البنك المركزي العراقي
2020/11/30
المالي كما في
الوضع المالي
جداول الوضع
2017/12/31
االولية كما في
جداول
األرقام بآالف الدنانير
رقم الكشف
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2
..

3
4
4
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الموجودات

احتياطى الذهب
نقد أجنبي في خزائن البنك
ارصدة لدى بنوك محلية
ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة لدى بنوك خارجية
أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ األستحقاق
أوراق مالية مستثمرة
أرصدة مجمدة ومحجوزة في الخارج
 -مخصص الحسابات الخارجية الموقوفة

8
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حسابات لدى منظمات دولية
التزامات وزارة المالية
قروض المصارف
 -مخصص القرض الصناعي

11
12
13

14

21

14

6,448,407,258
1,975,022,068
155,837,355

6,884,874,301
1,895,133,799
159,478,609

9,300,969,077
8,928,810,460
29,667,060,740
50,000,000
481,143,873
)(533,861,454

10,440,997,568
9,012,289,914
31,870,254,591
50,000,000
477,201,518
)(533,861,454

12,241,913,929
38,173,740,860
5,371,053
)(5,025,835

12,212,039,175
30,464,324,864
5,257,623
)(5,025,835

1,975,213,497
قروض ممنوحة للمصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
165,559,976
المدينون والموجودات االخرى
)(47,531
 مخصص سلف وقروض موظفي البنكالممتلكات والمعدات والموجودات غيرالملموسة  -تخصيص األندثار 631,357,334
مجموع الموجودات
الحسابات المتقابله المدينه

رقم الكشف
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المبلغ
2020/11/30

109,661,472,660
23,606,944,158
المطلوبات

العملة المصدرة
ودائع المصارف
حواالت البنك المركزي
أرصدة المؤسسات الحكومية
حسابات منظمات دولية
حسابات الفروع
مطلوبات أخرى
رأس المال
االحتياطيات
نتيجة النشاط للسنة الحالية

المبلغ
2020/10/31

المبلغ
2020/11/30
62,603,443,465
21,362,718,138
128,030,886
8,484,984,107
2,237,811,297
)(1,089,504
1,472,768,601
1,000,000,000
10,899,553,991
1,473,251,679

1,892,942,509
165,292,162
)(47,531
628,332,413
105,619,484,226
20,653,287,593
المبلغ
2020/10/31
61,534,310,490
19,336,241,393
163,189,961
6,234,131,639
2,237,825,297
2,017,025
2,256,774,801
1,000,000,000
11,336,170,022
1,518,823,598

مجموع المطلوبات

109,661,472,660

105,619,484,226

الحسابات المتقابلة الدائنة

23,606,944,158

20,653,287,593

كشف األرباح والخسائر للفترة من  2020/1/1لغاية 2020/11/30
األرقام بآالف الدنانير
أسم الحساب

رقم الكشف

المبلغ
2020/11/30

المبلغ
2020/10/31

ايرادات الفوائد والعموالت
22

فوائد األرصدة واألستثمارات الخارجية

792,409,838

752,364,698

22

فوائد داخلية

72,442,287

361,546,844

23

إيرادات العموالت والخدمات المصرفية

329,947,995

296,880,486

مجموع إيرادات الفوائد والعموالت

1,194,800,120

1,410,792,028

ينزل :مصروفات الفوائد
25

فوائد ودائع وحواالت المصارف

28,917,941

25,559,324

25

فوائد حسابات مكشوفة خارجية وعموالت

6,725,409

5,997,230

مجموع مصروفات الفوائد

35,643,350

31,556,554

صافى ايرادات الفوائد والعموالت

1,159,156,770

1,379,235,474

يضاف :االيرادات األخرى

40,629,316

38,861,454

1,199,786,086

1,418,096,928

24

ينزل:المصروفات
26

نفقات أصدارالعملة

44,805,994

44,389,186

27

فروقات تقييم العمالت االجنبية

-425,123,434

-246,798,646

29

المصاريف االدارية العامة

58,233,655

54,251,377

28

النفقات األخرى

48,618,192

47,431,413

مجموع المصروفات

)(273,465,593

)(100,726,670

الفائض (العجز)

1,473,251,679

1,518,823,598

