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إعالن دعوة حلضور اجتماع الهيئة العامة

إىل  /مساهمي شركة املصرف األهلي العراقي الكرام
حتية طيبة:
تنفيذ ًا لقرار جملس إدارة املصرف رقم ( )2املتخذ بجلسته االستثنائية رقم ( )1املنعقدة بتاريخ  ،2017/3/5واستناد ًا ألحكام املادة (/87ثاني ًا) من
قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل ،ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي املصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة ،الذي سيعقد
يف الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء املوافق  ٢٠١٧/٦/٢١يف فندق بغداد ،ملناقشة فقرات جدول األعمال املدرجة الحق ًا ،واتخاذ مايقتضي من
قرارات بشأنها.
يف حالة عدم اكتمال النصاب يف املوعد احملدد أعــــاله ،يـــؤجـــل االجتماع إلـــى يـــوم األربعاء املوافق  ٢٠١٧/٦/٢٨ويف الوقت واملكان عينهما.
يكون حضور املساهمني شخصي ًا ،أو حضور من ينوب عنهم من املساهمني مبوجب صك اإلنابة الذي ميكن احلصول عليه من إدارة املصرف ،أو
حضور وكالئهم من غري املساهمني بوكاالت أصولية مصدقة من كاتب العدل ،راجني استصحاب شهادات األسهم عند حضور االجتماع ،وتقدمي االنابات
والوكاالت إىل املصرف قبل ( )3أيام على األقل من موعد االجتماع وفق ًا ألحكام الفقرة ( )2من البند (ثالث ًا) من املادة ( )91من قانون الشركات أعاله.

جدول االعمال:
أ -مناقشة تقرير جملس اإلدارة بخصوص نشاط املصرف لعام  2016واتخاذ القرار املناسب حوله.
ب -االستماع إىل التقرير املشرتك للسادة مراقبي احلسابات حول احلسابات اخلتامية لعام  2016ومناقشته واملصادقة عليه.
ت -مناقشة احلسابات اخلتامية للسنة املنتهية يف  2016/12/31واملصادقة عليها.
ث -مناقشة مقسوم األرباح وكيفية التصرف به.
ج -إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس االدارة وحتديد مكافآتهم.
ح -تعيني مراقبي احلسابات املشرتكني للسنة  2017وحتديد أجورهم.
خ -مناقشة شطب بعض املديونيات.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة مساهمي املصرف األهلي العراقي احملرتمني.
يشرفني بالنيابة عن جملس إدارة املصرف األهلي العراقي أن اغتنم هذه الفرصة للرتحيب بكم ،ويسرنا أن نضع بني أيديكم التقرير السنوي لعام ،2016
الذي يتضمن نتائج أعماله والقوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2016واإلجنازات التي حتققت واخلطط املستقبلية التي يتطلع املصرف
لتنفيذها.

السيدات والسادة
فيما يتعلق مبسرية االقتصاد الوطني ،فقد أكدت احلكومة املركزية يف أكرث من مرة على أن اجلانب االقتصادي واملايل يعترب من األولويات التي يتم
الرتكيز عليها لتوفري اخلدمات الضرورية للمواطن العراقي والذي يقع ضمن االلتزامات األساسية التي تسعى مؤسسات الدولة إىل تنفيذها ،إال أن حالة
عدم االستقرار االقتصادي على املستوى العاملي تسببت يف تفاوت مستويات النمو يف أكرث الدول املؤثرة يف العامل وتراجع يف أخرى ،مما كان لها األثر
السلبي على أسعار السلع األساسية ،ويف مقدمتها النفط ،هذا باإلضافة إىل ارتفاع إنفاق العامل نتيجة تداعيات أزمة اللجوء على املستوى احمللي
واإلقليمي والعاملي ومكافحة اإلرهاب والتطرف والذي جند له موارد مالية كبرية ،أثرت على توجهات االستثمار يف العامل.
وقد كان القطاع املصريف من ضمن القطاعات املتأثرة بهذه احلالة العامة ،بإعتباره املرآة التي تعكس بوضوح األوضاع السياسية واألمنية
واالقتصادية .إال أن املصرف األهلي العراقي قد تعامل مع انعكاسات تلك األوضاع بإدارة حصيفة أخذت بعني االعتبار اخملاطر والتحديات وتعزيز الفرص
املتاحة ،حيث تعامل املصرف مع هذه التطورات بانفتاح ومع التحديات بيقظة مكنته من استثمار الفرص وحتقيق أداء متميز خالل العام  2016بالرغم
من التحديات التي يواجهها االقتصاد احمللي واإلقليمي.
وعلى الرغم من تلك التحديات والصعوبات ،فقد استمر املصرف يف توسيع أعماله بشكل مدروس حيث قام يف نهاية العام  2016بافتتاح فرع الرميلة
يف حمافظة البصرة ،كأول مصرف أهلي يفتتح فرع ًا له يف املنطقة النفطية ،ملا تتميز به هذه املنطقة من فرص ميكن استثمارها ملصلحة
املصرف ،األمر الذي سيساهم يف توفري جميع اخلدمات املصرفية لشركات النفط والغاز احمللية والعاملية.

السيدات والسادة
سوف يعمل املصرف األهلي العراقي وضمن خطته لعام  2017على تعزيز دور فروعه يف خمتلف املناطق العراقية وتطوير خدماته وباألخص اإللكرتونية
بكافة أشكالها ،ففي عام  2016جنح املصرف بعملية الربط مع الشبكة الوطنية للبنك املركزي العراقي ،وأصبحت خدمة الصراف اآليل متوفرة يف كافة
فروعه باإلضافة إىل بعض املواقع احليوية يف بغداد والبصرة وأربيل .كما بدأ بتطبيق املرحلة الثانية من مشروع اخلدمات البنكية عرب اإلنرتنت والتي
ستمكّ ن الزبون من إجراء التحويل املايل الكرتوني ًا دون احلاجة ملراجعة الفرع .وأطلق كذلك مركز اتصال خلدمة الزبائن.
هذا وسيقوم املصرف بإطالق خدماته املصرفية عرب الهاتف النقال وخدمة الرسائل القصرية وخدمة البطاقات املدفوعة مسبق ًا وخدمة احلواالت
املالية من خالل شبكة ويسرتن يونيون العاملية ،كما وسيحرص املصرف خالل العام  2017على استقطاب عدد أكرب من املؤسسات العراقية للقيام
بتحويل رواتب موظفيها إىل املصرف من خالل منتج حساب "راتبي" ،باإلضافة إىل ذلك يتوجه املصرف عام  2017إىل بناء مركز بيانات دائم يف العراق
وإطالق املرحلة الثانية من نظام التعايف من الكوارث.
ولتعزيز تواجد املصرف حملي ًا وإقليم ًا ،سوف يتم افتتاح فرع جديد يف بغداد ،ليصل عدد فروعه مع نهاية عام  2017اىل  12فرع حملي ًا ،هذا باإلضافة إىل أنه
ستتم املباشرة بنقل فرع البصرة احلايل إىل موقع جديد يف بداية العام  ،2017ليلبي حجم األعمال املتزايدة يف احملافظة وليساهم يف تقدمي خدمات
أفضل وبصورة أسرع للزبائن .وبهدف تعزيز تواجد املصرف على املستوى اإلقليمي ،فسيتم استكمال مشروع افتتاح فرع املصرف يف العاصمة
اللبنانية -بريوت -خلدمة املواطنني العراقيني والتجار الذين تربطهم عالقات جتارية قوية بني لبنان والعراق.

السيدات والسادة
يف اخلتام ال يسعني إال أن اغتنم هذه الفرصة ألعرب عن بالغ شكري وتقديري للبنك املركزي العراقي الذي كان له دور يف تعزيز املناخ املالئم واجلاذب،
ودفع عجلة النمو وتعزيز الثقة باالقتصاد العراقي ،واحلفاظ على االستقرار النقدي وعلى الدعم املستمر للقطاع املصريف.
كما أتقدم بالشكر اجلزيل لكافة مساهمي املصرف لدعمهم املستمر ،ولزبائننا الكرام على ثقتهم ومساندتهم املتواصلة لنا ،وإىل موظفي املصرف
على اختالف مواقعهم لعملهم اجلاد وتفانيهم يف تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم مؤكد ًا للجميع حرصنا الدائم على املضي قدم ًا يف مسرية النجاح
واإلجناز خلدمة هذا البلد املعطاء.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
طالل الفرن اجلربــــــا
رئيس جملس اإلدارة
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إﺟﻤﺎ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٢٧٦
٢٤٠

١٧٢
١٤٣

١٤٨

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٦

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٣٢
٣١
٩٨

٦٥

١٥

١٤
٣١
١٤٦

٩٨

٢٠١٢
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

١٤٤

٢٠١٣
اﻟﺘﻮﻓ

٢٠١٤

اﳉﺎري

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

أﻓﺮاد
ﺷﺮﻛﺎت
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٪٤٣

٪٥٧

٥٣

١٦
٣٠

١٠٤

١٠٢

٢٠١٥

٢٠١٦
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ﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٥٤٢٫٤

٦١٣٫٠

٥٩٢٫٢

٥٧٨٫٨

٣٣٧٫٢

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٦

إﺟﻤﺎ اﻟﺪﺧﻞ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٤٤.٨
٣٧٫٦
٢٩٫٦

٣٣٫١

٢٨٫٣

١٢٫٩

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

اﳌﺼﺎرﻳﻒ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٨٫٧

٢٠١٦

٥٫٢
٠٫٣
١٫٢

١٫٦
١٨٫٣
٠٫٤
٠٫٧
٣٫٥

١٫٧
٨٫١

٠٫٩

٢٫٦

٨٫٠

٧٫٦

٤٫٠

٣٫٩

٤٫٣

٤٫٦

٥٫٦

٦٫٢

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى

اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

ﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻤﻞ
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اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

ﺻﺎ

٢٧٫٧٥

١٨٫٢٠

١٦٫٦١

٩٫٠٨
٤.١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ
٪١٣٣٫٠

٢٠١٢

٪١٠٤٫٢

٪١١١٫٥

٪١١٦٫٩

٪١٠٣٫٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

ﺻﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﺑﻌﺪ اﺼﺼﺎت و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
١٧٩٫٥
١٦ ٠.٠
١٢٤٫٧

١١٤٫٢
٦٩٫٤

٢٠١٢
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٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺟﻤﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

ﲡﺎرة ﻋﺎﻣﺔ
ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺸﻴﺪ وﺑﻨﺎء
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

٪٢٢٫٤
٪٣٦٫٤
٪٧٫٦
٪١٨٫٦

٪١٤٫٠
٪٠.٩

٣٢٢

٣١٤

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
٢٨٦
٢٤٥

١٦١

٢٣٨

٢٤٦
٢٠٨

١٢٨
١١٦
٩٨

١٠٣

١١٢
١٠٢

١٢٢

١١١

٩٠

٧٨

٧٧

٥٨

٦٤

٥٩

٥٧

٥٧

٥٧

٤٨

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

١٠٣

اﳊﺮاس

اﻟﻔﺮوع

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

١٩٨

١٠٢

٥٨

٥١
٤٥

٢٠٠٩

اﻤﻮع
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التقرير السنوي املوحد للمصرف االهلي العراقي والشركة التابعة
للسنة املنتهية يف 2016/12/31
التقرير التاسع عشر
تنفيذ ًا ألحكام املادتني ( )117و( )134من قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل.

أوال :معلومات عامة
تأسيس املصرف
أسس املصرف مبوجب إجازة التأسيس املرقمة م .ش 5802/واملؤرخة يف  1995/01/02برأسمال قدره ( )400مليون دينار وحصلت موافقة البنك
املركزي العراقي بتاريخ  1995/03/28على ممارسته الصريفة كمصرف استثماري باسم (املصرف األهلي لالستثمار والتمويل الزراعي) ،ويف
 1995/04/08باشر املصرف مزاولة اعماله.
بتاريخ  1997/10/25سمح البنك املركزي العراقي للمصارف االستثمارية بتعديل عقود تأسيسها مبا ميكنها من ممارسة الصريفة الشاملة ،بناءا
عليه اتخذ جملس ادارة املصرف بتاريخ  1998/01/25قرارا بتعديل عقد التأسيس ليشمل ممارسة الصريفة الشاملة ،وحصلت موافقة البنك املركزي
العراقي على التعديل بكتابه املؤرخ يف .1998/10/01
ولغرض تنفيذ األهداف واملمارسات الالزمة لتحقيق الصريفة الشاملة ولزيادة طلبات الزبائن للحصول على االئتمان مبختلف انواعه ونظرا الصدار
تعليمات من قبل جملس ادارة البنك املركزي العراقي بإلزام املصارف بالعمل على زيادة رأس املال ليصبح ( )50مليار دينار عـراقي وذلك خالل فرتة
 18شـهر من تاريخ املوافقة على زيادة رأس املال إىل ( )25مليار دينار فقد تدرجت زيادة رأس مال املصرف ليصل اىل ( )50مليار دينار عراقي مع نهاية
عام .2010
أصدر البنك املركزي العراقي يف جلسته املنعقدة بتاريخ  27و 28أيلول  2010قرار ًا برفع رأس مال كافة املصارف العاملة يف العراق إىل ( )250مليار دينار
عراقي وذلك على النحو التايل:
 زيادة رأس مال املصرف إىل ( )100مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران .2011 زيادة رأس مال املصرف إىل ( )150مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران .2012 زيادة رأس مال املصرف إىل ( )250مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران .2013التزاما مع تعليمات البنك املركزي العراقي فقد مت زيادة رأس مال املصرف اىل ( )250مليار دينار عراقي تدريج ًا حيث اجتمعت الهيئة العامة للمصرف
االهلي العراقي وقررت بتاريخ  2013/11/23املوافقة على آخر زيادة لرأس املال من ( )152مليار دينار اىل ( )250مليار دينار عراقي بحيث مت زيادة رأس
املال عن طريق طرح  98مليار سهم لالكتتاب العام الذي أغلق بتاريخ  7كانون الثاين  2014ومت االكتتاب خالل الفرتة بكامل قيمة األسهم بإجمايل مبلغ 98
مليار دينار عراقي ،وحصلت موافقة مسجل الشركات حسب كتابهم املرقم  5500بتاريخ  2014/02/24وحسب متطلبات البنك املركزي العراقي.

األنشطة التي ميارسها املصرف
يقدم املصرف االهلي العراقي خدمات مميزة ليس لألفراد والشركات التجارية العراقية فحسب ،وإمنا يتعداه ليشمل الشركات التجارية اإلقليمية
والعاملية وذلك باالعتماد على شبكة مراسلي املصرف .حيث يعد كابيتال بنك ،والذي ميلك حوايل  %62من رأسمال املصرف ،بوابة للمصرف األهلي
العراقي لالنفتاح على اقتصاديات العامل من خالل تسهيل احلواالت الداخلية واخلارجية ،وتوفري سقوف لالعتمادات ،ودعم خدمات التمويل التجاري.
وعالوة على ذلك ،ميكن للمصرف االهلي العراقي ومن خالل شركة كابيتال لالستثمارات ،الذراع االستثماري لكابيتال بنك ،من التداول لصالح عمالئه
يف االسواق االقليمية والعاملية .باإلضافة إىل تقدميه خدمة التداول لصالح عمالئه يف السوق العراقية لألوراق املالية وذلك من خالل شركته التابعة
واململوكة له بالكامل ،شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية حمدودة املسؤولية .وميارس املصرف أعماله من خالل نظام مصريف
أساسي متطور لدعم منوه وخدمة عمالئه ،باإلضافة إىل أن املصرف وشركته التابعة له يقومان بإعداد التقارير املالية اخلاصة بهما وفق ًا ملعايري
احملاسبة الدولية ويتم تدقيق أعمالها من قبل مدققني معتمدين حمليني ودوليني.
هذا ويوفر املصرف االهلي العراقي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية لكل من قطاع األفراد والشركات على حد سواء:
•

حسابات العمالء بكافة أنواعها من جاري وتوفري وودائع ثابته بعملة الدينار العراقي والدوالر االمريكي أو أية عمالت رئيسية أخرى.

•

خدمة حتويل الرواتب لكل من شركات القطاع اخلاص والدوائر والوزارات احلكومية.

•

التسهيالت االئتمانية لقطاع األفراد بأنواعها (القروض الشخصية ،قروض السيارات والبطاقات االئتمانية).

•

اخلدمات املتخصصة للشركات الكربى واملتوسطة والصغرية التي تشمل على (قسم خاص خلدمة كبار الشركات ،اخلدمات التجارية من حيث
االعتمادات املستنديه الصادرة والواردة وخطابات الضمان باإلضافة اىل احلواالت املصرفية ،التسهيالت املصرفية بأنواعها ،التعامل بالعمالت
االجنبية واملشاركة بنافذة مزاد العملة االجنبية لدى البنك املركزي العراقي).

•

خدمات الوساطة املالية من خالل شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية.

•

توفري قنوات الكرتونية متطورة من خدمات بطاقات فيزا الكرتون العاملية والصرافات اآللية واخلدمات املصرفية عرب االنرتنيت باإلضافة اىل توفري
مركز اخلدمة الهاتفي املتخصص باإلجابة عن استفسارات عمالء املصرف وتقدمي احللول الفورية لهم.
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طموحات املصرف يف حتقيق األهداف
انطالقا من الرؤى االسرتاتيجية وتزامنا مع توجيهات البنك املركزي العراقي ،يسعى املصرف االهلي العراقي للعمل على املساهمة الفعالة يف تطوير
القطاع املصريف العراقي من خالل تطبيق أفضل اخلدمات املصرفية العاملية وتطوير املنتجات واخلدمات التي تخدم شرائح اجملتمع اخملتلفة
وتقدم احللول املالية الشاملة لهم والتي متكنهم من تطوير اعمالهم وتوفري احتياجاتهم بكل سهولة وسرعة.
وتتمحور طموحات واهداف املصرف االهلي العراقي حول تعزيز املزايا التنافسية للمنتجات وخدمات املصرف وذلك من خالل تطوير البنية التحتية
للخدمات املصرفية االلكرتونية وتطوير خدمات دفع الرواتب واملستحقات ملا لها من اهمية كبرية يف خدمة شريحة واسعة من اجملتمع العراقي
باإلضافة اىل تعزيز خدمات السداد االلكرتوين سواء عن طريق البطاقات االئتمانية والبطاقات املدفوعة مسبقا او من خالل اخلدمات االلكرتونية عرب
االنرتنت حيث يسعى املصرف اىل زيادة قاعدة عمالئه من خالل هذا التطوير املستهدف باإلضافة اىل توسيع االنتشار اجلغرايف لفروع املصرف لتغطية
كافة حمافظات العراق.

فروع املصرف
يقدم املصرف خدماته من خالل فروعه االحدى عشر والتي تغطي اغلب احملافظات العراقية حيث تتواجد ثالثة فروع يف بغداد باإلضافة اىل ثالثة فروع
يف حمافظة البصرة وفرع يف كل من النجف وكربالء واملوصل وأربيل والسليمانية .ويقوم املصرف بدراسة افتتاح عدد من الفروع اجلديدة خالل عام
 2017يف بغداد يف كل من منطقة الكاظمية وجميلة كما ويقوم حاليا باستكمال إجراءات التسجيل الالزمة الفتتاح فرع املصرف يف جمهورية لبنان.
ويسعى املصرف خالل التوسع واالنتشار يف خمتلف أنحاء العراق وبالتحديد يف املناطق اجلنوبية لتوفري اخلدمات املصرفية لفئة الشركات االجنبية
العاملة يف العراق وخاصة لشركات النفط وموظفيها بحيث يتمكن املصرف من استقطاب املزيد من الودائع مقابل تقدمي حلول مصرفية وخدمات
بنكية سريعة للشركات .كما ان توجه املصرف للتواجد يف املناطق التجارية يف بغداد من شأنه خدمة التجار العراقيني وتقدمي الدعم ألعمالهم التجارية
من خالل توفري التسهيالت الالزمة وبالشكل الذي يضمن استمرارية منو االقتصاد الوطني.

تطور رأسمال املصرف
جدول بتطور رأسمال املصرف (باملليار دينار)
السنة

1995

1999

2001

2003

2004

2005

2009

2011

2013

2014

2016

رأسمال

0.40

0.60

0.75

0.94

1.14

25.00

50.00

100.00

152.00

250.00

250.00

أسس املصرف يف  1995برأس مال قدرة  400مليون دينار عراقي
١٩٩٩

٢٠٠٣

٢٠٠١

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠١١

٢٠٠٩

٢٠١٣

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ٤٠٠إ
 ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

٢٠١٤

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ١٥٢إ
 ٢٥٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ١٠٠إ
 ١٥٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ ٦٠٠إ
 ٧٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ٥٠إ
 ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ٧٥٠إ
 ٩٣٧٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ٩٣٧٫٥إ
 ١٫١٤٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ٢٥إ
 ٥٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف
ﻣﻦ  ١٫١٤٣ﻣﻠﻴﻮن إ
 ٢٥ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

حقوق امللكية
االرباح املوزعة
حقوق املساهمني

اجمايل االرباح

توزيعات نقدية

أسهم جمانية

سعر االغالق

السنة املالية
2016

287,838,882,636

27,746,409,501

-

-

0.41

2015

264,352,676,537

4,096,975,410

5,000,000,000

-

0.55

2014

263,429,187,279

9,075,725,205

10,000,000,000

-

0.90

2013

168,479,898,837

16,610,177,132

-

13,094,494,841

0.82

2012

154,660,443,688

18,195,673,187

-

-

0.84
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االحتياطيات
االحتياطيات (بااللف دينار)
اسم احلساب

2016

2015

احتياطي إجباري

3,838,918

2,653,865

احتياطي خماطر مصرفية عامة

3,542,699

3,813,339

-

8,226

احتياطي توسعات

4,000,000

4,000,000

احتياطي القيمة العادلة

()154,550

()138,955

أرباح مدورة

26,611,816

4,016,202

اجملموع

37,838,883

14,352,677

احتياطيات أخرى

عضوية مساهمة املصرف يف الشركات
ميتلك املصرف شركة تابعة واحدة كالتايل:
اسم الشركة

نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأسمال الشركة

العنوان

نسبة امللكية

واحة النخيل

حمدودة املسؤولية

شركة وساطة لبيع وشراء االوراق املالية

مليار دينار عراقي

بغداد

%100

ميتلك املصرف مساهمات بشركات اخرى ولكن بنسب تقل عن %10

جملس إدارة املصرف
أسماء السادة رئيس وأعضاء جملس إدارة املصرف املنتخبني وعدد االسهم اململوكة من قبلهم:
أعضاء جملس إدارة املصرف
األعضاء االصليني

عدد االسهم اململوكة
كما يف 2016/12/31

طالل فرن الفيصل

17,557,771

أعضاء جملس إدارة املصرف
املنصب

األعضاء االحتياط

عدد االسهم اململوكة
كما يف 2016/12/31

املنصب

رئيس اجمللس

خليل ابراهيم عبد الكرمي

5,717,556

عضو احتياط

154,613,664,032

نائب رئيس
اجمللس

خلف جنم جاسم

2,287,022

عضو احتياط

2,000

عضو أصلي

عمر خلدون احلصري

3,811,152

عضو احتياط

شريف عبد علي البطاط

24,356,788

عضو أصلي

جواد كاظم احللفي

698,125

عضو احتياط

عبد الهادي صادق *

5,099,798

عضو أصلي

عبد العزيز حسون علي

2,000

عضو احتياط

437,024,162

عضو أصلي

حممد رضا جميد

2,000

عضو احتياط

137,222

عضو أصلي

عثمان عبيد كاطع حجام

2,000

عضو احتياط

امين عمران ابودهيم
(ممثل بنك املال االردين)
باسم خليل السامل

منري احمد القوقا
سردار مرزا حممود
* مستقيل بتاريخ .2016/12/15

مت عقد ( )8جلسات جمللس اإلدارة خالل عام  ،2016وقررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2016/05/26منح رئيس واعضاء جملس االدارة
مكافأة لكل واحد منهم مببلغ خمسة ماليني دينار عن أعمال السنة ( )2015وحسب حضور اجللسات.
يوجد عقد مع السيد شريف البطاط الستئجار مبنى لفرع املصرف يف حمافظة البصرة.
املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أعضاء جملس اإلدارة
اسم العضو

مبلغ املكافأة

اسم العضو

مبلغ املكافأة

طالل فرن الفيصل

5,000,000

غسان احمد راسم

4,375,000

امين عمران ابودهيم (ممثل بنك املال االردين)

5,000,000

منري احمد القوقا

5,000,000

عبد الهادي صادق

5,000,000

خليل ابراهيم عبد الكرمي

5,000,000

شريف البطاط

3,125,000

خلف جنم جاسم

2,500,000

اجملموع الكلي
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أسماء كبار مالكي األسهم (أكرث من )%5
االسم

اجلنسية

عدد االسهم كما يف 2016/12/31

النسبة

بنك املال االردين

اردنية

154,613,664,032

%61.85

شركة بنك القاهرة عمان

اردنية

24,750,000,000

%9.90

شركة بالفست 2

بحرينية

12,500,000,000

%5.00

عباس فاضل احمد الشمري

عراقية

12,500,000,000

%5.00

الهيكل التنظيمي للمصرف

داﺋﺮة اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻴﻞ اﻣﻮال

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳉﻤﻬﻮر

داﺋﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

داﺋﺮة إدارة اﺎﻃﺮ

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻔﺮع

ﳉﻨﺔ اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

ﳉﻨﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻜوﻧﻴﺔ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻠﺲ ادارة

ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﻣﺘﺜﺎل
)ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت(

اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ا ﻋﻤﺎل

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض

ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﻠﺲ ادارة

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

داﺋﺮة اﳋﺰﻳﻨﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻟﻔﺮوع
واﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة

ﻣﻌﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض

ﳉﻨﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﳉﻨﺔ إدارة
اﺎﻃﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﻠﻮازم واﺷﻐﺎل

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ
واﻟﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺪاﺋﺮة ادارﻳﺔ
واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

داﺋﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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العاملون يف املصرف:
يسعى املصرف األهلي العراقي دائما إىل استقطاب الكفاءات واخلربات املميزة واملتخصصة يف كل األنشطة لديه ،واحلرص على االستثمار يف
الكفاءات من خالل التدريب لرفع مستوى األداء للموظفني يف كافة الفروع واالدارة العامة وذلك لتأهيل كادر بشري قادر على القيادة والتنمية والتطوير
وإدارة العمل .وذلك من خالل توفري بيئة عمل مميزة وتنمية القوى البشرية وتوظيفها واستثمارها بكفاءة أعلى والتمييز بهذه املوارد لتكون األداة األكرث
فعالية ونشاط واحرتافية خالل تنفيذ األعمال اخملتلفة.
حيث بلغ عدد العاملني يف املصرف ( )322موظف ًا كما يف نهاية عام  2016وبلغ جمموع رواتبهم ( )2٫714مليون دينار سنوي ًا ،وان عدد املشمولني
بالضمان االجتماعي ( )301واملبالغ املساهمة يف الضمان االجتماعي تصل اىل حوايل ( )268مليون دينار سنوي ًا وان اجمايل الرواتب واالجور واملنافع لعام
 2016بلغت ( )5٫863مليون دينار ،يف حني كان عدد العاملني يف املصرف ( )314موظفا كما يف نهاية عام  2015واملبالغ املدفوعة لهم ( )5٫509مليون
دينار .ان املنافع واالمتيازات التي يحصل عليها العاملني يف املصرف هي على النحو التايل:
• التأمني الصحي للموظف وعائلته والتأمني على احلياة للموظف

• راتب اضايف كل أربعة أشهر

• منح مكافأة نصف راتب يف عيد الفطر ومثلها يف عيد االضحى • منح املوظفني سلف وقروض شخصية وقروض اسكان بأسعار فائدة تفضيلية
• منح مكافأة مبقدار راتب بعد اجتماع الهيئة العامة السنوي
تصنيف العاملني حسب التحصيل العلمي
العدد

الرقم

التحصيل العلمي

1

ماجستري

5

2

بكالوريوس

184

3

دبلوم

26

4

اعدادية

13

5

متوسطة

28

6

ابتدائية

66

اجملموع

322
تصنيف العاملني حسب الدرجات الوظيفية

االدارة العامة
العنوان الوظيفي

الفروع
العدد

العنوان الوظيفي

العدد

مدير مفوض

1

مدير فرع

11

مدير الشركة التابعة

1

مدير عالقات عمالء

8

معاون املدير املفوض

1

رئيس خدمة زبائن

9

مدير دائرة

11

رئيس امناء صناديق

11

مدير قسم

4

امني صندوق

25

رئيس وحدة

10

موظف خدمة زبائن

26

موظفي ادارة عامة

97

موظفي فروع

15

(حارس -سائق-موظف خدمات-موزع بريد -موظف استعالمات-موظف ارشيف)

92

اجملموع

322
االسم والعنوان الوظيفي ألعلى خمسة موظفني من حيث الراتب الشهري

ت

االسم

العنوان الوظيفي

1

خالد احمد حممود

معاون املدير املفوض

2

دالور نوري حممود

مدير فرع السليمانية

3

علي فاضل اجلابري

مدير فرع النجف

4

حممد حسن انور

مدير دائرة ادارة اخملاطر

5

ماجد حميد السوداين

مدير فرع البصرة بالوكالة
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قنوات وأساليب التدريب
حرصا من املصرف على احلفاظ على املعايري احمللية والدولية التي يعمل على أساسها ،فانه يقوم باستمرار بتطوير وتنمية مهارات موظفيه من
ً
خالل قنوات تدريبية متعددة كما هو مبني يف الرسم التوضيحي ادناه.
وتعترب كل قناة تدريبية قناة منفصلة بذاتها ولكن التدريب ال يكتمل إال من خالل دجمها وجمعها لتصبح برناجم ًا تدريبي ًا متكام ًال يحرص على تزويد موظفي
املصرف مبهارات متطورة ومعلومات شاملة واعدادهم على مواجهة التحديات التي قد يواجهها املصرف .فبعضها يعزز املهارات املتخصصة
مبجال وظيفي مع ّين واألخرى تطور مهارات أساسية يجب على جميع املوظفني اكتسابها لتسهيل عملهم وحتسني أداءهم.

أهمية تقييم أثر التدريب والتطوير:
يعد تقييم أثر التدريب والتطوير أمرا ضروريا لضمان حتقيق االهداف املرجوة من الربامج التدريبية حيث يتم من خالله تقييم كفاءة الربامج وفاعليتها من
خالل تطوير كفاءات املوظفني ومهاراتهم لتحقيق اهداف املصرف على نحو أكرث فاعلية مما يؤدي إىل ادخارات مستقبلية كبرية يف الوقت والتكاليف.
كما يقوم التقييم بتحديد االسرتاتيجيات اجلديدة وصياغتها باستمرار ،والتي تؤدي إىل تطوير املوارد البشرية.
تكمن األهمية األساسية لتقييم الربامج التدريبية يف أنها حتدد االيجابيات منها ليتمكن املصرف من االستفادة وتطويرها ومن ناحية اخرى العمل على
معاجلة اي سلبيات ضمن اخليارات املتاحة.

17

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

تقرير جملس اإلدارة

فيما يلي جدول يبني الدورات التي شارك بها موظفو املصرف:
الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

البنك املركزي العراقي-قسم
االصدار واخلزائن

االنتقال من النظام احملاسبي
املوحد اىل املعايري الدولية

2016/01/14

البنك املركزي العراقي-مركز
الدراسات املصرفية

تأسيس وبناء إطار عام إلدارة
اخملاطر يف املصارف

2016/02/09

البنك املركزي العراقي-مركز
الدراسات املصرفية

مكافحة غسل االموال ومتويل
االرهاب وتقييم اخملاطر

2016/02/07

رابطة املصارف العراقية اخلاصة ورشة عمل الدفع واجلباية االلكرتوين

تاريخ الدورة

2016/01/27

اسماء املرشحني
نوار زياد طارق

حسني علي الزبيدي

جعفر صادق جعفر
آيات زهري جنم

اوس وليد احمد
نور بهاء ثابت

خالد احمد حممود
هديل طه جنم

البنك املركزي العراقي

متويل على الشبكة الدولية

2016/02/24

كابيتال بنك  /عمان

تدريب يف دائرة تكنلوجيا املعلومات

2016/02/20

عمر خالد ابراهيم

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل خاصة يف برنامج متويل
املشاريع الصغرية

2016/02/24

هديل طه جنم

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول التحول اىل املعايري
احملاسبية الدولية

2016/03/01

معهد اخلالد الدويل

دورة يف احلاسوب (االكسل)

2016/04/17

معهد اخلالد الدويل

دورة اللغة االنكليزية املصرفية

2016/04/19

املصرف االهلي العراقي

التدريب على اعمال املصرف
الداخلية واخلارجية

2016/05/07

املصرف االهلي العراقي

التدريب على منتج متويل الشركات
الصغرية واملتوسطة

2016/05/19

املصرف االهلي العراقي

دورة يف ()Outlook + Excel

2016/05/23

املصرف األهلي العراقي

احلواالت

2016/05/24

املصرف األهلي العراقي

التسهيالت

2016/05/25

املصرف األهلي العراقي

الشيكات (اصدارها-الغاءها-
تخليصها الكرتوني ًا)

2016/05/16

نور عبد الباسط

شركة - STSاالردن

دورة Microsoft project 2013

2016/08/14

عالء حسني حممد الصفار

حسني علي الزبيدي

حممد فهمي صالح

علي نزار احلسني

نوار زياد طارق
ضحى عبد حمزة

مصطفى بشري

صادق علي الطيف

رائد فاضل

بشري علي حمادي

أروي سعد يحيى

زيد معن رفعت

حسني جميد حممد

مصطفى وسام حممد

حممد قاسم مطشر

احمد حامد عباس

علي صاحب بدر

مصطفى وسام حممد

يوسف منعم مولود

هالة اسماعيل جنم

اسماعيل خليل ابراهيم

سرى صفاء عبد الرزاق

داليا جميل كرمي

زيد عمار فخري

18

سالم اياد عودة

سالم عادل حممود

احمد رحيم شنشول

مصطفى نوري جاسم

حسني فخري عبد اهلل

عمر امني عبد الستار

اسامة جناح باقر

احمد قاسم علوان

بشرى ستار جبار
عائشة سامر عبد الوهاب

نور بهاء ثابت

احمد حامد عباس

هالة اسماعيل جنم

زينب هشام طه

مصطفى غامن حممد

هالة اسماعيل جنم

نور بهاء ثابت

عبري ضامن عبد احلميد

امنة باقر صادق

صادق علي الطيف

عائشة سامر عبد
الوهاب

هاجر حليم بندر

عمر امني عبد الستار

تقرير جملس اإلدارة

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

اصول للتدريب واالستشارات

دورة يف اعداد وعرض القوائم
املالية وفق معايري التقارير املالية
الدولية IFRS

2016/05/21

معهد اللغات الربيطاين

اسماء املرشحني
نوار زياد طارق

فهد مازن ابراهيم

دورة اللغة االنكليزية العامة
للمستويات (Beginner +
)Intermediate + Pre 8

2016/05/18

حممد فهمي صالح

عز الدين ابراهيم فائق

املصرف االهلي العراقي

Banking Deposits and Exchange

2016/05/14

حسني فخري عبد اهلل

رفل مفيد اسماعيل

املصرف االهلي العراقي

القنوات االلكرتونية

2016/05/19

نور بهاء ثابت

املصرف االهلي العراقي

البطاقات والفيزا كارد

2016/05/12

عائشة سامر عبد الوهاب

املصرف االهلي العراقي

فتح وإدارة احلسابات

2016/05/08

هدوة كاظم علي

البنك املركزي العراقي

دورة SQL Developer

2016/02/14

البنك املركزي العراقي  /املديرية
العامة لإلصدار واخلزائن

دورة عن االوراق النقدية العراقية

2016/04/11

حسام هاشم خزعل

البنك املركزي العراقي  /قسم
املدفوعات

حتديث نظام التسوية االجمالية االنية
الـ RTGS

2016/04/04

علياء صباح صادق

البنك املركزي العراقي

دورة Oracle Database 1

2016/03/06

حممد فهمي صالح

البنك املركزي العراقي

دورة Oracle database 2

2016/03/20

حممد فهمي صالح

املصرف االهلي العراقي

البطاقات االئتمانية والقروض

2016/03/27

االحتاد العربي للتحكيم الدويل

دورة التحكيم الدويل

عز الدين ابراهيم فائق

مهند علي جواد

امرية طاهر عباس

ميس مالك حممد

2016/12/10

علي صاحب بدر

شركة - STSاالردن

Microsoft Excel Advanced 2013

2016/08/07

زينب هاتف قلمجي

دورة

املصرف االهلي العراقي

مركزية فتح حساب سريع

2016/١١/٢٧

ميس مالك صادق

بشرى ستار جبار

املصرف االهلي العراقي

مركزية فتح حساب سريع

2016/11/30

زهراء عباس عبادي

ريهام يعقوب يوسف

كابيتال بنك  /عمان

التدريب يف دائرة الرقابة املالية
 /الرقابة على عمليات اخلزينة
واالستثمار

2016/05/02

كاين سلوان عبد اهلل

كابيتال بنك  /عمان

التدريب يف دائرة الرقابة والتدقيق

2016/05/07

يوسف منعم مولود

املصرف األهلي العراقي

دورة االمتثال وغسل االموال
واخملاطر

2016/05/28

عبد اجلبار صباح بدر

رمي عالء حيدر

مهند علي جواد

ندى جعفر صادق

علي موسى خليل

ابراهيم عبد اجمليد

سارة ثامر جابر

بان حسن هادي

فرقد حممد غطريف

احمد رشيد حميد

عاد مهدي عباس

عرب صالح علي

وسام فخري رؤوف

وليد خالد داغر

حسني فخري عبد اهلل

مروان خالد خليل

ميامة منري يحيى

هاشم انيس فاضل

بشرى ستار جبار

ماهر سليمان عبد
الكرمي

ميس مالك حممد

حسن اسماعيل ابراهيم

امنة باقر صادق

ملياء خضري عباس

عفاف حسني جاسم

شيماء عبد اهلل كاظم

نور عبد الباسط حممود

وئام عباس خليل

جعفر صادق جعفر

ديانا عقيل حميد
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

املصرف األهلي العراقي

دورة االمتثال وغسل االموال
واخملاطر

2016/05/28

املصرف االهلي العراقي

مركزية فتح حساب سريع

2016/12/01

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل بخصوص تفعيل
اسرتاتيجية التحول نحو الشمول
املايل وتقدمي خدمات الدفع واجلباية
االلكرتونية للمواطنني واملؤسسات

2016/12/18

البنك املركزي العراقي  /دائرة
مراقبة الصريفة واالئتمان

ورشة عمل حول الية ملئ ملفات
االكسل اخلاصة بالصكوك املرجعة/
نظام تبادل املعلومات االئتمانية CBS

2016/11/07

اسماء املرشحني
زيد معن رفعت

علي فؤاد حميد

هند علي حسني

حكمت سمري عبد الكرمي

علي عماد مكي

نورا ليث بهاء الدين

ضحى عبد حمزة

حيدر هاشم صادق

عقيل حممد رضا

بشري علي حمادي

دنيا رضا جاسور

هنادي سعد حيدر

شهد زكي فيضي

داليا سمري حممد

عمر امني عبد الستار

اوس وليد احمد

هبة ابراهيم كاظم

رمي عبد االمري هنيدي

زينب كرمي صادق

رند شوقي نوري

ضحى حممود حممد

حسام علي خاوي

منال حسن رحيم

مصطفى غامن حممد

حيدر صبيح حممد

حسني جميد حممد

عمر اسماعيل جودي

زيد مثنى دايخ

زيد عمار فخري

حممد قاسم مطشر

خالد حمسد خالد

هاجر حليم بندر

عبد اهلل طالب مبارك

ملى عبد الستار حممد

امال عبد اهلل حميد

سرى صفاء عبد الرزاق

مرمي فاضل عباس

داليا جميل كرمي

هالة اسماعيل جنم

رائد فاضل علوان

علياء صباح صادق

ورشة عمل بخصوص مشروع
رابطة املصارف العراقية اخلاصة متويل املشاريع الصغرية
واملتوسطة
رابطة املصارف العراقية
اخلاصة /سوق اربيل لألوراق
املالية
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ورشة عمل (افاق العمل املصريف
ودوره يف رفد سوق املال -مع
الرتكيز على املنتجات املصرفية
االسالمية)

2016/11/15

2016/11/29

زينب سمري قادر

عبد الناصر عبد العزيز

طيف خالد ابراهيم
خالد احمد حممود

احمد ثامر صادق

عز الدين ابراهيم فائق

هديل طه جنم

بختيار رشيد اسماعيل
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

املصرف األهلي العراقي

دورة االعتمادات واخلطابات وبوالص
التحصيل

2016/06/04

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل تدريبية لنظام تبادل
املعلومات االئتمانية ()CBS

2016/06/13

املصرف االهلي العراقي

نظام اللوائح السوداء العاملية OFAC

2016/07/11

البنك املركزي العراقي

دورة معايري بازل 3+2+ 1

2016/07/19

البنك املركزي العراقي  /قسم
الدراسات املصرفية

دورة تأسيس بناء إطار ادارة
اخملاطر يف املصارف

2016/08/16

مركز مايكروسوفت للتدريب

دورة windows server 2012 mcsa

2016/03/01

البنك املركزي العراقي

معايري تلبية شراء العملة االجنبية

2016/08/31

البنك املركزي العراقي

 LCRونسبة صايف التمويل NSFR

2016/09/21

املصرف االهلي العراقي

التدريب على السياسات واالجراءات

2016/09/01

البنك املركزي العراقي

دورة يف املعايري احملاسبية الدولية

2016/09/25

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

دورة مكافحة غسل االموال ومتويل
االرهاب

2016/10/16

احتاد املصارف العربية

منتدى الشمول املايل  /التوجه
االسرتاتيجي لالستقرار املايل
واالجتماعي

2016/10/17

اسماء املرشحني
ملى فاضل عبد

بشري علي حمادي

امال عبد اهلل حميد

علياء صباح صادق

حيدر هاشم صادق

شهد مؤيد عبد الباقي

عمر امني عبد الستار

انتصار حمزة عبيد

احمد حامد عباس

عائشة سامر عبد
الوهاب

حيدر صبيح حممد

ندى جعفر صادق

خالد حمسد خالد

سرى صفاء عبد الرزاق

مصطفى غامن حممد

علياء طارق رشيد

هنادي سعد حيدر

عمر اسماعيل جودي

احمد ثامر صادق

عز الدين ابراهيم فائق

حسن ناجي عبد اهلل

اسامة عادل جواد

ميس مالك حممد صادق
حسني علي الزبيدي

نوار زياد طارق

يوسف منعم مولود

جعفر صادق جعفر

ضحى حممود حممد
جعفر صادق جعفر
مصطفى بشري عبد
الرحمن

حممد فهمي صالح

عز الدين ابراهيم فائق

اعتماد نسبة تغطية السيولة
االساليب الرقابية االستباقية

عقيل حممد رضا

جعفر صادق جعفر

ضحى حممود حممد
حممد حسن احسان

نوار زياد طارق

هبة كرمي عبد الزهرة

مروة صربي لعيبي

زهراء مكي عبد الوهاب

ريهام يعقوب يوسف

حسني علي الزبيدي

علي نزار باقر احلسني

نوار زياد طارق
هند علي حسني

ضحى حممود حممد

عائشة سامر عبد الوهاب
حسني علي حممد الزبيدي

البنك املركزي العراقي

دورة تزييف العملة العراقية واالجنبية
ومضاهاتها بالعملة احلقيقية

2016/11/13

بسام رياض علي

سالم اياد عودة

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل بعنوان (اعرف زبونك من
خالل استمارة فتح احلساب )KYC

2016/10/23

نورا ليث بهاء الدين

هالة اسماعيل جنم

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

ورشة عمل لشرح منوذج قياسي
موحد للتقارير والبيانات املالية التي
تعتمدها املؤسسات املصرفية
وفق ًا للمعايري ومتطلبات االمتثال

2016/11/01

حسني علي الزبيدي
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

ورشة عمل تتضمن مفهوم
التدقيق الداخلي وتطوره واملعايري
الدولية ومفهوم أدارة اخملاطر

2016/11/01

املصرف االهلي العراقي

مركزية فتح حساب سريع

2016/11/28

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

دورة استمرارية االعمال واملواصفة
الدولية ( ISO 22301: 2012يف
القطاع املصريف العراقي)

2016/11/13

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

دورة مكافحة غسل االموال ومتويل
االرهاب

2016/10/16

املصرف االهلي العراقي

دورة يف فتح حساب سريع وارشفة
اوراق ومستندات فتح احلساب

2016/10/28

رابطة املصارف العراقية اخلاصة دورة يف االعتمادات املستندية

اسماء املرشحني

تاريخ الدورة

نوار زياد طارق

يوسف منعم مولود

طارق خزعل عبد اجلليل

ضحى حممود حممد

حممد حسن اجلوهر
اسامة عادل جواد
حممد حسن اجلوهر

اوس وليد احمد
رافل وليد حممد

زهراء مكي عبد الوهاب

بيداء رعد ياسني

حسن ناجي عبد اهلل

نورا ليث بهاء الدين

فالح حسن عبد اهلل

هالة اسماعيل جنم

اسامة عادل جواد

عائشة سامر عبد الوهاب

سارة ثامر جابر

امنة باقر صادق

عمر امني عبد الستار

ريهام يعقوب يوسف

هدوة كاظم علي

منال حسن رحيم

شهد مؤيد عبد الباقي

2016/02/14

نقابة احملاميني العراقيني /
مركز متوين اخلرباء الدوليني

الربوتوكول واالتكيت واالنظمة الدولية

2016/12/23

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول نظام تبادل
املعلومات االئتمانية ()CBS

2016/12/04

جعفر صادق جعفر

زيد معن رفعت
منال حسن رحيم

احمد ثامر عباس

امرية طاهر عباس

التحكم املؤسسي
1.1املقدمة
إن ممارسات التحكم املؤسسي الفعالة لدى املصارف تعترب هي األساس يف احلفاظ على الثقة يف النظام املصريف والذي يعترب بدوره جزءا
أساسيا من االقتصاد .ومما ال شك فيه أن التحكم املؤسسي اجليد يقدم معايري قياسية ارشادية لتحسني املمارسات يف قطاع املصارف.
ويعترب وجود دليل للتحكم املؤسسي مفيد للغاية يف التنفيذ الفعال ألفضل ممارسات احلوكمة ويوفر ارشادات جوهرية جمللس االدارة واالدارة
التنفيذية وذلك لبناء ثقة املستثمرين احلاليني واحملتملني ،كما ويسهل إيجاد الرقابة الفعالة ويبقي كل من اإلدارة التنفيذية يف موقع املساءلة
أمام جملس اإلدارة من جهة وجملس اإلدارة من قبل املساهمني واجلهات ذات العالقة من جهة أخرى.
2.2ما هو التحكم املؤسسي؟
يعرف التحكم املؤسسي على انه عبارة عن جمموعة العالقات ما بني إدارة املصرف ،جملس إدارتها ،مساهميها واجلهات األخرى التي لها اهتمام
باملؤسسة ،كما أنها تبني اآللية التي توضح من خاللها أهداف املؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة حتقيقها .بالتايل فإن احلاكمية
املؤسسية اجليدة هي التي توفر لكل من اجمللس واإلدارة التنفيذية احلوافز املناسبة للوصول إىل األهداف التي تصب يف مصلحة املصرف،
وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة ،وبالتايل يساعد املصرف على استغالل موارده بكفاءة.
يرتبط التحكم املؤسسي الفعال بعوامل داخلية تشمل مدى فعالية التعامل بني إدارة املصرف ،جملس اإلدارة ،املساهمني ،واجلهات ذات
العالقة .أما العوامل اخلارجية فتلعب دورا يف دعم توفر حتكم مؤسسي جيد ،ومنها ما يلي:
•

القوانني والتعليمات التي حتمي حقوق املساهمني واألطراف ذات العالقة مثل املودعني.

•

البيئة الرقابية املناسبة من قبل اجلهات الرقابية مثل احلكومة ،البنك املركزي العراقي ،وسوق العراق لألوراق املالية وهيئة االوراق املالية.
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3.3اإلطار القانوين للتحكم املؤسسي يف العراق
ان قواعد التحكم املؤسسي ومبادئه تستند إىل التشريعات اخلمسة:
•

قانون املصارف الساري املفعول وتعديالت

•

قانون الشركات الساري املفعول وتعديالته

•

قانون األوراق املالية الساري املفعول وتعديالته

•

األنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى القوانني

•

تعليمات البنك املركزي العراقي

•

قانون مكافحة غسيل االموال

4.4مرجعية دليل احلاكمية
يعي املصرف أهمية إرساء قواعد التحكم املؤسسي لديه إذ أنها توفر أساسا متينا لتطوره وحتسني أدائه وتزيد الثقة يف أنشطته التي تعتمد
بدرجة كبرية على جذب أموال املودعني ورؤوس أموال املساهمني ،وتعطيه القدرة على املشاركة بفعالية يف تطوير النظام املايل يف العراق.
وبناء على ذلك فقد قرر املصرف تبني سياسة للتحكم املؤسسي والتي تنسجم مع أفضل املمارسات الدولية.
املبادئ األربعة للتحكم املؤسسي:
1.1املساواة والعدالة:
بحيث يتم معاملة جميع املساهمني مبن فيهم غري العراقيني او االقلية من املساهمني واجلهات ذات العالقة (املساهمون ،املودعون،
الدائنون ،موظفو املصرف ،والسلطات الرقابية) معاملة عادلة قائمة على املساواة.
2.2الشفافية:
بحيث يتم تزويد معلومات وافصاحات دقيقة عن كل املواضيع واالمور اجلوهرية التي تتعلق باملصرف مبا يف ذلك الوضع املايل واالداء العام
للمصرف بشكل ميكن اجلهات ذات العالقة (املساهمني ،واملودعني ،والدائنني ،وموظفي املصرف ،والسلطات الرقابية) من تقييم أداء
املصرف.
3.3املساءلة:
وجود ادارة تنفيذية مساءلة امام جملس االدارة وبنفس الوقت وجود جملس ادارة مسائل امام املساهمني وامام اجلهات ذات العالقة
(املساهمني ،واملودعني ،والدائنني ،وموظفي املصرف ،والسلطات الرقابية).
4.4املسؤولية:
وجود سياسة واضحة حتدد مبوجبها مهام وصالحيات ومسؤوليات كل من االدارة التنفيذية واجمللس.
5.5االلتزام اجتاه دليل احلاكمية املؤسسية
يؤمن اجمللس بأهمية التحكم املؤسسي يف تطوير وحتسني أداء ونتائج املصرف وتدعيم الثقة يف نشاطاته ،ويتبنى اجمللس أفضل املمارسات
والقواعد واملعايري يف تطبيق وتفعيل التحكم املؤسسي.
6.6وظائف جملس اإلدارة:
.1

يتحمل اجمللس مسؤولياته املتعلقة بعمليات املصرف وسالمته املالية ،ومراقبة تلبية متطلبات البنك املركزي ومصالح املساهمني
واملودعني والدائنني واملوظفني واجلهات األخرى ذات العالقة والتأكد من أن إدارة املصرف تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانني والتعليمات
النافذة والسياسات الداخلية للمصرف.

 .2يقوم اجمللس برتسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء اجمللس جتاه املصرف وجميع مساهميه.
 .3يقوم اجمللس برسم األهداف االسرتاتيجية للمصرف باإلضافة اىل الرقابة على ادارته التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية.
كما يقوم اجمللس باملصادقة على انظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتأكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد املصرف باخلطة االسرتاتيجية
والسياسات واالجراءات وبشكل خاص يضع اعضاء اجمللس االدارة معايري ادارة اخملاطر وسياسات االستثمار ونسب احلد االدنى التحويطية
واملعايري احملاسبية للمصرف.
 .4يقوم اجمللس بالتأكد من أن املصرف ميارس اعماله على درجة عالية من النزاهة بحيث يتم ذلك من خالل:
•

وضع سياسات وقواعد وإجراءات واضحة وحمددة لتنظيم العمل بشكل يتفق بالقوانني املطبقة.

•

وجود ميثاق أخالقيات العمل يتضمن تعاريف واضحة لكل من “تعارض املصالح” و”استغالل الوظيفة” والتي تكون عن طريق استغالل
بعض موظفي املصرف للمعلومات الداخلية التي يتم احلصول واالطالع عليها بحكم وظائفهم يف املصرف وملصلحتهم الشخصية.
ويتضمن امليثاق ايضا الطرق املثلى للتعامل عند وجود تعارض حمتمل للمصالح وضرورة االفصاح عن ذلك سواء كان ذلك ألعضاء
جملس االدارة او اي موظف يف املصرف.
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•

وضع سياسات وقواعد حمددة وواضحة للعمل فيما يتعلق بتنظيم املعامالت املتعلقة “مع األطراف ذوي العالقة” سواء بني املصرف
وموظفيه أو اعضاء جملس االدارة او شركاتهم او االطراف ذوي الصلة بهم .مبا يف ذلك عمليات االقراض واملتاجرة املشرتكة مع
املصرف .كما يجب أن تتضمن هذه القواعد ما يؤكد ان يتم منح االئتمان ألعضاء اجمللس وشركاتهم وفقا لألسعار السائدة يف السوق
وليس وفقا لشروط تفضيلية وكذلك املوافقة املسبقة من قبل البنك املركزي وان ال يشارك العضو يف اي اجتماع يتم فيه بحث ذلك
التعامل او التعاقد او التصويت عليه.

•

تعميم جميع هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي املصرف وأعضاء اجمللس واحلصول على موافقتهم عليها.

 .5مت حتديد مسؤوليات جملس اإلدارة وفقا للصالحيات املعطاة له مبوجب نظام املصرف األساسي وتلك التي تنص عليها القوانني والتشريعات
والتعليمات ذات العالقة ،وهي تتضمن املسؤوليات التالية وليس حصري ًا:
•

حتديد األهداف ووضع اخلطط التي تلتزم اإلدارة التنفيذية يف املصرف العمل مبقتضاها ،واختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون
املصرف بكفاءة وفعالية.

•

اعتماد السياسات اخملتلفة مبا فيها سياسات ادارة اخملاطر اخملتلفة والسياسة االئتمانية واالستثمارية وأي سياسات اخرى.

•

مراقبة تنفيذ سياسات املصرف والتأكد من صحة اإلجراءات املتبعة لتحقيق ذلك.

•

يعني جملس إدارة املصرف أحد أعضائه مدير ًا مفوض ًا للمصرف .ويكون املدير مسؤو ًال عن تنفيذ قرارات جملس اإلدارة وعن إدارة عمليات
املصرف اليومية.

•

اتخاذ اخلطوات الكفيلة لتأمني دقة املعلومات التي يتم تزويد البنك املركزي بها مبقتضى قانونه ومبوجب أحكام هذا الدليل.

•

اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام قانون املصارف وأي تشريعات أخرى ذات العالقة بأعمال املصرف وأنشطته.

•

وضع األنظمة والتعليمات الداخلية للمصرف التي حتدد مهام أجهزته اخملتلفة وصالحياتها والتي تكفل بدورها حتقيق الرقابة اإلدارية
واملالية على أعماله.

7.7رئيس جملس اإلدارة:
.1

مت الفصل بني منصبي رئيس اجمللس واملدير املفوض ويراعي املصرف اال تربط بني الرئيس واملدير املفوض أي قرابة دون الدرجة الثالثة،
ويكون الفصل يف املسؤوليات مبوجب تعليمات كتابية مقرة من اجمللس ويتم مراجعتها كلما اقتضت احلاجة.

 .2رئيس جملس اإلدارة غري تنفيذي وذلك رغبة يف منح عنصرا من االستقاللية للمجلس عن اإلدارة التنفيذية.
8.8دور رئيس جملس اإلدارة:
.1

تعزيز العالقة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وبني أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني.

 .2إيجاد ثقافة يف اجتماعات جملس اإلدارة تسمح بالنقد البناء والسماع خملتلف وجهات النظر وإجراء التصويت الالزم التخاذ القرارات.
 .3التأكد من أن جملس اإلدارة يحصل على املعلومات الالزمة والكافية يف الوقت املناسب.
 .4التأكد من أن املساهمني يحصلون على املعلومات الالزمة والكافية يف الوقت املناسب.
 .5التأكد من حتقيق أعلى معايري التحكم املؤسسي لدى املصرف.
9.9تشكيلة اجمللس ومعايري التشكيل
.1

يتألف جملس ادارة املصرف من ( )7اعضاء اصليني و( )7اعضاء احتياطيني .ويعني أعضاء جملس اإلدارة يف اجتماع الهيئة العامة حلملة
األسهم لفرتة ال تتجاوز أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم لفرتات الحقة ذات مدد مماثلة .ويجوز حلملة أسهم املصرف يف اجتماع هيئتهم
العامة حتديد مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة .ويختار جملس اإلدارة رئيس ًا له من بني أعضائه.

 .2مت مراعاة ما يلي عند تشكيل اجمللس ومن ضمنها:
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•

وجود تنوع يف اخلربة العملية واملهنية لألعضاء باإلضافة اىل ضرورة وجود مهارات متخصصة ومعرفة مالية لديهم وخربة مصرفية كبرية.

•

أال يكون عضو جملس إدارة مدير ًا أو موظف ًا يف مصرف آخر ،إال إذا كان املصرف تابع ًا لهذا املصرف اآلخر أو كان كال املصرفني حتت سيطرة
مشرتكة ،شريطة أال يشكل أولئك األعضاء يف تلك احلالة أغلبية أعضاء جملس إدارة املصرف

•

أال يكون شريكا للمدقق اخلارجي أو موظفا لديه خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية اجمللس.

•

أن تكون له أهلية قانونية وأن يكون شخص ًا صاحل ًا والئق ًا؛ وأال يقل عمره عن  30سنة.

•

أال يكون موظف ًا حكومي ًا.

•

يلزم أن يتصرف أعضاء جملس اإلدارة بأمانة وبحسن نية استهداف ًا ملا يحقق مصالح املصرف على خري وجه .ويجب أن يتحلوا يف أداء
وظائفهم مبا يتحلى به الشخص احلكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة يف الظروف املماثلة.

•

املرجح.
تتخذ قرارات جملس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين .ويف حالة انقسام األصوات بالتساوي ،يكون صوت الرئيس هو الصوت
ِّ

•

ان يكون لدى اغلب اعضاء اجمللس خربة مصرفية.
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1010تنظيم أعمال اجمللس
.1

بهدف ضمان شمولية املواضيع املعروضة يف اجتماعات اجمللس والتي ال تقل عن مرة واحدة كل شهرين ،تقوم اإلدارة التنفيذية باقرتاح
املواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع.

 .2يحافظ املصرف على ضمان توفر قرارات موضوعية ولضمان احتفاظ املصرف مبستوى من الرقابة مبا يضمن توازن تأثريات جميع األطراف
مبن فيهم اإلدارة التنفيذية واملساهمني الرئيسني والتأكد من أن القرارات املتخذة تقع يف مصلحة املصرف.
 .3تقوم االدارة التنفيذية من خالل أمني سر جملس االدارة بتزويد أعضاء اجمللس باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات اجمللس
لتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة.
 .4يقوم أمني السر بتزويد كل عضو من أعضاء اجمللس عند انتخابه بتوضيح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته مبا يتماشى والتشريعات ذات
العالقة.
 .5تتضمن سياسات املصرف توضيحا جلميع العمليات املصرفية التي تتطلب موافقة جملس اإلدارة ،مبا يف ذلك صالحياتهم بخصوص
التعامالت مع األطراف ذوي العالقة أو أي عمليات مصرفية أخرى تكون ضمن اختصاصات اجمللس.
 .6يتاح للمجلس وجلانه االتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية.
 .7يكون للمجلس وجلانه صالحية االستعانة مبصادر خارجية ملساعدتهم يف القيام باملهام املوكلة إليهم على أكمل وجه.
 .8يقوم اعضاء اجمللس باالطالع بشكل دائم على التطورات داخل كل من املصرف والقطاعات املصرفية احمللية .وتقوم ادارة املصرف بتزويد
االعضاء مبلخص مناسب عن اعمال املصرف.
 .9يضع املصرف هيكل تنظيمي يبني التسلسل االداري (مبا يف ذلك جلان اجمللس واالدارة التنفيذية).
1111أنشطة اجمللس
.1

يف التعيينات واالحالل:
•

يقوم جملس االدارة بتعيني مدير ًا مفوضا من اعضاء اجمللس ومن ذوي الكفاءة ويقوم بتحديد صالحياته ومسؤولياته.

•

يتم احلصول على موافقة اجمللس عند تعيني بعض املدراء التنفيذيني مثل املدير املايل ومدير التدقيق الداخلي ومراقب االمتثال ويتم
التأكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.

•

يقوم اجمللس بإقرار خطط “احالل” للمدراء التنفيذيني للمصرف بحيث تتضمن املؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه
الوظائف.

 .2يف التقييم الذاتي وتقييم أداء املدير املفوض
•

يقوم اجمللس من خالل جلنة التعيني والرتشيحات واملكافآت -بتقييم أداء اجمللس بشكل عام مرة واحدة سنويا على االقل .بحيث يكون
معيار تقييم االداء موضوعي ويتضمن مقارنة باملصارف االخرى .باإلضافة اىل معايري سالمة وصحة البيانات املالية للمصرف ومدى االلتزام
مبتطلبات السلطات الرقابية.

•

يتم تقييم املدير املفوض من قبل اجمللس سنويا.

 .3يف التخطيط وأنظمة الضبط والرقابة
•

يقوم اجمللس بتحديد أهداف املصرف كما ويقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية لرسم اسرتاتيجية لتحقيق هذه األهداف ،وتقوم اإلدارة التنفيذية
بوضع خطط عمل تتماشى مع تلك االسرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط تشمل مساهمة جميع دوائر املصرف ،ويقوم اجمللس
باعتماد االسرتاتيجية وخطط العمل والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية مبراجعة اجنازات األداء وفقا خلطط العمل ومن اتخاذ اإلجراءات
التصويبية حيثما لزم األمر وتعترب عملية إعداد املوازنات التقديرية جزء من عملية التخطيط قصري األجل وقياس األداء.

•

يقوم اجمللس بتوفري سياسات مكتوبة تغطي كافة االنشطة املصرفية لديه ،ويقوم بتعميمها على كافة املستويات االدارية ،ويقوم
مبراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها ألي تعديالت او تغيريات طرأت على القوانني والتعليمات والظروف االقتصادية واي امور اخرى تتعلق
باملصرف.

•

يقوم اجمللس بوضع أنظمة ضبط واضحة متنع اعضاء اجمللس واملوظفني من استغالل املعلومات الداخلية يف املصرف ملصاحلهم
الشخصية.

•

يقوم اجمللس وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية املؤسسية لعمالئه وخاصة الشركات املساهمة
العامة ،بحيث يتم تضمني تقييم اخملاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة ملمارساتهم يف جمال احلاكمية.
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1212جلان جملس ادارة املصرف
ملساعدة اجمللس على القيام مبهامه بشكل فعال ،فقد مت تشكيل اللجان التالية واملنبثقة عن اجمللس علم ًا بأن هذا األمر ال يعفي اجمللس من
حتمل املسؤولية املباشرة جلميع األمور املتعلقة باملصرف:
.1

اللجنة التنفيذية

 .3جلنة التدقيق واالمتثال (مراجعة احلسابات)

 .2جلنة التعيني والرتشيحات واملكافآت
 .4جلنة التحكم املؤسسي

 .5جلنة ادارة اخملاطر
1313العالقة مع املساهمني
.1

يقوم املصرف بتشجيع كافة املساهمني على حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة

 .2يقوم رؤساء جلان التدقيق واالمتثال وادارة اخملاطر والرتشيح واملكافآت وأي جلان أخرى منبثقة عن اجمللس بحضور االجتماع السنوي للهيئة
العامة.
 .3يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف اإلجابة عن أي أسئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير
املدقق.
1414الشفافية واإلفصاح
.1

يقوم املصرف باإلفصاح وفقا للمعايري احمللية والدولية للتقارير املالية وتعليمات البنك املركزي العراقي السارية والصادرة مبقتضى قانون
املصارف النافذ والتشريعات ذات العالقة وأية متطلبات من أي جهة رقابية .يلتزم املصرف باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية حال حدوثها
وفق ًا ملا تقضيه تعليمات هيئة األوراق املالية.

 .2يقوم املصرف بتوفري املعلومات للمساهمني من خالل التقرير السنوي ونشر القوائم املالية.
 .3يعرض املصرف أحدث بياناته املالية املراجعة مبا يف ذلك بياناته املالية املوحدة املراجعة على املوقع االلكرتوين للمصرف فض ًال عن قائمة
بأسماء أعضاء جملس إدارته.

بيئة الضبط والرقابة الداخلية
•انظمة الضبط والرقابة الداخلية:
ان جملس االدارة مسؤول عن وضع وتطبيق انظمة رقابة داخلية لدى املصرف قادرة على ضمان وحتقيق دقه ونزاهة البيانات املالية وااللتزام
بالقوانني والتشريعات والتعليمات السارية.
ويف هذا اإلطار فقد مت اعتماد سياسات وانظمة تغطي كافة اجلوانب املتعلقة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومسؤولية
جملس االدارة واالدارة التنفيذية عنها ،حيث مت مراجعة وتعديل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية سنويا وذلك من خالل استحداث دوائر ووحدات
رقابية جديدة أو تدعيم الدوائر والوحدات الرقابية القائمة وعليه فقد مت إنشاء وحدة مركزية للرقابة على عمليات الفروع ومركزية لفتح احلسابات
خالل عام .2016
•التدقيق الداخلي:
تعد عملية التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة تهدف إىل تقدمي خدمات تأكيدية واستشارية بشكل منتظم عن فعالية وكفاءة أنظمة ادارة اخملاطر
والرقابة الداخلية واحلاكمية املؤسسية لدى املصرف من خالل تقدمي توصيات ذات قيمة مضافة لتحسن وتطوير العمليات من أجل مساعدة
املصرف يف حتقيق أهدافه.
وقد قام املصرف بإعادة هيكلة دائرة التدقيق الداخلي للمصرف وتعيني مدير جديد لها بحيث تتالءم مع التطور املصريف لتلبي متطلبات املرحلة
املقبلة للمصرف حيث مت إجراء اخلطوات التالية:
.1

االنتهاء من ميثاق التدقيق الداخلي

 .2االنتهاء من الهيكل التنظيمي للدائرة
 .3االنتهاء من اإلجراءات والسياسات والصالحيات التي متكنها من أداء مهامها وإعداد تقاريرها كاملة
 .4تعزيز باقي كادر الدائرة خالل عام  2016لتغطية اجلوانب اخملتلفة لعملية التدقيق.
 .5البدء يف بناء خطة التدقيق املبنية على اخملاطر للعام 2017
قام املصرف األهلي العراقي بالتعاقد مع شركة التدقيق العاملية شركة برايس ووتر هاوس كوبرز  PWCلتقييم وفحص إجراءات وأنظمة الضبط
والرقابة الداخلية ،والذي يتضمن أيضا تقييم وفحص بيئة االمتثال ومكافحة غسل األموال ،حيث كانت نتيجة الفحص إيجابية يف ذلك اجملال.
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•التدقيق اخلارجي:
يقوم املدقق اخلارجي مبراجعة وتدقيق البيانات املالية والتأكد من صحتها وتزويد االدارة التنفيذية بنسخة من تقرير التدقيق.
صدرت تعليمات من البنك املركزي العراقي بتاريخ  2016/4/28بخصوص رفع مستوى اداء التدقيق اخلارجي بشكل فاعل على النحو التايل:
.1

تدقق حسابات املصارف من قبل اثنني من مراقبي احلسابات وفق ًا ألسلوب التدقيق املشرتك (.)Joint Audit

 .2ينفذ ذلك ابتداء من احلسابات اخلتامية للسنة املالية .2016
 .3بالنسبة للمصارف التي اتخذت قرار ًا بتعيني مراقبي حساباتها لعام  ،2016يقوم جملس االدارة بتسمية مراقب احلسابات الثاين للمشاركة
يف عملية التدقيق ،على أن يتم عرض ذلك على الهيئة العامة يف اول اجتماع الحق لها.
•دائرة إدارة اخملاطر:
يعترب النظام العام إلدارة اخملاطر ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وجلنة بازل يف املصرف مسؤولية شاملة
ومشرتكة من خالل جهات متعددة يف املصرف ابتداء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،جلنة اخملاطر الداخلية ،إضافة إىل أن كافة دوائر
وفروع املصرف.
تقوم دائرة إدارة اخملاطر وهي دائرة مستقلة تتصل بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة بخط متصل وتتصل باملدير املفوض بخط
متقطع وهي دائر متخصصة يف املصرف يرتكز مهامها وحسب السياسات املعتمدة يف التعرف على اخملاطر القائمة واحملتملة) املالية وغري
املالية (وكيفية التعامل معها ورفع التقارير والتوصيات الالزمة بشكل دوري ،مبا يساهم يف حتقيق املصرف ألهدافه االسرتاتيجية.
أنواع اخملاطر الرئيسية التي قد يتعرض لها املصرف:
.1

خماطر االئتمان :هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته اجتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر.

 .2خماطر السوق :هي خماطر التذبذب والتغري يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف أسعار السوق
مثل أسعار الفائدة ،وأسعار العمالت ،وأسعار األسهم ( ،وتنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت
واالستثمار يف األسهم واألوراق املالية.
 .3خماطر السيولة :وهي اخملاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة املصرف على توفري التمويل الالزم يف أي) موقع جغرايف ،عملة ،وقت)
لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.
 .4اخملاطر التشغيلية  /العمليات :وهي خماطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية ،العنصر البشري،
األنظمة ،أو الناجتة عن أحداث خارجية كما وتندرج ضمن كل من اخملاطر القانونية واخملاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة ضمن
اخملاطر التشغيلية ولغايات إدارتها.
السياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة واخلاصة بإدارة اخملاطر:
.1

السياسة العامة إلدارة اخملاطر

 .5سياسة إدارة خماطر السيولة

 .2سياسة إدارة خماطر االئتمان (ضمن السياسة االئتمانية للمصرف)

 .6السياسة العامة ألمن املعلومات

 .3سياسة إدارة خماطر التشغيل

 .7حدود اخملاطر املقبولة

 .4سياسة إدارة خماطر السوق

 .8خطة استمرارية العمل

كما ويقوم املصرف بإعداد تقارير دورية يتم رفعها وتقدمي التوصيات الالزمة فيها إىل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية التي مت إنشائها الطالع وتوجيه
اإلدارة التنفيذية يف املصرف بأهم اخملاطر التي قد يتعرض لها املصرف وإجراء الالزم مبا يهدف إىل إدارة والسيطرة على اخملاطر ،ويف جانب آخر
يقوم املصرف مبراقبة يومية ألهم جوانب خماطر السيولة وخماطر االئتمان.
يتطلع املصرف خالل العام القادم  2017إىل القيام بشكل رئيسي مبا يلي:
.1

استكمال تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية ()CRSAواخلاص مبخاطر العمليات  /التشغيل.

 .2تطبيق نظام التصنيف االئتماين بالنقاط ( )Scoringلتقييم اخملاطر االئتمانية لعمالء التسهيالت.
 .3إنشاء مصفوفة الصالحيات على األنظمة البنكية.
 .4تطبيق مشروع تصنيف أصول املعلومات اخلاص بأمن املعلومات حسب متطلبات .ISO 270001
كما ويقوم املصرف بتقدمي الدعم الالزم لدائرة إدارة اخملاطر ،وتطوير منهجيات العمل ،إىل جانب إرفادها بالكوادر املؤهلة وذلك مبا يهدف إىل
قيامها بأعمالها بشكل كفؤ.
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•دائرة االمتثال ومكافحة غسيل االموال:
حافظت ادارة االمتثال ومكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب خالل العام  2016على اداء مهامها الهادفة اىل التأكد من امتثال املصرف والشركات
التابعة له لألنظمة والقوانني والتعليمات واملمارسات املصرفية السليمة الصادرة عن اجلهات الرقابية احمللية والدولية وتقدمي الدعم الالزم
إلدارة املصرف ،والتي تستند إىل أعلى املعايري املهنية يف الصناعات املصرفية  ،ومبا يحقق حماية للمصرف من خماطر عدم االمتثال ،حيث تشرف
االدارة على مراقبة االمتثال باملتطلبات الرقابية وحتقيق مبدأ “اعرف عميلك” ومكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وانطالقا من حرص البنك والشركة التابعة له على االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعايري العاملية ،فقد نفذت االدارة يف
عام  2016املهام املوكلة اليها ،من خالل تطبيق التعليمات والقيام بفحوصات واختبارات دورية باإلضافة اىل الزيارات امليدانية وذلك للتأكد من مدى
االلتزام بتعليمات االمتثال العاملية ومنها:
•

االستمرار بتحديث األنظمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للحصول على تقارير ذات دقة وكفاءة عالية لكشف العمليات التي
يشتبه ارتباطها بغسل االموال ومتويل االرهاب ووضع السناريوهات الالزمة وحسب تعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات
واملعايري العاملية حيث تعاقد املصرف خالل عام  2016مع شركة عاملية لتطبيق نظام ايل للكشف عن العملية املشتبه ارتباطها بغسل
األموال ومتويل اإلرهاب كما سيتم من خالل النظام االيل تصنيف حسابات العمالء من حيث درجة اخملاطر وسيتم البدء بالتطبيق خالل الربع
األول من عام .2017

•

املشاركة يف حتديث سياسات واجراءات البنك مبا يتناسب مع تعليمات احلاكمية الصادرة عن البنك املركزي العراقي

•

مت خالل عام  2016استحداث دائرة التوعية املصرفية وحماية اجلمهور ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي العراقي.

•

االستمرار بعقد دورات تدريبية جلميع موظفي املصرف يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وقانون االلتزام الضريبي ()FATCA
وبالتنسيق املستمر مع دائرة املوارد البشرية وذلك ملواكبة كافة املستجدات على املستوى احمللي والدويل.

•

عكس املتطلبات اجلديدة التي تصدر عن اجلهات الرقابية على السياسات واإلجراءات واملنتجات اخلاصة باملصرف

•

مساندة دوائر وإدارات املصرف واملوظفني يف إدارة خماطر االمتثال التي يواجهها املصرف.

•

تعزيز مبدأ حماية املوظفني عند اإلبالغ الداخلي من قبل املوظفني ( )Whistle Blowingوالتأكيد على عدم تعرض موظفي املصرف ألي
مسؤولية عند القيام باإلبالغ عن حاالت التجاوز.

•السياسات واإلجراءات
قام املصرف خالل العام  2016على مراجعة وتطوير إجراءات العمل وفقا ألفضل املمارسات املقدمة يف جمال القطاع املصريف حيث مت تعديل
العديد من إجراءات العمل والنماذج لتعزيز الية تقدمي اخلدمات مبا يضمن الدقة يف العمل والسرعة يف االجناز  ،وكذلك مت تعزيز االجراءات بالضوابط
الرقابية لتقليل نسبه حدوث االخطاء واخملاطر التشغيلية  ،حيث يتم املوافقة على االجراء من قبل الدوائر الرقابية قبل العمل به  ،كما ومت إصدار
العديد من االجراءات اجلديدة او تعديل االجراءات القائمة حسب متطلبات البنك املركزي العراقي واجلهات الرقابية االخرى.

النشاطات والتوسعات الرئيسية التي حدثت خالل السنة
•

افتتاح فرع جديد يف حقل الرميلة

•

إطالق مركز تدريب يف املبنى الرئيسي

•

تفعيل جميع أجهزة الصراف اآليل

•

الربط وتفعيل الشبكة الوطنية مع البنك املركزي العراقي

•

إطالق املرحلة االوىل من نظام التعايف من الكوارث

•

تطوير البيئة التحتية لتكنولوجيا املعلومات وشبكة الربط مبا يعزز من جودة وسرعة اخلدمة واستمراريتها

•

تفعيل مركزية الرقابة على اعمال الفروع.

•

تفعيل مركزية لفتح احلسابات.

اجنازات دوائر املصرف خالل العام
•دائرة املوارد البشرية
مت تعديل الهيكل التنظيمي الرئيسي للمصرف واعتماده من جملس اإلدارة باإلضافة اىل متابعة مشروع األوصاف الوظيفية وحتديثها مع الدوائر
املعنية متهيدا العتمادها بصورتها النهائية.
وقد قام املصرف بتوفري ( )248فرصة تدريب ملوظفي املصرف يف جماالت مصرفية وادارية متعددة ،كما مت عرضه يف جدول الدورات التي
شارك بها موظفي املصرف .كما قام املصرف بتوقيع اتفاقية مع رابطة املصارف اخلاصة العراقية والتي من خاللها يقدم موظفي املصرف ذوي
اخلربة الدورات التدريبية ملوظفي القطاع املصريف يف العراق.
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•دائرة مراقبة االئتمان
هي احدى الدوائر الرقابية يف املصرف والتي تهدف بشكل رئيسي اىل مراقبة العمليات اليومية لضمان سالمة احملفظة االئتمانية والتأكد من
االلتزام بالسياسة االئتمانية للمصرف وتعليمات البنك املركزي والتحقق من استكمال كافة الوثائق والشروط والواردة بقرارات جلان االئتمان وتوثيق
الضمانات ان وجدت لكافة العمالء قبل تنفيذ القروض والتبليغ الفوري ألية جتاوزات التخاذ االجراءات املناسبة حلفظ حقوق املصرف.
باالضافة اىل قيامها وحسب تعليمات البنك املركزي العراقي بإعداد تقارير احلسابات الواجب تصنيفها كديون غري عاملة (متأخرة التسديد)
واحتساب اخملصصات الالزمة مقابلها بهذا اخلصوص ،وإعداد التقارير الرقابية اخملتلفة الداخلية للمصرف واخلارجية للبنك املركزي واية جهات
اخرى وحسب مقتضيات العمل.
مت العمل خالل عام  2016على البدء بتطبيق نظام االرشفة االلكرتونية مللفات تسهيالت العمالء والعمل على تصنيف عمالء التسهيالت اىل شركات
كربى وشركات متوسطة وصغرية وافراد باإلضافة اىل البدء بالعمل على نظام تبادل املعلومات االئتمانية حسب تعليمات البنك املركزي.
•إدارة الشركات واالئتمان املركزي
× ×تسهيالت الشركات الكربى
تقوم دائرة الشركات الكربى بتقدمي جمموعة متكاملة من كافة أنواع املنتجات واخلدمات املصرفية بشقيها املباشرة وغري املباشرة ومبا
يلبي احتياجات خمتلف قطاعات السوق العراقي .وانطالقا من حرص الدائرة على االرتقاء بجودة خدماتها املصرفية والوصول اىل كافة شرائح
وأنواع الزبائن املستهدفني.
اال أنه يف ضوء استمرار الظروف االقتصادية الصعبة السائدة فان ادارة املصرف قد استمرت يف نفس النهج املتحفظ الذي انتهجته يف
السنة السابقة من خالل التوقف عن منح القروض االئتمان املباشر وتركيز اجلهود على مهام التحصيل ومتابعة ومعاجلة احلسابات القائمة
لتجنب تعرثها مع االستمرار بتقدمي اخلدمات املصرفية االخرى يف االعتمادات املستندية وخطابات الضمان ،وقد ساهمت هذه اإلجراءات
يف احلفاظ على جودة احملفظة القائمة واحلد بشكل ملحوظ من نسب التعرث والسيطرة على خماطر عدم السداد على الرغم من التحديات
املذكورة التي شهدها العام .كما مت االستمرار بتقدمي خدمات التدريب العملي واألكادميي ملوظفي الدائرة.
× ×تسهيالت األفراد
واصلت دائرة تسهيالت األفراد سعيها نحو االرتقاء بجودة وسرعة االداء يف خدمة عمالء املصرف األهلي العراقي بصورة مميزة وأكرث فعالية
ملا فيه حتقيق مصالح املصرف حيث عملت الدائرة خالل عام  2016على ما يلي:
.1

املساهمة يف زيادة حجم حمفظة تسهيالت األفراد من خالل املساهمة بفعالية يف مشروع توطني رواتب املوظفني احلكوميني الذي
طرحه البنك املركزي العراقي.

 .2احملافظة على أداء الدائرة وتطويرها بشكل مستمر حيث مت خالل العام  2016إطالق خدمات البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف االيل
لعمالء املصرف.
 .3تقدمي الدورات التدريبية ملوظفي الفروع وموظفي دوائر االعمال حول منتجات األفراد بأنواعها.
× ×متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
قام املصرف بتأسيس وحدة مستقلة خمتصة يف املشاريع االقتصادية الصغرية واملتوسطة لتقوم بإدارة وتسويق مبادرة متويل املشاريع
االقتصادية الصغرية واملتوسطة الذي مت اطالقه من قبل البنك املركزي العراقي والهادف اىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم
املشاريع االقتصادية الصغرية واملتوسطة يف جمموعة القطاعات املستهدفة خصص البنك املركزي مبلغ ترليون دينار عراقي سيتم منحه
للمصارف لهذا الغرض ،مت منح املصرف األهلي العراقي قرض ًا مببلغ ملياري دينار عراقي من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من
خالل دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة.
وقد متكن املصرف من اقراض مبلغ املليارين دينار عراقي ضمن هذا املشروع وبجودة ائتمانية عالية.
•دائرة اخلزينة واملؤسسات املالية واالستثمار
أن دائرة اخلزينة واالستثمار استطاعت ومتكنت من احملافظة على مستويات جيدة من أرباح العمالت االجنبية يف ظل الرتكيز على عمالء املصرف
ذوو النشاط التجاري اجليد ،اضافة اىل احملافظة على نسب مقبولة من هوامش الفائدة من خالل ادارة تكلفة األموال بفعالية وتنويع مصادر االموال
واستخدام أدوات السوق النقدي بكفاءة .عدا عن ذلك استمرت إدارة اخلزينة واالستثمار يف حماولة استقطاب ودائع املؤسسات واألفراد ،وتقدمي
احللول املناسبة لعمالئها من الشركات واألفراد للتحوط من خماطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة .وقد مت احملافظة على كافة أنشطة الدائرة
مبستوى عايل من الكفاءة وفيما يلي أهم أنشطة الدائرة:
× ×التداول بالعمالت األجنبية والدينار العراقي:
تقوم الدائرة بتقدمي أسعار منافسة لتغطية احتياجات العمالء اآلنية بالدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي مع مراعاة فروقات األسعار بني
فروع بغداد ،فروع اجلنوب وفروع الشمال) أربيل والسليمانية (وقامت الدائرة بتغطية املراكز املالية مبا يضمن حتقيق األرباح إضافة إىل تقدمي
اخلدمات املتميزة.
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× ×إدارة أرصدة املصرف لدى املصارف األخرى (السوق النقدي ):
تقوم الدائرة مبراقبة أرصدة املصرف لدى املصارف األخرى بشكل يومي مع حتويل الفائض يف حال وجوده ،أو تغذية احلساب عند احلاجة.
× ×إدارة النقد:
حرص املصرف على تزويد كافة فروعه من االحتياجات النقدية بالدوالر األمريكي والدينار العراقي ،ويتم شحن الفائض بشكل دائم للبنك املركزي
العراقي .استمرت الدائرة بتطبيق السياسة االستثمارية للمصرف األهلي العراقي ،وعملت على مراجعة بنود السياسة مع أخذ املوافقات
الالزمة عليها.
× ×جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات:
واصلت جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات باالجتماع بشكل دوري للتباحث يف املواضيع ذات العالقة ،مثل طرح منتجات جديدة تواكب التطور
يف العمل املصريف واالستثماري  ،اضافة اىل التوسع يف استثمارات املصرف يف جماالت وأدوات وفرص استثمارية خمتلفة واالستفادة من
ظروف السوق املواتية يف بعض االدوات ،لتعظيم عوائد املصرف ضمن خماطر مقبولة ،وضمن حمددات السياسة االستثمارية وتعليمات
البنك املركزي العراقي.
× ×إدارة املؤسسات املالية:
يتم تطوير قنوات للمصرف من خالل فتح حسابات وطلب سقوف تعامل لتعزيز العمليات التجارية من اعتمادات وكفاالت وغريها حيث مت منحنا
سقوفا ائتمانية من قبل عدة مصارف ،علم ًا بأن هذه البنوك مصنفة من قبل مؤسسات تصنيف عاملية.
•دائرة تكنولوجيا املعلومات والقنوات االلكرتونية
حرص ًا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العاملية يف جمال العمل املصريف ،مت متابعة العمل على حتديث البنية التحتية ألنظمة املعلومات
ومبا يضمن تعزيز أدائها لتقدمي خدمات أفضل وبجودة وكفاءة أعلى ،حيث مت العمل على حتديث أجهزة الشبكات واستكمال تركيب خطوط اتصاالت
احتياطية لكامل فروع املصرف .كذلك مت اعادة هيكلة غرفة اخلوادم الرئيسية للمصرف وتطبيق أنظمة حلماية اخلطوط والشبكات مبا فيها
تطبيق معايري التشفري العاملية.
كذلك مت متابعة أعمال حتديث النظام البنكي الرئيسي واالنتهاء من مشاريع حتديث أنظمة خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال مع البنك املركزي والتي
تشمل نظام التسوية اإلجمايل  RTGSونظام املقاصة اآليل  .ACHكذلك مت استكمال مشروع تبادل املعلومات االئتمانية مع البنك املركزي .ويف
سياق متصل ،فقد قام املصرف بربط خدمات الصراف االيل والبطاقات مع الشبكة الوطنية للبنك املركزي العراقي وتركيب صرافات آلية اضافية يف
مواقع جديدة وذلك لتوفري اخلدمات بأسهل الطرق ومبختلف االوقات بهدف متكني عمالء املصرف من الوصول اىل حساباتهم بكل يسر وسهولة.
كذلك مت االنتهاء من تنفيذ بعض املشاريع التكنولوجية لتعزيز البيئة الرقابية واالمتثال باإلضافة اىل مشاريع أخرى لتعزيز العمليات الداخلية.
•الدائرة االدارية والهندسية
قام املصرف خالل عام  2016البدء بتطبيق األنظمة التالية يف بعض فروع املصرف ويسعى اىل االنتهاء من تطبيقها يف جميع الفروع خالل العام
:2017
•

تطبيق نظام الدور.

•

تطبيق نظام كشف احلريق والسرقة.

•ادارة الفروع
مت افتتاح فرع الرميلة يف منطقة البصرة ،وهو من اول املصارف العراقية اخلاصة التي تفتح ابوابها يف املنطقة النفطية ،االمر الذي سيوفر
جميع اخلدمات املصرفية لشركات النفط والغاز العاملية واحمللية .وقد بدأ العمل على نقل فرع البصرة احلايل اىل موقع أحدث وأكرب مبا يتوافق
مع حجم واهمية العمل ويساعد على مواكبة تطلعات املصرف املستقبلية وحرصه على تقدمي أفضل وأسرع اخلدمات للزبائن.
اخلطط املستقبلية للمصرف
تشمل خطة املصرف لعام  2017االستمرار يف تعزيز دور فروع املصرف يف خمتلف املناطق يف العراق من خالل حتديث الفروع القدمية وتوحيد
هويتها من حيث الشكل العام واخلدمات وتطبيق القنوات االلكرتونية املتاحة .ففي عام  2016جنح املصرف بعملية الربط مع الشبكة الوطنية للبنك
املركزي العراقي ،واصبحت خدمة الصراف االيل متوفرة يف كافة فروعه باإلضافة اىل بعض املواقع احليوية يف بغداد والبصرة واربيل .كما بدأ
بتطبيق املرحلة الثانية من مشروع اخلدمات البنكية عرب االنرتنت والتي ستمكّ ن الزبون من اجراء التحويل املايل الكرتونيا دون احلاجة ملراجعة الفرع.
وأطلق كذلك مركز اتصال خلدمة الزبائن على مدار الساعة (.)7/24
هذا ،وسيقوم املصرف بإضافة اخلدمات املصرفية بالهاتف النقال وخدمة الرسائل القصرية وخدمة البطاقات املدفوعة مسبقا والتحويالت
املالية من خالل شبكة ويسرتن يونيون مع مطلع عام  .2017ويف سبيل متتني العالقات مع الزبائن سيقوم املصرف عام  2017بإطالق دائرة خدمة
كبار الزبائن لتسهيل وتسريع طلباتهم وتلبية احتياجاتهم املصرفية ودعم اعمالهم.
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وباإلضافة اىل ذلك يتوجه املصرف عام  2017اىل بناء مركز بيانات دائم يف العراق وإطالق املرحلة الثانية من نظام التعايف من الكوارث.
من املتوقع ان يصل عدد فروع املصرف مع نهاية عام  2017اىل  13فرعا إذا مت افتتاح فروع جديدة يف مناطق جتارية وحيوية يف العاصمة بغداد
واستكمال مشروع افتتاح فرع يف العاصمة اللبنانية “بريوت” خلدمة املواطنني العراقيني والتجار الذين تربطهم عالقات جتارية قوية بني لبنان
والعراق.

ثانيا :حتليل املركز املايل واملؤشرات املالية
حتليل ربحية املصرف
بلغ اجمايل ارباح املصرف للعام  )27,746( 2016مليون دينار وبعد تنزيل كل من التخصيصات الضريبية البالغة ( )4,245مليون دينار فان صايف الربح الذي
مت حتويله اىل الفائض املرتاكم قد بلغ ( )23,501مليون دينار مقارنة مع ( )2,027مليون دينار بنهاية عام .2015
•صايف ايرادات التشغيل:
حقق املصرف ايرادات تشغيلية مقدارها ( )44,786مليون دينار مقارنة مع ( )28,266مليون دينار بنهاية عام  2015حمققة ارتفاعا بنسبة (،)%58.5
نتيجة ارتفاع صايف ايرادات العموالت بنسبة ( )%196لتصل اىل ( )23,227مليون دينار و ارتفاع االيرادات االخرى بنسبة ( )%169لتصل اىل ()12,754
مليون دينار
•اجمايل املصروفات:
انخفض اجمايل املصروفات بنسبة ( )%29,5مقارنة مع العام السابق لتصل اىل ( )17,040مليون دينار بنهاية عام  2016مقارنة مع ( )24,170مليون
دينار بنهاية عام  ،2015نتيجة انخفاض خمصص خسائر االئتمان بنسبة ( )%97.1لتصل اىل ( )252مليون دينار بعد ان كانت ( )8,740مليون دينار نهاية
عام .2015
اجلدول ادناه يبني تفاصيل ايرادات ومصاريف املصرف:
حتليل االرباح (باملليون دينار)
اسم احلساب

2016

النسبة من االجمايل

2015

النسبة من االجمايل

نسبة النمو

صايف ايرادات الفوائد

8,805

%19.7

15,688

%55.5

%٤٣٫٩-

صايف ايرادات العموالت

23,227

%51.9

7,846

%27.8

%196

االيرادات االخرى

12,754

%28.4

4,732

%16.7

%169.5

صايف ايرادات التشغيل

44,786

%100

28,266

%100

%58.5

رواتب ومنافع املوظفني

()6,241

%36.7

()5,647

%23.4

%10.5

مصاريف تشغيلية أخرى

()7,970

%46.8

()8,104

%33.5

%1.6-

استهالكات

()2,577

%15.1

()1,679

%6.9

%53.5

خمصص خسائر ائتمان حممل

()252

%1.4

()8,740

%36.2

%97.1-

اجمايل املصروفات

()17,040

%100

()24,170

%100

%29.5-

اجمايل االرباح

27,746

%100

4,096

%100

%٥٧٧٫٤

*

بلغت خسارة شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراءاالوراق املالية حمدودة املسؤولية ( )36.7مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت ()119.6
مليون دينار نهاية عام .2015
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املركز املايل للمصرف:
فيما يلي جدول يبني اهم بنود املركز املايل للمصرف
املركز املايل (باملليون دينار)
2016

النسبة من االجمايل

2015

النسبة من االجمايل

نسبة النمو

اسم احلساب
املـوجودات

578,847

%100

592,232

%100

%2.3-

نقد وارصدة لدى املصارف

367,818

%63.5

366,246

%61.8

%0.43

1,615

%0.28

1,631

%0.27

%0.98-

تسهيالت ائتمانية مباشرة .صايف

124,683

%21.5

179,516

%30.3

%30.5-

ممتلكات ومعدات ،صايف

16,761

%2.9

16,789

%2.8

%0.17-

املطلوبات

578,847

%100

592,232

%100

%2.3-

ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

13,917

%2.4

79,097

%13.4

%82.4-

الودائع و التأمينات النقدية للعمالء

263,870

%45.6

240,410

%40.6

%9.75

رأس املال

250,000

%43.2

250,000

%42.2

%0.0

االحتياطيات

37,838

%6.5

14,353

%2.4

%163.6

موجودات مالية بالقيمة العادلة

املوجودات
انخفضت املوجودات لتصل اىل ( )578,847مليون دينار يف نهاية عام  2016مقارنة مع ( )592,232مليون دينار بنهاية عام  2015بانخفاض نسبته (.)%2.3

اﳌﻮﺟﻮدات )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٪١٠٠
٢٨٫١
١٦٫٨

٦٨٫٠
١٦٫٨

١٧٩٫٥

١٢٤٫٧

٦٥٫٨

٥٩٫١

٣٠٠٫٥

٣٠٨٫٧

٢٠١٥

٢٠١٦

٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠
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•احملفظة االستثمارية
سعى املصرف إىل توسيع وتنويع حمفظته االستثمارية وعدم تركيزه على حقل استثماري واحد لذلك فقد بلغت عدد أسهمه املشاركة يف
شركات استثمارية ( )2٫532مليون سهما بقيمة سوقية ( )١٫٦١٥مليون دينار موزعة على الشكل التايل:
كشف حمفظة االسهم للمصرف االهلي العراقي (باآلف الدنانري العراقية)
ت

عدد االسهم

الشركة

القيمة السوقية

الكلفة

االستثمارات قصرية االجل
1

فندق بابل

3,847

40,531

125,040

2

الفلوجة إلنتاج املواد االنشائية

213

757

321

3

الصناعات املعدنية والدراجات

14,391

59,587

7,196

4

صناعات االصباغ احلديثة

4,274

25,175

5,342

5

املشروبات الغازية الشمالية

2,664

4,019

933

6

مدينة ألعاب الرصافه

1,437

30,470

8,265

7

الصناعات الكيماوية والبالستيكية

5,631

5,631

3,491

8

فندق بغداد

441

441

4,412

9

الشركة العراقية للكفاالت املصرفية

572,273

412,843

412,843

10

الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

1,630,815

829,837

829,837

11

االموال لإللكرتونية املصرفية

30,000

30,000

30,000

12

احتاد املصارف العراقية اخلاصة لتطوير اخلدمات املصرفية

100,000

100,000

100,000

2,365,986

1,539,290

1,527,679

االستثمارات طويلة االجل

اجملموع

كشف حمفظة االسهم لشركة واحة النخيل (باآلف الدنانري العراقية)
ت

الشركة

1

فندق فلسطني

2

مصرف الشرق االوسط لالستثمار

11,667

3

مصرف دار السالم لالستثمار

10,000

12,273

4

مصرف االقتصاد

11,333

8,652

8,160

5

الشركة العراقية للنقل الربي

14,000

68,896

14,000

6

شركة املشروبات الغازية الشمالية

40,000

24,949

14,000

7

مصرف املتحد لالستثمار

30,000

35,864

9,300

8

مصرف بابل

31,174

19,013

10,287

9

مصرف اخلليج التجاري

11,800

11,066

5,310

10

فندق بايل

65

65

2,100

11

الصناعات املعدنية والدراجات

5,000

4,527

2,500

166,039

230,412

87,474

اجملموع

عدد االسهم

القيمة السوقية

الكلفة

1,000

22,887

15,500

22,221

5,017
1,300

•االئتمان النقدي
بلغ صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة ( )١٢٤٫٦٨٣مليون دينار خالل عام  2016بعد أن كانت( )١٧٩٫٥١٦مليون دينار لعام  2015بانخفاض نسبته
(.)٪٣٠٫٥
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•كشف بالتوزيع القطاعي لالئتمان (املبالغ بأآلف الدنانري العراقية)
ديون
متأخرة
التسديد

اجمايل االئتمان
النقدي ومتأخرة
التسديد

47,881,443 1,831,880

4,837,501

54,550,824

188,685,670 134,134,846 114,297,076 19,837,770

قروض االفراد/شخصية
وسيارات

-

١٠,٥٥٥,٥٤٣

9,685,369

٢٠,٢٤٠,٩١٢

-

-

٢٠,٢٤٠,٩١٢

خدمات اجملتمع/
االجتماعية

-

1,077,085

209,030

1,286,115

2,096,178

2,096,178

3,382,293

13,006,044

27,926,680

20,667,656

45,231,379

73,158,060

النقل والتخزين واملواصالت

-

-

67,664

67,664

-

الكهرباء والغاز /الطاقة

-

-

-

اقسام النشاط التجاري
جتارة اجلملة واملفرد/
جتارة عامة

االنشاءات والعقارات

اجلاري
مدين

القروض
والسلف

12,311,951 2,608,686

خطابات
الضمان

االعتمادات
املستندية

24,563,724

اجمايل
االئتمان
التعهدي

جمموع
االئتمان

67,664

954,492

1,667,701

2,622,192

2,622,192

600,737

10,866,683

590

11,468,010

3,501,850

24,966,967

28,468,817

39,936,827

السياحة والفنادق
واملطاعم

-

32,298,296

1,253,344

33,551,641

2,750,907

2,750,907

36,302,548

الزراعة والصيد والغابات

-

17,417

17,630

35,047

التمويل والتأمني  /خدمات
مالية

-

-

-

-

الصناعات التحويلية /
الصناعة

اجملموع

29,077,172 115,٠٠٨,٤١٨ 5,041,302

149,١٢٦,٨٩٢

35,047
15,595,359

32,731,823

48,327,183

48,327,183

٤١٢,٧٥٨,٣٩٥ 263,631,503 198,227,291 65,404,212

•خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:
استنادا إىل تعليمات البنك املركزي العراقي حسب كتابهم املرقم ( )9/3/9يف  2016/01/07باعتماد تصنيف جديد لالئتمان واحتساب اخملصصات
حسب التعليمات رقم ( )4لسنة  2010بدال من الالئحة االرشادية لعام  2005ابتداء من عام  ،2016واهم التعديالت على هذه التعليمات انها تأخذ بعني
االعتبار الضمانات (العقارية ،االوراق املالية ،وغريها) عند احتساب اخملصصات االئتمانية .فقد بلغ رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
( )18٫333مليون دينار كما يف  2016/12/31بعد أن كان ( )23٫651مليون دينار يف نهاية عام  2015والسبب الرئيسي يف انخفاضها قيام املصرف
بشطب خمصص ديون مشكوك بتحصيلها بقيمة ( )5٫691مليون دينار مقابل دين بقيمة ( )11٫436مليون دينار ملدين متعرث منذ عام  2009وقد
استوفى املصرف جميع االجراءات القانونية بحق العميل مع االشارة اىل أن املصرف قام بتثبيت املديونية يف حسابات بنود خارج امليزانية حتت بند
(ديون مشطوبة حتت املراقبة) لالستمرار مبتابعة العميل قضائيا.
أثر تغري سعر صرف عملة الدوالر االمريكي من ( )1٫205دينار بنهاية عام  2015اىل ( )1٫244دينار بنهاية عام  2016على حركة خمصص الديون املشكوك
يف حتصيلها نتيجة وجود رصيد افتتاحي بعملة الدوالر.
حسب تعليمات البنك املركزي العراقي باعتماد املعايري الدولية ابتداء من عام  2016فقد مت اعادة تصنيف حساب خمصص خماطر االئتمان التعهدي
ليكون من ضمن االحتياطيات يف حقوق املساهمني ويتأثر التغري على احلساب باألرباح الغري املوزعة.
•خمصص فروقات نقدية:
قامت شركة التأمني التي يتعامل معها املصرف يف تأمني النقد يف الفروع بتعويض املصرف عن الرصيد ـمخصص فروقات نقدية والبالغ
( )319٫669ألف دينار كما يف نهاية عام  2015والذي ميثل سوء ائتمان حدث يف فرع اربيل خالل عام  2012بنسبة  %60من املبلغ معروض من ضمن
حساب ايرادات عرضية وعليه مت تسوية مبلغ اخملصص االجمايل.
اما رصيد البالغ ( )379٫550ألف دينار كما يف نهاية عام  2016عبارة عن خمصص بكامل مبلغ النقد يف الصندوق املوجود يف فرع املوصل نظرا
لعدم استقرار الوضع االمني يف مدينة املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة النقد املوجود يف الفرع.
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املطلوبات
•املطلوبات
انخفضت املطلوبات بنسبة ( )%11.3لتصل اىل ( )٢٩١٫٠٠٨مليون دينار يف نهاية عام  2016مقارنة مع ( )327.879مليون دينار بنهاية عام .2015
•رأس املال واالحتياطيات
ارتفعت حقوق املساهمني (رأس املال واالحتياطيات) بنسبة ( )%8.9لتصل اىل ( )287.839مليون دينار يف نهاية عام  2016مقارنة مع ()264.353
مليون دينار بنهاية عام  2015حيث بلغ جمموع االحتياطيات لغاية  2016/12/31ما مقداره ( )37.839مليون دينار.
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٪١٠٠
٧٩٫١

١٣٫٩

٪٩٠

١٤٨٫١

٪٨٠
٪٧٠

١٧٢٫١

٪٦٠

١١٥٫٨
٦٨٫٣
١٤٫٤

٨٫٤

٣٧٫٨

٪٥٠

١٣٫٢

٪٤٠
٪٣٠

٢٥٠٫٠

٢٥٠٫٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٪٢٠
٪١٠
٪٠

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

رأس اﳌﺎل

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

االئتمان التعهدي (البنود خارج امليزانية)
إن االسرتاتيجيات التي يتبناها املصرف يف تطوير أدواته واخلدمات املتنوعة واملميزة التي يقدمها للزبائن اعطاه ميزه تنافسية سواء على صعيد
نوعية املنتجات او اخلربات املتطورة التي تلبي احتياجات الزبائن وضمن مساعيه يف جمال التطوير وتنمية أعماله يف جمال التجارة اخلارجية.
قام املصرف بالرتكيز على االعتمادات املستندية لتمويل املستوردات وتوسيع شبكة البنوك املراسلة لديه خلدمة عمالئه مع كافة انحاء العامل وذلك
متاشيا مع توجيهات البنك املركزي العراقي يف زيادة حجم االعتمادات املستندية يف التجارة اخلارجية ضمن الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا
اخلصوص.
حيث بلغ رصيد االئتمان التعهدي بعد طرح التأمينات النقدية مقابلها ( )207٫832مليون دينار نهاية عام  2016مقارنة مع ( )190٫667مليون دينار لعام 2015
بانخفاض بنسبة ( )%9٫0كما يف اجلدول أدناه:
االئتمان التعهدي (باملليون دينار)
2016

النسبة من االجمايل

2015

النسبة من االجمايل

نسبة النمو

اسم احلساب
خطابات الضمان الداخلية

57,200

%27.5

55,727

%29.2

%2.6

التزامات االعتمادات

150,632

%72.5

134,940

%70.8

%11.6

اجملموع

207,832

%100

190,667

%100

%9.0
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•املؤشرات املالية (حسب املعايري الدولية)
2016

2015

%208.5

%174.6

النسبة

التفاصيل

نسبة السيولة

(حساب نقد وارصدة لدى املركزي  /ودائع العمالء)
(االستثمارات  /ودائع العمالء)

%1.1

%0.9

(صايف االئتمان النقدي  /ودائع العمالء)

%84.2

%104.3

(االستثمارات  +االئتمان النقدي) ( /ودائع العمالء)

%85.2

%105.3

الرافعة املالية

(ودائع العمالء)( /رأس املال  +االحتياطيات)

%51.5

%65.1

الربحية

(اجمايل الدخل) ( /رأس املال املدفوع)

توظيفات االموال

%17.9

%11.3

العائد على معدل االصول

صايف الدخل  /معدل االصول

%4.0

%0.4

العائد على معدل حقوق امللكية

صايف الدخل  /معدل االحتياطيات ورأس املال

%8.6

%0.8

العائد لكل سهم

صايف الدخل ( /رأس املال املدفوع)

%9.4

%0.9

%49.7

%44.6

كفاية رأس املال

حسب تعليمات البنك املركزي

%103.22

%116.9

نسبة السيولة النقدية

حسب تعليمات البنك املركزي

%76,67

%81,05

نسبة حقوق املساهمني  /املوجودات

•السيولة النقدية
ارتفع رصيد حساب نقد وأرصدة لدى البنك املركزي ( )٣٠٨٫٧٤٥مليون دينار خالل عام  2016بعد أن كان ( )٣٠٠٫٤٦٥مليون دينار لعام  ،2015وهو ميثل
السيولة النقدية بالعملة احمللية واألجنبية املودعة يف صناديق املصرف وكذلك أرصدة حمتفظ بها لدى البنك املركزي العراقي.
بلغت ارصدة املصرف االهلي العراقي لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ  150٫890٫341ألف دينار عراقي
و 57٫906٫656ألف دينار عراقي على التوايل كما يف  31كانون األول  31( 2016كانون األول  151.975.573 :2015ألف دينار عراقي و 73.576.649ألف
دينار عراقي على التوايل) ونظرا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فان عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية
حمدودة ،علم ًا بعدم وجود أي قيود رسمية على هذه األرصدة ،ويقوم املصرف بإرسال مطالبة مالية شهرية اىل فروع البنك املركزي العراقي يف
أربيل والسليمانية تتضمن املطالبة بعائد على ارصدة املصرف لديهم ،علم ًا بأن العوائد املطالب بها قد بلغت حوايل ( )73مليار دينار عراقي عن
الفرتة من  2014/1/1ولغاية  ،2016/12/31مع اإلشارة اىل ان هذا املبلغ غري مسجل يف دفاتر املصرف.
تشمل احلسابات لدى البنك املركزي على متطلبات االحتياطي النقدي البالغ  5٫711٫555ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  :2015( 2016مبلغ
 27.384.488ألف دينار عراقي) حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي وال ميكن للمصرف التصرف بها ،ونظرا لعدم إمكانية استغالل
األرصدة يف فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية فقد قام املصرف مبخاطبة البنك املركزي العراقي الطالق جزء من
االحتياطي القانوين وقد صدر قرار جملس ادارة البنك املركزي رقم ( )150لسنة  2016بتاريخ  2016/11/14باملوافقة على اطالق جزء من االحتياطي
القانوين ومبا اليتجاوز نسبة  %75منه وعلى ان يستمر املصرف بإرسال تقرير االحتياطي االلزامي الشهري اىل البنك املركزي وحسب تقومي
االحتياطي االلزامي ومبوجب النسب املثبتة فيه.
•بيان مدى كفاية رأس املال
وضعت جلنة بازل اخلاصة بالقواعد واالنظمة واملؤشرات املالية واحملاسبية اخلاصة باجلهاز املصريف حدا أدين لكفاية رأس املال بنسبة ()%8
من اجمايل املوجودات حمسوبة على اساس اوزان خماطر حددها نظام معايري كفاية رأس املال .كما ان تعليمات البنك املركزي العراقي اعتربت
احلد االدنى املطلوب ( )%15وقانون املصارف رقم( )94لسنة  2004حدد النسبة ( )%12فقد بلغت نسبة كفاية رأس املال املصرف يف نهاية عام
 2016نسبة (.)%103.22

ثالث ُا :املؤشرات االقتصادية
شهد عام  2016استمرارا للتحديات االقتصادية التي تشمل تذبذب اسعار النفط وتراجع النشاط االقتصادي يف بعض دول العامل واملنطقة والتي اثرت
على املؤشرات االقتصادية بشكل عام وعلى حجم التجارة البينية بني العراق ودول املنطقة والعامل .وعلى الرغم من تلك العوامل اال ان املصرف األهلي
العراقي يسعى ألن يكون له دور فاعل يف النشاط االقتصادي العراقي وذلك بصفته جزء من القطاع املصريف اخلاص .كما يسعى اىل مواصلة حتقيق
النمو من خالل زيادة عدد فروعه يف العراق وخارج العراق للوصول اىل شريحة أكرب من الزبائن ،وتقدمي خدمات مصرفية متميزة ومتقدمة تتطابق مع
املعايري املصرفية العاملية .وكلما ازدهر الوضع األمني يف املنطقة كلما انعكس ايجابا على االقتصاد بشكل يساهم يف تعزيز حركة االستثمار يف
قطاعات االسكان والبنى التحتية والطاقة والقطاعات الصناعية اخملتلفة التي من شأنها ان تولد فرص عمل جديدة.
وحسب تقارير وزارة النفط العراقية  ،فان انتاج العراق من النفط اخلام سجل رقم ًا قياسي ًا عام  2016وصل إىل أربعة ماليني و 51ألف برميل يوميا ،مشرية
اىل أن الصادرات النفطية من املنافذ اجلنوبية سجلت ارتفاع ًا كبري ًا ،حيث بلغت ثالثة ماليني و 407آالف برميل يومي ًا ،فيما كشفت أن صادرات نفط كركوك
بلغت  64ألف برميل يوميا ،بينما بلغت معدالت التصدير من حقول اقليم كردستان إىل  580ألف برميل يومي ًا .هذا  ،وقد بدأ العراق يف شهر اذار 2016
بتصدير االغاز املكثف (السائل) من إنتاج شركة غاز البصرة.
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ان تصدير الغاز العراقي والتوجه ملضاعفة القدرة االنتاجية لتصل اىل نحو  1.2مليار مرت مكعب ،باالضافة اىل االرتفاع امللحوظ يف انتاج النفط وتصديره،
سيساهمان يف ارتفاع نسبة الدخل القومي والتأثري ايجابيا على منو االقتصاد العراقي دعم موازنة الدولة.
هذه املؤشرات االيجابية سيكون لها اثرها على االقتصاد العراقي بحيث ستساهم يف اعادة تنشيطه عام  2017خاصة مع التقدم الذي مت احرازه من
اجل حتسني الوضع االمني يف العراق والتطورات االيجابية والنجاحات الكبرية مؤخرا على صعيد احلرب على االرهاب.

رابع ُا :معلومات وإيضاحات أخرى.
سعر سهم املصرف يف سوق العراق لألوراق املالية:
أغلق سعر سهم املصرف يف سوق العراق لألوراق املالية فــــي آخر جلسة تداول من العام  2016على ( )0.41دينار.

السياسة احملاسبية
متسك حسابات املصرف مبوجب النظام احملاسبي املوحد للمصارف وشركات التأمني كأساس يف تسجيل وترحيل وتبويب البيانات احملاسبية
وضمن تعليمات البنك املركزي العراقي ولوائحه التنظيمية ،علم ًا بأن جملس ادارة البنك املركزي العراقي أصدر تعليمات بتاريخ  2016/1/4بخصوص
االنتقال من النظام احملاسبي املوحد للمصارف وشركات التأمني اىل املعايري الدولية وكما يلي:
.1

ابتداء من العام .2015
بالنسبة للمصارف وشركات التأمني التي تستطيع التحول فعليها التحول
ً

 .2بالنظر النتهاء السنة املالية  2015وتعذر االنتقال فور ًا للمعايري الدولية ،لذا على املصارف وشركات التأمني اعداد احلسابات اخلتامية لعام
 2015مبجموعتني ،إحداهما وفق ًا للنظام احملاسبي املوحد حسب ما جاري العمل به حالي ًا ،واجملموعة الثانية وفق ًا ملعايري االفصاح الدولية
 IFRSبدون أن تتضمن تلك اجملموعة إبداء رأي ،ليتسنى مسح كافة متطلبات االنتقال بأسلوب االفصاح وحصر املتغريات للخطوة القادمة
واملتمثلة بإعداد احلسابات اخلتامية لعام  2016وفق ًا ملعايري االفصاح الدولية بشكل كامل وملزم ،ومع ابداء رأي مراقب احلسابات بصددها.
ونحيطكم علما ان املصرف ملتزم بتقدمي البيانات املالية حسب النظام احملاسبي املوحد واملعايري الدولية للعام 2016
وقد طبق املصرف ومنذ تأسيسه مبدأ االستحقاق كأساس لسياسته احملاسبية عند إعداد احلسابات اخلتامية مثل معاجلة اإليرادات واملصروفات
وفق ًا لهذا املبدأ عدا أرباح االستثمارات واملشاركات التي سجلت إيرادا بتاريخ استالمها ،وقد طبق املصرف تعليمات املعايري الدولية يف تقييم
االستثمارات ،وأما بالنسبة لالندثارات على املوجودات الثابتة فقد اعتمد املصرف طريقة القسط الثابت وبنسبة  %20سنوي ًا على كافة املوجودات
الثابتة وعلى املباين  %2عدا األراضي وحسب ما جاء يف نظام االندثار رقم ( )9لسنة  ،1994وقد متت معاجلة احلسابات املدينة والدائنة املتبادلة بني
فروع املصرف بإجراء املقاصة فيما بينها والتي أصبحت تنجز آليا اعتبارا من السنة املالية  2014مبوجب نظام .ICBS

العقارات اململوكة والعقود التي أبرمها املصرف خالل السنة
جدول باملباين اململوكة للمصرف
البناية

نوع العقار

العنوان

بناية االدارة العامة والفرع الرئيسي

ملك صرف

بغداد /شارع السعدون قرب ساحة الفردوس جماور حمطة تعبئة الوقود

بناية فرع اربيل

ملك صرف

اربيل /بختياري شارع20-

بناية فرع املوصل

ملك صرف

املوصل اجلديد

بناية املنصور

ملك صرف

بغداد /املنصور
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عقود ايجار بنايات الفروع والصرافات االلية
شريف عبد علي البطاط

$ 65,000

االيجار سنوي

بناية فرع البصرة/العشار جماور الشركة العامة لتجارة السيارات

جمال علي فرج

$ 90,000

االيجار سنوي

بناية فرع السليمانية/شارع سامل

صباح عدنان وهبي

 22,000,000د.ع

االيجار سنوي

بناية فرع راغبة خاتون

شاكر عبد الرزاق عباس

 45,000,000د.ع

االيجار سنوي

بناية فرع كربالء/حي البلديات شارع الرتبية

حسني علي حمه امني

$ 58,000

االيجار سنوي

بناية فرع اربيل/عينكاوه

 10,800,000د.ع

االيجار سنوي

مستودع يف شارع السعدون حمله ()102

 7,100,000د.ع

االيجار سنوي

فرع ميناء ام قصر

$ 75,000

االيجار سنوي

فرع الرميلة

47,000,000

االيجار سنوي

بناية فرع النجف  /حي السالم

شركة مول املنصور

$ 8,400

االيجار سنوي

ايجار موقع صراف ايل يف مول املنصور

شركة فندق بابل

$ 6,000

االيجار سنوي

ايجار موقع صراف ايل يف فندق بابل

شركة سيتي سنرت

$ 3,300

االيجار سنوي

ايجار موقع صراف ايل يف سيتي سنرت مول

اوهام عبد عباس فخر الدين
الشركة العامة ملوانئ العراق
شركة اجملال للخدمات النفطية
خالد عباس عبود

عقود اخلدمات
اسم الشركة  /الشخص

مبلغ العقد

العقــــــــــــــــــــــــــــــود

حممود نوح اليوسف

 250,000د.ع

عقد صيانة املصعد اخلاص باملصرف /تدفع شهريا

شمس الدين صديق نادر

$ 4,800

عقد حمامي املصرف

شركة سند للخدمات القانونية

$ 20,000

عقد استشارات قانونية

شركة االستشارات /لبنان

$ 61,713

عقد صيانة النظام املصريف

شركة مدار االرض /اياد سهيل عبد اهلل

$ 3,000

عقد صيانة نظام ترميز وإصدار الصكوك

الشركة العراقية للخدمات املصرفية

حسب نقل النقود

نقل النقد من واىل الفروع والبنك املركزي

شركة ابناء دجله خلدمات االمن واحلماية

حسب نقل النقود

نقل النقد من واىل الفروع والبنك املركزي

الشركة جوهرة االمني

 9,500,000د.ع

خدمة نظافة مبنى االدارة

$ 28,587

نقل الربيد بني االدارة والفروع

مركز االيداع العراقي

 500,000د.ع

عقد صيانة نظام املساهمني

شركة رابط االرض

$ 101,670

عقد خطوط اتصال انرتنت

Crystal Call

$ 71,523

مركز خدمة العمالء

Modern Tech

$ 40,926

خدمات تسويق عرب التواصل االجتماعي

Mena Itech

$ 8,750

عقد صيانة نظام املوارد البشرية

شركة مناف للربجميات

$ 2,250

عقد صيانة نظام املساهمني

مركز الشوملي لتكنولوجيا املعلومات

$ 1,600

عقد صيانة نظام املوجودات

DOT.JO

$ 1,015

عقد صيانة املوقع االلكرتوين

Access to Arabia

$ 26,497

خدمات مصرفية عن طريق املوقع االلكرتوين

Access to Arabia

$ 6,347

خدمات مصرفية عن طريق املوبايل

AEG

$ 6,619

دعم خدمات سويفت

NCR

$ 51,200

عقد صيانة اجهزة وانظمة الصراف االيل

Professional for smart technology

$ 85,185

صيانة نظام اوراكل

Specialized database technologies

$ 5,500

صيانة نظام اوراكل

Jordan business System

$ 4,686

عقد صيانة اجهزة شبكات Cisco

شركة ارامكس
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عقود اخلدمات
اسم الشركة  /الشخص

مبلغ العقد

العقــــــــــــــــــــــــــــــود

شركة اسناد لتكنولوجيا املعلومات

$ 6,845

عقد نظام تشفري الربيد االلكرتوين

شركة اخلدمات الفنية للكومبيوتر

$ 33,709

عقد رخص مايكروسوفت

01 system

$ 16,991

عقد نظام ارشفة املعلومات

شركة اسناد لتكنولوجيا املعلومات

$ 35,786

عقد رخص نظام Citrix

شركة O3 Telecom

$1,920

عقد جتهيز خدمة االنرتنت

Alsard fiber

$ 1,800

عقد جتهيز خدمة االنرتنت

شركة احلداثة لالتصاالت واحلداثة

$ 30,624

عقد جتهيز خدمة االنرتنت

Zajil

$ 75,000

عقد جتهيز خدمة االنرتنت

رمضان عبد اهلل سوارة
DZHAMILIA ABDULAEVA

شركة جوهرة االمني

 1,800,000د.ع

عقد عامل النباتات

$ 7,200

عقد عامل النظافة

 114,000,000د.ع

عقد تنظيف االدارة العامة

فراس شيت

 6,000,000د.ع

عقد خدمات

وعد حمو

 6,000,000د.ع

عقد خدمات

شركة اجملال للخدمات

$ 40,000

عقد خدمات وحراسة

Capital Intelligence

€ 25,000

عقد تقييم املصارف

االستريادات والتصدير
ال توجد اي استريادات او صادرات خالل السنة املالية .2016

أثر التسعرية على املصرف
يعد املصرف واستنادا لقرار جملس االدارة جدوال بأسعار العمليات املصرفية ويتم تعديله بني حني واخر وفقا للظروف والتطورات املصرفية السائدة
يف العراق ومبا ينسجم مع تعليمات البنك املركزي.

مبالغ الدعاية والسفر واإلعالن والضيافة:
بلغ جمموع املصروفات لألغراض املبينة يف أدناه ( )770.6مليون دينار لغرض دعم اخلدمات املقدمة للمصرف:
املصاريف (باملليون دينار)
اسم احلساب

2016

2015

دعاية واعالن

295.3

1,036.4

الضيافة

15.8

24.3

السفر وااليفاد

459.5

370.8

اجملموع

770.6

1,431.5

الدعوى القضائية املقامة على املصرف
يوجد قضية مقامة على املصرف وذلك ضمن النشاط الطبيعي مببلغ  ٦٫٢٢٠٫٠٠٠ألف دينار عراقي ويف تقدير االدارة واملستشار القانوين للبنك فانه ال
يرتتب على البنك اي التزامات مقابل هذه القضية.
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افصاح عن فروع املصرف يف املناطق الساخنة
ميتلك املصرف فرع يف مدينة املوصل بإجمايل موجودات تقل عن ( )%0.5من اجمايل موجودات املصرف نظرا لعدم استقرار الوضع االمني يف مدينة
املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة النقد املوجود يف الفرع قام املصرف بأخذ خمصص بكامل مبلغ النقد يف الصندوق املوجود يف الفرع والبالغ
 379٫550ألف دينار عراقي

تقييم املصرف من قبل وكالة التقييم الدولية (:)Capital Intelligence
حافظ املصرف على تقييم للقوة املالية ( )Financial Strengthبدرجة ( )BBوذلك بناءا على تقييم اداء املصرف املايل وفقا للبيانات املالية املعدة
وفقا ملعايري احملاسبة الدولية.

التغيريات واالحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية:
ال يوجد اي تغيريات او احداث جوهرية توثر على البيانات املالية للمصرف
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31
حتية وتقدير.....
تنفيذ ًا ألحكام املادة  24من قانون املصارف رقم  94لسنة  2004وموافقة الهيئة العامة للمصرف بتشكيل جلنة مراجعة احلسابات من أعضاء
جملس اإلدارة كل من السيد (منري احمد القوقا) رئيس ًا وعضوية كل من السيد (امين عمران ابو دهيم) والسيد (سردار مرزا حممود) يسرنا أن نعرض
حلضراتكم بأن اللجنة مارست عملها مع مراقبي حسابات مصرفنا املشرتكني (مكتب السيدة ريا عبد االمري الكرناوي حماسب قانوين ومراقب حسابات
ومكتب السيد وليد زغري كاظم املنصور حماسب قانوين ومراقب حسابات) طيلة فرتة عملهم يف املصرف كما دققت اللجنة البيانات واجلداول التي
تصلها من اإلدارة التنفيذية يف املصرف بضمنها جداول املقارنة الشهرية ألرصدة موازين املراجعة التجميعية واجلداول اخلاصة باملصروفات
واإليرادات املرسلة إىل البنك املركزي من قبل قسم احملاسبة واملالية يف املصرف والتقارير املقدمة من قسم الرقابة الداخلية ومراقب االمتثال
الشهرية والفصلية وتدقيق البيانات املالية واحلسابات اخلتامية ملصرفنا للسنة املنتهية يف  2016/12/31وتقرير جملس اإلدارة بخصوصها وراجعنا
كافة املعلومات واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية حلماية حقوق املساهمني وكان عملنا هذا طبق ًا للتشريعات النافذة ووفق ًا إلجراءات التدقيق
وبناء على ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ونود أن نبني اآلتي-:
واملراجعة املعرتف بها وطني ًا واملقررة
ً
.1

إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية وحماسبية يعكس بصورة شاملة مسرية املصرف خالل السنة موضوعة التدقيق وإن هذه
املعلومات ال تخالف أحكام القوانني والتشريعات املالية السائدة.

 .2إن البيانات قد نظمت وفق ًا للقواعد احملاسبية الوطنية والدولية والتشريعات املرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجالت وأنها منظمة
طبق ًا ملتطلبات قانون البنك املركزي العراقي رقم  56لسنة  2004وقانون الشركات املعدل وقانون املصارف رقم  94لسنة  2004واألنظمة
والتعليمات النافذة وأنها على قدر ما تضمنه من مؤشرات وبيانات مالية تعرب بصورة واضحة وعادلة عن الوضع املايل للمصرف ونتائج تدفقاته
النقدية للسنة املنتهية يف .2016/12/31
 .3الحظت اللجنة حرص املصرف على االلتزام بتقدمي البيانات املالية حسب النظام احملاسبي املوحد واملعايري الدولية للعام  2016تطبيق ًا لتعليمات
البنك املركزي العراقي بتاريخ  2016/1/4بخصوص االنتقال من النظام احملاسبي املوحد للمصارف وشركات التأمني إىل املعايري الدولية.
 .4الحظت اللجنة حرص املصرف على تطبيق تعليمات البنك املركزي رقم ( )4لسنة  2010يف تصنيف الديون الغري العاملة واحتساب اخملصصات
عليها.
 .5اطلعت اللجنة على التقرير املشرتك ملراقبي احلسابات (مكتب السيدة ريا عبد االمري الكرناوي ومكتب السيد وليد زغري كاظم املنصور) الذي
تناول نشاط املصرف مؤكد ًا سالمة كافة إجراءاته التي متت استناد ًا إىل معايري وقواعد احملاسبة الوطنية والدولية.
 .6من خالل مراجعتنا حسابات املصرف مل يثبت لنا ما يدل على أن املصرف قام بعمليات غسيل االموال أو مارس عمليات متويل اإلرهاب وأن كافة
العمليات تتماشى وقانون غسيل االموال رقم  93لسنة .2004
ومن اهلل التوفيق وتقبلوا فائق التقدير.....

رئيس جلنة مراجعة احلسابات
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وليد زغري كاظم املنصور

ريا عبد األمري الـكرناوي

حماسب قانوين ومراقب حسابات

حماسب قانوين ومراقب حسابات

عضو املعهد العربي للمحاسبني القانونيني

عضو املعهد العربي للمحاسبني القانونيني

ساحة كهرمانة  -حي الوحدة  -حملة 902/

املنصور -حي املتنبي -حملة 603 /

بغداد -العراق

بغداد -العراق

الرقم  /م 2017 / 860 /
التاريخ 2017 / 5 / 20 :

إىل السادة مساهمي املصرف األهلي العراقي (شركة مساهمة خاصة)
م  /التقرير املشرتك ملراقبي احلسابات عن البيانات املالية (املعدلة) للسنة املالية املنتهية يف  / 31كانون االول 2016 /
لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للمصرف األهلي العراقي (شركة مساهمة خاصة) وشركته التابعة ("املصرف”) والتي تشتمل على
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول  2016وقوائم الدخل املوحدة والدخل الشامل املوحدة والتغريات يف حقوق املساهمني املوحدة و
التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخص ًا ألهم السياسات احملاسبية ،ولدينا االيضاحات التالية :

أو ًال:
سبق ان قمنا باصدار تقريرنا املشرتك عن القوائم املالية للسنة املنتهية يف  /31كانون االول  2016 /مبوجب تقريرنا املرقم ( )2017 - 12/810واملؤرخ
يف  2017 / 1 / 25وفق املعايري احمللية  .وبتاريخ  2017 / 4 / 18مت اعالمنا من قبل البنك املركزي العراقي  /دائرة مراقبة الصريفة املرقم ()5820 / 2/9
باعتماد معايري احملاسبة الدولية يف العرض واالفصاح والقياس عند اعداد القوائم املالية وهي من متطلبات وردت يف املادة (  / 45ا ) من قانون
البنك املركزي العراقي رقم  56لسنة  2004و (  / 42ب ) من قانون املصارف رقم  94لسنة  ، 2004لذا مت اعداد تقريرنا املشرتك واملرقم اعاله .

ثاني ًا:
ال تعتمد القوائم املالية الصادرة مبوجب تقريرنا السابق املشار اليه اعاله حيث ال يجوز مهنيا اعداد جمموعتني من القوائم املالية اخلتامية كل جمموعة
وفقا للمعايري وذلك الختالف معايري وقواعد القياس بني منهجية املعايري الدولية واملعايري احمللية مما يرتتب عليه اختالف يف نتيجة النشاط .

ثالث ًا :مسؤولية اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة
إن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ،باإلضافة إىل حتديد نظام
سواء الناجتة عن احتيال أو عن خطأ.
الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية
ً

رابع ًا :مسؤولية مدققي احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استنادا إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب منا هذه
املعايري االلتزام بقواعد السلوك املهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية املوحدة خالية من األخطاء
اجلوهرية.
يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واالفصاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة .تعتمد االجراءات التي يتم اختيارها
على تقدير مدققي احلسابات مبا يف ذلك تقييم خماطر احتواء القوائم املالية املوحدة على أخطاء جوهرية سواء الناجتة عناالحتيال أو اخلطأ .كما
أن تقييم اخملاطر يأخذ يف اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي للمجموعة واملتعلق بإعداد وإظهار القوائم املالية املوحدة بصورة عادلة وذلك للقيام
بإجراءات تدقيق مناسبة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة .كما يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات
احملاسبية املطبقة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة ،نعتقد بأن أدلة
التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساس ًا إلبداء رأينا ،وندرج أدناه اإليضاحات واملالحظات التالية:
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أ -تطبيق معايري احملاسبة الدولية:
قام املصرف بإعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية كما يف  31كانون األول  2016باإلضافة ألرقام املقارنة للسنة املنتهية
موضح يف ملخص أهم السياسات احملاسبية .من خالل حتضري القوائم املالية ،مت إعداد قائمة املركز املايل كما
كما يف  31كانون األول  ،2015كما هو
ّ
حتول املصرف للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية .يبني هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية من قبل املصرف لتعديل
يف  1كانون الثاين  ،2015وهو تاريخ ّ
واملعدة حسب النظام احملاسبي العراقي املوحد (معايري احملاسبة احمللية) ،والتي تتضمن قائمة املركز املايل كما يف 1
بياناته املالية النظامية
ّ
كانون الثاين  2015والقوائم املالية كما يف  31كانون األول .2015

ب -تسعري املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات:
مت تسعري كل من املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات الناجمة خالل السنة موضوع التدقيق بالعملة األجنبية بسعر التحويل البالغ ( )1244دينار
لكل دوالر أمريكي حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.

ج -التخصيصات االئتمانية:
استنادا إىل تعليمات البنك املركزي العراقي حسب كتابهم املرقم ( )9/3/9يف  2016/01/07باعتماد تصنيف جديد لالئتمان واحتساب اخملصصات
حسب التعليمات رقم ( )4لسنة  2010بدال من الالئحة االرشادية لعام  2005ابتداء من عام  ،2016لذا:
انخفض خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها املدور من السنة السابقة مبقدار ( )5٫318٫824ألف دينار ليصبح الرصيد ( )18٫332٫646ألف دينار
والسبب الرئيسي يف ذلك قيام املصرف بشطب خمصص ديون مشكوك بتحصيلها بقيمة ( )5٫691٫037ألف دينار مقابل دين بقيمة ()11٫436٫254
ألف دينار ملدين متعرث منذ عام  2009وحيث مت االشارة لهذا املوضوع بشكل تفصيلي يف تقرير جملس اإلدارة.
مت زيادة خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع املدور من السنة السابقة مبقدار ( )326٫355ألف دينار ليصبح الرصيد ( )6٫111٫355ألف دينار.
حسب تعليمات البنك املركزي العراقي باعتماد املعايري الدولية ابتداء ًا من عام  2016فقد مت اعادة تصنيف حساب خمصص خماطر االئتمان التعهدي
ليكون من ضمن االحتياطيات يف حقوق املساهمني.

د -خمصص فروقات نقدية (من ضمن املطلوبات االخرى):
قامت شركة التأمني التي يتعامل معها املصرف بتعويض املصرف عن رصيد خمصص فروقات نقدية والبالغ ( )319٫669ألف دينار كما يف نهاية عام
 2015والذي ميثل سوء ائتمان حدث يف فرع اربيل خالل عام  2012مبا نسبته  %60من املبلغ املذكور وعليه مت تسوية مبلغ اخملصص بالكامل.
الرصيد البالغ ( )379٫550ألف دينار كما يف نهاية عام  2016ميثل احتساب خمصص بكامل مبلغ النقد بالصندوق املوجود يف فرع املوصل نظرا لعدم
استقرار الوضع االمني يف مدينة املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة النقد املوجود يف الفرع.

هـ -غسيل األموال ومتويل اإلرهاب:
من خالل فحصنا للسجالت احملاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات املصرفية التي مارسها املصرف خالل السنة موضوع التدقيق فلم يتبني لنا ما
يشري إىل أن هناك عمليات مصرفية متعلقة بغسيل األموال أو تلك التي ساهمت بتمويل عمليات اإلرهاب.

و -كفاية رأس املال:
من خالل فحصنا للسجالت احملاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات املصرفية التي مارسها املصرف خالل السنة موضوع التدقيق والكشوفات
املعدة لغرض احتساب كفاية رأس املال والذي بلغت نسبته ( )%103٫22وذلك استنادا إىل املادة رقم ( )16من قانون املصارف رقم ( )94لسنة .2004

ز -املالحظات االخرى:
مل يتسنى لنا زيارة فرع املصرف يف املوصل بسبب الظروف األمنية القاهرة التي حصلت بعد تاريخ  .2014/6/10قام املصرف بأخذ خمصص بكامل مبلغ
النقد يف الصندوق املوجود يف الفرع والبالغ  379٫550ألف دينار نظرا لعدم استقرار الوضع االمني يف مدينة املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة
النقد املوجود يف الفرع.
تسلمنا بعض التأييدات لألرصدة املدينة والدائنة يف حني مل نستلم تأييد العقارات التي ميتلكها املصرف والعقارات املرهونة لصاحله من دائرة
التسجيل العقاري.
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أن أرصدة املصرف لدى فروع البنك املركزي يف كل من اربيل والسليمانية مل يتم استغاللها (مت تقييد استخدامها) يف العمليات املصرفية اجلارية ،مت
اعالمنا أن هنالك مطالبات شهرية من قبل أدارة املصرف باسرتجاع تلك األرصدة مع املطالبات باحتساب عوائد عليها حيث مت االشارة لهذا املوضوع
بشكل تفصيلي يف تقرير جملس اإلدارة.
نظرا ملا جاء يف الفقرة اعاله فقد قام املصرف مبخاطبة البنك املركزي العراقي إلطالق جزء من االحتياطي القانوين وقد صدر قرار جملس ادارة البنك
املركزي رقم ( )150لسنة  2016بتاريخ  2016/11/14باملوافقة على إطالق جزء من االحتياطي القانوين ومبا ال يتجاوز نسبة  %75منه.
أن اجملموعة الدفرتية املستخدمة من قبل املصرف تستخدم على احلاسبة االلكرتونية وكانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وان نظام
الرقابة الداخلية قد اشتمل على كافة اإلجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم النشاط املصريف.
أن عملية جرد املوجودات الثابتة والنقدية قد متت بشكل سليم وبأشرافنا وان نتائج اجلرد جاءت مطابقة للسجالت املساعدة وقد مت تقييم هذه
املوجودات وفقا لألسس واألصول واملبادئ احملاسبية املعتمدة.

خامس ًا :الـــرأي
يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمصرف كما يف  31كانون األول  2016وأدائها املايل
وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
وليد زغري كاظم املنصور

ريا عبد األمري الـكرناوي

حماسب قانوين ومراقب حسابات

حماسب قانوين ومراقب حسابات

زميل املعهد العربي للمحاسبني القانونيني

زميل املعهد العربي للمحاسبني القانونيني

رقم االجازة )278( :الصنف االول

رقم االجازة )243( :الصنف االول
التاريخ  20أيار 2017
بغداد  -العراق
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البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول 2016

إيضاحات

 31كانون األول 2016
مدققة

 31كانون األول 2015
غري مدققة

 1كانون الثاين 2015
غري مدققة

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

4

308,745,185

300,465,208

374,397,103

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

5

59,072,551

65,780,614

17,448,727

تسهيالت ائتمانية مباشرة .صايف

6

124,682,911

179,515,804

160,038,361

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االَخر

7

1,615,153

1,630,748

2,710,308

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8

-

-

12,136,717

ممتلكات ومعدات ،صايف

9

16,760,964

16,788,637

14,994,505

موجودات أخرى

10

67,970,269

28,050,983

31,229,704

578,847,033

592,231,994

612,955,425

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

11

13,917,534

79,096,981

57,046,265

ودائع العمالء

12

148,099,533

172,081,730

240,018,783

تأمينات نقدية

13

115,770,965

68,328,552

34,953,279

قرض البنك املركزي العراقي

14

1,800,000

1,000,000

-

خمصص ضريبة الدخل

15

4,279,393

1,905,523

4,760,828

مطلوبات أخرى

16

7,140,725

5,466,531

7,662,702

291,008,150

327,879,317

344,441,857

جمموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال

17

250,000,000

250,000,000

250,000,000

إحتياطي إجباري

18

3,838,918

2,653,865

2,532,891

احتياطي خماطر مصرفية عامة

18

3,542,699

3,813,339

4,042,386

-

8,226

8,226

احتياطي توسعات

4,000,000

4,000,000

4,000,000

احتياطي القيمة العادلة

()154,550

()138,955

940,605

أرباح مدورة

26,611,816

4,016,202

6,989,460

جمموع حقوق املساهمني

287,838,883

264,352,677

268,513,568

جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

578,847,033

592,231,994

612,955,425

احتياطيات أخرى

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  35جزء ًا من هذه القوائم املالية
48

البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016
 31كانون األول 2016
مدققة

 31كانون األول 2015
غري مدققة

إيضاحات

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

إيرادات الفوائد

19

12,439,002

21,141,861

مصروفات الفوائد

20

()3,633,506

()5,453,507

8,805,496

15,688,354

صايف إيرادات الفوائد

23,226,907

7,845,883

صايف إيرادات الفوائد والعموالت

32,032,403

23,534,237

21

صايف أرباح حتويل عمالت أجنبية

12,192,535

6,379,262

-

()2,186,925

561,110

539,964

44,786,048

28,266,538

رواتب ومنافع املوظفني

22

()6,240,791

()5,647,059

مصاريف تشغيلية أخرى

23

()7.969.626

()8,103,783

استهالكات

9

()2,577,492

()1,678,699

خمصص خسائر ائتمان حممل

6

()251,729

()8,740,021

إجمايل املصاريف

()17,039,638

()24,169,562

صايف الدخل للفرتة قبل ضريبة الدخل

27,746,410

4,096,976

()4,244,609

()1,889,500

23,501,801

2,207,476

فلس/دينار

فلس/دينار

0.094

0.009

صايف إيرادات العموالت

صايف (خسائر) مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صايف أرباح العمليات االَخرى
صايف ايرادات التشغيل

ضريبة الدخل

15

صايف دخل الفرتة
حصة السهم من ربح الفرتة

24
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قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

صايف دخل الفرتة

 31كانون االول 2016
مدققة

 31كانون االول 2015
غري مدققة

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

23,501,801

2,207,476

إيرادات شاملة أخرى قابلة إلعادة تصنيفها يف قائمة الدخل يف فرتات الحقة
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()15,595

خسائر شاملة أخرى للفرتة مدرجة ضمن حقوق املساهمني

()15,595

()1,079,560

23,486,206

1,127,916

جمموع الدخل الشامل للفرتة
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()1,079,560

أرباح مدورة

احتياطي توسعات

إحتياطي القيمة
العادلة
إحتياطيات أخرى

إحتياطي خماطر
مصرفية عامة*

إحتياطي
إجباري

رأس املال

قائمة التغري يف حقوق املساهمني املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016
جمموع حقوق
املساهمني

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

الرصيد يف  1كانون الثاين 2016

جمموع الدخل الشامل للفرتة

حتويالت لالحتياطيات

الرصيد يف  31كانون االول 2016

الرصيد يف  1كانون الثاين 2015

جمموع الدخل الشامل للفرتة

حتويالت لالحتياطيات

ضريبة سنوات سابقة

ارباح موزعة ايضاح 25

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

250,000,000

-

-

250,000,000

250,000,000

-

-

-

-

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

2,653,865
1,185,053
3,838,918
2,532,891
120,974
-

250,000,000

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,813,339
()270,640
3,542,699
4,042,386
()229,047
-

2,653,865

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)
8,226
()8,226
8,226
-

3,813,339

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)
()138,955
()15,595
()154,550
940,605
()1,079,560
-

8,226

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)
4,000,000
4,000,000
4,000,000
-

()138,955

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)
4,016,202
23,501,801
()906,187
26,611,816
6,989,460
2,207,476
108,073
()288,807
()5,000,000

4,000,000

 31كانون االول 2016
264,352,677
23,501,801
()15,595
287,838,883
268,513,568
2,207,476
()1,079,560
()288,807
()5,000,000
4,016,202

الرصيد يف  31كانون االول 2015

264,352,677

*

وفقا لالئحة االرشادية للبنك املركزي العراقي يتم احتجاز مانسبته  ٪2من التسهيالت االئتمانية الغري مباشرة بعد استبعاد التأمينات النقدية اخلاصة بها
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البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

إيضاحات

 31كانون االول 2016
مدققة

 31كانون االول 2015
غري مدققة

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

األنشطة التشغيلية
27,746,410

ربح الفرتة قبل الضريبة

4,096,976

تعديالت لبنود غري نقدية:
استهالكات
مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خمصص خسائر ائتمان حممل
التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات

2,577,492

1,678,699

-

2,186,925

251,729

8,740,021

30,575,631

16,702,621

التغري يف املوجودات واملطلوبات
النقص (الزيادة) يف صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

54,581,164

()28,217,464

الزيادة (النقص) يف املوجودات األخرى

()39,919,286

3,178,721

النقص يف ودائع العمالء

()23,982,197

()67,937,053

الزيادة يف التأمينات النقدية

47,442,413

33,375,273

الزيادة (النقص) يف املطلوبات األخرى

1,674,194

()2,196,171

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية قبل الضرائب

70,371,919

()45,094,073

الضرائب املدفوعة

()1,870,739

()5,033,612

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية

68,501,180

()50,127,685

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل املوحدة
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()2,549,819

()3,472,831

-

9,949,792

()2,549,819

6,476,961

األنشطة التمويلية
800,000

1,000,000

-

()5,000,000

صايف التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

800,000

()4,000,000

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

66,751,361

()47,650,724

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

287,148,841

334,799,565

353,900,202

287,148,841

الزيادة يف األموال املقرتضة
أرباح موزعة

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

٢٦
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

1.1معلومات عامة
إن املصرف األهــلي العــراقي (املصرف) هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تأســـس بتاريخ  2كانون الثاين  1995مبوجب إجازة التأسيس املرقمة
م .ش  ،582/ومركزه الرئيسي مدينة بغداد.
يقوم املصرف بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي يف مدينة بغداد (حي الكرادة) ،وفروعه االحد
عشر املنتشرة داخل العراق باألضافة إىل تقدمي خدمات الصريفة وخدمات الوساطة املالية.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس إدارة املصرف يف إجتماعه الذي عقد بتاريخ  5آذار .2017

2.2السياسات احملاسبية الهامة
 ١.٢أسس إعداد القوائم املالية
مت إعداد القوائم املالية للمصرف وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة
عن جملس معايري احملاسـبة الدولية ووفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر وموجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للمصرف ،ومت تقريب جميع املبالغ ألقرب ألف دينار عراقي.
يتم إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة للمصرف بهدف االنتقال من النظام احملاسبي املوحد اىل املعايري الدولية وحسب اعمام البنك املركزي
املرقم ( )9/12يف  .2016/01/04جتدر اإلشارة إىل أنه يتم إصدار قوائم ماليــة حسب النظام احملاسبي املوحد النافذ يف العراق.
إن القوائم املالية ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للقوائم املالية السنوية واملعدة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ويجب أن تقرأ
مع التقرير السنوي للمجموعة كما يف  31كانون األول .2016

 ٢.٢أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمصرف والشركة التابعة له واخلاضعة لسيطرته كما يف  31كانون األول  .2016مت توحيد القوائم املالية
للشركة التابعة من تاريخ السيطرة ،وتتحقق السيطرة عندما يكون املصرف قادر ًا على إدارة األنشطة الرئيسية للشركة التابعة وعندما يكون معرض ًا
للعوائد املتغرية الناجتة من استثماره يف الشركة التابعة أو يكون له حقوق يف هذه العوائد ،ويكون قادر ًا على التأثري يف هذه العوائد من خالل ممارسته
السيطرة على الشركة التابعة ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات فيما بني املصرف والشركة التابعة .تشمل القوائم املالية
املوحدة املرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال املصرف (إدارة وفروع العراق) وموجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة واحة النخيل للوساطة
ببيع وشراء األوراق املالية (الشركة التابعة) ،واململوكة بنسبة  %100من قبل املصرف .تأسست الشركة التابعة مبقتضى قانون الشركات كشركة
حمدودة املسؤولية ،يبلغ رأسمال الشركة التابعة كما يف  31كانون األول  2016مليار دينار عراقي ( :2015مليار دينار عراقي).
يتم إعداد القوائم املالية للشركة التابعة لنفس السنة املالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة يف املصرف.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال سيطرة املصرف على
الشركة التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي مت التخلص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد
املصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة.

 ٣.٢التغيريات يف السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية مطابقة لتلك التي مت إستخدامها إلعداد القوائم املالية السنوية للسنة املالية املنتهية
يف  31كانون األول  2015باستثناء أن املصرف قام بتطبيق التعديالت التالية بدأ من  1كانون الثاين :2016
طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة (تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  27ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )1
قام جملس معايري احملاسبة الدولية خالل شهر آب  2014بتعديل معيار احملاسبة الدويل رقم ( 27القوائم املالية املنفصلة) والذي أتاح للمنشآت خيار
اتباع طريقة حقوق امللكية يف حماسبة االستثمارات يف الشركات التابعة واحلليفة والشركات حتت السيطرة املشرتكة كما هو موضح يف معيار
احملاسبة الدويل رقم  .28كما مت اجراء تعديل آخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم  1والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من
تطبيق االستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  1واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.
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 .2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )1عرض القوائم املالية ( -تعديالت)
تشمل هذه التعديالت حتسينات حمدودة ترتكز على األمور التالية:
•

اجلوهرية

•

التصنيفات والتجميع

•

هيكل االيضاحات

•

االفصاح عن السياسات احملاسبية

•

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناجتة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( - )28املنشآت االستثمارية
تعرض هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتوضح
االمور التالية:
•

ينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة ملنشأة استثمارية ،عندما تقوم املنشأة االستثمارية بقياس وتقييم جميع
استثماراتها يف الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

•

يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمنشأة االستثمارية .ويتم
قياس وتقييم جميع االستثمارات يف الشركات التابعة األخرى على أساس القيمة العادلة.

•

تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية والتي متلك حصة يف شركة حليفة أو مشاريع
مشرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية :تسمح التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )28االستثمارات يف الشركات
احلليفة واملشاريع املشرتكة  -للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية باإلبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املنشآت االستثمارية
احلليفة أو املشاريع املشرتكة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها يف الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( :)38توضيح االساليب املقبولة الحتساب االستهالكات واإلطفاءات.
التعديالت يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )38توضح ان االيرادات تعكس املنفعة االقتصادية املتحصلة من تشغيل
االعمال التجارية (التي يكون االصل جزء منها) بدال من املنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام ذلك االصل .كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام
هذا االسلوب الستهالك اآلالت واملمتلكات واملعدات ،وميكن استخدامه فقط يف ظروف حمددة الستهالك املوجودات غري امللموسة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( - )11الرتتيبات املشرتكة  -احلصص يف املشاريع املشرتكة
تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدويل رقم ( )11من املشغل تطبيق معيار التقارير الدويل رقم (" )3اندماج االعمال" عند معاجلة االستحواذ على
احلصص يف العمليات املشرتكة بحيث ميثل النشاط يف العملية املشرتكة أعمال جتارية .توضح هذه التعديالت ان احلصص السابقة يف املشاريع
املشرتكة ال يتم اعادة قياسها عند االستحواذ على حصص اضافية يف نفس املشروع املشرتك عند االحتفاظ بالسيطرة املشرتكة .باإلضافة اىل
ذلك يشمل هذا املعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة املشرتكة مملوكة من نفس
الشركة األم.
تطبق التعديالت على كال من االستحواذ االويل يف العمليات املشرتكة واالستحواذ على احلصص االضافية يف نفس العمليات املشرتكة.

 ٤.٢معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد
مت إصدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى  31كانون األول  2016إال أنها غري ملزمة حتى اآلن ومل تطبق من قبل املصرف:
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9االدوات املالية
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم " 9االدوات املالية" بكامل مراحله خالل متوز  ،2014ويبني هذا املعيار
املعاجلة احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غري املالية .وقد مت إصدار هذا املعيار
الستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم " 39تصنيف وقياس االدوات املالية" .قام البنك بتطبيق املرحلة األوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9كما
صدرت خالل العام  ،2009وكان التطبيق األويل للمرحلة األوىل يف  1كانون الثاين  2011وسيقوم املصرف بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  9اجلديد
بتاريخ التطبيق االلزامي يف  1كانون الثاين  2018والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس املوجودات املالية
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم ( )15املعاجلة احملاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار على جميع املنشآت التي تدخل يف
عقود لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعايري اخرى مثل معيار احملاسبة الدويل رقم ( )17االيجارات.
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يحل هذا املعيار بد ًال من املعايري والتفسريات التالية:
•

معيار احملاسبة الدويل رقم ( )11عقود االنشاء

•

معيار احملاسبة الدويل رقم ( )18االيراد

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء

•

التفسري ( )31االيراد  -عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16عقود االيجار
قام جملس معايري احملاسبة الدويل بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم (" )16عقود االيجار" خالل كانون الثاين  2016الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقياس
والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( .)17وفقا لذلك،
املؤجر يستمر يف تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار متويلية ،بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود بشكل
خمتلف.
يتطلب معيار أعداد التقارير الدولية رقم ( )16من املستأجر ان يقوم باالعرتاف باألصول وااللتزامات جلميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال
اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االعرتاف بحقه يف استخدام االصل واملتمثل يف االعرتاف باألصل املستأجر وااللتزام الناجت
املتمثل بدفعات االيجار.
سيتم تطبيق هذه املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2019مع السماح بالتطبيق املبكر.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( - )7تعديل على اإليضاحات
تأتي التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( - )7قائمة التدفقات النقدية  -كجزء من مبادرة جملس معايري احملاسبة الدولية املتعلقة باإليضاحات
والتي تتطلب من املنشأة تزويد مستخدمي القوائم املالية بإيضاحات متكنهم من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن األنشطة التمويلية التي
تشمل التغريات النقدية وغري النقدية .إن التطبيق االويل لهذا التعديل ال يتطلب من املنشاة إظهار أرقام املقارنة للسنوات السابقة .سيتم تطبيق هذه
التعديالت للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  ،2017مع السماح بالتطبيق املبكر.
إن تطبيق هذه التعديالت يتطلب من البنك إضافة معلومات ايضاحية حمدودة.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( - )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( -)2الدفع على أساس األسهم -بحيث تشمل هذه التعديالت
ثالثة أمور رئيسية :تأثري شروط االستحقاق على قياس املعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد ،وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم
مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة وحماسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغري تصنيفها من معاملة
دفع على أساس األسهم مقابل النقد إىل معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق امللكية.
يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( - )4تطبيق معيار التقارير املالية رقم (" )9االدوات املالية" مع معيار التقارير املالية رقم (" )4عقود
التأمني"
قام جملس معايري احملاسبة الدولية يف أيلول  2016بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )4ملعاجلة األمور التي قد تنتج من اختالف تاريخ
تطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9ومعيار التقارير املالية اجلديد لعقود التأمني رقم (.)17
تقدم التعديالت خيارين بديلني للمنشآت التي تصدر عقود خاضعة ملعيار التقارير املالية رقم ( :)4استثناء مؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية رقم
( )9للسنوات التي تبدأ قبل  1كانون الثاين  2021كحد اقصى ،او السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم ( )9بإعادة تصنيف الربح أو اخلسارة
الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من األرباح واخلسائر اىل الدخـل الشامل كما لو أن املنشأة طبقت معيار احملاسبة الدويل رقم ()39
على هذه املوجودات املالية.
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 .2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٤.٢معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد (تتمة)
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (- )40حتويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على اجملموعة\الشركة\البنك حتويل (إعادة تصنيف) اﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ مبا فيها اﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ حتت التنفيذ أو التطوير إىل او من بند
االستثمارات العقارية.
تنص التعديالت ان التغري يف استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (او يف حال مل تعد متطلبات التعريف متوفرة) ويكون
هناك دليل على التغري يف االستخدام .إن جمرد التغري يف نية اإلدارة الستخدام العقار ال ميثل دليل على التغري يف االستخدام.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر لهذه التعديالت مع ضرورة
اإلفصاح عنه.
تفسري رقم ( - )22جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية  -املعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات املقدمة
يوضح هذا التفسري أنه عند حتديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعرتاف االويل املتعلق بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) أو عند إلغاء
االعرتاف بأصل أو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة باالعرتاف األويل باألصل او االلتزام غري
النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات املقدمة.
ميكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.
يتم تطبيق هذا التفسري للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر لهذا التفسري مع ضرورة اإلفصاح عنه.

 5.٢ملخص ألهم السياسات احملاسبية
حتقق اإليرادات واالعرتاف باملصاريف
يتم حتقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية غري العاملة التي اليتم االعرتاف بها كإيرادات
ويتم تسجيلها يف حساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم االعرتاف باملصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها (إقرارها من الهيئة العامة
للمساهمني).
إستخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة املصرف القيام بتقديرات وإجتهادات تؤثر يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات املالية واإلفصاح عن اإللتزامات احملتملة .كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر يف اإليرادات واملصاريف واخملصصات وكذلك يف بنود
الدخل الشامل األخرى ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة املصرف إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها.
إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل.
يف إعتقاد إدارة اجملموعة بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التايل:
•

خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية :يتم مراجعة خمصص الديون ضمن األسس املوضوعة من قبل البنك املركزي العراقي ووفق ًا ملعايري
التقارير املالية الدولية.

•

يتم إثبات خسارة تدين قيمة العقارات املستملكة إعتماد ًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل خممنني معتمدين لغايات إثبات
خسارة التدين .ويعاد النظر يف ذلك التدين بشكل دوري.

•

خمصصات الضرائب :يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من مصروف الضرائب وفق ًا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبية.

•

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات بشكل دوري لغايات إحتساب اإلستهالكات واإلطفاءات السنوية إعتماد ًا على
احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة يف املستقبل ،ويتم تسجيل خسارة التدين (إن وجدت) يف قائمة الدخل
املوحدة.

•

تدن يف قيمتها ويتم أخذ التدين يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.
تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي ٍ

•

خمصصات قضائية :ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ خمصصات لهذه اإللتزامات إستناد ًا لرأي املستشار القانوين للمجموعة.
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 5.٢ملخص ألهم السياسات احملاسبية (تتمة)
معلومات القطاعات
قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك مع ًا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة
بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية حمددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف
بيئات أقتصادية أخرى.
النقد وما يف حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد ،األرصدة لدى البنك املركزي ،األرصده لدى البنوك واملؤسسات
املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر.
االعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف بشراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام املصرف ببيع أو شراء املوجودات املالية).
التسهيالت االئتمانية املباشرة
 يتم إظهار التسهيالت االئتمانية بالصايف بعد تنزيل خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املشكوك يف حتصيلها والفوائد والعموالت املعلقة. يتم تكوين خمصص تدين للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة إذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للمجموعة وعندما يتوفر دليلموضوعي على أن حدث ًا ما قد أثر سلب ًا على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت االئتمانية املباشرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين،
وتقيد قيمة اخملصص يف قائمة الدخل املوحدة.
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات البنك املركزي العراقي. يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية اخملصص لها يف حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص وفق ًا لتعليمات البنكاملركزي العراقي ويتم حتويل أي فائض يف اخملصص إىل قائمة الدخل املوحدة ،ويضاف احملصل من الديون السابق شطبها إىل اإليرادات.
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
هي املوجودات املالية التي تهدف ادارة البنك وفق َا لنموذج اعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من اصل
الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يتم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضاف َا أليها مصاريف االقتناء وتطفأ العالوة\ باستخدام طريقة الفائدة الفعالة؛ قيد َا على او حلساب
الفائدة؛ وينزل اية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها يؤدي اىل عدم امكانية اسرتداد االصل او جزء منه؛ ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالة للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر فائدة
األصلي.
ال يجوز اعادة تصنيف اية موجودات من /اىل هذا البند اال يف احلاالت احملددة يف معيار التقارير املالية الدولية (ويف حالة بيع أي من هذه املوجودات
قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل يف بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفق َا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية
باخلصوص).
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن أدوات الدين التي ال تنفق مع منوذج األعمال اخلاص باملوجودات املالية بالكلفة املطفأة ،أو تلك التي اختار املصرف عند شرائها تصنيفها بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل ،فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة الدخل املوحدة.
يتم تصنيف االستثمارات يف األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة ،إال إذا قام املصرف بتصنيف استثمار حمتفظ به لغري
املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء.
يتم إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل املوحدة عند الشراء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة
العادلة ،ويظهر التغيري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة مبا فيها التغيري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري
النقدية بالعمالت االجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم تسجيل األرباح املوزعة أو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحدة.
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 .2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 5.٢ملخص ألهم السياسات احملاسبية (تتمة)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
ميكن للمصرف أن يختار بشكل نهائي ،على أساس كل أداة مالية على حدى أن تصنيف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
وال يسمح هذا التصنيف إذا كان االستثمار بأداة امللكية بغرض املتاجرة.
يتم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضاف ًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغيري يف القيمة
العادلة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية املوحدة مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن تسجيل فروقات حتويل بنود
املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل
الشامل املوحدة ،وضمن حقوق امللكية املوحدة .ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرة اىل األرباح واخلسائر املدورة وليس
من خالل قائمة الدخل املوحدة .ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين .ويتم تسجيل األرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.
القيمة العادلة
 يقوم البنك بقياس األدوات املالية مثل املشقات املالية واملوجودات غري املالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية. متثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم احلصول عليه عند بيع املوجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام يف معاملة منظمة بني املشاركنييف السوق.
 يف حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكرث مالءمة للموجودات واملطلوبات. يحتاج املصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكرث مالئمة. تقيس املنشاة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزامات باستخدام االفرتاضات التي سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعرياملوجودات أو يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة املشاركون يف السوق على توليد املنافع االقتصادية من
خالل استخدام املوجودات بأفضل استخدام له أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام له.
 يقوم املصرف باستخدام أساليب تقييم املالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفري املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخداماملدخالت املمكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غري مباشر
التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم املصرف مبراجعة القيم املثبتة يف السجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك مؤشرات على
تدين يف قيمتها افراديا او على شكل جمموعة .ويف حالة وجود مثل هذه املؤشرات القيمة القابلة لالسرتداد من أجل حتديد خسارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفأة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالة للتدفقات النقديةاملتوقعة خمصومة بسعر األصلي.
 يتم تسجيل التدين يف قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين السابق يف املوجودات ألدوات الدين املاليةيف قائمة الدخل.
التقاص
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر الشروط القانونية
امللزمة ،وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسديد املطلوبات يف نفس الوقت.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل اإلستهالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة إن وجدت .تشمل تكلفة املمتلكات واملعدات
الكلفة املتكبدة إلستبدال أي من مكونات املمتلكات واملعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا حتققت شروط اإلعرتاف .يتم
إثبات جميع النفقات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة عند حتققها .يتم إحتساب اإلستهالك (بإستثناء األراضي حيث أن األراضي ال تستهلك) باستخدام
طريقة القسط الثابت وفق ًا للعمر اإلنتاجي املتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي (سنوات)
مباين

50

معدات وأجهزة وأثاث

5

وسائط نقل

5

أنظمة الكرتونية

5
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 5.٢ملخص ألهم السياسات احملاسبية (تتمة)
يتم شطب أي بند من املمتلكات واملعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة من استخدام األصل
أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناجتة عن شطب األصل ،والذي ميثل الفرق بني العائد من التخلص وصايف القيمة الدفرتية لألصل ،يف قائمة
الدخل املوحدة.
تتم مراجعة القيم املتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك يف كل سنة مالية ويتم تعديلها الحق ًا إن لزم األمر.

استبعاد املوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية
يستبعد األصل املايل (أو جزء من األصل املايل أو جزء من جمموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسب ًا) عندما:
 ينقضي احلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو يحتفظ املصرف باحلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن باملقابل تتحمل التزام ًا بدفع التدفقات النقدية بالكامل دون تأخري ماديإىل طرف ثالث مبوجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو
 عندما (أ) يقوم بتحويل كافة اخملاطر واملزايا الهامة لألصل أو (ب) مل يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة اخملاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنه حولالسيطرة على هذا األصل.
 عندما َيقوم املصرف بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ومل يقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة اخملاطر واملزايا الهامة لألصل أوحتول السيطرة على األصل ،يتم تسجيل األصل مبقدار استمرار املصرف بالسيطرة على هذا األصل .يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ
شكل الضمان على األصل احملول بالقيمة الدفرتية األصلية لذلك األصل أو احلد األقصى للمقابل املطلوب سداده من املصرف أيهما أقل.
املطلوبات املالية
يستبعد االلتزام املايل عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو الغاؤه أو انقضاء أجله .عند استبدال التزام مايل بآخر من نفس جهة التمويل ووفق ًا
لشروط خمتلفة بشكل جوهري ،أو يف حالة التعديل اجلوهري يف شروط االلتزام احلايل ،يتم التعامل مع هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي
وحتقق اللتزام جديد.
العمالت األجنبية
 يتم قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل العام بأسعار الصرف السائدة كما يف تاريخ إجراء املعامالت. يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت االجنبية الوسطية كما يف تاريخ القوائم املالية كما تصدر عن البنكاملركزي العراقي.
 يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.اخملصصات
يتم االعرتاف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد االلتزامات حمتمل وميكن
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة يف القوائم املالية
ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنوات الحقة أو اخلسائر املرتاكمة
املقبولة ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
حتســب ضريبة الدخل مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة يف العراق.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو إسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أواملطلوبات يف القوائم املالية
املوحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل املوحدة
وحتتسب الضرائب املؤجلة وفق ًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك
املوجودات الضريبية جزئي ًا او كلي ًا.
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وفاء لديون مستحقة
املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف
ً
تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للصرف يف قائمة املركز املايل ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للمصرف أو القيمة العادلة
أيهما أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي ،ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها كخسارة يف قائمة الدخل املوحدة
وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة اىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت تسجيله سابق ًا.

3.3تبني املعايري الدولية للتقارير املالية للمرة االوىل
تُعد البيانات املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2016األوىل التي يتم إعدادها من قبل املصرف وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
املوحد.
الفرتات السابقة واملتضمنة السنة املنتهية كما يف  31كانون األول  ،2015قام املصرف بإعداد البيانات املالية وفق ًا للنظام احملاسبي العراقي
ّ
بناء عليه ،قام املصرف بإعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية كما يف  31كانون األول  2016باإلضافة ألرقام املقارنة للسنة
موضح يف ملخص أهم السياسات احملاسبية .من خالل حتضري البينات املالية ،مت إعداد قائمة املركز
املنتهية كما يف  31كانون األول  ،2015كما هو
ّ
حتول املصرف للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية .يبني هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية من قبل املصرف
املايل كما يف  1كانون الثاين  ،2015وهو تاريخ ّ
واملعدة حسب النظام احملاسبي العراقي املوحد (معايري احملاسبة احمللية) ،والتي تتضمن قائمة املركز املايل كما
لتعديل بياناته املالية النظامية
ّ
يف  1كانون الثاين  2015والبيانات املالية كما يف  31كانون األول .2015

إيضاح

كما يف  1كانون الثاين
 2015قبل التعديل

القيود التعديلية

كما يف  1كانون الثاين
 2015بعد التعديل

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

374,397,103

-

374,397,103

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

17,448,727

-

17,448,727

155,676,306

4,362,055

160,038,٣٦١

12,136,717

-

12,136,717

1,669,251

1,041,057

2,710,308

ممتلكات ومعدات ،صايف

14,994,505

-

14,994,505

موجودات أخرى

31,229,704

-

31,229,704

جمموع املوجودات

607,552,313

5,403,112

612,955,425

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

أ وج

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل املوحدة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

ب

املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

57,046,265

-

57,046,265

ودائع العمالء

240,018,783

-

240,018,783

تأمينات نقدية

34,953,279

-

34,953,279

خمصص ضريبة الدخل

هـ

2,735,747

2,025,081

4,760,828

مطلوبات أخرى

ج

7,343,033

319,669

7,662,702

342,097,107

2,344,750

344,441,857

250,000,000

-

250,000,000

2,532,891

-

2,532,891

-

4,042,386

4,042,386

8,226

-

8,226

()100,452

1,041,057

940,605

4,000,000

-

4,000,000

9,014,541

()2,025,081

6,989,460

جمموع حقوق املساهمني

265,455,206

3,058,362

268,513,568

جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

607,552,313

5,403,112

612,955,425

جمموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال
إحتياطي إجباري
إحتياطي خماطر مصرفية عامة

أ

احتياطيات أخرى
احتياطي القيمة العادلة

ب

احتياطي توسعات
أرباح مدورة
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إيضاح

كما يف  31كانون األول
 2015قبل التعديل

القيود التعديلية

كما يف  31كانون األول
 2015بعد التعديل

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

املوجودات
300,465,208

-

300,465,208

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

د

65,546,383

234,231

65,780,614

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

أ

179,744,851

()229,047

179,515,804

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

1,630,748

-

1,630,748

ممتلكات ومعدات ،صايف

16,788,637

-

16,788,637

28,285,214

()234,231

28,050,983

592,461,041

()229,047

592,231,994

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

موجودات أخرى

د

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات

78,849,861

247,120

79,096,981

ودائع العمالء

172,081,730

-

172,081,730

تأمينات نقدية

68,328,552

-

68,328,552

قرض البنك املركزي

ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

د

1,000,000

-

1,000,000

خمصص ضريبة الدخل

هـ

16,023

1,889,500

1,905,523

مطلوبات أخرى

د

5,713,651

()247,120

5,466,531

325,989,817

1,889,500

327,879,317

250,000,000

-

250,000,000

2,653,865

-

2,653,865

4,042,386

()229,047

3,813,339

8,226

-

8,226

()106,103

()32,852

()138,955

4,000,000

-

4,000,000

5,872,850

()1,856,648

4,016,202

جمموع حقوق املساهمني

266,471,224

()2,118,547

264,352,677

جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

592,461,041

()229,047

592,231,994

جمموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال
إحتياطي إجباري
إحتياطي خماطر مصرفية عامة

أ

احتياطيات أخرى
احتياطي القيمة العادلة

ب

احتياطي توسعات
أرباح مدورة

ب ،هـ
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 31كانون األول
 2015قبل التعديل

القيود التعديلية

 31كانون األول
 2015بعد التعديل

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

إيرادات الفوائد

21,141,861

-

21,141,861

مصروفات الفوائد

()5,453,507

-

()5,453,507

صايف إيرادات الفوائد

15,688,354

-

15,688,354

صايف إيرادات العموالت

7,845,883

-

7,845,883

صايف إيرادات الفوائد والعموالت

23,534,237

-

23,534,237

صايف أرباح حتويل عمالت أجنبية

6,379,262

-

6,379,262

()2,219,777

32,852

()2,186,925

539,964

-

539,964

صايف ايرادات التشغيل

28,233,686

32,852

28,266,538

رواتب املوظفني وما يف حكمها

()5,647,059

-

()5,647,059

مصاريف تشغيلية أخرى

()8,103,783

-

()8,103,783

استهالكات

()1,678,699

-

()1,678,699

()8,510,974

()229,047

()8,740,021

()23,940,515

()229,047

()24,169,562

4,293,171

()196,195

4,096,976

-

()1,889,500

()1,889,500

4,293,171

()2,085,695

2,207,476

إيضاح

صايف خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل املوحدة

ب

صايف أرباح العمليات األخرى

خمصص خسائر ائتمان حممل

أ

إجمايل املصاريف
صايف (اخلسارة /ربح) الدخل للسنة قبل احتساب
ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

هـ

صايف (اخلسارة /ربح) دخل السنة

إيضاحات حول تسوية حقوق امللكية كما يف  1كانون الثاين  2015و 31كانون األول  2015وجمموع الدخل الشامل للسنة املنتهية يف  31كانون األول
:2015

أ .خمصص االئتمان التعهدي
فصل خمصص االئتمان التعهدي يف حساب منفصل باسم (احتياطي خماطر مصرفية عامة) بدال من عرضه من ضمن حساب (خمصص ديون
مشكوك بتحصيلها) يف البيانات املالية لعام  .2014وكما يظهر توضيحها من ضمن ايضاحات البيانات املالية وكما مت معاجلة مصروف حساب
(احتياطي خماطر مصرفية عامة) باعتباره توزيع من االرباح (يقتطع من االرباح غري موزعة) بدال من قيده على مصروف السنة (حساب ديون
مشطوبة).

ب .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
من خالل معايري احملاسبة احمللية ،يقوم املصرف باالعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل املوحد
يف قائمة الدخل .يتم االعرتاف بذلك التغري يف القيمة العادلة ضمن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.

ج .خمصص سرقة اربيل
مت اعادة تصبيف خمصص سرقة نقد فرع اربيل يف البيانات املالية لعام  2014يف حساب منفصل باسم (خمصص فروقات نقدية) بدال من عرضه
من ضمن حساب (خمصص ديون مشكوك بتحصيلها) كما هو معالج من ضمن حسابات عام .2015

د .فوائد مصارف خارجية
مت اعادة تصنيف الفوائد املدفوعة للمصارف اخلارجية والتي مت قيدها على حسابات مطلوبات وموجودات أخرى بتقيدها على حسابات املصارف
ذات العالقة بهذه الفوائد.
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هـ .خمصص ضريبة الدخل
مت قيد مصروف ضريبة الدخل للمصرف من حساب مصروف الضريبة اىل حساب خمصص ضريبة الدخل كونها مصاريف تخص العام بدال من
اعتبارها توزيع من أرباح العام.

4.4نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

نقد يف اخلزينة

17,057,665

23.092.639

41,710,110

خمصص النقد يف الصندوق لدى فرع املوصل *

()379,550

أرصدة لدى البنك املركزي العراقي:
 حسابات جارية ***

292,067,070

277.372.569

332,686,993

308,745,185

300.465.208

374,397,103

نظرا لعدم استقرار الوضع االمني يف مدينة املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة النقد املوجود يف الفرع قام املصرف بأخذ خمصص
بكامل مبلغ النقد يف الصندوق املوجود يف الفرع والبالغ  379٫550الف دينار عراقي.

** بلغت ارصدة املصرف االهلي العراقي لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ  150٫890٫341ألف دينار عراقي
و 57٫906٫656ألف دينار عراقي على التوايل كما يف  31كانون األول  31( 2016كانون األول  151.975.573 :2015ألف دينار عراقي و73.576.649
ألف دينار عراقي على التوايل) و( 31كانون األول  155٫877٫911 :2014ألف دينار عراقي و 78٫813٫256ألف دينار عراقي على التوايل) ونظرا للظروف
السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فان عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية حمدودة،علم ًا بعدم وجود أي قيود
رسمية على هذه األرصدة.
*** تشمل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي على متطلبات االحتياطي النقدي البالغ  5٫711٫555ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول 2016
( :2015مبلغ  27.384.488ألف دينار عراقي) و( :2014مبلغ  33٫795٫351ألف دينار عراقي) حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي
وال ميكن للمصرف التصرف بها ،ونظرا لعدم إمكانية استغالل األرصدة يف فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية فقد
قام املصرف مبخاطبة البنك املركزي العراقي الطالق جزء من االحتياطي القانوين وقد صدر قرار جملس ادارة البنك املركزي رقم ( )150لسنة
 2016بتاريخ  2016/11/14باملوافقة على اطالق جزء من االحتياطي القانوين ومبا اليتجاوز نسبة  %75منه وعلى ان يستمر املصرف بإرسال تقرير
االحتياطي االلزامي الشهري اىل البنك املركزي وحسب تقومي االحتياطي االلزامي ومبوجب النسب املثبتة فيه.

5.5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

حسابات جارية وحتت الطلب

 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

بنـوك ومؤسسـات مصرفية حملية

19,481,357

3,575,700

17,391,049

بنــــوك ومؤسسـات مصرفية خارجية

39,591,194

62,204,914

57,678

59,072,551

65,780,614

17,448,727
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6.6تسهيالت ائتمانية مباشرة .صايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

144,071,384

188,314,596

149,973,202

5,041,302

20,106,165

27,742,650

14,206

531,492

773,589

اجملموع

149,126,892

208,952,253

178,489,441

فوائد معلقة (إيضاح  6أ)

()6,111,335

()5,784,980

()3,646,356

خمصص تدين التسهيالت االئتمانية (إيضاح  6ب)

()18,332,646

()23,651,469

()14,804,724

الرصيد نهاية الفرتة  /السنة

124,682,911

179,515,804

160,038,361

قروض ممنوحة *
حسابات جارية مدينة
كمبياالت خمصومة

*

تظهر القروض املمنوحة بالصايف بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدم ًا والبالغة ( 650٫809ألف دينار عراقي) كما يف  31كانون األول :2015( 2016
مبلغ  1.400.968الف دينار عراقي و :2014مبلغ  4٫634٫165الف دينار عراقي).

بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة  29٫077٫172ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  26.310.758 :2015( 2016مبلغ ألف دينار عراقي و:2014
 17٫646٫621مبلغ ألف دينار عراقي) .أي ما نسبته ( )٪19.50من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة ( ٪12.59 :2015و.)٪9.88 :2014
بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  22٫965٫837ألف دينـار عراقي كما يف  31كانون االول  :2015( 2016مبلغ 20.525.777
ألف دينار عراقي  :2014مبلغ  14٫000٫265ألف دينار عراقي) أي ما نسبته ( )٪16.06من رصيد التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة (.)٪10.10 :2015
بلغت الديون املشطوبة خالل سنة  11٫550٫339 :2016الف دينار عراقي.
أ .الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
 31كانون األول 2016
األفراد

الشركات الكربى

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

1,336,104

4,448,876

5,784,980

الفوائد املعلقة خالل السنة

6,602,283

()561,627

6,040,656

13,951

46,452

60,403

فوائد معدومة حماسبيا

()5,774,704

-

()5,774,704

رصيد نهاية السنة

2,177,634

3,933,701

6,111,335

فروقات اسعار صرف

 31كانون األول 2015
األفراد

الشركات الكربى

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

1,419,251

2,227,105

3,646,356

الفوائد املعلقة خالل السنة

()83,147

2,221,771

2,138,624

رصيد نهاية السنة

1,336,104

4,448,876

5,784,980
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 .6تسهيالت ائتمانية مباشرة .صايف (تتمة)
ب .خمصص تدين التسهيالت االئتمانية:
فيما يلي احلركة على خمصص تدين التسهيالت االئتمانية:
 31كانون األول 2016

األفراد

الشركات الكربى

الشركات الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

7,452,183

16,199,286

-

23,651,469

اخملصص للسنة

٥١٩٫٩٨٨

()271,281

3,022

٢٥١,٧٢٩

فروقات ترجمة عمالت

64,618

140,466

-

205,084

خمصص معدوم حماسبي ًا

()٥٫٧٧٥٫٦٣٦

-

-

()٥٫٧٧٥٫٦٣٦

رصيد نهاية السنة

2,261,153

16,068,471

3,022

18,332,646

 31كانون األول 2015

األفراد

الشركات الكربى

الشركات الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

6,876,459

7,928,265

-

14,804,724

اخملصص للسنة

٥٧٨٫٨٥٦

8,161,165

-

٨٫٧٤٠٫٠٢١

فروقات ترجمة عمالت
خمصص معدوم حماسبياً

95,282

109,856

-

205,138

()98,41٤

-

-

()98,414

رصيد نهاية السنة

7,452,183

16,199,286

-

23,651,469

7.7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االَخر

أسهم شركات  -مدرجة يف األسواق املالية
أسهم شركات  -غري مدرجة يف األسواق املالية

 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

242,473

258,068

1,337,628

1,372,680

1,372,680

1,372,680

1,615,153

1,630,748

2,710,308

فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

 1كانون االول 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد أول املدة

1,630,748

2,710,308

1,474,764

التغري يف القيمة العادلة

()15,595

()1,079,560

1,235,544

الرصيد يف نهاية الفرتة  /السنة

1,615,153

1,630,748

2,710,308

يتم قيد أسهم الشركات غري املدرجة يف األسواق املالية بالتكلفة .حيث ال تستطيع اإلدارة احلصول مبوثوقية على القيمة العادلة لهذه االستثمارات.

65

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

8.8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يبني اجلدول التايل احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

-

12.136.717

5,827,109

(االستبعادات) االضافات

-

()12.136.717

6,309,608

رصيد نهاية السنة

-

-

12,136,717

9.9ممتلكات ومعدات ،صايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون األول 2016

أراضـي

مبانـــي

معـدات وأجهزة
واثاث

وسائط نقـل

أنظمة

اجملموع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التكلفــة:
7,791,950

1,719,647

4,885,917

205,575

3,949,211

18,552,300

اضافات

-

-

2,064,751

-

1,337,844

3,402,595

استبعادات

-

-

()170,902

-

-

()170,902

نهاية السنة

7,791,950

1,719,647

6,779,766

205,575

5,287,055

21,783,993

بداية السنة

اإلستهالك املرتاكم:
بداية السنة

-

207,725

2,342,730

163,071

2,379,925

5,093,451

احململ للسنة

-

34,487

1,306,979

24,587

1,211,439

2,577,492

استبعادات

-

-

()168,65٢

-

-

()168,65٢

نهاية السنة

-

242,212

3,481,05٧

187,658

3,591,364

7,502,2٩١

صايف القيمة الدفرتية

7,791,950

1,477,435

3,298,709

17,917

1,695,691

14,281,702

مشاريع حتت التنفيذ**

311,000

499,729

838,851

-

829,682

2,479,262

صايف القيمة الدفرتية

8,102,950

1,977,164

4,137,560

17,917

2,525,373

16,760,964

** متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة الرتكيبات والتجهيزات وأعمال التجديد للمواقع التي سيتم بها فتح فروع جديدة للمصرف.
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 .٩ممتلكات ومعدات ،صايف (تتمة)

 31كانون األول 2015

أراضـي

مبانـــي

معـدات وأجهزة
واثاث

وسائط نقـل

أنظمة

اجملموع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التكلفــة:
بداية السنة

3,110,864

1,919,647

3,888,055

205,575

2,802,809

11,926,950

اضافات

4,481,086

-

1,242,948

-

1,146,402

6,870,436

-

-

()245,086

-

-

()245,086

200,000

()200,000

-

-

-

-

7,791,950

1,719,647

4,885,917

205,575

3,949,211

18,552,300

استبعادات
إعادة تصنيف*
نهاية السنة
اإلستهالك املرتاكم:
بداية السنة

-

185,552

1,705,257

133,795

1,599,326

3,623,930

احململ للسنة

-

22,173

846,651

29,276

780,599

1,678,699

استبعادات

-

-

()209,178

-

-

()209,178

نهاية السنة

-

207,725

2,342,730

163,071

2,379,925

5,093,451

صايف القيمة الدفرتية

7,791,950

1,511,922

2,543,187

42,504

1,569,286

13,458,849

مشاريع حتت التنفيذ**

-

741,135

2,588,653

-

-

3,329,788

صايف القيمة الدفرتية

7,791,950

2,253,057

5,131,840

42,504

1,569,286

16,788,637

*

مت فصل قيمة األرض ملبنى فرع أربيل القدمي عن كلفة البناء  200مليون دينار وإضافته إىل األراضي ويقابله تنزيل املباين بنفس القيمة.

** متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة الرتكيبات والتجهيزات وأعمال التجديد للمواقع التي سيتم بها فتح فروع جديدة للمصرف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 1كانون الثاين 2015

أراضـي

مبانـــي

معـدات وأجهزة
واثاث

وسائط نقـل

أنظمة

اجملموع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التكلفــة:
بداية السنة

211,804

2,701,522

2,455,583

187,503

1,973,751

7,530,163

اضافات

2,117,185

-

1,432,472

18,072

829,058

4,396,787

إعادة تصنيف *

781,875

()781,875

-

-

-

-

نهاية السنة

3,110,864

1,919,647

3,888,055

205,575

2,802,809

11,926,950

اإلستهالك املرتاكم:
بداية السنة

-

163,272

1,483,620

99,910

727,960

2,474,762

احململ للسنة

-

36,942

221,637

33,885

871,366

1,163,830

استبعادات

-

()14,662

-

-

-

()14,662

نهاية السنة

-

185,552

1,705,257

133,795

1,599,326

3,623,930

صايف القيمة الدفرتية

3,110,864

1,734,095

2,182,798

71,780

1,203,483

8,303,020

مشاريع حتت التنفيذ**

-

287,976

6,403,509

-

-

6,691,485

صايف القيمة الدفرتية

3,110,864

2,022,071

8,586,307

71,780

1,203,483

14,994,505

*

مت فصل قيمة األرض ملبنى فرع املنصور عن كلفة البناء  781٫875ألف دينار وإضافته إىل األراضي ويقابله تنزيل املباين بنفس القيمة.

** متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة الرتكيبات والتجهيزات وأعمال التجديد للمواقع التي سيتم بها فتح فروع جديدة للمصرف
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1010موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

تأمينات لدى الغري

51,494,574

16,621,751

12,172,146

عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة

7,549,280

5,651,250

4,304

فوائد وإيرادات برسم القبض
مصاريف مدفوعة مقدم ًا

5,811,664

4,810,690

3,503,012

583,663

374,383

240,297

فروقات نقدية

-

319,669

319,918

نفقات قضائية

320,379

196,096

95,020

2,179,333

58,134

14,827,641

25,723

18,258

61,631

753

752

5,435

-

-

300

4,900

-

-

67,970,269

28,050,983

31,229,704

حسابات املقاصة
سلف ألغراض النشاط
سلف موظفني
مدينو قطاع خاص
اخرى

1111ودائع بنوك ومؤسسات املالية أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

حسابات جارية وحتت الطلب

داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

284

13,917,250

13,917,534

284

13,917,250

13,917,534

 31كانون األول 2015

حسابات جارية وحتت الطلب

داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,170

79,093,811

79,096,981

3,170

79,093,811

79,096,981

 1كانون الثاين 2015

حسابات جارية وحتت الطلب
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داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,170

57,043,095

57,046,265

3,170

57,043,095

57,046,265
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1212ودائع العمالء
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016
أفراد

شركات كربى

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

22,580,084

79,763,983

102,344,067

ودائع توفري

29,621,515

-

29,621,515

ودائع ألجل

13,033,951

3,100,000

16,133,951

65,235,550

82,863,983

148,099,533

 31كانون األول 2015
أفراد

شركات كربى

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

22,733,182

81,140,401

103,873,583

ودائع توفري

52,619,193

-

52,619,193

ودائع ألجل

12,525,405

3,063,549

15,588,954

87,877,780

84,203,950

172,081,730

 1كانون الثاين 2015
أفراد

شركات كربى

اجملموع

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

39,644,737

104,463,864

144,108,601

ودائع توفري

65,371,062

-

65,371,062

ودائع ألجل

18,330,588

12,208,532

30,539,120

١٢٣,٣٤٦,٣٨٧

116,672,396

240,018,783

بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد مبلغ  104٫047٫101ألف دينار عراقي أي ما نسبته ( )٪70.25من إجمايل الودائع واحلسابات اجلارية وحتت الطلب كما يف 31
كانون األول  :2015( 2016مبلغ  105.049.940ألف دينار عراقي أي ما نسبته  ٪61.05و :2014مبلغ  144.108.601ألف دينار عراقي أي ما نسبته .)٪60.04
بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  7٫534٫703ألف دينار عراقي أي ما نسبته ( )٪5.09من إجمايل الودائع واحلسابات اجلارية وحتت الطلب كما
يف  31كانون األول  :2015( 2016مبلغ  25.870.180ألف دينار عراقي أي ما نسبته  ٪15.04و :2014مبلغ  24.843.671ألف دينار عراقي أي ما نسبته .)٪10.35

1313تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

تأمينات دخول مزاد العملة

59,388,886

34,319,446

8,259,862

تأمينات مقابل إعتمادات مستندية

47,595,326

24,596,611

18,028,147

تأمينات مقابل خطابات ضمان

8,204,254

8,699,844

8,000,249

582,499

712,651

665,021

115,770,965

68,328,552

34,953,279

تأمينات نقدية أخرى
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1414قرض البنك املركزي العراقي
يف ما يلي احلركة على قرض البنك املركزي العراقي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

1.000.000

-

املمنوح خالل السنة

1.000.000

1.000.000

األقساط املدفوعة خالل السنة

()200.000

-

رصيد نهاية السنة

1.800.000

1.000.000

خالل سنة  2015قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف األهلي العراقي قرض ًا مببلغ  1مليار دينار عراقي كجزء من خطة البنك املركزي العراقي ملنح
البنوك التجارية قروض ًا لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة بقروض ذات فوائد وهوامش إدارية قليلة على أن ال تزيد نسبة الفائدة التي يتحملها
املقرتض عن  ٪5.5من أجل حتقيق التنمية األقتصادية واالجتماعية ،وكما يلي:
.1

ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها املصرف عن .٪4

 .2ال تزيد النسبة التي تستوفيها اجلهة الضامنة للقرض عن .٪0.8
 .3ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها البنك املركزي العراقي عن .٪0.7
خالل سنة  2016قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف الدفعة الثانية من القرض مببلغ  1مليار دينار عراقي.

1515ضريبة الدخل
أ .خمصص ضريبة الدخل
ان احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

رصيد بداية الفرتة  /السنة

1,905,523

4,760,828

2,735,747

ضريبة الدخل املدفوعة خالل الفرتة عن سنوات سابقة

()1,870,739

()4,744,805

-

ضريبة الدخل املستحقة

4,244,609

1,889,500

2,025,081

رصيد نهاية الفرتة  /السنة

4,279,393

1,905,523

4,760,828

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

ضريبة الدخل املستحقة عن ربح الفرتة
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 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

4,244,609

1,889,500

2,025,081

4,244,609

1,889,500

2,025,081
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ب .ضريبة الدخل
ملخص تسوية الربح (اخلسارة) احملاسبي مع الربح الضريبي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

27,781,939

4,257,811

9,015,975

أرباح غري خاضعة للضريبة

()7,199

()35,875

()950,004

مصروفات غري مقبولة ضريبيا

522,653

8,374,729

5,434,569

الربح الضريبي

28,297,393

12,596,665

13,500,540

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة (نسبة )%15

4,244,609

1,889,500

2,025,081

(اخلسارة) الربح احملاسبي (وفق النظام احملاسبي العراقي)

*

مت احتساب مبلغ الضريبة وفق ًا لقانون الضريبة العراقي اي بنسبة  %15من الربح الضريبي ،ومت اعتماد مبلغ الضريبة وفق ًا ملا جاء يف بيانات
وارقام النظام احملاسبي العراقي املوحد.

*

دفع املصرف املبالغ املستحقة عن ضريبة الدخل لغاية سنة  2015ومت احلصول على ايصال يعزز املبلغ املدفوع من دائرة الضريبة لهذه
السنة ،وسيتم دفع الضريبة املستحقة عن السنة املنتهية يف  31كانون األول  2016خالل عام .2017

1616مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

2,991,438

2,241,281

2,911,949

أرصدة وتعويضات العمالء املتوفني

820,439

726,511

707,178

ذمم دائنة

604,067

604,067

1,046,990

احلواالت اخلارجية املسحوبة على املصرف

895,670

-

-

ذمم دائنة أخرى (توزيعات أرباح)

481,550

545,373

720,827

-

319,669

319,669

فوائد مستحقة غري مدفوعة

363,402

249,848

290,850

مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

94,240

99,004

1,108,101

مبالغ حمجوزه بطلب جهات رسمية

32,752

32,581

32,411

أخرى

857,167

648,197

524,727

7,140,725

5,466,531

7,662,702

شيكات بنكية مصدقة

خمصص فروقات نقدية *

*

خمصص الفروقات النقدية خالل السنوات  2015و 2014ميثل سوء ائتمان حدث يف فرع اربيل خالل عام  2012ومت رفع قضية يف احملاكم اخملتصة
يف مدينة اربيل بهذا اخلصوص وعليه قام املصرف بتكون خمصص مقابل كامل املبلغ علما بأنه وخالل عام  2016قامت شركة التأمني التي
يتعامل معها املصرف يف تأمني النقد يف الفروع بتعويض املصرف عن الرصيد ـمخصص فروقات نقدية بنسبة  %60من املبلغ وقيدها ضمن
حساب اإليرادات االخرى وعليه مت تسوية مبلغ اخملصص االجمايل.
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1717رأس املال
يتكون رأس املال املدفوع بالكامل من  250مليار سهم ( 31كانون االول  250 :2015مليار سهم) قيمة كل سهم  1دينار عراقي ( 31كانون األول 1 :2015
دينار عراقي).
مت زيادة رأس املال خالل سنة  2014من  152مليار دينار عراقي إىل  250مليار دينار عراقي عن طريق طرح  98مليار سهم لالكتتاب العام الذي أغلق بتاريخ
 7كانون الثاين  2014حيث مت االكتتاب خالل الفرتة بكامل قيمة األسهم بإجمايل بلغ  98مليار دينار عراقي.
إن احلركة يف األسهم العادية املصدرة خالل السنة هي كما يلي:

عدد األسهم املصدرة كما يف  1كانون الثاين

2016

2015

2014

بآاللف األسهم

بآاللف األسهم

بآاللف األسهم

250,000,000

250,000,000

152,000,000
98,000,000

أسهم زيادة رأس املال (اكتتاب اجلمهور)
عدد األسهم املصدرة كما يف  31كانون األول

250,000,000

250,000,000

250,000,000

1818اإلحتياطيات
تتكون االحتياطيات مما يلي:

إحتياطي إجباري
وفق ًا لقانون الشركات العراقي يقتطع ما نسبته ( ٪5كحد أدنى) من دخل السنة بعد الضرائب كإحتياطي إجباري .ال يجوز أن تزيد املبالغ املتجمعة لهذا
احلساب عن  ٪50من رأس مال املصرف .كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري أو أية عوائد ناجتة عنه على املساهمني .يجوز اإلستمرار يف اإلقتطاع
مبوافقة الهيئة العامة للمصرف على أن ال يتجاوز اإلحتياطي اإلجباري ما نسبته  ٪100من رأس مال املصرف.

إحتياطي خماطر مصرفية عامة
وفقا لالئحة االرشادية للبنك املركزي العراقي يتم احتجاز مانسبته  ٪2من التسهيالت االئتمانية الغري مباشرة بعد إستبعاد التأمينات النقدية اخلاصة
بها.

1919ايرادات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

تسهيالت ائتمانية مباشرة
10,279,195

17,761,142

692,359

1,946,560

794

7,800

الودائع ألجل واحلسابات الليلية لدى البنك املركزي

24,835

51,205

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,441,819

1,375,154

12,439,002

21,141,861

قروض
حسابات جارية مدينة
كمبياالت
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2020مصروفات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

1,677,709

3,378,251

ودائع توفري

974,776

1,297,017

ودائع ألجل

981,021

778,239

3,633,506

5,453,507

حسابات جارية وحتت الطلب

2121صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

عموالت دائنة:
9,855,661

2,344,964

347,005

684,173

تسهيالت غري مباشرة

13,289,935

5,658,431

عموالت مدينة

()1,221,141

()1,609,516

955,447

767,831

23,226,907

7,845,883

حواالت بنكية
تسهيالت مباشرة

أخرى

2222رواتب املوظفني ومايف حكمها
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

4,870,485

4,366,407

تأمني املوظفني

610,567

796,441

مساهمة املصرف يف الضمان االجتماعي

268,038

238,327

ضريبة مدفوعة عن املوظفني

278,505

160,665

تدريب املوظفني

101,768

23,897

تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

111,428

61,322

6,240,791

5,647,059

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
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2323مصاريف تشغيلية أخرى
 31كانون االول 2016

 31كانون االول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

خدمات مهنية واستشارات

1,675,948

2,853,707

إيجارات وخدمات

1,886,705

1,740,568

إعالنات

301,824

1,037,792

إتصاالت وانرتنت

921,930

532,169

سفر وإيفاد

385,042

370,823

صيانة

301,973

416,469

تأمني

310,069

252,596

اشرتاكات ورسوم ورخص

518,154

194,922

الوقود والزيوت

147,529
231,561

136,806
167,577

خدمات قانونية

588,489

145,253

اجور تدقيق احلسابات *

78,140

83,150

ضيافة

15,775

24,272

			
خمصص نقد املوصل

379,550

-

226,937
7,969,626

147,679
8,103,783

قرطاسية

أخرى

* بلغت اجور مراقبي احلسابات املشرتكني (ريا عبد االمري الكرناوي و وليد زغري كاظم املنصور) للعام  )68٫900٫000( 2016دينار عن املصرف وشركة واحة النخيل معروضة
من ضمن حساب اجور تدقيق احلسابات وبلغت اجور مراقب احلسابات ) ريا عبد االمري الكرناوي) للعام  )57٫865٫000( 2015دينار عن املصرف وشركة واحة النخيل
معروضة من ضمن حساب اجور تدقيق احلسابات.

2424حصة السهم األساسية من ربح الفرتة
مت احتساب ربح السهم األساسي للفرتة وذلك بتقسيم صايف الدخل للفرته على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة كما يف نهاية الفرتة.
 31كانون األول 2016
23,501,801

صايف (خسارة) ربح السنة (بآالف الدنانري العراقية)

 31كانون األول 2015
2,207,476

املتوسط املرجح لعدد األسهم (بآالالف)

250,000,000

250,000,000

حصة السهم األساسى من (خسارة) ربح السنة

فلس/دينار
0,094

فلس/دينار
0.009

2525أرباح موزعة
من خالل اجتماع الهيئة العامة للمصرف األهلي العراقي بتاريخ  26أيار  ،٢٠١٦مل يتم إقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمني عن السنة املالية املنتهية يف
 ٣١كانون األول  :٢٠١٥( ٢٠١٥مبلغ  ٥مليار دينار عراقي عن أرباح السنة املالية املنتهية يف  ٣١كانون األول .)٢٠١٤

2626النقد وما يف حكمه
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من األتي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

 1كانون الثاين 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
308,745,185

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
300,465,208

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
374,397,103

أرصده لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

59,072,551

65,780,614

17,448,727

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

()13,917,534

()79,096,981
287,148,841

()57,046,265

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

353,900,202
74
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 2727املعامالت مع أطراف ذات عالقة
يعترب بنك املال األردين هو البنك االم للمصرف األهلي العراقي كون انه ميتلك نسبة  %61.85من اسهم املصرف ،وقد قام املصرف بالدخول يف معامالت
مع البنك األم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.
فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة (البنك األم) خالل السنة:

طبيعة العالقة

2016

٢٠١٥

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

بنود داخل قائمة املركز املايل:
أرصده لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

16,070,758

59,080,090

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

13,917,534

79,093,811

بنود خارج قائمة املركز املايل:
13,479,831

23,416,321

فوائد وعموالت دائنة

1,441,819

1,375,154

فوائد وعمولة مدينة

1,659,587

3,360,129

خطابات ضمان بكفالة البنك األم (بنك املال األردين)
عناصر قائمة الدخل:

ترتاوح أسعار الفائدة الدائنة على الودائع بالعملة األجنبية  ٪2.4خالل السنة ()٪4 :2015
بلغ جمموع املنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا للمصرف املدفوعة خالل عام  2016مبلغ  637٫036ألف دينار عراقي ( :2015مبلغ
 516.430ألف دينار عراقي و :2014مبلغ  585.161ألف دينار عراقي).

 2828القيمة العادلة لألدوات املالية:
يستخدم املصرف الرتتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
 املستوى األول :األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات. املستوى الثاين :تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها بشكل مباشر أو بشكل غريمباشر من معلومات السوق.
 املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق ميكنمالحظتها.
اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب الرتتيب الهرمي املذكور أعاله:

 31كانون األول 2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر

 31كانون األول 2015
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

242,473

1,372,680

-

1,615,153

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

258,068

1,372,680

1,630,748
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 2929القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التى ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية
ال يوجد اختالف جوهري بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية التى تظهر بالقيمة الدفرتية داخل قائمة املركز املايل
املوحدة وخارج قائمة املركز املايل املوحدة.

 3030إدارة اخملاطر
إن جملس اإلدارة مسؤول عن السياسات العامة إلدارة اخملاطر واملوافقة على اسرتاتيجيات إدارة اخملاطر.
يقوم املصرف بإدارة اخملاطر املصرفية املتنوعة بوسائل متعددة ،إال أنه ال يوجد خطة موثقة موضوعة حتدد اخملاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها.

خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات
خماطر االئتمان هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر.
يعمل املصرف على إدارة خماطر االئتمان من خالل وضع سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية وفق ًا لتعليمات البنك املركزي العراقي .كذلك يعمل
املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمـل على تقييم الوضع االئتماين للعمالء .إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء.
يحدد املصرف من خماطر تركز املوجودات واملطلوبات من خالل توزيع نشاطاته على عدة قطاعات ،إال أن املصرف يعمل يف منطقة جغرافية واحدة
وهي العراق.
 .1التعرضات خملاطر االئتمان (بعد خصم خسارة التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر األخرى) هي كما يلي:
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
أرصدة لدى البنك املركزي

292,067,070

277,372,569

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

59,072,551

65,780,614

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -صايف:
لألفراد

12,045,838

52,972,658

الشركات الكربى

110,889,960

126,537,723

منشـآت صغرية ومتوسطة

1,747,113

5,423

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,615,153

1,630,748

موجودات أخرى

5,811,665

4,810,690

483,249,350

529,110,425

جممــوع البنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

65,404,212

64,427,226

939,530

1,753,018

اعتمادات مستندية

167,530,308

147,839,024

جممــوع البنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

233,874,050

214,019,268

إجمــايل البنود داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحدة

717,123,400

743,129,693

خطابات ضمان
سقوف تسهيالت غري مستغلة

اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للمصرف كما يف  31كانون األول  2016و 2015دون أخذ الضمانات أو خمففات خماطر االئتمان األخرى
بعني االعتبار .بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل املوحدة فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر يف قائمة املركز
املايل املوحدة.
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التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات (تتمة)
 .2تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:
أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية اخرى

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

متدنية اخملاطر

4,862,607

20,034,436

1,372,901

356,951,285

383,221,229

مقبولة اخملاطر

3,686,329

51,658,478

356,711

-

55,701,518

 31كانون األول 2016

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

2,224,583

22,768,626

356,711

-

25,349,920

من  31لغاية  60يوم

1,461,746

28,889,852

-

-

30,351,598

حتت املراقبة

395,774

37,661,961

20,523

-

38,078,258

غري عاملة:
دون املستوى

936,776

1,321,519

-

-

2,258,295

مشكوك فيها

1,562,926

1,302,719

-

-

2,865,645

هالكة

5,040,213

18,913,019

-

-

23,953,232

اجملمــــوع

16,484,625

130,892,132

1,750,135

356,951,285

506,078,177

ينزل :فوائد معلقة

2,177,634

3,933,701

-

-

6,111,335

ينزل :خمصص التدين

2,261,153

16,068,471

3,022

-

18,332,646

الصايف

12,045,838

110,889,960

1,747,113

356,951,285

481,634,196

أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية اخرى

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

متدنية اخملاطر

17,625,447

11,963,057

915

347,963,874

377,553,293

مقبولة اخملاطر

18,477,966

77,557,915

4,507

-

96,040,388

 31كانون األول 2015

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

16,011,038

22,422,692

4,507

-

38,438,237

من  31لغاية  60يوم

2,466,928

55,135,223

-

-

57,602,151

حتت املراقبة

12,858,696

44,152,991

-

-

57,011,687

غري عاملة:
دون املستوى

1,798,281

32,516

-

-

1,830,797

مشكوك فيها

1,580,447

1,973,900

-

-

3,554,347

هالكة

9,420,108

11,505,506

20,925,614

اجملمــــوع

61,760,945

147,185,885

5,422

347,963,874

556,916,126

ينزل :فوائد معلقة

1,336,104

4,448,876

-

-

5,784,980

ينزل :خمصص التدين

7,452,183

16,199,286

-

-

23,651,469

الصايف

52,972,658

126,537,723

5,422

347,963,874

527,479,677
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات (تتمة)
 .3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت (خمففات اخملاطر):
افراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

مقبولة اخملاطر

3,246,875

40,520,567

1,255,202

45,022,644

حتت املراقبة

237,182

29,625,964

15,919

29,879,065

 31كانون األول 2016

غري عاملة:
دون املستوى

700,770

202,529

-

903,299

مشكوك فيها

1,006,456

688,432

-

1,694,888

هالكة

1,360,239

462,538

-

1,822,777

اجملمــــوع

6,551,522

71,500,030

1,271,121

79,322,673

منها:
411,365

537

42,781

454,683

3,770,583

69,898,648

1,228,340

74,897,571

أسهم متداولة

-

1,425,000

-

1,425,000

سيارات وآليات

2,369,574

175,845

-

2,545,419

6,551,522

71,500,030

1,271,121

79,322,673

افراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

مقبولة اخملاطر

20,592,935

45,589,642

5,422

66,187,999

حتت املراقبة

7,295,839

27,014,376

-

34,310,215

تأمينات نقدية
عقارية

 31كانون األول 2015

غري عاملة:
دون املستوى

1,515,246

-

-

1,515,246

مشكوك فيها

1,290,801

898,929

-

2,189,730

هالكة

5,020,438

4,053,349

-

9,073,787

اجملمــــوع

35,715,259

77,556,296

5,422

113,276,977

منها:
341,242

13,976

-

355,218

30,587,374

67,754,712

5,422

98,347,508

أسهم متداولة

-

9,660,663

-

9,660,663

سيارات وآليات

4,786,643

126,945

-

4,913,588

35,715,259

77,556,296

5,422

113,276,977

تأمينات نقدية
عقارية

ألغراض تعبئة اجلدول أعاله يتم إدراج قيمة الضمانات اَخذين بعني االعتبار أن ال تزيد قيمة الضمانات عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادي ًا.
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التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات (تتمة)
 .4الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق اجلدول التايل:
داخل العراق

خارج العراق (الشرق
األوسط)

إجمـــــايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

أرصدة لدى البنك املركزي

292,067,070

-

292,067,070

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

19,481,357

39,591,194

59,072,551

املنطقة اجلغرافية
البند

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -صايف
12,045,838

لألفراد

12,045,838

-

للشركات:
110,889,960

-

110,889,960

منشآت صغرية ومتوسطة

1,747,113

-

1,747,113

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,615,153

-

1,615,153

موجودات أخرى

5,811,665

-

5,811,665

اإلجمايل لسنة 2016

443,658,156

39,591,194

483,249,350

اإلجمايل لسنة 2015

466,905,511

62,204,914

529,110,425

الشركات الكربى

الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق اجلدول التايل:
مالــي

صناعة

جتــارة

عقــارات

زراعـة

خدمــات

أفراد

إجمــايل

القطاع االقتصادي

البند

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

أرصدة لدى البنك
املركزي

292,067,070

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات
مصرفية

59,072,551

تسهيالت ائتمانية
مباشرة  -صايف

292,067,070

59,072,551
11,467,420

53,951,795

15,078,229

17,417

32,122,212

12,045,838

124,682,911

سندات واسناد
واذونات:
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

1,615,153

1,615,153

موجودات أخرى

5,811,665

5,811,665

االجمايل لسنة 2016

358,566,439

11,467,420

53,951,795

15,078,229

17,417

32,122,212

12,045,838

483,249,350

االجمايل لسنة 2015

349,594,621

16,026,413

89,623,390

29,206,494

51,653

21,807,992

22,799,862

529,110,425
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر السوق
هي خماطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت وأسعار
األسهم ،وتنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف األسهم ،ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفق ًا
لسياسات وإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية ،وتتضمن خماطر السوق ،خماطر أسعار الفائدة ،خماطر العمالت
وخماطر التغري يف أسعار األسهم.
أسلوب حتليل احلساسية يقوم على أساس تقدير خماطر حتقيق خسارة يف القيمة العادلة نتيجة التغريات يف أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت
بناء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية التي ستتأثر بالتغريات يف السعر.
األجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة ً
 .1خماطر أسعار الفائدة
يسعى املصرف للحصول على متويالت ملقابلة استثماراته طويلة األجل بأسعار فائدة ثابته قدر اإلمكان ملواجهة أية تغريات على أسعار فوائد مصادر
األموال .يقوم املصرف باستثمارات قصرية األجل ملقابلة أية تغريات قد حتدث.
تتمثل حساسية قائمة الدخل املوحدة بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد على ربح املصرف لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على املوجودات
واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغري كما يف  31كانون األول .2016
 31كانون األول 2016

التغري(زيادة) بسعر
الفائدة

العملة
دوالر أمريكي

 31كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

%1

793,440

التغري(زيادة) بسعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق
امللكية

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

1,343,890

-

العملة
دوالر أمريكي

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق
امللكية

%1

يف حال كان هنالك تغري سلبي يكون األثر مساوى للتغري أعاله مع عكس اإلشارة .اليوجد خماطر جوهرية ناجتة عن تذبذب أسعار الفوائد للعمالت األخرى
بسبب صغر حجم التعامالت بتلك العمالت.
 .2خماطر العمالت
خماطر العمالت األجنبية هي خماطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف أسعار العمالت األجنبية ،يعترب الدينار العراقي عملة األساس للمصرف،
يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود لقائمة املركز املايل لكل عملة لدى املصرف ،يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم اتباع اسرتاتيجيات
للتحوط وللتأكد من االحتفاظ مبركز العمالت األجنبية ضمن احلدود املعتمدة.
تنص السياسة االستثمارية للمصرف على أنه ميكن أخذ مراكز بالعمالت األجنبية الرئيسية مقابل بعضها مبا ال يتجاوز  ٪5من حقوق املساهمني لكل
عمله وبحيث ال يتجاوز املركز اإلجمايل للعمالت جميعها ما نسبته  ٪15من حقوق املساهمني .ويتم مراقبة مراكز العمالت األجنبية بشكل يومي ،وميكن
إستخدام أدوات السوق املتطوره بهدف التحوط من خماطر أسعار الصرف ضمن حمددات حتول دون تعرض املصرف ألي خماطر إضافية.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر السوق (تتمة)
فيما يلي جدول يبني أثر التغري املمكن يف سعر صرف الدينار العراقي مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل املوحدة ،مع بقاء جميع املتغريات
األخرى املؤثرة ثابتة.
 31كانون األول 2016

التغري يف سعر صرف
العملة

العملة
دوالر أمريكي

 31كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

%5

()4,137,190

التغري يف سعر صرف
العملة

األثر على األرباح
واخلسائر

األثر على حقوق
امللكية

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

()4,287,069

-

العملة
دوالر أمريكي

األثر على األرباح
واخلسائر

األثر على حقوق
امللكية

%5

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوى للتغري أعاله مع عكس اإلشارة .اليوجد خماطر جوهرية ناجتة عن تغري أسعار صرف
العمالت األخرى بسبب صغر حجم التعامالت بتلك العمالت.
 .3خماطر التغري يف أسعار األسهم
تنتج خماطر أسعار األسهم عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف األسهم ،يعمل املصرف على إدارة هذه اخملاطر عن طريق تنويع
االستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات إقتصادية ،بعض استثمارات األسهم التي ميلكها املصرف مدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية.
يوضح اجلدول التايل حساسية قائمة الدخل املوحدة والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة نتيجة للتغريات املمكنة املعقولة على أسعار األسهم ،مع
بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة:
 31كانون األول 2016

األثر على األرباح
واخلسائر

األثر على حقوق
امللكية

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

%5

-

12,124

التغري يف املؤشر

األثر على األرباح
واخلسائر

األثر على حقوق
امللكية

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التغري يف املؤشر

املؤشر
سوق العراق

 31كانون األول 2015
املؤشر
سوق العراق

%5

12,903

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوى للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
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 .30إدارة اخملاطر (تتمة)

خماطر السوق (تتمة)

 .4فجوة إعادة تسعري الفائدة

أقل من شهر

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

يتم التصنيف على أساس فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

 31كانون األول 2016

من شهر إىل  3شهور من  6 - 3أشهر
دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

عناصر بدون فائـدة اجملمـوع
دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

أكرث من سنة
دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

مـن  6أشهر إىل سنة
دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

-

22,556,611

املوجودات:
308,745,185

15,943,242

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االَخر

ممتلكات ومعدات ،صايف

موجودات أخرى

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

308,745,185

10,466,078

3,208,758

5,364,412

43,129,309
83,087,052

59,072,551

1,615,153
16,760,964

-

124,682,911
1,615,153
16,760,964
67,970,269

67,970,269

38,499,853

جمموع املوجودات

10,466,078

3,208,758

5,364,412

83,087,052

438,220,880

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

578,847,033

13,917,250

املطلوبات:
-

ودائع عمالء

284

39,476,464

13,917,534

1,558,901

1,302,908

321,000

3,096,193

تأمينات نقدية

102,344,067

-

أموال مقرتضة

خمصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

جمموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعري الفائدة

148,099,533

-

50,000
53,443,714
()14,943,861

115,770,965

50,000
1,608,901
8,857,177

115,770,965

1,402,908
1,805,850

4,655,252
4,417,625
237,627

121,042,432
89,468,483
31,573,949

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعري الفائدة

100,000

521,000
4,843,412

18,543,222
561,857
17,981,365

200,000

4,496,193
78,590,859

11,107,617
1,706,438
9,401,179

1,400,000
4,279,393
7,140,725
229,535,434
208,685,446

78,896,640
1,536,544
77,360,096

1,800,000
4,279,393
7,140,725
291,008,150
287,838,883

357,986,831
230,188,370
127,798,461

 31كانون األول 2015
592,231,994
327,879,317
264,352,677

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016
التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر السوق (تتمة)
 .5الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية
 31كانون األول 2016
البنـــد

دوالر أمريكي

يورو

جنيه اسرتليني

ين ياباين

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

30,676,912

84,240

164,296

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

39,587,063

121,798

1,050

4,669

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

80,108,983

-

-

-

موجودات ثابتة

2,425,102

-

-

-

موجودات أخرى

50,180,341

1,357,746

-

-

اجمايل املوجودات

202,978,401

1,563,784

165,346

4,669

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

13,917,250

-

-

-

ودائع عمالء

38,989,445

117,425

66,718

-

تأمينات نقدية

52,671,321

248,968

-

-

مطلوبات أخرى

1,935,972

24,982

-

-

إجمايل املطلوبات

107,513,988

391,375

66,718

-

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

95,464,413

1,172,409

98,628

4,669

 31كانون األول 2015
البنـــد

دوالر أمريكي

يورو

جنيه اسرتليني

ين ياباين

اجمايل املوجودات

235,055,700

4,650,098

128

126.044

إجمايل املطلوبات

148,340,256

4,484,922

-

-

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

86,715,444

165,176

128

126.044
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 .30إدارة اخملاطر (تتمة)

خماطر السيولة

من شهر إىل 3
شهــور

أقل من شهر

بدون استحقاق

تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها ،وللوقاية من هذه اخملاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات واملطلوبات
وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما يف حكمه واألوراق املالية القابلة للتداول.

من  3اىل  6أشهـــر

مـن  6أشهر حتى من سنة واحد حتى
 5سنوات
سنة واحدة

اجملمـوع

-

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
-

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
-

39,476,464

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
-

1,558,901

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
-

1,302,908

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
13,917,534
321,000

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
13,917,534
3,096,193

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

أو ًال :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري اخملصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:

 31كانون االول 2016

املطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

102,344,067
115,770,965

50,000

115,770,965

50,000

148,099,533

100,000

أموال مقرتضة

200,000

1,400,000

خمصص ضريبة الدخل

-

-

1,800,000

-

-

-

-

مطلوبات أخرى

اجمايل املطلوبات

4,279,393

39,526,464

4,279,393

1,608,901

7,140,725
1,402,908

7,140,725

521,000

اجمايل املوجودات

4,496,193

38,499,854

243,452,684

10,466,078

291,008,150

3,208,758

83,087,052

5,364,412

438,220,879

أقل من شهر

578,847,033

من شهر إىل 3
شهــور

-

1,606,438
-

511,857
-

4,417,625
-

164,859,266
-

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
686,544

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

مـن  6أشهر حتى من سنة واحد حتى
 5سنوات
سنة واحدة

من  3اىل  6أشهـــر

 31كانون األول 2015

بدون استحقاق

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

اجملمـوع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)
79,096,981
68,328,552

املطلوبات :

68,328,552

1,905,523
5,466,531
154,797,587
357,986,831

850,000
1,536,544
78,896,640

100,000
1,706,438
11,107,617

50,000
561,857
18,543,222

4,417,625
4,655,252

164,859,266
121,042,432

قرض البنك املركزي

خمصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

اجمايل املطلوبات

اجمايل املوجودات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

79,096,981
172,081,730
1,000,000
1,905,523
5,466,531
327,879,317
592,231,994

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016
التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
خماطر السيولة (تتمة)
بنود خارج املركز املايل
لغاية سنة

اكرث من سنة

اجملموع

 31كانون األول 2016

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إعتمادات مستندية

153.969.568

13.560.740

167.530.308

60.040.217

5.363.995

65.404.212

939.530

-

939.530

214.949.315

18.924.735

233.874.050

لغاية سنة

اكرث من سنة

اجملموع

 31كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إعتمادات مستندية

147.839.024

-

147.839.024

خطابات الضمان

64.165.264

261.962

64.427.226

سقوف تسهيالت غري مستغلة

1.753.018

-

1.753.018

213.757.306

261.962

214,019,268

خطابات الضمان
سقوف تسهيالت غري مستغلة

التحليل القطاعي
أ .معلومات عن أنشطة املصرف:
يتم قياس القطاعات وفق ًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل املدير املفوض وصانع القرار الرئيسي لدى املصرف وذلك من خالل أربعة قطاعات
أعمال رئيسية:
 حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع األفراد اجلارية والتوفري ومنحهم القروض وتقدمي خدمات احلواالت. حسابات املؤسسات :يشمل متابعة الودائع اجلارية والتسهيالت االئتمانية املباشرة واحلواالت اخلاصة بالعمالء من مؤسسات القطاعاخلاص.
 أعمال الصريفة :يتعلق هذا النشاط بتقدمي خدمات شراء وبيع العمالت األجنبية لصالح العمالء. الوساطة املالية :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات الوساطة للعمالء للتداول لدى السوق املايل.فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف موزعة حسب األنشطة:
اجملمـوع
االفراد

املؤسسات

اخلزينة

أخرى

 31كانون األول  31 2016كانون األول 2015

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إجمايل اإليرادات

1,322,106

33,142,843

13,659,189

1,516,557

49,640,695

35,329,561

العجز يف تدين التسهيالت االئتمانية

()519,987

268,258

-

-

()251,729

()8,740,021

نتائج أعمال القطاع

()143,871

32,316,802

10,844,831

1,516,557

44,534,319

19,526,516

مصاريف غري موزعة

-

-

-

-

()16,787,909

()15,429,541

(اخلسارة) الربح قبل الضريبة

-

-

-

-

27,746,410

4,096,975

ضريبة الدخل

-

-

-

-

()4,244,609

()1,889,500

صايف (خسارة) ربح السنة

-

-

-

-

23,501,801

2,207,476

إجمايل موجودات القطاع

12,045,838

112,637,074

351,139,621

103,024,500

578,847,033

592,231,994

إجمايل مطلوبات القطاع

65,818,048

198,052,449

15,717,534

11,420,119

291,008,150

327,879,317

مصاريف رأسمالية
االستهالكات

2,249

2,249

20,812

()2,577,492

()2,577,492

()1,678,699

85

التقرير السنوي  - ٢٠١٦املصرف األهلي العراقي

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2016

 .30إدارة اخملاطر (تتمة)
التحليل القطاعي (تتمة)
ب .معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف .ميارس املصرف نشاطاته بشكل رئيسي يف العراق التي متثل األعمال احمللية وكذلك ميارس
املصرف نشاطات خارج العراق وذلك من خالل البنوك املراسلة اخلارجية.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف:
داخل العراق

خارج العراق

اجملمـــوع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إجمايل اإليرادات

48,198,876

1,441,819

49,640,695

جمموع املوجودات

539,255,839

39,591,194

578,847,032

2,249

-

2,249

داخل العراق

خارج العراق

اجملمـــوع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إجمايل اإليرادات

36,141,331

()811,771

35,329,560

جمموع املوجودات

530,027,080

62,204,914

592,231,994

20,812

-

20,812

 31كانون األول 2016

املصروفات الرأسمالية

 31كانون األول 2015

املصروفات الرأسمالية

3131إدارة رأس املال
يقوم املصرف بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم املصرف بأية تعديالت على األهداف
والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة باستثناء زيادة رأس املال التى قام بها املصرف خالل السنة.

وصف ملا يتم اعتباره كرأس مال
حسب تعليمات البنك املركزي العراقي ،يتكون رأس املال من رأس املال األساسي والذي يشمل رأس املال املدفوع ،وعالوة اإلصدار واالحتياطيات
املعلنة واألرباح أو اخلسائر املدورة.
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كفاية رأس املال
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

بنود رأس املال األساسي
250.000.000

250.000.000

كفاية االحتياطيات املعلنة

7.821.140

6.541.117

االرباح الغري موزعة

2.831.423

1.557.056

260.652.563

258.098.173

رأس املال واملدفوع

جمموع رأس املال األساسي
راس املال املساند
احتياطيات عامة

8.954.059

9.940.765

جمموع راس املال املساند

8.954.059

9.940.765

جمموع راس املال االساسي واملساند

269.606.622

268.038.938

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة داخل املركز املايل

134.574.344

146.550.022

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة خارج املركز املايل

126.625.850

82.715.296

٪103.22

٪116.91

معيار وكفاية راس املال ٪

قام املصرف بإحتساب كفاية رأس املال كما يف  31كانون االول  2016و 2015وفقا لتعليمات البنك املركزي العراقي.

3232حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:

 31كانون األول 2016

لغاية سنة

أكرث من سنة

اجملمــوع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

308,745,185

-

308,745,185

أرصدة لدى بنوك واملؤسسات املالية األخرى

59,072,551

-

59,072,551

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

٤١٫٥٩٥٫٨٦٠

٨٣٫٠٨٧٫٠٥١

124,682,911

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االَخر

1,615,153

-

1,615,153

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

16,760,964

16,760,964

موجودات أخرى

-

67,970,269

67,970,269

٤١١٫٠٢٨٫٧٤٩

١٦٨٫٨١٨٫٢٨٤

578,847,033

جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع لبنوك واملؤسسات املالية األخرى

13,917,534

-

13,917,534

ودائع العمالء

145,003,340

3,096,193

148,099,533

115,770,965

-

115,770,965

400,000

1,400,000

1,800,000

خمصص ضريبة الدخل

4,279,393

-

4,279,393

مطلوبات أخرى

7,140,725

-

7,140,725

جمموع املطلوبات

286,511,957

4,496,193

291,008,150

الصايف

١٢٤٫٥١٦٫٧٩٢

١٦٣٫٣٢٢٫٠٩١

287,838,883

تأمينات نقدية
قرض البنك املركزي العراقي
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 .32حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات (تتمة)

 31كانون األول 2015

لغاية سنة

أكرث من سنة

اجملمــوع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

300,465,208

-

300,465,208

أرصدة لدى بنوك واملؤسسات املالية األخرى

65,780,614

-

65,780,614

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

100,619,164

78,896,640

179,515,804

1,630,748

-

1,630,748

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

16,788,637

16,788,637

موجودات أخرى

-

28,050,983

28,050,983

468,495,734

123,736,260

592,231,994

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االَخر

جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع لبنوك واملؤسسات املالية األخرى

79,096,981

-

79,096,981

ودائع العمالء

171,395,186

686,544

172,081,730

تأمينات نقدية

68,328,552

-

68,328,552

قرض البنك املركزي العراقي

150,000

850,000

1,000,000

خمصص ضريبة الدخل

1,905,523

-

1,905,523

مطلوبات أخرى

5,466,531

-

5,466,531

جمموع املطلوبات

326,342,773

1,536,544

327,879,317

الصايف

142,152,961

122,199,716

264,352,677

3333ارتباطات والتزامات حمتملة
ارتباطات والتزامات ائتمانية
 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2015

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

خطابات ضمان

65,404,212

64.427.226

اعتمادات

167,530,308

147.839.024

939,530

1.753.018

233,874,050

214.019.268

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غري مستغلة
*

يوجد اعتمادات واردة التعترب التزام على املصرف بقيمة ( )30٫696٫983الف دينار كما يف  31كانون االول  11٫697٫159 :2015( 2016الف دينار)

** بلغ إجمايل عقود اإليجار التشغيلية للعام  )888٫960( 2016الف دينار عراقي سنوي ًا كما يف  31كانون االول  555.665 :2015( 2016ألف دينار عراقي).

3434القضايا املقامة على املصرف
يوجد قضية مقامة على املصرف كما يف  31كانون االول  2016وذلك ضمن النشاط الطبيعي مببلغ ( )٦٫٢٢٠٫٠٠٠الف دينار عراقي ويف تقدير االدارة
واملستشار القانوين للبنك فانه ال يرتتب على البنك اي التزامات مقابل هذه القضية .وال يوجد قضايا جوهرية مقامة على املصرف األهلي العراقي كما
يف  31كانون االول .2015

3535التغيريات واالحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية
اليوجد اي تغيريات او احداث جوهرية توثر على البيانات املالية للمصرف.
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أسماء وعناوين فروع املصرف األهلي العراقي
الربيد االلكرتوين /الهاتف

اسم الفرع

عنوان الفرع

الفرع الرئيسي

بغداد-مبنى اإلدارة العامة يف شارع السعدون-قرب ساحة الفردوس

فرع املنصور

احلي العربي اجلديد  -حملة - 607شارع 15

+9647901105753
mansour.branch@nbirq.com

فرع راغبة خاتون

بغداد  -راغبة خاتون  -حملة  230 -شارع  10بناية 3/4

+9647712875991
raghiba.Branch@nbirq.com

فرع البصرة

البصرة  -العشار  -مقابل احملافظة القدمية وجماور
الشركة العامة للسيارات

+9647803169407
basra.Branch@nbirq.com

فرع أم قصر

ميناء ام قصر امليناء الشمايل -اجملمع الكمري

+9647712454664
umqasser.branch@nbirq.com

فرع املوصل

املوصل اجلديدة  -قرب جامع اليقظة

+9647710700179
al-mosul.branch@nbirq.com

فرع كربالء

كربالء  -حي البلديات  -شارع الرتبية

+9647802642850
karbala.branch@nbirq.com

فرع النجف األشرف

النجف األشرف  -حي السالم  -خلف علوة اخملضر

فرع السليمانية

سليمانية -شارع السامل  -عمارة سامسوجن

فرع أربيل

أربيل  -شارع املطار  -تقاطع عني كاوة شارع 100
قرب اخلطوط العراقية

فرع الرميلة

البصرة  -الزبري  -حقل الرميلة الشمالية  -السيطرة الرابعة -
بجوار شركة اجملال

+9647400553461
main.branch@nbirq.com

+9647801221279
najaf.branch@nbirq.com
+9647480602225
sulymania.branch@nbirq.com
+9647704459088
erbil.branch@nbirq.com
+9647801902240
rumaileh.branch@nbirq.com

