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المصرف االهلي العراقي
قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة

(غير مدققة)  2021 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

إيضاحات
 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

1742,568,53418,058,517الفوائد الدائنة

(4,675,839)(12,212,663)18الفوائد المدينة

30,355,87113,382,678صافي إيرادات الفوائد

1923,408,58516,096,179صافي إيرادات العموالت

53,764,45629,478,857صافي إيرادات الفوائد والعموالت

205,070,7734,249,580أرباح عمالت أجنبية

1,610,917408,619إيرادات أخرى

60,446,14634,137,056إجمالي الدخل

(6,061,718)(8,639,141)21نفقات الموظفين

(2,660,875)(4,622,290)استهالكات وإطفاءات

(7,900,216)(20,965,393)22مصاريف تشغيلية أخرى

(3,162,491)(633,739)

(2,230,472)(1,574,706)التدني في قيمة األصول المستملكة وفاء لديون

(19,487,020)(38,964,021)إجمالي المصروفات

21,482,12514,650,036قبل الضريبة (الخسارة) الربح 

(2,997,153)(4,774,393)15ضريبة الدخل

16,707,73211,652,883للسنة (الخسارة) الربح 

00

دينــــــــــاردينـــــــــــار

230.0670.047
#REF!

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

مصروف مخصص االنخفاض والخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

. تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 32 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



المصرف االهلي العراقي
 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة

(غير مدققة)  2021 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

16,707,73211,652,883صافي دخل السنة

2,688,638(2,498,751)

19,396,3709,154,132مجموع الدخل الشامل للفترة

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

. تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 32 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



المصرف االهلي العراقي
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة

(غير مدققة)  2021 أيلول 30للفترة المنتهية في 

أربــاح مــدورةاحتياطي القيمة العادلةاحتياطي توسعاتإحتياطي إجباريرأس المـال
مجموع حقوق مساهمي 

البنك
بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير (غير مدققة)  2021 أيلول 30

52,974,864307,294,926(2,120,714)2021250,000,0005,440,7761,000,000 كانون الثاني 1الرصيد كما في 

16,707,73216,707,732                   -                   -                   -                  -للفترة (الخسارة) الربح 

-40,647(40,647)                   -                   -                  -تحويل أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-                  -                   -                   2,729,285-                   2,729,285

(20,000,000)(20,000,000)                   -                   -                  -(30)توزيعات نقدية حسب االيضاح رقم 

250,000,0005,440,7761,000,000567,92549,723,243306,731,944(غير مدققة)  2021 أيلول 30الرصيد كما في  

(غير مدققة) 2020 أيلول 30

250,000,0004,445,4001,000,00091,127980,415256,516,942الرصيد في بداية السنة

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)

12,633,298265,671,074(2,407,624)250,000,0004,445,4001,000,000(غير مدققة) 2020 أيلول 30الرصيد كما في  

احتياطيــــات

. تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 32 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



المصرف االهلي العراقي
 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

(غير مدققة)  2021 أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

إيضاحات
 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 
:األنشطة التشغيلية

21,482,12514,650,036 ربح الفترة قبل الضريبة
:تعديالت لبنود غير نقدية

4,622,2902,660,875استهالكات وإطفاءات
3,162,491633,739
1,574,7062,230,472

68711,867 خسائر بيع ممتلكات ومعدات
30,842,29920,186,989

التغير في الموجودات والمطلوبات
(124,423,167)(304,414,892)في التسهيالت االئتمانية المباشرة (الزيادة) 
(10,819,464)(10,090,033)في الموجودات األخرى (الزيادة) 
(43,856,711)(9,232,545)(أحتياطيات حسب متطلبات البنك المركزي )في االرصدة مقيدة السحب لدى البنك المركزي  (الزيادة) 

237,998,809228,731,387 الزيادة في ودائع العمالء
(34,344,182)93,084,101في التأمينات النقدية (النقص)الزيادة 

9,877,349172,154الزيادة في المطلوبات األخرى
48,065,08935,647,005صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب المدفوعة

(2,083,092)(5,000,000)ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
43,065,08933,563,913األنشطة التشغيلية  (المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

األنشطة االستثمارية
(456,631)(30,758,620)موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة (شراء)

(23,309,874)(1,332,705) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
                        -62,383المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

729                                    -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
(1,117,556)(13,867,810)ممتلكات ومعدات (شراء)
(1,648,222)(5,577,156)موجودات غير ملموسة (شراء)

(26,531,553)(51,473,908)صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية 
األنشطة التمويلية

40,385,32524,711,749المتحصل من األموال المقترضة 
(775,720)(11,258,962)تسديد األموال المقترضة

(8,441)(17,271,358)توزيعات أرباح نقدية
(690,829)(173,067)األصل- دفعات التزام عقود االيجار 

11,681,93923,236,759من األنشطة التمويلية  (المستخدم في )صافي التدفق النقدي 
3,273,12030,269,120في النقد وما في حكمه (النقص)صافي الزيادة 

375,335,633355,353,380النقد ومافي حكمه في بداية السنة
23378,608,753385,622,500النقد 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

ألف دينار والذي يمثل حساب احتياطي تعديل أسعار الصرف المسجل في السنة السابقة الى الرصيد االفتتاحي لحساب النقد وما في حكمه ليصبح الرصيد  ( 33٫202٫477 )تم إضافة مبلغ *
.الف دينار  (375,335,633)المدور من السنة السابقة 

. تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها و مع تقرير التدقيق المرفق 32 إلى رقم 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



المصرف األهلي العراقي
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

2021 أيلول 30للتسعة اشهر المنتهية في 

معلومات عامة(1)

السياسات المحاسبية(2)
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة(2-1)

 أسس توحيد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة(2-2) 
 2021 أيلول  30تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كل من القوائم المالية للمصرف والشركة التابعة له والخاضعة لسيطرته كما في 

تم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة من تاريخ السيطرة، وتتحقق السيطرة عندما يكون المصرف قادرًا على إدارة األنشطة الرئيسية للشركة . 
التابعة وعندما يكون معرضًا للعوائد المتغيرة الناتجة من استثماره في الشركة التابعة أو يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون قادرًا على التأثير 
في هذه العوائد من خالل ممارسته السيطرة على الشركة التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين المصرف 

 (إدارة وفروع العراق)تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال المصرف . والشركة التابعة
تأسست الشركة التابعة . ٪ من قبل المصرف100، والمملوكة بنسبة (الشركة التابعة)وموجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المال العراقي 

بمقتضى قانون الشركات العراقي كشركة محدودة المسؤولية، وقد تم تعديل اسم الشركة من شركة واحة النخيل للوساطة الى شركة المال العراقي 
. مليار دينار عراقي2021 أيلول 30 و يبلغ رأسمال الشركة التابعة كما في 2020 آب 18للوساطة بتاريخ 

.السنة المالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف/يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة
يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة المختصرة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة 

المصرف على الشركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحدة المختصرة حتى تاريخ 
.التخلص وهو التاريخ الذي يفقد المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة

 بموجب إجازة التأسيس المرقمة 1995 كانون الثاني 2هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تأســـس بتاريخ  (المصرف)إن المصرف األهــلي العــراقي 
.، ومركزه الرئيسي مدينة بغداد582/ش . م

، وفروعه الثمان (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

من رأس مال المصرف، ويتم توحيد  (٪61.85: 2020)٪ 61.85والذي يملك  ("البنك األم")األردن - يعتبر المصرف تابعًا لبنك المال األردني
.القوائم المالية الموحدة للمصرف مع القوائم المالية الموحدة للبنك األم

.ان أسهم بنك المصرف األهلي العراقي مدرجة بالكامل في سوق العراق لألوراق المالية

.2021 تشرين الثاني 4 بتاريخ 2021/11تم إقرار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة المصرف في جلسته رقم 

ان القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات و اإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا للمعايير 
 و القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 2020 كانون األول 31الدولية للتقارير المالية و يجب ان تقرأ مع التقرير السنوي للمصرف كما في 

 ال تمثل بالضرورة مؤشرا على 2021 أيلول 30كما ان نتائج األعمال للتسعة أشهر المنتهية في  ، 2020 أيلول 30للستة اشهر المنتهية بتاريخ 
.2021 كانون األول 31النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وشركته التابعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء 
.الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة

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



 السياسات المحاسبية الهامة (3)
التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة(3-1) 

-أ

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع 2017 ايار 18في - " عقود التأمين "17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 محل المعيار الدولي 17يحل المعيار الدولي رقم ". عقود التأمين "17معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت 17سيؤدي المعيار الدولي رقم .  والذي يسمح حاليًا بالعديد من الممارسات4للتقارير المالية رقم 
.التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية

 ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامنًا مع تطبيق المعيار الدولي 2023 كانون الثاني 1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
".األدوات المالية "9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " اإليرادات من العقود مع العمالء "15للتقارير المالية رقم 

ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة .  نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير17يتطلب المعيار الدولي رقم 
وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط ُيسمح به . المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة

لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهريًا عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد 
.ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. لسنة أو أقل

2023اول كانون الثاني 

توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على -  تصنيف المطلوبات" عرض القوائم المالية"، 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق " عرض القوائم المالية"، 1المعيار المحاسبي الدولي رقم 
على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق )ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث االحقة بعد تاريخ التقرير . الموجودة في نهاية فترة التقرير

.التزام" تسوية" عند اإلشارة إلى 1يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم . (تعهد

2022اول كانون الثاني 

 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 3عدد من التعديالت ضيقة النطاق على على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
41 و معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 9 و 1، باالضافة الى بعض التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 17

2022اول كانون الثاني 

 إلى 3تحديث إشارة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ": مجموعات األعمال"، 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 
.المفاهيم إطار عمل إلعداد التقارير المالية دون تغيير متطلبات المحاسبة لمجموعات األعمال

يمنع المصرف من الخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت ": الممتلكات واآلالت والمعدات"، 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 
بداًل من ذلك ، سوف يعترف المصرف . والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام المقصود

.بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة
تحدد هذه التعديالت التكاليف التي ": المخصصات والمطلوبات الطارئة واألصول المحتملة"، 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 

.تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة

امتيازات اإليجار ذات الصلة بفيروس كورونا" - عقود اإليجار "16تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
في . قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة ، بما في ذلك إجازات الدفع وتأجيل مدفوعات اإليجار. تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين (COVID-19)نتيجة لوباء فيروس كورونا 

 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان 16 ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2020 أيار 28
.امتياز اإليجار المتعلق بـفيروس كورونا يعد تعدياًل لعقد اإليجارحيث يمكن للمستأجرين اعتبار هذه االمتيازات على انها لم تكن تعديالت على اإليجار

.لم يكن للتعديالت والتفسيرات أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخ اعداد القوائم المالية وغير المطبقة مبكرًا -ب

:لم يطبق المصرف مبكرًا المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ اعداد القوائم المالية

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
تسري على الفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

تؤجل هذه التعديالت  - 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " عقود التأمين"، تأجيل 4 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 4 وتغير التاريخ المثبت لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2023 لمدة عامين ليكون في أول كانون الثاني17تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
.2023  حتى أول كانون الثاني 9من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد آخر قوائم مالية موحدة  للسنة المنتهية 
. باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه2020 كانون األول 31في 

:المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المصرف
:2021المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل المصرف ألول مرة والنافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 

 ، 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39 ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
2المرحلة  - (IBOR) إصالح معدل الفائدة المعياري 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، والمعيار 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 و التي تتناول القضايا الناشئة أثناء إصالح معدل الفائدة المعيارية بما في ذلك استبدال معدل معياري واحد 16 ، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4الدولي للتقارير المالية رقم 

التعديالت سارية المفعول اعتباًرا من أول كانون الثاني . ، يمكن أن تؤثر التعديالت على الشركات في جميع القطاعاتIBORنظًرا للطبيعة السائدة للعقود القائمة على . بآخر بديل



التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر(3-2) 

 اثر كورونا على القوائم المالية

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

معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة

  وسوف تواصل اإلدارة بتقييم أثر هذه الجائحة وإعادة تقييم اجراء بعض 2021قام البنك المركزي بتمديد تأجيل أقساط القروض المستحقة المتأثرة بجائحة كورونا الى الربع الثاني من سنة 

.ال تعتقد االدارة بان المعايير والتفسيرات اعاله سيكون لها أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمصرف عند سريانها أو تطبيقها
ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات للجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم 

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية 2021إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالية للمصرف التي بدأت في اول كانون الثاني 
.المرحلية الموحدة المختصرة للمصرف

إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات 
.وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. والمطلوبات واإليرادات والمصاريف

وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف والمصادر الرئيسية للتقديرات غير 
 مع استمرار أثر انتشار 2020 كانون األول 31المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في القوائم المالية الموحدة المدققة للمصرف كما في وللسنة المنتهية في 

: وكما يلي 2020 والذي استدعى قيام االدارة بتغيير بعض فرضيات نموذج الخسارة المتوقعة خالل سنة 19-فيروس كوفيد

واستجابة لذلك، أطلقت الحكومات والبنوك . ، 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)المركزية تدابير الدعم االقتصادي وأعمال اإلغاثة 

يتم نقل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من مرحلة حالية إلى الحقة إذا كانت ناتجة عن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
.تحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان عندما يكون هناك زيادة جوهرية في خطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 9المالية رقم 

يواصل المصرف تقييم المؤشرات المختلفة والتي قد تدل على احتمال عدم السداد للمقترضين، مع األخذ بعين االعتبار السبب الرئيسي للصعوبة المالية التي يواجهها المقترض 
. أو لمدة أطول نتيجة لوضع المقترض المالي19- لتحديد ما إذا كان السبب مؤقتًا نتيجة كوفيد

2022اول كانون الثاني 

التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير " ، 1ُتدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 
واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار " الزراعة" ، 41، ومعيار المحاسبة الدولي " األدوات المالية" ، 9، والمعيار الدولي للتقارير المالية " المالية

"عقود اإليجار" ، 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يتم نقل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من مرحلة حالية إلى الحقة إذا كانت ناتجة عن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
.تحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان عندما يكون هناك زيادة جوهرية في خطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 9المالية رقم 

تواصل المصرف تقييم المؤشرات المختلفة والتي قد تدل على احتمال عدم السداد للمقترضين، مع األخذ بعين االعتبار السبب الرئيسي للصعوبة المالية التي يواجهها المقترض 
. أو لمدة أطول نتيجة لوضع المقترض المالي19- لتحديد ما إذا كان السبب مؤقتًا نتيجة كوفيد

 على مؤشرات االقتصاد الكلي إلى مستويات عالية جدًا من عدم التيقن، 19-تخضع أي تغييرات يتم إجراؤها على الخسائر االئتمانية المتوقعة، والناتجة من تقدير تأثير وباء كوفيد
.حيث ال يتوفر حاليًا سوى معلومات محدودة عن النظرة المستقبلية الخاصة بهذه التغييرات

 في بعض القطاعات 19- ، تم األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الحكومية الداعمة للتخفيف من أثر كوفيد2021 أيلول 30عند إعداد كشوفات الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
باإلضافة إلى تطبيق االجتهاد والحكم الشخصي في التصنيف المرحلي لقطاعات وعمالء محددين ممن لدى المصرف معرفة جيدة بمركزهم المالي ومدى تأثرهم من تفشي وباء 

، مما أدى إلى تصنيف بعض هؤالء العمالء ضمن مرحلة أكثر تشددًا، ويعود سبب هذا التصنيف لهؤالء العمالء الى توقف اإلنتاج وتراجع العرض والطلب، والخسائر 19- كوفيد
.الناجمة عن تعطل أعمال هذه الشركات نتيجة للحظر الشامل وتوقف عمليات التجارة الخارجية والتصدير بسبب اغالق المنافذ الحدودية للعراق

: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



معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة (تتمة)

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  (4)

نقد في الخزينة

: أرصدة لدى بنوك مركزية 

حسابات جارية وتحت الطلب

*متطلبات االحتياطي النقدي

**إحتياطيات تامينات خطابات ضمان

صافي األرصدة لدى بنوك مركزية
-      0

*

**

102,556,607

239,063,346

٪10٪ من قيمة الودائع الجارية و 15حسب تعليمات البنك المركزي العراقي يتوجب على المصرف احتساب احتياطي اجباري بمانسبته 
.للودائع اآلجلة لجميع العمالت

٪ من 50 و المتضمنة السماح بإطالق 2020 تشرين الثاني 26حسب تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة للمصرف بتاريخ 
االحتياطي القانوني بحيث يتم استغالل المبلغ الذي تم اطالقه بشراء سندات حكومة عراقية بالدوالر األمريكي بشرط رهن او حجز تلك 

.(8ايضاح )السندات لصالح البنك المركزي العراقي 

 تم البدء بحجز مبالغ كتأمينات خطابات الضمان والتي تمثل نسبة2017 أيار 29 حسب تعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بتاريخ 
تحتجز هذه المبالغ لدى البنك المركزي العراقي ألغراض مواجهة العجز في تغطية خطابات. ٪ من قيمة صافي خطابات الضمان7

٪ من قيمة صافي خطابات3وقد تم تعديل نسبة االحتياطي لتصبح . الضمان المطالب بها والغير مسددة وال يمكن للمصرف التصرف بها
.2019 كانون االول 30 بتاريخ 510/9/2الضمان حسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي رقم 

260,872,288

7,059,2871,526,619

والتي تعرضت بشكل أكبر لوباء  (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 19- كوفيد

.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 تلك المتوقعة

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

79,949,997

93,353,488 83,323,128

67,933,26564,233,242



أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  (5)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

1,947,7272,062,2377,522,62934,210,3749,470,35636,272,611

--226,633,313165,935,815226,633,313165,935,815

1,947,7272,062,237234,155,942200,146,189236,103,669202,208,426

-

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
المجموعبآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

-- 141,997 141,997
-- (146) (146)

141,851 141,851 --اجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (6)

: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 

                 -المساهمة في الصناديق االستثمارية
7,137,903 8,117,269 مجموع الموجودات المالية الغير متوفر لها أسعار سوقية

بآالف الدنانير 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

66,425,766

بآالف الدنانير 

مجموع الموجودات المالية المتوفر لها أسعار سوقية

63,722,868

 ٪ و 6٫75قام المصرف باالستثمار بسندات الحكومة العراقية بالدوالر األمريكي و المتدولة باألسواق العالمية حيث تم شراء ھذه السندات بخصم و يبلغ متوسط نسبة العائد على ھذه السندات *
.ان الفائدة تستحق بشكل نصف سنوي

75,282,086مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 31 الف دينار عراقي كما في 12.006 مقابل مبلغ 2021 أيلول 30 ألف دينار عراقي وتعود ألسهم شركات يستثمر بها المصرف كما في 5.771بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ **
.2020كانون األول 

71,253,239
#REF! #REF!

المجمـــــــــوعبنــوك ومؤسســات مصرفيـــة خارجيــــةبنـوك ومؤسســات مصرفيــــة محليـــة

تأمينات مقابل اعتمادات 
مستندية وخطابات ضمان

بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

 :2021 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

المجمـــوع

 الف دينار كما في 202.054.083 مقابل مبلغ  2021 أيلول 30 الف دينار كما في 236.103.669بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 
 .2020 كانون االول 31

179,892

392,468
67,164,81764,115,336

7,937,377

739,051

7,137,903



بالصافي   – تسهيالت ائتمانية مباشرة  (7)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

(التجزئة)األفراد 
9,7543,468حسابات جارية مدينة

298,271,00997,974,601قروض وكمبياالت
554,062251,448بطاقات االئتمان

الشركات الكبرى
16,921,5107,916,361حسابات جارية مدينة
352,414,074192,512,970قروض وكمبياالت 

منشآت صغيرة ومتوسطة
50,017,12451,035,392قروض وكمبياالت

718,187,533349,694,241*المجمــــوع 

(10,634,773)(12,558,188)فوائد معلقة: ينزل
(27,884,679)(21,460,832)

677,744,665317,598,636صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
00

-

-

-

االنخفاض في القيمة و الخسائر االئتمانية المتوقعة: ينزل

 30 ألف دينار عراقي كما في 94.878.653تمثل هذه المبالغ صافي األرصدة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة 
.2020 كانون االول 31 ألف دينار عراقي كما في 39.385.032 مقابل مبلغ 2021أيلول 

٪ من إجمالي التسهيالت 4.76 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 34.420.905بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة مبلغ 
٪ من إجمالي 9.41 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 32.908.478 مقابل مبلغ  2021 أيلول 30االئتمانية المباشرة كما في 

 .2020 كانون االول 31التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في 

٪ من إجمالي 3.04 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 21.863.671بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة 
 ألف دينار عراقي أي 22.273.705 مقابل مبلغ  2021 أيلول 30التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 

 .2020 كانون االول 31٪ من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 6.37ما نسبته 



موجودات مالية بالكلفة المطفأة  (8)
:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

سندات مالية حكومية و بكفالتها

: تحليل السندات واألذونات
ذات عائد ثابت

المجموع
00

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

30,758,620-                         
                        -30,758,620اجمالي موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 بالبدء باالستثمار بسندات الحكومة العراقية بالدوالر األمريكي و المتداولة باألسواق العالمية و يبلغ 2021قام المصرف خالل العام 
٪ و ان الفائدة تستحق بشكل نصف سنوي، علما بأن تلك السندات محجوزة لصالح البنك 5.80متوسط نسبة العائد على ھذه السندات 

.(4ايضاح رقم )المركزي العراقي 

30,758,620-                         
30,758,620-                        

0



موجودات أخرى (9)
:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

*بالصافي- موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة 
حسابات المقاصة

مصاريف مدفوعة مقدمًا
تأمينات لدى الغير

فوائد وإيرادات برسم القبض
مدينو قطاع خاص

                 -121,251,123**ارصدة محتجزة 
              -دفعات مقدمة وساطة 

أخرى
المجمـــــــوع

*

**

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

17,503,315السنة/ رصيد بداية الفترة 
السنة/ إضافات خالل الفترة 

   -
-

(55,888)(2,758,764)السنة/ استبعادات خالل الفترة 
(1,018,494)(1,574,706)السنة/ ـخسارة تدني خالل الفترة 

   -
21,187

   -
21,321,40016,450,120رصيد نهاية السنة

9,204,750

-

276,655

بآالف الدنانير 

21,321,401

639,161

مليار دينار تمثل ارصده مقيدة وحسب كتاب البنك المركزي  (146)مليون دوالر امريكي مايعادله بالدينار العراقي  (100)تمثل االرصدة المحتجزة مبلغ 
 سنوات وبشكل سنوي على ان اليتعدى المخصص السنوي 10 سيتم اطفاء هذه االرصدة خالل 2020/11/26 والمؤرخ في 17523/2/9العراقي رقم 

.الف دينار عراقي  (24.748.877)علما بانه تلك االرصدة قد تم تخفيضها بصافي ناتج عملية االستحواذ والبالغ ، قيمة االرباح السنوية للمصرف 

9,014,339

16,450,120
بآالف الدنانير 

2020 كانون االول 31
(مدققة)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

16,450,120

1,381,046

882,102
893,450

893,932

6,809,298

2,763,727
5,547,987

السنة/ المردود من مصروف مخصص مقابل العقارات المستملكة خالل الفترة 

675,755

تتطلب تعليمات البنك المركزي العراقي وحسب قانون المصارف العراقي التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها إلى المصرف خالل فترة أقصاها سنتين 
 تشرين الثاني 26من تاريخ اإلحالة وللبنك المركزي العراقي الموافقة على تمديد استمالك العقارات لمرتين كل منها سنتين ، بحسب التعليمات الواردة بتاريخ 

 الالحقة للتعليمات المذكورة سابقا والتي تشير إلى تعديل نسب احتساب مخصص التدني على العقارات المستملكة وقد قام المصرف بتطبيق تلك 2020
.2020التعليمات على القوائم المالية الموحدة للعام 

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

159,409,33529,642,885

182,70669,418



ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية(10)
:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

المجمـــوعخارج العراقداخل العراقالمجمـــوعخارج العراقداخل العراق

8,6711,422,1451,430,8168,671 167,607176,278

 -    -    -   20,043,83621,900,00041,943,836ودائع ألجل 
20,052,50723,322,14543,374,6528,671167,607176,278المجموع

ودائع عمالء (11)
:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

أفــــراد
منشآت صغيرة و 

متوسطة
أفــــرادالمجمـــوعشركـات كبرى

منشآت صغيرة و 
متوسطة

المجمـــوعشركـات كبرى

133,559,013   - 393,089,096526,648,10945,949,365-238,889,213284,838,579
77,362,2492,158,4676,393,28885,914,00335,936,89276,7885,638,02741,651,707 ودائع التوفير 

56,697,42691,834,798-115,929,8981,460,000106,007,926223,397,82535,137,372ودائع ألجل
326,851,1603,618,467505,490,310835,959,937117,023,63076,788301,224,666418,325,084المجمــــوع

0
-

-

-

تأمينــات نقديـــة(12)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة
تأمينات مقابل اعتمادات مستندية
تأمينات مقابل خطابات الضمان

تأمينات أخرى
74,106,078المجمـــــــوع

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير 
1,910,846

57,372,654

167,564
167,190,179

بآالف الدنانير 
11,459,552
46,023,252

307,144
109,400,23114,655,014

 ألف21.267.963 مقابل 2021 أيلول 30 ألف دينار عراقي كما في 32.761.200تتضمن مبالغ التأمينات النقدية لغرض دخول عمالء المصرف الى نافذة بيع مزاد العملة األجنبية حيث بلغت قيمتها 
.2020 كانون االول 31دينار عراقي كما في 

 الف دينار عراقي أي ما نسبته269.956.398 مقابل مبلغ 2021 أيلول 30٪ من إجمالي الودائع كما في 60 الف دينار عراقي أي ما نسبته 501.594.258بلغت قيمة الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ 
.2020 كانون األول 31٪ من إجمالي الودائع كما في 64.53

٪6.72 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 28.099.689 و  2021 أيلول 30٪ من إجمالي الودائع كما في 3.54 ألف دينار عراقي أي ما نسبته 29.604.925مبلغ  (مقيدة السحب)بلغت الودائع محجوزة 
.2020 كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في 

*حسابات جارية وتحت الطلب

(مدققة) 2020 كانون االول 31

بآالف الدنانير  بآالف الدنانير 

(غير مدققة)  2021 أيلول 30

حسابات جارية وتحت الطلب

بآالف الدنانير 

(مدققة) 2020 كانون االول 31(غير مدققة)  2021 أيلول 30

بآالف الدنانير 



أموال مقترضة(13)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
(غير مدققة)  2021 أيلول 30

المبلغ
بآالف الدنانير

األقساط المتبقيةاألقساط الكلية
دورية استحقاق 

االقساط
معدل فائدة االقتراض

معدل فائدة إعادة 
اإلقراض

٪5.1- ٪ 2٪0.7- ٪ 0ربع سنوية70,352,2752,0061,701اقتراض من البنوك المركزية

٪13- ٪ 6٪7.25- ٪ 25,079,162551.64اقتراض من مؤسسات خارجية

95,431,437المجموع

(مدققة) 2020 كانون االول 31

المبلغ
بآالف الدنانير

األقساط المتبقيةاألقساط الكلية
دورية استحقاق 

االقساط
سعر فائدة االقتراض

سعر فائدة إعادة 
اإلقراض

٪5.1- ٪ 2.9٪0.7- ٪ 0ربع سنوية58,981,8171,4041,275اقتراض من البنوك المركزية

٪13- ٪ 7٪7.25- ٪ 1.64دفعة واحدة7,323,25711اقتراض من مؤسسات خارجية

66,305,074المجموع

-

-

-

مخصصات متنوعة(14)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
رصيــد بداية 

السنة/ الفترة 
ما تم اضافته خالل الفترة نتيجة 

عملية االستحواذ

المكــون 
خالل  (المسدد)

السنة/ الفترة 

عكسه  (رده)ما تــم 
لاليرادات

رصيـد نهاية الفترة 
السنة/ 

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

6,491,670(2,580,014)-5,982,8153,088,869مخصصات مقابل الخسائر المتوقعة لبنود خارج قائمة المركز المالي

5,982,8153,088,869-          (2,580,014)6,491,670

1,856,7415,982,815--4,126,074مخصصات مقابل الخسائر المتوقعة لبنود خارج قائمة المركز المالي

4,126,074--          1,856,7415,982,815

ر دينار عراقي كجزء من خطة البنك المركزي العراقي لمنح البنوك التجارية قروضًا   مليا22.6 بمبلغ 2021رف األهلي العراقي عدة قروض خالل العام قام البنك المركزي العراقي بمنح المص
٪ الى 0.7لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ذات فوائد وهوامش إدارية قليلة من أجل تحقيق التنمية األقتصادية واالجتماعية حيث تتراوح نسبة الفائدة التي يستوفيها المصرف من 

.٪ حسب مبلغ القرض الممنوح5.1
ستة اشهر يضاف اليها نسبة حسب  (LIBOR) بسعر فائدة فعلية تعادل اليبور 2020 مليون دوالر خالل العام 10قامت مؤسسة التمويل الدولية بمنح المصرف األهلي العراقي قرض بسقف 

.العقد تقاس بأداء المصرف
ستة اشهر يضاف اليها نسبة  (LIBOR) بسعر فائدة فعلية تعادل اليبور 2021 مليون دوالر خالل حزيران 10قامت مؤسسة التمويل الدولية بمنح المصرف األهلي العراقي قرض ثاني بسقف 

.2021حسب العقد تقاس بأداء المصرف ويبدأ استغالل هذا السقف بالنصف الثاني من العام 

(غير مدققة)  2021 أيلول 30

المجمـــوع
2020 كانون االول 31

المجمـــوع

عدد األقساط

عدد األقساط



ضريبة الدخل(15)
: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

مطلوبات أخرى(16)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

حواالت مسحوبة على المصرف

دائنو توزيع أرباح
مصاريف مستحقة غير مدفوعة

فوائد مستحقة غير مدفوعة

شيكات بنكية مصدقة 

ذمم دائنة
حسابات تحت التسوية

أخرى

أرصدة وتعويضات العمالء المتوفين
مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

المجموع

1,046,0513,162,821

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

11,724,776337,612

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

1,748,0322,470,526

4,721,0061,992,364

414,2581,000,248

24,990,27513,030,391

642,973627,096
975,726345,839

2,140,2222,281,034
1,519,685748,083

57,54664,766

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

4,211,143

بآالف الدنانير 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2,985,000

4,774,3932,997,153
563,250

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2,111,923

بآالف الدنانير 

2020 كانون االول 31
(مدققة)

0

4,211,143

443,065

(2,554,988)

4,436,750

بآالف الدنانير 

4,436,750
4,211,143

4,436,750

(5,000,000)

563,250

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
12,153



 الفوائــد الدائنـــة(17)
: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
فوائد أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

فوائد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فوائد موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

المجمـــوع

الفوائـــد المدينــــة(18)
: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
فوائد ودائع آجلة بنوك 

المجموع

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

14,038,436
375

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

35,577

489
4,690,294

61,160

583,228

2,537,483

777,377197,567
1,865,560823,846

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

456,631

42,568,534
#REF!

5,473,405

#REF!#REF!

650,422

12,212,6634,675,839

672,019156,782
164,443

2,478,874
295,006-

795,718

2,405,793
120

7,671

3,299,843

3,099,837

-

1,392,888

1,053,142

18,058,517
#REF!

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

581,329
8,487,725

650,073
19,782,440



 صافي إيرادات العموالت(19)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

:عموالت دائنة
عموالت تسهيالت مباشرة

عموالت تسهيالت غير مباشرة

5,095,309حواالت بنكية 

2,234,465عموالت نافذة بيع وشراء العمالت األجنبية

عموالت ُأخرى

عموالت مدينة

صافي ايرادات العموالت

*

أرباح عمالت أجنبية(20)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

ناتجة عن إعادة التقييم (خسائر)ارباح 
التعامل/ ناتجة عن التداول  (خسارة)أرباح 

المجموع

نفقات الموظفين(21)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

تأمين موظفين

تدريب الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع

(23,569,403)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

1,996,2811,435,500

14,288,5709,266,022

4,180,8771,846,748

3,457,111

(4,386,917)

4,930,638

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

(2,627,930)
23,408,58516,096,179

00

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 
140,135

449,923426,735

27,818,983

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

5,070,7734,249,580

 مبلغ 2021بلغ حجم مشتريات المصرف لصالح الزبائن من نافذة العملة لغاية نهاية الفصل الثالث من العام 
.دوالر امريكي  (537,222,644)

2,718,728

8,639,1416,061,718

7,631,3475,108,959

77,36084,890

98,001137,235

382,510303,899



مصاريف تشغيلية أخرى(22)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

خدمات مهنية واستشارات
إيجارات وخدمات
إتصاالت وانترنت

اشتراكات ورسوم ورخص
خسائر بيع عقارات مستملكة

إعالنات
التبرعات للغير

تأمين
صيانة

خدمات قانونية
استئجار وسائل نقل وانتقال

سفر وإيفاد
ضيافة

غرامات وتعويضات
غرامات وتعويضات سنوات سابقة *

أخرى
المجمـــوع

*

2,253,7401,205,421

394,957330,205

565,479312,753

486,552

1,286,345826,881

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

2,254,0671,304,823
9,617,1741,664,473

68,49620,264
295,558174,616

- 526,440

298,13381,672

396,340384,000
635,340245,256

366,086

20,965,3937,900,216

يمثل حساب غرامات وتعويضات سنوات سابقة  الغرامات التي تم فرضها من قبل البنك المركزي العراقي وحسب كتابهم المرقم 
وان الرصيد يمثل قيمة  ( 2014 - 2013 - 2012) والتي تخص غرامات مزاد العملة للسنوات 9/4/2018 بتاريخ 9/2/9198

مطروح منه قيمة  ( شهر 45حيث تم تقسيط رصيد مبالغ الغرامات المتبقية االجمالية على )الدفعات المسددة للبنك المركزي 
 والذي يسمح 2/11/2016 بتاريخ 16/1004التحصيالت من الزبائن المرتبطين بتلك الغرامات وحسب كتاب البنك المركزي رقم 

.للمصرف بالرجوع على زبائنه وتحصيل تلك الغرامات 

284,562 1,111,898
710,189673,435

64,68525,770



(23)
:الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

11,652,883الفترة العائد لمساهمي البنك (الخسارة) ربح 
250,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

-
 النقد وما في حكمه(24)

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

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي
(43,856,711)ارصدة مقيدة السحب لدى البنك المركزي
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

:العمليات غير النقدية في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة(25)
:تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف و الشركة التابعة التالية 

إسم الشركة
 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

1,000,0001,000,000 ٪100 ٪100شركة االمال العراقية للوساطة ببيع وشراء االوراق المالية

-

:بنود داخل قائمة المركز المالي
*ارصدة لدى البنك االم 
ارصدة من البنك االم

:بنود خارج قائمة المركز المالي
تسهيالت غير مباشرة
عناصر قائمة الدخل
فوائد وعموالت دائنة
فوائد وعموالت مدينة

.من اجمالي االرصدة% 85ان معظم األرصدة لدى البنك االم تتمثل بأرصدة بعملة الدوالر األمريكي حيث تبلغ نسبته *

986,417
1,053,142
2,478,874

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير 

212,316,343
21,900,000

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانير 

160,630,494
167,607

-

5,041,941 6,905,587

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

تكلفة اإلستثمارنسبة الملكية

250,000,000

دينــار/ فلـس 

260,872,288195,372,549

دينــار/ فلـس 
ربح الفترة  (الخسارة)الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

العائد لمساهمي البنك
0.067

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

0.047

دينار عراقي الى  (1190) قام البنك المركزي العراقي بإصدار تعليمات تخص تعديل سعر الصرف للدينار مقابل الدوالر األمريكي حيث تغير من 2020خالل شهر كانون األول 
 الف 33.202.477دينار عراقي لكل دوالر امريكي ونتج عن ذلك تعديل سعر الصرف الخاص بجميع العمالت األجنبية وقد نتج عن ذلك عمليات غير نقدية بلغت  (1460)

 .2021 حزيران 30دينار عراقي من ضمن حساب االرباح المدورة وتم تنزيلها من رصيد النقد وما في حكمه كما في 

378,608,753385,622,499المجمـــوع

 141,851

(43,374,652)(281,757)

مخصص االنخفاض والخسائر االئتمانية المتوقعة على االرصدة 
لدى البنوك و المؤسسات المالية

 115,755

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

الحصة األساسية المخفضة للسهم من ربح الفترة العائد لمساهمي البنك 

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير 
16,707,732

(74,992,552)

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 أيلول 30
(غير مدققة)

بآالف الدنانير بآالف الدنانير 

235,961,818234,272,663



القيمة العادلة لألدوات المالية(26)

.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 الثانيالمستوى األول
بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

(غير مدققة)  2021 أيلول 30
موجودات مالية 

67,344,7107,937,37775,282,086موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

(مدققة) 2020 كانون االول 31
موجودات مالية 

64,115,3367,137,90371,253,239موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

: بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة(27)
المجموع سنوات5من سنة لغاية لغاية سنة(غير مدققة)  2021 أيلول 30

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير

340,303,134-340,303,134
2,322,7253,651,6875,974,411

185,452,86112,624,207198,077,068
528,078,72016,275,893544,354,613

المجموع سنوات5من سنة لغاية لغاية سنة(مدققة) 2020 كانون االول 31

بآالف الدنانيربآالف الدنانيربآالف الدنانير
373,680,625-373,680,625

1,289,1923,771,8195,061,011
68,993,4526,815,50975,808,960

443,963,26910,587,328454,550,596

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 معلومات : المستوى الثاني
.السوق

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

االعتمادات والقبوالت
السقوف غير المستغلة

الكفاالت

االعتمادات والقبوالت
السقوف غير المستغلة

الكفاالت



إدارة رأس المال(28)

وصف لما يتم اعتباره رأس مال

:والذي يهدف إلى ضمان استمرارية عمل البنك ، والذي يتكون من  : (Tier 1) الشريحة األولى 
المدورة غير المزعة (الخسائر)رأس المال المدفوع ، األرباح ): ، والذي يتضمن بشكل رئيسي  (Common Equity Tier 1) حقوق حملة  األسهم العادية 

الفترة التي لم تعرض على الهيئة العامة للمصرف ، االحتياطيات القانونية واالختيارية ، صافي بنود الدخل/المتحققة من السنوات السابقة ، االرباح السنوية 
، حيث يطرح منه (CET1)المسموح باالعتراف بها ضمن الـ  (الجهات غير المسيطرة)، حقوق األقلية (التغير المتراكم في القيمة العادلة)الشامل االخر 

السنوية ، الشهرة والموجودات غير الملموسة ،الموجودات الضريبية المؤجلة ، أسهم الخزينة ،  النقص في المخصصات/ خسائر الفترة )بشكل رئيسي 
.المطلوبة ، العجز في حساب مكافآة نهاية الخدمة 

(الجهات غير المسيطرة)األسهم الممتازة الدائمة غير التراكمية، حقوق األقلية ): والذي يتضمن بشكل رئيسي  (Additional Tier 1) رأس المال اإلضافي 
 .(AT1)المسموح باالعتراف بها ضمن الـ 

القروض المساندة ، المخصص العام للقروض و): والذي يتكون من  (المستمر و االضافي) الشريحة الثانية والذي ُيستخدم لتدعيم رأس المال االساسي 
من اجمالي األصول االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر عند تطبيق األسلوب المعياري وتتمثل في% 1.25التسهيالت االئتمانية المنتظمة بحد اقصى 

 .9المخصصات المكونة للتعرضات المدرجة في المرحلة االولى و الثانية عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 إلى100 قرار بزيادة رأس مال كافة المصارف العاملة في العراق من 2010 أيلول 28 و27أصدر البنك المركزي العراقي في جلساته المنعقدة بتاريخ 
2013 حزيران 30 مليار دينار عراقي كحد أقصى في تاريخ 250

 .I بدال من تعليمات بازل III بالبدء بتطبيق تعليمات بازل 2020حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي خالل عام 
٪ حسب8)٪ حسب تعليمات البنك المركزي العراقي 12.5يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة 

.(لجنة بازل الدولية
هذا ولم يقم المصرف بأية تعديالت أخرى على. يقوم المصرف بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل

.األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة

: ، يتكون رأس المال التنظيمي مما يلي IIIحسب تعليمات البنك المركزي العراقي لمعيار بازل 

يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خالل النسب الصادرة بموجب. يحافظ المصرف على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة
.مقررات بازل الدولية والتي تم تبنيها من خالل البنك المركزي العراقي



متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال-

:فيما يلي نسب كفاية رأس المال

بنود رأس المال االساسي

يطرح منه

األصول غير الملموسة 

مجموع رأس المال األساسي

بنود رأس المال االضافي

(٪1,25)الحد األقصى للمخصص العام المسموح به 

(الشريحة الثانية)إجمالي رأس المال المساند 

مجموع رأس المال التنظيمي

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

(٪)نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 

(٪)نسبة رأس المال األساسي 

27.54%30.91%

26.45%30.07%

1,101,563,259981,105,540

291,359,712295,003,530

اجمالى المخصص العام والمحتسب ضمن المرحلة األولى والثانية نتيجة 
9تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

16,906,5279,537,001

12,016,7368,279,283

12,016,7368,279,283

303,376,449303,282,812

7,825,4653,286,342

(2,012,324)690,024(التغير المتراكم في القيمة العادلة)صافي الدخل الشامل االخر 

11,714,338                  -االرباح السنوية التي لم تعرض على الهيئة العامة للمصرف
9,959,097 االرباح  المرحلية ربع السنوية

33,101,44733,118,773(المتراكم- الفائض المحتجز )األرباح المدورة غير الموزعة 

250,000,000250,000,000(المدفوع)رأس المال المكتتب به 

5,434,6095,469,084االحتياطيات

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي المستندة لمقررات لجنة بازل، و  (الطريقة المعيارية)يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لألسلوب البسيط 
:فيما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة مع الفترة السابقة

 2021 أيلول 30
(غير مدققة)

2020 كانون االول 31
(مدققة)

بآالف الدنانيربآالف الدنانير



االستحواذ على أعمال فروع بنك عودة في العراق (29)

2021 آذار 11الموجودات
بآالف الدنانير 

71,763,249نقد وأرصدة لدى البنوك و البنوك المركزية 
61,493,985تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

10,871,447ممتلكات ومعدات، صافي
153,811,940موجودات أخرى 

297,940,622مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

128,600,283ودائع عمالء
91,934,106تأمينات نقدية

14,069,556مطاوبات أخرى  
234,603,945مجموع المطلوبات

63,336,677صافي القيمة العادلة لألعمال المستحوذ عليها  بتاريخ االستحواذ 
38,587,800سعر الشراء  المدفوع مقابل عملية االستحواذ 

24,748,877ناتج عملية االستحواذ

دراسة توزيع سعر الشراء 

أسس التقييم لعملية االستحواذ

: أيضاحات 

غير ملزمة وحصرية، لالستحواذ على األعمال " خطاب نوايا"  بالتوقيع على اتفاقية 2020قام المصرف قبيل منتصف شهر أيلول من سنة 
قام البنك بتوقيع اتفاقية شراء ونقل   ، 2020وفي نهاية كانون األول . المصرفية لفروع بنك عودة اللبناني في العراق وشراء موجوداته ومطلوباته

 .2021 آذار 11حيث تم استكمال كافة المتطلبات و الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية الستكمال االستحواذ بتاريخ ، األعمال

ان النتائج الظاهرة أعاله أولية وسيتم تحديثها عند االنتهاء من دراسة توزيع سعر الشراء لعملية االستحواذ حيث وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 شهر من تاريخ االستحواذ ألستكمال تحديد القيمة العادلة و االنتهاء من دراسة 12فان لدى المجموعة مدة تصل الى " اندماج األعمال "3رقم 

.توزيع سعر الشراء

دوالر امريكي حيث تم خصم الرصيد المحجوز لدى البنك المركزي العراقي مقابل قضايا على  (32,500,000)بلغ أجمالي قيمة الصفقة -  1
.دوالر امريكي من اجمالي قيمة الصفقة  (6,030,823)مصرف عوده اللبناني بمبلغ 

تم أستثناء الموجودات الغير ملموسة لمصرف عوده اللبناني من الناتج الكلي لعملية االستحواذ حيث بلغت القيمة الدفترية للموجودات الغير - 2
.دوالر امريكي  (327,275)ملموسة مبلغ 

مليار دينار تمثل ارصده مقيدة وحسب كتاب البنك  (146)مليون دوالر امريكي مايعادله بالدينار العراقي  (100)تمثل االرصدة المحتجزة مبلغ -3
 سنوات وبشكل سنوي على ان اليتعدى 10 سيتم اطفاء هذه االرصدة خالل 2020/11/26 والمؤرخ في 17523/2/9المركزي العراقي رقم 

 (24.748.877)علما بانه تلك االرصدة قد تم تخفيضها بصافي ناتج عملية االستحواذ والبالغ ، المخصص السنوي قيمة االرباح السنوية للمصرف 
.2022 شهر من العام 11 و 2021الف دينار عراقي باعتبارها مخصصات عن العام 

فقد تم استثنائها واالصول المقابله لها من ناتج ، فيما يتعلق بمخصصات الضريبة المرتبطة بأعمال مصرف عوده اللبناني قبل تاريخ االستحواذ - 4
.عملية االستحواذ 

.تم تقييم الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية لتلك الموجودات بتاريخ االستحواذ - 1
تم نقل ملكية االسهم المذكورة الى ، تم تقييم مشاركة مصرف عوده اللبناني في الشركة العراقية لضمان الودائع بالقيمة االسمية لتلك االسهم - 2

 .2021/4/27المصرف االهلي العراقي بتاريخ 



التركزات االئتمانية(30)

التوزيعات النقدية(31)

القضايا المقامة على المصرف(32)

من راس المال واالحتياطيات السليمة حيث تم استحصال موافقة البنك المركزي  (%21)بلغت التركزات االئتمانية ألحد زبائن المصرف نسبة 
وبلغت التركزات ، 2019/6/3 والمؤرخ في 13379/2/9العراقي على طلب المصرف زيادة االنكشاف االئتماني للزبون حسب كتابهم بالعدد 

من راس المال واالحتياطيات السليمة حيث تم استحصال موافقة البنك  (%17)االئتمانية لزبون آخر والمحول من مصرف عوده سابقا نسبة 
 .2021/7/15 والمؤرخ في 14054/ض/9المركزي العراقي على طلب المصرف زيادة االنكشاف االئتماني للزبون حسب كتابهم بالعدد 

ألف دينار  (3,087,759)دوالر بما يعادل (2,114,904) يوجد قضايا مقامة على المصرف األهلي العراقي بقيمة 2021 أيلول 30كما في 
صفر )عراقي و في نظر اإلدارة و المستشار القانوني ال يوجد حاجة الخذ مخصص مقابل تلك القضايا نظرا الن موقف المصرف فيها متوسط 

.(2020 كانون األول 31دينار عراقي كما في 

٪ من رأسمال 8 بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 2021 آذار18أقرت الهيئة العامة العادية للمصرف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
. ألف دينار عراقي20.000.000المصرف المكتتب به و المدفوع بما يعادل 




