)(/رأس املال املدفوع)

%2.7

%8.7

العائد على معدل األصول

إجمايل األرباح  /معدل األصول

%1.6

%3.8

العائد على معدل حقوق امللكية

إجمايل األرباح  /معدل االحتياطيات ورأس املال

%4.2

%10.3

العائد لكل سهم

إجمايل األرباح  /رأس املال

%3.6

%10.9

%42.8

%31.1

كفاية رأس املال

حسب تعليمات البنك املركزي

%111.5

%104.2

نسبة السيولة النقدية

حسب تعليمات البنك املركزي

%91.3

%81.9

نسبة السيولة
توظيفات األموال
الرافعة املالية
كلف النشاط
الربحية

نسبة حقوق امللكية  /املوجودات

•السيولة النقدية
ارتفع رصيد حساب النقد يف الصندوق ولدى املصارف إىل ( )409,722مليون دينار خالل عام  2014بعد أن كان ( )383.537مليون دينار لعام ،2013
حمققًا ارتفاعًا مقداره ( )26,185مليون دينار ،ونسبة منو ( )%6.8وهو ميثل السيولة النقدية بالعملة احمللية واألجنبية املودعة يف صناديق
املصرف ويف املصارف احمللية واألجنبية ،وكذلك كودائع حمتفظ بها لدى البنك املركزي العراقي كما يف اجلدول:
السيولة النقدية (باملليون دينار)
2014

النسبة
يف اإلجمايل

2013

النسبة
يف اإلجمايل

نسبة النمو

181

نقد يف الصندوق/عملة حملية

32,521.7

%7.9

12,364.4

%3.2

%163.0

186

أوراق نقدية بالعملة األجنبية

9,188.4

%2.2

16,397.6

%4.3

%44.0-

1831

البنك املركزي العراقي

332,687.0

%81.2

320,346.2

%83.5

%3.9

1831

نقد لدى املصارف احمللية

17,392.0

%4.2

13,708.4

%3.6

%26.9

185

شيكات قيد التحصيل/صادرة

14,827.6

%3.6

20,336.6

%5.3

%27.1-

187

نقد لدى املصارف األجنبية

3,105.3

%0.8

383.9

%0.1

%708.8

اجملموع

409,722.1

%100

383,537.1

%100

%6.8

اسم احلساب

رقم الدليل

•بيان مدى كفاية رأس املال
وضعت جلنة بازل اخلاصة بالقواعد واألنظمة واملؤشرات املالية واحملاسبية اخلاصة باجلهاز املصريف حدًا أدنى لكفاية رأس املال بنسبة
( )%8من إجمايل املوجودات ،حمسوبة على أساس أوزان خماطر حددها نظام معايري كفاية رأس املال .كما أن تعليمات البنك املركزي العراقي
اعتربت احلد األدنى املطلوب ( )%15وقانون املصارف رقم ( )94لسنة  2004حدد النسبة ( ،)%12فقد بلغت نسبة كفاية رأسمال املصرف يف
نهاية عام  2014نسبة (.)%111.5
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ثالثًا :املؤشرات االقتصادية
شهد العراق يف الـ  10أعوام املاضية منوًا اقتصاديًا قويًا ونشاطًا مستمرًا يف توسعة البنية التحتية ملوارده الطبيعية الرئيسية وزيادة إنتاجه
النفطي ،مبا يساهم يف دفع عملية النمو يف خمتلف القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك قطاعات الصناعة والطاقة والنقل واخلدمات الطبية
واخلدمات املصرفية ويف جمال االستثمار العقاري واإلنشاءات.
وكان النفتاح االقتصاد العراقي على العامل أثرًا مباشرًا على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف العراق وترخيص القطاع اخلاص مبزاولة
أعمال الصريفة الشاملة لتعزيز قدرة العراق على مواكبة النمو الذي سجل أعلى النسب يف منطقة الشرق األوسط ،حيث بلغ الناجت احمللي
اإلجمايل حوايل  229.3مليار دوالر يف عام ( 2013نسبة منو الناجت احمللي اإلجمايل لعام .)%10.29 = 2013
يسعى املصرف األهلي العراقي ألن يكون له دور اقتصادي فاعل ومشاركة يف النمو املستمر لالقتصاد العراقي ،وذلك بصفته جزء من القطاع
املصريف اخلاص .كما يسعى إىل مواصلة حتقيق النمو من خالل زيادة عدد فروعه يف العراق وخارج العراق للوصول إىل شريحة أكرب من الزبائن،
وتقدمي خدمات مصرفية متميزة ومتقدمة لهم تتطابق مع املعايري املصرفية العاملية.
التكنولوجيا املصرفية املستخدمة ونظم املعلومات واالتصاالت:
حرصًا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العاملية يف جمال العمل املصريف ،فقد مت تطبيق وحتديث العديد من األنظمة واخلدمات
خالل عام  2014يف املصرف األهلي العراقي .مت حتديث األجهزة واألنظمة للنظام البنكي الرئيسي وكذلك حتديث خدمات سويف وحتديث أنظمة
خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال مع البنك املركزي والتي تشمل نظام التسوية اإلجمايل ( )RTGSونظام املقاصة اآليل ( )ACHونظام تسجيل
األوراق املالية احلكومية .ويف سياق متصل ،باشر املصرف وما زال مستمرًا بتحديث البنية التحتية ألنظمة املعلومات ،مبا يضمن تعزيز أدائها
وتقدمي خدمات أفضل وبجودة عالية ،حيث مت تنظيم خطوط االتصاالت الرئيسية واملباشرة برتكيب خطوط احتياطية للمصرف وربط الفروع
بشبكة اتصاالت حديثة والتي من شأنها حتسني تواجد اخلدمة.
أما بالنسبة للخدمات التي تعتمد تكنولوجيا املعلومات ،فإنه سيتم إطالق اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت واخلدمات املصرفية عرب الهاتف
النقال التي متكّ ن عمالء املصرف من التعامل مع حساباتهم بكل يسر ويف كافة األوقات ،ومبا يضمن حتقيق رؤية املصرف بأن يكون يف مقدمة
املصارف املتطورة التي تعمل وفقًا ألحدث األنظمة التكنولوجية والذي من شأنه أيضًا حتقيق أهداف املصرف التنموية واالسرتاتيجية متاشيًا مع
توجيهات اإلدارة العليا فيما يتعلق باجلانب التقني وتقدمي األفضل.

رابعًا :معلومات وإيضاحات أخرى
•سعر سهم املصرف يف سوق العراق لألوراق املالية:
أغلق سعر سهم املصرف يف سوق العراق لألوراق املالية فــــي آخر جلسة تداول من العام  2014على ( )0.9دينار ،وقد حصل املساهمون يف
أسهم املصرف خالل السنة املالية على توزيعات نقدية بنسبة  %4من رأسمال املصرف عن أرباح املصرف لعام .2013
•السياسة احملاسبية
متسك حسابات املصرف مبوجب النظام احملاسبي املوحد للمصارف وشركات التأمني كأساس يف تسجيل وترحيل وتبويب البيانات احملاسبية
وضمن تعليمات البنك املركزي العراقي ولوائحه التنظيمية.
وقد طبق املصرف ومنذ تأسيسه مبدأ االستحقاق كأساس لسياسته احملاسبية عند إعداد احلسابات اخلتامية مثل معاجلة اإليرادات
واملصروفات وفقًا لهذا املبدأ عدا أرباح االستثمارات واملشاركات التي سجلت إيرادًا بتاريخ استالمها ،وأما بالنسبة لالندثارات على املوجودات
الثابتة ،فقد اعتمد املصرف طريقة القسط الثابت وبنسبة  %20سنويًا على كافة املوجودات الثابتة وعلى املباين  %2عدا األراضي ،وحسب ما جاء
يف نظام االندثار رقم ( )9لسنة  ،1994وقد متت معاجلة احلسابات املدينة والدائنة املتبادلة بني فروع املصرف بإجراء املقاصة فيما بينها والتي
أصبحت تنجز آليًا اعتبارًا من السنة املالية  2014مبوجب نظام .ICBS
•االستريادات والتصدير
ال توجد أي استريادات أو صادرات خالل السنة املالية .2014
•أثر التسعرية على املصرف
يعد املصرف واستنادًا لقرار جملس اإلدارة جدو ًال بأسعار العمليات املصرفية ويتم تعديله بني حني وآخر وفقًا للظروف والتطورات املصرفية
السائدة يف العراق ومبا ينسجم مع تعليمات البنك املركزي.
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•العقارات اململوكة والعقود التي أبرمها املصرف خالل السنة
جدول بالعقارات اململوكه للمصرف
البناية

العنوان

نوع العقار

بناية اإلدارة العامة والفرع الرئيسي

ملك صرف

بغداد /شارع السعدون قرب ساحة الفردوس جماور حمطة تعبئة الوقود

بناية فرع أربيل

ملك صرف

أربيل /بختياري شارع20-

بناية فرع املوصل

ملك صرف

املوصل اجلديد

بناية املنصور

ملك صرف

بغداد /املنصور

عقود إيجار بنايات الفروع
$ 65,000

اإليجار سنوي

بناية فرع البصرة/العشار جماور الشركة العامة لتجارة
السيارات

$ 90,000

اإليجار سنوي

بناية فرع السليمانية/شارع سامل

صباح عدنان وهبي

 15,000,000د.ع

اإليجار سنوي

بناية فرع راغبة خاتون

ضياء أحمد رشيد العمريي

 12,000,000د.ع

اإليجار سنوي

بناية فرع الغدير/الغدير قرب دائرة الضريبة

شاكر عبد الرزاق عباس

33,000,000 د.ع

اإليجار سنوي

بناية فرع كربالء/حي البلديات شارع الرتبية

حسني علي حمه أمني

$ 62,000

اإليجار سنوي

بناية فرع أربيل/عينكاوه

أوهام عبد عباس فخر الدين

10,800,000 د.ع

اإليجار سنوي

مستودع يف شارع السعدون حمله ()102

الشركة العامه ملوانئ العراق

 6,040,000د.ع

اإليجار سنوي

ميناء أم قصر

شريف عبدعلي البطاط
جمال علي فرج

عقود اخلدمات
اسم املتعهد
فارس أحمد موسى

 200,000د.ع

عقد أجهزة االستنساخ اخلاص باملصرف /تدفع شهريًا

حممود نوح اليوسف

 200,000د.ع

عقد صيانة املصعد اخلاص باملصرف /تدفع شهريًا

شركة سند للخدمات القانونية

$ 20,000

عقد استشارات قانونية

شركة االستشارات /لبنان

$ 56,000

عقد صيانة النظام املصريف

حامت عبدالكرمي الزبيدي

$ 362,000

عقد تأهيل بناية فرع املنصور

شركة مدار األرض /إياد سهيل عبداهلل
الشركة العراقية للخدمات املصرفية
حامت عبدالكرمي الزبيدي
شركة أبناء دجلة خلدمات األمن واحلماية
الشركة املثالية
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مبلغ العقد

العقــــــــــــــــــــــــــــــود

$ 4,000

عقد صيانة نظام ترميز وإصدار الصكوك

حسب نقل النقود

نقل النقد من وإىل الفروع والبنك املركزي

$ 220,000

عقد تأهيل بناية اإلدارة العامة والرئيسي

حسب نقل النقود

نقل النقد من وإىل الفروع والبنك املركزي

 6,400,000د.ع

خدمة نظافة مبنى اإلدارة واملنصور

•مبالغ الدعاية واإلعالن والسفر والضيافة:
بلغ جمموع املصروفات لألغراض املبينة أدناه ( )1,565.05مليون دينار لغرض دعم اخلدمات املقدمة للمصرف:
املصاريف (باملليون دينار)
2014

2013

اسم احلساب

1,091.4

434.3

7.6

9.7

السفر واإليفاد

466.1

182.0

اجملموع

1,565.1

626.0

دعاية وإعالن
الضيافة

الدعاوى القضائية املقامة على املصرف
•الدعوى املرقمة  /3118ب 2014 /لدى حمكمة بداءة الكرادة
املدعي :شركة أفق املاس.
موضوع الدعوى :طلب فسخ العقد املربم مع املصرف بتاريخ  2011/06/29وإيقاف إجراءات بيع العقارات الضامنة لقرض الشركة ،املرافعة
األوىل كانت يف .2014/11/19
•الدعوى املرقمة  / 2908ب  2014 /لدى حمكمة بداءة احللة
املدعي :مروان أحمد رشيد
موضوع الدعوى :طلب برفع إشارة الرهن عن العقار  251/36م  10ورده لكون املصرف مل يصرف القرض املضمون بالعقار املذكور إىل شركة
أفق املاس وقد صدر القرار بتاريخ  2014/9/21لصالح املدعي.
•الدعوى املرقمة /1118ب 2014/لدى حمكمة بداءة الكاظمية
املدعي :نسيمة عبيد
طلب إلغاء كفالتها للزبون عماد حسن حممد ،وقد صدر القرار برد الدعوى
•الدعوى املرقمة /2624ب 2014/لدى حمكمة بداءة الكرادة
املدعي :خليل احلاج حممد موسى
املدعى عليه -1 :وزير املالية  -2املصرف األهلي العراقي  -3شركة كوديا
موضوع الدعوى :طلب إصدار القرار بإبطال معاملة رهن العقار  438/15م  19غزالية املرهون ضمانًا لقرض شركة كوديا بدعوى أن الرهن مزور
وقد صدر قرار لصالح املصرف يف .2014/12/31
•الدعوى املرقمة /2386ب 2014 /لدى حمكمة بداءة احللة
املدعي :مروان أحمد رشيد
موضوع الدعوى :طلب احلكم بفسخ رهن العقار  803/36م  10وردية لكون القرض املضمون بالعقار مل يصرف لشركة أفق املاس وقد صدر
قرار لصالح املدعي.
إفصاح عن فروع املصرف يف املناطق الساخنة
ميتلك املصرف فرع يف مدينة املوصل بإجمايل موجودات تقل عن ( )%0.5من إجمايل موجودات املصرف ،ويقوم املصرف وحسب تعليمات البنك
املركزي بتزويده وبشكل يومي بتقرير عن املوجود النقدي لدى الفرع ،وال توجد أي أحداث جوهرية أحلقت أي ضرر بالفرع لتاريخه؛ واجلدير بالذكر أن
املصرف استمر بتقدمي اخلدمات املصرفية لزبائن فرع املوصل من خالل فروع املصارف األخرى يف العراق.
التغيريات واألحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية:
ال يوجد أي تغيريات أو أحداث جوهرية.

املديـــــر املفــــــــوض
عبد الهادي صادق عبد املهدي

رئيس جملس اإلدارة
طــالل فرن الفيصل
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املصرف األهلي العراقي
تقرير مراقب احلسابات حول البيانات املالية املوحدة للمصرف
للسنة املنتهية يف /31كانون األول2014/
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السادة مساهمي املصرف األهلي العراقي (شركة مساهمة خاصة) احملرتمني
املوضوع  /تقرير مراقب احلسابات حول البيانات املالية املوحدة
للمصرف للسنة املنتهية يف /31كانون األول2014/
فحصنا البيانات املالية املوحدة للمصرف األهلي العراقي (شركة مساهمة خاصة) – بغداد ،والتقرير السنوي جمللس اإلدارة كما يف /31كانون
األول 2014/وفقًا ملقتضيات قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل وقانون املصارف رقم ( )94لسنة  2004وقانون مكافحة غسيل األموال
رقم ( )93لسنة  2004والتشريعات املرعية األخرى ،وطبقًا للقواعد واألعراف املعتمدة يف هذا اجملال.
لقد حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية ألداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات املالية النافذة ووفقًا إلجراءات
التدقيق املعرتف بها باعتماد املعايري احمللية والدولية للتدقيق بالقدر الذي اليتعارض مع املعايري احمللية ،والتي شملت االختبارات الالزمة ألوجه
نشاط املصرف مضافًا إليها البيانات املالية املدققة للشركة التابعة له {شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية -حمدودة
املسؤولية} الواقعة ضمن اختصاصاتنا.
ولدينا اإليضاحات واملالحظات التالية:
 –1مت توحيد البيانات املالية للشركة التابعة مع البيانات املالية للمصرف للسنة املنتهية يف .2014/12/31
بناء على قرار الهيئة العامة املتخذة باجللسة املنعقدة يف  2013/11/23عن طريق
 -2مت زيادة رأسمال املصرف من ( )152مليار إىل ( )250مليار ً
إصدار أسهم جديدة تطرح لالكتتاب وعددها ( )98مليار سهم بقيمة إسمية دينار واحد للسهم الواحد تسدد قيمها نقدًا ،وقد تأيد اكتمال
اإلجراءات الالزمة مبوجب كتاب دائرة مسجل الشركات املرقم ( )5500يف .2014/2/24
 -3تطبيقًا لالئحة اإلرشادية الصادرة من البنك املركزي العراقي واخلاصة باحتساب خمصص لالئتمان النقدي والتعهدي والديون متأخرة
التسديد ،فقد حددت نسب التخصيصات مقابل كل صنف وفقًا ملا ورد يف الالئحة املذكورة واحتجاز اخملصص الالزم باستثناء ما سريد يف
الفقرة (ب) أدناه وكما يلي:
أ -زيدت التخصيصات املدورة من السنة السابقة البالغة ( )7,532,829,011دينار مببلغ ( )11,633,951,046دينار لتصبح ( )19,166,780,052دينار
كما يلي:
دينـــــار

التفاصـــــــيل

15,124,393,577

خمصص االئتمان النقدي

4,042,386,475

خمصص االئتمان التعهدي

19,166,780,052

اجملموع

خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع/دينـار
انخفض من ( )4,928,025,110دينار

إىل ( )3,646,355,907دينار

ب– الزيادة املشار إليها يف (أ) أعاله متت عن طريق إضافة خمصصات مببلغ ( )5,178,401,314دينار لها مقابل يف املصروفات التحويلية
(كشف )16املرفق ،أما املتبقي البالغ ( )6,455,554,727دينار فقد مت حتويله من خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع إىل خمصص
الديون املشكوك يف حتصيلها بحجة (إعادة تبويب خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع لوجود أخطاء فيها) ،نرى أن معاجلة مثل هذه
األخطاء ينبغي أن تتم بعيدًا عن حساب خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.
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 –4لدى تدقيق نسبة كفاية رأس املال وفقًا للمعايري املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وجد أنه (.)%111,51
 -5مل يتسنى لنا زيارة فرع املصرف يف املوصل بسبب الظروف األمنية املعروفة ،وقد اطلعنا على بعض التقارير اليومية للموجود النقدي يف
الفرع والتي يبعثها املصرف إىل البنك املركزي ،علمًا بأن تقرير جملس اإلدارة تناول املوضوع بشكل أكرث تفصي ًال.
 –6تسلمنا بعض التأييدات لألرصدة املدينة والدائنة يف حني مل نستلم تأييد العقارات التي ميتلكها املصرف والعقارات واملرهونة لصاحله من
دوائر التسجيل العقاري.
سواء الرقابة احملاسبية أوالرقابة اإلدارية أو الضبط الداخلي ،ونوصي باالهتمام بجهاز
 –7ملسنا بعض التطور يف أقسام نظام الرقابة الداخلية
ً
التدقيق الداخلي وربطه باإلدارة العليا ألنه يكتسب أهمية استثنائية يف النشاط املصريف ،وقد ورد يف تقرير اإلدارة اخلطوات املتخذة بهذا
الشأن.
وبناء على النتائج التي
 –8مت تقييم االستثمارات يف أسهم الشركات كمحفظة استثمارية باعتماد مبدأ [سعر السوق أو الكلفة أيهما أقل]
ً
أظهرت أن أسعار سوق العراق لألوراق املالية آلخر جلسة يف  2014/12/29بعضها أعلى من الكلفة والبعض اآلخر أقل من الكلفة ،وبالنظر
للتعامل معها كمحفظة فقد مت تكوين خمصص هبوط قيمة االستثمارات يف الشركة التابعة مببلغ ( )108,895,877يف حني مل يتم تكوين
خمصص حملفظة املصرف.
–9مل يتبني لنا من خالل تدقيق العمليات املصرفية ومالحظة اإلجراءات التي اتخذها املصرف فيما يتعلق مبكافحة غسيل األموال ومتويل
اإلرهاب ،أية عمليات لها عالقة مبثل هذه األنشطة.
وخضوعًا لذلك ،وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خالل فحصنا وطبقًا ملا هو مدون يف سجالت املصرف وفقًا للمعلومات املعطاة لنا:
 -1إن اجملموعة الدفرتية املستخدمة من قبل املصرف كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل
كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد املصرف.
 -2إن عملية جرد املوجودات الثابتة والنقدية قد متت بشكل سليم وبإشرافنا وإن نتائج اجلرد جاءت مطابقة للسجالت املساعدة وقد مت تقييم
هذه املوجودات وفقًا لألسس واألصول واملبادئ املعتمدة التي اتبعت يف السنة السابقة.
 -3إن التقرير السنوي املعد من قبل اإلدارة وما تضمنه من معلومات حماسبية يعكس بصورة شاملة مسرية املصرف املالية خالل السنة
موضوعة التدقيق ،وإن هذه املعلومات غري خمالفة للحسابات أو ألحكام القوانني والتشريعات املالية السائدة.
 -4مع مراعاة ما ورد يف تقريرنا هذا من مالحظات فإن البيانات املالية قد مت تنظيمها وفقًا للقواعد احملاسبية والتشريعات املرعية ،وهي
متفقة متامًا مع ما تظهره السجالت ،وإنها تعرض بصورة واضحة وعادلة الوضع املايل للمصرف كما يف /31كانون األول 2014/ونتائج
نشاطه وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ.

بغداد  /شارع السعدون
العدد /598:م 2014/
التاريخ/8 :آذار2015/

حتسني نعمه العارضي
حماسب قانوين ومراقب حسابات
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ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻨﺰ

ﻣﻘﻔﻞ
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية
للسنة املالية املنتهية يف /31كانون األول2014/
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31

حتية وتقدير.....
تنفيذًا ألحكام املادة  24من قانون املصارف رقم  24لسنة  ،2004وموافقة الهيئة العامة للمصرف بتشكيل جلنة مراجعة احلسابات من أعضاء
جملس اإلدارة بحيث تشمل كل من السيد (منري أحمد القوقا) رئيسًا وعضوية كل من السيد (غسان أحمد الراسم) والسيد (خليل ابراهيم عبد
الكرمي) .ويسرنا أن نعرض حلضراتكم بأن اللجنة مارست عملها مع مراقب حسابات مصرفنا (مكتب السيد حتسني نعمة العارضي حماسب
قانوين ومراقب حسابات) طيلة فرتة عملهم يف املصرف ،كما دققت اللجنة البيانات واجلداول التي تصلها من اإلدارة التنفيذية يف املصرف من
ضمنها جداول املقارنة الشهرية ألرصدة موازين املراجعة التجميعية واجلداول اخلاصة باملصروفات واإليرادات املرسلة إىل البنك املركزي
من قبل قسم احملاسبة واملالية يف املصرف والتقارير املقدمة من قسم الرقابة الداخلية ومراقب االمتثال الشهرية والفصلية وتدقيق
البيانات املالية واحلسابات اخلتامية ملصرفنا للسنة املنتهية يف  2014/12/31وتقرير جملس اإلدارة بخصوصها .وقد راجعنا كافة املعلومات
واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية حلماية حقوق املساهمني ،وكان عملنا هذا طبقًا للتشريعات النافذة ووفقًا إلجراءات التدقيق واملراجعة
وبناء على ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ،كما نود أن نبني اآلتي:
املعرتف بها وطنيًا واملقررة
ً
 –1إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية وحماسبية يعكس بصورة شاملة مسرية املصرف خالل السنة موضوعة التدقيق ،وإن
هذه املعلومات ال تخالف أحكام القوانني والتشريعات املالية السائدة.
 –2إن البيانات قد نظمت وفقًا للقواعد احملاسبية الوطنية والدولية والتشريعات املرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجالت ،وإنها منظمة
طبقًا ملتطلبات قانون البنك املركزي العراقي رقم  56لسنة  2004وقانون الشركات املعدل وقانون املصارف رقم  94لسنة  2004واألنظمة
والتعليمات النافذة ،وإنها على قدر ما تضمنه من مؤشرات وبيانات مالية تع ّبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع املايل للمصرف ونتائج
تدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف .2014/12/31
 –3الحظت اللجنة حرص املصرف على تطبيق ضوابط الالئحة اإلرشادية الصادرة عن البنك املركزي العراقي للنشاط االئتماين والنشاطات
املصرفية األخرى.
 –4اطلعت اللجنة على تقرير مراقب احلسابات (مكتب السيد حتسني نعمة العارضي) الذي تناول نشاط املصرف مؤكدًا سالمة كافة إجراءاته
التي متت استنادًا إىل معايري وقواعد احملاسبة الدولية والوطنية.
 –5من خالل مراجعتنا حسابات املصرف مل يثبت لنا ما يدل على أن املصرف قام بعمليات غسيل األموال أو مارس عمليات متويل اإلرهاب ،وإن
كافة العمليات تتماشى وقانون غسيل األموال رقم  39لسنة .2004
ومن اهلل التوفيق وتقبلوا فائق التقدير.....
رئيس جلنة مراجعة احلسابات
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املصرف األهلي العراقي
القوائم املالية املوحدة كما يف 2014/12/31
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املصرف األهلي العراقي ش .م .خ
امليزانية العمومية املوحدة كما يف  31كانون األول 2014

رقم الكشف

 31كانون األول 2014

رقم الدليل
احملاسبي

1

 31كانون األول 2013

التفاصيل
دينار عراقي

دينار عراقي

املوجودات
املوجودات املتداولة

1

18

النقد يف الصندوق واملصارف

409,722,066,297

383,537,079,842

2

15

االستثمارات

13,805,967,272

31,941,352,833

14

االئتمان النقدي

3

144

4

141,142, 143,149

5

16

األوراق التجارية اخملصومة واملبتاعة

149,926,871

750,806,492

القروض والتسليفات

165,327,058,647

115,537,922,145

165,476,985,518

116,288,728,637

املدينون

11,231,243,961

2,015,998,419

جمموع املوجودات املتداولة

600,236,263,048

533,783,159,731

املوجودات الثابتة
6

11

املوجودات الثابتة بالقيمة الدفرتية
(بعد تنزيل االندثارات)

8,307,323,885

5,796,902,749

6

12

مشاريع حتت التنفيذ

6,691,484,871

2,825,863,640

جمموع املوجودات الثابتة

14,998,808,756

8,622,766,389

جمموع املوجودات

615,235,071,804

542,405,926,120

10

19

احلسابات املتقابلة

36

التزام املصرف لقاء العمليات املصرفية
(بعد تنزيل تأمينات لها مقابل)

202,119,323,771

144,819,570,018

املصرف األهلي العراقي ش .م .خ
امليزانية العمومية املوحدة كما يف  31كانون األول 2014

رقم الكشف

 31كانون األول 2014

رقم الدليل
احملاسبي

2

 31كانون األول 2013

التفاصيل
دينار عراقي

دينار عراقي

املطلوبات
املطلوبات املتداولة

7

25

8

26 , 224

9

211

حسابات جارية وودائع

337,379,957,077

360,328,792,951

الدائنون

14,425,927,445

13,597,234,332

جمموع املطلوبات املتداولة

351,805,884,522

373,926,027,283

املطلوبات الثابتة

9

250,000,000,000

152,000,000,000

13,429,187,282

16,479,898,837

جمموع املطلوبات الثابتة

263,429,187,282

168,479,898,837

جمموع املطلوبات

615,235,071,804

542,405,926,120

رأس املال املدفوع

 215 , 214 , 213 , 212االحتياطيات

احلسابات املتقابلة
10

29

التزامات املصرف لقاء العمليات املصرفية
(بعد تنزيل التأمينات)

202,119,323,771

144,819,570,018

حسني علي حممد الزبيدي

عبد الهادي صادق عبد املهدي

طالل فرن الفيصل

مدير القسم املايل

املدير املفوض

رئيس جملس اإلدارة

حتسني نعمه العارضي
خضوعًا لتقريرنا املرقم  2014/ 598 /واملؤرخ يف 2015 / 03 / 08

حماسب قانوين ومراقب حسابات
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املصرف األهلي العراقي ش .م .خ
حساب األرباح واخلسائر والتوزيعات للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

رقم الكشف

رقم الدليل
احملاسبي

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

التفاصيل
دينار عراقي

دينار عراقي

إيرادات النشاط اجلاري
11

44

إيرادات العمليات املصرفية

33,991,566,239

29,770,930,973

12

46

إيرادات االستثمار

3,550,112,989

3,058,772,693

37,541,679,228

32,829,703,666

ينزل :مصروفات النشاط اجلاري

38

14

34

مصروفات العمليات املصرفية

)(9,935,960,950

)(5,709,077,666

6

37

االندثار

)(1,163,829,679

)(881,606,415

15

33،32,31

املصروفات اإلدارية

)(11,729,472,164

)(7,545,297,073

)(22,829,262,793

)(14,135,981,154

فائض العمليات اجلارية

14,712,416,435

18,693,722,512

13

49، 43

تضاف :اإليرادات التحويلية واألخرى

26,939,226

289,448,031

16

39-38

تنزل :املصروفات التحويلية واألخرى

)(5,663,630,455

)(2,372,993,411

الفائض :موزع كما مبني أدناه

9,075,725,206

16,610,177,132

212

احتياطي قانوين

349,544,708

693,721,519

224

خمصص ضريبة الدخل

2,025,081,006

2,735,746,753

214

األرباح غري املوزعة

6,701,099,492

13,180,708,860

اجملموع

9,075,725,206

16,610,177,132

املصرف األهلي العراقي وشركة واحة النخيل
كشف تسوية حساب األرباح واخلسائر ألغراض ضريبة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
دينار عراقي

التفاصيل

دينار عراقي

صايف أرباح املصرف مبوجب حساب األرباح واخلسائر

8,956,225,144

صايف أرباح شركة واحة النخيل بعد تنزيل  %50إلطفاء جزء من العجز املرتكم

59,750,031

صايف األرباح املوحدة مبوجب حساب األرباح واخلسائر

9,015,975,175

تضاف :مصاريف غري مقبولة ألغراض ضريبة الدخل
مصاريف غري مقبولة تخص املصرف األهلي

5,387,494,763

مصاريف غري مقبولة تخص شركة واحة النخيل

47,073,742
5,434,568,505

جمموع املصاريف غري مقبولة

ينزل :اإليرادات الغري خاضعة للضريبة
إيرادات تخص املصرف األهلي

)(950,003,641

إيرادات تخص شركة واحة النخيل

-

جمموع اإليرادات الغري خاضعة للضريبة

)(950,003,641

الربح املوحد املعدل ألغراض ضريبة الدخل

13,500,540,039

ضريبة الدخل  %15من الربح املعدل

2,025,081,006

الربح مبوجب حساب األرباح واخلسائر أعاله

9,015,975,175

تنزل ضريبة الدخل

2,025,081,006

صايف الربح بعد تنزيل الضريبة

6,990,894,169

احتياطي قانوين %5

349,544,708

أرباح غري موزعة (فائض مرتاكم)

6,641,349,461
6,990,894,169

6,990,894,169
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املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشف تسوية حساب األرباح واخلسائر ألغراض ضريبة الدخل للمصرف األهلي للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
التفاصيل

دينار عراقي

دينار عراقي

8,956,225,144

صايف األرباح مبوجب حساب األرباح واخلسائر
تضاف :مصاريف غري مقبولة ألغراض ضريبة الدخل
تعويضات وغرامات

89,230,166

ديون مشطوبة مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

5,178,401,314

ﺿﺮﺍﺋﺐ عقارية

7,612,800

ﺧﺴﺎﺋﺮ رأسمالية

3,570,787

إعانات للمنتسبني

25,723,976

مصروفات سنوات سابقة

82,955,720
5,387,494,763

جمموع املصاريف غري املقبولة

ينزل :اإليرادات الغري خاضعة للضريبة
أرباح املساهمات الداخلية (توزيعات نقدية)

)(96,216,000

أرباح املساهمات اخلارجية (توزيعات نقدية)

)(281,388,215

فوائد حواالت اخلزينة

)(545,460,200

إيرادات سنوات سابقة

)(26,939,226

جمموع اإليرادات الغري خاضعة للضريبة

)(950,003,641

الربح املعدل ألغراض ضريبة الدخل

13,393,716,266

ضريبة الدخل  %15من الربح املعدل

2,009,057,440

الربح مبوجب حساب األرباح واخلسائر أعاله

8,956,225,144

تنزل ضريبة الدخل

2,009,057,440

صايف الربح بعد تنزيل الضريبة

6,947,167,704

احتياطي قانوين %5

347,358,385

أرباح غري موزعة (فائض مرتاكم)

6,599,809,319
6,947,167,704
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6,947,167,704

شركة واحة النخيل  -شركة حمدودة املسؤولية
كشف تسوية حساب األرباح واخلسائر ألغراض ضريبة الدخل لشركة واحة النخيل للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
التفاصيل

دينار عراقي

دينار عراقي

صايف األرباح مبوجب حساب األرباح واخلسائر

119,500,062

ينزل  %50إلطفاء جزء من العجز املرتكم

59,750,031

صايف الربح بعد تنزيل اإلطفاء

59,750,031

تضاف :مصاريف غري مقبولة ألغراض ضريبة الدخل
مكافآت لغري العاملني

3,545,136

خسائر هبوط أسعار االستثمارات املالية

43,528,606

جمموع املصاريف غري مقبولة

47,073,742

الربح املعدل ألغراض ضريبة الدخل

106,823,773

ضريبة الدخل  %15من الربح املعدل

16,023,566

الربح مبوجب حساب األرباح واخلسائر أعاله بعد تنزيل اإلطفاء

59,750,031

تنزل ضريبة الدخل

16,023,566

صايف الربح بعد تنزيل الضريبة

43,726,465

احتياطي قانوين %5

2,186,323

أرباح غري موزعة (فائض مرتاكم)

41,540,142
43,726,465

43,726,465
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املصرف األهلي العراقي ش .م .خ
قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رصيد النقود يف بداية الفرتة

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

383,537,079,842

258,458,737,837

األنشطة التشغيلية
االندثارات واإلطفاءات

1,163,829,679

881,606,415

(الزيادة) أو النقص يف األوراق التجارية اخملصومة

600,879,621

850,215,508

(الزيادة) أو النقص يف القروض والتسليفات

)(49,789,136,502

)(48,044,652,292

(الزيادة) أو النقص يف املدينون

)(9,215,245,542

814,182,712

الزيادة أو (النقص) يف احلسابات اجلارية والودائع

)(22,948,835,874

205,491,278,421

الزيادة أو (النقص) يف الدائنني

828,693,113

)(14,153,353,909

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)(79,359,815,506

145,839,276,855

األنشطة االستثمارية
(الزيادة) أو النقص يف املوجودات الثابتة

)(3,674,250,815

)(1,029,319,970

(الزيادة) أو النقص يف مشاريع حتت التنفيذ

)(3,865,621,231

)(2,738,618,777

(الزيادة) أو النقص يف االستثمارات

18,135,385,561

)(30,812,451,252

صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

10,595,513,515

)(34,580,389,999

األنشطة التمويلية
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الزيادة أو (النقص) يف رأس املال

98,000,000,000

52,000,000,000

الزيادة أو (النقص) يف االحتياطيات

)(3,050,711,555

)(38,180,544,851

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

94,949,288,445

13,819,455,149

صايف التدفقات النقدية من األنشطة الثالثة

26,184,986,455

125,078,342,006

رصيد النقود يف نهاية الفرتة

409,722,066,297

383,537,079,843

املصرف األهلي العراقي ش.م.خ
كشف رقم ( )1النقد يف الصندوق واملصارف كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
181/186

1831

1831

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

نقدية يف الصندوق
أوراق نقدية بالعملة احمللية

32,521,742,000

12,364,356,500

أوراق نقدية بالعملة األجنبية

9,188,368,150

16,397,622,569

41,710,110,150

28,761,979,069

البنك املركزي العراقي
جاري بنك مركزي

298,891,642,443

240,938,381,382

استثمار ليلي

-

50,000,000,000

غطاء قانوين

33,795,350,864

29,407,791,534

332,686,993,307

320,346,172,916

نقدية لدى املصارف احمللية
ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺤﻣﻠﻴﺔ

17,391,986,213

3,708,372,940

ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺤﻣﻠﻴﺔ  /ودائع

-

10,000,000,000

17,391,986,213

13,708,372,940

185

شيكات قيد التحصيل  -صادرة

14,827,641,084

20,336,622,294

187

نقدية لدى املصارف األجنبية

3,105,335,543

383,932,624

جمموع النقود

409,722,066,297

383,537,079,842

مالحظة :سعر التحويل املعتمد لتحويل العملة األجنبية املتمثلة بالدوالر األمريكي ( )1166دينار لكل دوالر بتاريخ البيانات املالية.

املصرف األهلي العراقي ش.م.خ
كشف رقم ( - )2االستثمارات كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
152

153

2251

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

استثمارات مالية طويلة األجل
استثمارات مالية طويلة األجل  /شركات

859,837,417

277,403,667

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﻪ األجل ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﺍﺨﻟﺎﺭﺟﻲ

12,136,717,188

5,830,000,000

12,996,554,605

6,107,403,667

استثمارات مالية قصرية األجل
استثمارات مالية قصرية األجل  /قطاع حكومي

-

25,000,000,000

استثمارات مالية قصرية األجل  /قطاع خمتلط

187,900,429

91,591,019

استثمارات قصرية األجل /شركات

730,408,115

807,725,418

918,308,544

25,899,316,437

جمموع االستثمارات

13,914,863,149

32,006,720,104

ﺨﻣﺼﺺ ﻫﺒﻮﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ املالية

)(108,895,877

)(65,367,271

صايف االستثمارات

13,805,967,272

31,941,352,833
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املصرف األهلي العراقي  /ش.م.خ
كشف رقم ( - )3األوراق التجارية اخملصومة واملبتاعة كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي

144

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

األوراق التجارية اخملصومة واملبتاعة
الكمبياالت اخملصومة

149,926,871

750,806,492

جمموع األوراق التجارية اخملصومة واملبتاعة

149,926,871

750,806,492

كشف رقم ( - )4القروض والتسليفات كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي

141

142

143

149
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احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

قروض ممنوحة طويلة األجل
قروض طويلة األجل  /شركات وجمعيات

61,568,041,564

15,976,116,028

قروض طويلة األجل  /أفراد

22,694,535,625

15,417,642,064

قروض سيارات

29,837,902,635

42,127,941,080

114,100,479,824

73,521,699,172

قروض ممنوحة قصرية األجل
قروض قصرية األجل  /شركات وجمعيات

15,880,554,040

3,770,000,000

قروض قصرية األجل  /أفراد

7,377,061,524

13,096,565,085

قروض املشاريع الصغرية واملتوسطة

226,274,442

412,863,776

23,483,890,006

17,279,428,861

حسابات جارية مدينة
حسابات جارية مدينة  /شركات

12,619,383,967

10,653,932,364

حسابات جارية مدينة  /أفراد

15,113,910,945

14,047,291,615

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻛﺎﺭﺕ

9,355,203

3,859

27,742,650,115

24,701,227,839

ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻠﻒ ﺍﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ

38,702

35,566,273

جمموع القروض والتسليفات

165,327,058,647

115,537,922,145

املصرف األهلي العراقي -ش.م.خ
كشف رقم ( - )5املدينون كما يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

رقم الدليل احملاسبي

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

1616

مدينو القطاع اخلاص (شركات وجمعيات)

-

513,573,000

163

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ

-

)(12

166

حسابات مدينة متنوعة
حسابات مدينة متنوعة

300,001

300,001

تأمينات لدى الغري

12,172,145,854

359,287,661

إيرادات مستحقة

-

627,706

فائدة مستحقة غري مقبوضة  -استثمار ليلي

-

32,876,657

فوائد مستحقة غري مقبوضة  -قروض

3,468,363,559

1,857,243,679

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  -كمبياالت

34,648,114

3,390,212

إيرادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﺮﻴ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  -ودائع لدى مصارف

-

110,958,904

ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  -ﺳﻠﻒ ﺍﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ

-

69,856

إيرادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﺮﻴ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  -ﺤﻣﺎﻓﻆ ﻣﺪﺍﺭﺓ

-

101,899,970

مصاريف مدفوعة مقدمًا

240,297,019

1,073,131,279

فروقات نقدية

319,918,199

319,918,198

نفقات قضائية

95,019,803

25,678,200

16,330,692,549

3,885,382,323

-

-

1669

مركز العمالت

167

السلف

169

سلف املنتسبني

5,435,397

61,321,978

سلف ألغراض النشاط (إداري)

61,631,030

7,608,942

67,066,427

68,930,920

حسابات مدينة أخرى
حسابات القروض والتسهيالت املستحقة وغري املدفوعة

12,096,141,693

6,326,629,680

قروض السيارات املستحقة

2,775,205,763

1,508,941,114

حسابات الكمبياالت املستحقة وغري املدفوعة

623,661,671

583,879,995

مدينو متأخرة التسديد  -االعتمادات

1,221,313,105

965,050,441

مدينو خطابات الضمان املدفوعة

930,298,712

624,465,078

17,646,620,944

10,008,966,308

34,044,379,920

14,476,852,539

جمموع املدينون
ينزل:
222

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

)(19,166,780,052

)(7,532,829,011

2257

خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع

)(3,646,355,907

)(4,928,025,110

)(22,813,135,959

)(12,460,854,121

11,231,243,961

2,015,998,419

صايف املدينون
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14,998,808,756

3,623,931,442

)(29,171,932

1,163,829,679

2,489,273,695

18,622,740,198

)(3,606,804,276

11,117,504,389

11,112,040,084

3,115,167,992

-

-

-

-

0%

3,115,167,992

2,903,364,050

211,803,942

دينار عراقي

ح111 -

أراضي

1,734,094,962

185,552,325

)(14,660,751

36,940,933

163,272,143

2%

1,919,647,287

)(781,875,000

2,701,522,287

دينار عراقي

ح112 -

مباين

299,294,429

395,040,256

)(46,493,563

86,025,531

355,508,288

20%

694,334,685

)(21,334,657

127,678,047

587,991,294

دينار عراقي

ح113 -

آالت ومعدات

71,780,191

133,795,459

-

33,885,353

99,910,106

20%

205,575,650

-

18,073,000

187,502,650

دينار عراقي

ح114 -

وسائل نقل

257,060,047

1,310,216,958

31,982,382

459,162,050

819,072,526

20%

1,567,277,005

)(35,839,401

455,692,198

1,147,424,207

دينار عراقي

ح116 -

أثاث ومكاتب

2,829,926,264

1,599,326,444

-

547,815,812

1,051,510,632

20%

4,429,252,708

)(15,115,108

994,435,753

3,449,932,064

6,691,484,871

-

-

-

-

0%

6,691,484,871

)(2,752,640,110

6,618,261,341

دينار عراقي

ح12 -

2,825,863,640

دينار عراقي

ح118 -

نفقات إيرادية

مصاريف فتح الفروع
مشاريع حتت التنفيذ

مالحظة :اإلضافات إىل األراضي متثل مايلي:
( )1فصل قيمة األرض ملبنى فرع املصرف يف منطقة املنصور عن كلفة البناء بقيمة ( )781.875مليون دينار عراقي ويقابله التنزيل من املباين بنفس القيمة وإضافته إىل األراضي
( )2قيمة شراء أرض يف البصرة بقيمة ( )2,121.489مليون دينار عراقي.

القيمة الدفرتية

اخملصص 2014/21/31

اندثارات املوجودات املشطوبة واملباعة

اندثارات للسنة احلالية

اخملصص 2014/01/01

نسبة االندثار

الكلفة 2014/12/31

يطرح املشطوبات واملباع

اإلضافات خالل السنة

الكلفة 2014/01/01

رقم الدليل

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اجملموع

املصرف األهلي العراقي ش.م.خ
كشف رقم ( - )6املوجودات الثابتة واندثاراتها كما يف  31كانون األول 2014

46

املصرف األهلي العراقي ش.م.خ
كشف رقم ( - )7حسابات جارية وودائع كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
251

اسم احلساب

حسابات جارية دائنة  -شركات

104,463,863,743

106,245,951,411

حسابات جارية دائنة  -أفراد

39,644,257,998

38,844,581,762

الصكوك املعتمدة (املصدقة)

249,869,330

861,732,504

144,357,991,071

145,952,265,677

65,371,062,264

98,127,015,003

252
253

حسابات الودائع ألجل وحني الطلب

255

256

257

دينار عراقي

دينار عراقي

حسابات جارية دائنة وودائع

حسابات التوفري

254

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

الودائع الثابتة وبإنذار القطاع اخلاص-شركات

12,208,532,031

11,400,000,000

الودائع الثابتة  -أفراد

18,330,587,922

20,402,739,007

30,539,119,953

31,802,739,007

حسابات مصارف ومنظمات خارجية
حسابات مصارف حملية مع املصرف

4,107,337

4,117,831

حسابات مصارف خارجية مع املصرف

60,090,752,837

31,948,618,835

60,094,860,174

31,952,736,666

تأمينات مستلمة لقاء العمليات املصرفية
تأمينات لقاء االعتمادات الصادرة

18,028,147,096

15,205,781,652

تأمينات لقاء خطابات الضمان

8,000,249,022

18,048,671,043

تأمينات ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ  -ﻧﻘﺪﻳﺔ -ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻛﺎﺭﺕ

66,586,762

24,903,346

تأمينات ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ

8,259,861,547

17,379,724,278

34,354,844,427

50,659,080,319

احلواالت والصكوك الداخلية
السفاجت املسحوبة على املصرف

2,659,157,988

1,776,476,549

الصكوك املسحوبة على املصرف

2,921,200

40,517,500

2,662,079,188

1,816,994,049

احلواالت والصكوك اخلارجية
احلواالت اخلارجية املسحوبة على املصرف

-

3,010,029

حواالت خارجية مباعة

-

14,952,201

-

17,962,230

337,379,957,077

360,328,792,951

جمموع حسابات جارية وودائع
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املصرف األهلي العراقي -ش.م.خ
كشف رقم ( - )8الدائنون كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
224
261,265

اسم احلساب
خمصص الضرائب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

4,760,827,759

دائنون
دائنون-الشركة العراقية للتمويل

604,066,667

604,066,667

دائنون  -قطاع خاص  -شركات

248,000

248,000

دائنون  -قطاع خاص  -أفراد

16,724,965

16,724,965

دائنون  -عامل خارجي

368,034

368,034

ﺩﺍﺋﻨﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﺮﻴ ﺟﺎﺭﻱ

425,950,000
1,047,357,666

266

621,407,666

حسابات دائنة متنوعة
تأمينات مستلمة

149,588,305

34,837,921

تأمينات قروض سيارات

291,551,365

508,659,150

تأمينات ﻋﻤﻼﺀ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ

90,226,531

5,116,139

تأمينات ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ

67,068,294

41,404,782

إيرادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

-

3,250,000

فائدة مستلمة مقدمًا (ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ)

4,634,165,074

7,706,524,283

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ  -ودائع

290,849,764

556,867,877

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ  -توفري

-

215,150

مصاريف مستحقة وغري مدفوعة

131,924,439

47,140,050

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﺮﻴ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ  -ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺪﺍﺭﺓ

-

14,575,000

رسوم الطوابع املالية املستحقة

107,460,500

138,969,227

الزيادة يف الصندوق

4,022,744

6,939,335

مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

1,108,100,775

218,087,800

اكتتاب يف أسهم الشركات

16,198,498

16,198,498

أجور جلان الكشف

-

1,962,500

حسابات حتت التسوية

3,141,730

1,231,442

6,894,298,019

9,301,979,154

267

استقطاعات من املنتسبني حلساب الغري

17,302,785

29,604,654

268

ﺩﺍﺋﻨﻮ ﺗﻮﺯﻳﻊ األرباح

720,827,041

-

269

حسابات دائنة أخرى
أرصدة وتعويضات املتوفني

707,178,136

788,927,381

مبالغ حمجوزة بطلب جهات رسمية

32,410,548

32,410,549

مبالغ غري مطالب بها

245,614,500

87,085,981

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻋﻤﻼﺀ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺤﺐ (ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺤﻣﺠﻮﺯﺓ ﺑﻄﻠﺐ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ)

110,991

72,194

985,314,175

908,496,105

14,425,927,445

13,597,234,332

جمموع الدائنون
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2,735,746,753

املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشف رقم ( - )9رأس املال واالحتياطيات كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي

نوع االحتياطي

2014/1/1

اإلضافات

التنزيالت

2014/12/31

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

212

احتياطي الزامي

2,185,532,823

349,544,708

-

2,535,077,531

213

احتياطي عام

8,225,510

332,453

-

8,557,963

214

أرباح غري موزعة

13,347,409,633

6,647,455,993

)(13,109,313,838

6,885,551,788

215

احتياطي توسعات

1,000,000,000

3,000,000,000

-

4,000,000,000

جمموع االحتياطيات

16,541,167,966

9,997,333,154

)(13,109,313,838

13,429,187,282

رأس املال

152,000,000,000

98,000,000,000

-

250,000,000,000

211

263,429,187,282

جمموع االحتياطيات
ورأس املال

مالحظة :مت توحيد حسابات شركة واحة النخيل مع املصرف األهلي العراقي وذلك قد أثر على االحتياطي اإللزامي واالحتياطي العام وأرباح غري
موزعة

كشف رقم( )10احلسابات املتقابلة -بنود خارج امليزانية كما يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
292 / 192

255
293/193

2551

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

خطابات الضمان املصدرة
خطابات الضمان (دخول مناقصات)

7,144,623,616

34,826,354,554

خطابات الضمان (دفعات مقدمة)

7,895,245,876

8,865,248,342

خطابات الضمان (حسن تنفيذ)

54,313,244,106

21,577,390,898

69,353,113,598

65,268,993,794

تنزيل التأمينات لقاء خطابات الضمان

8,000,249,022

18,048,671,043

صايف خطابات الضمان

61,352,864,576

47,220,322,751

االعتمادات املستندية
االعتمادات املستندية الصادرة-اطالع

56,730,704,228

59,456,696,921

االعتمادات املستندية الصادرة -مؤجلة

52,732,029,782

43,569,659,589

حواالت االعتمادات املستندية املقبولة واملضمونة الدفع

38,112,606,872

-

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ املستندية ﺍﻟواردة

11,219,265,409

9,778,672,409

158,794,606,291

112,805,028,919

تنزل -:تأمينات االعتمادات

18,028,147,096

15,205,781,652

صايف االعتمادات املستندية

140,766,459,195

97,599,247,267

جمموع االلتزامات املتقابلة

202,119,323,771

144,819,570,018
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املصرف األهلي العراقي  -ش.م.خ
كشف رقم ( - )11إيرادات العمليات املصرفية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
44

إيرادات العمليات املصرفية

441

إيرادات العمالت االجنبية

442

443

دينار عراقي

دينار عراقي

إيراد بيع وشراء العمالت األجنبية

1,673,268,536

4,097,696,332

عموالت مزاد

9,057,554,920

6,783,612,400

10,730,823,456

10,881,308,732

إيرادات القروض الداخلية والتسليفات
فوائد القروض املمنوحة

11,080,894,550

9,399,062,773

فوائد احلسابات اجلارية املدينة

2,149,724,574

2,127,732,520

فوائد الكمبياالت واحلواالت اخملصومة

71,474,442

459,758,206

عمولة السندات برسم التحصيل

5,365,612

8,313,864

عموالت وأجور التسليفات املتنوعة

539,008,668

234,170,047

13,846,467,846

12,229,037,410

عمولة احلواالت
عمولة احلواالت الداخلية

246,213,673

202,530,505

عمولة احلواالت اخلارجية

1,095,027,367

743,849,382

1,341,241,040

946,379,887

444

إيرادات االعتمادات واحلواالت املستندية

5,163,080,708

2,542,991,269

445

إيرادات خطابات الضمان

1,682,574,439

1,510,516,820

446

ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﻞ

6,646,200

-

447

عموالت مصرفية متنوعة

448

449

50

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

عموالت السفاجت والصكوك

22,733,003

75,268,942

عموالت مصرفية أخرى

692,833,339

1,305,656,796

715,566,342

1,380,925,738

مصروفات مسرتدة
مصروفات االتصاالت املسرتدة

147,661,575

121,271,038

مبيعات مطبوعات مصرفية

140,221,721

71,273,221

عموالت احلسابات

174,133,190

56,129,405

462,016,486

248,673,664

إيرادات العمليات املصرفية االخرى
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺤﻟﺪ األدنى ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ

43,149,722

31,097,454

جمموع إيرادات العمليات املصرفية

33,991,566,239

29,770,930,974

املصرف األهلي العراقي  -ش .م .خ
كشف رقم ( - )12إيرادات االستثمارات للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
462

463

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

إيرادات االستثمارات الداخلية
فوائد حواالت اخلزينة

545,460,200

1,109,762,600

إيراد مساهمة داخلية

-

718,662

أرباح مساهمات داخلية (توزيعات نقدية)

96,216,000

67,490,000

641,676,200

1,177,971,262

إيرادات االستثمارات األخرى
فوائد االستثمار الليلي

70,684,743

1,667,942,557

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﺤﻤﻟﻠﻴﺔ

260,958,904

110,958,904

فوائد احلسابات اجلارية اخلارجية الدائنة

1,760,445,001

-

أرباح ﺍﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎﺕ اخلارجية

534,959,926

101,899,970

أرباح ﺍﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﺨﻟﺎﺭﺟﻲ (ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ)

281,388,215

-

2,908,436,789

1,880,801,431

3,550,112,989

3,058,772,693

اجملموع

كشف رقم ( - )13اإليرادات التحويلية األخرى للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي

43,49

اسم احلساب

 31كانون األول 2014
دينار عراقي

 31كانون األول 2013
دينار عراقي

إيجار املوجودات الثابتة

-

2,429,944

إيرادات سنوات سابقة

26,939,226

285,920,587

إيرادات رأسمالية

-

1,097,500

26,939,226

289,448,031

51

املصرف األهلي العراقي  -ش .م .خ
كشف رقم ( - )14مصروفات العمليات املصرفية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
342

343

52

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

الفوائد املصرفية املدفوعة
فوائد حسابات التوفري

2,269,008,889

3,516,104,833

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺠﻟﺎﺭﻳﺔ

137,938,871

9,723,772

فوائد الوادئع الثابتة

2,494,425,849

1,511,487,706

فوائد الشركة العراقية للتمويل

8,657,452

22,465,221

فوائد احلسابات اخلارجية املكشوفة

3,563,295,091

-

8,473,326,152

5,059,781,532

العموالت املدفوعة
العموالت املصرفية املدفوعة

58,134,078

1,547,869

عمولة احلواالت املدفوعة -بنك مركزي

554,888,123

647,081,266

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

422,655,066

-

1,035,677,267

648,629,135

346

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻭﺣﻔﻆ األسهم والسندات

426,955,922

-

351

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻓﻴﺰﺍ ﻛﺎﺭﺕ

1,609

666,999

جمموع مصروفات العمليات املصرفية

9,935,960,950

5,709,077,666

املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشف رقم ( )15أ  -املصروفات اإلدارية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

رقم الدليل احملاسبي
31

الرواتب

312

األجور النقدية

32

دينار عراقي

دينار عراقي

رواتب وأجور العمال

1,977,581,771

1,773,821,688

أجور أعمال إضافية

2,513,500

21,842,932

مكافآت تشجيعية

1,060,199,570

999,577,764

خمصصات مهنية وفنية

63,639,642

54,208,941

خمصصات تعويضية  -بدل مواصالت

360,114,525

352,762,562

خمصصات أخرى

172,264,829

186,041,480

رواتب وأجور وخمصصات غري العراقيني

201,114,945

213,734,073

التأمني على املوظفني -الصحي

170,779,811

153,740,167

املساهمة يف الضمان االجتماعي

190,589,143

179,359,133

التأمني على املوظفني -احلياة

341,764,383

284,148,393

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ

78,945,592

54,202,093

جمموع الرواتب واألجور

4,619,507,711

4,273,439,227

املستلزمات السلعية
الوقود والزيوت

86,085,785

52,847,561

لوازم ومهمات

44,566,428

26,366,886

قرطاسية

111,183,501

202,291,514

جتهيزات العاملني

-

1,460,000

املياه

1,453,250

1,055,000

الكهرباء

54,054,400

46,930,838

جمموع املستلزمات السلعية

297,343,364

330,951,799

33

املستلزمات اخلدمية

331

خدمات الصيانة

332

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

صيانة مباين ومنشآت

17,784,116

19,095,356

صيانة آالت ومعدات

226,729,910

191,649,513

صيانة وسائط نقل وانتقال

7,873,186

5,180,560

صيانة أثاث وأجهزة مكاتب

382,250

3,842,982

252,769,462

219,768,411

1,733,899,155

464,501,676

خدمات وأبحاث واستشارات

53

املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشف رقم ( )15ب  -املصروفات اإلدارية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
رقم الدليل احملاسبي
333

334

335

336

اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

دعاية وطبع وضيافة
دعايه وإعالن

1,091,400,517

434,327,224

نشر وطبع

5,000

1,227,590

ضيافة

7,590,330

9,717,381

مصاريف معارض

20,328,000

-

احتفاالت

29,682,610

32,038,762

مؤمترات وندوات

6,731,510

2,775,300

1,155,737,967

480,086,257

نقل وإيفاد واتصال
نقل أثاث وأجهزة

7,883,560

14,465,783

السفر واإليفاد ألغراض النشاط

466,057,156

181,963,255

اتصاالت عامة

349,826,954

320,811,891

823,767,670

517,240,928

استئجار موجودات ثابتة
استئجار مباين ومنشآت

1,200,706,769

304,653,361

استئجار وسائل نقل وانتقال

62,027,319

39,488,202

1,262,734,088

344,141,563

مصروفات خدمية متنوعة
اشرتاكات

76,309,142

62,862,670

أقساط تأمني

135,842,756

56,569,224

مكفآت لغري العاملني عن خدمات مؤداة

9,970,386

13,745,852

مكفآت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﺨﻟﺪﻣﺔ

52,173,686

62,037,707

خدمات قانونية

58,130,300

12,804,627

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ

525,477,373

249,354,020

خدمات مصرفية -نقل النقود

552,135,994

270,385,250

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ  -ﻋﺪ ﻭﻓﺮﺯ

16,081,996

7,011,750

أجور تدريب ودراسة

3,604,984

94,687,350

أجور تدقيق حسابات

66,937,000

30,500,000

مصروفات خدمية أخرى  -تنظيف وخدمات

87,049,130

55,208,763

1,583,712,747

915,167,213

جمموع املستلزمات اخلدمية

6,812,621,089

2,940,906,048

جمموع املصاريف اإلدارية

11,729,472,164

7,545,297,073

مالحظة :بلغت أجور احملاسب القانوين ومراقب احلسابات لعام  )55,337,000( 2014دينار عن املصرف وشركة واحة النخيل مدفوع منها
( )15,000,000دينار لتاريخه معروضة من ضمن حساب أجور تدقيق حسابات.

54

املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشف رقم ( - )16املصروفات التحويلية واألخرى للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

رقم الدليل احملاسبي
38

املصروفات التحويلية

383

مصروفات حتويلية متنوعة

384

385
39

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

التربعات للغري

-

30,000

تعويضات وغرامات

89,230,166

65,722,855

ديون مشطوبة (مقابل خمصص ديون مشكوك بتحصيلها)

5,178,401,314

1,558,261,788

خسائر هبو ط أسعار االستثمارات

43,528,606

-

نفقات خدمية خاصة

-

350,000

5,311,160,086

1,624,364,643

ضرائب ورسوم
ضرائب عقارية

7,612,800

-

ضرائب ورسوم متنوعة

232,607,086

96,359,135

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

-

312,457,197

240,219,886

408,816,332

إعانات للمنتسبني

25,723,976

4,119,912

جمموع املصاريف التحويلية

5,577,103,948

2,037,300,887

املصروفات األخرى
مصروفات سنوات سابقة

82,955,720

335,384,847

خسائر رأسمالية

3,570,787

307,677

86,526,507

335,692,524

5,663,630,455

2,372,993,411

اجملموع
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املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشوفات احلسابات القومية
كشف رقم (أ)  -العموالت املصرفية املقبوضة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

عمولة احلواالت
عمولة احلواالت الداخلية

246,213,673

202,530,505

عمولة احلواالت اخلارجية

1,095,027,367

743,849,382

1,341,241,040

946,379,887

عمولة خطابات الضمان

1,682,574,439

1,510,516,820

عمولة االعتمادات

5,163,080,708

2,542,991,269

ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ اآلجل

6,646,200

-

عموالت مصرفية متنوعة
عموالت السفاجت والصكوك

22,733,003

75,268,942

عموالت مصرفية أخرى

692,833,339

1,305,656,796

715,566,342

1,380,925,738

8,909,108,729

6,380,813,713

اجملموع

كشف رقم (ب)  -مكونات رسم اخلدمة احملتسب للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

( )1الفوائد املقبوضة
إيرادات القروض الداخلية والتسليفات
فوائد القروض املمنوحة

11,080,894,550

9,399,062,773

فوائد احلسابات اجلارية املدينة

2,149,724,574

2,127,732,520

فوائد الكمبياالت واحلواالت اخملصومة

71,474,442

459,758,206

عمولة السندات برسم التحصيل

5,365,612

8,313,864

عموالت وأجور التسليفات املتنوعة

539,008,668

234,170,047

13,846,467,846

12,229,037,410

( )2الفوائد املدفوعة
الفوائد املصرفية املدفوعة
فوائد حسابات التوفري

2,269,008,889

3,516,104,833

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺠﻟﺎﺭﻳﺔ

137,938,871

9,723,772

فوائد الوادئع الثابتة

2,494,425,849

1,511,487,706

فوائد الشركة العراقية للتمويل

8,657,452

22,465,221

فوائد احلسابات اخلارجية املكشوفة

3,563,295,091

-

8,473,326,152

5,059,781,532

5,373,141,694

7,169,255,878

رسم اخلدمة احملتسب ()2- 1

56

املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشوفات احلسابات القومية
كشف رقم (ج)  -اإليرادات األخرى للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب
43

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

إيراد النشاط اخلدمي
إيجار املوجودات الثابتة

-

2,429,944

إيرادات سنوات سابقة

26,939,226

285,920,587

إيرادات رأسمالية

-

1,097,500

26,939,226

289,448,031

441

إيرادات العمالت االجنبية

10,730,823,456

10,881,308,732

4485

مبيعات مطبوعات مصرفية

314,354,911

127,402,626

449

إيرادات العمليات املصرفية األخرى

43,149,722

31,097,454

11,115,267,315

11,329,256,842

كشف رقم (د)  -املستلزمات السلعية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

297,343,364

املستلزمات السلعية

330,951,799

ينزل منها
جتهيزات العاملني

-

1,460,000

297,343,364

329,491,799

كشف رقم (هـ)  -املستلزمات اخلدمية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

6,812,621,089

املستلزمات اخلدمية

2,940,906,048

ينزل منها
اشرتاكات

76,309,142

62,862,670

مصروفات االتصاالت املسرتدة

147,661,575

121,271,038

6,588,650,372

2,756,772,340

كشف رقم (و)  -مصروفات العمليات املصرفية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب
العموالت املصرفية املدفوعة

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

1,035,677,267

648,629,135
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املصرف األهلي العراقي  /ش .م .خ
كشوفات احلسابات القومية
بيان القيمة املضافة اإلجمالية بسعر تكلفة عوامل اإلنتاج للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

الكشف

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

( )1قيمة اإلنتاج اإلجمايل بسعر املنتج
أ

العموالت املقبوضة

8,909,108,729

6,380,813,713

ب

رسم اخلدمة احملتسب

5,373,141,694

7,169,255,878

ج

اإليرادات األخرى

11,115,267,315

11,329,256,842

25,397,517,738

24,879,326,434

( )2قيمة مستلزمات اإلنتاج
د

املستلزمات السلعية

297,343,364

329,491,799

ه

املستلزمات اخلدمية

6,588,650,372

2,756,772,340

و

مصروفات العمليات املصرفية

1,035,677,267

648,629,135

7,921,671,003

3,734,893,273

( )3القيمة املضافة اإلجمالية بسعر املنتج ()2 -1

17,475,846,735

21,144,433,161

ينزل :الرسوم والضرائب

240,219,886

408,816,332

القيمة املضافة اإلجمالية بسعر تكلفة عوامل اإلنتاج

17,235,626,849

20,735,616,829

كشف توزيع القيمة املضافة اإلجمالية بسعر تكلفة عوامل اإلنتاج للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
اسم احلساب

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينار عراقي

دينار عراقي

( )1تعويضات املشتغلني
(أ) رواتب وأجور

4,619,507,711

4,273,439,227

(ب) جتيهزات العاملني

-

1,460,000

4,619,507,711

4,274,899,227

( )2فائض العمليات

58

صايف األرباح

11,452,289,459

15,579,111,187

االندثارات السنوية

1,163,829,679

881,606,415

القيمة املضافة اإلجمالية بسعر تكلفة عوامل اإلنتاج

17,235,626,849

20,735,616,829

615,235,071,804

14,425,927,445

337,379,957,077

263,429,187,282

615,235,071,804

26,230,052,717

165,476,985,518

13,805,967,272

409,722,066,297

%100

%2

%55

%43

%100

%4

%27

%2

%67

)(%

542,405,926,119

13,597,234,332

360,328,792,951

168,479,898,836

542,405,926,119

10,638,764,807

116,288,728,637

31,941,352,833

383,537,079,842

دينار عراقي

األرباح املتحققة

جمموع املصروفات

مصروفات أخرى

املصروفات اإلدارية

مصروفات العمليات املصرفية

جمموع اإليرادات

إيرادات أخرى

إيرادات االستثمار

إيرادات العمليات املصرفية

رقم الدليل

9,075,725,206

28,492,893,248

6,827,460,134

11,729,472,164

9,935,960,950

37,568,618,454

26,939,226

3,550,112,989

33,991,566,239

دينار عراقي

2014

100%

41%

41%

35%

100%

0%

9%

90%

)(%

النسبة

16,610,177,132

16,494,399,565

3,254,599,825

7,545,297,073

5,694,502,667

33,104,576,697

289,448,031

3,058,772,693

29,756,355,973

دينار عراقي

2013

مقارنة األرقام الرئيسية الواردة يف احلسابات اخلتامية للسنوات اخلمس املنتهية يف 2014/12/31

جمموع املطلوبات

املطلوبات األخرى

حسابات جارية وودائع

رأس املال واالحتياطيات

جمموع املوجودات

املوجودات األخرى

االئتمان النقدي

االستثمارات

النقود

رقم الدليل

دينار عراقي

2014

النسبة

2013

%100

%46

%46

%35

%100

%1

%9

%90

)(%

النسبة

%100

%3

%66

31%

%100

%2

%21

%6

%71

)(%

النسبة

املصرف األهلي العراقي ش.م.خ
مقارنة األرقام الرئيسية الواردة يف احلسابات اخلتامية للسنوات اخلمس املنتهية يف 2014/12/31

18,195,673,187

11,395,812,523

4,494,959,859

3,937,879,284

2,962,973,380

29,591,485,710

630,313,012

1,436,434,924

27,524,737,774

دينار عراقي

2012

337,248,546,459

27,750,588,241

154,837,514,530

154,660,443,688

337,248,546,459

8,566,615,188

69,094,291,853

1,128,901,581

258,458,737,837

دينار عراقي

2012

%100

%35

%35

%26

%100

%2

%5

%93

)(%

النسبة

%100

%8

%46

%46

%100

%3

%20

%0

%77

)(%

النسبة

2,904,494,000

9,957,421,000

4,256,599,000

3,670,266,000

2,030,556,000

12,861,915,000

46,410,000

1,470,827,000

11,344,678,000

دينار عراقي

2011

184,664,516,000

3,527,443,000

75,720,087,000

105,416,986,000

184,664,516,000

6,760,521,000

51,583,916,000

16,335,759,000

109,984,320,000

دينار عراقي

2011

%100

%37

%37

%20

%100

%0

%11

%88

)(%

النسبة

%100

%2

%41

%57

%100

%4

%28

%9

%60

)(%

النسبة

%100

%59

%59

%22

%100

%3

%25

1,351,558,000

6,184,138,000

1,210,344,000

3,637,860,000

1,335,934,000

7,535,696,000

214,494,000

1,914,408,000

5,406,794,000

)(%

النسبة

%100

%3

%48

%49

%100

%8

%34

%11

%47

)(%

%72

دينار عراقي

2010

107,558,290,000

2,938,551,000

51,706,265,000

52,913,474,000

107,558,290,000

8,349,995,000

36,973,424,000

11,546,291,000

50,688,580,000

دينار عراقي

2010

النسبة
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أسماء وعناوين فروع املصرف األهلي العراقي
اسم الفرع

60

عنوان الفرع

الربيد اإللكرتوين

اإلدارة العامة
الفرع الرئيسي

بغداد  -شارع السعدون  -قرب ساحة الفردوس

Main.branch@nbieq.com

فرع املوصل

املوصل  -املوصل اجلديدة  /قرب جامع اليقظة

Al-Mosul.Branch@nbirq.com

فرع راغبة خاتون

بغداد – العظمية شارع راغبة خاتون  /حملة  / 320زقاق  / 31بناية 10

Raghiba.Branch@nbirq.com

فرع كربالء

كربالء  -حي البلديات شارع الرتبية

Karbala.Branch@nbirq. com

فرع البصرة

البصرة  -العشار مقابل احملافظة القدمية وجماور الشركة العامة للسيارات

Basra.Branch@nbirq.com

فرع أربيل

أربيل  -شارع املطار تقاطع عني كاوة

Erbil.Branch@nbirq.com

فرع السليمانية

السليمانية  -شارع سامل

Sulymania.Branch@nbirq.com

فرع املنصور

بغداد – املنصور احلي العربي  /حملة  / 607زقاق  / 17بناية 59

Almansour.Branch@nbirq.com

فرع ميناء أم قصر

البصرة – ميناء أم قصر /بناية اجلمرك

UmQasser.Branch@nbirq.com
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