
بيان 
الف دينار 

31/12/2019

الف دينار 

31/12/2018
Discerptionمؤشر التغيرات نسبة التغيرات 

Assetsالموجودات 

 Csh and balances with the central bank of IRAQانخفاض%51-43,519,95489,648,886نقد وارصدة لدى البنك المركزي 

Balances with other banksانخفاض%94-1,079,79618,760,417ارصدة بنوك ومؤسسات مالية اخرى  

 Net DIRECT CREDIT FACILITATIONSانخفاض%3-364,010,568375,926,363تسهيالت ائتمانية مباشرة صافي 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

ارتفاع %845,015831,7502الدخل الموحدة

Financial Assets by Fair value through Unified 

lncome Statement

Other  Assetsارتفاع %46,569,73739,460,63118موجودات اخرى 

Net Properties and Equipmentsانخفاض %1-23,628,56323,923,061ممتلكات ومعدات صافي 

 Total Assetsانخفاض %13-479,653,633548,551,108مجموع الموجودات 

 Liabilitiesالمطلوبات 

 Loan  of the central bankانخفاض %14-3,000,0003,493,000قرض البنك المركزي 

Current Accounts / Financial sectorارتفاع %48,893,07645,709,5667حسابات جاري قطاع مالي 

 customer depositsانخفاض %24-97,180,822127,470,974ودائع عمالء 

 cash creditsانخفاض %45-51,599,22293,951,812تأمينات نقدية 

miscellanaous Allocationsانخفاض %10-3,859,7094,276,862مخصصات متنوعة 

 income Tex allocationانخفاض %37-5,475,6878,705,196مخصص ضريبة الدخل 

Other Liabilitiesارتفاع %6,962,1813,900,80278مطلوبات اخرى 

Total  Liabilitiesانخفاض %25-216,970,697287,508,212مجموع المطلوبات 

Shereholders Equityحقوق المساهمين 

252,000,000252,000,000Capitalرأس المال 

8,2928,292General Reaervesاحتياطي عام 

Compulsory Reserveارتفاع %4,797,0824,715,6762احتياطي الزامي 

4,900,0004,900,000Expansion Reserveاحتياطي التوسعات 

Carried forward profits (Accumuleted surplus)ارتفاع %1,722,196175,475881(الفائض المتركم )ارباح مدورة 

تحليل البيانات المالية قائمة 

المركز المالي الموحد كما في 

31/12/2019



 Accumulated deficit{727,781}{727,781}العجز المتراكم 

FAIR Value Reserveانخفاض %41-{28,766}{16,853}احتياطي القيمة العادلة 

Total aShareholders Equityارتفاع %262,682,936261,042,8961مجموع حقوق المساهمين 

Total liabilities and Shareholders Equity /13080انخفاض %13-479,653,633548,551,108مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

Static Accounts net (outside the balance sheet )انخفاض %9-341,492,111374,549,982الحسابات النظامية بالصافي 



بيان 
الف دينار 

31/12/2019

الف دينار 

31/12/2018
Discerptionمؤشر التغيرات نسبة التغيرات 

Interests Revenuesارتفاع %3,025,3832,865,8226ايرادات الفوائد 

Deduct:INTERESTS Expensesانخفاض %19-6,456,6688,017,993تنزل مصروفات الفوائد 

 Net Interests lossانخفاض %33-3,431,2865,152,171صافي خسارة الفوائد 

Net Foreign Currency Revenuesانخفاض %84-19,490121,604صافي ايرادات العمالت االجنبية 

 Net Cpmmissions Revenuesانخفاض %20-12,031,39115,056,437صافي ايرادات العموالت 

Total Currencies and Cammission Revenuesانخفاض %21-12,050,88115,178,041مجموع ايرادات العمالت والعموالت 

 Other O perations Revenuesانخفاض %12-634,247722,944ايرادات العمليات االخرى 

 Net Operating Revenuesانخفاض %14-9,253,84310,748,814صافي ايرادات تشغيل 

 Salaries wages and their Equivalentsانخفاض %4-3,756,8353,925,659رواتب واجور وما في حكمها 

 Other Operating Expensesانخفاض %43-3,094,8515,416,317مصاريف تشغيلية اخرى 

 Depreciations and amortizationsانخفاض %31-512,400739,799استهالكات واطفاءات 

Allocation of Charged Craانخفاض 0500,000مخصص خسائر ائتمان محمل 

 Total Operating Expensesانخفاض %30-7,364,08610,581,775اجمالي مصاريف التشغيل 

ارتفاع %1,889,757167,0561031صافي الربح قب احتساب ضريبة الدخل 

Net (Deficit ) Profit before Income Tex Calculation 

Income TEX

 income texارتفاع %261,630100,056161ضريبة الدخل 

Net Profit after texارتفاع %1,628,12766,9832331صافي الربح بعد الضريبة 

كشف ارباح او الخسائر 

والدخل الشامل كما في 

31/12/2019


