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ن يعضاء مجلس الدارة الصليأ

رئيــس مـجلس الدارةالسيد جمال عباس حســـن الســـــــهيل1

نائــــــــب الـــرئيـــسالسيد محمد صالح فرج علي القرة غلي2

عضو/ المدير المفوضالتميميالسيد علي محمد ســلمان صالح 3

4
شركة سماء بابل للطيران المحدودة يمثلها السيد موفق حسن محمود

الربيعي
وـــــــــــــــــــــــــعـضـ

عـضــــــــــــــــــــــــــوحسن فندي حمد عناز الجنابيلسيد ا5

عضاء مجلس الدارة الحتياطأ

بسم ا الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة  أعضاء الهيئة العامة المحترمين

حضرات الضيوف الكرام 

السلم عليكم ورحمة ا وبركاته...

س__مي ونياب__ة ع__نإإن__ه لم__ن دواع__ي س__روري وإع__تزازي أن ارح__ب بك__م أطي__ب ترحي__ب وأن أتق__دم اليك__م بالش__كر والمتن__ان ب

أخواني السادة أعضاء مجلس الدارة لحضوركم اجتماعنا هذا لمناقش__ة التقري_ر الس__نوي الس__ادس عش__ر لمص_رفكم (مص__رف

.31/12/2015الخليج التجاري) وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية ف__ي 

3

و احتياطـــــــــــعضالسيد حيدر ابراهيم عبد الرحمن حبيب الحبيب1

و احتياطــــــــــــعضالسيد محمد عبد الرزاق احمد شريف البياتي2

و احتياطـــــــــــعضالسيد قصي محمد ياسين عبد الرزاق الوتار3

4
شركة اصل العراقة يمثلها السيد محمد صادق عبد الرضا محمد صادق

جعفر الهر
و احتياطـــــــــــعض

و احتياطـــــــــــعضشركة البادية للتامين يمثلها السيد جمعة غضبان زوير نصير الساعدي5

المدير المفوض
 التميميعلي محمد سلمان

معاون المدير المفوض
 الناصري خالصيسرى رديف

محاسب قانوني ومراقب الحسابات
فرقد حسن أحمد السلمان

س الدارةــــيد رئيس مجلــــكلمة الس



ك_م بم_ا يع_زز مس_يرة مص_رفكم وي_دعم نش_اطهئوكذلك فقرات الجتماع الخرى ال_تي بي_ن اي__ديكم لمناقش_تها ولنس_تمع ال__ى ارا

وتطوره.

سيداتي سادتي العزاء...

م أن الظروف التي تمر على البلد قد أثرت على نتائج أعم__ال المص_رف وأرب_احه وبجه__ود إس_تثنائيةحضراتكل يخفى على 

دين_ار، وبع_د تنزي_ل الض_ريبة واحتي_اطي رأس الم_ال )13,912,907,430إس_تطعنا أن نحق_ق أرب_اح  متواض__عة مق_دارها (

) م__ن%3) دين_ار اي بنس_بة (9,366,908,528بموجب قانون الشركات يصبح الف_ائض المع__د للتوزي_ع عل__ى المس_اهمين (

.) مليار دينارا:300رأس المال المدفوع البالغ (

واخيرا: اتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لكافة الجه_ات ال_تي أس__همت ف_ي دع_م نش_اط المص_رف وف_ي مق__دمتهم البن_ك المرك_زي

العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الوراق المالية وس__وق الع__راق للوراق المالي__ة ومرك__ز الي__داع والس__ادة المس__اهمين

وزبائن المصرف على دعمهم وثقتهم العالية بالمصرف.

كما أسجل شكري وتقديري ال__ى الدارة التنفيذي_ة العلي_ا وجمي_ع الع__املين ف_ي المص_رف عل__ى الجه_ود المث_ابرة لم_ا ق_دموه م_ن

انجازات طيبة لدعم مسيرة المصرف.

والسلم عليكم ورحمة ا وبركاته...

                                                                                 رئيس مجلس الدارة
 جمال عباس السهيل                                                                                 

بسم ا الرحمن الرحيم

حضرات الخوات والخوة المساهمين الكرام...

السلم عليكم ورحمة ا وبركاته...

 المعدل وتعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم1997) لسنة /21) من قانون الشركات رقم (134)، (117تنفيذا: لحكام المادتين (

) لس_نة94) الصادرة م_ن مجل_س المع_ايير المحاس__بية ولحك_ام ق_انون المص_ارف رق_م (10 والقاعدة المحاسبية رقم (1998) لسنة 1(

 وتعليمات هيئة الوراق المالية.2004

يسرنا ان نعرض لحضراتكم أدناه التقرير السنوي السادس عشر عن نشاط المصرف الش__امل ونت__ائج الحس__ابات الختامي__ة للس__نة المالي__ة

.2015/ كانون الول/ 31المنتهية في 

4

تقرير مجلس الدارة السنوي حول نشاط المصرف 
2015/ كانون الول /31للسنة المالية المنتهية في 

تقرير مجلس الدارة السنوي حول نشاط المصرف 
2015/ كانون الول /31للسنة المالية المنتهية في 



20/10/1999 المؤرخ__ة ف__ي 7002أسس مصرف الخليج التجاري كشركة مس__اهمة خاص__ة بم__وجب ش__هادة التأس__يس المرقم__ة م.ش/

) مليون دينار مدفوع600 (مقداره المعدل برأسمال 1997) لسنة 21الصادرة من دائرة تسجيل الشركات وفق قانون الشركات رقم (

 بع__د حص_وله عل_ى اج_ازة ممارس_ة الص_يرفة1/4/2000بالكامل، باشر المصرف ممارسة اعماله عن طريق الف_رع الرئيس_ي بتاري_خ 

: لحك__ام ق__انون البن__ك المرك__زي رق__م (7/2/2000 والمؤرخة في 9/3/115الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص.أ/  وفقا

 ليمارس المصرف اعمال الصيرفة الشاملة، وقد تم تعديل عقد تأسيسه بزيادة رأس__ماله ع__دة م__رات ال__ىذاك السائد آن1976) لسنة/64

 م_ن قب_ل دائرة تس_جيل الش_ركات7/11/2014) مليون دينارعراقي بعد ان أكتملت الجراءات القانونية بتاري_خ 300000ان وصل (

 بع__د12/12/2014 وقد تم اجراء القيود الحسابية في س__جلتنا بتاري__خ 7/11/2014 والمؤرخ في 26790بموجب كتابها ذي العدد/

إطلق الوديعة من قبل البنك المركزي العراقي.

:- (مليون دينار)والشكل البياني التالي يوضح مراحل تطور رأس المال
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أول-- نبذة عن تأسيس المصرف وأهدافه:-
أول-- نبذة عن تأسيس المصرف وأهدافه:-

تأسيس المصرف والتطورات التي حصلت على رأس المال المدفوع:-
تأسيس المصرف والتطورات التي حصلت على رأس المال المدفوع:-



: في مجال الخدمات المصرفية بتقديم الخدمات لجمي__ع ش__رائح المجتم__ع العراق__ي، : رئيسيا يسعى مصرف الخليج التجاري ليصبح مصرفا

 في ادارة المخاطر والتكاليف واحتلل مكان__ة رئيس__يةةثقافال سيخورسالته تعزيز الهمية للمساهمين من خلل ادارة مالية مدروسة وتر

في تمويل المشاريع التنموية (التجارية، الصناعية، الزراعية، البناء) ويهدف المصرف الى:-

تع__بئة الم__وال الوطني__ة بص__فة ودائع وتوظيفه__ا ف__ي مختل__ف المج__الت الس__تثمارية والعم__ال المص__رفية التجاري__ة الخ__رى-1

(المحلية والدولية) وفق القوانين النافذة مساهمة: منه في تعزيز مسيرة التنمية القتصادية والعمار للبلد ضمن اطار السياسة

العامة للدولة بما يحقق اهداف المصرف في التطور والنمو.

توسيع السوق النقدية وشبكة فروع المصرف لتغطية كافة محافظات العراق.-2

تحقيق أعلى أرباح للمساهمين.-3

تطوير وتأهيل وتنمية المهارات المصرفية للعاملين.-4

المساهمة في دعم مسيرة التنمية القتصادية والعمار والخبرات ودعم القتصاد الوطني.-5

الحفاظ على الموقع الريادي للمصرف بين المصارف الخاصة الخرى العاملة في العراق في تقديم أفضل الخدمات للزبائن.-6

المساهمة في دعم السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.-7
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اهداف المصرف:-
اهداف المصرف:-

- الهيكل التنظيمي:-3
- الهيكل التنظيمي:-3



: عامل_ة داخ_ل البلد تس_عة منه_ا24 (2015/كانون الول/ 31بلغ عدد فروع المصرف لغاية الفترة المنتهية في -4.1 ) فرع_ا
: منتشرة في المحافظات الخرى  .منتشرة في مناطق محافظة بغداد وخمسة عشر فرعا

كشف بأسماء ومواقع فروع المصرف:--4.2

البريد اللكترونيالهاتفالعنوانالفرعالمحافظة

07901107736main-branch@gcb.iqبغداد- شارع السعدون – مقابل بدالة العلويةالرئيسيبغداد

07905746381alkarada-branch@gcb.iqبغداد- الكرادة خارج- حي بابلالكرادة  الشرقية

07905903546jamela-branch@gcb.iqبغداد- جميلةجميلة

07706225475alaema-branch@gcb.iqبغداد- الكاظمية- شارع باب القبلةالئمة

307702543129omar-branch@gcb.iqز/-  314 خاتون م/هيبةبغداد- العظمية – عمر بن عبدالعزيز
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- فروع المصرف:-4
- فروع المصرف:-4

mailto:omar-branch@gcb.iq
mailto:alaema-branch@gcb.iq
mailto:jamela-branch@gcb.iq
mailto:alkarada-branch@gcb.iq
mailto:main-branch@gcb.iq


07712750276kahrmana-branch@gcb.iqبغداد- شارع السعدون – مقابل بدالة العلويةكهرمانة

07901271106almansur-branch@gcb.iqبغداد – المنصور – مقابل مطعم الساعةالمنصور

07906338218aljamea-branch@gcb.iqبغداد – شارع الربيعحي الجامعة

07801861549huria-branch@gcb.iqبغداد – مدينة الحرية – شارع المختارالحرية

النجف
07801421365najaf-branch@gcb.iqالنجف – شارع السديرالنجف

07808587448huda-branch@gcb.iqالنجف – حي الميرالهدى

4007813611146alfurat-branch@gcb.iqشارع  - بابل – الحلة – شارع مديرية الشرطةالفرات الوسطبابل

07803643117dewani-branch@gcb.iqحي العروبة قرب مبنى المحافظة الجديدالديوانيةالقادسية

07801733906karbla-branch@gcb.iqكربلء – منطقة المخيم الحسينيكربلءكربلء

07801249121semawa-branch@gcb.iqالسماوة – قرب دائرة اتصالت المحافظةالسماوةالمثنى

6107801276755almutnabi-branch@gcb.iq بناية - 110الكوت – حي الجعفرية – مالمتنبيواسط

البصرة
07705757680basra-branch@gcb.iqالبصرة – شارع الجزائرالبصرة

07734654500alesteklal-branch@gcb.iqالبصرة – شارع الستقللشارع الستقلل

1907703994451terawa-branch@gcb.iqاربيل – محلة طيراوة- بناية رقم طيراوةأربيل

07703760875tekret-branch@gcb.iqتكريت – مركز المدينة – الشارع العامتكريتصلح الدين

07801573619alkahla-branch@gcb.iqالعمارة – شارع نهر دجلةالكحلءميسان

07801573619nasriah-branch@gcb.iqالناصرية – شارع الزيتونالناصريةذي قار

07816368325alfaluja-branch@gcb.iqالشارع العامالفلوجةالنبار

07504057630dohuk-branch@gcb.iqشارع الشهداءدهوكدهوك

 العقارات المملوكة للمصرف:-3  -  4

     

اسم الفرع2المساحه مالموقع والعنوانالمحافظةت
قيمة العقار بالكلفة
(ارض+بناء)دينار

بغداد1
شارع السعدون- مقابل بدالة العلوية بتاوين/

193/222
2م 893,10

الدارة العامة
الرئيسي

3,171,341,747

2
20 مقاطعة 3/995 رمضان14منصور - شارع بغداد

داوودي
1,819,828,608فرع المنصور2م 417,88

بغداد3
شارع المام موسى الكاظم رقم الكاظمية -

 العطيفية1052/72
5,325,162,011فرع الئمة2م688,50

بغداد4
36 مقاطعة 14/960الشارع العام  المحمودية –

256,758,000فرع المحمودية2 م261,80ابو شمع

البصرة5
 الفرسي137/3شارع الجزائر  البصرة -

391,229,734فرع البصرة2م 292,37

6
البصرة

5,358,726,724فرع الستقلل2م 762,24 الكزاره46/58  شارع الستقلل -البصرة

2م200وارش 46مقاطعة 19/180شارع  طيرأوة القطعة اربيل7
فرع طيرأوه

994,813,400
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25,594,564,097فرع اربيل2م 572,5 وارش45 مقاطعة 153/78 القطعة  داوشاربيلاربيل8

النجف9
مركز محافظة النجف الشرف- شارع الكوفة -حي

2 مقاطعة 2/953المير 
2,607,189,900فرع النجف2م1,333

10
النجف

500,000,000فرع الهدى2م4200 مقاطعة 2/9789النجف حي الكرامة 

ذي قار11
مركز ذي قار - الناصرية شارع الزيتون رقم

 الجزيرة244/24القطعة
1,028,325,357فرع الناصرية2م 322,84

ميسان12
33/613العمارة -الموقع نهر دجلة 

1,389,842,713فرع الكحلء2م432

نينوى13
اليسرساحل باب لكش ال 89عقار الموصل – 

2,175,210,319فرع الموصل2م 187

بابل14
 مقاطعة39/25- 40 شارع  الحلة-مركز المدينة

     المهدية38
1,105,439,680فرع الفرات الوسط2م215,74

واسط15
 محلة450/5 الكوت - شارع النهر الكورنيش

1,627,476,980فرع المتنبي2م698,86السراي

16
 مقاطعة54/17(ع) كربلء - شارع المام العباسكربلء

 عباسية24
1,660,380,151فرع كربلء2م300

757,146,250فرع تكريت2م756 مطارده7 مقاطعة 2/2851 صلح الدينتكريت17

السماوة18
بساتين السماوة 4مقاطعة  112/186 عقار رقم

الغربية
585,257,150السماوة2م303

19
السليمانية

2,771,523,633السليمانية2م 425شارع سالم ابل غ 8 مقاطعة 1/134السليمانية 

المجموع
39,120,216,454

 العقارات المؤجرة للمصرف:-4  -  4

 لتكون مقرات لفروع المصرف:-31/12/2015ادناه كشف بالعقارات المؤجرة التي أبرم المصرف عقود مع مالكيها كما في 
 

مدة اليجارالمساحةأسم المالكعنوان العقار
اليجار الشهري
بالدينار العراقي

الكرادة1
فرع الكرادة

12,500,000 سنوات210م600ورثة المرحوم شريف هزاع

جميلة2
فرع جميلة

2,004,400 سنوات210م175ورثة المرحوم خليل البحراني

حي الجامعة3
فرع حي الجامعة

3,333,333 سنوات210م105ورثة المرحوم شريف هزاع

العظمية4
فرع العظمية

1,705,000 سنوات210م 180الوكيلة دانية فريد قاسم

الكاظمية5
فرع الئمة

الشركاء
سحر حسين مجيد

نوال عبدالحميد أمين
2,500,000 سنوات210م217,99

الحرية6
ة - مدينة الحرية–يفرع الحر

شارع المختار

الشركاء
احمد صباح خلف
احمد مجيد حوشي

2,750,000 سنوات210م200
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7
الديوانية

فرع الديوانية
2,500,000سنوات210م207,75 عبدرهينعلي 

صلح الدين8
فرع تكريت

الشركاء
سلم علي رشاد

حمدي عبدالستار جابر
2,000,000 سنوات210م185

واسط9
فرع المتنبي

1,500,000 سنوات210م250سعد كاظم عطا

1
0

السماوة
فرع السماوة

1,741,666 سنوات210م166,20كاظم جاسم محمد

1
1

كربلء
فرع كربلء

3,333,333 سنوات210م160حميد كريم كاظم

1
2

النجف
فرع النجف

3,333,333 سنوات210م144 رشاد محمدعبدالحسين

1
3

النجف
فرع الهدى

1,500,000 سنوات210م150 مراد عبد صالحعطية

1
4

الفلوجة
فرع الفلوجة

1,500,000 سنوات210م180خالد جلل مهنا

1
5

دهوك
فرع دهوك

2,832,000 سنوات28م150سهام محمد سليم

45,033,065المجموع

     

 وكما يلي:- 2016 موضح فيها مقدار نسبة المتحقق منها خلل السنة مع المخطط لعام 2015أدناه الخطة السنوية (التخمينية) لعام/

 (مليون دينار)  ونسب تنفيذها %2015الموازنة التخطيطية لعام 

2016المخطط لعام نسبة التنفيذ %2015المنفذ 2015المخطط  الحساباتت
44429,680%930,000409,221 الودائع 1

80326,400%387,000310,869الئتمان النقدي 2

40206,550%500,000200,537الئتمان التعهدي3

5469,230%119,14064,704اليرادات 4

9653,830%52,96550,791 المصروفات  5

2115,400%66,17513,913الرباح والخسائر 6
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- نتائج تنفيذ الطة السنوية:-5- نتائج تنفيذ الطة السنوية:-5



تبنى المصرف خطة اساسها الحصانة والمتانة وتجنب المخ_اطر والتح__وط للمرحل__ة الراهن__ة نتيج__ة الت__داعيات المني__ة المحلي__ة والدولي__ة

إض_افة ال__ى انخف__اض س__عر النف__ط ف_ي الس__وق العالمي__ة مم__ا ي__ؤثر عل_ى ميزاني__ة الدول__ة وبالنتيج__ة ق__د ي__ؤدي ال__ى تأجي__ل بع__ض المش__اريع

المخطط لها في ميزانية الدولة فتنعكس على حركة اعمال المصرف.

 وتعليم__ات البن__ك2004 لس__نة 94وعل__ى ه__ذا الس__اس ت__م إع__داد الخط__ة وف__ق الس__س والمع__ايير ال__تي ح__ددها ق__انون المص__ارف رق__م /

 (النش__طة27المركزي العراق_ي حي_ث اعتم__دنا ف_ي تخمي__ن الموازن_ات التخطيطي__ة للق__تراض وال__ودائع عل_ى ق__انون المص_ارف الم__ادة/

) من القانون المذكور.1المصرفية) الفقرة ( أ من 

وعلى هذا الساس يسعى المصرف بشكل دؤوب على استقطاب الودائع الجديدة فقد تم تحديد المبالغ المخمنة اعله وفق تعليمات البن__ك

) الخاصة بتشغيل الودائعة (تعليمات الئتمان والستثمارات المصرفي8/7/2007 المؤرخة في 9/1803المركزي العراقي ذي العدد 

وفق النسب المحددة بالمنشور المذكور.

 بنس__بة23/8/2010ف_ي 6/685وق__د ت__م احتس_اب الغط_اء الق__انوني المش_ار الي__ه بم__وجب تعليم__ات البن__ك المرك__زي العراق_ي ذي الع__دد 

تحقي__ق به__دف 2016% من حجم الودائع، ويطمح المصرف الى تصحيح المسارات والسياسات المصرفية والمحاسبية خلل ع__ام 15

مع__دلت نم__و طموح_ة ف_ي مختل_ف النش_طة لزي_ادة حص_ته الس__وقية وتعزي_ز مرك_زه المتق_دم ودع_م مس_يرته المزده_رة وذل__ك م_ن خلل

تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها ومعالجة نقاط الضعف لتحقيق نمو مستدام ومتزايد في الرباح بما يس__اهم ف__ي تحس__ين مع__دلت الف__وائد

على الموجودات وحقوق الملكية.

:-5  201  - العقود التي ابرمها المصرف خلل السنة /1
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:-2016- الطة الستقبلية للعام /6 :-2016- الطة الستقبلية للعام /6

-:- بيانات تفصيلية وتحليلية:- ثانيا
-:- بيانات تفصيلية وتحليلية:- ثانيا



 

 

:-  دائرة تكنولوجيا المعلومات  - 2

 أقسام ( قسم النظمة المصرفية, قسم الدعم الفني, قسم الخدمات المصرفية).ةالتي تشمل ثلث دائرة تكنولوجيا المعلومات

 2015  النشطة التي تمت خلل سنة 

) من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات وحس__ب عم__ل ك__ل قس__م م__ن ناحي__ةBanksدعم الفروع اليومي على النظام المصرفي (-
النظمة المصرفية والدعم الفني والخدمات اللكترونية .

) أجه__زة موزع__ة عل__ى بع__ض الم__اكن7) جه__از موزع__ة عل__ى الف__روع و(24منه__ا ( )ATM) جه__از أل__ي (31(ب نص__ت__م -
 (م__ول المنص__ور وفن__دق بغ__داد وفن__دق فلس__طين وفن__دق المنص__ور ون__ادي العلوي__ة وم__ول النخي__ل, س__تي م__ولوه__ي الس__ياحية
النجف).

تم تنصيب خوادم جديدة لخدمة النترنت بنك وتغيير الواجهات الخاصة بالخدمة واطلقها للزبائن.   -

.تم اعداد دورة تدريبية على استخدام برنامج التقارير الذكية الى منتسبي اقسام الدارة العامة-

تم تنصيب خوادم جديدة لبرنامج الستركس وتم العمل بها.-

.2016تم التدريب على نظام الفراد والرواتب وتهيئة الخوادم الخاصة به والعمل على تطبيق النظام في بداية عام -

12

-أسم المتعاقد معهالعقد -– المبلغ / سنويا  شهريا
عقد خدمة وص__يانة ش__بكة رب__ط المص__ارف

 سنويا:$21963البنك المركزي العراقيمع البنك المركزي العراقي

عقد تنظيف بناية المص__رف الدارة العام__ة
والفرع الرئيسي

شركة ارض المردوك لخ__دمات التنظي__ف والنق__ل الع__ام
المحدودة

 دينار شهريا:4750000

عق_____د الش_____تراك ف_____ي ش_____بكة الس_____ويفت
SWIFT عن طريق شركة AEC

وكيلة شركة نظام السويفت العالمي
شركة مجموعة المهندسين المتحدين لبنان

 سنويا:35820$

الشركة العامة للخدمات المصرفيةعقد نقل النقود

 داخل محافظة بغداد0,5%
من مبلغ الحمل المنقول

 خارج محافظة بغداد0,75%

لخدمات المن والحماية المحدودةشركة أبناء دجلة عقد نقل النقود

 داخل محافظة بغداد0,5%
من مبلغ الحمل المنقول

 خارج محافظة بغداد0,75%

عقد تصاميم لبناية فرع اربيل الثاني
$28000) للستشارات والتصاميم الهندسيةdccمكتب (

بل الضوئييعقد اتصالت شبكة الك
$15000شركة مجال الرض

عق__د ص__يانة برامجي__ات ودع__م فن__ي للنظ__ام
 سنويا:I.C.S80600$شركة )Banksالمصرفي (

)Vsatعقد ربط السويفت بخدمة (
لك__ل ثلث__ة$ 15000 ت__دفع بواق__ع  ← $60000شركة مجموعة المهندسين المتحدين لبنان

أشهر
عق___د تجهي___ز ونص___ب وتش___غيل ك___اميرات

$73432,5شركة مجموعة السوار التجاريةمراقبة لكافة المصرف



تجديد عقد صيانة لماكنة طبع الصكوك الممغنطة ( للماكنتين) مع شركة مدار الرض المجهزة للماكنتين.-

 ميكا).6ت (يجديد عقد مع شركة ايرثلنك للتصالت لتجهيز المصرف بحزمة انترنت-

 وت_م الغ_اء جمي__ع البطاق_ات القديم__ة وطب_ع وتص_ميم2015تم تنفيذ العقد الموق_ع م__ع ش_ركة الش_رق الوس_ط (مب_س) ف_ي ع_ام -
بطاقة ماستر كارد جديدة وتوزيعها على جميع زبائن المصرف مجانا.

.Wincor) نوع ةليآ اتتجديد عقد شركة الدليل لصيانة الصرافات اللية وتقليص عدد الصرافات الى (اربعة صراف-

تجديد العقد بخدمة تناقل البيانات لخدمة تناقل البيانات عبر الكيبل الضوئي مع شركة مجال الرض. -

المجهزة للنظام المصرفي لنظام التصنيف الئتماني. ICSتوقيع عقد مع شركة  -

تجديد التفاقية بخدمة النترنت المجهزة لفروع المصرف والمستخدمة للمقاصة اللكترونية والمراسلت باليمي__ل م__ع ش_ركة-
مجال الرض.

) لفروع المصرف والدارة العامة مع شركة مجال الرض.Vastتوقيع عقد بخدمة تناقل البيانات عبر القمار الصناعية (-

توقيع عقد مع ستي مول النجف ووضع الصراف اللي بالمول.-

توقيع عقد مع مول النخيل ووضع الصراف اللي بالمول.-

توقيع عقد مع مستشفى الراهبات ووضع الصراف داخل المستشفى.-

توقيع عقد نصب كاميرات لفروع داخل بغداد مع الدارة العامة مع شركة السوار.-

 المالية:-  دائرة   ال  -3
تقوم الدائرة المالية في المصرف بإعداد البيانات المالية اليومية والدوري_ة والحس_ابات الختامي_ة وف_ق النظ_ام المحاس_بي الموح__د الخ_اص

بالمصارف وشركات التأمين وتعليمات البنك المرك_زي العراق_ي وف_ق المع_ايير المحاس__بية الدولي_ة ولتعزي__ز قي_م الش_فافية والفص_اح ت_م

 تنفيذ متطلبات البنك المركزي العراقي حسب النم__اذج المرس_لة م__ن قبل__ه بش__كل دوري (ش__هري وفص__لي) وال_ى هيئة2015خلل عام/

: وق__د إس__تطاعت ال__دائرة المالي__ة أن ت__وفر المعلوم__ات والتق__ارير المالي__ة بك__ل دق__ة الوراق المالي__ة وس__وق الع__راق للوراق المالي__ة فص__ليا

: م__ن : بواس_طة نظ_ام التق_ارير الذكي__ة بالتع_اون م__ع دائرة تكنولوجي_ا المعلوم___ات.وانطلقا وإظهار حسابات المصرف بصورة دقيقة يومي__ا

دور الدارة المالي_ة كش_ريك لقطاع_ات العم_ال فإنه_ا تق_وم ب_دور مه_م ف_ي إع__داد الخط_ة والميزاني__ة التقديري__ة ومتابع_ة تنفي__ذها ومراقب_ة

وتحلي__ل الداء وتزوي__د القطاع__ات بالبيان__ات والمعلوم__ات والحص__ائيات المالي__ة اللزم__ة لدارة اعم__الهم عل__ى ش__كل ج__داول واض__حة

افة الى إدارة علقة المصرف بالبنك المركزي العراقي والمدققين الخارجيين وضريبة الدخل والضمان الجتم__اعي وغيره__ا م__نضبال

الجهات ذات العلقة.

نتائج أعمال قسم التدقيق الداخلي
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 ولغاي__ة2/1/2015 م__ن 2015 وعدد المعاملت المنج__زة خلل ع__ام/ قبل الصرفنستعرض في أدناه ما تم أنجازه من أعمال التدقيق

وق__د ش_مل الت__دقيق كاف__ة ) معامل__ة منج__زة.4188 حيث بلغ ع__دد المع__املت الم__دققه والمنج_زة للص__رف للف__ترة أعله (31/12/2015

معاملت الصرف الخاصة بنشاط الدارة العامة والمتعلقة بأقسام وفروع المصرف بعد حص__ول الموافق__ات الص__ولية عليه__ا والخاص__ة

بالمصروفات ولجنة المشتريات ونفقات التصليح والدامة للسيارات ومخصصات اليفاد والسفر ومستحقات العقود الهندس__ية والخدمي__ة

وصيانة اجه__زة الستنس__اخ والمص__اعد والس__لف بأنواعه__ا لغ__راض الس__فر واليف__اد والشخص__ية للع__املين ومص_اريف الحق__وق وال__ديون

المتعلق__ة بالنفق__ات القض__ائية، وأج_راء التس_ويات اللزم__ة بكاف__ة المب__الغ المص__روفة كس__لف وك__ذلك ت__دقيق أج_ور الص_حف واج__ور اي__واء

السيارات ودفع أجور شركة ارض مردوك للتنظيف واجور النقل العامة ونقل النقود وشراء الحاسبات وطبع المطبوع__ات وب__دل ايج__ار

العق__ار وام__ور اخ__رى متنوع__ة ال__تي تخ__ص الص__رف وبش__كل ع__ام ويت__م ذل__ك اول: ب__أول وك__ذلك الش__تراك ف__ي اللج__ان الدائمي__ة والوقتي__ة

.والعمال الخرى التي تناط بالقسم

:-  - دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي4

: على وجود دائرة رقابة وتدقيق داخلي موضوعية وكفوءة ومستقلة وذلك كركيزة أساسية لتحقيق مبادئ وأس__س حرص المصرف دوما

 الدائرة أعمالها بمهنية عالية ،حيث تقوم بتقديم خدمات استشارية مهمة لتحسين عملي__ات المص__رف،هالدارة الرشيدة، لذلك واصلت هذ

م__ن خلل اس__تخدام منهجي__ة مدروس__ه وألي__ه منظم__ة وف_ق مع__ايير الت__دقيق ال__داخلي المعم__ول به__ا لتحس__ين كف__اءة عملي__ات أدارة المخ__اطر

والرقابة الداخلية، ومساعدة الدارة العليا في تحقيق أهداف المصرف، كما تق__وم ه__ذة ال__دائرة بالتأك__د م__ن ض_مان انج__از المه__ام المناط__ة

: للسياسات والجراءات الداخلية وأنه قد تم تنفي__ذها ب__اللتزام ب__القوانين والتعليم__ات المعم__ول بالفروع وأقسام الدارة العامة المختلفة وفقا

بها وأفضل الممارسات المطبقة، مما يقلل الى أدنى حد ممكن من مخاطر تعرض المصرف لي عملي__ات أو ممارس__ات غي__ر ص__حيحه

او غير قانونية.

: من عناص_ر أدارة المص_رف حي_ث يس_اعد عل_ى ض_مان تحقي_ق أه_داف الربحي_ة ويح_افظ عل_ى ويعد نظام الرقابة الداخلية عنصرا: مهما

: كما يساعد ض_مان ال_تزام المص_رف ب__القوانين والل__وائح والسياس_ات والقواع_د والج_راءات نشر تقارير مالية وأدارية يعتمد عليها ايضا

 ج_دا: حي_ث يص_ب ف_ي تحقي_ق أه_داف المص_رفمه_م ه_االداخلية ولهمية دور الرقابة والتدقيق الداخلي لبد ان يفه_م الع__املون ب_ان دور

المرجوة والحفاظ على وضعه المالي.

فقد قامت دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في المص_رف بت__دقيق أعم_ال فروعن_ا داخ_ل وخ_ارج بغ__داد وت_م تنفي__ذ بن__ود الخط_ه الموض_وعه

 حيث بلغ عدد زيارات مفتشي الدائرة الى فروع المصرف خلل السنة كالتي:-2015لسنة/

اول:/ الزيارات الميدانية   

 ) لفروع المصرف داخل بغداد.27 ) والمفاجئة (12- عدد الزيارات الرقابيه الشاملة (1

) لفروع المصرف خارج بغداد.12) والمفاجئة (11 – عدد الزيارات الرقابيه الشاملة (2

.2015) خلل عام/39 ) والمفاجئة (23- مجموع الزيارات الرقابيه التي قمنا بها الشاملة (3

ثانيا /اللجان والعمال الخرى 

- الشتراك في خمس لجان تحقيقية.1

- الشتراك في لجنة فتح العطاءات.2

 – الشتراك في لجنة البيع. 3
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- الشتراك في لجنة تقييم اداء فرع الديوانية.4

/ العمال الخرى  ثالثا

- الشتراك في دور الستلم والتسليم عند تعيين مدراء جدد وتنظيم المحاضر بذلك. 1

- تدقيق استثنائي لفرع الكحلء (في محافظة ميسان) بصورة شاملة. 2

- لجنة تصفية ملحظات فرع الديوانية. 3

- لجنة تدقيق معاملت الئتمان لفرع المتنبي( في محافظة واسط).4

غسل الموال:-  -5

)، وإنk.y.cاس_تمارة (اع_رف زبون_ك م_ن خلل اعتم__اد  المصرف الجراءات اللزمة لمنع غسل الموال وتموي__ل الره_اب لقد اتخذ

: للنظمة والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العراقي إستنادا: الى قانون مكافحة غسل الم__وال هذه الجراءات يجري تنفيذها وفقا

.2015 لسنة 39وتمويل الرهاب رقم 

إن اهتمام المصرف بضبط أنشطة مكافح__ة غس_ل الم_وال وتموي__ل الره_اب وتحوي_ل الم_وال ذات المص_ادر غي__ر النظيف_ة ال_ى ام_وال

نظيف__ة يعت__بر م__ن أولوي__ات أعم__اله وذل__ك م__ن خلل الرص__د والمراقب__ة الفعال__ة لكاف__ة المع__املت والعملي__ات المالي__ة وتنفي__ذ بن__ود ق__انون

وتعليمات غسل الموال الصادرة من البنك المركزي العراقي، حيث ق_امت وح_دة غس_ل الم_وال بتزوي__د مكت_ب مكافح_ة غس_ل الم_وال

وتمويل الرهاب في البنك المركزي العراقي بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن المتع__املين م__ع المص_رف بش__كل دوري بم__وجب

) وق__د ت__م تعزي__ز الوح__دة ل__دى المص_رف بك__ادر وظيف_ي مت__دربCD الوح__دة مرفق_ة معه_ا ق_رص ( عم__لجداول منظمة حسب متطلبات

صة بموضوع مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب.تخصومشارك في عدة دورات م

 القانونية:-  دائرة  ال  -6

إس__تمرت ال__دائرة القانوني__ة بتق__ديم كاف__ة العم__ال الستش__ارية القانوني__ة والج__راءات القض__ائية المتعلق__ة بالمص__رف للحف__اظ عل__ى حق__وق

ومصالح المصرف كاملة، فمن جه_ة دأب_ت ه__ذه الدارة عل_ى التع__اون الوثي_ق م__ع أقس_ام وف__روع المص__رف م_ن خلل تزوي__دها ب__الراء

والستشارات القانونية بخصوص كافة المسائل التي تحال إليها، وكذلك تحري_ر كاف_ة ان__واع العق__ود والتفاقي__ات ال__تي يبرمه__ا المص_رف

م__ع جه__ات خارجي__ة ف__ي س__بيل تس__يير أعم__اله اليومي__ة وحماي__ة حق__وقه، وم__ن جه__ة اخ__رى تق__وم بتمثي__ل المص__رف أم__ام المح__اكم ذات

الختصاص للدفاع عن حقوقه من خلل تقديم الخدمات القانونية اللزمة واتخاذ كاف__ة الج__راءات الض__رورية لص__الح المص__رف س__واء

في مرحلة ماقبل التقاضي أو بعدها.

أما اعمال الدائرة  القانونية هي :

 2015  الدعاوى خلل عام / :ـ ل:  اول:

) س__تة ملي__ارات وتس__عمائة وخمس__ة واربع__ون ملي__ون6,945,976,250) دع__وى قض__ائية ومجم__وع مبالغه__ا (25اقيم__ت (

وتسعمائة وستة وسبعون الف ومائتان وخمسون دينار.
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) خمس__ة ملي__ارات وثمانم__ائة وثماني__ة عش_ر ملي__ون دين__ار(5,818,000,000) دعوى قضائية مبالغه__ا (23 وحسمت منها (

) ملي__ار وم__ائة1,127,976,250 دعاوى ضد المصرف). ولم تحسم دعوتان ومبالغهما (9 دعوى لصالح المصرف و14

وسبعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف ومائتان وخمسون دينار 

/ملي__ار وس__تمائه1,696,000,000) دع__اوى ومجم__وع مبالغه__ا (4 (2015مجموع الدعاوى المقامة ضد المصرف لعام ( 

)$ سبعمائه وواحد وخمسون الف وتسعمائه واربعون دولر حسمت منه__ا دعوت_ان751,940وستة وتسعون مليون دينار و(

) ملي__ار وس__تمائه وس__تة وتس__عون ال__ف دين__ار (دعوت__ان ابطل__ت ض__د المص__رف (لمجهولي__ة مح__ل1,696,000,000بمبل__غ (

القامة)شركة المنة والفرقدين ودعوى ايداع مبلغ شخص متوفي لص_الح الزب__ون+ دع__وى ص__ك كفال__ة خط_اب ض__مان ولي__س

.مديونية)

) س__بعمائه وواح__د وخمس__ون ال__ف وتس__عمائه واربع__ون دولر والج__راءات751,940وغي__ر المحس__ومة دعوت__ان ومبلغهم__ا (

مس__تمرة (ال__دعوى الول__ى ردت لص__الح المص__رف ض__د ش__ركة نف__ط الش__مال وال__دعوة الثاني__ة ل__م يت__م ف__ك ره__ن العق__ار لص__الح

.المصرف)

 لحسابات فرع المصرف في محافظة واسط/ الكوت من قبل م__دير الف_رع ون_درج أدن_اه2014حصلت حالة اختلس في سنة 

أقيام ومبالغ الحسابات التي تم إختلسها:-

المبلغ   (الف دينار)اسم الحساب

5,857,000حوالت داخلية مبتاعة

3,147,000فروقات نقدية

2,114,354مدينو قطاع خاص أفراد

11,118,354المجموع

: لمتابعة قسم استحصال الديون (ال_دائرة القانوني__ة) للزب__ائن المت__أخرين ع_ن التس__ديد ولكاف__ة الف_روع  وقي_ام لجن_ة مؤلف__ة م__ن نتيجة ـ :  ثانيا

العاملين في القسم والقسام ذات العلقة برئاسة مدير القسم للذهاب الى فروع المصرف س__واء ك__انت داخ__ل بغ__داد او خ__ارجه للوص__ول

الى الغاية المنشودة وهي (استحصال الديون المتاخرة) فقد استطاع استحص_ال ج__زء م__ن ه__ذه ال__ديون م__ن الزب__ائن المتلكئي__ن خلل ه__ذه

ثمانية عشر مليار وخمس__ة وعش__رون ملي__ون وس__تمائة وس__بعة وتس__عون ال_ف وخمس__مائة وخمس__ة) 18,025,697,535السنة بمبلغ (

نتيجة توجيه انذارات او تنفيذ سندات المداينة او وضع اليد على عقارات الزبائن وبيعه__ا ف__ي المزاي__دة العلني__ة وكم__ا ف__يوثلثون دينار، 

:ـةول التالياالجد

ـ الفــــــروع داخـــــل بغــــــداد :ـ1
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عدد سندات المداينة   اسم الفرع

التي تم تنفيذها

عدد العقارات التي تم

وضع اليد عليها

عدد العقارات التي تم

بيعها في المزاد

    المبلغ المستحصل

3,078,447,819ــــــــــــــــــــــــــ1414الرئيسي

1,166,120,000ــــــــــــــــــــــــــ2826عمر بن عبد العزيز

8,950,700,000ــــــــــــــــــــــــــ10789جميلة

1,845,790,000ــــــــــــــــــــــــــ189الئمة

2,042,002,200ـــــــــــــــــــــــــ5931المنصور

282,306,000ــــــــــــــــــــــــــ147الكراده

27,800,000ــــــــــــــــــــــــــ64كهرمانه

55,116,516ــــــــــــــــــــــــــ31حي الجامعه

17,448,282,535ــــــــــــــــــــــــــ249181المجموع

 الفــــــروع خـــــارج بغـــــداد:ـ  -2

عدد سندات المداينة   اسم الفرع

التي تم تنفيذها

عدد العقارات التي تم

وضع اليد عليها

عدد العقارات التي تم

بيعها في المزاد

    المبلغ المستحصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ2المتنبي

560,000,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــ10الفرات الوسط

17,415,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــ1النجف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14الهدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3كربلء

577,415,000ــــــــــــــــ279181المجموع

-التدريب والتطوير والنشاط الثقافي والعلمي:-7

:-2015أدناه نشاط المصرف التدريبي والثقافي والعلمي لعام/

أول-- التدريب والتطوير

انطلقا من أهمية تطوير وتأهيل وتنمية المهارات المصرفية للعاملين كأحد اهداف المص__رف الرئيس__ية ال__تي رس__متها ادارت__ه من__ذ بداي__ة

 م_ن خلل اش_راك2015تأسيسه فقد قام مركز التدريب والتطوير في مصرف الخليج التج_اري بتنفي__ذ منه__اجه الت__دريبي الخ_اص بع__ام 

الموظفين العاملين في الدارة العامة وباقي فروع المصرف في الدورات وورش العمل التي اقامها المركز داخل المصرف اضافة الى

اش_راكهم ف_ي ال__دورات وورش العم_ل ال__تي اقيم__ت ف_ي داخ__ل الع_راق م__ن خلل البن__ك المرك_زي العراق_ي ورابط__ة المص_ارف العراقي__ة

الخاصة والشركات العراقية المختصة بتطوير وتأهيل الكوادر العاملة عل_ى ممارس_ة المه_ام المتعلق_ة بالعم_ل المص_رفي كم_ا ت_م اش_راك

عدد من الموظفين في دورات خاصة بالنظمة المصرفية الحديثة والتي اقيمت في خارج العراق .

)23) دورات اقامه_ا مرك_ز الت__دريب المص_رفي ف_ي المص_رف و (8) دورة موزع_ة بواق_ع (31لقد تم اش_راك الك_وادر الوظيفي__ة ف_ي (

) دورات ف__ي رابط__ة المص__ارف العراقي__ة الخاص__ة5) دورة في البنك المرك__زي العراق__ي و(13 بواقع (توزعتدورة خارج المصرف 

ودورة واح__د ف_ي ك__ل م__ن ش_ركة ال__دليل للحل_ول المتكامل__ة والش__ركة العراقي__ة للكف_الت المص_رفية وش__ركة المه_ا ودورتي__ن ف_ي ك__ل م__ن

الجمهورية اللبنانية والمملكة الردنية الهاشمية .
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وبلغ اجمالي المتدربين الكلي في الدورات التي اقامها المصرف لكوادر المصرف وكوادر المص__ارف الخ__رى ض__من القط__اع الخ__اص

) متدرب من ك__وادر47) متدرب من موظفي الدارة العامة وباقي فروع المصرف و(86) متدرب موزعين بواقع (135والحكومي (

) متدرب من كوادر المصارف الهلية .2المصارف الحكومية و(

-:- النشاط الثقافي المصرفي: ثانيا

:-2015فيما يلي أهم النشاطات الثقافية والمصرفية والمشاركات التي قام بها مصرفنا خلل عام 

.2015المشاركة في (الملتقى السنوي لمدراء تكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية) في بيروت خلل شهر ايلول/-1

المشاركة في (الملتقى السنوي لرؤس_اء وح_دات مكافح_ة غس_ل الم_وال وتموي_ل الره_اب ف_ي المص_ارف والمؤسس_ات المالي_ة-2
.2015العربية) المقام في بيروت خلل شهر تشرين الثاني/

 تح__ت عن__وان2015 ف__ي بي__روت خلل ش__هر تش__رين الث__اني/2015المش__اركة ف__ي الم__ؤتمر المص__رفي العرب__ي الس__نوي لع__ام -3

).2020- 2015(خارطة طريق للشمول المالي 

 في بغداد.2015المشاركة في المؤتمر المصرفي العراقي الثالث خلل شهر كانون الول/-4

-:- النشاط العلمي:- ثالثا

:-2015أدناه أهم النشاطات العلمية التي شارك فيها المصرف خلل عام 

.2015معرض شركة نفط ميسان في شهر شباط -1

شارك مصرفنا بالرعاي__ة الذهبي__ة ف_ي الحف__ل الخي__ري بمناس__بة ي_وم الس_لم الع_المي ال_ذي أق_امته مؤسس__ة (حمل__ة أهلن_ا) لغاث_ة-2

.2015النازحين في شهر ايلول/

.10/11/2015-1 من 42معرض (بغداد الدولي) للدورة -3

الشتراك السنوي في مجلة اتحاد المصارف العربية ونشر العلنات والخدمات التي تتعلق بالمصرف.-4

الشتراك في مجلة (المصارف العراقية) التي تصدرها رابطة المصارف الخاصة العراقية.-5

.2015الشتراك في نشر العلنات في قناة الرشيد الفضائية كمادة اعلنية مستمرة خلل عام -6

أنشاء صفحة خاصة بالمصرف في موقع التواص__ل الجتم__اعي الفي__س ب__وك تعن__ى بنش__ر نش__اطات المص_رف والخ__دمات ال__تي-7

يقدمها كذلك اراء ومشاكل الزبائن.

الربح الصافي :-  -8

)13,913)% اذ بل__غ ص_افي الرب__ح القاب_ل للتوزي__ع (67 ع_ن الس__نة ال_تي س_بقتها بنس__بة مق__دارها (2015انخفض صافي الرب__ح لس__نة 

) مليون دينار نتيجة لنخفاض ايرادات العمليات المصرفية واليرادات الخ__رى42,753 (2014مليون دينار في حين كان في سنة 

وايرادات الستثمار وبعد تنزيل التخصيصات الضريبية واحتياطي رأس المال بموجب قانون الش_ركات يص_بح الف_ائض المع__د للتوزي_ع

) دينار.9,366,908,258على المساهمين هو (
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كشف الدخل:-  - 9

31/12/2015 الى 1/1/2015للفترة من  البيان
 

. دخل الفائدة = (أ ناقص ب) 1
الف دينارالف دينار

 39,183,542
39,183,542  أ- أجمالي دخل الفائدة

 

28,671,570- دخل من الئتمان النقدي1 
28,671,570 الفائدة من الئتمان الممنوح للزبائن1-1
  الفائدة من الئتمان بين المصارف2-1

25,540- دخل من الودائع2
25,540 دخل من الودائع لدى البنك المركزي العراقي1-2

  دخل من الودائع لدى المصارف الخرى2-2 
 - دخل من الستثمار الليلي3
2,461,490- دخل من حوالت الخزينة وحوالت البنك المركزي4
8,024,942- دخل فائدة اخر من الموجودات5

 ب- تطرح: الفوائد المتراكمة على الئتمان المستحق غير المسدد
19,154,859 . مصاريف الفائدة2

14,173,995أ- مصاريف الفائدة على الودائع
4,980,864ب- مصاريف الفائدة على القتراض 

 ج- مصاريف الفائدة الخرى
)2-1. صافي دخل الفائدة = (3

 
20,028,683

15,314,340. دخل ل يحمل فائدة4
 7,293,198)2-1أ- صافي الرسوم والعمولت = ( 

11,861,344- رسوم وعمولت مقبوضة1
4,568,146- رسوم وعمولت مدفوعة2

3,595,517ب- ارباح وخسائر من معاملت العملت الجنبية

19

السنة 
الرباح المتحققة 
(مليون دينار)

200042

2001307

2002235

200364

2004370

20051,489

20062,709

20074,953

200815,412

20098,019

20106,161

201112,471

201236,343

201356,027

201442,753

201513,913



 ج- ارباح وخسائر من الدوات المالية الخرى
  د- دخل او خسائر من الشركات المساهم فيها غير المدمجة

4,425,625هـ- دخل اخر ل يحمل فائدة
)4+3. اجمالي الدخل = (5

 
35,343,023

17,430,116. مصاريف ل تحمل فائدة (أ + ب)6
8,091,369أ- تكاليف الكوادر الوظيفية 

 
9,338,747ب- مصاريف اخرى ل تحمل فائدة

4,000,000 . التخصيصات (أ + ب)7
4,000,000أ- تخصيصات خسائر الئتمان 

 
4,000,000-تخصيصات إحتياطي خسائر الئتمان النقدي1-أ
 - تخصيصات إحتياطي خسائر الئتمان التعهدي2-أ

 ب- تخصيصات الموجودات المالية الخرى
رائبــــــddل قبل البنddود غيddر العتياديddة والضــــــــافي الدخـــــ. ص8

 =5)-6+7(

 

13,912,907

. بنود غير اعتيادية9
. ضريبة الدخل10 

ةـــــdرائب والبنddود غيdر العتياديـــــddافي الدخل بعddد الضــــــ. ص11
 =8)-9+10(13,912,907

 . الرباح القابلة للتوزيع12
13,912,907)12-11. الرباح المحتجزة = (13

 - ارصدة الحتياطيات واستخداماتها:-0  1

اسم الحساب
الرصدة (الف دينار ) كما في

31/12/201531/12/2014
594,616594,616احتياطي توسعات وتطوير

2,670,3512,543,978احتياطي السهم المستلمة

8,878,5198,385,525احتياطي رأس المال بموجب قانون الشركات

115,111101,388احتياطي استبدال موجودات ثابتة

9,366,90834,348,506الفائض المتراكم

21,625,50545,974,013المجموع

 - حقوق المساهمين:-11   
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2015-2000تطور حقوق المســــاهمين (بمليين الدنانير) للســــنوات 

السنة 
حقوق

المساهمين 
2000641

20011,372

20021,560

20031,625

20044,630

200512,119

200624,158

200728,431

200841,050

200959,201

201063,502

2011118,184

2012149,088

2013303,984

2014345,974

2015321,626

- ارصدة التخصيصات:-12

اسم الحساب 
الرصيد (دينار) كما في 

31/12/2015
الرصيد (دينار) كما في 

31/12/2014

14,000,000,0009,000,000,000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
6,336,529,646350,000,000مخصص هبوط قيمة الستثمارات

6,606,765,590 4,053,004,000تخصيصات ضريبة
9,866,664,6851,302,189,613مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

0 0مخصصات اخرى
17,258,955,203 34,256,198,331المجموع
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- المصاريف:-13

:2015أدناه المبالغ المصروفة للغراض المبينة إزائها لعام /

اسم الحساب
31/12/2015

الف دينار
31/12/2014

الف دينار

669,131809,295الدعاية والعلن
32,89538,812الضيافة

181,830231,386السفر واليفاد لغراض النشاط
58013,708معارض
1,590558احتفالت

21,48223,171مؤتمرات وندوات

: في  : إستثنائيا وأف__رزت نت__ائج التص__ويت لنتخ__اب مجل__س إدارة جدي__د للمص__رف 13/12/2015عقدت الهيئة العامة للمصرف إجتماعا
عن فوز السادة المدرجة أسمائهم أدناه بعضوية المجلس وكما يلي:

:-31/12/2015  العضاء الصليون ومقدار مساهمتهم في رأس المال كما في -1

:-31/12/2015  - العضاء الحتياط ومقدار مساهمتهم في رأس المال كما في 2
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عدد السهمالمنصبالسم

100,000رئيس مجلس الدارةالسيد جمال عباس حسن السهيل

4,100,000نائب رئيس مجلس الدارةالسيد محمد صالح فرج علي القرة غلي

26,460,900المدير المفوضالسيد علي محمد سلمان صالح التميمي

شركة سماء بابل للطيران المحدودة يمثلها السيد موفق حسن
محمود الربيعي.

2,632,034عضو أصيل

20,540,000عضو أصيلالسيد حسن فندي حمد عناز الجنابي

-- أعضاء مجلس الدارة والمدير المفوض:- ثالثا
-- أعضاء مجلس الدارة والمدير المفوض:- ثالثا



3
-

:-  ةةةةةةةة ةةةة ةةةةةةة 

 .سة) جل12بلغ عدد جلسات مجلس الدارة خلل السنة موضوع التقرير (

 المبالغ التي حصل عليها السادة اعضاء مجلس الدارة والمدير المفوض :-  -4

أعضاء مجلس الدارة:- 

حص__ل جمي__ع الس__ادة اعض__اء مجل__س الدارة عل__ى المكاف__أة النقدي__ة ال__تي أق__رت له__م أثن__اء إجتم__اع الهيئة العام__ة للمص__رف المنعق__د ف__ي

) مليون دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الدارة الصليين.15 ومقدارها (5/7/2015

المدير المفوض:-

.2015خلل السنة/ دينار )198,662,833بلغت الرواتب والمخصصات والمكافأت التي تقاضاها المدير المفوض (

- التسهيلت الممنوحة لعضاء مجلس الدارة:-5

لم يمنح أي عضو من أعضاء مجلس الدارة تسهيلت إئتمانية (سواء أكانت نقدية أو تعهدية) خلل السنة موضوع التقرير.

:-  - إدارة الخدمات الدارية 1

ما يتعلق بالنتشار الجغراف__ي حي__ث ت__م اس__تكمال تجدي__د ت__أثيث بع__ضفيإستمرت إدارة الخدمات الدارية في تنفيذ إستراتيجية المصرف 

 لتص_ليح وص_يانة وأدام__ة) أجه_زةانالفروع بالثاث والجهزة اللكترونية ومستلزمات التشغيل، وأبرمت عدة عقود منها (عقدان خاص

الستنساخ وأجهزة ع__د النق_ود، وك__ذلك عق_د مقاول_ة تنظي_ف بناي_ة الدارة العام__ة والف_رع الرئيس_ي والش_راف عل_ى اللجن_ة المني__ة ل_دى

المصرف وحركة السيارات ومراقبة المخزن وطريقة خزن المطبوعات والتأكد من خزنها بصورة سليمة.

:-  - الموارد البشرية 2

واصل المصرف تعزيز مهارات جميع العاملين من خلل تطوير قدراتهم وأستقطاب أفضل الكفاءات وأكثرهم موهبة في مج__ال العم__ل

المصرفي وتوزيعهم على الفروع فاستطاع بفضلهم تحقيق انجازات كبيرة على صعيد الداء ونوعية الخدمات التي يقدمها للزبائن.

- العاملون و اجمالي راوتبهم:-3
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عدد السهمالمنصبالسم

 1,984,507,348عضو احتياطالسيد حيدر ابراهيم عبد الرحمن حبيب الحبيب

100,000عضو احتياطالسيد محمد عبد الرزاق احمد شريف البياتي

 100,000عضو احتياطالسيد قصي محمد ياسين عبد الرزاق الوتار

شركة اصل العراقة يمثلها السيد محمد ص__ادق عب__د الرض__ا محم__د
صادق جعفر الهر

 2,632,034عضو احتياط

مين يمثله__ا الس__يد جمع__ة غض__بان زوي__ر نص__يرأش__ركة البادي__ة للت__
الساعدي

 3,362,632,034عضو احتياط

-:- العاملون في المصرف وإجمالي الرواتب والجور والمكافأت المدفوعة لهم:- رابعا
-:- العاملون في المصرف وإجمالي الرواتب والجور والمكافأت المدفوعة لهم:- رابعا



: كما في نهاية سنة/485بلغ عدد العاملين في المصرف (  وجميعهم من العراقيين وبل__غ إجم__الي الج__ور والمخصص__ات2015) منتسبا

) دينارأ وحصة198,662,833) دينارا: بضمنها راتب المدير المفوض (8,016,233,154 خلل السنة ( لهموالمكافئات المدفوعة

) دينارا:.328,311,379المصرف في الضمان الجتماعي البالغة (

2015جدول توزيع المدخولت المدفوعة خلل السنة /

- توزيع العاملين حسب المستويات الدارية والفنية:–4

 كل من:2015  تناوب على وظيفة المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري خلل عام   - 5
السيد ســـامي مهدي صالح، أصـــالة:.-
النسة يســـرى رديف خالص، وكــالة.-
السيد علي محـــمد ســـلمان، أصـالة.-

:-5  201  - اسماء وعناوين خمسة من منتسبي المصرف الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي خلل عام / 6
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عراقيونالمدخولت المدفوعة خلل السنة
ليوجد الف دينار200أقل من 
485 الف دينار 200اكثر من 

العددالمستوى الداري
1مدير مفوض

1معاون مدير المفوض
5مدير تنفيذي اقدم

9مستشار
5مدير قسم اقدم
10مدير فرع اقدم

6مدير قسم
8مدير فرع

16مدير في الفرع والقسم
31م. مدير

67ملحظ اول
98ملحظ

147بقية العاملين
81عقود

485المجموع

عنوان الوظيفةالسم
معاون مدير مفوض التميميالسيد علي محمد سلمان

دير تنفيذي أقدمــــمالسيد رياض داود احمد الحمطاني 
دير تنفيذي أقدمــــمالسيد صادق جعفر العطية

دير تنفيذي أقدمــــمالسيد علي حسين صالح
ارــــتشـــمسالسيد ناجح عباس جودي عنوز



ل__م ي__زاول المص__رف أي نش__اط اس__تيرادي أو تص__ديري لحس__ابه الخ__اص خلل الس__نة موض__وع تقريرن__ا ه__ذا وان جمي__ع مش__ترياته م__ن
موجودات (أثاث وأجهزة وأدوات إحتياطية ...الخ) من داخل العراق وعن طريق لجان المشتريات المشكلة لهذا الغرض.

 (الودائع)1-1

اسم الحساب 
الهمية النسبية %الرصدة (مليون دينار)

2015201420152014

 39% 32%132,990177,097حسابات جارية دائنة

 49% 53%215,318222,061حسابات التوفير

 4% 6%23,19816,898حسابات الودائع الثابتة

 9% 9%37,71539,156حسابات اخرى 

 100% 100%409,221455,212المجموع

) (بمليين الدنانير)2015 - 2000تطور حجم الودائع للسنوات (

31/12/2015كشف حجم الودائع للسنة المالية في 

الرصيد في اخر المدة (دينار)السحب (دينار)اليداع (دينار)الرصيد في اول المدة  (دينار)اسم الحساب

177,332,881,9516,501,520,320,986حسابات جارية دائنة
6,545,862,956,37

0
132,990,246,567

222,061,035,019291,475,943,275298,219,343,505215,317,634,789حسابات التوفير

16,897,883,90741,590,117,55435,290,221,62023,197,779,841حسابات الودائع الثابتة

38,920,332,662536,930,586,566538,135,895,63737,715,023,591حسابات اخرى 

455,212,133,5397,371,516,968,381المجموع
7,417,508,417,13

2
409,220,684,788
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الرصيدالسنة 
20001,963

20016,415

20027,210

20039,371

20049,052

200518,790

200654,008

2007106,116

2008165,752

2009187,470

201019,001

2011216,937

2012260,780

2013417,143

2014455,212

2015409,221

-- الستيرادات والصادرات:- خامسا
-- الستيرادات والصادرات:- خامسا

-النشاط المصرفي:-1
-النشاط المصرفي:-1

-- المؤشرات المالية عن أداء المصرف خلل السنة/ :-2015سادسا
-- المؤشرات المالية عن أداء المصرف خلل السنة/ :-2015سادسا



 التشغيل:-   اوجه    2-1

:-  مصرفي  لئتمان ال   ا1-2-1

تبنى مصرفنا استراتيجية لدعم النشاط النت_اجي ليك_ون منس_جم م_ع السياس_ات العام_ة والل_تزام بتعليم__ات البن__ك المرك_زي العراق_ي م_ن
المع__ايير الدولي__ة م__ن جه__ة اخ__رى اذ ق__ام بتلبي__ة احتياج__ات عملئه وتش__غيل الم__وارد المتاح__ة ل__ه وتوظيفه__ا ف__ي مختل__فوالل__تزام بجه__ة 

النشطة القتصادية بهدف المساهمة في تنمية العمال بشكل متزن  وتطوير المنتجات الئتمانية ضمن مستويات المخاطر المقبولة.
تسري هذه الجراءات على الئتمان بشكل عام (الئتمان النقدي والئتمان التعهدي)

الئتمان النقدي 
ارتف""ع مجم""وع رص""يد حس""ابات ( الئتم""ان النق""دي ) المس""تعمل م""ن قب""ل الزب""ائن كق""روض وتس""ليفات اخ""رى ف""ي نهاي""ة الس""نة، إذ ك""ان (

%7 محقق""ا  نس""بة ارتف""اع بلغ""ت 2015) مليون دينار في نهاية عام/ 310,869 واصبح (2014) مليون دينار في نهاية عام / 288,100
% 75عما كانت عليه في السنة السابقة علما  ان نسبة الئتمان النقدي الى حجم الودائع 

31/12/2015جدول توزيع المبالغ الممنوحة على أنواع الئتمان النقدي كما في 

عدد المعامل ت خل لاسم الحساب 
السنة 

الرصيد في نهاية السنة
 (مليون دينار)

5161,235الحسابات الجارية المدينة

30,398-الكمبيالت المخصومة والمبتاعة 

6870,086القروض العتيادية

2,828-القروض المضمونه من قبل الشركة العراقية للكفالت المصرفية

19675القروض الممولة من الشركة العراقية لتمويل المشاريع

4023,065تسليف قروض السكان 

1041,007تسليفات الشركات الخاصة 

1696تسليف لقاء شراء السيارات 

21820,879مستندات الشحن المستندية

455310,869المجموع
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 (مليون دينار)2014 مقارنة بسنة 31/12/2015تحليل الئتمان النقدي في 

 (بمــــليين الدنانير)2015  –2000 للســـنواتور الئتمان النقدي ــــــــتط

     

2015نة ــــــة الئتمان النقدي لســـــف حركـــكش

اسم الحساب
الرصيد اول المدة 

( دينار)
  حركة المنح 

( دينار)
حركة التسديد 

(دينار)
الرصيد في اخر المدة

(دينار)

الحسابات الجارية مدينة
117,757,354,29

7
79,747,220,00036,269,725,859161,234,849,391

42,618,500,00094,320,571,901106,540,921,90130,398,150,000الوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والسلف
127,724,370,72

9
238,884,746,211247,373,369,090119,235,747,850

المجموع
288,100,225,02

6
412,952,538,112390,184,016,850310,868,747,241
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نسبة التغير %الهمية النسبية %2014الهمية النسبية %2015اسم الحسابت

% 4136% 117,757% 161,23552حسابات جارية مدينة1

%  15 30%85,229%  98,35732 القروض الممنوحة2

اوراق تجارية مخصومة3
ومبتاعة

30,39810 %42,61915 %29- %

% -51% 42,49515% 20,8797تسليفات اخرى4

% 7% 288,100100% 310,869100المجموع

الئتمان النقدي السنة 
20001,507

20013,366

20023,095

20032,366

20043,936

20058,739

200616,444

200715,766

200821,221

200936,586

201045,873

201187,645

2012214,344

2013286,574

2014288,100

2015310,869
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 (مليون دينار)2014بالمقارنة مع سنة  31/12/2015 كما فيالتوزيع القطاعي للئتمان النقدي  الممنوح 

20152014

الجاري الحساباقسام النشاط التجاري
(مدين) مكشوف

تجارية اوراق
مخصومة

القروض
والسلف

الحولت
التجارية
المبتاعة

مستندات
الشحن

اجمالي
الئتمان النقدي

الهمية
النسبية

مجموع
الئتمان

نسبة
التغيير

% 21,40230% 21,8501,5514,35127,7529الزراعة والصيد والغابات

% 29,52414% 17,9062,66613,19433,76511الصناعات التحويلية

% 38,25015% 22,5726,4909,1155,85744,03414التشييد والبناء

والمط_____اعم تج_____ارة الجمل_____ة والمف_____رد
63,38111,55947,419والفنادق

20,87
9

143,23846 %136,1265 %

% 14,76623% 1,5451,95614,60918,1106النقل والتخزين

 %8-48,032% 33,9813199,66943,96914خرىخدمات المجتمع والخدمات ال

161,23524,54198,3575,857المجموع
20,87

9
310,869100 %288,1008 %

(مليون دينار)  2014 بالمقارنة مع سنة 31/12/2015التوزيع القطاعي للئتمان التعهدي كما في 

2015
 

2014

خطابات الضمانالعتماداتاقسام النشاط التجاري
اجمالي الئتمان

التعهدي
مجموع الئتمان التعهدي %الهمية النسبية

نسبة
التغيير

% -411,81940% 7,1347,134 والصيد والغابات الزراعة

% -17 27,821 12% 23,13623,136 التحويلية الصناعات

% -10 2045,200% 40,51540,515 والبناء التشييد

% -11 112,760 50% 16,97483,634100,608الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق تجارة

% -11,99039 4% 7,3057,305 والتخزين النقل

% -50 43,499 11% 21,83821,838 خرىالمجتمع والخدمات ال خدمات

المجموع
 183,562200,537100 %253,089 21- %



  - الئتمان التعهدي:-3

- الستثمارات المالية والمساهمات :-  4

2014ام ـــــة مع عــــ بالمقارن2015تثمارات لعام ـــتحليل الس
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 لحساب الئتمان التعهدي والخدمات المصرفية الخرى2015أرصدة وعدد ومبالغ المعاملت المنجزة خلل سنة 

اسم الحساب

الرصيد المدور كما في
1/1/2015

مجموع المعاملت المنجزة
خلل السنة

مجموع المعاملت المسددة
خلل السنة

31/12/2015الرصيد كما في 

عدد
المعاملت

دينار
عدد

المعاملت
دينار

عدد
المعاملت

دينار
عدد

المعاملت
دينار

خطابات الضمان
الصادرة الخارجية

11546,154,4007221,935,0008552,055,40010216,034,000

خطابات الضمان
الداخلية

3646
211,126,810,53

9
36158,665,775,630216186,446,424,3431846183,346,161,826

2331,001,798,478218377,772,146,150199391,799,627,7164216,974,316,912العتمادات المستندية

العتمادات الخاصة
بالمصرف العراقي

للتجارة
5710,369,679,1442013,177,876,7403116,437,496,180--

الحوالت الصادرة
العتيادية

--37827,144,524,75037827,144,524,750--

الحوالت الصادرة
الخاصة بمزاد

الدولر
--6511,529,240,763,6806511,529,240,763,680--

3737المجموع
253,044,442,56

1
16352,006,223,021,95034282,051,620,892,0691898200,536,512,738

اسم الحساب
 استثمارات
2015

)مليون دينار(

استثمارات
 2014 

)مليون دينار(
نسبة التغيير %

 568% 85,21615,002استثمارات مالية طويلة الجل

 149%74,50050,000حوالت خزينة 

ـــــــــــــــــــــــــــاستثمار ليلي / ودائع لدى الغير

 106%6,5786,196استثمارات قطاع مختلط

 101%7,1567,077استثمارات قطاع خاص شركات 

ـــــــــــــــــــــــــــنقد لدى المصارف الخارجية لغراض الستثمار 

 222%173,45078,275المجموع



(مليون دينار) 2015 لغايــــــــة 2000 عــــــام من الفترة خــــــلل الســــــتثمارات تطور

 :- ل  ـــ  تثمارات طويلة الج  ـــ  الس

 2015تحليل مســـــــاهمة المصـــرف في تأســــيس الشــــركات العراقية كما في نهايــــة /

الم   
شـــddا
ركة

فddddddي
إدارة

 :-الشــــركات
المصرف عضو في مجلس إدارة بعض الشركات المدرجة في الكشف المشار إليه أعله وكما يلي:

الشـــــــركة العراقية للتأمين الدولــــــي:- يمثل المصرف المـــدير المفوض وكالة.-1
ب- الشـــركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:- يمثل المصرف معاون المدير المفوض.

 شركة زهرة الخليج للتوسط في بيع وشراء الوراق المالية محدودة المسؤولية :-

اول-:- نبذة عن الشركة:- 

) الصادرة من دائرة  تسجيل الشركات ف__ي وزارة التج__ارة10274- 02  لقد تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة (م.ش/

) دين__ار وذل__ك به__دف المس__اهمة ف__ي اس__تثمار رؤوس الم__وال ف__ي000,000,200الب__الغ (ومال م__دفوع س__ وبرأ11/3/2008بتاري__خ 
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الرصيدالسنة 
2000400

2001944

20022,179

20033,325

20042,461

20058,067

200632,796

200769,757

2008139,602

2009135,656

2010110,163

2011129,605

201218,144

201365,083

201478,275

2015173,450

اسم الشركةت
سنة

التاسيس
راسمال الشركه

المصرف في مساهمة
التأسيس
(دينار)

سعر
السهم
(دينار)

الرصيد الفتتاحي
السهم المكتتب بها

لزيادة راسمال

السهم
المستلمة

مجانا

الرصيد
(دينار)

1
شركة تصنيع

المولدات الكهربائية
20014.500.000.00075.000.000175.000.000---------75,000,000

2
شركة المدار

للمقاولت العامة
2001120.000.0005.000.00015.000.000-------5,000,000

3
شركة اموال لخدمات

الصيرفة
200890.000.00030.325.000130.325.000---------30,325,000

4
الشركة العراقية

للكفالت المصرفية
20067.877.141.000850.000.00011.203.588.700----1,203,588,700

5
الشركة العراقية

للتامين الدولي
20063.398.709.802140.000.0001186.666.660----186,666,660

500,000,000----2008500.000.000200.000.0001500.000.000شركة زهرة الخليج6

3,415,454,902----200916.464.000.00030.000.00012.201.136.000670.254.681شركة تمويل المشاريع7

10,800,000,000----200812.000.000.0001.800.000.00011.800.000.0009.000.000.000شركة سنا الخليج8

69,000,000,000----201380.000.000.0009.000.000.00019.000.000.00060.000.000.000شركة اعالي الخليج9

85,216,035,262----12,130,325,00015,001,716,36069,670,254,681المجموع



مجال التوسط في بيع وشراء الوراق المالي__ة م__ن اس_هم وس__ندات وأي اوراق مالي__ة وأدارة المح_افظ الس__تثمارية وف_ق لحك__ام الق__وانين

) دين__ار000,000,500والنظمة المرعية والمساهمة في تنشيط حرك__ة س__وق الع_راق للوراق المالي__ة وق__د ت__م زي_ادة رأس__مالها ال__ى (

, ولم تكن الشركة عضوا: في أي شركة اخرى .19/12/2012 في 38739/28706بموجب قرار دائرة تسجيل الشركات- العدد /

-:- بيانات تفصيلية وتحليلية :-ثانيا

. خلل السنة فيها منفعة للمدير المفوضعقودالعقود: لم تبرم الشركة أية -

 مبالغ لعضاء الهيئة العامة.ةلم تصرف أي-

) دينار لغراض الضيافة خلل السنة ولم يتم صرف أي مبلغ لغراض الدعاية والعلن.600,000تم صرف مبلغ (-

) دينار.187,866,245) دينار ومجموع المصروفات (177,707,907بلغ مجموع اليرادات (-

) دينار115,723,227بلغ مجموع عمولت الشركة الناتجة عن عمليات التداول في سوق العراق للوراق المالية (-

.10/1/2016 في 59بموجب كتاب السوق المرقم / 

.2015) عقد خلل عام 6132بلغ عدد العقود المنفذة من قبل الشركة (-

.2015 شركة) بالنسبة الى حجم التداول في السوق لعام 43- من اصل 11تسلسل الشركة (-

) دينار .25,109,189,905 بلغ (2015حجم تداول الشركة في السوق لعام -

) سهم.24,424,449,671بلغت كمية السهم المنفذة من قبل الشركة خلل السنة (-

-:- المساهمين :-ثالثا

عدد السهم المملوكة                                                            اسم العضو

 سهم500,000,000مصرف الخليج التجاري / المؤسس                           

- ) دينار رواتب واجور خلل السنة بضمنها رواتب المدير المفوض وحصة الضمان131,170,193 تم دفع مبلغ (:-رابعا
الجتماعي.

-  عملية استيراد وتصدير خلل السنة.ة:- لتوجد أيخامسا

-  طرأت على الشركة. أحداث:- لتوجد أية سادسا

- :- التسعيرة ثابتة تحدد نشاط الشركة بموجب تعليمات سوق العراق للوراق المالية.سابعا

- :- لتوجد توسعات او فروع  اخرى فتحت خلل السنة الحالية.ثامنا
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- :- لم يصرف اي مبلغ لغراض البحث والتطوير.تاسعا

-  تم تطبيق  تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات لحسابات الشركة.:-عاشرا

شـــركة ســـنا الخليج للتمويل والستشـــارات الفنية المحـــدودة:-

% إس__تنادا: لش__هادة40% وشركة الفق للتصاميم وتنفي__ذ المش__اريع الهندس__ية بنس__بة 60تأسست الشركة مشاركة بين المصرف بنسبة 

 الص__ادرة م__ن دائرة تس__جيل الش__ركات ف__ي وزارة التج__ارة23/11/2010) والمؤرخ__ة ف__ي 76989 –2–التأس__يس المرقم__ة (ش 

) مليار دينار وان الشركة لم تبرم أي عقد خلل السنة.3وبرأسمال مقداره (

%)10%) وحص__ة ش__ركة الف__ق (90) مليار دينار لتصبح حص__ة المص__رف (9 تم زيادة رأسمال الشركة بمقدار (2015وفي عام 

) مليار دينار.   12من اجمالي رأس المال البالغ (

) دين__ار، ف__وائد غي__ر1,855,328,484) دين__ار، ومص__اريفها بلغ__ت (683,505,000 (2015بلغ__ت إي__رادات الش__ركة خلل س__نة 

) دين__ار يض__اف إليه__ا عج__ز الس__نوات الماض__ية3,517,606,607) دين__ار، ص__افي الخس__ارة (2,345,095,023مس__ددة مق__دارها (

) دينار.13,045,583,201البالغة (

ومن النجازات التي حققته_ا الش__ركة انه__ا تس_عى م_ع دوائر البلدي__ة ودائرة التس_جيل العق_اري ف_ي مدين__ة الس__ماوة لغ_رض تس_جيل مدين__ة

. 2016العاب السماوة بإسم الشركة حيث سيتم ذلك مطلع عام 

شــــركة أعالي الخليج للســـتثمارات العقارية والســياحية/ مســـاهمة خاصــــة:-

-01 بموجب شـــــ__هادة التأســـيــ__س المرقم__ة م س/7/11/2013) مليار دينار بتاريخ 20تأســـــــست الشركة برأســـــــمال مقداره (

: لحكام المادة (7/11/2013 في 85184  المعدل وان نسبة مس__اهمة مص__رفنا1997) لسنة/21) من قانون الشركات رقم (21 وفقا

) مليار دينار يمثل المصرف فيها المدير المفوض.9% من رأسمالها أي بمبلغ (45

) ملي_ار دين_ار80 حص_لت مص_ادقة مس_جل الش_ركات عل_ى  زي_ادة رأس_مال الش_ركة ليص_بح (2015وفي شهر تشرين الثاني من ع_ام 

%) لصالح المصرف.86,25موزعة بنسبة (

) مليار دينار3) بلغت قيمتها (2م250) طوابق في محافظة السليمانية في موقع تجاري مساحتها (4قامت الشركة بشراء عمارة من (

لغرض استثمارها.
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 :-  المحفظة الستثمارية

 (دينار)31/12/2015المحفظة الستثمارية لغاية 

عدد السهماسم الشركةت
معدل سعر

الشراء
القيمة السوقية

معدل سعر اخر
جلسه

الفرقالرصيد

-587,8906,370,4843,745,1441.0587,8903,157,254بغداد السلم للصناعات1

-150,000,0000,727423109,113,5450.35052,500,00056,613,545غازية الشمالية2

3
نينوى للصناعات الغذائية

2,127,905
1.1701086

22,489,8841.02,127,905361,979-

7,000,0000,80727425,650,9201.07,000,0001,349,080شركة الثرار الزراعية4

45,000,0002.776420124,938,9112.890130,050,0005,111,089شركة بغداد الغازية5

-1,000,0003,157,1433,157,1491.1801,180,0001,977,149مدينة العاب الكرخ6

2,037,7860.71801,463,1253.9207,988,1216,524,996شركة المعمورة7

8
مصرف الوركاء

49,019,607
1.0959871

053,724,8571.049,019,6074,705,250-

-14,637,5000.81771211,969,5350.2503,659,3758,310,160مصرف الموصل9

-662,328,1991.053333697,652,7260.290192,075,177505,577,549مصرف بابل10

-903,051,7181,343,3911,181,135,8180.400361,220,687819,915,131مصرف ايلف11

-14,203,2053.369968047,864,3500.2803,976,89743,887,453مصرف دار السلم12

3,000,0001.03,000,0001.4004,200,0001,200,000مصرف كردستان13

-27,000,000149,62940,399,9141.15031,050,0009,349,914مصرف بغداد14

15
مصرف الهلي العراقي

5,000,000,0001.05,000,000,0000.5502,750,000,000
2,250,000,000

-

-98,714,2861.1235217110,907,4660.41040,472,85770,434,609مصرف التجاري العراقي16

17
فندق المنصور

91,965,00031.082302,858,490,87215.1701,395,109,050
1,463,381,822

-

-109,734,97618.431202,022,548,90813.7201,505,563,870516,985,038فندق عشتار18

-90,708,00016.046961,455,588,3809.400852,655,200602,933,180فندق فلسطين19

 
المجموع

 13,733,841,504 7,390,436,636
6,343,404,868

-

 
 المصرفية الدولية :-  لقات  الع

باشرت دائرة العلقات المصرفية الدولية نشاطها في تقديم خدماتها لزبائن المصرف في مجالت فت__ح العتم__ادات المس__تندية للقط__اعين

الخاص والحكومي بالتوسط في اص_دار العتم__ادات لزب__ائن المص__رف العراق_ي للتج_ارة ك__ذلك الح_والت الخارجي__ة الص_ادرة وال__واردة

وخطابات الضمان الخارجية وتحصيل الصكوك المسحوبة على بنوك خارجية لمر زب__ائن المص__رف إض__افة ال__ى الش__تراك ف__ي م__زاد

العملة الجنبية لدى البنك المركزي العراقي سواء في شراء عملة الدولر لحساب زبائن المصرف مقابل حوالت لستيراد السلع وفق__ا:
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- نشاطات مصرفية اخرى:-2
- نشاطات مصرفية اخرى:-2



لتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي او لص_دار العتم__ادات المس__تندية وش_راء عمل_ة ال__دولر نق__دا: لحس_اب المص_رف ولحس_اب

شركات التحويل المالي وبيعه للمواطنين وحسب السعار المقررة من البنك المركزي العراقي وتعليماته.

: متميزا: في تأسيس وتوسيع علقاته المص__رفية وش__بكة مراس__ليه ف_ي الخ_ارج ليص__بح ع__دد مراس__ليه ( ) مراس__ل:12وبذلت الدائرة نشاطا

ويس__اهم م__دراء ال__دائرة ف_ي النش__اطات المص__رفية س__واء ف__ي الق__اء المحاض__رات لمنتس__بي المص__رف ومنتس__بي المؤسس__ات الحكومي__ة او

النش__اطات ال__تي ي__دعو اليه__ا البن__ك المرك__زي العراق__ي ورابط__ة المص__ارف العراقي__ة وك__ذلك المش__اركة ف__ي النش__اطات المص__رفية خ__ارج

العراق.

:-   العادية  الحوالت الخارجية

 دولر)22,868,175( ا) حوالة ص__ادرة، إجم__الي مبالغه__378 (2015بلغ مجموع الحوالت الخارجية الصادرة المنفذة خلل عام 

دولر.) 15,836,298() حوالة واردة اجمالي مبالغها331 فقد بلغ مجموعها (2015أما الحوالت الواردة خلل العام 

حوالت مزاد الدولر:-

)1,288,324,148(حوالة، اجمالي مبالغه__ا  )651 (2015بلغ مجموع حوالت مزاد الدولر لزبائن المصرف المنفذة خلل عام 

دولر.

العتمادات المستندية الصادرة:-

)218 تت__وزع بواق__ع (دولر) 343,923,439() اعتم__اد، اجم__الي مبالغه__ا 238 (2015بل__غ مجم__وع العتم__ادات الص__ادرة لع__ام 

) اعتماد خاص__ة بالمص__رف العراق_ي للتج__ارة بإجم__الي مبل__غ (20) دولر و(330,075,507اعتماد خاص بمصرفنا بإجمالي مبالغ (

) دولر.13,847,932

خطابات الضمان الخارجية الصادرة:-

 دولر.)186,971(، إجمالي مبالغها 2015) خلل عام 7عدد خطابات الضمان الخارجية الصادرة (

أسماء وعناوين المراسلين الدوليين لمصرفنا:-

البلــدأسم البنكت
لبنان ـ بيروتفرنسبنك1
 عمان-الردن بنك السكان للتجارة والتمويل2
البحرين- المنامة بنك اليوباف العربي الدولي3
فرنسا - باريس الفرنسية / يوباف–بنك إتحاد المصارف العربية 4
الردن - عمانكابيتال بنك الردني5
المارات - دبيبنك نور السلم6
لبنان - بيروتبنك بيروت7
تركيا - اسطنبولبنك البركة التركي8
لبنان - بيروتالبنك اللبناني الفرنسي9

لبنان - بيروتبنك العتماد اللبناني10
 بيروت–لبنان بنك انتركونتيننتل11
 اسطنبول–تركيا بنك اش بنكسي12
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 :-  ليرادات والمصروفات  ال

35

السنة
اجمالي اليرادات

 (مليون دينار)
مجموع المصروفات

(مليون دينار)
الرباح المتحققة 
(مليون دينار)

201020,63414,4736,161

201127,84515,37412,471

201257,70221,35936,343

201387,57031,54356,027

201481,40538,28743,118

201564,70450,79113,913
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 :-   المركز المالي للمصرف-1

2-

النقــــــود

)365,144) ملي__ون دين__ار مقاب__ل (244,757 (2015بلغ رصيد حساب النقود (ف__ي الص__ندوق ول__دى المص_ارف) ف_ي نهاي__ة ع_ام 

%) ويضم حس_اب النق_ود (النق__د ف_ي الص__ندوق ول_دى المص_ارف) وتمث_ل33 أي بإنخفاض نسبته (2014مليون دينار في نهاية عام 

السيولة النقدية للمصرف المتكونة من المبالغ النقدية بالعملتين المحلية والجنبية المحتف__ظ به_ا ف_ي ص__ناديقه المودع__ة ل__دى المص_ارف

: وكذلك الودائع القانونية لدى البنك المرك__زي العراق__ي والج__دول الت__ي المحلية والجنبية كحسابات جارية ولغراض الستثمار أيضا

 مع كشف تحليل أرصدتها لدى المصارف الخارجية.2014 و2015يوضح تحليل النقود كما في نهاية سنتي 

2014 مقارنة بسنة 31/12/2015حساب النقود في تحليل 

اسم الحساب
الهمية النسبية %الرصدة (مليون دينار ) كما في

31/12/201531/12/201431/12/201531/12/2014

%17%47,24762,75319نقد في الصندوق

%39%126,939142,47952نقد لدى البنك المركزي 

%2%11,5487,1395نقد لدى المصارف الحكومية /جاري
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اول : الموجودات (مليون دينار)

اسم الحساب
الهمية النسبية % كما في كما في )الرصدة (مليون دينار

31/12/201531/12/201431/12/201531/12/2014

%45%244,757365,14430النقود

%0.009%115740.014الذهب

%10%167,11377,92521الستثمارات

%35%310,869288,10038الئتمان النقدي

%4%38,13532,8975المدينون

%6%49,98252,3396الموجودات الثابتة

%100%810,971816,479100مجموع الموجودات

ثانيا : المطلوبات (مليون دينار)

اسم الحساب
الهمية النسبية % كما في كما في )الرصدة (مليون دينار

31/12/201531/12/201431/12/201531/12/2014

%56%409,221455,21250حسابات جارية وودائع

%1%4,0536,6070.5التخصيصات

%1%74,7257,3589الدائنون

%42%321,625345,97440حقوق المساهمين

%0%1,3471,3280.2قروض مستلمة

%100%810,971816,479100مجموع المطلوبات

- – المؤشرات المالية الخرى:- سابعا
- – المؤشرات المالية الخرى:- سابعا



%18%30,36265,53812نقد لدى البنك المركزي / احتياطي قانوني

%0.10-%0.10-201-337-ماستر كارد - صراف آلي شركة اموال

%0%0.02-590-ماستر كارد / نقاط بيع

%0.01-%0.10-42-348-مقاصة الكترونية

صكوك وحوالت قيد التحصيل / حوالت في
الطريق

20,17908%0%

%22%8,25780,6463نقد لدى المصارف الخارجية

%2%9696,8320.40نقد لدى المصارف الخارجية اعتمادات

%100%244,757365,144100مجموع النقد

31/12/2015كشف تحليل النقد لدى مصارف خارجية كما في 
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نوع العملة أسم البنك المراسل 

مبوبة حسب ارصدة العملت
الجنبية 

الرصدة ونوع الحساب
بالدينار العراقي /جاري 

مدين/دينارسعر التقييممدين

507,584.731187602,503,074.510دولربنك السكان/جاري

540,145.721187641,152,969.640دولربنك السكان/تامينات

10.8460.000ين يابانيبنك السكان

250,000.001187296,750,000.000دولريسبنك اش بنك

971.4711871,153,134.890دولركوميرزبنك

69,508.91118782,507,076.170دولربنك يوباف/البحرين جاري

31,063.48118736,872,350.760دولربنكفرنس

0.0011870.000دولرالهلي الردني

275,787.501187327,359,762.500دولريوباف باريس/تامينات

235,896.001187280,008,552.000دولريوباف باريس

21,033.73118724,967,037.510دولراللبناني الفرنسي

130,633.701187155,062,201.900دولرل بنكاكابت

5,642.2411876,697,338.880دولرانتر كونتننتل بنك

98,264.941187116,640,483.780دولرالعتماد اللبناني

9,269.12118711,002,445.440دولربنك بيروت

0.000دولربنك بيروت /تامينات

42,981.00118751,018,447.000دولرالبركة التركي

درهم اماراتيبنك نور السلم
19,227,836.3

3
323.3016,216,378,713.325

284,160.491293.83367,655,366.777يوروكوميرزبنك

0.001293.830.000يوروبنك اليوباف

4.051293.835,240.012يورونكبفرنس

6,215.571293.838,041,890.933يوروبنك السكان/جاري

9,225,776,086.027المجموع

                             المبلغ لقرب الف دينار31/12/2015 كما في  السيولة                                               نسبة

المتوسط   الرابع الفصل  الثالثالفصل  الثاني الفصلالول الفصل اسم الحساب 

44,202,89667,405,45140,728,33543,599,51648,984,050النقد في الصندوق 

0نقد في الطريق 

30,000,00080,000,00045,000,00074,500,00057,375,000صافي حوالت الحكومة والبنك المركزي

174,202,896147,405,45185,728,335118,099,516106,359,050المجموع 

يضاف عناصر الصول السائلة لدى البنك المركزي المصارف (   ارصده مدينة  )

223,895,272137,125,87887,561,923114,349,294140,733,092الحساب الجاري الطليق لدى البنك المركزي 

5,835,6467,957,51016,392,01815,195,73811,345,228ارصده مدينة لدى المصارف المحلية 

46,755,23034,946,75035,658,8969,225,77631,646,663ارصده مدينه لدى المصارف الخارجية 

2276,486,148180,030,138139,612,837138,770,808183,724,983المجموع 

خصوم المصارف (أرصدة دائنة )

0    البنك المركزي العراقي 

0    ارصدة دائنة مع المصارف المحلية 

0    أرصدة دائنة مع المصارف الخارجية  

300000المجموع 

276,486,148180,030,138139,612,837138,770,808183,724,983صافي حساب نقد لدى المصارف 

350,689,044327,435,589225,341,172256,870,324290,084,032صافي المبالغ السائلة    

الودائع  عدا المصارف (ودائع الجهات   
الخرى) 

430,095,721474,425,094500,802,971451,157,206464,120,248

3,376,1993,735,9045,852,5144,556,7934,380,353المطلوبات الخرى 

25,741,28536,780,25035,571,64728,231,53731,581,180التامينات والمقبوضات  

0شهادات اليداع  

0سندات دين واقتراض  

4459,213,205514,941,248542,227,132483,945,536500,081,780المجموع 

0  فوائد وعمولت جارية غير مستحقة الدفع عن الحسابات المذكورة آنفا

459,213,205514,941,248542,227,132483,945,536500,081,780صافي اللتزامات داخل الميزانية

 صافي حسابات خارج الميزانية (بعد طرح التأمينات النقدية )  

10,420,6449,622,55011,806,5823,142,3230  التزامات ناجمة عن الدفع الجل %100

50,238,17847,721,78558,441,52149,806,0998,748,025 العتمادات المعززة %50

51,551,896 من خطابات الضمان الصادرة %30

من المبالغ غير المستعملة من القروض %50
 والتسهيلت المفتوحة

0

60,658,82257,344,33570,248,10352,948,42260,299,921المجموع 

519,872,027572,285,583612,475,235536,893,958560,381,701مجموع اللتزامات

6757374852نسبة السيولة



- المدينون3
حسب كشفالمدينون

)13رقم (

مؤشرات الداء المصرفي :-  - 4

عــــ_امب ــــ_ مقارن__ة م__ع نس2015 ع__امرق_ام البيان_ات الم_اليه لللغراض التحليل الم_الي للمص_رف ن__درج لك_م ادن_اه النس_ب المئوي__ه ل
2014-:

مؤشرات الداء المصرفي
31/12/201531/12/2014النسبة

%80%60نسبة السيولة = حساب النقود / اجمالي الودائع

نسب التشغيل

%17%41الستثمار /اجمالي الودائع

%63%76الئتمان النقدي /اجمالي الودائع

%80%117الستثمار + الئتمان النقدي / اجمالي الودائع

%129%131نسبة الدفعة المالية = اجمالي الودائع /راس المال + احتياطي راس المال

نسبة كلفة النشاط

%5%8مجموع مصروفات العمليات المصرفية / اجمالي الودائع

%57%64مجموع مصروفات العمليات المصرفية /مجموع المصروفات

%27%50مجموع مصروفات العمليات المصرفية /مجموع اليرادات

%47%78مجموع المصروفات / مجموع اليرادات

نسبة الربحية 
%12%5اجمالي الرباح المتحققة / راس المال المدفوع

%11.50%3الرباح الصافية بعد التوزيع / راس المال المدفوع
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31/12/201531/12/2014اسم الحساب
38,135,647,55432,896,074,608المدينون

14,000,000,0009,000,000,000ينزل مخصص ديون مشكوك بتحصيلها

ينزل مخصص فوائد حسابات المتوقفين
9,866,664,6851,302,189,613عن الدفع

14,268,982,86922,593,884,995المجموع 



- الـســـياســـة المحاســــــبية5
معاييرالدولي__ة والمحلي__ة والع__رف الس__ائدال السياسة والمبادى المحاسبية المتعارف عليه__ا للص__ول المحاس__بية وستمر المصرف بإعتمادأ

المحاس__بية وفق__ا لمتطلب__ات في القطاع المصرفي والتزامه بالنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين كأس__اس ف__ي الس__جلت

التنظيمية وقانون المص__ارف رق__م (  المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي ولوائحه1997) لسنة /21أحكام قانون الشركات رقم (

 وقد تم__ت معالج__ة الحس_ابات المدين__ة والدائن__ة المتبادل__ة بي__ن الف_روع. واعتماد مبدا الستحقاق في سياسته المحاسبية2004لسنة / )94

وف_ق أحك_ام 2015س_نة / الندثارات على الموجودات الثابتة على اساس القسط الث_ابت ف_ي نهاي_ة بأجراء المقاصة فيما بينها وأحتسبت

.2014، وهي نفس السياسة المحاسبية التي تم إتباعها في سنة/1994لسنة/) 9الخاص) رقم ((نظام الندثار والطفاء للقطاع 

ة رأس المال :-   ـــ  - بيان مدى كفاي6

%.74,531المرجحة زانية الخطره حسب بنود خارج الميو 2015/  نسبة كفاية راس مال المصرف في نهاية السنةبلغت
 وأن ه__ذه النس_بةII) 8%وبموجب مقررات مؤتمر (بازل% 12وان الحد الدنى المطلوب بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي 

تشير الى أن المصرف يتمتع بقاعدة رأس__مالية قوي__ة تف_وق النس_ب المطلوب__ة عل_ى المس__تويين المحل_ي والع_المي الم__ر ال_ذي يعك__س ق_وة
المصرف المالية ومقدرته على دعم خطط النمو في المستقبل .. والمعادلة إدناه توضح ذلك. 

                                    
321632266                                إجمالي رأس المال                

%74,531=  100معيار كفاية رأس =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ـــــــــــــــــــــــــــــ × 
431536708                         القيود خارج الميزانية المرجحة         

عار الفائدة :-   ــــ  - بيان أثر أس7
بم__وجب يقوم المصرف بدفع الفوائد الى أصحاب الودائع وكذلك أستيفاء الفوائد والعمولت والجور على العملي__ات المص__رفية اليومي__ة

ادةــعإرى بــرة واخــن فتــوم بيــــلدارة ويقال مجلس لـخاص بالمصرف والمصادق عليه من قبـلجدول اسعار العمليات المصرفية ا
خ_ذينآلم_ا اقتض_ت الض_رورة ف_ي ض_وء المتغي_رات القتص_ادية ال_تي تط_رأ عل_ى تك_اليف العملي_ات المص__رفية  كهــــمفردات في رــالنظ

 وق__د أج__رىبنظر العتبار تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة بأستقرار سعر الدينار العراقي تجاه الدولر المريك__ي
المصرف بعض التغييرات على جدول أسعار العمليات المصرفية وذلك بتعديل نسبة بعض أجور الخدمات المقدمة للزبائن. 

:-31/12/2015  -أحصــــائية توزيع الســـــهم حســـب عــدد المســـاهمين كما في 8
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 الكلياهمينــــعدد المس الى ) ــــــلسل ( من ــالتس

1,000,000951      ــــــ                        1

388  5,000,000          ــــــ       1,000,001

10,000,000144                 ــــــ5,000,001

50,000,000263              ــــــ10,000,001

100,000,00064          ــــــ     50,000,001

500,000,00094      ــــــ       100,000,001

1,000,000,00023            ــــــ500,000,001

35فأكثر             ــــــ1,000,000,001

1962المجموع



ة :-  ــــ  وق العراق للوراق المالي  ـــ  هم التداول في س  ــــ  دد أس  ـــــــ  ع  - 9

 ) سهم، وحجم التداول في أسهم المصرف في41,674,389 ( 2015بلغ عدد أسهم المصرف المتداولة في السوق خلل عام /

) عق__د وأخ_ر س__عر ت__داول ف__ي الجلس__ة198) دينارا: وعدد العقود المنف__ذة خلل الس__نة (414,766,860السوق خلل السنة بلغ ( 

) دينارا: وهو سعر الغلق.0,510 بلغ ( 27/12/2015الخيرة بتاريخ 

   

...وتقبلوا منا فائق التقدير
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فرقد حسن احمد السلمان
محاسب قانوني ومراقب حسابات

المدير المفوض
علي محمد سلمان التميمي

رئيس مجلس الدارة
جمال عباس حسن السهيل



بسم ا الرحمن الرحيم

م/ تقرير لجنة مراجعة الحسابات 

تحية طيبة...
السادة مساهمي مصرف الخليج التجاري (ش.م.خ) المحترمين

 وإش_ارة ال__ى اجتم__اع الهيئة العام__ة للمص__رف المنعق__د بتاري__خ2004) لس__نة 94) من قانون المصارف العراقية رقم (24تنفيذا: للمادة (
 الذي جرى فيه انتخاب السادة المدرجة اسماؤهم في أدناه أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات وهم:13/12/2015

:القره غليالسيد محمد صالح فرج علي -1 رئيسا
عضوا:الجنابيحمد السيد حسن فندي -2

:-31/12/2015يسرنا ان نعرض لحضراتكم تقرير اللجنة بشأن حسابات المصرف للسنة المنتهية في 
 وتدخلنا في تصحيح العدي__د م__ن الج__راءات31/12/2015تم فحص البيانات المالية والحسابية للمصرف للسنة المنتهية في -1

.: والقيود المحاسبية لكي تكون منسجمة مع المعايير المعتمدة كلما كان هذا ممكنا

راجعنا الضوابط المحاسبية المعتمدة في المصرف وعملية تطبيق تلك الضوابط.-2

التدقيق الداخلي وأبدت ملحظاتها عليها.وير دائرة الرقابة راطلعت اللجنة على عدد من تقا-3

أطلعت اللجنة على جميع العقود المبرمة مع المصرف خلل السنة وتحققنا من عدم وجود أية مصلحة للسادة اعض_اء مجل_س-4
الدارة والمدير المفوض والمدراء التنفيذيين بتلك العقود.

تحققت اللجنة من امتثال المصرف للقوانين والنظمة التي تنظم اعماله.-5

راجعت اللجنة تقارير البنك المركزي العراقي عن سير العمل في المصرف وكانت تت__ابع معالج_ات الدارة للملحظ_ات ال_تي-6
ترد في تلك التقارير وتعمل على تصحيح المسارات بالتعاون مع الدارة.

راجعت اللجنة تقرير مراقب الحسابات "شركة فرقد السلمان وشركاؤه" قبل عرضها على السادة اعضاء مجلس الدارة.-7

: بعملي__ات لغس__يل ام_وال أو لتموي__ل2015راجعنا حس_ابات المص_رف لع__ام -8  ول_م نج__د م_ا ي__دل عل_ى ان المص_رف ك__ان ض_العا
الرهاب.

: للمعلومات والبيانات المالية نبين ما يأتي: : لما تقدم وحسب رأي اللجنة وطبقا وخضوعا
 وق_انون2004) لس_نة 94ان البيانات والمؤشرات المالية للمص_رف ق_د راع_ت بش_كل ع_ام ق_انون المص_ارف العراق_ي رق_م (-1

 المع__دل وانه__ا تع__بر بص__ورة1997) لس__نة 21 وق__انون الش__ركات رق__م (2004) لس__نة 56البن__ك المرك__زي العراق__ي رق__م (
واضحة عن نتائج نشاطه للسنة ذاتها.

ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات وبيانات مالي__ة ومحاس__بية يعك__س بص__ورة ش_املة مس__يرة المص__رف المالي__ة لس__نة-2
 وان هذه المعلومات والبيانات المقدمة غير مخالفة لحكام القوانين والتشريعات المالية النافذة.2015

وفقنا ا وإياكم لخدمة مصرفنا وبلدنا الحبيب

وتقبلوا وافر الحترام ...
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رئيس لجنة مراجعة الحسابات

عضو مجلس الدارة
 غليهمحمد صالح فرج علي القر



السـادة اعضـــاء الهيئـة العـامـة المحترميـن

مصرف الخليج التجاري

بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

ةةةةة ةةةةة ةةةةةةةة 

وحسـاب الربح والسـائر والتوزيــع للســنة،ــ 2015/كانون الول/31داد كما ف ـ (شركة مساهة خاصة)– بغالليج التجاريلقد فحصنا اليزانية العامة لصرف 
 الصادرة بوجبه.يمات والنظمة والتعل1997) لسنة 21رقم ( قانون الشركات العد بقتضى أحكاموالتقرير السنوي للمصرف النتهية بذلك التاريخ 

 :ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة
ان ادارة المصرف مسؤولة عن اعداد هذه البيانات والفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية
والدولية بالضافة الى مسؤوليتها عن اعداد وتنفيذ نظام للرقابة الداخلية فيما يتعلق بالعداد والفصاح عن البيانات المالية
بصورة عادلة وخالية من الخطاء الجوهرية الناتجة عن الخطاء والتلعب كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق

السياسات المحاسبية  الملئمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

 :ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةة
ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي الفني المحايد حول البيانات المالية المقدمة لنا وذلك وفقا  لدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية
حيث تتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز مهام التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت هذه البيانات المالية

خالية من اية اخطاء جوهرية كما يشمل التدقيق فحصا  على اساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في
 والفصاح عنها،كما يشمل تقييما  للمبادئ2015/كانون الول/31الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 

المحاسبية . هذا وباعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا  معقول  للرأي الذي نبديه, وندرج ادناه اليضاحات والملحظات التالية:-

 حقوق المساهمينةةةةة:
 التغير في حقوق المساهمين 

) ألف دينار وان هذا النخفاض تمثل24.348.507لقد انخفضت حقوق المساهمين عما كانت عليه في السنة السابقة بمبلغ (
% .7نسبة قدرها 
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: ةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةة:-

إيرادات المصرف(أ)- 
ة ة ةةةةةة ةةة ةةةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةة ة ةة ة ةةة ةة

ة ( ة ةةة ةة64.702.771ةةةةةةة ة ةةة ةة ة ةةة ةةةةة ة ةةة ) ةة
% . 20ةةةةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةة 

مصروفات النشاط الجاري(ب)-
ةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةة (

ةة46.795.289 ةةةة ةة ةة ةةة ة ةةة ةةة ة ةةة ةةة ة ةةة ) ةة
% . 24ةةةةةة ةةةةة ةةةةة 

 فائض العمليات الجارية(ج)- 
ة ةةةة ة ةةةةة ة / ةةةةةة ةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ة ة ة ةةةة ةة
ة ( ةةةة ةةةة ةة ةةة ةة ةةة ة ةة ةةةة ة ةةة ةةة ةة ةةة ةةة

% . 59) ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةةة 25.884.369

: ةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةة:- ةةةةةة
ةةةة ةة ةةة ةة ة) ة ة (ةة ةةةةة  ةةةةةة ةة ةةة ة ةة ةةة ة ةة
ة ( ةةةة ةةةة ةةة ةةة ةة ةةة ةةة ةةة ة ةة ة ةةةةة ة ة ةةةةةة

) ةةة ةةةةة ة ةةة ةةةةةةةة  ةةةةة ةةةة :- 120.387.533

الف دينـار
ن10.917.418 ن ن ننننن نننننن ننن

ننننننن ننننننننن  
نننننننن ننننننن نن ننننننن)90.468.590(

الستثمارية
نننننننن ننننننن نن ننننننن)40.836.361(

التمويلية
)120.387.533
(

نننن نننننن نننننن 

ةةةةةة : ةةةةةةة ةةةةةة :-
أن جميع الموجودات الثابتة هي مملوكة ومسجلة باسم المصرف لدى الدوائر الرسمية المختصة .

ةةةةةة: ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة:- 
أن البيان		ات المالي		ة المرفق		ة ه		ي بيان		ات غي		ر موح		ده لمص		رف الخلي		ج التج		اري (ش		ركة مس		اهمة خاص		ة) م		ع الش		ركات ال		تي

% ) من رؤوس أموالها وهي الشركات التالية :50تتجاوز نسبة مساهمة المصرف فيها أكثر من ( 
( أ ) شركة أعالي الخليج للستثمارات العقارية والسياحية (مساهمة خاصة) .
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(ب) شركة سنا الخليج للتمويل والستثمار المحدودة .
(ج) شركة زهرة الخليج للتوسط في بيع وشراء الوراق المالية المحدودة .

ةةةةةة : ةةةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة
ةةةة ةةةةةةة :-

) أل		ف دين		ار13.733.841 ق		د بلغ		ت (2015/ك		انون الول/31أ- أن كلف		ة محفظ		ة الس		تثمارات المالي		ة قص		يرة الج		ل كم		ا ف		ي 
وهي تمثل استثمارات المصرف في أسهم الشركات المساهمة , وبهذا الخصوص نود أن نبين ب		أن القيم		ة الس	وقية حس	ب أخ	ر

) أل	ف دين	ار , ل	ذا ت	م زي	ادة مخص	ص هب	وط قيم	ة7.390.437 ق		د بلغ	ت (2015جلس	ة لس	وق الع	راق للوراق المالي		ة لس		نة 
) أل	ف دين		ار م		ن "حس	اب الف	ائض348.506) ألف دينار عن طريق تحوي	ل مبل		غ (5.986.530الستثمارات المالية بمبلغ (

)343.000 عل		ى تحوي		ل مبل		غ (5/7/2015المتراكم"  , علما  أن الهيئة العامة وافقت حسب محضر اجتماعها المنعق		دة ف		ي 
) ليص		بح رص		يد مخص	ص5.638.024ألف دينار فقط , كما وتم تحميل حساب "المصاريف/هبوط قيم		ة الس		تثمار" بمبل		غ (

) ألف دينار .6.336.530 (2015/كانون الول/31هبوط السعار كما في 

 , وكما مدرج أدناه :-2015/كانون الول/31ب- لم تؤيد لنا استثمارات المصرف في أسهم الشركات المستثمر بها كما في 
      ننناسم الشــركة

الســهم
الستثمارات طويلة الجل

ننن ننن ننننن ننن نن ن
الكهربائية

75.000.000

ننننن ننن نننن ننن ننن ن
العامة

5.000.000

الستثمارات قصيرة الجل
ننن ننن ننن ننن نن ن

للصناعات
587.890

ننننن نن ننن ننن ننن ن
الغذائية

2.127.905

7.000.000نننن نننننن نننننننن 
49.019.607 للستثمارنننن ننننننن

نوصي بضرورة متابعة الستثمارات في الشركات المجهولة العنوان لغرض أجراء التسويات اللزمة بهذا الخصوص .

 ,2015/ك			انون الول/31ج- ل			وحظ ب			أن هنال			ك اختلف بع			دد الس			هم ي			بين التأيي			دات المس			تلمة وس		جلت المص			رف كم			ا ف			ي 
بخصوص الشركتين المدرجتين أدناه :-
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سجلت المصرفاسم الش		ركة

سهم

سجلت الشركة

سهم

30.325.00030.000.000شركة الموال للخدمات المصرفية

186.666.660217.933.334الشركة العراقية للتأمين الدولي



ةةةةةة:  ةةةةةةةة ةةةةةةةةة :-

) أل	ف دين	ار3.147.000 (2015/ك	انون الول/31لم يتح	رك خلل الس	نة حس	اب "فروق	ات نقدي	ة" والب	الغ رص		يده كم	ا ف	ي -1
 , ل		ذا ن		وجب بض		رورة متابع		ة2014وال		ذي يمث		ل النق		ص الحاص		ل ف		ي النق		د ل		دى ف		رع المثن		ى ف		ي محافظ		ة واس		ط من		ذ أب/

وتحصيل هذا المبلغ.

) أل			ف دين			ار بزي			ادة45.041.293 (2015/ك			انون الول/31 بل			غ رص			يد حس		اب م			دينون دي			ون مت			أخرة التس			ديد كم			ا ف		ي -2
) ألف دينار عن السنة السابقة , نوصي بضرورة متابعة وتحصيل هذه المبالغ .9.452.668مقدارها (

ج- المخصصات:
ت	م زي	ادة رص		يد "مخص	ص ال		ديون المش		كوك ف	ي تحص	يلها ع		ن طري		ق تحمي	ل حس	اب "مص	روفات ع	ن تخصيص	ات متنوع		ة"

) ألف دينار من حساب "الف	ائض الم		تراكم" وذل	ك اس		تنادا  لق	رار1.000.000) ألف دينار وتحويل مبلغ (4.000.000مبلغ (
 كذلك تم زيادة رصيد حساب "مخصص فوائد حساب المت		وقفين ع		ن ال		دفع" بمبل		غ (5/7/2015الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

) ألف دينار من خلل احتساب فوائد على التسهيلت الممنوحة لزبائن المصرف المتعثرة التسديد حيث أدرج		ت8.564.475
 كم			ا م			درج2015/ك			انون الول/31ض			من حس			اب "الم			دينون / ف			وائد مس			تحقة غي			ر مقبوض			ة" ليص			بح رص			يدهما كم			ا ف			ي 

 :-أدناه

اسم الحسـاب
الرصيد 

 2015كانون الول/31/
ألـف دينار 

14.000.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
9.866.665مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

23.866.665

وفي اعتقادنا أن رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها غير كافي كون رصيد حساب الديون المت		أخرة التس		ديد ع		الي حي		ث بل		غ
) ألف دينار .45.041.293 (2015/كانون الول/31كما في 

ةةةةةة : ةةةةة ةةة ةةةةةةة :-

 ,2009/أب/21) دولر أمريك	ي من		ذ 84.648ضمن مطابقة بن		ك الس		كان ف	ي الردن لزال		ت هنال		ك حوال	ة موقوف		ة بمبل		غ (-1
نوصي بضرورة متابعتها.
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 ل		م يج	رى تس		ويتها2014/أي		ار/24) ألف دينار موقوف		ة من		ذ 600.000 ضمن مطابقة مصرف الرافدين / فرع تكريت مبلغ (-2
 بخص		وص إيق		اف26/10/2014 ف		ي 67520لكونه		ا محج		وزة اس		تنادا  إل		ى تعليم		ات مص		رف الراف		دين الدارة العام		ة المرق		م 

التعامل مع فروع المصارف في المناطق الساخنة , ومازالت أدارة المصرف بصدد متابعة تحصيل هذا المبلغ.

ةةةةةة:  ةةةةةةةة :-

) أل		ف دين		ار بم		وجب كت		ابه51.216.300ف		رض البن		ك المرك		زي العراق		ي خلل الس		نة الحالي		ة غرام		ة عل		ى المص		رف بمبل		غ (
 بس			بب مخالف			ة المص			رف لتعليم			ات البن			ك المرك			زي العراق			ي بخص			وص ع			دم اكتم			ال23/9/2015 ف			ي 9/2/14149المرق			م 

) ألف دين		ار منه		ا5.690.700التصاريح الكمركية المتعلقة بالمبالغ المحولة الى الخارج بعملة الدولر المريكي وتم دفع مبلغ (
) ألف دينار3.225.700مبلغ ( ) ألف دينار من الزبائن وتحمل المصرف2.465.000خلل السنة, حيث تم استقطاع مبلغ (

) أل	ف دين		ار29.347.738 تم تع		ديل مبل		غ الغرام	ة ليص		بح (2016أدرجت ضمن حساب " تعويضات وغرامات " وخلل سنة 
.24/3/2016) في 9/1/4377وذلك استنادا  لكتاب البنك المركزي العراقي رقم (

ةةةةةة : ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةة ةةةةة
ةةةةةةة :

 وكم			ا2015/ك			انون الول/31اس			تنادا  لتأيي			د دائرة الش			ؤون الق			انوني للمص			رف نش			ير إل			ى ال			دعاوى غي			ر المحس			ومة كم			ا ف			ي 
يلي :-

) مليون دينار .1.153) دعوى من قبل المصرف على الغير تبلغ أقيامها (4( أ ) تم رفع عدد (

) مليون دينار .876(ب) تم رفع دعوتين من قبل الغير على المصرف وتقدر قيمة المطالبات فيها (

(ج) حصلت حالة اختلس في الس		نة الس	ابقة لحس	ابات ف	رع المص	رف ف	ي محافظ		ة واس		ط / الك	وت م	ن قب		ل م		دير الف	رع ون	درج
أدناه أقيام ومبالغ الحسابات التي تم اختلسها :

ننن
الحسـاب

المبلـغ 
ألف دينار

5.857.000حوالت داخلية مبتاعة
3.147.000فروقات نقدية

2.114.354مدينو قطاع خاص أفراد
11.118.354

وبع		د أن ق		امت أدارة المص		رف ب		الجراءات القانوني		ة م		ن خلل رف		ع ال		دعاوى القض		ائية ض		د م		دير الف		رع حص		ل المص		رف عل		ى
) أل		ف دين		ار وم		ازالت أدارة1.150.000جزء من هذه المبالغ عن طريق استملك عقارات حولت باسم المص	رف تق		در قيمته		ا (

.المصرف مستمرة بإجراءاتها لغرض استحصال باقي المبلغ المختلس

ةةةة ةةة: ةةةةة ةةة ةةةةة:-
ة ة ةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةة ة ةةةة ةةة ة
ةةة ةة ةةة ةة  ةةةة ةةة ةة ةةةة ةة ةةةة ةةةة ةة ةة  ةةةة ةةةةةة
ةةة ة ةةة ةةة ةة ةةةة ةة ةةةة ةة ةة ةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةة ةةة
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ةةة    ( ة ةة ةة ةةة ةةة (75ةةة ة ةةة ةةةةةة ةة ة ةة ة16%) ةةة ) ة
 .2004) ةةةة 94ةةةةة ةةةةةةة ةةة (

اثنا عشر: السياسات المحاسبية
ةةةةةة ةة ةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةة ةةةةة "أ-

ةةةةةةةةةةةة" .
ة-ةةةةة ةةةةةة ةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةة

ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة .
ةةةة ةةةةةة ةةة ةة ةةةة ة ةةةة ةةة ة ة ةةة ة ةةةة ةة ةةةة ة-ةةةة

ةةة ةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة .
سعر تحويل العملت الجنبيةد- 

ةة ةةةةة ةة ةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة
) ةةةةة1.187ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة , ةةةة ةةةةةةة ةةةةةة (

ةةة ةةةةة ةةةةةة.

 غسيل الموال وتمويل الرهاب:ةةةة ةةة
ةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة
ةةةةةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةة
ةةةةة ةةة ةة ةةةة ةةة ةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةة "ةةةة

, ةةة ةةة ةةةةةةةةةةةةة" ةة ةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة "ةةةةةة ةةةةةةة"
ةة ة ةةةةة ةةة ةة ةةةة ةة ةةةة ة ةة ة ةةة ةةةةة ةةةة ة ةة ةةة
ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةةةةةةة

ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة.

 وطبقا  لا هو مدون ف سجلت الصرف ووفقا  للمعلومات واليضاحات العطاة لنا:وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه ومن خلل فحصنا

وقد تضمنت حسب تقديرنا  المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل المصرف كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر، أن-1
يرادات المصرف ، كما ان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الجراءاتتسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات واي

الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم النشاط المصرفي .

 عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا، وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلت المساعدة،أن-2
 في السنة السابقة.وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا  للسس والصول والمبادئ المعتمدة

 موض		وعةالس		نةيعك		س بص		ورة ش		املة مس		يرة المص		رف خلل م		ن معلوم		ات مالي		ة ومحاس		بية  وم		ا تض		منه الس		نوي  أن التقري		ر-3
التدقيق، وانه ل يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة.

 وهي متفقة مع ما تظهره السجلت البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا  للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعيةأن-4
نها منظمة طبقا   .الصادرة بموجبه ، وقانون المصارف قانون الشركات والنظمة والتعليمات لواي

الـرأي 

فيما عدا ماورد سابقا من ايضاحات وملحظات في تقريرنا هذا فبرأينا ان البيانات المالية "لمصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة
خاصة)  وتقريرالدارة المرفق بها, متفقة مع السجلت ومستوفية للمتطلبات القانونية, وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للداء تعبر

 ونتائج نشاط المصرف وتدفقاته النقدية للسنة2015 / كانون الول/٣١بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للمصرف كما في 
المنتهية بذات التاريخ .

49

فرقد حسن أحمد السلمان
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

 من شركة فرقد السلمان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات
(تضامنية)



الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

المـيزانيــة العامـة
2015  /  كانون الول  /31   كما في 

ان ( أ ) ـ ـ  بي                                                                                                                            
2   من 1

رقم
الكشف

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015
دينـــار

31/12/2014
دينـــار

الموجــــودات1
الموجودات المتداولة

244.756.595.621365.144.128.726النقـــود 118
115.257.70074.332.500الذهــب217
167.113.347.12077.925.472.377الستثمـارات315

411.985.200.441443.143.933.603

الئتمان النقـدي14
30.398.150.00042.618.500.000الوراق التجارية المخصومة والمبتاعة4144
عدا514

280.470.597.242245.481.725.026القروض والتسليفات144

310.868.747.242288.100.225.026

38.135.647.55432.896.074.608المدينــون616

760.989.595.237764.140.233.237مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة
32.395.543.23130.972.780.831الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)711
6.814.911.9808.488.335.038النفقات اليرادية المؤجلة 8118
10.771.443.02912.877.348.093مشروعات تحت التنفيذ912

49.981.898.24052.338.463.962مجموع الموجودات الثابتة
810.971.493.477816.478.697.199مجموع الموجودات

507.105.050.325583.171.441.854( بعد تنزيل التأمينات ) الحسابات المتقابلة الدائنة1429
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

المــيزانيــة العامـة
2015  /  كانون الول  /31      كما في

( أ )  ان  ـ ـ  بي                                                                                                                          
2      من2

رقم
الكشف

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015
دينـــار          

31/12/2014
دينـــار            

مصادر التمويل
مصادر التمويل  قصيرة الجل

409.220.684.788455.212.133.539حسابات جارية وودائع1025
74.724.852.1397.358.078.773الدائنـون1126
4.053.004.0006.606.765.590التخصيصات1326

487.998.540.927469.176.977.902
مصادر التمويل طويلة الجل

1.347.446.6661.327.706.666القروض طويلة الجل 24
300.000.000.000300.000.000.000راس المال المدفوع211

21.625.505.88445.974.012.631الحتياطيات12214
321.625.505.884345.974.012.631حقوق المساهمين

322.972.952.550347.301.719.297مجموع مصادر التمويل طويلة الجل
810.971.493.477816.478.697.199مجموع مصادر التمويل

507.105.050.325583.171.441.854(بعد تنزيل التأمينات) الحسابات المتقابلة الدائنة1429

  

عنd مصddرف اdddلخليج اddddلتجاري (شdddركة مسdddاهة خاdddصة) – بغddddـــداد

مدير الحسابات
نغم محمد هادي الجيلوي

          المدير المفوض
      علي محمد سلمان صالح التميمي

            رئيس مجلس الدارة
           جمال عباس حسن السهيل

يرجى مراجعة تقريرنا بتاريخه
2016/حزيران/7بغــــداد في  

فرقد حسن أحمد السلمان
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد السلمان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات
(تضامنية)
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

عـر والتوزيـاح والخسائـاب الربـحس
2015/كانون الو ل/31للسنة المنتهية في  

)     ب     ان ( ـ ـ  بي                                                                                           

ننن
الكش

ف�

ننن
نننننن

المحا
سبي

الحساب
الحاليـة ننننن

         دين			ار
السابقـة ننننن

          دين			ار

نن ـ   رادات النش ـ   إي
اري ـ   الج

2.961.289.6482.763.483.275ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة 1543

ةةةةةةة ةةةةةةةة1644
ةةةةةةةة 

54.583.946.48969.787.103.459

7.157.534.6948.850.390.891اتستثمـارةإيرادات ال1746

64.702.770.83181.400.977.625مجموع ايرادات النشاط الجاري

ننننننن نننننن: ننننن
الجاري

29.379.379.25921.887.261.026مصروفات العمليات المصرفية1834

13.778.628.97413.452.786.405المصروفات الداريــة1931-33

3.637.281.1892.269.079.516طفاءاتةندثــارات والةال737

46.795.289.42237.609.126.947مجموع مصروفات النشاط الجاري
17.907.481.40943.791.850.678 نننن نننننننن ننننننن

ننننننننن ننننننننن: نننن
والخرى

1.284.0064.372.934اليـرادات الخـرى2049

ننننننننن ننننننننن : نننن
والخرى

3.995.033.3201.008.544.534المصروفات التحويلية2138

824.66534.328.135المصروفات الخــرى2239

ننننن ننننننننن ننننننننن
والخرى

3.995.857.9851.042.872.669

نننننن نننننن ننننننن نننن ننن
يلي

13.912.907.43042.753.350.943

4.053.004.0006.606.765.590تخصيصات ضريبية224
ننننننن نننننن ننننن213

%5ننننن ننننننن 
492.995.1721.807.329.268

نننننن نننننن ننننننن217
(ننننن ننن ننننن)

9.366.908.25834.339.256.085

13.912.907.43042.753.350.943المجمــوع
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الخليج التجاري  رف  ـ ـ  مص
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين
2015  /  كانون الول  /31   في   للسنة المنتهية

 بيــان (ج)                                                                                                                                                  

53

نــوع الحتيـاطــي

رقم الدليل المحاسبــي

الحركة خلل  السنــة

راس المـال

211
دينـــار

احتياطي التوسعات

2121
دينـــار

احتياطي استبدال
موجودات ثابتة

2121
           دينـــار

احتياطي أسهم مجانية

2131
دينـــار

احتياطي إلزامي
بموجب قانون

الشركات
1212

   دينـــار

الفائـض المتراكـم
(أرباح غير موزعة)

217
دينـــار

المجـمــوع

دينـــار

1/1/2015300.000.000.000594.616.300101.387.8522.543.977.6508.385.525.03934.348.505.790345.974.012.631الرصيد كما في 

ــــ13.722.685126.372.928ــــالضافات خلل السنة
140.095.613

)33.000.000.000(ــــــــــالرباح الموزعة
)33.000.000.000(

)1.348.505.790(ــــــــــالمحول لحساب التخصيصات
)1.348.505.790(

492.995.1729.366.908.2589.859.903.430ــــــــاربـاح السنة الحالية

الرصــيد كما فـي
31/12/2015300.000.000.000594.616.300115.110.5372.670.350.5788.878.520.2119.366.908.258321.625.505.884



الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

التدفقـات النقديـة  بيـان 
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

بيـان (د)

31/12/2015

      دينـــار

31/12/2014

      دينـــار

التدفقات النقدية في النشطة التشغيليةاول
13.912.907.43042.753.350.943صافي الرباح خلل السنة

3.637.281.1892.269.079.516الندثارا ت والطفاءا ت 
12.220.350.0002.936.250.000الوراق التجارية المخصومة المبتاعة

)4.462.063.315()34.988.872.216(القروض والتسليفات

)13.501.670.505()5.239.572.946(المدينين
38.069.010.741)45.991.448.751(الحسابا ت الجارية والودائع

)43.091.377.195(67.366.773.366الدائنين
10.917.418.07224.972.580.185صافي التدفقا ت النقدية في النشطة التشغيلية

التدفقا ت النقدية في النشطة الستثماريةثانيا

)6.865.569.886()3.386.620.531(الموجودا ت ثابتة والنفقا ت اليرادية
)5.956.032.983(2.105.905.064مشروعات تحت التنفيذ

)13.141.842.201()89.187.874.743(الستثمارا ت
)25.963.445.070()90.468.590.210(صافي التدفقات النقدية في النشطة الستثمارية

التدفقات النقدية في النشطة التمويليةثالثا
96.195.000)40.925.200(الـذهب

ــ19.740.000القروض طويلة الجل
50.000.000.000ــراس المال

)44.156.673.013()34.208.410.177(الحتياطات
)8.574.853.337()6.606.765.590(تسديد ضريبة الدخل

)2.635.331.350()40.836.360.967(صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويلية
)3.626.196.235()120.387.533.105(صافي التدفق النقدي خلل السنة

365.144.128.726368.770.324.961يضاف: رصيد النقود في بداية السنة
244.756.595.621365.144.128.726رصيد النقود في نهاية السنة
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

ود  ــــ  ف النق ـ ــ  كش
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)1  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015 
       دينـــار

31/12/2014 
        دينـــار

نق		د في الص	ندوق  ال
47.247.177.92862.752.710.051نقــد في الصـندوقال181

النقد لدى المصارف
126.938.576.267142.478.688.821نق	د لدى البنك المركزي1831
11.548.077.7027.139.093.943نقد لدى المصارف الحكومية / جاري 1832
30.361.927.00065.537.968.362البنك المركزي / الحتياطي القانونينقد لدى 1835
)200.529.574()336.988.144(ماستركارد 	 صراف الي / شركة اموال1846
ــ)58.808.685(ماستركارد / نقاط بيع 1847
)41.889.324()348.141.965(مقاصة الكترونية 1857
ــ20.178.999.432صكوك وحوالت قيد التحصيل / حوالت في الطريق185
8.257.263.35480.645.666.114نقد لدى المصارف الخارجية187
968.512.7326.832.420.333نقد لدى المصارف الخارجية اعتمادات1871

197.509.417.693302.391.418.675
244.756.595.621365.144.128.726وع النقد ــمجم

لذهــب  ف ا ـ ــ  كش
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)2  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015 
     دينـــار

31/12/2014 
      دينـــار

115.257.70074.332.500مصوغات ذهبية (مداليات ذهبية )173
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

ارا ت ـ ـ  كشـف الستثمـ
2015  /  كانون الو ل  /31   كما في 

)3  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015 
       دينـــار

31/12/2014 
      دينـــار

استثم	ارات مالي	ة طويل	ة الج	ل152
85.216.035.26215.001.716.360/ شركاتاستثمارات مالية طويلة الجل1526

استثم	ارات مالي	ة قص	يرة الج	ل153
74.500.000.00050.000.000.000/ حوالت الخزينةمالية قصيرة الجل استثمارات1531
6.577.582.9116.196.127.934 / قطاع مختلطاستثمارات مالية قصيرة الجل1535
7.156.258.5937.077.628.083/ شركات استثمارات مالية قصيرة الجل1536

88.233.841.50463.273.756.017مجموع الستثمارات المالية قصيرة الجل
173.449.876.76678.275.472.377مجموع الستثمارات

 التخصيصات : ينزل
)350.000.000()6.336.529.646(مخصص هبوط قيمة الستثمارات المالية 2251

167.113.347.12077.925.472.377صافي الستثمارات

الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

ارا ت ـ ـ  كشـف الستثمـ
2015  /  كانون الو ل  /31   كما في 

)3/1  كشف رقم (
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كشـف الوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
2015  /  كانون الول  /31   كما في 

)4  كشف رقم (
رقم الدليل

المحاسبي
31/12/2015 

       دينـــار

31/12/2014

دينـــار
الوراق التجارية والمخصومة والمبتاعة 144

24.541.150.00036.761.500.000الكمبيالت المخصومة 1441
5.857.000.0005.857.000.000الحوالت الداخلية والمبتاعة1445

30.398.150.00042.681.500.000مجموع الوراق التجارية المخومة والمبتاعة

57

كلفة الستثمارعدد السماسم الشركة
دينــار

القيمة السوقية
دينــار

الربح (خسارة)
دينــار

ننننن نننننن
للصناعات

587.890
3.745.144587.890

)3.157.254(

)56.613.545(150.000.000109.113.54552.500.000غازية الشمالية
نننن نننننننن

الغذائية
2.127.9052.489.8842.127.905)361.979(

نننن ننننننن
الزراعية

7.000.0005.650.9207.000.0001.349.080

نننن ننننن
الغازية

45.000.000
124.938.911

130.050.0005.111.089

)1.977.149(1.000.0003.157.1491.180.000مدينة العاب الكرخ
2.037.7861.463.1257.988.1216.524.996شركة المعمورة

)4.705.250(49.019.60753.724.85749.019.607مصرف الوركاء
)8.310.160(14.637.50011.969.5353.659.375نننن نننننن 

)505.577.549(662.328.199697.652.726192.075.177نننن نننن 
)819.915.131(903.051.7181.181.135.818361.220.687نننن ننننن 

)43.887.453(14.203.20547.864.3503.976.897مصرف دار السلم
3.000.0003.000.0004.200.0001.200.000مصرف كردستان

)9.349.914(27.000.00040.399.91431.050.000مصرف بغداد
نننن نننننن

العراقي
5.000.000.000

5.000.000.000
2.750.000.000)2.250.000.000(

نننن ننننننن
العراقي

98.714.286
110.907.466

40.472.857)70.434.609(

)1.463.381.822(91.965.0002.858.490.8721.395.109.050فندق المنصور
)516.985.038(109.734.9762.022.548.9081.505.563.870فندق عشتار

)602.933.180(90.708.0001.455.588.380852.655.200فندق فلسطين
13.733.841.5047.390.436.636)6.343.404.868(



الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف القـروض والتسليفــات
2015  /كانــون الول/31   كما في 

)5  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015
دينـــار

31/12/2014
      دينـــار

 الجل  ة  قروض ممنوحة قصير142
360.000.000ــقروض قصيرة الجل / قطاع خاص / شركات1426
70.085.184.627350.102.490قطاع خاص/ افراد (دينار)قروض قصيرة الجل / 1427

70.085.184.62735.710.102.490
حسابات جاريـة مدينـة143

77.185.515.23146.522.826.337حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات1436
84.049.334.16071.234.527.960حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفـراد1437

161.234.849.391117.757.354.297سابات جاريـة مدينـةمجموع الح
20.879.740.54842.494.839.533مستندات شحن قطاع خاص / شركات (دولر)1456

تسليفات لقاء رهن 148
696.055.6645.160.582.184تسليفات لقاء رهن وسائل نقل1483
23.064.412.40429.761.919.768 تسليفات لقاء رهن العقار (مساكن )1485

23.760.468.06834.922.502.582
السلف الممنوحة149

70.640.151109.689.935سلـف منتسبي الشركات والدوائر1491
936.409.825857.878.087قروض موظفي البنك    1492

1493
    قروض الشركة العراقية لتمويل المشاريع القصيرة

674.652.7191.030.277.011والمتوسطة 
2.828.651.91312.599.081.091قروض شركة الكفالت المصرفية 1494

4.510.354.60814.596.926.124
280.470.597.242245.481.725.026        مجموع القروض والتسليفات
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الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشف المدينون 
2015  /كانون الول/31  كما في 

)6  كشف رقم (
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف الموجـودات الثابتـة واندثاراتهـا
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)7  كشف رقم (

60

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/201531/12/2014
دينـــار       دينـــار

  مدينو النشاط غير الجاري161
318.983.881 136.688.377مدينون / قطاع خاص الشركات 1616
96.319.362 2.189.319.396مدينون / قطالع خاص / افراد1617

2.326.007.773415.303.243مجموع مدينوالنشاط الجاري
  مصاريف مدينة متنوعة166

1.229.290.00 142.087.625تأمينات لدى الغير  1661
   ايرادات مستحقة1662

242.099.862 233.039.429فوائد مستحقة غير مقبوضة / قروض16621
301.707.939 5.833.421.475فوائد مستحقة غير مقبوضة قروض/ متعثرة16622
688.546.405 1.683.250.079فوائد مستحقة وغير مقبوضة _خطابات الضمان16623
103.687.471 2.067.485.387فوائد مستحقة غير مقبوضة / كمبيالت16624
1.188.536.372 1.070.000.292مصاريف مدفوعة مقدما1663
3.147.000.000 3.147.000.000فروقات نقدية1665
196.903.657 458.727.284نفقات قضائية1666

14.635.011.5717.097.771.706
  حسابات مدينة اخرى169

9.438.554.997 11.203.746.175مدينون ديون متأخرة التسديد / الكمبيالت1691
356.243.851 49.899.777حساب جاري مدين _ متأخر التسديد1692
4.463.273.927 5.782.022.758مدينون خطابات الضمان المدفوعة1693
17.419.650.405 21.735.582.874حسابات مدينة متأخرة التسديد / قروض بأنواعها1695
4.007.466.092 6.270.041.311حسابات مدينة متأخرة التسديد اخرى1696

45.041.292.89535.685.189.272
62.002.312.23943.198.264.221           مجمــوع المدينون

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: ينزل222
)14.000.000.000
( )9.000.000.000(

)1.302.189.613( )9.866.664.685(مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفعينزل: 2257

         مجمــوع التخصيصات
)23.866.664.685
()1.302.189.613(

38.135.647.55432.896.074.608صافي المدينون

أراضىالمـوجـودات الثابتــة
وسائل نقلآلت ومعـداتإنشاءات

وانتقال
المجمــوعآثاث واجهزة مكاتبعدد وقوالب

111112113114115116رقم الدليـل المحاسبـي
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــارالحـركة خـلل السنة

الكلفة
1/1/201521.798.171.2936.214.266.4871.342.422.523322.210.4703.773.3765.757.222.64035.438.066.789الكلفة في 

725383.310.0693.277.158.213ــ2.690.886.724202.236.420ــالضافات خلل السنة

)72.006.915()37.955.602(ــ)20.242.388()13.808.925(ــــالستبعادات خلل السنة

31/12/201521.798.171.2938.905.153.2111.530.850.018301.968.0824.498.3766.102.577.10738.643.218.087الرصيد كما في 

%20%20%20%20%3ــنسبة الندثار/ قسط ثابت

مخصص الندثار المتراكم
1.202.913.714718.729.941275.417.0291.818.0162.266.407.2584.465.285.958ــ1/1/2015الرصيد في 

478.760.048252.333.23716.452.214687.3741.083.264.7051.831.497.578ــتضاف :أندثار السنة الحالية 

)49.108.680()15.212.410(ــ)20.242.387()13.653.883(ــــتسويات الندثارات المتراكمة

1.681.673.762957.409.295271.626.8562.505.3903.334.459.5536.247.674.856ــ31/12/2015الرصيد كما في 

القيمة الدفترية كما  في
31/12/2015

21.798.171.293
7.223.479.449573.440.72330.341.2261.992.9862.768.117.55432.395.543.231



الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف النفقات اليرادية المؤجلة
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)8  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

الرصيد في اسم الحساب
1/1/2015

دينـــار

الضافات
 خلل السنة 

دينـــار

الرصيد في
31/12/2015 

دينـــار

الطفاء المتراكم
1/1/2015

دينـــار

اطفاء السنة الحالية  
دينـــار

الطفاء المتراكم
31/12/2015

دينـــار

الرصيد في
31/12/2015

دينـــار

4.383.441.42182.900.7504.466.342.1711.833.106.383568.726.8112.401.833.1942.064.508.977نفقات ايرادية مؤجلة 118

1.237.056.7961.237.056.7964.750.403.003ــ5.938.000.00049.459.7995.987.459.799نفقات مؤجلة متنوعة 1188

10.321.441.421132.360.54910.453.801.970
1.833.106.383

1.805.783.6073.638.889.9906.814.911.980
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف مشروعات تحت التنفيذ

2015  /كانون الول/31  كما في 

)9  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015 
        دينـــار

31/12/2014 
       دينـــار

4.122.746.033875.827.750ارض غير مستغلة 1212

2.134.581.8194.764.788.449مباني غير مستغلة 1221

            انفاق استثماري129

4.340.503.1777.105.995.894دفعات مقدمة 1291

173.612.000130.736.000مصروفات فتح الفروع 1293

10.771.443.02912.877.348.093مجمـــوع مشارع تحت التنفيذ

الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

كشـف الحسابـات الجاريـة والودائـع

2015  /كانون الول/31  كما في 

)10  كشف رقم (
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الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف الدائنـون
2015  /كانون الول/31  كما في 

)11  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015
دينـــار

31/12/2014
دينـــار

دائنو النشاط الجاري261

63

رقم الدليل
 31/12/2015 المحاسبي

     دينـــار
31/12/2014 
     دينـــار

حسابات جارية دائنـة251

62.209.750.751521.025.243.804 قطاع خاص / شركات دينارحسابات جارية دائنة2516

9.244.590.36118.925.257.559 قطاع خاص/ شركات دولرحسابات جارية دائنة2516

39.296.449.02678.111.198.304افراد دينار/ قطاع خاصحسابات جارية دائنة2517

21.545.237.59527.935.731.822 دولرقطاع خاص/أفراد حسابات جارية دائنة2517

1.650.151.518971.731.253الصكوك المعتمدة (المصدقة) دينار25191

101.994.162100.945.284الصكوك المعتمدة (المصدقة) دولر25191

694.218.836235.450.463بطاقة ماستر كاردحساب	ات 2523
134.742.392.249178.405.558.489

حساب التوفير / الدخار 252

168.493.630.915178.262.747.915حساب التوفير / دينار 2521

46.824.003.87443.798.287.105حساب التوفير / دولر 2521

215.317.634.789222.061.035.020
حسابا ت الودائع لجل وحين الطلب 

425.000.0001.812.500.000حسابات الدخار 2530

190.000.000203.000.000ودائع وقـتية2532

9.360.000.0002.060.000.000الودائع الثابتة / شركات2536

13.222.779.84212.822.383.908الودائع الثابتة /افراد2537

23.197.779.84216.897.883.908

التأمينا ت المقبوضة لقاء العمليا ت المصرفية255

9.393.100.000195.999.430تأمينات	 لقاء العتمادات الصادرة/دينار2551/1

1.296.571.2587.357.364.213تأمينات لقاء العتمادات الصادرة/دولر2551/2

14.436.618.13122.893.294.403 /دينارتأمينات لقاء خطابات الضمان2552

3.105.247.6472.199.665.389 /دولرتأمينات لقاء خطابات الضمان2552

28.231.537.03632.646.323.435

الحوالت والصكوك الداخلية256

900.000900.000حوالت الفروع المسحوبة على المصرف2561

4.164.932.4854.707.408.267 / دينارالسفاتج المسحوبة على المصرف2562

502.946.144444.212.186 /دولرالسفاتج المسحوبة على المصرف2562

3.062.562.24348.812.234شبكات مسحوبة على المصرف2563

7.731.340.8725.201.332.687
409.220.684.788455.212.133.539   مجمــوع الحسابات الجارية والودائع



59.928.926.4096.730.290دائنو قطاع خاص / شركات	2616

523.598.1731.234.594.441دائنو قطاع خاص / افراد2617

60.452.524.5821.241.324.731
1.177.376.5161.150.000.000دائنو النشاط غير الجاري265
حسابات دائنة متنوعة266

394.563.424381.097.839فوائد مستحقة غير مدفوعة / ودائع2660
2.120.00013.782.000تأمينات مستلمة2661

3.579.450ــمقبوضات اقساط التامين على الحياة 26
2.194.603.851361.996.031ايرادات مستلمة مقدما / فوائد وقروض2662
133.724.723128.661.095مصروفات مستحقة2663
115.150.000210.000.000فوائد حوالت الخزينة المستلمة مقدما 2665
539.255.260900.359.602فوائد الكمبيالت المستلمة مقدما 2667
79.105.72194.521.745رسم الطوابع المالية 2666

9.428.070.00044.686.000مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات26695
7.554.6617.554.661ايداعات الكتتاب في اسهم الشركات	26696

12.894.147.6402.672.450.423
36.283.496403.650.959استقطاعات لحساب الغير267
حسابات دائنة اخرى269

5.572.0141.414.094حسابات	 جارية مغلقة 2691
111.154.400ــحسابات	 دائنة افراد / امانات تحويل خارجي2692
38.162.000ــحسابات	 دائنة افراد / تأمين2692
144.363.2611.696.350.295ارصدة وتعويض زبائن متوفين 2695
14.584.63043.571.871مبالغ غير مطلوب بها 2696

164.519.9051.890.652.660
74.724.852.1397.358.078.773      مجمــوع حسابات الدائنين
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الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

 الحتياطيات  كشـف
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)12  كشف رقم (

نوع الحتياطي

رقم الدليـل المحاسبـي

 السنةالحـركة خـلل

احتياطي توسعات

2121

دينــار

احتياطي استبدال

موجودات ثابتة

2121

دينــار

احتياطي اسهم

مجانية

2131

دينــار

احتياطي الزامي

بموجب قانون الشركات

1212

دينــار

الفائض المتراكم

(ارباح غير موزنة)

217

دينــار

المجمــوع

دينــار

1/1/2015594.616.300101.387.8522.543.977.6508.385.525.03934.348.505.79045.974.012.631الرصيد في 

140.095.613ــــ13.722.685126.372.928ــالضافات خلل السنة 
)33.000.000.000()33.000.000.000(ــــــــالرباح الموزعة

)1.348.505.790()1.348.505.790(ــــــــالمحول لحساب التخصيصات
492.995.1729.366.908.2589.859.903.430ــــــارباح السنة الحالية

31/12/2015594.616.300115.110.5372.670.350.5788.878.520.2119.366.908.25821.625.505.884الرصيد في 
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الخليج التجاري  رف   ــ  ص  م
بغداد–   (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف التخصيصات
2015  /  كانون الول  /31  كمـا في 

)13  كشف رقم(
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 احتساب التخصيصات الضريبية
 دينـــــــار دينـــــــار

الفائض النشاط بموجب حساب الرباح والخسائر بيان (ب)   13.912.907.430
المصاريف غير مقبولة لغراض الضريبة: تضاف   
الزياده في التخصصات9.638.023.857  
ضريبة دخل العاملين453.550.000  
اعانات للمنتسبين12.831.500  
اعانات للغير550  
تعويضات وغرامات3.225.700.044  

13.330.655.401   
27.243.562.831   

اليرادات غير الخاضعة للضريبة: ناقصا:   
ايراد ايجار عقارات84.450.000  
ايرادات المساهمات الداخلية139.089.120  
)223.539.120(   

فائض النشاط الخاضع للتخصيصات الضريبية  27.020.023.711
التخصيصات الضريبية   
 × فائض النشاط الخاضع للضريبة15%   

) الف دينار27.020.023.711 × (15%  4.053.004.000

رقم الدليل

المحاسبي

الرصيد كمافي

1/1/2015
دينـــار

الاضافـات

خلل السنة
دينـــار

الستبعـادات

خلل السنة
دينـــار

الرصيد كمافي

31/12/2015
دينـــار

14.000.000.000ــ9.000.000.0005.000.000.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها222
6.606.765.5904.053.004.0006.606.765.5904.053.004.000مخصص ضريبة الدخل224
6.336.529.646ــ350.000.0005.986.529.646مخصص هبوط قيمة الستثمارات2251
9.866.664.685ــ1.302.189.6138.564.475.072مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع2257

17.258.955.20323.604.008.7186.606.765.59034.256.198.331مجمــوع التخصيصات



الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف الحسابات المتقابلة
2015  /  كانون الول  /31  كمـا في 

)14  كشف رقم( 

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015
دينـــار

31/12/2014
دينـــار

183.562.195.826211.672.964.939خطابات الضمان المصدرة2921/1921
17.541.865.77825.092.959.792تنزل: تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة2552

166.020.330.048186.580.005.147
16.974.316.91231.047.050.937العتمادات المستندية الصادرة2931/1931

10.689.671.2587.553.363.643تنزل :تأمينات لقاء العتمادات الصادرة2551

6.284.645.65423.493.687.294

2950/1950
العتمادات المستندية الخاصة بالمصرف العراقي

للتجارة
10.369.679.144ــ

334.800.053.233362.728.045.233الرهونات لقاء التسهيلت المصرفية2983/1983
21.39025.036حسابات متقابلة بالقيمة الرمزية299/199

507.105.050.325583.171.441.854مجمــوع الحسابات المتقابلة
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 حول الفصاح الكامل للبنود خارج الميزانية ندرج ادناه الجدول التالي :6/12/2012تنفيذا  لقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ إيضاح : 
كشـف بارصدة وعدد ومبالغ المعاملت المنجزة

 لحساب الئتمان التعهدي والخدمات المصرفيه الخرى2015  خلل السنة 
)14/1  كشف رقم (
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الخليج التجاري  رف   ــ  مص
بغداد–  (شركة مساهمة خاصة) 

كشـف اليرادات الخدمية
2015  /  كانون الول  /31  كما في 

)15كشف رقم (
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سم الحسابا

الرصيد  المدور كما في
 1/1/2015

مجموع المعاملت المنجزة 
خلل السنة

مجموع المعاملت المسددة 
خلل السنة

الرصيد كما في
 31/12/2015

عدد
المعامل

لت
دينـــار

عدد
المعامل

لت
دينـــار

عدد
المعامل

لت
دينـــار

عدد
المعامل

ت
دينـــار

خطابات الضمان
الصادرة الخارجية

11546.154.4007221.935.0008552.055.40010216.034.000

خطابات الضمان
3635الضمان

211.126.810.5
39

36158.665.775.630216186.446.424.3431835
183.346.161.82

6

العتمادات
المستندية

23
31.001.798.47

8
218377.772.146.150199391.799.627.7164216.974.316.912

العتمادات الخاصة
بالمصرف العراقي

للتجارة
57

10.369.679.14
4

ــــ2013.177.876.7407723.547.555.884

الحوالت الصادرة
العتيادية

ــــ37827.144.524.75037827.144.524.750ــــ

الحوالت الصادرة
الخاصة بمزاد

الدولر
651ــــ

1.529.240.763.6
80

651
1.529.240.763.6

80
ــــ

3726المجموع
253.044.442.5

61
1635

2.006.223.021.9
50

3474
2.058.730.951.7

73
1887

200.536.512.73
8

رقم الدليل
المحاسبي

31/12/2015الحساب
دينـــار

31/12/2014
دينـــار

2.876.839.6482.674.383.709ايرادات خدمات متنوعة437
438

ايجار موجودات ثابتة
84.450.00089.099.566

مجمـــوع اليرادات الخدمية
2.961.289.6482.763.483.275



2015  /  كانون الول  /31   كما في   ايرادات العمليات المصرفية  كشـف 
)16  (  كشف رقم 
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71

رقم الدليل
31/12/201531/12/2014الحسابالمحاسبي

دينـــاردينـــار
ايرادات العملت الجنبية411

9.171.027.09213.342.384.928 الجنبية ايراد بيع وشراء عملت4412

ايراد التسليفات والقروض الداخلية 442
11.168.673.83812.138.606.547فوائد القروض الممنوحة 4421
15.589.521.65415.216.513.468فوائد الحسابات	 الجارية المدينة4422
4.940.366.0636.603.022.472فوائد الكمبيالت والحوالت المخصومة4423
62.513.92151.227.806ايراد التسليفات المتنوعة4424

31.761.075.47634.009.370.293
عمولت الحوالت443

15.513.263332.883.171عمولت الحوالت الداخلية 4431
3.535.708.7573.850.713.486عمولت الحوالت الخارجية 4432

3.551.222.0209.772.262.045
ايرادات اعتمادات وحوالت مستندية 444

746.833.2361.641.964.432عمولت العتمادات الصادرة وحوالتها4441
3.354.438.847103.144.768فوائد العتمادات المستندية الصادرة4442

4.101.272.0831.745.109.200
ايرادات خطابات الضمان445

4.156.269.0598.377.627.576عمولة خطابات الضمان الداخلية4451
680.622ــفوائد خطابات الضمان4453

4.156.269.0598.378.308.198
أيـــــرادات

32.442.85017.025.475ايرادات خدمات الكترونية 4461
14.395.0532.263.720ايرادات الدفع النقدي للمتقاعدين4462

46.837.903
عمولت مصرفية متنوعة447

38.010.18329.986.865عمولت اصدار السفاتج واعتمادات الشيكات4471
295.180.467409.711.856عمولت مصرفية	 اخرى4479

333.190.650439.698.721
مصروفات مستردة448

594.479.871975.409.817مصروفات التصالت المستردة4482
863.034.5851.062.384.790مبيعات ومطبوعات مصرفية4485

1.457.514.4562.037.794.607
ايرادات العمليات المصرفية الخرى449

5.537.75042.886.272اجور حفظ الودائع المختومة والسهم والسندات4493
54.583.946.48969.787.103.459مجمــوع ايرادات العملية المصرفية



رادات الستثمـارات ـ   كشـف إي
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)17  (  كشف رقم 
رقم الدليل
المحاسبي

الحساب
السنـة الحاليـة

دينـــار
السنـة السابقـة

دينـــار

إيرادات استثمارات مالية داخليـة462

2.461.490.144955.550.000ةـوالت الخزينـد حـفوائ4621

46.027.200ــفوائد الودائع النقدية لدى الغير / الستثمار الليلي4622

157.718.645ــفوائد السندات المالية الداخلية4623

139.089.120345.357.006ايراد المساهمات الداخلية4624

4.531.414.6857.313.021.331فوائد ايداعات الفروع4626

7.131.993.9498.817.674.182

ايرادات استثمارات مالية خارجية463

25.540.74532.716.709فوائد الحسابات جارية خارجية دائنة4631

7.157.534.6948.850.390.891مجمــــوع ايرادات الستثمارات

كشـف مصروفات العمليات المصرفية
2015  /كانون الول/31  للسنـة المنتهيـة في 

)18  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
دينـــار

السنـة السابقـة
دينـــار

الفوائـد المصرفيـة المدفوعـة342

12.983.561.01312.073.484.826فوائد حسابات التوفي	ر3421

1.104.388.2671.347.977.667ة		فوائد الودائع الثابت3422

4.980.864.9147.340.360.081فوائد القتراض الداخلي3423

19.068.814.19420.761.822.574

586.494.533179.243.452العمولت المصرفية المدفوعة343

مصروفات عن تخصيصات متنوعة345
5.638.023.85750.000.000هبوط قيمة الستثمار3451

4.000.000.000800.000.000مخاطر الئتمان3457

9.638.023.857850.000.000

مصروفات عمليات مصرفية متنوعة346
86.046.67596.195.000محفزات الدخار3462

29.379.379.25921.887.261.026مجمــوع مصروفات العملية المصرفية
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المصروفات الدارية  كشـف 
2015  /كانون الول/31  للسنـة المنتهيـة في 

2   من 1                                               )19  رقم (  كشف                                   
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المصروفات الدارية  كشـف 

المنتهيـةللسنـة
/كانون31في

2015الول/
كشف رقم 

2   من 2)19  (
رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
دينـــار

السنـة السابقـة
دينـــار

1.094.829.2421.216.505.628ماقـــبلة
333.000.000415.500.000خدمات وابحاث واستشارات332
نقل وايفاد واتصالت334

45.768.55067.661.404نقل العاملين / لغراض النشاط3341
425.389.261670.878.086نقل السلع والبضائع3342
11.885.50029.889.000السفر واليفاد لغراض التدريب والدراسة3343
622.917.436760.190.228اتصالت عامة3344
181.829.589231.385.976السفر واليفاد لغراض النشاط3342

1.287.790.3361.760.004.694
573.282.297542.593.247استئجار مباني ومنشأت3352
مصروفات خدمية متنوعة336

176.630.60799.920.165اشتراكات وانتماءات3361
51.951.00059.723.000اقساط التأمين3362
76.611.6685.362.000مكافأت لغير العاملين3363
18.904.01210.059.300خدمات قانونية3365
4.139.36040.010.550خدمات مصرفية3366
3.292.5006.422.395تدريب وتأهيل3367
ــ33.206.600اجور تدقيق الحسابات _ جهات اخرى3368
82.000.00086.250.000اجور تدقيق الحسابات _ مراقب حسابات3368
1.780.027.91773.777.761مصروفات خدمية اخرى3369

2.226.763.664462.055.171
5.515.665.5394.396.658.740مجمـــوع المستلزمات الخدمية
13.778.628.97413.452.786.405مجموع المصروفات الدارية

اليراداتكشـف

الخرى

المنتهيـةللسنـة

/كانون31في

2015الول/

)20  (كشف رقم

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
دينـــار

السنـة السابقـة
دينـــار

أيـــرادات اخرى49

2.925.314ــايرادات سنوات سابقة491
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السنـة السابقـةالسنـة الحاليـةرقم الدليل المحاسبي
دينـــاردينـــار 

الرواتب والجور31
  الجور النقدية 312
4.654.956.352 4.138.456.281 الجور3121
94.609.072 68.052.695 اجور العمال الضافية3123
2.608.851.127 2.394.882.618 مكافأت تشجيعية3124
158.965.590 164.452.713 مخصصات مهنية وفنية3125
377.728.739 375.549.547 مخصصات سكن3127
541.842.967 545.879.752 مخصصات نقل3128
100 648.167 مخصصات اخرى3129

7.687.921.7738.437.053.847

المساهمة بالضمان الجتماعي315
للعمال

3151
حصةالمصرف في الضمان

328.311.380347.404.442الجتماعي

8.016.233.1538.784.458.289مجمــوع الرواتب والجور
المستلزمات السلعية32

100.502.400108.512.000الوقود والزيوت322
  المتنــوعات

45.391.924 31.848.867 اللوازم والمهمات	3251
67.413.122 36.155.777 قرطاس	ية3252

68.004.644112.805.046
5.571.000 808 تجهيزات العاملين326
44.781.330 77.415.238 المياه والكهرباء	327

78.223.2385.352.330
246.730.282271.669.376مجمــوع المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية33
309.760.672289.679.326خدمات صيانة331
  دعاية وطبع وضيافة333
809.295.393 669.130.867 دعاية واعلن3331
41.282.568 59.390.459 نشر وطبع3332
38.811.666 32.895.303 الضيافة3333
13.708.072 580 مصاريف معارض3334
558 1.589.941 احتفالت3335
23.170.603 21.482.000 مؤتمرات وندوات3336

785.068.570926.826.302
1.094.829.2421.216.505.628مابـــــعده



1.284.0061.447.620ايرادات عرضية492

1.284.0064.372.934مجمــوع اليرادات الخرى

كشـف المصروفات التحويلية
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)21  كشف رقم (

كشـف المصروفات الخرى
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)22  كشف رقم (
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رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
      دينـــار

السنـة السابقـة 
     دينـــار

المصروفات التحويلية38
مصروفات تحويلية متنوعة383

3.225.700.04417.750تعويضات وغرامات3832
ضرائب ورسوم384

2.383.667226.796.540رسم الطوابع المالية3843
753.568.109739.410.244ضرائب ورسوم متنوعة3846

755.951.776966.206.784
العانات385

12.831.50031.320.000اعانات للمنتسبين3851
550.00011.000.000اعانات للغير3852

13.381.50042.320.000
3.995.033.3201.008.544.534مجمــوع المصروفات التحويلية

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
دينـــار

السنـة السابقـة
دينـــار

المصروفات الخرى39
22.448.268ــمصروفات سنوات سابقة391

824.66511.879.867خسائر رأسمالية393

824.66534.328.135



الحسابات القـومية
بيان القيمـة المضافـة الجماليـة بسعـر تكلفـة عناصـر النتاج

2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)     أ     ان ( ـ ـ  بي

الحسابات القومية
القيمـة المضافـة الجماليـة بسعـر تكلفـة عناصـر النتاج  توزيع   بيان 

2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)     ب     ان ( ـ   بيـ
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رقـم
الكشف

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
ألــف دينــــار

السنـة السابقـة 
 ألــف دينــــار

) قيمة النتاج الجمالي بسعر المنتج1(
43.903.029.28820.354.667.358العمـولت المقبوضة1
12.692.261.28213.247.547.720رسم الخدمة المحتسب2
20.158.423.76926.061.530.156اليـرادات الخـرى3

76.753.714.33959.663.745.234

) قيمة مستلزمات النتاج2(

245.922.282271.669.376المستلـزمات السلعيـة432

4.492.604.0613.421.248.923المستلـزمات الخدميـة533
586.494.533179.243.452مصروفات العمليات المصرفية634

5.325.020.8763.872.161.751

) القيمة المضافة الجمالية بسعر تكلفة عوامل النتاج3(
)1-(  )2(71.428.693.46355.791.583.483

-: الرسوم والضرائب (غير المباشرة)384 ــ)755.951.776(ناقصا

70.672.741.68755791.583.483القيمة المضافة الجمالية بسعر تكلفة عناصر النتاج



شوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية  ك  ال
2015  /كانون الول/31  كشف بالعمولت المقبوضة للسنـة المنتهيـة في 

)1  كشف رقم (
رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
ألــف دينــــار

السنـة السابقـة
ألــف دينــــار

  31.761.075.476230.800.338إيرادات التسليفات والقروض الداخلية442
3.551.222.0209.541.461.707عمـولت الحــوالت443
4.101.272.0831.745.109.200إيرادات اعتمادات وحوالت مستندية444
4.156.269.0598.378.308.198إيرادات خطابات الضمـان445
333.190.650458.987.915عمولت مصرفية متنوعـة447

43.903.029.28820.354.667.358إجمالي العـمولت المقبوضـة

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية
2015  /كانون الول/31  كشف بمكونات رسم الخدمة المحتسب للسنـة المنتهيـة في 

)2  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
دينـــارألــف 

السنـة السابقـة
دينــــارألــف 

) الفوائد المقبوضة1(
القروض الداخليةالتسليفات وإيرادات 442
11.168.673.83812.138.606.547فوائد القروض الممنوحة4421

15.589.521.65415.216.513.469فوائد الحسابات الجارية المدينة4422

4.940.366.0636.603.022.472فوائد الكمبيالت والحوالت المخصومة4423

ــ62.513.921فوائد التسليفات لقاء رهن المصوغات الذهبية44245

51.227.806ــفوائد التسليف الشخصي44246
31.761.075.47634.009.370.294
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رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليــة 
دينــــارألــف 

السنـة السابقــة
دينــــارألــف  

-  تعوي	ضات المشت	غل	ين1
8.016.233.1538.784.458.289( أ ) روات	ب وأج	ور31

ــ)808.000((ب) مزايا عينية – تجهيزات العاملين326
8.015.425.1538.784.458.289

- فائــض العمـليـات2 
59.020.035.34544.156.734.119  الربحصافي

3.637.281.1891.904.196.075- الندثـارات والطفـاءات373

946.195.000ــ- التخصيصات السنوية224

70.672.741.68755.791.583.483



) الفوائد المدفوعة2(
)20.761.822.574()19.068.814.194(الفوائد المصرفية المدفوعة342

12.692.261.28213.247.547.720)2 ـ 1رسم الخدمة المحتسب (

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية
2015  /كانون الول/31  كشف اليرادات الخرى للسنـة المنتهيـة في 

)3  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

ة الحاليـةـالسن
دينــــارألــف 

ة السابقـةـالسن
دينــــارألــف 

إيراد النشاط الخدمـي43
2.876.839.6482.674.383.709إيرادات خدمات متنوعة437

84.450.00089.099.566إيجار موجودات ثابت	ة438
2.961.289.6482.763.483.275

إيراد العملت الجنبية441
9.171.027.09213.342.384.928إيراد بيع وشراء نقد أجنبي4413

مصروفات مستردة 448
863.034.5851.062.384.790مبيعات مطبوعات مصرفية4485

7.157.534.6948.850.390.891ايراد الستثمارات462

إيراد العمليات المصرفية الخرى449
5.537.75042.886.272ايراد حفظ الودائع الممنوحة اسهم وسندات4493

20.158.423.76926.061.530.156

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية
كشف المستلزمات السلعية لغراض بيانات الحسابات القومية

2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 
)4  كشف رقم (

رقم الدليل
السنـة الحاليـة  المحاسبي

ألــف دينـــار
السنـة السابقـة
ألـف دينـــار

246.730.282271.669.376ةـات السلعيـالمستلزم32
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ــ)808.000(ناقصا: : تجهيزات العاملين326
245.922.282271.669.376

كشف المستلزمات الخدمية لغراض بيانات الحسابات القومية
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)5  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
ألــف دينـــار

السنـة السابقـة
 ألـف دينـــار

5.515.665.5394.396.658.740ةـات الخدميـالمستلزم33

ــ176.630.607ناقصا : اشتراك	ات3361
ــ51.951.000أقساط التأمين3362

ــ)228.581.607(
5.287.083.9324.396.658.740

تطرح: مصروفات مستردة448
)975.409.817()594.479.871(مصروفات التصالت المستردة4482

)4.692.604.061(3.421.248.923

مصروفات العمليات المصرفية لغراض بيانات الحسابات القومية  كشف 
2015  /كانون الول/31  للسنة المنتهية في 

)6  كشف رقم (

رقم الدليل
المحاسبي

السنـة الحاليـة
ألــف دينـــار

السنـة السابقـة
ألـف دينـــار

586.494.533179.243.452العمولت المصرفية المدفوعة343
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البيانات المالية استنادا 
للمعايير الدولية



قائمة المركز المالي

2015  / كانون الول – ديسمبر/31  كما في 

(جميع الرصدة تظهر بآلف الدنانير العراقية ما لم يذكر خلف ذلك)

بيان (أ)                        
)2   (ا من                                                                                

20152014

الموجــــــودات
    متداولة  موجـودات
244.756.596365.144.129 وما في حكمهالنق		د

115.25874.333الذه		ب
81.897.31262.923.756الستثمارات المالية قصيرة الجل

30.398.15042.618.500الوراق التجارية
280.470.597245.481.725القروض والتسليفات

38.135.64732.896.074مدينون وارصدة مدينة
675.773.560749.138.517الموجودات المتداولةمجموع 

متداولة   غير   موجودات
43.166.98643.850.129الموجودات الثابتة ومشاريع قيد النجاز - بالصافي

6.814.9128.488.335موجودات غير ملموسة - بالصافي
85.216.03515.001.716استثمارات مالية طويلة  الجل

135.197.93367.340.180 غير المتداولةوداتـوع الموجـمجم
810.971.493816.478.697مجمـــوع المــوجــودات
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قائمة المركز المالي

2015   ديسمبر/  –  كانون الول   / 31  كما في 

 نن نن نننن نننن ننن)  نننننننن نننننننن   (جميع الرصدة تظهر بآلف 

)     أ     ان (  		  بي              
)2  من 2  (                                                                                

قائمة الدخل
2015  /  كانون الول - ديسمبر  /31  للسنة المنتهية في 

 نن نن نننن نننن ننن)  نننننننن نننننننن  (جميع الرصدة تظهر بآلف 

)     ب     ان ( ـ ـ  بي

20152014
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20152014
المطلوبات

373.257.806417.364.477ودائع عملء
7.731.3415.201.332حوالت

1.347.4471.327.707اموال مقترضة
28.231.53732.646.323تامينات نقدية

74.724.8527.358.079مطلوبات اخرى
4.053.0046.606.766مخصص ضريبة الدخل

489.345.987470.504.684مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين

300.000.000300.000.000راس المال المكتتب والمدفوع
12.258.59811.625.507الحتياطيات
9.366.90834.348.506ارباح مدورة

321.625.506345.974.013مجموع حقوق المساهمين
810.971.493816.478.697 و حقوق المساهمينتطلوباالم وعـجمم



ليــراداتا
35.115.51434.113.196الفوائد الدائنة
)20.761.823()19.068.814(الفوائد المدينة

16.046.70013.351.373صافي ايرادات الفوائد

10.297.40522.331.522ايرادات العمولت
)179.243()586.495(العمولت المدفوعة

25.757.61035.503.652صافي ايردات الفوائد والعمولت

9.171.02713.342.385ارباح عملت اجنبية
34.928.63748.846.037اجمالي الدخل

المصــروفات
8.016.2338.784.458نفقات الموظفين

5.762.3964.668.328المصاريف الدارية والعمومية
3.638.2812.269.080استهلكات واطفاءات

9.638.024850.000مصروفات المخصصات
)10.479.180()6.038.204(أيرادات (مصاريف) اخرى

)6.092.686()21.015.730(اجمالي المصروفات
13.912.90742.753.351الربح من التشغيل

)6.606.766()4.053.004(ضريبة الدخل
9.859.90336.146.585صافي الربح السنوي بعد ضريبة الدخل

الربح موزع كمايلي :
492.9951.807.329الحتياطي اللزامي

9.366.90834.339.256الرباح الموزعة
9.859.90336.146.585

%11%3ربح السهم الواحد
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
2015  /كانون الول - ديسمبر/31  للسنة المنتهية في 

(جميع الرصدة تظهر بآلف الدنانير العراقية ما لم يذكر خلف ذلك)

ان (ج) ـ ـ  بي
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حقــوق المسـاهمينالربـاح المـدورةالحتيـاطيـاترأس المال المدفوع
2015300.000.00011.625.50734.348.506345.974.013 يناير/ –/ كانون الثاني 1الرصيد في

)34.208.410()34.348.506(140.096ــالضافات خلل السنة
492.9959.366.9089.859.903ــالتسويات خلل السنة

2015300.000.00012.258.5989.366.908321.625.506/كانون الول- ديسمبر/31الرصيد في

حقــوق المسـاهمينالربـاح المـدورةالحتيـاطيـاترأس المال المدفوع
2014250.000.0008.904.85045.079.250303.984.100 يناير/ –/ كانون الثاني 1الرصيد في

50.000.0002.720.65734.339.25687.059.913الضافات خلل السنة
)45.070.000()45.070.000(ــــالتسويات خلل السنة

2014300.000.00011.625.50734.348.506345.974.013/كانون الول- ديسمبر/31الرصيد في



ة ـ ـ  ات النقدي ـ    التدفق  قائمة
2015  /  كانون الول - ديسمبر  /31  للسنة المنتهية في 

 نن نن نننن نننن  نننننننن نننننننن  (جميع الرصدة تظهر بآلف 
ننن)

)     د     ان ( ـ ـ  بي                                                                            
20152014

 التشغيلعملياتالتدفقات النقدية من 
13.912.90742.753.351 صافي الربح بعد الضريبة

 :البنود غير النقدية : تضاف
3.637.2812.269.080  والطفاءاتالندثاراتصافي 

17.550.18845.022.431
التدفقات من النشطة التشغيلية

)11.669.603()18.973.556(الستثمارات المالية قصيرة الجل
12.220.3502.936.250الوراق التجارية

)4.462.063()34.988.872(القروض والتسليفات
السلف الشخصية للموظفين

)13.501.671()5.239.573(مدينون وارصدة مدينة
40.380.045)44.106.671(ودائع عملء

2.530.0093.803.635حوالت
)6.114.669()4.414.786(تأمينات نقدية 
)43.091.377(67.366.773مطلوبات اخرى

)8.056.138(13.302.978
عمليات الستثمار  التدفقات النقدية من 

)6.817.847()1.148.353(الموجودات الثابتة ومشاريع قيد النجاز
)6.003.756()132.361(موجودات غير ملموسة

)1.472.239()70.214.319(استثمارات طويلة الجل 
)71.495.033()14.293.842(

عمليات التمويل  التدفقات النقدية من 
96.195)40.925(الذه		ب

ــ19.740اموال مقترضة 
50.000.000ــزيادة راس المال

913.326)1.208.410(الحتياطيات
)8.574.853()6.606.767(تسديد ضريبة الدخل

)7.836.362(42.434.668
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41.443.804)87.387.533(صافي التدفق النقدي
365.144.129368.770.325النـقـد ومـا فـي حـكمة فـي بـدايـة السـنة

)45.070.000()33.000.000(الحتياطيات 	 توزيع أرباح 
244.756.596365.144.129النـقـد ومـا فـي حـكمة فـي نهـايـة السـنة
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	ــ
	13.722.685
	126.372.928
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
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	492.995.172
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	46.824.003.874
	43.798.287.105
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	1.812.500.000
	ودائع وقـتية
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	السنـة الحاليـة
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	السنـة السابقـة
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	السنـة السابقـة
	ألــف دينــــار
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	ــ
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	8.784.458.289
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	(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
	دينـــار
	دينـــار
	مصــرف الخليج التجاري
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	الدائنين
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	الموجودات ثابتة والنفقات الايرادية
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	مصــرف الخليج التجاري
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	31/12/2014
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	استثمـارات ماليـة طويلـة الأجـل
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	مصــرف الخليج التجاري
	(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

	كشـف الاستثمـــارات
	كما في 31/كانون الاول/2015
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	كما في 31/كانون الاول/2015
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	حسابات جاريـة مدينـة

	77.185.515.231
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	42.494.839.533
	696.055.664
	5.160.582.184
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	29.761.919.768
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	34.922.502.582
	70.640.151
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	2.828.651.913
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	مصــرف الخليج التجاري
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