بسم اهلل الرمحن الرحيم
املصرف املتحد لالستثمار (ش /م /خ)
التقرير السنوي لنشاط املصرف للفرتة من
 2013/1/1ولغاية 2013/12/31
حضرات السيدات والسادة مساهمين المصرف المتحد لالستثمار المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نقــدم لحضراتكــم التقريــر الســنوي لمجلــس االدارة عــن الحســابات الختاميــة المدققــة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  2013/12/31والمتضمنــة دقــة وتفاصيــل البيانــات الخاصــة بأعمــال
المصــرف وفقــً الحــكام المادتيــن ( )117و ( )134مــن قانــون الشــركات المرقــم ( )21لســنة 1997
المعــدل.
اوالً  -:نبذة عن تأسيس املصرف واهدافه

 -1تأسيس املصرف

أ – تأســس المصرف المتحد لالســتثمار (ش  /م  /خ ) بموجب شــهادة التأســيس المرقمة
م/ش 5762/المؤرخــة فــي  1994/8/20الصــادرة عــن دائــرة مســجل الشــركات فــي وزارة
التجــارة وفقــا الحــكام المــادة ( )21مــن قانــون الشــركات رقــم ( )36لســنة  1983المعــدل
وبرأســمال مقــداره ( )1000مليــون دينــار .
ب – حصــل المصــرف علــى اجــازة ممارســة الصيرفــة وفــق احــكام الفقــرة ( )1مــن المــادة
الحاديــة واالربعــون مــن قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم ( )64لســنة  1976المعــدل
وباشــر نشــاطه فــي العمليــات المصرفيــة االســتثمارية فــي . 1994/11/5

 -2رأمسال املصرف

أ -
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د -
ذ -

بلغ رأس المال المصرف عند التأسيس ( )1مليار دينار عام . 1994
تم زيادة رأس المال الى ( )1,5مليار دينار بتاريخ . 2002/1/8
تم زيادة رأس المال الى ( )10مليار دينار بتأريخ . 2004/4/11
تم زيادة رأس المال الى ( )25مليار دينار بتأريخ . 2008/9/25
تم زيادة رأس المال الى ( )100مليار دينار بتأريخ . 2009/5/4
تم زيادة رأس المال الى ( )150مليار دينار بتأريخ . 2010/7/5
تم زيادة رأس المال الى ( )200مليار دينار بتأريخ . 2011/6/15
تم زيادة رأس المال الى ( )250مليار دينار بتأريخ . 2012/4/15
تم زيادة رأس المال الى ( )300مليار دينار بتأريخ .2013/7/21

حركة تطور زيادة رأسمال المصرف منذ تأسيسه
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 - 3طموحات املصرف يف حتقيق اهدافه ونشاطاته

دأبــت قيــادة وادارة المصــرف ومنــذ بدايــة التأســيس والزالــت بالرغــم مــن حالــة عــدم
االســتقرارالتي أتســم بهــا المنــاخ االقتصــادي محليــً واقليميــً ودولي ـ ُا والظــروف
السياســية التــي تمــر بهــا المنطقــة علــى وضــع خطــط وسياســات وبرامــج لدعــم
قدرتهــا التنافســية وان يحتــل المصــرف مرتبــة متقدمــه ليكــون قمــة بيــن المصارف
العراقيــة ومــن اقــوى مصــارف القطــاع الخــاص الموجــودة علــى الســاحة فــي العــراق.
وان يحصــل المصــرف علــى نصيــب متزايــد مــن ســوق الخدمــات المصرفيــة مــع
تعظيــم العوائــد علــى رأس المــال وتوســيع قاعــدة الملكيــة مــن خــال صياغــة
واضحــة للرؤيــا المســتقبلية للواقــع االقتصــادي فــي العــراق.

ان الهــدف الرئيســي الــذي يســعى لــه المصــرف هــو المســاهمة فــي التنميــة
االقتصاديــة وتنشــيط فعالياتهــا بممارســة اعمــال الصيرفــة الشــاملة فــي اطــار
السياســة العامــة للدولــة عــن طريــق ممارســة الصيرفــة التجاريــة والتخصصيــة
اضافــة الــى اعمــال الصيرفــة االســتثمارية وتمويــل عمليــات ذات جــدوى
اقتصاديــة متوســطة وطويلــة االجــل لمشــاريع القطاعيــن الخــاص والمختلــط
( الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة والســياحية واالنشــائية والخدميــة ) بأشــراف
ورقابــة البنــك المركــزي العراقــي بموجــب احــكام قانونــه رقــم ( )64لســنة 1976
(المعــدل) والتعليمــات الصــادرة بموجبــه وقانونــه رقــم  56لســنة  2004/وكذلــك
احــكام قانــون الشــركات رقــم ( )21لســنة  1997المعــدل.
يســعى المصــرف الــى تطويــر كادره العامــل وبمــا يخــدم العمليــات المصرفيــة
وذلــك مــن خــال زيــادة تقنيــة المعلومــات عــن طريــق التدريــب التقنــي والعلمــي.
كمــا يبــذل المصــرف اقصــى الجهــود فــي تطويــر كافــة وســائله وادواتــه المصرفيــة
مــن خــال متابعاتــه للتطــورات الدوليــة لهــذا العمــل والمشــاركة فــي كل مايدعــم
عمــل المصــرف فــي تطويــر عملــه المســتقبلي.

 - 4نتائج تنفيذ اخلطة السنوية
ان الموازنــات التخطيطيــة فــي أوضــاع اقتصاديــة غيــر مســتقرة اليمكــن ان تتطابــق
ومــا يتحقــق فعـ ًا وحتــى فــي البلــدان المســتقرة نجــد هنــاك فروقــات فيما يخطط
ومــا يتحقق.
ادناه الموازنة التخطيطية لالنشطة المصرفية لسنة 2013 /
اوال  /املوازنة التخطيطية للمصروفات االدارية والعمليات املصرفية لسنة 2013
اسم الحساب

رقم
الدليل

نسبة
المتحقق لغاية المخطط لغاية
 2013/12/31المتحقق /
2013/12/31
المخطط %
الف دينار
الف دينار

31

الرواتب واالجور

8،583،591

8،068،433

106،38

32

المستلزمات السلعية

493،375

1،130،472

43،64

33

المستلزمات الخدمية

5،386،497

4،431،020

121،56

34

مصروفات العمليات المصرفية

11،433،969

5،708،320

200،30

35

مصروفات العمليات التأمينية

-

600،000

37

االندثارات

1،638،319

1،800،000

91،02

38

المصروفات التحويلية

2،598،879

3،995،920

65،04

39

المصروفات االخرى

8،659،536

1،650،896

524،54

المجموع

38،794،166

27،385،061

-

ثانياً /املوازنة التخطيطية اليرادات العمليات املصرفية لسنة2013
اسم الحساب

رقم
الدليل

نسبة
المتحقق لغاية المخطط لغاية
 2013/12/31المتحقق /
2013/12/31
المخطط %
الف دينار
الف دينار

22،61

43

ايراد النشاط الخدمي

2،396

10،597

44

ايرادات العمليات المصرفية

71،902،122

82،04 87،647،663

46

ايرادات االستثمارات

291،847

4،417،227

6،61

49

ايرادات االخرى

3،657،065

5،209،574

70،20

المجموع

75،853،430

97،285،061

 - 5فروع املصرف العاملة
يســعى المصــرف الــى توســيع مســاحتة المصرفيــة مــن اجــل مســاهمته فــي زيــادة تمويلــه
المصرفــي وســعته االســتثمارية وذلــك مــن خــال زيــادة عــدد الفــروع العاملــة والتــي تــم
افتتاحهــا ســنة  2013ضمــن خطتــه فــي فتــح الفــروع.
– كشــف بالقيمــة الســوقية والقيمــة الدفتريــة للبنايــات المملوكــة للمصــرف كمــا فــي
.2013/12/31
ت

البنـ ـ ـ ــاية

سعر الشراء/
دينار

القيمة السوقية/
دينار

1

االدارة العامة والفرع
الرئيسي وفرع الزعفرانية

6،506،329،747

6،500،000،000

6،329،747

2

فرع الكرادة

441،895،251

850،000،000

408،104،749

3

فرع الربيع

232،767،567

850،000،000

617،232،433

4

فرع سامراء

731،182،450

700،000،000

31،182،450

5

فرع تكريت

754،882،310

700،000،000

54،882،310

6

فرع زاخو

486،079،373

500،000،000

13،920،627

7

فرع اربيل

802،545،671

850،000،000

47،454،329

8

فرع الفلوجة

546،425،000

500،000،000

46،425،000

9

فرع الناصرية

1،421،349،500

1،250،000،000

171،349،500

10

فرع السليمانية

3785237717

3،750،000،000

35،237،717

11

فرع الكاظمية

13،122،060،000

13،500،000،000

377،940،000

12

فرع جميلة

1،269،595،560

1،250،000،000

19،595،560

13

فرع الحلة

1،234،050،600

1،200،000،000

34،050،600

14

فرع النجف

1،195،052،000

1،200،000،000

4،948،000

15

فرع السماوة

450،000،000

500،000،000

50،000،000

16

فرع الديوانية الجديد

605،000،000

650،000،000

45،000،000

الفرق
(زيادة او نقصان)

امالك املصرف  /البنايات -:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فرع االدارة العامة والفرع الرئيسي.
فرع الربيع.
فرع الكرادة.
فرع اربيل.
فرع زاخو.
فرع سامراء .
فرع تكريت.
فرع السماوة.

الفروع اليت مت افتتاحها يف عام -:2013

 -9فرع الفلوجة.
 -10فرع الناصرية.
 -11فرع السليمانية.
 -12فرع الكاظمية.
 -13فرع جميلة.
 -14فرع الحلة.
 -15فرع النجف.
 -16فرع الديوانية.

 – 1فرع الصليخ /ايجار /باشر اعماله المصرفية بتأريخ . 2013/8/12
 – 2فرع جميلة /ملك  /باشر اعماله المصرفية بتأريخ . 2013/9/8
 – 3فرع الناصرية /ملك  /باشر اعماله المصرفية بتأريخ . 2013/5/13

 كشف باالراضي اململوكة للمصرفقطعة االرض

المساحة

تأريخ الشراء

سعر الشراء/
دينار

قطعة ارض المنصور

/1000م2

1،943،200،000

2005/11/17

ارض خلف بناية االدارة العامة

/1000م2

1،605،800،000

2011/5/15

ارض البصرة

/272م2

698،310،900

2010/8/11

ارض كربالء

7937م2

2012/5/20 12،284،058،250

ارض الموصل

/210م

135،628،150

2010/2/18

 -كشف بعقود االبنية املستأجرة (كفروع)

موقع المبنى

صاحب الملك

مبلغ العقد/
دينار
10،000،000

مدة العقد
سنة واحدة

بغداد  /الصليخ

صالح مهدي عبود

الموصل /الدواسة/شارع
الجمهورية

عبدالخالــق عبــد الغنــي 36،000،000
العبــادي

ثالث سنوات

البصرة  /العباسية

عبد الرسول جياد عويد 49،140،000

سنتان

الديوانية/شارع المواكب

خالد حميد صالح

24،000،000

ثالث سنوات

بغداد /الجادرية

ورثة عبد درويش عمران 92،250،000

ثالث سنوات

كربالء/شارع البلدية

عالء محمد باقر

20،000،000

سنتان

بغداد /المنطقة الخضراء/
لنقل فرع الزعفرانية اليه

امل مهدي سلمان

88،560،000

سنة واحدة

بغداد  /المنصور

نادي الكرخ الرياضي

12،177،000

ثالث سنوات

 -6ادناه احصائية مبوبة حسب االعوام وعدد االعتمادات املفتوحة ومبالغها
اوالً /االعتمادات الصادرة املفتوحة من مصرفنا مباشرة
السنة

عدد االعتمادات

المبلغ

2012

48

$134.354.826

2013

51
10

$195.162.951
€10.276.479

ثانياً  /االعتمادات الصادرة من مصرفنا بطلب املصرف العراقي اللتجارة
السنة

عدد االعتمادات

المبلغ

2012

5
5

$1.342.419
€ 889.866

2013

8

$2.055.650

ثالثاً  /االعتمادات الواردة اىل مصرفنا من قبل املصرف العراقي للتجارة
السنة

عدد االعتمادات

المبلغ

2012

4
1

$66.713.250
€250.000

2013

9
2

$22.569.870
€1.745.000

 - 7العالقات املصرفية الدولية-:

ســعى المصــرف الــى توطيــد وتنميــة ارتباطاتــه المصرفيــة مــع العالــم الخارجــي
وذلــك مــن خــال اقامــة عالقــات تعــاون متبادلــة مــع ابــرز المصــارف العربيــة
واالجنبيــة العاملــة فــي الخــارج وذات الســمعة الجيــدة علــى المســتوى الدولــي.

 املصارف املراسلة1

بنك بيبلوس

بيروت /لبنان

2

بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

عمان /االردن

3

بنك االسكان للتجارة والتمويل

عمان /االردن

4

بنك انتر كونتننتال

بيروت /لبنان

5

بنك ابو ظبي الوطني

ابوظبي /االمارات

6

بنك اليوباف العربي الدولي

المنامة /البحرين

7

بنك اش بانكسي

اسطنبول/تركيا

8

فرنسا بنك /دوالر ويورو

بيروت /لبنان

9

كوميرس بنك /دوالر ويورو

فرانكفورت/المانيا

10

بنك ابو ظبي الوطني

عمان /االردن

11

بنك المال االردني

عمان االردن

12

بنك البركة التركي

اسطنبول/تركيا

13

بنك لبنان والخليج

بيروت /لبنان

14

البنك العربي االفريقي الدولي

دبي/االمارات العربية المتحدة

15

بنك يوباي االيطالي

ايطاليا

16

البنك اللبناني الفرنسي

بيروت /لبنان

17

البنك االهلي المصري

القاهرة /مصر

املصارف املراسلة املضافة لعام 2013

البلد

اسم البنك المراسل
اكتف بنك

اسطنبول /تركيا

بنك االعتماد

بيروت  /لبنان

بنك البركة البحريني االسالمي

المنامة /البحرين

بنك بيروت /لبنان

بيروت /لبنان

بنك االعتماد االوربي/دبي

دبي /االمارات العربية المتحدة

البنك االهلي االردني

عمان /االردن

ثانياً  /بيانات تفصيلية وحتليلية
 - 1العقود اليت ابرمها املصرف خالل سنة 2013

ت

اسم العقد

المبلغ

المدة

الطرف الثاني

1

ايجار كراج المصرف

 60،000،000دينار

عدنان قلم

سنة واحدة

2

عقد اعالن /شارع الربيعي
الخاص بمصرفنا

 15،000،000دينار

عدنان قلم

سنة واحدة

3

عقد صيانة نظام المساهمين  200،000دينار

المهندس كريم كعيد

 90يوم

4

شراء عدادات نقود

$15200

شركة مدار االرض

-

5

ايجار فرع الصليخ

 10،000،000دينار

صالح مهدي عبود

سنتان

6

ايجار فرع الجادرية

 29،150،000دينار

ورثة عبد درويش عمران

3سنوات

7

ترميم فرع الجادرية

 185،000،000دينار

المقاول ابراهيم حسين

90يوم

8

اعداد مكتب سكرتارية
مجلس االدارة

 1،500،000دينار

المقاول ابراهيم حسين

-

9

ترميم فرع النجف

 224،450،000دينار

المهندس طارق محمد

90يوم

10

ترميم فرع السماوة

$320000

المقاول ابراهيم حسين

180يوم

11

ترميم فرع كربالء

 79،500،000دينار

المهندس طارق محمد

60يوم

12

تأهيل فرع بابل

$540000

المقاول ابراهيم حسين

 8اشهر

13

عقد اتفاقية استشارات

 49،000،000دينار

شركة االصالة لالستشارات سنة واحدة
االدارية والمصرفية

ت

المبلغ

الطرف الثاني

عقد مكافحة القوارض  900،000دينار

15

شراء مصعد للمصرف

$60.000

مكتب الزيتون لمكافحة
القوارض

سنة واحدة

عالء عبد الزهرة

120يوم

16

عقد صيانة مولدة

 17،000،000دينار جمال محمد هجرس

17

تأهيل فرع البصرة

18

عقد ايجار فرع البصرة $60،000

14

اسم العقد

19

ترميم فرع الديوانية

$667،500

المدة

90يوم

المقاول ابراهيم حسين

180يوم

عبد الرسول جياد عويد

تجديد سنة
واحدة

250،000،000دينار المقاول ابراهيم حسين

180يوم

20

عقد شراء وتركيب
وتشغيل نظام ادارة
الموارد البشرية

$22،000

شركة المثلى لخدمات
البرمجيات

سنة واحدة

21

عقد تجهيز ونصب
شاشات التداول

$46،500

شركة طريق الخليج للتجارة
العامة

سنة واحدة

22

تأهيل فرع الصليخ

 20،0000،000دينار المقاول ابراهيم حسين

180يوم

23

تأهيل فرع المنصور

$ 1،539،000

المقاول ابراهيم حسين

سنة واحدة

24

ايجار فرع المنصور

$33،000

رئيس الهيئة االدارية لنادي
الكرخ الرياضي

سنة واحدة

25

عقد صيانة نظام ترميز $4،000
واصدار دفاتر صكوك

شركة مدار االرض للتجارة

سنة واحدة

26

عقد تشغيل وصيانة
شبكة ربط المصارف
العراقية

$24،316

البنك المركزي العراقي

سنة واحدة

$400000

شركة ()NCR

120يوم

 27عقد شراء اجهزة
الصراف االلي

 - 2الربح الصايف -:

بلــغ الفائــض القابــل للتوزيــع الــذي حققــه المصــرف لغايــة 2013/12/31
( )37،059،264الــف دينــار وبعــد تنزيــل كل مــن التخصيصــات الضريبيــة البالغــة
( )6،919،827الــف دينــار واالحتياطــي القانونــي البالــغ ( )1،506،972الــف دينــار
عليــه فــأن الفائــض المتراكــم قــد بلــغ ( )28،632،465الــف دينــار وهــو يمثــل االربــاح
غيــر الموزعــة علــى المســاهمين .

 - 3ارصدة االحتياطيات واستخداماتها -:

بلــغ مجمــوع أرصــدة االحتياطيــات والفائــض المتراكــم لعمــل المصــرف لغايــة
 )38،833،264( 2013/12/31الــف دينــار مــوزع علــى الحســابات ادنــاه-:

رقم
الدليل

المبلغ 2013
الف دينار

اسم الحساب

النسبة المبلغ  2012النسبة
الف دينار

2

احتياطي رأسمالي

418،764

1،1

418،764

1

213

احتياطــي قانونــي بموجــب قانــون
البنــك المركــزي العراقــي

9،585،822

24،67

8،078،851

13

214

احتياطي توسعات

196،213

0،50

1،219،639

2

217

الفائض المتراكم

28،632،465

73،73

5،0547،309

84

المجموع

38،833،264

100

60،264،563

100

رسم بياني االحتياطيات
احتياطي قانوني

Legal Reserve
احتياطي توسعات

Expansion Reserve

احتياطي رأسمالي

Capital Reserve
الفائض المتراكم

Accumulated Surplus

 - 4ارصدة التخصيصات واستخداماتها -:
بلــغ مجمــوع ارصــدة التخصيصــات لغايــة  )56،900،649( 2013/12/31الــف دينــار
وهــي موزعــة علــى الحســابات ادنــاه-:
رقم
الدليل

اسم الحساب

المبلغ 2013
الف دينار

النسبة المبلغ  2012النسبة
الف دينار

222

مخصــص الديــون المشــكوك فــي
تحصيلهــا

47،121،279

82،82

37،837،671

88،83

224

تخصيصات الضريبة

6،919،827

12،16

3،000،000

7،04

2251

مخصص هبوط قيمة االستثمارات

1،637،000

2،88

1،637،000

3،85

2255

مخصص ديون  /متعثرة

449،163

0،79

393

-

2252

مخصص تقلبات اسعار الصرف

25،456

0،04

-

-

2257

مخصص فوائ ــد حسابات
المتوقفين عن الدفع

747،924

1،31

119،805

0،28

المجموع

56،900،649

100

42،594،869

100

 –5مبالغ الدعاية والسفر واالعالن والضيافة -:
بلــغ مجمــوع المصروفــات لالغــراض المبينــة فــي ادنــاه ( )1،330،296الــف دينــار
لغــرض دعــم الخدمــات المقدمــة للمصــرف .
المصروفات

رقم الدليل

المبلغ  /الف دينار

3331
3343

دعاية واعالن
السفر وااليفاد

658،613
518،238

3333
3332
3335

الضيافة
نشر وطبع
احتفاالت

54،311
67،870
70

3336

مؤتمرات وندوات

14،770

3334

مصاريف معارض

16،424

المجموع

1،330،296

ثالثاً  /جملس االدارة ومقدار مساهمتهم يف رأس املال املصرف -:
أ /اعضاء جملس االدارة االصليني ومقدار مساهمتهم برأس املال كما يف 2013/12/31
االسم
السيد فاضل جاسم محمد الدباس
شــركة الوئــام لالســتثمار المالــي
يمثلهــا الســيد هيثــم جاســم محمــد
الد بــاس

المنصب

عدد االسهم

رئيس مجلس 30،000،000،000
االدارة
نائب رئيس
المجلس

600،000

شــركة الجيــل الرابــع للتســوق/يمثلها عضو /المدير 21،778،115،095
المفوض
الســيد مهنــد قاســم زغيــر

القطاع
قطاع خاص
قطاع خاص

قطاع خاص

الشــركة العامــة لتجــارة الســيارات
والمكائــن يمثلهــا الســيد محمــود
طــارق محمــود الدهــان

عضو

284،382،706

قطاع عام

شــركة اســوار الــزوراء للتجــارة
والمقــاوالت العامة/يمثلهــا الســيد
زهيــر عبــد الرضــا علــي

عضو

1،888،927،604

قطاع خاص

شــركة كات للصناعــات االســفلتية
والخدمــات النفطيــة يمثلهــا الســيد
سربســت بايــز عبــاس

عضو

1،500،000

قطاع خاص

ب  -اعض��اء جمل��س االدارة االحتي��اط ومق��دار مس��اهمتهم ب��رأس امل��ال كم��ا يف
.2013/12/31
اسم العض ــو

عدد االسهم

قصي عبد الخالق جاسم

221،141،744

احمد سعد غانم

166،573،440

ابراهيم جاسم محمد
عدنان قلم علي

1،260،000
10،000

ت  -امساء اكرب ( )10مساهمني برأس مال املصرف كما يف .2013/12/31
اسم المساهم

عدد االسهم

فاضل جاسم محمد الدباس

30،000،000،000

هيثم جاسم محمد الدباس

30،000،000،000

محمد فاضل جاسم الدباس

22،357،699،192

مريم فاضل جاسم الدباس

27،100،588،879

تبارك فاضل جاسم الدباس

21،886،509،706

علي جاسم محمد الدباس

17،332،039،982

فراس هاني هالل

21،300،000،000

شركة الجيل الرابع للتسوق

21،778،115،095

سربست بايز عباس

22،735،525،714

رسول نوري محمد

22،500،000،000

ث  -احصائية بأعداد املساهمني كما يف .2013/12/31
من

الى

عدد المساهمين

1

100،000

2678

84،148،602

100001

1،000،000

1093

410،190،488

1000001

10،000،000

523

1،694،728،693

10000001

50،000،000

143

3،199،116،942

50000001

100،000،000

18

1،293،348،864

100000001

500،000،000

32

7،170،410،097

500000001

1،000،000،000

9

5،891،770،648

21

280،256،285،666

4517

300،000،000،000

 1،000،000،001فأكثر
المجموع

عدد االسهم

ج – بلــغ مجمــوع جلســات مجلــس االدارة المنعقــدة خــال الســنة  )6( 2013/جلســات
تــم انعقادهــا خــال اوقــات الــدوام الرســمي .
ح – بلغــت الرواتــب واالجــور التــي تقاضاهــا الســيد المديــر المفــوض (ســيف جــواد
الحلفــي) للفتــرة مــن  2013/1/1ولغايــة  2013/4/28راتبــً قــدره ()35،591،652
دينــار.
تــم تعييــن الســيد (مهنــد قاســم زغيــر) مديــرًا مفوضــً للمصــرف بتأريــخ
 2013/4/28وتســلم راتبــً قــدرة ( )95،929،217دينارللفتــرة مــن  2013/4/28ولغاية
. 2013/12/31
خ  -المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس االدارة.
لــم يســتلم أي مــن اعضــاء مجلــس االدارة ايــة مبالــغ مــن المصــرف بشــكل اجــور
او أي نــوع مــن المخصصــات النقديــة او العينيــة االخــرى عــن اجتماعــات مجلــس
االدارة خــال الســنة  .2013حصــل الســادة رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة علــى
المكافــأة التــي اقرتهــا الهيئــة العامــة للمصــرف عــن اعمــال ســنة  2013والبالغــة
( )11،000،000دينــار لرئيــس المجلــس ومبلــغ ( )10،000،000دينــار لــكل عضــو مــن
اعضــاء مجلــس االدارة .

د -العاملون في المصرف
أ  -بلــغ عــدد العامليــن فــي المصــرف ( )531منتســبا» لغايــة  2013/12/31التــي
تتالئــم مــع زيــادة فروعــه العاملــة وتوســع اعمالــه المصرفيــه ممــا يتطلــب كادرًا
ذو كفــاءة عاليــة ومتخصصــة فــي العمــل المصرفــي والتقنيــة الخاصــة بهــذا
النشــاط وفــي ادنــاه اعــداد العامليــن فــي المصــرف خــال الخمــس ســنوات .
السنة

عدد الموظفين

2009

197

2010

240

2011

341

2012

548

2013

531

رسم بياني لعدد العاملين في المصرف

ب – الرواتب واالجور
بلــغ اجمالــي الرواتــب واالجــور للعامليــن لغايــة  )8،108،086( 2013/12/31الــف
دينــار مقارنــة مــع اجمالــي الرواتــب واالجــور لســنة 2012/والتــي بلغــت ()8،036،900
الــف دينــار.
ت  -بلــغ عــدد العامليــن المشــمولين بالضمــان االجتماعــي ( )458منتســبًا وقــد تــم
دفــع مبلــغ ()475،505الــف دينــار عــن التــزام المصــرف تجــاه الضمــان االجتماعــي
لســنة 2013/مقارنة بعدد العاملين المشــمولين بالضمان االجتماعي لســنة2012/
هــو ( )493منتســبًا وتــم دفــع مبلــغ ( )303،386الــف دينــار عــن التــزام المصــرف
تجــاه الضمــان االجتماعــي.
ث -اســماء وعناويــن خمســة مــن منتســبي المصــرف الذيــن تقاضــوا اعلــى دخــل خــال
الســنة 2013
االسـ ـ ـ ـ ــم

العنوان الوظيفي

علي سليم صالح البلداوي

معاون المدير المفوض للشؤون االدارية

احمد رشيد نعوش

معاون المدير المفوض

اخالص كاظم حسين

مدير الفرع الرئيسي

رائد عبد الغني مجيد

مدير قسم الحاسبة

فواز عبد اللطيف رشيد

مدير قسم المساهمين

ج – جدول تصنيف العاملين حسب الشهادات العلمية 2013 /
الشهادة

العدد

ماجستير

2

بكلوريوس

206

دبلوم

64

اعدادية

77

متوسطة فما دون

182

المجموع

531

ح -جدول تصنيف العاملني حسب الدرجة الوظيفية 2013/
الدرجة الوظيفية

العدد

المدير المفوض

1

معاون المدير المفوض

2

مستشاري المصرف

8

مراقب امتثال

1

مدير قسم

29

معاون مدير

27

مالحظ اول

19

م  .مالحظ وباقي العناوين الوظيفية

444

المجموع

531

خ -الدورات التدريبية والندوات واملؤمترات اليت ساهم بها املصرف لسنة 2013

تحــرص وتدعــم ادارة المصــرف انشــطة الــكادر العامــل مــن خــال مشــاركتهم فــي
الــدورات التدريبيــة التــي تتناســب مــع طبيعــة عملهــم فــي التنميــة البشــرية لتنفيــذ
العمليــات المصرفيــة وخدمــة زبائنــه.

ت

عدد
الموظفين

1

47

مكان الدورة

نوع الدورة

داخل المصرف دورة تدريب االستقطاع
دورة تدريب كوادر على وحدة القروض
دورة الوظائف المصرفية
دورة خدمات الزبائن
دورة تدريبية
دورة كافة الوظائف المصرفية
دورة القروض الصغيرة
دورة نظام banks
دورة االكسل

عدد
الدورات
9

2

15

رابطة
المصارف

دورة خاصة في قيادة حوكمة
دورة حسابات جارية وتوفير
دورة مكافحة العمالت المزيفة
دورة غسيل االموال
دورة اعادة اختبار اللغة االنكليزية
دورة تعلم اللغة االنكليزية لالعمال
المصرفية

6

3

39

البنك
المركزي
العراقي

دورة تدريب مدربي غسيل االموال
دورة قانون المصارف
دورة قاعدة البيانات خطاب ضمان
دورة اعداد مدربين اعتمادات
دورة شراء العملة االجنبية
دورة حضور اجتماع نظام متابعة
التسهيالت المصرفية
دورة قانون المصارف
دورة ادارة المخاطر

20

ت

عدد
الموظفين

4

13

5

12

مكان الدورة

نوع الدورة

عدد
الدورات

دورة مواصفات العملة لالصدار
الجديد
دورة ورشة اصالح البيئة القانونية
دورة اعداد مدربين مخاطر
دورة استيراد حوكمة
دورة اساسيات محاسبة مصرفية
دورة ادارة حسابات متبادلة
دورة اعتمادات مستندية
دورة نظام صكوك
دورة شراء العملة االجنبية
دورة اللغة االنكليزية
دورة تدريب مكافحة تزييف
مصرف الخليج دورة خطة تدريب كوادر
دورة االئتمان واالقراض
دورة اعتمادات
دورة انظمة المدفوعات
خارج العراق

ندوة اقامها مصرفturkiy banks
دورة ورشة عمل مصرفية
مؤتمر اجتماع اتحاد المصارف
مؤتمر المؤسسات العالم االسالمي
دورة عروض دورات تدريبية
دورة سويفت
دورة شبكة اتصاالت
دورة نظام المقاصة
دورة القدرات الدولية للتطوير االداري
عمل المؤسسات

4

9

رابعاً  /نشاط قسم احلاسبة االلكرتونيـــة واالنظمة والشبكات اخلاصة بـاملصرف
خالل سنة 2013

تعزيزًا لقوة البنك وقدراته في قطاع الخدمات المصرفية لالفراد فقد ركز عمل البنك
على توفير وتطوير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بما يساهم في كسب
العمالء وتمكين العمالء من انجاز معامالتهم بشكل اسرع وذلك من خالل تطبيق
االنظمة الجديدة للبنك ومن اهمها -:
1 .1تــم التعاقــد مــع شــركة ٍ( )SPACE DATAلتجهيــز المصــرف بأخــر تقنيــات
الحمايــة االمنيــة للبيانــات والتشــفير مابيــن الفــروع واالدارة العامــة للشــبكة
الداخليــة والخارجيــة للمصــرف وتــم تنصيبهــا فــي االدارة العامــة والفــروع .
2 .2تم التعاقد مع شركة (مينا ايتك ) لتوريد نظام الموارد البشرية .
3 .3تــم التعاقــد مــع شــركة ( ) NCRالعالميــة لتوريــد اجهــزة الصرافــات االليــة
لــادارة العامــة وجميــع فــروع المصــرف .
4 .4تــم التعاقــد مــع شــركة ( )MASTR CARDللحصــول علــى رخصــة رســمية نــوع
( )PRINCIPLEوهــي فــي طــور التنفيــذ .
5 .5تــم التعاقــد مــع شــركة ( )SWIFTلتطبيــق نظــام ( )FIRCO FILTERنظــام اللوائــح
الســوداء العالميــة والمحضوريــن وتــم تنصيبهــا فــي االدارة العامة .
6 .6االشــتراك فــي دورات فــي عمــان/االردن بخصــوص انظمــة الحمايــة وحمايــة
البيانــات المهمــة .
7 .7االشــتراك فــي دورات فــي بيروت/لبنــان علــى نظــام اللوائــح الســوداء

(FIRCO

.)FILTER

8 .8تــم اعطــاء دورات للنظــام المصرفــي ( )BANKSلجميــع منتســبي فروع المصرف
(دورات ابتدائية ودورات تخصصية ) .
9 .9تــم تجهيــز الفــروع التــي افتتحــت فــي عــام  2013والفــروع التــي تــم نقلهــا مــن
مــكان الــى اخــر بالشــبكة الداخليــة والخارجيــة لنظــام ( )BANKSوالبالغــة ()6
فــروع وتدريــب كوادرهــا وتجهيزهــا باالجهــزة .
1010تم تفعيل نظام ( )WESTERN UNIONلـ ( )15فرع .

خامساً  -حجم االستريادات والصادرات

لــم يقــم المصــرف بأيــة عمليــة اســتيراد او تصديــر اليــة ســلعة او خدمــة خــال
الســنة .2013

سادساً  -:اثر التسعرية على نتائج نشاط املصرف

يخضــع المصــرف الــى هيــكل اســعار الفوائــد التــي يقررها البنــك المركزي العراقي
واســعار العمليــات المصرفيــة للعمــوالت واالجــور والنفقــات التــي يعتمدهــا فــي
عملــه.

سابعاً  -االحداث اجلوهرية والتوسعات خالل سنة 2013

أوال -:تــم توقيــع عقــد اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن مصرفنــا ومؤسســة التمويــل الدوليــة
( ) IFCالتابعــة للبنــك الدولــي لغــرض األرتقــاء بأعمــال المصــرف وزيــادة امكاناته
ولمــدة ثالثــة ســنوات حيــث يهــدف هــذا األتفــاق الــى التحقــق من توفــر األمكانات
والقــدرات الالزمــة لــدى المصــرف لغــرض أســتيعاب المزيــد مــن فــرص األعمــال
مــن خــال توســيع نطــاق عمالئــه مــن الشــركات العراقيــة والخدمــات المصرفيــة
التــي يقدمهــا ممــا يــؤدي الــى خلــق منــاخ ناشــط وفعــال .كمــا يدعــم االتفــاق
جهــود المصــرف مــن توســيع شــبكة عمالئــه وتخفيــض العمــوالت المقــررة لغــرض
تنميــة اعمالــه التجاريــة ويســاهم ايضــا فــي بنــاء قــدرات المصــرف وتعزيــز
اســتمرارية اعمالــه حيــث ينعكــس بشــكل عــام اثــر هــذا االتفــاق وبوضــوح علــى
القطــاع المصرفــي العراقــي ممــا ســيعطي مصرفنــا الســبق فــي تطبيــق عمليــة
التمويــل واتبــاع أفضــل الممارســات المصرفيــة العالميــة.
كمــا تضمــن االتفــاق قيــام مؤسســة التمويــل الدوليــة بمنــح المصــرف ســقفا
تمويليــً الغــراض فتــح االعتمــادات المســتندية الخارجيــة وفتــح بوابــة للمصــرف
علــى اكثــر مــن  250مصــرف حــول العالــم ممــا يعــزز مــن امكانيــة المصــرف فــي
دعــم وتمويــل التجــارة الخارجيــة لزبائنــه وســيدعم هــذا االتفــاق ايضــً برنامــج
البنــاء التنظيمــي والمؤسســي الــذي يطبقــه المصــرف فــي تقديــم الخدمــات
المصرفيــة للشــركات التجاريــة ورجــال االعمــال بالعــراق وبمــا فــي ذلــك الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة.
ثانيا -:تــم توقيــع عقــد اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن مصرفنــا مــع مجموعــة
( )CT COPORATIONاألمريكيــة لتعيينهــا كوكيــل التعامــات الماليــة للمصــرف
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــدر تعلــق االمــر بقانــون المواطنــة األمريكــي

والتــي تعتبــر مــن المســتندات المهمــة والمطلوبــة فــي توطيــد ايــة عالقــة
مصرفيــة مــع المصــارف األمريكيــة وبعــض المصــارف العربيــة التــي تتعامــل مــع
هــذه المصــارف وتتقيــد بتعليماتهــا حيــث تقــدم الشــركة بموجــب هــذه الوكالــة
خدمــات ماليــة اهمهــا التحقــق مــن التمويــات الماليــة ومــدى خضوعهــا
الجــراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب كونهــا تعتبــر صمــام االمــان
لتلــك الحــاالت .
ثالثًا -:وقــد حصــل مصرفنــا خــال عــام  2013علــى تتويــج بجائــزة (االبــداع والتميــز)
فــي الحفــل الكبيــر الــذي نظمتــه األكاديميــة العربيــة فــي دولــة األمــارات العربيــة
المتحــدة وحصــل علــى الوشــاح االرجوانــي للتميــز والــذي يعــد أعلــى وشــاح يمنــح
فــي هــذه الفعاليــة الدوليــة لــدوره المتميــز والمبــدع وتميــزه بيــن مثيالتــه مــن
المصــارف العربيــة ويأتــي هــذا التتويــج الرائــع بمثابــة تكريــم وامتنــان لحســن
الـعمل والـجودة الـعالية في األداء مـن قـبل مـصرفنا في الـعراق وتـطور امكاناته
فــي العـ ــمليات المصرفيــة المتطــورة والكفــاءة العاليــة فــي األداء والنجــاح فــي
التميــز والعمــل المصرفــي المتكامــل .
التوسعات خالل عام -:2013
تم افتتاح فروع خالل عام  2013في كل من-:
1 .1فرع الصليخ /محافظة بغداد /باشر اعمالة المصرفية بتأريخ .2013/8/12
2 .2فرع جميلة /محافظة بغداد /باشر اعمالة المصرفية بتأريخ .2013/9/8
3 .3فرع الناصرية /محافظة ذي قار /باشر اعمالة المصرفية بتأريخ .2013/5/13
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أ  -المركز المالي للمصرف (الموجودات)
بلــغ حجــم المركــز المالــي للمصــرف (الموجــودات) (  ) 754،864،898الــف دينــار
فــي نهايــة عــام  2013بعــد ان كان ( )706،408،071الــف دينــار فــي نهايــة عــام 2012
محققــا بذلــك ارتفاعــا مقــداره (  )48،456،827الــف دينــار بنســبة زيــادة ( )%6،4
كمــا مبيــن فــي الجــدول التالــي -:

رقم
الدليل

18
15
14
16

المبلغ 2013
الف دينار

اسم الحساب

النسبة

المبلغ 2012
الف دينار

النسبة

الموجودات
النقود

113،743،180

15،06

216،118،063

30،59

االستثمارات
االئتمان النقدي
المدينون

14،103،316
537،829،286
37،565،401

1،87
71،25
4،98

14،397،131
387،398،560
41،255،045

2،04
54،84
5،84

6،84

47،239،272

6،69

100

706،408،071

100

 12 -11الموجــودات الثابتــة ومشــروعات 51،623،715
تحــت التنفيــذ
19
754،864،898
مجموع الموجودات
الحسابات المتقابلة المدينة
(التزامــات الزبائــن لقــاء
العمليــات المصرفيــة (بعــد تنزيل
التأمينــات) لهــا مقابــل

1،214،288،483

1،159،956،545

جدول تطور ارصدة املوجودات للسنوات اخلمسة االخرية 2013 - 2009
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 -1النقد يف الصندوق ولدى املصارف

بلــغ اجمالــي النقــد فــي الصنــدوق ولــدى المصــارف المحليــة فــي نهايــة عــام
 ) 113،743،180 ( 2013الــف دينــار ويمثــل نســبة (  )% 15مــن مجمــوع الموجــودات
والبالغــة (  ) 754،864،898الــف دينــار ونســبة ( )% 32،54مــن مجمــوع الودائــع
والبالغ ــة (  ) 349،519،977ال ــف دينــار.

 -2االستثمارات

أ  -بلغــت ارصــدة االســتثمارات الماليــة فــي االســهم فــي نهايــة عــام  2013مبلغــً قــدره
( )14،103،316الــف دينــار تمثــل مســاهمة المصــرف فــي الشــركات المختلطــة
والخاصــة مقابــل ( )14،397،131الــف دينــار فــي  2012اي بأنخفــاض مقــداره
( )293،815دينــار .
كشف امجالي احملفظة االستثمارية كما يف  2012/12/31قصرية االجل

ت

اسم الشركة

عدد االسهم

كلفة االسهم

معدل سعر
السهم

1

الحديثة لالنتاج الحيواني

437،596،692

439،527،384

1،004

2

بابل لالنتاج الحيواني

1،475،017

4،337،375

2،941

3

العراقية لتصنيع وتسويق التمور

492،315،926

488،796،552

0،993

4

االتحاد الصناعي للمولدات الكهربائية

50،000،000

50،000،000

1،000

5

الشركة الغازية الشمالية

2،019،197،483

1،501،849،332

0،744

6

الوطنية للتوزيع والنشر

833،334

4،250،003

5،100

7

الصناعات المعدنية والدراجات

39،082،806

123،057،247

3،149

8

مصرف البصرة الدولي

86،582،700

115،985،130

1،340

9

مصرف بابل

1،101،185،776

1،186،277،201

1،077

477،906،910

667،466،722

1،397

4،847،815،082

1،065

 12مصرف التجاري العراقي

2،000،000

2،597،669

1،299

 13صناعات الكارتون

849،238،877

1،152،216،828

1،357

 14فندق فلسطين الدولي

48،283،846

934،426،421

19،353

 15شركة الخير لالستثمار المالي

293،743،858

156،636،175

0،533

 16المصرف االهلي العراقي

162،085،123

153،547،278

0،947

 10الوئام لالستثمار المالي

 11مصرف الموصل الدولي للتنمية الدولية 4،552،699،617

المجموع

11،828،786،399 10،614،227،965

كشف امجالي احملفظة االستثمارية كما يف  2012/12/31طويلة االجل
اسم الشركة

ت

معدل سعر
السهم

عدد االسهم

كلفة االسهم

1

شركة الدولي المتحد

2،058،911،350

2،058،911،350

1،000

2

العراقية للكفاالت المصرفية

115،618،000

115،618،000

1،000

3

شركة اتحاد المصارف العراقية

100،000،000

100،000،000

1،000

المجموع

2،274،529،350

2،274،529،350

المجموع الكلي

14،103،315،749 12،888،757،315

ب  -سهم المصرف المتحد لالستثمار في البورصة
ان معــدل ســعر ســهم المصــرف المتحــد فــي ســوق العــراق لــاوراق الماليــة حســب
اخــر جلســة للســوق بتأريــخ  2013/12/26بلــغ ( )1،180دينــار.
ت – جدوى االستثمار في اسهم المصرف
ان المصــرف المتحــد لالســتثمار قــد حقــق قفــزات كبيــرة خــال الســنوات الماضيــة
ومنهــا عامــي  2011و  2012وانــه حقــق نتائــج ممتــازة فــي كافــة المؤشــرات الماليــة
ومنهــا مؤشــر االربــاح فقــد حقــق اربــاح بنســبة ( %20رســملة مجانيــة) لعامــي 2011
و  2012ووصــل رأس المــال مــن ( )150مليــار دينــار الــى ( )250مليــار دينــار والــى
( )300مليــار دينــار دون تحميــل المســاهمين اعبــاء ماليــة.
ث – الشــركات المســاهم فيهــا المصــرف وال تقــل مســاهمته عــن  %10فــي رأس المــال
ولــم يتــم اســتالم ايــة مكافئــة نقديــة او عينيــة مــن قبــل ممثلــي المصــرف.
راس المال
المدفوع

نسبة
مساهمة
المصرف

طبيعة
عمل
الشركة

اسم ممثل
المصرف

اسم الشركة

تأريخ
التأسيس

الشركة الحديثة لالنتاج
الحيواني والزراعي

1991

3،600،000،000

%10

زراعي

السيد سمير
عبد الحافظ
جاسم

الشركة العراقية
لصناعة وتجارة الكارتون
ومستلزماتها

1978

7،590،000،000

%10

صناعي

السيد مهند
قاسم زغير

شــركة الوئــام لالســتثمار
المالــي

2000

2،000،000،000

%10

استثماري السيدة فرح
سمير صبري

ج  -نشــاط شــركة الدولــي المتحــد للتوســط فــي بيــع وشــراء االوراق الماليــة خــال
عــام . 2013
بلغ ايراد الشركة خالل عام 2013

 402،442،368دينار

بلغت المصاريف لعام 2013

 142،946،529دينار

بلغ صافي النشاط لعام 2013

 259،495،839دينار

ضريبة جاري النشاط

 38،924،376دينار

احتياطي الزامي

 11،028،573دينار

االرباح الفعلية

 209،542،890دينار

علمــً ان حجــم التــداول اليومــي للشــركة خــال عــام  2013مــن اجمــال تــداول الســوق
يتــراوح مابيــن .%20 -15
الخطــط المســتقبلية للشــركة  :تــم تقديــم خطــط مســتقبلية مــن قبــل المديــر المفــوض
للشــركة والتــي تــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل الهيئــة التأسيســية للشــركة (المصــرف
المتحــد لالســتثمار) وهــي:
 -1االعالن عن الشركة بمختلف الوسائل
 -2االهتمام بالعالقات الخارجية مع المستثمرين االجانب
 -3زيادة تثقيف منتسبي الشركة (تطوير اللغة االنكليزية)
 -3االئتمان النقدي

حــرص البنــك علــى رفــع كفــاءة توظيــف االمــوال المتاحــة مــن اجــل زيــادة ايراداتــه
مــن جهــة وتعزيــز مشــاركته فــي تمويــل المشــاريع االقتصاديــة المختلفــة مــن
جهــة اخــرى حيــث ارتفــع رصيــد محفظــة االئتمــان النقــدي فــي عــام  2013الــى
( )537،829،286الــف دينــار مقابــل ( )387،398،560الــف دينــار عــام  2012أي بأرتفــاع
مقــداره (  )150،430،726الــف دينــار ويمثــل رصيــد االئتمــان النقــدي ( )%71مــن
قيمــة الموجــودات والبالغــة ()754،864،898الــف دينــار.

 -4املدينون

بلــغ رصيــد حســابات المدينــون ( )37،565،401الــف دينــار فــي نهايــة  2013مقابــل
( )41،255،045الــف دينــار فــي نهايــة عــام 2012اي بأنخفــاض مقــداره ()3،689،644
الــف دينــار ويمثــل رصيــد المدينــون ( )%4،9مــن قيمــة الموجــودات والبالغــة
( )754،864،898الــف دينــار.
 -5املوجودات الثابتة ومشروعات حتت التنفيذ

أ) بلــغ رصيــد الموجــودات الثابتــة بالقيمــة الدفتريــة (  )35،884،699الــف دينــار فــي
نهايــة عــام 2013يقابلــه مبلــغ قــدره ( )24،610،163الــف دينــار فــي نهاية عام 2012أي
بأرتفــاع مقــداره ( )11،274،536الــف دينــار.
ب) بلــغ رصيــد مشــروعات تحــت التنفيــذ ()15،739،016الــف دينــار نهايــة عــام 2013
يقابلــة رصيــد نهايــة عــام  2012مبلــغ مقــداره ( )22،629،109الــف دينــار.
 -6البنود خارج امليزانية

أ -خطابات الضمان -:
بلــغ رصيــد خطابــات الضمــان فــي نهايــة عــام 2013مبلــغ مقــداره ()1،103،196،791
الــف دينــار مقابــل ( )1،125،691،171الــف دينــار عــام .2012
ب  -االعتمادات المستندية -:
بلــغ رصيــد االعتمــادات المســتندية فــي نهايــة عــام  2013مبلــغ قــدره ()88،611،147
الــف دينــار مقابــل ( )43،834،503الــف دينــار فــي نهايــة عــام .2012

حجم االئتمان (حسب نوع النشاط وحجم النشاط ) لغاية 2013/12/31

-1
-2

االئتمان النقدي
االئتمان التعهدي

 - 1االئتمان النقدي
أ  -القروض بالدينار العراقي
نوع النشاط

القروض الزراعية والصيد والغابات
المنجم واستخراج الفحم
الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز
تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

حجم النشاط
الف دينار

665،201
17،723،393
35،993،213

النسبــة%

0،71
18،87
38،33

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

39،528،491

العالم الخارجي

-

-

قروض التشييد والبناء

-

-

المجموع

93،910،298

42،09

100

ب  -القروض  /بالعملة االجنبية (الدوالر)
نوع النشاط

حجم النشاط

النسبة%

الزراعة والصيد والغابات

-

-

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الكهرباء والغاز

-

-

الصناعات التحويلية

164،192

12،17

تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

1،185،000

87،83

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

-

-

العالم الخارجي

-

-

التشييد والبناء

-

-

1،349،192

المجموع

100

 - 3التسهيالت املصرفية  /مكشوف  /الدينار العراقي
حجم النشاط
الف دينار

نوع النشاط

النسبة%

الزراعة والصيد والغابات

923،724

0،25

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الصناعات التحويلية

190،467،540

53

الكهرباء والغاز

186،381

تجار الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

159،809،086

44

النقل والتخزين والمواصالت

10،165

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

2،538،691

0،70

خدمات المجتمع

7،207،100

2

التشييد والبناء

-

-

المجموع

361،142،687

0،05

100

التسهيالت املصرفية/مكشوف/بالعملة االجنبية (الدوالر)
نوع النشاط

حجم النشاط

النسبة%

الزراعة والصيد والغابات

-

-

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الصناعات التحويلية

-

-

الكهرباء والغاز

-

-

80790146،46

100

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

-

-

العالم الخارجي

-

-

التشييد والبناء

-

-

80790146،46

100

تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

المجموع
 - 2االئتمان التعهدي
أ  -خطابات الضمان  /بالدينار العراقي

حجم النشاط
الف دينار

النسبة%

نوع النشاط

الزراعة والصيد والغابات

4،357،843

0،46

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الصناعات التحويلية

121،009،765

12،67

الكهرباء والغاز

58،573،462

6،13

تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

435،294،421

45،59

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

10،808،801

10،13

العالم الخارجي

-

-

التشييد والبناء

324،807،559

34،02

المجموع

954،851،851

100

ب  -خطابات الضمان/بالعملة االجنبية (الدوالر)
نوع النشاط

حجم النشاط

النسبة%

الزراعة والصيد والغابات

-

-

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الصناعات التحويلية

-

-

الكهرباء والغاز

-

-

تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

-

-

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

-

-

العالم الخارجي

-

-

التشييد والبناء

130108802،10

100

المجموع

130108802،10

100

ت  -االعتمادات املستندية/بالعملة االجنبية (الدوالر)
نوع النشاط

حجم النشاط

النسبة%

الزراعة والصيد والغابات

-

-

المنجم واستخراج الفحم

-

-

الصناعات التحويلية

-

-

الكهرباء والغاز

-

-

92013893،28

100

النقل والتخزين والمواصالت

-

-

التمويل والتأمين والعقارات والخدمات

-

-

خدمات المجتمع

-

-

العالم الخارجي

-

-

التشييد والبناء

-

-

92013893،28

100

تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

المجموع

االئتمان النقدي /بالعمله االجنبية

(قروض وتسهيالت مصرفية  /مكشوف)
أ  -القروض  /بالعملة االجنبية (الدوالر)

اسم الحساب

سنة 2012
دوالر

سنة 2013
دوالر

قروض قصيرة االجل/افراد

1،185،000

-

قروض طويلة االجل /افراد

164،192

170،192

قروض قصيرة االجل /شركات

-

-

قروض طويلة االجل/شركات

-

-

1،349،192

170،192

المجموع

ب  -التسهيالت املصرفية /مكشوف/بالعملة االجنبية (الدوالر)

سنة 2013
دوالر

سنة 2012
دوالر

اسم الحساب
طويلة االجل/افراد

4،461،152،04

65،179،053،32

طويلة االجل /شركات

76،328،994،42

3،287،491،44

المجموع

80،790،146،46

68،466،544،76

ب  -املطلوبــــــات

رقم
الدليل

اسم الحساب

النسبة

المبلغ /الف
دينار
2012

25

حسابات جارية وودائع

349،519،977

46،30

246،693،418

34،92

22

التخصيصات

56،900،649

7،54

42،594،869

6،03

26

الدائنون

9،611،008

1،27

106،855،221

15،13

21

رأس المال واالحتياطيات 338،833،264

44،89

310،264،563

43،92

100

706،408،071

100

المطلوبات

المجموع

المبلغ /الف
دينار
2013

754،864،898

النسبة

 - 1الودائع ومصادر التمويل

تشــكل الودائــع بــكل انواعهــا ركنــا هامــا مــن الدعــم المالــي للمصــرف مــن حيــث
اســتقطاب المزيــد مــن ودائــع العمــاء بمختلــف انواعهــا (والحســابات الجاريــة
والتوفيــر والودائــع الجــل وحيــن الطلــب) ممــا يزيــد مــن ثقــة العمــاء بالمصــرف.
حيــث بلــغ رصيــد الحســابات الجاريــة والودائــع فــي نهايــة عــام )349،519،977( 2013
الــف دينــار مقابــل ( )246،693،418الــف دينــار فــي نهايــة عــام  2012أي بأرتفــاع
مقداره ( )102،826،559الف دينار وتشكل نسبة االرتفاع (  )29،42كما يمثل رصيد
الحســابات الجاريــة والودائــع نســبة (  )%103،15مــن رأس المــال واالحتياطــات.
تطور ارصدة احلسابات اجلارية والودائع  2013 - 2009الف دينار

 -2الدائنـــــــون

بلغ رصيد الدائنون في نهاية  ) 9،611،008 ( 2013الف دينار مقابل ()106،855،221
الــف دينــار فــي عــام  2012أي بأنخفــاض مقــداره ( )97،244،213الــف دينــار وتشــكل
نســبة الدائنــون الــى حجــم قيمــة المطلوبــات والبالغــة ( )754،864،898الــف دينــار
(. )% 1،27

 -3رأس املال واالحتياطات

رأس المــال المقــرر والمدفــوع بالكامــل ( )300مليــار دينــار امــا االحتياطــات فقــد
انخفــض رصيدهــا بمبلــغ مقــداره (  )38،833،264الــف دينــار لســنة  2013يقابلــه
رصيــد عــام  2012بمبلــغ مقــداره ( )60،264،563الــف دينــار اي بفــرق مقــداره
( )21،431،299الــف دينــار

احتياطي رأسمالي
احتياطي الزامي بموجب قانون البنك المركزي العراقي
احتياطي توسعات
العجز المتراكم
الفائض المتراكم
المجموع

418،764
9،585،822
196،213
28،632،465
38،833،264

تاسعاً  -كفاية رأس املال

وضعــت لجنــة بــازل حــدًا ادنــى لكفايــة رأس المــال بنســبة ( )% 8كمــا ان تعليمــات
البنك المركزي العراقي اعتبرت الحد االدنى المطلوب ( )% 15وقانون المصارف
رقم ( )94لســنة  2004حدد النســبة ( )%12عليه فقد بلغت نســبة كفاية رأس المال
فــي نهايــة عــام  )%30،50( 2013وهــي تمثــل نســبة مــاءة ماليــة جيــدة للمصــرف.

عاشراً  -االيــرادات

اظهرت نتائج اعمال المصرف لعـام  2013ايرادات اجمالية مقدارها ()75،853،430
ال ــف دينــار مقابــل ( )98،523،377الــف دينــار لعــام  2012أي بأنخفــاض مقــداره
( ) 22،669،947الــف دينــار .والج ــدول ادنــاه يوضــح مقارنــة لمصــادر الدخــل
المختلفــة بيــن عــام  2013وعــام  2012بــاالف الدنانيــر.
اسم الحساب

%

%

المبلغ /
الف دينار
2012
88،924،389

ايرادات العمليات المصرفية

المبلغ/
الف دينار
2013
71،904،518

90،2

94،80

4،1

ايرادات االستثمار

291،847

0،38

4،043،735

االيرادات االخرى

3،657،065

4،82

5،555،253

5،7

المجموع

75،853،430

100

98،523،377

100

دائرة حتليل بنود االيرادات لعام 2013
ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺧﺭﻯ
%4.82

ﺍﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
%0.38

ﺍﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ
%94.80

حادي عشر  -املصروفات

بلـغ اجمالي المصروفات لعام  )38،794،166 ( 2013الف دينار مقابل ()42،705،054
الف دينار لعام  2012أي بأنخفاض مقداره ( ) 3،910،888الف دينار .
اسم الحساب

مصروفات العمليات المصرفية

المبلغ/
الف دينار
2013

%

29،48 11،433،969

48،8 20،854،489

االندثارات (كشف رقم ) 6

1،638،319

المصروفات االدارية (كشف رقم )16

37،28 14،463،463

30 12،898،383

المصروفات التحويلية واالخرى (كشف رقم 29،02 11،258،415 )18

18

المجموع

4،22

المبلغ /
الف دينار
2012

%

100 38،794،166

1،385،120
7،567،062

3،2

100 42،705،054

رسم بياني لتحليل بنود املصروفات لعام 2013

40
30

37.28

29.02

29.48

20
Sales

4.22

10
0
Sales
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ

ﺍﻻﻧﺩﺛﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺭﻯ

بيان نتيجة اعمال الفروع لعام 2013

اسم الفرع

االيرادات
الف دينار

المصروفات الف
دينار

صافي الربح (خسارة)
الف دينار

االدارة العامة

()806،115،271

29،122،709،767

()29،928،825،038

الفرع الرئيسي

67،395،311،558

6،876،311،767

60،518،999،791

فرع المنصور

576،234،472

509،996،030

66،238،442

فرع الكرادة

2،561،342،511

370،490،720

2،190،851،791

فرع الزعفرانية

1،230،624،712

226،308،680

1،004،316،032

فرع شارع الربيع

342،682،824

261،740،341

80،942،483

فرع الجادرية

98،071،897

62،070،965

36،000،932

فرع اربيل

2،930،537،726

348،064،151

2،582،473،575

فرع النجف

261،898،678

217،347،228

44،551،450

فرع كربالء

466،555،892

290،293،059

176،262،833

فرع الديوانية

154،308،216

69،489،326

84،818،890

فرع الموصل

113،999،759

85،095،687

28،904،072

فرع سامراء

96،025،533

29،425،580

66،599،953

فرع تكريت

75،499،645

22،128،374

53،371،271

فرع زاخو

87،103،109

15،075،170

72،027،939

فرع السليمانية

162،153،203

53،269،648

108،883،555

فرع البصرة

47،412،953

113،964،432

()66،551،479

فرع الناصرية

4،628،951

15،541،157

()10،912،206

فرع الفلوجة

20،879،822

72،160،728

()51،280،906

فرع جميلة

23،866،305

11،044،519

12،821،786

فرع الصليخ

10،407،521

21،639،160

()11،231،639

المجموع

75،853،430،016

38،794،166،489

37،059،263،527

اثين عشر  -:الدعاوي القانونية للمصرف

الدعــاوى المقامــة مــن قبــل المصــرف وال زالــت االجــراءات مســتمرة لغايــة
2013/12/31
رقم الدعوى

مرحلة التقاضي

مبلغ الدعوى

ت

المدعي

المدعى عليه

1

المصرف المتحد شركة حضر موت
لالستثمار

/2631ب2013/
محكمة الكرادة

تم احالتها الى خبير
قانوني

132،116،874
مليون دينار

2

المصرف المتحد شركة المجموعة
العراقية
لالستثمار

/2630ب2013/
محكمة الكرادة

تم احالتها الى خبير
قانوني وتم بيع
العقارات بالمزايدة

125،913،146
مليون دينار

3

المصرف المتحد شركة ارض النبا
لالستثمار

/2629ب2013/
محكمة الكرادة

تم احالتها الى خبير
قانوني

23،692،073
مليون دينار

4

المصرف المتحد باسم سعدي وعلي
عزيز
لالستثمار

/2157ب2013/
بداءة الكرخ

اجراءات الدعوى
مستمرة

2،000،000،000
مليار دينار

5

المصرف المتحد حميد رشيد كاظم
وعلي عزيز
لالستثمار

/2156ب2013/
بداءة الكرخ

اجراءات الدعوى
مستمرة

3،670،000،000
مليار دينار

6

/1015ب2013/
المصرف المتحد االمانة العامة
لالستثمار
لمجلس الوزراء وزارة استئناف الرصافة
العدل جمعية الهالل
االحمر

اجراءات الدعوى
مستمرة

مصادرة العقار
العائد للمدعو
عمر سبعاوي

7

المصرف المتحد شركة كلمات
لالتصاالت
لالستثمار

/2623ب2013/
بداءة الكرخ

اجراءات الدعوى
مستمرة

1،350،000،000
مليار دينار

8

المصرف المتحد شركة كيندااوينت/
جمال البدري
لالستثمار

/331ب2013/
المحكمة
التجارية

اجراءات الدعوى
مستمرة

$1،390،000
مليون دوالر

9

المصرف المتحد شركة االمواج
العراقية
لالستثمار

/1849ب2013/
بداءة بغداد
الجديدة

اجراءات الدعوى
مستمرة

651،335،359
مليون دينار

 10المصرف المتحد شركة التقنية
الحزمة العريضة
لالستثمار

/1848ب2013/
بداءة بغداد
الجديدة

اجراءات الدعوى
مستمرة

913،878،392
مليون دينار

 11المصرف المتحد حسام خميس العبد
لالستثمار

/3331ب2013/

اجراءات الدعوى
مستمرة

169،789،242
مليون دينار

 12المصرف المتحد شركة الفداء حسام
خميس العبد شركة
لالستثمار
العبد الدولية
للخدمات المصرفية

/3330ب2013/

اجراءات الدعوى
مستمرة

185،250،000
مليون دينار

ان مجمــوع الدعــاوي المقامــة مــن قبــل المصــرف علــى الغيــر تبلــغ ( )26دعــوى
حيــث ان الدعــاوي التــي حســمت لصالــح مصرفنــا لغايــة  2013/12/31تبلــغ ()14
اربعــة عشــر دعــوى ومبالغهــا ( )2،367،320،019مليــار دينــار و (  )$28،589الــف دوالر
امــا الدعــاوي المقامــة واجراءاتهــا القانونيــة مســتمرة لغايــة  2013/12/31تبلــغ
( )12اثنــا عشــر دعــوى ومبالغهــا ( )9،221،975،086مليــار دينــار و ()$1،390،000
مليــون دوالر .
الدعاوى المقامة على المصرف لغاية 2013/12/31
ت

المدعي

المدعي
عليه

1

زاهر صالح حسين المصرف
المتحد

2

شركة المجموعة
العراقية للتطوير

المصرف
المتحد

3

شركة تسويق
النفط (سومو)

المصرف
المتحد

رقم
الدعوى

مرحلة
التقاضي

مبلغ
الدعوى

/2963ب2012/
تم فتح اضبارة $326،430
/1529س 2012/تنفيذية من
استئناف الرصافة قبل المدعي
في دائرة تنفيذ
الكرادة
1،500،000،000
االجراءات
/4045ب2013/
مليار دينار
مستمرة
بداءة الكرادة
/2920ب2013/

الزالت اجراءات $120،000
الف دوالر
الدعوة
مستمرة لحد
االن

• الدعــاوي المقامــة علــى المصــرف تبلــغ ( )3ثالثــة دعــاوي فقــط ومبالغهــا
( )1،500،000،000مليــار دينــار و (  )$446،430مليــون دوالر والزالــت قيــد المتابعــة
لغايــة . 2013/12/31

الدعاوي املقامة من قبل املصرف ومت كسبها لصاحل مصرفنا لغاية 2013/12/31
مرحلة التقاضي

مبلغ الدعوى

ت

المدعي

قاسم محمد /221ب2012/
عبود

تم كسب الدعوى وتم
فتح اضبارة تنفيذية
برقم 2012/814

6،256،399
مليون دينار

 2المصرف مصلح محمد /725ب2012/
فرحان
المتحد

تم كسب الدعوى
وفتح اضبارة تنفيذية
بالعدد ()2012/977
واالجراءات مستمرة

59،426،226
مليون دينار

 3المصرف
المتحد

حميد عطب
عطيه

/401ب2012/

تم كسب الدعوى
وتم فتح اضبارة
تنفيذية برقم
2012/500واالجراءات
مستمرة

667،000،000
مليون دينار

 4المصرف
المتحد

احمد
حسن عامر
السلطاني

/914ب2013/
بداءة الكرادة

تم كسب الدعوى وفتح 6،250،000
اضبارة تنفيذية بالعدد مليون دينار
 2013/1173وتم تسديد
المبلغ بشكل اقساط
شهرية في مديرية
التنفيذ الكرادة

 1المصرف
المتحد

المدعي عليه

رقم الدعوى

 5المصرف محمد سعيد /2407ب 2013/تم كسب الدعوى وتم
بداءة الكرادة فتح اضبارة تنفيذية
عطا
المتحد
في دائرة التنفيذ
الكرادة واالجراءات
مستمرة
 6المصرف شركة االرض /2158ب 2013/تم كسب الدعوى
الخضراء بداءة الكرادة وتحصيل الدين
المتحد

350،000،000
مليون دينار

50،000،000
مليون دينار

ت

المدعي

7

/2526ب 2013/تم كسب الدعوى وتم
فهد عبد
المصرف
المتحد القادر العاني محكمة الكرخ فتح اضبارة تنفيذية
في دائرة التنفيذ
الكرادة واالجراءات
مستمرة
المصرف شركة القبة /2500ب 2013/تم كسب الدعوى وتم 266،000،000
بداءة الكرادة فتح اضبارة تنفيذية مليون دينار
الذهبية
المتحد
في دائرة تنفيذ الكرادة
واالجراءات مستمرة

8

المدعي عليه

رقم الدعوى

مرحلة التقاضي

مبلغ الدعوى
57،329،081
مليون دينار

المصرف
المتحد

شركة االزرق

/1339ب 2012/تم كسب الدعوى وتم
بداءة الكرادة فتح اضبارة تنفيذية
في دائرة تنفيذ الكرادة
واالجراءات مستمرة

757،914،300
مليون دينار

 10المصرف
المتحد

شركة الندى

/2310ب 2013/تم حسم الدعوى
وكسب القرار
بداءة الكرخ
واالجراءات مستمرة

118،134،013
مليون دينار

 11المصرف
المتحد

شركة انوار
المعارج

/2309ب 2013/تم حسم الدعوى
وكسب القرار
بداءة الكرخ
واالجراءات مستمرة

$18،016

 12المصرف
المتحد

احمد كاظم
زاير

/991ب2013/
بداءة
الكاظمية

تم حسم الدعوى
وكسب القرار
واالجراءات مستمرة

 13المصرف
المتحد

شركة ليث
الرافدين

/2622ب 2013/تم حسم الدعوى
وكسب القرار
بداءة الكرخ
واالجراءات مستمرة

9

 14المصرف شركة االركان /3241ب 2013/تم حسم الدعوى
وكسب القرار
بداءة الكرخ
االربعة
المتحد
واالجراءات مستمرة

11،160،000
مليون دينار
$10،573

17،850،000
مليون دينار

ثالث عشر  -دور الرقابة الداخلية يف عمل املصرف

يقــوم قســم الرقابــة باالعمــال الرقابيــة والتدقيــق علــى كافــة االنشــطة المصرفيــة
التــي تمارســها كافــة االقســام والفــروع العاملــة فــي المصــرف بالشــكل الــذي
يتماشــى مــع الضوابــط والتعليمــات بعمــل المصــرف حيــث تــم تنظيــم برنامــج
تدقيقــي يغطــي كافــة االعمــال المصرفيــة الدارة المصــرف وفروعــه الفعالــة البالــغ
عددهــا ( )20فــرع ليتــم التحــرك عليهــا وتدقيقهــا وفــق توقيــت معيــن اضافــة الــى
تدريــب الــكادر المصرفــي اثنــاء الزيــارات والمتابعــة والمعالجــة اآلنيــة أليــة عمليــة
مصرفيــة خاطئــة بغــض النظــر عــن محــل تواجدنــا بــأي موقــع لكــون شــبكة نظــام
المصرفــي ( )Banksقــد ســمحت التواصــل مــن خــال وجــود وحــدة اشــراف للنظــام
داخــل قســم الرقابــة بعــد التنســيق مــع قســم الحاســبة االلكترونيــة وتلــر خــاص
بســحب التقاريــر والبيانــات واالطــاع علــى الملفــات والســيطرة علــى العمليــات
المصرفيــة ومتابعــة حســاباتنا المتبادلــة مــع البنــك المركــزي العراقــي /بغــداد
وفروعــة فــي ( البصــرة ،الموصــل ،اقليــم كردســتان) والمصــارف المحلية والخارجية
اضافــة الــى قيــام القســم بالجــرد المفاجــىء للموجــود النقــدي وتدقيــق كافــة
عمليــات المصــرف .
ان عمــل الرقابــة الداخليــة اهــم المفاصــل الرقابيــة التــي تؤمــن حركــة المصــرف
مــن ايــة مخاطــر وتحقيــق اداء افضــل لزيــادة ســقف االربــاح والوقــوف علــى جوانــب
الخلــل فــي العمــل المصرفــي وتقويمهــا .

رابع عشر -السياسة احملاسبية

يعمــل المصــرف ومنــذ تأسيســه وفــق النظــام المحاســبي الموحــد للمصــارف
وشــركات التأميــن كأســاس فــي تســجيل وتبويــب وتصنيــف البيانــات المحاســبية
لديــه كمــا يطبــق المصــرف مبــدأ االســتحقاق كأســاس لسياســته المحاســبية عنــد
اعــداد الحســابات الختاميــة حيــث احتســب مخصــص الديــون المشــكوك فــي
تحصيلهــا وفــق النســب المقــررة فــي الالئحــة االرشــادية التــي اصدرهــا البنــك
المركــزي العراقــي وتــم ايضــا معالجــة الحســابات المدينــة والدائنــة المتبادلــة
بيــن فــروع المصــرف بأجــراء المقاصــة فيمــا بينهــا والتــي اصبحــت تنجــز تلقائيـ ـ ـ ــً
فــي الفــروع مــن خــال النظــام المصرفــي (  )Banksامــا بالنســبة لالندثــارات علــى
الموجــودات الثابتــه فقــد اعتمــد المصــرف طريقــة القســط الثابــت بنســبة ( ) %5
لحســاب المبانــي وبنســبة (  ) %20ســنويًا علــى كافــة الموجــودات الثابتــة االخــرى
عــدا االراضــي وحســب ماجــاء فــي نظــام االندثــار رقــم ( )9لســنة  1994وفيمــا يتعلــق
بالعمــات االجنبيــة فيتــم تقييمهــا حســب تعليمــات البنــك المركــزي العراقــي فــي
نشــرة االســعار الصــادرة عنــه وذلــك بســعر صــرف الــدوالر االمريكــي مقابــل الدينــار
العراقــي  1166كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال فــي نهايــة عــام )% 30،50( 2013
وهــي تمثــل نســبة مــاءة ماليــة جيــدة.

 مؤشرات االداء املصريف لعام 2013حساب النقود  /الودائع

%32،54

نسبة السيولة

سياسات توظيف االموال  – 1االستثمارات /اجمالي الودائع
 – 2االئتمان النقدي /اجمالي الودائع
 - 3استثمارات  +ائتمان نقدي  /اجمالي الودائع

%4،03
%153،9
%157،9

نسبة الرافعة المالية

اجمالي الودائع /راس المال +احتياطي راس المال %103،19

نسبة كلف النشاط

 – 1مجموع العمليات المصرفية  /اجمالي الودائع %3،27
%51،14
 – 2مجموع المصروفات  /مجموع االيرادات

نسبة الربحية

 – 1اجمالي االرباح المتحقق/راس المال المدفوع %12،35
 – 2االرب ـ ـ ـ ــاح الصافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المعـ ــدة للتوزي ـ ــع على %9،54
المساهمين/راس المال المدفوع

الربيد االلكرتوني لكافة اقسام املصرف
Fadhilal-dabbas@unitedbank-iq.net
Haithamal-dabbas@unitedbank- iq.net
MUHANAD@UNITEDBANK-Iq.NET
halla@unitedbank-iq.net

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
المدير المفوض
مدير مكتب مجلس االدارة

Unitedbank2004@yahoo.com

مكتب سكرتارية المدير المفوض

Admin-hq@unitedbank-iq.net

قسم الشوؤن االدارية

Ubi-ac@unitedbank-iq.net

قسم الحسابات والشوؤن المالية

audet@unitedbank-iq.net

قسم الرقابة الداخلية

credit@unitedbank-iq.net

قسم االئتمان

Ubi-it@unitedbank-iq.net

قسم الحاسبة االلكترونية

ubi-rtgs@unitedbank-iq.net

شعبة المدفوعات

Legal-dep@unitedbank-iq.net

قسم القانوني

Swift_dep@unitedbank-iq.net

قسم السويفت

aml@unitedbank-iq.net

وحدة غسيل االموال

riskmanagment@unitedbank-iq.net

قسم ادارة المخاطر

commitments@unitedbank-iq.net
Plane-dep@unitedbank-iq.net
intdepartment@unitedbank-iq.net
Ubi-media@unitedbank-iq.net
transfers@unitedbank-iq.net
Ubi-ic@unitedbank-iq.net

مراقب االمتثال
قسم التخطيط وادارة الفروع
قسم الدولي
قسم العالقات واالعالم
شعبة الحواالت
قسم االعتمادات

Ins-encoded@unitedbank-iq.net

الصكوك المرمزة

shares@unitedbank-iq.net

شعبة المساهمين

unitedbank@unitedbank-iq.net
Ubi-treasury@unitedbank-iq.net

االدارة العامة
شعبة الخزينة المركزية

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوان

بغداد/حي الوحدة/م904/ش14/ع69/

بغداد/المنصور/بناية نادي الكرخ الرياضي

بغداد/كرادة داخل /ارخيتة

بغداد/حي الوحدة/م 904/ش 14/ع 69/سيتم نقله
قريبا الى المتطقة الخضراء

بغداد/شارع الربيع/نفق الشرطة

بغداد  /الجادرية

اسم الف ـ ـ ــرع

الفرع الرئيسـي

فرع المنص ــور

فرع الكـ ـ ــرادة

فرع الزعفرانية

فرع الربي ـ ـ ــع

فرع الجادرية

فرع اربي ـ ـ ـ ــل

كشـــف بفروع املصرف املتحــــــد لالستثمار كما يف 2013/12/31
اسم الم ـ ـ ـ ـ ــدير
اخالص كاظم حسين
ميساء محمد محسن
محمد جاسم جودة
محمد سالم عبد الكريم
همسة فيصل هوبي
احمد يوسف العبيدي

اربيل/قرب وزارة العدل/عين كاوة

البريد االلكتـ ـ ـ ـ ـ ــروني
UBI-MAINBRANCH@UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-ALMANSUR@ UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-KARADA@ UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-ALZAFRANI@ UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-ALRABEEA@ UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-ALjadriya@ UNITEDBANK-IQ.NET

جمال اسماعيل خضر

فرع النج ـ ـ ــف

الرقم
الرم ـ ــزي
951
952
953
954
955
956

UBI-AERBIL@ UNITEDBANK-IQ.NET

النجف/حي الغدير

957

علي جواد كاظم

فرع كربـ ـ ــالء

UBI-ALNAJAF@UNITEDBANK –IQ.NET

كربالء/شارع المكتبة المركزية

958

احمد مطشر خشان

فرع الديواني ــة

UBI-KARBALAA@ UNITEDBANK-IQ.NET

الديوانية/شارع المواكب

959

جالل عبد زيد

فرع الموصـ ــل

UBI-DYWANIA@ UNITEDBANK-IQ.NET

الموصل/شارع الجمهورية

960

محمد علي محمد

فرع سـ ــامراء

MUSEL@ UNITEDBANK-IQ.NET

سامراء/قرب ملعب االدارة المحلية

961

غسان عبد النبي حسين

فرع تك ـ ـ ــريت

SAMARAA@ UNITEDBANK-IQ.NET

تكريت/وادي شيشن

962

علي حسين هادي
TAKRET@ UNITEDBANK-IQ.NET

فرع زاخ ـ ـ ـ ــو

963

زاخو/جوار زاخو/قرب االسواق الحرة
ZAKHO@UNITEDBANK-IQ.NET

محمد ياسين حمدان

964

اسم
الف ـ ـ ــرع

اسم الم ـ ـ ـ ـ ــدير

البريد االلكتـ ـ ـ ـ ـ ــروني

كشـــف بفروع املصرف املتحــــــد لالستثمار كما يف 2013/12/31

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوان

فرع السليمانيـة السليمانية/شارع سالم

مروة صالح مهدي

الرقم
الرم ـ ــزي

فرع البص ـ ــرة

فرع الكاظمية

فرع الناصرية

ZAINNAJI@YAHOO.CO.UK

البصرة  /شارع  14تموز قرب قصر السلطان

الكاظمية  /شارع المحيط

الناصرية /شارع النيل

فرع الفلوجة

965

عبد الودود عبد الحميد يعقوب
احمد يوسف محمود
مهدي صالح سلمان

الفلوجة  /حي الوحدة

UBI-BASRAH@UNITEDBANK.IQ.NET
UBI-ALKADHMYA@UNITEDBANK-IQ.NET
UBI-ALNASRYA@UNITEDBANK-IQ.NET

عبد الحافظ محمد جراد

966
967
968
UBI-ALFALUJA@UNITEDBANK-IQ.NET

فرع جميلة

969

بغداد/حي جميلة/مقابل مصرف االقتصاد

UBI-JAMILA@UNITEDBANK-IQ0NET

أيات قاسم مهدي

971

فرع الصليخ

UBI-ALSALEKH@UNITEDBANK-IQ.NET

بغداد/حي الصليخ/مجاور نادي الصليخ
الرياضي

970

هيثم اسماعيل خليل

مهند قاسم زغير
ا لمديـر المفوض

فاضل جاسم محمد الدباس
رئيس مجلس االدارة

