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 مصرف الثقة الدولي اإلسالمي
 2020تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 

 قائمة المركز المالي  ❖

 المبالغ بالمليون دينار عراقي 
 

 االيضاح 
 نسبة النمو  األهمية النسبية  كانون األول  31

2020 2019 2020 2019  

 الموجودات 
 %15.16- %60.02 %53.80 197,437 167,513 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي

 %71.55- %9.16 %2.75 30,129 8,572 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
 %144.00 %0.01 %0.02 25 61 موجودات بالقيمة العادلة بيان الدخل 

 %0.00 %0.23 %0.24 750 750 بالقيمة العادلة بيان الدخل الشامل االخر 
 %495.14 %0.63 %3.98 2,080 12,379 بالصافي -ذمم بيوع ُمؤجلة وذمم أخرى 

 %101.49 %4.53 %9.63 14,889 30,000 بالصافي  -التمويالت
 %37.50 %0.00 %0.00 8 11 القرض الحسن 

 %00.         %14.59 %15.42 48,000 48,000 استثمارات في الشركات التابعة 
 %19.48- %8.66 %7.37 28,491 22,941 بالصافي  –ممتلكات ومعدات 

 %297.64 %0.27 %1.14 891 3,543 بالصافي  -موجودات غير ملموسة 
 %6.05 %0.27 %0.30 892 946 موجودات حق االستخدام 

 %210.20 %1.63 %5.35 5,372 16,664 موجودات أخرى 

 %5.35- %100 %100  328,964   311,380  مجموع الموجودات 

 وحقوق المساهمين  المطلوبات
 %60.44- %23.77 %9.93 78,202 30,934 حسابات العمالء الجارية 

 %0.00    %0.00 %0.00 4 4 حسابات بنوك ومؤسسات مصرفية 
 %136.88 %0.76 %1.90 2,500 5,922 البنك المركزي العراقي  -قروض

 %134.60 %2.15 %5.32 7,067 16,579 تأمينات نقدية 
 %249.40 %0.28 %1.04 923 3,225 مخصصات أخرى 

 %323.89 %0.07 %0.31 226 958 مخصص ضريبة الدخل 
 %18.24 %0.23 %0.29 762 901 التزامات التأجير 
 %43.50- %0.65 %0.39 2,131 1,204 مطلوبات أخرى 

 %478.38 %0.01 %0.07 37 214 حسابات العمالء االستثمارية 
 %0.00    %76.00 %80.29 250,000 250,000 رأس المال المدفوع 

 %259.18 %0.03 %0.11 98 352  احتياطي قانوني
 %11111 %0.00 %0.32 9 1,009 احتياطي اختياري / توسعات 

 %100.6- %3.95- %0.03 12,995- 78  األرباح )خسائر ( مدورة

 %5.35- %100.00 %100.00  328,964   311,380  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 مصرف الثقة الدولي اإلسالمي
 2020تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 

 

 قائمة الدخل   ❖

 المبالغ بالمليون دينار عراقي

 

 االيضاح 
 األهمية النسبية  كانون األول  31

 نسبة النمو 
2020 2019 2020 2019 

 اإليرادات 

 %146.9 %2.64 %2.88  194   479  اإليرادات المتحققة من عمليات المرابحة 
 %33.2 %9.16 %5.40  674   898  المتحققة من عمليات التمويالت اإليرادات 

 %100.0- %5.83 %0.00  429  - إيراد االستثمارات الخارجية 

 %166.7 %0.04- %0.05- (3)  (8)  يطرح أرباح حسابات الودائع االستثمارية 

 0         %0.00 %0.03-    -  (5)  يطرح مصاريف تأمين شركة ضمان الودائع

 %85.2 %32.62 %26.74  2,401   4,446  صافي إيراد العموالت 

 %347.8 %27.32 %54.17  2,011   9,005  إيراد العمالت األجنبية

 %4 .9 %22.48 %10.89  1,655   1,810  إيراد العمليات األخرى 

 %125.9 %100 %100  7,361   16,625  صافي إيرادات الصيرفة اإلسالمية والعموالت 

 المصاريف 

 %52.5 %35.16 %27.14  1,895   2,890  نفقات الموظفين

 %191.7 %1.11 %1.64  60   175  إطفاء موجودات حق االستخدام 

 %172.7 %0.20 %0.28  11   30  تكاليف التمويل / التزامات التأجير 

 %209.1 %0.82 %1.28  44   136  مصاريف اإليجارات 

 %24.4 %53.30 %33.56  2,873   3,574  مصروفات أخرى 

 %6.7- %19.81 %9.35  1,068   996  استهالكات واإلطفاءات 

 %100.0- %1.48 %0.00  80     -  خسائر تدني ممتلكات / عقارات 

 %218.2- %10.07- %6.03 (543)   642  الخسارة االئتمانية المتوقعة مرابحة 

 %71.9- %7.33- %1.04- (395)  (111)  الخسارة االئتمانية المتوقعة مشاركة 
 %8 .679 %5.51 %21.75  297   2,316  الخسارة المتوقعة /تعهدي ومخصصات اخرى وأخرى 

 %97.6 %100 %100  5,390   10,648  مجموع المصاريف

 

 %203.2 %100 %100  1,971   5,977  صافي الربح )الخسارة( قبل الضريبة 
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 مصرف الثقة الدولي اإلسالمي
 2020تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 

 

 الموجودات:  ❖

% اال ان اجمالي  181% والموجودات األخرى بنسبة  149بالرغم من نمو صافي االئتمان النقدي بنسبة  

والناتجة % نتيجة انخفاض النقد واالرصدة لدى البنوك والبنك المركزي  5.3الموجودات انخفضت بنسبة  

 انخفاض في مصار األموال والمتمثلة بودائع العمالء. عن

 

 ين:المطلوبات وحقوق المساهم  ❖

تؤثر بشكل كبير في انخفاض    %  لم60انخفاض حوالي    العمالء وبنسبة ان االنخفاض الكبير في قيمة ودائع  

% والخسارة االئتمانية  134.61اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  بسبب ان التأمينات النقدية زادت بنسبة  

% والناتجة عن النمو الكبير في اصدار خطابات الضمان وكذلك نمو  264المتوقعة ضمن المخصصات بنسبة 

% من اإلجمالي نتيجة إطفاء خسائر سنوات سابقة  80لتي تشكل  % وا6اجمالي حقوق المساهمين بنسبة  حوالي  

 وتحقق أرباح خالل الفترة  الحالية. 

 

 : نتائج اعمال المصرف  ❖

مليار دينار عام    7.3مليار دينار مقابل )  16.6بلغ صافي إيرادات الصيرفة اإلسالمية والعموالت حوالي  

إيرادات ذمم البيوع المؤجلة والمشاركات  % والمتمثلة في نمو  125.85( وبنسبة نمو وصلت الى  2019

% ونمو في ايراد العمالت األجنبية  85.22نمو حوالي    العموالت بنسبة% وايرادات  5.41بنسبة نمو بلغت  

% ، اال  ان هناك تركز في إيرادات 9.35% ونمو اإليرادات األخرى بنسبة نمو    347.7بنسبة وصلت الى  

% من اجمالي اإليرادات نتيجة التغير في أسعار الصرف مقابل 54.2العمالت األجنبية حيث تشكل نسبة  

 2019% لعام  27.3

 

 المصروفات والمخصصات:  ❖

%  125.85% يقابله نمو في اإليرادات بنسبة نمو 97.5بالرغم ان النمو في اجمالي المصاريف بنسبة حوالي  

مليار ونسبة نمو وصلت الى   4  والذي بدورة أدى الى نمو في صافي اإليرادات قبل الضريبة بمبلغ حوالي

203 ،% 

%( ومقابل تحسن في 73)   2019حيث بلغت عام    اإليرادات(وعلية فان نسبة الكفاءة )نسبة المصاريف الى  

 . %( 64حيث وصلت الى ) 2020عام    هذه النسبة
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 مصرف الثقة الدولي اإلسالمي
 2020تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة: ❖

تطبيق   بخصوص  المركزي  البنك  تعليمات  المصرف  )يتبع  رقم  المالية  للتقارير  المالي  وتم  9المعيار   ،  )

بكامل مبلغ األثر على األرباح المدورة.   2019االعتراف باثر تطبيق  التعليمات في األول من كانون الثاني  

مليار دينار(    3.579)   2020كانون األول    31حيث بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة كما هي بتاريخ  

مليار دينار( ، وقد بلغت نسبة   2.742)  2020ملت على األرباح والخسائر خالل عام  وتم رصد مخصصات ح

% ، ويتم احتساب المخصصات  بشكل  87.45تغطية  المخصصات قبل المخففات ضمن المرحلة الثالثة حوالي  

متوازي مع تعليمان تسهيل قانون المصاريف وتم االخذ المخصصات األشد حيث زادت المخصصات وفق  

 مليار دينار( . 1.59( عن قانون المصارف بمبلغ ) 9ر )معيا

 

 االئتمان النقدي: ❖

مليار دينار وبنسبة   44.77ارتفع اجمالي االئتمان النقدي قبل األرباح المؤجلة والمخصصات لتصل الى مبلغ  

سب % وهذه الن0.65% وان نسبة اجمالي الديون الغير منتجة الى اجمالي االئتمان نسبة  154.8نمو بلغت  

تعكس كفاءة اإلدارة في سياسة متوازنة في الموائمة ما بين العائد والمخاطرة وضمن منحة البنك المركزي  

 العراقي في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. 

 

 االئتمان التعهدي: ❖

 % ، حيث تم اصدار265.31مليار دينار وبنسبة نمو وصلت الى    101.98ارتفع االئتمان التعهدي ليصل الى  

عام   نسبة    97.56حوالي    2020خطابات ضمان خالل  تنفيذ  الضمان/ حسن  وشكلت خطابات  دينار  مليار 

اصدار اعتمادات مستندية بمبلغ    2020% من اجمالي خطابات الضمان ، كما تم خالل شهر كانون األول  60.9

 مليار دينار.  1.15

 اهم النسب المالية ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة
 كانون االول  31

2020 2019 

 %392.4 %230.24 كفاية راس المال )نماذج البنك المركزي العراقي( 

 %302.98 %175.33 2010لسنة  4كفاية راس المال التنظيمي تعليمات 

 455 % 585.1% (LCR) نسبة تغطية السيولة

 303 % 576.2% (NSFR) نسبة التمويل المستقر

 %231.8 % 199 بعد الترجيح السيولة القانونية

 %0.85 % 0.65 نسبة الديون الغير عاملة الى أجمالي االئتمان 

 %102.5 % 99.68 نسبة تغطية الديون )المرحلة الثالثة( بعد المخففات

 %0.6 % 1.92 نسبة العائد على الموجودات قبل الضريبة

 %0.83 % 2.45 نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة 

 %0.10 % 0.11 الى راس المال التنظيمي الديون الغير عاملة

 % .73 %64 قبل الضريبة  /أجمالي المصاريف الى أجمالي اإليرادات
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 بشكل فصلي  2020تطور نتائج االعمال لسنة   ❖
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