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القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
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المصرف االهلي العراقي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

(غير مدققة)  2020 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

إيضاحات
2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

1818,058,51710,628,848ايرادات الفوائد

(2,639,839)(4,675,839)19مصروفات الفوائد

13,382,6787,989,009صافي إيرادات الفوائد

2016,096,17914,830,962صافي إيرادات العموالت

29,478,85722,819,971صافي إيرادات الفوائد والعموالت

214,249,5802,368,498أرباح عمالت أجنبية

1,223-                        

407,396799,767إيرادات أخرى

34,137,05625,988,236إجمالي الدخل

(5,502,340)(6,061,718)22نفقات الموظفين

(1,607,515)(2,660,875)استهالكات وإطفاءات

(10,134,166)(7,900,216)23مصاريف تشغيلية أخرى

(633,739)(1,035,712)

                        -(2,230,472)من مخصصات متنوعة (المصروف)

(18,279,733)(19,487,020)إجمالي المصروفات

14,650,0367,708,502قبل الضريبة (الخسارة) الربح 

(2,101,790)(2,997,153)17ضريبة الدخل

11,652,8835,606,712للفترة (الخسارة) الربح 

0 0 

دينــــــــــاردينـــــــــــار

24
0.0470.022

7,203,765

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (خسائر )

الفترة العائد لمساهمي البنك (الخسارة)الحصة األساسية و المخفضة للسهم من  ربح 

من مخصص االنخفاض والخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية (المصروف)

. تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 34 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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المصرف االهلي العراقي

 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة

(غير مدققة)  2020 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

11,652,8835,606,712صافي دخل السنة

(2,498,751)89,734

9,154,1325,696,447مجموع الدخل الشامل للفترة

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات 

المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

. تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 34 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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المصرف االهلي العراقي

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة الموجزة

(غير مدققة)  2020 أيلول 30للفترة المنتهية في 

*أربــاح مــدورةاحتياطي توسعاتاحتياطي القيمة العادلةمخاطر مصرفية عامةإحتياطي إجباريرأس المـال
مجموع حقوق مساهمي 

البنك

(غير مدققة)  2020 أيلول 30
بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

91,1271,000,000980,415256,516,942                           -2020250,000,0004,445,400 كانون الثاني 1الرصيد كما في 

11,652,88311,652,883                           -                           -                           -                          -                          -للفترة (الخسارة) الربح 

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
-                          -                          -                           (2,498,751)-                           -                           (2,498,751)

1,000,00012,633,298265,671,074(2,407,624)                           -250,000,0004,445,400(غير مدققة)  2020 أيلول 30الرصيد كما في  

(غير مدققة) 2019 أيلول 30

257,766,374(1,515,754)1,000,000(117,953)250,000,0003,987,1894,412,892الرصيد في بداية السنة

                           -                           -                           -                           -                          -                          -9رقم -األثر الناتج من تطبيق معيار التقارير المالية الدولي

(81,299)(81,299)-----16رقم -األثر الناتج من تطبيق معيار التقارير المالية الدولي

257,685,075(1,597,053)1,000,000(117,953)250,000,0003,987,1894,412,892(غير مدققة) 2019 أيلول 30الرصيد كما في  

5,606,7125,606,712-----للفترة (الخسارة) الربح 

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

89,734--89,734---خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

                           -                           -                           --                           ---المحول من االحتياطيات 

1,000,0004,009,659263,381,521(28,219)250,000,0003,987,1894,412,892(غير مدققة) 2019 أيلول 30الرصيد كما في  

احتياطيــــات

. تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 34 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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المصرف االهلي العراقي

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة

(غير مدققة)  2020 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

إيضاحات
2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

:األنشطة التشغيلية

14,650,0367,708,502الفترة قبل الضريبة (الخسارة) ربح 

:تعديالت لبنود غير نقدية

2,660,8751,607,515استهالكات وإطفاءات

633,7391,035,712

102,230,472-                                    

                                    -11,867 خسائر بيع ممتلكات ومعدات

20,186,98910,351,729

(90,416,278)(124,423,167)النقص في التسهيالت االئتمانية المباشرة (الزيادة) 

(2,870,128)(10,819,464)النقص في الموجودات األخرى  (الزيادة)

228,731,387101,119,395في ودائع العمالء (النقص) الزيادة 

32,771,481(34,344,182)الزيادة في التأمينات النقدية (النقص)

(5,843,150)172,154الزيادة في المطلوبات األخرى

79,503,71745,113,049صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب المدفوعة

(2,487,553)(2,083,092)ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

77,420,62542,625,496األنشطة التشغيلية  (المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

األنشطة االستثمارية

(527,588)(456,631)استرداد موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة

(35,392,600)(23,309,874)موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر (شراء)

                                    -729بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

(3,115,017)(1,117,556)ممتلكات ومعدات (شراء )

(3,083,973)(1,648,222)موجودات غير ملموسة (شراء )

(42,119,178)(26,531,553)صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

24,711,74910,300,000المتحصل من األموال المقترضة 

(2,907,145)(775,720)تسديد األموال المقترضة

                                    -(8,441)توزيعات أرباح نقدية

(81,299)-16اثر تطبيق المعيار الدولي رقم 

                                    -(690,829)األصل- دفعات التزام عقود االيجار 

23,236,7597,311,556من األنشطة التمويلية  (المستخدم في )صافي التدفق النقدي 

74,125,8317,817,874الزيادة  في النقد وما في حكمه (النقص)صافي 

355,353,380377,599,671النقد ومافي حكمه في بداية السنة

25429,479,211385,417,545النقد ومافي حكمه في نهاية السنة

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

مخصص االنخفاض والخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

 التدني في قيمة أصول مستملكة

. تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 34 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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المصرف االهلي العراقي

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

(غير مدققة)  2020 أيلول 30

معلومات عامة(1)

السياسات المحاسبية(2)

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة  (2-1)

أهم السياسات المحاسبية  (2-2)

 أسس توحيد القوائم المالية الموحدة

تم توحيد القوائم المالية . 2020 أيلول 30تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركة التابعة له والخاضعة لسيطرته كما في 

للشركة التابعة من تاريخ السيطرة، وتتحقق السيطرة عندما يكون المصرف قادراً على إدارة األنشطة الرئيسية للشركة التابعة وعندما يكون معرضاً 

للعوائد المتغيرة الناتجة من استثماره في الشركة التابعة أو يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون قادراً على التأثير في هذه العوائد من خالل 

تشمل . ممارسته السيطرة على الشركة التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين المصرف والشركة التابعة

وموجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة  (إدارة وفروع العراق)القوائم المالية الموحدة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال المصرف 

تأسست الشركة التابعة بمقتضى قانون الشركات العراقي كشركة . ٪ من قبل المصرف100، والمملوكة بنسبة (الشركة التابعة)واحة النخيل 

".مليار دينار عراقي: 2019"مليار دينار عراقي . 2020 أيلول 30مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية، يبلغ رأسمال الشركة التابعة كما في 

.يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس السنة المالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف

يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة المصرف على 

الشركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد 

.المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة

.إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمصرف، وتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف دينار عراقي

 بموجب إجازة التأسيس 1995 كانون الثاني 2هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تأســـس بتاريخ  (المصرف)إن المصرف األهــلي العــراقي 

.، ومركزه الرئيسي مدينة بغداد582/ش . المرقمة م

، وفروعه االثنى (حي الكرادة)يقوم المصرف بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي في مدينة بغداد 

.عشر المنتشرة داخل العراق باألضافة إلى تقديم خدمات الصيرفة وخدمات الوساطة المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وشركته التابعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء 

.الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة

.ان أسهم بنك المصرف األهلي العراقي مدرجة بالكامل في سوق العراق لألوراق المالية
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 السياسات المحاسبية الهامة (3)

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

-أ

-

 8 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -

7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -

التعديالت على اإلطار المفاهيمي -

-

-

-

-

-

-

-

-ب

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد آخر قوائم مالية موحدة 

. باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه2019 كانون األول 31للمصرف للسنة المنتهية في 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل المصرف ألول مرة والنافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في 

:2020أول كانون الثاني 

3 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وفقاً للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية . يعيد هذا التعديل تعريف النشاط التجاري

.ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت المؤهلة للتصنيف كإندماجات أعمال

السياسات المحاسبية والتغيرات "، 8، والمعيار المحاسبي الدولي رقم "عرض القوائم المالية"، 1هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في  (1: ، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى"في التقديرات المحاسبية واألخطاء

تدرج بعض التوجيهات في ( 3توضح تفسير تعريف األهمية النسبية،  (2جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية، 

. حول المعلومات غير الهامة1المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لم يطبق المصرف مبكراً المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى حتى تاريخ اعداد هذه 

:القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

وتتعلق هذه اإلعفاءات بمحاسبة . توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح معدل الفائدة المعياري" - إصالح معدل الفائدة المعياري"

ومع ذلك، يجب أن . والذي ال يجب أن يتسبب بشكل عام في إنهاء محاسبة التحوط (إيبور)التحوط ولها تأثير على إصالح سعر الفائدة بين البنوك 

وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي على عقود قائمة على سعر إيبور، فإن . يستمر تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الدخل

اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع الصناعات

:وتشمل التغييرات الرئيسية. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيمياً معدالً سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير بأثر فوري

.زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية

.إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد

.تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان ما

.مراجعة تعريفات األصل وااللتزام

.إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف

.إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة

اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في الدخل 

.الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للقوائم المالية

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

وغير المطبقة مبكراً
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-

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر(4) 

 والخسارة االئتمانية المتوقعة19-كوفيد

9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (SICR)تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 

وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف 

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في القوائم المالية الموحدة المدققة للمصرف كما في وللسنة 

: وكما يلي 19- وباستثناء أثر انتشار فيروس كوفيد2019 كانون األول 31المنتهية في 

تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   )تصنيف المطلوبات  " عرض القوائم المالية"، 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

( 2022اول كانون الثاني 

أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات " عرض القوائم المالية"، 1 توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث االحقة بعد تاريخ . متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير

" تسوية" عند اإلشارة إلى 1يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم . (على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد)التقرير 

.التزام

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات للجنة تفسير المعايير الدولية 

 وكان 2020للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالية للمصرف التي بدأت في اول كانون الثاني 

.يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمصرف

إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 

.وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف

(2023تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد اول كانون الثاني )المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

واستجابة . ، األمر الذي اثر على األنشطة التجارية واالقتصادية2020في أوائل سنة  (19-كوفيد)تم تأكيد ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد 

.لتقليل األثر على األفراد والشركات (تأجيل السداد)لذلك، أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابير الدعم االقتصادي وأعمال اإلغاثة 

حاالت عدم  (وفقا ألفضل المعلومات المتاحة)قام المصرف باألخذ بعين االعتبار , 2020عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع الثالث من سنة 

 و تدابير الدعم االقتصادي، كما أخذ المصرف في عين االعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي 19- التيقن عن وباء كوفيد 

 والمتعلقة بتصنيف المراحل نتيجة لوجود زيادة جوهرية في 2020 آذار 27واإلرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية بتاريخ 

.(SICR)مخاطر االئتمان 

يواصل المصرف تقييم المؤشرات المختلفة والتي قد تدل على احتمال عدم السداد للمقترضين، مع األخذ بعين االعتبار السبب الرئيسي للصعوبة 

. أو لمدة أطول نتيجة لوضع المقترض المالي19- المالية التي يواجهها المقترض لتحديد ما إذا كان السبب مؤقتاً نتيجة كوفيد

بدأ المصرف بتنفيذ برنامج تأجيل السداد لعمالئه العاملين في القطاعات الحكومية و المحولين رواتبهم للمصرف باالضافة الى عمالء قطاع الشركات 

الصغيرة و المتوسطة المستفيدين من مبادرة البنك المركزي العراقي من خالل تأجيل مبلغ الفائدة والقسط األصلي المستحق لمدة من شهر إلى ثالثة 

.عمر االداة المالية.تعتبر تأجيالت السداد هذه بمثابة سيولة قصيرة األجل لمعالجة أمور التدفقات النقدية للمقترضين. أشهر

يعتقد المصرف أن تمديد فترة تأجيالت السداد هذه ال تعني ,  قد تشير التأجيالت المقدمة للعمالء إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، ومع ذلك

. تلقائيًا وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، مما يستدعي نقل المقترض الى المرحلة الالحقة ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

في هذه المرحلة، ال .  على استئناف الدفعات بانتظام19- تهدف عملية تأجيل السداد لتوفير المساعدة للمقترضين المتضررين من تفشي وباء كوفيد

 عن تلك المرتبطة بالزيادة الجوهرية 19-تتوفر معلومات كافية لتمكين المصرف من التفريق بين الصعوبات المالية قصيرة األجل المرتبطة بكوفيد

في مخاطر االئتمان للمقترضين على مدى
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معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة

:قام المصرف عند دراسة أثر فيروس كورونا، على بعض القطاعات المتأثرة، باألخذ بعين االعتبار عوامل سلبية عديدة منها

األثر على العائدات السياحية . 1

األثر على حواالت المغتربين . 2

األثر على المنح الخارجية . 3

األثر الكلي على الحساب الجاري . 4

:وبالمقابل تم أخذ عددا من العوامل اإليجابية بعين االعتبار، منها

انخفاض أسعار النفط. 1

مبادرات البنك المركزي العراقي . 2

تعليمات البنك المركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد. 3

المبادرات الحكومية. 4

تخفيض أسعار الفوائد. 5

، تم األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الحكومية الداعمة للتخفيف من أثر 2020 أيلول 30عند إعداد كشوفات الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

 في بعض القطاعات باإلضافة إلى تطبيق االجتهاد والحكم الشخصي في التصنيف المرحلي لقطاعات وعمالء محددين ممن لدى 19- كوفيد

، مما أدى إلى تصنيف بعض هؤالء العمالء ضمن مرحلة أكثر 19- المصرف معرفة جيدة بمركزهم المالي ومدى تأثرهم من تفشي وباء كوفيد

تشدداً، ويعود سبب هذا التصنيف لهؤالء العمالء الى توقف اإلنتاج وتراجع العرض والطلب، والخسائر الناجمة عن تعطل أعمال هذه الشركات 

.نتيجة للحظر الشامل وتوقف عمليات التجارة الخارجية والتصدير بسبب اغالق المنافذ الحدودية للدولة

 19- والتي تعرضت بشكل أكبر لوباء كوفيد (من الشركات واألفراد)قام المصرف بإجراء تعديالت على تصنيف مراحل مقترضي قطاعات محددة 

مثل قطاع السياحة وقطاع المطاعم وقطاع النقل وتجارة السيارات وقطع السيارات وبعض القطاعات الصناعية، األمر الذي أدى الى ارتفاع في 

.الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة وفقا للمعلومات المتاحة في حينه

إن تأثير مثل هذه الظروف االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وسوف يواصل المصرف إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم، 

وكما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت لدرجة عالية من عدم التيقن وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن 

 على نتائج أعمال المصرف وحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة واألثر على السيولة في 19- تلك المتوقعة، تتوقع اإلدارة وضوحا أكبر ألثر كوفيد

.نهاية الربع الثالث

 على مؤشرات االقتصاد الكلي إلى 19-تخضع أي تغييرات يتم إجراؤها على الخسائر االئتمانية المتوقعة، والناتجة من تقدير تأثير وباء كوفيد

.مستويات عالية جداً من عدم التيقن، حيث ال يتوفر حالياً سوى معلومات محدودة عن النظرة المستقبلية الخاصة بهذه التغييرات
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نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  (5)

نقد في الخزينة

: أرصدة لدى بنوك مركزية 

حسابات جارية وتحت الطلب

 *(شركة ضمان الودائع  )شركات حكومية  تحت التأسيس 

متطلبات االحتياطي النقدي

**إحتياطيات تامينات خطابات ضمان0006447810001005

صافي األرصدة لدى بنوك مركزية

-            0

*

**

0

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

#VALUE!

بآالف الدنانير 

40,954,316

85,229,658 #VALUE!

41,477,46230,299,858

#VALUE!2,973,149

789,474

77,475,263

160,246,455

 تم البدء بحجز مبالغ احتياطيات تأمينات خطابات الضمان 2017 أيار 29 حسب تعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بتاريخ 

تحتجز هذه المبالغ لدى البنك المركزي العراقي ألغراض مواجهة العجز في . ٪ من قيمة صافي خطابات الضمان7والتي تمثل نسبة 

.تغطية خطابات الضمان المطالب بها والغير مسددة وال يمكن للمصرف التصرف بها

 16782/2/9قام المصرف بالمشاركة في تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع حسب طلب البنك المركزي العراقي في كتابة العدد 

 ألف دينار عراقي، وتجدر اإلشارة الى ان الشركة مازالت تحت التأسيس و 789,474 حيث بلغت قيمة مساهمته 2017/11/21بتاريخ 

.مازال مبلغ المساهمة مودع لدى البنك المركزي العراقي

789,474
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  (6)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

1,929,52924,949,54761,118,66925,090,68063,048,19750,040,226

--
171,224,466145,075,076171,224,466145,075,076

1,929,52924,949,547232,343,135170,165,756234,272,663195,115,302

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعبآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

----

-- 115,755 115,755

115,755 115,755 --اجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (7)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

الموجودات المالية المتوفر لها أسعار سوقية

سندات خزينة حكومية * 

مدرجة في األسواق المالية- أسهم شركات 

الموجودات المالية الغير متوفر لها أسعار سوقية

غير مدرجة في األسواق المالية- أسهم شركات 

:فيما يلي الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

1,641,758

(2,498,751)209,080

المجمـــوع

المجمـــــــــوعبنــوك ومؤسســات مصرفيـــة خارجيــــةبنـوك ومؤسســات مصرفيــــة محليـــة

تأمينات مقابل اعتمادات 

مستندية وخطابات ضمان

بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

 :2020 أيلول 30افصاح الحركة على مخصص التدني على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خالل الفترة المنتهية في 

خسارة التدني على االرصدة و االيداعات

اجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

حسابات جارية

#REF! #REF!

58,054,56137,243,438الرصيد في نهاية الفترة

التغير في القيمة العادلة

37,243,438رصيد أول المدة

23,309,874 (أستبعادات)االضافات 

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

58,054,561

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

408,446

51,706,13230,865,009

مجموع الموجودات المالية الغير متوفر لها أسعار سوقية

37,243,438

6,378,429

6,378,429
6,348,429

مجموع الموجودات المالية المتوفر لها أسعار سوقية

6,348,429

35,392,600

 ٪ و ان 6٫75قام المصرف باالستثمار بسندات الحكومة العراقية بالدوالر األمريكي و المتدولة باألسواق العالمية حيث تم شراء هذه السندات بخصم و يبلغ متوسط نسبة العائد على هذه السندات *

.الفائدة تستحق بشكل نصف سنوي

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

435,220

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

51,270,912

بآالف الدنانير 

30,456,563

بآالف الدنانير 
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بالصافي   – تسهيالت ائتمانية مباشرة  (8)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

(التجزئة)األفراد 

6,6572,720حسابات جارية مدينة

80,025,42440,372,509قروض وكمبياالت

189,181206,267بطاقات االئتمان

الشركات الكبرى

7,912,3107,861,020حسابات جارية مدينة

189,729,578130,623,088قروض وكمبياالت 

منشآت صغيرة ومتوسطة

42,255,15915,156,754قروض وكمبياالت

320,118,310194,222,358*المجمــــوع 

(7,605,454)(9,538,017)فوائد معلقة: ينزل

(17,479,977)(17,652,731)

293,100,316168,964,172صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

00

-

-

-

االنخفاض في القيمة و الخسائر االئتمانية المتوقعة: ينزل

 أيلول 30 ألف دينار عراقي كما في 32٫002٫933تمثل هذه المبالغ صافي األرصدة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً البالغة 

.2019 كانون األول 31 ألف دينار عراقي كما في 13٫414٫238 مقابل مبلغ 2020

٪ من إجمالي التسهيالت االئتمانية 9٫14 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 29٫245٫682بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة مبلغ 

٪  من إجمالي التسهيالت االئتمانية 11٫10 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 21٫566٫775 مقابل مبلغ 2020 أيلول 30المباشرة كما في 

.2019 كانون األول 31المباشرة كما في 

٪ من إجمالي 6٫16 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 19٫707٫666بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة 

 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 13٫961٫321 مقابل مبلغ 2020 أيلول 30التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 

.2019 كانون األول 31٪ من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في في 7٫19
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 :2020 أيلول 30افصاح الحركة على التسهيالت بشكل تجميعي للفترة 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

الرصيد كما في بداية السنة
98,117,67867,068,223

 

   -
29,036,457194,222,357

225,545,34431,832,9384,366,273261,744,556

(135,848,603)(4,288,947)(41,143,134)(90,416,523)التسهيالت المسددة

(1,431,628)1,047,331384,297-

583,119(573,542)(9,577)-

4,482(1,963)(2,519)-

233,246,49957,758,02829,113,783320,118,310

 :2019افصاح الحركة على التسهيالت بشكل تجميعي للعام 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

الرصيد كما في بداية السنة
22,070,76150,454,54621,010,93793,536,244

 على 9اثر تطبيق المعيار الدولي رقم 

األرصدة االفتتاحية
(1,805,924)(1,304,885)(3,258,084)(6,368,893)

20,264,83749,149,66117,752,85387,167,351

118,126,05240,234,47713,838,581172,199,110

(65,144,103)(2,554,977)(22,315,915)(40,273,211)التسهيالت المسددة

(109,569)78,58530,984-

74,861(127,596)52,735-

293,407163,122(456,529)-

98,117,67867,068,22329,036,457194,222,357

البند

الرصيد المعدل كما في بداية السنة

اإلضافات/التسهيالت الجديدة خالل العام

الى المرحلة األولى بالصافي (من)ما تم تحويله 

الى المرحلة الثانية بالصافي (من)ما تم تحويله 

الى المرحلة الثالثة بالصافي (من)ما تم تحويله 

اجمالي الرصيد

البند

اإلضافات/التسهيالت الجديدة خالل العام

الى المرحلة األولى بالصافي (من)ما تم تحويله 

الى المرحلة الثانية بالصافي (من)ما تم تحويله 

الى المرحلة الثالثة بالصافي (من)ما تم تحويله 

اجمالي الرصيد
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:افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي حسب القطاع كما في 

المجموعالمنشــآت الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاالفراد2020 أيلول 30

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

الرصيد كما في بداية السنة
2,368,94015,191,43092,36217,652,732

1,123,9464,031,496716,5875,872,029

(1,413,042)
 

   -
(4,467,168)(164,573)(6,044,783)

(260,104)14,983(197,318)(77,769)الى المرحلة األولى بالصافي (من)ما تم تحويله 

81,529169,5703,141254,240الى المرحلة الثانية بالصافي (من)ما تم تحويله 

5,863(18,125)27,749(3,761)الى المرحلة الثالثة بالصافي (من)ما تم تحويله 

2,079,84414,755,758644,37617,479,978اجمالي الرصيد

المجموعالمنشــآت الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاالفراد2019 كانون األول 31

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

الرصيد كما في بداية السنة
2,353,4298,906,27024,13911,283,838

15,5106,285,16068,2226,368,893

5,208-9414,267الى المرحلة األولى بالصافي (من)ما تم تحويله 

(11,585)809(1,899)(10,495)الى المرحلة الثانية بالصافي (من)ما تم تحويله 

6,377(809)(2,368)9,554الى المرحلة الثالثة بالصافي (من)ما تم تحويله 

2,368,94015,191,43092,36217,652,731اجمالي الرصيد

الفوائد المعلقة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة 

2020 أيلول 30

المجموعالمنشــآت الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفـــراد

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

1,402,5266,200,4782,4507,605,454الرصيد في بداية السنة

242,6202,777,10320,0713,039,794اإلضافات خالل الفترة

(1,107,225)-(948,231)(158,994)االستبعادات خالل الفترة

1,486,1528,029,35022,5209,538,023الرصيد في نهاية الفترة

2019 كانون األول 31

المجموعالمنشــآت الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفـــراد

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

1,423,0513,998,6882,2265,423,965الرصيد في بداية السنة

309,2272,399,7782,4492,711,454اإلضافات خالل السنة

(529,965)(2,225)(197,988)(329,752)االستبعادات خالل السنة

1,402,5266,200,4782,4507,605,454الرصيد في نهاية السنة

 على األرصدة االفتتاحية9اثر تطبيق المعيار الدولي رقم 

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل الفترة
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة  (9)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

أذونات خزينة البنك المركزي العراقي 

اجمالي موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

: تحليل السندات واألذونات

ذات عائد ثابت

المجموع

20,902,346

20,902,346

20,902,346

20,902,346 21,358,977

 ألف21٫206٫766 باالستثمار بأذونات خزينة البنك المركزي العراقي مصدرة من البنك المركزي العراقي بقيمة 2020قام المصرف خالل العام 

.٪2٫9 بمعدل عائد على االستثمار2020دينار عراقي حيث تستحق هذه السندات في تشرين األول و كانون االول من العام 

0

21,358,977

21,358,977

21,358,977

بآالف الدنانيربآالف الدنانير

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)
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موجودات أخرى (10)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

*بالصافي- موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة 

فوائد وإيرادات برسم القبض

تأمينات لدى الغير

ً مصاريف مدفوعة مقدما

حسابات المقاصة

مدينو قطاع خاص

                          -9,014,339**دفعات مقدمة وساطة 

أخرى

المجمـــــــوع

*

**

:فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة

رصيد بداية السنة

(3,039,327)(55,888)استبعادات خالل السنة

(80,433)-ـخسارة تدني خالل السنة

(2,209,285)المردود من  مخصص مقابل العقارات المستملكة خالل السنة (مصروف) ال

رصيد نهاية السنة

572,410

تتطلب تعليمات البنك المركزي العراقي وحسب قانون المصارف العراقي التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها الى المصرف خالل فترة أقصاها سنتين من 

.تاريخ االستمالك وللبنك المركزي العراقي الموافقة على تمديد استمالك العقارات لمرتين

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير 

30,522,23421,933,243

104,94139,905

17,503,315

بآالف الدنانير 

20,581,184

2019 كانون االول 31

(مدققة)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

17,503,315

652,834

493,516

1,416,511

465,557

957,693

1,016,272

3,390,763

1,254,753

بآالف الدنانير 

15,238,142

334,528

.يمثل هذا المبلغ دفعة مقدمة لشراء اسهم المصرف لغرض اعادة بيعها

15,238,14217,503,315

41,891
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ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية(11)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

المجمـــوعخارج العراقالمجمـــوعخارج العراق

273,381281,757-8,377

8,377-273,381281,757المجموع

ودائع عمالء (12)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

أفــــراد
منشآت صغيرة و 

متوسطة
أفــــرادالمجمـــوعشركـات كبرى

منشآت صغيرة و 

متوسطة
المجمـــوعشركـات كبرى

50,531,943-306,143,869356,675,81237,096,447-117,915,019155,011,467

1,554,81733,958,632-31,706,144130,7351,938,49633,775,37532,403,815 ودائع التوفير 

36,212,03860,774,257-50,849,15688,024,55624,562,219-37,175,399ودائع ألجل

155,681,875249,744,356-119,413,486130,735358,931,521478,475,74294,062,481المجمــــوع

0

-

-

-

تأمينــات نقديـــة(13)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

تأمينات مقابل اعتمادات مستندية

تأمينات مقابل خطابات الضمان

تأمينات أخرى

المجمـــــــوع

*حسابات جارية وتحت الطلب

(مدققة) 2019 كانون االول 31(غير مدققة)  2020 أيلول 30

حسابات جارية وتحت الطلب

(مدققة) 2019 كانون االول 31

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

بآالف الدنانير  بآالف الدنانير 

(غير مدققة)  2020 أيلول 30

داخل العراق

8,377

8,377

8,377

داخل العراق

8,377

 الف دينار 15٫273٫990 مقابل 2020 أيلول 30 ألف دينار عراقي كما في 134٫449٫266  تتضمن مبالغ التأمينات النقدية لغرض دخول عمالء المصرف الى نافذة بيع مزاد العملة األجنبية حيث بلغت قيمتها  

.2019 كانون األول 31عراقي كما في 

٪ من 62٫36 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 155٫737٫361 مقابل مبلغ 2020 أيلول 30٪ من إجمالي الودائع كما في 74 الف دينار عراقي أي ما نسبته 354٫580٫127بلغت قيمة الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ 

.2019 كانون األول 31إجمالي الودائع كما في 

٪ من إجمالي الودائع 5٫81 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 14٫520٫214 و 2020 أيلول 30٪ من إجمالي الودائع كما في 2 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 9٫348٫820مبلغ  (مقيدة السحب)بلغت الودائع محجوزة 

.2019 كانون األول 31كما في 

89,506,439

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير 

6,465,035

72,475,579

145,591

55,162,258

بآالف الدنانير 

1,811,009

43,375,730

168,071

9,807,44810,420,234
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أموال مقترضة(14)

:تمثل األموال المقترضة قروض من البنك المركزي العراق و كانت الحركة على هذه القروض كما يلي

رصيد بداية السنة

الممنوح خالل السنة

األقساط  المدفوعة خالل السنة

رصيد نهاية الفترة

-

مخصصات متنوعة(15)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

رصيــد بداية 

السنة

المكــون خالل 

السنة/الفترة

ما تــم رده 

لاليرادات

رصيـد نهاية 

السنة/الفترة

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

4,126,074230,961-4,357,035

4,126,074230,961-4,357,035

رصيــد بداية 

السنة

المكــون خالل 

السنة/الفترة

ما تــم رده 

لاليرادات

رصيـد نهاية 

السنة/الفترة

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

-4,126,074-4,126,074

-4,126,074-4,126,074

13,550,000

(1,707,150)

17,042,850

24,711,749

(775,720)

40,978,879

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير 

5,200,000 17,042,850

(غير مدققة)  2020 أيلول 30

(مدققة) 2019 كانون االول 31

المجمـــوع

المجمـــوع

مخصصات مقابل الخسائر المتوقعة لبنود خارج قائمة المركز المالي

 عام كجزء من خطة البنك 2020 مليار دينار عراقي كما بنهاية أيلول 45٫2قام البنك المركزي العراقي بمنح المصرف األهلي العراقي عدة قروض بمبلغ 

المركزي العراقي لمنح البنوك التجارية قروضاً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ذات فوائد وهوامش إدارية قليلة من أجل تحقيق التنمية األقتصادية 

:واالجتماعية، وكما يلي

 15للقروض التي تزيد عن % 5٫1 مليون دينار عراقي و 15 - 5٪ للقروض التي تتراوح مبالغها بين 4ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها المصرف عن - 1

مليون دينار عراقي

للقروض التي تزيد % 1٫2 مليون دينار عراقي و 15 - 5٪ للقروض التي تتراوح مبالغها بين 0٫8ال تزيد النسبة التي تستوفيها الجهة الضامنة للقرض عن - 2

. مليون دينار عراقي15عن 

للقروض التي % 1٫9 مليون دينار عراقي و 15 - 5٪ للقروض التي تتراوح مبالغها بين 0٫7ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها البنك المركزي العراقي عن - 3

. مليون دينار عراقي15تزيد عن 

مخصصات مقابل الخسائر المتوقعة لبنود خارج قائمة المركز المالي
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ضريبة الدخل(16)

:إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي- أ

الرصيد بداية السنة

تسويات/ ضريبة الدخل المستحقة عن سنوات سابقة 

ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة 

ضريبة الدخل المستحقة

رصيد نهاية الفترة

:تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي- ب

-ضريبة دخل سنوات سابقة

-

-

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي-ج

الربح المحاسبي

أرباح غير خاضعة للضريبة

ً مصروفات غير مقبولة ضريبيا

الربح الضريبي

نسبة ضريبة الدخل 

ضريبة الدخل المستحقة

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

(2,083,092)

12,153

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة

19,900,000

. هذا و لم تقم الهيئة العامة للضرائب بمراجعة هذه الكشوفات حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة2018 و 2017قام المصرف بتقديم كشوفاته لالعوام 

.٪15تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك في العراق 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير 

14,650,036

5,249,964

2,985,000

20.38%

-

15%

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2,296,298

بآالف الدنانير 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

0

2,985,000

60,000

(2,487,554)

2,111,923

بآالف الدنانير 

2,243,179

3,025,984

2,111,923

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

2,985,000

بآالف الدنانير 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2,101,790

2,997,1532,101,790

12,153
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مطلوبات أخرى(17)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

شيكات بنكية مصدقة 

ذمم دائنة

دائنو توزيع أرباح

أرصدة وتعويضات العمالء المتوفين

مصاريف مستحقة غير مدفوعة

فوائد مستحقة غير مدفوعة

مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

حواالت مسحوبة على المصرف

أخرى

المجموع

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

4,474,3101,014,085

737,258787,512

2,001,1272,009,569

795,824861,146

947,470723,649

699,084861,775

66,800361,498

11,086,36610,922,654

807,3543,814,611

557,139488,810
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ايرادات الفوائد(18)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

: تسهيالت ائتمانية مباشرة

 :(التجزئة)لألفراد 

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت

بطاقات االئتمان

الشركات الكبرى

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قروض و كمبياالت

أرصدة لدى البنك المركزي

120فوائد أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

فوائد سندات خارجية

فوائد موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

المجمـــوع

مصروفات الفوائد(19)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

:ودائع عمالء

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع توفير

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

أموال مقترضة

فوائد التزام عقود االيجار 

-أرصدة وإيداعات البنوك والمؤسسات مصرفية المستغلة

المجموع

592,970

6,526,499

581,329

8,487,724

10,628,848

#REF!

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

-

-

53,808

2,405,793

1,392,888

7,671

383,184

#REF!#REF!

164,442

4,675,8392,639,838

156,782-

83,650

795,718

456,631

1,794,664

197,5678,164

823,846753,360

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

527,587

18,058,517

#REF!

2,537,483

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

4,690,294

489

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

27,546

8

1,640,223

35,577
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 صافي إيرادات العموالت(20)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

:عموالت دائنة

عموالت تسهيالت مباشرة

عموالت تسهيالت غير مباشرة

!VALUE#3,457,111عموالت نافذة بيع وشراء العمالت األجنبية

عموالت أُخرى

2,718,7292,690,577حواالت بنكية 

عموالت مدينة

صافي ايرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية(21)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

ناتجة عن إعادة التقييم (خسائر)

التعامل/ أرباح ناتجة عن التداول 

المجموع

نفقات الموظفين(22)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

تأمين موظفين

تدريب الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة

ضريبة مدفوعة عن الموظفين سنوات سابقة 

6,061,7185,502,340المجموع

-3,321

137,235206,160

303,899285,031

426,735461,351

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

5,108,9594,400,760

84,890145,717

(2,627,930)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

(1,273,707)

16,096,179#VALUE!

00

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

(23,569,403)#VALUE!

1,435,500913,244

9,266,02210,037,828

1,846,7481,588,926

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

27,818,983#VALUE!

4,249,580#VALUE!

00
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مصاريف تشغيلية أخرى(23)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

خدمات مهنية واستشارات

إيجارات وخدمات

إتصاالت وانترنت

اشتراكات ورسوم ورخص

إعالنات

صيانة

خدمات قانونية

تأمين

سفر وإيفاد

الوقود والزيوت

قرطاسية

استئجار وسائل نقل وانتقال

ضيافة

1,800 اجور تدقيق الحسابات

التبرعات للغير

غرامات وتعويضات

غرامات وتعويضات سنوات سابقة *

أخرى

المجمـــوع

يمثل حساب تعويضات وغرامات سنوات سابقة  الغرامات التي تم فرضها من قبل البنك المركزي العراقي وحسب كتابهم المرقم * 

وان الرصيد يمثل قيمة الدفعات  ( 2014 - 2013 - 2012) والتي تخص غرامات مزاد العملة للسنوات 9/4/2018 بتاريخ 9/2/9198

مطروح منه قيمة التحصيالت من الزبائن  ( شهر 45حيث تم تقسيط رصيد مبالغ الغرامات المتبقية االجمالية على )المسددة للبنك المركزي 

 والذي يسمح للمصرف بالرجوع على زبائنه 2/11/2016 بتاريخ 16/1004المرتبطين بتلك الغرامات وحسب كتاب البنك المركزي رقم 

.وتحصيل تلك الغرامات 

3,452,159 284,562

273,320361,334

7,900,21610,134,166

312,753321,718

366,086274,803

212,654167,647

384,00054,000

245,256240,774

826,881684,851

174,616437,857

81,672117,868

185,661163,082

20,26429,999

53,310

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

1,304,8231,552,081

1,664,473962,708

1,205,421970,172

330,205285,359

25,7704,445
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(24)

:الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

الفترة العائد لمساهمي البنك (الخسارة) ربح 

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

-

 النقد وما في حكمه(25)

:يتكون النقد ومافي حكمه من اآلتي. ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

195,372,549216,534,006

الحصة األساسية المخفضة للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي البنك 

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير 

11,652,883

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

5,606,712

مخصص االنخفاض والخسائر االئتمانية المتوقعة على 

االرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية
-

250,000,000

دينــار/ فلـس 

250,000,000

دينــار/ فلـس 

 (الخسارة)الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

ربح الفترة العائد لمساهمي البنك
0.047

.ان الحصة األساسية والمخفضة للسهم متساوية حيث لم يقم البنك باصدار أي أدوات مالية قابلة للتحويل الى أسهم ملكية

0.022

234,272,663174,011,277

429,479,210385,417,545المجمـــوع

115,755

(281,757)(5,127,738)
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة(26)

:تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف و الشركة التابعة التالية 

إسم الشركة

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

1,000,0001,000,000 ٪100 ٪100شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء االوراق المالية

:  فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة -

:بنود داخل قائمة المركز المالي

ارصدة لدى البنك االم

ارصدة من البنك االم

:بنود خارج قائمة المركز المالي

3,945,730تسهيالت غير مباشرة

تكلفة اإلستثمارنسبة الملكية

3,707,709

153,780,633

-

.     قام المصرف بالدخول في معامالت مع البنك األم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

بآالف الدنانير 

208,764,965

-

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير 
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القيمة العادلة لألدوات المالية(27)

.ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

:يستخدم البنك الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية

.األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات: المستوى األول

:الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعاله 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

(غير مدققة)  2020 أيلول 30

موجودات مالية 

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
51,706,1326,348,429-

58,054,561

(مدققة) 2019 كانون االول 31

موجودات مالية 

37,243,438-30,865,0096,378,429موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

تشمل هذه األدوات المالية األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك المركزية، التسهيالت اإلئتمانية المباشرة، الموجودات المالية األخرى وودائع 

.العمالء، ودائع البنوك والمطلوبات المالية األخرى

تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر من : المستوى الثاني

.معلومات السوق

.تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق يمكن مالحظتها: المستوى الثالث
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(28)

1)

2)

3)

-

 كفاالت بنكية مؤهلة

رهن أسهم وسندات مالية-

رهن عقارات وأراضي-

رهن سيارات-

-

4)

ويقوم المصرف بتقدير مقاييس الخسارة الناتجة عن التعثر بناءا على تاريخ . الخسارة الناتجة عن التعثر هي حجم الخسارة المحتملة في حالة حدوث تعثر

تراعي نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وقطاع العمل . د األطراف المقابلة المتعثرةضمعدالت استرداد المطالبات 

بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات التجزئة، تعتبر نسبة . للطرف المقابل وتكاليف استرداد أي ضمانات قد تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي

ويتم حسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة . القروض إلى القيمة مقياساً أساسياً في تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر

.الفعلية كعامل خصم

نسبة الخسارة من الضمانةالضمانة

التأمينات النقدية ، كفالة الحكومة ، كفاالت جهات

خارجية مؤهلة
0%

71٪

مخاطر االئتمان

قياس مخاطر االئتمان

 شهرا أو على أساس العمر اعتمادا على ما إذا كان قد حدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 12يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس 

اعتمد المصرف أسلوب التعرض المستقبلي . االعتراف المبدئي بأصل معين أو ما  إذا كان األصل يعتبر أنه قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية

لحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكل أصل، وقد اختبر المصرف الحساب على أساس الشهر لكل من احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر 

.ومستوى التعرض الناتج عند التعثر

(PD)احتمالية التعثر 

يتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف  (PIT)تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ معين 

تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخلياً والتي تشتمل على عوامل كمية . مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات

إذا انتقل الطرف المقابل . ويمكن أيضاً استخدام بيانات السوق عندما تكون متاحة لمعرفة احتمالية التعثر لألطراف المقابلة من الشركات الكبيرة. ونوعية

يتم تقدير احتمالية التعثر مع األخذ بعين االعتبار . أو التعرض بين فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في تقدير احتمالية التعثر المقترنة به
ً .االستحقاقات التعاقدية للمخاطر والمعدالت المقدرة للمبالغ المدفوعة مقدما

الضمانات ومخففات المخاطر / (LGD)الخسارة الناتجة عن التعثر

21%

25٪

52%

26%

(EAD)التعرض عند التعثر

يستخلص المصرف التعرض الناتج عند التعثر من التعرض الحالي للطرف المقابل . يمثل التعرض الناتج عند التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر

. إن التعرض الناتج عند التعثر ألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية. والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء

 شهراً للموجودات المالية التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، 12كما هو موضح أعاله، ووفقاً الستخدام احتمالية التعثر بحد أقصى 

تمتد المدة . يقيس المصرف الخسارة االئتمانية المتوقعة في ضوء مخاطر التعثر خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها لمخاطر االئتمان

.التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق للبنك المطالبة بسداد سلفة أو إنهاء التزام قرض أو ضمان

 شهراً للموجودات المالية التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، 12كما هو موضح أعاله، ووفقاً الستخدام احتمالية التعثر بحد أقصى 

.يقيس المصرف الخسارة االئتمانية المتوقعة في ضوء مخاطر التعثر خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها لمخاطر االئتمان

كفالة الشركة العراقية للكفاالت
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5)

-

-

6)

7)

8)

المعايير الكمية-

-
:المعايير النوعية

•

•

•

•

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

  :لتحديد ما إذا قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان من أي تعرض، يقوم المصرف بمقارنة

 الفترة المتبقية الحتمالية التعثر كما في تاريخ التقارير ، مع

. الفترة المتبقية الحتمالية التعثر لهذه النقطة الزمنية التي تم تقديرها عند االعتراف المبدئي بالتعرض

بالنسبة للتقييم السابق، فإن المصرف سينظر في المعلومات المعقولة والمثبتة ذات الصلة والمتاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري، بما في ذلك

.المعلومات الكمية والنوعية والتحليل بناًء على التجربة التاريخية للبنك والتقييم االئتماني والمعلومات المستقبلية

درجات مخاطر االئتمان

يحدد المصرف أن األداة المالية للشركات واألفراد واالستثمار أنها متعثرة، بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية، عندما تستوفي األداة 

:عامالً أو أكثر من المعايير التالية

. يوماً و أكثر90تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية 

:وفقاً لتعريف لجنة بازل، يعتبر التأخر عن السداد قد حدث فيما يتعلق بمدين معين عند ظهور أي حدث من األحداث التالية

يعتبر المصرف أنه من المستبعد أن يسدد المدين التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل مع عدم رجوع المصرف إلى اتخاذ إجراءات كتحقيق 

.(إذا كان يتم االحتفاظ به)الضمان 

.يضع المصرف التزام االئتمان في حالة عدم االستحقاق

.يقوم المصرف بتكوين مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية بعد حدوث التعرض أو االنخفاض

يعتبر توفر نظام تصنيف ائتماني داخلي للعمالء عنصراً أساسياً في عملية قياس وتقييم المخاطر االئتمانية، حيث تُعتبر مخرجات نظام التصنيف 

االئتماني والمتمثلة بدرجات المخاطر أساس مكونات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث يقوم على تحليل مجموعة من المعلومات المالية وغير 

المالية واالقتصادية وضمن نماذج تصنيف متخصصة تتناسب مع طبيعة التعرض ونوع المقترض، ومنها يتم تحديد التنبؤ بمخاطر التعثر وتطبيق 

.األحكام االئتمانية السابقة فيما يتعلق بانتقال التعرض من تصنيف ائتماني الى اخر

وضع هيكل مدة احتمالية التعثر

يقوم المصرف بجمع معلومات عن األداء والتعثر لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها . درجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أساسية لتحديد احتمالية التعثر

كما يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من وكاالت تصنيف . حسب نوع المنتج والمقترض باإلضافة إلى تصنيف درجة مخاطر االئتمان

.ائتمان خارجية

يستخدم المصرف نماذج إحصائية لتحليل المعلومات التي تم جمعها وعمل تقديرات للفترة المتبقية الحتمالية التعثر على مدى العمر وكيف يتوقع لها أن

.تتغير بمرور الوقت

يشمل هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغييرات في معدالت التعثر والتغييرات في العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي إلى جانب تحليل متعمق 

بالنسبة لمعظم التعرضات، تشمل مؤشرات . على خطر التعثر (على سبيل المثال، الخبرة السابقة في إمهال السداد)لتأثير بعض العوامل األخرى 

وبالنظر في مجموعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، يقوم . (الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة: مثل): االقتصاد الكلي الرئيسية

للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من " الحالة األساسية"المصرف بصياغة وجهة نظر حول 

.ثم يستخدم المصرف هذه التوقعات لتعديل تقديراته الحتماليات التعثر. (انظر أدناه حول استخدام النظرة المستقبلية)سيناريوهات التوقع المحتملة األخرى 

تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

.يقوم المصرف ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسارة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان
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•

•

•

1-

2-

3-

9)

-

-

-

-

 شهرا12ًالخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة : المرحلة األولى

غير المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية - الخسارة االئتمانية على مدى العمر : المرحلة الثانية

المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية- الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر :  المرحلة الثالثة

ك الى تراجع االلتزام المالي الناتج عن إعفاء أو تأجيل لؤدي ذيق المصرف على اعادة هيكلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني بحيث فيوا

.سداد المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى

.تقديم المصرف طلب إلشهار إفالس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق بااللتزام االئتماني للمدين تجاه المصرف

. يوما90ًيكون المقترض متأخراً في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المصرف ألكثر من 

لقد تم تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي يحتفظ بها المصرف، وهي تتوافق مع تعريف التعثر المستخدم في 

تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر ومستوى التعرض الناتج عند التعثر . أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية

.والخسارة الناتجة عن التعثر عبر حسابات الخسارة المتوقعة لدى المصرف

وقد . عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية مدتها اثني عشر شهراً (بمعنى أن التعثر قد زال)تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر 

.تم تحديد هذه الفترة على أساس التحليل الذي يحدد احتمال رجوع أداة مالية إلى حالة التعثر بعد زواله باستخدام تعريفات مختلفة لزوال التعثر

بالنسبة للمخاطر حيث لم يكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها االئتمانية منذ 

نشأتها، يتم االعتراف بجزء الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المرتبط باحتمالية حدوث حاالت التعثر خالل فترة االثني عشر شهراً 

.التالية

بالنسبة للتعرضات االئتمانية، يكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض في 

.قيمتها االئتمانية، يتم االعتراف بجزء الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

:أهمية معايير تصنيف المراحل

بناء على ذلك، يتم . التعرضات في المرحلة الثالثة هي التعرضات االئتمانية التي يملك المصرف أدلة موضوعية على االنخفاض في قيمتها

.تسجيل مخصص محدد لمثل هذه التعرضات

وليس  (التي يتم قياسها باستخدام مخاطر التعثر على مدى العمر) يتم االنتقال من مرحلة إلى أخرى بناء على تقييم التغير في مخاطر االئتمان 

.من خالل المخاطر االئتمانية المطلقة في تاريخ التقرير

2020 يوماً  وأكثر وهي أقصى مدة مسموح بها خالل عام 45تأخر السداد 

. يتم تحديد المرحلة بناء على تقييم الحركة في الجودة االئتمانية للتعرضات منذ االعتراف المبدئي

يتم تقييم الموجودات المالية على أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية 

، وال تزال منهجية المصرف 39ويستخدم هذا نفس المعايير التي ينص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم . المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات

للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بالخسارة بالنسبة و. تجاه المخصصات المحددة دون تغيير

صافية من )االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ويتم احتساب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة 

.بدالً من إجمالي القيمة الدفترية (المخصصات
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:المعايير التالية (المرحلة الثانية)يتضمن تعريف ومعايير إدارة المصرف للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

*

-

-

-

-

*
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-

-

*

-

*

-

:المعايير التالية (المرحلة الثالثة)يتضمن تعريف ومعايير إدارة المصرف للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
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-

-

-

-

*

-
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-

*

-

*

-

10)

 درجة20 درجات فرعية من مقياس مكون من 7انخفاض درجة المخاطر بمقدار 

( 9 ، 8 ، 7)درجة مخاطر العميل 

تصنيفه تحت المراقبة ، الهيكلة ، الجدولة

تجاه عمالء التجزئة (التسهيالت االئتمانية)للتعرضات 

2020 يوماً  وأكثر وهي أقصى مدة مسموح بها خالل عام 45تأخر السداد 

تصنيفه تحت المراقبة ، الهيكلة ، الجدولة

تجاه العمالء من الشركات (التسهيالت االئتمانية)للتعرضات 

2020 يوماً  وأكثر وهي أقصى مدة مسموح بها خالل عام 45تأخر السداد 

 يوماً و أكثر90تأخر السداد 

10درجة مخاطر العميل تبلغ 

الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة

تصنيفه ديون غير عاملة

تجاه عمالء التجزئة (التسهيالت االئتمانية) للتعرضات 

 يوماً و أكثر90تأخر السداد 

 يوما89ً يوماً ولغاية 45 مرتبطة بمستحقات لمدة F  ، باإلضافة إلى درجة مخاطر D ، Eدرجة مخاطر العميل تبلغ 

لدى البنوك والمؤسسات المالية (أرصدة الودائع) للتعرضات 

7 أو 6درجة المخاطر الحالية تبلغ 

بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل (الموجودات المالية) للتعرضات 

C إلى CCCدرجة المخاطر الحالية تبلغ من 

تجاه العمالء من الشركات  (التسهيالت االئتمانية) للتعرضات 

Dدرجة المخاطر الحالية تبلغ من 

 استخدام المعلومات المستقبلية

يقوم المصرف باستخدام النظرة المستقبلية في كل من تقييمه لما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي 

وأثر دورة األعمال واالقتصاد على تعثر العمالء، فقد تم  (Forward Looking)تماشياً مع مبدأ النظرة المستقبلية . وقياسه للخسارة االئتمانية المتوقعة

للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات " الحالة األساسية"إجراء تحليل للعوامل والمؤشرات االقتصادية المؤثرة، حيث تم تحديد وجهة نظر حول 

.(Upside and downside)الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقع المحتملة األخرى 

تصنيفه تحت المراقبة ، الهيكلة ، الجدولة

 يوماً و أكثر90 مرتبطة بمستحقات لمدة Fدرجة مخاطر العميل 

لدى البنوك والمؤسسات المالية (أرصدة الودائع) للتعرضات 

8درجة المخاطر الحالية تبلغ 

بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل (الموجودات المالية) للتعرضات 
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11)

-
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-

1-
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4-

-

1-

2-

3-

-

1-

2-

3-

قام المصرف بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل المعلومات 

.ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان (الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة: مثل)التاريخية، قام بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي 

تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر والخسائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية استناداً إلى تحليل المعلومات

.التاريخية على مدى السنوات الخمس الماضية

9حاكمية تطبيق معيار التقارير المالية رقم 

.اإلشراف والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية في المصرف باتخاذ الخطوات الالزمة لتطبيق المعيار 

.االطالع على التقارير الرقابية الدورية حسب المتطلبات ورفع التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة 

.التوصية للمجلس بالتعديالت على نموذج األعمال ، ومنهجيات القياس والتقييم ، والسياسات واإلجراءات 

:لجنة التدقيق 

.ستكون الجهات الموضحة أدناه مشاركين رئيسين وبما يرتبط بأعمالهم في تطبيق المعيار بشكل فعّال ومتكامل 

:مجلس اإلدارة 

.الموافقة على  وثيقة تطبيق المعيار و المهام و المسؤوليات الواردة فيها 

.الموافقة على  السياسات والفرضيات و النماذج المستخدمة والخاصة بتطبيق المعيار

الموافقة على التعديالت التي يمكن أن تؤثر على نموذج األعمال ، استراتيجية المصرف ، ومنهجيات القياس والتقييم للعملية االئتمانية ، وأنظمة 

.التصنيف االئتمانية ، وآلية التسعير و الضمانات للمنتجات االئتمانية أو األصول التي تقع ضمن المعيار 

ضمان قيام المصرف بإدارة مخاطرة االئتمانية ضمن أفضل الممارسات المناسبة بما فيها أنظمة رقابية فعّالة ضمن العملية االئتمانية تضمن 

.المخصصات الالزمة بناء على نموذج األعمال المعمول به في المصرف / تحديد واضح لحجم التحوطات 

التوصية للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالتعديالت على نموذج األعمال ، ومنهجيات القياس والتقييم ، والسياسات 

.واإلجراءات المعدلة 

.مراجعة كافة التعديالت على العملية االئتمانية نتيجة تطبيق المعيار للتأكد من تماشيها لمتطلبات المعيار

.التأكد من تطبيق المصرف لكافة متطلبات المعيار

التأكد من كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة المرصودة من قبل المصرف وتوافقها مع محافظ المصرف

:لجنة إدارة المخاطر الداخلية 

 .9االطالع والموافقة على التقارير الرقابية الدورية حسب المتطلبات وتوصيات لجنة تطبيق معيار 

.رفع التوصيات الالزمة إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

:لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

.التوصية لمجلس اإلدارة على وثيقة وخطة تطبيق المعيار 
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:إدارة المخاطر-

1-

2-

3-

4-

5-

:اإلدارة المالية -

1-

2-

3-

:مراقبة االئتمان-

1-

2-

3-

-
:إدارة التدقيق الداخلي 

1-

2-

3-

.مراجعة وثيقة تطبيق المعيار و المهام و المسؤوليات الواردة فيها لضمان االمتثال لمتطلبات المعيار 

.التأكد من تطبيق المصرف لكافة متطلبات المعيار

.التأكد من كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة المرصودة من قبل المصرف وتوافقها مع محافظ المصرف 

.إعداد نماذج األعمال وسياسة و إجراءات التصنيف والقياس لألدوات المالية حسب المعيار

تصنيف و قياس األصول المالية

عكس نتائج احتساب الخسائر المتوقعة على بيانات المصرف

تعريف تصنيف المراحل لكل عميل

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل عميل

تحديث بيانات العميل لتتناسب مع احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

.التنسيق ما بين اإلدارات والدوائر بهدف إدارة عملية تطبيق المعيار 

.تحديد منهجيات ومعايير  التصنيف واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

.المساعدة في تحديد متطلبات المعيار الواجب توفرها بالمصرف وحسب تحليل الفجوة 

.المساعدة في مراجعة منهجيات ومعايير نماذج األعمال المقترحة والمستخدمة 

.تقييم تأثير تطبيق المعيار على نسبة كفاية رأس المال 
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إن تأثير مثل هذه الظروف االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وسوف يواصل المصرف إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم، وكما 

هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت لدرجة من عدم التيقن وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة، 

. على نتائج أعمال المصرف وحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة واألثر على السيولة في نهاية الربع الثاني19- تتوقع اإلدارة وضوحا أكبر ألثر كوفيد

 إالّ أن الغييرات التي تم إجراؤها على الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على مؤشرات 19- عل الرغم من استمرارية حالة عدم اليقين من أثر وباء كوفيد 

.االقتصاد الكلي تعكس درجة مقبولة من التوقعات والنظرة المستقبلية الخاصة بهذا األثر

 19- ، تم األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الحكومية الداعمة للتخفيف من أثر كوفيد2020 أيلول 30عند إعداد كشوفات الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

في بعض القطاعات باإلضافة إلى تطبيق االجتهاد والحكم الشخصي في التصنيف المرحلي لقطاعات وعمالء محددين ممن لدى المصرف معرفة جيدة 

، مما أدى إلى تصنيف بعض هؤالء العمالء ضمن مرحلة أكثر تشدداً، ويعود سبب هذا التصنيف 19- بمركزهم المالي ومدى تأثرهم من تفشي وباء كوفيد

لهؤالء العمالء الى توقف اإلنتاج وتراجع العرض والطلب، والخسائر الناجمة عن تعطل أعمال هذه الشركات نتيجة للحظر الشامل وتوقف عمليات التجارة 

.الخارجية والتصدير بسبب اغالق المنافذ الحدودية للدولة

:قام المصرف عند دراسة أثر فيروس كورونا، على بعض القطاعات المتأثرة، باألخذ بعين االعتبار عوامل سلبية عديدة منها

األثر على العائدات السياحية . 1

األثر على حواالت المغتربين . 2

األثر على المنح الخارجية . 3

األثر الكلي على الحساب الجاري . 4

:وبالمقابل تم أخذ عددا من العوامل اإليجابية بعين االعتبار، منها

انخفاض أسعار النفط. 1

تعليمات البنك المركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد. 2

المبادرات الحكومية ومؤسسة الضمان االجتماعي . 3

تخفيض أسعار الفوائد. 4

: ، قامت المصرف بإجراء التعديالت التالية ، األمر الذي أدى الى ارتفاع في الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة 19- وكنتيجة لدراسة أثر وباء كوفيد 

و  (Downside)في حين بلغت لكل من مستوى  (%60)للؤشرات االقتصادية ما نسبته  (Base Case)بلغت نسبة احتمالية سيناريو مستوى . 1

(Upside)  على التوالي (%0)و  (%40)ما نسبته

(High Risk) ، حيث ارتفع تقييم مخاطرها في أغلبها ليقترب إلى 19- تعديل تقييم مخاطر القطاعات االقتصادية المتأثرة نتيجة لوباء موفيد . 2

والمرتبطة بتقييم مخاطر كل قطاع اقتصادي ، بما يتماشى مع توقعات ارتفاع نسبة التعثر وتحقق سيناروهات  (%PD)تعديل نسبة احتمالية التعثر . 3

العوامل االقتصادية

، حيث ارتفعت نسب االقتطاعات والفترة المتوقعة لالسترداد لكل من الضمانات العقارية ، رهونات  (%LGD)تعديل نسب الخسارة عند التعثر . 4

السيارات واآلالت ، واألسهم المرهونة
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: بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة(29)

المجموع سنوات5من سنة لغاية لغاية سنة(غير مدققة)  2020 أيلول 30

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

280,425,645-280,425,645

3,843,497694,0704,537,567

55,024,0924,843,31459,867,406

339,293,2345,537,384344,830,618

المجموع سنوات5من سنة لغاية لغاية سنة(مدققة) 2019 كانون االول 31

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

300,283,1661,581,039301,864,205

1,344,605-1,344,605

49,258,9951,571,26050,830,255

350,886,7663,152,299354,039,065

االعتمادات والقبوالت

السقوف غير المستغلة

الكفاالت

االعتمادات والقبوالت

السقوف غير المستغلة

الكفاالت
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(خارج قائمة المركز المالي )ارتباطات والتزامات محتملة (30)

:ارتباطات والتزامات ائتمانية 

اعتمادات صادرة

اعتمادات واردة معززة

: كفاالت 

دفع- 

حسن تنفيذ- 

أخرى - 

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

المجموع

(31)
معلومات عن قطاعات أعمال المصرف

:معلومات عن أنشطة المصرف.1

.يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى : حسابات األفراد-

-

.يتعلق نشاط هذا القطاع بالترتيبات الخاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات االكتتاب : التمويل المؤسسي-

.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال المصرف:  الخزينة-

:فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف موزعة حسب األنشطة

أخــرىالخزينةالمؤسساتاألفــراد

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

2019 أيلول 30

(غير مدققة)

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

5,363,36126,702,4227,120,8982,254,14441,440,82529,901,782

293,336(811,320)(115,755)-                    (633,739)(1,035,712)

3,349,90023,568,1554,331,1182,254,14433,503,31725,155,031

-                     -                   -                    -                    (18,853,281)(17,244,021)

-                     -                   -                    -                    14,650,0367,708,503

-                     -                   -                    -                    (2,997,153)(2,101,790)

11,652,8835,606,712

76,587,415216,512,901352,169,950217,319,225862,589,491669,808,025

119,581,557414,056,44341,260,63622,019,781596,918,417406,426,504

-                     -                   -                    -                    -                       30,397

-                     -                   -                    (2,660,875)(2,660,875)(1,607,515)

:يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقاً للتقارير الصادرة بخصوص قطاعات األعمال الرئيسية التالية

.يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات : حسابات المؤسسات

المجمـــــوع

إجمالي اإليرادات

مخصص تدني التسهيالت 

اإلئتمانية المباشرة

نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير موزعة

قبل الضرائب (الخسارة)الربح  

ضريبة الدخل

صافي ربح الفترة

إجمالي موجودات القطاع

اجمالي مطلوبات القطاع

مصاريف رأسمالية

اإلستهالكات واالطفاءات

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانير

301,864,205

46,401,728

5,551,337

42,582,796

2,696,121

1,344,605

400,440,792 390,832,307

4,537,567

4,303,600

50,609,690

4,954,115

46,001,690

280,425,645

بآالف الدنانير

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 
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معلومات التوزيع الجغرافي.2

: فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات المصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي

2020 أيلول 30

(غير مدققة) 

 كانون االول 31

2019

(مدققة)

 أيلول 30

2020

(غير مدققة) 

 كانون االول 31

2019

(مدققة)

 أيلول 30

2020

(غير مدققة) 

2019 كانون االول 31

(مدققة)

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

إجمالي اإليرادات
41,440,70540,761,655120-41,440,82540,761,655

630,246,356461,872,030232,343,135170,165,756862,589,491632,037,786مجموع الموجودات

المصاريف الرأسمالية
11,86735,987--11,86735,987

إدارة رأس المال(32)

وصف لما يتم اعتباره رأس مال-

متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال-

بنود رأس المال االساسي

(المدفوع)رأس المال المكتتب به 

3,209,3485,127,677كفاية االحتياطيات المعلنة

(8,653,609)األرباح المدورة

مجموع رأس المال األساسي

بنود رأس المال االضافي

التخصيصات العامة

مجموع رأس المال المساند

مجموع رأس المال االساسي والمساند

مجموع الموجودات الخطرة المرجحة داخل الميزانية

مجموع الموجودات الخطرة المرجحة خارج الميزانية

(٪)نسبة كفاية رأس المال 

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي، يتكون رأس المال من رأس المال األساسي والذي يشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات المعلنة واألرباح أو الخسائر 

المتراكمة

يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف، يمارس المصرف نشاطاته بشكل رئيسي في جمهورية العراق التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس 

.المصرف نشاطات دولية خارج العراق

المجموعخارج العراق  داخل العراق  

يقوم المصرف بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل هذا ولم يقم المصرف بأية تعديالت على األهداف 

والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة

 مليار دينار عراقي 250 قرار بزيادة رأس مال كافة المصارف العاملة في العراق إلى 2010 أيلول 28 و27أصدر البنك المركزي العراقي في جلساته المنعقدة بتاريخ 

:وذلك على النحو التالي

2011 حزيران 30 مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي في تاريخ 100زيادة رأس مال المصرف إلى - 

2012 حزيران 30 مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي في تاريخ 150زيادة رأس مال المصرف إلى - 

2013 حزيران 30 مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي في تاريخ 250زيادة رأس مال المصرف إلى - 

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي، ان البنود ادناه كما هي ظاهرة في القوائم المالية  (الطريقة المعيارية)يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لالسلوب البسيط 

:الموحدة حسب األنظمة العراقية الصادرة عن البنك المركزي العراقي

(غير مدققة) 2019 أيلول 30(غير مدققة)  2020 أيلول 30

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

12,041,5256,639,863

250,000,000250,000,000

244,555,739253,530,862

(1,596,815)

12,041,5256,639,863

43.40%61.28%

256,597,264260,170,726

363,911,758199,885,216

227,304,835224,652,456
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القضايا المقامة على المصرف(33)

أرقام المقارنة (34)

.2019 كانون األول 31 و في 2020 أيلول 30ال يوجد قضايا مقامة على المصرف األهلي العراقي وذلك ضمن النشاط الطبيعي كما في 

 2019 لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة لعام 2020 أيلول 30تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لنهاية الفترة المنتهية في 

.2019 ولم ينتج عن اعادة التبويب اي اثر على االرباح وحقوق الملكية لعام 2019 أيلول 30وأرقام القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لنهاية الفترة المنتهية في 
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