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كلمة رئيس جملس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيدات والسادة مساهمي املصرف األهلي العراقي احملرتمني
يسرين أن أرحب بكم أجمل ترحيب يف اجتماع الهيئة العامة للمصرف األهلي العراقي ألقدم لكم باسمي واسم زمالئي أعضاء جملس اإلدارة التقرير
السنوي للمصرف واملتضمن نتائج أعماله والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  ،٢٠١٧/١٢/٣١باإلضافة إىل اخلطط املستقبلية التي
يتطلع املصرف لتنفيذها.

السيدات والسادة،
على الرغم من التحديات االقتصادية التي سادت خالل عام  2017يف العراق واملنطقة إال أن املصرف قد متكن من حتقيق نتائج مالية مرضية حيث حقق
املصرف منو ًا يف صايف اإليرادات من الفوائد والعموالت وبنسبة منو قدرها  %7.8حيث بلغت  34.6مليار دينار مقارنة مع  32مليار دينار خالل عام ،2016
وجاءت تلك النتائج منسجمة مع توجيهات املصرف الرامية إىل تعزيز الدخل املتأتي من العموالت والتي نتجت عن إصدار االعتمادات ومتويل التجارة
بشكل خاص.
واتباع ًا لسياسة التحوط فقد قام املصرف برصد خمصصات خمتلفة وبشكل أساس مقابل خماطر االئتمان بحوايل  12.8مليار دينار عراقي .األمر الذي
أدى إىل حتقيق املصرف لصايف دخل قبل الضريبة بلغ حوايل  5.8مليار دينار مقابل  27.7مليار دينار عراقي خالل العام .2016

السيدات والسادة،
صحيح أن العام  ٢٠١٧كان عام ًا قاسي ًا على االقتصاد ،لكنه مل يخل من املؤشرات اإليجابية .ولعل بارقة األمل األهم كانت من خالل حترير األراضي العراقية
كافة من براثن عصابات داعش اإلرهابية وإحكام القوات العراقية الباسلة بسيطرتها على كافة األراضي العراقية ونقاط احلدود الدولية ،األمر الذي نتوقع
أن يكون له األثر اإليجابي على االقتصاد احمللي ،سواء على مستوى الصادرات أو على مستوى املشاريع االسرتاتيجية .وإننا يف املصرف األهلي العراقي
نرى أننا يف موقع جيد يتيح لنا االستفادة من هذه التطورات .ونأمل أن تكون هذه التطورات بداية ملرحلة جديدة يستعيد فيها االقتصاد العراقي زخمه.

السيدات والسادة،
إن القطاع املصريف حول العامل آخذ بالتغري والتطور ،خصوص ًا فيما يتعلق بدور التكنولوجيا يف اخلدمات املصرفية .لذا وحرص ًا منا على مواكبة التطورات
التكنولوجية والوقوف على احتياجات عمالئنا فقد قمنا بإقرار خطة لتطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات وحتديث القنوات اإللكرتونية للتسريع من سري
العمل واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا مبا يليق بهم ويلبي تطلعاتهم ويحول دون تأخرنا عن ركب التقدم التكنولوجي.
ويف احلديث عن إجنازات املصرف ال يفوتني أن أشري إىل ما مت حتقيقه خالل العام من ربط املصرف بالشبكة الوطنية للبنك املركزي العراقي مما يجعل
خدمة الصراف اآليل متاحة يف جميع فروع املصرف ويف مواقع حيوية أخرى يف خمتلف املدن واحملافظات .كما مت إطالق خدمات املصرف عرب الهاتف
النقال وخدمة الرسائل القصرية ،باإلضافة إىل حتديث نظام الوساطة املالية ونظام إدارة التواقيع .كما وقد مت إطالق املرحلة األوىل من خدمات احلواالت
املالية من خالل شبكة ويسترين يونيون العاملية.
أما فيما يتعلق بخطط املصرف املستقبلية لعام  2018فتتمثل بشكل رئيسي يف افتتاح فرعني جديدين يف مدينة بغداد يف منطقتي الكاظمية
وجميلة واالنتقال إىل املوقع اجلديد لفرع البصرة وإطالق خدمة البطاقات املدفوعة مسبق ًا ،وإطالق املرحلة الثانية من خدمات احلواالت املالية من
خالل شبكة ويسترين يونيون العاملية واملرحلة الثانية من تقدمي اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت والتي متكن الزبائن من إجراء احلواالت املالية إلكرتوني ًا
باإلضافة إىل توسيع شبكة عالقات املصرف مع البنوك املراسلة العاملية.
و يف إطار توجه احلكومة العراقية لتوطني رواتب موظفي الدولة لدى املصارف ،سيقوم املصرف بالرتكيز على هذا املشروع الوطني بحيث يكون من
املصارف الرائدة يف تقدمي تلك اخلدمة وما يتبعها من خدمات مصرفية.

السيدات والسادة،
يف النهاية أتوجه بالشكر إلدارة املصرف وموظفيه على تفانيهم يف أداء واجباتهم مؤكد ًا بأن الفضل يف اإلجنازات متقدمة الذكر يعود أو ًال وأخري ًا
لهم .كما ال يفوتني أن أتقدم إىل البنك املركزي العراقي بجزيل الشكر ووافر االمتنان على تعاونهم املستمر معنا وعلى دورهم الكبري يف تنظيم
القطاع املصريف وتوفري أسباب النمو له وعلى دوره األكرب يف احلفاظ على استقرار االقتصاد وحتصينه ضد الصدمات وتعزيز جاذبية الدينار .كما
أشكر مساهمي املصرف لدعمهم املستمر وثقتهم ومساندتهم املتواصلة لنا ،ولزمالئي أعضاء جملس اإلدارة ملساهمتهم يف رسم اسرتاتيجية
املصرف واإلشراف املستمر على أدائه .راجي ًا املوىل عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
طالل الفرن الفيصل
رئيس جملس اإلدارة
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إﺟﻤﺎ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٣٠٠
٢٧٦

٢٥٠
٢٤٠

٢٠٠
١٨٤

١٧٢
١٤٨

١٥٠
١٠٠
٥٠

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٧

٠

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٢٥٠
١٤٤

١٤٤

٢٠٠
١٣٧

١٠٤

١٥٠

١٠٢

١٠٠

٦٥

٦٥

٣٢

٥٣

١٣

٢٠١٣

١٥

٢٠١٥

٢٠١٤
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

اﻟﺘﻮﻓ

٣٠

٢٨

١٦

١٩

٢٠١٦

٢٠١٧

٥٠
٠

اﳉﺎري

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

أﻓﺮاد

٪٣٦

ﺷﺮﻛﺎت

٪٦٤
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اﳌﻮﺟﻮدات )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٨٠٠
٧٠٠
٦١٣٫٠

٥٩٢٫٢

٥٧٨٫٨

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٥٤٢٫٤

٦٠٣٫٢

٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٢٠١٣

٢٠١٧

٠

إﺟﻤﺎ اﻟﺪﺧﻞ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٥٠
٤٤٫٨٠

٤٤٫٢٠

٤٠

٣٧٫٦٠

٣٠

٣٣٫١٠
٢٨٫٣٠

٢٠
١٠

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٧

٠

اﳌﺼﺎرﻳﻒ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٣٥
٨٫٨
٨٫٧
٥٫٢
١٫٢

١٫٧

١٫٦
٠٫٩
٧٫٦

٧٫٦

٤٫٣

٤٫٦

٥٫٦

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٩٫٥

٨٫١

٨٫٠
٦٫٢

٦٫٩

٢٠١٦

٢٠١٧

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى
رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﺼﺮوف ﺗﺪ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺘﻤﻠﻜﺔ
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٠٫٣
٢٫٦

١٫٢
٢٫٨
٢٫٢

ﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
ﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻤﻞ

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠
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ﺻﺎ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٣٠
٢٧٫٧٥

٢٥
٢٠

١٦٫٦١

١٥
١٠
٩٫٠٨
٥٫٨٢

٤٫١٠

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٥
٠

ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ
١٢٠

٪١١٦٫٩

١١٥
٪١١١٫٥

١١٠
٪١٠٦٫٦
٪١٠٤٫٢

٢٠١٣

٪١٠٣٫٢

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

١٠٥

٢٠١٧

١٠٠

ﺻﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪ اﺼﺼﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٢٠٠
١٧٩٫٥

١٥٠

١٦٠٫٠
١٢٤٫٧

١١٤٫٢

١٣٤٫٣

١٠٠

٥٠

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٠
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺟﻤﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
٪٢٫٠
٪١٦٫٠

ﻋﻘﺎرات وإﻧﺸﺎءات
ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﺳﻴﺎﺣﺔ وﻓﻨﺎدق
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
ﲡﺎرة
ا ﻓﺮاد

٪٧٫٠
٪٤٦٫٠
٪٢٠٫٠
٪٩٫٠

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
٣٥٠
٣٠٠
١١٦
١١٢
١٠٢

١٠٢

٥١

٥٨

١٠٣
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٢٠٠

٩٨

١١١

٧٧

٧٨

٩٠

٤٥

٤٨

٥٧

٥٧

٥٧

٥٩

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

اﳊﺮاس

١٢٨

١٦١

١٧٢

اﻟﻔﺮوع

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٥٠

١٢٢

١٥٠
١٠٣

١١٥

٦٤

٥٨

٥٦

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

١٠٠
٥٠
٠
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التقرير السنوي املوحد للمصرف األهلي العراقي والشركة التابعة للسنة املنتهية يف 2017/12/31
التقرير العشرون
تنفيذا ألحكام املادتني ( )117و( )134من قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل.

أو ًال :معلومات عامة
تأسيس املصرف األهلي العراقي
تأسس املصرف األهلي العراقي ،مبوجب إجازة التأسيس املرقمة م.ش 5802/واملؤرخة يف  1995/01/02برأس مال قدره  400مليون دينار عراقي
وحصل على موافقة البنك املركزي العراقي بتاريخ  1995/03/28ملمارسة أعمال الصريفة كمصرف استثماري باسم (املصرف األهلي لالستثمار
والتمويل الزراعي) ،ويف  1995/04/08باشر املصرف مزاولة أعماله.
بناء
بتاريخ  1997/10/25سمح البنك املركزي العراقي للمصارف االستثمارية بتعديل عقود تأسيسها مبا ميكنها من ممارسة الصريفة الشاملةً ،
عليه اتخذ جملس إدارة املصرف بتاريخ  1998/01/25قرار ًا 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 والرتفاع طلبات احلصول على االئتمان مبختلف أنواعه ونظر ًا لصدور تعليمات
البنك املركزي العراقي واملتضمنة إلزام املصارف بالعمل على زيادة رؤوس أموالها لتصبح  50مليار دينار عراقي خالل فرتة  18شهر ًا من تاريخ
املوافقة على زيادة رأس املال إىل  25مليار دينار فقد تدرجت زيادة رأس مال املصرف ليصل إىل  50مليار دينار عراقي مع نهاية العام .2010
أصدر البنك املركزي العراقي يف جلسته املنعقدة بتاريخ  27و 28أيلول  2010قرار ًا برفع رأس مال جميع املصارف العاملة يف العراق إىل  250مليار دينار
عراقي وذلك على النحو التايل:
•

زيادة رأس مال املصرف إىل  100مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ  30حزيران .2011

•

زيادة رأس مال املصرف إىل  150مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ  30حزيران .2012

•

زيادة رأس مال املصرف إىل  250مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ  30حزيران .2013

التزام ًا بتعليمات البنك املركزي العراقي فقد مت زيادة رأس مال املصرف األهلي العراقي إىل  250مليار دينار عراقي تدريجي ًا ،حيث اجتمعت الهيئة العامة
للمصرف  -وقررت بتاريخ  2013/11/23املوافقة على آخر زيادة لرأس املال من  152مليار دينار إىل  250مليار دينار عراقي ومتت زيادة رأس املال عن
طريق طرح  98مليار سهم لالكتتاب العام الذي أغلق بتاريخ  7كانون الثاين  2014ومت االكتتاب خالل الفرتة بكامل قيمة األسهم البالغة  98مليار دينار عراقي،
وحصلت موافقة مسجل الشركات حسب كتابهم املرقم  5500بتاريخ  2014/02/24ووفق ًا ملتطلبات البنك املركزي العراقي.

األنشطة التي ميارسها املصرف
يقدم املصرف األهلي العراقي خدمات مميزة ليس لألفراد والشركات التجارية العراقية فحسب ،وإمنا يتعداه ليشمل الشركات التجارية اإلقليمية
والعاملية وذلك باالعتماد على شبكة مراسلي املصرف اإلقليمية والدولية .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 االعتمادات ،ودعم خدمات
التمويل التجاري.
وعالوة على ذلك ،ميكن للمصرف األهلي العراقي ومن خالل شركة كابيتال لالستثمارات ،الذراع االستثماري لكابيتال بنك ،التداول لصالح عمالئه يف
األسواق اإلقليمية 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 يقومان بإعداد التقارير املالية اخلاصة بهما وفق ًا ملعايري
احملاسبة الدولية ويتم تدقيق أعمالهما من قبل مدققني معتمدين حمليني ودوليني.
هذا ويوفر املصرف األهلي العراقي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية لكل من األفراد والشركات على حد سواء:
•

حسابات العمالء بكافة أنواعها من جاري وتوفري وودائع ثابتة بعملة الدينار العراقي والدوالر األمريكي 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 (قسم خاص بخدمة كبار الشركات ،اخلدمات التجارية من حيث
االعتمادات املستندية الصادرة والواردة وخطابات الضمان باإلضافة إىل احلواالت املصرفية ،والتسهيالت املصرفية بأنواعها ،والتعامل بالعمالت
األجنبية واملشاركة بنافذة مزاد العملة األجنبية لدى البنك املركزي العراقي.

•

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

•

توفري القنوات اإللكرتونية من خدمات بطاقات فيزا إلكرتون العاملية والصرافات اآللية واخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل تخصيص مركز
اخلدمة الهاتفي لالجابة على استفسارات عمالء املصرف وتقدمي احللول الفورية لهم.

•

خدمات احلواالت السريعة من خالل شبكة ويسرتن يونيون العاملية.
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طموحات املصرف يف حتقيق أهدافه
يسعى املصرف األهلي العراقي للمساهمة الفعالة يف تطوير القطاع املصريف العراقي من خالل توفري وتطبيق أفضل اخلدمات املصرفية العاملية
وتطوير خدماته ومنتجاته وتقدمي احللول املالية الشاملة خملتلف شرائح اجملتمع بهدف متكينهم من تطوير أعمالهم وتوفري احتياجاتهم بسهولة ويسر.
ولتعزيز املزايا التنافسية ملنتجاته وخدماته يعمل املصرف على تطوير البنية التحتية للخدمات املصرفية اإللكرتونية وتطوير خدمات دفع الرواتب
ملا لها من أهمية كبرية يف خدمة شريحة واسعة من اجملتمع العراقي ،باإلضافة إىل تعزيز خدمات السداد اإللكرتوين سواء عن طريق البطاقات
االئتمانية والبطاقات املدفوعة مسبق ًا أو من خالل اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت حيث يسعى املصرف إىل زيادة قاعدة عمالئه من خالل هذا التطوير
املستهدف باإلضافة إىل توسيع االنتشار اجلغرايف لفروع املصرف لتغطية جميع احملافظات العراقية.
لقد تبنى املصرف األهلي العراقي منذ منتصف العام  2017مشروع توطني رواتب موظفي الدولة وذلك من خالل خطة عمل تستهدف حوايل  30ألف
موظف خالل العامني القادمني ( 2018و .)2019ومن خالل هذا املشروع وضمن األهداف املوضوعة من املتوقع أن يصل عدد البطاقات االئتمانية
والقروض الشخصية املمنوحة لعمالء املصرف إىل حوايل  6االف بطاقة وقرض لنفس الفرتة املشار إليها أعاله.

فروع املصرف
يقدم املصرف خدماته من خالل فروعه اإلحدى عشرة والتي تغطي أغلب احملافظات العراقية حيث تتواجد ثالثة فروع يف بغداد باإلضافة إىل ثالثة
فروع يف حمافظة البصرة (البصرة والرميلة وأم قصر) وفرع يف كل من النجف وكربالء واملوصل وأربيل والسليمانية .سيقوم املصرف بافتتاح عدد
من الفروع اجلديدة خالل العام  2018يف بغداد يف كل من منطقة الكاظمية وجميلة كما ويقوم حالي ًا باستكمال إجراءات التسجيل النهائية الفتتاح فرع
للمصرف يف اجلمهورية اللبنانية.
ويسعى املصرف من خالل التوسع واالنتشار يف خمتلف أنحاء العراق وبالتحديد يف املناطق اجلنوبية لتوفري اخلدمات املصرفية لفئة الشركات األجنبية
العاملة يف العراق وخاصة لشركات النفط وموظيفها بحيث يتمكن املصرف من استقطاب املزيد من الودائع مقابل تقدمي حلول مصرفية وخدمات
بنكية سريعة للشركات .كما أن 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 العراقي.

تطور رأسمال املصرف
جدول بتطور رأسمال املصرف (باملليار دينار عراقي)
1995

السنة

0.40

رأسمال

1999

0.60

2001

2003

0.75

2004

1.14

0.94

2005

2009

50.00

25.00

2011

100.00

2013

2014

250.00

152.00

2017

250.00

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

٢٠٠٣

٢٠٠١

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠١١

٢٠٠٩

٢٠١٣

زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
اﳌﺼﺮف ﻣﻦ  ٤٠٠إ
 ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

٢٠١٤

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

زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
اﳌﺼﺮف ﻣﻦ ٦٠٠إ
 ٧٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
اﳌﺼﺮف ﻣﻦ  ٥٠إ
 ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

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

زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
اﳌﺼﺮف ﻣﻦ  ٢٥إ
 ٥٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

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

حقوق امللكية (بآالف الدنانري)
حقوق امللكية (بآالف الدنانري)
السنة املالية

حقوق املساهمني

الربح قبل الضريبة

سعر اإلغالق

األرباح املوزعة توزيعات نقدية

0.47

2017

285،704،650

5،821،375

5،000،000

2016

287،838،882

27،746،409

-

0.41

2015

264،352،676

4،096،975

5،000،000

0.55

2014

268،513،568

13،603،589

10،000،000

0.90
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االحتياطيات
االحتياطيات (بآالف الدنانري)
اسم احلساب

2016

2017

احتياطي إجباري

3،987،189

3،838،918

احتياطي خماطر مصرفية عامة

3،525،374

3،542،699

احتياطي التغري يف القيمة العادلة

()146،740

()154،550

األرباح غري املوزعة

24،338،828

26،611،816

احتياطي التوسعات

4،000،000

4،000،000

اجملموع

35،704،651

37،838،883

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

نوع الشركة
حمدودة املسؤولية

رأسمال الشركة

النشاط الرئيسي
شركة وساطة لبيع وشراء االوراق املالية

مليار دينار عراقي

العنوان
بغداد

نسبة امللكية
%100

ميتلك املصرف مساهمات بشركات أخرى ولكن بنسب تقل عن %10

جملس إدارة املصرف
أسماء السادة رئيس وأعضاء جملس إدارة املصرف املنتخبني وعدد األسهم اململوكة من قبلهم:
أعضاء جملس إدارة املصرف
عدد األسهم اململوكة

األعضاء األصليني

املنصب

كما يف 2017/12/31
طالل فرن الفيصل

17،557،771

رئيس اجمللس

أمين عمران أبودهيم (ممثل بنك املال األردين)

154،613،664،032

نائب رئيس اجمللس

باسم خليل السامل

270،288،245

عضو أصلي

شريف عبد علي البطاط

24،356،788

عضو أصلي

منري أحمد القوقا

166،737،917

عضو أصلي

سردار مرزا حممود

137،222

عضو أصلي

* مت استقالة أعضاء جملس اإلدارة االحتياط للمصرف بتاريخ 2017/7/13
يوجد عقد مع السيد شريف البطاط الستئجار مبنى لفرع املصرف يف حمافظة البصرة.
مت عقد ( )11جلسة جمللس اإلدارة خالل عام  ،2016وقررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2017/06/21منح رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
مكافأة لكل واحد منهم قيمتها خمسة ماليني دينار عراقي عن أعمال السنة ( )2016وحسب حضور اجللسات.
املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أعضاء جملس اإلدارة
اسم العضو

مبلغ املكافأة

اسم العضو

مبلغ املكافأة

طالل فرن الفيصل

5،000،000

باسم خليل السامل

أمين عمران أبودهيم (ممثل بنك املال األردين)

5،000،000

منري أحمد القوقا

5،000،000

عبد الهادي صادق

4،545،455

خليل ابراهيم عبد الكرمي

1،363،636

شريف البطاط

3،181،818

خلف جنم جاسم

1،363،636

سردار مرزا حممود

3،181،818

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

النسبة
عدد األسهم كما يف 2017/12/31
اجلنسية
االسم

بنك املال األردين

أردنية

154،613،664،032

%61.85

شركة بنك القاهرة عمان

أردنية

24،750،000،000

%9.90

شركة بالفست 2

بحرينية

12،500،000،000

%5.00

عباس فاضل أحمد الشمري

عراقية

12،500،000،000

%5.00

الهيكل التنظيمي املصريف

داﺋﺮة اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻴﻞ اﻣﻮال

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

داﺋﺮة إدارة اﺎﻃﺮ

ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل

داﺋﺮة اﳋﺰﻳﻨﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ

داﺋﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع

داﺋﺮة اﻟﻔﺮوع
واﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺪاﺋﺮة ادارﻳﺔ
واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳉﻤﻬﻮر

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

داﺋﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﻌﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض/ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻣﻌﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض/ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل

ﳉﻨﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﳉﻨﺔ إدارة
اﺎﻃﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﻠﻮازم واﺷﻐﺎل

ﻣﻌﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض/ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻔﺮع

ﳉﻨﺔ اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

ﳉﻨﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻜوﻧﻴﺔ

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮض

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ
واﻟﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﻲ

ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻠﺲ ادارة

ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﻣﺘﺜﺎل
)ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت(

اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

ﻠﺲ ادارة

داﺋﺮة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

11

التقرير السنوي  - 2017املصرف األهلي العراقي
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العاملون يف املصرف
بلغ عدد العاملني يف املصرف كما يف نهاية العام  )343( 2017موظف ًا من بينهم ( )319موظف ًا مشمولني بالضمان االجتماعي ،وبلغ جمموع رواتبهم
السنوية ( )5.527.164ألف دينار عراقي ،وبلغ إجمايل املنافع السنوية األخرى للموظفني ( )1.418.411ألف دينار منها ( )289.868ألف دينار ساهمت يف
الضمان االجتماعي ،فيما بلغ عدد العاملني يف املصرف كما يف نهاية العام  )322( 2016موظف ًا جمموع رواتبهم السنوية ( )4.981.913ألف دينار عراقي،
وبلغ إجمايل املنافع السنوية األخرى للموظفني عن العام  )1.258.878( 2016ألف دينار متضمنه مساهمة يف الضمان االجتماعي بقيمة ( )268.038الف
دينار عراقي.
إن املنافع واالمتيازات التي يحصل عليها العاملون يف املصرف هي على النحو التايل:
• راتب إضايف كل أربعة أشهر
• مكافأة نصف راتب يف عيد الفطر ومثلها يف عيد األضحى
• مكافأة مبقدار راتب بعد اجتماع الهيئة العامة السنوي

• التأمني الصحي للموظف وعائلته والتأمني على احلياة للموظف
• منح املوظفني سلف ًا وقروض ًا شخصية وقروض إسكان بأسعار فائدة تفضيلية
• املساهمة يف الضمان االجتماعي

تصنيف العاملني حسب التحصيل العلمي
الرقم

العدد

التحصيل العلمي

1

ماجستري

7

2

بكالوريوس

208

3

دبلوم

20

4

إعدادية

12

5

متوسطة

31

6

ابتدائية

65

اجملموع

343
تصنيف العاملني حسب الدرجات الوظيفية
الفروع

اإلدارة العامة
العدد

العنوان الوظيفي

العدد

العنوان الوظيفي

مدير مفوض

0

مدير فرع

12

مدير الشركة التابعة

1

مدير عالقات عمالء

8

معاون املدير املفوض

1

رئيس خدمة الزبائن  /رئيس أمناء صناديق

21

مدير دائرة

11

أمني صندوق

24

معاون مدير دائرة  /مدير قسم

6

موظف خدمة زبائن

27

رئيس وحدة

11

موظفي فروع

14

موظفي إدارة عامة

120

حارس  -سائق  -موظف خدمات  -موزع بريد  -موظف استعالمات  -موظف أرشيف

87

اجملموع

343
االسم والعنوان الوظيفي ألعلى خمسة موظفني من حيث الراتب الشهري

الرقم

االسم

العنوان الوظيفي

1

طارق نوري عبد القادر الدركزيل

معاون املدير املفوض  /قطاع الدعم

2

حسني علي حممد الزبيدي

مدير دائرة الرقابة املالية

3

دالور نوري حممود آغا

مدير فرع  /فرع السليمانية

4

علي فاضل عبد اجمليد اجلابري

مدير فرع  /فرع النجف

5

علي نزار باقر أحمد احلسني

معاون مدير دائرة الرقابة املالية
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قنوات وأساليب التدريب
حرص ًا من املصرف على احلفاظ على املعايري احمللية والدولية التي يعمل على أساسها ،فإنه يقوم باستمرار بتطوير وتنمية مهارات موظفيه من
خالل قنوات تدريبية متعددة كما هو مبني يف الرسم التوضيحي أدناه.
وتعترب كل قناة تدريبية قناة منفصلة بذاتها ولكن التدريب ال يكتمل إال من خالل دمج كافة القنوات وجمعها لتصبح برناجم ًا تدريبي ًا متكام ًال يحرص على
تزويد موظفي املصرف مبهارات متطورة ومعلومات شاملة وإعدادهم للتعامل مع التحديات التي قد يواجهها املصرف ،إذ أن بعضها يعزز املهارات
املتخصصة مبجال وظيفي معني ،واألخرى تطور مهارات أساسية يجب على جميع املوظفني اكتسابها لتسهيل عملهم وحتسني أدائهم.

أهمية تقييم أثر التدريب والتطوير
ُيعد تقييم أثر التدريب والتطوير أمر ًا ضروري ًا لضمان حتقيق األهداف املرجوة من الربامج التدريبية حيث يتم من خالله تقييم كفاءة الربامج وفاعليتها من
خالل تطوير كفاءات املوظفني ومهاراتهم لتحقيق أهداف املصرف على نحو أكرث فعالية مما يؤدي إىل إدخارات مستقبلية كبرية يف الوقت والتكاليف،
كما يقوم التقييم بتحديد االسرتاتيجيات اجلديدة وصياغتها باستمرار ،ويسهم بالتايل يف تطوير املوارد البشرية.
تكمن األهمية األساسية لتقييم الربامج التدريبية يف أنها حتدد اإليجابيات ليتمكن املصرف من اإلستفادة منها وتطويرها من ناحية ،ومن ناحية أخرى
العمل على معاجلة أي سلبيات ضمن اخليارات املتاحة.
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تقرير جملس اإلدارة

الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

التوعية املصرفية وحماية اجلمهور

2017/١/8

مركز جنيف للتحكيم الدويل

برنامج إعداد مستشاري التحكيم العرب
والدوليني يف جمال منازعات االستثمار
وعقود البنوك وامللكية الفكرية والتحكيم
الهندسي وعقود البرتول

2017/١/9

املصرف األهلي العراقي

التدريب على نظام ICBS

2017/١/16

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

إدارة اخملاطر املؤسسية

2017/١/29

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

2017/١/30

أسماء املرشحني
هبة غامن مرعي العبيدي

مرمي عبدالهادي صادق البزاز

عبري ضامن عبد احلميد
أحمد حامد عباس علي الدليمي

جعفر صادق جعفر

ندى جنيب شاكر الراوي

حممد حسن احسان انور

احمد عبدالرحمن هاشم
الشيخلي

هبة غامن مرعي العبيدي

سجى امني مهنا الفتالوي

زينب كرمي صادق القزاز
عقيل حممد رضا خليل ابراهيم

البنك املركزي العراقي

التدريب على نظام املتاجرة
()Trading System

2017/١/31

علياء صباح صادق حممد

مروان خالد خليل احمد

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

معايري التقارير املالية الدولية IFRS
واملعايري الدولية للتدقيق ISA

2017/٢/١

حسني علي حممد الزبيدي

نوار زياد طارق

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

تأثري التوصية  16الصادرة من  FATFعلى
املمارسة املصرفية يف جمال حتويالت
العمالء

2017/٢/10

عقيل حممد رضا خليل ابراهيم

جمموعة أصول للتدريب
واالستشارات

متطلبات تطبيق املعايري الدولية العداد
التقارير املالية IFRSS

2017/٢/14

علي نزار باقر احمد احلسني ماهر عزت خضر عوايل

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وإدارة اخملاطر

2017/٢/19

املصرف األهلي العراقي

التدريب على إجراءات العمل ونظام 2017/٢/20 ICBS

اوس وليد احمد عماد

حممد حسن احسان انور

ضحى حممود حممد
اجلبوري

بلند فاروق حسني حممد

زينب جعفر سامل ضاحي

حسن ناجي عبد اهلل مطر

حيدر حممد خضري هدلك

زينب سمري قادر املالكي

زهراء علي مصطفى طه

فالح حسن عبد اهلل صالح

علي حممود راضي السوداين زهراء عباس عبادي كرمي
زينب هاتف عبد احلسني
قلمجي

نبض املوارد البشرية

التوظيف الذكي واالختيار

2017/٢/26

بشري علي حمادي صالح

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

2017/٣/9

حممد فهمي صالح جاسم هديل طه جنم اجلبوري

الشركة العراقية لتمويل املشاريع
الصغرية واملتوسطة

برنامج نقود واحملفظة االقراضية

2017/٣/12

هاجر حليم بندر حمود

2017/٣/14

ضحى حممود حممد اجلبوري

داليا سمري حممد حسن
البغدادي

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

برنامج تدريب مسؤول االمتثال

املصرف األهلي العراقي

التدريب على إجراءات العمل ونظام 2017/٣/14 ICBS

ساره سعدون حممد بان
ساوي

عمر يشار عبد اجمليد
املفتي

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة
العراقي IRPSI

2017/٣/22

علياء صباح صادق حممد

ياسر حسون عزيز رمضان

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة معاجلة شكاوى
العمالء

2017/٣/25

هبة غامن مرعي العبيدي

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

استمرارية األعمال واملواصفة الدولية
ISO22301:2012

2017/٣/26

منال حسن رحيم اجلمايل

املصرف األهلي العراقي

التدريب على إجراءات العمل ونظام 2017/٣/26 ICBS

رفل مفيد اسماعيل ياسني هدوة كاظم علي حسون
عمر امني عبد الستار
الصاحلي
نور بهاء ثابت عبد اجمليد

14

عز الدين ابراهيم فائق رؤوف

نور عبد الباسط حممود
شهاب

تقرير جملس اإلدارة
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
موضوع الدورة

اجلهة املنظمة للدورة

أسماء املرشحني

تاريخ الدورة
خالد احمد حممود
الشواقفة

ضحى حممود حممد
اجلبوري

البنك املركزي العراقي

تعليمات بيع العملة األجنبية

2017/٣/27

احمد ثامر صادق الرفقاين

البنك املركزي العراقي

نظام تبادل املعلومات االئتمانية ()CBS

2017/٣/27

امرية طاهر عباس حسني

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

العمليات املصرفية الشاملة

2017/٣/28

حكمت سمري عبد الكرمي
حسن

هنادي سعد حيدر عبد اجلبار

ملى فاضل عبد اسماعيل

ماجد حميد كاظم السوداين

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

بناء مراكز بيانات خاصة للمصارف Data
Center

2017/4/4

امرية طاهر عباس حسني

مصطفى بشري عبدالرحمن
اخلضري

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

االمتثال

2017/٤/5

لينا صالح مهدي السامرائي

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

بازل ومتطلبات السيولة وكفاية رأس
املال

2017/٤/9

حنني سمري حممد املنصور حسن ناجي عبد اهلل مطر

املصرف األهلي العراقي

التدريب على إجراءات العمل ونظام 2017/٤/9 ICBS

احمد رشيد حميد عمر

حسن ناجي عبد اهلل مطر

عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

مصطفى وسام حممد علي

هالة اسماعيل جنم عبود

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

حسني فخري عبد اهلل عبود

وسام فخري رؤوف غفوري

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

ورشة عمل حول برنامج االستعالم
االئتماين

2017/٤/10

امرية طاهر عباس حسني

احمد ثامر صادق الرفقاين

شركة دجلة الرافدين

التداول يف البورصات العاملية

2017/٤/11

شيماء عبد اهلل كاظم فرحان ليث هاشم ابراهيم سلمان

رابطة املصارف اخلاصة يف العراق

ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال 2017/٤/15

ملى عبد الستار حممد
خماس

مصطفى علي موسى العاين

خالد احمد حممود الشواقفة

شركة انفوتك

ورشة عمل حول معلومات املصارف
الرقمية

2017/٤/18

امرية طاهر عباس حسني

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة معاجلة شكاوى
العمالء

2017/٤/25

مرمي عبدالهادي صادق البزاز

املصرف األهلي العراقي

التدريب على منتج متويل الشركات
الصغرية واملتوسطة

2017/٤/26

عمر امني عبد الستار
الصاحلي

بهاء مهدي عبد الزهرة ابو
كطيوه

ميس مالك حممد صادق
علي

حيدر حممد خضري هدلك

حسن ناجي عبد اهلل مطر

حممد حقي عبد الرزاق االغا

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/4

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة اخلزينة واالستثمار

2017/٥/6

مصطفى وسام حممد علي عبدالناصر امني عبدالعزيز
السعدون
عبد اجلبار صباح بدر املوايل

فرقد حممد غطريف كاظم

امري عبد السجاد حممد
حسني عباس

علي موسى خليل حمسن

مهند علي جواد احمد

اسامة عادل جواد كاظم

ميس مالك حممد صادق
علي

بهاء مهدي عبد الزهرة ابو
كطيوه

علي فاضل عبد اجمليد
اجلابري

هشام جفات جايش البصري

نورة مهدي فرهود حلواص

ساره ثامر جابر عبدالوهاب

زيد مثنى دايخ الهيمص

15

التقرير السنوي  - 2017املصرف األهلي العراقي
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/7

أسماء املرشحني
علياء طارق رشيد العبيدي

ابراهيم عبد اجمليد عبد
اجلبار خضري

نصري فخري رؤوف غفوري

عبد اهلل طالب مبارك صالح

رند شوقي نوري حمي الدين حسني فخري عبد اهلل عبود
هبة غامن مرعي العبيدي

ضحى عبد حمزة مكرود

شيماء خليل فرحان علوي

هاشم انيس فاضل جعفر

وئام عباس خليل نصيف

عز الدين ابراهيم فائق رؤوف

مروان خالد خليل احمد

عبري ضامن عبد احلميد

بشري علي حمادي صالح

خالد حممد ادريس زبري

عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

حارث مثنى حباس االشعب

سجى امني مهنا الفتالوي

مرمي عبدالهادي صادق البزاز

نورا ليث بهاء الدين عبداهلل

نور بهاء ثابت عبد اجمليد

البنك املركزي العراقي

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وإدارة اخملاطر

2017/٥/7

نغم خالد عبد الكرمي بني

ابراهيم عصام عبد القادر
احمد

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/٨

هند فاروق خورشيد رشيد

هالة اسماعيل جنم عبود

احمد عبد علي حمسن
الصرخي

مرمي فاضل عباس ال كرم

سمرية عبد احلسني فرج
الالمي

جعفر صادق جعفر

هبة هيثم يوسف قاسم
الشيخ قادر

حيدر هاشم صادق جار اهلل

علياء صباح صادق حممد

عمر اسماعيل جودي الصنم

امال عبد اهلل حميد العزاوي

الهام عماد كرمي جاسم

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/٩

شيماء عبد اهلل كاظم فرحان حيدر عضيد حميد جميد
وسن صباح عبد اجلبار بالل

احمد رائد عزيز بديع

زينب كرمي صادق القزاز

عبد االحد نزار عبد االحد
عزيزه

ملى فاضل عبد اسماعيل
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عمر امني عبد الستار
الصاحلي

علي فؤاد حميد الشيخلي

ندى جعفر صادق الطائي

مصطفى بشري عبدالرحمن
اخلضري

دنيا رضا جاسور اجلليحاوي

شهد زكي فيضي علي

زيد معن رفعت عبد الوهاب

ضحى حممود حممد
اجلبوري

ايه حسني علي ريال

احمد عبدالرحمن هاشم
الشيخلي

هاجر حليم بندر حمود

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

سرى احمد كرمي

حممد حقي عبد الرزاق االغا

خالد حمسد خالد الهنداوي

حممد قاسم مطشر الزيدي

تقرير جملس اإلدارة
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الدورات التي شارك بها موظفو املصرف
اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

تاريخ الدورة

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/10

املصرف األهلي العراقي

روح الفريق والعمل اجلماعي /
السياسات وإجراءات العمل  /أعمال
دائرة الرقابة واالتصال الداخلي

2017/٥/11

مركز بيت التدريب التقني

دورة  - CCNPإدارة الشبكات

2017/٥/13

شركة Ingram Micro Inc

أسماء املرشحني
اريج فاضل عباس صالح

مصطفى غامن حممد
الدليمي

فاطمة حنون فالح العبيدي

داليا سمري حممد حسن
البغدادي

حسام علي خاوي العتابي

هنادي سعد حيدر عبد اجلبار

رفل مفيد اسماعيل ياسني حسني جميد حممد
حيدر مهدي صالح حمادي

حممد فهمي صالح جاسم

هبة ابراهيم كاظم سهيل

حممد حسن احسان انور

ملى عبد الستار حممد
خماس

ندى جنيب شاكر الراوي

زينب هشام طه الغائب

احمد طلعت عويد العاين

اروى سعد يحيى عباس

ليث هاشم ابراهيم سلمان

احمد حامد عباس علي الدليمي
فرقد طه عبد الرضا طعمة هند علي حسني
ماهر سليمان عبد الكرمي
حمد

مصطفى وسام حممد علي

نور عبد الباسط حممود
شهاب

ندي نعيم زكي عوين

عقيل حممد رضا خليل
ابراهيم

رافل وليد حممد الطائي

امرية طاهر عباس حسني

ساره سعدون حممد بان
ساوي

حسن اسماعيل ابراهيم
علوان

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

حكمت سمري عبد الكرمي
حسن

هدوة كاظم علي حسون

قصي هاشم جلوب عبد
الرضا

رغد زهري جنم العبيدي

زهراء علي زغيلي راضي
مصطفى بشري عبدالرحمن اخلضري

ورشة عمل حول قواعد البيانات 2017/٥/22 Oracle

عز الدين ابراهيم فائق رؤوف

هيئة االعالم واالتصاالت

ورشة عمل متخصصة يف جمال
االتصاالت

2017/٥/23

ماجد حميد كاظم السوداين

ايهاب الوزين

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول إصالح آلية نظام دفع
الرواتب

2017/٥/24

منال حسن رحيم اجلمايل

اسامة توفيق احمد السوقي

معهد احمللل املايل القانوين العاملي شهادة التحليل املايل القانوين

انس علي حممد جعفر
2017/٦/3

علي نزار باقر احمد احلسني

املصرف األهلي العراقي

التدريب على األرشفة اإللكرتونية

2017/٦/21

نورا ليث بهاء الدين عبداهلل

احمد طلعت عويد العاين

مرمي فاضل عباس ال كرم

عبد االحد نزار عبد االحد
عزيزه

هند علي حسني

ساره سعدون حممد بان
ساوي

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة تكنولوجيا املعلومات

2017/٧/١

حممد فهمي صالح جاسم

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول مشروع مقاصة
وتسوية املدفوعات العربية

2017/٧/٥

علياء صباح صادق حممد

سرى احمد كرمي
شهام عماري
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األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

حماور  KYCوخدمة العمالء ومكافحة
غسل األموال

2017/٧/15

شركة سما الفجر

الدورة التحضريية المتحان شهادة
أخصائي إدارة املشاريع PMP

2017/٧/22

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة تكنولوجيا املعلومات

2017/٧/22

عز الدين ابراهيم فائق رؤوف

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

حماور  KYCوخدمة العمالء ومكافحة
غسل األموال

2017/٧/25

فرقد طه عبد الرضا طعمة مصطفى وسام حممد علي

البنك املركزي العراقي

تزييف العملة العراقية واألجنبية
ومضاهاتها بالعملة احلقيقية

2017/٧/25

ريباز عبد الكرمي حممد صالح

2017/٧/25

احمد عبد علي حمسن
الصرخي

بشرى امري بشري حديد

ابراهيم عصام عبد القادر
احمد

حكم هاشم عزو جميد

رغد مزاحم يونس حسني

سنا خالد حممد عناد

اميان حمسن حمدان ال كرد

اميان ياسني رشيد احمد

سارة نذير مسلم الصبغي

سوالف صباح حممد

حممد امنار حممد املال
حسني

امرية طاهر عباس حسني

عمر امني عبد الستار
الصاحلي

احمد طلعت عويد العاين

عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

ساره سعدون حممد بان
ساوي

هالة اسماعيل جنم عبود

مصطفى ذياب حسني نايل

نورا ليث بهاء الدين عبداهلل

حممد قاسم مطشر الزيدي

مرمي فاضل عباس ال كرم

مركز الشوملي لتكنولوجيا املعلومات التدريب على انظمة املوجودات الثابتة
واملستودعات

ياسمني نبيل صائب عبد
االمري

علي فؤاد حميد الشيخلي
شركة مايكروسوفت  -األردن

Server Virtualization with
Windows Server Hyper-V and
System Center

شركة مايكروسوفت  -األردن

دورة 2017/٨/2 Windows Server 2012 MCSA

2017/٧/25

عز الدين ابراهيم فائق رؤوف
حممد فهمي صالح جاسم مصطفى بشري عبدالرحمن
اخلضري
عز الدين ابراهيم فائق رؤوف

املصرف األهلي العراقي

إجراءات خدمة العمالء

2017/٨/5

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة الرقابة على االئتمان

2017/٨/5
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عمر امني عبد الستار
الصاحلي

مصطفى ذياب حسني نايل

حكمت سمري عبد الكرمي
حسن

احمد سعدي عبد الرحمن
القره غويل

مرمي فاضل عباس ال كرم

حسني فالح حسن عبد

احمد طلعت عويد العاين

عبد املنعم احمد موسى
اخلشايل

عبد االحد نزار عبد االحد
عزيزه

ازاد عماد ويل علي

ساره سعدون حممد بان
ساوي

ممتاز كاظم عوده طالل

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

عذبة باسل عبد الرضا
الصفار

حممد حقي عبد الرزاق االغا

متاره عالء الدين عبد
املهدي علوش

احمد ثامر صادق الرفقاين

تقرير جملس اإلدارة
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تاريخ الدورة

اجلهة املنظمة للدورة

موضوع الدورة

معهد املنصور املهني

مهارات استخدام احلاسوب

2017/8/8

أسماء املرشحني
حممد جبار حمود فرج

ملى عبد الستار حممد
خماس

هبة هيثم يوسف قاسم
الشيخ قادر

ندى جعفر صادق الطائي

حسن اسماعيل ابراهيم
علوان

لينا صالح مهدي السامرائي

شيماء عبد اهلل كاظم فرحان نور وسام هاشم االمامي
شركة تكوين

حتليل البيانات املالية وصناعة القرار
املايل

2017/٨/12

حيدر هاشم صادق جار اهلل

هديل طه جنم اجلبوري

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وإدارة اخملاطر

2017/٨/13

سوالف صباح حممد

حممد امنار حممد املال
حسني

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل للمناقشة وايجاد لغة
مشرتكة جتاه أطر وأهداف ومنهاج
وتقارير إدارة اخملاطر

2017/٨/14

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول خدمة سويفت 2017/٨/15 SWIFT

اميان حمسن حمدان ال كرد
حممد حسن احسان انور

رمي حممد شيخ علي
اخلفاجي

منال حسن رحيم اجلمايل

البنك املركزي العراقي

ورشة عمل حول آخر مستجدات قانون
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
FATCA

2017/٨/16

عقيل حممد رضا خليل
ابراهيم

ضحى حممود حممد
اجلبوري

البنك املركزي العراقي

تأسيس وبناء إطار عام إلدارة اخملاطر
يف املصارف

2017/٨/20

حممد حسن احسان انور

Western Union

نظام احلواالت

2017/٨/21

امرية طاهر عباس حسني

املستشارون املعتمدون
لالستشارات اإلدارية والفنية

األسس والسياسات وأفضل
املمارسات

2017/٩/3

سعد كاظم جواد احمد

البنك املركزي العراقي

تطبيق نسبة تغطية السيولة LCR
ونسبة صايف التمويل املستقر NSFR

2017/٩/11

حسني علي حممد الزبيدي

املركز الثقايف الربيطاين

تطوير اللغة اإلنكليزية للمصرفيني
للمستوى املبتدئ ودون املتوسط

2017/٩/12

ملكة معتز عبد اجلبار

االكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج االعتمادات املستندية

2017/٩/12

منال حسن رحيم اجلمايل

املصرف األهلي العراقي

تدريب شامل على أعمال وحدة مكافحة 2017/٩/14
غسل األموال

املصرف األهلي العراقي

تدريب شامل على أعمال وحدة مكافحة 2017/٩/17
غسل األموال

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

حماور  KYCوخدمة العمالء ومكافحة
غسل األموال

2017/٩/26

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

التوعية املصرفية وحماية اجلمهور

2017/١٠/4

منال حسن رحيم اجلمايل

علياء صباح صادق حممد

بكر خالد احمد حممد

حممد حسن احسان انور

عمر امني عبد الستار
الصاحلي

ازاد عماد ويل علي

عبد املنعم احمد موسى اخلشايل
فرقد طه عبد الرضا طعمة ابراهيم عبد اجمليد عبد
اجلبار خضري
عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

حسني فالح حسن عبد

شاسوار شوكت قادر
شاسوار

ريباز عبد الكرمي حممد صالح

ايار احمد شريف عبد القادر

زونريه جبار حمه امني صالح

سوسن خالد فرج حممود

نشوان عبداهلل حمه امني

ريزين رفيق ابراهيم حسن

شادمان علي حسن حسن

بريفان جالل اسماعيل حممود
مرمي عبدالهادي صادق البزاز
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تاريخ الدورة

أسماء املرشحني
عمر امني عبد الستار صالح عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

املصرف األهلي العراقي

االمتثال

2017/10/٨

املصرف األهلي العراقي

نظام التواقيع

2017/10/10

مركز إبداع للتدريب

دورة احملاسبة املالية

2017/١٠/14

قصي هاشم جلوب عبد الرضا

املستشارون املعتمدون
لالستشارات اإلدارية والفنية

ضوابط االمتثال الداخلية للعمليات
التشغيلية واملالية

2017/١٠/15

ضحى حممود حممد اجلبوري

املصرف األهلي العراقي

اآللية الصحيحة الستخدام الربيد اإللكرتوين 2017/١٠/15
والتعامل مع االمييالت املشكوك فيها

عفاف حسني جاسم
اخلفاجي

اسامة عادل جواد كاظم

ملى عبد الستار حممد
اجلنابي

جمتبى عبد علي كاظم
الساعدي

لينا صالح مهدي السامرائي حممد عبد الكرمي سويد
الفرج
حسن ناجي عبد اهلل الفضل
اسامة عادل جواد كاظم

جمتبى عبد علي كاظم
الساعدي

حسن ناجي عبد اهلل الفضل حممد عبد الكرمي سويد
الفرج
عائشة سامر عبد الوهاب
العبيدي

مروان خالد خليل احمد

عذبة باسل عبد الرضا
الصفار

مصطفى ذياب حسني نايل

عفاف حسني جاسم
اخلفاجي

نورا ليث بهاء الدين عبداهلل

عمر امني عبد الستار صالح

حنني سمري حممد املنصور حيدر حممد خضري هدلك
هاشم حميد ابراهيم
احلسان

زهراء علي مصطفى الطه

احمد قاسم علوان اخلماس حممد عبد الكرمي سويد
الفرج
بسام رياض علي ابو بصريي
البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

قراءة البيانات املالية واألحداث التاريخية
وحتليلها والقدرة على التنبؤ باخملاطر
املصاحبة

2017/١٠/15

جعفر صادق جعفر زلزلة

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

تزييف العملة العراقية واألجنبية
ومضاهاتها بالعملة احلقيقية

2017/١٠/١٧

بسام رياض علي ابو بصريي

املصرف األهلي العراقي

اآللية الصحيحة الستخدام الربيد اإللكرتوين 2017/١٠/١٧
والتعامل مع اإلمييالت املشكوك فيها

املصرف األهلي العراقي

2017/١٠/١٨
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القوائم السوداء العاملية

بكر خالد احمد حممد

ماهر فيصل حممد التميمي

عالء عبد احلسني جبار حرب
حسن ناجي عبد اهلل الفضل زينب سمري قادر املالكي
فهد خالد توفيق الصيمري

مرتضى احمد وهيب االسدي

عالء عبد احلسني جبار حرب

فالح حسن عبد اهلل العبد
الرسول

نغم خالد عبد الكرمي بني

سوالف صباح حممد

مارسيليا بولص هاول توما

بيداء حسام حسن حسني

عبد الوهاب عبد القادر عبد
الوهاب قلمجي

سامان ازاد نوري حممد

اميان ياسني رشيد احمد

ابراهيم عصام عبد القادر
احمد

دلشاد امني مرزة حممد

حممد امنار حممد املال
حسني

تقرير جملس اإلدارة
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أسماء املرشحني
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نغم خالد عبد الكرمي بني

سوالف صباح حممد

املصرف األهلي العراقي

تدريب شامل على أعمال وحدة مكافحة 2017/١٠/١٩
غسل األموال

سوسن خالد فرج حممود

نشوان عبداهلل حمه امني

ريزين رفيق ابراهيم حسن

ابراهيم عصام عبد القادر
احمد

املصرف األهلي العراقي

اآللية الصحيحة الستخدام الربيد اإللكرتوين 2017/١٠/١٩
والتعامل مع اإلمييالت املشكوك فيها

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

حماور  KYCوخدمة العمالء ومكافحة
غسل األموال

2017/١٠/٢٠

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

تقييم اداء املوظفني يف املصارف
واملؤسسات املالية

2017/١٠/٢٢

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

تنمية املهارات القيادية واإلدارية

2017/١٠/٢٢

بشري علي حمادي صالح

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة اخلزينة واالستثمار
ودائرة املؤسسات املالية

2017/١٠/٢٢

مصطفى وسام حممد علي

بنك املال األردين

التدريب على نظام الوساطة

2017/١٠/٢٢

علي نعمان شرب شرب

مكتب عامل املعلوماتية لتكنولوجيا
املعلومات

برنامج اإلكسل املتقدم واالحرتايف

2017/١٠/٢٢

رند شوقي نوري حمي الدين رافل وليد حممد الطائي

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

تصنيف االئتمان

2017/١٠/٢٩

املصرف األهلي العراقي

ضوابط االمتثال الداخلية للعمليات
التشغيلية واملالية

2017/11/11

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج تسهيالت األفراد

2017/١١/١٢

هديل طه جنم اجلبوري

املركز الثقايف الربيطاين

تطوير اللغة االجنليزية للمصرفيني
للمستوى الثاين

2017/١١/١٢

ملكة معتز عبد الفريح

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالمتثال
واحلوكمة واملعامالت املصرفية
اإللكرتونية وقانون االمتثال الضريبي

2017/١١/١٥

عقيل حممد رضا خليل
ابراهيم

بريفان جالل اسماعيل حممود
سالم اياد عودة العطبي

طيف خالد ابراهيم
الشمسي

مصطفى نوري جاسم
املوسوي

جمتبى عبد علي كاظم
الساعدي

عبدالناصر امني عبدالعزيز
السعدون

جلني عبد الرضا طه ابراهيم

حنني سمري حممد املنصور عبدالناصر امني عبدالعزيز
السعدون
حسن ناجي عبد اهلل مطر

طيف خالد ابراهيم راضي

زينب سمري قادر املالكي

حيدر حممد خضري هدلك

مصطفى نوري جاسم
املوسوي

زهراء علي مصطفى الطه

فالح حسن عبد اهلل صالح

جلني عبد الرضا طه ابراهيم

ماجد حميد كاظم السوداين

حممد عبد الكرمي سويد
الفرج

باسم حسن جمبل الكعبي

زهراء حسني طارق االسدي

زينب هاتف عبد احلسني قلمجي
حممد جبار حمود فرج

ليث هاشم ابراهيم سلمان

جعفر صادق جعفر زلزلة

احمد عامر احمد حميميد

داليا سمري حممد حسن
البغدادي

حسني جميد حممد جعفر
جميد

هند علي حسني

هنادي سعد حيدر عبد اجلبار حيدر عضيد حميد جميد
نغم خالد عبد الكرمي بني

ريزين رفيق ابراهيم حسن

مارسيليا بولص هاول توما

بريفان جالل اسماعيل
حممود

سوالف صباح حممد

زونريه جبار حمه امني صالح

دالور نوري حممود اغا

نشوان عبداهلل حمه امني

سوسن خالد فرج حممود

طارق خزعل عبد اجلليل
احلديثي
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2017/١١/١٩

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

آليات تنفيذ مبادرة متويل املشاريع
الصغرية واملتوسطة ومناقشة نتائج
التطبيق

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

الرقابة واملتابعة على االئتمان املصريف 2017/١١/١٩

أسماء املرشحني
احمد ثامر زامل لعيبي

حيدر عضيد حميد جميد

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة التسهيالت

2017/١١/١٩

هديل طه جنم اجلبوري

جامعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

إدارة عمليات األعمال

2017/١١/١٩

زيد عمار فخري البياتي

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب
وإدارة اخملاطر

2017/١١/١٩

رند شوقي نوري حمي الدين مصطفى نوري جاسم
املوسوي

املصرف األهلي العراقي

نظام احلواالت

2017/١١/٢٥

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج تسهيالت الشركات الكربى

2017/١١/٢٦

حسني جميد حممد جعفر جميد

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج تسهيالت األفراد

2017/١١/٢٦

هاجر حليم بندر حمود

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

الرقابة واملتابعة على االئتمان املصريف 2017/١١/٢٦

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

حتليل وتفسري القوائم املالية

2017/١١/٢٧

حسني علي حممد الزبيدي

املصرف األهلي العراقي

التدريب على نظام ICBS

2017/١١/٢٨

اسامة عادل جواد كاظم

اميان عبد الكاظم جاسم
احليدري

نورة مهدي فرهود حلواص

ساره ثامر جابر العسكري

فرقد حممد غطريف
األسدي

بهاء مهدي عبد الزهرة ابو
كطيوه

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة التسهيالت

2017/١٢/٣

حسني جميد حممد جعفر
جميد

هاجر حليم بندر حمود

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

أساسيات االعتمادات املستندية

2017/١٢/٣

شهد مؤيد عبد الباقي العلي

زينب سمري قادر املالكي

زهراء علي مصطفى الطه

احمد قاسم علوان اخلماس فرقد حممد غطريف
األسدي
امال عبد اهلل حميد العزاوي

ماهر فيصل حممد التميمي

اميان عبد الكاظم جاسم
احليدري

جمتبى عبد علي كاظم
الساعدي

بسام رياض علي ابو بصريي

حممد حقي عبد الرزاق االغا

طه حكم سامي الدوري

مرتضى احمد وهيب االسدي

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

نصري فخري رؤوف الشيخلي

عبد اهلل طالب مبارك صالح

نور عبد الباسط حممود
اجلبوري

عفاف حسني جاسم
اخلفاجي

هشام جفات جايش البصري

عالء عبد احلسني جبار حرب
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أسماء املرشحني
عمار سعدون مهدي جرب

عبد اللطيف سعد
عبداللطيف يوسف

معهد املنصور للغات وعلوم
احلاسبات

حتدث اإلجنليزية
Learn to Speak English

2017/١٢/٣

حكمت سمري عبد الكرمي
حسن

حسني فالح حسن عبد

هبة غامن مرعي العبيدي

عبد املنعم احمد موسى
اخلشايل

جعفر صادق جعفر زلزلة

خالد حمسد خالد الهنداوي

حسني فخري عبد اهلل
فريجي

نورا ليث بهاء الدين

عبد االحد نزار عبد االحد
عزيزه

مرمي عبدالهادي صادق البزاز

املصرف األهلي العراقي

التدريب على نظام ICBS

2017/١٢/٤

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

خطابات الضمان

2017/١٢/١٠

سرى صفاء عبد الرزاق معلة

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

االعتمادات املستندية

2017/١٢/١٠

حممد امني طالل جواد حوز

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج تسهيالت الشركات املتوسطة
والصغرية

2017/١٢/١٠

داليا سمري حممد حسن البغدادي

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

برنامج تسهيالت الشركات الكربى

2017/١٢/١٠

هنادي سعد حيدر عبد اجلبار حيدر هاشم صادق جار اهلل

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

توطني الرواتب للموظفني

2017/12/12

علي حافظ صاحب الدبش

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

آليات خدمة كبار العمالء

2017/١٢/١٥

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة اخلدمات التجارية

2017/١٢/١٧

سرى صفاء عبد الرزاق معلة حممد امني طالل جواد حوز

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

دورة متقدمة يف موضوع االعتمادات
املستندية

2017/١٢/١٧

شهد مؤيد عبد الباقي العلي

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

إعداد املوازنات وإدارة الرواتب وحساب
الضريبة إلدارة املوارد البشرية

2017/١٢/١٧

علي مهدي كرمي العزاوي

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

إدارة التحصيل والقروض املتعرثة

2017/١٢/١٧

مصطفى غامن حممد الدليمي

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة التسهيالت

2017/١٢/١٧

ساره سعدون حممد بان ساوي
ارشد خليل حسني البياتي

بشرى ستار جبار احللفي

عبد اجلبار صباح بدر املوايل

ميس مالك حممد صادق ال
نصراهلل

امري عبد السجاد حممد
حسني السلمان

عفاف حسني جاسم
اخلفاجي

ميامة منري يحيى املوسوي

هشام جفات جايش البصري

مهند علي جواد الباروين

ياسر حسون عزيز رمضان
مرمي عبدالهادي صادق البزاز

عمر امني عبد الستار صالح زونريه جبار حمه امني صالح
امري عبد السجاد حممد
حسني السلمان

سوالف صباح حممد

ريزين رفيق ابراهيم حسن

عبدالناصر امني عبدالعزيز
السعدون

عائشة سامر عبد الوهاب
الظاهر

بهاء مهدي عبد الزهرة ابو
كطيوه

هالة اسماعيل جنم عبود

حيدر حممد خضري هدلك

نورا ليث بهاء الدين تكريتي

داليا سمري حممد حسن
البغدادي

احمد عامر احمد حميميد

هنادي سعد حيدر عبد اجلبار

حيدر هاشم صادق جار اهلل
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بنك املال األردين

التدريب يف دائرة الرقابة املالية

2017/١٢/٢٤

ياسر عمر فؤاد احمد

البنك املركزي العراقي  /مركز
الدراسات املصرفية

اخطاء البيانات على نظام االستعالم
االئتماين CBS

2017/١٢/٢٤

امرية طاهر عباس حسني

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

خطابات الضمان

2017/١٢/٢٤

حيدر صبيح حممد اخملزومي

األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية

إدارة التحصيل والقروض املتعرثة

2017/١٢/٢٤

خالد حمسد خالد الهنداوي

بنك املال األردين

التدريب على نظام مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب

2017/١٢/٢٤

اوس وليد احمد العبيدي

بنك املال األردين

التدريب يف دائرة اخلدمات التجارية

2017/١٢/٣١

حيدر صبيح حممد اخملزومي

احمد ثامر صادق الرفقاين

احلوكمة املؤسسية
قام املصرف نهاية عام  2017والتزام ًا بتعليمات البنك املركزي العراقي بتشكيل جلنة منبثقة عن جملس اإلدارة تسمى "جلنة احلوكمة املؤسسية"
هدفها متابعة تطبيق دليل احلوكمة املؤسسية للمصارف ،حيث سيتم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCللمساعدة يف تطبيق الدليل وفق ًا
ألفضل املمارسات العاملية بهذا اخلصوص.
والتزام ًا من املصرف بدليل احلوكمة فقد قمنا بنشر الدليل على املوقع اإللكرتوين للمصرف.
.1

يقع على عاتق اإلدارة التنفيذية مسؤولية وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية حول اإلبالغ املايل يف املصرف واحملافظة على تلك األنظمة.

 .2تعمل اإلدارة التنفيذية ضمن إطار عمل يساعدها يف تقييم فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
 .3تسعى اإلدارة التنفيذية لتطبيق املعايري الدولية يف جميع أنشطة وعمليات املصرف.
 .4يوجد مكتب ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يرتبط باجمللس ،ويتوىل تطبيق سياسات "العمليات اخلاصة ("(Know Your Customer KYC
واملهمات والواجبات املرتتبة على ذلك ،مبا يف ذلك قيام املكتب بإعداد التقارير الدورية عن نشاطه.
 .5املصرف ملتزم بقانون مراقبة "االمتثال الضريبي االمريكي (."(Foreign Account Tax Compliance Act FATCA
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ال يقل عن ثالث
أعضاء من
بينهم رئيس
اجمللس

األعضاء

عدد
األعضاء

دورية
االجتماع

اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة

جلنة التدقيق
جلنة احلوكمة
املؤسسية (جلنة مراجعة احلسابات)

ال يقل عن ثالث أعضاء من
جملس اإلدارة ويعينون يف
اجتماع الهيئة العامة ،من بني
أعضاء اجمللس،ال يكون رئيس
اجمللس أو املدير املفوض
من ضمنهم.
حصولهم على مؤهالت
مناسبة.

تعقد اجتماعات تعقد اجتماعات دورية حسب
طبيعة عمل اللجنة
دورية حسب
طبيعة عمل
اللجنة

أهم املهام مراقبة تطبيق
دليل احلوكمة

جلنة الرتشيح واملكافآت

ال يقل عن ثالث أعضاء مبن
فيهم رئيس اللجنة.
يتوىل مدير املوارد البشرية
مهام مقرر اللجنة

تعقد اجتماعات دورية حسب
طبيعة عمل اللجنة

جلنة إدارة اخملاطر
ال يقل عن ثالث أعضاء من اجمللس ويجوز
بأن يشارك يف عضويتها أعضاء من
اإلدارة التنفيذية.
يتوىل مدير إدارة اخملاطر مهام مقرر
اللجنة.

تعقد اجتماعات دورية حسب طبيعة
عمل اللجنة

جلنة إدارة املوجودات /
املطلوبات

تعقد اجتماعات دورية حسب
طبيعة عمل اللجنة

اللجنة االئتمانية

جلنة االستثمار

جلنة تقنية املعلومات
واالتصاالت
ثالث من أعضاء
اجمللس يضاف
إليهم مدير االئتمان
وآخرون

جتتمع اللجنة مرة واحدة يف
الشهر على األقل

تعقد اجتماعات دورية حسب
طبيعة عمل اللجنة

عضوين من اجمللس ومع عدد عضوين من اجمللس على
األقل ويجوز أن يشارك يف
من املتخصصني باالستثمار
عضويتها أعضاء من اإلدارة
التنفيذية ويتوىل مدير تقنية
املعلومات مهامات مقرر
اللجنة.

جتتمع اللجنة مرة
واحدة يف الشهر
على األقل

إقرتاح السياسة االستتثمارية.
إدارة خماطرة سعر الفائدة .اقرتاح السياسة
مراجعة اسرتاتيجية إدارة اخملاطر لدى
القضايا احملاسبية ذات االثر التأكد من وفاء عضو
االئتمانية وتعديلها .تقييم أداء احملفظة احلالية.
حساب"فجوة االستحقاق.
اجلوهري على البيانات املالية اجمللس بالشروط احملددة املصرف.
للمصرف.
متابعة مؤشرات سوق العراق
حتديد معايري
مراجعة إطار إدارة اخملاطر يف املصرف ،حساب " االجل".
يف التشريعات ويف دليل
أنظمة الضبط والرقابة
لالوراق املالية.
واسس تقييم
هناك بديالن الرتباط هذه
والتقارير الدورية الواردة إىل اإلدارة
احلوكمة.
الداخلية.
متابعة حركة اسواق رأس
اجلدارة االئتمانية.
اللجنة:
ترشح إىل اجمللس األشخاص التنفيذية.
التأكد من االمتثال للمعايري
املال العربية واالقليمية
حتديد السقوف
املؤهلني إىل اإلدارة التنفيذية اإلشراف على إدارة اخملاطر التي يتعرض البديل االول :االرتباط
الدولية يف جميع انشطة
والدولية لالستفادة من
االئتمانية بحسب
باجمللس ،على أن تضم يف
لها املصرف.
العليا.
وعمليات املصرف.
مؤشراتها.
املقرتض.
عضويتها املدير املفوض،
التأكد من االمتثال للمعايري الدولية يف
اإلشراف على التعيينات
اإلشراف على عملية تقييم
متابعة االنكشافات جتزئة حمفظة االستثماراىل
وعددا من أعضاء اجمللس
جميع انشطة وعمليات املصرف.
املهمة.
اداء املوارد البشرية.
ادوات"حقوق امللكية" و"أدوات
االئتمانية.
من املصرفيني واملاليني،
مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة
مراجعة الرواتب واألجور
مراجعة تقارير اإلدارة
متابعة حركة سداد الدين" ،شامال ذلك حواالت
ومعاون املدير املفوض
اخملاطر باملصرف.
واملكافآت املمنوحة إىل
التنفيذية حول وضع املوارد
اخلزينة والسندات احلكومية
ومديري اإلدارت التنفيذية يف القروض.
التحقق من عدم وجود تفاوت بني
اإلدارة التنفيذية العليا.
البشرية.
وكذلك مكونات احملفظة من
اإلشراف على نشاط التدريب اخملاطر الفعلية التي يأخذ املصرف بعني املصرف ،ذوي العالقة بعمل معاجلة القروض
االدوات األجنبية.
املتعرثة.
االعتبار ومستوى اخملاطر املقبولة التي اللجنة ،مع تفويض اللجنة
والتطوير.
مراجعة اخلطة السنوية
االلتزام باملادة ( )33من قانون
بصالحيات واسعة ،باعتبارها التعاون مع الدائرة
وافق عليها اجمللس.
التأكد من حضور أعضاء
للتدريب والتطوير ومتابعة
منبثقة عن اجمللس ،وتقدم القانونية يف متابعة املصارف رقم ( )94لسنة 2004
تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن
اجمللس دورات تدريبية
تنفيذها.
يف ما يخص "قيود االستثمار".
حتصيل القروض
حتديد اخملاطر اكرب من مستوى اخملاطر تقاريرها الدورية له.
تعريفية ،وورشات عمل،
التدقيق واملوافقة على
املقارنة املتواصلة بني القيمة
املتعرثة.
املقبولة ،ورفع تقارير بذلك إىل اجمللس البديل الثاين :االرتباط باملدير
أو ندوات يف املوضوعات
اإلجراءات احملاسبية.
العمل على اسرتداد السوقية والقيمة الدفرتية.
املفوض ،على أن تضم يف
ومتابعة معاجلتها.
املصرفية ،وباالخص
استعراض تقرير املدقق
القروض املشطوبة إقرتاح عمليات البيع والشراء
عضويتها معاون املدير
مراقبة اخملاطر االئتمانية.
اخلارجي حول القوائم املالية .إدارة اخملاطر ،واحلوكمة
واالحتفاظ مبكونات حمفظة
قدر املستطاع.
مراقبة قدرة املصرف على تفادي خماطر املفوض ،ومديري االدارات
طلب تقارير من مدير التدقيق املؤسسية واالتصال،
تبسيط إجراءات منح االستثمار وتنفيذ بعض هذه
التنفيذية ذات العالقة بعمل
السيولة.
وآخر التطورات يف العمل
الداخلي.
العمليات بحسب صالحياتها.
القروض.
اللجنة ،ويف دليل احلوكمة
مراقبة السيولة والتدفقات النقدية
مراجعة التقارير التي يقدمها املصريف.
العمل من دائرة تعظيم العوائد
تكون صالحيات اللجنة
التوصية إىل اجمللس لتحديد وكفاية رأس املال.
املصرف إىل البنك املركزي.
من االستثمار يف ضوء التوازن
حمدودة وال بد من عودتها إىل
العمل على تعزيز وترويج ثقافة
رواتب العاملني يف اإلدارة
تقدمي التقرير السنوي إىل
بني اخملاطرة والعائد.
اجمللس عندما تواجه مواقف
إدارة اخملاطر داخل املصرف وعلى
التنفيذية العليا ومكافآتهم
الهيئة العامة لإلفصاح عن
الطلب من دائرة االستثمار
التخاذ القرارات املهمة
املستويات كافة.
وامتيازاتهم.
انشطة املصرف وعملياته.
باملصرف اعداد مؤشرات
والسريعة ،كون صالحياتها
املراجعة املستمرة لنظام الرقابة
التأكد من وجود خطة إحالل
دورية عن اسواق رأس املال
الداخلية وتضمني اإلجراءات الالزمة إلدارة حمددة من قبل اجمللس.
لإلدارة التنفيذية.
ومدى تأثريها على املكونات
هذا النشاط بالتنسيق مع جلنة التدقيق.
اخملتلفة.
مراجعة تقارير مكافحة غسل األموال
ومتويل االرهاب.
تطوير إستخدام تقنية
املعلومات واالتصاالت لدى
املصرف.
التحقق من أمن ّية املعلومات
واالتصاالت.
التوصية باملوافقة على
دليل سياسات وإجراءات
تقنية املعلومات واالتصاالت
والعمل على حتديثه وإجراء
التعديالت والتنقيحات عليه
طبقا ملقتضيات العمل
وتطويره.
التحقق من كفاية البنية
التحتية وأنظمة املعلومات
واالتصاالت والشبكات
اإللكرتونية والربجميات.
التحقق من كفاية اإلجراءات
املتخذة لالحتفاظ بنسخ
احتياطية حمدثة من
املعلومات الغراض مواجهة
الكوارث وفقدان قواعد
البيانات.
متابعة تقنيات خدمة العمالء
اإللكرتونية.
اإلشراف على إدارة الشبكة
الداخلية للمصرف وموقعه
اإللكرتوين على الشبكة
الدولية.
التأكد من وجود فصل يف
الواجبات بني إدارة تقنية
املعلومات واالتصاالت من
جهة ،واالدارات األخرى يف
املصرف من جهة أخرى.
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اإلطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان املنبثقة عن اجمللس
.1

على اجمللس تشكيل جلان من بني أعضائه ،مع جواز إضافة أعضاء من خارج املصرف ،يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله ،وعلى هذه
اللجان أن تقوم برفع تقارير دورية إىل اجمللس ،كما أن وجود هذه اللجان ال يعفي اجمللس ككل من حتمل مسؤولياته.

 .2ميكن ألية جلنة احلصول على االستشارات والدعم الفني من مصادر خارجية على أن يكون ذلك بعلم وموافقة اجمللس.
 .3يجب مراعاة الشفافية يف تشكيل اللجان مع اإلفصاح عن أسماء أعضائها يف التقرير السنوي للمجلس.
 .4يجب مراعاة التخصص واخلربة واحلياد وعدم تعارض املصالح يف تشكيل اللجان.
 .5متابعة اللجان املرتبطة مبجلس اإلدارة وعرض تقاريرها ونتائجها على رئيس اجمللس.
تنظيم أعمال اللجان:
.1

تعقد اللجان اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة أعمال كل جلنة.

 .2يتوىل مقرر اللجنة ضبط حماضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها أو قراراتها بحسب الصالحيات املمنوحة لها.
 .3يعرض رئيس اللجنة حماضر اجتماعاتها وتوصياتها على جملس اإلدارة للموافقة عليها وقراراتها لالطالع عليها.
 .4تتخذ قرارات اللجنة باالجماع ،أو بأغلبية األصوات ،مع تثبيت حتفظات غري املوافقني.
 .5تتعهد اللجان بتقدمي تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إىل جملس اإلدارة.
 .6يتم تشكيل "اللجان املؤقتة" بقرار من اجمللس أو رئيسه ويحدد القرار تشكيلة اللجنة ونطاق عملها ومسؤوليتها واملدة املطلوبة إلجناز عملها.
 .7للمجلس حتديد مكافآت لقاء املشاركة يف أعمال اللجان وفق األنظمة املعمول بها.
 .8تكون مدة العضوية يف اللجنة نفس مدة عضوية جملس اإلدارة.
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0
4,006,420
0

0
0
0

االسم

AFC IF LIMITED

Euphrates Iraq Fund Ltd

FCP FUND I

رقم
املساهمة

10765

10132

10646

10684

10797

ت

1

2

3

4

5

اسماء املساهمني الذين ميتلكون  %1أو اكرث من رأس املال

0

IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES HOLDING LTD

باسم خليل سامل السامل

رصيد اإلدراج

0
4,006,420

0
0

االدراج احملدث

0

0
0

اإليداعات
0
4,006,420
0
0

الرصيد النهائي
376,000,000
340,911,898
9,068,751,620
0
0

تغيريات رأس
املال

376,000,000
340,911,898
9,068,751,620
350,000,000
270,288,245

رصيد النظام
اإللكرتوين

0
350,000,000
270,288,245

7

األسهم
املوقوفة
0
0
0
0

6

األسهم
املطلقة
376,000,000
340,911,898
9,068,751,620
350,000,000
270,288,245

9340

11

13

10036

8

9

10

12

15

حمد ياسر حمسن املوسوي

8009

6415

14

0

9339

9012

10715

10714

8987

10727

0

شركة بالفست  2ش.ش.و

شركة بنك املال األردين

عباس فاضل احمد الشمري

90,231,151

رعد ابراهيم حسني علوان البدري

زيد فواد عبداهلل حممود كبة

شركة الرشيد للخدمات االعال مية

شركة بنك القاهرة عمان

شركة جمموعة اجلنابي للتجارة واملقاوالت

17

7,875,405,544

0

0

16

90,231,151

0
2,922,236,044
0
0
36,204,497,801
0

432

10641

7,875,405,544

0

0

مصرف اخلليج التجاري

90,231,151

7,875,429,256
419,373,583
63,097,939
0
161,883,765,781
288,816,277

فائق يوسف ابراهيم ساعور

7,875,405,544

0

0

0

764,650,944

7,875,429,256
3,341,609,627
63,097,939
0
198,088,263,582
288,816,277

700,808,320

7,875,405,544

0

0

60,343,635
14,000,000,000

764,650,944
7,875,429,256
3,341,609,627
63,097,939
0
198,088,263,582
288,816,277

761,151,955
14,000,000,000

7,875,405,544
7,911,277,888
3,341,609,627
502,770,531
12,500,000,000
24,750,000,000
154,613,664,032
2,301,316,277
12,500,000,000

761,151,955
14,000,000,000

0
7,911,277,888
3,341,609,627
502,770,531
12,500,000,000
24,750,000,000
154,613,664,032
2,301,316,277
12,500,000,000

464,981,940
5,000,000,000

0

0
0
0
464,981,940
5,000,000,000

764,650,944
7,911,277,888
3,341,609,627
502,770,531
0
2,301,316,277
0
5,000,000,000

7,875,405,544

0

خلدون يحيى موسى ملكاوي

0
0
0
12,500,000,000
24,750,000,000
154,613,664,032
0
12,500,000,000
464,981,940
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معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة

أعضاء جملس اإلدارة األصليني

ت

االسم

الصفة

املؤهالت

1

اخلربات

طالل فرن فيصل عضو اصلي بكالوريوس/قانون رئيس جملس اإلدارة
من عام 1995حلد االن
نائب رئيس
الفرمان اجلربا
اجمللس

2

مقدار املساهمة
يف رأسمال املصرف
 17,557,771سهم

 2000سهم

امين عمران عبد عضو اصلي ماجستري/
حماسبة
املدير
اهلل ابو دهيم
والعلوم االدارية
املفوض

مدير مايل يف الضمان االجتماعي
األردين من2007اىل2011ومدير مايل يف
كابيتال بنك من  2011ومدير مفوض
املصرف األهلي  2017وحلد االن

......

3

154,613,664,032سهم
 270,288,245سهم

رئيس جملس إدارة
الضمان االجتماعي من
 2005إىل  2009ورئيس
جملس إدارة جمعية البنوك
يف األردن من  2012إىل 2015
ووزيرا للمالية سابقا ووزير
للعمل سابقا ورئيس جملس
إدارة كابيتال بنك من  2010حلد االن

بنك املال األردين ممثل

4

......

باسم خليل سامل عضو اصلي بكالوريوس/
هندسة
السامل
كيميائية

5

منري احمد حممد عضو اصلي هندسة طريان
جتاري
القوقا

......

العضوية يف جلان
اجمللس

تاريخ
التعيني
2016/26/5

أية عضوية يشغلها
يف جمالس شركات
أخرى
ال يوجد

مكافآت بجميع أشكالها
التي حصل عليها من
املصرف
مكافأه اجتماع الهيئة العامة

عدد مرات عدد مرات حضور
كل عضو يف
اجتماع
االجتماعات
اجمللس
14

13

ال يوجد

2016/26/5
رئيس اللجنة (التوجيهية
لتكنولوجيا املعلومات،إدارة
اخملاطر الداخلية،جلنة
الفروع،جلنة االستثمار،جلنة
املوارد البشرية،جلنة
املوجودات واملطلوبات،جلنة
تسويق األراضي والعقارات
املستملكة من قبل
املصرف)
2016/26/5

مكافأه اجتماع الهيئة العامة

ال يوجد

14

مكافأه اجتماع الهيئة العامة

2016/26/5

14

14
ال يوجد

.......

14
مكافأه اجتماع الهيئة العامة

13

14

14

2016/26/5

14

14

شركة املستقبل العربية مكافأه اجتماع الهيئة العامة
لالستثمار والشركة
املتخصصة للتجارة
واالستثمارات
مكافأه اجتماع الهيئة العامة

مكافأه اجتماع الهيئة العامة
رئيس جملس إدارة
الشركة العربية لصناعات
املضادات احليوية ونائب
رئيس جملس إدارة
الشركة العربية لصناعات
االدوية

14

عضو يف اللجنة

عضو يف اللجنة

2016/26/5

رئيس جملس إدارة ومدير عام لعدة 166,737,917سهم
شركات من عام  1982وحلد اآلن وعضو
جملس إدارة املصرف

137,222سهم
عضو اصلي ماجستري/صيدلة صيديل اختصاص يف
وزارة الصحة وعضو
جملس إدارة املصرف
األهلي ونائب رئيس جملس
إدارة الشركة العربية
لصناعات االدوية ورئيس
جملس إدارة الشركة العربية لصناعة
املضادات احليوية

سردار مرزا
حممود اردالن

6

7

24,356,788سهم

شريف عبد علي عضو اصلي بكالوريوس/إدارة عضو جملس إدارة املصرف
أعمال
حممد البطاط

2016/26/5

14

5
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ت

1

الصفة

أعضاء جملس اإلدارة االحتياط

االسم

خليل ابراهيم
عبد الكرمي
املشاهدي

املؤهالت

اخلربات

2

3

عضو احتياط بكالوريوس/قانون عضو جملس إدارة املصرف حلد تاريخ االستقالة
وبكالوريوس إدارة 2017/7/13
واقتصاد

خلف جنم جاسم عضو احتياط معهد السكرتارية لواء يف وزارة الدفاع وعضو جملس إدارة املصرف حلد تاريخ
االستقالة
العايل
سعود اجلنابي
2017/7/13

جواد كاظم
يوسف احللفي

مقدار املساهمة
يف رأسمال املصرف
5,717,556سهم

2,287,022سهم

تاريخ
التعيني
2016/26/5

2016/26/5

2016/26/5

4

عضو احتياط بكالوريوس/قانون مدير عام يف وزارة التجارة ووزارة النقل ومعاون االمني العام جمللس 698,125سهم
الوزراء ومستشار قانوين يف مصرف االستثمار ملدة  10سنوات وعضو
جملس إدارة املصرف حلد تاريخ االستقالة 2017/7/13

عضو احتياط بكالوريوس /
عمر خلدون
هندسة
ساطع احلصري

2016/26/5

3,811,152سهم

5

6

2016/26/5

عثمان عبيد
كاطع حجام

شركة ادوية احلكمة وشركة الضياء الساطع للتجارة العامة و
 west-ward tharmaceuticcensوعضو جملس إدارة املصرف حلد تاريخ
االستقالة 2017/7/13

عضو احتياط بكالوريوس /قانون مدير الدائرة القانونية يف وزارة الداخلية وعضو جملس إدارة املصرف 2000سهم
حلد تاريخ االستقالة 2017/7/13

عضو احتياط بكالوريوس /قانون عضو هيئة متيزية يف احملكمة اجلنائية العراقية

7

2000سهم

2000سهم

عبد االمري وحيد
ناصر منشد
االسدي

وثاب داود عبد
اللطيف داود
السعدي

مدير شركة يف االستشارات االقتصادية والقانونية

عضو احتياط دكتوراه دولة يف
االقتصاد

أية عضوية يشغلها
يف جمالس شركات
أخرى

.....

رئيس جملس إدارة
شركة تصنيع التمور
شركة الضياء الساطع
للتجارة العامة

مكافآت بجميع أشكالها
التي حصل عليها من
املصرف
مكافأه اجتماع الهيئة العامة

......

14

1

عدد مرات عدد مرات حضور
كل عضو يف
اجتماع
االجتماعات
اجمللس
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أسماء أعضاء جملس اإلدارة االحتياط املستقيلني لعام 2017
خليل ابراهيم عبد الكرمي املشاهدي
خلف جنم جاسم سعود اجلنابي
جواد كاظم يوسف احللفي
عمر خلدون ساطع احلصري
عبد العزيز حسون علي
حممد رضا جميد
أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلني
خالد احمد حممود الشواقفة/معاون املدير املفوض

بيئة الضبط والرقابة الداخلية:
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إن جملس اإلدارة مسؤول عن وضع وتطبيق أنظمة رقابة داخلية لدى املصرف قادرة على ضمان وحتقيق دقة ونزاهة البيانات املالية وااللتزام بالقوانني
ّ
والتشريعات والتعليمات السارية.
ويف هذا اإلطار فقد مت اعتماد سياسات وأنظمة تغطي جميع اجلوانب املتعلقة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومسؤولية جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية عنها ،إذ يتم مراجعة وتعديل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية سنوي ًا وذلك من خالل استحداث دوائر ووحدات رقابية جديدة أو
تدعيم الدوائر والوحدات الرقابية القائمة ،وتقوم دائرة التدقيق الداخلي بالتأكد من التزام الدوائر والفروع بهذه األنظمة.

التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة تهدف إىل مساعدة املصرف على حتقيق أهدافه من خالل تقدمي خدمات تأكيدية واستشارية تتسم باالستقاللية
واملوضوعية وذات قيمة مضافة ،إضافة إىل حتسني عمليات املصرف باستخدام أسلوب منهجي ومنظم لتقييم فعالية وكفاءة أنظمة إدارة اخملاطر
والرقابة الداخلية واحلاكمية املؤسسية لدى املصرف.

اإلستقاللية:
تتبع الدائرة وظيفي ًا وبشكل مباشر إىل جلنة التدقيق واالمتثال املنبثقة عن جملس اإلدارة ،وإداري ًا إىل املدير املفوض للمصرف.

نطاق العمل:
•

يغطي نطاق عمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية جميع عمليات ونشاطات ومراكز عمل املصرف مبا فيها النشاطات املسندة جلهات خارجية
والشركات التابعة له.

•

يشتمل نطاق عمل الدائرة على حتديد ما إذا كانت أنظمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر ،واحلاكمية املؤسسية قد مت تصميمها
وتنفيذها كما هو خمطط له ،وأنها كافية وتعمل بكفاءة وفاعلية.

املهام الرئيسية:
إن مدير التدقيق والرقابة الداخلية مسؤول أمام جلنة التدقيق واالمتثال عما يلي:
•

إجراء تقييم سنوي حول مدى كفاية وفاعلية وكفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من اخملاطر التي قد يتعرض لها املصرف وتقدمي
التوصيات املناسبة حيال نقاط الضعف ،وذلك ضمن نطاق عمل الدائرة.

•

إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تدقيق سنوية مبنية على اخملاطر تضمن تدقيق األعمال والنشاطات والعمليات حسب أهميتها ومستوى التعرض
للمخاطر ،وللتأكد من كفاءة وفعالية اإلجراءات الرقابية للحد من اخملاطر التي قد يواجهها املصرف.

•

إعداد وإصدار تقرير تدقيق فوري يتضمن املالحظات الهامة الناجتة عن تنفيذ برامج تدقيق نشاطات وأعمال املصرف والشركات التابعة له وتقدمي
التوصيات الالزمة لتحسني هذه العمليات وتالفيها مستقب ًال.

•

إعداد وتطبيق نظام ملتابعة تصويب مالحظات التدقيق القائمة لدى مراكز العمل اخملتلفة ،ورفع تقارير شهرية إىل جلنة التدقيق واالمتثال بنتائج
هذه املتابعة.
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•

احملافظة على وجود موظفي تدقيق مؤهلني وميتلكون معلومات ومهارات وخربات كافية ،وشهادات مهنية متخصصة تتناسب مع متطلبات
ميثاق التدقيق الداخلي ،مع رصد اخملصصات الكافية لتدريب وتطوير كادر التدقيق الداخلي.

•

تزويد وإطالع جلنة التدقيق على أية تعديالت على أساليب و/أو أفضل املمارسات يف جمال التدقيق الداخلي.

•

التحقق من تدوير موظفي التدقيق والرقابة الداخلية على أنشطة املصرف كل ثالث سنوات كحد أعلى.

الصالحيات:
لتمكني مدير وموظفي التدقيق والرقابة الداخلية من تنفيذ املهام والواجبات املوكلة لهم فإنه مت تخويلهم بالصالحيات التالية:
•

الوصول وبدون قيود إىل التقارير والسجالت والعمليات وإىل جميع ممتلكات املصرف والشركات التابعة له.

•

االتصال مع جميع موظفي املصرف والشركات التابعة له.

•

االتصال بحرية تامة مع رئيس وأعضاء جلنة التدقيق واالمتثال.

•

طلب مساعدة أي موظف يف املصرف أو الشركات التابعة له عند تنفيذ عملية التدقيق وطلب مساعدة أي خبري من داخل املصرف ،ويف حال
احلاجة خلبري من خارج املصرف يتم ذلك بعد املوافقة املسبقة للجنة التدقيق واالمتثال.

التدقيق اخلارجي:
هو عملية يقوم بها املدقق املستقل بفحص القوائم املالية والسجالت احملاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم املالية واحلسابات
والتزامها مبعايري التقارير املالية الدولية .International Financial Reporting Standards IFRS
صدرت تعليمات من البنك املركزي العراقي بتاريخ  2016/4/28بخصوص رفع مستوى أداء التدقيق اخلارجي بشكل فاعل وذلك بتدقيق حسابات
املصارف من قبل اثنني من مراقبي احلسابات وفق ًا ألسلوب التدقيق املشرتك (.)Joint Audit
قام البنك املركزي العراقي وحسب كتابه املرقم ( )452/2/1/9بتاريخ  2016/11/20بإصدار تعليمات تنص على إصدار البيانات املالية املرحلية مراجعة
ابتداء من الربع الثالث من العام  .2017علم ًا بأن املصرف كان
من قبل مراقبي احلسابات وتطبيق معيار مراجعة البيانات املالية املرحلية رقم ()2410
ً
سباق ًا وقام بإصدار البيانات املالية املرحلية للنصف األول والربع الثالث من العام  2017مراجعة من قبل مراقبي احلسابات املشرتكني.

دائرة إدارة اخملاطر
يعترب النظام العام إلدارة اخملاطر ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وجلنة بازل مسؤولية شاملة ومشرتكة من خالل جهات
ابتداء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،مثل جلنة اخملاطر الداخلية ،إضافة إىل جميع دوائر وفروع املصرف.
متعددة يف املصرف
ً
تقوم دائرة إدارة اخملاطر ،وهي دائرة مستقلة تتصل بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة بخط متصل وتتصل باملدير املفوض بخط
متقطع ،برتكيز 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:
•

خماطر االئتمان :هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر ،مهمتها
هي إعداد جودة أداء احملفظة االئتمانية من خالل مراقبة تطور نسب التعرث واخملصصات واإلنذار املبكر للحسابات باإلضافة إىل أية مؤشرات أخرى
ذات عالقة.

•

خماطر السوق :هي خماطر التذبذب والتغري يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف أسعار السوق مثل أسعار
الفائدة والعمالت واألسهم ،إذ تنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف األسهم واألوراق املالية،
مهمتها هي مراقبة خماطر السوق والتعرضات املقابلة للحدود املقبولة ومراقبة مراكز خماطر السوق مبا فيها مركز خماطر أسعار الفائدة
واألدوات املالية حالي ًا وباملستقبل.

•

خماطر 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 ،من مهامها وصالحياتها االشرتاك يف املناقشة
يف إعداد خطة متويل الطوارئ ومتطلبات التمويل ،ومراقبة نسب تغطية السيولة ( )LCR, NSFRاملقررة من قبل البنك لتطبيق متطلبات بازل.

•

اخملاطر 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 كل من اخملاطر القانونية واالسرتاتيجية وخماطر السمعة ضمن اخملاطر التشغيلية ولغايات إدارتها،
من مهامها وصالحياتها إعداد تقارير باخلسائر التشغيلية لدى املصرف ودراسة طبيعتها وأسبابها ومناقشة اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها،
وإعداد تقرير حول تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر ( )CRSAملراكز العمل يف املصرف وعرضها على جلنة إدارة اخملاطر ،ونظم  /حماية نظام
شبكات املصرف الداخلية واخلوادم وقواعد البيانات وتوعية موظفي املصرف على أهمية حماية بيانات املصرف ،ونظم  /حتديد نقاط الضعف يف
شبكة البيانات واعطاء احللول ملعاجلتها.

•

خماطر أخرى :فهي تتضمن خماطر السمعة ،خماطر االسرتاتيجية ،خماطر االحتيال ،وأية خماطر أخرى تستجد .فيتم حتديد اخملاطر األخرى
وضوابطها ومدى انحرافها عن احلدود املقبولة.
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السياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة واخلاصة بإدارة اخملاطر:
.1

السياسة العامة إلدارة اخملاطر

 .2سياسة إدارة خماطر االئتمان (ضمن السياسة االئتمانية للمصرف)
 .3سياسة إدارة خماطر التشغيل
 .4سياسة إدارة خماطر السوق
 .5سياسة إدارة خماطر السيولة
 .6السياسة العامة ألمن املعلومات
 .7حدود اخملاطر املقبولة
 .8خطة استمرارية العمل
كما ويقوم املصرف بإعداد تقارير دورية يتم رفعها وتقدمي التوصيات الالزمة فيها إىل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية التي مت إنشاؤها إلطالع وتوجيه اإلدارة
التنفيذية بأهم اخملاطر التي قد يتعرض لها املصرف وإجراء الالزم بهدف إدارة هذه اخملاطر والسيطرة عليها ،وعلى اجلانب اآلخر ،يراقب املصرف
بصورة يومية أهم جوانب السيولة وخماطر االئتمان.
يتطلع املصرف خالل العام  2018إىل القيام بشكل رئيسي مبا يلي:
.1

استكمال تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية  CRSAاخلاص مبخاطر العمليات/التشغيل.

 .2تطبيق نظام التصنيف االئتماين ( )Moody’sلتقييم اخملاطر االئتمانية للعمالء.
 .3تطبيق جميع الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى مع وتعكس تعليمات .SWIFT
 .4إنشاء مصفوفة الصالحيات على األنظمة البنكية.
 .5تطبيق مشروع تصنيف أصول املعلومات اخلاص بأمن املعلومات حسب متطلبات .ISO270001
 .6احلصول على شهادة .PCI DSS
كما ويقوم املصرف بتقدمي الدعم الالزم لدائرة إدارة اخملاطر ،وتطوير منهجيات العمل ،إىل جانب إرفادها بالكوادر املؤهلة وذلك لتمكينها من القيام
بأعمالها بشكل كفؤ.

التطور يف عمل دائرة إدارة اخملاطر
.1

إعداد سياسة احلدود املقبولة تتضمن النسب املقررة يف سياسات املصرف إضافه إىل النسب املوضوعة من اجلهات الرقابية (البنك املركزي
العراقي) والنسب املوضوعة من قبل دائرة اخملاطر (.)Bench mark

 .2إعداد دليل خاص باألوضاع الضاغطة الذي يعطي توقع حدوث سيناريوهات وعكس هذه السيناريوهات على وضع املصرف مع جميع اخملاطر التي
من املمكن التعرض لها ليساعد اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة للتحوط وإعداد إجراءات متكن املصرف من مواجهة هذه اخملاطر والتخفيف من
اآلثار يف حال وقوعها ،وعلى مستوع تطبيق األوضاع الضاغطه يف خماطر السيولة والسوق واالئتمان والتشغيل.
 .3استكمال تطبيق نظام التقييم الذاتي  CRSAعلى جميع دوائر املصرف والتي تعترب إحدى ادوات قياس اخملاطر التشغيلية املهمة وتطبيقها
بصورة كاملة مما يعطي مؤشر لدائرة اخملاطر بتحسني ادائها يف حتديد اخملاطر التشغيلية التي يتعرض لها املصرف وتسهل على اإلدارة
التنفيذية وجملس اإلدارة سرعة معاجلة هذه املؤشرات التي تظهر على الدوائر من خالل احتساب فجوة لكل دائرة.
 .4النظم  /اقتناء نظام  AML PROFILINGسوف يؤدي إىل تطوير دائرة اخملاطر من خالل تصنيف الزبائن حسب درجة اخملاطر يف مايخص عمليات
غسل األموال التي باإلمكان أن يتعرض لها املصرف.
 .5حماية البطاقات االئتمانية على أنظمة املصرف وخوادمها من خالل تطبيق معيار  PCI-DSSحيث وصلنا إىل املرحلة النهائية ملنح الشهادة
للمصرف األهلي العراقي.

دائرتا االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
حافظت دائرتي االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب خالل العام  2017على أداء مهامها الهادفة إىل 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 كلتا
الدائرتني على مراقبة االمتثال للمتطلبات الرقابية وحتقيق مبدأ "إعرف عميلك" ومكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وانطالق ًا من حرص املصرف والشركات التابعة له على االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعايري العاملية ،فقد نفذت دائرتي
االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف العام  2017املهام املوكلة اليها من خالل تطبيق التعليمات والقيام بفحوصات واختبارات دورية
باإلضافة إىل الزيارات امليدانية وذلك للتأكد من مدى االلتزام بتعليمات االمتثال ،ومنها:
•
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االستمرار بتحديث أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للحصول على تقارير ذات دقة وكفاءة عالية لكشف العمليات التي يشتبه ارتباطها
بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ووضع السيناريوهات الالزمة وحسب تعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعايري العاملية ،حيث مت
االنتهاء من فحص نظام آيل للكشف عن العملية املشتبه ارتباطها بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،كما سيتم من خالل النظام اآليل تصنيف حسابات
العمالء من حيث درجة اخملاطر.
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•

مت خالل العام  2017تطبيق املرحلة الثالثة من قانون االلتزام الضريبي األمريكي  FATCAوهي رفع التقرير املطلوب .وكما تقوم اإلدارة بتزويد التدريب
الدوري الالزم للموظفني املعنيني بالقانون بشكل مستمر.

•

ساهمت التحديثات على أنظمة املصرف والسياسات وإجراءات العمل يف االمتثال ويف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واحلاكمية
املؤسسية من ارتفاع تصنيف املصرف االئتماين إىل درجة تصنيف أفضل وحسب متطلبات ومعايري التصنيف الدولية.

•

مت خالل العام  2017اختيار شركة متخصصة بالتدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وقانون االلتزام الضريبي  FATCAمن خالل
املوقع اإللكرتوين  ،E-Learningوسيتم املباشرة خالل العام  2018باستخدام هذه اخلاصية جلميع موظفي املصرف باإلضافة إىل االستمرار بعقد
دورات تدريبية متخصصة للموظفني املعنيني وكذلك ترشيحهم حلضور دورات دولية بهدف مواكبة آخر املستجدات على املستوى احمللي
والدويل ،وبالتنسيق املستمر مع دائرة املوارد البشرية.

•

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  2017مبراجعة وتطوير إجراءات العمل وفق ًا ألفضل املمارسات املقدمة يف جمال القطاع املصريف ،إذ مت تعديل العديد من
إجراءات العمل والنماذج لتعزيز آلية تقدمي اخلدمات مبا يضمن الدقة يف العمل والسرعة يف اإلجناز ،وكذلك مت تعزيز اإلجراءات بالضوابط الرقابية لتقليل
نسبة حدوث األخطاء واخملاطر التشغيلية ،حيث يتم املوافقة على اإلجراء من قبل الدوائر الرقابية قبل العمل به ،كما ومت إصدار العديد من اإلجراءات
اجلديدة أو تعديل اإلجراءات القائمة حسب متطلبات البنك املركزي العراقي واجلهات الرقابية األخرى.

النشاطات والتوسعات الرئيسية التي حدثت خالل السنة
•

الربط وتفعيل الشبكة الوطنية مع البنك املركزي العراقي.

•

إطالق املرحلة الثانية من نظام التعايف من الكوارث.

•

تطوير البيئة التحتية لتكنولوجيا املعلومات وشبكة الربط مبا يعزز من جودة وسرعة اخلدمة واستمراريتها.
زيادة التوسع يف مواقع إقامة الصرافات اآللية وحتديد ًا يف مواقع وزارات الدولة احليوية.

•

تفعيل دائرة املبيعات املباشرة وذلك من خالل تعيني كادر مؤهل لغايات تسويق وبيع منتجات املصرف اخملتلفة.

•

تفعيل خدمة احلواالت املالية السريعة من خالل شبكة ويسرتن يونيون العاملية.

•

تفعيل دائرة التوعية املصرفية وخدمة اجلمهور حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.

•

حتديث نظام التواقيع.

•

حتديث نظام الوساطة املالية.

•

إجنازات دوائر املصرف خالل العام
دائرة املوارد البشرية
تعد دائرة املوارد البشرية الركيزة األساسية يف تنفيذ سياسة وخطط جملس اإلدارة االسرتاتيجية من خالل تهيئة القوى البشرية وتأهيلها بالشكل
الذي يناسب حتقيق تلك التوجهات ،إذ عكفت دائرة املوارد البشرية يف املصرف األهلي العراقي خالل العام  2017على إعداد خطة عمل تتوافق
والتوجهات االسرتاتيجية جمللس اإلدارة والعمل على إجنازها.
من أهم األهداف التي حققتها الدائرة خالل العام :2017
 .1حتديث عمل الدائرة من خالل إعداد واعتماد إجراءات ومناذج العمل والتطوير املستمر ومواكبة آخر املستجدات املعمول بها يف هذا اجملال يف
خارج العراق ،كما مت إعداد نظام داخلي للمصرف وفق قانون العمل العراقي اجلديد وهو يف طور املصادقة.
ً
 .2تطوير وحتديث الهيكل التنظيمي الرئيسي للمصرف ورفد املواقع الشاغرة فيه بكوادر كفوءة حيث بلغ عدد التعيينات  67موظفا يف حني بلغ عدد
االستقاالت  44موظف ًا.
 .3استحداث وتفعيل عدد من األقسام ضمن خطة تطوير ومنو املصرف وأيضا لتلبية متطلبات البنك املركزي العراقي وتشمل هذه األقسام:
أ .قسم التوعية املصرفية وحماية اجلمهور.
ب .دائرة املبيعات املباشرة (من مهامها الرئيسية توطني الرواتب).
وبناء على االحتياجات التدريبية لكل موظف مع مراعاة توجيهات البنك املركزي
 .4تنفيذ برامج تدريب (داخلية وخارجية) وفق اخلطط املعدة لهذا العام
ً
العراقي يف إشراك املوظفني يف الربامج املتخصصة يف مكافحة غسل األموال .وقد توزعت مواضيع هذه الربامج إىل دورات تخصصية متنوعة
(مصرفية  -تطوير املهارات  -أنظمة بنكية).
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دائرة مراقبة االئتمان
هي إحدى الدوائر الرقابية يف املصرف والتي تهدف بشكل رئيسي إىل مراقبة العمليات اليومية املتعلقة باالئتمان بنوعيه املباشر وغري املباشر
لضمان سالمة احملفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام بالسياسة االئتمانية للمصرف وتعليمات البنك املركزي العراقي ،والتحقق من استكمال جميع
الوثائق والشروط الواردة بقرارات جلان االئتمان وتوثيق الضمانات إن وجدت جلميع العمالء قبل التنفيذ والتبليغ الفوري ألية جتاوزات مما يحافظ على
حقوق املصرف.
كما وتتضمن أعمال الدائرة إعداد تقارير احلسابات الواجب تصنيفها كديون غري عاملة (متأخرة التسديد) واحتساب اخملصصات الالزمة مقابلها بهذا
اخلصوص ،وحسب تعليمات البنك املركزي العراقي ،وإعداد التقارير الرقابية اخملتلفة الداخلية واخلارجية وحسب مقتضيات العمل.
مت خالل العام  2017إستكمال العمل على نظام تبادل املعلومات االئتمانية حسب تعليمات البنك املركزي العراقي والتأكد من البيانات املدخلة وصحتها،
باإلضافة إىل دراسة احلسابات االئتمانية والتأكد من الضمانات مقابل االئتمان املمنوح للعمالء.

إدارة الشركات واالئتمان املركزي
تسهيالت الشركات الكربى
تقوم دائرة الشركات الكربى بتقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية بشقيها املباشرة وغري املباشرة ،ومبا يلبي احتياجات خمتلف
قطاعات السوق العراقي ،ونظر ًا الستمرار الظروف االقتصادية الصعبة التي متر بها املنطقة استمر املصرف بنفس النهج املتحفظ الذي انتهجه يف
السنوات السابقة ،من خالل تخفيض حجم القروض املمنوحة ،وتركيز اجلهود على تقدمي اخلدمات املصرفية األخرى وأهمها االعتمادات املستندية
ملا يتمتع به املصرف من قدرة على استخدام الشبكة الواسعة للبنوك املراسلة واملقبولة يف جميع أنحاء العامل والتي تتيح للعمالء إمكانية إجناز
معامالت التجارة الدولية بكل سهولة مع خمتلف الشركات العاملية.

تسهيالت األفراد
واصلت دائرة تسهيالت األفراد سعيها نحو االرتقاء بجودة وسرعة األداء يف خدمة عمالء املصرف األهلي العراقي بصورة مميزة وأكرث فعالية ،حيث
استمر املصرف بالرتكيز على مشروع توطني رواتب املوظفني احلكوميني ،وتطوير اخلدمات اإللكرتونية إذ مت توفري عدد أكرب من أجهزة الصراف اآليل يف
مواقع مالئمة باإلضافة إىل تقدمي خدمات أوسع نطاق ًا من خالل شبكة اإلنرتنت مبا يوفر الوقت واجلهد على العمالء.

متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
قام املصرف بتكثيف اجلهود لتسويق مبادرة متويل املشاريع االقتصادية الصغرية واملتوسطة التي مت إطالقها من قبل البنك املركزي العراقي
والهادفة إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم املشاريع الصغرية واملتوسطة ،بحيث أصبح املصرف من أفضل املصارف العاملة يف
السوق العراقي ضمن هذه املبادرة ،مع احملافظة على جودة االئتمان وفق أفضل املستويات.

دائرة اخلزينة واملؤسسات املالية واالستثمار
استمرت دائرة اخلزينة واالستثمار يف إدارة موجودات ومطلوبات البنك بكفاءة وفعالية من أجل احلفاظ على مستويات السيولة الكافية وتخفيض تكلفة
األموال وتعظيم هامش الفائدة عن طريق تنويع مصادر األموال وإدارةعمليات السوق النقدي باألسلوب الذي يساهم يف زيادة إيرادات البنك على الرغم
من الظروف اجليوسياسية التي متر بها املنطقة ،إضافة إىل تراجع أسعار النفط خالل األعوام املاضية.
كما متكنت الدائرة من احملافظة على مستويات جيدة من أرباح العمالت األجنبية يف ظل الرتكيز على عمالء املصرف من أصحاب النشاط التجاري
اجليد عن طريق احلواالت واالعتمادات املستندية .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 جميع أنشطة
الدائرة مبستوى عال من الكفاءة .ومن املتوقع أن تشهد املنطقة حتسن ًا يف معدالت النمو خالل الفرتة القادمة إضافة إىل حتسن أسعار النفط والذي
سينعكس إيجاب ًا على أداء االقتصاد العراقي واملصارف العراقية.
وفيما يلي أبرز 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
يف اجلنوب ،والشمال (أربيل والسليمانية) .وقامت الدائرة بتغطية املراكز املالية مبا يضمن حتقيق األرباح إضافة إىل تقدمي اخلدمات املتميزة.
كما استمرت الدائرة بخدمة الشركات األجنبية وتلبية احتياجات املصارف األجنبية من الدينار العراقي ومنحهم أسعار صرف منافسة.

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.
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إدارةالنقد
حرص املصرف على تزويد جميع فروعه من اإلحتياجات النقدية بالدوالر األمريكي والدينار العراقي ،وشحن الفائض بشكل دائم للبنك املركزي العراقي،
حيث تقوم الدائرة بإدارة عملية شحن النقد من فروع أربيل والسليمانية والبصرة والنجف إىل بغداد وتزويدهم بالنقد املطلوب .كما استمرت الدائرة
بتطبيق السياسة االستثمارية للمصرف األهلي العراقي ،وعملت على مراجعة بنود هذه السياسة مع أخذ املوافقات الالزمة عليها.

جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات:
واصلت جلنة إ دارة املوجودات واملطلوبات باالجتماع بشكل دوري للتباحث يف املواضيع ذات العالقة ،مثل طرح منتجات جديدة تواكب التطور يف العمل
املصريف واالستثماري ،إضافة إىل التوسع يف استثمارات املصرف يف جماالت وأدوات وفرص استثمارية خمتلفة واالستفادة من ظروف السوق
املواتية يف بعض األدوات لتعظيم عوائد املصرف ضمن خماطر مقبولة ،وضمن حمددات السياسة االستثمارية وتعليمات البنك املركزي العراقي.

إدارة املؤسسات املالية:
قامت إدارة املؤسسات املالية بفتح قنوات وعالقات مصرفية جديدة ومباشرة مع العديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلقليمية منها والعاملية
سواء من خالل فتح حسابات معهم أو قيام هذه املؤسسات مبنح سقوف جتارية للمصرف األهلي العراقي لتعزيز عملياته التجارية (االعتمادات
املستندية /الكفاالت) وتلبية احتياجات البنك.
وبالرغم من التحديات السياسية التي ال تزال تواجه العراق ،إال أن املصرف األهلي العراقي هو املصرف الوحيد يف العراق الذي حاز على تصنيف ائتماين
من قبل مؤسسة التصنيف العاملية ( .Capital Intelligence) BBإضافة إىل الشراكة االسرتاتيجية التي يتمتع بها املصرف األهلي العراقي مع
بنك املال األردين ( )Capital Bankمن خالل امتالك األخري ما نسبته  %62من أسهم املصرف ،ما عزز من موقف ومالءة املصرف األهلي العراقي
أمام البنوك العاملية ،حيث أسهمت إدارة كابيتال بنك بشكل فعال يف تلبية عمليات التجارة اخلارجية للمصرف األهلي العراقي من خالل شبكة البنوك
املراسلة الواسعة التي يحتفظ بها مع البنوك العاملية باعتباره البوابة الرئيسية للمصرف على العامل اخلارجي.

دائرة تكنولوجيا املعلومات
حتقيق ًا ألهداف املصرف األهلي العراقي واخلاصة مبواكبة آخر التحديثات يف جمال األنظمة التكنولوجية والتطبيقات البنكية ،وانسجام ًا مع التوجهات
ً
حمققة العديد من اإلجنازات من خالل االستثمار يف أنظمة
االسرتاتيجية للمصرف ،استمرت دائرة تكنولوجيا املعلومات بتطبيق خطتها خالل العام2017
القنوات اإللكرتونية وأنظمة اخلدمات املصرفية الشاملة.
ويف ذات السياق وتعزيز ًا ألهداف وتوجهات املصرف ،فقد مت تطبيق العديد من املشاريع كتوسعة شبكة الصرافات اآللية وحتديث نظام إدارة التواقيع
ونظام الوساطة املالية.
ومن اجلدير ذكره بأنه يجري حالي ًا تطوير برامج عمل شاملة من شأنها توفري تكنولوجيا متطورة وفاعلة على مستوى املصرف ومبا ميكّ ن وحدات العمل
اخملتلفة من تقدمي خدمات مصرفية متطورة ومنافسة ضمن بيئة تكنولوجية آمنة.

الدائرة اإلدارية والهندسية
قام املصرف خالل العام  2017بإجناز أعمال إنشاء وديكور لبعض املواقع وكما يلي:
•

أعمال إنشاء وديكور لفرع الكاظمية والتجهيز لالفتتاح وإستكمال األعمال خالل العام .2018

•

أعمال إنشاء وديكور لفرع جميلة والتجهيز لالفتتاح واستكمال األعمال خالل العام .2018

•

افتتاح فرع الرميلة.

•

استئجار موقع جديد لفرع البصرة وجاري العمل على جتهيزه لالفتتاح خالل العام .2018

•

تغيري اإلنارة بالفروع إىل .LED
تركيب وتشغيل  15صراف ًا آلي ًا خلدمة مشروع توطني الرواتب.

•

قام املصرف خالل العام  2017بالبدء بتطبيق األنظمة التالية يف فروع املصرف:
•

تطبيق نظام كشف احلريق والسرقة يف جميع فروع املصرف وتفعيلها.

اخلطط املستقبلية للمصرف
تشمل خطة املصرف لعام  2018االستمرار بتعزيز دور فروع املصرف يف خمتلف املناطق يف العراق من خالل حتديث الفروع القدمية وتوفري خدمة
الصراف اآليل يف جميع فروعه واستكمال املرحلة الثانية من مشروع اخلدمات البنكية عرب اإلنرتنت والتي متكن الزبون من إجراء التحويل املايل إلكرتوني ًا
دون احلاجة ملراجعة الفرع.
من املتوقع أن يصل عدد فروع املصرف مع نهاية العام  2018إىل  13فرع ًا ،بعد إضافة فرعي الكاظمية وجميلة يف العاصمة بغداد .ومن املتوقع أيض ًا
استكمال مشروع افتتاح فرع يف العاصمة اللبنانية "بريوت" خلدمة املواطنني العراقيني والتجار الذين تربطهم عالقات جتارية قوية مع لبنان.
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ثاني ًا :حتليل املركز املايل واملؤشرات املالية
حتليل ربحية املصرف
بلغ إجمايل أرباح املصرف للعام  )5.821( 2017مليون دينار عراقي وبعد تنزيل التخصيصات الضريبية البالغة ( )2.963مليون دينار فإن صايف الربح قد بلغ
( )2.858مليون دينار مقارنة مع ( )23.502مليون دينار بنهاية عام .2016

اإليرادات:
حققت إيرادات الفوائد مبلغ ًا مقداره ( )3.400مليون دينار مقارنة مع ( )8.805مليون دينار بنهاية العام  2016حمققة إنخفاض ًا بنسبة ( ،)%61.4يف حني
بلغت إيرادات العموالت ( )31.153مليون دينار مقارنة مع ( )23.227مليون دينار بنهاية العام  2016حمققة ارتفاع ًا بنسبة ( .)%34.1وبذلك يكون صايف
إيرادات التشغيل قد إنخفض بنسبة ( )%16.7ليصل إىل ( )37.287مليون دينار.

املصاريف:
ارتفع إجمايل املصاريف التشغيلية بنسبة ( )%11.0لتصل إىل ( )18.640مليون دينار ،حيث جاءتهذه الزيادة نتيجة ارتفاع رواتب ومنافع املوظفني بنسبة
( )%22.1مقارنة مع العام السابق لتصل إىل ( )6.946مليون دينار بنهاية العام  ،2017مقارنة مع ( )6.241مليون دينار بنهاية عام  ،2016باإلضافة إىل ارتفاع
املصاريف التشغيلية األخرى بنسبة ( )%30.1مقارنة مع العام السابق لتصل إىل ( )9.470مليون دينار بنهاية عام  2017مقارنة مع ( )7.970مليون دينار
بنهاية عام .2016
قام املصرف بأخذ خمصص خسائر ائتمان (ديون مشكوك بتحصيلها) بقيمة ( )8.843مليون دينار ،وكذلك خمصص مقابل إحدى القضايا املقامة على
املصرف بقيمة ( )2.828مليون دينار ،كما قام املصرف بإعادة تقييم العقارات املستملكة وأخذ خمصص تدين لهذه العقارات بقيمة ( )1.155مليون
دينار.
اجلدول أدناه يبني تفاصيل إيرادات ومصاريف املصرف:
قائمة الدخل (باملليون دينار)
اسم احلساب

2017

النسبة من اإلجمايل

2016

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

صايف إيرادات الفوائد

3،400

%9.1

8،805

%19.7

%61.4-

صايف إيرادات العموالت

31،153

%83.5

23،227

%51.9

%34.1

إيرادات أخرى

2،734

%7.3

12،754

%28.5

%78.6-

صايف إيرادات التشغيل

37،287

%100.0

44،786

%100.0

%16.7-

رواتب ومنافع املوظفني

()6،946

%22.1

()6،241

%36.6

%11.3

مصاريف تشغيلية أخرى

()9،470

%30.1

()7،970

%46.8

%18.8

استهالكات وإطفاءات

()2،224

%7.1

()2،577

%15.1

%13.7-

إجمايل املصاريف التشغيلية

()18،640

%11.0

()16،788

خمصصات متنوعة وتدين العقارات املستملكة

()3،983

%12.7

-

-

-

خمصص خسائر ائتمان حممل

()8،843

%28

()252

%1.5

%3412.8

إجمايل املصاريف

()31،466

%100.0

()17،040

%100.0

%84.7

صايف الدخل للفرتة قبل الضريبة

*
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5،821

27،746

%79.0-

بلغت خسارة شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية حمدودة املسؤولية ( )120.9مليون دينار مقارنة مع خسارة بلغت ()36.7
مليون دينار نهاية عام .2016
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املركز املايل للمصرف:
يبني اجلدول التايل املركز املايل للصرف
املركز املايل (باملليون دينار)
2017

النسبة من اإلجمايل

2016

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

اسم احلساب
املـوجودات

603،214

%100

578،847

%100

%4.2

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي واملصارف

399،588

%66.2

367،818

%63.5

%8.6

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصايف

134،356

%22.3

124،683

%21.5

%7.8

موجودات مالية بالقيمة العادلة

1،623

%0.3

1،615

%0.3

%0.5

املوجودات امللموسة وغري امللموسة بالصايف

17،096

%2.8

16،761

%2.9

%2.0

موجودات أخرى

50،552

%8.4

67،970

%11.7

%25.6-

املطلوبات

603،214

%100

578،847

%100

%4.2

ودائع العمالء واملصارف

183،885

%30.5

162،017

%28.0

%13.5

تأمينات نقدية

118،921

%19.7

115،771

%20.0

%2.7

قرض البنك املركزي العراقي

3،200

%0.5

1،800

%0.3

%77.8

اخملصصات

5،739

%1.0

4،279

%0.7

%34.1

مطلوبات أخرى

5،763

%1.0

7،141

%1.2

%19.3-

رأس املال

250،000

%41.4

250،000

%43.2

%0.0

االحتياطيات

35،705

%5.9

37،839

%6.5

%5.6-

املوجودات
اﳌﻮﺟﻮدات )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٨٠٠
٥٧٨
٦٨٫٠
١٦٫٨
١٢٤٫٧

٦٠٣
٥٠٫٦
١٧٫١
١٣٤٫٤

٥٩٫١

١٢٨٫٦

٣٠٨٫٧

٢٧٠٫٩

٢٠١٦

٢٠١٧

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺧﺮى

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﺧﺮ

ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺻﺎ

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ﻣﻮﺟﻮدات ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﺻﺎ

٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

ارتفعت املوجودات لتصل إىل ( )603.214مليون دينار يف نهاية العام  2017مقارنة مع ( )578.847مليون دينار بنهاية العام  2016بارتفاع نسبته (.)%4.2
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نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
إنخفض رصيد حساب نقد وأرصدة املصرف لدى البنك املركزي إىل ( )270.948مليون دينار خالل العام  2017بعد أن كان ( )308.745مليون دينار لعام ،2016
حمقق ًا إنخفاض ًا مقداره ( )37.797مليون دينار وبنسبة ( )%12.2وهو ميثل السيولة النقدية بالعملة احمللية واألجنبية املودعة يف صناديق املصرف
وكذلك األرصدة لدى البنك املركزي العراقي.
بلغت أرصدة املصرف األهلي العراقي لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ  109.379.252ألف دينار عراقي و56.124.255
ألف دينار عراقي على التوايل كما يف  31كانون األول  31( ،2017كانون األول  150.890.341 :2016ألف دينار عراقي و 57.906.656ألف دينار عراقي على التوايل)
ونظر ًا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فإن عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية حمدودة ،علم ًا بأنه ال يوجد أية
قيود رسمية على هذه األرصدة مع اإلشارة إىل أن املصرف استلم وخالل شهر آب  2017مبلغ  3.2مليون دوالر أمريكي باإلضافة إىل مبلغ  36.5مليار
دينار عراقي من أرصدته لدى فرع البنك املركزي العراقي يف أربيل.
تشمل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي؛ متطلبات االحتياطي النقدي البالغ  2.217.632ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  ،2017ومبلغ
 5.711.555ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  ،2016حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي وال ميكن للمصرف التصرف بها ،ونظر ًا
لعدم إمكانية استغالل األرصدة يف فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية فقد قام املصرف مبخاطبة البنك املركزي العراقي
إلطالق جزء من االحتياطي القانوين ،حيث صدر قرار جملس إدارة البنك املركزي رقم ( )150لسنة  2016بتاريخ  2016/11/14باملوافقة على إطالق جزء من
االحتياطي القانوين ومبا ال يتجاوز نسبة  %75منه،على أن يستمر املصرف بإرسال تقرير االحتياطي اإللزامي الشهري إىل البنك املركزي وحسب تقومي
االحتياطي اإللزامي ومبوجب النسب املثبتة فيه.
حسب تعليمات البنك املركزي العراقي الصادرة بتاريخ  29أيار  2017مت البدء بحجز احتياطي تأمينات خطابات الضمان والبالغة  4.335.737ألف دينار
عراقي كما يف  31كانون األول  .2017حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي ألغراض مواجهة العجز يف تغطية خطابات الضمان املطالب
بها وغري املسددة وال ميكن للمصرف التصرف بها.

احملفظة االستثمارية
سعى املصرف إىل توسيع وتنويع حمفظته االستثمارية وعدم تركيزه على حقل استثماري واحد لذلك فقد بلغ عدد أسهمه املشاركة يف شركات
استثمارية ( )2.532مليون سهما بقيمة سوقية ( )1.622مليون دينار موزعة على الشكل التايل:
كشف حمفظة األسهم للمصرف األهلي العراقي (باآلف الدنانري العراقية)
ت

الشركة

الكلفة

عدد األسهم

القيمة السوقية

االستثمارات قصرية األجل

1

فندق بابل

3،847

40،531

144،276

2

الفلوجة إلنتاج املواد اإلنشائية

213

757

321

3

الصناعات املعدنية والدراجات

14،391

59،587

10،218

4

صناعات األصباغ 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،210

8

فندق بغداد

441

441

3،728

االستثمارات طويلة األجل

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

األموال اإللكرتونية 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،548،973

اجملموع
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كشف حمفظة األسهم لشركة واحة النخيل (باآلف الدنانري العراقية)
ت

الشركة

عدد األسهم

القيمة السوقية

الكلفة

1

فندق فلسطني

1،000

22،887

12،740

2

مصرف الشرق األوسط لالستثمار

11،667

22،221

4،083

3

مصرف دار السالم لالستثمار

10،000

12،273

1،300

4

مصرف االقتصاد

11،333

8،652

5،100

5

الشركة العراقية للنقل الربي

14،000

68،896

9،940

6

شركة املشروبات الغازية الشمالية

40،000

24،949

14،000

7

مصرف املتحد لالستثمار

30،000

35،864

6،900

8

مصرف بابل

31،174

19،013

9،352

9

مصرف اخلليج التجاري

11،800

11،066

4،602

10

فندق بابل

65

65

2،423

11

الصناعات املعدنية والدراجات

5،000

4،527

3،550

166،039

230،412

73،991

اجملموع

التسهيالت االئتمانية املباشرة
بلغ صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة ( )134.356مليون دينار يف نهاية العام  2017بعد أن كانت( )124.683مليون دينار لعام  2016بارتفاع نسبته
()%7.8

كشف بالتوزيع القطاعي لالئتمان (املبالغ بآالف الدنانري العراقية)
اجلاري
مدين

القروض
والسلف

-

-

-

606،703

11،213،478

720

11،820،900

جتارة

69،735،544 5،414،503

4،828،224

79،978،271

عقارات وإنشاءات

النشاط التجاري
مايل
صناعي

خطابات
الضمان

االعتمادات
املستندية

إجمايل االئتمان
التعهدي

جمموع
االئتمان

ديون متأخرة إجمايل االئتمان النقدي
ومتأخرة التسديد
التسديد

-

19،023،498

59،520

19،083،018

19،083،018

8،189،334

31،371،011

39،560،345

51،381،245

9،773،636

179،541،586

189،315،222

269،293،493

11،212،352 1،631،107

21،696،280

34،539،740

17،056،174

36،174،949

53،231،123

87،770،863

سياحة وفنادق

-

1،969،720

26،123،895

28،093،616

-

-

-

28،093،616

الزراعة والصيد والغابات

-

-

17،630

17،630

-

-

-

17،630

خدمات مرافق عامة

28،726

3،155،103

77،145

3،260،974

4،494،934

1،581،354

6،076،288

9،337،262

األفراد

99،735

5،519،325

9،149،478

14،768،537

3،593،016

-

3،593،016

18،361،553

61،893،373

172،479،668

62،130،592

248،728،420

310،859،012

483،338،680

اجملموع

102،805،521 7،780،773

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:
بلغ رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ( )27.114مليون دينار كما يف  2017/12/31بعد أن كان ( )18.333مليون دينار يف نهاية العام ،2016
ويعود ذلك إىل تصنيف بعض أرصدة حسابات زبائن كتسهيالت غري عاملة وتسهيالت حتت املراقبة.
أثر تغري سعر صرف عملة الدوالر األمريكي من ( )1.244دينار بنهاية العام  2016إىل ( )1.240دينار بنهاية العام  2017على حركة خمصص الديون املشكوك
يف حتصيلها نتيجة وجود رصيد افتتاحي بعملة الدوالر.
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املطلوبات
ارتفعت املطلوبات بنسبة ( )%9.1لتصل إىل ( )317.509مليون دينار يف نهاية العام  2017مقارنة مع ( )291.008مليون دينار بنهاية العام .2016
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

٨٠٠
٦٠٣

٥٧٨

٦٠٠
٢٥٠٫٠

٢٥٠٫٠
٣٧٫٨
١١٥٫٨

٧٠٠

٣٥٫٧

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١١٨٫٩

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠

١٦٢٫٠

١٨٣٫٩

٢٠١٦

٢٠١٧

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﺼﺎرف

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻗﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺼﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

١٠٠
٠

رأس اﳌﺎل

الودائع
ارتفعت ودائع العمالء واملصارف بنسبة ( )%13.5لتصل إىل ( )183.885مليون دينار يف نهاية العام  2017مقارنة مع ( )162.017مليون دينار بنهاية العام
.2016

قرض البنك املركزي العراقي
خالل العام  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 بفوائد وهوامش إدارية قليلة على أن ال تزيد نسبة الفائدة التي يتحملها املقرتض على
 ٪5.5من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .خالل العام  2016قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف الدفعة الثانية من القرض مببلغ 1
مليار دينار عراقي .وخالل العام  2017قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف الدفعتني الثالثة والرابعة من القرض مببلغ إجمايل  2مليار دينار عراقي.

رأس املال واالحتياطات
انخفضت حقوق املساهمني (رأس املال واالحتياطات) بنسبة ( )%0.7لتصل إىل ( )285.705مليون دينار يف نهاية العام  2017مقارنة مع ()287.839
مليون دينار بنهاية العام  2017حيث بلغ جمموع االحتياطات لغاية  2017/12/31ما مقداره ( )35.705مليون دينار.

التسهيالت غري املباشرة "العمليات التجارية"
إن االسرتاتيجيات التي يتبناها املصرف يف تطوير أدواته واخلدمات املتنوعة واملميزة التي يقدمها للعمالء منحته ميزة تنافسية سواء على صعيد
نوعية املنتجات أو اخلربات املتطورة التي تلبي احتياجات العمالء ومبا يسهم يف تطوير وتنمية أعماله يف جمال التجارة اخلارجية.
قام املصرف بالرتكيز على االعتمادات املستندية لتمويل املستوردات وتوسيع شبكة البنوك املراسلة لديه خلدمة عمالئه مع كافة أنحاء العامل وذلك
متاشي ًا مع توجيهات البنك املركزي العراقي يف زيادة حجم االعتمادات املستندية يف التجارة اخلارجية ضمن الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا
اخلصوص.
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وبلغ رصيد االئتمان التعهدي ( )310.859مليون دينار نهاية عام  2017مقارنة مع ( )263.632مليون دينار لعام  2016بزيادة بنسبة ( )%17.9كما يف اجلدول
أدناه:
التسهيالت غري املباشرة (بالف دينار)
2017

النسبة من اإلجمايل

2016

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

اسم احلساب
خطابات الضمان

62،130،617

%19.99

65،404،212

%24.81

%5.01-

اعتمادات مستندية

154،331،621

%49.65

167،530،308

%63.55

%7.88-

اعتمادات واردة

94،396،800

%30.37

30،696،983

%11.64

%207.51

اجملموع

310،859،038

%100

263،631،503

%100

%17.91

حتليل املركز املايل للمصرف ونتائج أعماله
النسبة

التفاصيل

2017

2016

العائد على معدل األصول

إجمايل األرباح  /معدل األصول

%0.4

%4.2

العائد على معدل حقوق امللكية

إجمايل األرباح  /معدل االحتياطات ورأس املال

%1.0

%8.6

إجمايل األرباح  /رأس املال

%1.1

%9.4

%47.4

%49.7

نسبة التسهيالت غري العاملة

(بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%31.5

%16.1

نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري العاملة

(بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%53.3

%79.8

كفاية رأس املال

حسب تعليمات البنك املركزي

%106.65

%103.22

نسبة تغطية السيولة LCR

حسب تعليمات البنك املركزي

%122

-

نسبة صايف التمويل املستقر NSFR

حسب تعليمات البنك املركزي

%108

-

العائد لكل سهم
نسبة حقوق امللكية  /املوجودات

بيان مدى كفاية رأس املال
وضعت جلنة بازل اخلاصة بالقواعد واألنظمة واملؤشرات املالية واحملاسبية اخلاصة باجلهاز املصريف حد ًا أدنى لكفاية رأس املال بنسبة ( )%8من
إجمايل املوجودات حمسوبة على أساس أوزان خماطر حددها نظام معايري كفاية رأس املال .كما أن تعليمات البنك املركزي العراقي اعتربت احلد األدنى
املطلوب ( )%15وقانون املصارف رقم ( )94لسنة  2004حدد النسبة ( )%12فقد بلغت نسبة كفاية رأس مال املصرف يف نهاية عام .)%106.65( 2017

نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر
استناد ًا إىل قرار جملس إدارة البنك املركزي العراقي رقم ( )167لسنة  2016باعتماد نسبة تغطية السيولة ( )LCRونسبة صايف التمويل املستقر
( )NSFRكإجراء رقابي استباقي للكشف عن حجم سيولة املصرف ومدى قدرة السيولة على مواجهة التزاماته يف األمد القصري واملتوسط يف ظل
هيكل املوجودات واملطلوبات للمصرف .وعليه فقد مت اعتماد الضوابط الرقابية اخلاصة بإدارة خماطر السيولة وفق ًا ملقررات بازل  IIIوأن تطبيق هاتني
النسبتني بدء ًا بشكل فعلي يف  2017/01/01على أن تلتزم املصارف باحلدود الدنيا لكال النسبتني وكالتايل:
.1

احلد األدنى لنسبة تغطية السيولة  LCRلعام  2017هو ()%80

 .2احلد األدنى لنسبة صايف التمويل  NSFRاملستقر هو ()%100

ثالث ًا :املؤشرات االقتصادية
شهد العام  2017استمرارا للتحديات االقتصادية التي تشمل تذبذب أسعار النفط وتراجع النشاط االقتصادي يف عدد من دول العامل واملنطقة والتي
أثرت على املؤشرات االقتصادية بشكل عام وعلى حجم التجارة البينية بني العراق ودول املنطقة والعامل.
وعلى الرغم من هذه العوامل إال أن املصرف األهلي العراقي يسعى إىل لعب دور فاعل يف النشاط االقتصادي العراقي وذلك بصفته جزء ًا من القطاع
املصريف اخلاص كما يسعى إىل مواصلة حتقيق النمو من خالل زيادة عدد فروعه داخل وخارج العراق للوصول إىل شريحة أكرب من الزبائن ،وتقدمي
خدمات مصرفية متميزة ومتقدمة تتطابق واملعايري املصرفية العاملية .وكلما حتسن الوضع األمني يف املنطقة كلما انعكس إيجاب ًا على االقتصاد
بشكل يساهم يف تعزيز االستثمار يف قطاعات اإلسكان والبنى التحتية والطاقة ،إضافة إىل قطاعات صناعية خمتلفة مما يؤدي إىل توليد فرص عمل
جديدة.
إن تصدير الغاز العراقي والتوجه لزيادة القدرات التصديرية ،باإلضافة إىل االرتفاع امللحوظ يف إنتاج النفط وتصديره ،سيساهمان يف ارتفاع نسبة الدخل
ّ
القومي والتأثري إيجاب ًا على منو االقتصاد العراقي ودعم موازنة الدولة.
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سيكون لهذه املؤشرات اإليجابية أثرها على االقتصاد العراقي بحيث ستساهم يف إعادة تنشيطه خالل العام  ،2018خاصة مع التقدم الذي مت إحرازه
من أجل حتسني الوضع األمني يف العراق والتطورات اإليجابية والنجاحات الكبرية مؤخر ًا على صعيد احلرب على اإلرهاب.

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  2017على ( )0.47دينار.

السياسة احملاسبية
•

مت إعداد القوائم املالية املوحدة للمصرف وشركته التابعة وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ووفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة والتي تظهر
بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية .تطبيق ًا لتعليمات جملس إدارة البنك املركزي العراقي بتاريخ  2016/1/4بخصوص االنتقال من النظام
احملاسبي املوحد للمصارف وشركات التأمني إىل املعايري الدولية وقد قام املصرف بإصدار البيانات املالية املرحلية للنصف األول والربع الثالث من
عام  2017مراجعة من قبل مراقبي احلسابات املشرتكني وتطبيق معيار مراجعة البيانات املالية املرحلية رقم ( )2410وحسب كتاب البنك املركزي
بالعدد ( )452/2/1/9بتاريخ .2016/11/20

•

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة إن وجدت .تشمل تكلفة املمتلكات واملعدات
الكلفة املتكبدة الستبدال 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 احتساب االستهالك (باستثناء األراضي حيث أن األراضي ال تستهلك)
باستخدام طريقة القسط الثابت وفق ًا للعمر اإلنتاجي املتوقع وبنسبة  %20سنوي ًا على كافة املوجودات الثابتة وعلى املباين  %2وحسب ما جاء يف
نظام االندثار رقم ( )9لسنة .1994

•

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.

•

تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف يف قائمة املركز املايل املوحدة 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 إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت
تسجيله سابق ًا.

•

تطبيق معيار االبالغ املايل ( :)IFRS 9معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9االدوات املالية
خالل شهر متوز من العام  ،2014قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 9األدوات
املالية) والذي سيحل حمل معيار احملاسبة الدويل  39املالية (األدوات املالية :االعرتاف والقياس) وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  .9يجمع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9جميع جوانب احملاسبة الثالثة املتعلقة باألدوات املالية :التصنيف والقياس واالنخفاض
ابتداء من  1كانون الثاين 2018
يف القيمة وحماسبة التحوط .إن النسخة اجلديدة من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9تطبق على الفرتات السنوية
ً
مع السماح بالتطبيق املبكر .وحسب كتاب البنك املركزي بالعدد ( )15719/2/9بتاريخ  2017/11/05فإن جلنة التدقيق يف البنك املركزي العراقي
اقرتحت تأجيل التطبيق ملدة سنتني وأنه مييل إىل تأجيل تطبيق املعيار ملدة سنة واحدة نظر ًا للصعوبات العملية التي تواجه التطبيق .وعليه فإن
املصرف األهلي العراقي سيلتزم بتطبيق معيار اإلبالغ املايل ( )IFRS 9حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.

العقارات اململوكة والعقود التي أبرمها املصرف خالل السنة
جدول باملباين اململوكة للمصرف
البناية
بناية اإلدارة العامة والفرع الرئيسي

العنوان

نوع العقار
ملك صرف

بغداد /شارع السعدون قرب ساحة الفردوس

بناية فرع أربيل

ملك صرف

أربيل /بختياري شارع20-

بناية فرع املوصل

ملك صرف

املوصل اجلديد

بناية املنصور

ملك صرف

بغداد /املنصور
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عقود إيجار بنايات الفروع والصرافات اآللية
مبلغ العقد

اسم الشخص/الشركة

املوقع

نوع العقد

$ 65,000

إيجار سنوي

بناية فرع البصرة/العشار جماور الشركة العامة لتجارة السيارات

جمال علي فرج

$ 90,000

إيجار سنوي

بناية فرع السليمانية/شارع سامل

عبد اهلل عطية جاسم

$ 120,000

إيجار سنوي

فرع البصرة اجلديد

صباح عدنان وهبي

 22,000,000د.ع

إيجار سنوي

بناية فرع راغبة خاتون

شاكر عبد الرزاق عباس

 45,000,000د.ع

إيجار سنوي

بناية فرع كربالء/حي البلديات شارع الرتبية

حسني علي حمه امني

$ 58,000

إيجار سنوي

بناية فرع أربيل/عينكاوه

اوهام عبد عباس فخر الدين

 20,400,000د.ع

إيجار سنوي

مستودع يف شارع السعدون حمله ()102

الشركة العامة ملوانئ العراق

 7,100,000د.ع

إيجار سنوي

فرع ميناء ام قصر

فاضل علي داود

$ 54,000

إيجار سنوي

فرع جميلة

حممود هادي توفيق

 154,000,000د.ع

إيجار سنوي

فرع الكاظمية

شركة اجملال للخدمات النفطية

$ 75,000

إيجار سنوي

فرع الرميلة

خالد عباس عبود

 47,000,000د.ع

إيجار سنوي

بناية فرع النجف  /حي السالم

شركة مول املنصور

$ 9,000

إيجار سنوي

إيجار موقع صراف آيل يف مول املنصور

شركة فندق بابل

$ 6,000

إيجار سنوي

إيجار موقع صراف آيل يف فندق بابل

شركة سيتي سنرت

$ 3,300

إيجار سنوي

إيجار موقع صراف آيل يف سيتي سنرت مول

شريف عبد علي البطاط

عقود اخلدمات
اسم الشركة  /الشخص

العقــــــــــــــــــــــــــــــود

مبلغ العقد

حممود نوح اليوسف

 3,000,000د.ع

عقد صيانة املصعد اخلاص باملصرف

احملامي شمس الدين صديق نادر

$ 4,800.00

عقد حمامي املصرف

احملامي سمري عزيز

$ 4,800.00

عقد حمامي املصرف فرع أربيل

شركة سند للخدمات القانونية

$ 20,000.00

عقد استشارات قانونية

شركة االستشارات /لبنان

$ 62,174.00

عقد صيانة النظام املصريف

شركة مدار االرض /اياد سهيل عبد اهلل

$ 3,000.00

عقد صيانة نظام ترميز وإصدار الصكوك

الشركة العراقية للخدمات املصرفية

حسب نقل النقود

نقل النقد من وإىل الفروع والبنك املركزي

شركة ابناء دجله خلدمات االمن واحلماية

حسب نقل النقود

نقل النقد من وإىل الفروع والبنك املركزي

شركة أرامكس

$ 21,600.00

نقل الربيد بني اإلدارة والفروع

مركز اإليداع العراقي

 500,000د.ع

عقد صيانة نظام املساهمني

شركة رابط األرض

$ 147,692.00

عقد خطوط اتصال إنرتنت

شركة آسيا للتأمني

$ 23,709.13

تأمني مباين وموجودات املصرف

شركة آسيا للتأمني

$ 403,721.00

التأمني الصحي

شركة التأمني العراقية العامة

 5,406,000د.ع

التأمني على سيارات املصرف

شركة ستاركار للتأمني

$ 854.00

التأمني على سيارات املصرف

Crystal Call

$ 36,000.00

مركز خدمة العمالء

Mena Itech

$ 9,188.00

عقد صيانة نظام املوارد البشرية

شركة مناف للربجميات

$ 2,250.00

عقد صيانة نظام املساهمني

مركز الشوملي لتكنولوجيا املعلومات

$ 1,600.00

عقد صيانة نظام املوجودات

DOT.JO

$ 1,478.00

عقد صيانة املوقع اإللكرتوين

Access to Arabia

$ 26,497.00

خدمات مصرفية عن طريق املوقع اإللكرتوين

Access to Arabia

$ 6,347.00

خدمات مصرفية عن طريق املوبايل

AEG

$ 6,619.00

دعم خدمات سويفت

NCR

$ 51,200.00

عقد صيانة أجهزة وأنظمة الصراف اآليل

Professional for smart technology

$ 87,000.00

صيانة نظام أوراكل

Jordan business System

$ 4,686.00

عقد صيانة أجهزة شبكات Cisco
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عقود اخلدمات
اسم الشركة  /الشخص

العقــــــــــــــــــــــــــــــود

مبلغ العقد

شركة اسناد لتكنولوجيا املعلومات

$ 6،845.00

عقد نظام تشفري الربيد اإللكرتوين

شركة اخلدمات الفنية للكومبيوتر

$ 56,577.00

عقد رخص مايكروسوفت

01 system

$ 24,470.00

عقد نظام ارشفة املعلومات

شركة اسناد لتكنولوجيا املعلومات

$ 20,000.00

عقد رخص نظام Citrix

شركة O3 Telecom

$ 1,920.00

عقد جتهيز خدمة اإلنرتنت

Alsard fiber

$ 1,800.00

عقد جتهيز خدمة اإلنرتنت

Damamax

$ 67,289.72

عقد جتهيز خدمة اإلنرتنت

Ilevent
Zajil

$ 239,670.67

عقد جتهيز خدمة اإلنرتنت

$ 69,344.00

عقد جتهيز خدمة اإلنرتنت

رمضان عبد اهلل سوارة

 1,800,000د.ع

عقد عامل النباتات

DZHAMILIA ABDULAEVA

$ 7,200.00

عقد عامل النظافة

شركة جوهرة االمني

 114,000,000د.ع

عقد تنظيف اإلدارة العامة

فراس شيت

 6,000,000د.ع

عقد خدمات تنظيف وضيافة

وعد حمو

 6,000,000د.ع

عقد خدمات تنظيف وضيافة

شركة اجملال للخدمات

$ 40,000.00

عقد خدمات وحراسة

Capital Intelligence

€ 25,000.00

عقد تقييم املصارف

االستريادات والتصدير
ال توجد أية استريادات أو صادرات خالل السنة املالية .2017

أثر التسعرية على املصرف
يعد املصرف واستناد ًا لقرار جملس اإلدارة جدو ًال بأسعار العمليات املصرفية ويتم تعديله بني حني وآخر وفق ًا للظروف والتطورات املصرفية السائدة
يف العراق ومبا ينسجم مع تعليمات البنك املركزي.

مبالغ الدعاية والسفر واإلعالن والضيافة:
بلغ جمموع املصروفات لألغراض املبينة يف اجلدول أدناه ( )680.523ألف دينار لغرض دعم اخلدمات املقدمة للمصرف:
املصاريف (بااللف دينار)
اسم احلساب
دعاية وإعالن

2017

252،141

2016

301،824

الضيافة

28،933

15،775

السفر واإليفاد

399،449

385،042

اجملموع

680،523

702،641

الدعوى القضائية املقامة على املصرف
يوجد قضايا مقامة على املصرف وذلك ضمن النشاط الطبيعي وكالتايل:
•

من قبل وزارة التخطيط  -اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية مببلغ  6.220.000ألف دينار عراقي ،ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين
للمصرف .فإن موقف املصرف يف هذه القضية متوسط وقد مت أخذ خمصص بقيمة  2.828.239ألف دينار عراقي والذي ميثل الفرق بني املبلغ
املدفوع من الشركة مصدرة اخلطاب ومبلغ املطالبة حلني االنتهاء من مرحلة التمييز وكما هو مذكور يف األيضاح رقم (.)14

•

من قبل حمافظة البصرة وذلك باملطالبة بدفع قيمة كفالة حسن التنفيذ التي أصدرها املصرف األهلي العراقي لصالح شركة انوار سورى مببلغ
 6.284.975ألف دينار عراقي ،ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف فإنه من املستبعد أن يرتتب على املصرف أية التزامات مقابل هذه
القضية نظر ًا لصدور قرار بتاريخ ( 2017/ 10 / 9لصالح املصرف) علم ًا بأن القرار خاضع لالستئناف من قبل احملافظة.
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إفصاح عن فروع املصرف يف املناطق الساخنة
ميتلك املصرف فرع يف مدينة املوصل بإجمايل موجودات تقل عن ( )%0.5من إجمايل موجودات املصرف نظر ًا لعدم استقرار الوضع األمني يف مدينة
املوصل وعدم تأكد املصرف من سالمة النقد املوجود يف الفرع قام املصرف بأخذ خمصص بكامل مبلغ النقد يف الصندوق املوجود يف الفرع.

تقييم املصرف من قبل وكالة التقييم الدولية (:)Capital Intelligence
بناء على تقييم أداء املصرف املايل وفق ًا للبيانات املالية املعدة
حافظ املصرف على تقييم للقوة املالية ( )Financial Strengthبدرجة ( )BBوذلك ً
وفق ًا ملعايري احملاسبة الدولية.

التغيريات واألحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية:
ال يوجد أية تغيريات أو أحداث جوهرية تؤثر على البيانات املالية للمصرف

املدير املفوض
امين عمران ابو دهيم

رئيس جملس اإلدارة
طلالل فرن الفيصل
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية

تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31
حتية وتقدير....
تنفيذ ًا ألحكام املادة  24من قانون املصارف رقم  24لسنة  2004وموافقة الهيئة العامة للمصرف بتشكيل جلنة مراجعة احلسابات من أعضاء جملس
بأن اللجنة
اإلدارة برئاسة السيد (منري أحمد القوقا) وعضوية كل من السيد (أمين أبودهيم) والسيد (سردار مرزا حممود) ويسرنا أن نعلن حلضراتكم ّ
مارست عملها مع مراقبي حسابات مصرفنا املشرتكني (السيدة ريا عبد األمري الـكرناوي-حماسب قانوين ومراقب حسابات والسيد 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 من ضمنها جداول املقارنة الشهرية ألرصدة موازين املراجعة التجميعية واجلداول اخلاصة باملصروفات واإليرادات املرسلة إىل البنك
املركزي من قبل دائرة الرقابة املالية يف املصرف والتقارير املقدمة من قسم الرقابة الداخلية ومراقب االمتثال الشهرية والفصلية وتدقيق البيانات
املالية واحلسابات اخلتامية ملصرفنا للسنة املنتهية يف  2017/12/31وتقرير 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 واملراجعة املعرتف بها وطني ًا واملقررة
وبناء على ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ونود أن نب ّين اآلتي:
ً
وأن هذه
 .1أن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية وحماسبية يعكس بصورة شاملة مسرية املصرف خالل السنة موضوعة التدقيق ّ
املعلومات ال تخالف أحكام القوانني والتشريعات املالية السائدة.
 .2أن 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 وإنها على قدر ما تضمنه من مؤشرات وبيانات مالية تعرب بصورة واضحة وعادلة عن الوضع املايل للمصرف ونتائج تدفقاته النقدية للسنة
املنتهية يف .2017/12/31
 .3الحظت اللجنة حرص املصرف على تطبيق ضوابط الالئحة اإلرشادية الصادرة عن البنك املركزي العراقي للنشاط االئتماين والنشاطات املصرفية
األخرى.
اطلعت اللجنة على التقرير املشرتك ملراقبي احلسابات (السيدة ريا عبد األمري الـكرناوي والسيد وليد زغري كاظم املنصور) الذي تناول نشاط
ّ .4
ً
مؤكدة سالمة كافة إجراءاته التي متت استناد ًا إىل معايري وقواعد احملاسبة الدولية والوطنية.
املصرف
وأن كافة
 .5من خالل مراجعتنا حسابات املصرف مل يثبت لنا ما يدل على أن املصرف قام بعمليات غسل األموال أو مارس عمليات متويل اإلرهاب ّ
العمليات تتماشى وقانون غسل األموال رقم  39لسنة .2004
ومن اهلل التوفيق وتقبلوا فائق التقدير....

رئيس جلنة مراجعة احلسابات
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تقرير مراقبي احلسابات املشرتك

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 /م 2017 /24/
التاريخ2018 / 2 / 11 :

إىل السادة مساهمي املصرف األهلي العراقي (شركة مساهمة خاصة)
م  /التقرير املشرتك ملراقبي احلسابات عن البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  / 31كانون األول 2017 /
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  2017وقوائم الدخل املوحدة والدخل الشامل املوحدة والتغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخص ًا ألهم السياسات احملاسبية ،ولدينا اإليضاحات التالية:

أو ًال  -مسؤولية اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة
إن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا 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
ً

ثاني ًا  -مسؤولية مدققي احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استناد ًا إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا 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 بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة .تعتمد اإلجراءات التي يتم اختيارها
على تقدير مدققي احلسابات مبا يف ذلك تقييم خماطر احتواء القوائم املالية املوحدة على أخطاء جوهرية سواء الناجتة عن االحتيال 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:
أ .تطبيق معايري احملاسبة الدولية:
قام املصرف بإعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية كما يف  31كانون األول  2017باإلضافة ألرقام املقارنة للسنة املنتهية
كما يف  31كانون األول 2016
ب .تسعري املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات:
مت تسعري كل من املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات الناجمة خالل السنة موضوع التدقيق بالعملة األجنبية بسعر التحويل البالغ ( )1240دينار
لكل دوالر أمريكي حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.
ج .التخصيصات االئتمانية:
.١

مت زيادة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها املدور من السنة السابقة مبقدار ( )8.781.059ألف دينار ليصبح الرصيد ( )27.113.705ألف دينار.

 .٢مت زيادة خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع املدور من السنة السابقة مبقدار ( )4.898.892ألف دينار ليصبح الرصيد ( )11.010.227ألف دينار.
د .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 .علم ًا بأنه قد مت التحقق من سالمة عمليات
املصرف يف متويل التجارة اخلاجية (احلواالت واالعتمادات املستندية) وفق ًا ملعيار التدقيق الدويل ( )4400القابل للتطبيق ،حيث مت تزويد البنك املركزي
العراقي  /دائرة مراقبة الصريفة بتقارير شهرية والتي كانت مطابقة مع نشرات مزاد العملة للبنك املركزي العراقي لكل شهر.
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هـ .تقرير مراقب االمتثال:
مت االطالع على تقارير مراقب االمتثال عن نشاط املصرف للسنة موضوعة التدقيق وكانت طبق ًا ملتطلبات البنك املركزي العراقي.
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 ( )%106.65وذلك استناد ًا إىل املادة رقم ( )16من قانون املصارف رقم ( )94لسنة .2004
ز .البيانات املالية املرحلية:
مت مراجعة القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة للمصرف للفصول (األول ،الثاين ،الثالث) وفق ًا ملعيار التدقيق الدويل ( )2410املتعلق مبراجعة
البيانات املالية املرحلية .وقد مت إصدار البيانات املالية املرحلية للنصف األول والربع الثالث من عام  2017مراجعة من قبلنا وحسب كتاب البنك املركزي
بالعدد ( )452/2/1/9بتاريخ .2016/11/20
ح .املالحظات األخرى:
•

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 نظر ًا لعدم استقرار الوضع األمني 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.

•

أن أرصدة املصرف لدى فروع البنك املركزي يف كل من أربيل والسليمانية مل يتم استغاللها (مت تقييد استخدامها) يف العمليات علم ًا بعدم وجود
أي قيود رسمية على هذه األرصدة مع اإلشارة إىل أنه وخالل شهر آب  2017استلم املصرف مبلغ  3.2مليون دوالر أمريكي باإلضافة إىل مبلغ 36.5
مليار دينار عراقي من أرصدته لدى فرع البنك املركزي العراقي يف أربيل.

•

أن اجملموعة الدفرتية املستخدمة من قبل املصرف تستخدم على احلاسبة اإللكرتونية وكانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وأن 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 وبإشرافنا وأن نتائج اجلرد جاءت مطابقة للسجالت املساعدة وقد مت تقييم هذه
املوجودات وفق ًا لألسس واألصول واملبادئ احملاسبية املعتمدة.

•

أن تقرير اإلدارة السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسرية املصرف خالل السنة موضوعة التدقيق وأنه ال يتضمن ما يخالف أحكام القوانني
والتشريعات النافذة.

ثالث ًا  -الـــرأي
بناء على ماتقدم يف تقريرنا هذا من إيضاحات ومالحظات فإن القوائم قد مت تنظيمها وفق ًا ملعايريالتقارير املالية الدولية والتشريعات املرعية وأنها
ً
تعرب بصورة واضحة وعادلة عن الوضع املايل املوحد للمصرف كما يف  2017/12/31ونتائج النشاط والتدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية بذلك
التاريخ.

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 اإلجازة )278( :الصنف األول

رقم اإلجازة )243( :الصنف األول

التاريخ  11شباط 2018
بغداد  -العراق
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البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول 2017
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

إيضاحات

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

3

270,947,891

308,745,185

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

4

128,639,652

59,072,551

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

5

134,355,735

124,682,911

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

6

1,622,963

1,615,153

ممتلكات ومعدات ،صايف

7

13,924,981

14,235,591

موجودات غري ملموسة ،صايف

8

3,170,775

2,525,373

موجودات أخرى

9

50,551,754

67,970,269

603,213,751

578,847,033

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

10

284

13,917,534

ودائع العمالء

11

183,885,472

148,099,533

تأمينات نقدية

12

118,920,972

115,770,965

قرض البنك املركزي العراقي

13

3,200,000

1,800,000

خمصصات متنوعة

14

2,828,239

-

خمصص ضريبة الدخل

15

2,911,030

4,279,393

مطلوبات أخرى

16

5,763,103

7,140,725

317,509,100

291,008,150

جمموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال

17

250,000,000

250,000,000

احتياطي إجباري

18

3,987,189

3,838,918

احتياطي خماطر مصرفية عامة

18

3,525,374

3,542,699

احتياطي توسعات

18

4,000,000

4,000,000

()146,740

()154,550

احتياطي التغري يف القيمة العادلة
أرباح (خسائر) مدورة

24,338,828

26,611,816

جمموع حقوق املساهمني

285,704,651

287,838,883

جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

603,213,751

578,847,033

املدير املايل
حسني علي حممد الزبيدي

املدير املفوض
امين عمران ابو دهيم

وليد زغري كاظم املنصور
حماسب قانوين ومراقب حسابات

ريا عبد االمري الكرناوي
احملاسب القانوين ومراقب احلسابات
خضوعا لتقريرنا املرقم م /م 2017 /24/
واملؤرخ يف 2018/02/11
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قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
إيضاحات

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

19

7,121,426

12,439,002

20

()3,721,715

()3,633,506

3,399,711

8,805,496

31,153,175

23,226,907

صايف إيرادات الفوائد والعموالت

34,552,886

32,032,403

صايف أرباح حتويل عمالت أجنبية

2,340,013

12,192,535

إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
صايف إيرادات الفوائد
صايف إيرادات العموالت

21

صايف أرباح العمليات االَخرى

394,391

561,110

صايف إيرادات التشغيل

37,287,290

44,786,048

رواتب ومنافع املوظفني

22

()6,945,575

()6,240,791

مصاريف تشغيلية أخرى

23

()9,470,175

()7,969,626

استهالكات وإطفاءات

8 ،7

()2,224,086

()2,577,492

خمصصات متنوعة

24

()2,828,239

-

مصروف تدين العقارات املستملكة

24

()1,155,003

-

خمصص خسائر ائتمان حممل

5

()8,842,837

()251,729

إجمايل املصاريف

()31,465,915

()17,039,638

صايف الدخل للفرتة قبل ضريبة الدخل

5,821,375

27,746,410

()2,963,417

()4,244,609

2,857,958

23,501,801

ضريبة الدخل

15

صايف دخل الفرتة

فلس/دينار
حصة السهم من ربح الفرتة

25

0.011

فلس/دينار

0.094
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البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

صايف دخل الفرتة

2,857,958

23,501,801

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,810

()15,595

خسائر شاملة أخرى للفرتة مدرجة ضمن حقوق املساهمني

7,810

()15,595

جمموع الدخل الشامل للفرتة

2,865,768

23,486,206

إيرادات شاملة أخرى قابلة إلعادة تصنيفها يف قائمة الدخل يف فرتات الحقة
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أرباح مدورة

احتياطي توسعات

احتياطي القيمة
العادلة

احتياطيات أخرى

احتياطي خماطر
مصرفية عامة *

احتياطي
إجباري

رأس املال

قائمة التغري يف حقوق املساهمني املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017

 31كانون األول 2017

جمموع حقوق
املساهمني

الرصيد يف  1كانون الثاين 2017

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

جمموع الدخل الشامل للفرتة

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

-

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

250,000,000

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

-

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,838,918

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

-

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,542,699

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

-

توزيعات نقدية

حتويالت لالحتياطيات

-

-

-

()154,550

148,271

-

()17,325

4,000,000
-

2,857,958
7,810

26,611,816
-

2,857,958
()5,000,000
()130,946

الرصيد يف  31كانون األول 2017

287,838,883
()5,000,000
7,810

250,000,000

رأس املال

3,987,189
احتياطي
إجباري

3,525,374
احتياطي خماطر
مصرفية عامة *

احتياطيات أخرى

()146,740
احتياطي القيمة
العادلة

4,000,000
احتياطي توسعات

24,338,828
أرباح مدورة

285,704,651

 31كانون األول 2016

جمموع حقوق
املساهمني

الرصيد يف  1كانون الثاين 2016

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

250,000,000

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

2,653,865

حتويالت لالحتياطيات

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

3,813,339

جمموع الدخل الشامل للفرتة

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

8,226

-

-

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

()138,955

1,185,053

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

4,000,000

()270,640

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

4,016,202

()8,226

دينار عراقي
(بآالف الدنانري)

264,352,677

-

250,000,000

()15,595

3,838,918

-

3,542,699

-

-

()906,187

()154,550

23,501,801
4,000,000

()15,595
26,611,816

287,838,883

23,501,801

الرصيد يف  31كانون األول 2016

*

وفق ًا لالئحة اإلرشادية للبنك املركزي العراقي يتم احتجاز مانسبته  ٪2من التسهيالت االئتمانية غري املباشرة بعد استبعاد التأمينات النقدية اخلاصة بها.

التقرير السنوي  - 2017املصرف األهلي العراقي
البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية
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البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
إيضاحات

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

األنشطة التشغيلية

5,821,375

ربح الفرتة قبل الضريبة

27,746,410

تعديالت لبنود غري نقدية:
استهالكات واطفاءات

2,224,086

2,577,492

مصروف تدين العقارات املستملكة وخمصصات متنوعة

3,983,242

-

خمصص خسائر ائتمان حممل

8,842,837

251,729

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات

20,871,540

30,575,631

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

()18,515,660

54,581,164

النقص (الزيادة) يف املوجودات األخرى

16,263,511

()39,919,286

الزيادة (النقص) يف ودائع العمالء

35,785,940

()23,982,197

الزيادة يف التأمينات النقدية

3,150,007

47,442,413

الزيادة (النقص) يف املطلوبات األخرى

()1,377,622

1,674,194

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية قبل الضرائب

56,177,716

70,371,919

الضرائب املدفوعة

()4,331,780

()1,870,739

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية

51,845,936

68,501,180

األنشطة االستثمارية
شراء موجودات غري ملموسة

()645,403

-

شراء ممتلكات ومعدات

()1,913,476

()2,549,819

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()2,558,879

()2,549,819

الزيادة يف األموال املقرتضة

2,000,000

1,000,000

املسدد من األموال املقرتضة

()600,000

()200,000

أرباح موزعة

()5,000,000

-

صايف التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

()3,600,000

800,000

األنشطة التمويلية

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

45,687,057

66,751,361

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

353,900,202

287,148,841

399,587,259

353,900,202

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017

معلومات 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 اإلحدى
عشرة املنتشرة داخل العراق باإلضافة إىل تقدمي خدمات الصريفة وخدمات الوساطة املالية.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس إدارة املصرف يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ  29آذار .2018

 .2السياسات احملاسبية الهامة
 2-1أسس 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 باستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 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.

 2-2أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمصرف والشركة التابعة له واخلاضعة لسيطرته كما يف  31كانون األول  .2017مت 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  2017مليار دينار عراقي ( :2016مليار 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.

 3-2التغيريات يف السياسات احملاسبية
ان السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون
ابتداء من  1كانون الثاين :2017
األول  ،2016باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية
ً
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (" )7قائمة التدفقات النقدية" اإلفصاحات
تشمل التعديالت احملدودة ما تعلق بإضافة بعض اإليضاحات حول املطلوبات الناجتة عن األنشطة التمويلية والتي تشمل التغريات النقدية وغري
النقدية (مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية) .مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (" )12ضريبة الدخل" :االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن اخلسائر غري املعرتف بها
تشمل التعديالت احملدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل وإذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي ميكن االستفادة منها لتخفيض الفروقات
الزمنية املؤقتة عند عكسها .باإلضافة إىل بعض التعديالت احملدودة األخرى ،مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد
إن املعايري املالية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة مدرجة أدناه ،وسيقوم البنك بتطبيق
ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
هذه التعديالت
ً
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معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9األدوات املالية
خالل شهر متوز من العام  ،2014قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 9األدوات املالية)
والذي سيحل حمل معيار احملاسبة الدويل  39املالية (األدوات املالية :االعرتاف والقياس) وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  .9يجمع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9جميع جوانب احملاسبة الثالثة املتعلقة باألدوات املالية :التصنيف والقياس واالنخفاض يف القيمة
ابتداء من  1كانون الثاين  2018مع السماح
وحماسبة التحوط .إن النسخة اجلديدة من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9تطبق على الفرتات السنوية
ً
فإن جلنة التدقيق يف البنك املركزي العراقي اقرتحت تأجيل
بالتطبيق املبكر .وحسب كتاب البنك املركزي بالعدد ( )15719/2/9بتاريخ ّ 2017/11/05
فإن املصرف األهلي
وعليه
التطبيق.
تواجه
التي
العملية
للصعوبات
التطبيق ملدة سنتني وأنه مييل إىل تأجيل تطبيق املعيار ملدة سنة واحدة بالنظر
ّ
العراقي سيلتزم بتطبيق معيار اإلبالغ املايل ( )IFRS 9حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم ( )15املعاجلة احملاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار على جميع املنشآت التي تدخل يف
عقود لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعايري أخرى مثل معيار احملاسبة الدويل رقم ( )17اإليجارات.
يحل هذا املعيار بد ًال من املعايري والتفسريات التالية:
•

معيار احملاسبة الدويل رقم ( )11عقود اإلنشاء.

•

معيار احملاسبة الدويل رقم ( )18اإليراد.

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء.

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات.

•

تفسري جلنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل األصول من العمالء.

•

التفسري ( )31اإليراد عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية.

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل ( :)28بيع أو حتويل املوجودات بني املستثمر وشركاته احلليفة أو مشاريعه
املشرتكة
تركز التعديالت على التناقض بني معيار التقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة التابعة والناجتة
عن عملية بيع أو حتويل االستثمار يف الشركة التابعة إىل شركة حليفة أو مشاريع مشرتكة .توضح التعديالت أنه يتم االعرتاف بكامل األرباح أو اخلسائر
الناجتة عن بيع أو حتويل األصول التي ينطبق عليها تعريف املنشأة  -وفق ًا ملعيار التقارير الدولية ( - )3بني املستثمر والشركة احلليفة أو املشاريع
املشرتكة .يف حني يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو حتويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة بني املستثمر والشركة
احلليفة أو املشاريع املشرتكة إىل مدى حصة املستثمر يف الشركة احلليفة أو املشاريع املشرتكة.
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 معاملة 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.
معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16عقود اإليجار
قام جملس معايري احملاسبة الدويل بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم (" )16عقود اإليجار" خالل كانون الثاين  2016الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقياس
والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( .)17وفق ًا لذلك،
املؤجر يستمر يف تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار متويلية ،بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود بشكل
خمتلف.
يتطلب معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم ( )16من املستأجر أن يقوم باالعرتاف باألصول وااللتزامات جلميع عقود اإليجار التي تزيد مدتها عن 12
شهر ًا ،إال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االعرتاف بحقه يف استخدام األصل واملتمثل يف االعرتاف باألصل املستأجر وااللتزام
الناجت املتمثل بدفعات اإليجار.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2019مع السماح بالتطبيق املبكر.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )17عقود التأمني
يقدم املعيار منوذج ًا شام ًال لالعرتاف والقياس والعرض واإليضاحات املتعلقة بعقود التأمني .ويحل هذا املعيار حمل معيار التقارير املالية الدولية ()4
عقود التأمني .ينطبق املعيار على جميع أنواع عقود التأمني (مثل عقود احلياة وغريها من عقود التأمني املباشرة وعقود إعادة التأمني) دون النظر
للمنشأة املصدرة لعقد التأمني ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات املالية التي حتمل خاصية املشاركة .إن اإلطار العام للمعيار يتضمن
استخدام طريقة الرسوم املتغرية وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبار ًا من  1كانون الثاين  ،2021مع السماح بالتطبيق املبكر.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (- )40حتويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على البنك حتويل (إعادة تصنيف) العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ أو التطوير إىل أو من بند االستثمارات العقارية.
تنص التعديالت أن التغري يف استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (أو 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.
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 عن 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 ،أو السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم ( )9بإعادة تصنيف الربح أو اخلسارة
الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من األرباح واخلسائر إىل الدخـل الشامل كما لو أن املنشأة طبقت معيار احملاسبة الدويل رقم ()39
على هذه املوجودات املالية.
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 األويل 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 أو 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.
تفسري رقم ( - )23جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية  -عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسري املعاجلة احملاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق معيار احملاسبة
الدويل ( .)12ال ينطبق التفسري على الضرائب والرسوم غري املتضمنة يف نطاق معيار احملاسبة الدويل ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات
املتعلقة باملعاجلات الضريبية غري املؤكدة .يجب على املنشأة حتديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معاجلة ضريبية غري مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع
معاجلات ضريبية أخرى.
يتم تطبيق هذا التفسري للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2019مع وجود إعفاءات حمددة للتطبيق.
ملخص 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).
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استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة اجملموعة القيام بتقديرات وإجتهادات تؤثر يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر يف اإليرادات واملصاريف واخملصصات وكذلك يف بنود
الدخل الشامل األخرى ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة اجملموعة 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 االئتمانية :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 اعتمادا 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 وفقا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبية.

•

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واإلطفاءات السنوية اعتماد ً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 االلتزامات استناد ًا لرأي املستشار القانوين للمجموعة.

•
•

•

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 ،األرصدة 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 االئتمانية املباشرة إذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للمجموعة وعندما يتوفر دليل موضوعي
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 وفقا لتعليمات البنك املركزي العراقي.

•

يتم شطب التسهيالت االئتمانية اخملصص لها يف حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص وفق ًا لتعليمات البنك
املركزي 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 إدارة املصرف وفق ًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من
أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يتم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالتكلفة مضاف ًا إليها مصاريف االقتناء وتطفأ العالوة  /اخلصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة؛ قيد ًا على أو
حلساب الفائدة؛ ونزول أية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها يؤدي إىل عدم إمكانية اسرتداد األصل أو جزء منه؛ ويتم قيد أي تدين يف قيمتها يف
قائمة الدخل.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر
الفائدة األصلي.
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ال يجوز إعادة تصنيف أية موجودات من /إىل هذا البند إال 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 تتفق مع منوذج األعمال اخلاص باملوجودات املالية بالكلفة املطفأة ،أو تلك التي اختار املصرف عند شرائها تصنيفها بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل ،يتم 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 األجنبية ،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.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
ميكن للمصرف أن يختار بشكل نهائي ،على أساس كل أداة مالية على حدة أن يصنّف 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 األجنبية ،ويف حال مت 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 إىل 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 املصرف بقياس األدوات املالية مثل املشتقات 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 املشاركني يف
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 املنشأة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزامات باستخدام االفرتاضات التي سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري املوجودات
أو يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة املشاركني يف السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام
املوجودات بأفضل استخدام أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام.

•

يقوم املصرف باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفري املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام املدخالت
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 إذا كانت هنالك مؤشرات على
تدين يف قيمتها إفرادي ًا أو 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 احلالية للتدفقات النقدية
املتوقعة خمصومة بسعر الفائدة األصلي.

•

يتم تسجيل التدين يف قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل أي وفرة يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين السابق يف املوجودات ألدوات الدين املالية يف
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.
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املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة إن وجدت .تشمل تكلفة املمتلكات واملعدات
الكلفة املتكبدة الستبدال أي من مكونات املمتلكات واملعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا حتققت شروط االعرتاف .يتم
إثبات جميع النفقات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة عند حتققها .يتم احتساب االستهالك (باستثناء 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 إلكرتونية

5

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 االستهالك 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 مادي إىل
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 حول
السيطرة على هذا األصل.
عندما َيقوم املصرف بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ومل يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة اخملاطر واملزايا الهامة لألصل أو حتول
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 إلغاؤه 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
.1

يتم قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل العام بأسعار الصرف السائدة كما يف تاريخ إجراء املعامالت.

 .2يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة.
 .3يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
 .4يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
 .5يتم 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 املصرف التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد االلتزامات
حمتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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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 اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف القوائم املالية
املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب 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 أو كلي ًا.
وفاء لديون مستحقة
املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف
ً
تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف يف قائمة املركز املايل املوحدة 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 إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت تسجيله
سابق ًا.

 .3نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

نقد يف اخلزينة

23,816,623

17.057.665

خمصص النقد يف الصندوق لدى فرع املوصل*

()378,408

()379.550

أرصدة لدى البنك املركزي العراقي
حسابات جارية**

243,173,939

292.067.069

احتياطيات تأمينات خطابات ضمان***

4,335,737

-

اجملموع

270,947,891

308.745.184

*

نظرا لعدم استقرار الوضع األمني 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  24.425الف دينار عراقي و 285ألف دوالر.

** بلغت أرصدة املصرف األهلي العراقي لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ  109.379.252ألف دينار عراقي
و 56.124.255ألف دينار عراقي على التوايل كما يف  31كانون األول  31( 2017كانون األول  150.890.341 :2016ألف دينار عراقي و 57.906.656ألف
دينار عراقي على التوايل) ونظر ًا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فإن عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية
حمدودة،علم ًا بعدم وجود أي قيود رسمية على هذه األرصدة مع اإلشارة إىل أنه وخالل شهر آب  2017استلم املصرف مبلغ  3.2مليون دوالر أمريكي
باإلضافة إىل مبلغ  36.5مليار دينار عراقي من أرصدته لدى فرع البنك املركزي العراقي يف أربيل.
** تشمل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي متطلبات االحتياطي النقدي البالغ  2.217.632ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  :2016( 2017مبلغ
 5.711.555ألف دينار عراقي) حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي وال ميكن للمصرف التصرف بها ،ونظر ًا لعدم إمكانية استغالل
األرصدة يف فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية فقد قام املصرف مبخاطبة البنك املركزي العراقي إلطالق جزء من
االحتياطي القانوين وقد صدر قرار جملس إدارة البنك املركزي رقم ( )150لسنة  2016بتاريخ  2016/11/14باملوافقة على إطالق جزء من االحتياطي
القانوين ومبا اليتجاوز نسبة  %75منه على أن يستمر املصرف بإرسال تقرير االحتياطي اإللزامي الشهري إىل البنك املركزي وحسب تقومي االحتياطي
اإللزامي ومبوجب النسب املثبتة فيه.
*** حسب تعليمات البنك املركزي العراقي الصادرة بتاريخ  29أيار  2017مت البدء بحجز مبالغ احتياطيات تأمينات خطابات الضمان حيث بلغت هذه
االحتياطيات  4.335.737ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  .2017حيث حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي ألغراض مواجهة العجز
يف تغطية خطابات الضمان املطالب بها وغري املسددة وال ميكن للمصرف التصرف بها.
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 .4أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

بنـوك ومؤسسـات مصرفية حملية

41,457,292

19,481,357

بنــــوك ومؤسسـات مصرفية خارجية

87,182,360

39,591,194

اجملموع

128,639,652

59,072,551

 .5تسهيالت ائتمانية مباشرة .صايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

قروض ممنوحة *

164,684,688

144,071,384

حسابات جارية مدينة

7,780,773

5,041,302

كمبياالت خمصومة

14,206

14,206

اجملموع

172,479,667

149,126,892

فوائد معلقة (إيضاح  6أ)

()11,010,227

()6,111,335

خمصص تدين التسهيالت االئتمانية (إيضاح  6ب)

()27,113,705

()18,332,646

الرصيد نهاية الفرتة  /السنة

134,355,735

124,682,911

*

تظهر القروض املمنوحة بالصايف بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدم ًا والبالغة ( 822.766ألف دينار عراقي) كما يف  31كانون األول  :2016( 2017مبلغ
 650.809الف دينار عراقي).

بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة  61.893.373ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  29.077.172 :2016( 2017مبلغ ألف دينار عراقي) .أي ما
نسبته ( )٪38.88من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة (.)٪19.50 :2016
بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  50.883.146ألف دينـار عراقي كما يف  31كانون األول  :2016( 2017مبلغ 22.965.837
ألف دينار عراقي) أي ما نسبته ( )٪31.51من رصيد التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة (.)%16.06 :2016
بلغت الديون املشطوبة  32.198ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  2016:11.550.339( 2017ألف دينار عراقي).
أ .الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
 31كانون األول 2017
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

2,177,634

3,933,701

-

6,111,335

الفوائد املعلقة خالل السنة

248,426

4,668,936

1,219

4,918,581

فوائد معدومة حماسبي ًا

()15,555

-

-

()15,555

فروقات أسعار صرف

()1,473

()2,661

-

()4,134

رصيد نهاية السنة

2,409,032

8,599,976

1,219

11,010,227
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 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

فوائد معدومة حماسبي ًا

()5,774,704

-

()5,774,704

فروقات أسعار صرف

13,951

46,452

60,403

رصيد نهاية السنة

2,177,634

3,933,701

6,111,335

ب .خمصص تدين التسهيالت االئتمانية:
فيما يلي احلركة على خمصص تدين التسهيالت االئتمانية:
 31كانون األول 2017
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

2,261,153

16,068,471

3,022

18,332,646

اخملصص للسنة

()108,999

8,944,203

7,633

8,842,837

خمصص معدوم حماسبي ًا

()32,198

-

-

()32,198

فروقات ترجمة عمالت

()3,648

()25,932

-

()29,580

رصيد نهاية السنة

2,116,308

24,986,742

10,655

27,113,705

 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

519,988

()271,281

3,022

251,729

خمصص معدوم حماسبي ًا

()5,775,636

-

-

()5,775,636

فروقات ترجمة عمالت

64,618

140,466

-

205,084

رصيد نهاية السنة

2,261,153

16,068,471

3,022

18,332,646

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االَخر
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

أسهم شركات  -مدرجة يف األسواق املالية

250,283

242,473

أسهم شركات  -غري مدرجة يف األسواق املالية

1,372,680

1,372,680

اجملموع

1,622,963

1,615,153
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فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رصيد أول املدة

1,615,153

1,630,748

التغري يف القيمة العادلة

7,810

()15,595

الرصيد يف نهاية الفرتة  /السنة

1,622,963

1,615,153

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

 .7ممتلكات ومعدات ،صايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

أراضـي

مبانـــي

معـدات وأجهزة واثاث

وسائط نقـل

اجملموع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التكلفــة:
بداية السنة

7,791,950

1,719,647

6,779,765

205,576

16,496,938

إضافات

820,770

-

1,868,582

34,459

2,723,811

استبعادات

-

-

()2,588

-

()2,588

نهاية السنة

8,612,720

1,719,647

8,645,759

240,035

19,218,161

االستهالك املرتاكم:
بداية السنة

-

242,212

3,481,056

187,659

3,910,927

احململ للسنة

-

34,393

1,599,720

14,591

1,648,704

استبعادات

-

-

()2,279

-

()2,279

نهاية السنة

-

276,605

5,078,497

202,250

5,557,352

صايف القيمة الدفرتية

8,612,720

1,443,042

3,567,262

37,785

13,660,809

مشاريع حتت التنفيذ**

-

-

264,172

-

264,172

صايف القيمة الدفرتية

8,612,720

1,443,042

3,831,434

37,785

13,924,981

** متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة الرتكيبات والتجهيزات وأعمال التجديد للمواقع التي سيتم بها فتح فروع جديدة للمصرف.
 31كانون األول 2016

أراضـي

مبانـــي

معـدات وأجهزة واثاث

وسائط نقـل

اجملموع

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

التكلفــة:
بداية السنة

7,791,950

1,719,647

4,885,917

205,575

14,603,089

إضافات

-

-

2,064,751

-

2,064,751

استبعادات

-

-

()170,902

-

()170,902

نهاية السنة

7,791,950

1,719,647

6,779,766

205,575

16,496,938

االستهالك املرتاكم:
بداية السنة

-

207,725

2,342,730

163,071

2,713,526

احململ للسنة

-

34,487

1,306,979

24,587

1,366,053

استبعادات

-

-

()168,652

-

()168,652

نهاية السنة

-

242,212

3,481,057

187,658

3,910,927

صايف القيمة الدفرتية

7,791,950

1,477,435

3,298,709

17,917

12,586,011

مشاريع حتت التنفيذ**

311,000

499,729

838,851

-

1,649,580

صايف القيمة الدفرتية

8,102,950

1,977,164

4,137,560

17,917

14,235,591

** متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة الرتكيبات والتجهيزات وأعمال التجديد للمواقع التي سيتم بها فتح فروع جديدة للمصرف
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 .8موجودات غري ملموسة ،صايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

1,695,690

1.569.284

إضافات

257,885

1.337.847

اإلطفاء للسنة

()575,382

()1.211.440

رصيد نهاية السنة

1,378,193

1.695.691

مشاريع حتت التنفيذ*

1,792,582

829.682

رصيد نهاية السنة

3,170,775

2.525.373

*

متثل مشاريع حتت التنفيذ تكلفة شراء وحتديث برجميات املصرف التي مل يتم تفعيلها بعد.

 .9موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

تأمينات لدى الغري

39,116,708

51,494,574

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة بالصايف*

7,147,665

7,549,280

فوائد وإيرادات برسم القبض

2,626,664

5,811,664

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

858,043

583,663

حسابات املقاصة

729,405

2,179,333

سلف ألغراض النشاط

40,905

25,723

سلف موظفني

753

753

نفقات قضائية

-

320,379

أخرى

31,611

4,900

اجملموع

50,551,754

67,970,269

*

يبني اجلدول التايل احلركة على عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة:

رصيد أول املدة

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

7,549,280

5,651,250

اإلضافات

753,388

1,898,030

خمصص التدين

()1,155,003

-

اجملموع

7,147,665

7,549,280
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 .10ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017
داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

284

-

284

اجملموع

284

-

284
 31كانون األول 2016

داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

284

13,917,250

13,917,534

اجملموع

284

13,917,250

13,917,534

 .11ودائع العمالء
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017
أفراد

شركات كربى

اجملموع

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

حسابات جارية وحتت الطلب

26,149,084

111,257,807

137,406,891

ودائع توفري

27,490,568

-

27,490,568

ودائع ألجل

13,238,013

5,750,000

18,988,013

اجملموع

66,877,665

117,007,807

183,885,472

 31كانون األول ٢٠١٦
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

اجملموع

65,235,550

82,863,983

148,099,533

بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد مبلغ  137.417.793ألف دينار عراقي أي ما نسبته ( )٪74.73من إجمايل الودائع واحلسابات اجلارية وحتت الطلب كما
يف  31كانون األول  :2016( 2017مبلغ  104.047.101ألف دينار عراقي أي ما نسبته .)٪70.25
بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  6.374.872ألف دينار عراقي أي ما نسبته ( )٪3.47من إجمايل الودائع واحلسابات اجلارية وحتت الطلب كما
يف  31كانون األول  :2016( 2017مبلغ  7.534.703ألف دينار عراقي أي ما نسبته .)٪5.09
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 .12تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

تأمينات دخول مزاد العملة

77,400,303

59,388,886

تأمينات مقابل اعتمادات مستندية

27,870,769

47,595,326

تأمينات مقابل خطابات ضمان

12,322,753

8,204,254

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة

1,237,531

454,684

تأمينات نقدية أخرى

89,616

127,815

اجملموع

118,920,972

115,770,965

 .13قرض البنك املركزي العراقي
يف ما يلي احلركة على قرض البنك املركزي العراقي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

1,800,000

1,000,000

املمنوح خالل السنة

2,000,000

1,000,000

األقساط املدفوعة خالل السنة

()600,000

()200,000

رصيد نهاية السنة

3,200,000

1,800,000

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.
خالل سنة  2017قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف الدفعتني الثالثة والرابعة من القرض مببلغ أجمايل  2مليار دينار عراقي.

 .14خمصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

خمصصات مقابل القضايا املقامة على املصرف *

2,828,239

-

اجملموع

2,828,239

-

*

مت أخذ خمصصات مقابل القضايا املقامة على املصرف كما هو موضح يف اإليضاح رقم .35
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 .15ضريبة الدخل
أ .خمصص ضريبة الدخل
إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رصيد بداية السنة

4,279,393

1.905.524

ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة  /تسويات

52,387

-

ضريبة الدخل املدفوعة خالل السنة

()4,331,780

()1.870.740

ضريبة الدخل املستحقة

2,911,030

4.244.609

رصيد نهاية السنة

2,911,030

4.279.393

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

2,911,030

4.244.609

ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة  /تسويات

52,387

-

2,963,417

4.244.609

ب .ضريبة الدخل
ملخص تسوية الربح (اخلسارة) احملاسبي مع الربح الضريبي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

(اخلسارة) الربح احملاسبي

5,876,468

27,781,939

أرباح غري خاضعة للضريبة

()433

()7,199

مصروفات غري مقبولة ضريبي ًا

13,530,837

522,653

الربح الضريبي

19,406,872

28,297,393

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة (نسبة )%15

2,911,030

4,244,609

دفع املصرف املبالغ املستحقة عن ضريبة الدخل لغاية سنة  2016ومت احلصول على إيصال يعزز املبلغ املدفوع من دائرة الضريبة لهذه السنة،
وسيتم دفع الضريبة املستحقة عن السنة املنتهية يف  31كانون األول  2017خالل عام .2018
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 .16مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

شيكات بنكية مصدقة

1,803,313

2,991,438

ذمم دائنة

1,292,142

604,067

ذمم دائنة أخرى (توزيعات أرباح)

1,048,449

481,550

أرصدة وتعويضات العمالء املتوفني

763,696

820,439

فوائد مستحقة غري مدفوعة

440,277

363,402

مصاريف مستحقة غري مدفوعة

227,641

99,858

مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

21,220

94,240

مبالغ حمجوزة بطلب جهات رسمية

5,429

32,752

احلواالت اخلارجية املسحوبة على املصرف

-

895,670

أخرى

160,936

757,309

اجملموع

5,763,103

7,140,725

 .17رأس املال
يتكون رأس املال املدفوع بالكامل من  250مليار سهم ( 31كانون األول  250 :2016مليار سهم) قيمة كل سهم  1دينار عراقي ( 31كانون األول 1 :2016
دينار عراقي).

 .18االحتياطيات
تتكون االحتياطيات مما يلي
احتياطي إجباري
وفق ًا لقانون الشركات العراقي يقتطع ما نسبته ( ٪5كحد أدنى) من دخل السنة بعد الضرائب كاحتياطي إجباري .ال يجوز أن تزيد املبالغ املتجمعة لهذا
احلساب عن  ٪50من رأس مال املصرف .كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري أو أية عوائد ناجتة عنه على املساهمني .يجوز االستمرار يف االقتطاع
مبوافقة الهيئة العامة للمصرف على أن ال يتجاوز االحتياطي اإلجباري ما نسبته  ٪100من رأس مال املصرف.
احتياطي خماطر مصرفية عامة
وفقا لالئحة االرشادية للبنك املركزي العراقي يتم احتجاز مانسبته  ٪2من التسهيالت االئتمانية غري املباشرة بعد استبعاد التأمينات النقدية اخلاصة
بها.
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 .19إيرادات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

تسهيالت ائتمانية مباشرة
األفراد
قروض وكمبياالت

690,717

1,077,786

حسابات جارية مدينة

3,512

204,057

الشركات الكربى
قروض وكمبياالت

5,258,546

9,145,097

حسابات جارية مدينة

399,424

488,302

قروض وكمبياالت

166,263

57,106

الودائع ألجل واحلسابات الليلية لدى البنك املركزي

9,589

24,835

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

593,375

1,441,819

اجملموع

7,121,426

12,439,002

شركات صغرية ومتوسطة

 .20مصروفات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

ودائع توفري

899,017

974.776

ودائع ألجل

1,814,445

981.021

أرصدة وإيداعات البنوك واملؤسسات املصرفية املستغلة

1,008,253

1.677.709

اجملموع

3,721,715

3,633,506

 .21صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

عموالت دائنة:
حواالت بنكية

14,859,114

9,855,661

تسهيالت مباشرة

163,099

347,005

تسهيالت غري مباشرة

17,663,226

13,289,935

عموالت مدينة

()3,195,884

()1,221,141

أخرى

1,663,620

955,447

اجملموع

31,153,175

23,226,907
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 .22رواتب املوظفني ومايف حكمها
إن تفاصيل رواتب موظفي املصرف كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رواتب ومنافع املوظفني

4,148,874

2,686,657

ﻣﻜﺎﻓﺄﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ

304,556

1,423,993

خمصصات متنوعة

707,236

715,573

تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

315,157

111,428

اجملموع

5,475,823

4,937,651

إن تفاصيل املنافع األخرى ملوظفي املصرف كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

تأمني املوظفني

648,084

610,567

مساهمة املصرف يف الضمان االجتماعي

285,415

263,693

ضريبة مدفوعة عن املوظفني

210,378

278,505

تدريب املوظفني

264,114

101,768

اجملموع

1,407,991

1,254,533

إن تفاصيل رواتب موظفي شركة واحة النخيل كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

رواتب ومنافع املوظفني

39,148

31,536

ﻣﻜﺎﻓﺄﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ

2,164

12,726

خمصصات متنوعة

10,029

-

اجملموع

51,341

44,262

إن تفاصيل املنافع األخرى ملوظفي شركة واحة النخيل كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

تأمني املوظفني

5,967

-

مساهمة املصرف يف الضمان االجتماعي

4,453

4,345

اجملموع

10,420

4,345
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 .23مصاريف تشغيلية أخرى
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

خدمات مهنية واستشارات

1,968,612

1,675,948

إيجارات وخدمات

1,923,817

1,886,705

اتصاالت وإنرتنت

1,076,030

921,930

إعالنات

252,141

301,824

اشرتاكات ورسوم ورخص

660,661

518,154

تصاميم وخمططات

566,198

-

خدمات قانونية

496,010

588,489

سفر وإيفاد

399,449

385,042

صيانة

392,808

301,973

التربعات

376,400

-

تعويضات وغرامات

327,700

14,000

تأمني

220,082

310,069

الوقود والزيوت

219,800

231,561

قرطاسية

146,783

147,529

أجور تدقيق احلسابات*

106,560

78,140

ضيافة

28,933

15,775

			
خمصص نقد املوصل

-

379,550

أخرى

308,191

212,937

اجملموع

9,470,175

7,969,626

*

بلغت أجور مراقبي احلسابات املشرتكني ريا عبد االمري الكرناوي ووليد زغري كاظم املنصور للعام  )71.900.000( 2017دينار عن املصرف وشركة واحة
النخيل معروضة من ضمن حساب أجور تدقيق احلسابات وبلغت أجور مراقبي احلسابات ريا عبد االمري الكرناوي ووليد زغري كاظم املنصور) للعام
 )68.900.000( 2016دينار عن املصرف وشركة واحة النخيل معروضة من ضمن حساب أجور تدقيق احلسابات.

 .24خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

التدين يف قيمة عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة (إيضاح )9

1,155,003

-

خمصصات مقابل القضايا املقامة على املصرف (إيضاح )35

2,828,239

-

اجملموع

7,824,632

-

 .25حصة 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 2017

 31كانون األول 2016

صايف (خسارة) ربح السنة (بآالف الدنانري العراقية)

2,857,958

23,501,801

املتوسط املرجح لعدد األسهم (بآالالف)

250,000,000

250,000,000

فلس/دينار
حصة السهم األساسى من (خسارة) ربح السنة
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 .26أرباح موزعة
من خالل اجتماع الهيئة العامة للمصرف األهلي العراقي بتاريخ  21حزيران  ،2017مت إقرار توزيع أرباح نقدية على املساهمني بواقع  %2من رأس مال
املصرف كأرباح نقدية للمساهمني عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون األول .2016

 .27النقد وما يف حكمه
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من األتي:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

270,947,891

308,745,185

أرصده لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

128,639,652

59,072,551

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

()284

()13,917,534

اجملموع

399,587,259

353,900,202

 .28املعامالت مع أطراف ذات عالقة
يعترب بنك املال األردين هو البنك األم للمصرف األهلي العراقي كونه ميتلك نسبة  %61.85من أسهم 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

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

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

75,480,822

16,070,758

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

-

13,917,534

بنود خارج قائمة املركز املايل:
خطابات ضمان بكفالة البنك األم (بنك املال األردين)

12,358,418

13,479,831

عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة

593,375

1,441,819

فوائد وعموالت مدينة

965,631

1,659,587

ترتاوح أسعار الفائدة الدائنة على الودائع بالعملة األجنبية  ٪2.5خالل السنة ()٪2.4 :2016
بلغ جمموع املنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) لإلدارة العليا للمصرف املدفوعة خالل عام  2017مبلغ  797.102ألف دينار عراقي ( :2016مبلغ 637.036
ألف دينار عراقي).

 .29القيمة 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 غري مباشر
من معلومات السوق.

•

املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق ميكن
مالحظتها.
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اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب الرتتيب الهرمي املذكور أعاله:
 31كانون األول 2017

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

250,283

1,372,680

1,622,963

-

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

-

 .30القيمة 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.

 .31إدارة 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 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
أرصدة لدى البنك املركزي

247,509,676

292,067,070

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

128,639,652

59,072,551

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -صايف:
لألفراد

10,308,990

12,045,838

الشركات الكربى

121,222,495

110,889,960

منشـآت صغرية ومتوسطة

2,824,250

1,747,113

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,622,963

1,615,153

موجودات أخرى

41,743,372

5,811,665

جممــوع البنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة

553,871,398

483,249,350

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
خطابات ضمان

62,130,617

65,404,212

سقوف تسهيالت غري مستغلة

3,205,145

939,530

اعتمادات مستندية

154,331,621

167,530,308

جممــوع البنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

219,667,383

233,874,050

إجمــايل البنود داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحدة

773,538,781

717,123,400
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اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للمصرف كما يف  31كانون األول  2017و 2016دون 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.
 .2تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:
 31كانون األول 2017

أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية أخرى

إجمايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

متدنية اخملاطر

4,287,014

67,871,524

1,162,225

378,775,993

452,096,756

مقبولة اخملاطر

2,113,535

26,720,898

355,176

-

29,189,609

منها مستحقة:
لغاية  30يوم ًا

1,533,027

3,475,964

338,065

-

5,347,056

من  31لغاية  60يوم ًا

580,508

23,244,934

17,111

-

23,842,553

حتت املراقبة

515,038

7,510,613

50,273

-

8,075,924

غري عاملة:
دون املستوى

377,172

7,159,770

39,984

7,576,926

-

مشكوك فيها

488,380

146,415

634,795

هالكة

5,057,178

48,624,474

53,681,652

اجملموع

12,838,317

158,033,694

1,607,658

378,775,993

551,255,662

ينزل :فوائد معلقة

2,409,032

8,599,977

1,218

-

11,010,227

ينزل :خمصص التدين

2,116,309

24,986,741

10,655

الصايف

8,312,976

124,446,976

1,595,785

 31كانون األول 2016

27,113,705
378,775,993

513,131,730

أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية أخرى

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

منها مستحقة:
لغاية  30يوم ًا

2,224,583

22,768,626

356,711

-

25,349,920

من  31لغاية  60يوم ًا

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

اجملموع

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
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 .3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت (خمففات اخملاطر):
أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

إجمايل

 31كانون األول 2017

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

مقبولة اخملاطر

2,410,178

47,110,754

785,245

50,306,177

حتت املراقبة

425,981

2,437,767

-

2,863,748

غري عاملة:
دون املستوى

162,974

5,855,307

39,984

6,058,265

مشكوك فيها

355,665

2,145,473

-

2,501,138

هالكة

3,381,279

17,683,093

-

21,064,372

اجملموع

6,736,077

75,232,394

825,229

82,793,700

منها:
تأمينات نقدية

415,226

750,474

71,831

1,237,531

عقارية

5,159,541

72,809,637

753,398

78,722,576

أسهم متداولة

-

1,475,000

-

1,475,000

سيارات وآليات

1,161,310

197,283

-

1,358,593

اجملموع

6,736,077

75,232,394

825,229

82,793,700

أفراد

الشركات الكربى

املنشآت الصغرية
واملتوسطة

إجمايل

 31كانون األول 2016

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

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

اجملموع

6,551,522

71,500,030

1,271,121

79,322,673

تأمينات نقدية

411,365

537

42,781

454,683

عقارية

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

اجملموع

6,551,522

71,500,030

1,271,121

79,322,673

غري عاملة:

منها:

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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 .4الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق اجلدول التايل:
املنطقة اجلغرافية
البند

داخل العراق

خارج العراق (الشرق
األوسط)

إجمـــــايل

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

أرصدة لدى البنك املركزي

247,509,676

-

247,509,676

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

41,457,292

87,182,360

128,639,652

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -صايف

10,308,990

لألفراد

10,308,990

-

للشركات:
الشركات الكربى

121,222,495

-

121,222,495

منشآت صغرية ومتوسطة

2,824,250

-

2,824,250

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

1,622,963

-

1,622,963

موجودات أخرى

3,431,543

38,311,829

41,743,372

اإلجمايل لسنة 2017

428,377,209

125,494,189

553,871,398

اإلجمايل لسنة 2016

443,658,156

39,591,194

483,249,350

 .5الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق اجلدول التايل:
القطاع االقتصادي
البند

مالــي

جتــارة

صناعة

زراعـة

عقــارات

أفراد

خدمــات

إجمــايل

دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
(بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري)

أرصدة لدى البنك
املركزي

247,509,676

-

-

-

-

-

-

247,509,676

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

128,639,652

-

-

-

-

-

-

128,639,652

تسهيالت ائتمانية
مباشرة  -صايف

-

11,820,900

76,760,073

14,967,160

1,994

23,404,191

7,401,417

134,355,735

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

1,622,963

-

-

-

-

-

-

1,622,963

موجودات أخرى

41,743,372

-

-

-

-

-

-

41,743,372

اإلجمايل لسنة 2017

419,515,663

11,820,900

76,760,073

14,967,160

1,994

23,404,191

7,401,417

553,871,398

اإلجمايل لسنة 2016

358,566,439

11,467,420

53,951,795

15,078,229

17,417

32,122,212

12,045,837

483,249,350

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 ً
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 .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 2017

التغري(زيادة) بسعر الفائدة

العملة
دوالر أمريكي
 31كانون األول 2016

%1
التغري(زيادة) بسعر الفائدة

العملة
دوالر أمريكي

%1

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

()1,066,243

-

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

()793,440

-

يف حال كان هنالك تغري سلبي يكون األثر مساوي للتغري أعاله مع عكس اإلشارة .ال يوجد 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.
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 2017
العملة

التغري يف سعر صرف العملة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دوالر أمريكي

%5

()9,884,352

-

يورو

%5

()47,611

-

 31كانون األول 2016
العملة
دوالر أمريكي

التغري يف سعر صرف العملة

%5

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

()4,137,190

-

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوي للتغري أعاله مع عكس اإلشارة .ال يوجد 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 اقتصادية ،بعض استثمارات األسهم التي ميلكها املصرف مدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية.
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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:
التغري يف املؤشر

 31كانون األول 2017
املؤشر

%5

سوق العراق
 31كانون األول 2016

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

التغري يف املؤشر

املؤشر

12,514
األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

%5

سوق العراق

12,124

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوي للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
 .4فجوة إعادة تسعري الفائدة
يتم التصنيف على أساس فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.
 31كانون األول 2017

أقل من شهر

من شهر إىل
 3شهــور

من 6 - 3
أشهـــر

مـن  6أشهر
إىل سنـــة

أكرث من سنة

عناصر بدون
فائــدة

اجملمـوع

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف
الدنانري)

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

-

-

-

-

-

270,947,891

270,947,891

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

31,547,396

-

-

-

-

97,092,256

128,639,652

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

34,912,994

2,838,905

11,582,110

3,134,883

25,433,220

56,453,623

134,355,735

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االَخر

-

-

-

-

-

1,622,963

1,622,963

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

-

13,924,981

13,924,981

موجودات غري ملموسة بالصايف

-

-

-

-

-

3,170,775

3,170,775

موجودات أخرى

-

-

-

-

-

50,551,754

50,551,754

جمموع املوجودات

66,460,390

2,838,905

11,582,110

3,134,883

25,433,220

493,764,243

603,213,751

املطلوبات:

284

284

ودائع عمالء

35,262,250

4,198,861

2,420,184

1,555,346

3,041,940

137,406,891

183,885,472

تأمينات نقدية

17,034,814

32,932,609

14,216,019

4,388,019

192,186

50,157,325

118,920,972

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

أموال مقرتضة

50,000

150,000

200,000

400,000

2,400,000

-

3,200,000

خمصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

2,911,030

2,911,030

خمصصات متنوعة

-

-

-

-

-

2,828,239

2,828,239

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

5,763,103

5,763,103

جمموع املطلوبات

52,347,064

37,281,470

16,836,203

6,343,365

5,634,126

199,066,872

317,509,100

فجوة إعادة تسعري الفائدة

14,113,326

()34,442,565

()5,254,093

()3,208,482

19,799,094

294,697,371

285,704,651

 31كانون األول 2016
جمموع املوجودات

38,499,853

10,466,078

3,208,758

5,364,412

83,087,052

438,220,880

578,847,033

جمموع املطلوبات

53,443,714

1,608,901

1,402,908

521,000

4,496,193

229,535,434

291,008,150

فجوة إعادة تسعري
الفائدة

()14,943,861

8,857,177

1,805,850

4,843,412

78,590,859

208,685,446

287,838,883
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 .5الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية
 31كانون األول 2017

يورو

دوالر أمريكي

ين ياباين

جنيه اسرتليني

البنـــد
املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

51,016,767

177,576

179,594

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

125,718,023

1,422,261

210

4,821

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

97,071,954

-

-

-

موجودات ملموسة بالصايف

264,172

-

-

-

موجودات غري ملموسة بالصايف

1,792,582

-

-

-

موجودات أخرى

34,752,375

4,717,875

-

-

إجمايل املوجودات

310,615,873

6,317,712

179,804

4,821

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

ودائع عمالء

75,199,906

177,723

72,923

-

تأمينات نقدية

28,615,299

4,693,876

-

-

مطلوبات أخرى

1,905,357

1,879

-

-

إجمايل املطلوبات

105,720,562

4,873,478

72,923

-

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

204,895,311

1,444,234

106,881

4,821

 31كانون األول 2016

يورو

دوالر أمريكي

ين ياباين

جنيه اسرتليني

البنـــد
إجمايل املوجودات

202,978,401

1,563,784

165,346

4,669

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

 .6خماطر السيولة
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.
أو ًال :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري اخملصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:
 31كانون األول 2017

من  3إىل 6
أشهـــر

أقل من شهر من شهر إىل 3
شهــور

مـن  6أشهر
حتى سنة واحدة

من سنة واحد
حتى  5سنوات

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
(بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري)

بدون
استحقاق

اجملمـوع

دينارعراقي
دينارعراقي
(بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري)

املطلوبات

-

-

-

-

284

284

ودائع عمالء

35,262,250

4,198,861

2,420,184

1,555,346

3,041,940

137,406,891

183,885,472

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية -
تأمينات نقدية

17,034,814

32,932,609

14,216,019

4,388,019

192,186

50,157,325

118,920,972

أموال مقرتضة

50,000

150,000

200,000

400,000

2,400,000

-

3,200,000

خمصصات متنوعة

-

-

-

-

2,828,239

2,828,239

خمصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

2,911,030

2,911,030

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

5,763,103

5,763,103

إجمايل املطلوبات

52,347,064

37,281,470

16,836,203

6,343,365

5,634,126

199,066,872

317,509,100

إجمايل املوجودات

66,460,390

2,838,905

11,582,110

3,134,883

25,433,220

493,764,243

603,213,751
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من  3إىل 6
أشهـــر

أقل من شهر من شهر إىل 3
شهــور

مـن  6أشهر
حتى سنة واحدة

من سنة واحد
حتى  5سنوات

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
دينارعراقي
دينارعراقي
(بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري)

اجملمـوع

بدون
استحقاق

دينارعراقي
دينارعراقي
(بآالف الدنانري) (بآالف الدنانري)

املطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية -
ودائع عمالء

39,476,464

-

-

-

-

13,917,534

13,917,534

1,558,901

1,302,908

321,000

3,096,193

102,344,067

148,099,533

115,770,965

115,770,965

تأمينات نقدية
أموال مقرتضة

50,000

50,000

100,000

200,000

1,400,000

-

1,800,000

خمصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

4,279,393

4,279,393

مطلوبات أخرى

-

-

7,140,725

7,140,725

إجمايل املطلوبات

39,526,464

1,608,901

1,402,908

521,000

4,496,193

243,452,684

291,008,150

إجمايل املوجودات

38,499,854

10,466,078

3,208,758

5,364,412

83,087,052

438,220,879

578,847,033

بنود خارج املركز املايل
لغاية سنة

اكرث من سنة

اجملموع

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

 31كانون األول 2017
اعتمادات مستندية

154,331,621

-

154,331,621

خطابات الضمان

56,294,249

5,836,368

62,130,617

سقوف تسهيالت غري مستغلة

3,205,145

-

3,205,145

اجملموع

213,831,015

5,836,368

219,667,383

لغاية سنة

اكرث من سنة

اجملموع

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

 31كانون األول 2016
اعتمادات مستندية

153.969.568

13.560.740

167.530.308

خطابات الضمان

60.040.217

5.363.995

65.404.212

سقوف تسهيالت غري مستغلة

939.530

-

939.530

اجملموع

214.949.315

18.924.735

233.874.050

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 القطاع اخلاص.

•

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.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف موزعة حسب األنشطة:
األفراد

املؤسسات

اخلزينة

أخرى

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

اجملمـوع
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

دينارعراقي
(بآالف الدنانري)

إجمايل اإليرادات

746,973

39,050,357

2,349,549

2,058,010

44,204,889

49,640,695

العجز يف تدين التسهيالت االئتمانية

108,998

()8,951,835

-

-

()8,842,837

()251,729

نتائج أعمال القطاع

()1,389,549

29,549,066

()1,773,075

2,058,010

28,444,452

44,534,319

مصاريف غري موزعة

-

-

-

-

()18,639,836

()16,787,909

(اخلسارة) الربح قبل الضريبة

-

-

-

-

5,821,375

27,746,410

ضريبة الدخل

-

-

-

-

()2,963,417

()4,244,609

صايف (خسارة) ربح السنة

-

-

-

-

2,857,958

23,501,801

إجمايل موجودات القطاع

10,308,990

124,046,745

376,149,329

92,708,687

603,213,751

578,847,033

إجمايل مطلوبات القطاع

68,204,812

234,601,632

3,200,284

11,502,372

317,509,100

291,008,150

مصاريف رأسمالية

-

-

-

309

309

2,249

االستهالكات

-

-

-

()2,224,086

()2,224,086

()2,577,492

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

 31كانون األول 2017

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

إجمايل اإليرادات

43,611,514

593,375

44,204,889

جمموع املوجودات

516,031,391

87,182,360

603,213,751

املصروفات الرأسمالية

309

-

309

داخل العراق

خارج العراق

اجملمـــوع

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

 31كانون األول 2017
إجمايل اإليرادات

48,198,876

1,441,819

49,640,695

جمموع املوجودات

539,255,839

39,591,194

578,847,033

املصروفات الرأسمالية

2,249

-

2,249

 .32إدارة 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.

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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فيما يلي احتساب املبلغ الذي يعتربه املصرف رأس مال تنظيمي.

كفاية رأس املال
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

بنود رأس املال األساسي
رأس املال املدفوع

250,000,000

250.000.000

كفاية االحتياطيات املعلنة

7,961,663

7.821.140

األرباح الغري موزعة

21,266,848

2.831.423

جمموع رأس املال األساسي

279,228,511

260.652.563

رأس املال املساند
احتياطيات عامة

10,770,413

8.954.059

جمموع رأس املال املساند

10,770,413

8.954.059

جمموع رأس املال االساسي واملساند

289,998,924

269.606.622

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة داخل املركز املايل

133,919,543

134.574.344

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة خارج املركز املايل

138,005,043

126.625.850

معيار وكفاية رأس املال ٪

% 106.65

٪103.22

قام املصرف باحتساب كفاية رأس املال وفق ًا لتعليمات البنك املركزي العراقي.

 .33حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:
لغاية سنة

أكرث من سنة

اجملمــوع

 31كانون األول 2017

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

دينارعراقي (بآالف الدنانري)

املوجودات

270,947,891

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

270,947,891

-

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

128,639,652

-

128,639,652

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

108,922,515

25,433,220

134,355,735

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االَخر

-

1,622,963

1,622,963

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

13,924,981

13,924,981

موجودات غري ملموسة ،بالصايف

-

3,170,775

3,170,775

موجودات أخرى

39,887,769

10,663,985

50,551,754

جمموع املوجودات

548,397,827

54,815,924

603,213,751

املطلوبات
ودائع لبنوك واملؤسسات املالية األخرى

284

-

284

ودائع العمالء

180,843,532

3,041,940

183,885,472

تأمينات نقدية

118,728,786

192,186

118,920,972

قرض البنك املركزي العراقي

800,000

2,400,000

3,200,000

خمصصات متنوعة

2,828,239

-

2,828,239

خمصص ضريبة الدخل

2,911,030

-

2,911,030

مطلوبات أخرى

5,763,103

-

5,763,103

جمموع املطلوبات

311,874,974

5,634,126

317,509,100

الصايف

236,522,853

49,181,798

285,704,651
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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

41,595,860

83,087,051

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

جمموع املوجودات

411,028,749

167,818,284

578,847,033

املطلوبات
ودائع لبنوك واملؤسسات املالية األخرى

13,917,534

-

13,917,534

ودائع العمالء

145,003,340

3,096,193

148,099,533

تأمينات نقدية

115,770,965

-

115,770,965

قرض البنك املركزي العراقي

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

124,516,792

163,322,091

287,838,883

 .34ارتباطات والتزامات حمتملة
أ .ارتباطات والتزامات ائتمانية
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

دينار عراقي (بآالف الدنانري)

62,130,617

65,404,212

اعتمادات مستندية

154,331,621

167,530,308

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

3,205,145

939,530

اجملموع

219,667,383

233,874,050

خطابات ضمان

ب .يوجد اعتمادات واردة ال تعترب التزام ًا على املصرف بقيمة ( )94.396.800ألف دينار كما يف  31كانون األول 30.696.983 :2016( 2017
ألف دينار)
ج .بلغ إجمايل عقود اإليجار التشغيلية للعام  856.559 :2017ألف دينار عراقي سنوي ًا ( 888.960 :2016ألف دينار عراقي).

 .35القضايا املقامة على املصرف
يوجد قضايا مقامة على املصرف وذلك ضمن النشاط الطبيعي وكالتايل:
•

من قبل وزارة التخطيط  -اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية مببلغ  6.220.000ألف دينار عراقي ،ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين
للمصرف .فإن موقف املصرف يف هذه القضية متوسط وقد مت أخذ خمصص بقيمة  2.828.239ألف دينار عراقي والذي ميثل الفرق بني املبلغ
املدفوع من الشركة مصدرة اخلطاب ومبلغ املطالبة حلني االنتهاء من مرحلة التمييز وكما هو مذكور يف اإليضاح رقم ()14

•

من قبل حمافظة البصرة وذلك باملطالبة بدفع قيمة كفالة حسن التنفيذ التي أصدرها املصرف األهلي العراقي لصالح شركة أنوار سورى مببلغ
 6.284.975ألف دينار عراقي ،ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف فإنه من املستبعد أن يرتتب على املصرف أية التزامات مقابل هذه
القضية نظر ًا لصدور قرار بتاريخ ( 2017/ 10 / 9لصالح املصرف) علم ًا بأن القرار خاضع لالستئناف من قبل احملافظة.

 .36التغيريات واألحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية
ال توجد أية تغيريات أو أحداث جوهرية تؤثر على البيانات املالية للمصرف.
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اسماء وعناوين فروع املصرف األهلي العراقي:
الربيد اإللكرتوين  /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

+9647803169407
mansour.branch@nbirq.com

فرع راغبة خاتون

بغداد  -راغبة خاتون  -حملة  230 -شارع 10

+9647809270690
raghiba.branch@nbirq.com

فرع البصرة

البصرة  -العشار  -مقابل احملافظة القدمية وجماور الشركة العامة للسيارات

فرع ام قصر

ميناء أم قصر امليناء الشمايل  -اجملمع الكمري

+9647731365510
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 االشرف  -حي السالم  -خلف علوة اخملضر

فرع السليمانية

سليمانية -شارع السالم  -عمارة سامسوجن

فرع أربيل

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

فرع الرميلة

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

+9641209270683
main.branch@nbirq.com

+9647803169407
basra.branch@nbirq.com

+9647801221279
najaf.branch@nbirq.com
+964533191100
sulymania.branch@nbirq.com
+964662611804
erbil.branch@nbirq.com
+9647801902240
rumaileh.branch@nbirq.com
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