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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 املتضمن نتائج
أعماله والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  ،2019/12/31باإلضافة إىل
اخلطط املستقبلية التي يتطلع املصرف لتنفيذها.
السيدات والسادة،
على الرغم من التحديات التي واجهت االقتصاد العراقي خالل العام  2019وخاصة خالل الربع
األخري من العام ،فقد واصل البنك املركزي العراقي انتهاج سياسية حصيفة للحفاظ على
قيمة الدينار العراقي ،األمر الذي ساهم يف استقرار القطاع املصريف واستمرارية حتفيز
املصارف للتحول تدريجيًا إىل ممارسة األنشطة املصرفية اخملتلفة بهدف تنويع مصادر
الدخل للحفاظ على متانة واستقرار أوضاعها املالية وحتقيق أهدافها.
السيدات والسادة
على صعيد األداء املايل وعلى الرغم من التحديات االقتصادية التي سادت خالل عام 2019
يف العراق واملنطقة ،إال أن املصرف قد متكن من حتقيق نتائج مالية متميزة ،حيث حقق
املصرف ربحًا قبل الضريبة قدره  11,5مليار دينار عراقي.
كما ارتفع صايف إيراد الفوائد من  7.5مليار دينار عراقي إىل  12مليار دينار بنسبة منو قدرها
 ،%60وارتفع إجمايل الدخل من  13.9مليار دينار إىل  34.8مليار دينار بنسبة منو قدرها %150
مما يعكس فعالية اسرتاتيجية عمل املصرف التي تركز على اخلدمات املصرفية األساسية
ومن أهمها القروض املصرفية لألفراد والشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية وخدمات
متويل التجارة.
وعلى صعيد ودائع العمالء فقد ارتفع رصيدها من  189مليار دينار إىل  250مليار دينار عراقي
بنسبة منو قدرها  %32والتي تعكس ثقة املودعني باملصرف ،أما على صعيد التسهيالت
االئتمانية املباشرة فقد ارتفعت من  76.8مليار دينار إىل  169مليار دينار عراقي بنسبة منو
قدرها  .%120وجاء هذا النمو نتيجة التوسع يف القروض املمنوحة لفئة املوظفني املوطنة
رواتبهم لدى املصرف والشركات الصغرية واملتوسطة املمولة من خالل مبادرة البنك
املركزي العراقي.
إن النمو يف خمتلف املؤشرات املالية قد ساهم يف منو موجودات املصرف من 525
مليار دينار إىل 632مليار دينار وبنسبة منو قدرها .%20
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السيدات والسادة
لقد أصبح املصرف األهلي العراقي يتمتع مبركز مرموق يف السوق العراقي ويعترب من
املصارف الرائدة والرصينة ويقدم جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية
املتطورة من خالل فروع املصرف املنتشرة يف احملافظات العراقية.
لقد شهد عام  2019حتو ًال جذريًا يف إجنازات املصرف متثلت يف ترسيخ وتنويع مصادر
اإليرادات ،حيث واصل املصرف سياسته احلصيفة يف استقطاب عمالء مميزين من
خمتلف القطاعات االقتصادية ومتكن من إجناز مشاريع هامة تتعلق بالبنية التحتية التي
أسهمت يف تطوير وتسريع اخلدمات املقدمة للعمالء.
وعلى صعيد اخلدمات املصرفية لألفراد فقد واصل املصرف خطته التوسعية يف
خدمات مشروع توطني الرواتب وجنح يف استقطاب املزيد من موظفي الوزارات والهيئات
احلكومية بالتوازي مع توجهات الدولة الثاقبة وإدارة البنك املركزي العراقي احلكيمة
خملطط الشمول املايل .كما حافظ املصرف على مركز الريادة فيما يتعلق مببادرة البنك
املركزي العراقي املرتبطة بدعم متويل املشاريع الصغرية وذلك رغم التنافسية العالية
مع املصارف األخرى.
أما فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي لدعم أنشطة األعمال فقد قام املصرف بإطالق
وتطبيق مشاريع جديدة خالل عام  2019لرفع مستوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا وتوفري
احللول واخلدمات السريعة واآلمنة للعمالء .كما استكملنا املرحلة األوىل من مشروع
حتديث النظام البنكي ( )ICBSالذي يتيح للعمالء خدمات مصرفية متطورة ويوفر منظومة
تقارير داخلية ورقابية متكاملة إلدارة املصرف ومبا يتماشى مع األنظمة الدولية ومتطلبات
اجلهات الرقابية وتعزيز متطلبات الشفافية واإلفصاح وحوكمة التقارير املالية.
وباحلديث عن إجنازات املصرف يف جمال اخلدمات املصرفية املرتبطة بالتكنولوجيا فقد
مت إضافة ( )8أجهزة صراف آيل جديدة خالل العام  2019موزعة على خمتلف احملافظات ،ومت
إطالق خدمة البطاقات املدفوعة مسبقًا وخدمة احملفظة اإللكرتونية .وبهدف حتقيق
اسرتاتيجية املصرف يف تعزيز أرصدة الودائع فقد مت طرح منتج "جنم األهلي" لتشجيع
الزبائن على االدخار ،كما متكن املصرف ايضًا من افتتاح مركز متطور لعد النقد يعترب األول
من نوعه يف العراق.
وفيما يتعلق باسرتاتيجية املصرف يف التوسع لعام  2019فقد مت افتتاح فرع الكاظمية
واالنتهاء من جتهيز فرع مول احلارثية متهيدًا الفتتاحه خالل الربع األول من عام .2020
وانطالقًا من أهمية االستثمار يف املوارد البشرية فقد واصلت إدارة املصرف خالل عام
 2019توفري برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للموظفني لصقل وتطوير خرباتهم ،كما
واصل املصرف أيضا استقطاب الكفاءات احمللية املتميزة.
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وفيما يتعلق بخطط املصرف لعام  2020فتتمثل بشكل رئيسي يف افتتاح فرعني جديدين
وإعادة افتتاح فرع املوصل باإلضافة إىل افتتاح  3مكاتب يف احملافظات واالستمرار
يف الرتكيز على تسويق اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وأهمها اخلدمات املصرفية عرب
اإلنرتنت وعرب الهاتف النقال واحملفظة اإللكرتونية ،واالستمرار يف زيادة حصة املصرف
من مشروع توطني الرواتب ومبادرة البنك املركزي العراقي املتعلقة بتمويل الشركات
الصغرية واملتوسطة.
أما على صعيد العالقات مع البنوك املراسلة فإن املصرف يواصل خططه لتوسيع وتعزيز
شبكة عالقاته مع مؤسسة التمويل الدولية  IFCحيث يتوقع إجناز اتفاقية احلصول على
متويل مباشر مببلغ ( )٢٠مليون دوالر خالل عام .2020
السيدات والسادة،
يف النهاية أتوجه بجزيل الشكر إلدارة املصرف وموظفيه على جهودهم وتفانيهم يف
حتقيق هذه النتائج املتميزة ،كما ال يفوتني أن أتقدم إىل البنك املركزي العراقي وإىل معايل
احملافظ بشكل خاص بجزيل الشكر ووافر االمتنان على تعاونهم املستمر معنا وعلى
دورهم الكبري يف تنظيم ودعم وحتفيز القطاع املصريف وتوفري أسباب النمو والتطور له
وعلى دوره األكرب يف احلفاظ على استقرار االقتصاد وتعزيز جاذبية الدينار العراقي وتطوير
التشريعات املصرفية لتواكب أفضل املمارسات كما ال يفوتني بتقدمي جزيل الشكر
إىل هيئة األوراق املالية ودائرة تسجيل الشركات وسوق العراق لالوراق املالية ورابطة
املصارف اخلاصة العراقية ومراقبي حسابات مصرفنا .كما أشكر مساهمي املصرف
لدعمهم املستمر وثقتهم ومساندتهم املتواصلة لنا ،ولزمالئي أعضاء جملس اإلدارة
ملساهمتهم يف رسم اسرتاتيجية املصرف واإلشراف املستمر على أداءه وإىل كافة
زبائن املصرف الكرام على ثقتهم بنا .راجيًا املوىل عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه واهلل
املوفق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة
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أوال :معلومات عامة
تأسيس املصرف
تأسس املصرف مبوجب إجازة التأسيس املرقمة م .ش 5802/واملؤرخة يف 1995/02/01
برأسمال قدره ( )400مليون دينار عراقي وحصلت موافقة البنك املركزي العراقي بتاريخ
 1995/03/28على ممارسته الصريفة كمصرف استثماري باسم (املصرف األهلي
لالستثمار والتمويل الزراعي) ،ويف  1995/04/08باشر املصرف مزاولة أعماله.
بتاريخ  1997/10/25سمح البنك املركزي العراقي للمصارف االستثمارية بتعديل عقود
بناء عليه اتخذ جملس إدارة املصرف
تأسيسها مبا ميكنها من ممارسة الصريفة الشاملةً ،
بتاريخ  1998/01/25قرارًا بتعديل عقد التأسيس ليشمل ممارسة الصريفة الشاملة،
وحصلت موافقة البنك املركزي العراقي على التعديل بكتابه املؤرخ يف .1998/10/01
ولغرض تنفيذ األهداف واملمارسات الالزمة لتحقيق الصريفة الشاملة ولزيادة طلبات
الزبائن للحصول على االئتمان مبختلف أنواعه ونظرًا إلصدار تعليمات من قبل جملس إدارة
البنك املركزي العراقي بإلزام املصارف بالعمل على زيادة رأس املال ليصبح ( )50مليار
دينار عـراقي ،وذلك خالل فرتة  18شـهر من تاريخ املوافقة على زيادة رأس املال إىل ()25
مليار دينار عراقي ،فقد تدرجت زيادة رأسمال املصرف ليصل إىل ( )50مليار دينار عراقي مع
نهاية عام .2010
أصدر البنك املركزي العراقي يف جلسته املنعقدة بتاريخ  27و 28أيلول  2010قرارًا برفع
رأسمال كافة املصارف العاملة يف العراق من ( )100إىل ( )250مليار دينار عراقي كحد
أقصى يف تاريخ  30حزيران .2013
التزامًا بتعليمات البنك املركزي العراقي فقد مت زيادة رأس مال املصرف إىل ( )250مليار
دينار عراقي تدريجيًا حيث اجتمعت الهيئة العامة للمصرف األهلي العراقي وقررت بتاريخ
 2013/11/23املوافقة على آخر زيادة لرأس املال من ( )152مليار دينار عراقي إىل ()250
مليار دينار عراقي ،بحيث مت زيادة رأس املال عن طريق طرح  98مليار سهم لالكتتاب العام
الذي أغلق بتاريخ  7كانون الثاين  ،2014ومت االكتتاب خالل الفرتة بكامل قيمة األسهم بإجمايل
مبلغ  98مليار دينار عراقي ،وحصلت موافقة مسجل الشركات حسب كتابهم املرقم 5500
بتاريخ  2014/02/24وحسب متطلبات 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 %62
من رأسمال املصرف ،بوابة للمصرف األهلي العراقي لالنفتاح على اقتصاديات العامل
من خالل تسهيل احلواالت الداخلية واخلارجية ،وتوفري سقوف االعتمادات ،ودعم خدمات
التمويل التجاري.
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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 الشركة التابعة واململوكة له بالكامل ،شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء
األوراق املالية حمدودة املسؤولية .وميارس املصرف أعماله من خالل نظام مصريف
أساسي متطور لدعم منوه وخدمة عمالئه ،باإلضافة إىل أن املصرف وشركته التابعة له
يقومان بإعداد التقارير املالية اخلاصة بهما وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية ويتم تدقيق
أعمالها من قبل مدققني معتمدين حمليني ودوليني.
هذا ويوفر املصرف األهلي العراقي حزمة من اخلدمات املصرفية لكل من األفراد
والشركات على حد سواء:
•حسابات العمالء بكافة أنواعها من جاري وتوفري وودائع بعملة الدينار العراقي والدوالر
األمريكي أو أية عمالت رئيسية أخرى.
•توفري القنوات واخلدمات اإللكرتونية من خدمات بطاقات فيزا إلكرتون العاملية واخلدمات
املصرفية عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل توفري مركز اخلدمة الهاتفي املتخصص باإلجابة عن
استفسارات عمالء املصرف وتقدمي احللول الفورية لهم.
•توفري شبكة من أجهزة الصراف اآليل التي يستطيع من خاللها العميل االستفادة من
مزايا السحب النقدي واالستفسار عن أرصدة حساباته باإلضافة إىل عمليات التحويل ما بني
حسابات العميل وخدمات أخرى متنوعة.
•توفري خدمة الرسائل القصرية التي تتيح للعميل االطالع على سحوباته وإيداعاته بصورة
فورية.
•خدمة حتويل الرواتب للقطاع العام للدوائر والوزارات احلكومية ضمن مشروع التوطني
باإلضافة إىل شركات القطاع اخلاص.
•التسهيالت االئتمانية لقطاع األفراد بأنواعها (القروض الشخصية ،والبطاقات االئتمانية
القروض السكنية) مقابل حتويل الراتب.
•اخلدمات املتخصصة للشركات الكربى واملتوسطة والصغرية التي تشمل (قسم خاص
بخدمة كربى الشركات واخلدمات 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.
•خدمات احلواالت السريعة من خالل شبكة ويسرتن يونيون العاملية.
•خدمات البطاقات املدفوعة مسبقًا.
•خدمة التسوق اإللكرتوين من خالل البطاقات االئتمانية.
•خدمة احملفظة اإللكرتونية بالتعاون مع زين كاش.
•اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت لألفراد.
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طموحات املصرف يف حتقيق أهدافه
انطالقا من الرؤى االسرتاتيجية وتزامنا مع توجيهات البنك املركزي العراقي ،يسعى املصرف
األهلي العراقي للعمل على املساهمة الفعالة يف تطوير القطاع املصريف العراقي من
خالل تطبيق أفضل اخلدمات املصرفية العاملية وتطوير املنتجات واخلدمات التي تخدم
شرائح اجملتمع اخملتلفة وتقدم احللول املالية الشاملة لهم والتي متكنهم من تطوير
أعمالهم وتوفري احتياجاتهم بكل سهولة وسرعة.
وتتمحور طموحات وأهداف املصرف األهلي العراقي حول تعزيز املزايا التنافسية ملنتجات
وخدمات املصرف وذلك من خالل 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 مسبقًا أو من خالل اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت أو
من خالل خدمة زين كاش ،حيث يسعى املصرف إىل زيادة قاعدة عمالئه من خالل هذا
التطوير املستهدف ،باإلضافة إىل توسيع االنتشار اجلغرايف لفروع املصرف لتغطية كافة
حمافظات العراق.
وتبنى املصرف األهلي العراقي منذ منتصف عام  2017مشروع توطني رواتب موظفي
الدولة ،وذلك من خالل خطة عمل تستهدف الوصول ألكرب عدد ممكن من موظفي الدولة
لتحقيق الطموحات واألهداف التي يتطلع لها املصرف.
فروع املصرف:
يقدم املصرف خدماته من خالل فروعه املنتشرة والتي تغطي أغلب احملافظات العراقية.
حيث تتواجد  4فروع يف بغداد (السعدون " الرئيسي “ ،املنصور ،الكاظمية ،جميلة )
باإلضافة إىل ثالثة فروع يف حمافظة البصره ( البصرة ،الرميلة وأم قصر ) وفرع يف النجف
وكربالء وأربيل والسليمانية .و يقوم املصرف بدراسة أفتتاح عدد من الفروع اجلديدة
خالل عام  2020يف بغداد .باإلضافة إىل توجه املصرف بالتواجد يف عدد من احملافظات
الرئيسية من خالل فروع أو مكاتب خدمة لتقدمي خدماتنا ألكرب شريحة ممكنة من األفراد
ضمن الفئات املستهدفة وذلك من خالل افتتاح فرع جديد يف "مول بغداد (احلارثية) ويف
منطقة األعظمية يف بغداد ليصل عدد الفروع يف نهاية عام  2020إىل  14فرع و 3مكاتب
خدمة .علمًا بأنه سوف يتم إعادة تفعيل أعمال فرع املوصل خالل عام  2020خلدمة عمالئنا
يف احملافظة .كما ويتم حاليًا العمل على توفري خدمات مصرفية وأسلوب خدمة متميز
لشريحة العمالء من فئة األفراد من موظفي القطاع العام واخلاص .باإلضافة إىل الفئات
األخرى اخملتلفة سعيًا من املصرف لتقدمي أفضل احللول املصرفية التي يستطيع من
خاللها تلبية متطلبات وأحتياجات هذه الشرائح للعمل على دعم وتعزيز ثقافة التوفري لدى
العمالء الستقطاب عدد أكرب من الودائع والعمل على منح تسهيالت مصرفية منافسة
من قروض شخصية وبطاقات ائتمانية مقابل حتويل الراتب ،يضاف إىل ذلك توجه املصرف
إىل إطالق عدد من اخلدمات اإللكرتونية بالتعاون مع زين كاش .و يسعى املصرف خالل
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التوسع واالنتشار يف خمتلف أنحاء العراق وبالتحديد يف املناطق اجلنوبية والتي من خاللها
سوف يقوم املصرف بالعمل على قاعدة نقاط اخلدمة لزبائن املصرف األهلي العراقي
من عمالء توطني الرواتب بشكل خاص ،مع العمل على ضمان توسيع قاعدة االنتشار
يف اخلدمة وحتديدًا يف احملافظات الغري خمدومة بفروع أو شبكة صرافات آلية بهدف
تخفيض الكلف الناجتة عن هذه العملية ويف نفس الوقت توفري اخلدمة بأسلوب جديد
يتوافق مع توجه املصرف األهلي العراقي ،حيث سيتم من خالل خدمة زين كاش إطالق
حملة تستهدف عمالء التوطني بعنوان (سحب الراتب صار أسهل مع األهلي العراقي)
لغاية تعزيز اخلدمة املقدمة لهذه الشريحة املهمة على مستوى القطاع املصريف
العراقي ولتوفري اخلدمات املصرفية لفئة الشركات األجنبية العاملة يف العراق و خاصة
شركات النفط وموظفيها بحيث يتمكن املصرف من استقطاب املزيد من الودائع مقابل
تقدمي حلول مصرفية و خدمات بنكية سريعة للشركات.
كما أن توجهه للتواجد يف املناطق التجارية يف بغداد من شأنه خدمة التجار العراقيني
وتقدمي الدعم ألعمالهم التجارية من خالل توفري التسهيالت الالزمة وبالشكل الذي يضمن
أستمرارية منو االقتصاد الوطني.
تطور رأسمال املصرف
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حقوق امللكية(بآالف الدنانري العراقية)

االحتياطيات

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

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:
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الهيكل التنظيمي املصريف

مت عقد  8جلسات جمللس اإلدارة خالل عام . 2019
املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أعضاء جملس اإلدارة
مل يتم منح أية مكافآت العضاء جملس اإلدارة خالل عام 2019

أسماء كبار مالكي األسهم (أكرث من )%5
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العاملون يف املصرف:
بلغ عدد العاملني يف املصرف ( )346موظفًا كما يف نهاية العام  2019من بينهم
( )330موظفًا مشمولني بالضمان االجتماعي وبلغ جمموع رواتبهم السنوية 6,200,789
ألف دينار عراقي ،وبلغ إجمايل املنافع السنوية األخرى للموظفني  1,214,667ألف دينار
متضمنة مساهمة يف الضمان االجتماعي بقيمة  377,272ألف دينار عراقي  ،مقارنة
مع عدد العاملني يف املصرف ( )353موظفًا كما يف نهاية عام  2018جمموع رواتبهم
( )5,408,419ألف دينار عراقي ،وبلغ إجمايل املنافع السنوية األخرى للموظفني عن العام
 )1,076,543( 2018ألف دينار متضمنة مساهمة يف الضمان االجتماعي بقيمة ()317,788
									
ألف دينار عراقي.
إن املنافع واالمتيازات التي يحصل عليها العاملون يف املصرف هي على النحو التايل:
 .1راتب إضايف كل أربعة أشهر.
 .2املساهمة يف الضمان االجتماعي.
 .3منح املوظفني سلف وقروض شخصية وقروض إسكان بأسعار فائدة تفضيلية.
 .4التأمني الصحي للموظف وعائلته والتأمني على احلياة للموظف.
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قنوات وأساليب التدريب
حرصًا 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 إآل من خالل دجمها
وجمعها لتصبح برناجمًا تدريبيًا متكام ًال يحرص على تزويد موظفي املصرف مبهارات
متطورة ومعلومات شاملة وإعدادهم للتعامل مع التحديات التي قد يواجهها املصرف،
إن بعضها يعزز املهارات املتخصصة مبجال وظيفي معني ،واألخرى تطور مهارات
إذ ّ
أساسية يجب على جميع املوظفني اكتسابها لتسهيل عملهم وحتسني أدائهم.

"من أحد الدورات التدريبية اخلاصة مبوظفي املصرف األهلي العراقي والتي مت عقدها يف رابطة املصارف اخلاصة
العراقية”
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أهمية تقييم أثر التدريب والتطوير
ُيعد تقييم أثر التدريب والتطوير أمرًا ضروريًا 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 ادخارات
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 االستفادة منها وتطويرها من ناحية ،ومن ناحية أخرى العمل على معاجلة أي سلبيات
ضمن اخليارات املتاحة.
الدورات التي شارك بها موظفو البنك:
فيما يلي جدول يبني الدورات التي شارك بها موظفو املصرف:
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احلوكمة املؤسسية:
قام املصرف نهاية عام  2019والتزامًا بتعليمات البنك املركزي العراقي بتشكيل جلنة منبثقة
عن جملس اإلدارة تسمى "جلنة احلوكمة املؤسسية" هدفها متابعة تطبيق دليل احلوكمة
املؤسسية للمصارف ،حيث مت التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCللمساعدة يف
تطبيق الدليل وفقًا ألفضل املمارسات العاملية بهذا اخلصوص.
والتزامًا من املصرف بدليل احلوكمة فقد قمنا بنشر الدليل على املوقع اإللكرتوين للمصرف.
تنظيم أعمال اللجان:
 .1تعقد اللجان اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة أعمال كل جلنة.
 .2يتوىل مقرر اللجنة ضبط حماضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بحسب الصالحيات
املمنوحة لها.
 .3يعرض رئيس اللجنة حماضر اجتماعاتها وتوصياتها على جملس اإلدارة للتصويت عليها.
 .4تتعهد اللجان بتقدمي تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إىل جملس اإلدارة.
 .5يتم تشكيل اللجان املؤقتة بقرار من اجمللس أو بطلب من البنك املركزي العراقي ويحدد
القرار تشكيل اللجنة ونطاق عملها ومسؤولياتها واملدة املطلوبة إلجناز عملها.
اإلطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة:
 .1على اجمللس تشكيل جلان من بني أعضاء اجمللس يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات
من قبله ،مع االلتزام بعدم اتخاذ قرارات مبفردها بدون تصويت جملس إدارة املصرف،
كما ينبغي على اجمللس أن يقوم باملتابعة املستمرة ألعمال اللجان للتأكد من فاعلية
دورها ذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقًا لتناسب اختصاصاتها شريطة أن ال يكون
هنالك تعارض بني واجبات ومسؤوليات هذه اللجان.
 .2ضمان سهولة حصول اللجان على املعلومات الكافية من اإلدارة ،كما ميكن ألي 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
كونها اجمللس وآلية عملها ونطاق إشرافها.
السنوي للمجلس وعن اللجان التي ّ
 .4يجب مراعاة التخصص واخلربة واحلياد وعدم تعارض املصالح يف تشكيل اللجان.
 .5متابعة اللجان املرتبطة مبجلس اإلدارة وعرض تقاريرها ونتائجها على رئيس اجمللس.
 .6يجب ان يتوفر لكل جلنة ميثاق داخلي يب ّين مهامها ونطاق عملها وإجراءاتها مبا يشمل
كيفية إعداد التقارير إىل جملس اإلدارة ،وما هو املتوقع من أعضاء جملس اإلدارة من
عضويتهم يف تلك اللجان.
 .7يجب على املصرف تزويد البنك املركزي العراقي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة
لعمل اجمللس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.
 .8يتم اختيار مقرر اللجنة املنبثقة عن اجمللس إما أمني سر اجمللس أو أي موظف تنفيذي
تختاره اللجنة عدا مدير القسم اخملتص بأعمال اللجنة املعنية.
 .9يجب أن يكون رأس كل جلنة يتم تشكيلها عضو جملس إدارة مستقل.
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األعضاء

جلنة احلوكمة املؤسسية

جلنة التدقيق

جلنة الرشيح واملكافآت

ثالثة أعضاء غالبيتهم من
عدد األعضاء األعضاء املستقلني وغري
التنفيذيني وعلى أن تضم
اللجنة رئيس اجمللس.

جلنة إدارة اخملاطر
ثالثة أعضاء على األقل من األعضاء غري التنفيذيني على أن يكون رئيس اللجنة
مستقل.

جتتمع اللجنة أربع مرات يف السنة على األقل.

 .4حتديد السقوف االئتمانية التي تتجاوز صالحية املدير املفوض أو املدير اإلقليمي.

 .3مراقبة “اخملاطر االئتمانية” التي يتحملها املصرف ،سواء ما يتعلق “باملدخل
املعياري” أو “املدخل املستند للتصنيف الداخلي” و”اخملاطرة التشغيلية”،
و”خماطرة السوق” و”املراجعة اإلشرافية” ،و”انضباط السوق” الواردة يف املقررات
التي أصدرتها جلنة بازل للرقابة املصرفية.

 .2مراجعة السياسة االئتمانية وتقدمي التوصيات بشأنها إىل جملس اإلدارة لغرض
املصادقة ،فض ًال عن اإلشراف على تطبيق السياسة االئتمانية املقرتحة من قبلهم.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية
ويحدد عددها بحسب طبيعة
عمل اللجنة

ثالثة أعضاء على األقل على أن يكونوا من األعضاء املستقلني من جملس اإلدارة أو االستشاريني أو ثالثة أعضاء على األقل على أن
خرباء يف اجملال املايل أو التدقيق مبوافقة البنك املركزي ويجب أن يكون رئيس اللجنة مستق ًال من يكونوا من األعضاء املستقلني
غري التنفيذيني ويكون رئيس
أعضاء اجمللس وال يجوز له عضوية جلنة أخرى من جلان اجمللس.
اللجنة عضوًا مستق ًال.

  .1نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي ومتابعة املدقق اخلارجي ومناقشة تقاريره.

 .3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية يف املصرف.

  .2القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للمصرف.

 .4التأكد من االمتثال للمعايري الدولية ومكافحة غسل األموال يف جميع أنشطة وعمليات
املصرف ،من حق اللجنة التحقيق والبحث والتدقيق يف أية عمليات أو إجراءات أو لوائح ترى أنها تؤثر
على قوة وسالمة املصرف.

 .5التوصية إىل جملس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واستحداث أو إلغاء التشكيالت
التنظيمية أو دجمها وحتديد مهمات واختصاصات هذه التشكيالت وتعديلها.

 .6مراجعة اخلطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها فض ًال عن مراجعة تقارير اإلدارة
التنفيذية حول وضع املوارد البشرية.

 .7مراجعة السياسات والتعليمات املتعلقة بالتعيني والرتقية واالستقالة وإنهاء اخلدمة جلميع
موظفي املصرف مبا فيهم اإلدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانني النافذة.

 .5راقبة قدرة املصرف على تفادي خماطرة السيولة مبةجب مقررات بازل (،)III
شام ًال ذلك معايري السيولة.
 .6التوصية بالتخلي عن األنشطة التي تسبب اخملاطر للمصرف والتي ليلس لديه
القدرة على مواجهتها.

 .8التدقيق واملوافقة على اإلجراءات احملاسبية ،وعلى خطة التدقيق السنوية ،وعلى ضوابط
احملاسبة.

 .2إعداد سياسة املكافآت
ورفعها إىل جملس اإلدارة
للموافقة عليها واإلشراف على
تطبيقها.

 .1مراجعة اسرتاتيجية إدارة اخملاطر لدى املصرف قبل اعتمادها من قبل اجمللس.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة عمل اللجنة

  .1مراجعة تطبيق دليل
احلوكمة ،واإلشراف على
إعداد دليل احلوكمة
املؤسسية اخلاص
باملصرف وفقًا حلجم
عمليات املصرف وتعدد
وتنوع أنشطته ،وحتديث
ومراقبة تطبيقه.

 .2إشراف وإعداد تقرير
احلوكمة وتضمينه يف
التقرير السنوي للمصرف.

 .3التأكد من تطبيق
املصرف مبادئ حوكمة
الشركات واملمارسات
السليمة له.

 .1حتديد األشخاص املؤهلني
لالنضمام إىل عضوية جملس
اإلدارة أو اإلدارة العليا يف
املصرف عدا حتديد األشخاص
املؤهلني للعملي كمدير
للتدقيق الداخلي الذي يكون من
مسؤولية جلنة التدقيق.

تعقد اللجنة اجتماعات
دورية
دورية ويحدد عددها بحسب
االجتماعات
طبيعة عمل اللجنة

أهم املهام

 .7التأكد من التزام املصرف باألنظمة والتعليمات والسياسات املتعلقة بإدارة
اخملاطر.

 .9التأكد من التزام املصرف باإلفصاحات التي حددتها “املعايري الدولية لإلبالغ املايل”
( )International, Financial Reporting Standards, IFRSوتعليمات البنك املركزي
والتشريعات والتعليمات األخرى ذات العالقة ،وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغريات
التي تطرأ على املعايري الدولية لإلبالغ املايل وغريها من املعايري ذات العالقة.

 .13مراجعة السياسة االستثمارية وتقدمي التوصيات بشأنها إىل جملس اإلدارة لغرض
املصادقة ،فض ًال عن اإلشراف على تطبيق السياسة االستثمارية املقرتحة من
قبلهم.

 .12تلقي التقارير الدورية من اللجان املنبثقة من اإلدارة التنفيذية (االئتمان ،االستثمار،
تقنية املعلومات واالتصاالت).

 .11اإلشراف على اسرتاتيجيات رأس املال وإدارة السيولة واسرتاتيجيات إدارة
اخملاطر ذات العالقة كافة للتأكد من مدى توافقها مع إطار اخملاطر املعتمد يف
املصرف.

 .10التواصل املستمر مع مدير قسم اخملاطر واحلصول على تقارير دورية منه حول
األمور ذات العالقة بالوضع احلايل للمخاطر يف املصرف وثقافة اخملاطر ،إضافة
إىل التقارير اخلاصة باحلدود والسقوف املوضوعة وأية جتاوزات لها وخطط جتنب
اخملاطر.

 .9اإلشراف على إجراءات اإلدارة العليا جتاه االلتزام بسياسات اخملاطر املعتمدة لدى
املصرف.

 .8املراجعة الدورية لسياسة إدارة اخملاطر املقرتحة من قبل اإلدارة العليا للمصرف
وتقدمي التوصيات بشأنها على جملس اإلدارة إلقرارها واملصادقة عليها.

 .10تضمني التقرير السنوي للمصرف تقريرًا حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية فيما
يخص “اإلبالغ املايل” (.)Financial Reporting

 .11مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للقوانني واألنظمة والضوابط املطبقة
على املصرف ورفع تقرير بذلك إىل اجمللس.

 .12مراجعة التقارير التي يقدمها املصرف إىل هذا البنك.

 .13تقدمي التقرير السنوي إىل جملس اإلدارة لإلفصاح عن أنشطة املصرف وعملياته.

 .14االجتماع مع املدقق اخلارجي ،واملدقق الداخلي ومسؤول إدارة االمتثال ،ومسؤول مكافحة
غسل األموال ( )4مرات على األقل يف السنة ،بدون حضور اي من أعضاء اإلدارة التنفيذية.

 .16مراجعة تقارير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 .15مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ يف التقارير
املالية ،أو أية أمور أخرى ،وتضمن اللجنة وجود الرتتيبات الالزمة للتحقيق املستقل وحماية
املوظف ،والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبوضوعية.

 .17متابعة تنفيذ برامج استمرارية األعمال والتعايف من الكوارث واألزمات بالتنسيق مع جلنة تقنية
املعلومات واالتصاالت.

 .14تقييم أداء احملفظة االستثمارية من حيث العائد واخملاطرة فيما يتعلق
باستثمارات املصرف الداخلية واخلارجية ،واملتابعة املستمرة ملؤشرات وحركة
أسواق رأس املال احمللية واخلارجية.

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

تقرير جملس اإلدارة

كشف عن اللجان املنبيقة عن جملس اإلدارة.
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تقرير جملس اإلدارة

أسماء املساهمني الذين ميلكون  %1أو أكرث من رأسمال املصرف واملستفيد احلقيقي
واألسهم املرهونة كما يف 2019/12/31

24

اسم املساهم

اجلنسية

عدد األسهم

النسبة

األسهم املرهونة

املستفيد احلقيقي

شركة بنك املال األردين

األردنية

154,613,664,032

61.85

-

شركة مساهمة
خاصة

شركة بنك القاهرة عمان

األردنية

24,750,000,000

9.90

-

شركة مساهمة
خاصة

شركة بالفست  2ش.ش.و

البحرينية

12,500,000,000

5.00

-

شركة االتصاالت
الفلسطينية (بالتل)

عباس فاضل احمد الشمري

العراقية

12,500,000,000

5.00

-

نفسه

FCP FUND I

جزر كاميان

9,068,751,620

3.63

-

فرسان كابيتال
وشركاه (،IFC
صندوق استثمار
أموال الضمان ،شركة
العليان للتمويل،
شركة فرسان كابيتال
لإلدارة).

رعد إبراهيم حسني علوان البدري

العراقية

7,911,277,888

3.16

-

نفسه

حمد ياسر حمسن املوسوي

العراقية

7,875,405,544

3.15

-

نفسه

مصرف اخلليج التجاري

العراقية

5,000,000,000

2.00

-

شركة مساهمة
خاصة

زيد فواد عبداهلل حممود كبة

العراقية

3,341,609,627

1.34

مرهونة جزئيًا

نفسه

االسم

ت

الصفة

املؤهالت

اخلربات العملية

1

مقدار مساهمة
العضو يف رأسمال
املصرف

باسم خليل
سامل السامل

العضوية يف جلان
اجمللس

رئيس جملس
اإلدارة

تاريخ التعيني

بكالوريوس هندسة كيميائية
مع مرتبة الشرف -جامعة لندن
Imperial collage

2

3

4

5

عدد مرات
عدد
مكافأة بجميع
أية عضوية يشغلها
حضور كل
مرات
أشكالها التي
يف جمالس شركات
عضو يف
حصل عليها من اجتماع
أخرى
اجمللس االجتماعات
املصرف
305,370,189

بنك املال
األردين وميثله
داود حممد
داود الغول

منري احمد
حممد القوقا

سردار مرزا
حممود اردالن

شريف عبد
علي البطاط

رئيس جلنة التدقيق

2016/05/26

2016/05/26

نائب رئيس
جملس اإلدارة

عضو جملس
إدارة

عضو جملس
إدارة

عضو جملس
إدارة

5

5

5
5

5

5

5

5

5

املمثل حاصل على شهادة
بكالوريوس العلوم يف احملاسبة
من اجلامعة االردنية ،وماجستري
يف إدارة األعمال من جامعة
كواورادو ،وحماسب قانوين معتمد
CPA

حاصل على شهادة بكالوريوس
هندسة طريان

حاصل على شهادة بكالوريوس
صيدلة (بغداد)

حاصل على شهادة بكالوريوس
إدارة واقتصاد

5

عمل رئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي سابقًا  ،2009-2005ثم رئيس جملس إدارة
جمعية البنوك يف االردن  ،2015-2012كما عمل وزيرًا
للمالية سابقًا  2009/12-2009/2ثم وزيرًا للعمل سابقًا
 ،2009-2005ورئيس جملس إدارة بنك املال األردين من
تاريخ  2010وحتى اآلن.
عمل املمثل كمدقق حسابات يف شركة آرثر آندرسون
 دبي  ،1997-1995ثم مساعد املدير املايل لشركةشلمربجري لشمال أفريقيا والشرق األوسط وشبه
القارة الهندية – دبي  ،2000-1997ثم عمل مستشارًا
دوليًا للشؤون املالية والضريبية يف  – KPMGتكساس
 ،2003-2000كما شغل منصب نائب الرئيس املايل يف
جمموعة البنك العربي  ،2008-2003ثم نائب الرئيس
التنفيذي للتخطيط واالستثمار يف جمموعة البنك
العربي  ،2012-2008ثم الرئيس التنفيذي/املدير املايل
يف جمموعة البنك العربي حتى عام  ،2016ويشغل حاليًا
منصب املدير املايل يف شركة أمانات القابضة.

رئيس جملس إدارة ومدير عام لعدة شركات منذ عام
 1982وحتى تاريخه
خربة تزيد عن  20عامًا يف جملس البحث العلمي ووزارة
الصحة.

رجل أعمال

رئيس جلنة احلوكمة
املؤسسية ،ورئيس جلنة
إدارة اخملاطر ،وعضو
جلنة التدقيق ،وعضو جلنة
الرتشيح واملكافآت
154,613,664,032

166,737,917
137,222

24,356,788

عضو جلنة إدارة اخملاطر

عضو جلنة الرتشيح
واملكافآت

2016/05/26

2016/05/26
رئيس جلنة الرتشيح
واملكافآت ،وعضو جلنة
احلوكمة املؤسسية،
وعضو جلنة إدارة اخملاطر

2016/05/26

2018/04/15

رئيس جملس
إدارة الشركة
العربية لصناعة
املضادات احليوية
ومستلزماتها
(اكاي) ونائب رئيس
جملس إدارة
الشركة العربية
لصناعات االدوية
ومستلزماتها
(اكدمييا).

5

6

2

5,717,556

خليل إبراهيم
عبد الكرمي
املشاهدي

2018/11/11

عضو جملس
إدارة

7

5

حاصل على شهادة بكالوريوس
قانون من كلية القانون يف جامعة
بغداد ،وبكالوريوس إحصاء من
كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة
املستنصرية

امين عمران
عبداهلل أبو
دهيم

1

عمل سابقًا مدير قسم احلسابات اخملزنية يف شركة
الشمال لتحضريحلوم الدواجن ،ويعمل حاليًا مستشارًا
قانونيًا لشركة اليف هوسبتال اإلسبانية فرع العراق
ومستشارًا قانونيًا لشركة أرض االحتاد للتجار العامة
ومدير إدارة شركة املكتب العراقي لالستشارة واإلعمار
فرع العراق

عضو جملس
إدارة /
املديراملفوض

عضو احلوكمة
املؤسسية ،وعضو جلنة
التدقيق

2,000

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  21عامًا يف اإلدارة املالية
واملصرفية ،حيث شغل سابقًا عدة مناصب إدارية يف
العديد من املؤسسات املالية ،كان آخرها رئيس الرقابة
املالية يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
وبنك املال األردين

حاصل على شهادة البكالوريوس
يف احملاسبة من اجلامعة
األردنية .ودرجة املاجستري يف
احملاسبة والعلوم اإلدارية من
اململكة املتحدة .وحاصل على
الشهادات املهنية  JCPAو CPAو
 CFMو  CMAو CBMوCPM

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

تقرير جملس اإلدارة

معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة:
أعضاء جملس اإلدارة األصليني
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تقرير جملس اإلدارة

عثمان عبيد كاطع حجام

عبد األمري وحيد ناصر األسدي

وثاب داود عبد اللطيف داود
السعدي

خلف جنم جاسم اجلنابي

عمر خلدون ساطع احلصري

بكالوريوس قانون

بكالوريوس قانون

دكتوراة دولة يف االقتصاد

معهد السكرتارية العايل

بكالوريوس هندسة

املؤهالت

2,000

2,000

2,000

2,287,022

2018/04/15

2018/04/15

2018/04/15

2018/04/15

1

 7امين عمران عبد اهلل ابو دهيم

خليل ابراهيم عبد الكرمي
6
املشاهدي

 5شريف عبد علي البطاط

 4سردار مرزا حممود اردالن

 3منري احمد حممد القوقا

بنك املال األردين وميثله داود
2
حممد داود الغول

باسم خليل سامل السامل

ت االسم

8/8

8/8

8/8

8/7

8/6

8/8

8/8

"عدد اجتماعات اجمللس
()8
عدد مرات حضور اجتماع
اجمللس"

3/3

3/2

3/3

"عدد اجتماعات جلنة
التدقيق ()3
عدد مرات حضور اجتماع
جلنة التدقيق"

3/3

3/3

3/3

"عدد اجتماعات جلنة إدارة
اخملاطر ( )3عدد مرات
حضور اجتماع إدارة
اخملاطر"

2/2

2/2

2/2

"عدد اجتماعات جلنة
الرتشيح
واملكافأت ( )2عدد
مرات حضور اجتماع
الرتشيح واملكافأت"

مدير الدائرة القانونية يف وزارة
الداخلية.

عضو هيئة متيزية يف احملكمة
اجلنائية العراقية.

مدير شركة يف االستشارات
االقتصادية والقانونية.

لواء يف وزارة الدفاع.

شركة أدوية احلكمة وشركة الضياء
الساطع للتجارة العامة.

3,811,152

2018/04/15

اخلربات العملية

مقدار مساهمة العضو يف
رأسمال املصرف

عدد اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وعدد مرات حضور كل عضو يف هذه االجتماعات

5

4

3

2

1

ت

االسم

أعضاء جملس اإلدارة االحتياط

2/2

2/2

2/2

"عدد اجتماعات جلنة
احلوكمة
املؤسسية ( )2عدد
مرات حضور
اجتماع احلوكمة
املؤسسية"

تاريخ التعيني

6/6

6/6

6/6

"عدد اجتماعات اللجنة
االتئمانية ()6
عدد مرات حضور اجتماع
اللجنة االئتمانية"

شركة الضياء الساطع للتجارة
العامة

أية عضوية يشغلها يف
جمالس شركات أخرى
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بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إن جملس اإلدارة مسؤول عن اعتماد 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 تضعها اإلدارة التنفيذية تغطي كافة
اجلوانب املتعلقة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومسؤولية جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية عنها ،حيث مت مراجعة وتعديل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
سنويًا 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 يف حتقيق أهدافه من
خالل تقدمي خدمات تأكيدية واستشارية تتسم باالستقاللية واملوضوعية وذات قيمة
مضافة ولتحسني عمليات املصرف باستخدام أسلوب منهجي ومنظم لتقييم فعالية
وكفاءة أنظمة إدارة اخملاطر والرقابة الداخلية واحلاكمية املؤسسية لدى املصرف.
االستقاللية:
تتبع الدائرة وظيفيا وبشكل مباشر إىل جلنة التدقيق واالمتثال املنبثقة عن جملس اإلدارة
وإداريًا إىل املدير املفوض للمصرف واليجوز إسناد أعمال تنفيذية إىل دائرة التدقيق
نطاق العمل:
• يغطي نطاق عمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية كافة 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 وفعالية وكفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد
من اخملاطر التي قد يتعرض لها املصرف وتقدمي التوصيات املناسبة حيال نقاط الضعف،
وذلك ضمن نطاق عمل الدائرة.
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• إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تدقيق سنوية مبنية على اخملاطر تضمن تدقيق األعمال
والنشاطات والعمليات حسب أهميتها ومستوى التعرض للمخاطر ،وللتاكد 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 وتقدمي التوصيات الالزمة لتحسني
هذه العمليات وتالفيها مستقبال.
• إعداد وتطبيق نظام ملتابعة تصويب مالحظات التدقيق القائمة لدى مراكز العمل
اخملتلفة ،ورفع تقارير دورية إىل جلنة التدقيق واالمتثال بنتائج هذه املتابعة.
• احملافظة على وجود موظفي تدقيق مؤهلني وميتلكون معلومات ومهارات ومعارف
وخربات كافية ،وشهادات مهنية متخصصة تتناسب مع متطلبات ميثاق التدقيق الداخلي،
مع رصد اخملصصات الكافية لتدريب وتطوير كادر التدقيق الداخلي.
• تزويد واطالع 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 ثالثة
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
وشركاته التابعة.
• اإلتصال مع جميع موظفي املصرف وشركاته التابعة.
• اإلتصال بحرية تامة مع رئيس جملس اإلدارة ورئيس وأعضاء جلنة التدقيق واالمتثال
واملدقق اخلارجي ومراقب االمتثال يف املصرف.
• طلب مساعدة أي موظف يف املصرف أو الشركات التابعة 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
يعني املدقق اخلارجي من قبل الهيئة العامة بناء على توصية جملس إدارة املصرف
وهي عملية يقوم بها املدقق املستقل بفحص القوائم املالية والسجالت احملاسبية
بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم املالية واحلسابات والتزام املصرف باالفصاحات
التي حددتها معايري التقارير املالية الدولية International Financial Reporting
 Standards IFRSوتعليمات البنك املركزي والتشريعات والتعليمات األخرى ذات العالقة.
كما وصدرت تعليمات من البنك املركزي العراقي بخصوص رفع مستوى أداء التدقيق
اخلارجي بشكل فاعل وذلك بتدقيق حسابات املصارف من قبل اثنني من مراقبي احلسابات
وفقًا ألسلوب التدقيق املشرتك (.)Joint Audit
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إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال
إدارة االمتثال ،هي إدارة مستقلة ،تتبع إىل جلنة االمتثال املنبثقة عن جملس إدارة املصرف
وعلى اتصال مباشر معه ،وتتضمن مسؤولياتها التحقق من امتثال املصرف للمتطلبات
الرقابية بشكل عام ومتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بشكل خاص.
استمرت إدارة االمتثال خالل عام  2019بالقيام بدورها يف التحقق املستقل من مدى امتثال
املصرف للقوانني والتعليمات واألنظمة الصادرة عن كافة اجلهات الرقابية ،باإلضافة إىل
املمارسات الفضلى الصادرة عن املؤسسات الدولية املرتبطة بالقطاع املصريف واملايل
والتعامل مع آخر املستجدات يف األسواق املتغرية التي يعمل بها وذلك لتجنب تعرض
املصرف ألي خماطر رقابية أو التأثري سلبًا على سمعة املصرف.
باإلضافة لذلك ،فقد قامت إدارة االمتثال خالل عام  2019باتخاذ عدد من اخلطوات لتعزيز
وترسيخ مستويات االمتثال من حيث:
• عقد ورشات تدريبية لتأهيل وتوعية موظفي املصرف بأهمية االمتثال ملتطلبات اجلهات
الرقابية ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،لتعزيز ثقافة االمتثال لدى املوظفني
ومساندة إدارة االمتثال يف أداء مسؤولياتها بالشكل األمثل ورفع املستوى العام ملوظفي
املصرف بالتعرف على اخملاطر احملتمل الوقوع بها جراء عدم االمتثال وااللتزام بتعليمات
اجلهات الرقابية.
• متابعة تطوير سياسات وإجراءات عمل املصرف أو حتديثها من قبل اجلهات املعنية يف
املصرف لتتوافق مع املتغريات يف متطلبات اجلهات الرقابية يف العراق وخاصة يف مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
• العمل على إدخال أنظمة آلية الهدف منها تعزيز قدرات املصرف على متابعة ومراقبة
مدى االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية اخملتلفة.
• إعادة تفعيل دور موظفي االرتباط يف الفروع من خالل إحلاقهم بدورات تدريبية مكثفة
واستحداث إجراءات ووصف وظيفي واضح لرتسيخ مبادئ االمتثال.
• استمرار العمل على تطوير ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
حلماية املصرف واالقتصاد الوطني من إساءة استخدام القطاع املايل من قبل األشخاص
واجلهات اخلارجة عن القانون.
إدارة اخملاطر
بعرت النظام العام إلدارة اخملاطر ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات اجلهات
ابتداء
الرقابية وجلنة بازل مسؤولية شاملة ومشرتكة من خالل جهات متعددة يف املصرف
ً
من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،مثل جلنة اخملاطر الداخلية ،إضافة إىل جميع دوائر
وفروع املصرف.
تقوم دائرة إدارة اخملاطر ،وهي دائرة مستقلة تتصل بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن
جملس اإلدارة بخط متصل وتتصل باملدير املفوض بخط متقطع ،برتكيز مهامها وحسب
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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 اجتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر.
• 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.
• خماطر السيولة :وهي اخملاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة املصرف على توفري
التمويل الالزم يف أي (موقع جغرايف ،عملة ،وقت) لتأدية التزامه يف تواريخ استحقاقها ،أو
متويل نشاطه بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.
• اخملاطر التشغيلية/العمليات :وهي خماطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل
وعدم 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.
السياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة واخلاصة بإدارة اخملاطر:
• السياسة العامة إلدارة اخملاطر.
• سياسة إدارة خماطر االئتمان.
• سياسة إدارة خماطر التشغيل.
• سياسة إدارة خماطر السوق.
• سياسة إدارة خماطر السيولة.
• السياسة العامة ألمن املعلومات.
• سياسة متابعة حدود اخملاطر املقبولة.
• سياسة اختبارات األوضاع الضاغطة.
• خطة استمرارية العمل.
• سياسة التبليغ عن اخملالفات واملمارسات غري السليمة.
• سياسة اإلسناد اخلارجي.
• سياسة مكافحة االحتيال.
• سياسة التعامل مع األطراف ذوي العالقة.
• خطة متويل السيولة.
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يتم بشكل دوري إعداد تقارير ورفعها وتقدمي التوصيات الالزمة فيها إىل جلنة إدارة اخملاطر
الداخلية التي مت انشاءها الطالع وتوجيه اإلدارة التنفيذية بأهم اخملاطر التي قد يتعرض
لها املصرف وإجراء الالزم بهدف إدارة والسيطرة على هذه اخملاطر .وعلى اجلانب اآلخر،
يتم املراقبة وبشكل يومي خملاطر السيولة وخماطر االئتمان.
كما ويقوم املصرف بتقدمي الدعم الالزم لدائرة إدارة اخملاطر ،وتطوير منهجيات العمل ،إىل
جانب إرفادها بالكوادر املؤهلة وذلك لتمكينها من القيام بأعمالها بشكل كفؤ.
إجنازات دائرة اخملاطر خالل عام :2019
• تطبيق نظام التصنيف االئتماين ( )Moody’sلتقييم اخملاطر االئتمانية للعمالء.
• تطبيق املرحلة األوىل من برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية  CRSAاخلاص
مبخاطر العمليات/التشغيل.
• تطبيق أداة اختبارات األوضاع الضاغطة.
• تطبيق املرحلة األوىل من نسب العائد على رأس املال املعدل ( )RAROCالتسعري
االئتماين املبني على اخملاطر.
• احلصول على شهادة .PCI DSS
• إنشاء مصفوفة الصالحيات على األنظمة البنكية.
• تطبيق املرحلة األوىل من املعيار احملاسبي (.)IFRS9
• اعتماد نسبة تغطية السيولة  LCRونسبة صايف التمويل املستقر  NSFRوفقًا ملقررات
بازل .3
• تصنيف اصول املصرف وفقًا للمعيار الدويل  ISO 27001ألمن املعلومات.
تقدمي دورات تدريبية يف جمال أمن املعلومات.
تقدمي نشرات دورية للتعرف على طرق االخرتاق وأجراء الفحوصات واالختبارات.
يتطلع املصرف خالل العام  2020إىل القيام بشكل رئيسي مبا يلي:
• تطبيق املرحلة الثانية من معيار بازل .3
• تطبيق املرحلة الثانية من برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية CRSA
اخلاص مبخاطر العمليات/التشغيل.
• تطبيق املرحلة الثانية من احتساب نسبة العائد على كفاية رأس املال ()RAROC
التسعري االئتماين املبني على اخملاطر.
• وتطبيق ضوابط احلوكمة واإلدارة املؤسسية لتقنية املعلومات واالتصاالت يف القطاع
املصريف باستخدام إطار العمل (.)2019 COBIT
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السياسات واإلجراءات
يشمل التقرير نشاط الدائرة من متابعة اإلجراءات واالتفاقيات والسياسات والعمل على
حتديثها مبا يتالءم مع متطلبات العمل اليومي للدوائر واألقسام يف املصرف إضافة إىل
تعليمات البنك املركزي العراقي واجلهات الرقابية ،إضافة إىل ذلك تعديل/استحداث مناذج
لضمان سرعة األداء والدقة يف العمل .ثم يتم أخذ املوافقات الالزمة وتعميمها على موقع
إجراءات املصرف األهلي العراقي ثم إرسالها إىل كابيتال بنك للحصول على موافقة اجلهات
الرقابية وتعميمها على موقع إجراءات كابيتال بنك.
اإلجراءات
• مت العمل خالل سنة  2019على تعديل/استحداث ( )34إجراء عمل مت تعميمها على موقع
إجراءات املصرف األهلي.
• مت تعميم ( )28إجراء خاص باملصرف األهلي العراقي.
• إجراءات يف طور اإلعداد (.)6
االتفاقيات
• مت إعداد ( )9اتفاقيات ملستوى اخلدمة لدوائر خمتلفة يف املصرف مت تعميمها على
موقع اإلجراءات.
السياسات
• مت إصدار ( )18سياسة جديدة وتعميمها على موقع اإلجراءات بعد موافقة جملس اإلدارة
عليها.
املنتجات التي يقدمها املصرف
املنتجات التي مت إعدادها من قبل وحدة السياسات واإلجراءات بعد احلصول على
املوافقات الالزمة:
• منتج متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
• منتج منح تسهيالت مقابل توطني الرواتب
• منتح جنم األهلي
• منتج احملفظة اإللكرتونية بالتعاون مع زين كاش
النشاطات والتوسعات الرئيسية التي حدثت خالل السنة
• تفعيل املرحلة الثانية من خدمة احلواالت السريعة .Western Union
• تفعيل خدمة إصدار البطاقات املدفوعة مسبقًا.
• تفعيل خدمة التسوق اإللكرتوين من خالل البطاقات االئتمانية.
• نقل طباعة األرقام السرية اخلاصة بالبطاقات االئتمانية واملدينة واملدفوعة مسبقًا
واخلدمات اإللكرتونية إىل بغداد.
• "تفعيل خدمة احملفظة اإللكرتونية بالتعاون مع زين كاش.
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• تطبيق املرحلة األوىل من حتديث النظام املصريف للمصرف (.)ICBS
• التوسع يف انتشار أجهزة الصرافات اآللية ( )ATMاخلارجية يف املناطق احليوية يف
بغداد واحملافظات.
• تفعيل نظام خاص بإدارة االمتثال.
• افتتاح فرع الكاظمية.
• االنتقال إىل مبنى الفرع اجلديد لفرع البصرة.
• تفعيل .Cash Center
• تفعيل تدريب موظفي املصرف من خالل تطبيق سالمل للتدريب املصريف اإللكرتوين.

"املشاركة يف أحد املؤمترات املتعلقة بالتحول الرقمي”

إجنازات دوائر املصرف خالل العام 2019
دائرة املوارد البشرية
تنفيذًا لالسرتاتيجية اجلديدة للمصرف والهادفة لتقدمي اخلدمات لشريحة قطاع األفراد
وخدمات توطني الرواتب ضمن توجهات البنك املركزي العراقي يف تعزيز الشمول املايل
وخدمات الدفع اإللكرتوين وكذلك ما يخص تطوير وتوسيع خدمات قطاع الشركات ملا له من
مساهمة يف تطوير املنتجات التي يقدمها املصرف لزبائنه وحيث إن هذه االسرتاتيجية
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفر كوادر بشرية كفوة قادرة على القيام مبهام تنفيذ وتقدمي تلك
اخلدمات فقد باشرت دائرة املوارد البشرية باتخاذ السبل الكفيلة لتقدمي الدعم الكايف
وتوفري الكفاءات الالزمة ورفدها بالتدريب والتطوير لغرض تأهيلها مبا يتالءم مع حجز
املهام املوكلة لها.
ومن أهم األهداف التي حققتها الدائرة خالل العام :2019
• بلغ عدد التعيينات خالل سنة  )122( 2019موظف.
• حتديث ومراجعة إجراءات العمل اخلاصة بالدائرة وفقًا ملتطلبات العمل.
• مراجعة وحتديث املواصفات الوظيفية جلميع الوظائف.
• تأسيس وحدة التقارير الرقابية ونظم املعلومات اإلدارية ضمن دائرة الرقابة املالية.

33

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

تقرير جملس اإلدارة

• تفعيل دائرة مراجعة االئتمان ورفدها بالكادر الوظيفي.
وبناء على االحتياجات
• تنفيذ برامج تدريب (داخلية وخارجية) وفق اخلطط املعدة لهذا العام
ً
التدريبية لكل موظف مع مراعاة توجيهات البنك املركزي العراقي إشراك املوظفني يف
الربامج املتخصصة يف االمتثال ومكافحة غسل األموال وقد توزعت مواضيع هذه الربامج
إىل دورات تخصصية متنوعة (مصرفية –تطوير مهارات – انظمة بنكية) حيث بلغ عدد
الدورات ( )132دورة ،وبلغ عدد املوظفني املشاركني فيها ( )1364موظف.

"اإلفطار الرمضاين اجلماعي ملوظفي املصرف االهلي العراقي”

دائرة مراجعة االئتمان
تتوىل هذه الدائرة ،وحسب شريحة العميل ،مسؤولية تقييم الدراسات االئتمانية من حيث
التحليل املايل واالئتماين للعمالء ،وحتديد اخملاطر ووضع التوصيات املناسبة مبعزل عن
مؤثرات التعامل الشخصي مع هؤالء العمالء ،بناء على تقييم متوازن خملاطر االئتمان،
واحلكم على أوضاع العمالء من خالل بياناتهم املالية وغري املالية والوثائق الداعمة واملؤيدة
لوضعهم ،باإلضافة إىل تصنيف العمالء حسب اخملاطر من خالل نظام التصنيف املعتمد
لدى البنك  ، Moody’sوإىل جانب دورها االستشاري يف تقوية وترسيخ الفكر االئتماين وإىل
كونها جزء أساسي وفاعل يف جلان التسهيالت اخملتلفة.
دائرة مراقبة االئتمان
هي إحدى الدوائر الرقابية يف املصرف والتي تهدف بشكل رئيسي إىل مراقبة العمليات
اليومية املتعلقة باالئتمان بنوعيه املباشر والغري مباشر لضمان سالمة احملفظة
االئتمانية والتأكد من االلتزام بالسياسة االئتمانية للمصرف وتعليمات البنك املركزي
العراقي والتحقق من استكمال كافة الوثائق والشروط الواردة بقرارات جلان االئتمان وتوثيق
الضمانات إن وجدت لكافة العمالء قبل التنفيذ والتبليغ الفوري ألية جتاوزات مما يحافظ على
حقوق املصرف.
مت العمل خالل عام  2019على استكمال العمل بنظام األرشفة اإللكرتوين ومتت أرشفة
كافة ملفات وضمانات قطاع تسهيالت الشركات وقطاع الشركات الصغرية واملتوسطة
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وملفات وضمانات قطاع تسهيالت األفراد ،باإلضافة إىل استكمال جرد ونقل كافة الضمانات
واألصول من الفروع الشمالية (اربيل/السليمانية) إىل بغداد/اإلدارة العامة .والعمل على
دراسة احلسابات االئتمانية والتأكد من الضمانات مقابل االئتمان املمنوح للعمالء.
إدارة الشركات الكربى واملتوسطة والصغرية
تسهيالت الشركات الكربى:
تقدم دائرة الشركات الكربى جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية بشقيها
املباشرة وغرياملباشرة ومبا يلبي احتياجات خمتلف قطاعات السوق العراقي ،وعلى الرغم
أن املصرف حقق
من التحديات والتطورات التي شهدها السوق العراقي خالل العام  2019إال ّ
منوًا ملموسًا يف قاعدة عمالئه من كبار التجار ،كما مت استئناف منح القروض لغايات متويل
املشاريع ورؤوس األموال العاملة مع االستمرار بتقدمي 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.

"حفل توقيع اتفاقية انضمام املصرف األهلي العراقي إىل برنامج متويل التجارة العاملي اخلاص مبؤسسة
التمويل الدولية و برعاية معايل د .علي العالق حمافظ البنك املركزي العراقي”.

متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة:
كثف املصرف جهوده لتسويق مبادرة متويل املشاريع االقتصادية الصغرية واملتوسطة
التي أطلقها البنك املركزي العراقي ،يف خطوة تهدف إىل زيادة النمو االقتصادي وبالتايل
املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
كرم حمافظ البنك املركزي العراقي ،املصرف باعتباره واحدًا من
وبناء على هذه اجلهودّ ،
أفضل ثالثة مصارف يف السوق العراقي دعمت هذه املبادرة مع حمافظته على جودة
االئتمان ضمن أفضل املستويات،
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"معايل د .علي العالق حمافظ البنك املركزي العراقي يسلم املصرف االهلي العراقي جائزة أفضل مصرف يف
إستغالل مبادرة البنك املركزي العراقي املتعلقة بتمويل الشركات الصغرية و املتوسطة”.

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد:
ضمن اسرتاتيجية املصرف األهلي العراقي فيما يتعلق باستهداف فئة األفراد بشرائحها
اخملتلفة ،واستحداث قنوات ومنتجات ترويجية وتسويقية جديدة هدفها تعزيز وفتح جماالت
عمل تتوافق مع التوجه االسرتاتيجي خلطة املصرف املستقبلية ،فقد مت العمل على إنشاء
إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد والتي تستهدف بدورها فئة األفراد من خالل استقطاب
عمالء الرواتب احملولة يف القطاع احلكومي واخلاص باإلضافة إىل الفئات األخرى ,ليتوافق هذا
التوجه مع مبادرة احلكومة العراقية والبنك املركزي العراقي بخصوص حتويل رواتب موظفي
القطاع العام ضمن مشروع توطني االرواتب.
وبناء عليه ،فقد مت فصل اخلدمات وقاعدة العمالء احلالية فيما بني قطاع األفراد وقطاع
الشركات ليتم من خالل هذا اإلجراء الرتكيز على استحداث منتجات وخدمات تنافسية تتوافق
مع متطلبات واحتياجات العمالء من طرح جمموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية .حيث
مت خالل عام  2019تأسيس واستقطاب قاعدة عمالء من فئة الرواتب احملولة ومت العمل على
إطالق منتجات جديدة من خالل حملة إعالمية هي األوىل من نوعها على مستوى املصرف
األهلي العراقي ليتم من خاللها طرح صورة جديدة للمصرف يف جمال قطاع األفراد .ويف
نفس الوقت مت العمل على إعادة طرح منتجات األفراد من قروض شخصية وبطاقات
ائتمانية بأسلوب تنافسي جديد استطاع املصرف من خاللها استقطاب قاعدة عمالء أوسع
مع توفري مستوى خدمات متميزه تتوافق مع سرعة يف اإلجناز وتنفيذ املعامالت.
و على الصعيد اآلخر ،وفيما يتعلق باخلدمات اإللكرتونية فقد مت توسيع شبكة أجهزة الصراف
اآليل خالل عام  2019حيث بلغ عدد أجهزة الصراف اآليل  47صراف  %40منها مت توزيعها يف
مواقع حيوية ومراكز جتارية لغايات خدمة اجلمهور من عمالء مصرفنا أو املصارف األخرى.
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مت تفعيل برنامج اخلصومات وتوقيع االتفاقية مع شركة زين كاش .وأيضًا افتتاح فروع جديدة
داخل بغداد (فرع الكاظمية) .مت إطالق بطاقات الدفع املسبق ،وشراكات مع وكالء السيارات.

دائرة اخلزينة واملؤسسات املالية واالستثمار
رغم الظروف اجليوسياسية التي متر بها املنطقة وتراجع أسعار النفط خالل األعوام املاضية،
استمرت دائرة اخلزينة واالستثمار يف إدارة موجودات ومطلوبات املصرف بكفاءة وفعالية
من أجل احلفاظ على مستويات السيولة الكافية وتخفيض تكلفة األموال وتعظيم هامش
الفائدة عن طريق تنويع مصادر األموال وإدارة عمليات السوق النقدي.
كما متكنت الدائرة من احملافظة على مستويات جيدة من أرباح العمالت األجنبية يف ظل
الرتكيز على عمالء املصرف ذوي النشاط التجاري اجليد عن طريق احلواالت واالعتمادات
املستندية ،واستمرت الدائرة يف استقطاب ودائع املؤسسات واألفراد ،وتقدمي احللول
املناسبة لعمالئها للتحوط من خماطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ،و مت احملافظة على
عال من الكفاءة .ومن املتوقع أن تشهد املنطقة حتسنًا
جميع أنشطة الدائرة مبستوى ٍ
يف معدالت النمو خالل الفرتة املقبلة ،إضافة إىل حتسن أسعار النفط والذي سينعكس
إيجابا على أداء االقتصاد العراقي واملصارف العراقية .وفيما يلي أهم أنشطة الدائرة:
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التداول بالعمالت األجنبية والدينار العراقي:
تقدم الدائرة أسعار منافسة لتغطية احتياجات العمالء اآلنية بالدوالر األمريكي مقابل
ّ
الدينار العراقي ،مع مراعاة فروقات األسعار بني فروع بغداد ،واجلنوب 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):
تراقب الدائرة بشكل يومي أرصدة املصرف لدى املصارف األخرى مع حتويل الفائض يف
حال وجوده ،أو تغذية احلساب عند احلاجة.
إدارة النقد:
حرص املصرف على تزويد جميع فروعه من االحتياجات النقدية بالدوالر األمريكي والدينار
العراقي ،ويتم شحن 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.

"إفتتاح املركز املتطور و املتخصص يف عد النقد و املتواجد يف الفرع الرئيسي للمصرف األهلي العراقي يف
بغداد”.
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جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات:
واصلت جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات اجتماعاتها الدورية 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 االستثماراخملتلفة
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:
فتحت إدارة املؤسسات املالية قنوات وعالقات مصرفية جديدة ومباشرة مع العديد
من البنوك واملؤسسات املالية اإلقليمية منها والعاملية سواء من خالل فتح حسابات
معهم أو منح سقوف جتارية من قبلهم 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 البالد الذي حاز على تصنيف ائتماين من قبل مؤسسة التصنيف
العاملية ( .Capital Intelligence (BBأضف إىل ذلك أن الشراكة االسرتاتيجية التي يتمتع
بها املصرف األهلي العراقي مع كابيتال بنك األردين ()Capital Bankمن خالل امتالك
األخري ما نسبته  %62من أسهم املصرف ،قد عزز موقف ومالءة املصرف األهلي العراقي
أمام البنوك العاملية ،حيث أسهمت إدارة كابيتال بنك بدور فعال يف تلبية عمليات التجارة
اخلارجية للمصرف من خالل شبكة البنوك املراسلة الواسعة التي يحتفظ بها مع البنوك
العاملية باعتباره البوابة الرئيسة للمصرف على العامل اخلارجي.
ومن أبرز إجنازات املصرف من ناحية املؤسسات املالية يف عام  ،2019هي توقيع اتفاقية
مع مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCاململوكة من قبل البنك الدويل ( )World Bankمت
مبوجبها منح املصرف األهلي العراقي تسهيالت جتارية غري مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ
 10ماليني دوالر أمريكي لصالح قطاع الشركات يف السوق العراقي ،وبكفالة مؤسسة
التمويل الدولية لتسهيل وصول عمالء املصرف من هذا القطاع إىل األسواق العاملية،
بهدف تعزيز التجارة وحتفيز النمو االقتصادي .وبذلك يكون املصرف األهلي العراقي
املؤسسة املصرفية العراقية الوحيدة املنضمة للربنامج.
دائرة تكنولوجيا املعلومات
انطالقا من سعي املصرف األهلي العراقي لالرتقاء باملنظومة التكنولوجية على مستوى
انشطة األعمال فقد مت إطالق عدة مشاريع جوهرية خالل عام  2019تهدف إىل رفع مستوى
اخلدمات املقدمة لعمالئنا وتوفري احللول واخلدمات السريعة والسلسة للعمالء وكما
موضح أدناه:
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* حتديث وترقية فعليات النظام املصريف ()ICBS
* حتديث وترقية معدات وأجهزة االتصاالت
• ترقية أنظمة التشغيل جلميع أجهزة الكمبيوتر ،املوجودة يف البنك من windows 7
إىل 10
• ترقية حلول  NetBackupالتي توفر بساطة وانسيابية يف إدارة املعلومات مع احلد
من كمية البيانات املُ خزَّ نة واحلركة املتدفِّ قة.
الدائرة اإلدارية والهندسية
قام املصرف خالل العام  2019بإجناز أعمال إنشاء وديكور لبعض املواقع وكما يلي:
• إنشاء ملحق اإلدارة العامة.
• إعادة تأهيل مبنى اإلدارة العامة.
• إنشاء وجتهيز فرع مول بغداد.
• إنشاء وجتهيز فرع النجف اجلديد.
• إعادة تأهيل فرع املنصور ودائرة املبيعات.
• إنشاء وجتهيز النقد املركزي.
• إنشاء وجتهيز مستودع األرشيف اخلاص بالفرع الرئيسي ودائرة الرقابة على االئتمان.
اخلطط املستقبلية للمصرف
• تطبيق معيار بازل .3
• تطبيق مشروع حوكمة إدارة املعلومات وفق تعليمات البنك املركزي العراقي.
• تطبيق نظام ( )On-boarding Processفتح احلسابات اخلاص بتوطني رواتب القطاع
العام واخلاص من خالل خدمات القنوات اإللكرتونية.
• تفعيل خدمة احملفظة اإللكرتونية بالتعاون مع أسيا حوالة.
• طباعة البطاقات املدينة والدائنة واملدفوعة مسبقًا يف بغداد.
• التعاقد مع معالج بيانات حملي داخل العراق لغايات إصدار البطاقات االئتمانية واملدينة
واملدفوعة مسبقًا.
• تطبيق املرحلة الثانية من حتديث النظام البنكي ()ICBS
• تطبيق نظام  IGrafxاخلاص بإجراءات العمل.
• تطبيق نظام ( )OMNI Channelلتقدمي كافة اخلدمات املصرفية من خالل القنوات
اإللكرتونية.
• مواصلة التوسع بفتح الفروع يف جميع حمافظات العراق.
• مواصلة التوسع يف انتشار الصرافات اآللية يف جميع حمافظات العراق.
• مواصلة التوسع يف منح القروض للشركات الصغرية واملتوسطة من خالل مبادرة
البنك املركزي العراقي.
• طرح اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت لالفراد والشركات.
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ثانيًا :حتليل املركز املايل واملؤشرات املالية
حتليل ربحية املصرف
قائمة الدخل (باملليون دينار عراقي)
2019

اسم احلساب

النسبة من اإلجمايل

2018

النسبة من
اإلجمايل

نسبة النمو

صايف إيرادات الفوائد

12,016

%34.8

7,561

%54.1

%58.9

صايف إيرادات العموالت

18,846

%54.5

15,341

%109.8

%22.9

إيرادات أخرى

3,713

%10.7

( )8,929

-%63.9

%141.6

صايف إيرادات التشغيل

34,575

%100.0

13,973

% 100,0

%147.4

رواتب ومنافع املوظفني

( )7,415

%32.0

( %33.0 )6,485

%14.3

مصاريف تشغيلية أخرى

( )13,569

%58.6

( )13,071

%66.5

%3.8

استهالكات وإطفاءات

( )2,131

%9.2

( )2,196

%11.2

-%3.0

إجمايل املصاريف التشغيلية

( )23,115

%99.8

( %110.7 )21,752

%6.3

خمصصات متنوعة وتدين العقارات املستملكة

( )39

%0.2

1,084

-%5.5

-%103.6

خمصص خسائر ائتمان حممل

-

%0.0

1,024

-%5.2

-%100.0

إجمايل املصاريف

( )23,154

%100.0

( % 100,0 )19,644

%17.9

صايف الدخل للفرتة قبل الضريبة

11,421

( )5,671

%301.4

ضريبة الدخل

( )2,303

صايف الدخل للفرتة بعد الضريبة

9,118

%20.2

( )2,296
( )7,967

-%40.5
%214.4

* بلغت خسارة شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية حمدودة
املسؤولية ( )41.2مليون دينار عراقي مقارنة مع خسارة بلغت ( )68.7مليون دينار عراقي
نهاية عام .2018
									

* صايف الربح بعد الضريبة:
		
حقق املصرف صايف أرباح بعد الضريبة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2019بلغت
( )9,118مليون دينار مقارنة مع صايف خسائر بعد الضريبة بقيمة ( )7,967مليون دينار للعام
 2018وبنسبة ارتفاع بلغت (								.)%214.4
									
* صايف إيرادات التشغيل:
حقق املصرف صايف إيرادات التشغيل للسنة املنتهية يف كانون األول  2019بلغت
( )34,575مليون دينار مقارنة مع ( )13,973مليون دينار للعام  2018وبنسبة ارتفاع بلغت
( )%147.4ويعود ذلك االرتفاع لزيادة إيراد الفوائد بنسبة ارتفاع بلغت ( )%58.9بقيمة
( )4,455مليون دينار عراقي باإلضافة إىل ارتفاع صايف إيرادات العموالت بقيمة ()3,506
							
دينار عراقي بنسبة ارتفاع (.)%22.9
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* املصاريف:
ارتفع إجمايل املصاريف بنسبة ( )%18.8لتصل إىل ( )23,154مليون دينار لسنة املنتهية
يف  31كانون األول  2019مقارنة مع ( )19,644مليون دينار لعام  2018وأن هذا االرتفاع جاء
نتيجة ارتفاع املصاريف التشغيلية بنسبة ارتفاع بلغت ( )%6.3بقيمة ( )1,363مليون دينار
عراقي نتيجة الغرامات املفروضة من قبل البنك املركزي العراقي التي تخص مزاد العملة
عن األعوام من  2012إىل  2014حيث بلغت قيمتها ( )6,646مليون دينار عراقي كما بنهاية 31
كانون األول .2019
املركز املايل للمصرف:
فيما يلي جدول يبني املركز املايل للصرف
اسم احلساب
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2019

2018

النسبة من
اإلجمايل

النسبة من اإلجمايل نسبة النمو

املـوجودات

632,038

%100.0

524,948

%100.0

%20.4

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي واملصارف األخرى

355,362

%56.2

378,538

%72.1

-%6.1

تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صايف

168,964

%26.7

76,828

%14.6

%119.9

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
			
الشامل اآلخر

37,243

%5.9

1,642

%0.3

%2168.5

موجودات مالية بالقيمة العادلة بالتكلفة
املطفأة

20,902

%3.3

24,425

%4.7

-%14.4

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

6

%0.0

0

%0.0

املوجودات امللموسة والغري ملموسة،
صايف

25,654

%4.1

19,225

%3.7

حق استخدام البند املؤجر

1,972

%0.3

0

%0.0

			
موجودات أخرى

21,932

%3.5

24,287

%4.6

-%9.7

املطلوبات

632,038

%100.0

524,948

%100.0

%20.4

ودائع العمالء واملصارف األخرى

249,753

%39.5

189,930

%36.2

%31.5

تأمينات نقدية

89,506

%14.2

46,815

%8.9

%91.2

قرض البنك املركزي العراقي

17,043

%2.7

5,200

%1.0

%227.7

التزام عقود اإليجار

2,058

%0.3

0

%0.0

اخملصصات املتنوعة

6,238

%1.0

2,296

%0.4

%171.7

مطلوبات أخرى

10,923

%1.7

22,941

%4.4

-%52.4

رأس املال

250,000

%39.6

250,000

%47.6

%0.0

%33.4
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نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
انخفض رصيد حساب نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية عن العام السابق بنسبة ()%22.1
حيث بلغ الرصيد كما بنهاية العام  2019ماقيمته ( )160,246مليون دينار مقارنة مع
( )205,639مليون دينار بنهاية عام  ،2018وهذا الرصيد ميثل السيولة النقدية بالعملة
احمللية واألجنبية املودعة يف صناديق املصرف وكذلك األرصدة لدى البنك املركزي
العراقي.
					
تشمل احلسابات اجلارية وحتت الطلب أرصدة لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل
من أربيل والسليمانية مبلغ  17,972مليون دينار عراقي وصفر دينار عراقي على التوايل
كما يف  31كانون األول  31( 2019كانون األول  :2018مبلغ  21,229مليون دينار عراقي 40,741
مليون دينار عراقي على التوايل) حيث أن التسوية مع إدارة البنك املركزي العراقي بتسديد
املبلغ املتبقي على  17شهر مستمر وسيتم االنتهاء من استالم الدفعات الشهرية
والبالغة قيمتها  3,612مليون دينار عراقي بنهاية شهر أيار  .2020علمًا بأن تلك األرصدة
متضمنه من ضمن األرصدة التي يتم احتساب االحتياطي القانوين عليها.
احملفظة االستثمارية
سعى املصرف إىل توسيع وتنويع حمفظته االستثمارية وعدم تركيزه على حقل استثماري
واحد ،فقد بلغت إجمايل احملفظة االستثمارية ( )58,153مليون دينار يف نهاية عام
 2019مقارنة مع ( )26,070مليون دينار يف نهاية عام  2018بنسبة ارتفاع بلغت (. )%123.1
.1
6,517

االحتياطيات

7,766

%1.0

-%16.1

%1.5

أرتفعت املوجودات لتصل إىل ( )632,038مليون دينار يف نهاية عام  2019مقارنة مع ( )524,948مليون دينار بنهاية عام
 2018بارتفاع نسبته (		.)%20.4
كشف حمفظة األسهم للمصرف األهلي العراقي (باأللف دينار عراقي)
ت

الشركة

عدد األسهم

الكلفة

القيمة السوقية

االستثمارات قصرية األجل
1

فندق بابل

3 , 847

40 , 531

288,553

2

الفلوجة إلنتاج املواد االنشائية

213

757

321

3

الوطنية للصناعات املعدنية والدراجات

14 , 391

59 , 587

40,728

4

صناعات االصباغ احلديثة

4 , 274

25 , 175

5,342

5

الوطنية للصناعات الكيماوية والبالستيكية

5 , 631

5 , 631

10,699

6

فندق بغداد

441

441

3,706

االستثمارات طويلة األجل
7

الشركة العراقية للكفاالت املصرفية

572 , 273

412 , 843

412 , 843

8

الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

1 , 630 , 815

829 , 837

829 , 837

9

األموال اإللكرتونية املصرفية

30 , 000

30 , 000

30 , 000

10

ألعاب الرصافه

5 , 749

30 , 470

5 , 749

احتاد املصارف العراقية اخلاصة لتطوير اخلدمات املصرفية

100 , 000

100 , 000

100 , 000

7,367,634

6,535,272

6,727,778

11
اجملموع
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( )1كشف حمفظة األسهم لشركة واحة النخيل (باأللف دينار عراقي)
ت

الشركة

عدد األسهم

الكلفة

القيمة السوقية

1

فندق فلسطني مريديان

1 , 000

22 , 887

9,490

2

مصرف الشرق األوسط العراقى لالستثمار

11 , 667

22 , 221

1,167

3

مصرف دار السالم لالستثمار

10 , 000

12 , 273

1,300

4

مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل

11 , 333

8 , 652

5,100

5

الشركة العراقية للنقل الربي

14 , 000

68 , 896

20,860

6

شركة املشروبات الغازية الشمالية

40 , 000

24 , 949

14,000

7

املصرف املتحد لالستثمار

30 , 000

35 , 864

2,100

8

مصرف بابل

31 , 174

19 , 013

3,429

9

مصرف اخلليج التجاري

11 , 800

11 , 066

1,652

160 , 974

225 , 821

59,098

اجملموع

 .2بلغت املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ()37,243
مليون دينار نهاية  31كانون األول  2019بعد أن كانت ( )1,642مليون دينار لعام  2018بارتفاع
نسبته ( )%2168.5ويعود ذلك االرتفاع إىل استثمار املصرف يف سندات احلكومة العراقية
بالعملة األجنبية واملتداولة يف األسواق العاملية مببلغ  25مليون دوالر أمريكي حيث تبلغ
			
نسبة العائد على هذه السندات (.)%6.752
 .3قام املصرف خالل العام  2019باالستثمار بأذونات خزينة البنك املركزي العراقي مصدرة
من البنك املركزي العراقي بقيمة ( )20.902مليون دينار عراقي حيث تستحق هذه السندات
يف تشرين األول وكانون األول من العام  2020مبعدل عائد على االستثمار			 .٪2.9
							
قام املصرف باملشاركة يف تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع حسب طلب البنك
املركزي العراقي يف كتابة العدد  9/2/16782بتاريخ  21/11/2017حيث بلغت قيمة مساهمته
( )789مليون دينار عراقي ،وجتدر اإلشارة إىل ان الشركة مازالت حتت التأسيس ومازال مبلغ
املساهمة مودع لدى البنك املركزي العراقي.
التسهيالت االئتمانية املباشرة
بلغ صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة ( )168,964مليون دينار نهاية عام  2019بعد أن
كانت ( )76,828مليون دينار لعام  2018بارتفاع نسبته ( )119.9%ويعود ذلك االرتفاع إىل زيادة
منح قروض لقطاع الشركات الكربى باإلضافة إىل الرتكيز على منح قروض من ضمن مبادرة
البنك املركزي للمشاريع الصغرية واملتوسطة والرتكيز على منح القروض لقطاع األفراد
								
ضمن مبادرة توطني رواتب القطاع العام.
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كشف بالتوزيع القطاعي لالئتمان (باأللف دينار عراقي)
أقسام النشاط
التجاري

اجلاري
مدين

القروض والسلف

ديون متأخرة
التسديد

مايل
صناعي

234,552

جتارة

84,761,814 6,030,432

عقارات
وإنشاءات

1,597,267

19,752,123
11,503,491

االعتمادات
املستندية

0

13,269,778

13,269,778

13,269,778

600

19,987,275

1,389,914

34,144,151

35,534,064

55,521,339

13,417,977

104,210,223

30,075,812

227,655,105

257,730,917

361,941,140

162,175

13,262,932

1,076,724

25,422,030

26,498,754

39,761,686

0

0

0

801,625

0

801,625

19,660,946

33,131,243

0

42,490,007

352,694,460

546,916,817

سياحة وفنادق
الزراعة والصيد
والغابات

إجمايل االئتمان
النقدي ومتأخرة
التسديد

خطابات
الضمان

إجمايل االئتمان
التعهدي

جمموع االئتمان

801,625

خدمات مرافق
عامة

646

9,115,809

4,353,842

13,470,296

األفراد

207,110

38,650,715

3,632,182

42,490,007

اجملموع

8,119,904

164,585,576

21,566,775

194,222,358

5,018,028

50,830,255

14,642,919

301,864,205

خمصص االنخفاض واخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية:
قام املصرف بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واحتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة التي تعكس خماطر االئتمان لألدوات املالية وحسب تعميم البنك املركزي
العراقي رقم  9/6/466بتاريخ  26كانون األول  2018واخلاص بتعليمات تطبيق معيار التقارير
املالية الدويل رقم ( )9وقد مت تطبيق املعيار رقم ( )9وكان أثر تطبيق املعيار على الرصيد
االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين  2019قد بلغ ( )10,495مليون دينار عراقي
وقد قام املصرف بنقل رصيد حساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة حلساب األرباح
املدورة لتقاص أثر تطبيق معيار  9على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون
الثاين .2019
املطلوبات
ارتفعت املطلوبات بنسبة ( )%40.5لتصل إىل ( )375,521مليون دينار يف نهاية عام 2019
مقارنة مع ( )267,182مليون دينار بنهاية عام 						.2018
					
الودائع
ارتفعت ودائع العمالء واملصارف بنسبة ( )%31.5لتصل إىل ( )249,753مليون دينار يف
نهاية عام  2019مقارنة مع ( )189,930مليون دينار بنهاية عام  2018نتيجة تركيز املصرف
على استقطاب الودائع وزيادة قاعدة عمالئه.
قرض البنك املركزي العراقي
قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف األهلي العراقي عدة قروض مببلغ  20.55مليار
دينار عراقي كجزء من خطة البنك املركزي العراقي ملنح البنوك التجارية قروضًا لتمويل
املشاريع الصغرية واملتوسطة بقروض ذات فوائد وهوامش إدارية قليلة علمًا بأن رصيد
القروض املمنوحة الصايف بعد تسديد األقساط املستحقة قد بلغ ( )17,043مليون دينار
عراقي.
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رأس املال واالحتياطيات
انخفضت حقوق املساهمني (رأس املال واالحتياطيات) بنسبة ( )%0.47لتصل إىل
( )256,517مليون دينار يف نهاية عام  2019مقارنة مع ( )257,766مليون دينار بنهاية عام
 2018حيث بلغ جمموع االحتياطيات لنهاية عام  2019ما مقداره ( )6,517مليون دينار ,ويعود
السبب الرئيسي لهذا االنخفاض إىل أن املصرف قام بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( )9واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة التي تعكس خماطر االئتمان لألدوات املالية
وحسب تعميم البنك املركزي العراقي رقم  9/6/466بتاريخ  26كانون األول  2018واخلاص
بتعليمات تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9وقد مت تطبيق املعيار رقم ( )9وكان
أثر تطبيق املعيار على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين  2019قد بلغ
( )10,495مليون دينار عراقي وقد قام املصرف بنقل رصيد حساب احتياطي اخملاطر
املصرفية العامة حلساب األرباح املدورة لتقاص أثر تطبيق معيار  9على الرصيد االفتتاحي
لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين ،2019
حيث سيتم اإلبقاء على رصيد بند احتياطي خماطر مصرفية عامة الغري مستغل كرصيد
مقيد التصرف به من ضمن األرباح املدورة وال يجوز توزيعه كأرباح على املساهمني وال
يجوز استخدامه ألية أغراض أخرى خالل .2019
التسهيالت غري املباشرة "العمليات التجارية"
إن االسرتاتيجيات التي يتبناها املصرف يف تطوير أدواته واخلدمات املتنوعة واملميزة
التي يقدمها للزبائن اعطاه ميزه تنافسية سواء على صعيد نوعية املنتجات أو اخلربات
املتطورة التي تلبي احتياجات الزبائن وضمن مساعيه يف جمال التطوير وتنمية أعماله يف
										
جمال التجارة اخلارجية.
قام املصرف بالرتكيز على االعتمادات املستندية لتمويل املستوردات وتوسيع شبكة
البنوك املراسلة لديه خلدمة عمالئه مع كافة أنحاء العامل وذلك متاشيا مع توجيهات
البنك املركزي العراقي يف زيادة حجم االعتمادات املستندية يف التجارة اخلارجية ضمن
الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا اخلصوص							 .
				
بلغ رصيد االئتمان التعهدي ( )399,096مليون دينار نهاية عام  2019مقارنة مع ()330,425
مليون دينار لعام  2018بزيادة بنسبة ( )%20.05كما يف اجلدول أدناه:
اسم احلساب

46

2019

النسبة من اإلجمايل

2018

النسبة من اإلجمايل

نسبة النمو

خطابات الضمان

50,830

%12.74

41,495

%12.48

%22.50

االعتمادات مستندية

301,864

%75.64

244,114

%73.43

%23.66

اعتمادات واردة

46,402

%11.63

44,816

%13.48

%3.54

اجملموع

399,096

%100.00

332,443

%100.00

%20.05

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

تقرير جملس اإلدارة

حتليل املركز املايل للمصرف ونتائج أعماله
النسبة

التفاصيل

2019

2018

العائد على معدل األصول

صايف األرباح  /معدل األصول

%1.58

-%1.41

العائد على معدل حقوق امللكية

صايف األرباح  /معدل االحتياطيات ورأس املال

%3.55

-%2.93

العائد لكل سهم

صايف األرباح  /رأس املال

%3.65

-%3.19

%40.59

%49.10

نسبة التسهيالت غري العاملة

)بعد تنزيل الفوائد املعلقة (

%7.19

%17.79

نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري
العاملة

)بعد تنزيل الفوائد املعلقة (

%126.44

%71.98

كفاية رأس املال

حسب تعليمات البنك املركزي

%58.19

%82.87

نسبة تغطية السيولة LCR

حسب تعليمات البنك املركزي

%174.00

%124.00

نسبة صايف التمويل املستقر NSFR

حسب تعليمات البنك املركزي

%100.00

%98.00

نسبة حقوق امللكية  /املوجودات

بيان مدى كفاية رأس املال
بلغت نسبة كفاية رأس املال املصرف يف نهاية عام  2019نسبة ( )%58.19علمًا أنه قد
مت إصدار تعليمات جديد للبدء بتطبيق ضوابط رقابية خاصة مبعيار كفاية رأس املال وفق
		
متطلبات بازل  IIIحيث سيبدأ التطبيق الفعلي خالل عام .2020
نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر
بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر يف نهاية عام 		 : 2019
								
 .1نسبة تغطية السيولة  )%174( LCRوان احلد األدنى ()%100
				
 .2نسبة صايف التمويل  NSFRاملستقر ( )%100وأن احلد األدنى ()%100
		
			
ثالث ّ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  2019على ( )0.61دينار.
السياسة احملاسبية										
مت تضمني القوائم املالية املرفقة جميع السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد
القوائم املالية.
الدعاوى القضائية املقامة على املصرف							
ال يوجد قضايا مقامة على املصرف األهلي العراقي وذلك ضمن النشاط الطبيعي كما
يف  31كانون األول . 2019
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قييم املصرف من قبل وكالة التقييم الدولية (:)Capital Intelligence
حافظ املصرف على تقييم للقوة املالية ( )Financial Strengthبدرجة ( )BBوذلك بناءا
على تقييم أداء املصرف املايل وفقًا للبيانات املالية املعدة وفقًا ملعايري احملاسبة
					
الدولية.
العقارات اململوكة والعقود التي أبرمها املصرف خالل السنة
جدول باملباين اململوكة للمصرف
البناية

نوع العقار

العنوان

بناية اإلدارة العامة والفرع الرئيسي

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

عقود إيجار بنايات الفروع والصرافات اآللية
اسم الشركة  /الشخص املتعاقد معه
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عملة العقد

مبلغ العقد

طبيعة العقد

مدة العقد

عبد اهلل عطية جاسم

دوالر

120,000

اإليجار سنوي

فرع البصرة

حسني علي حماه

دوالر

58,000

اإليجار سنوي

فرع اربيل

ازاد حميد

دوالر

54,000

اإليجار سنوي

فرع جميلة

خالد عباس عبود

دينار عراقي

47,000,000

اإليجار سنوي

فرع النجف

أنور كامل أسد شريف باقر شريف

دوالر

35,000

اإليجار سنوي

فرع النجف

شاكر عبد الرزاق بهره

دينار عراقي

45,000,000

اإليجار سنوي

فرع كربالء

الشركة العامة للموانئ

دينار عراقي

4,991,129

اإليجار سنوي

فرع ام قصر

جمال علي فرج

دوالر

90,000

اإليجار سنوي

فرع السليمانية

حممود هادي توفيق

دينار عراقي

149,000,000

اإليجار سنوي

فرع الكاظمية

ياسني عبداهلل ياسني عبد املنعم غامن حممد

دوالر

36,000

اإليجار سنوي

فرع املوصل

شركة اجملال

دوالر

75,000

اإليجار سنوي

فرع الرميلة

أديبة عبد األمري حسني

دينار عراقي

50,000,000

اإليجار سنوي

ملحق اإلدارة العامة

أوهام عباس فخر الدين

دينار عراقي

38,400,000

اإليجار سنوي

إيجار مستودعات األرشيف واألثاث

اجور البارك

دينار عراقي

21,600,000

اإليجار سنوي

إيجار ساحة وقوف

بالل عبد الوهاب حممود

دوالر

8,400

اإليجار سنوي

إيجار مستوع الصرافات اآللية

مول املنصور

دوالر

9,000

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول املنصور

فندق بابل

دوالر

6,000

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف فندق بابل

سليمانية

دوالر

3,300

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف ستي مول

مول النخيل

دوالر

7,200

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول زيونة

زمرد مول

دوالر

4,800

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف زمرد مول

مول الواحة

دوالر

4,800

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول الواحة

مول بغداد

دوالر

15,000

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول بغداد

مول زيونة

دوالر

10,800

اإليجار سنوي

إيجار موقع للصراف اآليل يف النخيل مول
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العقود األخرى
اسم الشركة  /الشخص املتعاقد معه

عملة العقد

طبيعة العقد

مبلغ العقد

حممود نوح علي

دينار عراقي

3,600,000

عقد صيانة املصعد

شركة اوفتك  ,شركة مدار األرض ،جنة الفرح

دوالر

52,543

عقود صيانة آالت ومعدات

شركة املنهل

دوالر

7,701

عقد صيانة أجهزة التشفري

PST

دوالر

86,681

عن جتديد رخص األوراكل

Orange

دوالر

90,787

عقد مشروع الطوارئ

STS

دوالر

170,013

جتديد رخصMicrosoft

STS

دوالر

3,000

اتفاقية صيانة Linux Support

STS

دوالر

16,770

IBM Servers Support

NSR

دوالر

62,841

ATM HW & SW Mintenance

System 01

دوالر

13,090

 sigcapعقد

STS

دوالر

4,000

عقد دعم تشغيل Microsoft

BML

دوالر

3,500

Escrw Agreement

A2A

دوالر

41,074

عقد صيانة ودعم SMS Banking

Capital intellgense

يورو

25,000

Bank rating

شركة LEO

دوالر

67,701

عقد دعاية وتسويق يف مواقع التواصل االجتماعي

شركة ارامكس

دوالر

28,800

عقد خدمات نقل الربيد

شركة رابط األرضAlnaiy ،Zajil ،

دوالر

592,578

عقود اإلنرتنت

Crystal Call

دوالر

33,177

عقود قنوات إلكرتونية

شركة النسر العربي

دوالر

149,676

تأمني الصرف ضد خماطر احلرب واإلرهاب

شركة النسر العربي

دوالر

11,916

تأمني مباين وموجودات املصرف

شركة النسر العربي

دوالر

14,230

تأمني على املوظفني (خماطر الفدية واالختطاف)

شركة التأمني العراقية

دينار عراقي

12,691,900

تسديد اقساط تامني سيارات املصرف

شركة النسر العربي

دوالر

72,068

التأمني الشامل

شركة اسيا للتأمني

دوالر

369,762

التأمني الصحي

شركة التامني األردنية

دوالر

76,936

تأمني على احلياه

مركز احلسني للسرطان

دوالر

32,285

تأمني على احلياه ضد السرطان

شركة السند

دوالر

104,000

اتفاقية خدمات قانونية

شمس الدين

دوالر

4,800

اتفاقية خدمات قانونية

سمري خسرو

دوالر

4,800

اتفاقية خدمات قانونية

عقود خدمات متفرقة

دينار عراقي

42,360,000

عقود خدمات

شركة اجملال خلدمات التنظيف واحلراسة

دوالر

40,000

عقد خدمات

شركة مساحات خلدمات التنظيف

دينار عراقي

178,869,000

عقد خدمات

الشركة العراقية للخدمات املصرفية ،شركة أبناء
دجلة

دينار عراقي

حسب نقل
النقود

عقود نقل النقود

البنك املركزي

دينار عراقي

 45,402,945عقد شبكة االتصالت املصرفية

BML

دوالر

67,677

رخص أوراكل
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تقرير جملس اإلدارة
العقود األخرى
اسم الشركة  /الشخص املتعاقد معه

عملة العقد

طبيعة العقد

مبلغ العقد

Optimiza

دوالر

55,667

Oracle Licenses for FIS-Prod,Testing & DR plus
ICBS Testing

Salalam

دوالر

37,600

نظام التعليم اإللكرتوين

Linked In

دوالر

12,000

نظام استقطاب موظفني

EMP

دوالر

4,000

EMP Getaway PMO

ProTech

دوالر

16,000

symantec backup renewal

ProTech

دوالر

33,729

Citrix XEN APP / NetScaller

ISS

دوالر

10,797

Macafee URL

ManalTech

دوالر

10,725

بدل جتديد الدعم لنظام املوظفني

Manal

دوالر

2,250

صيانة نظام املساهمني

JBS

دوالر

29,963

Cisco Suport

Pro-tech

دوالر

5,280

Solarwind

JBS

دوالر

12,000

CISCO Umbrella

Pro-tech

دوالر

9,900

VEEM

MDSL

دوالر

16,670

BOSC IRPSI

MDSL

دوالر

10,600

IRPS Host online

MDSL

دوالر

26,000

جتديد رخص نظام الصراف اآليل IST Switch Core

احللول الدقيقة

دوالر

6,074

Meeting Agenda

االستريادات والتصدير
ال توجد أي استريادات أو صادرات خالل السنة املالية 					.2019
		
أثر التسعرية على املصرف
يعد املصرف واستنادًا لقرار جملس اإلدارة جدو ًال بأسعار العمليات املصرفية ويتم تعديله
بني حني وآخر وفقًا للظروف والتطورات املصرفية السائدة يف العراق ومبا ينسجم مع
تعليمات البنك املركزي.
مبالغ الدعاية والسفر واإلعالن والضيافة:
بلغ جمموع املصروفات لألغراض املبينة يف أدناه ( )1,003مليون دينار عراقي لغرض دعم
اخلدمات املقدمة للمصرف:
اسم احلساب
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2019

2018

دعاية وإعالن

736,310

390,510

الضيافة

39,584

25,839

السفر واإليفاد

226,881

602,927

اجملموع

1,002,775

1,019,276
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تقرير جملس اإلدارة

االستريادات والتصدير
ال توجد أي استريادات أو صادرات خالل السنة املالية .2019
أثر التسعرية على املصرف
يعد املصرف واستنادا لقرار جملس اإلدارة جدوال بأسعار العمليات املصرفية ويتم تعديله
بني حني وآخر وفقًا للظروف والتطورات املصرفية السائدة يف العراق ومبا ينسجم مع
تعليمات البنك املركزي.
التغيريات واألحداث اجلوهرية الالحقة لتاريخ امليزانية
ال يوجد أي تغيريات أو أحداث جوهرية تؤثر على البيانات املالية للمصرف.

املديـــــر املفــــــــوض
امين عمران ابو دهيم

رئيس جملس اإلدارة
باسم خليل السامل
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية

تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 2019/12/31
حتية وتقدير،
تنفيذًا ألحكام املادة  24من قانون املصارف رقم  24لسنة  2004وموافقة الهيئة العامة
للمصرف بتشكيل جلنة مراجعة احلسابات فقد مارست اللجنة عملها مع مراقبي حسابات
مصرفنا املشرتكني (السيدة ريا عبد األمري الكرناوي-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 بضمنها
جداول املقارنة الشهرية ألرصدة موازين املراجعة التجميعية واجلداول اخلاصة باملصروفات
واإليرادات املرسلة إىل البنك املركزي من قبل اإلدارة املالية يف املصرف والتقارير املقدمة من
قسم الرقابة الداخلية ومراقب االمتثال الشهرية والفصلية وتدقيق البيانات املالية واحلسابات
اخلتامية ملصرفنا للسنة املنتهية يف  2019/12/31وتقرير جملس اإلدارة بخصوصها وراجعنا
كافة املعلومات واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية حلماية حقوق املساهمني وكان عملنا
هذا طبقًا للتشريعات النافذة وفقًا إلجراءات التدقيق واملراجعة املعرتف بها وطنيًا واملقررة
وبناء على ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ونود أن نبني اآلتي:
ً
 .1إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية وحماسبية يعكس بصورة شاملة مسرية
املصرف خالل السنة موضوعه التدقيق وأن هذه املعلومات ال تخالف أحكام القوانني والتشريعات
املالية السائدة.
 .2إن البيانات قد نظمت وفقًا للقواعد احملاسبية الوطنية والدولية والتشريعات املرعية وهي
متفقة مع ما تظهره السجالت وأنها منظمة طبقًا 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 .2019/12/31
 .3الحظت اللجنة حرص املصرف على تطبيق التعليمات الصادرة والسارية من البنك املركزي
العراقي وتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
التي تعكس خماطر االئتمان لألدوات املالية الالزمة للنشاط االئتماين والنشاطات املصرفية
األخرى.
 .4اطلعت اللجنة على التقرير املشرتك ملراقبي احلسابات (السيدة ريا عبد األمري الـكرناوي
والسيد وليد زغري كاظم املنصور) الذي تناول نشاط املصرف مؤكدًا سالمة كافة إجراءاته التي
متت استنادًا إىل معايري وقواعد احملاسبة الدولية والوطنية.
 .5من خالل مراجعتنا حسابات املصرف مل يثبت لنا ما يدل على أن املصرف قام بعمليات غسيل
األموال أو مارس عمليات متويل اإلرهاب وأن كافة العمليات تتماشى مع قانون غسيل األموال
رقم  39لسنة .2004
ومن اللّه التوفيق وتقبلوا فائق التقدير،
رئيس جلنة مراجعة احلسابات
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القوائم املالية املوحدة

وليد زغري كاظم املنصور
حماسب قانوين ومراقب حسابات
عضو املعهد العربي للمحاسبني القانونيني
ساحة كهرمانة  -حي الوحدة  -حملة 902/
هاتف07904827245 :
Email : Hassan_wleed@yahoo.com
			
العدد :م /م 2018 /32 /

ريا عبد األمري الـكرناوي
حماسب قانوين ومراقب حسابات
عضواملعهدالعربيللمحاسبنيالقانونيني
املنصور -حي املتنبي -حملة 603 /
هاتف07906483748 :
Email : rayya_cpa@yahoo.com
التاريخ2019/ 3/ 12 :

السادة /مساهمي املصــرف األهلي العراقي (ش ــ م ــ خ) احملرتمني
م/التقــريــــر املشـرتك ملراقبـي احلسابات عـن البيانات املالية املوحدة املنتهية يف /31
كانون األول2019/
يســرنا أن نعلمكم بأننا دقـقــنـا القوائم املالية املوحدة املرفقة للمصرف األهلي العراقي
(شركة مساهمة خاصة ) وشركة واحة النخيل والتي تشتمل على قائمة املركز املايل
املوحدة كما يف/31كانون األول  2019/وقـــــوائم الدخل والدخل الشـــامل والتغيـــرات يف
حقوق املساهمني والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية فـــــي ذلك التاريـــخ،
والتقــرير السنوي إلدارة املصرف املعد مبقتضى أحكام قانـــون الشركات رقم ( )21لسنة
 1997املعدل واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب قانون املصارف رقم ( )94لسنة .2004
لقد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية ألداء مهمتنا التي
قمنا بها طبقًا للتشريعات النافذة ووفقًا إلجراءات التدقيق املعرتف بها والتي شملت
االختبارات الالزمة ألوجه نشاط املصرف الواقعة ضمن اختصاصاتنا.
مسؤولية اإلدارة حول الـقوائم الـمالية الـموحدة
إن اإلدارة هي املســــؤولة عـــن إعـــداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بصــورة عادلـة
واإلفصاح عنها وفقًا ملعاييــــر التـقــاريــر احملاســبيـة الدوليـــة باإلضافة إىل مسؤوليتها
يف إعداد وتنـفيــــذ نظـام الرقابـة الداخلية واخلاصة فيما يتعلق باإلعــــداد واإلفصاح عن
القوائم املاليـــة املوحدة وبصورة عادلة وخالية مـن األخطـاء اجلوهـــرية والتي قد تكون
ناجتة عـن األخطاء والتالعب كما وتشــــمل هـذه املســـؤولية اختيار وتطبيــق السـياسـات
احملاســــــبية املالئمة واستخدام التقديـــرات احملاســبية املعقولة.
مســـؤولية مدققي احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبـداء الرأي الفني احملايـد حول البيانات املالية املقدمة لنا وفقًا ألدلة
ومعايري التدقيق احمللية والدولية وتتطلب منا هــــذه املعاييـــر االلتزام بقواعد السلوك
املهني وتخطيط أعمال التدقيق للحصول على تأييـــد بأن القوائم املالية خالية من األخطـاء
اجلوهـريــة.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة يف
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القوائم املالية املوحدة وتعتمد اإلجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مدققي احلسابات
مبا يف ذلك تقييم خماطر احتواء القوائم املالية املوحدة على أخطاء جوهرية ســواء
الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ ،كما أن تقييم اخملاطر يأخذ يف االعتبار نظام الرقابة الداخلي
للمجموعة واملتعلق بإعداد وإظهار القوائم املالية املوحدة بصورة عادلة وذلك للقيام
بإجراءات تدقيق مناسب وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
للمجموعة ،كما ويتضمن التدقيق تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية
التقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية،
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكوين أساسًا إلبداء رأينا وندرج
أدناه اإليضاحات واملالحظات التالية:
أو ًال :تطبيق معايري احملاسبة الدولية
املصرف مستمر بتطبيق معايري احملاسبة الدولية وقام بإعداد القوائم املالية املوحدة
للسنة موضوعة التدقيق وفقًا للمعايري احملاسبة الدولية باإلضافة ألرقام املقارنة للسنة
املنتـهيـــة كما يف /31كانون األول.2018/
ثانيًا :تســعيـر املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات
مت تسعري كافة املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات الناجمة خالل السنة موضوع
التدقيق بالعملة األجنبية بســعر التحويل البالغ ( )1,190دينار لكل دوالر أمريكي حسب تعليمات
البنك املركزي العراقي ،علمًا أن سعر التحويل املعتمد للسنة السابقة ( )1,190دينار لكل
دوالر أمريكي.
ثالثًا :النقـــود
أ .مت اإلشراف على جرد النقد املوجود باإلدارة العامة والفرع الرئيسي وقسم من الفروع وقد بلغ
رصيد النقد يف اخلزينة وصناديق املركز والفروع ( )40,954,316ألف دينار كما يف 2019/12/31
الرصيد مطابق لقوائم اجلرد.
ب .متت مطابقة جميع األرصدة النقدية الظاهرة يف السجالت واملودعة لدى البنك املركزي
العراقي واملصارف احمللية واخلارجية مع كشوفات البنوك والتأييدات املرسلة.
ت .بلغت نسبة النقد باخلزينة وصناديق املركز املشار إليها أعاله ( )%25.56إىل صايف األرصدة
لدى بنوك مركزية.
ث .النقد لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية ظهر مبقدار ( )170,165,755ألف دينار وهذا
ميثل بنسبة ( )%87,21جملموع النقد لدى البنوك واملؤسسات املالية البالغة ( )195,115,302ألف
دينار وميثل ( )%76,06جملموع حقوق املســـاهمني ،علمًا أن اإلدارة أوضحت (أن معظم األرصدة
اخلارجيــة متثل تأمينــات نقــــدية لدى البنــوك اخلارجيــة مقابل إصدار اعتمادات وخطابات ضمان
وحسب متطلبات العمل ومتطلبات املصارف اخلارجية وهي ألغراض متويل التجارة).
ج .مت تقييم املوجود النقدي للعملة األجنبية كما يف  2019/12/31على أساس ســعر ()1,190
دينار لكل دوالر أمريكي.
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رابعًا :التسهيالت االئتمانية املباشرة والتخصيصات
أ -ارتفع رصيد إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة للسنة موضوع التدقيق عــن
السنة السابقة مبقدار ( )100,686,114ألف دينار أي بنسبة (،)%107.64حيث بلغ الرصيد كما
بنهاية عام  2019ما قيمته ( )194,222,358ألف دينار مقارنة برصيد نهاية عام  2018بقيمة
( )93,536,244ألف دينار.
ب -قام املصرف بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واحتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة التي تعكس خماطر االئتمان لألدوات املالية وحسب تعميم البنك املركزي العراقي
رقم  9/6/466بتاريخ  26كانون األول  2018واخلاص بتعليمات تطبيق معيار التقارير املالية
الدويل رقم ( )9وقد مت تطبيق املعيار رقم ( )9وكان أثر تطبيق املعيار على الرصيد االفتتاحي
لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين  2019قد بلغ ( )10,494,967ألف دينار عراقي وقد قام
املصرف بنقل رصيد حساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة حلساب األرباح املدورة
لتقص أثر تطبيق معيار  9على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين ،2019
ّ
حيث سيتم اإلبقاء على رصيد بند إحتياطي خماطر مصرفية عامة الغري مستغل كرصيد
مقيد التصرف به من ضمن األرباح املدورة وال يجوز توزيعه كأرباح على املساهمني وال
يجوز استخدامه ألية أغراض أخرى خالل  ،2019يتضح يف اجلدول أدناه املقارنة بني تعليمات
رقم  94لسنة ( )2004الصادرة عن البنك املركزي العراقي مع املعيار رقم ( )9كما يف 31
كانون األول :2019
املبالغ يف اجلدول ألقرب ألف دينار
حسب تعليمات التصنيف رقم  94لسنة ()2004
البند

إجمايل

فوائد معلقة

أصل

حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

خمصص

اخلسارة االئتمانية
املتوقعة

إجمايل

فوائد معلقة

ديون عاملة

141,933,886

-

141,933,886

-

123,705,568

1,805,924

-

ديون حتت
املراقبة

30,721,697

-

30,721,697

460,825

41,569,409

1,677,752

-

28,947 , 380

14,169,056

7,605,454

دون املستوى

221,508

7,690

213,819

29,848

-

-

-

مشكوك يف
حتصيلها

177,923

12,590

165,333

69,213

-

-

-

هالكة

21,167,344

7,585,174

13,582,170

11,491,418

-

-

-

اجملموع

7,605,454 194,222,358

186,616,904

12,051,303

17,652,731 194,222,358

ديون غري عاملة
منها

7,605,454

ت -ارتفع رصيد خمصص (الفوائد املعلقة) فوائد املتوقفني عن الدفع املدورة عن السنة
السابقة مبقدار ( )2,181,489ألف دينار ليصبح الرصيد ( )7,605,454ألف دينار .
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خامسًا :املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
تتطلب تعليمات البنك املركزي العراقي وحسب قانون املصارف العراقي التخلص من
العقارات التي آلت ملكيتها إىل املصرف خالل فرتة أقصاها سنتني من تاريخ االستمالك
وللبنك املركزي العراقي املوافقة على متديد استمالك العقارات ملرتني ونتيجة سعي
املصرف إىل التخلص من تلك املوجودات فقد انخفض رصيد املوجودات التي آلت ملكيتها
للمصرف وفاء لديون مستحقة بقيمة ( )3,077,869ألف دينار عراقي نتيجة بيع  10عقارات
										
خالل العام .2019
سادسًا :قانـــون مكافحة غســـل األمــوال ومتويـل اإلرهاب
اتخذ املصرف اإلجراءات الكافية ملنع غسيل األموال ومتويل اإلرهاب خالل السنة موضوعة
التدقيق ومن خالل فحصنا للسجالت احملاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات املصرفية
التي مارسها املصرف فـلم يتبني لنا ما يشــــــري إىل أن هناك عمليات مصرفية متعلقة
بغســيل األموال أو تلك التي ســـاهمت بتمـويـل عمليات اإلرهاب وقد مت التحقق من سالمة
عمليات املصرف يف متويل التجارة اخلارجية وإن الصــرف ملتـــزم بقانـــــــون مكافحة غسيل
األموال ومتويل اإلرهاب املرقـم ( )39لسنة  2015وتعليمات البنـــك املركـزي العراقــي.
سابعًا :تقاريــــر االمتثال
مت االطالع على تقاريــر إدارة االمتثال املرسلة إىل البنـــك املركـزي العراقــي حيث قامت
اإلدارة بالتأكد من التزام املصرف بكافة القوانني والتعليمات البنـــك املركـزي العراقــي ذات
العالقة بنشاط املصرف للسنة أعاله.
ثامنًا :أثر تطبيق املعيار الدويل رقم ()16
صدر معیار التقاریر املالیة الدويل رقم  16خالل كانون الثاين  .2016هذا وقد أدى املعیار إىل
االعرتاف بجمیع عقود اإليجار بقائمة املركز املايل ،حیث مت إزالة التمییز بنی عقود اإلیجار
التشغيلي والتمویلي .مبوجب هذا املعیار ،مت االعرتاف باألصل (احلق يف استخدام البند
املؤجر) وااللتزام املايل مقابل دفعات اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصریة األجل ومنخفضة
القیمة.
قام املصرف بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16باستخدام الطريقة املبسطة
وكان أثر تطبيق املعيار على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين 2019
( )81,299ألف دينار عراقي.
تاسعًا :نشاط املصرف ونتيجة النشــــاط
لدى مقارنة اإليرادات مع املصاريف للسنة موضوعة التدقيق ظهرت نتيجة فائض مبقدار
( )9,117,753ألف دينار علمًا أن نتيجة النشاط للسنة السابقة أظهرت عجز مبقدار
( )7,967,064ألف دينار وبالشكل التايل:
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البيان

السنة احلالية  /ألف دينار عراقي

السنة السابقة /ألف دينار عراقي

إجمايل الدخل

34,574,962

13,973,236

إجمايل املصروفات

( )23,154,030

( )19,644,002

الربح (اخلسارة) قبل الضريبة

11,420,932

( )5,670,766

ضريبة الدخل

( )2,303,179

( )2,296,298

صايف الربح (اخلسارة) للسنة

9,117,753

( )7,967,064

ارتفع صايف الربح للسنة احلالية عن السنة السابقة مبقدار ( )17,084,817ألف دينار ،وقد
جاء االرتفاع وبشكل كبري بصايف إيرادات العموالت وقد ظهرت يف  2019/12/31مبقدار
( )18,846,462ألف دينار علمًا أن املبلغ ظهر يف  2018/12/31مبقدار ( )15,340,706ألف
دينار ويعود ذلك االرتفاع إىل زيادة حجم عمليات التجارة باإلضافة إىل االرتفاع يف صايف
إيرادات الفوائد وقد ظهرت يف  2019/12/31مبقدار ( )12,015,950ألف دينار علمًا أن املبلغ
ظهر يف  2018/12/31مبقدار ( )7,561,071ألف دينار ويعود ذلك االرتفاع إىل الزيادة يف رصيد
التسهيالت االئتمانية املباشرة.
عاشرًا :التغييــر يف حقوق املساهمني
انخفضت حقـــوق املســـاهمني عما كانت عليه فـــي  2018/12/31مبقدار ()1,249,432
ألف دينار وان اجلدول أدناه يبني احلركة التي متت على حقوق املساهمني:
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2019

257,766,374

األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير املالية الدويل-رقم 9

( )10,494,967

األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير املالية الدويل-رقم 16

( )81,299

الرصيد يف بداية السنة املعدل

247,190,108

الربح للسنة

9,117,753

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 209,080
الشامل اآلخر
الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

256,516,941

صايف الربح (اخلسارة) للسنة

256,516,941

إحدى عشر :كفاية رأس املال
من خالل فحصنا للسجالت احملاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات املصرفية التي
مارسها املصرف خالل السنة والكشوفات املعدة لغرض احتساب كفاية رأس املال
والتي بلغت نســبة ( )% 58.19وذلك استنادًا إىل املادة رقم ( )16من قانون املصارف رقم
( )94لســنة .2004
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اثني عشر :البيانات املالية املرحلية
مت مراجعة القوائم املرحلية املوحدة املوجزة للمصرف للفصول (األول ،الثاين ،الثالث) وفقًا
ملعيار التدقيق الدويل ( )2410املتعلق مبراجعة البيانات املالية املرحلية املوحدة .وقد مت
إصدار البيانات املالية املرحلية املوحدة مراجعة من قبلنا وحسب كتاب البنك املركزي
العراقي بالعدد ( )452/2/1/9واملؤرخ بتاريخ .2016/11/20
ثالثة عشر :املالحظات األخرى
أ -مل يتسنى لنا زيارة فرع املوصل بسبب الظروف األمنية القاهرة التي حصلت بعد
تاريخ  .2014/6/10قام املصرف بأخذ خمصص بكامل مبلغ النقد يف الصندوق املوجود
يف الفرع.
ب -يتم تدقيق بيانات املصرف األهلي العراقي من قبل شركة برايس وتر هاوس
ألغراض التوحيد مع بيانات كابيتال بنك كونه ميتلك  %61.85من رأس مال املصرف
وحسب متطلبات البنك املركزي األردين وفقًا ملعايري التدقيق الدولية.
أربعة عشر :اإليضاحات األخرى
أ -ال زال املصرف مشارك يف تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع وبلغت قيمة
مساهمته ( )789,474ألف دينار حيث التزال الشركة حتت التأسيس ومازال مبلغ
املساهمة مودع لدى البنك املركزي العراقي يف حساب الشركة لديهم.
ب -قام املصرف باالستثمار بسندات حكومية مصدرة من البنك املركزي العراقي
بقيمة ( )20,902,346ألف دينار تستحق هذه السندات يف تشرين األول وكانون األول
من العام 2020/مبعدل عائد (.)%2,9
ت -قام املصرف باالستثمار بسندات احلكومة العراقية بالدوالر األمريكي مببلغ
( )30,456,563ألف دينار عراقي واملتدولة باألسواق العاملية حيث مت شراء هذه
السندات بخصم ويبلغ متوسط نسبة العائد على هذه السندات  % 6.75وإن الفائدة
تستحق بشكل نصف سنوي.
ث -قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف عدة قروض مببلغ  20.55مليار كجزء
من خطة البنك املركزي العراقي لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة بقروض ذات
فوائد وهوامش إدارية قليلة ال تزيد نسبة الفائدة التي يتحملها املقرتض عن ()%5,5
من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
ج -اإليضاحات املرفقة (من رقم  1إىل الرقم  )41تعترب جزاء من القوائم املالية املوحدة
وتقرأ معها ومع التقرير
وخضوعًا لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خالل فحصنا وطبقًا ملا هــو مدون يف
ســجالت الشركة وطبقًا للمعلومات واإليضاحات املعطاة لنا فإن:
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 -1اجملموعة الدفرتية املستخدمة من قبل املصرف كانت متفقة مع متطلبات
نظام مسك الدفاتر وقــد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجـــــودات ومطلوبات
واستخدامات وإيرادات املصرف.
 -2عملية جــرد املوجودات الثابتة والنقدية قد متت بشكل سليم وبإشرافنا .وإن نتائج
اجلرد جاءت مطابقة للسجالت املساعدة وقد مت تقيم هـذه املوجودات وفقًا لألسس
واألصول واملبادئ املعتمدة.
 -3تــقريـر اإلدارة وما تضمنه من معلومات مالية وحماسبية يعكس بصورة شاملة
مسرية املصرف املالية للفرتة موضوعة التدقيق وإن هذه املعلومات غري خمالفة
للحسابات أو ألحكام القوانني والتشريعات املالية السائدة.
خمسة عشر :رأي مراقـبي احلســابات
بناء على ما تقدم من إيضاحات ومالحظات فأن البيانات املالية املرفقة تعبــر بصورة
ً
واضحة وعادلة عن املركز املايل املوحد كما فــــي /31كانــون األول 2019 /ونتائــج نشـاطه
وتدفقاتـه النقدية للفرتة املالية املنتهية بذلك التاريخ.
وتفضلـوا بقبــــول وافـــــر االحتــــرام.

وليد زغري كاظم املنصور			
		
حماسب قانوين ومراقب احلسابات
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول 2019
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

إيضاحات

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5

160,246,455

205,639,470

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

195,115,302

172,898,092

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

8

168,964,172

76,828,441

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

37,243,438

1,641,758

9

20,902,346

24,425,446

5,897

-

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

10

17,157,692

14,929,748

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

11

8,496,901

4,295,084

حق استخدام البند املؤجر

موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات أخرى

13

1,972,340

-

12

21,933,243

24,290,174

632,037,786

524,948,213

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

14

8,377

937,891

ودائع عمالء

15

249,744,356

188,991,948

تأمينات نقدية

16

89,506,439

46,814,904

أموال مقرتضة

17

17,042,850

5,200,000

التزام عقود اإليجار

13

2,058,171

-

خمصصات متنوعة

18

4,126,074

-

خمصص ضريبة الدخل

19

2,111,923

2,296,298

20

10,922,654

22,940,798

375,520,844

267,181,839

مطلوبات أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به واملدفوع

21

250,000,000

250,000,000

االحتياطي االجباري

22

4,445,400

3,987,189

-

4,412,892

احتياطي توسعات

1,000,000

1,000,000

احتياطي خماطر مصرفية عامة
احتياطي القيمة العادلة

91,127

( )117,953

980,415

( )1,515,754

جمموع حقوق امللكية

256,516,942

257,766,374

أرباح مدورة

23

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

632,037,786

524,948,213

املدير املايل
خضوعا لتقريرنا املرقم م /ص ٢٠١٩ /٢٦/
و املؤرخ يف ٢٠٢٠/٢/٢٦

وليد زغري كاظم املنصور
احملاسب القانوين ومراقب حسابات

املدير املفوض

رئيس جملس اإلدارة

ريا عبد األمري الكرناوي
احملاسب القانوين ومراقب احلسابات
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قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

إيضاحات

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

إيرادات الفوائد

24

15,963,496

9,678,969

مصروفات الفوائد

25

()3,947,546

()2,117,898

12,015,950

7,561,071

18,846,462

15,340,706

30,862,412

22,901,777

2,887,860

()9,236,784

( خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()53

-

إيرادات أخرى

824,743

308,243

إجمايل الدخل

34,574,962

13,973,236

نفقات املوظفني

28

()7,415,456

()6,484,962

استهالكات وإطفاءات

10و11و13

()2,130,548

()2,196,335

مصاريف تشغيلية أخرى

29

()13,569,483

()13,070,646

-

1,024,315

التدين يف قيمة األصول املستملكة وفاء لديون

12

()38,543

()1,744,613

املسرتد من خمصصات متنوعة

30

-

2,828,239

إجمايل املصروفات

()23,154,030

()19,644,002

الربح (اخلسارة) قبل الضريبة

11,420,932

()5,670,766

()2,303,179

()2,296,298

9,117,753

()7,967,064

دينـار

د ينـا ر

0.036

()0.032

صايف إيرادات الفوائد
صايف إيرادات العموالت

26

صايف إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية

27

املسرتد من خمصص خسائر ائتمان حممل

ضريبة الدخل

19

الربح (اخلسارة) للسنة

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح (اخلسارة)
السنة العائد ملساهمي البنك

31

قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
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 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

بآالف الدنانري

بآالف الدنانري

صايف دخل للسنة

9,117,753

()7,967,064

صايف التغري يف القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة ضمن املوجودات
املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

209,080

28,787

جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

9,326,833

()7,938,277

جمموع الدخل الشامل للسنة

9,326,833

()7,938,277

احتياطيــــات

3,987,189
3,987,189
458,211
4,445,400

250,000,000
250,000,000
250,000,000

 31كانون األول 2019

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2019

األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير املالية الدويل-رقم
9

األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير املالية الدويل-رقم
16

الرصيد يف بداية السنة املعدل

الربح (اخلسارة) للسنة

صايف التغري يف القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر

احملول من االحتياطيات

الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

رأس املـال

-

احتياطي إجباري

4,412,892
4,412,892
()4,412,892

خماطر مصرفية
عامة

()117,953
()117,953
209,080
91,127

احتياطي القيمة
العادلة

1,000,000
1,000,000
1,000,000

احتياطي توسعات

()1,515,754

980,415

أربــاح مــدورة*

257,766,374
()10,494,967
()81,299
()12,092,020
9,117,753
3,954,682

جمموع حقوق
مساهمي البنك

بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية
()10,494,967
()81,299
247,190,108
9,117,753
209,080
256,516,942

احتياطيــــات

250,000,000

 31كانون األول 2018

الرصيد يف بداية السنة

(اخلسارة) الربح للسنة

رأس املـال
3,987,189

-

احتياطي إجباري
3,525,374

-

احتياطي توسعات

()146,740

-

أربــاح مــدورة*

4,000,000

-

خماطر مصرفية
عامة

24,338,828

-

احتياطي القيمة
العادلة

285,704,651

()7,967,064

جمموع حقوق
مساهمي البنك

بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية بآالفالدنانريالعراقية
()7,967,064

احملول من االحتياطيات

أرباح موزعة

الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

-

250,000,000

-

3,987,189

28,787

887,518
4,412,892

-

()117,953

-

()3,000,000
1,000,000

28,787

2,112,482
()20,000,000
()1,515,754

صايف التغري يف القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر
()20,000,000

257,766,374

*أصدر البنك املركزي العراقي تعميم رقم  9/6/466بتاريخ  26كانون األول  2018واخلاص مبشروع تعليمات تطبيق معيار التقارير املالية
الدويل رقم , 9وعليه فقد قام املصرف بنقل رصيد حساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة حلساب األرباح املدورة لتقاص أثر تطبيق
معيار  9على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف  1كانون الثاين  ،2019حيث سيتم االبقاء على رصيد بند احتياطي خماطر مصرفية
عامة الغري مستغل كرصيد مقيد التصرف به من ضمن األرباح املدورة وال يجوز توزيعه كأرباح على املساهمني وال يجوز استخدامه
														
ألية أغراض أخرى خالل .2019

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

القوائم املالية املوحدة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

إيضاح

آالف الدنانري العراقية

آالف الدنانري العراقية

األنشطة التشغيلية
11,420,932

ربح (اخلسارة) السنة قبل الضريبة

()5,670,766

تعديالت لبنود غري نقدية:
استهالكات وإطفاءات

10و11و13

(املسرتد من) خمصص خسائر ائتمان
التدين يف قيمة أصول مستملكة

12

2,702,782

2,196,335

-

()1,024,315

38,543

1,744,613

خسائر (أرباح) بيع ممتلكات ومعدات

23,685

()30,580

(املسرتد من) خمصصات متنوعة

-

()2,828,239

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغري يف
املوجودات واملطلوبات

14,185,942

()5,612,952

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

()104,873,517

58,551,609

(الزيادة) النقص يف املوجودات األخرى

()388,782

24,516,969

الزيادة (النقص) يف ودائع العمالء

15

60,752,408

5,106,476

(النقص) يف اخملصصات املتنوعة

18

()4,126,074

-

الزيادة (النقص) التأمينات النقدية

16

42,691,535

()72,106,068

الزيادة يف املطلوبات األخرى

3,079,778

3,694,089

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب
املدفوعة

11,321,290

14,150,122

()2,487,554

()2,911,030

8,833,736

11,239,092

ضريبة الدخل املدفوعة خالل السنة

19

صايف التدفق النقدي من (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

3,523,100

()24,425,446

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

()35,392,600

9,991

اسرتداد موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

9

(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()5,897

-

(شراء ) ممتلكات ومعدات

()3,737,922

()2,583,516

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

12,302

38,928

(شراء ) موجودات غري ملموسة

()4,858,375

()1,750,244

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()40,459,392

()28,710,287

األنشطة التمويلية
املتحصل من األموال املقرتضة

17

13,550,000

تسديد األموال املقرتضة

17

()1,707,150

()1,000,000

توزيعات أرباح نقدية

()12,522,488

()6,516,393

دفعات التزام عقود اإليجار

()517,262

-

صايف التدفق النقدي (املستخدم يف ) من األنشطة التمويلية

()1,196,900

()4,516,393

صايف (النقص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()32,822,557

()21,987,588

النقد ومايف حكمه يف بداية السنة

377,599,671

399,587,259

344,777,114

377,599,671

النقد ومايف حكمه يف نهاية السنة
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( )1معلومات عامة
إن املصرف األهــلي العــراقي (املصرف) هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تأســـس
بتاريخ  2كانون الثاين  1995مبوجب إجازة التأسيس املرقمة م .ش  ،582/ومركزه الرئيسي
												
مدينة بغداد.
			
يقوم املصرف بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية املتعلقة بنشاطه من خالل
مركزه الرئيسي يف مدينة بغداد (حي الكرادة) ،وفروعه اإلثني عشر املنتشرة داخل
العراق باإلضافة إىل تقدمي خدمات الصريفة وخدمات الوساطة املالية				 .
											
إن أسهم بنك املصرف األهلي العراقي مدرجة بالكامل يف سوق العراق لألوراق املالية.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس إدارة املصرف يف جلسته رقم
										
 2020/2بتاريخ  1أذار .2020
					
( )2السياسات احملاسبية
			
 ١-٢أسس إعداد القوائم املالية املوحدة
مت إعداد القوائم املالية املوحدة للمصرف وشركته التابعة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد
التقارير املالية ووفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية
												
املوحدة.
		
إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية
					
للمصرف ،ومت تقريب جميع املبالغ ألقرب ألف دينار عراقي.
										
 ٢-٢أهم السياسات احملاسبية
• أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمصرف والشركة التابعة له واخلاضعة
لسيطرته كما يف  31كانون األول  .2019مت توحيد القوائم املالية للشركة التابعة من تاريخ
السيطرة ،وتتحقق السيطرة عندما يكون املصرف قادرًا على إدارة األنشطة الرئيسية
للشركة التابعة وعندما يكون معرضًا للعوائد املتغرية الناجتة من استثماره يف الشركة
التابعة أو يكون له حقوق يف هذه العوائد ،ويكون قادرًا 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 (الشركة التابعة) ،واململوكة بنسبة  ٪100من قبل
املصرف .تأسست الشركة التابعة مبقتضى قانون الشركات العراقي كشركة مساهمة
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خصوصية حمدودة املسؤولية ،يبلغ رأسمال الشركة التابعة كما يف  31كانون األول 2019
مليار دينار عراقي " :2018مليار دينار عراقي".
		
 يتم إعداد القوائم املالية للشركة التابعة لنفس السنة املالية للمصرف وباستخدامنفس السياسات احملاسبية املتبعة يف املصرف.
 يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهوالتاريخ الذي يجري فيه فعليًا 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.
• معلومات القطاعات
 قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك معًا يف تقدميمنتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى
والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل املدير املفوض وصانع القرار
الرئيسي لدى املصرف
 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية حمددة خاضعةخملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى		 .
			
• تسهيالت ائتمانية مباشرة
 التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو حمددة قدمهااملصرف يف األساس أو جرى اقتنائها وليس لها أسعار سوقية يف أسواق نشطة ويتم
قياسها بالكلفة املطفأة.
0املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص ويتم حتويل أي فائض يف اخملصص اإلجمايل
إن وجد -إىل قائمة الدخل املوحدة  ،ويضاف احملصل من الديون التي سبق شطبها إىلاإليرادات.
• موجودات مالية بالكلفة املطفأة
 هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة املصرف وفقًا لنموذج أعمالها إىل االحتفاظ بهالتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على
رصيد الدين القائم.
 يتـم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ،وتطفأالعالوة  /اخلصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ،قيدًا على أو حلساب الفائدة ،وتنزل أية
خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها تؤدي إىل عدم إمكانية اسرتداد األصل أو جزء منه،
ويتم قيد أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
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 ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالتوالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
 ال يجوز إعادة تصنيف موجودات مالية من  /إىل هذا البند عدا يف احلاالت احملددة يفمعيار التقارير املالية الدولية رقم (.)9
 يف حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمنقائمة الدخل املوحدة يف بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقًا ملتطلبات معايري التقارير
املالية الدولية بهذا اخلصوص.
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 متثل هذه املوجودات االستثمارات يف أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدىالطويل ،يتم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف
االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة
الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري 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
الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات
املباعة مباشرة إىل األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.
 ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إىل هذا البند إال يف احلاالت احملددة يفمعايري التقارير املالية الدولية.
 ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين. يتم تسجيل األرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.• القيمة العادلـة
 يقوم املصرف بقياس األدوات املالية مثل املشتقات املالية واملوجودات غري املاليةبالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات
املالية والتي مت قياسها باستخدام الكلفة املطفأة.
أن عملية بيع املوجودات أو نقل االلتزام مت من
بناء على فرضية ّ
 يتم قياس القيمة العادلة ًخالل األسواق الرئيسية للموجودات واملطلوبات.
 يف حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكرث مالئمة للموجودات أواملطلوبات.
يحتاج املصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكرث مالئمة.
 تقيس املنشأة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزام باستخدام االفرتاضات التيأن
سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري املوجودات أو االلتزام على افرتاض ّ
املشاركني يف السوق سيتصرفون مبا فيه مصلحتهم االقتصادية.
 -يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة املشاركني يف
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السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام املوجودات بأفضل استخدام لها
أو بيعها ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام لها.
 يقوم املصرف باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلوماتالكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل
مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غري مباشر.
إن جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو مت اإلفصاح
 ّوبناء
عنها يف القوائم املالية أو مت شطبها باستخدام املستويات التالية للقيمة العادلة،
ً
على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثري مهم لقياس القيمة العادلة ككل.
املستوى األول :األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات
املشابهة.
املستوى الثاين :تقنيات أخرى حيث تكون على املدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة
وميكن مالحظتها بشكل مباشر أوغري مباشر.
املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة
ولكنها ليست مبنية على معلومات يف السوق ميكن مالحظتها.
 يقوم املصرف بتحديد إذا ما مت حتويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات(بناء على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر
القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات
ً
اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
 على أساس مرحلي ،تقوم جلنة التقييم واملقيمني اخلارجيني بتقدمي نتائج التقييم إىل جلنةالتدقيق يف املصرف واملدقق اخلارجي ،يتضمن هذا الفرضيات الرئيسية املستخدمة
يف التقييم.
 لغايات إيضاح القيمة العادلة ،يقوم املصرف بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوباتحسب طبيعتها وخماطر املوجودات أو املطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
 تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجبخصم التدفقات النقدية ومبوجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء اخلصم/العالوة من
إيرادات الفوائد املقبوضة واملدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.
• التدين يف قيمة املوجودات املالية
 يقوم املصرف مبراجعة القيم املثبتة يف السجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمةاملركز املايل املوحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على وجود تدين يف قيمتها
إفراديًا أو على شكل جمموعة ،ويف حال وجود مثل هذه املؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة
القابلة لالسرتداد من أجل حتديد خسارة التدين.
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 يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة ،وهو ميثل الفرق بني القيمة
املثبتة يف السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خمصومة بسعر الفائدة
الفعلي األصلي.
 يتم تسجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل أي وفرة يفالفرتة الالحقة نتيجة التدين السابق يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل املوحدة.
• ممتلكات ومعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي تدين يف قيمتها،ويتم استهالك املمتلكات واملعدات (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام
بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام النسب السنوية
التالية:
ممتلكات ومعدات
مباين
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل

٪
2
20
20

 عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صايف قيمتهاالدفرتية فإنه يتم تخفيض قيمتها إىل القيمة املمكن اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف
قائمة الدخل املوحدة.
 يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فإذا كانت توقعاتالعمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة سابقًا يتم تسجيل التغري يف التقدير للسنوات
الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود هناك أي منافعمستقبلية متوقعة من استخدامها أو من التخلص منها.
• خمصصات
يتم االعرتاف باخملصصات عندما يكون على املصرف التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد االلتزامات حمتمل وميكن قياس قيمتها
بشكل يعتمد عليه.
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• ضريبة الدخل
 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة. حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلفألن األرباح املعلنة
األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة ّ
تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا
يف سنوات الحقة أو اخلسائر املرتاكمة املقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة
التنزيل ألغراض ضريبية.
 حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليماتيف جمهورية العراق.
• التقـاص
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف
قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة ،وكذلك عندما
يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسديد املطلوبات يف نفس
													
الوقت.
		
• صايف إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة كمحتفظ
بها للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر
املوحدة يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و"مصروفات فوائد " يف قائمة
األرباح أو اخلسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .كما ُتدرج الفوائد على األدوات املالية
املقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر املوحدة ضمن حركة القيمة
العادلة خالل الفرتة.
معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو ،عند اإلقتضاء ،لفرتة أقصر ،إىل صايف
القيمة الدفرتية لألصل املايل أو املطلوبات املالية .كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية
مبراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.
ُتحتسب إيرادات الفوائد  /مصروفات الفوائد من خالل العمل مببدأ معدل الفائدة الفعال
على القيمة الدفرتية اإلجمالية للموجودات املالية غري املتدنية إئتمانيًا (أي على أساس
التكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو
إىل التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية .وبخصوص املوجودات املالية املتدنية إئتمانيًا،
ُتحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة املطفأة
للموجودات املالية املتدنية إئتمانيًا (أي إجمايل القيمة الدفرتية مطروحًا منه خمصص
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خسائر اإلئتمان املتوقعة) .أما بخصوص املوجودات املالية التي نشأت أو مت األستحواذ
عليها وهي متدنية إئتمانيًا ،فإن معدل الفائدة الفعال يعكس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
يف حتديد التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املايل ،كما وتتضمن
مصاريف الفوائد قيمة الفوائد مقابل التزامات عقود اإليجار.
									
• صايف إيرادات العموالت
يتضمن صايف إيرادات ومصروفات العموالت رسومًا غري الرسوم التي تشكل جزءًا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعال .كما تتضمن العموالت املدرجة يف هذا اجلزء من قائمة األرباح
أو اخلسائر املوحدة للمصرف العموالت املفروضة على خدمة القرض .وعموالت عدم
االستخدام املتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يؤدي ذلك إىل
ترتيب حمدد لإلقراض وعموالت التمويل املشرتك للقروض .و ُتحتسب مصاريف عموالت
							
فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدمات.
								
العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعرتاف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذو صله باملعيار
الدويل للتقارير املالية رقم ( )9أو ( ،)15يف هذه احلالة يتم االعرتاف بالعموالت باجلزء الذي
يخص املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واجلزء املتبقي يتم االعرتاف به حسب املعيار
									
الدويل للتقارير املالية رقم (.)15
				
صايف الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر
يشمل صايف الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو
اخلسائر جميع املكاسب واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات
املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة .لقد اختار
املصرف عرض احلركة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة األرباح واخلسائر ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ
إﻳﺮادات الفوائد واملصروفات وأرباح أسهم ذات الصلة						 .
									
• إيراد توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات ،وهو التاريخ السابق ألرباح
ً
وعادة التاريخ الذي يوافق فيه املساهمون على توزيعات أرباح األسهم
األسهم املدرجة،
												
غري املدرجة.
			
يسجل توزيع أرباح األسهم يف قائمة األرباح أو اخلسائر املوحد على تصنيف وقياس
									
االستثمار يف األسهم ،أي:
 بخصوص أدوات حقوق امللكية احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أواخلسائر ،تدرج إيرادات توزيعات األرباح يف قائمة األرباح أو اخلسائر ضمن بند أرباح (خسائر)
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر؛ وبخصوص أدوات
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حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرُ ،تدرج أرباح األسهم
يف قائمة األرباح أو اخلسائر ضمن بند توزيعات أرباح من املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و بخصوص أدوات حقوق امللكية غري املُ صنّفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغري احملتفظ ألغراض املتاجرة ُ ،تدرج إيرادات
توزيعات األرباح كدخل صايف من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو
						
اخلسائر.
وفاء لديون مستحقة تظهر املوجودات التي
• املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف
ً
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 املوحدة 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 سابقًا.
• املوجودات غري امللموسة
 ييتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددةأو لفرتة غري حمددة ،ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة التي لها عمر زمني حمدد
خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل املوحدة .أما املوجودات غري امللموسة
التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية
املوحدة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
 ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناجتة عن أعمال املصرف ويتم تسجيلها يفقائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة.
 ييتم مراجعة أية مؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ القوائماملالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية
تعديالت على الفرتات الالحقة.
 تشمل املوجودات غري امللموسة برامج وأنظمة احلاسب اآليل وتقوم إدارة املصرفبتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم إطفاء تلك املوجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة
 ٪20سنويًا.
• العمالت األجنبية
 يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدةيف تاريخ إجراء املعامالت.
 يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت األجنبيةالوسطية السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة من البنك املركزي
العراقي.
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 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرةبالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
 يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية						
(مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
					
• النقد وما يف حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة
لدى البنوك املركزية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك
واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها واألرصدة
املقيدة السحب.
• عقود اإليجار
قام املصرف بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (" )16اإليجارات” الذي حل
حمل اإلرشادات املوجودة بشأن عقود اإليجار ،مبا يف ذلك معيار احملاسبة الدويل رقم
(" )17عقود اإليجار” والتفسري الدويل (" )4حتديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار”
وتفسري جلنة التفسريات السابقة (" )15عقود اإليجار التشغيلي -احلوافز” وتفسري جلنة
التفسريات السابقة (" )27تقومي جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوين لعقد اإليجار”.
السياسة احملاسبية املطبقة من  1كانون الثاين :2019
استخدم املصرف اخليار الثاين ملنهج املعدل بأثر رجعي  -الذي يجيز عدم إعادة بيان أرقام
املقارنة والتي يتم عرضها مبوجب معيار احملاسبة الدويل " 17عقود اإليجار”  -واملسموح
به مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ( )16عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
( )16ألول مرة على عقود التأجري التشغيلي بشكل إفرادي (لكل عقد إيجار على حده) ،مت
قياس احلق يف استخدام املوجودات املؤجرة عموما مببلغ التزام التأجري باستخدام سعر
		
الفائدة عند التطبيق ألول مرة.
يحدد املصرف فيما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن بنود إيجار .ويعترب العقد عقد إيجار أو
يتضمن إيجار إذا كان يتضمن نقل السيطرة على أصل حمدد لفرتة حمددة مقابل تعويض
حسب تعريف العقد التأجريي يف املعيار.
• املصرف كمستأجر
يف تاريخ توقيع العقد ،أو يف تاريخ اعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عناصر اإليجار،
يقوم املصرف بتوزيع كامل قيمة العقد على مكونات العقد بطريقة نسبية تتماشى مع
القيمةعلمًا بان املصرف قد قرر فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تتضمن أرض ومبنى بان
									
تعامل مكونات العقد كبند واحد.
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يعرتف املصرف بحق استخدام األصل وااللتزامات اخلاصة بعقد اإليجار عند بداية عقد
اإليجار .يتم قياس حق االستخدام عند االعرتاف األويل بالتكلفة ،التي تتضمن القيمة األولية
إللتزام عقد اإليجار معدلة لدفعات اإليجار التي متت يف تاريخ بداية العقد أو قبله ،باإلضافة
إىل أي تكاليف مباشرة أولية حتققت وأية تكاليف متوقعة تتعلق بإزالة األصل وأو اعادة األصل
إىل وضعه قبل العقد ،مطروحًا منها أثر أية حوافز إيجار قد مت إستالمها.
يتم الحقًا استهالك حق استخدام األصل بإستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية
العقد بإعتبار العمر اإلنتاجي إما مدة عقد اإليجار أواملتبقي من العمر اإلنتاجي لألصل
املستأجر إيهما أقل .يتم تقدير العمر اإلنتاجي لألصل املستأجر بنفس أسس تقدير العمر
اإلنتاجي للممتلكات واملعدات .كما يتم تخفيض قيمة احلق يف استخدام األصل بشكل
دوري لعكس قيمة التدين (إن وجدت) ويتم تعديلها لعكس أثر التعديالت على بند االلتزامات
										
املرتبطة بعقود اإليجار.
					
يتم قياس االلتزامات املرتبطة بعقد اإليجار عند االعرتاف األويل بالقيمة احلالية لدفعات
اإليجار غري مدفوعة يف تاريخ عقد اإليجار خمصومًا بإستخدام معدل الفائدة احملدد ضمنيًا
يف عقد اإليجار ،وإذا مل يكن باإلمكان حتديده فيتم إستخدام معدل االقرتاض املستخدم
ً
وعادة يتم استخدام معدل االقرتاض املستخدم من قبل املصرف.
من قبل املصرف.
													
يحدد املصرف معدل االقرتاض من خالل حتليل قروضه من خمتلف املصادر اخلارجية
			
وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط اإليجار ونوع املوجودات املؤجرة.
												
"تشمل دفعات اإليجار املأخوذة بعني االعتبار لغايات احتساب االلتزامات املتعلقة بعقد
اإليجار ما يلي:
الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوهرية،الدفعات املتغرية التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي يتم قياسها عند االعرتافاملبدئي أخذًا بعني اإلعتبار هذا املؤشر أو النسبة يف تاريخ عقد اإليجار،
املبالغ املتوقع دفعها ميوجب بند ضمان القيمة املتبقية؛ وسعر خيار الشراء عندما يكون املصرف على ثقة أنه سيقوم بتنفيذ بند خيار الشراء ،دفعاتاإليجار عندما يتواجد بند جتديد اختياري ولدى املصرف النية بتجديد عقد اإليجار ،والغرامات
املتعلقة باإلنهاء املبكر للعقد ما مل تكن املصرف على ثقة أنها لن تقوم باإلنهاء املبكر.
يتم قياس االلتزامات املتعلقة بعقود اإليجار بناءًا على التكلفة املطفأة بإستخدام معدل
الفائدة الفعال .ويتم إعادة قياس االلتزامات عندما يكون هنالك تغيري على دفعات اإليجار
املستقبلية نتيجة التغري يف مؤشر أو نسبة معينة ،وعندما يكون هنالك تغري يف تقديرات
اإلدارة فيما يتعلق بالقيمة الواجبة الدفع حتت بند ضمان القيمة املتبقية ،أو عندما تتغري
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خطة املصرف فيما يتعلق مبمارسة خيار الشراء ،التجديد أو اإلنهاء للعقد
عندما يتم قياس االلتزامات املتعلقة بعقود اإليجار بهذه الطريقة ،يتم تسجيل أثر التعديالت
على بند احلق يف استخدام األصل أو يف يتم تسجيلها بيان الربح أو اخلسارة إذا ما كانت
القيمة الدفرتية للحق يف استخدام األصل قد مت اطفاؤها بالكامل.
• عقود اإليجار قصرية األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة املنخفضة
اختار املصرف عدم االعرتاف باملوجودات اخلاصة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود
اإليجار قصرية األجل للبنود التي لها فرتة إيجار ملدة  12شهرًا أو أقل وإيجارات منخفضة
القيمة .حيث يعرتف املصرف بدفعات اإليجار املرتبطة بهذه العقود كمصاريف تشغيلية
						
على أساس القسط الثابت على مدى فرتة اإليجار.
									
• السياسة املطبقة قبل  1كانون الثاين 2019
فيما يتعلق بالعقود املربمة قبل  1كانون الثاين  ،2019يحدد البنك ما إذا كان الرتتيب كان أو
بناء على تقييم ما إذا كان:
يحتوي على عقد إيجار ً
 يعتمد تنفيذ الرتتيب على استخدام أصل حمدد أو موجودات حمددة كان الرتتيب قد نقل حق استخدام األصل.• املصرف كمستأجر
"مل يكن هنالك أي عقود تأجري متويلي لدى البنك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل
("" )37اإليجارات"".
مت تصنيف املوجودات احملتفظ بها كموجودات أخرى كعقود تأجري تشغيلي ومل يتم االعرتاف
بها يف بيان املركز املايل للبنك .مت االعرتاف باملبالغ املدفوعة مبوجب عقود إيجار تشغيلية
يف بيان الربح أو اخلسارة على أساس القسط الثابت على مدى فرتة عقد اإليجار .وكانت
حوافز اإليجار املعرتف بها كجزء ال يتجزأ من إجمايل نفقات التأجري ،على مدى مدة عقد اإليجار.
• املطلوبات املالية وحقوق امللكية
"تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا
ملضمون الرتتيب التعاقدي.
إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل أصول مالية أو
مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تكون غري مواتية للبنك أو عقد سيتم تسويته أو
رمبا يتم تسويته بأدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقد من غري املشتقات حيث
يكون املصرف ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به،
أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة التي سيتم أو ميكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ
حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف.
• مطلوبات مالية أخرى
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يتم قياس املطلوبات املالية األخرى ،مبا يف ذلك الودائع والقروض ،مبدأيًا بالقيمة العادلة
 ،بعد خصم تكاليف املعاملة .وبعد ذلك ُتقاس املطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة
									
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
			
"طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية
وتخصيص مصروفات الفائدة على مدار الفرتة ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعال هو
السعر الذي يخصم بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع
لاللتزام املايل ،أو ،عند االقتضاء ،فرتة أقصر ،إىل صايف القيمة الدفرتية عند االعرتاف
األويل.
			
( )3السياسات احملاسبية الهامة
( )1-3التغريات يف السياسات احملاسبية الهامة
إن السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة تتوافق مع تلك
املتبعة يف إعداد القوائم املالية املدققة للمصرف للسنة املنتهية يف  31كانون األول
 .2018باستثناء السياسات التي تتعلق بتبني معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة التي
أصبحت سارية املفعول اعتبارًا من  1كانون الثاين .2019
* تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
( )1-1-3تعديالت مل ينتج عنها أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمصرف  :تـم
اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول
للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  2019أو بعد ذلك التاريخ ،يف إعداد القوائم
املالية املوحدة للمصرف ،والتي مل تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة
يف القوائم املاليـــة املوحدة للسنة والسنوات السابقة ،علمًا بأنه قد يكون لها تأثري على
				
املعاجلــة احملاسبيـــة للمعامــالت والرتتيبات املستقبليـة:

املعايري اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تشمل التحسينات تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (" )3اندماج األعمال" و(" )11الرتتيبات املشرتكة"
التحسينات السنوية على املعايري
				
ومعايري احملاسبة الدولية رقم (" )12ضرائب الدخل" و(" )23تكاليف اإلقرتاض".
الدولية للتقارير املالية الصادرة
خالل األعوام 		 		 2017 – 2015
			
تفسري جلنة تفسريات املعايري
الدولية إلعداد التقارير املالية رقم
( )23عدم التيقن حول معاجلة
ضريبة الدخل
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"يوضح التفسری حتدید الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضریبیة)  ،واألسس الضریبیة  ،واخلسائر الضریبیة غری املستخدمة ،
واملنافع الضریبیة غری املستخدمة  ،ومعدالت الضریبة عندما یكون هناك عدم تيقن بشأن معاجلة ضریبة الدخل مبوجب معیار
احملاسبة الدويل رقم ( )12وهي تتناول على وجه التحديد:
·   ما إذا كانت املعاجلة الضريبية يجب ان تعترب بشكل إجمايل؛
·   افرتاضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛
·  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)  ،واألساس الضريبي  ،واخلسائر الضريبية غري املستخدمة  ،واالعفاءات
		
· وأثر التغريات يف الوقائع والظروف.
الضريبية غري املستخدمة ،ومعدالت الضريبة ؛
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( )2-1-3تعديالت أثرت على القوائم املالية املوحدة للمصرف :
* التغريات يف السياسات احملاسبية نتيجة لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم - 9
											
"األدوات املالية"
قام املصرف بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  9الصادر عن جملس معايري
احملاسبة الدولية يف متوز  2014بتاريخ انتقال يف  1كانون الثاين  ،2019مما أدى إىل تغيريات يف
السياسات احملاسبية وتعديالت على املبالغ املدرجة سابقًا يف القوائم املالية 		 .
											
على النحو املسموح به يف األحكام االنتقالية يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  ،9فقد
اختار املصرف عدم إعادة بيان أرقام املقارنة .وقد مت إدراج أي تعديالت على القيم الدفرتية
للموجودات واملطلوبات املالية يف تاريخ االنتقال يف الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة
للسنة احلالية.
كذلك مت تطبيق التعديالت على إفصاحات معيار التقارير املالية الدويل رقم  7على الفرتة
احلالية فقط ،يف حني مت االبقاء على على إفصاحات اإليضاحات للفرتة املقارنة كما هي.
												
أدى تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  9إىل تغيريات يف السياسات احملاسبية
لالعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية وتصنيفها وقياسها وانخفاض قيمتها		 .
											
فيما يلي ملخص التغيريات األساسية للسياسات احملاسبية للمصرف الناجتة عن تطبيق
									
معيار التقارير املالية الدويل رقم :9
								
أ) تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية
			
يتضمن معيار التقارير املالية الدويل رقم  9ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات املالية
 "موجودات مالية بالقيمة العادلة بالتكلفة املطفأة.				
 "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (قائمة الدخل) 												
يعتمد التصنيف على النموذج التجاري للمصرف الذي يتم من خالله إدارة األصل املايل،
وكذلك على سمات التدفقات النقدية التعاقدية .ويلغي املعيار فئات "احملتفظ بها حلني
االستحقاق" و"القروض والذمم املدينة" و"املتاحة للبيع" مبوجب املعيار احملاسبي
الدويل رقم .39
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* يحتفظ معيار التقارير املالية الدويل رقم  9بشكل كبري باملتطلبات احلالية للمعيار
						
احملاسبي الدويل رقم  39لتصنيف املطلوبات املالية.
				
ب) االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية						
يستبدل معيار التقارير املالية الدويل رقم  9طريقة " انخفاض قيمة اخلسائر املتكبدة"
املستخدمة ضمن املعيار احملاسبي الدويل رقم  39بطريقة "اخلسارة االئتمانية
املتوقعة" .يطبق منوذج االنخفاض اجلديد على أدوات الدين وعقود الضمان املايل وال يطبق
على االستثمارات يف أدوات امللكية								.
مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم  ،9يتم االعرتاف بخسائر االئتمان بوقت أسبق مما هو
منصوص عليه يف املعيار احملاسبي الدويل رقم  .39حتتوي اإليضاحات رقم  35على شرح
لكيفية تطبيق املصرف ملتطلبات معيار التقارير املالية الدويل رقم  9النخفاض القيمة.
فيما يلي املزيد من التفاصيل حول السياسات احملاسبية اخلاصة مبعيار التقارير املالية
				
الدويل رقم  9املطبقة يف الفرتة احلالية على املوجودات املالية :
											
* التصنيف
يستند التصنيف على النموذج التجاري لدى املصرف إلدارة املوجودات املالية وسمات
							
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.
* تقاس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا مت استيفاء الشرطني التاليني ومل تكن
		
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ باملوجودات								
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
 أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة بحيث تقتصرعلى مدفوعات املبالغ األصلية والفائدة  /الربح املستحق على املبلغ القائم منها		 .
* تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطني
التاليني ومل تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 				 :
 أن يتم االحتفاظ باملوجودات ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق الهدف منه عن طريقحتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية					 .
 أن تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات املالية إىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ حمددةبحيث تقتصر على مدفوعات املبالغ األصلية والفوائد املستحقة على املبالغ القائمة
										
منه.
عندما يكون منوذج األعمال هو االحتفاظ مبوجودات مالية جلمع التدفقات النقدية التعاقدية
أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها ،يقوم املصرف بتقييم ما إذا كانت التدفقات
النقدية تتمثل حصريًا بأصل املبلغ والفوائد ("اختبار معايري سداد املبالغ األصلية وفوائدها"
( .))SPPI testعند إجراء هذا التقييم ،يقوم املصرف بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية
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التعاقدية متشابهة مع اتفاق إقراض أساسي ،أي أن الفائدة هي مقابل القيمة الزمنية
للمال وخماطر االئتمان وخماطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى
مع اتفاق إقراض أساسي .عندما تؤدي الشروط التعاقدية إىل التعرض للمخاطر أو تقلبات
ال تتماشى مع اتفاق إقراض أساسي ،يتم تصنيف املوجودات املالية ذات الصلة وقياسها
							
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
يقوم املصرف بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما ،وفقط عندما يتغري منوذج أعماله
إلدارة تلك املوجودات ،تتم إعادة التصنيف من بداية فرتة التقرير األوىل التي تلي التغيري.
ويتوقع أن تكون هذه التغيـرات نادرة احلدوث							 .
يقاس االستثمار يف أدوات حقوق امللكية غري احملتفظ به لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة
									
من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تصنف أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا مت اقتناؤها أساسًا بغرض
										
بيعها على املدى القصري.
		
* األرباح واخلسائر من القياس الالحق
"استثمارات الدين
يتم االعرتاف باألرباح واخلسائر الناشئة عن التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات
املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مباشرة ضمن حقوق امللكية
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حلني إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية أو انخفاض قيمتها،
عندئذ يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر املرتاكمة املعرتف بها سابقًا ضمن حقوق امللكية
يف قائمة الدخل.
"استثمارات حقوق امللكية
يتم االعرتاف باألرباح واخلسائر الناشئة من التغريات يف القيمة العادلة الستثمارات حقوق
امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مباشرة ضمن حقوق
امللكية من خالل الدخل الشامل األخر ،وال يعاد تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة
الحقًا للربح أو اخلسارة عند بيع هذه األدوات .ويستمر االعرتاف بتوزيعات األرباح من هذه
االستثمارات يف الربح أو اخلسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر احلق يف استالم الدفعات.
* االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية
بعد تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  ،9تستند السياسة احملاسبية للمصرف
ملتطلبات انخفاض القيمة إىل منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،ليحل حمل منوذج
انخفاض قيمة اخلسائر املتكبدة ً
			
وفقا للمعيار احملاسبي الدويل رقم .39
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يقوم املصرف بأخذ النظرة املستقبلية يف تقييم اخلسارة االئتمانية املتوقعة املرتبطة
بأدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وكذلك عقود الضمان املايل .يعرتف املصرف مبخصص خسارة يف تاريخ
												
كل تقرير مايل.
								
ميثل قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة:
 مبلغًا غري متحيز مت حتديده من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة القيمة الزمنية للمال معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غري ضروري يف تاريخالتقرير حول األحداث السابقة والظروف احلالية والتوقعات لألحداث املستقبلية والظروف
											
االقتصادية.
يتم عرض خمصصات اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل على النحو
												
التايل:
 املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة؛ كخصم من إجمايل القيمة الدفرتيةللموجودات.
 املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر :تعديلاحتياطي القيمة العادلة.
 التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمخصص						 .						
يحتوي اإليضاح رقم  35على مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس خمصص اخلسارة
											
االئتمانية املتوقعة.
		
					
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (" )16عقود اإليجار"
								
قام املصرف بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (" )16اإليجارات" الذي حل
حمل اإلرشادات املوجودة بشأن عقود اإليجار ،مبا يف ذلك معيار احملاسبة الدويل رقم
(" )17عقود اإليجار" والتفسري الدويل (" )4حتديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار"وتفسري جلنة التفسريات السابقة (" )15عقود اإليجار التشغيلي -احلوافز" وتفسري
جلنة التفسريات السابقة (" )27تقومي جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوين لعقد
اإليجار"												.
صدر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )16يف كانون الثاين  2016وهو ساري املفعول
للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد األول من كانون الثاين  .2019ينص املعيار الدويل إلعداد
التقارير املالية رقم ( )16على أن جميع عقود اإليجار واحلقوق وااللتزامات التعاقدية
عموما يف املركز املايل للمصرف ما مل تكن املدة
املرتبطة بها يجب أن يتم االعرتاف بها
ً
شهرا أو أقل أو عقد إيجار ألصول منخفضة القيمة .وبالتايل ،فإن التصنيف املطلوب
12
ً
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مبوجب معيار احملاسبة الدويل (" )17اإليجارات” يف عقود التأجري التشغيلي أو التمويلي
مت إلغائه بالنسبة للمستأجرين .لكل عقد إيجار  ،يعرتف املستأجر بإلتزام مقابل التزامات
اإليجار املتكبدة يف املستقبل .يف املقابل ،يتم رسملة احلق يف استخدام األصل املؤجر،
ً
مضافا إليها التكاليف
عموما القيمة احلالية ملدفوعات اإليجار املستقبلية
وهو ما يعادل
ً
املنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي					.
اختار املصرف استخدام املنهج املبسط واملسموح به مبوجب املعيار الدويل إلعداد
التقارير املالية ( )16عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )16ألول مرة على عقود التأجري
التشغيلي بشكل إفرادي (لكل عقد إيجار على حده) ،مت قياس احلق يف استخدام األصول
عموما مببلغ التزام التأجري باستخدام سعر الفائدة عند التطبيق ألول مرة.
املؤجرة
ً
مت قياس موجودات حق االستخدام مببلغ مساو اللتزامات اإليجار ،بعد أن مت تعديله بأي
ً
مسبقا أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار معرتف به يف قائمة املركز
مدفوعات تأجري مدفوعة
املايل كما يف  31كانون األول  2018ومل ينتج قيد أية تعديالت على األرباح املدورة كما يف
األول من كانون الثاين  2019مبوجب هذه الطريقة .مل يكن هناك عقود إيجار متدنية تتطلبت
إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام يف تاريخ التطبيق األويل				 .
تتعلق موجودات حق االستخدام املعرتف بها لعقارات مستأجرة كما يف  31كانون األول
 2019وأول كانون الثاين . 2019
				
أنشطة التأجري للمصرف وآلية املعاجلة احملاسبية لها :
يقوم املصرف بإستجار عقارات لالستخدام يف أنشطته االعتبارية ويف العادة تكون عقود
اإليجار لفرتات ثابتة ترتاوح من سنة إىل ثالثون سنة ،وقد يتضمن بعضها خيارات متديد
ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس أفرادي وحتتوي على جمموعة من األحكام
والشروط اخملتلفة .ال تتضمن عقود اإليجار أية تعهدات وال يجوز استخدامها كضمانات
										
ألغراض اإلقرتاض.
حتى نهاية السنة املالية  ،2018مت تصنيف عقود إيجار العقارات إما كعقد إيجار تشغيلي
أو عقد إيجار متويلي ،ويتم قيد املبالغ املدفوعة مقابل عقود التأجري التشغيلي يف قائمة
				
الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت خالل فرتة عقد التأجري.
ابتداء من األول من كانون الثاين  /يناير  ، 2019مت االعرتاف بعقود اإليجار كموجودات حق
ً
استخدام وااللتزامات املتعلقة بها يف التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من
قبل اجملموعة ،يتم توزيع قيمة كل دفعة إيجار ما بني التزامات التأجري وتكاليف التمويل،
ويتم قيد تكاليف التمويل يف قائمة األرباح أو اخلسائر خالل فرتة عقد اإليجار للتوصل إىل
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام لكل فرتة ويتم استهالك موجودات
حق االنتفاع خالل العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار أيهما أقصر وفقًا لطريقة القسط
الثابت.
يتم قياس املوجودات واملطلوبات الناشئة عن عقود اإليجار مبدئ ًيا على أساس القيمة
		
احلالية ،وتشمل التزامات اإليجار صايف القيمة احلالية ملدفوعات اإليجار التالية:
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مطروحا منها حوافز اإليجار
مضمنة)
 مدفوعات ثابتة (مبا يف ذلك مدفوعات ثابتةً
ّ
املستحقة القبض؛
 مدفوعات اإليجار املتغرية التي تستند إىل مؤشر أو معدل؛ املبالغ التي يتوقع أن يدفعها املستأجر مبوجب ضمانات القيمة املتبقية؛ خيار الشراء إذا كان املستأجر على يقني معقول من هذا اخليار ،و دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كانت شروط عقد اإليجار تتضمن هذا اخليار.يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة عقد اإليجار الضمني أو معدل سعر
االقرتاض اإلضايف للمستأجر يف حال عدم توفرها ،وهو السعر الذي يتعني على املستأجر
دفعه القرتاض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة يف بيئة اقتصادية
									
مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
"يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي:
 قيمة القياس األويل اللتزامات اإليجار؛مطروحا منها أي حوافز إيجار مستلمة؛
 أي دفعات إيجار يتم إجراؤها يف أو قبل تاريخ البدءً
 أي تكاليف مباشرة األولية ،و تكاليف اإلرجاع (التجديد والرتميم).يتم إدراج املدفوعات املرتبطة بعقود اإليجار قصرية األجل وعقود تأجري األصول ذات
القيمة املنخفضة على أساس القسط الثابت كمصروف يف قائمة األرباح أو اخلسائر ،أن
شهرا أو أقل .بينما األصول ذات القيمة
عقود اإليجار قصرية األجل هي عقود إيجار مدتها 12
ً
املنخفضة مثل معدات تكنولوجيا املعلومات منخفضة القيمة وعناصر صغرية من أثاث
املكاتب
عند تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ( )16ألول مرة ،استخدم املصرف ما يلي:
 استخدام معدل خصم واحد حملفظة عقود اإليجار ذات اخلصائص املتشابهة إىل حدمعقول؛
 االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار متدنيةشهرا يف أول كانون
 حماسبة عقود اإليجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقية تقل عن 12ً
الثاين  2019كإيجارات قصرية األجل
 استبعاد التكاليف املباشرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام يف تاريخ التطبيق األويل ،و استخدام التقديرات يف حتديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو											
إنهاء عقد اإليجار.
اختار املصرف ً
أيضا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي أو ال يحتوي على عقد إيجار يف
تاريخ التطبيق األويل .وبد ًال من ذلك اعتمد املصرف بالنسبة للعقود التي مت إبرامها قبل
تاريخ االنتقال على تقييمها مت من خالل تطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم (" )17عقود
اإليجار” والتفسري الدويل (" )4حتديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار”			.
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( )3-1-3معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية
املفعول بعد:
مل يطبق املصرف املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة
لكن غري سارية املفعول بعد كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة وتفاصيلها كما يلي		 :
				
												
املعايري اجلديدة واملعدلة

"تعديالت على املعيار احملاسبي الدويل رقم (")1عرض
القوائم املالية”( .يبدا من أول كانون الثاين 		 ””)2020
"املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (“ )17عقود
التأمني”
			
(يبدا من أول كانون الثاين ”)2022
		
					

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

"ويوفر منهج قياس وعرض أكرث اتساقا جلميع عقود التأمني.
وتهدف هذه املتطلبات إىل حتقيق هدف احملاسبة املتسقة
القائمة على املبادئ لعقود التأمني .ويحل املعيار الدويل إلعداد
التقارير املالية رقم ( )17حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية
رقم (" )4عقود التأمني””.

					
يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )17قياس
مطلوبات التأمني بالقيمة احلالية للوفاء
تتعلق هذه التعديالت مبعاملة بيع أو مساهمة املوجودات من
"تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
		
املستثمر يف املنشأة احلليفة أو املشروع املشرتك.
(“ )10القوائم املالية املوحدة” ومعيار احملاسبة الدويل
		
رقم (“ )28اإلستثمارات يف املنشآت احلليفة واملشاريع
				
املشرتكة (”)2011
				
(مت تأجيل تاريخ السريان إىل أجل غري مسمى .وما يزال
			
التطبيق مسموحا به)”
		

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية
املوحدة للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه املعايري والتفسريات
والتعديالت اجلديدة قد ال يكون لها أي تأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمصرف
يف فرتة التطبيق أألويل.
		
									
( )2-3إدارة اخملاطر املالية
إن أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية لدى املصرف تتوافق مع تلك األهداف
والسياسات التي مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية املوحدة املدققة كما يف  31كانون
األول  ،2018باستثناء التغريات الناجتة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  9كما هو
مبني يف اإليضاح رقم .39
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( )4استخدام التقديرات
										
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة املصرف
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح
عن االلتزامات احملتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر يف اإليرادات
واملصاريف واخملصصات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر
ضمن حقوق امللكية املوحدة .وبشكل خاص يتطلب من إدارة املصرف إصدار
أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها .إن
التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات
متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات
وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل.
يف اعتقاد إدارة املصرف بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة
ومفصلة على النحو التايل:
 خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة :يتطلب من إدارة املصرف استخدامإجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها
وتقدير خماطر الزيادة الهامة يف خماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف
األويل بها ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة .أن أهم
السياسات والتقديرات املستخدمة من قبل إدرة املصرف مفصلة ضمن
اإليضاح رقم (.)35
 يتم احتساب التدين يف قيمة العقارات املستملكة اعتمادًا على تقييمات عقاريةحديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب التدين من قيمة
األصل .ويعاد النظر يف ذلك التدين بشكل دوري.
 خمصص املوجودات وضريبة الدخل :يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها مننفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبية ويتم احتساب
وإثبات املطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة الالزم.
 تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات امللموسة وغري امللموسةبشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واإلطفاءات السنوية اعتمادًا على
احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة يف املستقبل،
ويتم أخذ خسارة التدين (إن وجدت) إىل قائمة الدخل املوحدة.
 خمصصات قضائية :ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ خمصصات لهذهااللتزامات استنادًا لرأي املستشار القانوين يف املصرف.
							

 التدين يف قيمة املوجودات غري املالية :							
يقوم املصرف بتاريخ القوائم املالية املوحدة بدارسة وجود أية مؤشرات على
انخفاض قيمة املوجودات غري املالية .ويف حال وجود مثل تلك املؤشرات أو
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عند القيام بفحص التدين السنوي لتلك املوجودات ،يقوم املصرف بتقدير القيمة
املمكن اسرتدادها .متثل القيمة املمكن اسرتدادها لتلك املوجودات ،القيمة
العادلة لكل أصل /وحدة توليد النقد بعد تنزيل مصروفات البيع أو القيمة من
االستخدام ،أيهما أعلى ،ويتم احتسابها لكل أصل على حده ،ما مل يكن لألصل
وحدة توليد نقد منفصلة عن تلك املوجودات .يف حال زيادة القيمة الدفرتية عن
القيمة املمكن اسرتدادها يتم تنزيل قيمة تلك املوجودات لكل وحدة توليد نقد
إىل القيمة املمكن اسرتدادها .وألغراض إحتساب القيمة املستخدمة فإنه يتم
خصم التدفقات النقدية املتوقعة لتلك املوجودات إىل قيمتها احلالية باستخدام
معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقديرات السوقية احلالية للقيمة
الزمنية للنقود واخملاطر املتعلقة بتلك املوجودات .وعند احتساب القيمة
العادلة مطروحًا منها مصروفات البيع ،يتم األخذ باالعتبار عمليات السوق احلديثة،
إن وجدت ،ويف حالة عدم وجود مثل هذه العمليات ،يتم استخدام وسائل تقييم
مناسبة .يتم تسجيل خسائر التدين يف قائمة الدخل املوحدة				 .
يتم بتاريخ القوائم املالية املوحدة دراسة فيما إذا كان هناك أية مؤشرات تدل
على أن انخفاض القيمة الذي مت االعرتاف به سابقًا لتلك املوجودات مل يعد موجودًا
أو انخفضت قيمته ،يقوم املصرف بتقدير القيمة املمكن اسرتدادها لألصل أو
وحدة توليد النقد .ويتم اسرتجاع خسائر التدين التي مت االعرتاف بها سابقًا فقط
يف حالة وجود تغري يف الفرضيات التي مت استخدامها الحتساب القيمة املمكن
اسرتدادها لذلك األصل من التاريخ الذي مت االعرتاف بخسائر التدين سابقًا .ويتم
اسرتجاع خسائر التدين يف قائمة الدخل املوحدة .إن لهذه املوجودات غري املالية
								
إجراءات حمددة الختبار التدين كما يلي:
						
 املوجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد :يتم إجراء اختبار التدينللموجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد بشكل سنوي على األقل أو عند
وجود مؤشرات تدل على تدين قيمتها.
 خيارات التمديد واإلنهاء يف عقود اإليجار :يتم تضمني خيارات التمديد واإلنهاء يفعدد من عقود اإليجار .تستخدم هذه الشروط لزيادة املرونة التشغيلية من حيث
إدارة العقود ،أن معظم خيارات التمديد واإلنهاء احملتفظ بها قابلة للتجديد من
قبل كل من البنك واملؤجر.
 حتديد مدة عقد اإليجار :عند حتديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة يف االعتبار جميعً
حافزا اقتصاد ًيا خيار التمديد ،أو عدم خيار اإلنهاء .يتم
احلقائق والظروف التي تخلق
تضمني خيارات التمديد (أو الفرتات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط يف مدة عقد
مؤكدا بشكل معقول أن يتم متديده (أو مل يتم إنهائه).
اإليجار إذا كان عقد اإليجار
ً
تتم مراجعة التقييم يف حالة حدوث حدث مهم أو تغيري كبري يف الظروف التي تؤثر
على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة املستأجر					 .
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( )5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

نقد يف اخلزينة

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

40,954,316

49,846,853

أرصدة لدى بنوك مركزية :
حسابات جارية وحتت الطلب*

85,229,658

116,687,165

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

-

30,000,000

شركات حكومية حتت التأسيس ( شركة ضمان الودائع ) **

789,474

789,438

متطلبات االحتياطي النقدي

30,299,858

5,146,973

احتياطيات تأمينات خطابات ضمان***

2,973,149

3,533,175

خمصص النقد يف الصندوق لدى فرع املوصل

-

()364,134

صايف األرصدة لدى بنوك مركزية

160,246,455

205,639,470

* تشمل احلسابات اجلارية وحتت الطلب أرصدة لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل
من أربيل والسليمانية مبلغ  17.971.872ألف دينار عراقي وصفر دينار عراقي على التوايل كما
يف  31كانون األول  31( 2019كانون األول  :2018مبلغ  21.228.776ألف دينار عراقي 40.740.535
ألف دينار عراقي على التوايل) حيث أن التسوية مع إدارة البنك املركزي العراقي بتسديد
املبلغ املتبقي على  17شهر مستمر وسيتم االنتهاء من استالم الدفعات الشهرية
والبالغة قيمتها  3.612.000ألف دينار عراقي بنهاية شهر أيار .2019علمًا بأن تلك األرصدة
			
متضمنه من ضمن األرصدة التي يتم احتساب االحتياطي القانوين عليها.
								
** قام املصرف باملشاركة يف تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع حسب طلب
البنك املركزي العراقي يف كتابة العدد  9/2/16782بتاريخ  21/11/2017حيث بلغت قيمة
مساهمته  789,474ألف دينار عراقي ،وجتدر اإلشارة إىل أن الشركة مازالت حتت التأسيس
					
ومازال مبلغ املساهمة مودع لدى البنك املركزي العراقي.
					
*** حسب تعليمات البنك املركزي العراقي الصادرة بتاريخ  29أيار  2017مت البدء بحجز مبالغ
احتياطيات تأمينات خطابات الضمان والتي متثل نسبة  ٪7من قيمة صايف خطابات
الضمان .حتتجز هذه املبالغ لدى البنك املركزي العراقي ألغراض مواجهة العجز يف تغطية
خطابات الضمان املطالب بها والغري مسددة وال ميكن للمصرف التصرف بها.
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( )6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
بنـوك ومؤسســات
مصرفيــــة حمليـــة
2019

2018

(بآالف الدنانري العراقية)

بنــوك ومؤسســات
مصرفيـــة خارجيــــة
2019

2018

(بآالف الدنانري العراقية)
170,165,755

حسابات جارية

24,949,547

33,317,884

اجملمـــوع

24,949,547

170,165,755 33,317,884

139,580,208

اجملمـــــــــوع
2019

2018

(بآالف الدنانري العراقية)
١٩٥٬١١٥٬٣٠٢

١٩٥٬١١٥٬٣٠٢ 139,580,208

172,898,092
172,898,092

 بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 195.115.302ألف دينار كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  172.898.092دينار كما يف  31كانون األول
.2018
							
( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019
بآالف الدنانري العراقية
املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقية
* سندات خزينة حكومية
أسهم شركات  -مدرجة يف األسواق املالية
جمموع املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقية
املوجودات املالية الغري متوفر لها أسعار سوقية
أسهم شركات  -غري مدرجة يف األسواق املالية
جمموع املوجودات املالية الغري متوفر لها أسعار
سوقية
جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

2018
بآالف الدنانري العراقية

30,456,563
408,446
30,865,009

263,329
263,329

6,378,429

1,378,429

6,378,429

1,378,429

37,243,438

1,641,758

* قام املصرف باالستثمار بسندات احلكومة العراقية بالدوالر األمريكي واملتدولة باألسواق
العاملية حيث مت شراء هذه السندات بخصم ويبلغ متوسط نسبة العائد على هذه السندات
 ٪٦٫٧٥وأن الفائدة تستحق بشكل نصف سنوي							 .
							
* بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ  35,672ألف دينار عراقي وتعود ألسهم شركات
يستثمر بها املصرف كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  770ألف دينار عراقي كما يف
										
 31كانون األول .2018
فيما يلي احلركة على املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

رصيد أول املدة

		
1,641,758

1,622,963

اإلضافات (استبعادات)

		
35,392,600

()9,991

التغري يف القيمة العادلة

		
209,080

الرصيد يف نهاية الفرتة

		
37,243,438

28,786
1,641,758

( )8تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2018
بآالف الدنانري العراقية

2019
بآالف الدنانري العراقية
األفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة

2,720

970

قروض وكمبياالت

40,372,509

12,361,020

بطاقات االئتمان

206,267

170,740

الشركات الكربى
حسابات جارية مدينة

7,861,020

8,119,904

قروض وكمبياالت

130،623،087

69,028,808

منشآت صغرية ومتوسطة
قروض وكمبياالت

15,156,754

3,854,802

اجملمــــوع *

194,222,357

93,536,244

ينزل :فوائد معلقة

( )7,605,454

( )5,423,965

ينزل :خمصص تدين التسهيالت االئتمانية (إيضاح رقم
 7أ)

( )17,652,731

( )11,283,838

صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

168,964,172

76,828,441

 متثل هذه املبالغ صايف األرصدة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة 13.414.238ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  2.400.703ألف دينار
						
عراقي كما يف  31كانون األول .2018
 بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة مبلغ  21.566.775ألف دينار عراقي أي ما نسبته ٪11.10من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ
 21.100.811ألف دينار عراقي أي ما نسبته  ٪22.56من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
كما يف  31كانون األول .2018
 بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  13.961.321ألف دينارعراقي أي ما نسبته  ٪7.19من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد
املعلقة كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  15.676.846ألف دينار عراقي أي ما نسبته
 ٪16.76من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف يف
					
 31كانون األول .2018

90

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

افصاح احلركة على التسهيالت بشكل جتميعي للعام : 2019
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

الرصيد كما يف بداية
السنة

22,070,761

50,454,546

21,010,937

93,536,244

أثر تطبيق املعيار الدويل
رقم  9على األرصدة
االفتتاحية

( )1,805,924

( )1,304,885

( )3,258,084

( )6,368,893

الرصيد املعدل كما يف
بداية السنة

20,264,837

49,149,661

17,752,853

87,167,351

التسهيالت اجلديدة خالل
العام/اإلضافات

118,126,052

40,234,477

13,838,581

172,199,110

التسهيالت املسددة

( )40,273,211

( )22,315,915

( )2,554,977

( )65,144,103

ما مت حتويله (من) إىل
املرحلة األوىل بالصايف

( )109,569

78,585

30,984

-

ما مت حتويله (من) إىل
املرحلة الثانية بالصايف

74,861

( )127,596

52,735

-

ما مت حتويله (من) إىل
املرحلة الثالثة بالصايف

293,407

163,122

( )456,529

-

التغريات الناجتة عن
التعديالت

258,699

114,110

( )372,809

-

إجمايل الرصيد

98,117,678

67,068,223

29,036,457

194,222,357

إفصاح احلركة على خمصص التدين بشكل جتميعي حسب القطاع كما يف :
 31كانون األول 2019
األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

إجمايل الرصيد كما يف بداية
العام

2,353,4 29

8,9 06,270

2 4,1 3 9

11,2 8 3,8 3 8

اخملصص للفرتة

15,510

6,285,160

6 8,222

6,368,8 9 3

ديون مشطوبة

941

4,267

-

5 ,208

خمصص معدوم حماسبيًا

( )10,4 9 5

( )1,89 9

809

( )11,5 8 5

فروقات ترجمة عمالت

9,554

( )2,368

( )8 0 9

6,3 7 7

إجمايل الرصيد

2,3 68,940

1 5,1 91,43 0

9 2,3 6 2

1 7,6 52,7 3 1
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 31كانون األول 2018
األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

إجمايل الرصيد كما يف
بداية العام

2,11 6,308

24,9 86,742

10,65 5

2 7,113,705

اخملصص للفرتة

1,706,732

( )2,734,874

3,8 27

( )1 ,024,3 15

ديون مشطوبة

( )18,9 52

-

-

( )18,95 2

خمصص معدوم
حماسبيًا

( )1 ,574,9 48

( )12,556,324

-

( )1 4 ,1 3 1,272

فروقات ترجمة عمالت

( )5 1,15 0

( )604 ,178

-

( )6 5 5,32 8

إجمايل الرصيد

2 ,177,990

9,091,366

14,48 2

1 1,2 83,8 3 8

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
 31كانون األول 2019
األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

الرصيد يف بداية السنة

1,423,051

3,998,688

2,226

5,423,965

اإلضافات خالل السنة

309,227

2,399,778

2,449

2,711,454

االستبعادات خالل السنة

( )329,752

( )197,988

( )2,225

( )529,965

الرصيد يف نهاية السنة

1,402,526

6,200,478

2,450

7,605,454

 31كانون األول ٢٠١٨
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األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

الرصيد يف بداية السنة

2,409,032

8 ,59 9,9 76

1 ,219

11,010,227

اإلضافات خالل السنة

446,509

1 ,583 ,161

1,007

2,03 0,677

فوائد معدومة حماسبيًا

( )1 ,39 4,613

( )6,049,234

-

( )7 ,4 43,8 47

فروقات ترجمة عمالت

( )37,877

( )135,215

-

( )173,092

الرصيد يف نهاية السنة

1 ,423,05 1

3,998,688

2 ,2 2 6

5,42 3,96 5
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( )9موجودات مالية بالكلفة املطفأة
قام املصرف خالل العام  2019باالستثمار بأذونات خزينة البنك املركزي العراقي مصدرة من
البنك املركزي العراقي بقيمة  20.902.346ألف دينار عراقي حيث تستحق هذه السندات يف
تشرين األول وكانون األول من العام  2020مبعدل عائد على االستثمار .٪2.9
									
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
					
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

بآالف الدنانري

بآالف الدنانري

أذونات خزينة البنك املركزي العراقي

20,902,346

2 4,4 2 5,4 4 6

إجمايل موجودات مالية بالكلفة املطفأة

20,902,346

2 4,4 2 5,4 4 6

0
حتليل السندات واألذونات:
ذات عائد ثابت

20,902,346

2 4,4 2 5,4 4 6

اجملموع

2 0 ,90 2,3 4 6

2 4 ,4 2 5,4 4 6

( )10ممتلكات ومعدات  -بالصايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019
أراضــي

مبانـــي

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

معــدات
وأجهزة وأثاث

وسائـط نقل

اجملمــوع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

الرصيد يف كما يف  1كانون الثاين 2019

8,612,720

1,719,647

9,798,646

323,335

20,454,348

إضافات

-

-

2,022,790

-

2,022,790

إستبعادات

-

-

( - )1,133,924

( )1,133,924

الرصيد كما يف 31كانون األول 2019

8,612,720

1,719,647

10,687,512

323,335

21,343,214

االستهالك املرتاكم كما يف  1كانون الثاين 2019

-

310,998

6,559,309

217,229

7,087,536

استهالك السنة

-

34,393

1,415,145

24,453

1,473,991

إستبعادات

-

-

( )1,097,937

-

( )1,097,937

االستهالك املرتاكم كما يف 31كانون األول 2019

-

345,391

6,876,517

241,682

7,463,590

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

8,612,720

1,374,256

3,810,995

81,653

13,879,624

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

-

االستهالك املرتاكم:

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما  31كانون 8,612,720
األول 2019

-

3,278,068

-

3,278,068

1,374,256

7,089,063

81,653

17,157,692
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2018
أراضــي

مبانـــي

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

معــدات وأجهزة
وأثاث

وسائـط نقل

اجملمــوع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

الكلفة:
8,612,720

الرصيد يف كما يف  1كانون الثاين 2018

240,035

19,218,161

1,719,647

8,645,759

1,284,752
( )48,565

إضافات

0

-

1,201,452

83,300

إستبعادات

-

-

( )48,565

-

20,454,348

الرصيد كما يف 31كانون األول 2018

8,612,720

1,719,647

9,798,646

323,335

االستهالك املرتاكم:
االستهالك املرتاكم كما يف  1كانون الثاين 2017

-

276,605

5,078,497

202,250

5,557,352

استهالك السنة

-

34,393

1,521,028

14,979

1,570,400

إستبعادات

-

-

( )40,216

-

( )40,216

االستهالك املرتاكم كما يف 31كانون األول 2018

0

310,998

6,559,309

217,229

7,087,536

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

8,612,720

1,408,649

106,106 3,233,334

13,366,812

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

-

-

1,562,936

1,562,936

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما  31كانون
األول 2018

8,612,720

1,408,649

4,796,270

106,106

14,929,748

 تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ  4.316.022ألف دينار عراقيتقريبًا كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  3.989.945ألف دينار عراقي كما يف  31كانون
األول . 2018
 تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة  3.410.452ألف دينار عراقيكما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  2.278.787ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول
												
. 2018
( )11موجودات غري ملموسة  -بالصايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ

أنظمة حاسوب وبرامــج

94

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

رصيد بداية السنة

1,213,918

1,378,193

إضافات

843,913

461,660

اإلطفاء للسنة

( )656,558

( )625,935

رصيد نهاية السنة

1,401,273

1,213,918

مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

7,095,628

3,081,166

رصيد نهاية السنة

8,496,901

4,295,084
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 تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ  12.289.264ألف دينار عراقيتقريبًا كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  16.381.014دينار عراقي كما يف  31كانون األول
					
. 2018
 تتضمن املوجودات غري امللموسة بنود مطفأة بالكامل بقيمة  3.954.318ألف دينارعراقي كما يف  31كانون األول  2019مقابل  2.698.051دينار كما يف  31كانون األول .2018
( )12موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون
مستحقة  -بالصايف*

17,503,315

20,581,184

فوائد وإيرادات برسم القبض

652,834

1,776,938

تأمينات لدى الغري

572,410

530,857

مصاريف مدفوعة مقدمًا

493,516

485,078

حسابات املقاصة

1,416,511

260,683

أخرى

1,294,657

655,434

اجملمـــــــوع

21,933,243

24,290,174

* تتطلب تعليمات البنك املركزي العراقي وحسب قانون املصارف العراقي التخلص من
العقارات التي آلت ملكيتها إىل املصرف خالل فرتة أقصاها سنتني من تاريخ االستمالك وللبنك
املركزي العراقي املوافقة على متديد استمالك العقارات ملرتني			.
فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

رصيد بداية السنة

20,581,184

7,147,665

إضافات خالل السنة

-

15,560,132

استبعادات خالل السنة

( )3,039,327

( )382,000

خسارة تدين خالل السنة

( )80,433

( )2,767,109

املردود من (مصروف) خمصص مقابل العقارات
املستملكة خالل السنة

41,891

1,022,496

رصيد نهاية السنة

17,503,315

20,581,184
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( )13عقود اإليجار
أ -حق استخدام البند املؤجر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2019
بآالف الدنانري
الرصيد يف  1كانون الثاين ( 2019كما مت اظهاره سابقاُ)

-

يضاف :حق استخدام البند املؤجر الذي مت االعرتاف بهم كما يف 1
كانون األول 2019

1,473,425

الرصيد يف أول املدة  1كانون الثاين ( 2019املعدل)

1,473,425

يضاف :عقود جديدة خالل 2019

1,071,147

ينزل :اإلطفاء خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

( )572,232

الرصيد يف أخر املدة  31كانون األول 2019

1,972,340

ب -التزام عقود اإليجار
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2019
بآالف الدنانري

96

الرصيد يف  1كانون الثاين ( 2019كما مت اظهاره سابقاُ)

-

يضاف :إجمايل التزامات العقود التأجريية كما يف  1كانون الثاين 2019

1,761,080

ينزل :اخلصم باستخدام معدل االقرتاض اإلضايف للمستأجر يف
تاريخ التطبيق للمعيار

( )319,107

ينزل :قيمة الدفعة السنوية كما يف  1كانون الثاين 2019

( )134,250

الرصيد يف  1كانون الثاين ( 2019املعدل)

1,307,723

يضاف :عقود جديدة خالل 2019

825,983

ينزل :قيمة الدفعات السنوية 2019

( )198,155

يضاف :فوائد التزام عقود اإليجار للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2019

122,620

الرصيد يف أخر السنة  31كانون األول 2019

2,058,171
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ج -قائمة الدخل
						
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2019
بآالف الدنانري
فوائد مدينة

122,620

مصروف إطفاء

572,232

* إن أثر تطبيق املعيار على عقود اإليجار املربمة قد بلغ ( )81,299ألف دينار عراقي على
األرباح املدورة وأن عدد عقود اإليجار التي تخضع للمعيار قد بلغ ( )13عقد علمًا بأن أثر
تطبيق املعيار على كفاية رأس املال انخفاض بنسبة (.)%0.27
( )14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
		
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
داخل العراق

2018
اجملمـــوع

خارج العراق

داخل العراق

بآالف الدنانري العراقية

اجملمـــوع

خارج العراق
بآالف الدنانري العراقية

حسابات
جارية
وحتت
الطلب

8,377

-

8,377

8,377

929,514

937,891

اجملموع

8,377

-

8,377

8,377

929,514

937,891

( )15ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019
أفــــراد

2018
اجملمـــوع

شركـات كربى

أفــــراد

بآالف الدنانري العراقية
حسابات
جارية
وحتت
الطلب*
ودائع
التوفري

117,915,019 37,096,448

32,403,815

ودائع ألجل 24,562,219

اجملمـــوع

شركـات كربى
بآالف الدنانري العراقية

155,011,467

30,892,004

1,554,817

33,958,632

1,124,372 28,595,261

29,719,633

36,212,038

60,774,257

4,000,000 13,441,354

17,441,354

249,744,356

116,063,329 72,928,619

188,991,948

اجملمــــوع 155,681,874 94,062,482

110,938,957

141,830,961

97

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

القوائم املالية املوحدة

 تتضمن مبالغ التأمينات النقدية لغرض دخول عمالء املصرف إىل نافذة بيع مزاد العملةاألجنبية حيث بلغت قيمتها  15.273.990ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  2019مقابل
 24.740.698ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول .2018
 بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد مبلغ  155.737.361ألف دينار عراقي أي ما نسبته ٪62.36من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول  2019مقابل مبلغ  141.830.960ألف دينار
عراقي أي ما نسبته  ٪75.05من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول .2018
 بلغت الودائع حمجوزة (مقيدة السحب) مبلغ  14.520.214ألف دينار عراقي أي ما نسبته ٪5.81من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول  2019و 5.127.490ألف دينار عراقي أي ما
نسبته  ٪2.71من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول 		.2018
											
( )16تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

6,465,035

2,107,796

تأمينات مقابل اعتمادات مستندية

72,475,579

36,132,446

تأمينات مقابل خطابات الضمان

10,420,234

8,493,105

تأمينات أخرى

145,591

81,557

اجملمـــــــوع

89,506,439

46,814,904

( )17أموال مقرتضة
متثل األموال املقرتضة قروض من البنك املركزي العراق وكانت احلركة على هذه القروض
كما يلي:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

رصيد بداية السنة

5,200,000

3,200,000

املمنوح خالل السنة

13,550,000

3,000,000

األقساط املدفوعة خالل السنة

( )1,707,150

( )1,000,000

رصيد نهاية السنة

17,042,850

5,200,000

 "قام البنك املركزي العراقي مبنح املصرف األهلي العراقي عدة قروض مببلغ 20.55مليار دينار عراقي كما بنهاية  2019عام كجزء من خطة البنك املركزي العراقي ملنح البنوك
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التجارية قروضًا لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة بقروض ذات فوائد وهوامش
إدارية قليلة من أجل حتقيق التنمية األقتصادية واالجتماعية ،وكما يلي:
 -1ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها املصرف عن  ٪4للقروض التي ترتاوح مبالغها بني
 15 - 5مليون دينار عراقي و %5.1للقروض التي تزيد عن  15مليون دينار عراقي
 -2ال تزيد النسبة التي تستوفيها اجلهة الضامنة للقرض عن  ٪0.8للقروض التي ترتاوح
مبالغها بني  15 - 5مليون دينار عراقي و %1.2للقروض التي تزيد عن  15مليون دينار عراقي.
 -3ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها البنك املركزي العراقي عن  ٪0.7للقروض التي
ترتاوح مبالغها بني  15 - 5مليون دينار عراقي و %1.9للقروض التي تزيد عن  15مليون دينار
عراقي.
( )18خمصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
رصيــد بداية السنة

املكــون خالل
الفرتة/السنة

ما تــم رده لإليرادات

رصيـد نهاية الفرتة/
السنة

2019

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري العراقية

خمصصات مقابل
اخلسائر املتوقعة لبنود
خارج قائمة املركز املايل

-

4,126,074

-

4,126,074

اجملمـــوع

-

4,126,074

-

4,126,074

2018
خمصص قضايا مقامة
ضد املصرف

2,828,239

-

( )2,828,239

-

اجملمـــوع

2,828,239

-

( )2,828,239

-

( )19ضريبة الدخل
إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي
أّ -
كما يلي:

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

الرصيد بداية السنة

2,296,298

2,911,030

ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة
 /تسويات

60,000

1,842,000

ضريبة الدخل املدفوعة خالل السنة

( )2,487,554

( )2,911,030

ضريبة الدخل املستحقة

2,243,179

454,298

رصيد نهاية السنة

2,111,923

2,296,298
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ب -متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة
الدخل ما يلي:

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

2,243,179

454,298

ضريبة دخل سنوات سابقة

60,000

1,842,000

2,303,179

2,296,298

 تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف العراق .٪15 قام املصرف بتقدمي كشوفاته ألعوام  2017و 2018هذا ومل تقم الهيئة العامة للضرائبمبراجعة هذه الكشوفات حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة.
2019

إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
جّ -

بآالف الدنانري العراقية
الربح احملاسبي

11,420,932

أرباح غري خاضعة للضريبة

-

مصروفات غري مقبولة ضريبيًا

3,533,595

الربح الضريبي

14,954,527

نسبة ضريبة الدخل

%15

ضريبة الدخل املستحقة

2,243,179

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

%19.64

( )20مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ

100

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

شيكات بنكية مصدقة

1,014,085

2,822,510

ذمم دائنة

787,512

2,457,492

دائنو توزيع أرباح

2,009,569

14,532,057

أرصدة وتعويضات العمالء املتوفني

861,146

1,287,390

مصاريف مستحقة غري مدفوعة

723,649

585,327

فوائد مستحقة غري مدفوعة

861,775

429,599

مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

361,498

47,876

حواالت مسحوبة على املصرف

3,814,611

454,461

أخرى

488,809

324,086

اجملموع

10,922,654

22,940,798
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( )21رأس املال املكتتب به
يتكون رأس املال املدفوع بالكامل من  250مليار سهم ( )250 :2018مليار سهم قيمة كل
							
سهم  1دينار عراقي ( ) 1 :2018دينار عراقي.
( )22االحتياطيات
احتياطي إجباري :
وفقًا لقانون الشركات العراقي يقتطع ما نسبته ( ٪5كحد أدنى) من دخل السنة بعد
الضرائب كاحتياطي إجباري .على أن التتجاوز املبالغ املتجمعة لهذا احلساب عن ٪50
من رأس مال املصرف ،كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري أو أية عوائد ناجتة عنه على
املساهمني .يجوز االستمرار يف اإلقتطاع مبوافقة الهيئة العامة للمصرف على أن ال يتجاوز
					
االحتياطي اإلجباري ما نسبته  ٪100من رأس مال املصرف.
( )23أرباح مدورة
2019
بآالف الدنانري العراقية
رصيد األرباح املدورة يف بداية السنة (كما مت اظهاره سابقا)

( )1,515,754

اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات نتيجة تطبيق املعيار الدويل ( )10,494,967
للتقارير املالية ()9
أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية (( )16أثر إعادة تصنيف
املوجودات املالية)

( )81,299

رصيد األرباح املدورة كما يف بداية السنة (املعدل)

( )12,092,020

الربح للسنة

9,117,753

احملول من االحتياطيات

3,954,682

الرصيد يف نهاية الفرتة

980,415

الرصيد يف بداية السنة

24,338,828

الربح للسنة

( )7,967,064

احملول إىل احتياطيات

2,112,482

توزيعات أرباح

( )20,000,000

الرصيد يف نهاية السنة

( )1,515,754

2018
بآالف الدنانري العراقية
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 أصدر البنك املركزي العراقي تعميم رقم  9/6/466بتاريخ  26كانون األول  2018واخلاصبتعليمات تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9والذي سيتم من خالله تطبيق معيار
( )9ابتداءًا من  1كانون الثاين  .2019مت تطبيق املعيار رقم ( )9بتاريخ  1كانون الثاين  2019على
											
هذه القوائم املالية.
 مت تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16واملتعلق باإليجارات حيث مت استخدامالطريقة املبسطة وكان أثر تطبيق املعيار على الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف
		
 1كانون الثاين  81.299 2019ألف دينار عراقي.
( )24إيرادات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
		
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لألفراد (التجزئة) :
حسابات جارية مدينة

273

107

قروض وكمبياالت

2,702,032

826,020

بطاقات االئتمان

41,042

17,394

الشركات الكربى
حسابات جارية مدينة

788,500

894,347

قروض وكمبياالت

9,445,615

7,413,441

املنشآت الصغرية واملتوسطة

102

قروض وكمبياالت

632,600

217,874

أرصدة لدى البنك املركزي

127,644

180,890

فوائد أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

3,422

-

فوائد سندات خارجية

1,526,627

-

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

695,741

128,896

اجملمـــوع

15,963,496

9,678,969
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( )25مصروفات الفوائد
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

ودائع عمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب

102,562

32,784

ودائع توفري

1,035,962

886,941

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

2,565,652

1,157,573

أموال مقرتضة

120,750

40,600

فوائد التزام عقود اإليجار

122,620

-

اجملموع

3,947,546

2,117,898

( )26صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

1,351,900

348,396

عموالت تسهيالت غري مباشرة

13,008,345

7,949,959
2,073,821

عموالت نافذة بيع وشراء العمالت األجنبية 985,672
عموالت ُأخرى

2,115,106

898,069

حواالت بنكية

3,445,875

6,071,494

عموالت مدينة

( )2,060,436

( )2,001,033

صايف إيرادات العموالت

18,846,462

15,340,706

( )27أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

(خسائر) ناجتة عن إعادة التقييم

( )1,533,844

( )8,735,358

أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل

4,421,704

( )501,426

اجملموع

2,887,860

( )9,236,784
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( )28نفقات املوظفني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

5,822,634

5,239,915

مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي

377,272

317,788

تأمني موظفني

613,295

600,418

تدريب املوظفني

204,686

155,695

مكافأة نهاية اخلدمة

378,155

168,504

ضريبة مدفوعة عن املوظفني سنوات سابقة

19,414

2,642

اجملموع

7,415,456

6,484,962

( )29مصاريف تشغيلية أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ّ

104

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

خدمات مهنية واستشارات

2,548,476

1,373,249

إيجارات وخدمات

1,666,119

2,006,527

اتصاالت وإنرتنت

1,427,356

1,189,030

اشرتاكات ورسوم ورخص

998,372

804,579

إعالنات

736,310

390,510

صيانة

445,130

444,922

خدمات قانونية

435,752

773,774

تأمني

320,582

307,882

خسائر بيع عقارات مستملكة

303,116

-

سفر وإيفاد

226,881

603,291

الوقود والزيوت

242,255

142,176

قرطاسية

221,247

176,411

استئجار وسائل نقل وانتقال

149,397

169,271

ضيافة

39,584

25,879

أجور تدقيق احلسابات

90,710

94,900

التربعات للغري

72,000

72,000

خسائر رأسمالية

35,987

21,369

غرامات وتعويضات

53,575

385,584

*غرامات وتعويضات سنوات سابقة

3,266,681

3,686,991

أخرى

289,954

402,301

اجملمـــوع

13,569,483

13,070,646
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"ميثل حساب تعويضات وغرامات سنوات سابقة الغرامات التي مت فرضها من قبل البنك
املركزي العراقي وحسب كتابهم املرقم  9198/2/9بتاريخ  2018/4/9والتي تخص غرامات
مزاد العملة للسنوات ( ) 2014 - 2013 - 2012وان الرصيد ميثل قيمة الدفعات املسددة للبنك
املركزي (حيث مت تقسيط رصيد مبالغ الغرامات املتبقية اإلجمالية على  45شهر ) مطروح
منه قيمة التحصيالت من الزبائن املرتبطني بتلك الغرامات وحسب كتاب البنك املركزي رقم
 1004/16بتاريخ  2016/11/2والذي يسمح للمصرف بالرجوع على زبائنه وحتصيل تلك الغرامات .
* بلغت اجور مراقبي احلسابات املشرتكني ( ريا عبد األمري الكرناوي ووليد زغري كاظم املنصور
) للعام  )73( 2019مليون دينار عن املصرف وشركة واحة النخيل معروضة من ضمن حساب
اجور تدقيق احلسابات وبلغت اجور احلسابات للعام  )69( 2018مليون دينار.
( )30مصروف (املسرتد من) خمصصات متنوعة
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

خمصص قضايا مقامة ضد البنك

-

( )2,828,239

اجملمـــوع

-

( )2,828,239

( )31احلصة األساسية اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك
احلصة األساسية للسهم من ربح السنة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
ّ

		

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

(اخلسارة) ربح السنة العائد ملساهمي البنك

9,117,753

املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

250,000,000

( 		)7,967,064

		

250,000,000

فلـس  /دينار عراقي
		
0.036
احلصة األساسية واخملفضة للسهم من
(اخلسارة) ربح السنة العائد ملساهمي البنك

فلـس  /دينار عراقي

			
()0.032

 إن احلصة األساسية واخملفضة للسهم متساوية حيث مل يقم البنك باصدار أي أدوات							
مالية قابلة للتحويل إىل أسهم ملكية.
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( )32النقد وما يف حكمه
		
ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة .يتكون النقد ومايف حكمه من اآلتي:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي العراقي

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية
205,639,470

160,246,455

األثر الناجت يف أول الفرتة من تطبيق معيار التقارير ( )81,299
املالية الدويل رقم 16

-

األثر الناجت يف أول الفرتة من تطبيق معيار التقارير ( )10,494,967
املالية الدويل رقم 9

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

195,115,302

172,898,092

ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

( )8,377

( )937,891

اجملمـــوع

344,777,114

377,599,671

					

العمليات غري النقدية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة:
								
نتج عن تطبيق معيار التقارير املايل الدويل رقم  9على قائمة التدفقات النقدية املوحدة وعلى
األرباح املدورة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2019عمليات غري نقدية بلغت 21.778.805
ألف دينار عراقي وكما يلي :صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة مبلغ  17.652.731ألف دينار
				
عراقي واملطلوبات األخرى مبلغ  4.126.074ألف دينار عراقي.
( )33املعامالت مع أطراف ذات عالقة
		
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمصرف والشركة التابعة التالية:
نسبة امللكية
اسم الشركة

شركة واحة النخيل للوساطة ببيع
وشراء األوراق املالية
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تكلفة االستثمار

2019

2018

2019

2018

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

٪ 100

٪ 100

1,000,000

1,000,000
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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 خالل السنة:2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بنود داخل قائمة املركز املايل:
أرصدة لدى البنك األم

153,780,633

124,542,222

أرصدة من البنك األم

-

929,514

بنود خارج قائمة املركز املايل:
تسهيالت غري مباشرة

3,707,709

3,686,889

( )34القيمة العادلة لألدوات املالية
تشمل هذه األدوات املالية األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية ،التسهيالت
اإلئتمانية املباشرة ،املوجودات املالية األخرى وودائع العمالء ،ودائع البنوك واملطلوبات
املالية األخرى.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية			 .
يستخدم البنك 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 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 وحسب الرتتيب الهرمي
املذكور أعاله									:
املستوى األول

املستوى الثالث

املستوى الثاين

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية
2019
موجودات مالية
موجودات مالية 30,865,009
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

6,378,429

-

37,243,438

2018
موجودات مالية
موجودات مالية 263,329
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

1,378,429

-

1,641,758

		
( )35سياسات إدارة اخملاطر
يتبع البنك اسرتاتيجية شاملة ضمن أفضل املمارسات يف إدارة اخملاطر التي قد يتعرض
له (خماطر االئتمان ،خماطر التشغيل ،خماطر السوق ،خماطر السيولة ،خماطر أسعار
الفائدة ،خماطر الرتكزات ،أمن املعلومات ،أي خماطر أخرى) ومبا ُيحافظ على مكانة البنك
املالية وربحيته											.
ُيعترب النظام العام إلدارة اخملاطر يف املصرف ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات
اجلهات الرقابية وجلنة بازل مسؤولية شاملة ومشرتكة من خالل جهات متعددة يف
ابتداء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه كلجنة اخملاطر وجلنة التدقيق وجلنة
املصرف
ً
االمتثال إىل جانب اللجان الداخلية اخملتلفة يف املصرف مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية،
إدارة املوجودات واملطلوبات ،جلان التسهيالت ،باإلضافة إىل كافة دوائر وفروع املصرف.
تقوم إدارة اخملاطر وهي إدارة مستقلة ومتخصصة يف املصرف برتكيز مهامها وحسب
سياسات إدارة اخملاطر والسياسات االئتمانية املعتمدة يف التعرف على اخملاطر القائمة
واحملتملة (املالية وغري املالية) وكيفية التعامل معها وقياسها ورفع التقارير الالزمة بشكل
دوري ،إىل جانب تبني وتطبيق متطلبات جلنة بازل والبنك املركزي العراقي وأفضل املمارسات
يف جمال إدارة وقياس اخملاطر ،كما وتقوم إدارة اخملاطر باملشاركة يف تقييم قدرة
املصرف وكفاية وتوزيع رأس ماله يف حتقيق أهدافه االسرتاتيجية وحتديد املتطلبات الالزمة
إلدارة والسيطرة على اخملاطر املصاحبة ،تتمثل املبادئ الرئيسية واحلوكمة املؤسسية
يف إدارة اخملاطر يف املصرف والتي تتماشى وتعليمات السلطات الرقابية وحجم تعقيدات
											
عملياته ،فيما يلي:
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 .1قيام جملس اإلدارة وجلنة اخملاطر املنبثقة عنه مبراجعة واعتماد حدود اخملاطر املقبولة
( )Risk Appetiteعلى كافة مستويات اخملاطر وسياسات إدارة اخملاطر ملواكبتها كافة
املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته ،إىل جانب ضمان تطبيق
اسرتاتيجية وتوجيهات جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة اخملاطر يف املصرف.
 .2يعترب املدير املفوض املسؤول األول عن إدارة اخملاطر واملمارسات املرتبطة بها
ضمن هيكل نشاطات املصرف ورئيسًا للجنة إدارة اخملاطر الداخلية.
 .3فلسفة إدارة اخملاطر املبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة اإلشراف َية على احلكم
على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل جملس اإلدارة.
 .4مواصلة تطوير أنظمة إدارة اخملاطر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتدابري الالزمة لتطبيق
املصرف ملتطلبات املعايري الدولية اجلديدة ومن أهمهـا متطلبات بازل  IIIومتطلبات معيار
.IFRS9
 .5تقوم إدارة اخملاطر بإدارة اخملاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل املصرف مع
وجود أنظمة تساعد على إدارة تلك اخملاطر ،وتزويد وحدات عمل املصرف باملنهجيات
واألدوات الالزمة لتحقيق إدارة فاعلة وسليمة لكافة أنواع اخملاطر ،ترتبط إدارة اخملاطر
والتي يرأسها رئيس إدارة اخملاطر بلجنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود خط
				
اتصال متقطع يربط بني رئيس إدارة اخملاطر باملدير املفوض.
 .6إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي املصرف.
 .7دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات
واملطلوبات واملراقبة املستمرة خملاطر السيولة وخماطر السوق.
 .8إدارة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيدًا مستق ًال عن التزام وحدات العمل بسياسات
وإجراءات إدارة اخملاطر وفاعلية إطار عمل إدارة اخملاطر لدى املصرف.
 .9يعترب رئيس إدارة الرقابة املالية للمصرف هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية
والرقابة واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من سالمة ودقة القوائم املالية
املوحدة التي يتم اإلفصاح عنها.
 .10يعترب رئيس إدارة االمتثال هو املسؤول عن التأكد من أن املصرف يلتزم بكافة التعليمات
والتشريعات والقوانني ذات العالقة بأعماله ،خاصة تلك التي تصدر عن اجلهات الرقابية
املسؤولة.
											
خماطر االئتمان:
هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته اجتاه املصرف
مما يؤدي إىل حدوث خسائر  ،وتشمل خماطر االئتمان كل من خماطر التعرث وخماطر الرتكز
االئتماين والتي قد تنشأ من اإلقراض املباشر و/أو اإلقراض غري املباشر و/أو استثمارات
اخلزينة املصنفة ضمن احملفظة املصرفية.
يعمل املصرف بشكل عام على إدارة خماطر االئتمان من خالل:
 سياسة واضحة وشاملة إلدارة اخملاطر االئتمانية إىل جانب السياسات االئتمانية املعتمدة. وضع حدود واضحة وحمددة ملستوى اخملاطر االئتمانية يتم حتديدها على مستوى جملساإلدارة ومن ثم ارسالها إىل وحدات األعمال اخملتلفة.
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 اعتماد مبدأ اللجان االئتمانية للتأكد وضمان اتخاذ القرارات االئتمانية بعيدًا عن أية قراراتفردية.
 معايري واضحة للعمالء /السوق املستهدف واملستوى املقبول لألصول االئتمانية. حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و/أوعملية ائتمانية.
 نتائج نظام التصنيف االئتماين ( )Moody’sيف حتديد درجة خماطر العمالء. مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفقًا ملؤشرات حمددةلألداء.
 تقييم ومتابعة مستمرة ألية تركزات ائتمانية واسرتاتيجيات التعامل معها. اعتماد مؤشرات اإلنذار املبكر وكشف اخملاطر احملتملة للمحفظة االئتمانية ومراجعتهادوريًا.
 إدارة فعالة لعملية التوثيق القانوين وإدارة الضمانات وحفظها ومتابعتها للتأكد من عدموجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذ إجراءات احرتازية أو وقائية			 .
 املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيالت املصرفية بشكل إفرادي للتأكد من		
عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذ إجراءات احرتازية أو وقائية.
				
أهم اآلليات املستخدمة يف املصرف إلدارة اخملاطر االئتمانية 					 :
										
 .1حدود خماطر االئتمان املقبولة ( )Credit Risk Appetiteواإلجراءات االستباقية (Early
												
)Warning
		
يتم حتديد أهم املعايري املؤثر على مكونات خماطر االئتمان وحتديد حدود مقبولة مقابلها
والذي ميثل باجململ اإلطار العام لهيكل اخملاطر االئتمانية ( )Credit Risk Profileجمللس
اإلدارة ،حيث يتم مراقبتها بشكل شهري وحتديد اإلجراءات االستباقية الالزمة ضمن حمددات
متفق عليها لتجنب أي جتاوزات قد حتدث عن تلك احلدود ،كما ويتم مراجعتها بشكل سنوي
											
ملواكبة املستجدات.
			
								
 .2التصنيف االئتماين لعمالء التسهيالت:
						
يتم تصنيف العمالء داخليًا وفق أساليب تصنيف داخلية متخصصة وحمدثة لتصنيف خماطر
العميل وخماطر التسهيالت من خالل برنامج التصنيف االئتماين  Moody’sلتصنيف الشركات
الكربى والشركات الصغرية واملتوسطة ،واألفراد ،املؤسسات املالية ،الدول ،باالعتماد
على جمموعة من املعايري احملددة ،إىل جانب برنامج تصنيف الشركات املعتمدة إلقراض
موظفيها ،إذ يتم االعتماد على نتائج هذه الربامج يف حتديد خماطر العميل وبناء القرار
االئتماين ،ويتم اجراء مراقبة دورية حملفظة املصرف االئتمانية لضمان تصنيف كل عميل
									
وتوزيعها بحسب درجات التصنيف.
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 .3اختبارات األوضاع الضاغطة (:)Stress Testing
اختبارات األوضاع الضاغطة ( :)Stress Testingتعترب أداة هامة يستخدمها املصرف كجزء
من عملية إدارة اخملاطر بشكل عام ومنها اخملاطر االئتمانية ملا لها من فاعلية يف تنويه
جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على أثر األحداث السلبية غري املتوقعة والتى تؤدي إىل ارتفاع
نسب التعرث وقياس أثرها ونتائجها على أرباح/خسائر املصرف وعلى نسبة كفاية رأس
املال التخاذ التدابري الالزمة والتحوط لها مستقب ًال وذلك متاشيًا مع تعليمات البنك املركزي
							
العراقي وتعزيز إدارة اخملاطر يف املصرف.
							
						
 .4العائد على رأس املال املعدل باخملاطر (:)%RAROC
يراعى تطبيق ونتائج مفهوم العائد على رأس املال املعدل باخملاطر ( )%RAROCيف
عملية التسعري االئتماين وهو من مناذج القياس الربحية املعتمدة يف املصرف والذي يربط
ربحية العميل باخملاطر املصاحبة له وتقييم مدى تناسب التسعري االئتماين املقدم للعميل
مع خماطره كما يعطي صورة مناسبة عن مقدار رأس املال املطلوب مقابل تسهيالت
العميل مما يعزز اجلانب التسويقي لدى دوائر قطاع األعمال وحتسني جودة احملفظة
											
االئتمانية.
									
أساليب تخفيف اخملاطر االئتمانية:
يتبع املصرف عدة أساليب لتخفيف اخملاطر االئتمانية منها 					 :
					
 .1الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي :
أ .الرهونات العقارية.
ب .رهونات السيارات واملركبات.
ت .رهن األدوات املالية مثل األسهم والسندات.
ث .الكفاالت البنكية.
ج .الضمان النقدي (تأمينات نقدية).
د .كفالة االئتمان لدى شركات التأمني (شركة الكفاالت املصرفية ،شركة التامني
الوطنية).
يقوم قطاع الشركات واألفراد ودوائر مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا
مع مراعاة:
أ .قبول الضمانات اجليدة والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت املناسبني يف حالة حاجة
املصرف لذلك.
ب .عدم وجود ارتباط بني قيمة الضمان ونشاط العميل.
ت .مراقبة القيمة السوقية لتلك الضمانات بشكل دوري ،ويف حال انخفاض قيمة الضمان
يقوم املصرف بطلب ضمانات إضافية لتغطية قيمة العجز.
ث .التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غري العاملة والتاكد من استمرارية الرهن
عليها.
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 قياس خماطر االئتمانإن تقدير التعرض خملاطر االئتمان أمر يتطلب استخدام مناذج متخصصة حيث أن التعرض
يختلف باختالف التغريات يف ظروف السوق والتدفقات النقدية املتوقعة ومرور الوقت.
إن تقييم خماطر االئتمان يتطلب املزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعرث ونسب
اخلسارة املرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية بني أطراف أداة االئتمان .ويقيس املصرف
خماطر االئتمان باستخدام احتمالية التعرث ،والتعرض عند التعرث واخلسارة الناجتة عن
												
التعرث.
 احتمالية التعرث (										)PDتقديرات احتمالية التعرث هي تقديرات يف تاريخ معني ( )PITيتم احتسابها على أساس مناذج
التصنيف اإلحصائية ،ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا خملتلف فئات
األطراف املقابلة والتعرضات .تستند هذه النماذج اإلحصائية إىل املعلومات اجملمعة داخليًا
خملرجات نظام التصنيف االئتماين املستخدم ،إىل جانب استخدام بيانات السوق املتاحة،
مع األخذ بعني االعتبار املعلومات التاريخية وإجراء التعديالت عليها لتتناسب مع الوضع
احلايل واملستقبلي لألدوات املالية ،بهدف الوصول إىل احتمالية التعرث لألطراف املقابلة
من العمالء .إذا انتقل الطرف املقابل أو التعرض بني فئات التصنيف ،فإن ذلك سيؤدي إىل
تغيري يف تقدير احتمالية التعرث املقرتنة به .يتم تقدير احتمالية التعرث مع األخذ بعني االعتبار
االستحقاقات التعاقدية للمخاطر واملعدالت املقدرة للمبالغ املدفوعة مقدمًا.
											
			
 اخلسارة الناجتة عن التعرث ( / )LGDالضمانات وخمففات اخملاطراخلسارة الناجتة عن التعرث هي حجم اخلسارة احملتملة يف حال وجود تعرث .مع مرعاة
احتساب القيمة القابلة لالسرتداد من أداة الدين وتوقيت االسرتداد وأي مصاريف متعلقة
بعملية حتصيل التدفقات النقدية من الضمانات املقدمة مقابل منح أداة الدين ،وبعد
استخدام معلومات تاريخية متوفرة فقد مت استخدام التقديرات التالية ألهم الضمانات يف
											
املصرف:
نسبة اخلسارة من الضمانة

الضمانة
التأمينات النقدية ،كفالة احلكومة ،كفاالت مصرفية مؤهلة،
كفاالت جهات خارجية مؤهلة
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 التعرض عند التعرث (										)EADميثل هذا البند التعرض املتوقع عند حالة التعرث .يستند املصرف يف احتساب التعرض
عند التعرث من التعرض احلايل للطرف املقابل والتغيريات احملتملة للمبلغ احلايل املسموح
به مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء .إن التعرض عند التعرث ألصل مايل هو إجمايل قيمته
الدفرتية .وقد ال ميثل بالضرورة الرصيد القائم حيث يتوجب األخذ باالعتبار املبالغ التي يتم
استغاللها مستقب ًال من قبل الطرف املدين .وتختلف منهجية حتديد حجم التعرض االئتماين
									
عند التعرث باختالف نوع التعرض.
			
كما هو موضح أعاله ،ووفقًا الستخدام احتمالية التعرث بحد أقصى  12شهرًا للموجودات
املالية التي مل ترتفع فيها خماطر االئتمان بصورة جوهرية ،يقيس املصرف اخلسارة
االئتمانية املتوقعة يف ضوء خماطر التعرث خالل فرتة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها
خملاطر االئتمان.
 الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمانلتحديد ما إذا قد حدثت زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان من أي تعرض ،يقوم املصرف
مبقارنة:
 الفرتة املتبقية الحتمالية التعرث كما يف تاريخ التقرير، الفرتة املتبقية الحتمالية التعرث لهذه النقطة الزمنية التي مت تقديرها عند االعرتاف املبدئي											
بالتعرض.
بالنسبة للتقييم السابق ،فإن املصرف سينظر يف املعلومات املعقولة واملثبتة ذات الصلة
واملتاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غري ضروري ،مبا يف ذلك املعلومات الكمية والنوعية
بناء على التجربة التاريخية للمصرف والتقييم االئتماين واملعلومات املستقبلية.
والتحليل ً
											
										
درجات خماطر االئتمانيعترب توفر نظام تصنيف ائتماين داخلي للعمالء عنصرًا أساسيًا يف عملية قياس وتقييم
اخملاطر االئتمانية ،حيث ُتعترب خمرجات نظام التصنيف االئتماين واملتمثلة بدرجات اخملاطر
أساس مكونات احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،حيث يقوم على حتليل جمموعة من
املعلومات املالية وغري املالية واالقتصادية وضمن مناذج تصنيف متخصصة تتناسب
مع طبيعة التعرض ونوع املقرتض ،ومنها يتم حتديد التنبؤ مبخاطر التعرث وتطبيق األحكام
االئتمانية السابقة فيما يتعلق بانتقال التعرض من تصنيف ائتماين إىل آخر		.
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وضع هيكل مدة احتمالية التعرثدرجات خماطر االئتمان هي مدخالت أساسية لتحديد احتمالية التعرث .يقوم املصرف بجمع
معلومات عن األداء والتعرث خملاطر االئتمان التي يتم حتليلها حسب نوع املنتج واملقرتض
باإلضافة إىل تصنيف درجة خماطر االئتمان .كما يتم استخدام املعلومات التي مت احلصول
								
عليها من وكاالت تصنيف ائتمان خارجية.
يستخدم املصرف مناذج إحصائية لتحليل املعلومات التي مت جمعها وعمل تقديرات للفرتة
		
املتبقية الحتمالية التعرث على مدى العمر وكيف يتوقع لها أن تتغري مبرور الوقت.
يشمل هذا التحليل حتديد ومعايرة العالقات بني التغيريات يف معدالت التعرث والتغيريات
يف العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي إىل جانب حتليل متعمق لتأثري بعض العوامل األخرى
(على سبيل املثال ،اخلربة السابقة يف إمهال السداد) على خطر التعرث .بالنسبة ملعظم
التعرضات ،تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية( :مثل :الناجت احمللي اإلجمايل والتضخم
وأسعار الفائدة) .وبالنظر يف جمموعة من املعلومات اخلارجية الفعلية واملتوقعة ،يقوم
املصرف بصياغة وجهة نظر حول "احلالة األساسية" للتوجه املستقبلي للمتغريات
االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إىل جمموعة متثيلية من سيناريوهات التوقع احملتملة
األخرى (انظر أدناه حول استخدام النظرة املستقبلية) .ثم يستخدم املصرف هذه التوقعات
							
لتعديل تقديراته الحتماليات التعرث.
											
 تعريف التعرثيعرف املصرف التعرث للحاالت التالية 								:
				
 يكون املقرتض متأخر يف سداد أي التزامات ائتمانية إىل املصرف ألكرث من  90يومًا 		 إفالس املقرتض وتعرثه لدى البنوك األخرى							
 جدولة التزاماته االئتمانية ( )3مرات خالل السنة				
عند تقييم ما إذا كان املقرتض متعرثًا ،يقوم املصرف بدراسة املؤشرات التالية			:
								
 النوع  -مثل عدم االلتزام بتعهد ما. الكم  -مثل حالة التعرث وعدم سداد التزام آخر لنفس اجلهة املصدرة إىل املصرف		 :									
يتوافق تعريف التعرث إىل حد كبري مع التعريف الذي يطبقه املصرف ألغراض رأسمالية تنظيمية.
قد تختلف املدخالت اخلاصة بتقييم ما إذا كانت إحدى األدوات املالية يف حالة تعرث وأهميتها
						
مع مرور الوقت لتعكس التغريات يف الظروف.
مكون من ثالث مراحل لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة على
يطبق املصرف منهج
ّ
األدوات املالية احملتسبة بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تتنقل املوجودات بني املراحل الثالث التالية بناء على التغري يف اجلودة االئتمانية منذ االعرتاف
											
املبدئي:
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 -1املرحلة األوىل :اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  ١٢شهرًا
"بالنسبة للمخاطر حيث مل يكن هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي
ومل تتعرض لالنخفاض يف قيمتها االئتمانية منذ نشأتها ،يتم االعرتاف بجزء اخلسارة االئتمانية
املتوقعة على مدى العمر املرتبط باحتمالية حدوث حاالت التعرث خالل فرتة االثني عشر شهرًا
التالية.
ُتستثنى التعرضات االئتمانية املمنوحة للقطاع احلكومي وبكفالة احلكومة من احتساب
خمصص خسارة مقابلها”.
 -2املرحلة الثانية :اخلسارة االئتمانية على مدى العمر  -غري املعرضة لالنخفاض يف القيمة
											
االئتمانية
بالنسبة للتعرضات االئتمانية ،يكون هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف
املبدئي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض يف قيمتها االئتمانية ،يتم االعرتاف بجزء اخلسارة
									
االئتمانية املتوقعة على مدى العمر.
 -3املرحلة الثالثة :اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر  -املعرضة لالنخفاض يف
										
القيمة االئتمانية
يتم تقييم املوجودات املالية على أنها تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية عند وقوع
حدث أو أكرث له تأثري سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لتلك املوجودات.
ويستخدم هذا نفس املعايري التي ينص عليها املعيار احملاسبي الدويل رقم  ،39وال تزال
منهجية املصرف جتاه اخملصصات احملددة دون تغيري .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ للموجودات املالية التي
تعرض النخفاض يف القيمة االئتمانية ،يتم االعرتاف باخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى
العمر ويتم احتساب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة
			
املطفأة (صافية من اخملصصات) بد ًال من إجمايل القيمة الدفرتية.
								
أهمية معايري تصنيف املراحل:
 يتم حتديد املرحلة بناء على تقييم احلركة يف اجلودة االئتمانية للتعرضات منذ االعرتافاملبدئي		.
 التعرضات يف املرحلة الثالثة هي التعرضات االئتمانية التي ميلك املصرف أدلة موضوعيةعلى االنخفاض يف قيمتها .بناء على ذلك ،يتم تسجيل خمصص حمدد ملثل هذه
التعرضات.
 يتم االنتقال من مرحلة إىل أخرى بناء على تقييم التغري يف خماطر االئتمان (التي يتم قياسهاباستخدام خماطر التعرث على مدى العمر) وليس من خالل اخملاطر االئتمانية املطلقة يف
			
تاريخ التقرير.
 تأخر السداد ألكرث من  60يومًا وهي أقصى مدة مسموح بها 					يتضمن تعريف ومعايري إدارة املصرف للزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان (املرحلة الثانية)
										
املعايري التالية:
* للتعرضات (التسهيالت االئتمانية) جتاه العمالء من الشركات واملؤسسات املالية
 تأخر السداد ألكرث من  60يومًا											
 انخفاض درجة اخملاطر مبقدار  7درجات فرعية من مقياس مكون من  20درجة -تصنيفه حتت املراقبة
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* للتعرضات (التسهيالت االئتمانية) جتاه عمالء التجزئة 						
 تأخر السداد ألكرث من  60يومًا																			
 تصنيفه حتت املراقبة درجة خماطر العميل تبلغ من  Dإىل F					
* للتعرضات (أرصدة الودائع) لدى البنوك واملؤسسات املالية
 درجة اخملاطر احلالية تبلغ  6أو 7* للتعرضات (املوجودات املالية) بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
										
الشامل املوحدة
						
 درجة اخملاطر احلالية تبلغ من  CCCإىل C		
 استخدام املعلومات املستقبليةيقوم املصرف باستخدام النظرة املستقبلية يف كل من تقييمه ملا إذا كانت اخملاطر
االئتمانية لألداة قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ االعرتاف املبدئي وقياسه للخسارة
االئتمانية املتوقعة .متاشيًا مع مبدأ النظرة املستقبلية ( )Forward Lookingوأثر دورة
األعمال واالقتصاد على تعرث العمالء  ،فقد مت إجراء حتليل للعوامل واملؤشرات االقتصادية
املؤثرة ،حيث مت حتديد وجهة نظر حول "احلالة األساسية" للتوجه املستقبلي للمتغريات
االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إىل جمموعة متثيلية من سيناريوهات التوقع احملتملة
									
األخرى (.)Upside and downside
قام املصرف بتحديد وتوثيق احملركات الرئيسية خملاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل
حمفظة من األدوات املالية ،وباستخدام حتليل املعلومات التاريخية ،قام بتقدير العالقات بني
متغريات االقتصاد الكلي (مثل :الناجت احمللي اإلجمايل والتضخم وأسعار الفائدة) وخماطر
										
االئتمان وخسائر االئتمان.
مت تطوير العالقات املتوقعة بني املؤشرات الرئيسية ومعدالت التعرث واخلسائر يف حمافظ
خمتلفة من املوجودات املالية استنادًا إىل حتليل املعلومات التاريخية على مدى السنوات
اخلمس املاضية.
 حاكمية تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 						 9ستكون اجلهات املوضحة أدناه مشاركني رئيسني ومبا يرتبط بأعمالهم يف تطبيق املعيار
فعال ومتكامل										.
بشكل ّ
 جملس اإلدارة: -1املوافقة على وثيقة تطبيق املعيار واملهام واملسؤوليات الواردة فيها .
 -2املوافقة على السياسات والفرضيات والنماذج املستخدمة واخلاصة بتطبيق املعيار.
 -3املوافقة على التعديالت التي ميكن أن تؤثر على منوذج األعمال ،اسرتاتيجية اجملموعة،
ومنهجيات القياس والتقييم للعملية االئتمانية ،وأنظمة التصنيف االئتمانية ،وآلية التسعري
والضمانات للمنتجات االئتمانية أو األصول التي تقع ضمن املعيار.
 -4ضمان قيام املصرف بإدارة خماطرة االئتمانية ضمن أفضل املمارسات املناسبة مبا
فعالة ضمن العملية االئتمانية تضمن حتديد واضح حلجم اخملصصات
فيها أنظمة رقابية ّ
					
الالزمة بناء على منوذج األعمال املعمول به يف املصرف.
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 جلنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة							:				
				
 -1التوصية جمللس اإلدارة على وثيقة وخطة تطبيق املعيار.
 -2اإلشراف والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية يف املصرف باتخاذ اخلطوات الالزمة لتطبيق
املعيار.
 -3االطالع على التقارير الرقابية الدورية حسب املتطلبات ورفع التوصيات الالزمة إىل جملس
اإلدارة.
 -4التوصية للمجلس بالتعديالت على منوذج األعمال ،ومنهجيات القياس والتقييم ،
									
والسياسات واإلجراءات.
 جلنة التدقيق:										
 -1مراجعة كافة التعديالت على العملية االئتمانية نتيجة تطبيق املعيار للتأكد من متاشيها
ملتطلبات املعيار.
 -2التأكد من تطبيق املصرف لكافة متطلبات املعيار.
 -3التأكد من كفاية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املرصودة من قبل املصرف وتوافقها مع
										
حمافظ املصرف.
 جلنة إدارة اخملاطر الداخلية:										
 -1االطالع واملوافقة على التقارير الرقابية الدورية حسب املتطلبات وتوصيات جلنة تطبيق
معيار .9
 -2رفع التوصيات الالزمة إىل جلنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة				 .
 -3التوصية للجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة بالتعديالت على منوذج األعمال،
ومنهجيات القياس والتقييم  ،والسياسات واإلجراءات املعدلة					 .
						
 إدارة اخملاطر:										
 -1التنسيق ما بني اإلدارات والدوائر بهدف إدارة عملية تطبيق املعيار				 .
 -2متابعة تنفيذ املصرف خلطة التطبيق.
 -3املساعدة يف حتديد متطلبات املعيار الواجب توفرها باملصرف وحسب حتليل الفجوة.
 -4املساعدة يف مراجعة منهجيات ومعايري مناذج األعمال املقرتحة واملستخدمة.
 -5إعداد مناذج احتساب اخلسائر املتوقعة ومبا يتماشى مع متطلبات املعيار			.
 -6تقييم تأثري تطبيق املعيار على نسبة كفاية رأس املال.
 اإلدارة املالية:										
 -1إعداد مناذج األعمال وسياسة وإجراءات التصنيف والقياس لألدوات املالية حسب املعيار.
 -2تصنيف وقياس األصول املالية.
 -3عكس نتائج احتساب اخلسائر املتوقعة على بيانات املصرف.
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 مراقبة االئتمان:										
								
 -1تعريف تصنيف املراحل لكل عميل
					
 -2مراجعة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لكل عميل
 -3حتديث بيانات العميل لتتناسب مع احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 			
 إدارة التدقيق الداخلي: -1مراجعة وثيقة تطبيق املعيار واملهام واملسؤوليات الواردة فيها لضمان االمتثال
ملتطلبات املعيار.
 -2التأكد من تطبيق املصرف لكافة متطلبات املعيار.
 -3التأكد من كفاية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املرصودة من قبل املصرف وتوافقها مع
										
حمافظ املصرف .
 )1التعرضات خملاطر االئتمان ( بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات
									
وخمففات اخملاطر األخرى).
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

أرصدة لدى بنوك مركزية

119,292,138

156,156,751

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

195,115,302

172,898,092

التسهيالت االئتمانية:
األفراد

36,810,031

8,931,689

الشركات
الشركات الكربى

117,092,197

64,058,656

املنشـآت الصغرية واملتوسطة ()SMEs

15,061,944

3,838,095

سندات وأسناد وأذونات:
موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

20,902,346

24,425,446

املوجودات األخرى

652,834

444,938

إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة

504,926,793

430,753,667

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
كفاالت

50,830,255

41,495,088

اعتمادات صادرة

301,864,205

244,113,678

سقوف تسهيالت غري مستغلة

1,344,605

988,405

إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

354,039,065

286,597,171

إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل وبنود خارج
قائمة املركز املايل املوحدة

858,965,858

717,350,838

 اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للمصرف كما يف  31كانون األول 2019و 2018دون أخذ الضمانات أو خمففات خماطر االئتمان األخرى بعني االعتبار.

118

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

القوائم املالية املوحدة

 بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل املوحدة فإن التعرض الوارد أعاله قائمعلى أساس الرصيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل املوحدة باإلضافة للفوائد املستحقة
											
له		.
 )2تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:
		

2019

األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت
الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية وبنود أخرى

اجملموع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

باالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري العراقية

متدنية اخملاطر

33,034,721

51,216,198

10,413,708

335,968,517

430,633,144

مقبولة اخملاطر

3,725,529

38,960,305

4,583,043

-

47,268,878

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

3,555,535

15,650,342

4,248,749

-

23,454,627

من  31لغاية  60يوم

169,995

23,309,963

334,294

-

23,814,252

حتت املراقبة

116,458

30,503,492

102,128

-

30,722,078

غري عاملة:
دون املستوى

55,003

153,486

13,019

-

221,508

مشكوك فيها

72,850

60,218

44,856

-

177,923

هالكة

3,576,934

17,590,409

-

-

21,167,344

اجملمــــوع

40,581,496

138,484,108

15,156,754

335,968,517

530,190,875

يطرح :فوائد معلقة

1,470,388

6,132,405

2,661

-

7,605,454

يطرح :خمصص
التدين

2,301,077

15,259,505

92,149

-

17,652,731

الصايف

36,810,031

117,092,198

15,061,944

335,968,517

504,932,690

2018

األفراد

الشركات الكربى

املنشــآت
الصغرية
واملتوسطة

بنوك ومؤسسات
مصرفية وبنود أخرى

اجملموع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

باالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري العراقية

متدنية اخملاطر

5,799,405

16,110,282

3,406,881

353,925,226

379,241,795

مقبولة اخملاطر

2,113,535

26,720,898

355,176

-

29,189,609

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

1,533,027

3,475,964

338,065

-

5,347,056

من  31لغاية  60يوم

580,508

23,244,934

17,111

-

23,842,553
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حتت املراقبة

17,728,072

191,344

-

9,840

17,929,257

غري عاملة:
دون املستوى

197,187

193,600

12,800

-

403,587

مشكوك فيها

306,034

141,111

28,778

-

475,922

هالكة

4,018,230

16,161,744

41,327

-

20,221,300

اجملمــــوع

30,162,463

59,518,978

3,854,802

353,925,226

447,461,471

يطرح :فوائد معلقة

1,473,851

3,944,107

6,006

-

5,423,965

يطرح :خمصص
التدين

2,177,990

9,091,367

14,481

-

11,283,838

الصايف

26,510,622

46,483,504

3,834,315

353,925,226

430,753,667

 تشمل التعرضات اإلئتمانية ،التسهيالت ،األرصدة واإليداعات لدى البنوك ،سندات ،أذونات							
خزينة ،وأي موجودات لها تعرضات ائتمانية.
 يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد.			
			
 يعترب احلساب اجلاري مدين مستحق إذا جتاوز السقف.		
			
 )3الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

املنطقة اجلغرافية

داخل العراق

خارج العراق

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

أرصدة لدى بنوك مركزية

119,292,138

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

24,949,547

119,292,138
170,165,756

195,115,303

التسهيالت االئتمانية :
لألفراد

36,810,031

-

36,810,031

الشركات:
الشركات الكربى

117,092,197

-

117,092,197

املنشآت الصغرية واملتوسطة () SMEs

15,061,944

-

15,061,944

سندات وأسناد وأذونات :
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موجودات مالية بالكلفة املطفأة -
بالصايف

20,902,346

-

20,902,346

املوجودات األخرى

652,834

-

652,834

اإلجمايل للسنة 2019

334,761,037

170,165,756

504,926,793

اإلجمايل للسنة 2018

291,173,459

139,580,208

430,753,667
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 )4الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:
القطاع
االقتصادي

مالــي

صناعــة

جتــارة

عقــارات *

زراعـة

أفــراد

خدمات

إجمـــايل

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

البنــد
أرصدة
لدى بنوك
مركزية

119,292,138

-

-

-

-

-

-

119,292,138

أرصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مصرفية

195,115,302

-

-

-

-

-

-

195,115,302

التسهيالت
اإلئتمانية

-

91,112,281 13,933,237

13,119,233

788,888

38,652,810

168,964,172 11,357,723

القطاع
االقتصادي

مالــي

صناعــة

جتــارة

عقــارات *

زراعـة

أفــراد

خدمات

إجمـــايل

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

سندات
وأسناد
واذونات:
موجودات
مالية
بالكلفة
املطفأة -
بالصايف

20,902,346

املوجودات 652,834
األخرى

-

-

-

-

-

-

20,902,346

-

-

-

-

-

-

652,834

13,119,233

788,888

38,652,810

504,926,792 11,357,723

91,112,281 13,933,237

اإلجمايل
للسنة 2019

335,962,621

اإلجمايل
للسنة 2018

8,369,128 353,925,226

37,130 14,370,586 40,750,309

9,692,087

3,609,201

430,753,667
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خماطر السوق											
				والتغري يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة
هي خماطر التذبذب
للتغري يف أسعار السوق مثل (أسعار الفائدة ،وأسعار العمالت ،وأسعار األسهم) ،وتنشأ
خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف
األسهم واألوراق املالية ،ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقًا لسياسات وإجراءات حمددة ومن
		
خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية وتتضمن كل من خماطر التالية:
												
 .1خماطر أسعار الفائدة
										
 .2خماطر أسعار الصرف
										
 .3خماطر أسعار األسهم
				
سياسات مالية واستثمارية إلدارة خماطر السوق احملتملة ضمن إسرتاتيجية
يتبع املصرف

حمددة ،ومن خالل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات يف
املصرف التي تتوىل عملية اإلشراف على خماطر السوق وتقدمي اإلرشاد فيما يتعلق باخملاطر
املقبولة والسياسة املتبعة بهذا اخلصوص ،ويف هذا اإلطار وبوجود وحدة خماطر السوق
ورفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واملدربة وأٌنيط بها مهام إدارة هذا النوع من اخملاطر
ضمن األسس التالية										:
				
 .1منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي
العراقي.
 .2إعداد سياسة خملاطر السوق التي تتضمن أسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا
النوع من اخملاطر واعتمادها من قبل اللجان املعنية.
 .3إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.
				
 .4تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خالل:
									
أ .حتليل احلساسية (.)Sensitivity analysis
								
ب .حتليل نقطة األساس (.)Basis Point
ج .القيمة املعرضة للمخاطر (								)VaR
							
د .اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testing
ه .تقارير وقف اخلسائر (							.)Stop Loss Limit
								
و .مراقبة السقوف االستثمارية للمصرف.
ز .مراقبة حمفظة األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإعادة
											
تقييمها أو ًال بأول.
		
										
 -1خماطر أسعار الفائدة:
				
تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح املصرف
أو على قيمة األدوات املالية ،حيث يتعرض املصرف خملاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم
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توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو
إعادة مراجعة أسعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم املصرف بإدارة هذه اخملاطر عن
طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات				.
تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة
إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية
ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة
السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم
												
األمر.
								
أساليب تخفيف خماطر أسعار الفائدة:
							
تقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خالل اجتماعات
دورية تقام لهذا الغرض حيث يتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات
ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول للتخفيف من هذه
												
اخملاطر.
			
موازنة آجال استحقاق املوجودات مع املطلوبات تسعى إدارة املصرف للموائمة بني مدى
تأثر املوجودات واملطلوبات وضمن فئات االستحقاق للتغري يف أسعار الفائدة واحلد من أية
					
آثار سلبية قد حتدث نتيجة إرتفاع أو إنخفاض أسعار الفائدة.
		
فجوات الفوائد:
يتم العمل على تاليف أية فجوات يف أسعار الفائدة من خالل دورية تعديل الفوائد على
موجودات املصرف ومطلوباته من حيث الربط واملوازنة بني االستحقاقات والفوائد 		 .
تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد على أرباح
املصرف لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل سعر
									
فائدة متغري كما يف  31كانون األول :
						
2019
العملة

الزيادة يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

دوالر أمريكي

1

		
449,522

يورو

1

( 		)1,267

		
303,926

2018
العملة
دوالر أمريكي

1

الزيادة يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

٢٦٣٬٦٨٨

-
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 -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 للمركز املايل لكل عملة لدى املصرف ويتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي
ويتم اتباع اسرتاتيجيات للتأكد من االحتفاظ مبركز العمالت األجنبية ضمن احلدود املعتمدة.
												
العملة

النقص يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة (األرباح
واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

2019
دوالر أمريكي

5

4,887,275

		
49,121

يورو

5

( 		)45,927

-

جنيه اسرتليني

5

		
266,376

-

ين ياباين

5

		
5,332

-

كورونا سويدية

5

		
168,449

-

2018
دوالر أمريكي

5

817,966

-

يورو

5

( )57,503

-

جنيه اسرتليني

5

52,673

-

ين ياباين

5

4,630

-

كورونا سويدية

5

22,562

-

									
 -3خماطر التغري بأسعار 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 ،معظم استثمارات األسهم التي ميلكها املصرف مدرجة ضمن سوق
									
العراق لألوراق املالية.
يوضح اجلدول التايل حساسية قائمة الدخل والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة نتيجة
للتغريات املمكنة املعقولة على أسعار األسهم ،مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة
												
ثابتة:
املؤشر

التغري يف املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

2019

٪

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

سوق العراق

5

املؤشر

التغري يف املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

2018

٪

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

سوق العراق
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مساو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر
ٍ
إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:
ّ
يتم التصنيف على أساس فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.
 31كانون األول 2019
املوجودات

أقل من شهر من شهر حتى
 3شهور
واحد
دينار عراقي

دينار عراقي

من  3شهور
إىل  6شهور

من  6أشهر
إىل سنــة

من سنة إىل 3
سنوات

أكثـر من 3
سنوات

عناصر بدون
فائـدة

اجملمــوع

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

دينار عراقي

نقد وأرصدة لدى البنوك
املركزية

-

-

-

-

-

-

160,246,455

160,246,455

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

195,115,302

195,115,302

تسهيالت ائتمانية
مباشرة

23,448,287

17,652,852

15,684,425

10,166,813

78,579,332

15,262,182

8,170,282

168,964,172

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر

-

-

-

-

-

30,456,563

6,786,876

37,243,438

موجودات مالية بالكلفة
املطفأة  -بالصايف

-

-

-

20,902,346

-

-

-

20,902,346

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل

-

-

-

-

-

-

5,897

5,897

ممتلكات ومعدات -
بالصايف

-

-

-

-

-

-

17,157,692

17,157,692

موجودات غري ملموسة
 -بالصايف

-

-

-

-

-

-

8,496,901

8,496,901

حق استخدام البند
املؤجر

-

-

-

-

-

-

1,972,340

1,972,340

موجودات أخرى

-

-

-

-

-

-

21,933,243

21,933,243

جمموع املوجودات

23,448,287

17,652,852

15,684,425

31,069,159

78,579,332

45,718,744

419,884,987

632,037,786

ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية

املطلوبات -
8,377

-

-

-

-

-

-

8,377

ودائع عمالء

73,625,889

9,545,646

4,816,139

6,140,654

604,560

-

155,011,467

249,744,356

تأمينات نقدية

-

-

-

-

-

-

89,506,439

89,506,439

أموال مقرتضة

303,575

457,860

1,222,150

2,069,300

5,977,200

7,012,765

-

17,042,850

خمصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

4,126,074

4,126,074

خمصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

2,111,923

2,111,923

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

12,980,825

12,980,825

جمموع املطلوبات

73,929,464

10,003,506

6,038,289

8,209,954

6,581,760

7,012,765

263,745,105

375,520,844

فجوة إعادة تسعري
الفائدة

()50,481,178

7,649,346

9,646,136

22,859,205

71,997,572

38,705,979

156,139,882

256,516,942

2018
524,948,213 455,555,683

جمموع املوجودات

6,933,410

8,263,144

6,362,798

3,484,492

43,270,580

1,078,107

جمموع املطلوبات

48,817,519

26,163,235

10,846,878

3,581,135

7,577,772

-

170,195,301

267,181,839

فجوة إعادة تسعري
الفائدة

()41,884,110

()17,900,091

()4,484,081

()96,642

35,692,808

1,078,107

285,360,382

257,766,373
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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 بسبب اللجوء ألي مما يلي				:
											
 -1بيع موجودات املصرف بأسعار منخفضة مما يؤدي إىل انخفاض العوائد املتوقعة
وانخفاض األرباح املالية لدى املصرف.
 -2إقبال املصرف على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماتها مما يؤدي
				
إىل زيادة التكاليف وبالتايل انخفاض األرباح املتوقعة لدى املصرف.
							
ويتم حتديد أثر خماطر السيولة على املصرف من خالل التعرف على مدى سيولة موجوداته
وقدرة املصرف على حتويل املوجودات السائلة أو شبه السائلة إىل نقد بأقل اخلسائر
من حيث هبوط األسعار ،ويجب على املصرف توفري املوجودات التي من املمكن أن يتم
بيعها بسعر يقرتب من القيمة األساسية ،وبالتايل فإن خماطر السيولة التي من املمكن
		
أن يتعرض لها املصرف قد تنقسم إىل ما يلي:
				
أ .خماطر متويل السيولة (:)Funding Liquidity Risk
وهي خماطر عدم مقدرة املصرف على حتويل األصول إىل نقد  -مثل حتصيل الذمم
							
 أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.							
ب .خماطر سيولة السوق (:)Market Liquidity Risk
وهي خماطر عدم متكن املصرف من بيع األصل يف السوق أو بيعه مع حتمل خسارة
مالية كبرية نتيجة لضعف السيولة أو الطلب يف السوق						 .
تتم عملية إدارة السيولة من قبل إدارة اخلزينة واالستثمار ،وتكون إدارة وقياس ومراقبة
خماطر السيولة وفقًا لسياسات وإجراءات حمددة وخطة متويل الطوارئ ومن خالل جلنة
إدارة اخملاطر الداخلية وجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات ( )ALCOالتي تتوىل عملية
مراقبة وضبط السيولة وإجراء التوزيع االسرتاتيجي األمثل لكل من موجودات ومطلوبات
املصرف سواء يف قائمة املركز املايل أو خارجها بتنسيق مع مدير إدارة اخلزينة واالستثمار
وتتم عملية إدارة خماطر السيولة ضمن جمموعة من املعطيات التالية:
					
 -1منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل اللجان التي حتدد أسس وتعريف
وإدارة وقياس ومتابعة خماطر السيولة.
		
 -2خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:
أ .إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
								
ب .جلنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
ج .خطة لتوفري السيولة يف احلاالت الطارئة (.)Liquidity Contingency Plan
		
د .حتليل وضعية سيولة املصرف معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن-:

126

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

القوائم املالية املوحدة

											
 جدول فجوة األمد ( )Duration Gapللموجودات واملطلوبات. نسبة السيولة القانونية :السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار العراقي والعملةاألجنبية.
 ودائع العمالء لدى املصرف بالدينار العراقي والعملة األجنبية. تقرير مؤشرات السيولة.							
 اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testingكما تتوىل إدارة اخلزينة واالستثمار بتنسيق مع وحدة خماطر السوق على تنويع مصادر
التمويل وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من املوجودات السائلة من أجل تخفيف
							
خماطر السيولة وتتضمن تلك اإلجراءات ما يلي:
							
				
 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتهايقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل أي تغريات حتدث على
موجوداته ومطلوباته بشكل يومي ،ويسعى املصرف من خالل جلنة إدارة املوجودات
واملطلوبات للموائمة بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك
									
احملددة بسياسة املصرف.
						
 كما تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة Liquidity Contingency .Planتقوم جلنة إدارة ملوجودات واملطلوبات برفع التوصيات املتعلقة بسياسة إدارة
خماطر السيولة واإلجراءات ووضع األنظمة الالزمة لتطبيق الضوابط الرقابية الفعالة ورفع
التقارير حول خماطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات باإلضافة إىل توفري املوارد
التحليلية لإلدارة العليا مبا يف ذلك متابعة كافة التطورات التقنية املتعلقة بقياس وإدارة
		
خماطر السيولة وتطبيق املالئم منها.
							
 التوزيع اجلغرايف والتوزيع القطاعيتتوزع موجودات املصرف ومطلوباته بشكل منتظم بني استثمارات حملية وخارجية
باالعتماد على اكرث من سوق مايل ورأس مايل وتوزيع التسهيالت على قطاعات خمتلفة
ومناطق جغرافية متعددة ،واملوائمة بني متويل قطاع الشركات واألفراد .كما يسعى
املصرف للحصول على تنوع مصادر التمويل واستحقاقاتها.
				
		
 االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفيةيحتفظ املصرف باحتياطي نقدي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ  30,299,858ألف
دينار عراقي كما يف  31كانون األول  5,146,973 ( 2019ألف دينار عراقي كما يف  31كانون
األول .)2018
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• الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية:
2019
املوجودات

يورو
بآالف الدنانري
العراقية

دوالر أمريكي
بآالف الدنانري
العراقية

يـن يابـاين
بآالف الدنانري
العراقية

جنيه اسرتليني
بآالف الدنانري
العراقية

كورونا سويدية
بآالف الدنانري
العراقية

اجملموع
بآالف الدنانري
العراقية

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

44,205,556

2,216,981

173,296

-

-

46,595,833

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

187,144,081

6,051,978

251,704

73,652

533,184

194,054,598

تسهيالت ائتمانية مباشرة

49,355,359

865,517

-

-

-

50,220,876

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

3,278,068

-

-

-

-

3,278,068

موجودات غري ملموسة -
بالصايف

4,988,068

2,107,561

-

-

-

7,095,629

موجودات أخرى

1,081,551

-

-

-

-

1,081,551

جمموع املوجودات

290,052,684

11,242,037

425,000

73,652

533,184

302,326,557

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية

1,297

-

-

-

-

1,297

ودائع عمالء

91,085,679

2,151,316

285

-

-

93,237,280

تأمينات نقدية

75,102,772

8,002,523

227,740

71,735

145,896

83,550,665

مطلوبات أخرى

5,356,308

1,688

-

-

-

5,357,996

جمموع املطلوبات

171,546,056

10,155,527

228,025

143,470

679,080

182,752,158

صايف الرتكز بالعمالت
االجنبية

118,506,628

1,086,510

196,976

()69,819

()145,896

119,574,399

2018
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جمموع املوجودات

72,577,866

1,214,955

211,446

2,730,073

-

229,972,382

جمموع املطلوبات

117,950,264

4,847,992

15,089

-

-

122,813,345

صايف الرتكز بالعمالت االجنبية

()45,372,398

()3,633,037

196,356

2,730,073

-

107,159,037
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أوال :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري خمصومة) على أساس
الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول
2019
املطلوبات :

حتى شهر واحد

بآالف الدنانري
العراقية

من سنة إىل 3

أكثـر من 3

 3شهور

 6شهور

سنــة

سنوات

سنوات

من شهر حتى

من  3شهور إىل من  6أشهر إىل

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بدون استحقاق

اجملمــوع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

ودائع بنوك
ومؤسسات
مصرفية

-

-

-

-

-

-

8,377

8,377

ودائع عمالء

73,625,889

9,545,646

4,816,139

6,140,654

604,560

-

155,011,473

249,744,362

تأمينات نقدية

-

-

-

-

-

-

89,506,439

89,506,439

457,860

1,222,150

2,069,300

5,977,200

7,012,765

-

17,042,850

خمصصات
متنوعة

-

-

-

-

-

-

4,126,074

4,126,074

خمصص
ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

2,111,923

2,111,923

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

12,980,819

12,980,819

إجمايل
املطلوبات

73,929,464

10,003,506

6,038,289

8,209,954

6,581,760

7,012,765

263,745,105

375,520,844

أموال مقرتضة 303,575

إجمايل
املوجودات
23,448,287
حسب
استحقاقاتها
املتوقعة

17,652,852

15,684,425

31,069,159

45,718,744 78,579,332

419,884,987

632,037,786

 31كانون األول
2018
املطلوبات :

حتى شهر واحد

بآالف الدنانري
العراقية

من سنة إىل 3

أكثـر من 3

من شهر حتى

من  3شهور إىل من  6أشهر إىل

 3شهور

 6شهور

سنــة

سنوات

سنوات

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بدون استحقاق

اجملمــوع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

ودائع بنوك
ومؤسسات
مصرفية

-

-

-

-

-

-

937,891

937,891

ودائع عمالء

37,058,673

4,434,121

2,046,032

173,000

3,449,162

-

141,830,960

188,991,948

تأمينات نقدية

11,708,846

21,479,114

8,450,847

2,708,135

278,610

-

2,189,352

46,814,904

250,000

350,000

700,000

1,250,000

2,600,000

-

5,200,000

خمصصات
متنوعة

-

-

-

-

-

-

-

-

خمصص
ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

2,296,298

2,296,298

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

22,940,798

22,940,798

إجمايل
املطلوبات

48,817,519

26,163,235

10,846,879

3,581,135

4,977,772

2,600,000

170,195,299

267,181,839

إجمايل
املوجودات
حسب
استحقاقاتها
املتوقعة

6,933,410

أموال مقرتضة 50,000

8,263,144

6,362,798

3,484,492

43,270,580

1,078,107

455,555,683

524,948,213
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ثانيًا  :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

2019

لغاية سنة

من سنة لغاية 5
سنوات

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

االعتمادات والقبوالت

300,283,166

1,581,039

301,864,205

السقوف غري املستغلة

1,344,605

-

1,344,605

الكفاالت

49,258,995

1,571,260

50,830,255

اجملموع

350,886,766

3,152,299

354,039,065

2018

لغاية سنة

من سنة لغاية 5
سنوات

اجملموع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

االعتمادات والقبوالت

244,113,678

-

244,113,678

السقوف غري املستغلة

-

988,405

988,405

الكفاالت

39,923,828

1,571,260

41,495,088

اجملموع

284,037,506

2,559,665

286,597,171

											
اخملاطر التشغيلية
					
تعرف خماطر التشغيل على أنها خماطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل أو
عدم كفاية اإلجراءات الداخلية ،العنصر البشري ،األنظمة ،أو الناجتة عن أحداث خارجية وقد
ارتأت إدارة املصرف أن يشمل هذا التعريف اخملاطر القانونية واخملاطر االسرتاتيجية
					
وخماطر السمعة ألغراض إدارة هذا النوع من اخملاطر.
نظرا لشمولية تعريف خماطر التشغيل ونتيحة حلرص إدارة املصرف على مواكبة
التغري املستمر يف بيئة العمل والتكنولوجيا وطرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات
مصرفية ،فقد مت تصميم وتطوير سياسة إدارة خماطر التشغيل “Operational Risk
 ”Policyلتغطي كافة دوائر املصرف وفروعه وشركاته التابعة بحيث تشمل املبادئ
األساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر بأهداف املصرف االسرتاتيجية الرئيسية.
وبالتايل فقد مت إعتماد وتطبيق عدة منهجيات لتفعيل دور إدارة خماطر التشغيل والتي
تتمثل يف بناء قاعدة بيانات “ ”Operational Risk Management Frameworkتضم
فيها كافة دوائر املصرف وفروعه ،األمر الذي يتطلب حتديد وتقييم ومتابعة وتخفيف أثر
اخملاطر التشغيلية لكل دائرة  /وحدة /فرع على حدة وكما جاء يف تعليمات جلنة بازل
											
الدولية من خالل:
 -1عقد ورشات عمل “ ”Workshopsباالعتماد على حتليل اإلجراءات املعتمدة وتقارير
التدقيق وبالتايل التعرف على اخملاطر والضوابط الرقابية وحتديد الفجوة الرقابية من خالل
مصفوفة اخملاطر ،يف هذا اإلطار ،يتم إعداد منوذج حتت مسمى "الفحوصات الرقابية”
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والذي يتم من خالله التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط “ ”CRSAمن قبل مدير الوحدة /
الدائرة  /الفرع أو من ينوب عنه “.”Coordinator or Responsible Party
 -2بناء مؤشرات اخملاطر “ ”Key Risk Indicatorلتغطي كافة دوائر املصرف وفروعه.
 -3توفري آلية جلمع األحداث التشغيلية واحتساب اخلسائر املتوقعة باالستناد إىل األحداث
باستخدام “ ”Actuarial Modelوبالتايل حتديد قدرة التحمل “ ”Risk Appetiteعلى
مستوى كل وحدة.
 -4لدى املصرف برنامج شامل للتامني يستهدف كافة الدوائر يف اإلدارة العامة والفروع
والتي باإلمكان أن تتعرض إىل خماطر ذات خسائر مرتفعة األثر ويتم تقييم اخملاطر من
												
خالل:
									
أ -طبيعة عمل الدائرة
		
ب  -األحداث اخلارجية  /احلروب  /اإلرهاب  /الكوارث الطبيعية بانواعها
 -5اإلشراف على حتديث وتطوير خطة استمرارية العمل يف املصرف				.
من هذا املنطلق ,فإن استمرارية وفعالية إدارة اخملاطر التشغيلية هي جزء ال يتجزأ من
مسؤوليات كافة املعنيني يف التطبيق يف املصرف وعلى جميع املستويات من خالل:
 -1التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها ودون تأخري.
					
 -2عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.
 -3اإلبالغ واإلفصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخري أو تردد		.
َ -4ت ّبني وتطبيق التوصيات “”Remedial Actions / Recommendations / Mitigations
التي يتم طرحها من قبل وحدة اخملاطر التشغيلية والتي من شأنها التخفيف من اخملاطر
التي يتم التعرف عليها من خالل ورشات العمل/اإلبالغ عن األحداث أو اخلسائر التشغيلية /
			
الفحوصات الرقابية.
 -5دور جملس اإلدارة ،جلنة اخملاطر واالمتثال ،اإلدارة العليا ،وإدارة التدقيق على تفعيل
أهمية اخملاطر التشغيلية وجعلها جزءًا متكام ًال ضمن أنشطة املصرف اليومية		 .
لضمان ذلك ,فإن إدارة خماطر التشغيل حترص على نشر ثقافة إدارة اخملاطر التشغيلية
وتوعية املعنيني عن طريق عقد دورات تدريبية لكل دائرة مت عقد ورشة عمل لها وخلق
بيئة فعالة ما بني املعنيني من كل الدوائر ووحدة اخملاطر التشغيلية ورفع أي خمالفات أو
تقصري إىل جلنة اخملاطر الداخلية ألخذ الالزم ،األمر الذي سيؤدي يف نهاية املطاف للتوصل
إىل بناء ملف خماطر “ ”Risk Profileعلى مستوى كل دائرة  /وحدة /فرع وبالتايل على
										
مستوى املصرف ككل.
				
إضافة إىل ما ورد فإن إدارة خماطر التشغيل تعنى مبا يلي:
 -1مراجعة السياسات املصرفية الداخلية وإجراءات العمل بهدف إبراز خماطرها والتوجيه
لتخفيفها والسيطرة عليها قبل اعتمادها.
 -2تطبيق فحوصات األوضاع الضاغطة ونتائجها.
 -3التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك
املركزي العراقي.
 -4التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.
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 -5استكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل.
 -6يتم حتليل املنتجات التي يقدمها املصرف وذلك وفقًا ملؤشرات خماطر التشغيل.
											
أمن املعلومات:
إن مسؤولية وحدة أمان املعلومات  /إدارة اخملاطر تكمن يف احملافظة على سرية
				
وتوفر ودقة املعلومات على مستوى املصرف وذلك من خالل ما يلي:
 -1وضع برنامج ألمن املعلومات اعتمادأ على أفضل املعايري الدولية يف هذا اخلصوص
( )27K PCI DSS ISOمبا يتوافق مع االسرتاجتية العامة للمصرف		 .
 -2توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة
باملعلومات.
 -3إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.
 -4التوعية األمنية املستمرة ملوظفي املصرف وضمان امتثالهم للربنامج األمني.
 -5إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة
إىل اإلدارة العليا.
 -6إعداد املعايري األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة.
 -7العمل على تطوير خطة استمرارية العمل وهيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية
أعمال املصرف يف حال حدوث أي كارثة.
 -8حتديد الضوابط املالئمة لتقليل اخملاطر التي يواجهها املصرف عن طريق حتليل
اخملاطر اخملتلفة املتعلقة بأمن املعلومات.
 -9إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات		 .
 -10إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل
اإلدارة العليا.
 -11التأكد من أمن وسالمة األجهزة والربجميات والتطبيقات اخملتلفة سواء بأمنها
املنطقي أم املادي وذلك من خالل القيام بعمليات حتليل اخملاطر وفحوص دورية للتأكد
من سالمتها واستخدام األدوات واإلجراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل استخدام آمن
لهذه املوارد.
 -12يتم حتليل املنتجات التي يقدمها املصرف وذلك وفقًا ملؤشرات خماطر أمن
			
املعلومات.

132

املصرف األهلي العراقي  -التقرير السنوي ٢٠١9

القوائم املالية املوحدة

( .)٣٦ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل املوحدة)
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

اعتمادات صادرة

301,864,205

244,113,678

اعتمادات واردة معززة

46,401,728

44,816,168

كفاالت :
 -دفع

5,551,337

3,760,237

 -حسن تنفيذ

42,582,796

36,608,792

 -أخرى

2,696,121

1,126,059

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة
غري مستغلة

1,344,605

988,405

اجملموع

400,440,792

331,413,339

							
( )37معلومات عن قطاعات أعمال املصرف
					
									
 .1معلومات عن أنشطة املصرف:
		
يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير الصادرة
بخصوص قطاعات األعمال الرئيسية التالية							:
					
 حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانيةوالبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
 حسابات املؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالءواخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات.
 التمويل املؤسسي :يتعلق نشاط هذا القطاع بالرتتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وإصدارنشرات االكتتاب.
 -اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املصرف.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف موزعة حسب األنشطة:
اجملمـــــوع
األفــراد

املؤسسات

اخلزينة

أخــرى

2019

2018

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

إجمايل اإليرادات

3,282,213

29,119,643

5,241,294

3,118,506

40,761,655

27,328,952

خمصص تدين التسهيالت
اإلئتمانية املباشرة

-

-

-

-

0

1,024,315

نتائج أعمال القطاع

892,825

27,431,643

3,310,700

3,118,505

34,753,673

14,997,552

مصاريف غري موزعة

-

-

-

-

()23,332,741

()21,751,942

(اخلسارة) الربح قبل
الضرائب

-

-

-

-

11,420,932

()5,670,765

ضريبة الدخل

-

-

-

-

()2,303,179

()2,296,298

9,117,753

()7,967,063

صايف ربح السنة
معلومات أخرى
إجمايل موجودات القطاع

36,810,031

132,154,141

314,413,337

148,660,276

524,948,213 632,037,786

إجمايل مطلوبات القطاع

94,208,072

245,042,723

17,051,227

19,218,822

375,520,844

267,181,839

مصاريف رأسمالية

-

-

-

35,987

35,987

21,369

اإلستهالكات واإلطفاءات

-

-

-

()2,130,548

()2,130,548

()2,196,335

 .2معلومات التوزيع اجلغرايف		
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف ،ميارس املصرف نشاطاته بشكل
رئيسي يف جمهورية العراق التي متثل األعمال احمللية وكذلك ميارس املصرف نشاطات
										
دولية خارج العراق.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع
اجلغرايف:
									
داخل العراق

إجمايل اإليرادات
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خارج العراق

2019

2018

2019

2018

2019

2018

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

40,761,655

جمموع املوجودات 461,872,030
املصاريف
الرأسمالية

اجملموع

35,987

27,328,952

-

-

40,761,655

27,328,952

385,368,005

170,165,756

139,580,208

632,037,786

524,948,213

21,369

-

-

35,987

21,369
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( )38إدارة 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 رأس مالحسب تعليمات البنك املركزي العراقي ،يتكون رأس املال من رأس املال األساسي والذي
		
يشمل رأس املال املدفوع واالحتياطيات املعلنة واألرباح أو اخلسائر املرتاكمة.
 متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال 							أصدر البنك املركزي العراقي يف جلساته املنعقدة بتاريخ  27و  28أيلول  2010قرار بزيادة
رأس مال كافة املصارف العاملة يف العراق إىل  250مليار دينار عراقي وذلك على النحو التايل:
 زيادة رأس مال املصرف إىل  100مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران 2011 زيادة رأس مال املصرف إىل  150مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران2012
 زيادة رأس مال املصرف إىل  250مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصي يف تاريخ  30حزيران												
2013
يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقًا لألسلوب البسيط (الطريقة املعيارية) حسب
تعليمات البنك املركزي العراقي ،أن البنود أدناه كما هي ظاهرة يف القوائم املالية املوحدة
حسب األنظمة العراقية الصادرة عن البنك املركزي العراقي					 :
				
2019

2018

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بنود رأس املال األساسي
رأس املال املكتتب به (املدفوع)

250,000,000

250,000,000

كفاية االحتياطيات املعلنة

5,695,702

5,033,669

( )8,218,399

6,311,707

247,477,303

261,345,376

األرباح املدورة
جمموع رأس املال األساسي
بنود رأس املال اإلضايف
التخصيصات العامة

9,721,673

7,207,420

جمموع رأس املال املساند

9,721,673

7,207,420

جمموع رأس املال األساسي واملساند

257,198,976

268,552,796

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة
داخل امليزانية

245,167,919

181,135,497

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة
خارج امليزانية

196,853,080

142,930,457

%58.19

%82.87

نسبة كفاية رأس املال ()٪
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حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو
تسويتها:
2019

لغاية سنــة

أكرث من سنة

اجملمــــوع

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

160,246,455

-

160,246,455

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

195,115,302

-

195,115,302

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

75,122,659

93,841,513

168,964,172

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

6,786,876

30,456,563

37,243,438

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

5,897

-

5,897

موجودات مالية بالكلفة املطفأة -
بالصايف

20,902,346

-

20,902,346

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

-

17,157,692

17,157,692

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

-

8,496,901

8,496,901

حق استخدام البند املؤجر

-

1,972,340

1,972,340

موجودات أخرى

4,001,165

17,932,077

21,933,243

جمموع املوجودات

462,180,700

169,857,086

632,037,786

املطلوبات:

136

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

8,377

-

8,377

ودائع عمالء

249,139,796

604,560

249,744,356

تأمينات نقدية

89,506,439

-

89,506,439

أموال مقرتضة

4,052,885

12,989,965

17,042,850

التزام عقود اإليجار

-

2,058,171

2,058,171

خمصصات متنوعة

4,126,074

-

4,126,074

خمصص ضريبة الدخل

2,111,923

-

2,111,923

مطلوبات أخرى

10,922,655

-

10,922,655

جمموع املطلوبات

359,868,148

15,652,696

375,520,844

الصايف

102,312,551

154,204,391

256,516,942
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2018

لغاية سنــة

أكرث من سنة

اجملمــــوع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

205,639,470

-

205,639,470

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

172,898,092

-

172,898,092

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

32,479,754

44,348,687

76,828,441

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

1,641,758

-

1,641,758

موجودات مالية بالكلفة املطفأة -
بالصايف

24,425,446

-

24,425,446

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

-

14,929,748

14,929,748

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

-

4,295,084

4,295,084

موجودات أخرى

833,196

23,456,978

24,290,175

جمموع املوجودات

437,917,715

87,030,497

524,948,213

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

937,891

-

937,891

ودائع عمالء

185,542,786

3,449,162

188,991,948

تأمينات نقدية

46,536,294

278,610

46,814,904

أموال مقرتضة

1,350,000

3,850,000

5,200,000

خمصصات متنوعة

-

-

-

خمصص ضريبة الدخل

2,296,298

-

2,296,298

مطلوبات أخرى

22,940,798

-

22,940,798

جمموع املطلوبات

259,604,068

7,577,772

267,181,839

الصايف

178,313,648

79,452,726

257,766,373
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( )39اإلفصاحات الكمية
 -1أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9على األرصدة االفتتاحية لعام : 2019
		
الرصيد كما يف 1
البند

املبلغ كما يف 1

املبلغ املعاد

اخلسارة االئتمانية

كانون الثاين  2019بعد

أثر التطبيق الناجت عن

بنود املركز املايل

كانون الثاين 2019

تصنيفه

املتوقعة ()ECL

تطبيق املعيار الدويل

اعادة التصنيف

التي تأثرت بالتطبيق

رقم 9
بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية بآالف الدنانري العراقية

أرصدة لدى بنوك
مركزية

205,639,470

-

-

205,639,470

-

205,639,470

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

172,898,092

-

-

172,898,092

-

172,898,092

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

1,641,758

-

-

1,641,758

-

1,641,758

تسهيالت ائتمانية
مباشرة :

76,828,441

-

( )6,368,893

70,459,548

-

70,459,548

كفاالت مالية

41,495,088

-

( )641,383

40,853,705

-

40,853,705

سقوف تسهيالت
ائتمانية غري مستغلة

988,405

-

( )35,636

952,769

-

952,769

اعتمادات مستندية

244,113,678

-

( )3,449,055

240,664,623

-

240,664,623

اجملموع

743,604,932

-

( )10,494,967

733,109,965

-

733,109,965

 -2الرصيد االفتتاحي ملبلغ اخملصصات بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9خالل
								
السنة املنتهية يف  31كانون األول : 2019

البند

مبلغ اخملصصات احلايل كما
يف  1كانون الثاين 2019

"الفرق نتيجة إعادة احتساب
(")Re-measurement

الرصيد وفق املعيار الدويل
للتقارير املالية ()9

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

أرصدة لدى بنوك مركزية

-

-

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة

11,283,838

6,368,893

17,652,731

كفاالت مالية *

-

641,383

641,383

سقوف تسهيالت ائتمانية غري مستغلة

-

35,636

35,636

اعتمادات مستندية *

-

3,449,055

3,449,055

اجملموع

11,283,838

10,494,967

21,778,805

أدى تطبيق املعيار الدويل رقم ( )9إىل عكس احتياطي اخملاطر املصرفية العامة والبالغ
( )٤،٤١٢،٨٩٢ألف دينار عراقي كما يف  31كانون األول  2019وكما هو مبني يف قائمة التغريات
يف حقوق امللكية حيث أنه وفقًا لالئحة االرشادية للبنك املركزي العراقي قبل تطبيق
املعيار الدويل رقم ( )9يتم احتجاز مانسبته  ٪٢من التسهيالت االئتمانية الغري مباشرة بعد
إستبعاد التأمينات النقدية اخلاصة بها.
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 -3اخلسائر االئتمانية املتوقعة للسنة املالية كما يف  31كانون األول  2019بعد تطبيق
												
معيار رقم :9
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري
العراقية

بآالف الدنانري العراقية

بآالف الدنانري العراقية

أرصدة لدى بنوك مركزية

-

-

-

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

-

-

-

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة

1,805,924

1,677,752

14,169,056

17,652,731

أدوات دين ضمن حمفظة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر

-

-

-

-

كفاالت مالية

607,571

-

33,812

641,383

سقوف تسهيالت ائتمانية غري
مستغلة

30,301

5,335

-

35,636

اعتمادات مستندية

3,124,793

324,261

-

3,449,055

اجملموع

5,568,589

2,007,348

14,202,868

21,778,805
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اإلفصاح عن التعرضات االئتمانية حسب تعليمات رقم  94لسنة ( )2004الصادرة عن البنك املركزي العراقي واملتعلقة بالتسهيالت االئتمانية
										
املباشرة وبشكل مقارن مع املعيار رقم ( )9كما يف  31كانون األول 2019
										

إجمايل

فوائد
معلقة

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
بآالف الدنانري
العراقية

إجمايل
بآالف الدنانري
العراقية

خمصص
بآالف
الدنانري
العراقية

أصل

بآالف الدنانري
العراقية

فوائد معلقة

بآالف الدنانري
العراقية

إجمايل

بآالف الدنانري
العراقية

حسب تعليمات التصنيف رقم  94لسنة ()2004

حسب املعيار الدويل للتقارير املالية
اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة

بآالف
الدنانري
العراقية

إجمايل
املراحل
فوائد
معلقة
بآالف الدنانري
العراقية

البند

إجمايل
بآالف الدنانري
العراقية

املرحلة األوىل

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
بآالف
الدنانري
العراقية

املرحلة الثانية

فوائد
معلقة
بآالف الدنانري
العراقية

املرحلة الثالثة

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
بآالف
الدنانري
العراقية

ديون عاملة

بآالف
الدنانري
العراقية

141,933,886

بآالف الدنانري
العراقية

-

ديون غري
عاملة منها

141,933,886

-

دون املستوى

مشكوك يف
حتصيلها

ها لكة

اجملموع

-

-

221,508

177,923

21,167,344

194,222,358

123,705,568

-

7,690

12,590

7,585,174

7,605,454

1,805,924

-

213,819

165,333

13,582,170

186,616,904

-

1,805,924

29,848
69,213
11,491,418
12,051,304

ديون حتت
املر ا قبة

123,705,568

30,721,697

1,805,924

-

-

30,721,697

41,569,409

460,825

1,677,752

-

-

-

28,947,380
28,947,380

-

14,169,056
14,169,056

41,569,409

7,605,454
7,605,454

1,677,752

1,677,752
14,169,056
17,652,731

( )40القضايا املقامة على البنك
						
		
ال يوجد قضايا مقامة على املصرف األهلي العراقي وذلك ضمن النشاط الطبيعي كما يف  31كانون األول  2019ويف  31كانون األول .2018
					
( )41أرقام املقارنة
						
مت إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية املوحدة لعام  2019لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم املالية املوحدة لعام  2018ومل ينتج عن إعادة
					
التبويب أي أثر على األرباح وحقوق امللكية لعام .2018
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عنوان الفرع

الربيد اإللكرتوين

اسم الفرع
الفرع الرئيسي

بغداد  -شارع السعدون
قرب ساحة الفردوس

main.branch@nbi.iq

فرع املنصور

بغداد  -احلي العربي اجلديد
حملة  - 607شارع 15

فرع اجلميلة

بغداد  -شارع خري اهلل طلفاح
حملة  - 512شارع  - 22بناية 78

jamila.branch@nbi.iq

النجف األشرف  -حي السالم
خلف علوة اخملضر

najaf.branch@nbi.iq

فرع النجف األشرف

mansour.branch@nbi.iq

فرع كربالء

كربالء  -حي البلديات
شارع الرتبية

فرع البصرة

البصرة  -العشار  -مقابل احملافظة القدمية
وجماور الشركة العامة للسيارات

فرع أم قصر

ميناء أم قصر  -امليناء الشمايل
اجملمع الكمري

umqasser.branch@nbi.iq

فرع الرميلة

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

rumailieh.branch@nbi.iq

فرع أربيل

karbala.branch@nbi.iq

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

basra.branch@nbi.iq

erbil.branch@nbi.iq

فرع السليمانية

السليمانية  -شارع سامل
عمارة سامسوجن

sulymania.branch@nbi.iq

فرع الكاظمية

بغداد  -الكاظمية  -قرب ساحة
عبد احملسن الكاظمي

Kadhmiya.Branch@nbi.iq

فرع مول بغداد

بغداد  -احلارثية  -مول بغداد

baghdadmall.Branch@nbi.iq
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated Statement of Cash Flows
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
Notes

2019

2018

IQD (000)

IQD (000)

Operating activities:
Profit (Losses) for the year before tax

11,420,932

(5,670,766)

Adjustments for Non-Cash items
Depreciation and amortization

10&11&13 2,702,782

(Recovery) From impairment and expected credit loss
Impairment of seized assets

12

2,196,335

-

(1,024,315)

38,543

1,744,613

(Recovery from) miscellaneous

-

(2,828,239)

Sale of property, plant and equipment

23,685

(30,580)

Cash flows from Operating activities before changes
in assets and liabilities

14,185,942

(5,612,952)

(Increase) Decrease in Direct credit facilities

(104,873,517)

58,551,609

(Increase) Decrease in Other assets

(388,782)

24,516,969

Changes in assets and liabilities:

Increase in Customers’ deposits

15

60,752,408

5,106,476

Increase (Decrease) in Cash margin

16

42,691,535

(72,106,068)

3,079,778

3,694,089

(4,126,074)

-

11,321,290

14,150,122

(2,487,554)

(2,911,030)

8,833,736

11,239,092

(35,392,600)

9,991

(5,897)

-

3,523,100

(24,425,446)

Purchase of property and equipment

(3,737,922)

(2,583,516)

Proceeds from disposal of property, plant and
equipment

12,302

38,928

Purchase of intangible assets

(4,858,375)

(1,750,244)

Net cash flows used in investing activities

(40,459,392)

(28,710,287)

Increase in Other liabilities
(Decrease) in Miscellaneous provisions paid

18

Net cash flows from operating activities before
income tax paid
Income tax paid

19

Net cash flows from (used in) operating activities
Investing Activities:
Purchase of financial assets at fair value through other
comprehensive income

7

Purchase of financial assets at fair value through P & L
Recovery of financial assets at amortized cost

9

Financing Activities:
Proceeds from borrowed funds

17

13,550,000

3,000,000

Repayment of borrowed funds

17

(1,707,150)

(1,000,000)

Cash dividends

(12,522,488)

(6,516,393)

Principle elements of lease payments

(517,262)

-

Net cash flows used in financing activities

(1,196,900)

(4,516,393)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(32,822,557)

(21,987,588)

Cash and cash equivalents at 1 January

377,599,671

399,587,259

344,777,114

377,599,671

Cash and cash equivalents at 31 December

32

144

145

-

250,000,000

-

-

-

250,000,000

Adoption of IFRS 16

Balance at 1 January 2019
(Adjusted)

Profit for the year

Net change in fair value of equity
instrument included in financial
assets through statement of
comprehensive income

Transfer to reserves

Balance at 31 December 2019

IQD (000)

Statutory

-

-

-

Net change in fair value of equity
instrument included in financial
assets through statement of
comprehensive income

-

-

250,000,000

Total income for the year

Transfer to reserves

Dividends

Balance at 31 December 2018

3,987,189

-

-

250,000,000

3,987,189

4,445,400

458,211

-

-

3,987,189

-

-

3,987,189

Balance At 1 January 2018

31 December 2018

-

Adoption of IFRS 9

IQD (000)

250,000,000

Balance at 1 January 2019

31 December 2019

Paid in capital

4,412,892

-

887,518

-

-

3,525,374

-

(4,412,892)

-

-

4,412,892

-

-

4,412,892

IQD (000)

General
banking risk
reserve

Reserves

IQD (000)

(117,953)

-

-

28,787

-

(146,740)

91,127

-

209,080

-

(117,953)

-

-

(117,953)

1,000,000

-

(3,000,000)

-

-

4,000,000

1,000,000

-

-

-

1,000,000

-

-

1,000,000

IQD (000)

Other Reserves

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

(1,515,754)

(20,000,000)

2,112,482

-

(7,967,064)

24,338,828

980,415

3,954,682

-

9,117,753

(12,092,020)

(81,299)

(10,494,967)

(1,515,754)

IQD (000)

“Retained
earnings
(Accumulated
losses)

257,766,374

(20,000,000)

-

28,787

(7,967,064)

285,704,651

256,516,942

-

209,080

9,117,753

247,190,108

(81,299)

(10,494,967)

257,766,374

IQD (000)

Total
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
Notes

2019

2018

IQD (000)

IQD (000)

Interest income

24

15,963,496

9,678,969

Interest expense

25

(3,947,546)

(2,117,898)

12,015,950

7,561,071

18,846,462

15,340,706

30,862,412

22,901,777

2,887,860

(9,236,784)

Net (Losses) from financial assets at fair value
through P & L

(53)

-

Other income

824,743

308,243

Net interest income
Net commission income

26

Net interest and commission income
Net gains (losses) from foreign currency exchange

27

Gross profit

34,574,962

13,973,236

Employees' expenses

28

(7,415,456)

(6,484,962)

Depreciation and amortization

10&11&13

(2,130,548)

(2,196,335)

Other operating expenses

29

(13,569,483)

(13,070,646)

-

1,024,315

Recovery (Allowance) for credit losses
Impairment of assets seized in settlement of debts

12

(38,543)

(1,744,613)

Recovery from (expenses) miscellaneous provisions

30

-

2,828,239

(23,154,030)

(19,644,002)

11,420,932

(5,670,766)

(2,303,179)

(2,296,298)

9,117,753

(7,967,064)

Total expenses
Profit before tax
Income tax

19

Profit for the year

IQD
Basic and diluted earnings per share from profit for
the year attributable to the Bank’s shareholders

31

IQD

0.036

(0.032)

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
2019

2018

IQD (000)

IQD (000)

Profit for the year

9,117,753

(7,967,064)

Change in fair value of financial assets at fair
value through other comprehensive income

209,080

28,787

Total other comprehensive income for the
year

9,326,833

(7,938,277)

Total comprehensive income for the year

9,326,833

(7,938,277)
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2019
Notes
Assets

2019

2018

IQD (000)

IQD (000)

Cash and balances with Central Bank

5

160,246,455

205,639,470

Cash with banks and banking institutions

6

195,115,302

172,898,092

Direct credit facilities, Net

8

168,964,172

76,828,441

Financial assets at fair value through other
comprehensive income

7

37,243,438

1,641,758

Financial assets at Amortized cost

9

20,902,346

24,425,446

5,897

-

Financial assets at fair value through P & L
Property and equipment , Net

10

17,157,692

14,929,748

Intangible assets, Net

11

8,496,901

4,295,084

Right-of-use asset

13

1,972,340

-

Other assets

12

21,933,243

24,290,174

632,037,786

524,948,213

Total assets
Liabilities And Equity
Liabilities
Due to Banks and other financial institutions

14

8,377

937,891

Customers’ deposits

15

249,744,356

188,991,948

Margin accounts

16

89,506,439

46,814,904

Loan of Central Bank of Iraq

17

17,042,850

5,200,000

Lease liability

13

2,058,171

-

Miscellaneous provisions

18

4,126,074

-

Income tax provision

19

2,111,923

2,296,298

Other liabilities

20

10,922,654

22,940,798

375,520,844

267,181,839

Total liabilities
Equity
Shareholders’ Equity
Paid in capital

21

250,000,000

250,000,000

Statutory reserve

22

4,445,400

3,987,189

General Banking Risk Reserves

-

4,412,892

Other Reserves

1,000,000

1,000,000

Fair value reserve

91,127

(117,953)

980,415

(1,515,754)

Total shareholders’ equity

256,516,942

257,766,374

Total liabilities and shareholders’ equity

632,037,786

524,948,213

Retained earnings
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