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السيدات والسادة مساهمي املصرف األهلي العراقي احملرتمني

ــي  ــم زمالئ ــمي واس ــم باس ــدم لك ــي ألق ــي العراق ــرف األهل ــة للمص ــة العام ــاع الهيئ ــب يف اجتم ــل ترحي ــم أجم ــب بك ــرين أّن أرح يس
أعضــاء جملــس اإلدارة التقريــر الســنوي للمصــرف واملتضمــن نتائــج أعمالــه والقوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املاليــة املنتهيــة 

ــا. ــرف لتنفيذه ــع املص ــي يتطل ــتقبلية الت ــط املس ــة إىل اخلط ــخ ٢٠١٨/١٢/3١، باإلضاف بتاري

السيدات والسادة،

ــر كافــة األراضــي العراقيــة مــن  ــة والتــي كان يف مقدمتهــا اســتكمال حتري ــد مــن املؤشــرات اإليجابي لقــد شــهد العــام ٢٠١٨ العدي
ــوة يف  ــهم بق ــا أس ــي مم ــان العراق ــة والربمل ــة العراقي ــكيل احلكوم ــام ٢٠١٨ تش ــهد الع ــا ش ــة. كم ــش اإلرهابي ــات داع ــن عصاب براث
إرســاء االســتقرار السياســي  واألمنــي كمــا شــهد العــام إقــرار أكــرب موازنــة ماليــة يف تاريــخ دولــة العــراق والتــي يتوقــع انعكاســها 

اإليجابــي علــى التطــور االقتصــادي علــى خمتلــف الصعــد.

لقــد كان للسياســة احلصيفــة التــي اتبعهــا البنــك املركــزي العراقــي خــالل العــام ٢٠١٨ األثــر اإليجابــي علــى قيمــة الدينار العراقــي، فقد 
أظهــر حتســنً ملموســً، األمــر الــذي ســاهم يف حتفيــز البنــوك للتحــول إىل ممارســة األنشــطة املصرفيــة اخملتلفــة بهــدف تنويــع 
مصــادر الدخــل وتقليــل االعتمــاد علــى نشــاط نافــذة العملــة األجنبيــة، األمــر الــذي نتوقــع أّن يكــون لــه األثــر اإليجابــي علــى االقتصــاد 
احمللــي، ســواء علــى مســتوى الصــادرات وكذلــك علــى مســتوى املشــاريع االســراتيجية. وإننــا يف املصــرف األهلــي العراقــي نــرى 
أننــا يف موقــع جيــد يتيــح لنــا االســتفادة مــن جميــع هــذه التطــورات واســتثمارها، ونأمــل أّن تكــون هــذه التطــورات اإليجابيــة انطالقــة 

ملرحلــة جديــدة يســتعيد فيهــا االقتصــاد العراقــي زخمــه حمليــً واقليميــً.

السيدات والسادة،

علــى صعيــد األداء املــايل للمصــرف وعلــى الرغــم  مــن اخلســائر غــري املتكــررة والناجتــة عــن إعــادة تقييــم مركــز العمــالت األجنبيــة 
نظــرًا لتحســن قيمــة الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر األمريكــي باإلضافــة إىل قيــد حصــة العــام مــن الغرامــات املتعلقــة مبــزاد العملــة 
لألعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١4 إال أّن املصــرف اســتطاع مــن خــالل اعتمــاده علــى األنشــطة املصرفيــة املتنوعــة االســتمرار يف حتقيــق نتائــج 

تشــغيلية مرضيــة والتــي نتوقــع لهــا التحســن بشــكل ملمــوس خــالل الســنوات القليلــة القادمــة.

وبهــذا الصــدد، فإنــه يســرين إعالمكــم بــأّن املصــرف األهلــي العراقــي قــد متكــن مــن اســرداد جــزء كبــري مــن أرصدتــه لــدى فــروع 
ــزي  ــك املرك ــل البن ــن قب ــت م ــي بذل ــرية الت ــود الكب ــوال اجله ــق ل ــك ليتحق ــا كان ذل ــتان، وم ــم كردس ــي يف إقلي ــزي العراق ــك املرك البن
ــالل  ــرف خ ــة للمص ــج املالي ــى النتائ ــً عل ــينعكس إيجابي ــذي س ــر ال ــه، األم ــق عمل ــظ وفري ــايل احملاف ــة مبع ــداد ممثل ــي يف بغ العراق

ــة. ــنوات القادم الس

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أّن جملــس إدارة املصــرف األهلــي العراقــي قــد قام خالل عــام ٢٠١٨ بتبني اســراتيجية للثالث ســنوات القادمة 
ــتندية  ــادات املس ــدار االعتم ــع بإص ــالل التوس ــن خ ــة م ــارة الدولي ــل التج ــى متوي ــز عل ــة: الركي ــية التالي ــاور الرئيس ــى احمل ــوم عل تق
ــة، احملافظــة  ــز املشــاركة يف مشــروع توطــن رواتــب موظفــي الدول ــة، تعزي لكــربى الشــركات يف خمتلــف القطاعــات االقتصادي
ــي،  ــزي العراق ــك املرك ــادرة البن ــالل مب ــن خ ــطة م ــرية واملتوس ــركات الصغ ــل الش ــال متوي ــدم يف جم ــرف املتق ــز املص ــى مرك عل
اســتقطاب وزيــادة ودائــع الزبائــن لرفــع احلصــة الســوقية للمصــرف ورفــع حجــم موجــودات املصــرف األمــر الــذي يســاعديف النمــو 

يف حمفظــة االئتمــان النقــدي، وأخــريًا االرتقــاء باملنظومــة التكنولوجيــة واخلدمــات اإللكرونيــة للمصــرف.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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السيدات والسادة،

يعتــرب عــام ٢٠١٨ للمصــرف نقطــة انطــالق حقيقيــة نحــو ترســيخ العمــل املصــريف وتنويــع مصــادر اإليــرادات مــن خــالل طــرح حزمــة 
مــن اخلدمــات املصرفيــة واملنتجــات األساســية، فعلــى صعيــد ائتمــان الشــركات، اســتطاع املصــرف اســتقطاب عمــالء مميزيــن 
مــن خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة، كمــا مت  توقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(  انضــم مــن خاللهــا املصــرف إىل 
برنامــج متويــل التجــارة العاملــي. ويعتــرب املصــرف األهلــي العراقــي املصــرف الوحيــد مــن بــن املصــارف العراقيــة الــذي ينضــم لهــذا 
الربنامــج ويتــم منحــه ســقفً بقيمــة ١٠ مليــون دوالر. كمــا قــام املصــرف بتوقيــع اتفاقيــة لتقييــم احلاكميــة املؤسســية للمصــرف مــع 
املؤسســة املذكــورة وذلــك لرســيخ احلاكميــة املؤسســية يف جمــال الرقابــة واالمتثــال بالتماشــي مــع توجيهــات البنــك املركــزي 

العراقــي. 

وعلــى صعيــد اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد فقــد متكــن املصــرف مــن التوســع يف خدمــات مشــروع التوطــن بالتــوازي مــع رؤيــة 
ــادة  ــة الثاقبــة وإدارة البنــك املركــزي العراقــي احلكيمــة خملطــط الشــمول املــايل. كمــا اســتمر املصــرف يف تبــوء مركــز الري الدول
فيمــا يتعلــق مببــادرة البنــك املركــزي العراقــي املرتبطــة بدعــم متويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة والتــي تهــدف إىل متكــن 

ــً واجتماعيــً. أصحــاب املهــن واملشــاريع اقتصادي

وانطالقــً مــن ســعي املصــرف األهلــي العراقــي لالرتقــاء باملنظومــة التكنولوجيــة علــى مســتوى أنشــطة األعمــال، فقــد مت إطــالق 
عــدة مشــاريع جوهريــة خــالل عــام ٢٠١٨ تهــدف إىل رفــع مســتوى اخلدمــات املقدمــة لعمالئنــا وتوفــري احللــول واخلدمــات الســريعة 

والسلســة للعمــالء.

ــا  ــة تكنولوجي ــة أنظم ــغيل كاف ــق بتش ــا يتعل ــي فيم ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــال لتعليم ــاريع االمتث ــذه املش ــم ه ــن أه ــد كان م وق
املعلومــات مــن داخــل العــراق، حيــث مت نقــل مركــز البيانــات الرئيســي )Data Center(  إىل فــرع املنصــور يف بغــداد بنجــاح، وأصبــح 

ــاًل )DR( تعزيــزًا ملتانــة البنيــة التحتيــة وقواعــد البيانــات لــدى املصــرف. مركــز البيانــات يف عمــان / األردن موقعــً بدي

 )Cloud( وكخطــوة تعــد الرائــدة واألوىل مــن نوعهــا يف القطــاع املصــريف العراقــي، فقــد مت البــدء باســتخدام الســحابة اإللكرونيــة
ــدم  ــا يخ ــريف فيم ــل املص ــال العم ــة يف جم ــا العاملي ــه التكنولوجي ــت إلي ــا توصل ــدث م ــي أح ــى تبن ــً عل ــة حرص ــن األنظم ــد م للعدي
مصلحــة عمالئنــا،  وفيمــا يتعلــق بأنظمــة احلمايــة واألمــان؛ فقــد حصــل املصــرف األهلــي العراقــي علــى شــهادة PCI DSS واخلاصة 
بحمايــة البطاقــات االئتمانيــة تقديــرًا ملســتوى اجلــودة املتقــدم يف أمــن املعلومــات التابعــة للمصــرف، باإلضافــة إىل تطويــر وســائل 

الرقابــة علــى أنظمــة املصــرف وشــبكاته والتــي توفــر أعلــى مســتويات  احلمايــة لبيانــات العمــالء.

كمــا قــام املصــرف بالبــدء مبشــروع حتديــث النظــام البنكــي ICBS ليتيــح للعمــالء خدمــات مصرفيــة عديــدة ومتطــورة ضمــن أعلــى 
معايــري الســرعة والكفــاءة مبــا يتماشــى مــع األنظمــة الدوليــة.

ويف احلديــث عــن إجنــازات املصــرف يف جمــال اخلدمــات املصرفيــة املرتبطــة بالتكنولوجيــا فقــد اســتكمل املصــرف عمليــة ربــط 
املصــرف بالشــبكة الوطنيــة للبنــك املركــزي العراقــي، كمــا  مت إضافــة )١٨( صــراف آيل جديــد خــالل العــام ٢٠١٨ موزعــة علــى خمتلــف 
ــالق  ــا مت إط ــع. كم ــام إدارة التواقي ــرية، ونظ ــائل القص ــة الرس ــال  وخدم ــف النق ــرب الهات ــرف ع ــات املص ــالق خدم ــات. وإط احملافظ

خدمــات احلــواالت املاليــة مــن خــالل شــبكة ويســرن يونيــون العامليــة.

وانطالقــً مــن أهميــة االســتثمار يف املــوارد البشــرية فقــد حرصــت إدارة املصــرف خــالل عــام ٢٠١٨ علــى إجــراء عمليــة تقييم شــاملة 
ألداء املوظفــن، حيــث مت اســتقطاب العديــد مــن الكفــاءات احملليــة. كمــا مت اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي اجلديــد للمصــرف والــذي 

ينســجم مــع تطلعــات وخطــط واســراتيجية املصــرف للســنوات  القادمــة.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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السيدات والسادة،

أمــا فيمــا يتعلــق بخطــط املصــرف املســتقبلية لعــام ٢٠١9 فتتمثــل بشــكل رئيســي يف افتتــاح فرعــن جديديــن يف منطقتــي 
الكاظميــة و مــول احلارثيــة و االنتقــال إىل املوقــع اجلديــد لفــرع البصــرة وإعــادة فتــح فــرع املوصــل وإطــالق خدمــة البطاقــات 
ــم  ــادة حج ــدف زي ــن. وبه ــروع التوط ــن مش ــرف م ــة املص ــادة حص ــتمرار يف زي ــة واالس ــة اإللكروني ــبقً واحملفظ ــة مس املدفوع
ودائــع املصــرف فســيتم طــرح منتــج متميــز للودائــع حتــت مســمى "جنــم األهلــي"  لتشــجيع الزبائــن علــى االدخــار. كمــا ســيتم خــالل 

ــة. ــع الثــاين مــن العــام ٢٠١9 افتتــاح مركــز متطــور لعــد النقــد يعتــرب األول مــن نوعــه علــى مســتوى الدول الرب

ــة  ــز العالق ــة إىل تعزي ــرف، باإلضاف ــات املص ــبكة عالق ــيع ش ــط لتوس ــاك خط ــلة فهن ــوك املراس ــع البن ــات م ــد العالق ــى صعي ــا عل أم
والتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC حيــث يتوقــع إجنــاز اتفاقيــة احلصــول علــى ســقف لضمــان القــروض ومشــاركة 

ــادم. ــام الق ــن الع ــف األول م ــة النص ــل نهاي ــر قب اخملاط

وانســجامً مــع تطلعــات وخطــط واســراتيجيات املصــرف للســنوات القادمــة، فســيعمل املصــرف علــى شــراء قطعــة أرض                          
و إقامــة مبنــى حديــث لــإدارة العامــة يلبــي احتياجــات العمــل والتوســعات علــى صعيــد األعمــال واملوظفــن. 

السيدات والسادة، 

يف النهايــة أتوجــه بالشــكر إلدارة املصــرف وموظفيــه علــى تفانيهــم يف أداء واجباتهــم مؤكــدًا بــأّن الفضــل يف اإلجنــازات متقدمــة 
ــم  ــى تعاونه ــان عل ــر االمتن ــكر وواف ــل الش ــي بجزي ــزي العراق ــك املرك ــدم إىل البن ــي أّن أتق ــا ال يفوتن ــم. كم ــريًا له ــود أواًل وأخ ــر يع الذك
املســتمر معنــا وعلــى دورهــم الكبــري يف تنظيــم  ودعــم و حتفيــز القطــاع املصــريف وتوفــري أســباب النمــو والتطــور لــه وعلــى دوره 
األكــرب يف احلفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد وحتصينــه ضــد الصدمــات وتعزيــز جاذبيــة الدينــار العراقــي. كمــا أشــكر مســاهمي 
ــم  ــاهمتهم يف رس ــس اإلدارة ملس ــاء جمل ــي أعض ــا، ولزمالئ ــة لن ــاندتهم املتواصل ــم ومس ــتمر وثقته ــم املس ــرف لدعمه املص

ــً املــوىل عــز وجــل أّن يحفــظ العــراق وشــعبه.  اســراتيجية املصــرف واإلشــراف املســتمر علــى أداءه. راجي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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أوال: معلومات عامة

تأسيس املصرف

تأســس املصــرف مبوجــب إجــازة التأســيس املرقمــة م. ش/5802 واملؤرخــة يف 1995/02/01 برأســمال قــدره )400( مليــون دينــار 
ــم  ــتثماري باس ــرف اس ــة كمص ــته الصريف ــى ممارس ــخ 1995/03/28 عل ــي بتاري ــزي العراق ــك املرك ــة البن ــت موافق ــي وحصل عراق

)املصــرف األهلــي لالســتثمار والتمويــل الزراعــي(، ويف 1995/04/08 باشــر املصــرف مزاولــة أعمالــه.

بتاريــخ 1997/10/25 ســمح البنــك املركــزي العراقــي للمصــارف االســتثمارية بتعديــل عقــود تأسيســها مبــا ميكنهــا مــن ممارســة 
الصريفــة الشــاملة، بنــاًء عليــه اتخــذ جملــس إدارة املصــرف بتاريــخ 1998/01/25 قــرارًا بتعديــل عقــد التأســيس ليشــمل ممارســة 

الصريفــة الشــاملة، وحصلــت موافقــة البنــك املركــزي العراقــي علــى التعديــل بكتابــه املــؤرخ يف 1998/10/01.

ولغــرض تنفيــذ األهــداف واملمارســات الالزمــة لتحقيــق الصريفــة الشــاملة ولزيــادة طلبــات الزبائــن للحصــول علــى االئتمــان مبختلــف 
أنواعــه ونظــرًا إلصــدار تعليمــات مــن قبــل جملــس إدارة البنــك املركــزي العراقــي بإلــزام املصــارف بالعمــل علــى زيــادة رأس املــال 
ــار  ــار دين ــادة رأس املــال إىل )25( ملي ــخ املوافقــة علــى زي ــهر مــن تاري ــك خــالل فــرة 18 شـ ــراقي، وذل ــار عـ ــار دين ــح )50( ملي ليصب

عراقــي، فقــد تدرجــت زيــادة رأســمال املصــرف ليصــل إىل )50( مليــار دينــار عراقــي مــع نهايــة عــام 2010.

أصــدر البنــك املركــزي العراقــي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 27 و28 أيلــول 2010 قــرارًا برفــع رأســمال كافــة املصــارف العاملــة يف 
العــراق مــن )100( إىل )250( مليــار دينــار عراقــي كحــد أقصــى يف تاريــخ 30 حزيــران 2013.

التزامــً بتعليمــات البنــك املركــزي العراقــي فقــد مت زيــادة رأس مــال املصــرف إىل )250( مليــار دينــار عراقــي تدريجيــً حيــث اجتمعــت 
ــار  ــادة  لــرأس املــال مــن )152( ملي الهيئــة العامــة للمصــرف األهلــي العراقــي وقــررت بتاريــخ  2013/11/23 املوافقــة علــى آخــر زي
دينــار عراقــي إىل )250( مليــار دينــار عراقــي، بحيــث مت زيــادة رأس املــال عــن طريــق طــرح 98 مليــار ســهم لالكتتــاب العــام الــذي أغلــق 
بتاريــخ 7 كانــون الثــاين 2014، ومت االكتتــاب خــالل الفــرة بكامــل قيمــة األســهم بإجمــايل مبلــغ 98 مليــار دينــار عراقــي، وحصلــت موافقــة 

مســجل الشــركات حســب كتابهــم املرقــم 5500 بتاريــخ 2014/02/24 وحســب متطلبــات البنــك املركــزي العراقــي.

األنشطة التي ميارسها املصرف

ــمل  ــداه ليش ــا يتع ــب، وإمن ــة فحس ــة العراقي ــركات التجاري ــراد والش ــس لألف ــزة لي ــات ممي ــي خدم ــي العراق ــرف األهل ــدم املص يق
ــة اإلقليميــة والعامليــة وذلــك باالعتمــاد علــى شــبكة مراســلي املصــرف اإلقليميــة والدوليــة. حيــث يعــد كابيتــال  الشــركات التجاري
بنــك، والــذي ميلــك حــوايل 6٢% مــن رأســمال املصــرف، بوابــة للمصــرف األهلــي العراقــي لالنفتــاح علــى اقتصاديــات العــامل مــن خــالل 

تســهيل احلــواالت الداخليــة واخلارجيــة، وتوفــري ســقوف االعتمــادات، ودعــم خدمــات التمويــل التجــاري.

وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن للمصــرف األهلــي العراقــي ومن خالل شــركة كابيتــال لالســتثمارات، الذراع االســتثماري لكابيتــال بنك، من 
التــداول لصالــح عمالئــه يف األســواق اإلقليميــة والعامليــة. باإلضافة إىل تقدميه خدمــة التداول لصالح عمالئه يف الســوق العراقية 
لــألوراق املاليــة وذلــك مــن خــالل شــركته التابعــة واململوكة لــه بالكامل، شــركة واحة النخيل للوســاطة ببيع وشــراء األوراق املالية 
حمدودة املسؤولية. وميارس املصرف أعماله من خالل نظام مصريف أساسي متطور لدعم منوه وخدمة عمالئه، باإلضافة إىل 
أّن املصرف وشركته التابعة له يقومان بإعداد التقارير املالية اخلاصة بهما وفقً ملعايري احملاسبة الدولية ويتم تدقيق أعمالها 

مــن قبــل مدققــن معتمدين حمليــن ودولين.

تقرير جملس اإلدارة
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هذا ويوفر املصرف األهلي العراقي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية لكل من األفراد والشركات على حد سواء:

 •     حســابات العمــالء بكافــة أنواعهــا مــن جــاري وتوفــري وودائــع ثابتــة بعملــة الدينــار العراقــي والــدوالر األمريكــي أو أًي عمــالت رئيســية 
      أخرى.

 •     توفــري القنــوات واخلدمــات اإللكرونيــة مــن خدمــات بطاقــات فيــزا إلكــرون العامليــة واخلدمــات املصرفيــة عــرب اإلنرنــت باإلضافــة
       إىل توفري مركز اخلدمة الهاتفي املتخصص باإلجابة عن استفسارات عمالء املصرف وتقدمي احللول الفورية لهم.

 •     توفــري شــبكة مــن أجهــزة الصــراف اآليل التــي يســتطيع مــن خاللهــا العميــل االســتفادة مــن مزايــا الســحب النقــدي واالستفســار
       عن أرصدة حساباته.

•     توفري خدمة الرسائل القصرية التي تتيح للعميل االطالع على سحوباته وإيداعاته بصورة فورية.
 •     خدمــة حتويــل الرواتــب للقطــاع العــام للدوائــر والــوزارات احلكوميــة ضمــن مشــروع التوطــن باإلضافــة إىل شــركات القطــاع

       اخلاص.
•     التسهيالت االئتمانية لقطاع األفراد بأنواعها )القروض الشخصية، والبطاقات االئتمانية( مقابل حتويل الراتب.

الشــركات، كبــار  التــي تشــمل )قســم خــاص بخدمــة  الكــربى واملتوســطة والصغــرية  للشــركات   •     اخلدمــات املتخصصــة 
       اخلدمات التجارية من حيث االعتمادات املستندية الصادرة والواردة وخطابات الضمان باإلضافة إىل احلواالت املصرفية،

        والتســهيالت املصرفيــة بأنواعهــا، والتعامــل بالعمــالت األجنبيــة واملشــاركة بنافــذة مــزاد العملــة األجنبيــة لــدى البنــك املركــزي
       العراقي(.

•     خدمات الوساطة املالية من خالل شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية يف العراق.
•     خدمات احلواالت السريعة من خالل شبكة ويسرن يونيون العاملية.

طموحات املصرف يف حتقيق أهدافه

انطالقــً مــن الــرؤى االســراتيجية وتزامنــً مــع توجيهــات البنــك املركــزي العراقــي، يســعى املصــرف األهلــي العراقــي للعمــل علــى 
املســاهمة الفعالــة يف تطويــر القطــاع املصــريف العراقــي مــن خــالل تطبيــق أفضــل اخلدمــات املصرفيــة العامليــة وتطويــر 
ــر  املنتجــات واخلدمــات التــي تخــدم شــرائح اجملتمــع اخملتلفــة وتقــدم احللــول املاليــة الشــاملة لهــم والتــي متكنهــم مــن تطوي

ــرعة. ــهولة وس ــكل س ــم ب ــري احتياجاته ــم وتوف أعماله

وتتمحــور طموحــات وأهــداف املصــرف األهلــي العراقــي حــول تعزيــز املزايــا التنافســية ملنتجــات وخدمــات املصــرف وذلــك مــن خالل 
تطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات املصرفيــة اإللكرونيــة وتطويــر خدمــات دفــع الرواتــب ملــا لهــا مــن أهميــة كبــرية يف خدمــة شــريحة 
واســعة مــن اجملتمــع العراقــي، باإلضافــة إىل تعزيــز خدمــات الســداد اإللكــروين ســواء عــن طريــق البطاقــات االئتمانيــة والبطاقــات 
املدفوعــة مســبقً أو مــن خــالل اخلدمــات اإللكرونيــة عــرب اإلنرنــت، حيــث يســعى املصــرف إىل زيــادة قاعــدة عمالئــه مــن خــالل هــذا 

التطويــر املســتهدف، باإلضافــة إىل توســيع االنتشــار اجلغــرايف لفــروع املصــرف لتغطيــة كافــة حمافظــات العــراق.

وتبنى املصرف األهلي العراقي منذ منتصف عام ٢٠١7 مشروع توطن رواتب موظفي الدولة، وذلك من خالل خطة عمل تستهدف 
حوايل 3٠ ألف موظف خالل العامن القادمن )٢٠١9 و ٢٠٢٠(. و من خالل هذا املشروع وضمن األهداف املوضوعة فمن املتوقع أّن 
تصل عدد البطاقات االئتمانية والقروض الشخصية املمنوحة لزبائن املصرف إىل حوايل 6 آالف بطاقة وقرض لنفس الفرة املشار 

إليها أعاله.

فروع املصرف

يقــدم املصــرف خدماتــه مــن خــالل فروعــه املنتشــرة والتــي تغطــي أغلــب احملافظــات العراقيــة، حيــث تتواجــد أربعــة فــروع يف 
بغــداد )الســعدون "الرئيســي"، املنصــور، راغبــة خاتــون، جميلــة( باإلضافــة إىل ثالثــة فــروع يف حمافظــة البصــرة )البصــرة والرميلــة 
وأم قصــر( وفــرع يف كل مــن النجــف وكربــالء وأربيــل والســليمانية. ويقــوم املصــرف بدراســة افتتــاح عــدد مــن الفــروع اجلديــدة خــالل 
عــام ٢٠١9 يف بغــداد يف منطقــة الكاظميــة، باإلضافــة إىل توجــه املصــرف القائــم علــى توفــري فــرع مبنظومــة عمــل جديــدة وســاعات 
عمــل مســائية نســتطيع مــن خاللهــا خدمــة أكــرب شــريحة ممكنــة مــن األفــراد ضمــن الفئــات املســتهدفة وذلــك مــن خــالل افتتــاح 
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فــرع جديــد يف مــول بغــداد، وهــو أكــرب وأهــم مركــز جتــاري يف بغــداد، واهــم مركــز جتــاري يف بغــداد" ليصــل عــدد الفــروع مــع نهايــة 
عــام ٢٠١9 إىل ١4 فــرع، علمــً بوجــود فرعــن مت جتميــد أعمالهمــا )فــرع املوصــل و فــرع راغبــة خاتــون( ليتم إعــادة النظــر يف مواقعهما 
احلاليــة لرتيــب افتتاحهمــا وتفعيــل أعمالهمــا مــن جديــد خــالل األعــوام ٢٠١9 و ٢٠٢٠ يف حــال مت إيجــاد املواقــع البديلــة املناســبة، كما 
ويتــم حاليــً العمــل علــى توفــري خدمــات مصرفيــة وأســلوب خدمــة متميــز لشــريحة العمــالء مــن فئــة األفــراد مــن موظفــي القطــاع 
العــام واخلــاص، باإلضافــة إىل الفئــات األخــرى اخملتلفــة ســعيً مــن املصــرف لتقــدمي أفضــل احللــول املصرفيــة التــي يســتطيع مــن 
خاللهــا تلبيــة متطلبــات واحتياجــات هــذه الشــرائح للعمــل علــى دعــم وتعزيــز ثقافــة التوفــري لــدى العمــالء الســتقطاب عــدد أكــرب مــن 

الودائــع والعمــل علــى منــح تســهيالت مصرفيــة منافســة مــن قــروض شــخصية وبطاقــات ائتمانيــة مقابــل حتويــل الراتــب.

ويســعى املصــرف خــالل التوســع واالنتشــار يف خمتلــف أنحــاء العــراق وبالتحديــد يف املناطــق اجلنوبيــة لتوفــري اخلدمــات املصرفيــة 
لفئــة الشــركات األجنبيــة العاملــة يف العــراق وخاصــة لشــركات النفــط وموظفيهــا بحيــث يتمكــن املصــرف مــن اســتقطاب املزيــد 
مــن الودائــع مقابــل تقــدمي حلــول مصرفيــة وخدمــات بنكية ســريعة للشــركات. كمــا أّن توجــه املصرف للتواجــد يف املناطــق التجارية 
يف بغــداد مــن شــأنه خدمــة التجــار العراقيــن وتقــدمي الدعــم ألعمالهــم التجاريــة مــن خــالل توفــري التســهيالت الالزمــة وبالشــكل 

الــذي يضمــن اســتمرارية منــو االقتصــاد الوطنــي.

تطور رأسمال املصرف

جدول بتطور رأسمال املصرف (باملليار دينار عراقي)
١٩٩٥١٩٩٩٢٠٠١٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٨السنة

رأسمال

تأسس املصرف � ١٩٩٥ برأسمال قدره ٤٠٠ مليون دينار عراقي

٠،٤٠،٦٠،٧٥٠،٩٤١،١٤٢٥٥٠١٠٠١٥٢٢٥٠٢٥٠

١٩٩٩٢٠٠١٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٤ ٢٠١٣

زيادة رأسمال 
املصرف من ٤٠٠ ا� ٦٠٠ 

مليون دينار 

زيادة رأسمال 
املصرف من ١٥٢ ا� 

٢٥٠ مليار دينار

زيادة رأسمال 
املصرف من ٦٠٠ ا� 

٧٥٠ مليون دينار 

زيادة رأسمال 
املصرف من ١٠٠ ا� ١٥٢ 

مليار دينار

زيادة رأسمال 
املصرف من ٧٥٠ ا� 
٩٣٧٫٥ مليون دينار 

زيادة رأسمال 
املصرف من ٥٠ ا� ١٠٠ 

مليار دينار

زيادة رأسمال 
املصرف من ٩٣٧٫٥ 
ا� ١,١٤٣ مليون دينار 

زيادة رأسمال 
املصرف من ٢٥ ا� ٥٠ 

مليار دينار 

زيادة رأسمال 
املصرف من ١,١٤٣ ا� 

٢٥ مليار دينار 
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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 ١٠%

جملس إدارة املصرف
أسماء السادة رئيس وأعضاء جملس إدارة املصرف املنتخبن وعدد األسهم اململوكة من قبلهم:

(�حقوق امللكية (بآالف الدنان
سعر االغالقاالرباح املوزعة توزيعات نقديةالربح قبل الضريبةحقوق املساهمنيالسنة املالية

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٠٫٣٤(٥,٦٧٠,٧٦٦)٢٠١٨٢٥٧,٧٦٦,٣٧٤

٢٠١٧٢٨٥,٧٠٤,٦٥٠٥,٨٢١,٣٧٥٥,٠٠٠,٠٠٠٠٫٤٧

٠٫٤١-٢٠١٦٢٨٧,٨٣٨,٨٨٢٢٧,٧٤٦,٤٠٩

٢٠١٥٢٦٤,٣٥٢,٦٧٦٤,٠٩٦,٩٧٥٥,٠٠٠,٠٠٠٠٫٥٥

(�االحتياطيات (بآالف الدنان
٢٠١٨٢٠١٧اسم احلساب

٣,٩٨٧,١٨٩ ٣,٩٨٧,١٨٩ إحتياطي إجباري

٣,٥٢٥,٣٧٤ ٤,٤١٢,٨٩٢ إحتياطي £اطر مصرفية عامة

(١٤٦,٧٤٠)(١١٧,٩٥٣)احتياطي التغ� ¥ القيمة العادلة

٢٤,٣٣٨,٨٢٨ (١,٥١٥,٧٥٤)االرباح غ� املوزعة

٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ احتياطي التوسعات

٣٥,٧٠٤,٦٥١ ٧,٧٦٦,٣٧٤ اجملموع

أعضاء »لس إدارة املصرف
املنصبعدد االسهم اململوكةا°عضاء االصليني

رئيس اجمللس٣٠٥,٣٧٠,١٨٩باسم خليل السا´

نائب رئيس اجمللس١٥٤,٦١٣,٦٦٤,٠٣٢  بنك املال االرد½ وميثله داوود ¹مد داوود الغول 

عضو أصيل١٦٦,٧٣٧,٩١٧من� احمد القوقا

عضو أصيل٢٤,٣٥٦,٧٨٨شريف عبد علي البطاط

عضو أصيل١٣٧,٢٢٢سردار مرزا ¹مود

عضو أصيل (املدير املفوض)٢,٠٠٠امين عمران ابو دهيم
عضو أصيل٥,٧١٧,٥٥٦خليل ابراهيم عبد الكرمي املشاهدي

العنوانرأسمال الشركةالنشاط الرئيسينوع الشركة اسم الشركة
١٠٠٪بغدادمليار دينار عراقيشركة وساطة لبيع وشراء االوراق املالية¹دودة املسؤوليةواحة النخيل

نسبة امللكية
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أعضاء �لس إدارة املصرف
املنصبعدد االسهم اململوكةا�عضاء االحتياط

عضو احتياط٣,٨١١,١٥٢عمر خلدون ساطع احلصري

عضو احتياط٢,٢٨٧,٠٢٢خلف جنم جاسم اجلنابي

عضو احتياط٦٩٨,١٢٥جواد كاظم يوسف احللفي   

عضو احتياط٢,٠٠٠عبد ا�م� وحيد ناصر ا�سدي

عضو احتياط٢,٠٠٠وثاب داود عبد اللطيف السعدي

عضو احتياط٢,٠٠٠عثمان عبيد كاطع حجام

قيمة املكافأة بالدينار العراقياسم العضو

٤,٠٠٠,٠٠٠طالل ف® الفيصل

٥,٠٠٠,٠٠٠داوود ·مد داود الغول (ممثل بنك املال)

٥,٠٠٠,٠٠٠امين عمران ابو دهيم

٥,٠٠٠,٠٠٠باسم خليل السا«

اجملموع الكلي

قيمة املكافأة بالدينار العراقياسم العضو

٢,٠٠٠,٠٠٠شريف عبد علي البطاط

٥,٠٠٠,٠٠٠سردار مرزا ·مود

٥,٠٠٠,٠٠٠من� احمد القوقا   

١,٠٠٠,٠٠٠خليل ابراهيم عبد الكرمي

٣٢,٠٠٠,٠٠٠

اجلنسيةاالسم

Âاردنيةشركة بنك املال ا�رد

اردنيةشركة بنك القاهرة عمان  

بحرينيةشركة بالفست

عراقيةعباس فاضل احمد الشمري  

النسبةعدد االسهم

٦١٫٨٥٪١٥٤,٦١٣,٦٦٤,٠٣٢

٩٫٩٪٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٫٠٠٪١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٫٠٠٪١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

•     يوجــد عقــد مــع الســيد شــريف البطــاط الســتئجار مبنــى لفــرع املصــرف يف حمافظــة البصــرة. )مــدة العقــد ثــالث ســنوات تنتهــي 
.)2018 يف 12/31/

مت عقــد )6( جلســات جمللــس اإلدارة خــالل عــام 2017، و قــررت الهيئــة العامــة يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 2018/07/23 منــح 
رئيــس وأعضــاء جملــس اإلدارة مكافــأة لــكل واحــد منهــم مببلــغ خمســة ماليــن دينــار عراقــي عــن أعمــال الســنة )٢٠١7( وحســب 

حضــور اجللســات.

املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أعضاء جملس اإلدارة

أسماء كبار مالكي األسهم )أكرث من %5(

تقرير جملس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي املصريف

س ا�دارة
�ل

ف
صر

اللجان الداخلية للم

اللجنة ائتمانية

ستثمار
جلنة اال

ت
ملعلوما

جلنة تقنية ا
ت

صاال
واالت

جلنة التدقيق

ت
هيال

س
جلنة الت

طر
خملا

جلنة إدارة ا

س ادارة
�ل

سر 
أمانة 

شارين
ست

مل
ا

طر
خملا

دائرة إدارة ا

دائرة االمتثال ومكافحة
سيل ا�موال

غ

سيل
دائرة االبالغ عن غ

ب
متويل ارها

ا�موال و

ادائرة لرقابة الداخلية

شرية
ملوارد الب

دائرة ا

الدائرة القانونية

ت
ملكافآ

ح وا
شي

¡
جلنة ال

حلوكمة
جلنة ا

سية
س

ملؤ
ا

ض
ملفو

ملدير ا
ا

شركة واحة النخيل

طاع ا�عمال
ض/ق

ملفو
ملدير ا

معاون ا

طاع الرقابة
ق

طاع ا�عمال
ق

طاع الدعم
ق

ملالية
ادارة ا

مراجعة ائتمان

صرفية
مل

سم التوعية ا
ق

هور
جلم

وحماية ا

طاع الدعم
ض/ق

ملفو
ملدير ا

معاون ا

ملركزية
ت ا

إدارة العمليا

دائرة تكنولوجيا
ت

ملعلوما
ا

الدائرة ادارية
سية

هند
وال

ت
خلدما

إدارة ا
صرفية

مل
ا

ادارة الدولية
ستثمار

خلزينة واال
وا

إدارة ائتمان
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العاملون يف املصرف:
بلــغ عــدد العاملــن يف املصــرف )353( موظفــً كمــا يف نهايــة العــام ٢٠١٨ مــن بينهــم )337( موظفــً مشــمولن بالضمــان 
ــن  ــرى للموظف ــنوية األخ ــع الس ــايل املناف ــغ إجم ــي، و بل ــار عراق ــف دين ــنوية )5،4٠٨،4١9( أل ــم الس ــوع رواتبه ــغ جمم ــي وبل االجتماع
)١،٠76،543( ألــف دينــار عراقــي متضمنــة مســاهمة يف الضمــان االجتماعــي بقيمــة ) 3١7،7٨٨( ألــف دينــار عراقــي. مقارنــة مــع 
عــدد العاملــن يف املصــرف ) 343 ( موظفــً كمــا يف نهايــة عــام ٢٠١7 جممــوع رواتبهــم الســنوية )5،5٢7،١64( ألــف دينــار عراقــي، 
و بلــغ إجمــايل املنافــع الســنوية األخــرى للموظفــن عــن العــام ٢٠١7 )١،4١٨،4١١( ألــف دينــار عراقــي متضمنــة مســاهمة يف الضمــان 

االجتماعي بقيمة )٢٨9،٨6٨( ألف دينار عراقي.         
 

إّن  املنافع واالمتيازات التي يحصل عليها العاملون  يف املصرف هي على النحو التايل :
•    راتب إضايف كل أربعة أشهر.

•    املساهمة يف الضمان االجتماعي.
•    منح املوظفن سلف وقروض شخصية وقروض إسكان بأسعار فائدة تفضيلية.

•    التأمن الصحي للموظف وعائلته والتأمن على احلياة للموظف.

تصنيف العاملني حسب التحصيل العلمي

تصنيف العاملني حسب الدرجات الوظيفية

العددالتحصيل العلمي

٥ماجست�

٢٣٦بكالوريوس

٢٠دبلوم

١٠اعدادية

٢٠متوسطة

٦٢ابتدائية

الرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٣٥٣اجملموع

االسم والعنوان الوظيفي �على خمسة موظفني من حيث الراتب الشهري
العنوان الوظيفياالسم

مدير االئتمان¡مد فخري خاطر

مدير دائرة الرقابة املاليةحسني علي ¡مد الزبيدي

مدير فرع - السليمانيةدالور نوري ¡مود اغا

مدير  فرع - البصرةماجد حميد صالح

مدير قسم ا�نظمة البنكيةرمي ¡مد اخلفاجي

ت

١

٢

٣

٤

٥

العنوان الوظيفي
٠املدير املفوض

٠مدير الشركة التابعة

٩مدير دائرة / فرع

٦معاون مدير دائرة / مدير قسم / مدير عالقات عمالء

١

١

١٤

١٣

٠ ٧٩

الفروع العنوان الوظيفياالدارة العامة
٢٢رئيس وحدة رئيس / خدمة زبائن / رئيس امناء صناديق

٢٣امني صندوق

٢٨موظف خدمة زبائن 

٨موظفي ادارة عامة / فروع
حارس / سائق / موظف خدمات / موزع بريد / 

استعالمات/  ارشيف

 اجملموع

 اجملموع ا¾جما½ للمصرف
٩٦

١٢

٠

٠

١٣٧

٣٥٣
٢٥٧

الفروع االدارة العامة

تقرير جملس اإلدارة
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قنوات وأساليب التدريب
ــر  ــه يقــوم باســتمرار بتطوي ــة التــي يعمــل علــى أساســها، فإن ــة والدولي ــري احمللي حرصــً مــن املصــرف علــى احلفــاظ علــى املعاي

ــاه. ــي أدن ــم التوضيح ــن يف الرس ــو مب ــا ه ــددة كم ــة متع ــوات تدريبي ــالل قن ــن خ ــه م ــارات موظفي ــة مه وتنمي

ــً  ــً تدريبي ــح برناجم ــا لتصب ــا وجمعه ــالل دجمه ــن خ ــل إآل م ــب ال يكتم ــن التدري ــا، ولك ــة بذاته ــاة منفصل ــة قن ــاة تدريبي ــرب كل قن وتعت
متكامــاًل يحــرص علــى تزويــد موظفــي املصــرف مبهــارات متطــورة ومعلومــات شــاملة وإعدادهــم للتعامــل مــع التحديــات التــي قــد 
يواجههــا املصــرف، إذ إّن  بعضهــا يعــزز املهــارات املتخصصــة مبجــال وظيفــي معــن، واألخــرى تطــور مهــارات أساســية يجــب 

علــى جميــع املوظفــن اكتســابها لتســهيل عملهــم وحتســن أدائهــم.

أهمية تقييم أثر التدريب والتطوير
ُيعــد تقييــم أثــر التدريــب والتطويــر أمــرًا ضروريــً لضمــان حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن الربامــج التدريبيــة حيــث يتــم مــن خاللــه تقييــم 
كفــاءة الربامــج وفاعليتهــا مــن خــالل تطويــر كفــاءات املوظفــن ومهاراتهــم لتحقيــق أهــداف املصــرف علــى نحــو أكــر فعاليــة ممــا 
يــؤدي إىل ادخــارات مســتقبلية كبــرية يف الوقــت والتكاليــف، كمــا يقــوم التقييــم بتحديــد االســراتيجيات اجلديــدة وصياغتهــا باســتمرار، 

ويســهم بالتــايل يف تطويــر املــوارد البشــرية.

تكمــن األهميــة األساســية لتقييــم الربامــج التدريبيــة يف أنهــا حتــدد اإليجابيــات - ليتمكــن املصــرف مــن االســتفادة منهــا وتطويرهــا 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى العمــل علــى معاجلــة أي ســلبيات ضمــن اخليــارات املتاحــة.

قنوات
واساليب
التدريب

تدريب � مكان 
العمل

التعليم االلك�و�

التنقل بني 
الوظائف

تبادل اخل�ات بني 
موظفي كابيتال 

بنك وموظفي 
املصرف

مراكز التدريب 
اخملصصة

مركز املصرف 
التدريبي � بغداد

دورات تطوير 
املهارات االساسية

تقرير جملس اإلدارة
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الدورات التي شارك بها موظفو البنك:
فيما يلي جدول يبن الدورات التي شارك بها موظفو املصرف:

احلوكمة املؤسسية:
ــمى  ــس اإلدارة تس ــن جمل ــة ع ــة منبثق ــكيل جلن ــي بتش ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــً بتعليم ــام ٢٠١7 والتزام ــة ع ــرف نهاي ــام املص ق
"جلنــة احلوكمــة املؤسســية" هدفهــا متابعــة تطبيــق دليــل احلوكمــة املؤسســية للمصــارف، حيــث ســيتم التعــاون مــع مؤسســة 

التمويــل الدوليــة )IFC( للمســاعدة يف تطبيــق الدليــل وفقــً ألفضــل املمارســات العامليــة بهــذا اخلصــوص.
والتزامً من املصرف بدليل احلوكمة فقد قمنا بنشر الدليل على املوقع اإللكروين للمصرف.

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

٢.      يتوىل مقرر اللجنة ضبط حماضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بحسب الصالحيات املمنوحة لها.
3.      يعرض رئيس اللجنة حماضر اجتماعاتها وتوصياتها على جملس اإلدارة للتصويت عليها.

4.      تتعهد اللجان بتقدمي تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إىل جملس اإلدارة.
 5.      يتــم تشــكيل اللجــان املؤقتــة بقــرار مــن اجمللــس أو بطلــب مــن البنــك املركــزي العراقــي ويحــدد القــرار تشــكيل اللجنــة ونطــاق

          عملها ومسؤولياتها واملدة املطلوبة إلجناز عملها.

اإلطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة:
١.        علــى اجمللــس تشــكيل جلــان مــن بــن أعضــاء اجمللــس يحــدد أهدافهــا ويفوضهــا بصالحيــات مــن قبلــه، مــع االلتــزام بعــدم 
ــدون تصويــت جملــس إدارة املصــرف، كمــا ينبغــي علــى اجمللــس أّن يقــوم باملتابعــة املســتمرة  اتخــاذ قــرارات مبفردهــا ب
ألعمــال اللجــان للتأكــد مــن فاعليــة دورهــا ذلــك مــع إمكانيــة دمــج بعــض اللجــان وفقــً لتناســب اختصاصاتهــا شــريطة أّن ال 

يكــون هنالــك تعــارض بــن واجبــات ومســؤوليات هــذه اللجــان.
٢.      ضمــان ســهولة حصــول اللجــان علــى املعلومــات الكافيــة مــن اإلدارة، كمــا ميكــن ألي جلنــة احلصــول علــى االستشــارات والدعم 

الفنــي مــن مصــادر خارجيــة علــى أّن يكــون ذلــك بعلــم وموافقــة اجمللــس.
3.     يجــب مراعــاة الشــفافية يف تشــكيل اللجــان مــع اإلفصــاح عــن أســماء أعضائهــا يف التقريــر الســنوي للمجلــس وعــن اللجــان 

التــي كّونهــا اجمللــس وآليــة عملهــا ونطــاق إشــرافها.
4.      يجب مراعاة التخصص واخلربة واحلياد وعدم تعارض املصالح يف تشكيل اللجان.

5.      متابعة اللجان املرتبطة مبجلس اإلدارة وعرض تقاريرها ونتائجها على رئيس اجمللس.
6.     يجــب أّن  يتوفــر لــكل جلنــة ميثــاق داخلــي يبّيــن مهامهــا ونطــاق عملهــا وإجراءاتهــا مبــا يشــمل كيفيــة إعــداد التقاريــر جمللــس 

اإلدارة، ومــا هــو املتوقــع مــن أعضــاء جملــس اإلدارة مــن عضويتهــم يف تلــك اللجــان.
7.      يجــب علــى املصــرف تزويــد البنــك املركــزي العراقــي بقائمــة تشــمل جميــع اللجــان التابعــة لعمــل اجمللــس ومهامهــا 

وإجــراءات عملهــا وأســماء أعضائهــا.
٨.      بقــوم باختيــار مقــرر اللجنــة املنبثقــة عــن اجمللــس إمــا أمــن ســر اجمللــس أو أي موظــف تنفيــذي تختــاره اللجنــة عــدا مديــر 

القســم اخملتــص بأعمــال اللجنــة املعنيــة.
9.      يجب أّن يكون رأس كل جلنة يتم تشكيلها عضو جملس إدارة مستقل.

أعضاء �لس إدارة املصرف
عدد املشاركنيعدد الدورات نوع الدورة التدريبية

٢٧٤١٦دورات مراكز تدريب املصرف

٨١٥٧دورات �لية داخل العراق

٩٥٤دورات خارج العراق

٤٤شهادات مهنية متخصصة

٤٨٦٣١اجملموع

تقرير جملس اإلدارة
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ف، من حق اللجنة التحقيق والبح
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ــة  ــهم املرهون ــي واألس ــتفيد احلقيق ــرف واملس ــمال املص ــن رأس ــرث م ــون 1% أو أك ــن ميلك ــاهمني الذي ــماء املس أس
كمــا يف 2018/12/31

املستفيد احلقيقياألسهم املرهونةالنسبةعدد األسهماجلنسيةاسم املساهم

شركة مساهمة -154,613,664,03261.85األردنيةشركة بنك املال األردين
خاصة

شركة مساهمة -24,750,000,0009.90األردنيةشركة بنك القاهرة عمان
خاصة

شركة االتصاالت -12,500,000,0005.00البحرينيةشركة بالفست 2 ش.ش.و
الفلسطينية )بالتل(

نفسه-12,500,000,0005.00العراقيةعباس  فاضل احمد الشمري

FCP FUND I

فرسان كابيتال -9,068,751,6203.63جزر كاميان
 ،IFC( وشركاه

صندوق استثمار 
أموال الضمان، شركة 

العليان للتمويل، 
شركة فرسان كابيتال 

لإدارة(.

نفسه-7,911,277,8883.16العراقيةرعد ابراهيم حسن علوان البدري

نفسه-7,875,405,5443.15العراقيةحمد ياسر حمسن املوسوي

شركة مساهمة -5,000,000,0002.00العراقيةمصرف اخلليج التجاري
خاصة

نفسهمرهونة جزئي3,341,609,6271.34ًالعراقيةزيد فواد عبداهلل حممود كبة

تقرير جملس اإلدارة
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ت العملية
ربا

خل
ا

ضو 
ساهمة الع

مقدار م
ف

صر
مل

سمال ا
يف رأ

س
جملل

جلان ا
يف 

ضوية 
الع

ن
خ التعي

تاري
يف 

ها 
شغل

ضوية ي
أية ع

ت أخرى
شركا

س 
جمال

مكافأة بجميع 
صل 

ي ح
ها الت

شكال
أ

ف
صر

مل
ها من ا

علي

1
سم خليل 

با
مل

سا
مل ال

سا
س 

جمل
س 

رئي
اإلدارة

سة كيميائية 
س هند

بكالوريو
ف -جامعة لندن 

شر
مع مرتبة ال

Im
perial collage

ضمان 
سة العامة لل

س
ملؤ

س إدارة ا
جملل

سً 
عمل رئي

يف األردن، كما عمل 
ك 

س جمعية البنو
ي ورئي

االجتماع
س 

ب رئي
ص

شغل من
وزيرًا للمالية ثم وزيرًا للعمل، وي

ى اآلن
ملال األردين منذ عام 2010 وحت

ك ا
س إدارة بن

جمل

305,3
70,189

س 
سية، ورئي

س
ملؤ

حلوكمة ا
جلنة ا

س 
رئي

جلنة التدقيق، 
ضو 

طر، وع
خملا

جلنة إدارة ا
ت

ملكافآ
ح وا

شي
ر

جلنة ال
ضو 

وع

٢٠١6/٠5/٢6

2
ملال 

ك ا
بن

ميثله 
األردين و

حممد 
داود 

داود الغول

س 
ب رئي

نائ
س اإلدارة

جمل
هادة 

ش
ى 

صل عل
ملمثل حا

ا
سبة  

حملا
يف ا

س  العلوم  
بكالوريو

ري  
ست

جلامعة األردنية، وماج
من ا

يف إدارة  األعمال  من  جامعة  
ب  قانوين  معتمد 

س
حما

كواورادو، و
CPA

سون 
شركة آرثر آندر

يف 
ت 

سابا
ملمثل كمدقق ح

عمل ا
شركة 

ملايل ل
ملدير ا

ساعد ا
ي ١995-١997، ثم م

- دب
شبه 

ط و
س

شرق األو
شمال أفريقيا وال

ري ل
ربج

شلم
شارًا 

ست
ي ١997-٢٠٠٠، ثم عمل م

هندية – دب
القارة ال

س 
سا

KPM – تك
G يف

ضريبية 
ملالية وال

شؤون ا
دوليً لل

يف 
ملايل 

س ا
ب الرئي

ب نائ
ص

شغل من
٢٠٠3، كما 

-٢٠٠٠
س 

ب الرئي
٢٠٠3-٢٠٠٨، ثم نائ

ي 
ك العرب

جمموعة البن
ك 

جمموعة البن
يف 

ستثمار 
ط واال

طي
التنفيذي للتخ

ملايل 
ملدير ا

س التنفيذي/ا
ي ٢٠٠٨-٢٠١٢، ثم الرئي

العرب
شغل حاليً 

ى عام ٢٠١6، وي
ي حت

ك العرب
جمموعة البن

يف 
ضة

ت القاب
شركة أمانا

يف 
ملايل 

ملدير ا
ب ا

ص
من

154,613
,664,03

2
طر

خملا
جلنة إدارة  ا

ضو 
ع

٢٠١6/٠5/٢6

3
ري احمد 

من
حممد القوقا

س 
هادة بكالوريو

ش
ى 

صل عل
حا

ريان
ط

سة 
هند

ت منذ عام 
شركا

س إدارة ومدير عام لعدة 
جمل

س 
رئي

ى تاريخه
1982 وحت

166,73
7,917

جلنة التدقيق
س 

رئي
٢٠١6/٠5/٢6

4
سردار مرزا 

حممود اردالن
س 

جمل
ضو 

ع
إدارة

س 
هادة بكالوريو

ش
ى 

صل عل
حا

صيدلة )بغداد(
ي ووزارة 

ث العلم
س البح

جمل
يف 

ربة تزيد عن 20 عامً 
خ

صحة
ال

13
7,222

ضو 
ت، وع

ملكافآ
ح وا

شي
ر

جلنة ال
س 

رئي
جلنة 

ضو 
سية، وع

س
ملؤ

حلوكمة ا
جلنة ا

طر
خملا

إدارة ا

٢٠١6/٠5/٢6
شركة 

س ادارة ال
جمل

س 
رئي

ت 
ضادا

مل
صناعة ا

العربية ل
ها )اكاي( 

ستلزمات
حليوية وم

ا
س ادارة 

جمل
س 

ب رئي
ونائ

ت 
صناعا

شركة العربية ل
ال

ها 
ستلزمات

االدوية وم
مييا(.

)اكد

5
ف عبد 

شري
ط

طا
ي الب

عل
س 

جمل
ضو 

ع
إدارة

س 
هادة بكالوريو

ش
ى 

صل عل
حا

صاد
إدارة واقت

رجل أعمال
24,3

56,788
ت

ملكافآ
ح وا

شي
ر

جلنة ال
ضو 

ع
٢٠١6/٠5/٢6

6
خليل إبراهيم 

مي 
عبد الكر

شاهدي
مل

ا

س 
جمل

ضو 
ع

إدارة
س 

هادة بكالوريو
ش

ى 
صل عل

حا
يف جامعة 

قانون من كلية القانون 
صاء من 

س إح
بغداد، وبكالوريو

يف جامعة 
صاد 

كلية اإلدارة واالقت
صرية

ستن
مل

ا

شركة 
يف 

خملزنية 
ت ا

سابا
حل

سم ا
سابقً مدير ق

عمل 
شارًا 

ست
حلوم الدواجن، ويعمل حاليً م

ري
ض

شمال لتح
ال

سبانية فرع العراق 
سبتال اإل

ف هو
شركة الي

قانونيً ل
حتاد للتجار العامة 

ض اال
شركة أر

شارًا قانونيً ل
ست

وم
شارة واإلعمار 

ست
ي لال

ب العراق
ملكت

شركة ا
ومدير إدارة 
فرع العراق

5,717,556
ضو 

سية، وع
س

ملؤ
حلوكمة ا

جلنة ا
ضو 

ع
جلنة التدقيق

٢٠١٨/١١/١١

7
مين عمران 

ا
هلل أبو 

عبدا
دهيم

س 
جمل

ضو 
ع

ملدير 
إدارة / ا

ض
ملفو

ا

س 
هادة البكالوريو

ش
ى 

صل عل
حا

جلامعة 
سبة من ا

حملا
يف ا

يف 
ري 

ست
ملاج

األردنية. ودرجة ا
سبة والعلوم اإلدارية من 

حملا
ا

ى 
صل عل

ملتحدة. وحا
ململكة ا

ا
 CPA و  JCPA هنية

مل
ت ا

هادا
ش

ال
CPM

CBM و 
CM و 

A  و CFM
و 

ملالية 
يف اإلدارة ا

ربة ما يزيد عن 21 عامً 
خل

ك من ا
ميتل

يف 
ب إدارية 

ص
سابقً عدة منا

شغل 
ث 

صرفية، حي
مل

وا
س الرقابة 

ملالية، كان آخرها رئي
ت ا

سا
س

ملؤ
العديد من ا

ي 
ضمان االجتماع

ستثمار أموال ال
صندوق ا

يف 
ملالية 

ا
ملال األردين

ك  ا
وبن

2,000
٢٠١٨/٠4/١5

تقرير جملس اإلدارة



24

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  
ط

تيا
الح

ة ا
دار

 اإل
س

جمل
اء 

ض
أع

ت
عا

ما
جت

 اال
ذه

 ه
يف

ضو 
 ع

كل
ور 

ض
 ح

ت
مرا

دد 
وع

ه 
عن

ة 
ثق

ملنب
ن ا

جا
الل

ة و
دار

 اإل
س

جمل
ت 

عا
ما

جت
د ا

تعد
سم

اال
ت

هال
ملؤ

ا
ية

مل
لع

ت ا
ربا

خل
ا

يف 
ضو 

لع
ة ا

هم
سا

 م
دار

مق
ف

صر
مل

ل ا
ما

س
رأ

ن
عي

الت
خ 

اري
ت

س 
جمال

يف 
ها 

غل
ش

ة ي
ضوي

 ع
ية

أ
رى

أخ
ت 

ركا
ش

١
ري

ص
حل

ع ا
ط

سا
ن 

دو
خل

مر 
ع

سة
ند

 ه
س

ريو
الو

بك
اء 

ضي
ة ال

رك
ش

ة و
كم

حل
ة ا

دوي
ة أ

رك
ش

مة
عا

ة ال
جار

للت
ع 

ط
سا

ال
3

,٨
١١,١

5٢
٢٠

١٨
/٠

4/
١5

رة 
جا

للت
ع 

ط
سا

ء ال
ضيا

ة ال
رك

ش
مة

عا
ال

٢
ي 

ناب
جل

م ا
س

جا
م 

جن
ف 

خل
ايل

لع
ة ا

اري
كرت

س
د ال

ه
مع

اع
دف

ة ال
زار

يف و
اء 

لو
٢,

٢٨
7,

٠٢
٢

٢٠
١٨

/٠
4/

١5

3
ي

لف
حل

ف ا
س

 يو
ظم

 كا
واد

ج
ون

قان
س 

ريو
الو

بك
رة 

وزا
ة و

جار
الت

رة 
وزا

يف 
م 

عا
ير 

مد
س 

جملل
م 

عا
ن ال

ألم
ن ا

او
مع

ل و
نق

ال
ف 

صر
 م

يف
ين 

انو
ر ق

شا
ست

وم
اء 

زر
الو

ت
نوا

س
 ١٠ 

دة
مل

ار 
ثم

ست
اال

69
٨,

١٢5
٢٠

١٨
/٠

4/
١5

ة 
رك

ش
رة 

إدا
س 

جمل
س 

رئي
ور

تم
ع ال

صني
ت

4
ود 

 دا
ف

طي
الل

د 
عب

ود 
 دا

ب
وثا

دي
سع

ال
اد

ص
قت

 اال
يف

ة 
دول

اة 
ور

كت
د

ت 
ارا

ش
ست

 اال
يف

ة 
رك

ش
ير 

مد
ية

نون
قا

وال
ة 

دي
صا

قت
اال

٢,
٠٠٠

٢٠
١٨

/٠
4/

١5

5
دي

س
 األ

صر
د نا

حي
ري و

ألم
د ا

عب
ون

قان
س 

ريو
الو

بك
ة 

كم
حمل

يف ا
ة 

يزي
مت

ة 
هيئ

ضو 
ع

ية
اق

عر
ة ال

ائي
جلن

ا
٢,

٠٠٠
٢٠

١٨
/٠

4/
١5

6
ام

حج
ع 

ط
 كا

يد
عب

ن 
ما

عث
ون

قان
س 

ريو
الو

بك
رة 

وزا
يف 

ة 
وني

قان
ة ال

ائر
لد

ر ا
دي

م
ية

خل
دا

ال
٢,

٠٠٠
٢٠

١٨
/٠

4/
١5

ت
سم

اال
)6

س )
جملل

ت ا
عا

ما
جت

د ا
عد

ع 
ما

جت
ر ا

ضو
 ح

ت
مرا

دد 
ع

س
جملل

ا

ق 
قي

تد
ة ال

جلن
ت 

عا
ما

جت
د ا

عد
)4

(
ة 

جلن
ع 

ما
جت

ر ا
ضو

 ح
ت

مرا
دد 

ع
يق

دق
الت

رة 
إدا

ة 
جلن

ت 
عا

ما
جت

د ا
عد

)4
ر )

ط
خملا

ا
رة 

إدا
ع 

ما
جت

ر ا
ضو

 ح
ت

مرا
دد 

ع
طر

خملا
ا

ح 
شي

ر
ة ال

جلن
ت 

عا
ما

جت
د ا

عد
)١(

ت 
فآ

كا
مل

وا
ع 

ما
جت

ر ا
ضو

 ح
ت

مرا
دد 

ع
ت

فآ
كا

مل
 وا

ح
شي

ر
ال

ة 
كم

حلو
ة ا

جلن
ت 

عا
ما

جت
د ا

عد
)١(

ة 
سي

س
ملؤ

ا
ع 

ما
جت

ر ا
ضو

 ح
ت

مرا
دد 

ع
ية

س
س

ملؤ
ة ا

كم
حلو

ا

١
١ مل 

سا
مل ال

سا
ل 

خلي
م 

س
با

6/
6

4/
3

 
4/

4

٢
ود

 دا
له

ميث
ين و

رد
 األ

ال
مل

ك ا
 بن

٢ ل 
غو

د ال
داو

د 
حمم

5/
5 

٢/
٢ 

4/
4

3
3

قا 
قو

د ال
حمم

د 
حم

ري ا
من

6/
5

4/
4

4/
٢ 

١/
١

١/
١

4
4 ن 

دال
 ار

ود
حمم

زا 
مر

ار 
رد

س
6/

6
١/

١ 
4/

٢ 
١/

١
5

ط
طا

الب
ي 

عل
د 

عب
ف 

شري
6/

3

6
مي

كر
د ال

عب
م 

هي
برا

ل إ
خلي

 
5 ي 

هد
شا

مل
ا

١/
١ 

١/
١ 

7
6 م 

هي
و د

هلل أب
دا

عب
ن 

مرا
 ع

مين
ا

6/
6

١/
١ 

١/
١

٨
7 ل 

ص
في

ل ال
ص

في
رن 

ل ف
طال

5/
5 

١/
٠

١/
٠

 ٢٠
١٨

/٠
3

/٢
ن 9

 م
رة

لف
ل ا

خال
ق 

قي
تد

ة ال
جلن

يف 
ضو 

 ع
مل:

سا
م ال

س
د با

سي
- ال

١
.٢

٠١٨
/١

٢/
3

ة ١
غاي

ول
.٢

٠١٨
/٠

3
/٢

يف 9
ين 

رد
 األ

ال
مل

ك ا
لبن

ال 
ممث

ه 
يين

تع
مت 

ل: 
غو

د ال
داو

د 
سي

- ال
٢

.٢
٠١٨

/١
١/

ة ١١
غاي

 ول
٢٠

١٨
/٠

3
/٢

ن 9
 م

رة
لف

ل ا
خال

ق 
قي

تد
ة ال

جلن
يف 

ضو 
 ع

    
  

.٢
٠١٨

/٠
3

/٢
خ 9

اري
ى ت

حت
طر 

خملا
ة ا

دار
ة إ

جلن
يف 

ضو 
 ع

قا:
قو

ري ال
من

د 
سي

- ال
3

.٢
٠١٨

/٠
3

/٢
خ 9

اري
ى ت

حت
ق 

قي
تد

ة ال
جلن

يف 
ضو 

 ع
زا:

مر
ار 

رد
س

د 
سي

- ال
4

.٢
٠١٨

/١
١/

يف ١١
ال 

صي
وًا أ

ض
 ع

نه
عيي

مت ت
ي: 

هد
شا

مل
ل ا

خلي
د 

سي
- ال

5
.٢

٠١٨
/١

٢/
3

ة ١
غاي

 ول
٢٠

١٨
/١

١/
ن ١١

 م
رة

لف
ل ا

خال
ق 

قي
تد

ة ال
جلن

يف 
ضو 

 ع
    

  

خ 
اري

ى ت
حت

ق 
قي

تد
ة ال

جلن
يف 

ضو 
 ع

م:
هي

و د
ن أب

مي
د أ

سي
- ال

6
.٢

٠١٨
/٠

3
/٢

9
يف 

س 
جملل

ة ا
س

رئا
ن 

 م
ته

قال
ست

م ا
قد

رن: 
لف

ل ا
طال

د 
سي

- ال
7

.٢
٠١٨

/١
١/

١١

تقرير جملس اإلدارة



25

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  

بيئة الضبط والرقابة الداخلية

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إّن  جملــس اإلدارة مســؤول عــن اعتمــاد وتطبيــق أنظمــة رقابــة داخليــة لــدى املصــرف قــادرة علــى ضمــان وحتقيــق دقــة 

ونزاهــة البيانــات املاليــة وااللتــزام بالقوانــن والتشــريعات والتعليمــات الســارية.

ــة  ــة ببيئ ــب املتعلق ــة اجلوان ــي كاف ــة تغط ــا اإلدارة التنفيذي ــة تضعه ــات وأنظم ــاد سياس ــد مت اعتم ــار فق ــذا اإلط ويف ه
ــة  ــم مراجع ــث يت ــا، حي ــة عنه ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــؤولية جمل ــا ومس ــث تعريفه ــن حي ــة م ــة الداخلي ــط والرقاب الضب
ــر ووحــدات رقابيــة جديــدة أو تدعيــم  ــة الداخليــة ســنويً وذلــك مــن خــالل اســتحداث دوائ وتعديــل أنظمــة الضبــط والرقاب
الدوائــر والوحــدات الرقابيــة القائمــة، وتقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بالتأكــد مــن التــزام الدوائــر والفــروع بهــذه األنظمــة.

التدقيق الداخلي
التدقيــق الداخلــي وظيفــة مســتقلة تهــدف إىل مســاعدة املصــرف يف حتقيــق أهدافــه مــن خــالل تقــدمي خدمــات تأكيديــة 
واستشــارية تتســم باالســتقاللية واملوضوعيــة وذات قيمــة مضافــة ولتحســن عمليــات املصــرف باســتخدام أســلوب 
منهجــي ومنظــم لتقييــم فعاليــة وكفــاءة أنظمــة إدارة اخملاطــر والرقابــة الداخليــة واحلاكمية املؤسســية لــدى املصرف،

االستقاللية:
تتبــع الدائــرة وظيفيــاً وبشــكل مباشــر إىل جلنــة التدقيــق واالمتثــال املنبثقــة عــن جملــس اإلدارة، وإداريً إىل املديــر املفوض 

للمصــرف واليجــوز إســناد أعمال تنفيذيــة إىل دائــرة التدقيق.

نطاق العمل:
ــات ونشــاطات ومراكــز عمــل املصــرف مبــا فيهــا ــة كافــة عملي ــة الداخلي ــرة التدقيــق والرقاب  •    يغطــي نطــاق عمــل دائ

      النشاطات املسندة جلهات خارجية والشركات التابعة له.
 •    يشــتمل نطــاق عمــل الدائــرة علــى حتديــد مــا إذا كانــت أنظمــة وعمليــات الرقابــة الداخليــة، وإدارة اخملاطــر، واحلاكميــة

      املؤسسية قد مت تصميمها وتنفيذها كما هو خمطط له، وأنها كافية وتعمل بكفاءة وفاعلية.

املهام الرئيسية:
إّن  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.

ــات ــاطات والعملي ــال والنش ــق األعم ــن تدقي ــر تضم ــى اخملاط ــة عل ــنوية مبني ــق س ــة تدقي ــذ خط ــة تنفي ــداد ومتابع  •    إع
       حســب أهميتهــا ومســتوى التعــرض للمخاطــر، وللتأكــد مــن كفــاءة وفعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة للحــد مــن اخملاطــر

      التي قد يواجهها املصرف.
 •    إعــداد وإصــدار تقريــر تدقيــق فــوري يتضمــن املالحظــات الهامــة الناجتــة عــن تنفيــذ برامــج تدقيــق نشــاطات وأعمــال

      املصرف والشركات التابعة وتقدمي التوصيات الالزمة لتحسن هذه العمليات وتالفيها مستقباًل.
 •    إعــداد وتطبيــق نظــام ملتابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق القائمــة لــدى مراكــز العمــل اخملتلفــة،  ورفــع تقاريــر دوريــة

      إىل جلنة التدقيق واالمتثال بنتائج هذه املتابعة.
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كافيــة، وخــربات  ومعــارف  ومهــارات  معلومــات  وميتلكــون  مؤهلــن  تدقيــق  موظفــي  وجــود  علــى  احملافظــة    • 
       وشــهادات مهنيــة متخصصــة تتناســب مــع متطلبــات ميثــاق التدقيــق الداخلــي، مــع رصــد اخملصصــات الكافيــة

      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:
لتمكــن مديــر وموظفــي التدقيــق والرقابــة الداخليــة مــن تنفيــذ املهــام والواجبــات املوكلــة لهــم فقــد مت تخويلهــم 

التاليــة: بالصالحيــات 
•    الوصول وبدون قيود إىل التقارير والسجالت والعمليات وإىل جميع ممتلكات املصرف وشركاته التابعة.

•    االتصال مع جميع موظفي املصرف وشركاته التابعة.
 •    االتصــال بحريــة تامــة مــع رئيــس جملــس اإلدارة ورئيــس وأعضــاء جلنــة التدقيــق واالمتثــال واملدقــق اخلارجــي ومراقــب

      االمتثال يف املصرف.
 •    طلــب مســاعدة أي موظــف يف املصــرف أو الشــركات التابعــة عنــد تنفيــذ عمليــة التدقيــق وطلــب مســاعدة أي خبــري
       مــن داخــل املصــرف، ويف حــال احلاجــة خلبــري مــن خــارج املصــرف يتــم ذلــك بعــد املوافقــة املســبقة للجنــة التدقيــق

      واالمتثال.

 التدقيق اخلارجي
ــا  ــوم به ــة يق ــي عملي ــرف وه ــس إدارة املص ــة جمل ــى توصي ــاء عل ــة بن ــة  العام ــل الهيئ ــن قب ــي م ــق اخلارج ــن املدق يع
املدقــق املســتقل بفحــص القوائــم املاليــة والســجالت احملاســبية بهــدف إعطــاء رأي عــن مــدى عدالــة القوائــم املاليــة 
 International Financial ــة ــة الدولي ــر املالي ــري التقاري ــا معاي ــي حددته ــات الت ــرف باإلفصاح ــزام املص ــابات والت واحلس

Reporting Standards IFRS  وتعليمــات البنــك املركــزي والتشــريعات والتعليمــات األخــرى ذات العالقــة.

كمــا وصــدرت تعليمــات مــن البنــك املركــزي العراقــي بخصــوص رفــع مســتوى أداء التدقيــق اخلارجــي بشــكل فاعــل وذلــك 
.)Joint Audit( بتدقيــق حســابات املصــارف مــن قبــل إثنــن مــن مراقبــي احلســابات وفقــً ألســلوب التدقيــق املشــرك

يوجــد عقــد مــربم مــن قبــل البنــك األم )بنــك املــال األردين( مــع شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــر لتدقيــق القوائــم املاليــة 
للمصــرف األهلــي العراقــي ألغــراض توحيدهــا مــع القوائــم املاليــة جملموعــة بنــك املــال.

دائرة االمتثال ومكافحة غسل األموال
إدارة االمتثــال، هــي إدارة مســتقلة، تتبــع إىل جلنــة االمتثــال املنبثقــة عــن جملــس إدارة املصــرف وعلــى اتصــال مباشــر، 
وتتضمــن مســؤولياتها التحقــق مــن امتثــال املصــرف للمتطلبــات الرقابيــة بشــكل عــام ومتطلبــات مكافحــة غســل 

ــل اإلرهــاب بشــكل خــاص. األمــوال ومتوي

ــن  ــرف للقوان ــال املص ــدى امتث ــن م ــتقل م ــق املس ــا يف التحق ــام بدوره ــام ٢٠١٨ بالقي ــالل ع ــال خ ــتمرت إدارة االمتث اس
والتعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن كافــة اجلهــات الرقابيــة، باإلضافــة إىل املمارســات الفضلى الصادرة عن املؤسســات 
الدوليــة املرتبطــة بالقطــاع املصــريف واملــايل والتعامــل مــع آخــر املســتجدات يف األســواق املتغــرية التــي يعمــل بهــا 

وذلــك لتجنــب تعــرض املصــرف ألي خماطــر رقابيــة أو التأثــري ســلبً علــى ســمعة املصــرف.
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باإلضافــة لذلــك، فقــد قامــت إدارة االمتثــال خــالل عــام ٢٠١٨ باتخــاذ عــدد مــن اخلطــوات لتعزيــز وترســيخ مســتويات االمتثــال 
وهي:

 •    رفــد إدارة االمتثــال مبديــر ومعــاون لقســم االمتثــال ذو خــربة وكفــاءة للعمــل علــى تنفيــذ مهــام ومســؤوليات االمتثــال
      يف املصرف استكمااًل لدور إدارة االمتثال يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ــة ــة ومكافح ــات الرقابي ــات اجله ــال ملتطلب ــة االمتث ــرف بأهمي ــي املص ــة موظف ــل وتوعي ــة لتأهي ــات تدريبي ــد ورش  •    عق
       غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، لتعزيــز ثقافــة االمتثــال لــدى املوظفــن ومســاندة إدارة االمتثــال يف أداء مســؤولياتها

      بالشكل األمثل.
 •    متابعــة تطويــر سياســات وإجــراءات عمــل املصــرف أو حتديثهــا مــن قبــل اجلهــات املعنيــة يف املصــرف لتتوافــق مــع

      املتغريات يف متطلبات اجلهات الرقابية يف العراق وخاصة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 •    العمــل علــى إدخــال أنظمــة آليــة الهــدف منهــا تعزيــز قــدرات املصــرف علــى متابعــة ومراقبــة مــدى االلتــزام بتعليمــات

      اجلهات الرقابية اخملتلفة.
•     اســتمرار العمــل علــى تطويــر ورفــع كفــاءة أنظمة مكافحة غســل األموال ومتويــل اإلرهاب حلماية املصــرف واالقتصاد

      الوطني من إساءة استخدام القطاع املايل من قبل األشخاص واجلهات اخلارجة عن القانون.

دائرة إدارة اخملاطر
يعتــرب النظــام العــام إلدارة اخملاطــر ومتابعتهــا والتخفيــف منهــا وااللتــزام بتعليمــات اجلهــات الرقابيــة وجلنــة بــازل 
ــة  ــان املنبثق ــس اإلدارة واللج ــن جمل ــداءًا م ــرف ابت ــددة يف املص ــات متع ــالل جه ــن خ ــركة م ــاملة ومش ــؤولية ش مس

عنــه، مثــل جلنــة اخملاطــر الداخليــة، إضافــة إىل  جميــع دوائــر وفــروع املصــرف.

تقــوم دائــرة إدارة اخملاطــر، وهــي دائــرة مســتقلة تتصــل بلجنــة إدارة اخملاطــر املنبثقــة عــن جملــس اإلدارة بخط متصل 
ــز مهامهــا وحســب السياســات املعتمــدة يف التعــرف علــى اخملاطــر  ــر املفــوض بخــط متقطــع، بركي وتتصــل باملدي
القائمــة واحملتملــة )املاليــة وغــري املاليــة( وكيفيــة التعامــل معهــا ورفــع التقاريــر والتوصيــات الالزمــة بشــكل دوري، مبــا 

يســاهم يف حتقيــق املصــرف ألهدافــه االســراتيجية.

أنواع اخملاطر الرئيسية التي قد يتعرض لها املصرف:
 •    خماطــر االئتمــان: هــي اخملاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه املصــرف

      مما يؤدي إىل حدوث خسائر.
 •    خماطــر الســوق: هــي خماطــر التذبــذب والتغــري يف القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لــألدوات املاليــة نتيجــة للتغــري
       يف أســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة والعمــالت واألســهم، إذ تنشــأ خماطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحــة

      يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف األسهم واألوراق املالية.
ــالزم يف ــل ال ــري التموي ــى توف ــرف عل ــدرة املص ــدم ق ــة ع ــن احتمالي ــأ ع ــي تنش ــر الت ــي اخملاط ــيولة: وه ــر الس  •    خماط
       أي )موقــع جغــرايف أو عملــة أو وقــت( لتأديــة التزاماتــه يف تواريــخ اســتحقاقها، أو متويــل نشــاطاته بــدون حتمــل تكاليف

      مرتفعة أو حدوث خسائر.
 •    اخملاطــر التشــغيلية/ العمليــات: وهــي خماطــر حــدوث خســارة قــد تكــون ناجتــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة اإلجــراءات
     الداخليــة أو العنصــر البشــري أو األنظمــة أو الناجتــة عــن أحــداث خارجيــة. كمــا وتنــدرج كل مــن اخملاطــر القانونيــة

      واالسراتيجية وخماطر السمعة ضمن اخملاطر التشغيلية ولغايات إدارتها.
السياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة واخلاصة بإدارة اخملاطر:
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•    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.

يتــم بشــكل دوري إعــداد تقاريــر  ورفعهــا وتقــدمي التوصيــات الالزمــة فيهــا إىل جلنــة إدارة اخملاطــر الداخليــة التــي مت 
ــدف إدارة  ــالزم به ــراء ال ــرف وإج ــا املص ــرض له ــد يتع ــي ق ــر الت ــم اخملاط ــة بأه ــه اإلدارة التنفيذي ــالع وتوجي ــاءها إلط إنش
هــذه اخملاطــر والســيطرة عليهــا، وعلــى اجلانــب اآلخــر، يتــم بشــكل يومــي مراقبــة خماطــر الســيولة خملاطــر الســيولة 

ــان. ــر االئتم وخماط

كمــا ويقــوم املصــرف بتقــدمي الدعــم الــالزم لدائــرة إدارة اخملاطــر، وتطويــر منهجيــات العمــل، إىل جانــب إرفادهــا بالكــوادر 
املؤهلــة وذلــك لتمكينهــا مــن القيــام بأعمالهــا بشــكل كفــؤ.

إجنازات دائرة اخملاطر خالل عام ٢٠١٨:
•    تطبيق نظام التصنيف االئتماين )Moody's( لتقييم اخملاطر االئتمانية للعمالء.

•    تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية CRSA اخلاص مبخاطر العمليات / التشغيل.
•    تطبيق أداة اختبارات األوضاع الضاغطة حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.

ــدل ــال املع ــى رأس امل ــد عل ــب العائ ــق نس ــالل تطبي ــن خ ــر م ــى اخملاط ــي عل ــاين املبن ــعري االئتم ــوم التس ــي مفه  •    تبن
.)RAROC( باخملاطر      

.PCI DSS احلصول على شهادة    •
.SWIFT تطبيق جميع الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى مع وتعكس تعليمات    •

•    إنشاء مصفوفة الصالحيات على األنظمة البنكية.

يتطلع املصرف خالل العام ٢٠١9 إىل القيام بشكل رئيسي مبا يلي:
.)IFRS9( التحضري لتطبيق املعيار احملاسبي    •

•    التحضري لتطبيق معيار بازل 3.
•    استكمال تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية CRSA اخلاص مبخاطر العمليات / التشغيل.

.ISO270001 استكمال تطبيق مشروع تصنيف أصول املعلومات حسب متطلبات    •
•    بناء وحتديد ومراقبة مؤشرات األداء Key Risk Indicators  على مستوى املصرف.
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السياسات واإلجراءات
قــام املصــرف خــالل العــام ٢٠١٨ مبراجعــة وتطويــر إجــراءات العمــل وفقــً ألفضــل املمارســات املقدمــة يف جمــال القطاع 
املصــريف،  إذ مت تعديــل / اســتحداث العديــد مــن إجــراءات العمــل والنمــاذج واتفاقيــات العمــل مــا بــن دوائــر املصــرف، 
باإلضافــة إىل سياســات العمــل اخملتلفــة لتعزيــز آليــة تقــدمي اخلدمــات مبــا يضمــن الدقــة يف العمــل والســرعة يف 
اإلجنــاز، وكذلــك مت تعزيــز اإلجــراءات بالضوابــط الرقابيــة واإلدارة التنفيذيــة ويتــم تقليــل نســبة حــدوث األخطــاء واخملاطــر 
التشــغيلية، حيــث يتــم املوافقــة علــى اإلجــراء مــن قبــل الدوائــر الرقابيــة واملوافقــة علــى السياســات مــن قبــل جملــس 
ــات  ــل اإلجــراءات القائمــة حســب متطلب ــدة أو تعدي ــد مــن اإلجــراءات اجلدي ــه، كمــا ومت إصــدار العدي اإلدارة  قبــل العمــل ب

البنــك املركــزي العراقــي واجلهــات الرقابيــة  األخــرى.

النشاطات والتوسعات الرئيسية التي حدثت خالل السنة

.IFC توقيع اتفاقية متويل االعتمادات مع مؤسسة التمويل الدولية    •
•    إعادة تأهيل الفرع الرئيسي بحيث يعكس نظرة املصرف املستقبلية.

•    التوسع يف انتشار أجهزة الصرافات اآللية حيث بلغت 4٢ جهاز صراف آيل.
•    استقطاب كربى الشركات يف جمال االعتمادات و خطابات الضمان.

•    تطبيق إعادة الرقية لنظام السويفت املعمول باملصرف.

•    إكمال منظومة احلريق و السرقة يف كافة مباين املصرف.
•    إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الصرافات اآللية.
•    ربط نظام ACH + RTGS  مع النظام املصريف.

•    إنشاء موقع بديل لالتصاالت يف فرع كربالء.
.CRSA تطبيق التقييم الذاتي لدوائر املصرف    •

•    االستمرار يف توطن رواتب.
•    إنشاء نظام خاص باملشغل الوطني.

•    إنشاء Data Center يف فرع املنصور.
.PCI حصول املصرف على شهادة    •

.AML Profiling تطبيق نظام    •

إجنازات دوائر املصرف خالل العام

دائرة املوارد البشرية
تنفيــذًا لالســراتيجية اجلديــدة للمصــرف والهادفــة لتقــدمي اخلدمــات لشــريحة قطــاع األفــراد وخدمــات توطــن الرواتــب 
ضمــن توجهــات البنــك املركــزي العراقــي يف تعزيــز الشــمول املــايل وخدمــات الدفــع اإللكــروين، وكذلــك مايخــص تطويــر 
وتوســيع خدمــات قطــاع الشــركات ملــا لــه مــن مســاهمة يف تطويــر املنتجــات التــي يقدمهــا املصــرف لزبائنــه، وحيــث 
إّن  هــذه االســراتيجة ترتبــط ارتباطــً وثيقــً بتوفــر كــوادر بشــرية كفــوءة قــادرة علــى القيــام مبهــام تنفيــذ وتقــدمي تلــك 
اخلدمــات، فقــد باشــرت دائــرة املــوارد البشــرية باتخــاذ الســبل الكفيلــة لتقــدمي الدعــم الــكايف وتوفــري الكفــاءات الالزمــة 

ورفدهــا بالتدريــب والتطويــر لغــرض تأهيلهــا مبــا يتالئــم مــع حجــم املهــام املوكلــة لهــا.
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ومن أهم األهداف التي حققتها الدائرة خالل العام ٢٠١٨:
ــز اخلدمــة وتقليــص الزمــن الــالزم ــرة وحتديثهــا وفــق متطلبــات العمــل لتعزي  •    مراجعــة إجــراءات العمــل اخلاصــة بالدائ

      إلجناز العمل.
 •    حتديــث الهيــكل التنظيمــي الرئيســي للمصــرف وكذلــك الهيــاكل الفرعيــة اخلاصــة بالدوائــر واألقســام ووفقــً لتطلعــات

      املصرف واسراتيجياته املستقبلية.
•    مراجعة وحتديث األوصاف الوظيفية جلميع الوظائف.

 •    تأســيس إدارة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد وتوســيع هيــكل دائــرة املبيعــات لتلبيــة متطلبــات مشــروع التوطــن ضمــن
      خطة الشمول املايل التي تبناها البنك املركزي العراقي.

•    تنفيــذ برامــج تدريــب )داخليــة وخارجيــة( وفــق اخلطــط املعــدة لهــذا العــام وبنــاًء علــى االحتياجــات التدريبيــة لــكل موظــف مع 
مراعــاة توجيهــات البنــك املركــزي العراقــي يف إشــراك املوظفــن يف الربامــج املتخصصــة يف االمتثــال ومكافحــة غســل 

األمــوال. وقــد توزعــت مواضيــع هــذه الربامــج إىل دورات تخصصيــة متنوعــة )مصرفيــة - تطويــر املهــارات - أنظمــة بنكيــة(.

دائرة مراقبة االئتمان
هــي إحــدى الدوائــر الرقابيــة يف املصــرف والتــي تهــدف بشــكل رئيســي إىل مراقبــة العمليــات اليوميــة املتعلقــة باالئتمــان 
بنوعيــه املباشــر وغــري املباشــر لضمــان ســالمة احملفظــة االئتمانيــة والتأكــد مــن االلتــزام بالسياســة االئتمانيــة للمصــرف 
وتعليمــات البنــك املركــزي العراقــي والتحقــق مــن اســتكمال كافــة الوثائق والشــروط الــواردة بقــرارات جلان االئتمــان وتوثيق 
ــرف. ــوق املص ــى حق ــظ عل ــا يحاف ــاوزات مم ــة جت ــوري ألي ــغ الف ــذ والتبلي ــل التنفي ــالء قب ــة العم ــدت لكاف ــات إّن  وج  الضمان

خــالل عــام ٢٠١٨ مت اســتكمال العمــل بنظــام األرشــفة اإللكــروين وأرشــفة أرشــفه كافــة ملفــات وضمانــات قطــاع 
تســهيالت الشــركات وقطــاع الشــركات الصغــرية واملتوســطة و ملفــات وضمانــات قطــاع تســهيالت األفــراد، باإلضافــة 
إىل اســتكمال جــرد ونقــل كافــة ملفــات الضمانــات واألصــول مــن الفــروع الشــمالية )أربيل/الســليمانية( إىل بغــداد/اإلدارة 

ــل االئتمــان املمنــوح للعمــالء. ــات مقاب العامــة. والعمــل علــى دراســة احلســابات االئتمانيــة والتأكــد مــن الضمان

إدارة الشركات الكربى واملتوسطة والصغرية

تسهيالت الشركات الكربى:
تقــوم دائــرة الشــركات الكــربى بتقــدمي جمموعــة متكاملــة مــن املنتجــات واخلدمــات املصرفيــة بشــقيها املباشــرة 
وغــري املباشــرة ومبــا يلبــي احتياجــات خمتلــف قطاعــات الســوق العراقــي، وعلــى الرغــم مــن التحديــات والتطــورات التــي 
شــهدها الســوق العراقــي خــالل العــام ٢٠١٨ إال أّن املصــرف اســتطاع احلفــاظ علــى قاعــدة عمــالءه مــن كبــار التجــار والنمــو 
بهــا بشــكل ملمــوس. كمــا شــهد العــام ٢٠١٨ حدثــً مهمــً علــى صعيــد الدائــرة مــن خــالل اســتئناف منــح القــروض لغــرض 
متويــل املشــاريع ورؤوس األمــوال العاملــة مــع االســتمرار بتقــدمي اخلدمــات املصرفيــة األخــرى وأهمهــا االعتمــادات 
املســتندية ملــا يتمتــع بــه املصــرف مــن قــدرة علــى اســتخدام الشــبكة الواســعة للبنــوك املراســلة واملقبولــة يف جميــع 
أنحــاء العــامل والتــي تتيــح للعمــالء إمكانيــة إجنــاز معامــالت التجــارة الدوليــة بــكل ســهولة مــع خمتلــف الشــركات العامليــة.
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متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة:
قــام املصــرف بتكثيــف اجلهــود لتســويق مبــادرة متويــل املشــاريع االقتصاديــة الصغــرية واملتوســطة الــذي مت إطالقــه 
ــة  ــة واالجتماعيــة ودعــم املشــاريع االقتصادي مــن قبــل البنــك املركــزي العراقــي والهــادف إىل حتقيــق التنميــة االقتصادي
الصغــرية واملتوســطة، بحيــث أصبــح املصــرف مــن أفضــل املصــارف العاملــة ضمــن هــذا املشــروع مــع احملافظــة 
ــزي  ــك املرك ــظ البن ــل حماف ــن قب ــرف م ــرمي املص ــك مت تك ــرًا لذل ــتويات، وتقدي ــل املس ــن أفض ــان ضم ــودة االئتم ــى ج عل

العراقــي كأحــد أفضــل ثالثــة مصــارف يف املبــادرة.

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد:
ضمــن  اســراتيجية املصــرف األهلــي العراقــي فيمــا يتعلــق باســتهداف فئــة األفــراد بشــرائحها اخملتلفــة، واســتحداث 
قنــوات ومنتجــات ترويجيــة وتســويقية جديــدة هدفهــا تعزيــز وفتــح جمــاالت عمــل تتوافــق مــع التوجــه االســترياتيجي خلطــة 
املصــرف املســتقبلية، فقــد مت العمــل علــى إنشــاء إدارة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد والتــي تســتهدف بدورهــا فئــة 
ــرى،   ــات األخ ــك الفئ ــاف إىل ذل ــاص يض ــي واخل ــاع احلكوم ــة يف القط ــب احملول ــالء الروات ــتقطاب عم ــالل اس ــن خ ــراد م األف
ليتوافــق هــذا التوجــه مــع مبــادرة احلكومــة العراقيــة والبنــك املركــزي بخصــوص حتويــل رواتــب موظفــي القطــاع العــام 

ضمــن مشــروع توطــن الرواتــب.

وبنــاًء عليــه، فقــد مت فصــل اخلدمــات وقاعــدة العمــالء احلاليــة فيمــا بــن قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات ليتــم مــن خــالل 
ــالل  ــن خ ــالء م ــات العم ــات واحتياج ــع متطلب ــق م ــية تتواف ــات تنافس ــات وخدم ــتحداث منتج ــى اس ــز عل ــراء الركي ــذا اإلج ه
طــرح جمموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات املصرفيــة، حيــث مت خــالل عــام ٢٠١٨ تأســيس واســتقطاب قاعــدة عمــالء مــن فئة 
الرواتــب احملولــة ومت العمــل علــى إطــالق منتجــات جديــدة مــن خــالل حملــة إعالميــة هــي األوىل مــن نوعهــا علــى مســتوى 
املصــرف األهلــي العراقــي ليتــم مــن خاللهــا طــرح صــورة جديــدة للمصــرف يف جمــال قطــاع األفــراد، ويف نفــس الوقــت 
مت العمــل علــى إعــادة طــرح منتجــات األفــراد مــن قــروض شــخصية وبطاقــات ائتمانيــة بأســلوب تنافســي جديــد اســتطاع 
املصــرف مــن خاللهــا اســتقطاب قاعــدة عمــالء أوســع مــع توفــري مســتوى خدمــات متميــز يتوافــق مــع ســرعة يف إجنــاز 

وتنفيــذ املعامــالت.

وعلــى الصعيــد املتعلــق بشــبكة الفــروع احلاليــة، فقــد مت العمــل علــى مراجعــة املواقــع احلاليــة للفــروع لغايــات إعــادة 
النظــر وإجــراء التعديــالت الالزمــة علــى املواقــع القائمــة مــع وضــع خطــة انتشــار وتوســع جديــدة تســتهدف مواقــع حيويــة 
ــدمي  ــى تق ــة عل ــروع قائم ــري ف ــى توف ــم عل ــد القائ ــه اجلدي ــع التوج ــق م ــروع لتتواف ــة الف ــادة هيكل ــع إع ــة، م ــز جتاري ومراك

اخلدمــة واملبيعــات للنهــوض مبســتوى اخلدمــة وتعزيــز الربحيــة اخلاصــة بــكل فــرع.

علــى الصعيــد اآلخــر، وفيمــا يتعلــق باخلدمــات اإللكرونيــة فقــد مت توســيع شــبكة أجهــزة الصــراف اآليل خــالل عــام ٢٠١٨ حيــث 
بلــغ عــدد أجهــزة الصــراف اآليل 4٢ صــراف 4٠% منهــا مت توزيعهــا يف مواقــع حيويــة ومراكــز جتاريــة لغايــات خدمــة جمهــور 

العمــالء مــن عمــالء املصــرف وعمــالء مصــارف أخــرى.

دائرة اخلزينة واملؤسسات املالية واالستثمار
اســتمرت دائــرة اخلزينــة واالســتثمار يف إدارة موجــودات ومطلوبــات البنــك  بكفــاءة وفعاليــة مــن أجــل احلفــاظ علــى 
مســتويات الســيولة الكافيــة وتخفيــض تكلفــة األمــوال وتعظيــم هامــش الفائــدة عــن طريــق تنويــع مصــادر األمــوال وإدارة 
عمليــات الســوق النقــدي باألســلوب الــذي يســاهم يف زيــادة إيــرادات البنــك علــى الرغــم مــن الظــروف اجليوسياســية التــي 
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متــر بهــا املنطقــة، إضافــة إىل تراجــع أســعار النفــط خــالل األعــوام املاضيــة، كمــا  اســتطاعت ومتكنــت مــن احملافظــة 
ــاح العمــالت األجنبيــة يف ظــل الركيــز علــى عمــالء املصــرف ذوو النشــاط التجــاري اجليــد  علــى مســتويات جيــدة مــن أرب
عــن طريــق احلــواالت واالعتمــادات املســتندية، عــدا عــن ذلــك اســتمرت إدارة اخلزينــة واالســتثمار يف حماولــة اســتقطاب 
ودائــع املؤسســات واألفــراد، وتقــدمي احللــول املناســبة لعمالئهــا مــن الشــركات واألفــراد للتحــوط مــن خماطــر أســعار 
الصــرف وأســعار الفائــدة، وقــد متــت احملافظــة علــى كافــة أنشــطة الدائــرة مبســتوى عــايل مــن الكفــاءة. ومــن املتوقــع 
أّن تشــهد املنطقــة حتســنً يف معــدالت النمــو خــالل الفــرة القادمــة، إضافــة إىل حتســن أســعار النفــط والذي ســينعكس 

إيجابــً علــى أداء االقتصــاد العراقــي واملصــارف العراقيــة، وفيمــا يلــي اهــم أنشــطة الدائــرة:

 التداول بالعمالت األجنبية والدينار العراقي:
ــة بالــدوالر األمريكــي مقابــل الدينــار العراقــي مــع  تقــوم الدائــرة بتقــدمي أســعار منافســة لتغطيــة احتياجــات العمــالء اآلنّي
مراعــاة فروقــات األســعار بــن فــروع بغــداد وفــروع اجلنــوب وفروع الشــمال )أربيــل والســليمانية(  وقامــت الدائــرة بتغطية 
املراكــز املاليــة مبــا يضمــن حتقيــق األربــاح إضافــة إىل تقــدمي اخلدمــات املتميــزة. إضافــة إىل ذلــك، اســتمرت الدائــرة يف 

خدمــة الشــركات األجنبيــة وتلبيــة احتياجــات املصــارف األجنبيــة مــن الدينــار العراقــي ومنحهــم أســعار صــرف منافســة.

إدارة أرصدة املصرف لدى املصارف األخرى )السوق النقدي(:
تقــوم الدائــرة مبراقبــة أرصــدة املصــرف لــدى املصــارف األخــرى بشــكل يومــي مــع حتويــل الفائــض يف حــال وجــوده، أو 

تغذيــة احلســاب.

إدارة النقد:
حــرص املصــرف علــى تزويــد كافــة فروعــه من االحتياجــات النقدية بالــدوالر األمريكــي والدينــار العراقي، ويتم شــحن الفائض 
ــليمانية  ــل والس ــروع أربي ــن ف ــد م ــحن  النق ــة ش ــإدارة عملي ــرة ب ــوم الدائ ــث تق ــي، حي ــزي العراق ــك املرك ــم للبن ــكل دائ بش
والبصــرة والنجــف إىل بغــداد وتزويدهــم بالنقــد املطلــوب. كمــا اســتمرت الدائــرة بتطبيــق السياســة االســتثمارية للمصــرف 

األهلــي العراقــي، وعملــت علــى مراجعــة بنــود السياســة مــع أخــذ املوافقــات الالزمــة عليهــا.

جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات:
ــرح  ــل ط ــة، مث ــع ذات العالق ــث يف املواضي ــكل دوري للتباح ــاع بش ــات باالجتم ــودات واملطلوب ــة إدارة املوج ــت جلن واصل
ــرف يف  ــتثمارات املص ــع يف اس ــة إىل التوس ــتثماري، إضاف ــريف واالس ــل املص ــور يف العم ــب التط ــدة تواك ــات جدي منتج
جمــاالت وأدوات وفــرص اســتثمارية خمتلفــة، واالســتفادة مــن ظــروف الســوق املواتيــة يف بعــض األدوات لتعظيــم عوائــد 

املصــرف ضمــن خماطــر مقبولــة وضمــن حمــددات السياســة االســتثمارية وتعليمــات البنــك املركــزي العراقــي.

إدارة املؤسسات املالية:
قامــت إدارة املؤسســات املاليــة بفتــح قنــوات وعالقــات مصرفيــة جديــدة ومباشــرة مع العديــد من البنوك واملؤسســات 
املاليــة اإلقليميــة منهــا والعامليــة ســواء مــن خــالل فتــح حســابات معهــم أو منــح ســقوف جتاريــة مــن قبلهــم للمصــرف 

األهلــي العراقــي لتعزيــز عملياتــه التجاريــة )االعتمــادات املســتندية / الكفــاالت( وتلبيــة احتياجــات املصــرف.

وبالرغــم مــن التحديــات السياســية التــي ال تــزال تواجــه العــراق إال أّن املصــرف األهلــي العراقــي هــو املصــرف الوحيــد يف 
.)Capital Intelligence( BB العــراق الــذي حــاز علــى تصنيــف ائتمــاين مــن قبــل مؤسســة التصنيــف العامليــة
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 Capital( ــال األردين ــك امل ــع بن ــي م ــي العراق ــرف األهل ــا املص ــع به ــي يتمت ــراتيجية الت ــراكة االس ــك  أّن الش ــف إىل ذل أض
Bank( مــن خــالل امتــالك األخــري مــا نســبته 6٢% مــن أســهم املصــرف عــزز موقــف ومــالءة املصــرف األهلــي العراقــي 
أمــام  البنــوك العامليــة حيــث أســهمت إدارة كابيتــال بنــك بــدور فعــال يف تلبيــة عمليــات التجــارة اخلارجيــة للمصــرف 
األهلــي العراقــي  مــن خــالل شــبكة البنــوك املراســلة الواســعة التــي يحتفــظ بهــا مــع البنــوك العامليــة باعتبــاره البوابــة 

ــي. ــامل اخلارج ــى الع ــرف عل ــة للمص الرئيس

ومــن أبــرز إجنــازات املصــرف مــن ناحيــة املؤسســات املاليــة يف عــام ٢٠١٨ هــي توقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة التمويــل 
ــهيالت  ــي تس ــي العراق ــرف األهل ــح املص ــث مت من ــدويل )World Bank( بحي ــك ال ــل البن ــن قب ــة م ــة )IFC(، اململوك الدولي
جتاريــة غــري مباشــرة بقيمــة إجماليــة تبلــغ ١٠ مليــون دوالر أمريكــي لصالــح قطــاع الشــركات يف الســوق العراقــي، وبكفالــة 
مؤسســة التمويــل الدوليــة لتســهيل وصــول عمــالء املصــرف األهلــي العراقــي من قطــاع الشــركات إىل األســواق العاملية 
بهــدف تعزيــز التجــارة وحتفيــز النمــو االقتصــادي. وبذلــك يكــون املصــرف األهلــي العراقــي املؤسســة املصرفيــة العراقيــة 

الوحيــدة املنضمــة للربنامــج.

دائرة تكنولوجيا املعلومات
انطالقــً مــن ســعي املصــرف األهلــي العراقــي لالرتقــاء باملنظومــة التكنولوجيــة علــى مســتوى أنشــطة األعمــال، فقــد 
مت إطــالق عــدة مشــاريع جوهريــة خــالل عــام ٢٠١٨ تهــدف إىل رفــع مســتوى اخلدمــات املقدمــة لعمالئنــا وتوفــري احللــول 

واخلدمــات الســريعة والسلســة للعمــالء.

ــة  ــة أنظم ــغيل كاف ــق بتش ــا يتعل ــي فيم ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــال لتعليم ــاريع االمتث ــذه املش ــم ه ــن أه ــد كان م وق
ــات الرئيســي )Data Center(  إىل فــرع املنصــور يف  تكنولوجيــا املعلومــات مــن داخــل العــراق، حيــث مت نقــل مركــز البيان
بغــداد بنجــاح، وأصبــح مركــز البيانــات يف عمــان / األردن موقعــً بديــاًل )DR( تعزيــزًا ملتانــة البنيــة التحتيــة وقواعــد البيانــات 

لــدى املصــرف.

ــزي  ــك املرك ــة البن ــتيفاء موافق ــد مت اس ــي، فق ــريف العراق ــاع املص ــا يف القط ــن نوعه ــدة واألوىل م ــد الرائ ــوة تع وكخط
العراقــي للبــدء باســتخدام الســحابة اإللكرونيــة )Cloud( لعديــد مــن األنظمــة حرصــً علــى تبنــي أحــدث مــا توصلــت إليــه 
 Office 365 التكنولوجيــا العامليــة يف جمــال العمــل املصــريف فيمــا يخــدم مصلحــة عمالئنــا، ومت البــدء بتشــغيل خدمــة
مــن الســحابة اإللكرونيــة لــكل مــن املصــرف األهلــي العراقــي وكابيتــال بنــك وكابيتــال لالســتثمارات )عّمــان ومركــز دبــي 

املــايل(.

وفيمــا يتعلــق بأنظمــة احلمايــة واألمــان، فقــد حصــل املصــرف األهلــي العراقــي علــى شــهادة PCI DSS واخلاصــة بحماية 
البطاقــات االئتمانيــة تقديــرًا ملســتوى اجلــودة املتقــدم يف أمــن املعلومــات التابعــة للمصــرف، باإلضافــة إىل تطوير وســائل 

الرقابــة علــى أنظمــة املصــرف وشــبكاته والتــي توفــر أعلــى مســتويات احلمايــة لبيانــات العمالء.

ــدة ومتطــورة  ــة عدي ــح للعمــالء خدمــات مصرفي ــث النظــام البنكــي ICBS  ليتي كمــا قــام املصــرف بالبــدء مبشــروع حتدي
ــة العامليــة. ــري الســرعة والكفــاءة مبــا يتماشــى مــع األنظمــة الدولي ضمــن أعلــى معاي
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الدائرة اإلدارية والهندسية
•    قام املصرف خالل العام ٢٠١٨ بإجناز أعمال إنشاء وديكور لبعض املواقع وكما يلي:

•    استكمال جتهيز فرع الكاظمية لالفتتاح خالل الربع الثاين ٢٠١9.
•    إنشاء وجتهيز فرع البصرة اجلديد لالفتتاح خالل الربع الثاين من ٢٠١9.

•    استئجار موقع جديد يف بغداد مول وجاري العمل على التجهيز لالفتتاح خالل العام ٢٠١9.
•    ربط مقسم اإلدارة العامة للمصرف األهلي العراقي مع مقسم كابيتال بنك.

•    إنشاء وإجناز موقع داتا سنر اخلاص بفرع املنصور.
•    تركيب وتشغيل ١7 صرافً آليً خلدمة مشروع توطن الرواتب.

•    تعديل دوائر اإلدارة العامة.
•    أعمال صيانة شاملة لكافة كامريات املراقبة مبباين وفروع املصرف.

اخلطط املستقبلية للمصرف
تشمل خطة املصرف املستقبلية لعام ٢٠١9 التايل:

.Western Union تفعيل املرحلة الثانية من خدمة احلواالت السريعة    •
•    تفعيل خدمة إصدار البطاقات املدفوعة مسبقً.

•    تفعيل خدمة احملفظة اإللكرونية Ewallet  بالتعاون مع زين كاش .  
•    إنشاء مركز إلصدار البطاقات واخلدمات اإللكرونية يف بغداد.

.)ICBS( حتديث النظام املصريف للمصرف    •
•    التوسع يف انتشار أجهزة الصرافات اآللية )ATM( اخلارجية يف املناطق احليوية يف بغداد واحملافظات.

•    تفعيل نظام خاص بإدارة االمتثال.
•    افتتاح فرع بغداد مول وفرع الكاظمية.

•    االنتقال إىل مبنى الفروع اجلديد لفروع البصرة و فرع النجف.
•    البدء يف مشروع مبنى اإلدارة العامة اجلديد.

.)Cash Center( تفعيل مركز استالم وعّد النقد    •

تقرير جملس اإلدارة
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ثانيًا: حتليل املركز املايل واملؤشرات املالية

اإليرادات التشغيلية
حقــق املصــرف إيــرادات تشــغيلية للعــام ٢٠١٨ بقيمــة )١4,376( مليــون دينــار عراقــي مقارنة مــع إيرادات تشــغيلية بقيمــة )٢٨7,37( 
ــارة  ــات التج ــم عملي ــع حج ــاض إىل تراج ــك االنخف ــود ذل ــت )6١,4%( ويع ــاض بلغ ــبة انخف ــام ٢٠١7 وبنس ــة ع ــي بنهاي ــار عراق ــون دين ملي

وانخفــاض نســبة العمــوالت عليهــا بســبب انخفــاض ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الدينــار العراقــي.

املصاريف
انخفــض إجمــايل املصاريــف بنســبة )36%( لتصــل إىل )٢٠,٠46( مليــون دينــار عراقــي مقارنــة مــع )3١،466( مليــون دينــار عراقــي كمــا 
بنهايــة عــام ٢٠١7 وإّن هــذا االنخفــاض جــاء نتيجــة املبالــغ املــردودة مــن اخملصصــات املتنوعــة نتيجــة جهــود املصــرف املبذولــة 

بتحصيــل الديــون املرتبطــة بهــذه اخملصصــات.

انخفضــت مصاريــف رواتــب ومنافــع املوظفــن بنســبة )6.6%( مقارنــة مــع العــام الســابق لتصــل إىل )6,4٨5( مليــون دينــار عراقــي 
ــة عــام ٢٠١7، باإلضافــة إىل ارتفــاع املصاريــف التشــغيلية األخــرى   ــار عراقــي بنهاي ــة مــع )6,946( مليــون دين ــة عــام ٢٠١٨ مقارن بنهاي
بنســبة )4٢,3%( مقارنــة مــع العــام الســابق لتصــل إىل )١3.473( مليــون دينــار عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة مــع )9،47٠( مليــون 

دينــار عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١7.

ارتفعــت املصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة )4٢%( لتصــل إىل )١3,473( مليــون دينــار عراقــي مقارنــة مــع )9,47٠( مليــون دينــار 
عراقــي كمــا بنهايــة عــام ٢٠١7، وإّن هــذا االرتفــاع جــاء نتيجــة الغرامــات التــي فرضــت مــن قبــل البنــك املركــزي العراقــي والتــي تخــص 

غرامــات مــزاد العملــة للســنوات مــن ٢٠١٢ إىل ٢٠١4.

 *    بلغت خسارة شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية حمدودة املسؤولية )9٢,6( مليون دينار عراقي مقارنة مع
      خسارة بلغت )١٢٠,9( مليون دينار عراقي نهاية عام ٢٠١7.

قائمة الدخل )باملليون دينار عراقي(

نسبة النموالنسبة من اإلجمايل2017النسبة من اإلجمايل2018اسم احلساب

122,4%9,1%3,400 54,1%7,561 صايف إيرادات الفوائد

-81,8%89,8%33,493 43,7%6,104 صايف إيرادات العموالت

-21,8%1,1%394 2,2%308 إيرادات أخرى

-62,5%100,0%37,287 100,0%13,973 صايف إيرادات التشغيل

-6.6%22,1%)6,946(33,0%)6,485(رواتب ومنافع املوظفن

38,0%30,1%)9,470(66.5%)13,071(مصاريف تشغيلية أخرى

-1,2%7,1%)2,224(11,2%)2,196(استهالكات وإطفاءات

16.7%59,2%)18,640(110,7%)21,752(إجمايل املصاريف التشغيلية

-127,2%12,7%)3,983(-5,5%1,084 خمصصات متنوعة وتدين العقارات املستملكة

-111,6%28,1%)8,843(-5,2%1,024 خمصص خسائر ائتمان حممل

-37,6%100,0%)31,466(100,0%)19,644(إجمايل املصاريف

-79.0%5,821 )5,671(صايف الدخل للفرة قبل الضريبة 
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املركز املايل للمصرف:
فيما يلي جدول يبن املركز املايل للصرف

 املوجودات

انخفضــت املوجــودات لتصــل إىل )5٢4,94٨( مليــون دينــار عراقــي يف نهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة مــع )6٠3,٢١4( مليــون دينــار عراقــي 
بنهايــة عــام ٢٠١7 بانخفــاض نســبته )٠,١3%(.

نسبة النموالنسبة من اإلجمايل2017النسبة من اإلجمايل2018اسم احلساب

-13,0%100,0% 100,0603,214% 524,948املـوجودات

-5,3%66.2% 72,1399,588% 378,538نقد وأرصدة لدى البنك املركزي و املصارف األخرى

-42,8%22,3% 14,6134,356% 76,828تسهيالت ائتمانية مباشرة، صايف

1,2%0,3% 0,31,623% 1,642 موجودات مالية بالقيمة العادلة

0,0% 4,70% 24,425موجودات مالية بالقيمة العادلة بالتكلفة املطفأة

12,5%2,8% 3,717,096% 19,225املوجودات امللموسة وغري امللموسة، صايف

-51,9%8,4% 4,650,552% 24,290موجودات أخرى

-13,0%100,0% 100,0603,214% 524,948املطلوبات

3,3%30,5% 36.2183,886% 189,930ودائع العمالء و املصارف األخرى

-60,6%19,7% 8,9118,921% 46,815تأمينات نقدية

62,5%0,5% 1,03,200% 5,200قرض البنك املركزي العراقي

-60,0%1,0% 0,45,739% 2,296 اخملصصات املتنوعة

298,1%1,0% 4,45,763% 22,941مطلوبات أخرى

0,0%41,4% 47,6250,000% 250,000رأس املال

-78,2%5,9% 1,535,705% 7,766 االحتياطيات

٦٠٣٫٢ 

٥٧٨٫٨ 
٥٩٢٫٢ 

٦١٣٫٠ 

٥٢٤٫٩ ٥٤٢٫٤

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

٤٫٠ 

--

إجما� املوجودات (باملليار دينار عراقي)
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نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
انخفــض رصيــد حســاب النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك املركزيــة عــن العــام الســابق بنســبة )٢4,١%( حيــث بلــغ الرصيــد كمــا 
بنهايــة العــام ٢٠١٨ ماقيمتــه )٢٠5,639( مليــون دينــار عراقــي  مقارنــة مــع )٢7٠,94٨( مليــون دينــار عراقــي بنهايــة عــام 
٢٠١7، وهــذا الرصيــد ميثــل الســيولة النقديــة بالعملــة احملليــة واألجنبيــة املودعــة يف صناديــق املصــرف، وكذلــك األرصدة 

لــدى البنــك املركــزي العراقــي.

تشــمل احلســابات اجلاريــة وحتــت الطلــب أرصــدة لــدى فــروع البنك املركــزي العراقــي يف كل من أربيــل والســليمانية مبلغ 
)٢١,٢٢9( مليــون دينــار عراقــي و مبلــغ )4٠,74٠( مليــون دينــار عراقــي علــى التــوايل كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ و)١٠9,397( 
مليــون دينــار عراقــي و )56,١٢4( مليــون دينــار عراقــي علــى التــوايل كمــا يف 3١ كانــون أول ٢٠١7. حيــث ســيتم تســديد املبلــغ 
املتبقــي علــى ١7 شــهر بالتنســيق مــع البنــك املركــزي العراقــي ابتــداًء مــن كانــون الثــاين للعــام ٢٠١9 وقــد مت اســتالم الدفعــة 

األوىل بتاريــخ ٢7 كانــون الثــاين ٢٠١9.

احملفظة االستثمارية
ســعى املصــرف إىل توســيع وتنويــع حمفظتــه االســتثمارية وعــدم تركيــزه علــى حقــل اســتثماري واحــد، لذلــك فقــد بلغــت 
عــدد أســهمه املشــاركة يف شــركات اســتثمارية )٢,53٢( مليــون ســهمً بقيمــة ســوقية )١,6٢٢( مليــون دينــار عراقــي 

موزعة على الشكل التايل:           

كشف حمفظة األسهم للمصرف األهلي العراقي )باأللف دينار عراقي(

القيمة السوقيةالكلفةعدد األسهمالشركةت

االستثمارات قصرية األجل

3,84740,531171,208فندق بابل1

213757321الفلوجة إلنتاج املواد االنشائية2

14,39159,58725,185الوطنية للصناعات املعدنية والدراجات3

4,27425,1755,342صناعات االصباغ احلديثة4

5,6315,6313,660الوطنية للصناعات الكيماوية والبالستيكية5

4414413,772فندق بغداد6

االستثمارات طويلة األجل

572,273412,843412,843الشركة العراقية للكفاالت املصرفية 7

1,630,815829,837829,837الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغرية و املتوسطة8

30,00030,00030,000األموال اإللكرونية املصرفية9

5,74930,4705,749ألعاب الرصافه10

100,000100,000100,000احتاد املصارف العراقية اخلاصة لتطوير اخلدمات املصرفية11
2,367,6341,535,2721,587,918اجملموع
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كشف حمفظة األسهم لشركة واحة النخيل )باأللف دينار عراقي(

القيمة السوقيةالكلفةعدد األسهمالشركةت

1,00022,88711,000فندق فلسطن مريديان1

11,66722,2211,517مصرف الشرق األوسط العراقى لالستثمار2

10,00012,2731,300مصرف دار السالم لالستثمار3

11,3338,6525,100مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل4

14,00068,8969,940الشركة العراقية للنقل الربي5

40,00024,94914,000شركة املشروبات الغازية الشمالية6

30,00035,8642,700املصرف املتحد لالستثمار7

31,17419,0135,923مصرف بابل8

11,80011,0662,360مصرف اخلليج التجاري9

160,974225,82153,840اجملموع

ــع حســب طلــب البنــك املركــزي العراقــي يف  ــة لضمــان الودائ قــام املصــرف باملشــاركة يف تأســيس الشــركة العراقي
كتابــه العــدد 9/٢/١67٨٢ بتاريــخ ٢٠١7/١١/٢١ حيــث بلغــت قيمــة مســاهمته 7٨9،437 ألــف دينــار عراقــي، وجتــدر اإلشــارة 

إىل أّن الشــركة مازالــت حتــت التأســيس ومــازال مبلــغ املســاهمة مــودع لــدى البنــك املركــزي العراقــي.

التسهيالت االئتمانية املباشرة
بلــغ صــايف التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة )76.٨٢٨( مليــون دينــار عراقــي نهايــة عــام ٢٠١٨ بعــد أّن كانــت )١34.356( 
مليــون دينــار عراقــي لعــام ٢٠١7 بانخفــاض نســبته ) 4٢.٨%(  ويعــود ذلــك االنخفــاض إىل تســديد تســهيالت، باإلضافــة إىل 
اســتمالك عقــارات مقابــل ديــون ومتعــرة باإلضافــة إىل إعــدام ديــون قدميــة هالكــة بقيمــة )٢١.575( مليــون دينــار عراقــي 
ًً بــأّن املصــرف سيســتمر  مبحاولــة حتصيــل تلــك الديــون املعدومــة حماســبيً. مغطــاة مبخصصــات بنســبة ١٠٠% وعلمــ

تقرير جملس اإلدارة

كشف بالتوزيع القطاعي لالئتمان )باأللف دينار عراقي(

 القروضاجلاري مدينأقسام النشاط التجاري
والسلف

 ديون متأخرة
التسديد

 إجمايل االئتمان
 النقدي ومتأخرة

التسديد

 خطابات
الضمان

 االعتمادات
املستندية

 إجمايل االئتمان
التعهدي

 جمموع
االئتمان

 7,741,978  7,741,978    -  7,741,978    - مايل

 17,662,743  9,286,955  9,282,680  4,275  8,375,788  8,375,788  صناعي

 284,982,735  232,742,393  218,287,532 14,454,862  52,240,341  12,670,889  33,065,122  6,504,330  جتارة

 39,308,867  24,686,821  12,116,749  12,570,071  14,622,046  172,591  12,833,882  1,615,573 عقارات وإنشاءات

 5,621,113    -  5,621,113  3,717,467  1,903,646  سياحة وفنادق

 الزراعة والصيد
والغابات

 37,130  37,130  -    37,130 

 11,257,715  11,150,619  4,426,717  6,723,902  107,097  107,097 خدمات مرافق عامة

 12,532,729    -  12,532,729  4,485,039  8,047,690 األفراد

8,119,90464,370,35421,045,98693,536,24441,495,088244,113,677285,608,765379,145,009 اجملموع
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خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
انخفــض رصيــد خمصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا ليصــل إىل )١١,٢٨4( مليــون دينــار عراقــي كمــا يف نهايــة عــام ٢٠١٨ 
بعــد أّن كان رصيــده )٢7,١١4( مليــون دينــار عراقــي يف نهايــة عــام ٢٠١7 ويعــود ذلــك االنخفــاض إىل نفــس الســبب املشــار إليــه 
يف فقــرة التســهيالت أثــر تغــري ســعر صــرف عملــة الــدوالر األمريكــي مــن )١،٢4٠( دينــار عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١7 إىل )١,١9٠( دينــار 
عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١٨ علــى حركــة خمصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا نتيجــة وجــود رصيــد افتتاحــي بعملــة الــدوالر.

املطلوبات 
انخفضــت املطلوبــات بنســبة )١3.٠%( لتصــل إىل )٢67,٢64( مليــون دينــار عراقــي يف نهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة مــع 

)3١7,5٠9( مليــون دينــار عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١7.

الودائع
ارتفعــت ودائــع العمــالء واملصــارف بنســبة )3,3%( لتصــل إىل )١٨9,93٠( مليــون دينــار عراقــي يف نهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة 

مع )١٨3,٨٨6( مليون دينار بنهاية عام ٢٠١7.          

بنــاًء علــى تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي العــدد )4٢5/٢/9( بتاريــخ ٢5 تشــرين الثــاين ٢٠١٨، مت إعــادة تصنيــف مبالــغ 
ــابات  ــن احلس ــن ضم ــح م ــة لتصب ــة األجنبي ــزاد العمل ــع م ــذة بي ــرف إىل ناف ــالء املص ــول عم ــرض دخ ــة لغ ــات النقدي التأمين

اجلارية وحتت الطلب بداًل من تصنيفها ضمن تأمينات العمالء، كما يف 3١ كانون األول ٢٠١٨.   

قرض البنك املركزي العراقي
قــام البنــك املركــزي العراقــي مبنــح املصــرف األهلــي العراقــي عــدة قــروض مببلــغ 7 مليــار دينــار عراقــي كجــزء مــن خطــة 
ــد  ــة قروضــً لتمويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة بقــروض ذات فوائ البنــك املركــزي العراقــي ملنــح البنــوك التجاري
وهوامــش إداريــة قليلــة علمــً بــأّن رصيــد القــروض املمنوحــة الصــايف بعــد تســديد األقســاط املســتحقة قــد بلــغ )٢٠٠,5( 

مليون دينار عراقي.          

رأس املال واالحتياطيات
ــي  ــار عراق ــون دين ــل إىل )٢57,69٨( ملي ــبة )9,٨%( لتص ــات( بنس ــال واالحتياطي ــاهمن )رأس امل ــوق املس ــت حق انخفض
يف نهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة مــع )٢٨5,7٠5( مليــون دينــار عراقــي بنهايــة عــام ٢٠١7 حيــث بلــغ جممــوع االحتياطيــات لنهايــة 
عــام ٢٠١٨ مــا مقــداره )7،69٨( مليــون دينــار عراقــي، ويعــود الســبب الرئيســي لذلــك االنخفــاض إىل توزيــع أربــاح نقديــة عــن 

عام ٢٠١7 مببلغ )٢٠,٠٠٠( مليون دينار عراقي.          
 

رأس املال
االحتياطات
مطلوبات أخرى
�صصات متنوعة و�صص الضريبة
قرض البنك املركزي العراقي
تأمينات نقدية
ودائع العمالء واملصارف

١٨٩٫٩ ١٨٣.٩

٤٦٫٨

١١٨٫٩

٧.٧

٣٥٫٧

٢٥٠

٢٥٠

٢٠١٨ ٢٠١٧

٦٠٣

٥٧٨

املطلوبات (باملليار دينار عراقي)
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نظــرًا لعــدم احتيــاج املصــرف الحتياطــي التوســعات مببلــغ )4( مليــار دينــار  عراقــي فقــد قــام املصــرف خــالل العــام بتحويــل 
ــات مت  ــذه االحتياطي ــون أّن ه ــزة ك ــاح احملتج ــاب األرب ــعات إىل حس ــي التوس ــاب احتياط ــن حس ــي م ــار عراق ــار دين )3( ملي
احتجازهــا مــن األربــاح املــدورة عــن عــام ٢٠١٢ و ٢٠١3 واإلبقــاء علــى احتياطــي توســعات بقيمة مليــار دينار حســب االحتياجات 

املســتقبلية للمصــرف، علمــً بــأّن املبلــغ احملــول لــن يخضــع ألي توزيعــات نقديــة تخــص أربــاح عــام ٢٠١٨. 

التسهيالت غري املباشرة "العمليات التجارية"
إّن  االســراتيجيات التــي يتبناهــا املصــرف يف تطويــر أدواتــه واخلدمــات املتنوعــة واملميــزة التــي يقدمهــا للزبائــن أعطتــه 
ميــزة تنافســية ســواء علــى صعيــد نوعيــة املنتجــات أو اخلــربات املتطــورة التــي تلبــي احتياجــات الزبائــن وضمــن مســاعيه 

يف جمــال التطويــر وتنميــة أعمالــه يف جمــال التجــارة اخلارجيــة.

قــام املصــرف بالركيــز علــى االعتمــادات املســتندية لتمويل املســتوردات وتوســيع شــبكة البنــوك املراســلة لديه خلدمة 
عمالئــه مــع كافــة أنحــاء العــامل وذلــك متاشــيً مــع توجيهــات البنــك املركــزي العراقــي يف زيــادة حجــم االعتمــادات 

ــوص. ــذا اخلص ــادرة به ــات الص ــط والتعليم ــن الضواب ــة ضم ــارة اخلارجي ــتندية يف التج املس

ــار  ــون دين ــع )3١٠,٨59( ملي ــة م ــام ٢٠١٨ مقارن ــة ع ــي نهاي ــار عراق ــون دين ــدي )33٠,4٢5( ملي ــان التعه ــد االئتم ــغ رصي بل
عراقــي لعــام ٢٠١7 بزيــادة بنســبة )6,٢9%( كمــا يف اجلــدول أدنــاه:

نسبة النموالنسبة من اإلجمايل2017النسبة من اإلجمايل2018اسم احلساب

-33,21%19,99%12,5662,131%41,495 خطابات الضمان

58,17%49,65%73,88154,332%244,114االعتمادات مستندية

-52,52%30,37%13,5694,397%44,816اعتمادات واردة

6,29%100,00%100,00310,859%330,425اجملموع

20182017التفاصيلالنسبة

0,40%-1,08%إجمايل األرباح / معدل األصولالعائد على معدل األصول

1,00%-2,20%إجمايل األرباح / معدل االحتياطيات ورأس املالالعائد على معدل حقوق امللكية

1,10%-2,27%إجمايل األرباح / رأس املالالعائد لكل سهم

47,40%49,10%نسبة حقوق امللكية / املوجودات

31,50%16.76%)بعد تنزيل الفوائد املعلقة( نسبة التسهيالت غري العاملة

53,30%71,98%)بعد تنزيل الفوائد املعلقة(نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري العاملة

1,6.65%84,70%حسب تعليمات البنك املركزيكفاية رأس املال

LCR 122,00%124,00%حسب تعليمات البنك املركزينسبة تغطية السيولة

NSFR 108,00%98,00%حسب تعليمات البنك املركزينسبة صايف التمويل املستقر

بيان مدى كفاية رأس املال
بلغــت نســبة كفايــة رأس مــال املصــرف يف نهايــة عــام ٢٠١٨ نســبة )٨٢,٨7%( علمــً أنــه قــد مت إصــدار تعليمــات جديــدة 
للبــدء بتطبيــق ضوابــط رقابيــة خاصــة مبعيــار كفايــة رأس املــال وفــق متطلبــات بــازل III و حســب كتــاب البنــك املركــزي 

العراقــي رقــم 4٢٠/٢/9 بتاريــخ ٢٠١٨/١١/١3 حيــث ســيبدأ التطبيــق الفعلــي خــالل عــام ٢٠١9. 

حتليل املركز املايل للمصرف ونتائج أعماله

تقرير جملس اإلدارة
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نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر
 ) LCR ( لســنة ٢٠١6 باعتمــاد نســبة تغطيــة الســيولة )اســتنادًا إىل قــرار جملــس إدارة البنــك املركــزي العراقــي رقــم )١67
ونســبة صــايف التمويــل املســتقر ) NSFR ( كإجــراء رقابــي اســتباقي للكشــف عــن حجــم ســيولة املصــرف ومــدى قــدرة 
ــرف.  ــات للمص ــودات و املطلوب ــكل املوج ــل هي ــط يف ظ ــري واملتوس ــد القص ــه يف األم ــة التزامات ــى مواجه ــيولة عل الس

 .III  وعليه فقد مت اعتماد الضوابط الرقابية اخلاصة بإدارة خماطر السيولة وفقا ملقررات بازل

احلدود الدنيا لكال النسبتن وهي كالتايل:
١.   احلد األدنى لنسبة تغطية السيولة LCR لعام ٢٠١٨ هو )%9٠( 

٢.  احلد األدنى لنسبة صايف التمويل NSFR  املستقر هو )١٠٠%(

ثالثُا: املؤشرات االقتصادية

ــة  ــت احلكوم ــيً، متكن ــة. سياس ــاحة العراقي ــى الس ــة عل ــة هام ــية واقتصادي ــورات سياس ــان تط ــان املاضي ــهد العام ش
العراقيــة مــن إعــادة الســيطرة علــى كامــل األراضــي العراقيــة بعــد أن دحــرت قــوى اإلرهــاب والتطــرف. وقــد تبــع ذلــك إجــراء 
ــى  ــد مض ــادي، فق ــتوى االقتص ــى املس ــا عل ــة. أم ــد للحكوم ــس جدي ــار رئي ــالد واختي ــس للب ــار رئي ــة واختي ــات برملاني انتخاب
العــراق بإصالحاتــه املاليــة حتــت إشــراف صنــدوق النقــد الــدويل، حمققــً بعــض املكاســب علــى صعيــد السياســة املاليــة 
ــربت  ــد ع ــة. وق ــات املانح ــة اجله ــن ثق ــريًا م ــزءًا كب ــتعيدًا ج ــدوق ومس ــات الصن ــزام بتوصي ــن االلت ــة م ــة عالي ــرًا درج مظه
هــذه الثقــة عــن نفســها بشــكل جلــي عندمــا متكنــت احلكومــة العراقيــة مــن اخــراق األســواق املاليــة العامليــة بســندات 
يوروبونــد القــت قبــواًل واستحســانً واســعً مــن املســتثمرين العامليــن. ناهيــك عــن االلتزامــات الكبــرية التــي تقدمــت بهــا 

دول ومؤسســات عامليــة يف مؤمتــر الكويــت إلعــادة االعمــار. 

هــذا االهتمــام الــدويل يف العــراق، مضافــً إليــه االرتفــاع املتوقــع يف النــاجت النفطــي، ال بــد وأن ينعكــس ايجابــً علــى 
االقتصــاد ككل. ويف ضــوء االرتبــاط الكبــري بــن االقتصاديــن النفطــي وغــري النفطــي فإنــه مــن املتوقــع أن يحقــق االقتصــاد 
غــري النفطــي مكاســب جيــدة خــالل الســنوات القادمــة مدعومــً بالســيولة التــي ســوف تنجــم عــن مبيعــات النفــط. كمــا أّن 
مــن شــأن إعــادة اإلعمــار أن ينهــض بقطاعــات اقتصاديــة عديــدة وأن يهيــئ الفرصــة أمــام اســتحداث فــرص عمــل للكثــري 

مــن املتعطلــن عــن العمــل.

الســتدامة هــذا النمــو االقتصــادي فــال بــد مــن العمــل علــى حتســن بيئــة العمــل وذلــك مــن خــالل االســتثمار يف البنيــة 
التحتيــة واالرتقــاء باملنظومــة املصرفيــة باإلضافــة إىل منظومــة التشــريعات وذلــك بهــدف حفــز الشــراكة بــن القطاعــن 

العــام واخلــاص.

رابعًا: معلومات وإيضاحات أخرى

سعر سهم املصرف يف سوق العراق لألوراق املالية
ــداول مــن العــام ٢٠١٨ علــى )34.٠(  ــي آخــر جلســة ت ــألوراق املاليــة فــــ أغلــق ســعر ســهم املصــرف يف ســوق العــراق ل

ــار عراقــي. دين
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   السياسة احملاسبية
•    مت تضمن القوائم املالية املرفقة جميع السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية.

العقارات اململوكة والعقود التي أبرمها املصرف خالل السنة

جدول باملباين اململوكة للمصرف

العنواننوع العقارالبناية

بغداد / شارع السعدون قرب ساحة الفردوس ملك صرفبناية اإلدارة العامة والفرع الرئيسي

أربيل / بختياري شارع-٢٠ملك صرفبناية فرع أربيل

املوصل اجلديدملك صرفبناية فرع املوصل

بغداد / املنصورملك صرفبناية املنصور

عقود إيجار بنايات الفروع و الصرافات اآللية

طبيعة العقدمدة العقدمبلغ العقدعملة العقداسم الشركة / الشخص املتعاقد معه
فرع البصرةإيجار سنوي١٢٠,٠٠٠دوالرعبد اهلل عطية جاسم

فرع البصرةإيجار سنوي65،٠٠٠دوالرالفرع القدمي - شريف البطاط

فرع أربيلإيجار سنوي5٨,٠٠٠دوالرحسن علي حماه

فرع جميلةإيجار سنوي54,٠٠٠دوالرازاد حميد

 فرع النجف إيجار سنوي47,٠٠٠,٠٠٠دينار عراقيخالد عباس عبود

فرع كربالءإيجار سنوي45,٠٠٠,٠٠٠دينار عراقيشاكر عبد الرزاق بهره

فرع راغبة خاتونإيجار سنوي٢٢,٠٠٠,٠٠٠دينار عراقيصباح عدنان وهبي

فرع ام قصرإيجار سنوي7,١٠٠,٠٠٠دينار عراقيالشركة العامة للموانئ

فرع السليمانيةإيجار سنوي9٠,٠٠٠دوالرجمال علي فرج

فرع الكاظميةإيجار سنوي١49,٠٠٠،٠٠٠دينار عراقيحممود هادي توفيق 

فرع الرميلةإيجار سنوي75,٠٠٠دوالرشركة اجملال

إيجار مستودعات األرشيف و األثاثإيجار سنوي٢٠,4٠٠،٠٠٠دينار عراقياوهام عباس فخر الدين 

إيجار ساحة وقوفإيجار سنوي٢١,6٠٠،٠٠٠دينار عراقياجور البارك

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول املنصورإيجار سنوي9,٠٠٠دوالرمول املنصور

إيجار موقع للصراف اآليل يف فندق بابلإيجار سنوي6,٠٠٠دوالرفندق بابل

إيجار موقع للصراف اآليل يف ستي مولإيجار سنوي3,3٠٠دوالرسليمانية

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول زيونةإيجار سنوي7,٢٠٠دوالرمول زيونه

إيجار موقع للصراف اآليل يف فندق روتاناإيجار سنوي9,6٠٠دوالرفندق روتانا

إيجار موقع للصراف اآليل يف زمرد مولإيجار سنوي4,٨٠٠دوالرزمرد مول

إيجار موقع للصراف اآليل مركز البشريإيجار سنوي3,6٠٠دوالرمركز البشري

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول الواحةإيجار سنوي4,٨٠٠دوالرمول الواحة

إيجار موقع للصراف اآليل يف مول بغدادإيجار سنوي١5,٠٠٠دوالرمول بغداد

إيجار موقع للصراف اآليل يف النخيل مولإيجار سنوي١٠,٨٠٠دوالرمول النخيل
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العقود األخرى

طبيعة العقدمبلغ العقدعملة العقداسم الشركة / الشخص املتعاقد معه

عقد صيانة املصعد3,6٠٠,٠٠٠دينار عراقيحممود نوح علي

عقود صيانة اآلت و معدات20,245دوالرشركة اوفتك، شركة مدار االرض

عقد صيانة غرفة اخلوادم9,600دوالرشركة اوفتك

عقد صيانة أجهزة التشفري7,701دوالرشركة املنهل

عقد صيانة اوراكل6,400دوالرشركة اخلربة الشاملة 
Orangeعقد مشروع الطوارئ83,481دوالر

STS3,480دوالرLinux Support اتفاقية صيانة
STS17,997دوالرIBM Servers Support

NSR59,540دوالرATM HW & SW Mintenance

System 01عقد10,542دوالر sigcap

STS8,000دوالرMicrosoft عقد دعم تشغيل
BML3,500دوالرEscrw Agreement

Infotech2,000دوالرIBM Support Mintenance- Iraq

A2A6,347دوالرSMS Banking عقد صيانة و دعم
Capital intellgense25,000يورو Bank rating

عقد دعاية و تسويق يف مواقع التواصل االجتماعي51,708دينار عراقيشركة االستثمار املبدع

عقد خدمات نقل الربيد28,800دوالرشركة ارامكس

Alnaiy ,Zajil , عقود اإلنرنت 413,806دوالرشركة رابط االرض

AEG, A2A ,Crystal Call عقود قنوات إلكرونية 72,640دوالر

 تأمن الصرف ضد خماطر احلرب واإلرهاب 186,864دوالر شركة النسر العربي 

تأمن مباين وموجودات املصرف13,166دوالر شركة النسر العربي 

تأمن على املوظفن )خماطر الفدية واالختطاف(9,569دوالر شركة النسر العربي 

تسديد أقساط تأمن سيارات املصرف5,977,000دينار عراقيشركة التأمن العراقية

 التأمن الشامل 58,879دوالر شركة النسر العربي 

التأمن الصحي423,728دوالرشركة اسيا للتأمن 

تأمن على احلياة119,455دوالر شركة التأمن األردنية 

 GIG تأمن على احلياة37,225دوالرشركة

اتفاقية خدمات قانونية 104,000دوالرشركة السند

اتفاقية خدمات قانونية 4,800دوالرشمس الدين 

عقود خدمات19,968,000دينار عراقيرمضان عبد اهلل، كوجر، حسن جمعة، ديزميليا

حسب نقل دينار عراقيالشركة العراقية للخدمات املصرفية، شركة ابناء دجلة 
النقود

عقود نقل النقود

PalCoرخص اوراكل86,681دوالر
System 0128,534دوالرdocsafe عقد

STS56,949دوالرMicroSoft رخص
EMP4,000دوالرEMP Getaway PMO
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ProTech16,000دوالرsymantec backup renewal

ProTech31,000دوالرcitrix xen app netscaller

BML63,560دوالر ICBS جتديد عقد الصيانة
MDSL13,818دوالر BOSC IRPSI

ISS10,900دوالرMacafee URL

ManalTechبدل جتديدالدعم لنظام املوظفن9,188دوالر
Manalصيانة نظام املساهمن2,250دوالر

عقد صيانة نظامي املوجودات و املشريات1,750دوالرشوملي
JBS38,746دوالرCisco Suport

MDSL10,407دوالرFIS ATM System - PMO

MDSL25,486دوالرIST Switch Core جتديد رخص نظام الصراف اآليل

6,074Meeting Agendaدوالراحللول الدقيقة

االستريادات والتصدير
ال توجد أي استريادات أو صادرات خالل السنة املالية ٢٠١٨. 

أثر التسعرية على املصرف
ــه بــن حــن وآخــر وفقــً  ــم تعديل ــة ويت ــات املصرفي يعــد املصــرف واســتنادًا لقــرار جملــس اإلدارة جــدواًل بأســعار العملي

ــزي. ــك املرك ــات البن ــع تعليم ــجم م ــا ينس ــراق ومب ــائدة يف الع ــة الس ــورات املصرفي ــروف والتط للظ

مبالغ الدعاية والسفر واإلعالن والضيافة:
بلغ جمموع املصروفات لألغراض املبينة أدناه )١،٠٢٠( مليون دينار عراقي لغرض دعم اخلدمات املقدمة للمصرف:

٢٠١٨٢٠١7اسم احلساب

39٠,5١٠٢5٢,١4١دعاية وإعالن

٢5,٨79٢٨,933الضيافة

6٠3,٢9١399,449السفر واإليفاد

1,019,680680,523اجملموع

الدعاوى القضائية املقامة على املصرف
ــون األول ٢٠١٨  ــا يف 3١ كان ــي كم ــاط الطبيع ــن النش ــك ضم ــي وذل ــي العراق ــرف األهل ــى املص ــة عل ــا مقام ــد قضاي ال يوج

ــون األول ٢٠١7. ــا يف 3١ كان ــي كم ــار عراق ــون دين ــغ )٢,٨٢٨( ملي ــل مبل مقاب
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إفصاح عن فروع املصرف يف املناطق الساخنة
ميتلــك املصــرف فــرع يف مدينــة املوصــل بإجمــايل موجــودات تقــل عــن )٠.5%( مــن إجمــايل موجــودات املصــرف، ونظــرًا 
ــام  ــرع ق ــود يف الف ــد املوج ــالمة النق ــن س ــرف م ــد املص ــدم تأك ــل وع ــة املوص ــي يف مدين ــع األمن ــتقرار الوض ــدم اس لع

املصــرف بأخــذ خمصــص بكامــل مبلــغ النقــد يف الصنــدوق املوجــود يف الفــرع.

قــرر جملــس إدارة املصــرف ونتيجــة لتقريــر الزيــارة امليدانيــة التــي قامــت بهــا جلنــة مــن املصــرف لتقييــم وضــع الفــرع 
ــد أعمــال الفــرع يف الوقــت الراهــن وإعــادة تقييــم ودراســة إعــادة تشــغيل الفــرع خــالل  ــه جتمي واملنطقــة احمليطــة ب

العــام القــادم والبــدء بالبحــث عــن موقــع بديــل للفــرع.

)Capital Intelligence( تقييم املصرف من قبل وكالة التقييم الدولية

حافــظ املصــرف علــى تقييــم للقــوة املاليــة )Financial Strength( بدرجــة )BB( وذلــك بنــاًء علــى تقييــم أداء املصــرف 
املــايل وفقــً للبيانــات املاليــة املعــدة وفقــً ملعايــري احملاســبة الدوليــة.

عقد خدمات ضريبية
قــام املصــرف خــالل العــام بإبــرام عقــد خدمــات ضريبيــة مــع شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــر ألغــراض متابعــة الهيئــة 
العامــة للضرائــب لتســوية حســابات املصــرف الضريبيــة عــن الســنوات الســابقة حيــث بلغــت قيمــة العقــد 6 آالف دوالر عــن 

كل ســنة ضريبيــة. 

اخلطة االسرتاتيجية للمصرف
بنــاًء علــى تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي وحســب كتابــة املرقــم ١7/٢/9 بتاريــخ ٢٠١٨/٠١/١٠ فقــد قام املصــرف بالتعاقد 
مــع شــركة القواســمي وشــركاه أحــد أعضــاء شــركة كــي بــي ام جــي إلصــدار تقريــر اخلطــة االســراتيجية الثالثيــة للمصرف 

وقــد مت تزويــد البنــك املركــزي بها.

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

 

تقرير جملس اإلدارة
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تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31

حتية وتقدير،

تنفيــذًا ألحــكام املــادة ٢4 مــن قانــون املصــارف رقــم ٢4 لســنة ٢٠٠4 وموافقــة الهيئــة العامــة للمصــرف بتشــكيل جلنــة 
ــيد  ــن الس ــة كل م ــً وعضوي ــا( رئيس ــد القوق ــري احم ــيد )من ــن الس ــس اإلدارة كل م ــاء جمل ــن أعض ــابات م ــة احلس مراجع
)باســم خليــل الســامل( والســيد )خليــل إبراهيــم املشــاهدي( ويســرنا أّن نعــرض حلضراتكــم بــأّن اللجنــة مارســت عملهــا 
مــع مراقبــي حســابات مصرفنــا املشــركن )الســيدة ريــا عبــد األمــري الـگرناوي-حماســب قانــوين ومراقــب حســابات 
والســيد وليــد زغــري كاظــم املنصور-حماســب قانــوين ومراقــب حســابات( طيلــة فــرة عملهــم يف املصــرف كمــا دققــت 
ــهرية  ــة الش ــداول املقارن ــا ج ــن ضمنه ــرف وم ــة يف املص ــن اإلدارة التنفيذي ــا م ــي تصله ــداول الت ــات واجل ــة البيان اللجن
ألرصــدة  موازيــن املراجعــة التجميعيــة واجلــداول اخلاصــة باملصروفــات واإليــرادات املرســلة إىل البنــك املركــزي مــن 
ــة الداخليــة ومراقــب االمتثــال الشــهرية  ــر املقدمــة مــن قســم الرقاب ــة املاليــة يف املصــرف والتقاري ــرة الرقاب قبــل دائ
و الفصليــة و تدقيــق البيانــات املاليــة و احلســابات اخلتاميــة ملصرفنــا للســنة املنتهيــة يف ٢٠١٨/١٢/3١ وتقريــر جملــس 
اإلدارة بخصوصهــا وراجعنــا كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي كانــت برأينــا ضروريــة حلمايــة حقــوق املســاهمن وكان 
عملنــا هــذا طبقــً للتشــريعات النافــذة ووفقــً إلجــراءات التدقيــق واملراجعــة املعــرف بهــا وطنيــً واملقــررة وبنــاًء علــى مــا 

حصلنــا عليــه مــن بيانــات و معلومــات و إيضاحــات ونــود أّن نبــن اآلتــي:
إّن التقريــر الســنوي ومــا تضمنــه مــن معلومــات ماليــة وحماســبية يعكــس بصــورة شــاملة مســرية املصــرف خــالل . ١

الســنة موضوعــه التدقيــق وأّن هــذه املعلومــات ال تخالــف أحــكام القوانــن والتشــريعات املاليــة الســائدة.
ــا . ٢ ــع م ــة م ــي متفق ــة وه ــريعات املرعي ــة والتش ــة والدولي ــبية الوطني ــد احملاس ــً للقواع ــت وفق ــد نظم ــات ق إّن البيان

ــون  ــنة ٢٠٠4 وقان ــم 56 لس ــي رق ــزي العراق ــك املرك ــون البن ــات قان ــً ملتطلب ــة طبق ــا منظم ــجالت وأنه ــره الس تظه
الشــركات املعــدل وقانــون املصــارف رقــم 94 لســنة ٢٠٠4 واألنظمــة والتعليمــات النافــذة وإنهــا علــى قــدر مــا تضمنــه 
ــة  ــه النقدي ــج تدفقات ــرف ونتائ ــايل للمص ــع امل ــن الوض ــة ع ــة وعادل ــورة واضح ــرب بص ــة تع ــات مالي ــرات وبيان ــن مؤش م

للســنة املنتهيــة يف 3١/٢٠١٨/١٢.
الحظــت اللجنــة حــرص املصــرف علــى تطبيــق التعليمــات الصــادرة والســارية مــن البنــك املركــزي العراقــي الحتســاب . 3

اخملصصــات االئتمانيــة الالزمــة للنشــاط االئتمــاين والنشــاطات املصرفيــة األخــرى.
ــاوي والســيد وليــد زغــري . 4 ــا عبــد األمــري الـگرن ــر املشــرك ملراقبــي احلســابات )الســيدة ري اطلعــت اللجنــة علــى التقري

كاظــم املنصــور( الــذي تنــاول نشــاط املصــرف مؤكــدًا ســالمة كافــة إجراءاتــه التــي متــت اســتنادًا إىل معايــري وقواعــد 
احملاســبة الدوليــة والوطنيــة.

مــن خــالل مراجعتنــا حســابات املصــرف مل يثبــت لنــا مــا يــدل علــى أّن املصــرف قــام بعمليــات غســيل األمــوال أو مارس . 5
عمليــات متويــل اإلرهــاب وأّن كافــة العمليــات تتماشــى مــع قانــون غســيل األمــوال رقم 39 لســنة ٢٠٠4.

ومن اهلل التوفيق وتقبلوا فائق التقدير،

رئيس جلنة مراجعة احلسابات

تقرير جلنة مراجعة احلسابات اخلتامية
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ريا عبد األمري الـكرناويوليد زغري كاظم املنصور
حماسب قانوين ومراقب حساباتحماسب قانوين ومراقب حسابات

عضو املعهد العربي للمحاسبن القانونينعضو املعهد العربي للمحاسبن القانونين
املنصور -حي املتنبي -حملة / 6٠3ساحة كهرمانة - حي الوحدة - حملة /9٠٢

هاتف: ٠79٠64٨374٨هاتف: ٠79٠4٨٢7٢45
Email : Hassan_wleed@yahoo.comEmail : rayya_cpa@yahoo.com

التاريخ: ١٢ /3 /٢٠١9 العدد: م/ م / 3٢/ ٢٠١٨         

إىل السادة مساهمي املصرف األهلي العراقي )شركة مساهمة خاصة(
م/التقــريــــر املشـرك ملراقبـي احلسابات عـن البيانات املالية املوحدة املنتهية يف 3١ كانون األول ٢٠١٨ 

يســــرنا أّن نعلمكــم بأننــا دقـقــنـــا القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة للمصرف األهلي العراقي )شــركة مســاهمة خاصة( 
وشــركة واحــــة النخيــل لالســــتثمار املــايل التابعــة للمصــرف والتــي تشــتمل علــى قائمــة املركــز املــايل املوحــدة كما يف3١ 
كانــون األول ٢٠١٨ وقـــــــوائم الدخــل والدخــل الشـــــامل والتغيـــــرات يف حقــوق املســاهمن والتدفقــات النقديــة املوحــدة 
للســنة املنتهيــة فـــــــي ذلــك التاريـــــخ، والتقــــرير الســنوي إلدارة املصــرف املعــد مبقتضــى أحــكام قانـــــون الشــركات رقم 

)٢١( لســنة ١997 املعــدل واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مبوجــب  قانــون املصــارف رقــم )94( لســنة ٢٠٠4. 

لقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي كانــت برأينــا ضروريــة ألداء مهمتنــا التــي قمنــا بهــا طبقــً للتشــريعات 
النافــذة ووفقــً إلجــراءات التدقيــق املعــرف بهــا والتــي شــملت االختبــارات الالزمــة ألوجــه نشــاط املصــرف الواقعــة ضمــن 

اختصاصاتنا.

مسؤولية اإلدارة حول الـقوائم الـمالية الـموحدة
ــً  إّن  اإلدارة هــي املســــــؤولة  عـــــن إعـــــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــــورة عادلـــة واإلفصــاح عنهــا وفقـــ
ملعاييــــــر التـقــاريــــر احملاســبيـــة الدوليـــــة باإلضافة إىل مسؤوليتها يف إعداد وتنـفيــــــذ نظـــام الرقابـــة الداخلية واخلاصة 
فيمــا يتعلــق باإلعــــــداد واإلفصــاح عــن القوائــم املاليـــــة املوحــدة وبصــورة عادلــة وخاليــة مـــن األخطـــاء اجلوهـــــرية والتــي 
قــد تكــون ناجتــة عـــن األخطــاء والتالعــب كمــا وتشــــــمل هـــذه املســـــؤولية اختيــار وتطبيــــق السـياســـات احملاســــــــبية 

املالئمــة واســتخدام التقديـــــرات احملاســــبية املعقولــة.

مســـؤولية مدققي احلسابات
إّن  مســؤوليتنا هــي إبـــداء الــرأي الفنــي احملايـــد حــول البيانــات املاليــة املقدمــة لنــا وفقــً ألدلــة ومعايــري التدقيــق احملليــة 
والدوليــة وتتطلــب منــا هــــــذه املعاييـــــر االلتــزام بقواعــد الســلوك املهنــي وتخطيــط أعمــال التدقيــق للحصول على تأييـــــد 

بــأّن القوائــم املاليــة املوحــدة خاليــة من األخطـــاء اجلوهـريــــة. 

القوائم املالية املوحدة
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يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإلفصاحــات الــواردة يف القوائــم املاليــة املوحــدة 
وتعتمــد اإلجــراءات التــي يتــم اختيارهــا علــى تقديــر مدققــي احلســابات مبــا يف ذلــك تقييــم خماطــر احتــواء القوائــم املاليــة 
ــار نظــام  ــواء الناجتــة عــن االحتيــال أو اخلطــأ، كمــا أّن تقييــم اخملاطــر يأخــذ يف االعتب املوحــدة علــى أخطــاء جوهريــة ســ
الرقابــة الداخلــي للمجموعــة واملتعلــق بإعــداد وإظهــار القوائــم املاليــة املوحــدة بصــورة عادلــة وذلــك للقيــام بإجــراءات 
تدقيــق مناســب وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للمجموعــة، كمــا ويتضمــن التدقيــق 
تقييــم مالءمــة السياســات احملاســبية املطبقــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية التــي قامــت بهــا اإلدارة، إضافــة إىل 
ــن  ــة لتكوي ــة ومالئم ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــأّن أدل ــد ب ــدة، نعتق ــة املوح ــم املالي ــام للقوائ ــرض الع ــم الع تقيي

أساســً إلبــداء رأينــا ونــدرج أدنــاه اإليضاحــات واملالحظــات التاليــة: 

أواًل - تطبيق معايري احملاسبة الدولية
املصــرف مســتمر بتطبيــق معايــري احملاســبة الدوليــة وقــام بأعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة موضوعــة التدقيــق 

وفقــــً للمعايــري احملاســبة الدوليــة باإلضافــة ألرقــام املقارنــة للســنة املنتـهيـــــة كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

ثانيًا - تســعيـر املوجودات واملطلوبات واملصاريف واإليرادات
مت تســعري كافــة املوجــودات واملطلوبــات واملصاريــف واإليــرادات الناجمــة خــالل الســنة موضــوع التدقيــق بالعملــة 
األجنبيــة بســــعر التحويــل البالــغ )١,١9٠( دينــار عراقــي لــكل دوالر أمريكــي حســب تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي، علمــً 

ــي. ــكل دوالر أمريك ــي ل ــار عراق ــابقة )١,٢4٠( دين ــنة الس ــد للس ــل املعتم ــعر التحوي أّن س

ثالثًا - النقـــود
أ - مت اإلشــراف علــى جــرد النقــد املوجــود بــاإلدارة العامــة والفــرع الرئيســي وقســم مــن الفــروع وقــد بلــغ رصيــد النقــد يف 
ــم  ــار عراقــي كمــا يف ٢٠١٨/١٢/3١ الرصيــد مطابــق لقوائ اخلزينــة وصناديــق املركــز والفــروع )49,٨46,٨53( ألــف دين

اجلــرد. 
ب -  متــت مطابقــة جميــع األرصــدة النقديــة الظاهــرة يف الســجالت واملودعــة لــدى البنــك املركــزي العراقــي واملصــارف 

احملليــة واخلارجيــة مــع كشــوفات البنــوك والتأييــدات املرســلة. 
ت - بلغت نسبة النقد باخلزينة وصناديق املركز املشار إليها أعاله )٢4,٢4%( إىل صايف األرصدة لدى بنوك مركزية.

ث - النقــد لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة خارجيــة ظهــر مبقــدار )١39,5٨٠,٢٠٨( ألــف دينــار عراقــي وهــذا ميثــل بنســبة 
)٨٠,77%( جملمــوع النقــد لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة البالغــة )١7٢,٨١5,673( ألــف دينــار عراقــري وميثــل 
)54,١5%( جملمــوع حقــوق املســـــاهمن، علمــً أّن اإلدارة أوضحــت )أّن معظــم األرصــدة اخلارجيــــة متثــل تأمينــــات 
ــات  ــات العمــل ومتطلب ــات ضمــان وحســب متطلب ــل إصــدار اعتمــادات وخطاب ــة مقاب ــوك اخلارجيــ ــدى البنــ ــدية ل نقــــ

ــارة(.  ــل التج ــراض متوي ــي ألغ ــة وه ــارف اخلارجي املص
ج - مت تقييم املوجود النقدي للعملة األجنبية كما يف٢٠١٨/١٢/3١ على أساس ســعر )١,١9٠( دينار عراقي لكل دوالر أمريكي.

رابعًا - التسهيالت االئتمانية املباشرة والتخصيصات
أ - انخفضــت مبالــغ إجمــايل التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة للســنة موضــوع التدقيــق )93,536,٢44( ألــف دينــار عراقــي 
عــــن الســنة الســابقة البالــغ )١7٢,479,667( ألــف دينــار عراقــي مبقــدار )7٨,943,4٢3( ألــف دينــار عراقــي أي بنســبة 

)45,77%( يتضمــن االنخفــاض تســهيالت مت إعدامهــا حماســبيً بقيمــة )٢١,575,١١9( ألــف دينــار عراقــي.
ب - مت تخفيــض خمصــص )تــدين التســهيالت االئتمانية( الديون املشــكوك يف حتصيلها املدورة عن الســنة الســابقة مبقدار 
)١5,٨٢9,٨66( ألــف دينــار عراقــي ليصبــح الرصيــد )١١,٢٨3,٨3٨( ألــف دينــار عراقــي علمــً بــأّن ذلك التخفيض يتضمــن إعدام 

حماســبي خملصصــات تبلــغ )١4,١3١,٢7٢( ألــف دينار عراقي املتعلقة بالتســهيالت املشــار إليها يف فقرة التســهيالت.
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ت - مت تخفيــض خمصــص )الفوائــد املعلقــة( فوائد املتوقفن عن الدفع املدورة عن الســنة الســابقة مبقــدار )٢6٢,5,5٨6( 
ألــف دينــار عراقــي ليصبــح الرصيــد )5,4٢3,965( ألــف دينــار عراقــي علمــً بــأّن ذلــك التخفيــض يتضمــن إعــدام حماســبي 

لفوائــد معلقــة املتعلقــة بالتســهيالت املشــار إليهــا يف فقــرة التســهيالت، وكمــا مبن بالشــكل التايل:

الرصيد يف3١ /٢٠١٨/١٢التخفيض خالل السنةالرصيد يف ٢٠١7/١٢/3١نوع خمصص التخصيصات

٢7,١١3,7٠4,٨٢4١5,٨٢9,٨66,37٠١١,٢٨3,٨3٨,454رصيد تدين التسهيالت االئتمانية

١١,٠١٠,٢٢7,٢٨45,5٨6,٢6٢,4٨٠5,4٢3,964,٨٠4رصيد خمصص الفوائد املعلقة

38,123,932,10821,416,128,85016.707.803.258اجملموع

خامسًا - قانـــون مكافحة غســـل األمــوال ومتويـل اإلرهاب
اتخــذ املصــرف اإلجــراءات الكافيــة ملنــع غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب خــالل الســنة موضوعــة التدقيــق ومــن خــالل 
ــا  ــا م ــن لن ــلم يتب ــرف فـ ــها املص ــي مارس ــة الت ــات املصرفي ــة العملي ــا لطبيع ــبية ومراجعتن ــجالت احملاس ــا للس فحصن
يشــــــــري إىل أّن هنــاك عمليــات مصرفيــة متعلقــة بغســــيل األمــوال أو تلــك التــي ســـــاهمت بتمـويـــل عمليــات اإلرهــاب وقد 
مت التحقــق مــن ســالمة عمليــات املصــرف يف متويــل التجــارة اخلارجيــة ومت تزويــد البنــك املركــزي العراقــي / دائــرة مراقبة 
الصريفــة  بتقاريــر شـــــهرية والتــي كانــت مطابقــة مع نشــرات مــزاد العملة للبنــك املركزي العراقي  لذا فالصــــرف ملتـــــزم 

بقانـــــــــون مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املرقـــم )39( لســنة ٢٠١5 وتعليمــات البنـــــك املركـــزي العراقــــي.

سادسًا - تقاريــــر االمتثال
ــزام  ــن الت ــد م ــت اإلدارة بالتأك ــث قام ــي حي ــزي العراقــ ــك املركـ ــلة إىل البنـــ ــال املرس ــر إدارة االمتث ــى تقاريــ ــالع عل مت االط

املصــرف بكافــة القوانــن والتعليمــات البنـــــك املركـــزي العراقــــي ذات العالقــة بنشــاط املصــرف للســنة أعــاله.  

سابعًا - التغييــر يف حقوق املساهمني
ــي ٢٠١7/١٢/3١ مبقــدار )٢7,93٨,٢77( ألــف دينــار عراقــي وهــذا  ــاهمن عمــا كانــت عليــه فـــ ــوق املســـ  انخفضــت حقـــ

االنخفــاض ميثــل العجــــز املتحقــــق للســــنة احلاليــة وتوزيــع أربــاح نقديــة علــى املســاهمن. 

ثامنًا - كفاية رأس املال
مــن خــالل فحصنــا للســجالت احملاســبية ومراجعتنــا لطبيعــة العمليــات املصرفيــة التــي مارســها املصــرف خــالل الســنة 
والكشــوفات املعــدة لغــرض احتســاب كفايــة رأس املــال والتــي بلغــت نســــبة )٨٢,٨7 %( وذلــك اســتنادًا إىل املــادة رقــم 

)١6( مــن قانــون املصــارف رقــم )94( لســــنة ٢٠٠4.

تاسعًا - البيانات املالية املرحلية
مت مراجعــة القوائــم املرحليــة املوحــدة املوجــزة للمصــرف للفصــول )األول، الثــاين، الثالــث( وفقــً ملعيــار التدقيــق الــدويل 
)٢4١٠( املتعلــق مبراجعــة البيانــات املاليــة املرحليــة. وقــد مت إصــدار البيانــات املاليــة املرحليــة مراجعــة مــن قبلنــا وحســب 

كتــاب البنــك املركــزي العراقــي بالعــدد )45٢/٢/١/9( واملــؤرخ بتاريــخ ١١/٢٠/٢٠١6.

عاشرًا - نشاط املصرف ونتيجة النشــــاط
ــار  ــز مبقــدار )7,967,٠64( ألــف دين ــرادات مــع االســتخدامات للســنة موضوعــة التدقيــق ظهــرت نتيجــة عجــ ــة اإلي لــدى مقارن
عراقــي علمــً أّن نتيجــة النشــاط للســنة الســابقة أظهــرت فائــض مبقــدار )٢,٨57,95٨( ألــف دينــار عراقــي وبالشــكل التــايل:
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السنة السابقة/ ألف دينار عراقيالسنة احلالية / ألف دينار عراقيالبيان  

١6,٠٨١,١774١,٠٠9,٠٠5جمموع اإليرادات 

)3٨,١5١,٠47()٢4,٠4٨,٢4١(جمموع االستخدامات 

2,857,958)7,967,064(نتيجة النشاط اجلاري فائض )عجـــز(

انخفضــت إيــرادات الســنة احلاليــة عــن الســنة الســابقة مبقــدار )٢4,9٢7,٨٢٨( ألــف دينــار عراقــي، وقــد جــاء االنخفــاض 
ــار عراقــي علمــً أّن  ــرادات العمــوالت وقــد ظهــرت يف ٢٠١٨/١٢/3١ مبقــدار )6,١٠3,9٢٢( ألــف دين وبشــكل كبــري بصــايف إي
املبلــغ ظهــر يف ٢٠١7/١٢/3١ مبقــدار )33,493,١٨٨( ألــف دينــار ويعــود ذلــك االنخفــاض إىل تراجــع حجــم عمليــات التجــارة 

وانخفــاض نســبة العمــوالت عليهــا بســبب انخفــاض ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الدينــار العراقــي.  

أحد عشر - املالحظات األخرى 
أ - مل يتســنى لنــا زيــارة فــرع املوصــل بســبب الظــروف األمنيــة القاهــرة التــي حصلــت بعــد تاريــخ ٢٠١4/6/١٠. قــام املصــرف 

بأخــذ خمصــص بكامــل مبلــغ النقــد يف الصنــدوق املوجــود يف الفــرع.
ب - تعاقد املصرف مع جمموعة من شركات التدقيق اخلارجية خالل السنة املالية ٢٠١٨ وكاآلتي: 

      • عقد استشارات ضريبية مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وبقيمة )١4,٢٨٠( ألف دينار عراقي.
      • عقد مراجعة وتعديل اخلطة االسراتيجية الثالثية مع شركة كي بي ام جي وبقيمة )٢9,75٠( ألف دينار عراقي.

ــرز ألغــراض التوحيــد  ــر هــاوس كوب ــات املصــرف األهلــي العراقــي مــن قبــل شــركة برايــس ووت مالحظــة: يتــم تدقيــق بيان
مــع بيانــات كابيتــال بنــك كونــه ميتلــك 6١.٨5% مــن رأس مــال املصــرف وحســب متطلبــات البنــك املركــزي األردين ووفقــً 

ملعايــري التدقيــق الدوليــة.

اثنا عشر - اإليضاحات األخرى
أ - قــام املصــرف باملشــاركة يف تأســيس الشــركة العراقيــة لضمــان الودائــع وبلغــت قيمــة مســاهمته )7٨9,437( ألــف 

دينــار عراقــي مازالــت الشــركة حتــت التأســيس ومــازال مبلــغ املســاهمة مــودع لــدى البنــك املركــزي العراقــي. 
ب - قــام املصــرف باالســتثمار بســندات حكوميــة مصــدرة مــن البنــك املركــزي العراقــي بقيمــة )٢4,4٢5,466( ألــف دينــار 

عراقــي تســتحق يف تشــرين األول وكانــون األول مــن العــام/٢٠١9 مبعــدل عائــد )9,٢%(.
ــك  ــة البن ــن خط ــزء م ــي كج ــار عراق ــار دين ــغ 7 ملي ــروض مببل ــدة ق ــرف ع ــح املص ــي مبن ــزي العراق ــك املرك ــام البن ت - ق
املركــزي العراقــي لتمويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة بقــروض ذات فوائــد وهوامــش إداريــة قليلــة ال تزيــد 

نســبة الفائــدة التــي يتحملهــا املقــرض عــن )5,5%( مــن أجــل حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ث - اإليضاحات املرفقة )من رقم ١ إىل رقم 3٨( تعترب جزءًا من القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها ومع التقرير.

خضوعــً لذلــك وحســب رأينــا وبقــدر مــا توصلنــا إليــه مــن خــالل فحصنــا وطبقً ملا هــــو مــدون يف ســــجالت الشــركة وطبقً 
للمعلومــات واإليضاحــات املعطــاة لنــا فإّن:

١- اجملموعــة الدفريــة املســتخدمة مــن قبــل املصــرف كانــت متفقــة مــع متطلبــات نظــام مســك الدفاتــر وقــــد تضمنت 
حســب تقديرنــا تســجيل كافــة موجـــــــودات ومطلوبات واســتخدامات وإيــرادات املصرف. 

٢- عمليــة جــــرد املوجــودات الثابتــة والنقديــة قــد متــت بشــكل ســليم وبإشــرافنا. وإّن نتائــج اجلــرد جــاءت مطابقــة 
للســجالت املســاعدة وقــد مت تقييــم هـــذه املوجــودات وفقــً لألســس واألصــول واملبــادئ املعتمــدة. 

القوائم املالية املوحدة
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3- تــقريـــر اإلدارة ومــا تضمنــه مــن معلومــات ماليــة وحماســبية يعكــس بصــورة شــاملة مســرية املصرف املاليــة للفرة 
موضوعــة التدقيــق وإّن هــذه املعلومــات غــري خمالفــة للحســابات أو ألحــكام القوانــن والتشــريعات املالية الســائدة.  

ثالثة عشر - رأي مراقـبي احلســابات
بنــاًء علــى مــا تقــدم مــن إيضاحــات ومالحظــات فــإّن البيانــات املاليــة املرفقــة تعبـــّـر بصــورة واضحــة وعادلــة عــن املركــز 
املايل للمصرف كما فــــــي3١ كانــــون األول ٢٠١٨ ونتائــــج نشـــاطه وتدفقاتـــه النقدية للفرة املالية املنتهية بذلك التاريخ. 

وتفضلـوا بقبــــول وافـــــر االحتــــرام.

         وليد زغري كاظم املنصور                      ريا عبد االمري الكرناوي
     حماسب قانوين ومراقب احلسابات                 حماسب قانوين ومراقب احلسابات

القوائم املالية املوحدة



55

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون األول 2018
٢٠١٨٢٠١7إيضاحات

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

املوجودات

4٢٠5,639,47٠٢7٠,947,٨9١نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5١7٢,٨9٨,٠9٢١٢٨,639,65٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

776,٨٢٨,44١١34,355,735تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

6١,64١,75٨١,6٢٢,963موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - ٨٢4,4٢5,446موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9١4,9٢9,74٨١3,9٢4,9٨١ممتلكات ومعدات - بالصايف

١٠4,٢95,٠٨43,١7٠,775موجودات غري ملموسة - بالصايف

١١٢4,٢9٠,١745٠,55١,754موجودات أخرى

524,948,213603,213,751جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

١٢937,٨9١٢٨4ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١3١٨٨,99١,94٨١٨3,٨٨5,47٢ودائع عمالء

١446,٨١4,9٠4١١٨,9٢٠,97٢تأمينات نقدية

١55,٢٠٠,٠٠٠3,٢٠٠,٠٠٠أموال مقرضة

٢,٨٢٨,٢39 - ١6خمصصات متنوعة

١7٢,٢96,٢9٨٢,9١١,٠3٠خمصص ضريبة الدخل

١٨٢٢,94٠,79٨5,763,١٠3مطلوبات أخرى

267,181,839317,509,100جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

حقوق مساهمي البنك

١9٢5٠,٠٠٠,٠٠٠٢5٠,٠٠٠,٠٠٠رأس املال املكتتب به واملدفوع

٢١3,9٨7,١٨93,9٨7,١٨9االحتياطي اإلجباري

٢١4,4١٢,٨9٢3,5٢5,374احتياطي خماطر مصرفية عامة

٢١١,٠٠٠,٠٠٠4,٠٠٠,٠٠٠احتياطي توسعات

)١46,74٠()١١7,953(احتياطي القيمة العادلة

٢4,33٨,٨٢٨)١,5١5,754(أرباح مدورة

257,766,374285,704,651جمموع حقوق مساهمي البنك

524,948,213603,213,751جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

خضوعا لتقريرنا املرقم م/ م /3٢/ 

٢٠١٨ و املؤرخ يف ١٢/٢٠١9/3

املدير املايل

     وليد زغري كاظم املنصور
احملاسب القانوين ومراقب حسابات

رئيس جملس اإلدارة

       ريا عبد االمري الكرناوي
احملاسب القانوين ومراقب احلسابات

املدير املفوض

القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018
٢٠١٨٢٠١7إيضاحات

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢٢9,67٨,9697,١٢١,4٢6إيرادات الفوائد

)3,7٢١,7١5()٢,١١7,٨9٨(٢3مصروفات الفوائد

7,561,0713,399,711صايف إيرادات الفوائد

٢46,١٠3,9٢٢33,493,١٨٨صايف إيرادات العموالت

13,664,99336,892,899صايف إيرادات الفوائد والعموالت

3٠٨,٢43394,39١إيرادات أخرى

13,973,23637,287,290إجمايل الدخل

)6,945,575()6,4٨4,96٢(٢5نفقات املوظفن

)٢,٢٢4,٠٨6()٢,١96,335(9و١٠استهالكات وإطفاءات

)9,47٠,١75()١3,٠7٠,646(٢6مصاريف تشغيلية أخرى

)٨,٨4٢,٨37(7١,٠٢4,3١5 أاملسرد أو )مصروف( خمصص خسائر ائتمان حممل 

)3,9٨3,٢4٢(٢7١,٠٨3,6٢6املسرد أو )مصروف( خمصصات متنوعة

)31,465,915()19,644,002(إجمايل املصروفات

5,821,375)5,670,766()اخلسارة( الربح قبل الضريبة

)٢,963,4١7()٢,٢96,٢9٨(١7ضريبة الدخل

٢,٨57,95٨)7,967,٠64()اخلسارة( الربح للسنة

دينـاردينـار

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من )اخلسارة( ربح 
0.011)0.032(٢٨السنة العائد ملساهمي البنك

القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018
٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية 

2,857,958)7,967,064(صايف دخل للسنة

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

٢٨,7٨77,٨١٠

2,865,768)7,938,277(جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

2,865,768)7,938,277(جمموع الدخل الشامل للسنة

القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018 
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018

٢٠١٨٢٠١7إيضاح
آالف الدنانري العراقيةآالف الدنانري العراقية

األنشطة التشغيلية
5,٨٢١,375)5,67٠,766()اخلسارة( ربح السنة  قبل الضريبة

تعديالت لبنود غري نقدية
٢,١96,335٢,٢٢4,٠٨6استهالكات وإطفاءات

٨,٨4٢,٨37)١,٠٢4,3١5()املسرد من( خمصص خسائر ائتمان 
3,9٨3,٢4٢)١,٠٨3,6٢6()املسرد من( مصروف خمصصات متنوعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغري يف 
املوجودات واملطلوبات 

)5,582,372(20,871,540

التغري يف املوجودات واملطلوبات
)١٨,5١5,66٠(5٨,55١,6٠9النقص )الزيادة( يف صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

٢6,٢6١,5٨٠١6,٢63,5١١ النقص )الزيادة( يف املوجودات األخرى
5,١٠6,47635,7٨5,94٠ الزيادة )النقص( يف ودائع العمالء

-)١,744,6١3()النقص( الزيادة يف اخملصصات املتنوعة
3,١5٠,٠٠7)7٢,١٠6,٠6٨()النقص( الزيادة التأمينات النقدية

)١,377,6٢٢(١7,١77,696الزيادة  )النقص( مطلوبات أخرى
صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب 

املدفوعة
27,664,30856,177,716

)4,33١,7٨٠()٢,9١١,٠3٠(الضرائب املدفوعة
24,753,27851,845,936صايف التدفق النقدي من )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
-)٢4,4٢5,446()شراء ( موجودات مالية  بالتكلفة املطفأة

-9,99١بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
)١,9١3,476()٢,575,١67()شراء ( ممتلكات ومعدات

)645,4٠3()١,75٠,٢44()شراء ( موجودات غري ملموسة
)2,558,879()28,740,866(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
3,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠املتحصل من األموال املقرضة 

)6٠٠,٠٠٠()١,٠٠٠,٠٠٠(تسديد األموال املقرضة
)5,٠٠٠,٠٠٠()٢٠,٠٠٠,٠٠٠(توزيعات أرباح نقدية

)3,600,000()18,000,000(صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( من األنشطة التمويلية 
45,6٨7,٠57)٢١,9٨7,5٨٨(صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

399,587,259353,900,202النقد ومايف حكمه يف بداية السنة
29377,599,671399,587,259النقد ومايف حكمه يف نهاية السنة 
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1. معلومات عامة 
إّن  املصــرف األهــــلي العــــراقي )املصــرف( هــو شـــركة مســــاهمة خاصـــــة عراقيــة تأســـــس بتاريــخ ٢ كانــون الثــاين ١995 

مبوجــب إجــازة التأســيس املرقمــة م. ش /5٨٢، ومركــزه الرئيســي مدينــة بغــداد.

يقــوم املصــرف بتقــدمي جميــع األعمــال املصرفيــة واملاليــة املتعلقــة بنشــاطه مــن خــالل مركــزه الرئيســي يف مدينــة 
بغــداد )حــي الكــرادة(، وفروعــه اإلحــدى عشــر املنتشــرة داخــل العــراق باإلضافــة إىل تقــدمي خدمــات الصريفــة وخدمــات 

الوســاطة املاليــة.

إّن أسهم بنك املصرف األهلي العراقي مدرجة بالكامل يف سوق العراق لألوراق املالية.

مت إقرار القوائم املالية من قبل جملس إدارة املصرف يف جلسته رقم ٢٠١9/3 بتاريخ ١6 اذار ٢٠١9.

2. السياسات احملاسبية
٢-١ أسس إعداد القوائم املالية املوحدة 

ــً  ــة ووفق ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــري الدولي ــً للمعاي ــة وفق ــركته التابع ــرف وش ــدة للمص ــة املوح ــم املالي ــداد القوائ مت إع
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي تظهــر  ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادل

ــدة. ــة املوح ــم املالي ــخ القوائ ــة بتاري ــة العادل بالقيم

ــب  ــرف، ومت تقري ــية للمص ــة الرئيس ــل العمل ــذي ميث ــدة وال ــة املوح ــم املالي ــار القوائ ــة إظه ــو عمل ــي ه ــار العراق إّن  الدين
ــار عراقــي. جميــع املبالــغ ألقــرب ألــف دين

٢-٢ أهم السياسات احملاسبية
• أسس توحيد القوائم املالية املوحدة 

- تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للمصــرف والشــركة التابعــة لــه واخلاضعــة لســيطرته كمــا يف 
3١ كانــون األول ٢٠١٨. مت توحيــد القوائــم املاليــة للشــركة التابعــة مــن تاريــخ الســيطرة، وتتحقــق الســيطرة عندمــا 
يكــون املصــرف قــادرًا علــى إدارة األنشــطة الرئيســية للشــركة التابعــة وعندمــا يكــون معرضــً للعوائــد املتغــرية 
الناجتــة مــن اســتثماره يف الشــركة التابعــة أو يكــون له حقــوق يف هذه العوائــد، ويكون قادرًا علــى التأثري يف هذه 
العوائــد مــن خــالل ممارســته الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، ويتــم اســتبعاد املعامــالت واألرصــدة واإليــرادات 
ــودات  ــة موج ــدة املرفق ــة املوح ــم املالي ــمل القوائ ــة. تش ــركة التابع ــرف والش ــن املص ــا ب ــات فيم واملصروف
ومطلوبــات ونتائــج أعمــال املصــرف )إدارة وفــروع العــراق( وموجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال شــركة واحــة 
النخيــل )الشــركة التابعــة(، واململوكــة بنســبة ١٠٠% مــن قبــل املصــرف. تأسســت الشــركة التابعــة مبقتضــى 
قانــون الشــركات العراقــي كشــركة مســاهمة خصوصيــة حمــدودة املســؤولية، يبلــغ رأســمال الشــركة التابعــة 

كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مليــار دينــار عراقــي )٢٠١7: مليــار دينــار عراقــي(.
ــات  ــس السياس ــتخدام نف ــرف وباس ــة للمص ــنة املالي ــس الس ــة لنف ــركة التابع ــة للش ــم املالي ــداد القوائ ــم إع - يت

احملاســبية املتبعــة يف املصــرف.
ــذي  ــخ ال ــو التاري ــا وه ــخ متلكه ــن تاري ــدة م ــل املوح ــة الدخ ــة يف قائم ــركة التابع ــات الش ــج عملي ــد نتائ ــم توحي - يت
يجــري فيــه فعليــً انتقــال ســيطرة املصــرف علــى الشــركة التابعــة، ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة 
التــي مت التخلــص منهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة حتــى تاريــخ التخلــص وهــو التاريــخ الــذي يفقــد املصــرف فيــه 

الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
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• معلومات القطاعات  
- قطــاع األعمــال ميثــل جمموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي تشــرك معــا يف تقــدمي منتجــات أو خدمــات 
خاضعــة خملاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعمــال اخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــً للتقاريــر 

التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل املديــر املفــوض وصانــع القــرار الرئيســي لــدى املصــرف.
- القطــاع اجلغــرايف يرتبــط يف تقــدمي منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصاديــة حمــددة خاضعــة خملاطــر وعوائــد 

تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات تعمــل يف بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

• تسهيالت ائتمانية مباشرة  
- التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة هــي موجــودات ماليــة لهــا دفعــات ثابتــة أو حمــددة قدمهــا املصــرف يف 
األســاس أو جــرى اقتنائهــا وليــس لهــا أســعار ســوقية يف أســواق نشــطة ويتــم قياســها بالكلفــة املطفــأة.
- يتــم تكويــن خمصــص تــدين للتســهيالت االئتمانيــة املباشــرة إذا تبــن عــدم إمكانيــة حتصيــل املبالــغ املســتحقة 
للمصــرف وعندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى أّن حدثــً مــا قــد أثــر ســلبً علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية 
للتســهيالت االئتمانيــة املباشــرة وعندمــا ميكــن تقديــر هــذا التــدين، وتســجل قيمــة اخملصــص يف قائمــة الدخل 

املوحــدة . يتــم قيــاس التســهيالت االئتمانيــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة .
- يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت االئتمانيــة غــري العاملــة املمنوحــة للعمــالء وفقــً لتعليمــات البنــك 

ــزي العراقي. املرك
- يتــم شــطب التســهيالت االئتمانيــة املعــد لهــا خمصصــات يف حــال عــدم جــدوى اإلجــراءات املتخــذة لتحصيلهــا 
بتنزيلهــا مــن اخملصــص ويتــم حتويــل أي فائــض يف اخملصــص اإلجمــايل - إّن  وجــد -  إىل قائمــة الدخــل املوحــدة 

ويضــاف احملصــل مــن الديــون التــي ســبق شــطبها إىل اإليــرادات.

•  موجودات مالية بالكلفة املطفأة  
- هــي املوجــودات املاليــة التــي تهــدف إدارة املصــرف وفقــً لنمــوذج أعمالهــا إىل االحتفــاظ بها لتحصيــل التدفقات 

النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيد الديــن القائم.
ــم  ــالوة / اخلص ــأ الع ــاء، وتطف ــف االقتن ــا مصاري ــً إليه ــة مضاف ــراء بالكلف ــد الش ــودات عن ــذه املوج ــات ه ــم إثب - يتـ
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة، قيــدًا علــى أو حلســاب الفائــدة، وتنــزل أيــة خمصصــات ناجتــة عــن التــدين يف 
قيمتهــا تــؤدي إىل عــدم إمكانيــة اســرداد األصــل أو جــزء منــه، و يتــم قيــد أي تــدين يف قيمتهــا يف قائمــة الدخــل 

املوحــدة.
- ميثــل مبلــغ التــدين يف قيمــة هــذه املوجــودات الفــرق بــن القيمــة املثبتــة يف الســجالت والقيمــة احلاليــة 

للتدفقــات النقديــة املتوقعــة اخملصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
- ال يجــوز إعــادة تصنيــف موجــودات ماليــة مــن / إىل هــذا البنــد عــدا يف احلــاالت احملــددة يف معيــار التقاريــر املاليــة 

الدوليــة رقــم )9(.
- يف حــال بيــع أي مــن هــذه املوجــودات قبــل تاريــخ اســتحقاقها يتــم تســجيل نتيجــة البيــع ضمــن قائمــة الدخــل 
ً ملتطلبــات معايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة بهــذا اخلصــوص. املوحــدة يف بنــد مســتقل واإلفصــاح عــن ذلــك وفقــ

القوائم املالية املوحدة



62

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  

• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
- متثــل هــذه املوجــودات االســتثمارات يف أدوات امللكيــة بغــرض االحتفــاظ بهــا علــى املــدى الطويــل، يتــم  إثبــات 
هــذه املوجــودات عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــً بالقيمــة 
العادلـــة، ويظهــر التغــري يف القيمــة العادلــة يف قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة مبــا 
ــة،  ــة بالعمــالت األجنبي ــود املوجــودات غــري النقدي ــل بن ــاجت عــن فروقــات حتوي ــة الن ــه التغــري يف القيمــة العادل في
ويف حــال بيــع هــذه املوجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك يف قائمــة الدخل 
الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة ويتــم حتويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجــودات املباعــة مباشــرة إىل 

االربــاح واخلســائر املــدورة وليــس مــن خــالل قائمــة الدخــل املوحــدة .
- ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة مــن / إىل هــذا البنــد إال يف احلــاالت احملــددة يف معايــري التقاريــر املاليــة 

الدولية.
- ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين.

- يتم تسجيل األرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.

•  القيمة العادلـة 
ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــري املالي ــودات غ ــة واملوج ــتقات املالي ــل املش ــة مث ــاس األدوات املالي ــرف بقي ــوم املص - يق
ــها  ــي مت قياس ــة والت ــألدوات املالي ــة ل ــة العادل ــن القيم ــاح ع ــم اإلفص ــا يت ــدة كم ــة املوح ــم املالي ــخ القوائ بتاري

باســتخدام الكلفــة املطفــأة.
- يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاًء علــى فرضيــة أّن عمليــة بيــع املوجــودات أو نقــل االلتــزام مت مــن خــالل األســواق 

الرئيســية للموجــودات واملطلوبــات.
- يف حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكر مالئمة للموجودات أو املطلوبات.

يحتاج املصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكر مالئمة.
- تقيــس املنشــأة القيمــة العادلــة للموجــودات أو االلتــزام باســتخدام اإلفراضــات التي سيســتخدمها املشــاركون 
يف الســوق عنــد تســعري املوجــودات أو االلتــزام علــى افــراض أّن املشــاركن يف الســوق ســيتصرفون مبــا فيــه 

ــم االقتصادية. مصلحته
- يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غــري املاليــة بعــن االعتبــار قــدرة املشــاركن يف الســوق علــى توليــد 
املنافــع االقتصاديــة مــن خــالل اســتخدام املوجــودات بأفضــل اســتخدام لهــا أو بيعها ملشــارك آخر سيســتخدم 

املوجــودات بأفضــل اســتخدام لهــا.
- يقــوم املصــرف باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافيــة لقيــاس 
القيمــة العادلــة وتوضيــح اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر وتقليــل اســتخدام املدخــالت 

املمكــن مالحظتهــا بشــكل غــري مباشــر.
- إّن  جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو مت اإلفصاح عنهــا يف القوائم 
املاليــة أو مت شــطبها باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة، وبنــاًء علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت التــي 

لديهــا تأثــري مهــم لقيــاس القيمة العادلــة ككل.

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
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املســتوى الثــاين: تقنيــات أخــرى حيــث تكــون علــى املدخــالت لهــا تأثــري مهــم علــى القيمــة العادلــة وميكــن 
مالحظتهــا بشــكل مباشــر أوغــري مباشــر.

املســتوى الثالــث:  تقنيــات أخــرى حيــث تســتخدم مدخــالت لهــا تأثــري مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت 
مبنيــة علــى معلومــات يف الســوق ميكــن مالحظتهــا.

- يقــوم املصــرف بتحديــد إذا مــا مت حتويــل أي مــن املوجــودات واملطلوبــات مــا بــن مســتويات القيمــة العادلــة مــن 
ــة  ــاس القيم ــى قي ــري عل ــر اجلوه ــالت ذات األث ــتوى للمدخ ــى مس ــى أدن ــاًء عل ــات )بن ــم التصنيف ــادة تقيي ــالل إع خ

العادلــة ككل( يف نهايــة كل فــرة ماليــة.
ــة التدقيــق يف  ــج التقييــم إىل جلن ــة التقييــم واملقيمــن اخلارجيــن بتقــدمي نتائ - علــى أســاس مرحلــي، تقــوم جلن

ــم. ــتخدمة يف التقيي ــية املس ــات الرئيس ــذا الفرضي ــن ه ــي، يتضم ــق اخلارج ــرف واملدق املص
ــات حســب طبيعتهــا  ــد تصنيفــات املوجــودات واملطلوب ــة، يقــوم املصــرف بتحدي ــات إيضــاح القيمــة العادل - لغاي

ــة. ــة العادل ــتوى القيم ــات ومس ــودات أو املطلوب ــر املوج وخماط
- تقييــم املوجــودات واملطلوبــات املاليــة طويلــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائــد مبوجــب خصــم التدفقــات 
املقبوضــة  الفوائــد  إيــرادات  مــن  اخلصم/العــالوة  إطفــاء  ويتــم  الفعالــة،  الفائــدة  ســعر  ومبوجــب  النقديــة 

واملدفوعــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

•  التدين يف قيمة املوجودات املالية 
- يقــوم املصــرف مبراجعــة القيــم املثبتــة يف الســجالت للموجــودات املاليــة يف تاريــخ قائمــة املركــز املــايل 
املوحــدة لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل علــى وجــود تــدين يف قيمتهــا إفراديــً أو علــى شــكل 
ــد  ــل حتدي ــن أج ــرداد م ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــه يت ــرات فإن ــذه املؤش ــل ه ــود مث ــال وج ــة، ويف ح جمموع

خســارة التــدين.
- يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

ــة يف  ــة املثبت ــن القيم ــرق ب ــل الف ــو ميث ــأة، وه ــة املطف ــر بالكلف ــي تظه ــة الت ــودات املالي ــة املوج ــدين قيم ت
الســجالت والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املتوقعــة خمصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.

- يتــم تســجيل التــدين يف القيمــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة كمــا يتــم تســجيل أي وفــرة يف الفــرة الالحقــة نتيجــة 
التــدين الســابق يف املوجــودات املاليــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
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64

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  

•  ممتلكات ومعدات 
ــتهالك  ــم اس ــا، ويت ــدين يف قيمته ــم وأي ت ــتهالك املراك ــل االس ــد تنزي ــة بع ــدات بالكلف ــكات واملع ــر املمتل - تظه
املمتلــكات واملعــدات )باســتثناء األراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى 

العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية التاليــة:

- عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســرداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صــايف قيمتهــا الدفريــة فإنــه 
يتــم تخفيــض قيمتهــا إىل القيمــة املمكــن اســردادها وتســجل قيمــة التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

- يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل عــام، فــإذا كانــت توقعــات العمر اإلنتاجــي تختلف 
عــن التقديــرات املعــدة ســابقً يتــم تســجيل التغــري يف التقديــر للســنوات الالحقة باعتبــاره تغــري يف التقديرات.

- يتــم اســتبعاد املمتلــكات واملعــدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود هنــاك أي منافــع مســتقبلية متوقعــة 
مــن اســتخدامها أو مــن التخلــص منهــا.

•  خمصصات 
يتــم االعــراف باخملصصــات عندمــا يكــون علــى املصــرف التزامــات يف تاريــخ قائمــة املركــز املــايل املوحــدة ناشــئة 

عــن أحــداث ســابقة وإّن تســديد االلتزامــات حمتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

•  ضريبة الدخل 
- متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة.

ــة  ــاح اخلاضع ــف األرب ــة، وتختل ــة للضريب ــاح اخلاضع ــاس األرب ــى أس ــتحقة عل ــب املس ــف الضرائ ــب مصاري - حتس
ــرادات غــري خاضعــة  ــة تشــمل إي ــاح املعلن ــة املوحــدة ألّن األرب ــم املالي ــاح املعلنــة يف القوائ ــة عــن األرب للضريب
ــة  ــائر املراكم ــة أو اخلس ــنوات الحق ــا يف س ــة وإمن ــنة املالي ــل يف الس ــة للتنزي ــري قابل ــف غ ــة أو مصاري للضريب

ــة. ــراض ضريبي ــل ألغ ــة التنزي ــة أو مقبول ــت خاضع ــود ليس ــً أو بن ــة ضريبي املقبول
ــة  ــب الضرائــب مبوجــب النســب الضريبيــة املقــررة مبوجــب القوانــن واألنظمــة والتعليمــات يف جمهوري - حتســ

العــراق.

•  التقـاص 
يتــم إجــراء تقــاص بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف قائمــة املركــز املــايل 
املوحــدة فقــط عندمــا تتوفــر احلقــوق القانونيــة امللزمــة، وكذلــك عندمــا يتــم تســديدها علــى أســاس التقــاص أو 

يكــون حتقــق املوجــودات وتســديد املطلوبــات يف نفــس الوقــت.

%ممتلكات ومعدات
٢مباين 

٢٠معدات وأجهزة وأثاث
٢٠وسائط نقل
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•  حتقق اإليرادات واالعراف باملصاريف
- يتــم حتقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة باســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت االئتمانيــة 

غــري العاملــة التــي ال يتــم االعــراف بهــا كإيــرادات ويتــم تســجيلها يف حســاب الفوائــد والعمــوالت املعلقــة.
- يتم االعراف باملصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

- يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة بهــا، ويتــم االعــراف بأربــاح أســهم الشــركات 
عنــد حتققهــا )إقرارهــا مــن الهيئــة العامــة للمســاهمن(.

•  املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة
تظهــر املوجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للمصــرف يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" 
وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للمصــرف أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة 
املوحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي، ويتــم تســجيل أي تــدين يف قيمتهــا كخســارة يف قائمــة الدخــل املوحدة 
وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد. يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة إىل احلــد الــذي ال يتجــاوز 

قيمــة التــدين الــذي مت تســجيله ســابقً.

•  املوجودات غري امللموسة
- يتــم تصنيــف املوجــودات غــري امللموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمني لفرة حمــددة أو لفرة غــري حمددة، 
ويتــم إطفــاء املوجــودات غــري امللموســة التــي لهــا عمــر زمنــي حمــدد خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء يف 
قائمــة الدخــل املوحــدة. أمــا املوجــودات غــري امللموســة التــي عمرهــا الزمنــي غــري حمــدد فيتــم مراجعــة التــدين 

يف قيمتهــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تســجيل أي تــدين يف قيمتهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
ــل  ــة الدخ ــجيلها يف قائم ــم تس ــرف ويت ــال املص ــن أعم ــة ع ــة الناجت ــري امللموس ــودات غ ــملة املوج ــم رس - ال يت

املوحــدة يف نفــس الفــرة.
ــم املاليــة املوحــدة.  - يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تــدين قيمــة املوجــودات غــري امللموســة يف تاريــخ القوائ

ــر العمــر الزمنــي لتلــك املوجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــالت علــى الفــرات الالحقــة. كذلــك يتــم مراجعــة تقدي
- تشــمل املوجــودات غــري امللموســة برامــج وأنظمــة احلاســب اآليل وتقــوم إدارة املصــرف بتقديــر العمــر الزمنــي 

لــكل بنــد حيــث يتــم إطفــاء تلــك املوجــودات بطريقــة القســط الثابــت بنســبة ٢٠% ســنويً.

•  العمالت األجنبية
ــراء  ــخ إج ــائدة يف تاري ــرف الس ــعار الص ــنة بأس ــالل الس ــة خ ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــجيل املعام ــم تس - يت

املعامــالت. 
- يتــم حتويــل أرصــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة بأســعار العمــالت األجنبيــة الوســطية الســائدة يف 

تاريــخ قائمــة املركــز املــايل املوحــدة واملعلنــة مــن البنــك املركــزي العراقــي.
- يتــم حتويــل املوجــودات غــري املاليــة واملطلوبــات غــري املاليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة يف 

تاريــخ حتديــد قيمتهــا العادلــة. 
- يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

- يتــم تســجيل فروقــات التحويــل لبنــود املوجــودات واملطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غــري النقديــة )مثــل األســهم( 
كجــزء مــن التغــري يف القيمــة العادلــة.
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•  النقد وما يف حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك 
املركزيــة واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي 

ــحب. ــدة الس ــدة املقي ــا واألرص ــخ اقتنائه ــن تاري ــهر م ــة أش ــدة  ثالث ــالل م ــتحق خ تس

3.  السياسات احملاسبية الهامة
3-١ التغريات يف السياسات احملاسبية الهامة

إّن  السياســات احملاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة تتوافــق مــع تلــك املتبعــة يف إعــداد القوائــم 
املاليــة املدققــة للمصــرف للســنة املنتهيــة يف 3١ كانــون األول ٢٠١7 . باســتثناء السياســات التــي تتعلــق بتبنــي معايــري 

التقاريــر املاليــة الدوليــة اجلديــدة التــي أصبحــت ســارية املفعــول اعتبــارًا مــن ١ كانــون الثــاين ٢٠١٨.

املعايري والتعديالت والتفسريات األخرى السارية على الفرة احملاسبية للمصرف التي تبدأ يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨
معيار التقارير املالية الدويل رقم ١5،” اإليراد من العقود مع العمالء”.

طبيعــة التغيــري: أصــدر جملــس معايــري احملاســبة الدوليــة معايــري جديــدة لالعــراف باإليــراد. هــذا وســوف يحــل هــذا 
املعيــار حمــل معيــار احملاســبة الــدويل رقــم ١٨ والــذي يغطــي عقــود الســلع واخلدمــات ومعيــار احملاســبة الــدويل 
رقــم ١١ والــذي يغطــي عقــود البنــاء. بنــاًء علــى املعيــار اجلديــد، يتــم االعــراف باإليــرادات عنــد نقــل الســيطرة علــى 

الســلعة أو اخلدمــة للعميــل. يســمح املعيــار بــأّن يتــم التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل أو بأثــر رجعــي معــدل.

األثــر: ال يوجــد أثــر جــّراء تطبيــق املعيــار علــى القوائــم املاليــة املوحــدة للمصــرف وذلــك نظــرًا لكــون معظــم إيــرادات 
املصــرف تتأتــى مــن مصــادر غــري خاضعــة للتغيــريات احلاصلــة يف هــذا املعيــار.

تاريخ إلزامية التطبيق: إلزامي للسنوات املالية التي تبدأ يف أو بعد ١ كانون الثاين ٢٠١٨.

ال توجــد أي معايــري أخــرى مــن املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة أو تفســريات صــادرة عــن جلنــة تفســريات املعايــري 
الدوليــة للتقاريــر املاليــة ســارية للمــرة األوىل علــى الســنة املاليــة التــي بــدأت يف ١ كانــون الثــاين ٢٠١٨ وكان لهــا تأثــري 

جوهــري علــى القوائــم املاليــة املوحــدة للمصــرف.

املعايــري والتعديــالت والتفســريات الصــادرة لكــن غــري الســارية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة علــى الفــرة 
احملاســبية للمصــرف والتــي تبــدأ يف ١ كانــون الثــاين ٢٠١٨ ومل يتــم تطبيقهــا بشــكل مبكــر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم  رقم 9 - “األدوات املالية” 
خــالل شــهر متــوز مــن العــام ٢٠١4، قــام جملــس معايــري احملاســبة الدوليــة بإصــدار النســخة النهائيــة مــن املعيــار 
الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 )األدوات املاليــة( والــذي ســيحل حمــل معيــار احملاســبة الــدويل 39 املاليــة )األدوات 
املاليــة: االعــراف والقيــاس( وجميــع اإلصــدارات الســابقة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9. يجمــع املعيــار 
ــة: التصنيــف والقيــاس  ــاألدوات املالي ــة املتعلقــة ب ــب احملاســبة الثالث ــع جوان ــة رقــم 9 جمي ــر املالي ــدويل للتقاري ال
واالنخفــاض يف القيمــة وحماســبة التحــوط. أّن النســخة اجلديــدة مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 تطبــق 
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علــى الفــرات الســنوية ابتــداًء مــن ١ كانــون الثــاين ٢٠١٨ مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. وحســب كتــاب البنــك املركــزي 
بالعــدد )١57١9/٢/9( بتاريــخ ٢٠١7/١١/٠5 فــإّن جلنــة التدقيــق يف البنــك املركــزي العراقــي اقرحــت تأجيــل التطبيــق 
ملــدة ســنتن بالنظــر للصعوبــات العمليــة التــي تواجــه التطبيــق. ســيلتزم املصــرف االهلــي العراقــي بتطبيــق معيــار 
ــاين ٢٠١9 حســب تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي الصــادرة بالعــدد  ــون الث ــداًء مــن ١ كان ــالغ املــايل )IFRS 9( ابت اإلب

)٢٠7/3/9( بتاريــخ ٢4/٢٠١٨/٠5.

معيار التقارير املالية الدويل رقم - ١6 “عقود اإليجار”

طبيعــة التغيــري: صــدر معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١6 خــالل كانــون الثــاين ٢٠١6. هــذا وســوف يــؤدي تقريبــً إىل 
االعــراف بجميــع عقــود اإليجــار بقائمــة املركــز املــايل املوحــدة، حيــث مت إزالــة التمييــز بــن عقــود اإليجــار التشــغيلي 
والتمويلــي. مبوجــب هــذا املعيــار، ســوف يتــم االعــراف باألصــل )احلــق يف اســتخدام البنــد املؤجــر( وااللتــزام املــايل 
مقابــل دفعــات اإليجــارات. باســتثناء عقــود اإليجــار قصــرية األجــل ومنخفضــة القيمــة. فيمــا يتعلــق مبحاســبة 

املؤجريــن فإنــه ال يوجــد تغيــري ملحــوظ عليهــا.

ــار بشــكل رئيســي علــى حماســبة عقــود اإليجــار التشــغيلية للمصــرف. كمــا يف تاريــخ قائمــة  ــر: ســيؤثر املعي األث
ــار علــى املصــرف. ــر هــذا املعي ــً بتقييــم أث املركــز املــايل املوحــدة، فــإّن املصــرف يقــوم حالي

تاريــخ إلزاميــة التطبيــق: إلزامــي للســنوات املاليــة التــي تبــدأ يف أو بعــد أول كانــون الثــاين ٢٠١9. يف هــذه املرحلــة، ال 
ينــوي املصــرف اعتمــاد املعيــار قبــل تاريــخ ســريانه. هــذا وتعتــزم اإلدارة تطبيــق نهــج االنتقــال املبســط حيــث لــن 

يتــم إعــادة بيــان املبالــغ املقارنــة للســنة الســابقة عنــد التطبيــق ألول مــرة.

ليــس هنــاك معايــري أخــرى مــن املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة أو تعديــالت علــى املعايــري املنشــورة أو تفســريات 
صــادرة عــن جلنــة تفســريات املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة قــد مت إصدارهــا ولكــن مل يتــم تطبيقهــا للمــرة األوىل 
علــى الســنة املاليــة للمصــرف التــي تبــدأ يف ١ كانــون الثــاين ٢٠١٨ ويتوقــع أّن يكــون لهــا تأثــري جوهــري علــى القوائــم 

املاليــة املوحــدة للمصــرف.

3-٢ إدارة اخملاطر املالية
ــدى املصــرف تتوافــق مــع تلــك األهــداف والسياســات التــي مت اإلفصــاح  ــة ل إّن أهــداف وسياســات إدارة اخملاطــر املالي

ــون األول ٢٠١7. ــا يف 3١ كان ــة كم ــدة املدقق ــة املوح ــم املالي ــا يف القوائ عنه

4.  استخدام التقديرات
3-١ التغريات يف السياسات احملاسبية الهامة

إّن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن إدارة املصــرف القيــام بتقديــرات 
واجتهــادات تؤثــر يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات املاليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات احملتملــة. كمــا أّن هــذه التقديــرات 
واالجتهــادات تؤثــر يف اإليــرادات واملصاريــف واخملصصــات وكذلــك يف التغــريات يف القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن 
ــغ  ــر مبال ــة املوحــدة . وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة املصــرف إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقدي حقــوق امللكي
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التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا. إّن التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا 
درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإّن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغــريات الناجمــة 

عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات يف املســتقبل.

يف اعتقاد إدارة املصرف بأّن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التايل:
- خمصــص تــدين التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة: يتــم مراجعــة خمصــص التســهيالت وفقــً ملعايــري التقاريــر 

ــي. ــزي العراق ــك املرك ــل البن ــن قب ــة م ــس املوضوع ــن األس ــة وضم ــة الدولي املالي
- يتــم احتســاب التــدين يف قيمــة العقــارات املســتملكة اعتمــادًا علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل 

مقدريــن معتمديــن لغايــات احتســاب التــدين مــن قيمــة األصــل. ويعــاد النظــر يف ذلــك التــدين بشــكل دوري.
- خمصــص املوجــودات وضريبــة الدخــل: يتــم حتميــل الســنة املاليــة مبــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــً 

لألنظمــة والقوانــن واملعايــري احملاســبية ويتــم احتســاب وإثبــات خمصــص الضريبــة الــالزم.
- تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات امللموســة وغــري امللموســة بشــكل دوري لغايــات 
احتســاب االســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمــادًا علــى احلالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات األعمــار 

االنتاجيــة املتوقعــة يف املســتقبل، ويتــم أخــذ خســارة التــدين )إّن  وجــدت( إىل قائمــة الدخــل املوحــدة.
- خمصصــات قضائيــة: ملواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة يتــم أخــذ خمصصــات لهــذه االلتزامــات اســتنادًا لــرأي 

املستشــار القانــوين يف املصــرف.
- التــدين يف قيمــة املوجــودات غــري املاليــة: يقــوم املصــرف بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة بدارســة وجــود أيــة 
مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة املوجــودات غــري املاليــة. ويف حــال وجــود مثــل تلــك املؤشــرات أو عنــد القيــام 
بفحــص التــدين الســنوي لتلــك املوجــودات، يقــوم املصــرف بتقديــر القيمــة املمكــن اســردادها. متثــل القيمــة 
املمكــن اســردادها لتلــك املوجــودات، القيمــة العادلــة لــكل أصــل/ وحــدة توليــد النقــد بعــد تنزيــل مصروفــات 
البيــع أو القيمــة مــن االســتخدام، أيهمــا أعلــى، ويتــم احتســابها لــكل أصــل علــى حــدة، مــا مل يكــن لألصــل وحــدة 
توليــد نقــد منفصلــة عــن تلــك املوجــودات. يف حــال زيــادة القيمــة الدفريــة عــن القيمــة املمكــن اســردادها يتــم 
تنزيــل قيمــة تلــك املوجــودات لــكل وحــدة توليــد نقــد إىل القيمــة املمكــن اســردادها. وألغــراض احتســاب القيمــة 
ــتخدام  ــة باس ــا احلالي ــودات إىل قيمته ــك املوج ــة لتل ــة املتوقع ــات النقدي ــم التدفق ــم خص ــه يت ــتخدمة فإن املس
معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس التقديــرات الســوقية احلاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واخملاطــر 
املتعلقــة بتلــك املوجــودات. وعنــد احتســاب القيمــة العادلــة مطروحــً منهــا مصروفــات البيــع، يتــم األخــذ باالعتبار 
عمليــات الســوق احلديثــة، إّن  وجــدت، ويف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه العمليــات، يتــم اســتخدام وســائل تقييــم 

مناســبة. يتــم تســجيل خســائر التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة. 
                                                          

ــذي  ــة ال ــاض القيم ــى أّن انخف ــدل عل ــرات ت ــة مؤش ــاك أي ــا إذا كان هن ــة فيم ــدة دراس ــة املوح ــم املالي ــخ القوائ ــم بتاري يت
ــر القيمــة املمكــن  ــه ســابقً لتلــك املوجــودات مل يعــد موجــودًا أو انخفضــت قيمتــه، يقــوم املصــرف بتقدي مت االعــراف ب
ــة  ــط يف حال ــابقً فق ــا س ــراف به ــي مت االع ــدين الت ــائر الت ــرجاع خس ــم اس ــد. ويت ــد النق ــدة تولي ــل أو وح ــردادها لألص اس
وجــود تغــري يف الفرضيــات التــي مت اســتخدامها الحتســاب القيمــة املمكــن اســردادها لذلــك األصــل مــن التاريــخ الــذي 
مت االعــراف فيــه بخســائر التــدين ســابقً. ويتــم اســرجاع خســائر التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة. إّن  لهــذه املوجــودات 

غــري املاليــة إجــراءات حمــددة الختبــار التــدين كمــا يلــي:
*املوجــودات غــري امللموســة ذات العمــر غــري احملــدد: يتــم إجــراء اختبــار التــدين للموجــودات غــري امللموســة ذات العمــر غــري 

احملــدد بشــكل ســنوي علــى األقــل أو عنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى تــدين قيمتهــا.
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4.  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5.  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

* تشــمل احلســابات اجلاريــة وحتــت الطلــب أرصــدة لــدى فــروع البنــك املركــزي العراقــي يف كل مــن أربيــل والســليمانية مبلــغ ٢١.٢٢٨.776 ألــف دينــار عراقــي 

و4٠.74٠.535 ألــف دينــار عراقــي علــى التــوايل كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ ١٠9.379.٢5٢ ألــف دينــار عراقــي و )56.١٢4.٢55 ألــف دينــار عراقــي علــى التــوايل كمــا 
يف 3١ كانــون األول ٢٠١7( وســيتم تســديد املبلــغ املتبقــي علــى ١7 شــهر وبالتنســيق مــع البنــك املركــزي العراقــي  ابتــداًء مــن كانــون الثــاين للعــام ٢٠١9 وقــد مت 

اســتالم الدفعــة األوىل والبالغــة قيمتهــا 3.977.654 ألــف دينــار عراقــي .

ــخ  ــه رقــم 9/٢/١67٨٢ بتاري ــي يف كتاب ــزي العراق ــك املرك ــب البن ــع حســب طل ــركة العراقيــة لضمــان الودائ ــيس الش ــاركة يف تأس ــام املصــرف باملش ** ق

٢٠١7/١١/٢١ حيــث بلغــت قيمــة مســاهمته 7٨9.437 ألــف دينــار عراقــي، وجتــدر اإلشــارة إىل أّن الشــركة مازالــت حتــت التأســيس و مــازال مبلــغ املســاهمة 
ــدى البنــك املركــزي العراقــي. مــودع ل

*** حســب تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي الصــادرة بتاريــخ ٢9 أيــار ٢٠١7 مت البــدء بحجــز مبالــغ احتياطيــات تأمينــات خطابــات الضمــان والتــي متثــل نســبة %7 

مــن قيمــة صــايف خطابــات الضمــان. حتتجــز هــذه املبالــغ لــدى البنــك املركــزي العراقــي ألغــراض مواجهــة العجــز يف تغطيــة خطابــات الضمــان املطالــب بهــا 
والغــري مســددة وال ميكــن للمصــرف التصــرف بهــا.

ــة املوصــل وعــدم تأكــد املصــرف مــن ســالمة النقــد املوجــود يف الفــرع قــام املصــرف بأخــذ خمصــص  **** نظــرًا لعــدم اســتقرار الوضــع األمنــي يف مدين

بكامــل مبلــغ النقــد يف الصنــدوق املوجــود يف الفــرع  والبالــغ  ٢4.4٢5 ألــف دينــار عراقــي و ٢٨5 ألــف دوالر أمريكــي )3١ كانــون األول ٢٠١7: ٢4.4٢5 ألــف دينــار 
عراقــي و ٢٨5 ألــف دوالر أمريكــي(.

٢٠١٨٢٠١7
بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

49,٨46,٨53٢3,٨١6,6٢3نقد يف اخلزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية : 

١١6,6٨7,١65٢4٠,956,3٠7حسابات جارية وحتت الطلب*

-3٠,٠٠٠,٠٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

-7٨9,43٨شركات حكومية  حتت التأسيس ) شركة ضمان الودائع ( **

5,١46,973٢,٢١7,63٢متطلبات االحتياطي النقدي

3,533,١754,335,737احتياطيات تأمينات خطابات ضمان***

)37٨,4٠٨()364,١34(خمصص النقد يف الصندوق لدى فرع املوصل****

205,639,470270,947,891صايف األرصدة لدى بنوك مركزية

بنـوك ومؤسســات مصرفيــــة 
حمليـــة

بنــوك ومؤسســات مصرفيـــة 
اجملمـــــــــوعخارجيــــة

٢٠١٨٢٠١7٢٠١٨٢٠١7٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري بآالف الدنانري بآالف الدنانري 

33,3١7,٨٨44١,457,٢9٢١39,5٨٠,٢٠٨٨7,١٨٢,36٠١7٢,٨9٨,٠9٢١٢٨,639,65٢حسابات جارية

33,317,88441,457,292139,580,20887,182,360172,898,092128,639,652اجملمـــوع

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد مبلــغ ١7٢.٨9٨.٠9٢  ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ 
١٢٨.639.65٢ ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.
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فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

6.  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
أّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

7.  تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف 
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٨٢٠١7
بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢63,3٢9٢5٠,٢٨3أسهم شركات - مدرجة يف األسواق املالية
١,37٨,4٢9١,37٢,6٨٠أسهم شركات - غري مدرجة يف األسواق املالية

جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
1,641,7581,622,963الشامل اآلخر 

٢٠١٨٢٠١7
بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

١,6٢٢,963١,6١5,١53رصيد أول املدة
-)9,99١(اإلضافات )استبعادات( 

٢٨,7٨67,٨١٠التغري يف القيمة العادلة
1,641,7581,622,963الرصيد يف نهاية الفرتة

ــأّن املصــرف  * قــام املصــرف بإعــدام ديــون قدميــة هالكــة بقيمــة )٢١،575( مليــون دينــار عراقــي مغطــاة مبخصصــات وفوائــد معلقــة بنســبة ١٠٠% علمــً ب

ــون املعدومــة حماســبيً. سيســتمر مبحاولــة حتصيــل تلــك الدي

بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة مبلــغ 77٠ ألــف دينــار عراقــي وتعــود ألســهم شــركات يســتثمر بهــا البنــك كمــا يف 3١ كانــون 
األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ 36.3٠٠ ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

٢٠١٨٢٠١7
بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

األفراد )التجزئة(

97٠67,٢76حسابات جارية مدينة

١٢,36١,٠٢٠١4,7٠3,9٢3قروض وكمبياالت

١7٠,74٠63,١3٢بطاقات االئتمان

الشركات الكربى

٨,١١9,9٠47,65٠,365حسابات جارية مدينة

69,٠٢٨,٨٠٨١47,١5٨,٨4٨قروض وكمبياالت 

منشآت صغرية ومتوسطة

3,٨54,٨٠٢٢,٨36,١٢3قروض وكمبياالت

93,536,244172,479,667اجملمــــوع *

)١١,٠١٠,٢٢7()5,4٢3,965(ينزل: فوائد معلقة

)٢7,١١3,7٠5()١١,٢٨3,٨3٨(ينزل: خمصص تدين التسهيالت االئتمانية )إيضاح رقم 7 أ(

76,828,441134,355,735صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
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ــار  ــف دين ــة ٢.4٠٠.7٠3 أل ــً البالغ ــة مقدم ــوالت املقبوض ــد والعم ــل الفوائ ــد تنزي ــدة بع ــايف األرص ــغ ص ــذه املبال ــل ه متث
عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ ٨٢٢.766 ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غــري العاملــة مبلــغ ٢١.١٠٠.٨١١ ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته ٢٢.56% مــن إجمــايل التســهيالت 
االئتمانيــة املباشــرة كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ 6١.٨93.373 ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته ٨٨.%35  

مــن إجمــايل التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غــري العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة ١5.676.٨46 ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته 
ــل  ــون األول ٢٠١٨ مقاب ــا يف 3١ كان ــة كم ــد املعلق ــل الفوائ ــد تنزي ــرة بع ــة املباش ــهيالت االئتماني ــايل التس ــن إجم ١6.76% م
مبلــغ 5٠.٨٨3.١46 ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته ٢9.5% مــن إجمــايل التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة بعــد تنزيــل الفوائد 

ــون األول ٢٠١7. ــا يف يف 3١ كان ــة كم املعلق

7-أ خمصصات تدين التسهيالت االئتمانية

3١ كانون األول ٢٠١٨

املنشــآت الصغرية الشركات الكربىاألفراد
اجملموعواملتوسطة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

إجمايل الرصيد كما يف بداية 
٢,١١6,3٠٨٢4,9٨6,74٢١٠,655٢7,١١3,7٠5العام 

)١,٠٢4,3١5(3,٨٢7)٢,734,٨74(١,7٠6,73٢اخملصص للفرة 

)١٨,95٢( -  - )١٨,95٢(ديون مشطوبة

)١4,١3١,٢7٢( - )١٢,556,3٢4()١,574,94٨(خمصص معدوم حماسبيً

)655,3٢٨( - )6٠4,١7٨()5١,١5٠(فروقات ترجمة عمالت

 11,283,838  14,482  9,091,366  2,177,990 إجمايل الرصيد

3١ كانون األول ٢٠١7

املنشــآت الصغرية الشركات الكربىاألفراد
اجملموعواملتوسطة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,٢6١,١53١6,٠6٨,47١3,٠٢٢١٨,33٢,646الرصيد يف بداية السنة 

٨,944,٢٠37,633٨,٨4٢,٨37)١٠٨,999(اخملصص للفرة 

)3٢,١9٨( -  - )3٢,١9٨(خمصص معدوم حماسبيً

)٢9,5٨٠( - )٢5,93٢()3,64٨(فروقات ترجمة عمالت

2,116,30824,986,74210,65527,113,705الرصيد يف نهاية السنة
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7-ب الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

3١ كانون األول ٢٠١٨

املنشــآت الصغرية الشركات الكربىاألفراد
اجملموعواملتوسطة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,4٠9,٠3٢٨,599,976١,٢١9١١,٠١٠,٢٢7الرصيد يف بداية السنة

446,5٠9١,5٨3,١6١١,٠٠7٢,٠3٠,677الفوائد املعلقة خالل السنة

الفوائد املعلقة املعدومة 
حماسبيً

)١,394,6١3()6,٠49,٢34( - )7,443,٨47(

)١73,٠9٢( - )١35,٢١5()37,٨77(فروقات ترجمة عمالت

1,423,0513,998,6882,2265,423,965الرصيد يف نهاية السنة

3١ كانون األول ٢٠١7

املنشــآت الصغرية الشركات الكربىاألفراد
اجملموعواملتوسطة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

6,١١١,335 - ٢,١77,6343,933,7٠١الرصيد يف بداية السنة 

٢4٨,4٢64,66٨,936١,٢١94,9١٨,5٨١الفوائد املعلقة خالل السنة

)١5,555( -  - )١5,555(فوائد معدومة حماسبيً

)4,١34( - )٢,66١()١,473(فروقات ترجمة عمالت

2,409,0328,599,9761,21911,010,227الرصيد يف نهاية السنة

8.  موجودات مالية بالكلفة املطفأة  
قــام املصــرف خــالل العــام ٢٠١٨ باالســتثمار بســندات حكوميــة مصــدرة مــن البنــك املركــزي العراقــي بقيمــة ٢4.4٢5.446 
ألــف دينــار عراقــي حيــث تســتحق هــذه الســندات يف تشــرين األول و كانــون األول مــن العــام ٢٠١9 مبعــدل عائــد علــى 

االســتثمار 9.٢%.
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9.  ممتلكات ومعدات - بالصايف  
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٨

معــدات وأجهزة مبانـــيأراضــي
اجملمــوعوسائـط نقلوأثاث

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

الكلفة:

٨,6١٢,7٢٠١,7١9,647٨,645,759٢4٠,٠35١9,٢١٨,١6١الرصيد كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

١,٢٠١,45٢٨3,3٠٠١,٢٨4,75٢ -  - إضافات

)4٨,565( - )4٨,565( -  - استبعادات

٨,6١٢,7٢٠١,7١9,6479,79٨,6463٢3,335٢٠,454,34٨الرصيد كما يف 3١ كانون األول ٢٠١٨

االستهالك املراكم:

٢76,6٠55,٠7٨,497٢٠٢,٢5٠5,557,35٢ - االستهالك املراكم كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

34,393١,5٢١,٠٢٨١4,979١,57٠,4٠٠ - استهالك السنة

)4٠,٢١6( - )4٠,٢١6( -  - استبعادات

3١٠,99٨6,559,3٠9٢١7,٢٢97,٠٨7,536 - االستهالك املراكم كما يف 3١ كانون األول ٢٠١٨

٨,6١٢,7٢٠١,4٠٨,6493,٢39,337١٠6,١٠6١3,366,٨١٢صايف القيمة الدفرية للممتلكات واملعدات

١,56٢,936 - ١,56٢,936 -  - دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 
8,612,7201,408,6494,802,273106,10614,929,748كانون األول 2018

٢٠١7

معــدات وأجهزة مبانـــيأراضــي
اجملمــوعوسائـط نقلوأثاث

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

الكلفة:

7,79١,95٠١,7١9,6476,779,765٢٠5,576١6,496,93٨الرصيد كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١7

١,٨6٨,5٨٢34,459٢,7٢3,٨١١ - ٨٢٠,77٠إضافات

)٢,5٨٨( - )٢,5٨٨( -  - استبعادات

٨,6١٢,7٢٠١,7١9,647٨,645,759٢4٠,٠35١9,٢١٨,١6١الرصيد كما يف 3١ كانون األول ٢٠١7

االستهالك املراكم:

٢4٢,٢١٢3,4٨١,٠56١٨7,6593,9١٠,9٢7 - االستهالك املراكم كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١7

34,393١,599,7٢٠١4,59١١,64٨,7٠4 - استهالك السنة

)٢,٢79( - )٢,٢79( -  - استبعادات

٢76,6٠55,٠7٨,497٢٠٢,٢5٠5,557,35٢ - االستهالك املراكم كما يف 3١ كانون األول ٢٠١7

٨,6١٢,7٢٠١,443,٠4٢3,567,٢6٢37,7٨5١3,66٠,٨٠9صايف القيمة الدفرية للممتلكات واملعدات

٢64,١7٢ - ٢64,١7٢ -  - دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 
8,612,7201,443,0423,831,43437,78513,924,981كانون األول 2017
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10.  موجودات غري ملموسة - بالصايف  
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

11.  موجودات أخرى   
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تقــدر التكلفــة املتبقيــة الســتكمال مشــاريع حتــت التنفيــذ مبلــغ 3.9٨9.945 ألــف دينــار عراقــي تقريبــً كمــا يف 3١ كانــون 
األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ 9١6.9٨٨ ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7 .

تتضمــن املمتلــكات واملعــدات بنــود مســتهلكة بالكامــل بقيمــة ٢.٢7٨.7٨7 ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول 
٢٠١٨ مقابــل مبلــغ ١.966.7١٢ ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7 .

تقــدر التكلفــة املتبقيــة الســتكمال مشــاريع حتــت التنفيــذ مبلــغ ١6.3٨١.٠١4 ألــف دينــار عراقــي تقريبــً كمــا يف 3١ كانــون 
ــون األول ٢٠١7 . ــا يف 3١ كان ــي ر كم ــار عراق ــف دين ــغ ١.79٢.5٨٢ أل ــل مبل األول ٢٠١٨ مقاب

تتضمــن املوجــودات غــري امللموســة بنــود مطفــأة بالكامــل بقيمــة ٢.69٨.٠5١ ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول 
٢٠١٨ مقابــل ٢.5٢٨.٢٢5 ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

* تتطلــب تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي وحســب قانــون املصــارف العراقــي التخلــص مــن العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا إىل املصــرف خــالل فــرة أقصاهــا 

ســنتن مــن تاريــخ اإلحالــة وللبنــك املركــزي العراقــي املوافقــة علــى متديــد اســتمالك العقــارات ملرتــن.

أنظمة حاسوب وبرامــج

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

١,37٨,١93١,695,69٠رصيد بداية السنة

46١,66٠٢57,٨٨5إضافات

)575,3٨٢()6٢5,935(اإلطفاء للسنة 

١,٢١3,9١٨١,37٨,١93رصيد نهاية السنة

3,٠٨١,١66١,79٢,5٨٢مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

4,295,0843,170,775رصيد نهاية السنة 

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون 
٢٠,5٨١,١٨47,١47,665مستحقة - بالصايف*

١,776,93٨٢,6٢6,664فوائد وإيرادات برسم القبض

53٠,٨5739,١١6,7٠٨تأمينات لدى الغري

4٨5,٠7٨٨5٨,٠43مصاريف مدفوعة مقدمً

٢6٠,6٨37٢9,4٠5حسابات املقاصة

١,٠٠٠١,٠٠٠سلف ألغراض النشاط

654,4347٢,٢69أخرى

24,290,17450,551,754اجملمـــــــوع
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فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

7,١47,6657,549,٢٨٠رصيد بداية السنة

١5,56٠,١3٢753,3٨٨إضافات خالل السنة

-)3٨٢,٠٠٠(استبعادات خالل السنة

)١,١55,٠٠3()٢,767,١٠9(خسارة تدين خالل السنة

املردود من )مصروف( خمصص مقابل العقارات 
املستملكة خالل السنة

١,٠٢٢,496-

20,581,1847,147,665رصيد نهاية السنة

12.  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية   
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

13.  ودائع عمالء    
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٨٢٠١7

اجملمـــوعخارج العراقداخل العراقاجملمـــوعخارج العراقداخل العراق

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢٨4-٨,3779٢9,5١4937,٨9١٢٨4حسابات جارية وحتت الطلب

284-8,377929,514937,891284اجملموع

٢٠١٨٢٠١7

اجملمـــوعشركـات كربىأفــــراداجملمـــوعشركـات كربىأفــــراد

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

3٠,٨9٢,٠٠4١١٠,93٨,957١4١,٨3٠,96١٢6,١49,٠٨4١١١,٢57,٨٠7١37,4٠6,٨9١حسابات جارية وحتت الطلب*

٢7,49٠,56٨ - ٢٨,595,٢6١١,١٢4,37٢٢9,7١9,633٢7,49٠,56٨ودائع التوفري

١3,44١,3544,٠٠٠,٠٠٠١7,44١,354١3,٢3٨,٠١35,75٠,٠٠٠١٨,9٨٨,٠١3ودائع ألجل

72,928,619116,063,329188,991,94866,877,665117,007,807183,885,472اجملمــــوع

ــغ  ــاين ٢٠١٨ مت إعــادة تصنيــف مبال ــخ ٢5 تشــرين الث ــاًء علــى تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي العــدد )4٢5/٢/9( بتاري بن
ــابات  ــن احلس ــن ضم ــح م ــة لتصب ــة األجنبي ــزاد العمل ــع م ــذة بي ــرف إىل ناف ــالء املص ــول عم ــرض دخ ــة لغ ــات النقدي التأمين
اجلاريــة و حتــت الطلــب بــداًل مــن تصنيفهــا ضمن تأمينــات العمالء، كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ بلغت قيمتهــا 69٨.٢4.74٠ 

ألــف دينــار عراقــي مقابــل 77.4٠٠.3٠3 ألــف دينــار عراقــي كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.

بلغــت قيمــة الودائــع التــي ال حتمــل فوائــد مبلــغ ١4١.٨3٠.96١ ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته 75.٠5% مــن إجمــايل الودائــع 
كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مقابــل مبلــغ ١37.4٠6.٨9١ ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته 74.73% مــن إجمــايل الودائــع كمــا 

يف 3١ كانــون األول ٢٠١7.
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14.  تأمينــات نقديـــة    
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

15.  أموال مقرتضة    
متثل األموال املقرضة قروض من البنك املركزي العراق و كانت احلركة على هذه القروض كما يلي:

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,١٠7,796١,٢37,53١تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

36,١3٢,446٢7,٨7٠,769تأمينات مقابل اعتمادات مستندية

٨,493,١٠5١٢,3٢٢,753تأمينات مقابل خطابات الضمان

77,4٠٠,3٠3 - تأمينات دخول مزاد العملة

٨١,557٨9,6١6تأمينات أخرى

46,814,904118,920,972اجملمـــــــوع

قــام البنــك املركــزي العراقــي مبنــح املصــرف األهلــي العراقــي عــدة قــروض مببلــغ 7 مليــار دينــار عراقــي كجــزء مــن خطــة 
ــد  ــة قروضــً لتمويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة بقــروض ذات فوائ البنــك املركــزي العراقــي ملنــح البنــوك التجاري
ــة  ــق التنمي ــن أجــل حتقي ــن 5.5% م ــرض ع ــا املق ــي يتحمله ــدة الت ــبة الفائ ــد نس ــى أّن ال تزي ــة عل ــة قليل ــش إداري وهوام

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكمــا يلــي:
١- ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها املصرف عن %4.

٢- ال تزيد النسبة التي تستوفيها اجلهة الضامنة للقرض عن ٠.٨%.
3- ال تزيد نسبة الفائدة التي يستوفيها البنك املركزي العراقي عن 7.٠%.

ــع  ــار عراقــي أي مــا نســبته ٢.7١% مــن إجمــايل الودائ بلغــت الودائــع حمجــوزة )مقيــدة الســحب( مبلــغ 5.١٢7.49٠ ألــف دين
كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ و 6.374.٨7٢ ألــف دينــار عراقــي أي مــا نســبته 3.47% مــن إجمــايل الودائــع كمــا يف 3١ كانــون 

األول ٢٠١7.

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

3,٢٠٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠رصيد بداية السنة

3,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠املمنوح خالل السنة

)6٠٠,٠٠٠()١,٠٠٠,٠٠٠(األقساط  املدفوعة خالل السنة

5,200,0003,200,000رصيد نهاية السنة
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16.  خمصصات متنوعة    
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

17.  ضريبة الدخل 

رصيــد بداية السنة
املكــون خالل الفرة/

السنة 
ما تــم رده لإيرادات

رصيـد نهاية الفرة/
السنة 

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية٢٠١٨

 - )٢,٨٢٨,٢39( - ٢,٨٢٨,٢39خمصص قضايا مقامة ضد املصرف

 - )٢,٨٢٨,٢39( - ٢,٨٢٨,٢39اجملمـــوع

٢٠١7

٢,٨٢٨,٢39 - ٢,٨٢٨,٢39 - خمصص قضايا مقامة ضد املصرف

2,828,239 - 2,828,239 - اجملمـــوع

٢٠١٨٢٠١7أ- إّن  احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,9١١,٠3٠4,٢79,393الرصيد بداية السنة

١,٨4٢,٠٠٠5٢,3٨7ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة / تسويات

)4,33١,7٨٠()٢,9١١,٠3٠(ضريبة الدخل املدفوعة خالل السنة 

454,٢9٨٢,9١١,٠3٠ضريبة الدخل املستحقة

٢,٢96,٢9٨٢,9١١,٠3٠رصيد نهاية السنة

٢٠١٨٢٠١7ب- متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

454,٢9٨٢,9١١,٠3٠ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

١,٨4٢,٠٠٠5٢,3٨7ضريبة دخل سنوات سابقة

2,296,2982,963,417
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18.  مطلوبات أخرى    
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

19.  رأس املال املكتتب به 
ــار عراقــي  ــار ســهم( قيمــة كل ســهم ١ دين ــار ســهم )٢٠١7: ٢5٠ ملي يتكــون رأس املــال املدفــوع بالكامــل مــن ٢5٠  ملي

ــي(. ــار عراق )٢٠١7: ١ دين

20.  أرباح نقدية موزعة و أرباح مقرتح توزيعها
ــى  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــرار توزي ــوز ٢٠١٨ مت إق ــخ ٢3 مت ــي بتاري ــي العراق ــرف األهل ــة للمص ــة العام ــاع الهيئ ــالل اجتم ــن خ م
املســاهمن بواقــع ٨% مــن رأســمال املصــرف كأربــاح نقديــة للمســاهمن عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3١ كانــون 

األول ٢٠١7.

21. االحتياطيات
احتياطي إجباري:

وفقــً لقانــون الشــركات العراقــي يقتطــع مــا نســبته 5% )كحــد أدنــى( مــن دخــل الســنة بعــد الضرائــب كاحتياطــي إجبــاري. 
ــي  ــع االحتياط ــن 5٠% مــن رأس مــال املصــرف، كمــا ال يجــوز توزي ــة لهــذا احلســاب ع ــغ املتجمع ــى أن ال تتجــاوز املبال عل
اإلجبــاري أو أيــة عوائــد ناجتــة عنــه علــى املســاهمن. يجــوز االســتمرار يف االقتطــاع مبوافقــة الهيئــة العامــة للمصــرف 

علــى أّن ال يتجــاوز االحتياطــي اإلجبــاري مــا نســبته ١٠٠% مــن رأس مــال املصــرف.

احتياطي خماطر مصرفية عامة:
وفقــا لالئحــة االرشــادية للبنــك املركــزي العراقــي يتــم احتجــاز مانســبته ٢% مــن التســهيالت االئتمانيــة الغــري مباشــرة بعــد 

اســتبعاد التأمينــات النقديــة اخلاصــة بهــا.

احتياطي التوسعات:
نظــرًا لعــدم احتيــاج املصــرف الحتياطــي التوســعات مببلــغ )4( مليــار دينــار  عراقــي فقــد قــام املصــرف خــالل العــام بتحويــل 
ــات مت  ــذه االحتياطي ــون أّن ه ــزة ك ــاح احملتج ــاب األرب ــعات إىل حس ــي التوس ــاب احتياط ــن حس ــي م ــار عراق ــار دين )3( ملي
احتجازهــا مــن األربــاح املــدورة عــن عــام ٢٠١٢ و ٢٠١3 واإلبقــاء علــى احتياطــي توســعات بقيمة مليــار دينار حســب االحتياجات 

املســتقبلية للمصــرف علمــً بــأّن املبلــغ احملــول لــن يخضــع ألي توزيعــات نقديــة تخــص أربــاح عــام ٢٠١٨ .

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,٨٢٢,5١٠١,٨٠3,3١3شيكات بنكية مصدقة 

٢,457,49٢١,٢9٢,١4٢ذمم دائنة

١4,53٢,٠57١,٠4٨,449دائنو توزيع أرباح

١,٢٨7,39٠763,696أرصدة وتعويضات العمالء املتوفن

5٨5,3٢7٢٢7,64١مصاريف مستحقة غري مدفوعة

4٢9,59944٠,٢77فوائد مستحقة غري مدفوعة

47,٨76٢١,٢٢٠مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات

5,٢١٠5,4٢9مبالغ حمجوزة بطلب جهات رسمية

-454,46١حواالت مسحوبة على املصرف

3١٨,٨76١6٠,936أخرى

22,940,7985,763,103اجملموع
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22. إيرادات الفوائد
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

23. مصروفات الفوائد
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

تسهيالت ائتمانية مباشرة: 

لألفراد )التجزئة(:

١٠73,5١٢حسابات جارية مدينة

٨٢6,٠٢٠69٠,7١7قروض وكمبياالت

 - ١7,394بطاقات االئتمان

الشركات الكربى

٨94,347399,4٢4حسابات جارية مدينة

7,4١3,44١5,٢5٨,546قروض وكمبياالت

املنشآت الصغرية واملتوسطة

٢١7,٨74١66,٢63قروض و كمبياالت

احلكومة والقطاع العام

١8٠,٨9٠9,5٨9أرصدة لدى البنك املركزي

593,375-أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-١٢٨,٨96موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

9,678,9697,121,426اجملمـــوع

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

ودائع عمالء

3٢,7٨49٨3,753حسابات جارية وحتت الطلب

٨٨6,94١٨99,٠١7ودائع توفري

١,١57,573١,٨١4,445ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

4٠,6٠٠٢4,5٠٠أموال مقرضة

2,117,8983,721,715اجملموع
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24.  صايف إيرادات العموالت
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

25.  نفقات املوظفني
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

عموالت دائنة

34٨,396١63,٠99عموالت تسهيالت مباشرة

7,949,959١7,663,٢٢6عموالت تسهيالت غري مباشرة

٨9٨,٠69١,663,6٢٠عموالت ُأخرى

٨,١45,3١5١4,٨59,١١4حواالت بنكية 

)٨55,٨7١()١١,٢37,٨١7(عموالت مدينة

6,103,92233,493,188صايف إيرادات العموالت

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

5,٢39,9١55,٢١٢,٠٠7رواتب ومنافع وعالوات املوظفن

3١7,7٨٨٢٨9,٨6٨مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي

6٠٠,4١٨654,٠5١تأمن موظفن

١55,695٢64,١١3تدريب املوظفن

١6٨,5٠43١5,١5٨إجازات مدفوعة

٢,64٢٢١٠,37٨ضريبة مدفوعة عن املوظفن )سنوات سابقة(

6,484,9626,945,575اجملموع
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26.  مصاريف تشغيلية أخرى
إّن  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

27.  )املسرتد من( مصروف خمصصات متنوعة

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,٠٠6,5٢7١,9٢3,٨١7إيجارات وخدمات

١,373,٢49٢,٠75,١7٢خدمات مهنية واستشارات

١,١٨9,٠3٠١,٠76,٠3٠اتصاالت وإنرنت

773,774496,٠١٠خدمات قانونية

٨٠4,57966٠,66١اشراكات ورسوم ورخص

6٠3,٢9١399,449سفر وإيفاد

3٠7,٨٨٢٢٢٠,٠٨٢تأمن

39٠,5١٠٢5٢,١4١إعالنات

444,9٢٢3٢١,33٨صيانة

١4٢,١76٢١9,٨٠٠الوقود والزيوت

١76,4١١١46,7٨3قرطاسية

٢5,٨79٢٨,933ضيافة

١69,٢7١7١,47٠استئجار وسائل نقل وانتقال

3٨5,5٨43٢7,7٠٠غرامات وتعويضات

 - 3,6٨6,99١*غرامات وتعويضات سنوات سابقة 

94,9٠٠١٠6,56٠** أجور تدقيق احلسابات

7٢,٠٠٠376,4٠٠التربعات للغري

4٢3,67٠767,٨٢9أخرى

13,070,6469,470,175اجملمـــوع

ــم 9/9١9٨/٢  ــم املرق ــب كتابه ــي وحس ــزي العراق ــك املرك ــل البن ــن قب ــا م ــي مت فرضه ــات الت ــابقة  الغرام ــنوات س ــات س ــات وغرام ــاب تعويض ــل حس * ميث

بتاريــخ ٢٠١٨/4/9 والتــي تخــص غرامــات مــزاد العملــة للســنوات )٢٠١٢ - ٢٠١3 - ٢٠١4 (، وإّن الرصيــد ميثــل قيمــة الدفعــات املســددة للبنــك املركــزي )حيــث مت 
تقســيط قيمــة الغرامــات اإلجماليــة بواقــع 3٠ شــهر ( مطــروح منــه قيمــة التحصيــالت مــن الزبائــن املرتبطــن بتلــك الغرامــات وحســب كتــاب البنــك املركــزي 

رقــم ١٠٠4/١6 بتاريــخ ٢٠١6/١١/٢ والــذي يســمح للمصــرف بالرجــوع لزبائنــه وحتصيــل تلــك الغرامــات.

** بلغــت أجــور مراقبــي احلســابات املشــركن )ريــا عبــد االمــري الكرنــاوي و وليــد زغــري كاظــم املنصــور ( للعــام ٢٠١٨ )6٨،75٠( ألــف دينــار عراقــي عــن املصــرف 

وشــركة واحــة النخيــل معروضــة مــن ضمــن حســاب أجــور تدقيــق احلســابات وبلغــت أجــور احلســابات للعــام ٢٠١7 )7١،9٠٠( ألــف دينــار عراقــي.

٢٠١٨٢٠١7إيضاح

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

١,744,6١3١,١55,٠٠3خمصصات تدين العقارات املستملكة

٢,٨٢٨,٢39)٢,٨٢٨,٢39(١6خمصص قضايا مقامة ضد البنك

3,983,242)1,083,626(اجملمـــوع
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28.  احلصة األساسية اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك 
احلصة األساسية للسهم من ربح السنة: 

إّن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

29.  النقد وما يف حكمه 
ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة. يتكون النقد ومايف حكمه من اآلتي:

30.  املعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمصرف و الشركة التابعة التالية:

قــام املصــرف بالدخــول يف معامــالت مــع البنــك األم ضمــن النشــاطات االعتياديــة للمصــرف وباســتخدام أســعار الفوائــد 
والعمــوالت التجاريــة الســائدة.

إّن احلصــة األساســية واخملفضــة للســهم متســاوية حيــث مل يقــم البنــك بإصــدار أي أدوات ماليــة قابلــة للتحويــل إىل 
ــة. ــهم ملكي أس

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢,٨57,95٨)7,967,٠64()اخلسارة( ربح السنة العائد ملساهمي البنك

٢5٠,٠٠٠,٠٠٠٢5٠,٠٠٠,٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

فلـس / دينار عراقيفلـس / دينار عراقي

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

)0.032(0.011

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢٠5,639,47٠٢7٠,947,٨9١نقد وأرصدة لدى البنك املركزي العراقي

١7٢,٨9٨,٠9٢١٢٨,639,65٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

)٢٨4()937,٨9١(ودائع لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

377,599,671399,587,259اجملمـــوع

اسم الشركة

تكلفة االستثمارنسبة امللكية

٢٠١٨٢٠١7٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

١٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠ %شركة واحة النخيل للوساطة ببيع وشراء األوراق املالية
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31.  القيمة العادلة لألدوات املالية 
تشــمل هــذه األدوات املاليــة األرصــدة النقديــة والودائــع لــدى البنــوك والبنــوك املركزيــة، التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة، 

املوجــودات املاليــة األخــرى وودائــع العمــالء، ودائــع البنــوك واملطلوبــات املاليــة األخــرى.

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفرية.

يستخدم البنك الرتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات. 

املســتوى الثــاين: تقنيــات أخــرى حيــث تكــون كل املدخــالت التــي لهــا تأثــري مهــم علــى القيمــة العادلــة ميكــن 
مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر مــن معلومــات الســوق.

ــت  ــا ليس ــة ولكنه ــة العادل ــى القيم ــم عل ــري مه ــا تأث ــالت له ــتخدم مدخ ــث تس ــرى حي ــات أخ ــث: تقني ــتوى الثال املس
ــا. ــن مالحظته ــوق ميك ــن الس ــات م ــى معلوم ــة عل مبني

فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:

تراوح أسعار الفائدة الدائنة على الودائع بالعملة األجنبية صفر% خالل السنة )٢٠١7: 3.٢%(

فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

بنود داخل قائمة املركز املايل:

١٢٢,5٢9,٢٨73٢,٨75,٢73أرصدة لدى البنك االم

9٢9,5١4أرصدة من البنك االم

بنود خارج قائمة املركز املايل:

3,6٨6,٨٨9١٢,35٨,4١٨تسهيالت غري مباشرة

عناصر قائمة الدخل

593,375-فوائد وعموالت دائنة

965,63١-فوائد وعموالت مدينة

٢٠١٨٢٠١7

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

منافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا 
6٠٨,٢٨٠797,١٠٢للمصرف

608,280797,102

القوائم املالية املوحدة



84

املصرف األهلي العراقي - التقرير السنوي ٢٠١٨  

اجلدول التايل يبن حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب الرتيب الهرمي املذكور أعاله:

اجملموعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

٢٠١٨

موجودات مالية 

موجودات مالية من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

٢63,3٢9١,37٨,4٢9-١,64١,75٨

٢٠١7

موجودات مالية 

موجودات مالية من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

٢5٠,٢٨٢١,37٢,6١-٨٠,6٢٢,96٢

32.  سياسات إدارة اخملاطر 
يتبــع البنــك اســراتيجية شــاملة ضمــن أفضــل املمارســات يف إدارة اخملاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا )خماطــر االئتمــان، 
خماطــر التشــغيل، خماطــر الســوق، خماطــر الســيولة، خماطــر أســعار الفائــدة، خماطــر الركــزات، أمــن املعلومــات، أي 

خماطــر أخــرى( ومبــا ُيحافــظ علــى مكانــة البنــك املاليــة وربحيتــه.

ُيعتــرب النظــام العــام إلدارة اخملاطــر يف املصــرف ومتابعتهــا والتخفيــف منهــا وااللتــزام بتعليمــات اجلهــات الرقابيــة وجلنــة 
بــازل مســؤولية شــاملة ومشــركة مــن خــالل جهــات متعــددة يف املصــرف ابتــداًء مــن جملــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة 
عنــه كلجنــة اخملاطــر وجلنــة التدقيــق وجلنــة االمتثــال، إىل جانــب اللجــان الداخليــة اخملتلفــة يف املصــرف مثــل جلنــة إدارة 

اخملاطــر الداخليــة، إدارة املوجــودات واملطلوبــات، جلــان التســهيالت، باإلضافــة إىل كافــة دوائــر وفــروع املصــرف.

تقــوم إدارة اخملاطــر وهــي إدارة مســتقلة ومتخصصــة يف املصــرف بركيــز مهامهــا وحســب سياســات إدارة اخملاطــر 
والسياســات االئتمانيــة املعتمــدة يف التعــرف علــى اخملاطــر القائمــة واحملتملــة )املاليــة وغــري املالية( وكيفيــة التعامل 
ــزي  ــك املرك ــازل والبن ــة ب ــات جلن ــق متطلب ــي وتطبي ــب تبن ــكل دوري، إىل جان ــة بش ــر الالزم ــع التقاري ــها ورف ــا وقياس معه
العراقــي وأفضــل املمارســات يف جمــال إدارة وقيــاس اخملاطــر، كمــا وتقــوم إدارة اخملاطــر باملشــاركة يف تقييــم قدرة 
املصــرف وكفايــة وتوزيــع رأس مالــه يف حتقيــق أهدافــه االســراتيجية وحتديــد املتطلبــات الالزمــة إلدارة والســيطرة على 
اخملاطــر املصاحبــة، تتمثــل املبــادئ الرئيســية و احلوكمــة املؤسســية يف إدارة اخملاطــر يف املصــرف والتــي تتماشــى 

و تعليمــات الســلطات الرقابيــة و حجــم تعقيــدات عملياتــه فيمــا يلــي:
 Risk( املقبولــة  اخملاطــر  حــدود  واعتمــاد  مبراجعــة  عنــه  املنبثقــة  اخملاطــر  وجلنــة  اإلدارة  جملــس  قيــام   .١
Appetite( علــى كافــة مســتويات اخملاطــر وسياســات إدارة اخملاطــر ملواكبتهــا كافــة املســتجدات والنمــو 
ــس اإلدارة  ــات جمل ــراتيجية وتوجيه ــق اس ــان تطبي ــب ضم ــه، إىل جان ــع يف خدمات ــرف والتوس ــال املص يف أعم

ــرف. ــر يف املص ــإدارة اخملاط ــق ب ــا يتعل فيم
٢. يعتــرب املديــر املفــوض املســؤول األول عــن إدارة اخملاطــر واملمارســات املرتبطــة بهــا ضمن هيكل نشــاطات 

املصرف ورئيســً للجنــة إدارة اخملاطــر الداخلية.
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ــور  ــى األم ــم عل ــى احلك ــرافية عل ــدرة اإلدارة اإلش ــربة وق ــة واخل ــى املعرف ــة عل ــر املبني ــفة إدارة اخملاط 3. فلس
ــس اإلدارة. ــل جمل ــن قب ــوع م ــات موض ــح للصالحي ــل واض ــود دلي ووج

4. مواصلــة تطويــر أنظمــة إدارة اخملاطــر واتخــاذ العديــد مــن اخلطـــوات والتدابــري الالزمــة لتطبيــق املصــرف 
.IFRS 9 ومتطلبــات معيــار III ملتطلبــات املعايــري الدوليــة اجلديــدة ومــن أهمهـــا متطلبــات بــازل

5. تقــوم إدارة اخملاطــر بــإدارة اخملاطــر وفــق منهجيــة متكاملــة ومركزيــة داخــل املصــرف مع وجود أنظمة تســاعد 
ــة  ــق إدارة فاعل ــة لتحقي ــات واألدوات الالزم ــرف باملنهجي ــل املص ــدات عم ــد وح ــر، وتزوي ــك اخملاط ــى إدارة تل عل
ــر  ــة اخملاط ــر بلجن ــس إدارة اخملاط ــها رئي ــي يرأس ــر والت ــط  إدارة اخملاط ــر، ترتب ــواع اخملاط ــة أن ــليمة لكاف وس
املنبثقــة عــن جملــس اإلدارة مــع وجــود خــط اتصــال متقطــع يربــط بــن رئيــس إدارة اخملاطــر باملديــر املفــوض.

6. إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي املصرف.   
واملطلوبــات  واملوجــودات  املــال  لــرأس  األمثــل  للتوظيــف  بالتخطيــط  واملطلوبــات  املوجــودات  جلنــة  دور   .7

الســوق. وخماطــر  الســيولة  خملاطــر  املســتمرة  واملراقبــة 
٨. إدارة التدقيــق الداخلــي والتــي تقــدم تأكيــدًا مســتقاًل عــن التــزام وحــدات العمــل بسياســات وإجــراءات إدارة 

اخملاطــر وفاعليــة إطــار عمــل إدارة اخملاطــر لــدى املصــرف.
9. يعتــرب رئيــس إدارة الرقابــة املاليــة للمصــرف هــو املســؤول عــن حتديــد اخملاطــر املاليــة والرقابــة واحملافظــة 

علــى نوعيــة املعلومــات املاليــة والتأكــد مــن ســالمة ودقــة القوائــم املاليــة التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا.
ــزم بكافــة التعليمــات والتشــريعات  ــال هــو املســؤول عــن التأكــد مــن أّن املصــرف يلت ١٠. يعتــرب رئيــس إدارة االمتث

ــؤولة. ــة املس ــات الرقابي ــن اجله ــدر ع ــي تص ــك الت ــة تل ــه، خاص ــة بأعمال ــن ذات العالق والقوان

• خماطر االئتمان:
هــي اخملاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه املصــرف ممــا يــؤدي إىل حــدوث 
خســائر، وتشــمل خماطــر االئتمــان كل مــن خماطــر التعــر وخماطــر الركــز االئتمــاين والتــي قــد تنشــأ مــن اإلقراض املباشــر 

و / أو اإلقــراض غــري املباشــر و / أو اســتثمارات اخلزينــة املصنفــة ضمــن احملفظــة املصرفيــة.

يعمل املصرف بشكل عام على إدارة خماطر االئتمان من خالل:
- سياسة واضحة وشاملة إلدارة اخملاطر االئتمانية إىل جانب السياسات االئتمانية املعتمدة.

- وضــع حــدود واضحــة وحمــددة ملســتوى اخملاطــر االئتمانيــة يتــم حتديدهــا علــى مســتوى جملــس اإلدارة ومــن 
ثــم ارســالها إىل وحــدات األعمــال اخملتلفــة.

- اعتماد مبدأ اللجان االئتمانية للتأكد وضمان اتخاذ القرارات االئتمانية بعيدًا عن أية قرارات فردية.
- معايري واضحة للعمالء / السوق املستهدف واملستوى املقبول لألصول االئتمانية.

- حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و / أو عملية ائتمانية.
- نتائج نظام التصنيف االئتماين )Moody's( يف حتديد درجة خماطر العمالء.

- مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفقً ملؤشرات حمددة لألداء.
- تقييم ومتابعة مستمرة ألية تركزات ائتمانية واسراتيجيات التعامل معها.

- اعتماد مؤشرات اإلنذار املبكر وكشف اخملاطر احملتملة للمحفظة االئتمانية ومراجعتها دوريً.
- إدارة فعالــة لعمليــة التوثيــق القانــوين وإدارة الضمانــات وحفظهــا ومتابعتهــا للتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة مؤشــرات 

ســلبية أو تراجــع تســتدعي اتخــاذ إجــراءات احرازيــة أو وقائيــة.
- املراجعــة الدوريــة أو عنــد الضــرورة لكافــة التســهيالت املصرفيــة بشــكل إفــرادي للتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة 

ــة أو وقائيــة. مؤشــرات ســلبية أو تراجــع تســتدعي اتخــاذ إجــراءات احرازي
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أهم اآلليات املستخدمة يف املصرف إلدارة اخملاطر االئتمانية :
 :)Early Warning( واإلجراءات االستباقية )Credit Risk Appetite( ١. حدود خماطر االئتمان املقبولة

يتــم حتديــد أهــم املعايــري املؤثــرة علــى مكونــات خماطــر االئتمــان وحتديــد حــدود مقبولــة مقابلهــا والتــي متثــل 
باجملمــل اإلطــار العــام لهيــكل اخملاطــر االئتمانيــة )Credit Risk Profile( جمللــس اإلدارة، حيــث يتــم مراقبتهــا 
ــد اإلجــراءات االســتباقية الالزمــة ضمــن حمــددات متفــق عليهــا لتجنــب أي جتــاوزات قــد  بشــكل شــهري وحتدي

حتــدث عــن تلــك احلــدود، كمــا ويتــم مراجعتهــا بشــكل ســنوي ملواكبــة املســتجدات.
٢. التصنيف االئتماين لعمالء التسهيالت:

يتــم تصنيــف العمــالء داخليــً وفــق أســاليب تصنيــف داخليــة متخصصــة وحمدثــة لتصنيــف خماطــر العميــل 
ــركات  ــربى و الش ــركات الك ــف الش ــاين Moody's لتصني ــف االئتم ــج التصني ــالل برنام ــن خ ــهيالت م ــر التس وخماط
الصغــرية واملتوســطة واألفــراد واملؤسســات املاليــة والــدول باالعتمــاد علــى جمموعــة مــن املعايــري احملددة، 
إىل جانــب برنامــج تصنيــف الشــركات املعتمــدة إلقــراض موظفيهــا، إذ يتــم االعتمــاد علــى نتائــج هــذه الربامــج يف 
حتديــد خماطــر العميــل وبنــاء القــرار االئتمــاين، ويتــم إجــراء مراقبــة دوريــة  حملفظــة املصــرف االئتمانيــة لضمــان 

تصنيــف كل عميــل وتوزيعهــا بحســب درجــات التصنيــف.
:)Stress Testing( 3. اختبارات األوضاع الضاغطة

اختبــارات األوضــاع الضاغطــة )Stress Testing(: تعتــرب أداة هامــة يســتخدمها املصــرف كجــزء مــن عمليــة 
إدارة اخملاطــر بشــكل عــام ومنهــا اخملاطــر االئتمانيــة ملــا لهــا مــن فاعليــة يف تنويــه جملــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة علــى أثــر األحــداث الســلبية غــري املتوقعــة والتــى تــؤدي إىل ارتفــاع نســب التعــر وقيــاس أثرهــا ونتائجهــا 
علــى أرباح/خســائر املصــرف وعلــى نســبة كفايــة رأس املــال التخــاذ التدابــري الالزمــة والتحــوط لهــا مســتقباًل 

وذلــك متاشــيً مــع تعليمــات البنــك املركــزي العراقــي وتعزيــز إدارة اخملاطــر يف املصــرف.

• أساليب تخفيف اخملاطر االئتمانية:
يتبع املصرف عدة أساليب لتخفيف اخملاطر االئتمانية منها:

١. الضمانات مقابل القروض والتسهيالت وهي كما يلي:
- الرهونات العقارية.

- رهونات السيارات واملركبات.
- رهن األدوات املالية مثل األسهم والسندات.

- الكفاالت البنكية.
- الضمان النقدي )تأمينات نقدية(.

يقوم قطاع الشركات واألفراد ودوائر مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا مع مراعاة:
- قبول الضمانات اجليدة والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت املناسبن يف حالة حاجة املصرف لذلك.

- عدم وجود ارتباط بن قيمة الضمان ونشاط العميل.
ــات بشــكل دوري،  ويف حــال انخفــاض قيمــة الضمــان يقــوم املصــرف  ــة القيمــة الســوقية لتلــك الضمان - مراقب

بطلــب ضمانــات إضافيــة لتغطيــة قيمــة العجــز.
- التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غري العاملة.
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٢. دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
يقــوم املصــرف بتطويــر السياســات واإلجــراءات الالزمــة لتحديــد أســلوب دراســة االئتمــان واحملافظــة علــى حياديــة 

وتكامــل عمليــة اتخــاذ القــرارات بصــورة مؤسســية وضمــن أحــكام وأســس ائتمانيــة واضحــة.
ســيتم خــالل العــام ٢٠١9 تعديــل الهيــكل التنظيمــي للمصــرف وخصوصــً لدوائــر االئتمــان، واتباعهــا إلدارة اخملاطــر بهــدف 
ــز مبــدأ االســتقاللية والســيطرة علــى اخملاطــر االئتمانيــة علــى مســتوى العميــل، حيــث متــر العمليــة االئتمانيــة يف  تعزي

املراحــل التاليــة:
ــة  ــات املصرفي ــرية( وإدارة اخلدم ــطة والصغ ــركات املتوس ــربى والش ــركات الك ــركات )الش ــاع الش ــر قط أ. دوائ
لألفــراد: ويتمثــل دورهــا الرئيســي يف اســتقطاب العمــالء وإعــداد الدراســات االئتمانيــة، وإعــداد التصنيــف 

ــالء. ــاين للعم االئتم

ب. دوائــر مراجعــة االئتمــان )الشــركات الكــربى والشــركات املتوســطة والصغــرية واألفــراد(: ويتمثــل دورهــا 
الرئيســي يف اســتالم الدراســات االئتمانيــة والوثائــق وإجــراء التحليــل اخلــاص بهــا ســواء االئتمــاين أو املــايل وغــري 

املــايل ووضــع التوصيــة االئتمانيــة الالزمــة، ومراجعــة تقييــم التصنيــف االئتمــاين للعمــالء.

ــوزع أدوارهــا يف مراجعــة القــرارات االئتمانيــة  ــة علــى االئتمــان: تتمثــل وتت ــرة الرقاب ــرة إدارة االئتمــان ودائ ج. دائ
ــة  ــب مراقب ــة، إىل جان ــر الالزم ــداد التقاري ــص وإع ــتكمال النواق ــة الس ــات واملتابع ــقوف والضمان ــة الس ومراقب

ــوص.      ــذا اخلص ــي به ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــدة وتعليم ــة املعتم ــات االئتماني ــة السياس ــدم خمالف ع

يتــم اعتمــاد مبــدأ فصــل قــرار االئتمــان عــن التنفيــذ مبــا يضمــن حتقيــق رقابــة علــى عمليــات منــح االئتمــان بحيــث يتــم التأكــد 
ــة  ــددات، باإلضاف ــة حم ــات وأي ــقوف والضمان ــث الس ــن حي ــة م ــة االئتماني ــع السياس ــة م ــروطه متوافق ــة ش ــن أّن كاف م
ــما حتــدد السياســات االئتمانيــة جــداول صالحيــات واضحــة  إىل تدقيــق كافــة مســتندات وعقــود االئتمــان قبــل التنفيــذ، كـ

ومفصلــة بحســب حجــم االئتمــان والضمانــات املوضوعــة.

كمــا ويــويل املصــرف أهميــة كبــرية إلشــراك الكــوادر العاملــة يف جمــال االئتمــان بــدورات وبرامــج تدريبيــة لتأهليهــم ألداء 
واجباتهــم ومســؤولياتهم بكفــاءة واقتــدار.
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١. التعرضات خملاطر االئتمان ) بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر األخرى(.

اجلــدول أعــاله ميثــل احلــد األقصــى خملاطــر االئتمــان للمصــرف كمــا يف 3١ كانــون األول ٢٠١٨ و٢٠١7 دون أخــذ الضمانــات أو 
خمففــات خماطــر االئتمــان األخــرى بعــن االعتبــار.

بالنســبة لبنــود املوجــودات داخــل قائمــة املركــز املــايل املوحــدة فــإّن التعــرض الــوارد أعــاله قائــم علــى أســاس الرصيــد 
كمــا ظهــر يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة باإلضافــة للفوائــد املســتحقة لــه.

20182017

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

156,156,751247,509,676أرصدة لدى بنوك مركزية

172,898,092128,639,652أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية:

8,931,68910,308,900األفراد

الشركات:

64,058,656121,222,495الشركات الكربى

)SMEs( 3,838,0952,824,250املنشـآت الصغرية واملتوسطة

سندات وأسناد وأذونات:

 - 24,425,446موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

444,93841,743,372املوجودات األخرى

430,753,667552,248,346إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:

41,495,08862,130,616كفاالت

244,113,678154,331,621اعتمادات صادرة   

988,4053,205,145سقوف تسهيالت غري مستغلة

286,597,171219,667,382إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

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

717,350,838771,915,728
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٢. تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:

الشركات الكربىاألفـــراد
املنشـــآت الصغرية 

واملتوسطة
بنوك ومؤسسات 

مصرفية وبنود أخرى
اجملمــــوع

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

2018

5,799,40516,110,2823,406,881353,925,226379,241,795متدنية اخملاطر

29,189,608 - 2,113,53526,720,898355,176مقبولة اخملاطر

منها مستحقة:

5,347,056 - 1,533,0273,475,964338,065لغاية 30 يوم

6 يوم 23,842,553 - 580,50823,244,93417,111من 31 لغاية 0

17,929,256 - 17,728,072191,3449,840حتت املراقبة

غري عاملة:

403,587 - 197,187193,60012,800دون املستوى

475,923 - 306,034141,11128,778مشكوك فيها

20,221,300 - 4,018,23016,161,74441,327هالكة

30,162,46359,518,9783,854,802353,925,226447,461,470اجملمــــوع

5,423,965 - 1,473,8513,944,1076,006يطرح: فوائد معلقة  

11,283,838 - 2,177,9909,091,36714,481يطرح: خمصص التدين

26,510,62246,483,5043,834,315353,925,226430,753,667الصايف

2017

4,287,01467,871,5241,162,225417,892,701491,213,463متدنية اخملاطر

29,189,609 - 2,113,53526,720,898355,176مقبولة اخملاطر

منها مستحقة:

5,347,056 - 1,533,0273,475,964338,065لغاية 30 يوم

6 يوم   23,842,553 - 580,50823,244,93417,111من 31 لغاية 0

8,075,924 - 515,0387,510,61350,273حتت املراقبة

غري عاملة:

7,576,926 - 377,1727,159,77039,984دون املستوى

634,795 -  - 488,380146,415مشكوك فيها

53,681,652 -  - 5,057,17848,624,474هالكة

12,838,317158,033,6941,607,657417,892,701590,372,369اجملمــــوع

2,409,0328,599,9771,21911,010,227يطرح: فوائد معلقة  

27,113,705 - 2,116,30924,986,74110,655يطرح: خمصص التدين

8,312,976124,446,9761,595,783417,892,701552,248,436الصايف
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تشــمل التعرضــات االئتمانيــة، التســهيالت، األرصــدة واإليداعــات لدىالبنــوك وســندات وأذونــات خزينــة وأي موجــودات لهــا 
تعرضــات ائتمانيــة.

يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد.

يعترب احلساب اجلاري مدين مستحق إذا جتاوز السقف.

3. الركز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

اجملموعخارج العراقداخل العراقاملنطقة اجلغرافية

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

156,156,751156,156,751أرصدة لدى بنوك مركزية

33,317,884139,580,208172,898,092أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية :

8,931,689 - 8,931,689لألفراد

الشركات:

64,058,656 - 64,058,656الشركات الكربى

) SMEs( 3,838,095 - 3,838,095املنشآت الصغرية واملتوسطة

سندات وأسناد وأذونات :

24,425,446 - 24,425,446موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

444,938 - 444,938املوجودات األخرى

291,173,459139,580,208430,753,667اإلجمايل  للسنة 2018

428,377,209125,494,189553,871,398اإلجمايل للسنة 2017
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4. الركز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:

القطاع 
االقتصادي

إجمـــايلخدماتأفــرادزراعـةعقــارات *جتــارةصناعــةمالــي

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

156,156,751 -  -  -  -  -  - 156,156,751

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية

172,898,092 -  -  -  -  -  - 172,898,092

التسهيالت 
االئتمانية

 - 8,369,12840,750,30914,370,58637,1309,692,0873,609,20176,828,441

سندات وأسناد 
وأذونات:

موجودات مالية 
بالكلفة املطفأة 

- بالصايف

24,425,446 -  -  -  -  -  - 24,425,446

444,938 -  -  -  -  -  - 444,938املوجودات األخرى

اإلجمايل  للسنة 
2018

353,925,2268,369,12840,750,30914,370,58637,1309,692,0873,609,201430,753,667

اإلجمايل للسنة 
2017

419,515,66311,820,90076,760,07314,967,1601,9947,401,41723,404,191553,871,398
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• خماطر السوق:
هــي خماطــر التذبــذب والتغــري يف القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لــألدوات املاليــة نتيجــة للتغــري يف أســعار الســوق 
ــدة، وأســعار العمــالت، وأســعار األســهم(، و تنشــأ خماطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحــة يف  مثــل )أســعار الفائ
أســعار الفائــدة والعمــالت واالســتثمار يف األســهم واألوراق املاليــة، ويتــم مراقبــة هــذه اخملاطــر وفقــً لسياســات 

وإجــراءات حمــددة ومــن خــالل جلــان متخصصــة ومراكــز العمــل املعنيــة وتتضمــن كل مــن خماطــر التاليــة:
- خماطر أسعار الفائدة.
- خماطر أسعار الصرف.

- خماطر أسعار األسهم.

يتبــع املصــرف سياســات ماليــة واســتثمارية إلدارة خماطــر الســوق احملتملــة ضمــن اســراتيجية حمــددة، ومــن خــالل 
جلنــة إدارة اخملاطــر الداخليــة وجلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات يف املصــرف التــي تتــوىل عمليــة اإلشــراف علــى 
خماطــر الســوق وتقــدمي اإلرشــاد فيمــا يتعلــق باخملاطــر املقبولــة والسياســة املتبعــة بهــذا اخلصــوص، ويف هــذا 
اإلطــار وبوجــود وحــدة خماطــر الســوق ورفدهــا بالكــوادر البشــرية املؤهلــة واملدربــة، ُأنيــط بهــا مهــام إدارة هــذا النــوع 

ــة: مــن اخملاطــر ضمــن األســس التالي
١- منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي العراقي.

٢- إعــداد سياســة خملاطــر الســوق التــي تتضمــن أســس تعريــف وإدارة وقيــاس ومراقبــة هــذا النوع مــن اخملاطر 
واعتمادهــا مــن قبــل اللجــان املعنية.

3- إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.
4- تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خالل:

.)Sensitivity analysis( حتليل احلساسية -
.)Basis Point( حتليل نقطة األساس -

.)VaR( القيمة املعرضة للمخاطر -
 .)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة -

.)Stop Loss Limit( تقارير وقف اخلسائر -
- مراقبة السقوف االستثمارية للمصرف.

- مراقبة حمفظة األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإعادة تقييمها أوال بأول.

• خماطر أسعار الفائدة:
تنجــم خماطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثــري التغــريات يف أســعار الفائــدة علــى أربــاح املصــرف أو علــى قيمــة األدوات 
ــودات  ــغ املوج ــوة يف مبال ــود فج ــق أو لوج ــدم تواف ــة لع ــدة نتيج ــعار الفائ ــر أس ــرف خملاط ــرض املص ــث يتع ــة، حي املالي
واملطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد يف فــرة زمنيــة معينــة ويقــوم املصــرف 

بــإدارة هــذه اخملاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى املوجــودات واملطلوبــات.

تتضمــن سياســة إدارة املوجــودات واملطلوبــات حــدود حلساســية أســعار الفائــدة وتقــوم جلنــة إدارة املوجــودات 
ــتحقاقات  ــوات يف اس ــة الفج ــم دراس ــة ويت ــا الدوري ــالل اجتماعاته ــن خ ــدة م ــعار الفائ ــر أس ــة خماط ــات بدراس واملطلوب
املوجــودات واملطلوبــات ومــدى تأثرهــا بأســعار الفائــدة الســائدة واملتوقعــة ومقارنتهــا باحلــدود املوافــق عليهــا وتطبيق 

ــزم األمــر. اســراتيجيات التحــوط إذا ل
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• أساليب تخفيف خماطر أسعار الفائدة:
تقــوم جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات بدراســة خماطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل اجتماعــات دوريــة تقــام لهــذا 
ــات ومــدى تأثرهــا بأســعار الفائــدة الســائدة  الغــرض حيــث يتــم دراســة الفجــوات يف اســتحقاقات املوجــودات واملطلوب

ــر. ــذه اخملاط ــن ه ــف م ــول للتخفي ــع احلل ــوم بوض ــة وتق واملتوقع

موازنــة آجــال اســتحقاق املوجــودات مــع املطلوبــات حيــث تســعى إدارة املصــرف للموائمــة بــن مــدى تأثــر املوجــودات 
واملطلوبــات وضمــن فئــات االســتحقاق للتغــري يف أســعار الفائــدة واحلــد مــن أيــة آثــار ســلبية قــد حتــدث نتيجــة ارتفــاع أو 

إنخفــاض أســعار الفائــدة. 

• فجوات الفوائد:
يتــم العمــل علــى تــاليف أيــة فجــوات يف أســعار الفائــدة مــن خــالل دوريــة تعديــل الفوائــد علــى موجــودات املصــرف 

ومطلوباتــه مــن حيــث الربــط واملوازنــة بــن االســتحقاقات والفوائــد .

تتمثــل حساســية قائمــة الدخــل بأثــر التغــريات املفرضــة املمكنــة بأســعار الفوائــد علــى أربــاح املصــرف لســنة واحــدة، 
ويتــم احتســابها علــى املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي حتمــل ســعر فائــدة متغــري كمــا يف 3١ كانــون األول:

2018

حساسية حقوق امللكيةحساسية إيراد الفائدة )األرباح واخلسائر(الزيادة يف سعر الفائدةالعملة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية%

 - 1262,689دوالر أمريكي

2017

حساسية حقوق امللكيةحساسية إيراد الفائدة )األرباح واخلسائر(الزيادة يف سعر الفائدةالعملة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية%

 - 11,066,243دوالر أمريكي
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• خماطر العمالت:
خماطــر العمــالت األجنبيــة هــي خماطــر تغــري قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة التغــري يف أســعار العمــالت األجنبية، يعتــرب الدينار 
العراقــي العملــة األساســية للمصــرف. يقــوم جملــس اإلدارة بوضــع حــدود للمركــز املــايل لــكل عملــة لــدى املصــرف ويتــم 
ــة  ــالت األجنبي ــز العم ــاظ مبرك ــن االحتف ــد م ــراتيجيات للتأك ــاع اس ــم اتب ــي ويت ــكل يوم ــة بش ــالت األجنبي ــز العم ــة مرك مراقب

ضمــن احلــدود املعتمــدة.

• خماطر التغري بأسعار األسهم:
تنتــج خماطــر أســعار األســهم عــن التغــري يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات يف األســهم، يعمــل املصــرف علــى إدارة هذه 
اخملاطــر عــن طريــق تنويــع االســتثمارات يف عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة،  معظــم اســتثمارات األســهم 

التــي ميلكهــا املصــرف مدرجــة ضمــن ســوق العــراق لــألوراق املاليــة.

يوضــح اجلــدول التــايل حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة والتغــري املراكــم يف القيمــة العادلــة نتيجــة للتغــريات املمكنــة 
املعقولــة علــى أســعار األســهم، مــع بقــاء جميــع املتغــريات األخــرى املؤثــرة ثابتــة:

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساٍو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.

النقص يف سعر الفائدةالعملة
حساسية إيراد الفائدة )األرباح 

واخلسائر(
حساسية حقوق امللكية

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية%

 2018

 - 5817,966دوالر أمريكي

 - )57,503(5يورو 

 - 552,673جنيه اسرليني

 - 54,630ين ياباين

 - 522,562عمالت أخرى

 2017

 - 5947,442دوالر أمريكي

 - )2,317,090(5يورو 

األثر على حقوق امللكيةاألثر على األرباح واخلسائرالتغري يف املؤشراملؤشر

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية%-2018

13,166 - 5سوق العراق

األثر على حقوق امللكيةاألثر على األرباح واخلسائرالتغري يف املؤشراملؤشر

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية%-2017

12,514 - 5سوق العراق
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إّن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:
يتم التصنيف على أساس فرات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

31 كانون األول 2018
أقل من 

شهر واحد

من شهر 
حتى 3 
شهور

من 3 شهور 
إىل 6 شهور

من 6 أشهر 
إىل سنــة

من سنة إىل 
3 سنوات

أكثـر من 3 
سنوات

عناصر بدون 
فائـدة

اجملمــوع

دينار عراقيدينار عراقيدينار عراقيدينار عراقيدينار عراقيدينار عراقيدينار عراقيدينار عراقياملوجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك 
205,639,470 205,639,470  -  -  -  -  -  - املركزية

أرصدة لدى بنوك 
172,898,092 172,898,092  -  -  -  -  -  - ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية 
76,828,441 7,435,911 1,078,107 43,270,580 3,484,492 6,362,798 8,263,144 6,933,410 مباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
- - - - - -  1,641,758 1,641,758

موجودات مالية بالكلفة 
24,425,446 24,425,446  - - - - - -املطفأة - بالصايف

ممتلكات ومعدات - 
14,929,748 14,929,748  -  -  -  -  -  - بالصايف

موجودات غري ملموسة 
4,295,084 4,295,084  -  -  -  -  -  - - بالصايف

24,290,175 24,290,175  -  -  -  -  -  - موجودات أخرى

6,933,4108,263,1446,362,7983,484,49243,270,5801,078,107455,555,683524,948,213جمموع املوجودات

املطلوبات 

ودائع بنوك ومؤسسات 
937,891 937,891  -  -  -  -  -  - مصرفية

188,991,948 141,830,960  - 3,449,162 173,000 2,046,032 4,434,121 37,058,673 ودائع عمالء

46,814,904 2,189,353  - 278,610 2,708,135 8,450,847 21,479,114 11,708,846 تأمينات نقدية

5,200,000  -  - 3,850,000 700,000 350,000 250,000 50,000 أموال مقرضة

2,296,298 2,296,298  -  -  -  -  -  - خمصص ضريبة الدخل

22,940,798 22,940,798  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

170,195,301267,181,839 - 48,817,51926,163,23510,846,8783,581,1357,577,772جمموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعري 
35,692,8081,078,107285,360,382257,766,373)96,642()4,484,081()17,900,091()41,884,110(الفائدة

31 كانون األول 2017
493,764,243603,213,751-66,460,3902,838,90511,582,1103,134,88325,433,220جمموع املوجودات

199,066,872317,509,100-52,347,06437,281,47016,836,2036,343,3655,634,126جمموع املطلوبات

294,697,371285,704,651-19,799,094)3,208,482()5,254,093()34,442,565(14,113,326فجوة إعادة تسعري الفائدة
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• الركز يف خماطر العمالت األجنبية:

اجملموعيـن يابـاينجنيه اسرلينييورو     دوالر أمريكي2018

املوجودات 

17,868,533 - 16,793,860911,455163,219نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

13,304,12691,08148,2272,730,07316,173,506

37,009,832 -  -  - 37,009,832تسهيالت ائتمانية مباشرة

1,562,936 -  -  - 1,562,936ممتلكات ومعدات - بالصايف

3,081,166 -  - 2,868,746212,420موجودات غري ملموسة - بالصايف

1,038,368 -  -  - 1,038,368موجودات أخرى

72,577,8661,214,955211,4462,730,07376,734,340جمموع املوجودات

املطلوبات 

929,633 -  -  - 929,633ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

75,173,111 - 74,938,977219,04515,089ودائع عمالء

43,016,622 -  - 38,493,4734,523,149تأمينات نقدية

3,693,979 -  - 3,588,181105,798مطلوبات أخرى 

122,813,345 - 117,950,2644,847,99215,089جمموع املطلوبات

)46,079,005(196,3562,730,073)3,633,037()45,372,398(صايف الرتكز بالعمالت األجنبية     

2017

310,615,8736,317,712179,8044,821317,118,210جمموع املوجودات

110,666,963 - 105,720,5624,873,47872,923جمموع املطلوبات

204,895,3111,444,234106,8814,821206,451,247صايف الركز بالعمالت األجنبية     

• خماطر السيولة: 
وهــي اخملاطــر التــي تنشــأ عــن احتماليــة عــدم قــدرة املصــرف علــى توفــري التمويــل الــالزم يف أي )موقــع جغــرايف 
وعملةووقــت( لتأديــة التزاماتــه يف تواريــخ اســتحقاقها أو متويــل نشــاطاته بــدون حتمــل تكاليــف مرتفعــة أو حــدوث 

خســائر بســبب اللجــوء ألي ممــا يلــي:

١- بيــع موجــودات املصــرف بأســعار منخفضــة ممــا يــؤدي إىل انخفــاض العوائــد املتوقعــة وانخفــاض األربــاح املاليــة 
لدى املصرف. 

٢- إقبــال املصــرف علــى االلتزامــات ذات التكاليــف املرتفعــة وذلــك لتلبيــة التزاماتهــا ممــا يــؤدي إىل زيــادة التكاليــف 
وبالتــايل انخفــاض األربــاح املتوقعــة لــدى املصــرف.          

ويتــم حتديــد أثــر خماطــر الســيولة علــى املصــرف مــن خــالل التعــرف علــى مــدى ســيولة موجوداتــه وقــدرة املصــرف علــى 
حتويــل املوجــودات الســائلة أو شــبه الســائلة إىل نقــد بأقــل اخلســائر مــن حيــث هبــوط األســعار، ويجــب علــى املصــرف 
توفــري املوجــودات التــي مــن املمكــن أّن يتــم بيعهــا بســعر يقــرب مــن القيمــة األساســية ، وبالتــايل فــإن خماطــر الســيولة 

التــي مــن املمكــن أّن يتعــرض لهــا املصــرف قــد تنقســم إىل مــا يلــي:
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:)Funding Liquidity Risk( أ. خماطر متويل السيولة
ــل  ــى متوي ــول عل ــذمم - أو احلص ــل ال ــل  حتصي ــد - مث ــول إىل نق ــل األص ــى حتوي ــرف عل ــدرة املص ــدم مق ــر ع ــي خماط ه

لسداد االلتزامات. 
:)Market Liquidity Risk( ب. خماطر سيولة السوق

وهــي خماطــر عــدم متكــن املصــرف مــن بيــع األصــل يف الســوق أو بيعــه مــع حتمــل خســارة ماليــة كبــرية نتيجــة لضعــف 
ــاس  ــون إدارة وقي ــتثمار، وتك ــة واالس ــل إدارة اخلزين ــن قب ــيولة م ــة إدارة الس ــم عملي ــوق. تت ــب يف الس ــيولة أو الطل الس
ومراقبــة خماطــر الســيولة وفقــا لسياســات وإجــراءات حمــددة وخطــة متويــل الطــوارئ ومــن خــالل جلنــة إدارة اخملاطــر 
الداخليــة وجلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات )ALCO( التــي تتــوىل عمليــة مراقبــة وضبــط الســيولة وإجــراء التوزيــع 
االســراتيجي األمثــل لــكل مــن موجــودات ومطلوبــات املصــرف ســواء يف قائمــة املركــز املــايل أو خارجهــا بتنســيق مــع 

ــر إدارة اخلزينــة واالســتثمار وتتــم عمليــة إدارة خماطــر الســيولة ضمــن جمموعــة مــن املعطيــات التاليــة: مدي
١- منظومــة مــن السياســات واإلجــراءات املعتمــدة مــن قبــل اللجــان التــي حتــدد أســس وتعريــف وإدارة وقيــاس 

ومتابعــة خماطــر الســيولة.  
٢- خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:

أ .  إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة. 
ب. جلنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة. 

.)Liquidity Contingency Plan( ج. خطة لتوفري السيولة يف احلاالت الطارئة
د. حتليل وضعية سيولة املصرف معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن:

- جدول فجوة األمد )Duration Gap( للموجودات واملطلوبات.
- نسبة السيولة القانونية:  السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار العراقي والعملة األجنبية.

- ودائع العمالء لدى املصرف بالدينار العراقي والعملة األجنبية.
- تقرير مؤشرات السيولة.

 .)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة -

كمــا تتــوىل إدارة اخلزينــة واالســتثمار، بتنســيق مــع وحــدة خماطــر الســوق، تنويــع مصــادر التمويــل وموائمــة آجالهــا 
واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن املوجــودات الســائلة مــن أجــل تخفيــف خماطــر الســيولة وتتضمــن تلــك اإلجــراءات مــا يلــي:

 
- حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها       

يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل 
يومي، ويسعى املصرف من خالل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بن استحقاقات املوجودات 

واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك احملددة بسياسة املصرف.      
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 .Liquidity Contingency Plan كما تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة -
تقــوم جلنــة إدارة ملوجــودات واملطلوبــات برفــع التوصيــات املتعلقــة بسياســة إدارة خماطــر الســيولة واإلجــراءات ووضــع 
األنظمــة الالزمــة لتطبيــق الضوابــط الرقابيــة الفعالــة ورفــع التقاريــر حــول خماطــر الســيولة ومــدى التقيــد بالضوابــط 
والسياســات باإلضافــة إىل توفــري املــوارد التحليليــة لــإدارة العليــا مبــا يف ذلــك متابعــة كافــة التطــورات التقنيــة املتعلقــة 

بقيــاس وإدارة خماطــر الســيولة وتطبيــق املالئــم منهــا. 

- التوزيع اجلغرايف والتوزيع القطاعي
تتــوزع موجــودات املصــرف ومطلوباتــه بشــكل منتظــم بــن اســتثمارات حمليــة وخارجيــة باالعتمــاد علــى أكــر مــن ســوق 
مــايل ورأس مــايل وتوزيــع التســهيالت علــى قطاعــات خمتلفــة ومناطــق جغرافيــة متعــددة، واملوائمــة بــن متويــل قطــاع 

الشــركات واألفــراد. كمــا يســعى املصــرف للحصــول علــى تنــوع مصــادر التمويــل واســتحقاقاتها.

- االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفية
يحتفظ املصرف بإحتياطي قانوين لدى سلطات الرقابة املصرفية قيمته 5.١46.973 ألف دينار عراقي.
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أوال: يلخــص اجلــدول أدنــاه توزيــع املطلوبــات )غــري خمصومــة( علــى أســاس الفــرة املتبقيــة لالســتحقاق التعاقــدي بتاريخ 
القوائــم املاليــة املوحدة

31 كانون األول 2018

حتى شهر واحداملطلوبات :
من شهر حتى 

3 شهور
من 3 شهور 

إىل 6 شهور
من 6 أشهر إىل 

سنــة
من سنة إىل 3 

سنوات
أكثـر من 3 

سنوات
اجملمــوعبدون استحقاق

ألف دينار عراقي
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية
بآالف الدنانري 

العراقية

ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
 -  -  -  -  -  - 937,891937,891

141,830,960188,991,948 - 37,058,6734,434,1212,046,032173,0003,449,162ودائع عمالء

2,189,35246,814,904 - 11,708,84621,479,1148,450,8472,708,135278,610تأمينات نقدية

5,200,000 - 50,000250,000350,000700,0001,250,0002,600,000أموال مقرضة

0 -  -  -  -  -  - خمصصات متنوعة 

خمصص ضريبة 
2,296,2982,296,298 -  -  -  -  -  - الدخل

22,940,79822,940,798 -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

إجمايل 
48,817,51926,163,23510,846,8793,581,1354,977,7722,600,000170,195,299267,181,839املطلوبات

إجمايل 
املوجودات 

حسب 
استحقاقاتها 

املتوقعة

6,933,4108,263,1446,362,7983,484,49243,270,5801,078,107455,555,683524,948,213

31 كانون األول 2017

حتى شهر واحداملطلوبات :
من شهر حتى 

3 شهور
من 3 شهور 

إىل 6 شهور
من 6 أشهر إىل 

سنــة
من سنة إىل 3 

سنوات
أكثـر من 3 

سنوات
اجملمــوعبدون استحقاق

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
 -  -  -  -  -  - 284284

137,407,481183,885,472 - 35,261,6604,198,8612,420,1841,555,3463,041,940ودائع عمالء

50,157,325118,920,972 - 17,034,81332,932,60914,216,0194,388,019192,187تأمينات نقدية

3,200,000 - 50,000150,000200,000400,0001,600,000800,000أموال مقرضة

2,828,2392,828,239 -  -  -  -  -  - خمصصات متنوعة

خمصص ضريبة 
2,911,0302,911,030 -  -  -  -  -  - الدخل

5,763,1035,763,103 -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

إجمايل 
199,067,462317,509,100 - 52,346,47337,281,47016,836,2036,343,3654,834,127املطلوبات

إجمايل املوجودات 
حسب 

استحقاقاتها 
املتوقعة

66,460,3902,838,90511,582,1103,134,88325,433,220 - 493,764,243603,213,751
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ثانيً : بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

2018
اجملموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

244,113,678 - 244,113,678االعتمادات والقبوالت

988,405988,405 - السقوف غري املستغلة

39,923,8281,571,26041,495,088الكفاالت

284,037,5062,559,665286,597,171

2017
اجملموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

154,331,621 - 154,331,621االعتمادات والقبوالت

3,205,145 - 3,205,145السقوف غري املستغلة

56,294,2495,836,36762,130,616الكفاالت

213,831,0155,836,367219,667,382

• اخملاطر التشغيلية: 
تعــرف خماطــر التشــغيل علــى أنهــا خماطــر حــدوث خســارة قــد تكــون ناجتــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة اإلجــراءات الداخليــة 
أو العنصــر البشــري أو األنظمــة أو أحــداث خارجيــة، وقــد ارتــأت إدارة املصــرف أّن يشــمل هــذا التعريــف اخملاطــر القانونيــة 

واخملاطــر االســراتيجية وخماطــر الســمعة ألغــراض إدارة هــذا النــوع مــن اخملاطــر.

نظــرا لشــمولية تعريــف خماطــر التشــغيل ونتيجــة حلــرص إدارة املصــرف علــى مواكبــة التغــري املســتمر يف بيئــة العمــل 
و التكنولوجيــا وطــرح كل مــا هــو جديــد مــن خدمــات ومنتجــات مصرفيــة، فقــد مت تصميــم وتطويــر سياســة إدارة خماطــر 
التشــغيل “Operational Risk Policy” لتغطــي كافــة دوائــر املصــرف وفروعــه وشــركاته التابعــة بحيــث تشــمل املبــادئ 

األساســية وربــط أهــداف سياســة إدارة اخملاطــر بأهــداف املصــرف االســراتيجية الرئيســية.

وبالتــايل فقــد مت اعتمــاد وتطبيــق عــدة منهجيــات لتفعيــل دور إدارة خماطــر التشــغيل والتــي تتمثــل يف بنــاء قاعــدة بيانــات 
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــه، األم ــرف و فروع ــر املص ــة دوائ ــا كاف ــم فيه “Operational Risk Management Framework”  تض
حتديــد وتقييــم ومتابعــة وتخفيــف أثــر اخملاطــر التشــغيلية لــكل دائــرة / وحــدة / فــرع علــى حــدة وكمــا جــاء يف تعليمــات 

جلنــة بــازل الدوليــة مــن خــالل:
١- عقــد ورشــات عمــل “Workshops” باالعتمــاد علــى حتليــل اإلجــراءات املعتمــدة و تقاريــر التدقيق و بالتــايل التعرف على 
اخملاطــر والضوابــط الرقابيــة وحتديــد الفجــوة الرقابيــة مــن خــالل مصفوفــة اخملاطــر، يف هــذا اإلطــار، يتــم إعــداد 
منــوذج حتــت مســمى "الفحوصــات الرقابيــة" والــذي يتــم من خالله التقييــم الذاتــي للمخاطــر والضوابــط “CRSA” من 

 .”Coordinator or Responsible Party“ قبــل مديــر الوحــدة / الدائــرة / الفــرع أو مــن ينــوب عنــه
٢- بناء مؤشرات اخملاطر “Key Risk Indicator” لتغطي كافة دوائر املصرف وفروعه.

باســتخدام  األحــداث  إىل  باالســتناد  املتوقعــة  اخلســائر  واحتســاب  التشــغيلية  األحــداث  جلمــع  آليــة  توفــري   -3
وحــدة. كل  مســتوى  علــى   ”Risk Appetite“ التحمــل  قــدرة  حتديــد  وبالتــايل   ”Actuarial Model“

4- باإلشراف على حتديث وتطوير خطة استمرارية العمل يف املصرف.
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مــن هــذا املنطلــق، تعتــرب اســتمرارية وفعاليــة إدارة اخملاطــر التشــغيلية جــزء ال يتجــزأ مــن مســؤوليات كافــة املعنيــن 
يف التطبيــق يف املصــرف وعلــى جميــع املســتويات مــن خــالل:

١-  التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها دون تأخري.
٢- عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.

3- اإلبالغ واإلفصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخري أو تردد.
4- َتّبنــي وتطبيــق التوصيــات “Remedial Actions / Recommendations / Mitigations” التــي يتــم طرحهــا 
مــن قبــل وحــدة اخملاطــر التشــغيلية و التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن اخملاطــر التــي يتــم التعــرف عليهــا مــن 

خــالل ورشــات العمل/اإلبــالغ عــن األحــداث أو اخلســائر التشــغيلية / الفحوصــات الرقابيــة.
5- دور جملــس اإلدارة وجلنــة اخملاطــر واالنتثــال واإلدارة العليــا وإدارة التدقيــق يف تفعيــل أهميــة اخملاطــر 

التشــغيلية وجعلهــا جــزءًا متكامــاًل ضمــن أنشــطة املصــرف اليوميــة.

لضمــان ذلــك، حتــرص إدارة خماطــر التشــغيل علــى نشــر ثقافــة إدارة اخملاطــر التشــغيلية وتوعيــة املعنيــن عــن 
طريــق عقــد دورات تدريبيــة تدريبيــة وورش عمــل لــكل دائــرة، وخلــق بيئــة فعالــة مــا بــن املعنيــن مــن كل الدوائــر ووحــدة 
اخملاطــر التشــغيلية ورفــع أي خمالفــات أو تقصــري إىل جلنــة اخملاطــر الداخليــة ألخــذ الــالزم، األمــر الــذي ســيؤدي يف  نهايــة 
املطــاف للتوصــل إىل بنــاء ملــف خماطــر “Risk Profile” علــى مســتوى  كل دائــرة / وحــدة / فــرع وبالتــايل علــى مســتوى 

املصــرف ككل.

إضافة إىل ما ورد فإّن إدارة خماطر التشغيل تعنى مبا يلي:
١-  مراجعــة السياســات املصرفيــة الداخليــة وإجــراءات العمــل بهــدف إبــراز خماطرها والتوجيه لتخفيفها والســيطرة 

عليها قبل اعتمادها.  
٢- تطبيق فحوصات األوضاع الضاغطة ونتائجها. 

3- التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركزي العراقي.
4- التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.

5- استكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل. 
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• أمن املعلومات: 
إّن  مســؤولية وحــدة أمــان املعلومــات / إدارة اخملاطــر تكمــن يف  احملافظــة علــى ســرية وتوفــر ودقــة املعلومــات علــى 

مســتوى املصــرف وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:
  )27K ،PCI DSS ISO(١-  وضــع برنامــج ألمــن املعلومــات اعتمــادًا علــى أفضــل املعايــري الدوليــة يف هــذا اخلصــوص

مبا يتوافق مع االسراجتية العامة للمصرف.   
٢- توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات. 

3- إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات. 
4- التوعية األمنية املستمرة ملوظفي املصرف وضمان امتثالهم للربنامج األمني.

5- إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.
6-  إعداد املعايري األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة.   

7- العمــل علــى تطويــر خطــة اســتمرارية العمــل و هيكليــة املوقــع البديــل لضمــان اســتمرارية أعمــال املصــرف 
يف حــال حــدوث أي كارثــة. 

٨- حتديــد الضوابــط املالئمــة لتقليــل اخملاطــر التــي يواجههــا املصــرف عــن طريــق حتليــل اخملاطــر اخملتلفــة 
املتعلقــة بأمــن املعلومــات.

9- إعداد و تطوير السياسات واإلجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.
١٠- إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا. 

ــادي  ــي أم امل ــا املنطق ــواء بأمنه ــة س ــات اخملتلف ــات والتطبيق ــزة والربجمي ــالمة األجه ــن وس ــن أم ــد م ١١- التأك
وذلــك مــن خــالل القيــام بعمليــات حتليــل اخملاطــر وفحــوص دوريــة للتأكــد مــن ســالمتها واســتخدام األدوات 

واإلجــراءات اخملتلفــة ملراقبتهــا مــن أجــل االســتخدام اآلمــن لهــذه املــوارد.
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33.  معلومات عن قطاعات أعمال املصرف 
١- معلومات عن أنشطة املصرف:

يتــم تنظيــم املصــرف ألغــراض إداريــة بحيــث يتــم قيــاس القطاعــات وفقــً للتقاريــر الصــادرة بخصــوص قطاعــات األعمــال 
الرئيســية التاليــة:

حســابات األفــراد: يشــمل متابعــة ودائــع العمــالء األفــراد ومنحهــم التســهيالت االئتمانيــة والبطاقــات االئتمانيــة 
وخدمــات أخــرى.

حســابات املؤسســات: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانية املمنوحــة للعمالء واخلدمــات املصرفية 
األخــرى اخلاصــة بالعمــالء من املؤسســات.

التمويل املؤسسي: يتعلق نشاط هذا القطاع بالرتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات االكتتاب.

اخلزينة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املصرف.

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف موزعة حسب األنشطة:

اجملمـــــوع

20182017أخــرىاخلزينةاملؤسساتاألفــراد

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

44,204,889 27,328,952 1,206,313 309,786 24,738,498 1,074,354 إجمايل اإليرادات

خمصص تدين التسهيالت 
االئتمانية املباشرة

)1,706,732( 2,731,047 0 0 1,024,315)8,842,837(

28,444,452 14,997,552 1,206,313 )10,911,899(27,204,068 )2,500,930(نتائج أعمال القطاع

)18,639,836()21,751,942( -  -  -  - مصاريف غري موزعة

)اخلسارة( الربح قبل 
الضرائب

 -  -  -  - )5,670,765( 5,821,375

)2,963,417()2,296,298( -  -  -  - ضريبة الدخل

2,857,958 )7,967,063(صايف ربح السنة

معلومات أخرى

8,931,68967,896,752329,054,843119,064,929524,948,213603,213,751إجمايل موجودات القطاع

73,010,177162,796,6756,137,89125,237,097267,181,839317,509,100إجمايل مطلوبات القطاع

309 21,369 21,369  -  -  - مصاريف رأسمالية

)2,224,086()2,196,335()2,196,335( -  -  - االستهالكات واإلطفاءات
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٢- معلومات التوزيع اجلغرايف:
ــة  ــي يف جمهوري ــكل رئيس ــاطاته بش ــرف نش ــارس املص ــرف، مي ــال املص ــرايف ألعم ــع اجلغ ــاع التوزي ــذا القط ــل ه ميث

ــراق. ــارج الع ــة خ ــاطات دولي ــرف نش ــارس املص ــك مي ــة وكذل ــال احمللي ــل األعم ــي متث ــراق الت الع

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف: 

اجملموعخارج العراق  داخل العراق  

201820172018201720182017

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

بآالف الدنانري 
العراقية

27,328,95243,611,5140593,37527,328,95244,204,889إجمايل اإليرادات

385,368,005516,031,391139,580,20887,182,360524,948,213603,213,751جمموع املوجودات

املصاريف 
الرأسمالية

21,3693090021,369309

34.  إدارة رأس املال 
ــالت الالزمــة عليهــا يف ضــوء تغــريات ظــروف العمــل هــذا ومل  ــة رأس املــال وإجــراء التعدي ــإدارة هيكل يقــوم املصــرف ب
يقــم املصــرف بأيــة تعديــالت علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات املتعلقــة بهيكلــة رأس املــال خــالل الســنة احلاليــة 

والســنة الســابقة.

وصف ملا يتم اعتباره رأس مال:
ــال  ــمل رأس امل ــذي يش ــي وال ــال األساس ــن رأس امل ــال م ــون رأس امل ــي، يتك ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــب تعليم حس

املدفــوع واالحتياطيــات املعلنــة واألربــاح أو اخلســائر املراكمــة.

متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال 
أصــدر البنــك املركــزي العراقــي يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ ٢7 و٢٨ أيلــول ٢٠١٠ قــرار بزيــادة رأس مــال كافــة املصــارف 

العاملــة يف العــراق إىل ٢5٠ مليــار دينــار عراقــي وذلــك علــى النحــو التــايل:
- زيادة رأس مال املصرف إىل ١٠٠ مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ 3٠ حزيران ٢٠١١.

- زيادة رأس مال املصرف إىل ١5٠ مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ 3٠ حزيران ٢٠١٢.
- زيادة رأس مال املصرف إىل ٢5٠ مليار دينار عراقي وذلك كحد أقصى يف تاريخ 3٠ حزيران ٢٠١3.
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يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال وفقــً لألســلوب البســيط )الطريقــة املعياريــة( حســب تعليمــات البنــك املركــزي 
العراقــي، إّن البنــود أدنــاه كمــا هــي ظاهــرة يف القوائــم املاليــة املوحــدة حســب األنظمــة العراقيــة الصــادرة عــن البنــك 

املركــزي العراقــي:

20182017

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

بنود رأس املال االساسي

250,000,000250,000,000رأس املال املكتتب به )املدفوع(

5,033,6697,961,663كفاية االحتياطيات املعلنة

6,311,70721,266,848األرباح املدورة

261,345,376279,228,511جمموع رأس املال األساسي

بنود رأس املال اإلضايف

7,207,42010,770,413التخصيصات العامة

7,207,42010,770,413جمموع رأس املال املساند

268,552,796289,998,924جمموع رأس املال األساسي واملساند

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة داخل 
امليزانية

181,135,497133,919,543

جمموع املوجودات اخلطرة املرجحة خارج 
امليزانية

142,930,457138,005,043

106%82,87نسبة كفاية رأس املال )%( ,65%
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35.  حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات 
يبن اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقً للفرة املتوقعة السردادها أو تسويتها:

2018
اجملمــــوعأكر من سنةلغاية سنــة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

املوجودات:

205,639,470-205,639,470نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

172,898,092-172,898,092أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

32,479,75444,348,68776,828,441تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

1,641,758-1,641,758

24,425,446-24,425,446موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

14,929,74814,929,748-ممتلكات ومعدات - بالصايف

4,295,0844,295,084-موجودات غري ملموسة - بالصايف

833,19623,456,97824,290,175موجودات أخرى

437,917,71587,030,497524,948,213جمموع املوجودات

املطلوبات:

937,891-937,891ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

185,542,7863,449,162188,991,948ودائع عمالء 

46,536,294278,61046,814,904تأمينات نقدية

1,350,0003,850,0005,200,000أموال مقرضة

 -   --خمصصات متنوعة

2,296,2982,296,298-خمصص ضريبة الدخل

22,940,798-22,940,798مطلوبات أخرى

257,307,7709,874,070267,181,839جمموع املطلوبات

180,609,94677,156,427257,766,373الصايف
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حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات )تتّمة(

2017
اجملمــــوعأكر من سنةلغاية سنــة

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

املوجودات:

270,947,891 -   270,947,891نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

128,639,652 -   128,639,652أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

108,922,51525,433,220134,355,735تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

1,622,963   - 1,622,963

13,924,98113,924,981 - ممتلكات و معدات - بالصايف

3,170,7753,170,775 - موجودات غري ملموسة - بالصايف

39,887,76910,663,98550,551,754موجودات أخرى

550,020,79053,192,961603,213,751جمموع املوجودات

املطلوبات:

284 - 284ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

180,843,5323,041,940183,885,472ودائع عمالء 

118,728,786192,186118,920,972تأمينات نقدية

800,0002,400,0003,200,000أموال مقرضة

2,828,2392,828,239 - خمصصات متنوعة

2,911,0302,911,030 - خمصص ضريبة الدخل

5,763,103 - 5,763,103مطلوبات أخرى

306,135,70511,373,395317,509,100جمموع املطلوبات

243,885,08541,819,566285,704,651الصايف
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36.  ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل املوحدة(
أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

37.  القضايا املقامة على املصرف
ــون األول ٢٠١٨  ــا يف 3١ كان ــي كم ــاط الطبيع ــن النش ــك ضم ــي وذل ــي العراق ــرف األهل ــى املص ــة عل ــا مقام ــد قضاي ال يوج

ــون األول ٢٠١7. ــا يف 3١ كان ــي كم ــار عراق ــف دين ــغ 6.٢٢٠.٠٠٠ أل ــل مبل مقاب

38.  أرقام املقارنة
مت إعــادة تبويــب بعــض أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لعــام ٢٠١٨ لتتناســب مــع تبويــب أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة 

ــاح وحقــوق امللكيــة  لعــام ٢٠١7. ــر علــى األرب لعــام ٢٠١7 ومل ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أث

ب- التزامات تعاقدية:

ــار  ــف دين ــل ٨56.559 أل ــون األول ٢٠١٨ مقاب ــا يف 3١ كان ــي كم ــار عراق ــف دين ــنوية 94٨.٨59 أل ــارات الس ــة اإليج ــغ قيم تبل
ــون األول ٢٠١7. ــا يف 3١ كان ــي كم عراق

20182017

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

244,113,678154,331,621اعتمادات صادرة

44,816,16894,396,800اعتمادات واردة معززة

كفاالت : 

3,760,2372,486,585   دفع

36,608,79248,955,431   حسن تنفيذ

1,126,05910,688,602   أخرى

988,4053,205,145سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

331,413,339314,064,183اجملموع

20182017

بآالف الدنانري العراقيةبآالف الدنانري العراقية

3,081,1661,792,582عقود شراء موجودات غري ملموسة

1,106,052182,332عقود شراء موجودات ثابتة

456,88381,840عقود مشاريع إنشائية

4,644,1022,056,754اجملموع
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الربيد اإللكرتوينعنوان الفرعاسم الفرع

الفرع الرئيسي 
بغداد - شارع السعدون
قرب ساحة الفردوس 

main.branch@nbi.iq

فرع املنصور 
بغداد - احلي  العربي اجلديد

 حملة 6٠7 - شارع ١5 
mansour.branch@nbi.iq

فرع اجلميلة 
بغداد - شارع  خري اهلل طلفاح

حملة 5١٢ - شارع ٢٢ - بناية 7٨
jamila.branch@nbi.iq

فرع النجف األشرف 
النجف االشرف - حي السالم 

خلف علوة اخملضر 
 najaf.branch@nbi.iq

فرع كربالء 
كربالء - حي البلديات

شارع الربية 
karbala.branch@nbi.iq

فرع البصرة 
البصرة - العشار - مقابل  احملافظة القدمية

وجماور الشركة العامة للسيارات 
basra.branch@nbi.iq

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

أربيل - شارع املطار - تقاطع عن كاوةفرع أربيل 
شارع ١٠٠ - قرب اخلطوط اجلوية العراقية 

erbil.branch@nbi.iq

السليمانية - شارع  ساملفرع السليمانية 
عمارة سامسوجن 

sulymania.branch@nbi.iq
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NATIONAL BANK OF IRAQ (NBI) 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2018

2018 2017

Assets IQD )000( IQD )000(

Cash and balances with central banks 205,639,470 270,947,891

Due from banks and other financial institutions 172,898,092 128,639,652

Financial assets at fair value through other 
comprehensive income 1,641,758 1,622,963

Direct credit facilities, net 76,828,441 134,355,735

Financial assets at amortized cost 24,425,446 -

Property and equipment, net 14,929,748 13,924,981

Intangible assets, net 4,295,084 3,170,775

Other assets 24,290,174 50,551,754

Total assets 524,948,213 603,213,751

Liabilities and shareholders’ equity

Liabilities

Due to banks and other financial institutions 937,891 284

Customers’ accounts 188,991,948 183,885,472

Margin accounts 46,814,904 118,920,972

Loan of Central Bank of Iraq 5,200,000 3,200,000

Miscellaneous provisions  -   2,828,239

Income tax liabilities 2,296,298 2,911,030

Other liabilities 22,940,798 5,763,103

Total liabilities 267,181,839 317,509,100

Shareholders’ Equity

Paid in capital 250,000,000 250,000,000

Statutory reserve 3,987,189 3,987,189

General banking risk reserve 4,412,892 3,525,374

Expansion reserve 1,000,000 4,000,000

Fair value reserve )117,953( )146,740(

Retained earnings )1,515,754( 24,338,828

Total shareholders’ equity 257,766,374 285,704,651

Total liabilities and shareholders’ equity 524,948,213 603,213,751
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2018 2017

IQD )000( IQD )000(

Interest income 9,678,969 7,121,426

Interest expense )2,117,898( )3,721,715(

Net interest income 7,561,071 3,399,711

Net fees and commissions 6,103,922 33,493,188

Net interest and commission income 13,664,993 36,892,899

Net gain from foreign currency exchange

Other operating income 308,243 394,391

Gross profit 13,973,236 37,287,290

Employees’ expenses )6,484,962( )6,945,575(

Depreciation and amortization )2,196,335( )2,224,086(

Other operating expenses )13,070,646( )9,470,175(

)Recovery( Allowance for credit losses 1,024,315 )8,842,837(

Miscellaneous provisions 1,083,626 )3,983,242(

Total expenses (19,644,002) (31,465,915)

Profit before tax (5,670,766) 5,821,375

Income tax expense )2,296,298( )2,963,417(

Profit for the year (7,967,064) 2,857,958

IQD / Fils IQD / Fils

Basic and diluted earnings per share )0.032( 0.011

2018 2017

IQD )000( IQD )000(

Profit for the year (7,967,064) 2,857,958

Change in fair value of financial assets at fair 
value through other comprehensive income 28,787 7,810

Total other comprehensive income for the 
year (7,938,277) 2,865,768

Total comprehensive income for the year (7,938,277) 2,865,768
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Paid in capital
Statutory reserve

G
eneral banking 

risk reserve
Fair value reserve

Expansion 
reserve

Retained 
earnings 

)Accum
ulated 

losses(

Total

2018
IQ

D
 )000(

IQ
D

 )000(
IQ

D
 )000(

IQ
D

 )000(
IQ

D
 )000(

IQ
D

 )000(
IQ

D
 )000(

Balance A
t 1 January 2018

250,000,000
3,987,189

3,525,374
(146,740)

4,000,000
24,338,828

285,704,651

Total incom
e for the year

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
)7,967,064(

)7,967,064(

N
et change in fair value of equity 

instrum
ent included in financial 

assets through statem
ent of 

com
prehensive incom

e

 -   
 -   

 -   
 28,787 

 -   
 -   

28,787

Total before reserves transfer &
 

dividends 
250,000,000

3,987,189
3,525,374

)117,953(
4,000,000

16,371,764
277,766,374

Transfer to reserves
 -   

 -   
887,518 

 -   
)3,000,000(

2,112,482
 -   

D
ividends )note 22(

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
)20,000,000(

)20,000,000(

Balance at 31 D
ecem

ber 2018
250,000,000

3,987,189
4,412,892

(117,953)
1,000,000

(1,515,754)
257,766,374

2017

Balance A
t 1 January 2017

250,000,000
3,838,918

3,542,699
)154,550(

4,000,000
26,611,816

287,838,883

Total incom
e for the year

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
2,857,958

2,857,958

Total com
prehensive incom

e for 
the year

 -   
 -   

 -   
7,810

 -   
 -   

7,810

D
ividends )note 22(

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
)5,000,000(

)5,000,000(

Transfer to reserves
 -   

148,271
)17,325(

 -   
 -   

)130,946(
 -   

Balance at 31 D
ecem

ber 2017
250,000,000

3,987,189
3,525,374

)146,740(
4,000,000

24,338,828
285,704,651
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2018 2017

IQD )000( IQD )000(

Operating activities:

Profit before income tax )5,670,766( 5,821,375

Adjustments for non-cash items

Depreciation and amortization 2,196,335 2,224,086

)Recovery( Allowance for credit losses )1,024,315( 8,842,837

Miscellaneous provisions )1,083,626( 3,983,242

Operating cash flows from operating 
activities 

   before changes in assets and liabilities (5,582,372) 20,871,540

Changes in assets and liabilities:

)Increase( Decrease in direct credit facilities 58,551,609 )18,515,660(

Decrease )Increase( in other assets 26,261,580 16,263,511

Increase )Decrease( in customers’ deposits 5,106,476 35,785,940

Increase in margin accounts )72,106,068( 3,150,007

)Decrease( Increase in other liabilities 17,177,696 )1,377,622(

Miscellaneous provisions paid )1,744,613( -

Net cash flows from operating activities 

  before income tax 27,664,308 56,177,716

Income tax paid )2,911,030( )4,331,780(

Net cash flows from operating activities  24,753,278 51,845,936

Investing activities:

Selling financial assets through other 
comprehensive income 

9,991 -

Purchase financial assets at amortized cost )24,425,446( -

Acquisition of property and equipment )2,575,167( )1,913,476(

Acquisition of intangible assets )1,750,244( )645,403(

Net cash flows used in investing activities (28,740,866) (2,558,879)

Financing activities:

Proceeds from borrowed amounts 3,000,000 2,000,000

Repayment of borrowed loans )1,000,000( )600,000(

Dividends paid )20,000,000( )5,000,000(

Net cash flows (used in)  from financing 
activities

(18,000,000) (3,600,000)

Net increase in cash and cash  

   equivalents (21,987,588) 45,687,057

Cash and cash equivalents at 1 January 399,587,259 353,900,202

Cash and cash equivalents at 31 December 377,599,671 399,587,259
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