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كلمة رئيس مجلس االدارة

السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة ملساهمي املرصف املحرتمون،

   

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

باألصالــة عــن نفــي وبالنيابــة عــن إخــواين أعضــاء مجلــس إدارة املــرف التجــاري العراقــي، يــرين أن أرحــب بكــم 

أجمــل ترحيــب وأن أعــرب عــن خالــص الشــكر واإلعتــزاز بتلبيتكــم الدعــوة للمشــاركة يف أعــال هــذه الهيئــة العامــة 

ومناقشــة تقريــر املــرف عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019. 

الســادة املســاهمون الكــرام عــى الرغــم مــن الظــروف واألوضــاع الراهنــة التــي يجتازهــا العــراق واملنطقــة عمومــا 

والتحديــات اإلقتصاديــة الناجمــة عــن  تقلبــات أســعار النفــط والتــي تلقــي بتبعاتهــا عــى مجمــل النشــاط اإلقتصــادي 

ــح يف  ــظ لينج ــه املتحف ــايب ونهج ــم أداءه اإليج ــل مرفك ــد واص ــاص، فق ــكل خ ــريف بش ــايل وامل ــاع امل ــى القط وع

ــي لعــام 2018  ــار عراق ــار دين ــل 10.9 ملي ــي لعــام 2019 مقاب ــار عراق ــار دين ــة بلغــت 6.5 ملي ــاح صافي ــق أرب تحقي

ويواصــل املــرف التجــاري العراقــي اتبــاع اســراتيجيته مختــرة املتمثلــة يف اســتخدام الســيولة بحكمــة يف االســتثارات 

ــر  ــار مخاط ــر يف إط ــة للمخاط ــدات املعدل ــني العائ ــات لتحس ــودات واملطلوب ــة للموج ــع اإلدارة الفعال ــراض م واإلق

مقبــول. ومــع ذلــك، تأثــر أداء البنــك يف عــام 2019 ببيئــة أســعار الفائــدة املنخفضــة الســائدة مــا أدى إىل انخفــاض 

ــه. نحــن نقــدم منتجــات تركــز  ــد عــى محفظــة اســتثاراته مــع العمــل ضمــن اإلطــار التنظيمــي املعمــول ب العوائ

عــى العمــالء ونســعى إىل تعزيــز تقديــم الخدمــات لعمالئنــا الكــرام ومصــدر فعــال وتأمــني الخدمــات واحتياجــات 

األعــال للعمــالء.   

ونحــن ال نــزال ممتنــني لرشيكنــا االســراتيجي البنــك األهــي املتحــد )ش.م.ب( . لتوجيهاتــه، والتعــاون املســتمر وخاصة 

ــر الســنني عــى  ــذي ســاعد املــرف  عــى م ــي ال ــم الفن ــب والدع ــر األعــال عــر شــبكته  والتدري يف نطــاق تطوي

تحســني أدائــه والعمــل ضمــن معايــر املخاطــر املقبولــة. 

مل يكــن مــن املمكــن تحقيــق األداء األمثــل املعــدل للمخاطــر لــدى املــرف ممكنــاً لــوال الجهــود املتضافــرة لجميــع 

ــج  ــتمراتباع نه ــة . وسيس ــلطات الرقابي ــن الس ــم م ــه القي ــا والتوجي ــل  لعمالئن ــم  املتواص ــا، والدع ــا وإداراتن موظفين

ــة  ــة للميزاني ــج مســتدامة مدعومــة بأســس متين ــق نتائ ــه إىل تحقي ــم وعمــي يف دفــع أعــال املــرف وعمليات حكي

ــة . العمومي

وختامــا، ال يســعني إال أن أتوجــه بوافــر الشــكر والتقديــر للبنــك املركــزي العراقــي ودائــرة تســجيل الــرشكات وكافــة 

مســاهمينا ومنتســبينا عــى دعمهــم وإســهامهم الكبــر فيــا تحقــق مــن أداء وإنجــازات خــالل عــام 2019. 

ــايت لكــم  ــي بكــم وتحي ــرر ترحيب ــب واالســهام يف نهوضــه االقتصــادي وأك ــا الحبي ــة عراقن ــاً لخدم ــه جميع ــا الل وفقن

وشــكراً.

محمد حميد دراغ الدراغ

رئيس مجلس االدارة
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حرضات اعضاء الهيئة العامة املحرمني....

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته....

يــر مجلــس إدارة املــرف التجــاري العراقــي أن يقــدم للســادة املســاهمني التقريــر الســنوي الشــامل عــن أداء البنــك 

ــن  ــني )134,117( م ــا الحــكام املادت ــون االول/2019. وفق ــة يف 31/كان ــة املنتهي ــة للســنة املالي ــات املالي ــا بالبيان مرفق

ــس  ــم 21 لســنة 1997 )املعــدل( وعمــال بالقاعــدة املحاســبية املرقمــة )10( الصــادرة عــن مجل ــرشكات رق ــون ال قان

ــارف  ــية للمص ــة املؤسس ــل الحوكم ــنة 2004 ودلي ــارف 94 لس ــون املص ــكام قان ــة وألح ــبية والرقابي ــر املحاس املعاي

الصادرعــن البنــك املركــزي العراقــي.

ــة البيانــات املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة  أن مجلــس إدارة املــرف التجــاري العراقــي مســؤول عــن دقــة وكفاي

عادلــة وفقــاَ ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة،  باالضافــة اىل تحديــد انظمــة الضبــط ونظــام الرقابــة الداخليــة الرضوريــة 

إلعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة واظهارهــا خاليــة مــن االخطــاء الجوهريــة ســواًء الناتجــة عــن إحتيــال أو عــن غلــط.

أوالً: نبذة مخترة عن املرف

1. تأسيس املرصف:

ــارف  ــن مص ــاري م ــرف تج ــباط/1992 كم ــة يف 11/ش ــاهمة خاص ــة مس ــي كرشك ــاري العراق ــرف التج ــس امل تأس

القطــاع الخــاص حيــث يعــد مــن اوائــل املصــارف االهليــة التــي تــم الرخيــص لهــا يف العــراق وذلــك مبوجــب اجــازة 

التســجيل املرقمــة م.ش/4524 واملؤرخــة يف 11/شــباط/1992 الصــادرة عــن وزارة التجــارة – دائــرة تســجيل الــرشكات 

بــرأس مــال قــدره 150 مليــون دينــار. وحصــل املــرف عــى اجــازة مارســة مهنــة الصرفــة وذلــك مبوجــب كتــاب 

البنــك املركــزي العراقــي / املديريــة العامــة ملراقبــة الصرفــة واالئتــان املرقــم 9/14314 واملــؤرخ يف 12/متــوز/1992.

2. التطورات الحاصلة عىل راس املال املدفوع:

ــار  ــار عراقــي حتــى بلــغ 250 ملي لقــد تنامــى راس مــال املــرف منــذ تأسيســه يف عــام 1992 مــن 150 مليــون دين

ــرز التطــورات التــي حصلــت عــى راس املــال كانــت يف عــام 2005 عندمــا قامــت  ــار عراقــي يف عــام 2014 ، واب دين

مجموعــة البنــك األهــي املتحــد ش.م.ب ومقرهــا البحريــن بتملّــك حصــة 49% مــن أســهم املــرف مببلــغ وقــدره 50 

مليــار دينــار عراقــي، ممّهــدة الطريــق لرشاكــة إســراتيجية بــني املــرف وهــذه املجموعــة املرفيــة االقليميــة الرائــدة 

التــي تعمــل عــى إمتــداد املنطقــة العربيــة وبريطانيــا. ويف نهايــة عــام 2019 بلغــت مســاهمة البنــك األهــي املتحــد 

75.0% مــن أســهم املــرف. 

حركة تطور زيادة رأس مال املرف

عن نشاط املرصف للسنة املالية املنتهية يف 31/كانون االول/2019م 
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رأس املال )مليار دينار عراقي(

3. مساهمة املرصف يف الرشكات التابعة:

ــة تابعــة،  ــار عراقــي لرشك ــون دين ــغ )200( ملي ــك املــرف 100% )2018: 100%( مــن رأس املــال املدفــوع والبال ميتل

رشكــة األهــي املتحــد للوســاطة يف بيــع ورشاء األوراق املاليــة محــدودة املســؤولية )»الرشكــة التابعــة«(. تــم تســجيل 

ــع ورشاء األســهم والســندات(  ــة )بي ــر الوســاطة املالي ــخ 3 متــوز 2008. تعت ــراق بتاري ــة خاصــة يف الع ــة كرشك الرشك

النشــاط الرئيــي للرشكــة.

4. أهداف املرصف الرئيسية:

يسعى املرف التجاري العراقي اىل تحقيق األهداف األسراتيجية التالية يف إطار بيئة عمل أعتيادية: 

تطوير سمعة املرف كمرف عراقي رائد واملزود املفضل للمنتجات والخدمات املالية.  	 

زيادة قاعدة العمالء املحلية والدولية من خالل توفر الحلول لخدمة العمالء.	 

تعزيز األداء وتقديم الخدمات من خالل توسع املرف واستخدام التكنولوجيا املرفية الحديثة.	 

تعظيم قيمة حقوق املساهمني مع املحافظة عى العائد يف بيئة آمنة.	 

ترسيخ ثقافة املخاطر وإدارة التكاليف.	 

املساهمة بشكل إيجايب يف التنمية االجتاعية واالقتصادية يف العراق.	 

لتحقيــق هــذه األهــداف االســراتيجية اســتثمر املــرف يف إنشــاء البنيــة التحتيــة والتشــغيلية والتكنولوجيــة القويــة 

ــالل  ــن خ ــه م ــة لزبائن ــل خدم ــر أفض ــال وتوف ــرص األع ــن ف ــتفادة م ــن اإلس ــرف م ــن امل ــي متك ــة، والت والحديث

ــة عمــل متحفظــة. منهجي
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بلغ رصيد الكفاالت لصالح الزبائن 23.425 مليون دينار عراقي )2018: 20.120 مليون دينار عراقي(.

امــا بالنســبة للســيولة النقديــة فقــد بلــغ رصيــد النقــد يف الصنــدوق ولــدى البنــك املركــزي العراقــي ولــدى املصــارف 

املحليــة والخارجيــة 238.338 مليــون دينــار عراقــي )2018: 155.818 مليــون دينــار عراقي(.

الجدول ادناه يبني اجايل املروفات كا يف 31/كانون االول/2019 و 31/كانون االول/2018.

أبرز مقتطفات أداء املرف خالل 2019:

حقــق املــرف صــايف ربــح بعــد الرضيبــة مبلــغ 

وقــدره 6.554 مليــون دينــار عراقــي )2018: 10.864 

ــي(. ــار عراق ــون دين ملي

أمــا بالنســبة اىل حصــة املســاهمني فقــد بلغــت 

272.232 مليــون دينــار عراقــي )2018: 283.958 

مليــون دينــار عراقــي(.

دينــار  مليــون  االحتياطيــات 22.232  بلــغ رصيــد 

عراقــي(. دينــار  مليــون   33.958  :2018( عراقــي 

ثانياً: نتائج تنفيذ خطة العمل السنوية

للسنة املنتهية يف 31/كانون االول/2019
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أمــا بالنســبة إىل مصاريــف الدعايــة واإلعــالن فقــد بلغــت 18 مليــون دينــار عراقــي )2018: 7 مليــون دينــار عراقــي( ، 

وبلغــت مصاريــف الضيافــة 22,5 مليــون دينــار عراقــي )2018: 14.5 مليــون دينــار عراقــي(، وبلغــت نفقــات الترعــات 

والهدايــا 72 مليــون دينــار عراقــي )2018: 66 مليــون دينــار عراقــي(.

مصاريف تشغيلية اخرى

رواتب املوظفنياإلندثارات

اسم الحساب

رواتب املوظفني

اإلندثارات

مصاريف تشغيلية اخرى

املجموع

سنة 2019

مليون دينار عراقي

4,222

559

7,747

12,528

سنة 2018

مليون دينار عراقي

3,396

280

5,335

9,011

.1

.2

.3

.4

.5

.6

مصاريف
)مليار دينار عراقي(

مصاريف
)مليار دينار عراقي(
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7. ربحية الفروع:

رقم الفرع

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

اسم الفرع

فرع الواثق )تم دمج الفرع مع الفرع الرئيي(

فرع الخالين

فرع الشورجة

فرع شارع فلسطني

فرع املنصور

فرع طريق معسكر الرشيد )تم دمج الفرع مع فرع الخالين(

فرع الكاظمية

فرع االعظمية

فرع البرة )شارع الجزائر(

الفرع الرئيي واالدارة العامة

فرع البرة )تاميز سكوير مول(

فرع النجف

مجموع الفروع 

رشكة األهي املتحد للوساطة يف بيع ورشاء األوراق املالية

مجموع االرباح املجمعة

سنة 2019

مليون دينار عراقي

-

)219(

)157(

234

432

-

)97(

53

2,519

3,413

330

)42(

6,467

88

6,554

سنة 2018

مليون دينار عراقي

)6(

-

)167(

83

3,221

)59(

2

88

450

7,300

)79(

-

10,833

31

10,864

اسم الحساب

االحتياطيات

التخصيصات

املجموع

تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

ثالثاً: اإلحتياطيات والتخصيصات

سنة 2019

مليون دينار عراقي

159.983

557

29.597

190.137

سنة 2019

مليون دينار عراقي

22.232

12.868

35.100

سنة 2018

مليون دينار عراقي

162.743

579

104.550

267,872

سنة 2018

مليون دينار عراقي

33.958

16.448

50.406

رابعاً: اإلستثارات

اسم الحساب

استثارات طويلة االجل / سندات حكومة العراق 

استثارات طويلة االجل / اسهم 

استثارات قصرة االجل / حواالت خزينة

املجموع
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خامساً: اجايل االيرادات

اسم الحساب

صايف إيرادات الفوائد 

صايف إيرادات العموالت

صايف إيرادات التشغيل 

املجموع

سنة 2019

مليون دينار عراقي

16.726

1.162

1.659

19.547

سنة 2018

مليون دينار عراقي

17.623

1.303

843

19.769

سابعاً: الخطط املستقبلية للمرف 

انســجاماً مــع توجيهــات البنــك املركــزي العراقــي بــرضورة وضــع خطــط واضحــة وطويلــة األمــد لتطويــر عمــل املصارف 

يف العــراق، فقــد حــرص املــرف عــى وضــع خطــة عمــل تضمنــت جملــة مــن املــؤرشات اهمهــا:

مواصلــة التوســع يف منــح االئتــان بشــقيه النقــدي والتعهــدي وفقــا لتعليــات البنــك املركــزي العراقــي والسياســة . 1

االئتانيــة للمــرف والتــي تعتمــد عــى التدفقــات النقديــة للزبائــن والضانــات املقدمــة مــن قبلهــم.

زيادة حجم الودائع بكافة انواعها لتمويل االنشطة املرفية االخرى.. 2

ــك . 3 ــة وذل ــة ودولي ــة محلي ــة مــن خــالل التعــاون مــع مصــارف ومؤسســات مالي ــات املرفي توســيع رقعــة العالق

ــة.  ــة واملالي ــزا ألهــداف الخطــة التجاري تعزي

ان يكــون املــرف الواجهــة الرئيســية للتعامــل املــريف للــرشكات متوســطة الحجــم املحليــة واإلقليميــة والدوليــة . 4

العاملــة يف العــراق عــن طريــق املشــاركة يف عمليــات التمويــل الرئيســية ذات الجــدوى االقتصاديــة.

املحافظة عى سياسة االستثار والتوسع فيها وفقا لقانون االستثار رقم )13( لسنة 2006.. 5

اعادة تاهيل وصيانة بعض الفروع لتهيئتها ملواكبة التطور يف العمل املريف.. 6

املواصلة يف ادخال انظمة تقنية حديثة لتطوير عمل املرف والخدمات املرفية املقدمة لزبائنه. . 7

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

-
20192018

إيرادات )مليون دينار عراقي(

سادساً: التغرات الجوهرية

مل يطــرأ اي تغيــر جوهــري يؤثــر عــى مســرة املــرف 

ــخ  ــة التاري ــة ولغاي ــذه امليزاني ــداد ه ــخ اع ــذ تاري من

اعــاله.

صايف إيرادات التشغيل

صايف إيرادات العموالت

صايف إيرادات الفوائد
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ت

1

2

3

4

5

6

7

ت

1

2

3

4

5

تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

ثامناً: التوسعات خالل السنة

خــالل عــام 2019 قــام املــرف بفتــح فــرع جديــد يف محافظــة النجــف وذلــك ملركزهــا الدينــي واالقتصــادي 

واالجتاعــي املهــم والعمــل جــار ايضــا عــى دراســة املواقــع اإلســراتيجية يف محافظــات اخــرى. وخــالل عــام 2019 

تــم دمــج الفــروع املشــركة يف بنايــة واحــدة حيــث تــم دمــج فــرع الواثــق مــع الفــرع الرئيــي ودمــج فــرع طريــق 

ــي. ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــد اســتحصال موافق ــرع الخــالين بع ــع ف املعســكر م

تاسعاً: السياسات املحاسبية

طبــق املــرف ومنــذ تأسيســه النظــام املحاســبي املوحــد للمصــارف ورشكات التأمــني الصــادر عــن وزارة املاليــة لســنة 

1992 يف اعــداد البيانــات املاليــة مــع االمتثــال لتعليــات البنــك املركــزي فيــا يخــص تطبيــق بنــود الالئحــة االرشــادية 

وقوانــني وتعليــات مكافحــة غســل االمــوال ونســب االحتياطــي القانــوين واعتمــد عــى قانــون اإلندثــار رقــم 9 لســنة 

1994 يف احتســاب االندثــارات وكذلــك االعتــاد عــى االســعار املعلنــة للعمــالت االجنبيــة مــن قبــل البنــك املركــزي 

ــر املحاســبة  ــاء عــى معاي ــة بن ــم املالي ــداد القوائ ــات إلع ــزي تعلي ــك املرك ــام 2016 أصــدر البن ــي.  خــالل ع العراق

 .)IFRS( الدوليــة يف إعــداد وعــرض القوائــم املاليــة

عارشاً: معلومات وايضاحات اخرى

اعتمد املرف سعر 1.190 دينار عراقي مقابل الدوالر األمرييك كسعر اساس.

حادي عرش: أمالك املرف

ندرج ادناه جدول بالعقارات التي ميلكها املرف والعقارات املستاجرة:

كشف بالفروع املستأجرة عقاراتها 

من الغر

فرع الشورجة

فرع شارع فلسطني

فرع االعظمية

فرع البرة / تاميز سكوير مول

فرع النجف 

كشف بالفروع التي ميلك املرف 

عقاراتها 

الفرع الرئيي واالدارة العامة 

فرع الكاظمية

فرع املنصور

فرع الخالين 

بناية الشعلة

بناية البرة / الكزارة

فرع البرة / الجزائر
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االساء

نوري مزعل سعدون الدبيي

بسام جودات ابو عودة جابر 

اميان طارق حسني 

احمد رعد عبد الباقي الجزائري 

مصطفى نجم كاظم حواس

دينـــا حامد محمد العبود

احمد صري الربيعي 

شياء عبد محسن الربيعي 

انسام عباس شفيق 

محمد خرالله محمد 

مها نعان البيايت 

دينا جورج رومان 

جابر حسن نعمة  

عي عدنان باقر 

احمد باسل محمود 

سامر قيس عبدالله

عمر رعد طالب 

أرساء عي هادي 

االساء

البنك االهي املتحد ش.م.ب.

مؤسسة التمويل الدولية

راتنام رسينيفاسان

براكاش موهان

عباس عي ناجي الربيعي

موهان سوبرامانيان

مساهمني مبساهمة اقل من 1%

املجموع

عدد االسهم

187.500.000.000

12.434.782.600

4.682.582.838

4.588.632.139

4.217.750.000

4.057.373.103

32.518.879.320

250.000.000.000

نسبة امللكية

%75.0

%4.97

%1.87

%1.84

%1.69

%1.62

أقل من %1

%100.0

العنوان الوظيفي

املدير املفوض 

معاون املدير املفوض 

مدير ادارة الفروع 

مدير ادارة الرقابة والتدقيق الداخي 

مدير االدارة املالية 

مدير ادارة املوارد البرشية 

مدير ادارة تقنية املعلومات 

مدير اول  - ادارة تقنية املعلومات 

مدير العمليات املرفية 

مدير قسم االبالغ عن غسيل االموال ومتويل االرهاب

املدير املفوض لرشكة االهي املتحد للوساطة

معاون مدير – قسم االمتثال 

املستشار القانوين 

مدير ادارة املخاطر 

مدير – مخاطر االئتان  

مدير القسم االداري 

مدير – عالقة عمالء الرشكات 

مسؤول التوعية املرفية 

- املدراء املستقيلني خالل 2019: 

سهى فرج هرمز - مراقب االمتثال . 1

عذراء عالء حميد - مسؤول التوعية املرفية . 2

الثاين عرش: اإلدارة التنفيذية

ــة مــن اســهم املــرف التجــاري  ــون األول/2019, حيــث ال توجــد اســهم مرهون ــة 31/كان ــار املســاهمني يف املــرف ومقــدار مســاهمتهم يف راس املــال لغاي أ. كب

العراقــي اىل اي طــرف اخــر.

الثالث عرش:
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تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

ب. إحصائية بالتوزيع الطبيعي بأعداد املساهمني كا يف 31/كانون األول/2019

ج. عناوين فروع املرف وارقام الهواتف:

الثالث عرش:

من

1

100.001

1.000.001

5.000.001

10.000.001

50.000.001

100.000.001 فأكرث

املجموع

عدد املساهمني

1.039

1.917

700

177

226

46

60

4.165

عدد األسهم

57.725.970

796.229.607

1.642.320.911

1.307.291.498

5.293.012.759

3.116.483.334

237.786.935.921

250.000.000.000

إىل

100.000

1.000.000

5.000.000

10.000.000

50.000.000

100.000.000

الفرع الرئيي واالدارة العامة )810( 

شارع السعدون/محلة102/ شارع 9/ مبنى 121            

هاتف 7195079/7195083/7195084/7195094          

فاكس 7195065/7195062/7195068/7195070/7195078/7195055

فرع الخالين )802( 

شارع الخلفاء/محلة 104/شارع 1/بناية 52 

هاتف 8180366/8865025/8165034، فاكس 8162063 

فرع الشورجة )803(

شارع الجمهورية/محلة 115/شارع 1   

بناية 121 عارة البلور

فرع شارع فلسطني )804(

حي 14 متوز/محلة 510/زقاق 32/مبنى 33

هاتف 7403786/4121149، فاكس 4158592 

فرع املنصور)805(

حي املتنبي/محلة 605/شارع 13/ مبنى 87

هاتف 5419189/5412193/5434543/5430439

فاكس 5424052 

فرع الكاظمني )807(

عطيفية/محلة 423/زقاق 23/مبنى 8

هاتف 5214535/5236691، فاكس 5236788 

فرع االعظمية )808(

هيبت خاتون/محلة 314/شارع 19/مبنى 1/24

هاتف 4228895/4255742/4220736

فرع البرة )809(

شارع الجزائر/ حي الفريس

هاتف 040615723، فاكس 8857971 

)ص.ب 5639( – السنك

فرع البرة – تاميز سكوير مول )811(

جبيلة/مول تايم سكوير/الطابق االول

فرع النجف – )812(

شارع األمر – تقاطع شارع الروان
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مجلس اإلدارة

املدير املفوض

إدارات األعال

معاون املدير
املفوض

لجنة التدقيق

اإلدارات املساندة

إدارة املوارد
البرشية

رشكة األهي املتحد

قسم التوعية املرفية 
وحاية الجمهور

إدارة تقنية
املعلومات

* لجنة إدارة املخاطر

إدارة الفروع

** لجنة
تقنية املعلومات 

واإلتصاالت

* لجنة الرشيح واملكافآت

إدارة تطوير األعال 
املرفية للرشكة

** لجنة
اإلستثار

إدارة الخدمات العامةإدارة الخزينة

* لجنة الحوكمة

** اللجنة
اإلنتانية

إدارة الشؤون
القانونية

إدارة العمليات

اإلدارة املاليةإدارة املخاطر

** اإلدارة
الرقابية

قسم اإلمتثال

إدارة التدقيق الداخي

قسم اإلبالغ عن غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب

الرابع عرش: الهيكل التنظيمي

تــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي ادنــاه يف 9 شــباط 2020 ومتــت مصادقــة مجلــس االدارة عليــه ليتــاىش مــع متطلبــات الحوكمــة املرفيــة وكــا يــي )لجنــة تقنيــة املعلومــات 

واإلتصــاالت اىل اللجنــة التوجيهيــة لتقنيــة املعلومــات واإلتصــاالت  وتعديــل أرتباطهــا اإلداري مــن لجنــة املخاطــر اىل لجنــة الحوكمــة املرفيــة(، و كذلــك تعديــل االرتبــاط االداري 

ألدارة التدقيــق الداخــي ليكــون مرتبــط فنيــاً واداريــاَ بلجنــة التدقيــق.
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3. فروع املرف واساء مدراء الفروع:

تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

الخامس عرش: النشاط االداري ويتضمن

1. الرواتب واالجور والعالوات:

بلــغ رصيــد الرواتــب واالجــور املدفوعــة للعاملــني خــالل الســنة 4.222 مليــون دينــار عراقــي فيــا بلــغ عــدد املوظفــني 

واملســتخدمني يف اإلدارة العامــة والفــروع 222 موظفــا.

2. تدريب وتأهيل وسفر وايفاد: 

حــرص املــرف عــى تنميــة مــوارده البرشيــة وذلــك الهميتهــا يف تنفيــذ اعالــه حيــث تــم اســتخدام املركــز التدريبــي 

املهنــي للمــرف واملجهــز بأحــدث تقنيــات التكنولوجيــا ألغــراض التدريــب والتطويــر ملواكبــة التطــور حســب املعايــر 

العامليــة ، وتــم رصف مبلــغ مقــداره 16.8مليــون دينــار عراقــي باملقارنــة مبلــغ 74.1 مليــون دينــار عراقــي لعــام 2018 

للتدريــب والتأهيــل داخــل القطــر ومبلــغ 68.9 مليــون دينــار عراقــي باملقارنــة مببلــغ 61.5 مليــون دينــار عراقــي لعــام 

2018 للســفر واأليفــاد.

فيا يي اهم الدورات التدريبية التي اقيمت خالل سنة2019:

انواع الدورات

الدورات املقامة داخل املرف

الدورات املقامة خارج املرف

الدورات املقامة خارج العراق

املجموع

الفرع

الرئيي

الخالين

الشورجة

فلسطني

املنصور

الكاظمية

االعظمية

البرة )شارع الجزائر(

البرة )تاميز سكوير مول(

النجف األرشف

اسم مدير الفرع

داليا ابراهيم عبد القادر 

سوسن طالب محمد

سهاد عبد الواحد شمخي )بالوكالة(

بسمة صباح محمد

جنان عي صالح

هبة فالح حسن

حكمت سامر عبد الكريم

مؤيد جعفر محمد )بالوكالة( 

منال عبد الحسني زبون

منى عبد الحسن جابر

عدد الدورات

4

48

0

52

عدد املشاركني يف الدورات

127

96

0

223
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6. استخدام الرامج واالنظمة والتقنيات الحديثة:

ملواكبــة التطــورات القامئــة يف املجــال املعلومــايت ومجــال تفعيــل وتقديــم الخدمــات املرفيــة يضــع املرف خطة ســنوية 

لتنفيــذ عــدة مشــاريع لهــذا الغــرض. ومــن اهــم هــذه املشــاريع املعلوماتيــة التــي تــم املبــارشة بها خــالل هذه الســنة:

1. تطوير البنية الحالية الخاصة بأجهزة األمن واالتصاالت.

2. تكوين واجهة بينية الكرونية بني النظام املريف ونظام

    ACH, RTGS and SWIFT )قيد التنفيذ(.

3. البدء بتحويل انظمة الدفع االلكروين والسرفرات واالرتباطات الخاصة بنظام

    ATM يف بغداد )قيد التخطيط للتنفيذ(.

4. مرشوع املوبايل بانكنك )قيد التنفيذ(.

5. مرشوع البوابة التجارية )قيد الدراسة(.

6. اضافة رصافات الية لتغطية الفروع )قيد التخطيط للتنفيذ(.

7. ربط النظام املريف مع نظام تبادل املعلومات االئتانية )قيد التنفيذ(.

8. ربط النظام املريف مع نظام السويفت )قيد الدراسة(.

9. ترقية نظام الكاشر )قيد التنفيذ(.

10. ترقية نظام التواقيع وربطه مع نظام الكاشر )قيد التنفيذ(.

11. اعادة تأهيل موقع التعايف من الكوارث )قيد التنفيذ(.

12. اعادة تأهيل مركز البيانات يف االدارة العامة )قيد الدراسة(.

13. مرشوع اقتناء نظام املوجودات واالصول )قيد التنفيذ(.

4. املوارد البرشية والكوادر الوظيفية:

تعتــر املــوارد البرشيــة مــن االركان االساســية التــي يرتكــز 

عليهــا املــرف حيــث تقــع عــى عاتقهــا مســؤولية تنفيذ 

ــر  ــام التطوي ــن ومه ــة الزبائ ــة وخدم ــات املرفي التعلي

ــة  ــق السياس ــج وف ــط والرام ــذ الخط ــث وتنفي والتحدي

التــي يضعهــا مجلــس االدارة.  ويف هــذا الســياق تحــرص 

ادارة املــرف عــى تقديــم دعمهــا املســتمر لغــرض 

ــة  ــم االداري ــم وقدراته ــني ومهاراته ــتوى العامل ــع مس رف

ونــدوات  بــدورات  الحاقهــم  خــالل  مــن  واملرفيــة 

ومؤمتــرات متخصصــه لتحســني االداء والخدمــة املقدمــة 

ــن. للزبائ

5. صيانة مباين ومنشأت املرف:

قــام املــرف خــالل العــام بأعــال صيانــة وإعــادة 

تأهيــل ملبانيــه املؤجــرة واململوكــة بلغــت 57 مليــون 

دينــار عراقــي.
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إن ادارة املــرف التجــاري العراقــي تــدرك أن املخاطــر 

التــي تكمــن يف األعــال املرفيــة ال ميكــن التخلــص منهــا 

ــذه  ــدف إىل إدارة ه ــر ته ــة إدارة املخاط ــا، وأن وظيف متاًم

املخاطــر بفعاليــة يف حــدود مســتويات قــدرة املــرف عى 

تحمــل املخاطــر التــي يوافق عليهــا مجلس اإلدارة لكســب 

عوائــد تنافســية تتناســب ودرجــة املخاطــر املفرضــة، ويتم 

تقييــم املخاطــر بنــاءاً عــى التأثــر املحتمــل عــى الدخــل 

ورأس املــال، مــع األخــذ يف االعتبــار التغــرات يف الظــروف 

السياســية واالقتصاديــة والســوقية.

ــى  ــل ع ــى األق ــنوًيا ع ــس اإلدارة س ــق مجل ــث يواف حي

ــتناًدا إىل  ــر اس ــية إلدارة املخاط ــرف الرئيس ــات امل سياس

مراجعــات وتوصيــات وظيفــة إدارة املخاطــر ولجــان اإلدارة 

ذات الصلــة و تخضــع عمليــات إدارة املخاطــر لتدقيــق من 

قبــل املدققــني الداخليــني والخارجيــني املســتقلني لتعزيــز 

مارســات إدارة املخاطــر.

تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

السادس عرش: يف مجال مكافحة غسيل االموال

لضــان وتفــادي عــدم وقــوع حادثــة غســيل أمــوال التــزم املــرف بتنفيــذ قانــون مكافحــة غســل االمــوال املرقــم )39( 

لســنة 2015 والتوصيــات الصــادرة عــن )FATF( وقانــون املصــارف املرقــم )94( لســنة 2004 وقانــون البنــك املركــزي 

العراقــي املرقــم )56( لســنة 2004.

السابع عرش: إدارة املخاطر 

يقــوم املــرف التجــاري العراقــي بــادارة مخاطــره املرفيــة املتنوعــة مــن خــالل إتبــاع إجــراءات شــاملة إلدارة املخاطر، 

مبــا يف ذلــك الرقابــة املالمئــة مــن قبــل مجلــس االدارة واالدارة العليــا مــن اجــل تحديــد وقيــاس ومتابعــة ومراقبــة فئــات 

املخاطــر ذات الصلــة وإعــداد تقاريرعنهــا، واالحتفــاظ حيــث يلــزم براســال كاف للوقايــة مــن هــذه املخاطر.

ومــن املخاطــر الرئيســية املرتبطــة بأعــال املــرف التجــاري العراقــي هــي مخاطــر االئتــان، واملخاطــر التشــغيلية، 

ومخاطــر الســوق، ومخاطــر الســيولة و أنــواع أخــرى مــن املخاطــر. 

ــه الدارة مخاطــره بحيــث   ــقانون املصــارف رقــم 94 لســنة 2004 وضــع املــرف سياســته واجــراءات عمل والتزامــاً بـ

تتفــق مــع حجــم املــرف ودرجــة تعقيــد عملياتــه، وقــد تــم تطويــر سياســات إدارة املخاطــر يف املــرف التجــاري 

العراقــي مــن أجــل:

- تحديد وتحليل هذه املخاطر.

- وضع حدود املخاطر املناسبة والضوابط.

- قياس ومراقبة واإلبالغ عن املخاطر مقابل الحدود املعتمدة.
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وتستند عملية إدارة املخاطر والرقابة عليها إىل سياسات وإجراءات مفصلة تشمل:

- ُمســاَءلة خطــوط األعــال عــن جميــع املخاطــر التــي تتعــرض لهــا، ومــدى إدراكهــا ملعايــر إدارة مخاطرهــا، ومعايــر 

قبــول تلــك املخاطــر.

- إن وظيفــة إدارة املخاطــر تتفهــم وتراقــب وتتحكــم بشــكل مســتقل يف كل تعــرض للمخاطــر مبــا يضمــن الحصــول عــى 

املوافقــات املناســبة وتطبيــق معيــار موحــد إلدارة املخاطــر، مبــا يف ذلــك القيــاس املوضوعــي للمخاطــر، بشــكل صحيــح 

عــى جميــع حــاالت التعــرض للمخاطــر.

- سياســات املنتــج واألعــال، ومــدى فهمهــا بوضــوح ومراقبتهــا لتتفــق مــع إطــار املخاطــر الــكي الــذي وافــق عليــه 

ــس اإلدارة. مجل

- التقييــم املســتمر للمحفظــة االئتانيــة مقابــل معايــر املخاطــر املختلفــة حيــث يتــم تقييــم إدارة املخاطــر عى مســتوى 

املحفظــة االئتانيــة ككل وعــى مســتوى كل زبــون لتقليــل مــن اثــر تلــك املخاطر.

- وتتكامــل الهيــاكل التنظيميــة للمــرف يف ادارة املخاطــر كل حســب مهامــه، االمــر الــذي يســاعد يف وضــع املراقبــة 

ــر التعرضــات ضمــن الحــدود واالحتــاالت املعتمــدة. والســيطرة وتقدي

مخاطر االئتان 

مخاطــر االئتــان هــي مخاطــر الخســارة املاليــة الناشــئة مــن انشــطة االقــراض والتمويــل التجاري والخزينة بســبب فشــل 

الطــرف املقابــل يف الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة املتفــق عليهــا تجــاه املــرف يف الوقت املناســب.

ــة طلــب االئتــان اىل صــدور املوافقــة وفــق سياســات  ــل ادارة املــرف مــن بداي ــم إدارة مخاطــر االئتــان مــن قب تت

وإجــراءات ائتانيــة محــددة جيــًدا ومــع املتابعــة واملراقبــة الدقيقــة املســتمرة لهــذا االئتــان يتــم تحديــد التعرضــات يف 

مرحلــة مبكــرة لتكويــن مخصصــات انخفــاض القيمــة مقابــل التعرضــات االئتانيــة املشــكوك يف اســرداد كامــل أو جــزء 

مــن االئتــان.

وللحفــاظ عــى جــودة محفظــة االئتــان للمــرف تــم تصنيــف مخاطــر االطــراف املقابلــة لــكل إئتــان فــردي عــى 

أعــى مســتوى ممكــن بنــاًء عــى مجموعــة شــاملة مــن املعايــر املاليــة وغــر املاليــة لضــان بقاءهــا يف حــدود املخاطــر 

التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة. وتــم التصديــق عــى نظــام تصنيــف املخاطــر هــذا ومعايرتــه للوفــاء مبتطلبات حســاب 

خســارة االئتــان املتوقعــة مبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9.



18 / 94
التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مجلس إدارة املرصف
يتبع

مخاطر السوق: 

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التذبــذب والتغــر يف القيمة 

ــة  ــة نتيج ــأدوات املالي ــة ل ــات النقدي ــة أو التدفق العادل

ــدة وأســعار  ــل أســعار الفائ ــر يف أســعار الســوق مث للتغ

ــز  العمــالت وأســعار األســهم، وتنشــأ نتيجــة وجــود مراك

ماليــة مفتوحــة يف أســعار الفائــدة والعمــالت واالســتثار 

ــة. ــهم واألوراق املالي يف األس

يــدرك املــرف التجــاري العراقــي أن  مخاطــر الســوق هي 

مخاطــر خارجــه عــن ســيطرته، وبالتــايل فإنــه يجــب التنبؤ 

بحــدوث مخاطــر الســوق واالســتعداد لهــا والتأقلــم معهــا 

ــر الســوق  ــاع سياســه الدارة مخاط ــن خــالل اتب ــك م وذل

ــة  ــوق اجالي ــر س ــتويات مخاط ــن مس ــة وتكوي متحفظ

منخفضــة بالنســبة لحجــم امليزانيــة العموميــة للمــرف، 

ــن  ــة تتضم ــة قوي ــة مراقب ــرف عملي ــق امل ــك يطب كذل

ــة  ــوق بفعالي ــر الس ــًدا إلدارة مخاط ــددة جي ــدوًدا مح ح

ــة ووقــف الخســائر. ــة حــدود املراكــز اليومي ومراقب

مخاطر السيولة

ــرف  ــالك امل ــدم امت ــر ع ــي مخاط ــيولة ه ــر الس مخاط

ــد اســتحقاقها،  ــه عن ــاء بالتزامات ــة للوف ــة كافي ملــوارد مالي

أو يتعــني عليــه القيــام بذلــك بتكلفــة زائــدة، يتــم قياســها 

مــن خــالل تقديــر متطلبــات الســيولة والتمويــل املحتملــة 

ــة. ــاد املختلف ــيناريوهات اإلجه للمــرف يف ظــل س

و لتحديــد مخاطــر الســيولة يجــب فهم التعــرض للمخاطر 

األخــرى وكيفيــة تأثرهــا عــى ســيولة املــرف، ودراســتها 

كوحــدٍة واحــدة مــع االلتــزام بالضوابــط الحكيمة للســيولة 

والحفــاظ عــى مخــزن مؤقــت احتياطــي لأصــول الســائلة 

ــة بشــكل كاف  ــع متنوع ــدة ودائ ــة للتســويق وقاع القابل

ــة  ــخ االســتحقاق وعــدد األطــراف املقابل ــث تاري ــن حي م

تضمــن الوصــول إىل الســيولة دون آثــار تكلفــة غــر 

متوقعــة. 

ــيولة  ــراءات إدارة الس ــات وإج ــم سياس ــم تصمي ــك ت لذل

الخاصــة باملــرف التجــاري العراقــي لضــان توفــر األموال 

يف جميــع الظــروف لتلبيــة متطلبــات متويــل املــرف ليس 

فقــط يف ظــل ظــروف معاكســة ولكــن مبســتويات كافيــة 

لالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة لتوســيع األعــال.

املخاطر التشغيلية

مخاطــر التشــغيل هــي »خطــر الخســارة الناتــج عــن عــدم 

كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة، األشــخاص أواألنظمة 

أو مــن األحــداث الخارجيــة«

املخاطــر  إدارة  قبــل  مــن  التشــغيلية  املخاطــر  تــدار 

للمــرف عــن طريــق عمليــة تقييــم املخاطــر التشــغيلية 

ــر  ــم للمخاط ــراء تقيي ــم إج ــث يت ــة )ORSA(. حي الجاري

التشــغيلية املحــددة يف كل وظيفــة مــن وظائــف املــرف 

ويتــم مراجعتهــا بإنتظــام ملراقبــة التغــرات املهمــة وكفايــة 

ــات حــوادث الخســارة التشــغيلية  ــط، وجمــع بيان الضواب

ــا إىل اإلدارة . ــر عنه ــع تقاري ورف

كذلــك تقــوم وظيفــة التدقيــق الداخــي للمــرف بتقييــم 

اإلجــراءات التشــغيلية بإنتظــام وتقديــم املشــورة لــإدارة 

محتملــة.  مشــاكل  أي  بشــأن  أإلدارة  ومجلــس  العليــا 

باإلضافــة إىل ذلــك، يحتفــظ املــرف بتغطيــة تأمــني كافية 

وخطــط طــوارئ الســتمرارية األعــال باســتخدام أنظمــة 

تخزيــن البيانــات االحتياطيــة خــارج املوقــع. 

الثامن عرش: التقدير الدويل

يعــد املــرف التجــاري العراقــي أول مــرف عراقــي يفــوز بجائــزة »أفضــل مــرف يف العــراق« التــي متنحهــا مجلــة 

جلوبــال فاينانــس العامليــة التــي مقرهــا - نيويــورك وذلــك عــى مــدى خمــس ســنوات متتاليــة )2009-2013(، كــا 

يعتــر أول مــرف عراقــي يتــم الرخيــص لــه مــن قبــل »ماســركارد العامليــة« إلصــدار بطاقــات إئتــان ودفــع مبــارش 

تحمــل إســمها وذلــك يف عــام 2008.

ــكل مــن ســاهم يف دعــم املــرف التجــاري العراقــي  ــر ل ــام ننتهــز هــذه املناســبة لنتقــدم بالشــكر والتقدي ويف الخت

واىل الجهــات الرســمية منهــا واألهليــة ســائلني املــوىل عــز وجــل ان يوفقنــا جميعــا لالرتقــاء بالعمــل املــريف خدمــة 

ــا العزيــز. للمواطــن ولبلدن

محمد حميد دراغ الدراغ

رئيس مجلس االدارة ومن الله التوفيق
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تقرير الحوكمة

أوال: ملحة عامة

يتبنــى مجلــس ادارة املــرف التجــاري العراقــي بتنفيــذ افضــل مارســات معايــر حوكمــة الــرشكات يف ادارة شــؤونه 

وادارة املــرف، ويســعى اىل ادارة اعالــه وفقــاً ملبــادئ حوكمــة الــرشكات املناســبة التــي توفــر اساســاً الداء مــايل عــايل 

الجــودة ، قــوي وســليم وكذلــك منــو مســتدام.

ــة  ــات وامكاني ــن املعلوم ــاح ع ــة لالفص ــراءات متكامل ــات واج ــق مارس ــي تطبي ــاري العراق ــرف التج ــن امل ويضم

حصــول كافــة املســاهمني عــى حــدا ســواء عــى املعلومــات املعلنــة بصــورة فوريــة. ولتحقيــق ذلــك يتبنــى املــرف 

التجــاري سياســة خاصــة باالفصــاح والشــفافية عــن املعلومــات التــي تعكــس كافــة متطلبــات االفصــاح )االفصاحــات 

املاليــة والغــر ماليــة والرقابيــة تتضمــن كافــة البيانــات الهامــة بالبنــك وعملياتــه واداؤه املــايل وذلــك مبــا يتوافــق مــع 

هيــكل املســاهمني(.

ــال  ــطة أع ــى أنش ــة يف اإلرشاف ع ــؤولية الكامل ــة املس ــة العمومي ــه الجمعي ــذي تنتخب ــس اإلدارة، ال ــل مجل يتحم

املــرف، واالرشاف عــى إدارة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا يف أعالــه. ويــؤدي مجلــس اإلدارة هــذا الــدور مــن خــالل 

تفويــض مجموعــة مــن اللجــان املنبثقــه عــن املجلــس التــي  متتلــك قنــوات فعالــة ومســتقلة مــن االتصــال واإلرشاف 

ــة. عــى اإلدارة التنفيذي

تعتمــد لجــان مجلــس اإلدارة عــى أذرع مســتقلة، إمــا كمهــام رقابيــة مســبقة مثــل إدارة املخاطــر، واإللتــزام الرقــايب، 

والحوكمــة واإلفصــاح، أو كمهــام رقابيــة الحقــة مثــل التدقيــق الداخــي.

ويخضــع أداء األعــال يف املــرف ملجموعــة مــن مــؤرشات األداء الرئيســية املرتبطــة مبــؤرشات قيــاس املخاطــر. يتــم 

تســير أنشــطة األعــال اليوميــة مــن خــالل سياســات وإجــراءات محكمــة ومســتويات مــن التفويــض تتالئــم مــع نزعــة 

وإســراتيجية إدارة املخاطــر يف املــرف.

لقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة مجموعــة مــن حــزم التقاريــر اإلداريــة، التــي يتــم تقدميهــا بصفــة دوريــة ومنتظمــة مــن 

اإلدارة التنفيذيــة ملجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة. وهــذه التقاريــر تعتــر أداة تســتخدم لضــان ســر عمــل اإلدارة 

بصــورة مناســبة وإلقــاء الضــوء عــى االمــور األساســية واملخاطــر التــي تحتــاج اتخــاذ إجــراءات تجاههــا.

ــك املركــزي العراقــي، واإلدارة  ــط البن ــه وضواب ــني مجلــس اإلدارة، ولجان ــق التوافــق ب ــل الحوكمــة تحقي ويضمــن دلي

ــب تداخــل االختصاصــات. ــكل طــرف وتجن ــام واضحــة ل ــورة مه ــة. وهــذا التكامــل ينتهــي إىل بل التنفيذي
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تقرير الحوكمة
يتبع

تانياً: الهيكل التنظيمي للمرف التجاري العراقي 

كا يف 2019/12/31   

تــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي ادنــاه يف 9 شــباط 2020 ومتــت مصادقــة مجلــس االدارة عليــه ليتوافــق مــع متطلبــات 

الحوكمــة املرفيــة وكــا موضــح أدنــاه:

مجلس اإلدارة

املدير املفوض

إدارات األعال

معاون املدير
املفوض

لجنة التدقيق

اإلدارات املساندة

إدارة املوارد
البرشية

رشكة األهي املتحد

قسم التوعية املرفية 
وحاية الجمهور

إدارة تقنية
املعلومات

* لجنة إدارة املخاطر

إدارة الفروع

** لجنة
تقنية املعلومات 

واإلتصاالت

* لجنة الرشيح واملكافآت

إدارة تطوير األعال 
املرفية للرشكة

** لجنة
اإلستثار

إدارة الخدمات العامةإدارة الخزينة

* لجنة الحوكمة

** اللجنة
اإلنتانية

إدارة الشؤون
القانونية

إدارة العمليات

اإلدارة املاليةإدارة املخاطر

** اإلدارة
الرقابية

قسم اإلمتثال

إدارة التدقيق الداخي

قسم اإلبالغ عن غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب
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ثالثاً: مجلس االدارة

يعــد مجلــس االدارة احــد الركائــز االساســية يف عمليــة صنــع القــرار داخــل مؤسســة املــرف التجــاري العراقــي حيــث 

يعنــى مبســؤولية االرشاف عــى املــرف مــع التأكــد مــن تطبيــق ونجــاح اســراتجيته بهــدف تقديــم عائــدات ثابتــة 

ــداف  ــق األه ــال وتحقي ــتمرارية األع ــار اس ــذ باالعتب ــع االخ ــارسه، م ــع ب ــه واملجتم ــاهميه وموظفي ــتمرة ملس ومس

ــي  ــك االه ــة البن ــط مبجموع ــرف مرتب ــو م ــي ه ــاري العراق ــرف التج ــار أن امل ــى اعتب ــرشكات، وع ــة بال الخاص

املتحــد البحرينــي لذلــك يكــون ملجلــس إدارتــه دور مــزدوج يتعلــق األول بــاألرشاف عــى تنفيــذ االســراتيجية الخاصــة 

ــة مــع املجموعــة. ــاين باملنافــع املتبادل ــة العــراق ويتعلــق الث بالعمليــات يف جمهوري

- أعضاء مجلس االدارة 

محمد حميد دراغ الدراغ  )رئيس مجلس االدارة(

ــة  ــة االداب – جامعــة بغــداد، بكالوريــوس كلي ــذ عــام 2017، حاصــل عــى بكلوريــوس كلي رئيــس مجلــس االدارة من

القانــون الجامعــة املســتنرية. لديــه خــرة يف العمــل املــريف شــغل خاللهــا عــدد مــن املناصــب ومنهــا عضــو مجلــس 

إدارة  مــرف الرافديــن ســنة 1972، و بعــد ذلــك أصبــح عضــوا يف مجلــس ادارة املــرف التجــاري العراقــي لثــالث 

دورات  بعــد ذلــك اصبــح رئيــس مجلــس االدارة للمــرف التجــاري العراقــي ولغايــة تقريبــا لنهايــة ســنة 2005.

نوري مزعل سعدون الدبيي )املدير املفوض(

عضــو مجلــس االدارة منــذ عــام 2012، وحاصــل عــى دبلــوم محاســبة مــن بــروت ســنة 1959. لديــه تقريبــا 60عــام 

ــرف  ــروع  م ــن ف ــدد م ــرع  ع ــر ف ــا مدي ــن ضمنه ــدة م ــب ع ــا مناص ــن خالله ــغل م ــريف ش ــل امل ــرة يف العم خ

ــروع  ــن ف ــدد م ــرع يف ع ــر ف ــن عــان / االردن. وشــغل منصــب مدي ــرع الرافدي ــر ف ــراق ومدي ــن داخــل الع الرافدي

ــام 2001. ــة ع ــام مــرف الرشــيد وكال ــة يف مــرف الرشــيد، ومديرع ــر الرقاب مــرف الرشــيد داخــل العــراق ومدي

طارق وليد محمود )نائب رئيس مجلس االدارة(

ــة العلــوم اإلداريــة )جامعــة مانشيســر  عضــو مجلــس االدارة منــذ عــام 2017، وحاصــل عــى بكالوريــوس علوم-كلي

ــا نائــب أول الرئيــس  ــا عــدد مــن املناصــب ومنه ــة 6 أعــوام شــغل خالله ــه خــرة مرفي ــا(  لدي ــوم والتكنلوجي للعل

التنفيــذي- مجموعــة الخدمــات املرفيــة مــن 2017 واىل تاريخــه ، الرئيــس التنفيــذي يف بنــك اســراليا ونيوزيلنــدا- 

كوريــا مــن 2016 وحتــى 2017 ، العضــو املنتــدب- الصناعــات املرفيــة العامليــة املتنوعــة يف بنــك اســرالية ونيوزلينــدا- 

ســنغافورا وهونــج كونــج مــن 2014 واىل 2016.
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ثالثاً: مجلس االدارة

جميل أيي جميل غطاس )عضو مجلس االدارة(

عضــو مجلــس االدارة منــذ عــام 2017، حاصــل عــى بكالوريــوس تجــارة واقتصــاد- الواليــات املتحــدة االمريكيــة. لديــه 

خــرة يف العمــل املــريف 35 عــام شــغل خاللهــا عــدد مــن املناصــب ومنهــا رئيــس التطويــر االســراتيجي- البنــك االهــي 

املتحــد مــن 2010 واىل تاريخــه، مديــر اقــدم ملخاطــر األئتــان للمجموعة-البنــك االهــي املتحــد  مــن 2002 واىل 2010، 

ــرة  ــر- الدائ ــن 1991 واىل 2001،  مدي ــة م ــة املرفي ــة العربي ــة املؤسس ــرة االقتصادي ــس – الدائ ــب الرئي ــاعد نائ مس

االقتصاديــة- املؤسســة العربيــة املرفيــة مــن 1985 واىل 1991.

مرنا ميشال االشقر )عضو مجلس االدارة(

عضــو مجلــس االدارة منــذ عــام 2017، حاصــل عــى ماجســتر حقــوق. لديهــا خــرة يف العمــل املــريف 14 عــام شــغلت 

خاللهــا عــدد مــن املناصــب ومنهــا محاميــة باالســتئناف مســؤول عــن البنــك اللبنــاين الكنــدي - مكتــب تيــان وزغيــب 

- بــروت عــام 1997، رشكــة يك جــي أل لالســتثار – الكويــت - رئيســة الدائــرة القانونيــة عــام 2007، بيــت االســتثار 

العاملــي – الكويــت - نائــب رئيــس الشــؤون القانونيــة 2010.

جال طاهر يحيى  )عضو مجلس االدارة(

عضــو مجلــس االدارة منــذ عــام 2017، حاصــل عــى بكالوريــوس – جامعــة بغــداد. يتمتــع  بخــرة مرفيــة مــن خــالل 

رشكاتــه التجاريــة وتعامالتهــا مــع املصــارف العراقيــة واالجنبيــة عــى مــر ســنوات عديــدة. وشــغل عــدد مــن املناصــب 

ومنهــا مديــر مفــوض رشكــة العــراق للصناعــة املعــدات الفنيــة صناعــي مــن 1989 واىل تاريخــه، مديــر مفــوض رشكــة 

الوحــدة العراقــة لتجــارة املعــدات الثقيلــة مــن 2004 واىل تاريخــه، مديــر مفــوض رشكــة املياســم للتجــارة العامــة مــن 

2003 واىل تاريخــه.

هشام زغلول محمد عبد املطلب )عضو مجلس االدارة(

ــوس أقتصــاد  ــة القاهــرة، بكالوري ــوس أقتصــاد – جامع ــى بكلوري ــام 2017، حاصــل ع ــذ ع ــس االدارة من عضــو مجل

ــس ادارة  ــا رئي ــب ومنه ــن املناص ــدد م ــا ع ــغل خالله ــام ش ــريف 12 ع ــل امل ــرة يف العم ــه خ ــية، لدي ــوم سياس وعل

ــات  ــس ادارة الخدم ــه، رئي ــن 2012 واىل تاريخ ــت م ــك االهــي املتحــد - الكوي ــرشكات - البن ــة لل ــات املرفي الخدم

املرفيــة للــرشكات – املــرف املتحــد للتجــارة واالســتثار- ليبيــا مــن 2010 اىل 2012، رئيــس ادارة الخدمــات 

ــن 2008 واىل 2010.  ــت م ــط- الكوي ــرشق األوس ــت وال ــك الكوي ــرشكات – بن ــة لل املرفي
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-  تشكيلة املجلس  

يتكــون مجلــس ادارة املــرف التجــاري العراقــي مــن ســبعة اعضــاء اصليــني اىل جانــب ســبعة اعضــاء احتيــاط من ذوي 

املؤهــالت والشــهادات الجامعيــة والخــرة بالعمــل املــريف، ويعــني اعضــاء مجلــس اإلدارة يف اجتــاع الهيئــة العامــة 

وذلــك ملــدة التتجــاوز اربــع ســنوات بعــد اخــذ موافقــة البنــك املركــزي العراقــي ويجــوز أعــادة انتخــاب العضــو لــدورة 

ثانيــة كحــد اقــى وينتخــب املجلــس مــن بــني اعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس.

ــك  ــس وذل ــث  تشــكيلة املجل ــن ثل ــرث م ــي اك ــاري العراق ــس ادارة املــرف التج يشــكل االعضــاء املســتقلني يف مجل

ــوص. ــذا الخص ــية به ــة املؤسس ــات الحوكم ــذاً ملتطلب ــس، وتنفي ــان املجل ــكيلة لج ــات تش ــاة ملتطلب مراع

يتالف مجلس ادارة املرصف لغاية 2019/12/31 من السادة املذكورة اسامئهم أدناه:

االعضاء االصليني وعدد أسهمهم:

ت

1

2

3

4

5

6

7

االعضاء االصليني

محمد حميد

دراغ الدراغ

طارق وليد

محمود بديوي 

هشام زغلول محمد

عبد  املطلب 

نوري مزعل

سعدون الدبيي

جال طاهر

يحيي التكريتي

مرنا ميشال

صليبي االشقر

جميل ايي

جميل غطاس

ممثل

نفسه 

البنك االهي املتحد ش.م.ب

رشكة العراق للتطوير

والخدمات املحدودة

نفسه

نفسه 

رشكة مستقبل االمتياز

لتجارة املواد والتأسيسات 

رشكة واحة الطاقة الخليجية 

للخدمات النفطية

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

املدير املفوض

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عدد االسهم

500,000

187,500,000,000

100,000

500,000

560,474

100,000

100,000
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ت

1

2

3

4

5

6

7

ت

1

2

3

4

5

6

7

االعضاء االحتياط

فرات عبد العظيم عبد الرزاق كبة

سعد جواد عي محمد سعيد

والء حسني هاشم نرالله

يحيى اساعيل داود الحكيم

رضا محمد عي رضا

صادق خلف بنيان الساعدي  

مرض اساعيل يحيى محمد

االعضاء االصليني

محمد حميد دراغ الدراغ

طارق وليد محمود بديوي

هشام زغلول محمد عبداملطلب

نوري مزعل سعدون الدبيي

جال طاهر يحيى التكريتي

مرنا ميشال صليبي االشقر

جميل ايي جميل غطاس

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

19/1/14

√
√
√
√
√
√
√

19/4/24

√
√
√
√
√
√
√

19/10/1

X
√
√
√
√
√
√

19/4/4

√
√
√
√
√
√
√

19/6/20

√
√
√
√
√
√
√

19/11/26

√
√
√
√
√
√
√

عدد االسهم

1,960,592

25,000

25,000

25,000

100,000

10,000

25,000

تاريخ االجتامع

اإلعضاء االحتياط وعدد أسهمهم:

-  مسؤوليات مجلس االدارة

إن دور مجلــس االدارة يف الحوكمــة هــو يف تحقيــق التــوازن، وتفويــض الســلطات يف إطــار رقابــة داخــي محكــم تطبقــه 

التنفيذية. اإلدارة 

-  اجتامعات مجلس االدارة

يجتمــع مجلــس ادارة املــرف التجــاري العراقــي ســتة مــرات خــالل الســنة املاليــة وكلــا دعــت الحاجــة للذلــك حيــث 

يتــم حضــور كافــة اعضــاء املجلــس اىل االجتــاع ويف حــال تعــذر حضــور احــد االعضــاء شــخصياً فيكــون حضــوره مــن 

خــالل الفيديــو او الهاتــف وذلــك بعــد موافقــة رئيــس املجلــس ودون ان يكــون لــه الحــق يف التصويــت أو التوقيــع 

عــى محــرض االجتــاع حيــث تصــدر قــرارات املجلــس بغالبيــة االصــوات الحارضيــن وعنــد تســاوي االصــوات يرجــح 

القــرار النهــايئ اىل رئيــس املجلــس. 

تفصيل اجتاعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل عام 2019 وحضور كل عضو يف الجدول أدناه:
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االعضاء 

محمد حميد دراغ الدراغ )رئيس اللجنة(

جميل ايي جميل غطاس/ عضو

مرنا ميشال صليبي االشقر/ مقرر اللجنة

19/4/24

√
√
√

19/11/13

√
√
√

تاريخ االجتامع

رابعاً: لجان مجلس االدارة 

- نبذة عن اللجان 

ــوم  ــس وتق ــارشة اىل املجل ــر مب ــع التقاري ــس وترف ــاء املجل ــن أعض ــا م ــتمد عضويته ــان تس ــع لج ــس أرب ــكل املجل ش

بالواجبــات واملهــام املوكلــة اليهــا مبوجــب دليــل الحوكمــة والصالحيــات املفوضــة للتأكــد مــن تطبيــق أفضل املارســات 

األداريــة والفنيــة واكرثهــا كفــاءة وفاعليــة ويف أدنــاه تفاصيــل اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس االدارة.

1- لجنة الحوكمة املؤسسية: 

ــة  ــة املتعلق ــس اإلدارة لالطــالع مبســئولياته اإلرشافي ــم ملجل ــم الدع ــة يف تقدي ــة الحوكم ــدور األســايس للجن ــل ال يتمث

مبارســات الحوكمــة الســليمة، ومتابعــة تطبيــق سياســات الحوكمــة عــى مســتوى كافــة وحــدات املــرف. فيــا يــي 

تفاصيــل أســاء أعضــاء لجنــة الحوكمــة املؤسســية وعضويتهــم يف لجــان املجلــس وحضــور االجتاعــات التــي عقــدت 

خــالل عــام 2019  واملهــام واملســؤوليات لــكل اللجــان:

املهام واملسؤوليات لجنة الحوكمة املؤسسية:

تتــوىل هــذه اللجنــة مراقبــة تطبيــق »دليــل الحوكمــة للمصــارف« واالرشاف عــى إعــداد دليــل الحوكمــة املؤسســية 	 

الخــاص باملــرف وفقــا لحجــم عمليــات املــرف وتعــدد وتنــوع أنشــطته وتحديثــه ومراقبــة تطبيقــه.

ارشاف واعداد تقرير الحوكمة وتضمينه يف التقرير السنوي للمرف.	 

التأكيد من تطبيق املرف ملبادئ حوكمة الرشكات واملارسات السليمة له.	 
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2- لجنة التدقيق:

تعمــل لجنــة التدقيــق كــذراع مســاند ملجلــس اإلدارة يف اإلرشاف عــى بيئــة نظــم الرقابــة الداخليــة للمــرف، واإلرشاف 

عــى أعــال التدقيــق الخارجــي، وعمليــات التدقيــق الداخــي، ومتابعــة التقاريــر املاليــة وفقــا للتعليــات الرقابيــة 

ــة.  ــات الرقابي ــزام بالتعلي ــب اإللت ــة إىل اإلرشاف عــى جوان ــة، باإلضاف ــات املالي ــالغ عــن البيان ــة لإب ــر الدولي واملعاي

وفيــا يــي تفاصيــل أســاء أعضــاء لجنــة التدقيــق وعضويتهــم يف لجــان املجلــس وحضــور االجتاعــات التــي عقــدت 

خــالل عــام 2019 .

االعضاء 

طارق وليد محمود )رئيس اللجنة(

جال طاهر يحيى التكريتي/ عضو

مرنا ميشال صليبي االشقر/ عضو

19/1/14

√
√
√

19/4/24

√
√
√

19/10/1

√
√
√

19/11/13

√
√
√

تاريخ االجتامع

املهام واملسؤوليات للجنة التدقيق:

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخي ومتابعة املدقق الخارجي ومناقشة تقاريره.

مناقشة القضايا املحاسبية ذات األثر الجوهري عى البيانات املالية للمرف.

التأكد من كفاية وكفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية يف املرف.

التأكــد مــن االمتثــال للمعايــر الدوليــة ومكافحــة غســل األمــوال يف جميــع أنشــطة وعمليــات املــرف، مــن حــق 

اللجنــة التحقيــق والبحــث والتدقيــق يف ايــة عمليــات أو اجــراءات أو لوائــح تــرى انهــا تؤثــر عــى قــوة وســالمة 

املــرف.

التوصيــة إىل مجلــس اإلدارة باعتــاد الهيــكل التنظيمــي للمــرف واســتحداث أو الغــاء التشــكيالت التنظيميــة او 

دمجهــا وتحديــد مهــات واختصاصــات هــذه التشــكيالت وتعديلهــا.

مراجعــة الخطــة الســنوية للتدريــب والتطويــر ومتابعــة تنفيذهــا فضــال عــى مراجعــة تقاريــر االدارة التنفيذيــة 

حــول وضــع املــوارد البرشيــة.

مراجعــة السياســات والتعليــات املتعلقــة بالتعيــني والرقيــة واالســتقالة وانهــاء الخدمــة لجميــع موظفــي املــرف 

مبــا فيهــم اإلدارة التنفيذيــة مــع مراعــاة أحــكام القوانــني النافــذة.

إعداد تقرير ربع سنوي عن أعال اللجنة بعد انتهاء كل ربع مايل تقدمه إىل مجلس اإلدارة.

املحاســبية  االجــراءات  عــى  واملوافقــة  التدقيــق 

وعــى خطــة التدقيــق الســنوية وعــى ضوابــط 

املحاســبة.

باالفصاحــات  املــرف  التــزام  مــن  التأكــد 

املــايل  لإبــالغ  الدوليــة  املعايــر  حددتهــا  التــي 

 International Financial Reporting Standards

والترشيعــات  املركــزي  البنــك  وتعليــات    IFRS

ــن  ــد م ــة وأن يتأك ــرى ذات العالق ــات األخ والتعلي

أن االدارة التنفيذيــة عــى علــم بالتغــرات التــي 

ــالغ املــايل وغرهــا  ــة لإب ــر الدولي تطــرأ عــى املعاي

مــن املعايــر ذات العالقــة.

ــول  ــرا ح ــرف تقري ــنوي للم ــر الس ــني التقري تضم

مــدى كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة 

  Financial Reporting ــايل ــالغ امل ــص االب ــا يخ في

ــأيت:  ــا ي ــد أدىن م ــر كح ــن التقري ــث يتضم بحي

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11



27 / 94
املرصف التجاري العراقي

ــة  ــط ورقاب ــة عــن وضــع أنظمــة ضب فقــرة توضــح مســؤولية املدقــق الداخــي باالشــراك مــع اإلدارات التنفيذي

ــك األنظمــة. ــالغ املــايل يف املــرف واملحافظــة عــى تل ــة حــول اإلب داخلي

ــة  ــة انظم ــدى فاعلي ــد م ــه لتحدي ــتخدامه وتقييم ــي باس ــق الداخ ــام املدق ــذي ق ــل ال ــار العم ــول إط ــرة ح فق

ــة. ــة الداخلي ــط والرقاب الضب

التأكد من االمتثال للمعاير الدولية يف جميع أنشطة وعمليات املرف.

التأكــد مــن وجــود مكتــب ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب يرتبــط باملجلــس ويتــوىل تطبيــق سياســات 

العمليــات الخاصــة  Know Your Customer KYC واملهــات والواجبــات املرتبــة عــى ذلــك  مبــا فيهــا ذلــك 

قيــام املكتــب بإعــداد التقاريــر الدوريــة عــن نشــاطه.

FATCA مراقبة االمتثال الرضيبي االمرييك

اإلفصــاح عــن مواطــن الضعــف يف أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة التــي تــؤدي إىل احتــال عــدم امكانيــة منــع 

او الكشــف عــن بيــان غــر صحيــح وذي أثــر جوهــري.

تقرير من املدقق الخارجي يبني رأيه يف فاعلية االنظمة والرقابة الداخلية.

عالقة اللجنة باملدقق الخارجي، تتحمل اللجنة املسؤولية املبارشة عن االيت:

اقراح االشخاص املؤهلني للعمل كمدققني خارجني أو التوصية بعزلهم.

توفر سبل االتصال املبارش بني املدقق الخارجي واللجنة.

االتفاق عى نطاق التدقيق مع املدقق الخارجي.

اســتالم تقاريــر التدقيــق والتأكــد مــن اتخــاذ إدارة املــرف االجــراءات التصحيحيــة الالزمــة يف الوقــت املناســب 

تجــاه املشــاكل التــي يتــم التعــرف عليهــا مــن قبــل املدقــق الخارجــي.
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تقرير الحوكمة
يتبع

تعيني املدقق الداخي أو التوصية بعزله وترقيته أو نقله بعد استحصال موافقة البنك املركزي.

دراسة خطة التدقيق الداخي واملوافقة عليها.

طلب تقارير من مدير التدقيق الداخي.

عــى لجنــة التدقيــق التحقــق مــن توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة والعــدد الــكايف مــن املــوارد البرشيــة املؤهلــة 

ــم. ــق الداخــي وتدريبه إلدارة التدقي

التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخي بأية مهات تنفيذية وضان استقالليتهم.

مراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب للقوانــني واالنظمــة والضوابــط املطبقــة عــى املــرف 

ورفــع تقريــر بذلــك إىل املجلــس.

مراجعة التقارير التي يقدمها املرف إىل البنك املركزي.

تقديم التقرير السنوي إىل مجلس اإلدارة لإفصاح عن أنشطة املرف وعملياته.

ــق يف  ــا الح ــة وله ــن االدارة التنفيذي ــات م ــة معلوم ــى اي ــول ع ــة الحص ــة صالحي ــدى اللجن ــر ل ــب أن تتوف يج

ــة  ــة اللجن ــة عضوي ــم صف ــون له ــا دون أن يك ــن اجتاعاته ــور أي م ــر لحض ــتدعاء أي مدي اس

تقــوم اللجنــة باالجتــاع مــع املدقــق الخارجــي واملدقــق الداخــي ومســؤول إدارة االمتثــال ومســؤول مكافحــة 

غســل االمــوال )4( مــرات عــى االقــل يف الســنة بــدون حضــور أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة.

ــأ يف  ــن أي خط ــكل رسي ع ــالغ بش ــن اإلب ــف م ــن املوظ ــي متك ــراءات الت ــة االج ــة ومراقب ــة مبراجع ــوم اللجن تق

ــة  ــتقل وحاي ــق املس ــة للتحقي ــات الالزم ــود الرتيب ــة وج ــن اللجن ــرى وتضم ــور أخ ــة أم ــة أو أي ــر املالي التقاري

ــة. ــا مبوضوعي ــق ومعالجته ــج التحقي ــة نتائ ــن متابع ــد م ــف والتأك املوظ

مراجعة تقارير مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب.

متابعــة تنفيــذ برامــج اســتمرارية األعــال والتعــايف مــن الكــوارث واألزمــات بالتنســيق مــع لجنــة تقنيــة 

واالتصــاالت. املعلومــات 

يعرض رئيس اللجنة محارض اجتاعاتها وتوصياتها عى مجلس االدارة للتصويت عليها.
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-

-
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االعضاء 

طارق وليد محمود )رئيس اللجنة(

جال طاهر يحيى التكريتي/ عضو

جميل ايي جميل غطاس/ عضو

2019/10/1

√
√
√

2019/11/13

√
√
√

تاريخ االجتامع

3- لجنة أدارة املخاطر:

ــدوره االرشايف عــى اإلطــار الشــامل إلدارة  ــاء ب ــس اإلدارة للوف ــم املشــورة ملجل ــة املخاطــر مســئولية تقدي ــوىل لجن تت

املخاطــر يف املــرف. ويتضمــن ذلــك تحديــد املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرف يف أعالــه، وسياســات إدارة املخاطــر، 

ونزعــة املــرف للمخاطــر، وحــدود املخاطــر املعتمــدة. فيــا يــي تفاصيــل أســاء أعضــاء لجنــة املخاطــر وعضويتهــم 

يف لجــان املجلــس وحضــور االجتاعــات التــي عقــدت خــالل عــام 2019.

املهام واملسؤوليات للجنة أدارة املخاطر:

مراجعة اسراتيجية إدارة املخاطر لدى املرف قبل اعتادها من قبل املجلس.	 

مراجعــة السياســة االئتانيــة وتقديــم التوصيــات بشــأنها إىل مجلــس اإلدارة لغــرض املصادقــة فضــال عــن االرشاف 	 

عــى تطبيــق السياســة االئتانيــة املقرحــة مــن قبلهــم.

مراقبــة »املخاطــر االئتانيــة« التــي يتحملهــا املــرف، ســواء مــا يتعلــق »باملدخــل املعيــاري« او »املدخــل املســتند 	 

ــوق«  ــاط الس ــة« و«انضب ــة االرشافي ــوق« و«املراجع ــرة الس ــغلية« و«مخاط ــرة التش ــي« واملخاط ــف الداخ للتصني

الــواردة يف املقــرارات التــي اصدرتهــا لجنــة بــازل للرقابــة املرفيــة.

تحديد السقوف االئتانية التي تتجاوز صالحية املدير املفوض أو املدير االقليمي.	 

مراقبة قدرة املرف عى تفادي مخاطر السيولة مبوجب مقررات بازل )III( شامال ذلك معاير السيولة.	 

التوصية بالتخي عن األنشطة التي تسبب املخاطر للمرف والتي ليس لديه القدرة عى مواجهتها.	 

التأكد من التزام املرف باألنظمة والتعليات والسياسات املتعلقة بإدارة املخاطر.	 

املراجعــة الدوريــة لسياســة إدارة املخاطــر املقرحــة مــن قبــل اإلدارة العليــا للمــرف وتقديــم التوصيــات بشــأنها 	 

اىل مجلــس اإلدارة إلقرارهــا واملصادقــة عليهــا.

اإلرشاف عى إجراءات اإلدارة العليا تجاه االلتزام بسياسات املخاطر املعتمدة لدى املرف.	 

االرشاف عــى اســراتيجيات رأس املــال وإدارة الســيولة واســراتيجيات إدارة املخاطــر ذات العالقــة كافــة للتأكــد مــن 	 

مــدى توافقهــا مــع إطــار املخاطــر املعتمــد يف املــرف.

تقــوم بتلقــي التقاريــر الدوريــة مــن اللجــان املنبثقــة 	 

ــة  ــان ، االســتثار ، تقني ــة )االئت مــن اإلدارة التنفيذي

املعلومــات واالتصــاالت(.

ــات 	  ــم التوصي ــتثارية وتقدي ــة االس ــة السياس مراجع

بشــأنها إىل مجلــس اإلدارة لغــرض املصادقــة فضــال 

السياســة االســتثارية  عــن االرشاف عــى تطبيــق 

ــم. ــن قبله ــة م املقرح

حيــث 	  مــن  االســتثارية  املحفظــة  أداء  تقييــم 

العائــد واملخاطــر فيــا يتعلــق باســتثارات املــرف 

ــؤرشات  ــتمرة مل ــة املس ــة واملتابع ــة والخارجي الداخلي

وحركــة أســواق رأس املــال املحليــة والخارجيــة.
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االعضاء 

طارق وليد محمود )رئيس اللجنة(

جميل ايي جميل غطاس/ عضو

هشام زغلول محمد عبداملطلب / عضو

2019/3/25

√
√
√

تاريخ االجتامع

4- لجنة الرتشيح واملكافئات:

ــات  ــإدارة ترتيب ــة ب ــة املتعلق ــة واإلرشافي ــئولياته الرقابي ــاء مبس ــس اإلدارة للوف ــاعدة مجل ــة يف مس ــل دور اللجن يتمث

املكافــآت، مبــا يف ذلــك التوصيــات الخاصــة باملكافــآت قصــرة األجــل وطويلــة األجــل، باإلضافــة إىل تحديــد املرشــحني 

املؤهلــني لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يف املــرف، والتوصيــة ملجلــس اإلدارة باملرشــحني لعضويــة 

ــل  ــي تفاصي ــا ي ــه وفي ــه، واللجــان املنبثقــة عن ــس اإلدارة وأعضائ ــم أداء مجل ــس، وتقيي اللجــان املنبثقــة عــن املجل

أســاء أعضــاء لجنــة الرشــيح واملكافئــات وعضويتهــم يف اللجــان املجلــس وحضــور االجتاعــات التــي عقــدت خــالل 

عــام 2019.

املهام واملسئوليات للجنة الرشيح واملكافئات:

1. تحديــد األشــخاص املؤهلــني لالنضــام إىل عضويــة مجلــس االدارة أو االدارة العليــا يف املــرف عــدا تحديد األشــخاص 

املؤهلــني للعمــل كمديــر للتدقيــق الداخــي الــذي يكــون مــن مســئوليه لجنــة التدقيق.

ــع االخــذ بنظــر  ــا م ــا واالرشاف عــى تطبيقه ــة عليه ــس اإلدارة للموافق ــا إىل مجل ــآت ورفعه 2. إعــداد سياســة املكاف

االعتبــار مــا يــأيت: 

أن تتــاىش مــع مبــادئ وسياســات  الحوكمــة الســليمة ومبــا يضمــن تغليــب مصالــح املــرف طويلــة االجــل عــى 	 

االعتبــارات االنيــة او القصــرة االجــل.

مدى تحقيق املرف ألهدافه طويلة االجل وفق خطته االسراتيجية املعتمدة.	 

التأكــد مــن أن سياســة منــح املكافــات تأخــذ بالحســبان أنــواع املخاطــر كافــة التــي يتعــرض لهــا املــرف، بحيــث 	 

يتــم املوازنــة بــني األربــاح املتحققــة ودرجــة املخاطــر التــي تتضمنهــا األنشــطة واالعــال املرفيــة.

يجــب أن تشــمل سياســة املكافــات والرواتــب جميــع مســتويات وفئــات موظفــي املــرف، إجــراء مراجعــة دوريــة 	 

لسياســة منــح املكافــات والرواتــب والحوافــز او عندمــا يــويص مجلــس االدارة بذلــك وتقديــم التوصيــات إىل املجلس 

تقرير الحوكمة
يتبع
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لتعديــل أو تحديــث هــذه السياســة واجــراء تقييــم دوري ملــدى كفايــة وفعاليــة سياســة منــح املكافــات والرواتــب 

والحوافــز لضــان تحقيــق أهدافهــا املعلنــة.

ــل 	  ــى األق ــى أن تراجــع بشــكل ســنوي ع ــة باملــرف ع ــف االدارة التنفيذي ــني وظائ وضــع سياســة االحــالل لتأم

ــف اإلدارة  ــد يطــرأ عــى شــاغي وظائ ــر ق ــع أي تغي ــل بشــكل طبيعــي م ــث يكــون املــرف جاهــز للتعام بحي

ــه. ــذ عمليات ــتمرار تنفي ــرف واس ــى أداء امل ــر ع ــة دون التأث التنفيذي

ــة 	  التأكــد مــن إعــداد الخطــط وتوفــر الرامــج لتدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتأهيلهــم بشــكل مســتمر ملواكب

ــة واالســالمية(. ــة ) التجاري ــة واملالي ــد الخدمــات املرفي كافــة التطــورات املهمــة عــى صعي

ــر 	  ــة التقاري ــة ومراجع ــيا اإلدارة التنفيذي ــرف وال س ــة يف امل ــوارد البرشي ــم أداء امل ــة تقيي ــى عملي االرشاف ع

ــس اإلدارة. ــأنها إىل مجل ــات بش ــع التوصي ــك ورف ــة بذل الخاص

3. مراجعة الئحة عمل اللجنة سنويا واقراح أي تعديالت إن وجدت.

4. يعرض رئيس اللجنة محارض اجتاعها وتوصياتها عى مجلس اإلدارة.

5. تتعهد اللجنة بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعالها إىل مجلس اإلدارة.
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خامساً: حاية أصحاب املصالح

يتبنــى املــرف التجــاري العراقــي منظومــة متكاملــة لحايــة أصحــاب املصالــح. ويتعامــل املــرف مببــدئ املوضوعيــة 

ــن  ــح م ــاب املصال ــة أصح ــة حاي ــون منظوم ــني. وتتك ــني والخارجي ــح الداخلي ــاب املصال ــع أصح ــرص م ــؤ الف وتكاف

مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات واللوائــح املنظمــة لذلــك وكــا يــي:

ميثــاق الســلوك املهنــي: وضــع الضوابــط الخاصــة بالقيــم والســلوك األخالقــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة يف املــرف، 	 

واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــني

ــة 	  ــة ورسي ــام بخصوصي ــزام الت ــدا لضــان اإللت ــة جي ــى املــرف سياســات ًمصاغ ــات: يتبن ــن املعلوم ــة وأم الري

بيانــات املــرف. يدعــم ذلــك أيضــأ إطارعمــل مصــاغ جيــدأ مــن أمــن املعلومــات، تتــم متابعتــه بصــورة مســتقلة 

مــن قبــل إدارة املخاطــِر يف املــرف.

التعامــل مــع تعــارض املصالــح: يحــرص املــرف دامئــاً عــى تعزيــز سياســات معامــالت األطــراف ذات العالقــة بــه، 	 

والتأكــد مــن التزامهــا باملعايــر الدوليــة لإبــالغ عــن البيانــات املاليــة والقواعــد والترشيعــات املعمــول بهــا. ويخضــع 

أي تعــارض للمصالــح لسياســة املــرف اىل املراجعــة واالفصــاح الكامــل عــن تلــك الحــاالت لتجنــب أي مخاطــر.

اإلبــالغ عــن املخالفــات: توفــر ادارة االبــالغ عــن املخالفــات أداة فعالــة ألصحــاب املصالــح الداخليــني والخارجيــني 	 

لإبــالغ عــن شــكوكهم حــول أيــة مخالفــات محتملــة مــن خــالل نشــأةُ قنــوات اتصــال  بصــورة جيــدة، والتــي تــدار 

بصــورة مســتقلة متكــن مســتخدم األداة مــن االتصــال املبــارش برئيــس مجلــس اإلدارة.

إدارة شــكاوي العمــالء: وحــدة شــكاوي العمــالء مــزودة مبــوارد مــن أصحــاب الخــرات القــادرون عــى التعامــل مــع 	 

كل الشــكاوي بصــورة مســتقلة، وتبنــي معايــر خاصــة لحــل املشــاكل مــن خــالل برنامــج لضــان الجــودة لضــان 

رضــاء العمــالء الــذي يســتهدفهم املــرف.
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املساهمني

البنك االهي املتحد ش.م.ب.

مؤسسة التمويل الدولية

رسينيفاسان راتنام

براكاش موهان

عباس عي ناجي الربيعي

موهان سوبرامانيان

مساهمني مبساهمة اقل من %1

املجموع

عدد االسهم

187,500,000,000

12,434,782,600

4,682,582,838

4,588,632,139

4,217,750,000

4,057,373,103

32,518,879,320

250,000,000,000

نسبة امللكية

%75.00

%4.97

%1.87

%1.84

%1.69

%1.62

أقل من %1

%100.0

سابعاً: اإلفصاح والشفافية 

كجــزء مــن ثقافتــه، يحــرص املــرف عــى توفــر معلومــات جوهريــة دقيقــة وشــاملة وشــفافة ومفصلــة وكافيــة ويف 

الوقــت املناســب ملســاهمي املــرف وأصحــاب املصالــح، وذلــك لتمكينهــم مــن متابعــة أداء املــرف وإلبقائهــم عــى 

إطــالع دائــم حــول املعلومــات الجوهريــة املتعلقــة بأعــال املــرف.

إعتمــد املــرف آليــة إفصــاح شــاملة وواضحــة مبــا يتوافــق مــع التعليــات الرقابيــة املتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية 

الصــادرة عــن البنــك املركــزي العراقــي وهيئــة االســواق املاليــة واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة. 

ثامناً: اإلفصاح عن املكافآت

حرصــاً مــن ادارة املــرف عــى االحتفــاظ بالكفــاءات مــن املوظفــني وتحفيزهــم لرفــع مســتوى االداء ، يعمــل املــرف 

ــاً  ــام  وفق ــن كل ع ــني م ــم اداء املوظف ــدراء االدارات لتقيي ــع م ــاون م ــة وبالتع ــوارد البرشي ــع ادارة امل ــيق م بالتنس

ــا  ــني مب ــم  أداء املوظف ــا تقيي ــن خالله ــم م ــي يت ــة الت ــكل وظيف ــاءات ل ــارات والكف ــم امله ــزة وتقيي ــداف املنج لاله

ــر ادائهــم وفــق قواعــد ونهــج محــدد بهــذا الخصــوص . ــاًء عــى تقري ــة اليهــم وبن يتناســب مــع املســؤوليات املوكل

كــا يــرشف مجلــس ادارة املــرف مــن خــالل لجنــة الرشــيح واملكافــأت عــى عمليــة تقييــم االداء لــالدارة التنفيذيــة 

واملوظفــني وتحديــد مســتويات املكافــأت وتــرواح مكافــأة االداء حســب تقييــم املوظــف ومــا تقــره لجنــة الرشــيح 

واملكافــأت .  

كا وتحدد مكافأت أعضاء مجلس االدارة خالل اجتاع الهيئة العامة للمرف.

سادســاً: كبــار املســاهمني يف املــرف كــا يف 31/كانــون األول/2019, حيــث ال توجــد اســهم مرهونــة مــن 

اســهم املــرف التجــاري العراقــي اىل اي طــرف اخــر.
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الجدول التايل يوضح أجايل الرواتب الشهري لعام  2018 والرواتب التي متت املوافقة عليها لعام 2019 .

اجــايل قيمــة راتــب العيــد الــذي تــم املوافقــة عليــه لعــام 2019 هــو )230.2( مليــون دينــار عراقــي. يــرف هــذا 

املبلــغ عــى مرحلتــني حيــث املرحلــة االوىل وقيمتهــا 50% مــن إجــايل املبلــغ  يف مناســبة عيــد الفطــر و 50% الباقيــة  

يف مناســبة عيــد االضحــى.

 

الجــدول التــايل يوضــح أجــايل مكافــآت أالداء لعــام 2017 التــي تــم دفعهــا يف عــام  2018 واجــايل مكافــأت االداء 

التــي تــم املوافقــة عليهــا لعــام 2018 وتــم دفعهــا يف عــام 2019 .

ــار عراقــي عــن أعــال الســنة  ــغ )105( مليــون دين بلغــت املكافــأت املدفوعــة يف 2019 ألعضــاء مجلــس اإلدارة مبل

ــخ 2019/10/2. ــة العامــة للمــرف بتاري ــاع الهيئ ــون االول 2018 املحــددة مبوجــب أجت ــة يف 31 كان ــة املنتهي املالي

تاسعاً: املسؤولية اإلجتاعية واإلستدامة 

ــة للمــرف التجــاري العراقــي. وتســعى اإلدارة باســتمرار  ــس اإلدارة عــى برنامــج املســؤولية االجتاعي يــرشف مجل

إىل تحديــد طــرق أكــرث فاعليــة لتحســني ومســاهمة املــرف بصــورة إيجابيــة يف املجتمــع الــذي يعمــل فيــه املــرف 

والتــي تنعكــس يف شــكل برامــج املســؤولية االجتاعيــة التــي يتبناهــا وينفذهــا املــرف. كذلــك يحــرص املــرف عــى 

تقييــم أدائــه مــن حيــث املســئولية االجتاعيــة ويســتخدم نتائــج هــذه املراجعــة يف تطويــر وتحســني برامــج املســئولية 

االجتاعيــة التــي يتبناهــا املــرف.

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول املســئولية االجتاعيــة ميكنكــم االطــالع عــى تقريــر املــرف التجــاري العراقــي الســنوي 

حــول املســئولية االجتاعيــة الــذي تــم اصــداره االول مــرة مــن قبــل املــرف لعــام 2019.

مجموع الرواتب

عام 2018 شهرياً 

211,496,397

مكافاة االداء 2017

187,322,701

الزيادة التي تم املوافقة عليها
لعام 2019 شهرياً

8,719,022

الزيادة التي تم املوافقة ملكافاة االداء 

2018

35,739,463

اجاميل الرواتب التي تم املوافقة عليها لعام  2019 

شهرياً 

230,215,419

اجاميل مكافاة االداء التي تم املوافقة عليها لعام 2018 

التي تم دفعها 2019

223,062,164

محمد حميد دراغ الدراغ

رئيس مجلس االدارة

ومن الله التوفيق
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تقرير األستدامة

أوالً: حول هذا التقرير 

يقــــوم هــــذا التقريــــر بتســــليط الضــــوء علــــى نهــج املــرف التجــاري العراقــي فــــي تطبيــــق االســــتدامة فــــي 

نشــــاطاتنا مــــن خــالل توفيــر املعلومــات عــــن منجازاتنــا والتزاماتنــا االجتاعيــــة والبيئيــة والحوكمة حتــى 31  

كانــون االول 2019 .حيــــث تــــم الركيــــز فــــي هــــذا التقريــــر الــذي يعــد وينــرش الول مــرة للمــرف وكــا يف 31  

كانون االول 2019 علــــى الجوانــــب األكثــــر أهميــــة والتــي تــم تحديدهــا مــن خــــالل تقييــم املواضيــع األكثــر 

أهميــــة والــذي قمنــا بهــــا هــذا العــام.

ثانياً: نبذة مخترة عن املرف 

الرجــاء قــراءة تقريــر مجلــس االدارة للحصــول عــى نبــذة عــن املــرف ونتائــج تنفيــذ خطــة العمــل الســنوية املنتهيــة 

يف 31/كانــون األول 2019

ثالثاً: الشمول املايل

ــا املاليــة  ــاً وتســارع وترتــه مــع إســتخدام التكنولوجي ــاً ومحلي يف ظــل تزايــد اإلهتــام بتحقيــق الشــمول املــايل عاملي

الرقميــة الســيا مــع انتشــار الهواتــف الذكيــة واإلنرنــت، ســعى املــرف التجــاري العراقــي لتقديــم أفضــل الخدمــات 

واملنتجــات املاليــة واأللكرونيــة لكافــة فئــات املجتمــع وبأســعار مناســبة وتنافســية تلبــي إحتياجــات العمــالء اينــا 

كانــوا.

ويــأيت دور املــرف التجــاري العراقــي يف تعزيــز مفهــوم الشــمول املــايل مــن اميانــه بأهميــة الــدور الــذي ميكــن مــن 

خاللــه توعيــة وتثقيــف العمــالء ماليــاَ ســعياً إلســتقطاب رشائــح مختلفــة مــن املجتمــع ودعمهــا للمشــاركة يف اإلقتصــاد 

والدخــول يف الوســط املــريف .

متثلت جهود املرف التجاري العراقي يف مجال الشمول املايل مبا يي :

ــف 	  ــة وتثقي ــام 2019 لتوعي ــايل لع ــمول امل ــريب للش ــوم الع ــبة الي ــة مبناس ــنوية املقام ــات الس ــاركة يف الفعالي املش

الفئــات التــي تفتقــر للوعــي املــريف والبعيــدة عــن هــذا الوســط مــن )األطفــال والشــباب واملــرأة وذوي الدخــل 

املحــدود وذوي اإلحتياجــات الخاصــة( باإلضافــة اىل إعفــاء جميــع هــذه الفئــات مــن الرســوم الخاصــة بعمليــات فتــح 

الحســاب خــالل فــرة الفعاليــات.

دعــم املشــاريع املتوســطة والصغــرة مــن خــالل تقديــم القــروض للمشــاريع الصغــرة )األســواق وصالونــات الحالقــة 	 

ومشــاغل الخياطــة وغرهــا مــن املشــاريع الفرديــة(.
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رابعاً: متكني املوظفني

ميثــــل االســــتثار فــــي موظفينــــا أحــــد أهــــمّ أولوياتنــــا فــــي املرف التجاري العراقي. لذلــــك، فنحــــن نعمــل 

علــــى خلــــق بيئــــة تتكاتــــف فيهــا جهــــود املوظفيــن مــع قيــــم املرف ورؤيتــه مــن أجــــل تحقيــق التزامنــا 

نحــــو عمالئنــــا والجهــات ذات العالقــــة واملجتمــع ككل.

نحــــن نؤمــــن بالــــدور الــــذي يلعبــــه املوظفون يف أحداث األثر اإليجايب لعمالئنــــا واملجتمــع مــــن خــالل توفيــر 

تجربــة  للعمــالء مبــا يســاهم فــي تحقيــق منــو مســتدام فــي القيمــة للمســاهمني. لــذا، نعمــل علــى خلــق 

بيئــــة عمــــل شــــاملة ومتنوعــة تتيح ملوظفينــــا الحصــــول علــــى فــــرص النمــــو الشــــخيص واملهنــي ومتكينهم من 

تحقيــق طموحاتهــم واهدافهــم مــن خــالل جــذب القــدرات واالحتفــاظ واالهتــام بهــا.

ــادرة عــى احــداث  ــا ق ــت بانه ــث أثبت ــاث حي ــة العمــل لدعــم اإلن ــة بيئ ــز ثقاف ــك يحــرص املــرف عــى تعزي كذل

التغيــرات االيجابيــة و تحقيــق اهــداف املــرف ومتكينهــا لغــرض مســاهمتها يف عمليــة التنميــة املســتدامة ، حيــث 

عمــل املــرف عــى تعزيــز التكافــئ املتقــارب بــني الجنســني حيــث بلغــت نســبة االنــاث 49% ونســبة الذكــور %51 

مــن املجمــوع الفعــي للموظفــني كــا يف 2019/12/31، ايضــا بلــغ عــدد املوظفــني الذيــن تــم تعيينهــم  يف املــرف 

خــالل عــام 2019 هــو ) 39 ( موظــف مــن ضمنهــم    ) 18 ( موظفــة مــن االنــاث و ) 21 ( موظــف مــن الذكــور .

 كــا يعمــل املــرف عــى عــدم التمييــز بــني املــرأة والرجــل يف الحقــوق والواجبــات يف مجــاالت العمــل مــن حيــث 

املشــاركة يف حضــور االجتاعــات ومنحهــم الفــرص الكافيــة والحريــة يف التعبــر عــن االراء  واملناقشــة وطــرح االفــكار 

واملقرحــات . ايضــاَ التشــجيع للمشــاركة يف الرامــج التدريبيــة والتطويريــة لرفــع وتحســني مســتوى االداء واالنتاجيــة، 

ــة مــن صانعــي القــرارات .وتحســني مســتوى االداء  ــم العــادل يف االرتقــاء اىل املناصــب االداري ــق  التقيي ــك تحقي كذل

واالنتاجيــة .

خامساُ: حقوق االنسان   

العنــر البــرشي هــو املــؤرش الرئيــي والحاســم لتحقيــق تقــدم املــرف وتنميــة اهدافــه، لــذا فــإن احــرام حقــوق 

املوظفــني كافــة يعتــر مــن اهــم الركائــز التــي يســعى اىل تحقيقهــا املــرف. منهــا توفــر الظــروف املناســبة وبيئــة 

عمــل ُمرضيــة وآمنــة وصحيــة تحمــي حقــوق املوظفــني وتوفــر لهــم اجــواء مناســبة للعمــل وتشــجعهم عــى بــذل 

قصــارى جهدهــم وتطويــر مهاراتهــم املهنيــة والشــخصية ومتكنهــم مــن التواصــل لتحقيــق االهــداف االســراتيجية .

يحــرص املــرف ايضــا عــى تحقيــق العدالــة االجتاعيــة 

ليتمكــن جميــع املوظفــني للوصــول اىل خدمات املؤسســة 

واالنتفــاع منهــا دون التمييــز بــني رجــل او إمــرأة او 

ــة  ــة او حال ــة بدني ــي او إعاق ــي او دين ــى اســاس عرق ع

ــة . اجتاعي
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سادساً: الحوكمة

نــويل أهميــة كبــرة لتطبيق مبادئ الحوكمة املؤسســية الســليمة، ويلتــــزم مجلــــس اإلدارة بتطبيــــق أعلــــى املعاييــــر 

املهنيــة يف كافــة أنشــطة املــرف.

ــر  ــث توف ــدة تشــكل االســاس للنجــاح املؤســي حي ــي ان الحوكمــة املؤسســية الجي ــدرك املــرف التجــاري العراق ي

االطــار املناســب لتحقيــق اهدافــه االســراتجية وتعزيــز الثقــة الشــاملة يف البنــك ومتكينــه مــن املســاهمة بفعاليــة يف 

تطويــر القطــاع املــريف يف العــراق.  

يتبــع املــرف التجــاري مجموعــة مــن ارشــادات دليــل الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي العراقــي وكذلــك افضــل 

املارســات واملعايــر الدوليــة والتــي يلتــزم املــرف بتنفيذهــا وفقــاً للبيئــة املرفيــة يف العــراق واالطــر الترشيعيــة 

والقانونيــة التــي تحكــم البنــك. ومــن خــالل اطــار عمــل حوكمــة الــرشكات يتبنــى املــرف مبــادئ العدالــة والشــفافية 

واالفصــاح واملســاءلة.

مجلس ادارة املرف التجاري العراقي 

يقــوم مجلــس االدارة بتحديــد األهــداف االســراتجية للمــرف ووضــع الخطــط الواضحــة لضــان املســؤولية واملســاءلة 

ــذ  ــط لتنفي ــداد خط ــة الع ــه االدارة التنفيذي ــه وتوجي ــم لدي ــة التحك ــرف وانظم ــى اداء امل ــة واالرشاف ع واملراقب

االســراتجية وتحقيــق هــذه االهــداف، كذلــك يحــرص مجلــس ادارة املــرف عــى املحافظــه عــى مصلحــة املســاهمني 

واملودعــني واملقرضــني واملوظفــني وغرهــم مــن الجهــات ذات العالقــة.

يضــم املجلــس ســبعة اعضــاء اصليــني اىل جانــب ســبعة اعضــاء احتيــاط مــن ذوي املؤهــالت والشــهادات الجامعيــة 

ــث  تشــكيلة  ــي ثل ــس ادارة املــرف التجــاري العراق ــل املــريف. يشــكل االعضــاء املســتقلني يف مجل والخــرة بالعم

املجلــس.

لــدى املــرف التجــاري لجــان مشــكلة عــن مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة شــكلت وفقــا لدليــل الحوكمــة املؤسســية 

ــر الســنوي  ــا واعضاءهــا ضمــن التقري ــم التطــرق اىل اللجــان ومهامه ــث ت ــك املركــزي العراقــي حي الصــادر عــن البن

للمــرف التجــاري العراقــي لســنة 2019.

ان للحوكمــة دور يف االصــالح االقتصــادي والتنميــة املســتدامة وترتبــط باالفصــاح عــا يتعلــق بامللكيــة واالدارة ومنهــا 

ــة  ــس االدارة واالفصــاح عــن املعلومــات املالي ــأت مجل ــة، ومكاف ــة الريحــة او املتداخل ــاكل امللكي االفصــاح عــن هي

والغــر ماليــة )مثــل عوامــل املخاطــر املحتملــة( كذلــك تدعيــم مارســات املحاســبة واملراجعــة الســليمة، ومــن االمــور 

الهامــة تطويــر مارســات مجالــس االدارة بالــرشكات وتدعيــم وتشــجيع مارســة حملــة االســهم لحقوقهــم املكفولــة 

وتحقيــق العدالــة االجتاعيــة باالضافــة اىل حايــة البيئــة وبالتــايل تحقيــق التنميــة املســتدامة، لذلــك فــان االســتدامة 

جــزء اليتجــزأ مــن االدارة االســراتجية للمؤسســة املاليــة.
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تقرير األستدامة
يتبع

الحوكمة اداة لتحقيق التنمية املستدامة لتعزيز جودة التقاريراملالية 

ان اهميــة تطبيــق مبــادئ حوكمــة رشــيدة يف املؤسســة تكمــن يف انهــا تضمــن ادارة املؤسســة املاليــة بشــكل مســؤول 

وعــدم تعرضهــا لســوء اســتخدام مــن قبــل االدارة ، بحيــث التتعــرض الرقــة والنهــب، وتعــزز حوكمــة املؤسســة القيــم 

االساســية باقتصــاد الســوق اضافــة اىل كونهــا احــد املفاتيــح االساســية لخلــق بيئــة اعــال مواتيــة تحافــظ عــى حقــوق 

امللكيــة حيــث ان قواعــد ومبــادئ الحوكمــة تزيــد مــن ثقــة املســتخدمني مبصداقيــة التقاريــر املاليــة التــي تقدمهــا 

املؤسســة وذلــك مــن خــالل ســعيها اىل تحســني بيئــة الشــفافية 

واالفصــاح مــا يعــزز التنميــة املســتدامة وصــوالً العــداد التقاريــر ذات الجــودة العاليــة بحيــث تكــون شــاملة ودقيقــة 

ــاد  ــي املعــارص املتســارع بحيــث ميكــن االعت وتقــدم املعلومــة املالمئــة مــن حيــث الوقــت املناســب والتطــور البيئ

عليهــا مــن قبــل مجلــس االدارة للتخطيــط االســراتجي الســليم ســواء قصــر االجــل ام طويــل االجــل لتقديــم خدمــة 

ذات جــودة عاليــة ولالفصــاح والشــفافية تاثــر عــى االســس واملعايــر املحاســبية ويف خلــق بيئــة جاذبــة لالســتثار.

سابعاً: أسراتجية املرف التجاري العراقي يف االستدامة

انطالقــأً مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة املتزايــدة عــى املســتوى املحــي والعاملــي، يحــرص املــرف 

التجــاري العراقــي عــى تطويــر اســراتيجيته املســتقبلية يف االســتدامة مــن خــالل تحديــد دوره يف مجــال االســتدامة 

ــه  ــراتيجية عمليات ــن اس ــة ضم ــة واالخالقي ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــب االجتاعي ــج الجوان ــن دم ــة م ــدة املتأتي والفائ

اليوميــة، بشــكل يســهم يف تحقيــق أعــى درجــات التناغــم بــني ادارة أعــال املــرف والنهــج االســراتيجي لالســتدامة.
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التواصل مع الجهات ذات العالقة 

ــتجابة  ــم واألسـ ــم احتياجاتهـ ــة وفه ــات ذات العالق ــع الجه ــل م ــى التواصــ ــي علــ ــاري العراق ــرف التج ــل امل يعم

لتوقعاتهـــم وأولوياتهـــم مـــن خـــالل خلـــق قنـــاة اتصـــال معهــم تســـاهم فــــي فهــــم تلــك االحتياجــات مــع متابعة 

وتطويــر آليــة التعامــل مــع هــذه االحتياجــات مــن خــالل االهــداف االســراتيجية واملبــادرات التــي ينفذهــا املــرف 

لهــذا الغــرض لتلبيــة طموحــات هــذه الجهــات وموامئتهــا مع اســراتجية االســتدامة، بهدف تنميــــة املرف و تعظيــــم 

االثــــر البيئــــي واالقتصــــادي واالجتاعــــي له مع تقديــــم قيمــة مضافــــة ملختلــف الجهــــات ذات العالقــة وهم:

الركيز عى األولويات

إن القضايـــا ذات أألهميّة النسبية ملؤسستنا هـــي تلـــك التـــي تعكـــس أهـــم آثارنـــا البيئيـــة واألجتاعيـــة والحاكميـة، 

ــالل  ــن خ ــة م ــؤون البيئ ــة بش ــائل املرتبط ــى املس ــة ع ــي يف البداي ــاري العراق ــرف التج ــون يف امل ــز املعني ــذا رك له

الدوراملهــم الــذي تؤديــه نظــم اإلدارة البيئيــة واالجتاعيــة، ومــا تســهم بــه ســواء يف الحفــاظ عــى البيئــة واملجتمــع أم 

فـــي دعـــم التنميــة املســتدامة، وماستشــكله مــن دعامــة اساســية ألي نشــاط بــرشي اقتصــادي يف :

املساهمون من خالل االجتاعات السنوية، تقارير . 1

سنوية ونصف سنوية وفصلية.

العمالء من خالل فروع املرف، املوقع االلكروين، . 2

قنوات الخدمات. 

الحوكمة من خالل اللوائح والقوانني، تقارير دوائر . 3

التدقيق واالمتثال للمتطلبات القانونية، املراجعات 

الرقابية من قبل البنك املركزي ووحدة مكافحة 

غسل االموال.

الحفـاظ علـى املـواد الخـام واملوارد الطبيعية . 1

وترشيد استهالكها.

تلبية احتياجات التنمية املتوازنة من خالل املواءمة . 2

بني االحتياجات االقتـصادية واالجتاعيـة وقدرة 

النظام البيئي بعنارصه األساسية عى االستمرار.

املجتع من خالل الشمول املايل، نظام االدارة . 4

االجتاعية، التقارير السنوية.

البيئة من خالل االلتزام بالقوانني والترشيعات . 5

البيئية، نظام االدارة البيئية، التمويل املسؤول.

التنمية املستدامة من خالل أبعادها وعنارصها، . 3

ملا تؤديه نظم اإلدارة البيئية مـن دور يف التنمية 

املستدامة.

املوردون من خالل الدعوة تقديم العطاءات، . 6

العقود واإلتفاقيات، االجتاعات.

املوظفون من خالل االجتاعات املنتظمة، الريد . 7

االلكروين، نظام ادارة املوارد البرشية، برامج 

التوعية الداخلية، برامج التدريب وورشات 

العمل، ...

اآلثار البيئية السالبة للنمو االقتصادي املتسارع . 4

عى أبعاد التنمية املستدامة عى املستويني الدويل 

واملحي.
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تقرير األستدامة
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ــام  ــل خاصــة بنظ ــي بوضــع سياســات واجــراءات عم ــاري العراق ــام املــرف التج ــات ق ــن هــذه األولوي ــاً م وانطالق

األدارة االجتاعيــة والبيئيــة تلبــي املعايــر الخاصــة باملؤسســة الدوليــة للتمويــل منــذ عــام 2017 وتــم تحديــث تلــك 

ــخ 2019/10/1،  ــم 275 بتاري ــه رق ــس ادارة املــرف يف محــرض اجتاع ــل مجل ــن قب ــا م ــة عليه السياســات واملصادق

حيــث غطــت تلــك السياســة املحــاور التاليــة:

االجراءات الالزمة للحفاظ عى املجتمع والبيئة.. 1

التنظيم واملسؤوليات مبوجب نظام االدارة االجتاعية والبيئة.. 2

التعريفات واالشراطات الخاصة بالتقيم البيئي.. 3

قامئة االستثناءات لدى املؤسسة الدولية للتمويل.. 4

معاير االداء الخاصة باملؤسسة الدولية للتمويل والوثائق املتعلقة بها.. 5

تقرير االجراءات الالزمة للحفاظ عى املجتمع والبيئة.. 6

ثامناً: التقارير و الشفافية.

نحــرص علــى اعتمــاد قنــوات تواصــل شــاملة وشــفافة مــع األطــراف ذات العالقــة ضمــن التزامنــا مبارســات 

الحوكمة الســــليمة ومبــــادئ املســــاءلة. فإلــــى جانــــب إعــــداد التقاريــــر حــــولّ أدائنــــا املالــــي، فإننــــا نقــــوم 

باإلفصــاح عــن أداء البنــك املتعلٍق باألمــور غيــر املاليــة مــن خــالل إصــدار تقاريــر االســتدامة بشــكل ســنوي 

بهــدف زيــادة الوعــــي بقضايــا االســتدامة.

إعداد تقارير االستدامة 

كجــــزء مــــن اســــراتيجية االســــتدامة فــــي املرف التجاري العراقي تنشــــر تقاريــــر االســــتدامة علــــى أســــاس 

ســــنوي وأبتــداًء مــن عــام 2019 وانســجاماً مــع متطلبــات الحوكمــة املؤسســية الصــادرة مــن البنــك املركــزي العراقــي.

إعداد التقارير املالية

نعمــــل علــــى إصــــدار تقاريــر ربــع ســنوية حــــول أداء املرف املالــي، حيــث نســــعى إلــى االرتقــاء مبســتوى 

الشــــفافية واإلفصــــاحّ عــــن طريــــق إصــــدار التقاريــر، وبذلــك فإننــــا منكن املســاهمني والعمــــالء مــن اإلطــالع 

علــــى جهودنــــا وأنشــطتنا وأدائنــــا املالــي ومنهجنــا فــي إدارة املخاطــر وغيــر ذلــك مــن األمــور ذات العالقــة. 

كمــــا ويعكــــس التقريــر املالــي شــمولية وشــفافيةّ املعلومــات املتعلقــة مبارســات وهيكلــة وقوانيــن الحوكمة، 

واإلفصاحــــات الكاملــة عــن األوضــــاع املاليــة للمرف.

نوري مزعل سعدون الدبييس

املدير املفوض 
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تقرير لجنة مراجعة الحسابات 

مرينا ميشال األشقر

عضو

جامل طاهر يحى

عضو

ــة للمــرف التجــاري  ــة العام ــة الهيئ ــتنادآ اىل موافق اس

العراقــي يف اجتاعهــا املنعقــد بتاريــخ 25/ كانــون االول 

/2006 بتشــكيل لجنــة ملراجعــة الحســابات وتنفيــذاً 

 94 رقــم  املصــارف  قانــون  مــن   24 املــادة  ألحــكام 

ــاءا عــى مــاورد يف متطلبــات الحوكمــة  لســنة 2004 وبن

املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي العراقــي يرنــا 

ان نعلمكــم بــأن اللجنــة مارســت مهامهــا ومســؤولياتها، 

إذ تابعــت أعــال مراقــب الحســابات طيلــة فــرة عملــه 

املاليــة  والتقاريــر  البيانــات  وراجعــت  املــرف،  يف 

وتحيطكــم اللجنــة علــاً بأنهــا اتخــذت اجــراءات صارمــة لضبــط ومراقبــة العمليــات املرفيــة لجميــع الفــروع مــن 

خــالل اعــادة توزيــع املهــام والصالحيــات حســب متطلبــات العمــل مــا يســاهم يف تقليــل املخاطــر وسالســة العمــل 

املــريف.       

وتفضلوا بقبول وافر األحرام،

والتحليليــة التــي تصلهــا مــن اإلدارة التنفيذيــة، وناقشــت التقاريــر املقدمــة مــن قبــل إدارة الرقابــة والتدقيــق الداخــي 

ومراقــب اإلمتثــال وقســم اإلبــالغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وراجعــت مــدى اإلمتثــال للمعايــر الدوليــة 

لجميــع أنشــطة وعمليــات املــرف، كــا قامــت اللجنــة مبراجعــة البيانــات املاليــة كــا يف 31 / كانــون االول/ 2019 

والتقريــر الســنوي للمــرف التجــاري العراقــي واملعــد مبقتــى احــكام قانــون الــرشكات املرقــم 21 لســنة 1997 املعدل 

واألنظمــة والتعليــات الصــادرة مبوجبــه، ووفقــاً للمعايــر التدقيقيــة املتعــارف عليهــا فقــد راجعنــا كافــة املعلومــات 

وااليضاحــات التــي كانــت برأينــا رضوريــة لحايــة املســاهمني وألداء مهمتنــا مــع تأييدنــا الكامــل لاليضاحــات الــواردة 

ــي : ــا ي ــني م ــا، نب ــرة لدين ــاً للمعلومــات وااليضاحــات املتوف ــا وطبق ــر مراقــب الحســابات، وحســب رأين يف تقري

ان املجموعــة الدفريــة املســتخدمة متفقــة مــع . 1

الدفاتــر وقــد تضمنــت  متطلبــات نظــام مســك 

واملطلوبــات  املوجــودات  كافــة  تقديرنــا  حســب 

واملــوارد. واإلســتخدامات 

ــات . 2 ــن معلوم ــه م ــا تضمن ــنوي وم ــر الس ان التقري

ــة  ــاملة وعادل ــورة ش ــس بص ــبية يعك ــة ومحاس مالي

ــذه  ــق وان ه ــوع التدقي ــنة موض ــايل للس ــع امل الوض

والقوانــني  لأحــكام  مخالفــة  غــر  املعلومــات 

الســائدة. املاليــة  والترشيعــات 

ــنة 2004 . 3 ــم 94 لس ــارف رق ــون املص ــتناداً اىل قان اس

والضوابــط  األجــراءات  عــى  اللجنــة  اطلعــت 

ــول  ــابات ح ــب الحس ــر مراق ــى تقري ــبية وع املحاس

ــر  ــة اىل التقاري ــة للمــرف باألضاف الكشــوفات املالي

ــي  ــزي العراق ــك املرك ــا املــرف اىل البن ــي يقدمه الت

وتأكدنــا مــن ان املــرف قــام بتطبيــق الالئحــة 

األرشــادية للبنــك املركــزي العراقــي وحســب املعايــر 

ــة. ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع الدولي

مل يثبــت لنــا مايــدل عــى مخالفــة املعايــر الدوليــة . 4

أوعمليــات غســل أمــوال يف جميــع أنشــطة وعمليات 

املــرف.

ان اإلجــراءات التــي متكــن املوظــف مــن اإلبــالغ . 5

بشــكل رسي عــن أي خطــأ يف التقاريــر املاليــة أو أيــة 

ــة  ــات الالزم ــليمة، وان الرتيب ــي س ــرى ه ــور أخ أم

للتحقيــق املســتقل وحايــة املوظــف و متابعــة 

ــة. ــم مبوضوعي ــا تت ــق ومعالجته ــج التحقي نتائ

اإلدارة . 6 قبــل  مــن  املعــد  الســنوي  التقريــر  ان 

االساســية  املتطلبــات  جميــع  يتضمــن  التنفيذيــة 

املؤسســية. الحوكمــة  دليــل  يف  عليهــا  املنصــوص 

السادة مساهمي املرصف التجاري العراقي )ش.م.خ( املحرتمني 
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تقرير مدققي الحسابات املستقلني
إىل مساهمي املرف التجاري العراقي 

بغـداد – العــــــراق

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

الـــرأي 

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة للمــرف التجــاري العراقــي والرشكــة التابعة لــه )»املــرف«( والتي 

تتكــون مــن قامئــة املركــز املــايل املوحــدة كــا يف 31 كانــون األول 2019 وقامئــة الدخــل املوحــدة وقامئــة الدخــل الشــامل 

ــك  ــة يف ذل ــة املوحــدة للســنة املنتهي ــة املوحــدة وقامئــة التدفقــات النقدي املوحــدة وقامئــة التغــرات يف حقــوق امللكي

التاريــخ وااليضاحــات حــول القوائــم املاليــة وملخــص ألهــم السياســات املحاســبية.

يف رأينــا، إن القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة ُتظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، املركــز املــايل للمــرف كــا 

يف 31 كانــون األول 2019 وأداءه املــايل وتدفقاتــه النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفقــاً ملعايــر التقاريــر املاليــة 

الدولية.

أساس الرأي

ــة أكــرث ضمــن بنــد  ــة للتدقيــق، إن مســؤولياتنا وفقــاً لهــذه املعايــر مفصل ــا وفقــاً للمعايــر الدولي ــا بتدقيقن لقــد قمن

مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق القوائــم املاليــة الــواردة يف تقريرنــا هــذا. نحــن مســتقلون عــن املــرف وفقــاً 

لقواعــد الســلوك املهنــي للمحاســبني القانونيــني الصــادر عــن املجلــس الــدويل ملعاير الســلوك املهنــي للمحاســبني باإلضافة 

ــات  ــا مبتطلب ــد التزمن ــة املوحــدة يف العــراق، وق ــم املالي ــق القوائ ــي االخــرى املالمئــة لتدقي ــات الســلوك املهن إىل متطلب

الســلوك املهنــي ومتطلبــات املجلــس الــدويل ملعايــر الســلوك املهنــي للمحاســبني. لقــد قمنــا بالحصــول عــى أدلــة تدقيق 

كافيــة ومالمئــة وتوفــر أساســاً إلبــداء الــرأي.

أمور التدقيق الهامة

ــاً  ــي وفق ــور الت ــك األم ــة هــي تل ــق الهام ــور التدقي ان أم

ــا املهنــي كانــت األكــرث جوهريــة خــالل تدقيــق  الجتهادن

القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الحاليــة. لقــد متت دراســة 

هــذه األمــور ضمــن اإلطــار الــكي لتدقيــق القوائــم املاليــة 

املوحــدة إلبــداء رأينــا حــول هــذه القوائــم وال نبــدي رأيــاً 

منفصــالً حــول هــذه األمور. تــم وصــف إجــراءات التدقيق 

املتعلقــة بــكل امــر مــن األمــور املشــار اليهــا ادنــاه.

ــق  ــؤولية مدق ــرة مس ــورة يف فق ــام املذك ــا بامله ــد قمن لق

ــة املوحــدة،  ــم املالي ــق القوائ الحســابات واملتعلقــة بتدقي

باإلضافــة لكافــة األمــور املتعلقــة بذلــك. بنــاء عليــه فــأن 

ــا  ــم تصميمه ــي ت ــراءات الت ــذ اإلج ــمل تنفي ــا يش تدقيقن

يف  الجوهريــة  األخطــاء  ملخاطــر  لتقييمنــا  لالســتجابة 

ــق  ــراءات التدقي ــج إج ــدة. ان نتائ ــة املوح ــم املالي القوائ

التــي قمنــا بهــا، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات املتعلقــة مبعالجــة 

ــول  ــا ح ــا لرأين ــر أساس ــاه، توف ــا ادن ــار إليه ــور املش األم

ــة. ــدة املرفق ــة املوح ــم املالي ــق القوائ تدقي
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نطاق التدقيق ملواجهة امر التدقيق الهام

تتضمن اجراءات التدقيق ما يي:

فهــم لطبيعــة محافــظ التســهيالت االئتانيــة للمــرف باإلضافــة اىل فحــص لنظــام الرقابــة الداخــي املتبــع يف عمليــة 	 

املنــح والتســجيل وتقييــم فعاليــة االجــراءات الرئيســية املتبعــة يف عمليــة املنــح والتســجيل.

قمنــا بدراســة وفهــم لسياســة للمــرف املتبعــة يف احتســاب املخصصــات باملقارنــة مــع متطلبــات معيــار التقاريــر 	 

ــة. ــة الــدويل رقــم )9( واالرشــادات والتوجيهــات التنظيميــة ذات الصل املالي

قمنــا بتقييــم منــوذج الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للمــرف، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى املالءمــة مــع منــوذج 	 

الخســائر االئتانيــة املتوقعــة واملنهجيــة األساســية مــع متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9(.

لقد قمنا بدراسة عينة من التسهيالت بشكل فردي، وقمنا باإلجراءات التالية لتقييم ما يي:  	 

فيــا يتعلــق باالفراضــات املســتقبلية املســتخدمة مــن قبــل املــرف الحتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة، لقــد 	 

قمنــا مبناقشــة هــذه االفراضــات مــع اإلدارة وقمنــا مبقارنــة هــذه االفراضــات مــع املعلومــات املتاحــة.

قمنا بتقييم االفصاحات يف القوائم املالية لضان مالمئتها ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )7(.	 

قمنــا بتقييــم السياســات املحاســبية والتقديــرات واألحــكام املحاســبية الهامــة واإلفصــاح عــن التســهيالت االئتانيــة 	 

مفصلــة يف ايضاحــات 2 و 5 حــول القوائــم املاليــة املوحــدة.

1. الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيالت االئتانية

إيضاح )5( يف القوائم املالية املوحدة  

مدى مالمئة مراحل التصنيف.

مــدى مالمئــة عمليــة تحديــد التعــرض االئتــاين عنــد التعــرث، مبــا يف ذلــك النظــر يف التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن 

التســديد والعمليــات الحســابية الناتجــة عنها.

مدى مالمئة احتالية التعرث، التعرض االئتاين عند التعرث ونسبة الخسارة بافراض التعرث للمراحل املختلفة.

ــة  ــتخدمني يف عملي ــراء املس ــتقاللية الخ ــاءة واس ــة اىل كف ــي، باإلضاف ــم الداخ ــة التقيي ــة وموضوعي ــدى مالمئ م

ــاب. االحتس

صحة ودقة النموذج املستخدم يف عملية احتساب الخسائر االئتانية املتوقعة.

تقييــم مــدى مالمئــة عمليــة تقديــر املــرف لحــدوث ارتفــاع يف مســتوى املخاطــر االئتانية وأســس انتقــال التعرض 

ــة  ــة مــن ناحي ــم العملي االئتــاين بــني املســتويات، للتعرضــات التــي انتقلــت بــني املســتويات، باإلضافــة اىل تقيي

التوقيــت املناســب لتحديــد الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتــان للتعرضــات االئتانيــة.

إعــادة احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للتســهيالت املتدنيــة بشــكل فــردي باإلضافــة اىل فهم اخــر التطورات 

لهــذه التعرضــات االئتانيــة مــن ناحيــة التدفقــات النقديــة واملركــز املــايل وإذا كان هنــاك أي جدولــة او هيكلة.

-

-

-

-

-

-

-

امر التدقيق الهام:

يعتــر هــذا االمــر مــن االمــور الهامــة يف عمليــة التدقيــق 

ــب احتســابه وضــع افراضــات واســتخدام  ــث يتطل حي

االدارة لتقديــرات الحتســاب مــدى ووقــت تســجيل 

ــة. ــة للتســهيالت االئتاني ــة املتوقع الخســائر االئتاني

هنالــك احتاليــة لعــدم دقــة مخصــص التــدين املســجل 

ســواء نتيجــة اســتخدام بيانــات غــر دقيقــة او اســتخدام 

االحــكام  ألهميــة  نظــراً  معقولــة.  غــر  فرضيــات 

املســتخدمة يف تصنيــف التســهيالت االئتانيــة يف مراحل 

مختلفــة وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9(، 

اعتــرت إجــراءات التدقيــق فيــا يخــص هــذا االمــر مــن 

أمــور التدقيــق الرئيســية. 

ــرف  ــة للم ــهيالت االئتاني ــد التس ــل رصي ــغ مجم بل

ــائر  ــص الخس ــي ومخص ــار عراق ــف دين 32,150,410 ال

االئتانيــة املتوقعــة 9,971,176 الــف دينــار عراقــي كــا 

يف 31 كانــون األول 2019.

االئتانيــة  الخســائر  مخصــص  سياســة  عــرض  تــم 

املتوقعــة يف السياســات املحاســبية املتبعــة ألعــداد هــذه 

القوائــم املاليــة املوحــدة يف إيضــاح 2.
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املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي لعام 2019

تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي غــر القوائــم املاليــة املوحــدة وتقريــر مدقــق 

ــا بالتقريــر الســنوي  ــا نتوقــع ان يتــم تزويدن الحســابات حولهــا. ان اإلدارة هــي املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى. انن

بتاريــخ الحــق لتقريرنــا.

ان رأينا ال يشمل املعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول املعلومات األخرى.

فيــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة، ان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات األخــرى عندمــا تصبــح متاحــة لنــا، 

بحيــث ُنقّيــم فيــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض جوهريــا مــع القوائــم املاليــة املوحــدة او مــن معرفتنــا خــالل 

عمليــة تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة.

إن تقرير االدارة متفق مع احكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل.

مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة

ــر املاليــة  ــة وفقــا ملعايــر التقاري ــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادل إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم املالي

ــن األخطــاء  ــة م ــة موحــدة خالي ــم مالي ــداد قوائ ــرضوري إلع ــة الداخــي ال ــد نظــام الرقاب ــة اىل تحدي ــة، باإلضاف الدولي

ــط. ــال أو عــن غل ــة ســواء الناتجــة عــن احتي الجوهري

كــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املــرف عــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح عــن األمــور املتعلقــة 

مببــدأ االســتمرارية مبــا يف ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية يف املحاســبة عند إعــداد القوائم املاليــة املوحــدة، إال إذا كان يف 

نيــة اإلدارة تصفيــة املــرف أو إيقــاف عملياتــه أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

إن املكلفني بالحوكمة مسؤولون عن االرشاف عى عملية إعداد التقارير املالية للمرف.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة

إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول عــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم املاليــة املوحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة 

ســواء الناتجــة عــن إحتيــال أو عــن غلــط وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا.

ان التأكيــد املعقــول هــو تأكيــد عــايل املســتوى ولكنــه ليــس ضانــة إن التدقيــق الــذي يجــري وفقــاً ملعايــر التدقيــق 

الدوليــة سيكشــف دامئــا خطــأ جوهريــا عنــد وجــوده. إن األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو غلــط ويتــم اعتبارهــا 

ــل  ــن قب ــة املتخــذة م ــرارات االقتصادي ــر عــى الق ــا تأث ــون له ــًة ميكــن ان يك ــردًة أو مجتمع ــت منف ــة، إذا كان جوهري

مســتخدمي هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.

إننــا نقــوم مبارســة االجتهــاد املهنــي واملحافظــة عــى الشــك املهني كجــزء مــن التدقيق وفقــا للمعايــر الدوليــة للتدقيق، 

وكذلــك نقــوم مبــا يي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة يف القوائــم املاليــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو غلــط، وتصميــم وتنفيــذ 	 

اجــراءات تدقيــق تســتجيب لهــذه املخاطــر والحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالمئــة توفــر أساســاً إلبــداء الــراي. 

إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكــر مــن ذلــك الناتــج عــن غلــط، ملــا قــد يتضمنــه 

االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تأكيــدات غــر صحيحــة أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخــي.

الحصــول عــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخــي املتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالمئــة للظــروف 	 

وليــس بهــدف ابــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخــي للمــرف.

تقييــم مالءمــة السياســات املحاســبية املطبقــة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية وااليضاحــات املتعلقــة بها التــي قامت 	 

االدارة. بها 

التوصــل اىل نتيجــة حــول مالءمــة اســتخدام االدارة ملبــدأ االســتمرارية يف املحاســبة، وبنــاًء عــى أدلــة التدقيــق التــي 	 

تــم الحصــول عليهــا، وفيــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك كبــرة 

حــول قــدرة املــرف عــى االســتمرار. وإذا مــا توصلنــا اىل نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة يف تقريــر 

التدقيــق إىل ايضاحــات القوائــم املاليــة املوحــدة ذات الصلــة أو تعديــل رأينــا اذا كانــت هــذه االيضاحــات غــر كافيــة. 

إن اســتنتاجاتنا مبنيــة عــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك فــإن األحداث 

او الظــروف املســتقبلية قــد تــؤدي إىل عــدم اســتمرار املــرف يف اعالــه كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام لهيــكل القوائــم املاليــة املوحــدة ومحتواهــا مبــا يف ذلــك االيضاحــات حولهــا وفيــا إذا كانــت 	 

ــي تحقــق العــرض العــادل. ــل املعامــالت واألحــداث الت ــة املوحــدة متث ــم املالي القوائ

الحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالمئــة فيــا 	 

يتعلــق باملعلومــات املاليــة عــن الرشكــة التابعــة أو 

األنشــطة التجاريــة ضمــن نطــاق املــرف إلبــداء الــرأي 

ــن  ــؤولون ع ــا مس ــدة. إنن ــة املوح ــم املالي ــول القوائ ح

التوجيــه واإلرشاف وإنجــاز عمليــة التدقيــق للمــرف. 

ــق. ــول التدقي ــا ح ــن رأين ــؤولون ع ــن مس ونح

ــا  ــة في ــني بالحوكم ــؤولني املكلف ــع املس ــل م ــا نتواص إنن

ــق  ــه ومالحظــات التدقي ــق وتوقيت ــق بنطــاق التدقي يتعل

املهمــة التــي تتضمــن أي نقــاط ضعــف مهمــة يف نظــام 

الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل 

ــق. ــة التدقي عملي

نقــوم كذلــك بتزويــد املســؤولني املكلفــني بالحوكمــة 

ــة  ــي املتعلق ــلوك املهن ــات الس ــا مبتطلب ــد التزامن ــا يفي مب

ــة  ــني بالحوكم ــؤولني املكلف ــاح للمس ــتقاللية واالفص باالس

عــن كل العالقــات واالمــور االخــرى التــي تظهــر عــى انهــا 

تؤثــر عــى اســتقالليتنا ومــا شــأنه ان يحافــظ عــى هــذه 

ــتقاللية. االس
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مــن تلــك األمــور التــي يتــم التواصــل بهــا مــع املســؤولني املكلفــني بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد األمــور االكــرث أهميــة عــى 

تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة للفــرة الحاليــة والتــي متثــل أمــور التدقيــق الهامــة. اننــا نقــدم وصــف عــن هــذه األمــور 

يف تقريــر التدقيــق اال إذا كان القانــون أو التعليــات متنــع اإلفصــاح عــن ذلــك االمــر، او يف حــاالت نــادرة جــدا و التــي 

بنــاًء عليهــا ال يتــم االفصــاح عــن ذلــك االمــر يف تقريرنــا الن العواقــب الســلبية املتوقعــة لإفصــاح قــد تفــوق املنفعــة 

العامــة الناتجــة عنــه.

تقرير حول املتطلبات القانونية 

مــن خــالل دراســتنا للســجالت املحاســبية ومراجعتنــا لطبيعــة العمليــات املرفيــة مل يتبــني لنــا مــا يشــر إىل وجــود . 1

عمليــات مرفيــة تتعلــق بغســيل األمــوال أو تلــك التــي ســاهمت بتمويــل اإلرهــاب.

بلغ معيار كفاية رأس املال %529,2. . 2

إن عمليــات مــزاد بيــع العملــة األجنبيــة التــي قــام املــرف بالدخــول بهــا لصالــح زبائــن املــرف خــالل ســنة . 3

2019 متوافقــة مــع تعليــات البنــك املركــزي العراقــي بهــذا الخصــوص حيــث قــام املــرف ببيــع 12,910,960 

ــكل دوالر أمريــيك  ــار عراقــي ل ــة مبعــدل ســعر رصف 1,197.97 دين ــة األجنبي ــع العمل دوالر مــن خــالل مــزاد بي

خــالل الســنة. وكذلــك قمنــا باســتالم تأييــد مــن البنــك املركــزي العراقــي بخصــوص عمليــات مــزاد العملــة األجنبيــة 

التــي قــام بهــا املــرف خــالل ســنة 2019.

تم االطالع عى تقارير قسم الرقابة الداخلية واالمتثال، مل تسرع انتباهنا اية امور جوهرية.. 4

أن املجموعــة الدفريــة املســتخدمة مــن قبــل املــرف متفقــة مــع متطلبــات نظــام مســك الدفاتــر وقــد تضمنــت . 5

حســب تقديرنــا تســجيل كافــة موجــودات ومطلوبــات ومــوارد واســتخدامات املــرف للســنة املاليــة.

إن عمليــة جــرد املوجــودات النقديــة متــت مــن قبــل اإلدارة وبإرشافنــا )عــى جــرد النقــد يف الفــرع الرئيــي وفــرع . 6

الواثــق وفــرع املنصــور وفــرع الخــالين وفــرع املعســكر وفــرع شــارع فلســطني( بشــكل ســليم، أمــا عمليــة جــرد 

املوجــودات الثابتــة فقــد متــت مــن قبــل اإلدارة ومبوجــب الكشــوفات املقدمــة إلينــا.

وتفضلوا بقبول وافر االحرام والتقدير،،

فراس إسامعيل قربان عيل

محاسب قانوين ومراقب حسابات 

مهند فاضل العساف

محاسب قانوين ومراقب حسابات
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48 قامئة املركز املايل املوحد

49 قامئة الدخل املوحدة

50 قامئة الدخل الشامل املوحدة

51 قامئة التغرات يف حقوق املساهمني املوحدة

52 قامئة التدفقات النقدية املوحدة

53 إيضاحات حول القوائم املالية

قامئة املحتويات
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إيضاح

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

15

2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

202,968,845

35,368,994

11,446,640

556,603

189,579,497

3,168,293

6,506,778

449,595,650

1,691

146,011,721

73,665

31,276,447

177,363,524

250,000,000

15,689,715

149,163

81,348

6,311,900

272,232,126

449,595,650

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

145,389,874

10,428,425

11,932,589

579,398

267,292,825

1,780,443

6,542,059

443,945,613

1,774

134,549,823

887,686

24,548,084

159,987,367

250,000,000

15,035,389

149,163

104,143

18,669,551

283,958,246

443,945,613

قامئة املركز 
املايل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

خضوعا لتقريرنا املرقم 169/1/5  واملؤرخ يف 12 آذار 2020

تعتر اإليضاحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )30( جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

املوجودات

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف

تسهيالت ائتانية مبارشة، صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات

ودائع املصارف

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني

رأس املال 

إحتياطي إجباري 

احتياطيات أخرى

احتياطي القيمة العادلة

أرباح مدورة

مجموع حقوق املساهمني   

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

محمد حميد دراغ الدراغ

رئيس مجلس اإلدارة

فراس إسامعيل قربان عيل

محاسب قانوين ومراقب حسابات 

نوري مزعل سعدون الدبييس

املدير املفوض

مصطفى نجم كاظم الفريجي

املدير املايل

املرف التجاري العراقي ش. م. خ

مهند فاضل العساف

محاسب قانوين ومراقب حسابات
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2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

17,056,851

)330,925(

16,725,926

1,162,065

1,050,732

608,235

19,546,958

)4,221,662(

)559,220(

)7,747,045(

)12,527,927(

7,019,031

)464,705(

6,554,326

-

6,554,326

فلس/ دينار

%26

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

18,318,116

)694,634(

17,623,482

1,302,557

-

843,397

19,769,436

)3,396,287(

)280,081(

)5,334,506(

)9,010,874(

10,758,562

925,356

11,683,918

)819,535(

10,864,383

فلس/ دينار

%43

قامئة الدخل
املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

إيرادات الفوائد

مروفات الفوائد

صايف إيرادات الفوائد

صايف إيرادات العموالت

أرباح من بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

إيرادات تشغيلية أخرى

صايف ايرادات التشغيل

تكاليف املوظفني 

اندثارات ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات

مصاريف تشغيلية أخرى

إجايل املصاريف التشغيلية

األرباح التشغيلية قبل مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

صايف )مخصص( اسرداد مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة 

الربح قبل رضيبة الدخل

رضيبة الدخل

صايف ربح السنة

ربح السهم األسايس واملخفض للسنة 

تعتر اإليضاحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )30( جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

إيضاح

17

18

19

20

21

8

22

12

13
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2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

6,554,326

)22,795(

)22,795(

6,531,531

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

10,864,383

114,561

114,561

10,978,944

قامئة الدخل
الشامل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

تعتر اإليضاحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )30( جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

صايف ربح السنة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إىل

قامئة الدخل املوحدة

التغر يف القيمة العادلة للموجودات املالية

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 6(

الدخل الشامل األخر للسنة

إجايل الدخل الشامل للسنة 
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مجموع حقوق 

املساهمني

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

283,958,246

)7,651(

283,950,595

6,531,531

-

)18,250,000(

272,232,126

مجموع حقوق 

املساهمني

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

291,808,794

)454,492(

291,354,302

10,978,944

-

-

)18,375,000(

283,958,246

إحتياطيات

أخرى

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

149,163

-

149,163

-

-

-

149,163

إحتياطيات

أخرى

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

149,163

-

149,163

-

-

-

-

149,163

أرباح

مدورة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

18,669,551

)7,651(

18,661,900

6,554,326

)654,326(

)18,250,000(

6,311,900

أرباح

مدورة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

27,718,103

)454,492(

27,263,611

10,864,383

)1,084,906(

1,463

)18,375,000(

18,669,551

إحتياطي

إجباري

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

15,035,389

-

15,035,389

-

654,326

-

15,689,715

إحتياطي

إجباري

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

13,950,483

-

13,950,483

-

1,084,906

-

-

15,035,389

إحتياطي

القيمة العادلة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

104,143

-

104,143

)22,795(

-

-

81,348

إحتياطي

القيمة العادلة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

)8,955(

-

)8,955(

114,561

-

)1,463(

-

104,143

رأس

املال

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

250,000,000

-

250,000,000

-

-

-

250,000,000

رأس

املال

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

250,000,000

-

250,000,000

-

-

-

-

250,000,000

قامئة التغرات يف 
حقوق املساهمني املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

تعتر اإليضاحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )30( جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

2019

1 كانون الثاين 2019

تعديالت االنتقال نتيجة تطبيق معيار

التقارير املالية الدويل رقم )16( 

الرصيد يف 1 كانون الثاين

2019 بعد التعديل

مجموع الدخل الشامل للسنة

تحويالت اىل االحتياطيات

مقسوم أرباح )إيضاح 16(

الرصيد يف 31 كانون األول 2019

2018

1 كانون الثاين 2018

تعديالت االنتقال نتيجة تطبيق معيار

التقارير املالية الدويل رقم )9(

رصيد 2018 بعد التعديل 

مجموع الدخل الشامل للسنة

تحويالت اىل االحتياطيات

أرباح من بيع موجودات ثابتة بالقيمة

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

األرباح املوزعة

الرصيد يف 31 كانون األول  2018
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قامئة التدفق 
النقدي املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

إيضاح

24

24

2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

6,554,326

559,220

464,705

)1,050,732(

6,527,519

1,561

18,651

11,461,898

4,623,507

)244,222(

)198,425(

-

22,190,489

)814,021(

21,376,468

)108,738,457(

146,040,000

41,467,692

)967,220(

-

77,802,015

)16,842,457(

)272,902(

)17,115,359(

82,063,124

139,647,768

221,710,892

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

11,683,918

280,081

)925,356(

-

11,038,643

)409,157(

)1,023,780(

324,575

)9,184,073(

)725,739(

598,446

8,274,000

8,892,915

)1,434,821(

7,458,094

)138,826,057(

188,209,799

-

)298,273(

2,615

49,088,084

)17,739,729(

-

)17,739,729(

38,806,449

100,841,319

139,647,768

األنشطة التشغيلية

ربح قبل الرضيبة

تعديالت لبنود:

اندثارات ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات

صايف )اسرداد( مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

أرباح من بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغر

يف املوجودات واملطلوبات

التغر يف املوجودات واملطلوبات:

النقصان )الزيادة( يف التسهيالت االئتانية املبارشة, صايف  

النقصان )الزيادة( يف املوجودات األخرى

الزيادة يف ودائع العمالء

الزيادة )النقصان( يف املطلوبات األخرى

الزيادة يف االحتياطي القانوين لدى البنك املركزي

)الزيادة( النقص يف احتياطي تأمينات خطابات الضان لدى البنك املركزي

ودائع ذات استحقاق اكرث من 3 أشهر

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغـيلية قبل الرضيبة

رضيبة الدخل املدفوعة

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغـيلية 

األنشطة االستثارية

رشاء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

إستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

املتحصل من بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

رشاء ممتلكات ومعدات

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل االَخر

صايف التدفق النقدي من األنشطة االستثارية

األنشطة التمويلية

أرباح أسهم مدفوعة

االيجار املدفوع خالل السنة

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

تعتر اإليضاحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )30( جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة

31 كانون األول 2019

1

2

ــرف  ــال امل ــن رأس م ــك 75% م ــذي ميل ــة األم”( وال ــن )“الرشك ــد- بحري ــي املتح ــك األه ــاً للبن ــرف تابع ــر امل يعت

ــة األم. ــدة للرشك ــة املوح ــم املالي ــع القوائ ــرف م ــدة للم ــة املوح ــم املالي ــد القوائ ــم توحي )2018: 75%(، ويت

ميتلــك املــرف 100% )2018 : 100%( يف رشكــة تابعــة، رشكــة األهــي املتحــد للوســاطة يف بيــع ورشاء األوراق املاليــة 

ــة هــي النشــاط  ــر الوســاطة املالي ــخ 3 متــوز 2008. تعت ــراق بتاري ــة يف الع ــم تســجيل الرشك ــة”(. ت ــة التابع )“الرشك

ــه يطلــق عليهــم تســمية )“املــرف”(. الرئيــي للرشكــة. إن البنــك والرشكــة التابعــة ل

2.2 أسس توحيد القوائم املالية املوحدة

تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للمــرف والرشكــة التابعــة لــه )رشكــة األهــي املتحــد للوســاطة يف 

بيــع ورشاء األوراق املاليــة( والخاضعــة لســيطرته كــا يف 31 كانــون األول 2019 حيــث أن لــدى املــرف القــدرة عــل 

التحكــم بالسياســات املاليــة والتشــغيلية للرشكــة التابعــة لغــرض الحصــول عــى املنافــع مــن أنشــطتها. تــم اســتبعاد 

كافــة األرصــدة واملعامــالت وااليــرادات واملروفــات بــني املــرف والرشكــة التابعــة عنــد التوحيــد. تــم إعــداد القوائــم 

ــال  ــغ رأس امل ــة.  يبل ــبية ثابت ــع سياســات محاس ــون املــرف يتب ــس الســنة ك ــة لنف ــة التابع ــة الخاصــة بالرشك املالي

املدفــوع للرشكــة التابعــة 200,000 ألــف دينــار عراقــي )2018: 200,000 ألــف دينــار عراقــي( والــذي ميلــك املــرف 

ــه كــا يف 31 كانــون األول 2019 )2018: %100(. نســبة 100% من

ــة التابعــة  ــة للرشك ــم املالي ــد القوائ ــم توحي ــة التابعــة .ت ــة هــو النشــاط الرئيــي للرشك االســتثار يف الوســاطة املالي

بالكامــل مــن تاريــخ متلكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليــاً انتقــال ســيطرة املــرف عــى الرشكــة التابعــة حتــى 

تاريــخ فقــدان املــرف لتلــك الســيطرة.

ــركة  ــو شـ ــرف”( ه ــي )“امل ــاري العراق ــرف التج إن امل

مســــاهمة خاصـــــة عراقيــة يقــوم بتقديــم خدمــات مالية 

ومرفيــة لالفــراد والــرشكات يف العــراق. تأســـــس املــرف 

ــع  ــم جمي ــوم املــرف بتقدي ــخ 11 شــباط 1992، يق بتاري

ــة بنشــاطه مــن خــالل  ــة املتعلق ــة واملالي األعــال املرفي

فروعــه العــرش املوزعــة يف بغــداد والبــرة والنجــف. يقــع 

الفــرع الرئــي للمــرف يف بغــداد – شــارع الســعدون.

معلومات عامة 

أسس االعداد

والسياسات املحاسبية 

1.2 أسس إعداد القوائم املالية 

تــم اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للمــرف وفقــاً 

ــرات  ــة والتفس ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي للمعاي

ــة  ــة الدولي ــر املالي ــة تفســرات التقاري ــن لجن الصــادرة ع

ــة. ــبة الدولي ــر املحاسـ ــس معاي ــن مجل ــة ع املنبثق

تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للمــرف وفقــاً ملبــدأ 

ــة  ــة بالقيم ــودات مالي ــتثناء موج ــة بإس ــة التاريخي التكلف

العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة والتي 

ــة. تعــرض  ــم املالي ــخ القوائ ــة بتاري ــر بالقيمــة العادل تظه

القوائــم املاليــة املوحــدة بالدينــار العراقــي، وتــم تقريــب 

ــداه  ــا ع ــي وم ــار عراق ــف دين ــرب أل ــغ الق ــع املبال جمي

فقــد متــت اإلشــارة اليــه. إن الدينــار العراقــي هــو العملــة 

الرئيســية للمــرف ورشكتــه التابعــة.
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3.2 املعاير والتفسرات الجديدة

الصادرة ولكن غر مطبقة بعد

فيــا يــي معايــر وتفســرات صــادرة ولكنهــا غــر إلزاميــة 

بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم املاليــة املوحــدة 

ــاه. ــة أدن ــي مدرج ــرف وه للم

ينــوي املــرف تطبيــق تلــك املعايــر، حيثــا ينطبــق ذلك، 

عندمــا تصبــح إلزامية. 

إصــالح ســعر الفائــدة املرجعــي )التعديــالت التــي 	 

ــر املاليــة  ــار الــدويل إلعــداد التقاري أدخلــت عــى املعي

ــم  ــة رق ــر املالي ــدويل إلعــداد التقاري ــار ال ــم 9 واملعي رق

ــد 1  ــة يف أو بع ــنوية املبتدئ ــرات الس ــي للف 7( - إلزام

ــاين 2020. ــون الث كان

ومــن املتوقــع أن يتوقــف اســتخدام ســعر الفائــدة 

ــنة  ــة س ــع نهاي ــور م ــط يف ليب ــايل املرتب ــي الح املرجع

2021. وذلــك مــن أجــل تخفيــف أوجــه عــدم التيقــن 

الــذي قــد يحدثــه هــذا التغيــر عــى عمليــة احتســاب 

عالقــات التحــوط التــي تســتند عــى املعيــار املرجعــي 

ليبــور، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الــدويل إصــالح 

عــى ســعر الفائــدة املرجعــي وذلــك بإدخــال تعديــالت 

ــم 9  ــة رق ــر املالي ــداد التقاري ــدويل إلع ــار ال ــى املعي ع

ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم 39 واملعيــار الــدويل 

إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 7، والتــي تتضمــن أساســاً 

عــى عــدداً مــن اإلعفــاءات، والتــي تســمح للمنشــآت 

املبلغــة باالســتمرار يف احتســاب عالقــات التحــوط عــى 

أســاس ســعر الفائــدة املرجعــي الحــايل املرتبــط يف ليبــور.

تعريــف املــادي )التعديــالت التــي أدخلــت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 1 ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم 8( - 	 

إلزامــي للفــرات الســنوية املبتدئــة يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2020. 

تعريــف األعــال التجاريــة )التعديــالت التــي أدخلــت عــى املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 3( - إلزامــي 	 

للفــرات الســنوية املبتدئــة يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2020. 

ال يتوقــع املــرف أي تأثــر جوهــري عــى املركــز املــايل ونتائــج املــرف، ناتجــة عن تطبيــق املعايــر والتعديــالت املذكورة 

أعاله.

4.2 التغر يف السياسات املحاسبية

إن السياســات املحاســبية املتبعــة يف اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت يف اعــداد القوائــم 

املاليــة الســنوية للمــرف للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2018، باســتثناء أن املــرف قــام بتطبيــق املعايــر 

ــاين 2019: ــون الث ــن 1 كان ــدأً م ــة ب ــالت التالي والتعدي

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 املتعلق بعقود اإليجار

يحــل املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 16 محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 17 املتعلــق بعقــود اإليجــار 

وتفســر لجنــة تفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 4 املتعلــق بتحديــد مــا إذا كان الرتيــب مــا يحتــوي عــى عقــد 

اإليجــار وتفســر لجنــة تفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 15 املتعلــق بعقــود التأجــر التشــغيلية – الحوافز وتفســر 

لجنــة تفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 27 املتعلــق بتقييــم جوهــر املعامــالت التــي تأخــذ الشــكل القانــوين لعقــد 

اإليجــار. يحــدد املعيــار املبــادئ الخاصــة باإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح لعقــود اإليجــار ويتطلب من املســتأجرين 

احتســاب كافــة عقــود اإليجــار مبوجــب منــوذج منفــرد مــدرج يف قامئــة املركــز املــايل.

ــة  ــن عملي ــري ع ــكل جوه ــم 16 بش ــر رق ــداد التقاري ــدويل إلع ــار ال ــب املعي ــر مبوج ــاب املؤج ــة احتس ــر عملي مل تتغ

االحتســاب املحــددة مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 17. سيســتمر املؤجــرون يف تصنيــف كافــة عقــود اإليجــار 

باســتخدام مبــادئ ماثلــة كــا يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 17. وبالتــايل، فــإن املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة 

رقــم 16 ليــس لــه أيــة تأثــر عــى عقــود اإليجــار عندمــا يكــون املــرف هــو املؤجــر. 

عنــد تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 16، قــام املــرف بتطبيــق نهــج منفــرد لإثبــات والقيــاس لكافة 

عقــود اإليجــار، التــي تكــون فيهــا هــي املســتأجر، بإســتثناء عقــود اإليجــار القصــرة األجــل وعقــود إيجــار املوجــودات 

منخفضــة القيمــة. قــام املــرف بإثبــات التزامــات عقــود اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجار وحــق اســتخدام املوجودات 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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 كانون الثاين 2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

747,539

)16,630(

730,909

738,560

738,560

)7,651(

)7,651(

730,909

ــام  ــية. ق ــودات األساس ــتخدام املوج ــق اس ــل ح ــي متث الت

املــرف بتطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة 

رقــم 16 باســتخدام الطريقــة باألثــر الرجعــي املعــدل عنــد 

تطبيــق املعيــار بتاريــخ التطبيــق املبــديئ يف 1 كانــون الثاين 

2019 وبالتــايل، لــن يتــم إعــادة عــرض معلومــات املقارنــة. 

ــة  ــة االنتقالي ــيلة العملي ــتخدام الوس ــرف اس ــار امل اخت

ــار فقــط عــى العقــود التــي  التــي تســمح بتطبيــق املعي

ــق  ــار تطب ــود إيج ــا عق ــى أنه ــبقاً ع ــا مس ــم تحديده ت

معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 17 وتفســر لجنــة تفســرات 

التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 4 يف تاريــخ التطبيــق املبديئ.

قــام املــرف بإثبــات حــق اســتخدام املوجــودات الــذي ميثــل حــق اســتخدام املوجــودات األساســية ضمــن املمتلــكات 

واملعــدات والتزامــات عقــود اإليجــار املقابلــة لتســديد مدفوعــات اإليجــار ضمــن املطلوبــات األخــرى. بلــغ حق اســتخدام 

املوجــودات والتزامــات عقــود اإليجــار املســجلة كــا يف 1 كانــون الثــاين 2019: 747,539 الــف دينــار عراقــي  و738,560 

الــف دينــار عراقــي عــى التــوايل، والتأثــر عــى األربــاح املــدورة: 7,651 الــف دينــار عراقــي. عنــد قيــاس التزامــات عقــود 

اإليجــار، يقــوم املــرف بخصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقــراض اإلضــايف البالــغ 8% يف 1 كانــون الثــاين 

2019. بلغــت تكاليــف عقــود اإليجــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 واملتعلقــة بحــق اســتخدام املوجــودات 

224,838 الف دينار عراقي وتم إدراجها ضمن مروفات االستهالك. 

يف مــا يــي أثــر تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 16 عــى قامئــة املركــز املــايل املوحــدة كــا يف 1 

كانــون الثــاين 2019:

املوجودات

ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

املوجودات األخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات األخرى

مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني 

األرباح املدورة

مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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5.2 ملخص السياسات املحاسبية الهامة

ــداد  ــة يف اع ــبية املتبع ــات املحاس ــاه السياس ــدرج ادن ن

القوائــم املاليــة املوحــدة والتــي تــم اتباعهــا بشــكل 

ــت. ثاب

ترجمة العمالت األجنبية

يتــم تســجيل املعامــالت بالعمــالت األجنبيــة مبدئيــا 

بأســعار الــرف الســائدة يف تاريــخ املعاملــة.

يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــالت 

األجنبيــة إىل العملــة الرئيســية بأســعار الــرف الســائدة 

جميــع  تــدرج  حيــث  املــايل.   املركــز  بيــان  بتاريــخ 

الفروقــات إىل »إيــرادات تشــغيلية أخــرى« يف قامئــة 

ــدة. ــل املوح الدخ

ــها  ــم قياس ــي يت ــة الت ــر النقدي ــود غ ــل البن ــم تحوي يت

ــعار  ــتخدام أس ــة باس ــة أجنبي ــة بعمل ــة التاريخي بالتكلف

الــرف كــا يف تواريــخ املعامــالت املبدئيــة.  حيــث يتــم 

تحويــل البنــود غــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة 

الــرف  أســعار  باســتخدام  أجنبيــة  بعملــة  العادلــة 

الســائدة يف التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة 

ــة. العادل

األدوات املالية

ــديئ  ــات املب ــد اإلثب ــة عن ــف األدوات املالي ــد تصني يعتم

عــى الغــرض الــذي مــن أجلــه تــم اقتنــاء األدوات 

ــع األدوات  ــات جمي ــم إثب ــا. يت ــى خصائصه ــة وع املالي

املاليــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إىل البنــود 

ــاح أو  ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــر املدرج غ

ــي تنســب  ــة الت ــا تكاليــف املعامل الخســائر تضــاف إليه

مبــارشًة إىل اقتناؤهــا أو إصدارهــا. يتــم إطفــاء العــالوات 

تاريــخ  حتــى  منتظمــة  أســس  عــى  والخصومــات 

ــي  ــدة الفع ــعر الفائ ــة س ــتخدام طريق ــتحقاقها باس اس

وترحــل إىل دخــل الفوائــد أو مروفــات الفوائــد، حســب 

ــال.  ــى الح مقت

أ( تاريخ االعرتاف 

جميــع املشــريات واملبيعــات »العاديــة« للموجــودات املاليــة يتــم إثباتهــا يف تاريــخ التســوية، وهــو التاريــخ الــذي 

يلتــزم فيــه املــرف بتســليم أو توصيــل املوجــود. املشــريات أو املبيعــات العاديــة هــي تلــك التــي تتعلــق بــرشاء أو 

بيــع املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــالل اإلطــار الزمنــي املنصــوص عليــه عامــًة يف القوانــني 

أو حســب أعــراف الســوق.

ب(  التسهيالت االئتامنية املبارشة

التســهيالت االئتانيــة املبــارشة هــي موجــودات ماليــة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وتواريــخ اســتحقاق 

ثابتــة وال يتــم تداولهــا يف الســوق النشــطة. بعــد اإلثبــات املبــديئ، يتــم الحقــاً قيــاس التســهيالت االئتانيــة املبــارشة 

بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعــي، بعــد خصــم أي مبالــغ تــم شــطبها ومخصــص الخســائر 

االئتانيــة املتوقعــة والفوائــد املعلقــة. يتــم إثبــات الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة تلــك املوجــودات يف قامئــة 

الدخــل املوحــدة ضمــن »مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة » وحســاب مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة 

يف امليزانيــة املوحــدة. يتــم احتســاب التكلفــة املطفــأة باألخــذ يف االعتبــار أي عــالوات أو خصومــات مــن االقتنــاء 

والرســوم التــي تعتــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعــي. يتــم تضمــني اإلطفــاء ضمــن »إيــرادات الفوائــد« 

يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت الناشــئة عــن االئتــان الغــر عامــل عنــد انخفــاض قيمــة القــروض وفقــاً لتعليــات 

البنــك املركــزي العراقــي. 

ج(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل االَخر

ــتثارات يف أدوات  ــر االس ــامل االَخ ــل الش ــة الدخ ــالل قامئ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات املالي ــن املوج تتضم

حقــوق امللكيــة التــي لــن يتــم بيعهــا يف املســتقبل القريــب. كــا يتــم إثبــات هــذه املوجــودات عنــد الــرشاء بالقيمــة 

العادلــة مضافــاً إليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة العادلــة، ويظهــر التغيــر يف القيمــة العادلــة 

يف قامئــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة املوحــدة مبــا فيــه التغــر يف القيمــة العادلــة الناتــج عــن 

تســجيل فروقــات تحويــل بنــود املوجــودات غــر النقديــة بالعمــالت االجنبيــة، ويف حــال بيــع هــذه املوجــودات أو 

جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك يف قامئــة الدخــل الشــامل املوحــدة، وضمــن حقــوق 

امللكيــة املوحــدة. ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجــودات املباعــة مبــارشة اىل األربــاح والخســائر املــدورة 

وليــس مــن خــالل قامئــة الدخــل املوحــدة. ال تخضــع هــذه املوجــودات الختبــار خســائر التــدين. كــا يتــم االعــراف 

بايــرادات األربــاح ضمــن قامئــة الدخــل املوحــدة.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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د(  موجودات مالية بالتكلفة املطفأة 

يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة 

ــا  ــوذج اعاله ــاَ لنم ــرف وفق ــدف ادارة امل ــي ته الت

االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن اصــل الديــن والفائــدة 

ــم. ــن القائ ــد الدي عــى رصي

يتــم قيــاس هــذه املوجــودات عنــد الــرشاء بالقيمــة 

ــاء ويتــم االطفــاء  ــاَ أليهــا مصاريــف االقتن ــة مضاف العادل

باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة مطروحــاً منهــا 

مخصــص التــدين؛ ويتــم قيــد اي تــدين يف قيمتهــا يف قامئــة 

ــدة.  ــل املوح الدخ

انخفاض قيمة املوجودات املالية

ــة للخســائر  إن احتســاب املــرف للمخصصــات املتوقع

االئتانيــة هــي نتائــج النــاذج املتضمنــة عــى عــدد مــن 

االفراضــات األساســية املتعلقــة باختيار املدخــالت املتغرة 

والرابــط املتبــادل بينهــا. يعكــس منــوذج انخفــاض قيمــة 

ــع  ــة لجمي ــة الحالي ــة القيم ــة املتوقع ــائر االئتاني الخس

النقــدي املتعلقــة بأحــداث حــدوث  حــاالت العجــز 

التعــرث يف الســداد إمــا )1( عــى مــدى االثنــي عــرش شــهراً 

التاليــة أو )2( عــى مــدى العمــر املتوقــع لــأداة املاليــة 

تبعــاً لتدهــور االئتــان اعتبــاراً مــن تاريــخ االثبــات 

املبــديئ. يعكــس مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة 

نتائــج غــر متحيــزة ونتائــج االحتــاالت املرجحــة والتــي 

تأخــذ يف االعتبــار ســيناريوهات متعــددة تســتند إىل 

ــة. ــة وُمدَعم ــات معقول توقع

احتاليــة  مــن  املتوقعــة  االئتانيــة  الخســائر  تنتــج 

حــدوث التعــرث يف الســداد )PD( وقيمــة التعــرض للتعــرث 

ــرث  ــدوث التع ــة ح ــارة يف حال ــداد )EAD( والخس يف الس

ــرث يف  ــدوث التع ــة ح ــل احتالي ــداد )LGD(. متث يف الس

الســداد احتاليــة تعــرث املقــرض يف ســداد التزاماتــه 

املاليــة، إمــا عــى مــدى االثنــي عــرشاً شــهر القادمــة أو 

عــى مــدى العمــر املتبقــي لاللتــزام. إن قيمــة التعــرض للتعــرث يف الســداد هــو تقديــر للتعــرض للتعــرث يف الســداد يف 

تاريــخ مســتقبي ، باألخــذ يف االعتبــار التغــرات املتوقعــة يف التعرضــات املمولــة بعــد تاريــخ إعــداد التقريــر املاليــة 

ــد قيمــة التعــرض للتعــرث يف الســداد  ــم تحدي ــم . يت ــغ األصــي القائ ــدة عــى املبل ــغ األصــي والفائ ــك املبل مبــا يف ذل

للتعرضــات غــر املمولــة مبــا يف ذلــك االرتباطــات غــر املســحوبة مــن خــالل وقــع خــرة التحليــل الســلويك وعوامــل 

التحويــل االئتــاين التنظيميــة. تحــدد الخســارة يف حالــة حــدوث التعــرث يف الســداد الخســارة املحتملــة مــن التعــرض 

يف حالــة التعــرث يف الســداد. تتمثــل املحــددات الرئيســية للخســارة يف حالــة حــدوث التعــرث يف الســداد، مــن بــني أمــور 

ــرة  ــة وف ــات الخســارة الخارجي ــات وبيان ــن القطاع ــكل قطــاع م ــات االســرداد / الخســارة الســابقة ل أخــرى، يف بيان

ــل أخــرى. ــة وعوام ــات التنظيمي ــدل الخصــم والتوجيه ــة ومع االســرداد املتوقع

 

يقيــس منــوذج انخفــاض القيمــة مخصصــات الخســائر االئتانيــة املتوقعــة باســتخدام نهــج مــن ثــالث مراحــل يســتند 

إىل مــدى تدهــور االئتــان منــذ منحــه كــا هــو موضــح أدنــاه: 

 

ــة املتوقعــة عــى مــدى  ــادل الخســائر االئتاني ــغ يع ــة مببل ــات مخصــص الخســارة االئتاني ــاس وإثب ــة 1 – قي املرحل

ــع  ــر جمي ــديئ. تعت ــا املب ــذ إثباته ــة بشــكل جوهــري من ــد مخاطرهــا االئتاني ــي مل تزي ــة الت ــأدوات املالي 12 شــهراً ل

ــاً لسياســة املــرف مبوجــب افراضــات املخاطــر  ــة 1 وفق املوجــودات ذات الدرجــة االســتثارية هــي ضمــن املرحل

ــر  ــاً )غ ــة للنقــض( أو 60 يوم ــاً )قابل ــد اســتحقاقها 30 يوم ــي تتجــاوز موع ــة املنخفضــة، إال يف الحــاالت الت االئتاني

ــة للنقــض(. قابل

املرحلــة 2 – إذا زادت املخاطــر االئتانيــة بشــكل جوهــري مــن إثباتهــا املبــديئ، )ســواًء تــم تقييمهــا عــى أســاس فــردي 

أو جاعــي(، ومــن ثــم فإنهــا تقيــس وتثبــت مخصــص الخســارة االئتانيــة مببلــغ يعــادل الخســائر االئتانيــة املتوقعــة 

عــى مــدى العمــر. تتمثــل الدوافــع الرئيســية باعتبــار املوجــود بأنــه ضمــن املرحلــة 2 وفقــاً لسياســة املــرف فيــا 

: يي

ــاً 	  ــم تلقائي ــف بشــكل جوهــري، يت ــا يتدهــور التغــر يف التصني ــا. حيث ــذ منحه ــف املخاطــر من التغــرات يف تصني

ــة 2. ــة إىل املرحل ــأة للموجــودات املالي ــة املطف ــل التكلف ترحي

ــاًء عــى قــرار لجنــة 	  عــدد األيــام التــي فــات موعــد اســتحقاقها )30 يومــاً - قابلــة للنقــض( خاضعــة للموافقــة بن

ــة للنقــض(. ــر املاليــة رقــم 9؛ 60 يومــاً )غــر قابل ــار الــدويل إلعــداد التقاري العمــل التابعــة للمعي

التأخر يف املراجعات االئتانية أو حل االستثناءات االئتانية التي تخضع لقرار لجنة العمل.	 

ضعف محدد يف القطاع أو البلد الذي يخضع لقرار لجنة العمل.	 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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5.2 ملخص السياسات املحاسبية الهامة

انخفاض قيمة املوجودات املالية  )يتبع(

أي مــؤرشات محــددة أخــرى مبــا يف ذلــك معلومــات 

ــد ال  ــة أو جه ــدون تكلف ــة ب ــتقبلية املتاح ــرة املس النظ

مــرر لهــا فيــا يتعلــق بامللتــزم أو التعــرض عــى ســبيل 

املثــال ال الحــر، املتأخــرات مــع املقرضــني اآلخريــن 

ــل  ــن قب ــزم م ــد امللت ــة ض ــة املرفوع ــاوى القضائي والدع

املقرضــني / الدائنــني اآلخريــن والتغــرات الســلبية يف 

ــدد  ــك، وتح ــا إىل ذل ــايل وم ــأداء امل ــوق ل ــؤرشات الس م

لجنــة العمــل بــأن هــذا ميثــل تدهــوراً جوهريــاً يف جــودة 

ــك. ــا إىل ذل ــان وم االئت

 

ــد  ــي توج ــة الت ــني األدوات املالي ــم تضم ــة 3 – يت املرحل

ــم  ــي يت ــة والت ــاض القيم ــي النخف ــل موضوع ــا دلي لديه

ائتانيــاً يف هــذه  القيمــة  بأنهــا منخفضــة  اعتبارهــا 

املرحلــة. عــى غــرار املرحلــة 2، فــإن مخصــص الخســارة 

ــى  ــة ع ــة املتوقع ــائر االئتاني ــمل الخس ــة يش االئتاني

ــر. ــدى العم م

إدراج معلومات النظرة املستقبلية

يــدرج املــرف معلومــات النظــرة املســتقبلية يف كل مــن 

تقيياتــه لتحديــد مــا إذا زادت املخاطــر االئتانيــة لأداة 

بشــكل جوهــري منــذ إثباتهــا املبــديئ وقياســها لتوقيــت 

ــرث يف  ــدوث التع ــة ح ــددة الحتالي ــة مح دورة اقتصادي

الســداد. قــام املــرف بإجــراء تحليــل مــن وقــع خرتــه 

وحــدد املتغــرات االقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر عــى 

املخاطــر االئتانيــة والخســائر االئتانيــة املتوقعــة. يتــم 

ــة املتوقعــة عــى العالقــات  ــق املتغــرات االقتصادي تطبي

املتدهــورة لتحديــد التوقيــت لــدورة اقتصاديــة محــددة 

الحتاليــة حــدوث التعــرث يف الســداد. تتضمــن العوامــل 

االقتصاديــة الكليــة التــي تــم أخذهــا يف االعتبــار عــى املتغــرات املتعلقــة بالنفــط وإجــايل الناتــج املحــي والبطالــة 

ــات  ــك أي توقع ــا يف ذل ــات مب ــات واالفراض ــة للمنهجي ــورة منتظم ــة بص ــراء مراجع ــم إج ــة. يت ــؤرشات العقاري وامل

لأوضــاع االقتصاديــة املســتقبلية.

تعريف التعرث يف السداد

ــة املتوقعــة حول ما إذا کانت منخفضــة القيمــة  ــاس الخســائر االئتاني یتم فحــص الموجودات المالیة اليت تخضــع لقي

ائتانيــاً. قــد يتضمــن الدليــل املوضوعــي الــذي يثبــت بــأن املوجــودات املاليــة منخفضــة القيمــة ائتانيــاً عــى خــرق 

للعقــد، مثــل التعــرث يف الســداد أو العجــز عــن ســداد الفائــدة عــى املبلــغ األصــي القائــم أو مدفوعــات عــى املبلــغ 

األصــي أو مــؤرشات عــى أنــه مــن املحتمــل بــأن املقــرض ســيعلن إفالســه أو إعــادة تنظيــم مــايل جوهــري آخــر أو 

ــل  ــن املوجــودات مث ــة م ــق مبجموع ــا تتعل ــن مالحظته ــي ميك ــات أخــرى الت ــاء الســوق النشــطة أو أي معلوم اختف

ــط  ــي ترتب ــة الت ــع املقرضــني أو الجهــات املصــدرة يف املــرف أو الــرشوط االقتصادي التغــرات الســلبية يف وضــع دف

بالتعــرث يف الســداد يف املــرف. يــواصل المرصف سیاستــه المتعلقة بمعالجة األدوات المالیة كمنخفضــة القيمــة ائتمانيــاً 

ضمن فئة المرحلة 3 عندما تكــون املدفوعــات عــى املبلــغ األصــي أو الفائــدة عــى املبلــغ األصــي القائــم متأخرة عنــد 

ــداد لمدة 90 یوماً أو أکثر. الس

یتم شطــب الموجودات المالیة بعد إجراء جمیع أنشطة إعادة الهيكلــة والتحصيــل وال يوجــد هنــاك احتمال واقعي 

لالسترداد.

استبعاد املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

املوجودات املالية

يســتبعد األصــل املــايل )أو جــزء مــن األصــل املــايل أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة ماثلــة حيثــا كان ذلــك 

مناســباً( عندمــا:

ينقيض الحق يف استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو	 

يحتفــظ املــرف بالحــق يف اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولكــن باملقابــل تتحمــل التزامــاً بدفــع التدفقــات 	 

النقديــة بالكامــل دون تأخــر مــادي إىل طــرف ثالــث مبوجــب ترتيــب »القبــض والدفــع«؛ أو

عندمــا )أ( يقــوم بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لأصــل أو )ب( مل يقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطر 	 

واملزايــا الهامــة لأصــل ولكنــه حــول الســيطرة عــى هــذا األصل.

املطلوبات املالية

ــه. عنــد اســتبدال  ــات أو الغــاؤه أو انقضــاء أجل ــزام املرتبــط باملطلوب ــزام املــايل عنــد اإلعفــاء مــن االلت يســتبعد االلت

التــزام مــايل بآخــر مــن نفــس جهــة التمويــل ووفقــاً لــرشوط مختلفــة بشــكل جوهــري، أو يف حالــة التعديــل الجوهــري 

ــزام  ــزام األصــي وتحقــق اللت ــزام الحــايل، يتــم التعامــل مــع هــذا التبديــل أو التعديــل كاســتبعاد لاللت يف رشوط االلت

جديــد.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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تحديد القيمة العادلة

إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة املتداولــة يف أســواق 

نشــطة بتاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة مبنيــة عــى 

أســعار الســوق املتداولــة أو أســعار التاجــر )ســعر الطلب 

ــة األجــل وســعر العــرض للمراكــز قصــرة  للمراكــز طويل

األجــل(، دون أي خصــم لتكاليــف املعاملــة املاليــة.

ــر املدرجــة  ــة األخــرى غ ــع األدوات املالي بالنســبة لجمي

يف ســوق نشــط، يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام 

ــاذج  ــتخدام الن ــا اس ــا فيه ــبة مب ــم مناس ــاليب تقيي أس

الحســابية، املقارنــة مــع أدوات ماليــة ماثلــة التــي 

لهــا أســعار يف الســوق النشــط ولكــن عندمــا تكــون 

بيانــات الســوق النشــط غــر متوفــرة يتــم اســتخدام 

ــة. إن  ــة العادل ــول إىل القيم ــل الوص ــن أج ــات م الفرضي

هــذه الفرضيــات تتضمــن االعتبــارات الخاصــة بالســيولة 

وكذلــك املدخــالت مثــل التقلــب للمشــتقات املاليــة 

ــة االجــل ومعــدالت الخصــم ومعــدالت الدفعــات  طويل

املقدمــة ومعــدالت التعــرث للســندات امُلدعمــة بإصــول.

التقاص االدوات املالية

يتــم إجــراء تقــاص بــني املوجــودات املاليــة واملطلوبــات 

املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل 

املوحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الــرشوط القانونيــة امللزمــة، 

ــاص  ــاس التق ــى أس ــديدها ع ــم تس ــا يت ــك عندم وكذل

أو يكــون تحقــق املوجــودات وتســديد املطلوبــات يف 

ــام  ــکل ع ــال بش ــو الح ــذا ه ــس ه ــت. ولی ــس الوق نف

ــم عــرض  ــايل، یت ــات املقاصــة الرئیســیة، وبالت مــع اتفاقی

املوجــودات واملطلوبــات ذات الصلــة باألجــايل يف قامئــة 

ــايل املوحــدة. ــز امل املرک

الضامنات املالية

ــات  ــادات املســتندية خطاب ــي تشــتمل عــى االعت ــة والت ــات املالي ــح الضان يتضمــن النشــاط الجــاري للمــرف من

الضــان وخطابــات القبــول. يتــم االعــراف بالضانــات املاليــة بشــكل اويل يف القوائــم املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة 

ضمــن »املطلوبــات األخــرى«. بعــد االعــراف االويل، يتــم قيــاس التزامــات املــرف باالقســاط املطفــأة او افضــل تقديــر 

للتكاليــف املطلوبــة لتســوية االلتزامــات املاليــة الناجمــة عــن الضــان ايهــا اعــى.

ــص  ــايف مخص ــت »ص ــدة تح ــل املوح ــة الدخ ــة يف قامئ ــات املالي ــة بالضان ــات املتعلق ــادة بااللتزام ــم ادراج أي زي يت

الخســائر االئتانيــة املتوقعــة«. يتــم االعــراف باالقســاط املســتلمة يف قامئــة الدخــل املوحــدة تحــت »صــايف أيــرادات 

العمــوالت« بطريقــة القســط الثابــت عــى عمــر الضــان.

يتــم احتســاب مخصــص الخســارة املتوقعــة عــى الضانــات املاليــة عــى أســاس املدفوعــات املتوقعــة لتعويــض حامــل 

العقــد بعــد خصــم أيــة مبالــغ يتوقــع املــرف اســردادها.

االعرتاف بااليرادات واملرصوفات

يتــم االعــراف بااليــراد طاملــا ان هنــاك منفعــة اقتصاديــة ســتتحقق للمــرف وانــه ميكــن قياســه بشــكل موثــوق. يتــم 

اســتيفاء املعايــر ادنــاه قبــل االعــراف بااليــراد:

الفائدة والدخل املشابه واملروف	 

ــدة  ــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة وفــق طريقــة الفائ ــة لكافــة األدوات املالي ــة والدائن ــد املدين ــم تســجيل الفوائ يت

ــة او الخارجــة عــن هــذه  ــة التــي مــن خاللهــا يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة الداخل الفعال

ــي مــى عــى  ــد الت ــم اســتبعاد الفوائ ــة. يت ــات املالي ــة للموجــودات واملطلوب ــة الدفري ــن صــايف القيم األدوات م

اســتحقاقها 90 يــوم او اكــرث مــن الفوائــد الدائنــة عــى التســهيالت االئتانيــة املبــارشة املتعــرثة واملوجــودات املاليــة 

األخــرى وال يتــم االعــراف بهــا ضمــن قامئــة الدخــل املوحــدة.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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5.2 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

االعرتاف بااليرادات واملرصوفات )يتبع(  

إيرادات العموالت	 

ــزأ  ــزء ال يتج ــان كج ــوم االئت ــع رس ــل م ــم التعام يت

ــم  ــة ويت ــأدوات املالي ــة ل ــدة الفعال ــدل الفائ ــن مع م

االعــراف بهــا عــى مــدار عمرهــا، إال عندمــا يتــم بيــع 

املخاطــر األساســية إىل طــرف ثالــث يتــم فيــه االعــراف 

بهــا فــورًا. يتــم احتســاب الرســوم أو الرســوم املرتبطــة 

ببعــض التزامــات األداء عنــد الوفــاء بتلــك االلتزامــات. 

يتــم االعــراف بإيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى 

عنــد اســتحقاقها.

ايراد أرباح األسهم	 

يتم االعراف بااليراد عند نشوء حق للمرف باستالم األرباح.

النقد وما يف حكمه 

يتضمــن النقــد ومــا يف حكمــه كــا هــو مذكــور يف قامئــة التدفقــات النقديــة مــن النقــد، األرصــدة لــدى البنــك املركــزي، 

األرصــدة لــدى املصــارف واملؤسســات املرفيــة، وتنــزل ودائــع املصــارف واملؤسســات املرفيــة التــي تســتحق خــالل 

مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ املنــح.

املمتلكات واملعدات

تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة التاريخيــة بعــد تنزيــل االندثــار املراكــم وخســائر التــدين املراكمــة إن وجــدت. 

يتــم معالجــة التغيــرات يف العمــر اإلنتاجــي املتوقــع بواســطة تغيــر فــرة أو طريقــة االندثــار حســب الحاجــة ويتــم 

معاملتهــا كتغــر يف السياســات املحاســبية. 

يتــم إحتســاب االندثــار )بإســتثناء األرايض حيــث أن األرايض ال تندثــر(  باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وفقــاً للعمــر 

اإلنتاجــي املتوقــع كــا يي:

 مباين

 االت ومعدات

 وسائط نقل

 أثاث 

 أجهزة حاسوب/ أنظمة ألكرونية

العمر اإلنتاجي

)سنوات(

20 

5 

5 

5 

5 
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يتــم شــطب أي بنــد مــن املمتلــكات واملعــدات وأي 

أجــزاء جوهريــة منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم 

وجــود منفعــة اقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدام األصــل 

ــح أو خســارة ناتجــة  ــد أي رب ــم قي ــه. يت ــص من أو التخل

ــرادات التشــغيلية األخــرى«  عــن شــطب األصــل يف »اإلي

ــل  ــة الدخ ــرى« يف قامئ ــغيلية األخ ــات التش أو »املروف

ــا اســتبعتد االصــل ــم فيه ــي ت املوحــدة يف الســنة الت

املخصصات

يتــم االعــراف باملخصصــات عندمــا يكــون لــدى املــرف 

ــوين أو اســتداليل( ناشــئ عــن أحــداث  ــزام حــايل )قان إلت

ــن  ــات محتمــل وميك ــابقة، وأن تســديد هــذه األلتزام س

ــه.  ــا بشــكل يعتمــد علي ــاس قيمته قي

اإليجارات

إن السياســات املحاســبية للمــرف عنــد تطبيــق معيــار 

التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )16( هــي كــا يــي:

أ( حق استخدام املوجودات

يقــوم املــرف بإثبــات حــق اســتخدام املوجــودات يف 

تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار )أي، التاريــخ الــذي يكــون 

فيــه املوجــود األســايس متاحــاً لالســتخدام(. يتــم قيــاس 

حــق اســتخدام املوجــودات بالتكلفــة، مخصومــاً منهــا 

ــاض يف القيمــة،  ــم وخســائر االنخف أي اســتهالك مراك

ــود  ــات عق ــاس اللتزام ــادة قي ــا ألي إع ــم تعديله ويت

اإليجــار. تتضمــن تكلفــة حــق اســتخدام املوجــودات 

املثبتــة  اإليجــار  عقــود  التزامــات  مبلــغ  عــى 

ــات  ــدة ومدفوع ــة املتكب ــارشة املبدئي ــف املب والتكالي

ــخ  ــل تاري ــا يف أو قب ــم إجرائه ــي ت ــار الت ــود اإليج عق

ــز اإليجــار  ــا حواف ــاً منه ــد اإليجــار مخصوم ــة عق بداي

املســتلمة. مــا مل يكــن املــرف متأكــد بصــورة معقولــة 

مــن الحصــول عــى ملكيــة املوجــود املؤجــر يف نهايــة 

ــتخدام  ــق اس ــتهالك ح ــم إس ــار، يت ــد اإليج ــرة عق ف

املوجــودات املثبتــة عــى أســاس القســط الثابــت 

عــى مــدى أعارهــا اإلنتاجيــة املقــدرة أو مــدة عقــد 

اإليجــار، أيهــا أقــر. يخضــع حــق اســتخدام املوجــودات إىل االنخفــاض يف القيمــة. يتــم إثبــات القيمــة املدرجــة 

لحــق اســتخدام املوجــودات ضمــن املمتلــكات واملعــدات وحــق اســتخدام املوجــودات، صــايف يف قامئــة املركــز املــايل 

ــدة. املوح

ب( إلتزامات عقد اإليجار

يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، يقــوم املــرف بإثبــات التزامــات عقــد اإليجــار املقاســة بالقيمــة الحاليــة ملدفوعــات 

اإليجــار التــي ستســدد عــى مــدى فــرة عقــد اإليجــار. عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة ملدفوعــات اإليجــار، يســتخدم 

ــدة  ــدل الفائ ــد مع ــكان تحدي ــن باإلم ــار إذا مل يك ــد اإليج ــة عق ــخ بداي ــراض اإلضــايف يف تاري ــدل االق املــرف مع

ــادة مبلــغ التزامــات عقــد اإليجــار  الضمنــي يف عقــد اإليجــار بســهولة. بعــد تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، يتــم زي

ليعكــس الفائــدة اإلضافيــة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار املســددة. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة 

ــري يف  ــر جوه ــار أو تغي ــد اإليج ــدة عق ــر يف م ــل أو تغي ــاك تعدي ــار إذا كان هن ــد اإليج ــات عق ــة اللتزام املدرج

ــات األخــرى يف  ــة ضمــن املطلوب ــرشاء املوجــود األســايس واملثبت ــم ل ــر يف التقيي ــة أو تغي ــات اإليجــار الثابت مدفوع

قامئــة املركــز املــايل املوحــدة.

الرضائب

رضيبة الدخل الحالية

يتــم قيــاس األصــول وااللتزامــات الرضيبيــة للســنة الحاليــة والســنوات الســابقة عــى أســاس املبالــغ املتوقــع تحصيلهــا 

أو دفعهــا لهيئــة الرضائــب، ومبــا يتالئــم مــع معيــار املحاســبة الــدويل 12.

ــز  ــة املرك ــخ قامئ ــذة بتاري ــك الناف ــغ هــي تل ــة املســتخدمة الحتســاب املبال ــني الرضيبي ــة والقوان إن النســب الرضيبي

املــايل املوحــد.

الرضيبة املؤجلة

ــة  ــس الرضيبي ــني األس ــد ب ــايل املوح ــز امل ــخ املرك ــة يف تاري ــات املؤقت ــن الفروق ــة ع ــة املؤجل ــف الرضيب ــم تصني يت

للموجــودات واملطلوبــات وقيمتهــا الدفريــة ألغــراض التقاريــر املاليــة.
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5.2 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

الرضيبة املؤجلة )يتبع(  

يتــم األعــراف باملطلوبــات الرضيبيــة املؤجلــة لكافــة 

عــدا  فيــا  للرضيبــة  الخاضعــة  املؤقتــة  الفروقــات 

ــرشكات  ــتثارات يف ال ــة باالس ــة املرتبط ــات املؤقت الفروق

ــس  ــت عك ــيطرة عــى توقي ــن الس ــث ميك ــة حي التابع

الفروقــات املؤقتــة ومــن املحتمــل أن اليتــم عكــس 

الفروقــات املؤقتــة يف املســتقبل املنظــور

يتــم االعــراف مبوجــودات الرضيبــة املؤجلــة لكافــة 

ــغ  ــل املبال ــة لالســتقطاع وتحوي ــة القابل ــات املؤقت الفروق

الرضيبيــة غــر املســتخدمة والخســائر الرضيبيــة غــر 

املســتخدمة إىل الحــد الــذي يكــون فيــه مــن املحتمــل أن 

يكــون الربــح الخاضــع للرضيبــة متاحــا مقابــل الفــروق 

ــة  ــرارات الرضيبي ــة اإلق ــم وإحال ــة للخص ــة القابل املؤقت

ــة  غــر املســتخدمة ویمکــن اســتخدام الخســائر الرضیبی

ــتخدمة. ــر املس غی

ــة  ــة للموجــودات الرضيبي ــة الدفري ــة القيم ــم مراجع يت

إىل  تخفيضهــا  ويتــم  تقريــر  كل  تاريــخ  يف  املؤجلــة 

الحــد الــذي يصبــح فيــه مــن غــر املحتمــل وجــود 

ــة للســاح باســتخدام أو اســتخدام  ــة كافي ــاح رضيبي أرب

ــم  ــادة تقيي ــم إع ــة. يت ــة املؤجل ــن أصــل الرضيب جــزء م

املوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة غــر املعــرف بهــا يف 

ــذي  ــد ال ــا إىل الح ــراف به ــم األع ــر ويت ــخ كل تقري تاري

يصبــح فيــه مــن املحتمــل أن الربــح املســتقبي الخاضــع 

ــة. ــة املؤجل ــل الرضيب ــرداد أص ــمح باس ــة سيس للرضيب

6.2 الفرضيات والتقديرات املحاسبية الهامة

ــة ويتطلــب اســتخدام بعــض األحــكام املحاســبية الهامــة  ــر الدولي ــة املوحــدة وفقــا للمعاي ــات املالي إن إعــداد البيان

والتقديــرات واالفراضــات التــي تؤثــر عــى مقــدار املبلــغ عنهــا مــن املوجــودات واملطلوبــات، فإنــه يقتــيض مــن اإلدارة 

مارســة حكمهــا يف عمليــة تطبيــق السياســات املحاســبية للمــرف. مثــل هــذه التقديــرات واالفراضــات واألحــكام 

يتــم تقييمهــا باســتمرار وتســتند إىل التجربــة التاريخيــة وغرهــا مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك الحصــول عــى املشــورة 

املهنيــة والتوقعــات لأحــداث يف املســتقبل. 

إن أهم استخدامات االجتهادات والتقديرات هي كالتايل:

منوذج األعامل

عنــد إجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان الهــدف مــن منــوذج األعــال هــو االحتفــاظ باملوجــودات مــن أجــل تحصيــل 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة، يأخــذ املــرف يف االعتبــار ضمــن أي مســتوى مــن أنشــطة أعالهــا ينبغــي إجــراء هــذا 

التقييــم. بصــورة عامــة، فــإن منــوذج األعــال هــو الواقــع الــذي ميكــن أن يســتدل مــن خــالل الطريقــة التــي يتــم فيهــا 

إدارة األعــال واملعلومــات املقدمــة لــإدارة.

ــن أجــل  ــاظ باملوجــودات م ــة هــو االحتف ــا إذا كان منــوذج أعــال املــرف إلدارة املوجــودات املالي ــد م ــد تحدي عن

ــار:  ــم األخــذ يف االعتب ــة، يت ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق تحصي

السياسات واألهداف التي وضعتها اإلدارة فيا يتعلق باملحفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العملية؛	 

تقييم اإلدارة ألداء املحفظة؛ و	 

اسراتيجية اإلدارة فيا يتعلق بتحقيق إيرادات فوائد الحصص التعاقدية أو تحقيق مكاسب رأسالية.	 

 

قياس مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

قيــاس مخصــص الخســارة االئتانيــة املتوقعــة للموجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة وأدوات الديــن املدرجــة 

ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر هــو مجــال يتطلــب اســتخدام النــاذج املعقــدة واالفراضــات  بالقيمــة العادل

ــال تعــرث العمــالء  ــال، احت ــاين )عــى ســبيل املث ــة املســتقبلية والســلوك االئت ــة حــول الظــروف االقتصادي الجوهري

يف الســداد والخســائر الناتجــة(، وتقديــر مقــدار وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية وقيــم الضانــات. وتســتند 

هــذه التقديــرات إىل عــدد مــن العوامــل حيــث ميكــن أن تــؤدي التغيــرات إىل مســتويات مختلفــة مــن املخصصــات.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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متثــل عمليــة احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة 

للمــرف نتائــج النــاذج املعقــدة املتضمنــة عــى عــدد 

ــار املدخــالت  مــن االفراضــات األساســية املتعلقــة باختي

ــل  ــب عم ــا يتطل ــا. ك ــادل بينه ــط املتب ــرة والراب املتغ

تطبيــق  عنــد  الجوهريــة  االجتهــادات  مــن  عــدد 

االئتانيــة  الخســائر  لقيــاس  املحاســبية  املتطلبــات 

املتوقعــة، مثــل:

ــدد 	  ــذي يح ــي، ال ــاين الداخ ــف االئت ــوذج التصني من

للتصنيفــات  الســداد  يف  التعــرث  حــدوث  احتاليــة 

الفرديــة؛

تحديد معاير لزيادة الجوهرية يف املخاطر االئتانية؛	 

اختيار الناذج واالفراضات املناسبة لقياس الخسائر االئتانية املتوقعة؛	 

ــم 	  ــالت االقتصاديــة، مثــل مســتويات البطالــة وقي تحديــد الرابــط بــني ســيناريوهات االقتصــاد الــكي واملدخ

ــرث يف الســداد والخســارة يف  ــة التعــرض للتع ــرث يف الســداد وقيم ــة حــدوث التع ــا عــى احتالي ــات وتأثره الضان

ــداد؛ ــرث يف الس ــدوث التع ــة ح حال

االختيــار والرجيحــات النســبية للســيناريوهات النظــرة املســتقبلية الشــتقاق املدخــالت االقتصاديــة يف منــاذج 	 

ــة؛  ــة املتوقع ــائر االئتاني الخس

إنشاء مجموعات من املوجودات املالية املاثلة ألغراض قياس الخسائر االئتانية املتوقعة؛ و	 

تحديــد فــرة التعــرض ذات الصلــة فيــا يتعلــق بالتســهيالت املتجــددة والتســهيالت التــي تخضــع إلعــادة الهيكلــة 	 

يف وقــت إعــداد التقاريــر املاليــة

3
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

2 أيــار 2018 تــم البــدء بحجــز مبالــغ احتياطيــات تأمينــات خطابــات الضــان. حيــث تحتجــز هــذه املبالــغ لــدى البنــك املركــزي 

العراقــي ألغــراض مواجهــة العجــز يف تغطيــة خطابــات الضــان املطالــب بهــا، وهــي غــر متاحــة لالســتخدام يف العمليــات اليوميــة.

ــا  ــغ رصيده ــة بل ــة عمــالت اجنبي ــد يف الخزين ــن النق * يتضم
ــون االول 2019  ــي كــا يف 31 كان ــار عراق ــف دين 3,605,438 ال

ــي(.  ــار عراق ــف دين ــغ 1,888,760 ال )2018: مبل

ــات االحتياطــي النقــدي القانــوين  ــغ متطلب ** متثــل هــذه املبال

لــدى البنــك املركــزي العراقــي، وهــي غــر متاحــة لالســتخدام يف 

العمليــات اليوميــة.  

*** حســب تعليــات البنــك املركــزي العراقــي الصــادرة بتاريــخ 

نقد يف الخزينة* 

أرصدة لدى البنك املركزي العراقي:

حسابات جارية

ودائع أجل

احتياطي نقدي قانوين** 

احتياطي تأمينات خطابات ضان*** 

2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

8,753,805

170,587,374

7,000,000

15,381,708

1,245,958

194,215,040

202,968,845

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

7,401,075

71,803,780

50,000,000

15,137,486

1,047,533

137,988,799

145,389,874

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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حسابات جارية وتحت الطلب 

ودائع ألجل

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة* 

حسابات جارية وتحت الطلب 

ودائع ألجل

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة* 

أرصدة لدى املصارف

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

أرصدة لدى املصارف

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

داخل العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

96,566

-

)2,410(

94,156

داخل العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

190,918

-

)16,262(

174,656

املرحلة 2

-

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

-

املرحلة 1

-

35,371,404

35,371,404

)2,410(

35,368,994

املرحلة 1

-

10,444,687

10,444,687

)16,262(

10,428,425

خارج العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

554,925

34,719,913

-

35,274,838

خارج العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

797,769

9,456,000

-

10,253,769

املرحلة 3

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

املجموع

دينار عراقي  )بأالف الدنانر(

651,491

34,719,913

)2,410(

35,368,994

املجموع

دينار عراقي  )بأالف الدنانر(

988,687

9,456,000

)16,262(

10,428,425

املجموع

-

35,371,404

35,371,404

)2,410(

35,368,994

املجموع

-

10,444,687

10,444,687

)16,262(

10,428,425

2019

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

2018

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

تشــمل األرصــدة لــدى املصــارف عمــالت اجنبيــة بلغــت 35,275,641  ألــف دينــار عراقــي كــا يف 31 كانــون االول 2019 )2018 : 10,254,593 ألــف دينــار عراقــي( ال تتضمــن 

األرصــدة لــدى املصــارف واملؤسســات املاليــة األخــرى أي حســابات مســتحقة او ارصــدة متدنيــة كــا يف 31 كانــون االول 2019 و2018.

4
أرصدة لدى املصارف

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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كا يف 1 كانون الثاين 

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من  املرحلة 3

صايف اعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة 

كا يف نهاية السنة

كا يف 1 كانون الثاين

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

كا يف 1 كانون الثاين – بعد التعديل

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من  املرحلة 3

صايف اعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة 

كا يف نهاية السنة

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

-

-

املرحلة 1

16,262

-

-

-

)13,852(

2,410

املرحلة 1

-

36,017

36,017

-

-

-

)19,755(

16,262

املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

16,262

-

-

-

)13,852(

2,410

املجموع

-

36,017

36,017

-

-

-

)19,755(

16,262

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

* الحركة عى مخصص الخسائر االئتانية الرصدة لدى املصارف كا موضح يف الجدول ادناه: 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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5
تسهيالت ائتامنية مبارشة، صايف

أفراد

رشكات

أجايل التسهيالت االئتانية املبارشة

يطرح: فوائد معلقة *

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة ** 

2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

10,949,528

21,200,882

32,150,410

)10,732,594(

)9,971,176(

11,446,640

2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

      13,024,752

      18,217,323

31,242,075

)9,848,221(

)9,461,265(

11,932,589

تسهيالت ائتانية مبارشة، صايف

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

منخفضة القيمة مطروحا منها الفوائد املعلقة

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

تسهيالت ائتانية مبارشة، صايف

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

منخفضة القيمة مطروحا منها الفوائد املعلقة

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

املرحلة 2

-

272,841

-

272,841

)112,302(

160,539

املرحلة 2

-

288,019

-

288,019

)97,994(

190,025

املرحلة 1

-

9,025,123

-

9,025,123

)123,818(

8,901,305

املرحلة 1

-

11,594,843

-

11,594,843

)264,885(

11,329,958

املرحلة 3

-

-

12,119,852

12,119,852

)9,735,056(

2,384,796

املرحلة 3

-

-

9,510,992

9,510,992

)9,098,386(

412,606

املجموع

-

9,297,964

12,119,852

21,417,816

)9,971,176(

11,446,640

املجموع

-

11,882,862

9,510,992

21,393,854

)9,461,265(

11,932,589

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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املرحلة 2

97,994

9,172

)89,490(

-

94,626

-

-

112,302

املرحلة 2

-

46,061

275,872

321,933

3,688

)31,170(

-

)196,457(

97,994

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

الفوائد املعلقة:

الرصيد كا يف 1 كانون الثاين 

اإلضافات

االسردادات

31 كانون االول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

9,848,221

981,912

)97,539(

10,732,594

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

9,947,626

953,091

)1,052,496(

9,848,221

كا يف 1 كانون الثاين 

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من  املرحلة 3

صايف اعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة 

استبعادات خالل السنة

تعديالت رصف العملة

كا يف نهاية السنة

كا يف 1 كانون الثاين:

مخصص افرادي

مخصص تجميعي

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

كا يف 1 كانون الثاين بعد التعديل

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من  املرحلة 3

صايف اعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة

كا يف نهاية السنة

املرحلة 1

264,885

)56,098(

-

-

)84,969(

-

-

123,818

املرحلة 1

-

219,062

-

219,062

)14,621(

31,170

-

29,274

264,885

املرحلة 3

9,098,386

46,926

89,490

-

474,731

)6,001(

31,524

9,735,056

املرحلة 3

9,930,285

-

-

9,930,285

10,933

-

-

)842,832(

9,098,386

املجموع

9,461,265

-

-

-

484,388

)6,001(

31,524

9,971,176

املجموع

9,930,285

265,123

275,872

10,471,280

-

-

-

)1,010,015(

9,461,265

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

* فيا يي الحركة عى الفوائد املعلقة: 

** إن الحركة الحاصلة عى مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيالت االئتانية املبارشة هي كا يي: 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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سندات خزينة *

سندات حكومية **

مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة ***

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

29,596,932

160,205,023

)222,458(

189,579,497

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

104,549,719

162,970,739

)227,633(

267,292,825

 فيا يي الحركة عى املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

أسهم رشكات – مدرجة يف األسواق املالية 

أسهم رشكات – غر مدرجة يف األسواق املالية

الرصيد كا يف 1 كانون الثاين 

املباع خالل السنة 

التغر يف القيمة العادلة 

كا يف نهاية السنة

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

493,126

63,477

556,603

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

579,398

-

)22,795(

556,603

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

515,921

63,477

579,398

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

467,452

)2,615(

114,561

579,398

6

7

موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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* يتم اصدار سندات الخزينة من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة املالية العراقية مبعدل فائدة 2,8% )2018: 2,85%( وبفرة استحقاق خالل سنة واحدة.

** يتم اصدار السندات الحكومية من قبل حكومة العراق مبعدل متوسط عائد 7,06% )2018: 7,84%( تستحق يف 2028.

القيمة الدفرية للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

القيمة الدفرية للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

درجة تصنيف عالية

درجة تصنيف عادية

يطرح: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

املرحلة 2

-

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

-

املرحلة 1

189,801,955

-

189,801,955

)222,458(

189,579,497

املرحلة 1

267,520,458

-

267,520,458

)227,633(

267,292,825

املرحلة 3

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

املجموع

189,801,955

-

189,801,955

)222,458(

189,579,497

املجموع

267,520,458

-

267,520,458

)227,633(

267,292,825

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

-

-

*** إن الحركة عى مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطفاة هي كا يي:

كا يف 1 كانون الثاين 

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من املرحلة 3

صايف إعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة

كا يف نهاية السنة

كا يف 1 كانون الثاين 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

كا يف 1 كانون الثاين بعد التعديل

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من املرحلة 3

صايف إعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة

كا يف نهاية السنة

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

-

-

املرحلة 1

227,633

-

-

-

)5,175(

222,458

املرحلة 1

-

124,936

124,936

-

-

-

102,697

227,633

املجموع

227,633

-

-

-

)5,175(

222,458

املجموع

-

124,936

124,936

-

-

-

102,697

227,633

7
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)يتبع(

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,691

1,691

املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,774

1,774

9

10

موجودات أخرى

ودائع املصارف

خارج العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,314

1,314

خارج العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,376

1,376

حسابات جارية وتحت الطلب 

حسابات جارية وتحت الطلب 

داخل العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

377

377

داخل العراق 

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

398

398

2019

2018

أرصدة متبادلة بني الفروع *

فوائد مستحقة

دفعات مقدمة

موجودات تم االستحواذ عليها **

أخرى

مخصص لالرصدة املتبادلة بني الفروع*

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

6,999,815

5,154,796

789,474

355,826

206,682

13,506,593

)6,999,815(

6,506,778

2018

دينار عراقي )بآالف  الدنانر(

6,999,815 

5,442,926

789,438

-

309,695

13,541,874

)6,999,815(

6,542,059

* خــالل عــام 2011، قــام املــرف بتســجيل مخصــص مببلــغ 6,999,815 ألــف دينــار عراقــي )2018: 6,999,815 ألــف دينــار عراقــي(  وذلــك عــن اختــالس تــم اكتشــافه يف ســنة 

 .2010

** خــالل عــام 2019 قــام املــرف بأالســتحواذ عــى ضانــة مقابــل تســهيالت ائتانيــة الحــد زبائنــه. بحســب قانــون املصــارف العراقــي يجــب بيــع هــذا األصــل خــالل ســنتني مــن 

تاريــخ االســتحواذ

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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ودائع توفر

حسابات جارية وتحت الطلب

تأمينات نقدية

ودائع ألجل

كا يف 1 كانون الثاين

رضيبة الدخل املستحقة

رضيبة الدخل املدفوعة خالل السنة 

كا يف 31 كانون األول

الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل

أرباح غر خاضعة للرضيبة 

مروفات غر مقبولة رضيبيا 

)الخسارة( الربح الرضيبي

رضيبة الدخل املستحقة للهيئة العامة للرضائب نسبة %15 )2018: %15(

إن الحركة عى مخصص رضيبة الدخل هي كا يي:

التزامات رضيبة الدخل

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

80,120,437

47,341,321

18,547,763

2,200

146,011,721

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

887,686

-

)814,021(

73,665

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

6,554,326

)11,452,050(

4,730,919

)166,805(

-

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

30,410,433

70,609,181

18,046,299

15,483,910

134,549,823

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,502,972

819,535

)1,434,821(

887,686

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

11,683,918

)8,418,793(

2,198,441

5,463,566

819,535

دفع املرف املبالغ املستحقة عن رضيبة الدخل لغاية سنة 2018 غر ان املرف مل يحصل عى مخالصة رضيبية نهائية لغاية االن.

ملخص تسوية الربح املحاسبي للسنوات املنتهية 2019 و 2018 هي كا يي:

ال يوجد ربح رضيبي للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019.

نسبة الرضيبة الفعالة لعام 2019 هي %0 )2018: %7,01(.

11

12

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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صايف ربح السنة )بآالف الدنانر(

املتوسط املرجح لعدد األسهم ) بآالف األسهم(

حصة السهم األساىس واملخفض من ربح السنة 

2019

6,554,326

250,000,000

فلس/دينار

%26

2018

10,864,383

250,000,000

فلس/دينار

%43

تم احتساب ربح السهم األسايس واملخفض للسنة وذلك بتقسيم صايف ربح السنة عى املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة خالل السنة.

* ان حركة التزامات عقود االجارات كا يف 31 كانون األول 2019 كا يي:

مستحقات متنوعة

مبالغ سيتم تحويلها إىل الخارج

أرباح األسهم

حسابات خاملة

التزامات عقود االيجارات *

دائنو أجور اإلدارة للبنك األم

مخصص التسهيالت االئتانية الغر مبارشة **

أرصدة دائنة أخرى

كا يف 1 كانون الثاين 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )16(

كا يف 1 كانون الثاين بعد التعديل

اإلضافات 

املدفوع خالل السنة

إطفاء الخصم

كا يف نهاية السنة

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

12,840,375

7,125,000

3,380,077

2,096,120

749,034

725,799

27,892

4,332,150

31,276,447

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

-

738,560

738,560

232,311

)272,902(

51,065

749,034

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

16,419,849

-

1,972,534

-

-

2,306,424

28,548

3,820,729

24,548,084

13

14

حصة السهم من ربح السنة

مطلوبات أخرى

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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تحليل األستحقاق القساط دفعات االيجارات غر املخصومة كا يف 31 كانون االول 2019:

** ان الحركة عى مخصص الخسائر املتوقعة االئتانية للتسهيالت االئتانية الغر مبارشة موضحة  كا يف الجدول ادناه:

1 سنة

2 سنة

3 سنة 

< 3 سنة

كا يف 1 كانون الثاين 

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من املرحلة 3

صايف اعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة

كا يف نهاية السنة

كا يف 1 كانون الثاين 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

كا يف 1 كانون الثاين بعد التعديل

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من املرحلة 3

صايف إعادة قياس الخسائر االئتانية املتوقعة

كا يف نهاية السنة

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

148,822

200,104

200,104

210,000

759,030

31 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

املرحلة 1

28,548

-

-

-

)656(

27,892

املرحلة 1

9,164

17,667

26,831

-

-

-

1,717

28,548

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

28,548

-

-

-

)656(

27,892

املجموع

9,164

17,667

26,831

-

-

-

1,717

28,548

14
مطلوبات أخرى )يتبع(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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راس املال املدفوع 

يتكون رأس املال املدفوع من 250  مليار سهم )2018: 250 مليار سهم( قيمة كل سهم 1 دينار عراقي )2018: 1 دينار عراقي(.

احتياطي قانوين 

ميثــل الرصيــد املراكــم لهــذا الحســاب 10% مــن صــايف أربــاح املــرف و 5% مــن أربــاح الرشكــة التابعــة بعــد احتســاب مخصــص الرضيبــة. ال يجــوز أن تزيــد املبالــغ املتجمعــة لهــذا 

الحســاب عــن 50% مــن رأس مــال املــرف، كــا ال يجــوز توزيــع االحتياطــي القانــوين عــى املســاهمني.

* يف 2 ترشيــن االول 2019 وافقــت الهيئــة العامــة للمــرف يف اجتاعهــا العــادي عــى قــرار توزيــع األربــاح النقديــة عــى املســاهمني مببلــغ 9,5 مليــار دينــار عراقــي عــن أربــاح 

عــام 2018. يف 11 ترشيــن الثــاين 2019، حصــل املــرف عــى املوافقــات القانونيــة للــرشوع يف توزيــع األربــاح وفًقــا للقوانــني الســائدة يف العــراق. 

** يف 13 كانــون الثــاين 2019 وافقــت الهيئــة العامــة للمــرف يف اجتاعهــا العــادي عــى قــرار توزيــع األربــاح النقديــة عــى املســاهمني مببلــغ 8,75 مليــار دينــار عراقــي عــن أربــاح 

عــام 2017. يف 13 شــباط 2019، حصــل املــرف عــى املوافقــات القانونيــة للــرشوع يف توزيــع األربــاح وفًقــا للقوانــني الســائدة يف العــراق. 

أرباح أسهم نقدية عى األسهم العادية 

نسبة مقسوم األرباح من راس املال املدفوع

معلن عنه ومتت 

املوافقة عليه للتوزيع *

2018

دينار عراقي )بااللف الدنانر(

9,500,000

%3,8

معلن عنه ومتت

املوافقة عليه للتوزيع **

2017

دينار عراقي )بااللف الدنانر(

8,750,000

%3,5

15

16

رأس املال املدفوع واالحتياطي القانوين

مقسوم األرباح

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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موجودات مالية  بالتكلفة املطفأة

تسهيالت ائتانية مبارشة

أرصدة وإيداعات لدى بنوك

حسابات توفر

ودائع ألجل 

مروف الفائدة عى عقود االيجار

إيرادات الرسوم والعموالت

مروفات الرسوم والعموالت

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

14,900,695

1,620,324

535,832

17,056,851

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

236,911

42,949

51,065

330,925

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,288,536

)126,471(

1,162,065

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

15,223,914

1,746,425

1,347,777

18,318,116

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

586,152

108,482

-

694,634

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,412,246

)109,689(

1,302,557

17

19

18

ايرادات الفوائد

صايف ايرادات العموالت

مرصوفات الفوائد

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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صايف أرباح تحويل العمالت األجنبية

ايراد اإليجارات

أرباح من عمليات مزاد العملة *

أرباح أسهم

إيرادات مرفية أخرى

خاضعة لرضيبة دخل األفراد:

الرواتب االسمية

املخصصات

النقل

غر خاضعة لرضيبة دخل األفراد:

السفر 

املنافع

أجور النقل الداخي 

التدريب

مخصصات أخرى

الضان االجتاعي 

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

236,961

146,639

102,950

12,456

109,229

608,235

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

2,076,670

876,766

363,355

3,316,791

84,116

432,239

70,378

9,350

67,175

663,258

241,613

4,221,662

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

185,338

140,740

316,391

25,052

175,876

843,397

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

 1,869,180

 644,095

 349,996

 2,863,271

 88,885

 78,044

 68,537

 31,676

 50,055

 317,197

 215,819

 3,396,287

* خــالل ســنة 2019، قــام املــرف بــرشاء الــدوالر االمريــيك مــن البنــك املركــزي العراقــي مــن خــالل مــزاد بيــع العملــة األجنبيــة لصالــح زبائــن املــرف مببلــغ 12,910,960 دوالر 

امريــيك بســعر رصف 1,190 دينــار عراقــي لــكل دوالر امريــيك. قــام املــرف ببيــع الــدوالر االمريــيك اىل زبائــن مــزاد العملــة خــالل ســنة 2019 مبعــدل ســعر رصف 1,197.97 

دينــار عراقــي مقابــل كل دوالر أمريــيك.

20

21

إيرادات تشغيلية أخرى 

تكاليف املوظفني 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019
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املصاريف العامة واإلدارية

مستحقات متنوعة

غرامات مفروضة من قبل البنك املركزي العراقي *

خدمات مهنية

االيجار 

التامني

أجور تدقيق الحسابات 

أجور املراجعة الفصلية 

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

2,764,096

2,300,844

1,713,826

848,718

-

55,061

60,500

4,000

7,747,045

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

2,069,985

1,550,564

-

1,349,586

 247,786

 52,085

 59,500

5,000

 5,334,506

* خــالل عــام 2019 فــرض البنــك املركــزي العراقــي غرامــة عــن الفــرق الحاصــل بــني املبالــغ املحولــة بالــدوالر مــن قبــل نافــذة بيــع العملــة و التصاريــح املقدمــة مــن قبــل الزبائــن 

الســتراد البضائــع عــر املنافــذ الحدوديــة الشــالية للعــراق للســنوات 2012 و 2015.  وتــم تخصيــص مبلــغ و قــدره 1,913,826 ألــف دينــار عراقــي. وقــد تــم إســرجاع مبلــغ وقــدره 

200,000 ألــف دينــار عراقــي مــن احــد زبائــن خــالل ســنة 2019.

يستخدم املرف الرتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف تحديد وعرض القيمة العادلة لأدوات املالية:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.

املستوى الثاين: تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تأثر مهم عى القيمة العادلة ميكن مالحظتها بشكل مبارش أو بشكل غر مبارش.

املستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثر مهم عى القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية عى معلومات من السوق ميكن مالحظتها.

22

23

مصاريف تشغيلية أخرى

القيمة العادلة لألدوات املالية

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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موجودات املالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات املالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

31 كانون األول 

2019

493,126

63,477

اجايل القيمة الدفرية

189,579,497

اجايل القيمة الدفرية

267,292,825

31 كانون األول 

2018

515,921

63,477

اجايل القيمة العادلة

197,549,753

اجايل القيمة العادلة

267,915,676

مستوى القيمة العادلة

املستوى األول والثاين

القيمة العادلة دينار عراقي )بآالف الدنانر(

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

مستوى القيمة العادلة

املستوى األول

املستوى الثاين

طريقة التقييم واملدخالت املستخدمة

األسعار املعلنة يف األسواق 

املالية

بإستخدام طرق القياس املالمئة

أ- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمرف العراقي للتجارة واملحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

يقــوم املــرف بتقييــم املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر يف نهايــة كل فــرة ماليــة والجــدول التــايل يوضــح معلومــات حــول كيفيــة تحديــد 

القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة:

ب- إن القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية عدا ما مذكور يف الجدول أدناه تقارب قيمتها الدفرية:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي  

مضاف: أرصدة لدى املصارف

ناقص: ودائع لبنوك 

ناقص: احتياطي قانوين لدى البنك املركزي

ناقص: احتياطي خطابات الضان لدى البنك املركزي

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

202,968,845

35,371,404

)1,691(

)15,381,708(

)1,245,958(

221,710,892

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

145,389,874

10,444,687

)1,774(

)15,137,486(

)1,047,533(

139,647,768

النقد وما يف حكمه املعروض يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة، يتكون من األيت:

24
النقد وما يف حكمه

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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إن جميع املعامالت مع أطراف ذات العالقة هي مع املساهم الرئيي للمرف، وال توجد معامالت مع مجلس األدارة,

فيا يي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت( الإدارة العليا: 

بنود داخل قامئة املركز املايل املوحدة:

أرصدة لدى بنوك 

ودائع لبنوك 

مطلوبات أخرى

بنود خارج قامئة املركز املايل املوحدة:

خطابات ضان 

عنارص قامئة الدخل املوحدة:

إيرادات الفوائد والعموالت 

أجور اإلدارة

رواتب االدارة التنفيذية

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

35,274,838

1,314

7,850,799

2,030,948

464,668

725,799

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

479,728

479,728

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

10,253,769

1,376

2,306,424

372,604

327,851

      1,203,749

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

459,973

459,973

يقــوم املــرف بالدخــول يف معامــالت تجاريــة ضمــن النشــاطات اإلعتياديــة مــع البنــك األم وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة الســائدة. ال توجــد تســهيالت ائتانيــة 

وســلف ألطــراف ذات عالقــة.

الجدول أدناه يبني األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة:

تكــون املخاطــر متأصلــة بأنشــطة املــرف لكنهــا تكــون مــدارة مــن خــالل التشــخيص املســتمر، القيــاس، واملراقبــة وتكــون خاضعــة ملحــددات وإجــراءات رقابيــة أخــرى. تكــون 

عمليــة إدارة املخاطــر هــذه حرجــة لربحيــة املــرف املســتمرة ويكــون كل شــخص داخــل املــرف مســؤوالً عــن التعــرض للمخاطــر املتعلقــة مبهامــه او مهامهــا. تعــرض املــرف 

ملخاطــر االئتــان، الســيولة، والســوق، وتنقســم األخــرة اىل مخاطــر التــداول وغــر التــداول. كــا انــه يكــون عرضــة ملخاطــر البلــد ومخاطــر تشــغيلية أخــرى.

ال تتضمــن عمليــة الرقابــة املســتقلة عــى املخاطــر مخاطــر النشــاط كالتغــر يف البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة. يتبــع املــرف سياســة ملراقبــة مخاطــر النشــاط مــن خــالل عمليــة 

التخطيــط الســراتيجي.

25

26

املعامالت مع أطراف ذات عالقة

إدارة املخاطر

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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أرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف

تسهيالت ائتانية مبارشة، صايف

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

موجودات أخرى

املجموع

التزامات محتملة

الحد االقى ملخاطر االئتان قبل التخفيف

الحد االقى ملخاطر االئتان بعد التخفيف

بنود خارج املركز املايل

خطابات ضان

تخفيف مخاطر االئتان

رهونات عقارية 

اسهم مرهونة

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

194,215,040

35,368,994

11,446,640

189,579,497

5,166,120

435,776,291

23,424,847

459,201,138

426,496,093

23,424,847

23,424,847

32,440,045

265,000

32,705,045

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

137,988,799

10,428,425

11,932,589

267,292,825

      5,548,029

433,190,667

    20,119,834

453,310,501

417,619,756

    20,119,834

    20,119,834

35,425,745

265,000

35,690,745

أ- مخاطر االئتان

مخاطــر االئتــان هــي املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــأداة املاليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه املــرف مــا يــؤدي إىل حــدوث خســائر. يعمــل 

املــرف عــى إدارة مخاطــر االئتــان مــن خــالل وضــع ســقوف ملبالــغ التســهيالت االئتانيــة وفقــاً لتعليــات البنــك املركــزي العراقــي. كذلــك يعمــل املــرف عــى مراقبــة مخاطــر 

االئتــان ويعمـــل عــى تقييــم الوضــع االئتــاين للعمــالء. إضافــة إىل حصــول املــرف عــى ضانــات مناســبة مــن العمــالء.

تتضمن سياسة إدارة املخاطر للمرف عى لجنة مالية ملراجعة التسهيالت االئتانية املمنوحة.

واجبات اللجنة مراجعة عمليات الرقابة املفروضة عى التسهيالت االئتانية التي تشمل املنح، التصنيف ومتابعة التسهيالت املمنوحة.

ــاه الحــد األعــى لالنكشــاف عــى فقــرات قامئــة املركــز املــايل املوحــدة. يظهــر الحــد األعــى لالنكشــاف بشــكل اجــايل قبــل التخفيــف باســتخدام اتفافيــات  ــان ادن يوضــح البي

ــات. الضان

إجايل الحد األقى للتعرض

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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بنوك ومؤسسات مالية أخرى

حكومية – قطاع عام

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

حكومية – قطاع عام

املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

259,180,966

160,205,024

419,385,990

املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

8,168,400

707,000

8,875,400

املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

252,966,942

162,970,739

415,937,681

املجموع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

3,758,800

1,157,000

4,915,800

درجة تصنيف عالية

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

223,811,972

160,205,024

384,016,996

الضانات بالقيمة العادلة

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

4,227,525

7,892,327

12,119,852

درجة تصنيف عالية

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

242,538,517

162,970,739

405,509,256

الضانات بالقيمة العادلة

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,421,416

8,089,576

9,510,992

درجة تصنيف عادية

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

35,368,994

-

35,368,994

الخسائر االئتانية املتوقعة

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

1,906,943

7,828,113

9,735,056

درجة تصنيف عادية

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

10,428,425

-

10,428,425

الخسائر االئتانية املتوقعة

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

       1,073,024

       8,025,362

9,098,386

- جودة االئتان حسب تصنيف املوجودات املالية كا يي:

موجودات مالية غري مستحقة وال متعرثة:

موجودات مالية مخفضة القيمة:

2019

2019

2018

2018

26
إدارة املخاطر )يتبع(

افراد

رشكات

افراد

رشكات

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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2019

املوجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف 

تسهيالت ائتانية مبارشة،  صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االَخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات:

ودائع بنوك 

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

فجوة أسعار الفائدة

عنارص

بدون فائــدة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

195,968,845

649,080

-

556,603

-

3,168,293

6,506,778

206,849,599

-

65,889,084

73,665

31,276,447

97,239,196

109,610,403

أكرث من سنة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

8,048,838

-

 159,982,565

-

-

168,031,403

-

-

-

-

-

168,031,403

مـن 3 أشهر

إىل سنـــة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

3,278,167

-

29,596,932

-

-

32,875,099

-

2,200

-

-

2,200

32,872,899

 لغاية 3 شهر 
دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

7,000,000

34,719,914

119,635

-

-

-

-

41,839,549

1,691

80,120,437

-

-

80,122,128

)38,282,579(

القيمة الدفرية

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

202,968,845

35,368,994

11,446,640

556,603

189,579,497

3,168,293

6,506,778

449,595,650

1,691

146,011,721

73,665

31,276,447

177,363,524

272,232,126

ب- مخاطر السوق

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغــر يف أســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار العمــالت وأســعار األســهم، وتنشــأ 

ــدة والعمــالت واالســتثار يف األســهم.  يقــوم املــرف بتصنيــف االنكشــافات عــى مخاطــر الســوق اىل محافــظ  مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحــة يف أســعار الفائ

متداولــة ومحافــظ غــر متداولــة يتــم ادارتهــا ومراقبتهــا بشــكل منفصــل. حيــث يتــم االعتــاد عــى منهجيــة القيمــة عنــد املخاطــر )VaR( والتــي تعكــس اســتقاللية بــني متغــرات 

املخاطــر الدارة املحافــظ املتداولــة. فيــا يتــم إدارة ومراقبــة املحافــظ غــر املتداولــة باســتخدام تحاليــل حساســية أخــرى.

ج – فجوة اسعار الفائدة

التحليل التايل ميثل إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق أيها أقرب:

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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2018

املوجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف

تسهيالت ائتانية مبارشة،  صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االَخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات:

ودائع بنوك 

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

فجوة أسعار الفائدة

عنارص

بدون فائــدة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

92,897,890

972,425

-

579,398

-

1,780,443

6,542,059

102,772,215

-

88,655,480

887,686

24,548,084

114,091,250

)11,319,035(

أكرث من سنة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

9,492,492

-

122,743,106

-

-

132,235,598

-

-

-

-

-

132,235,598

مـن 3 أشهر

إىل سنـــة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

2,034,332

-

124,830,798

-

-

126,865,130

-

301,710

-

-

301,710

126,563,420

لغاية 3 شهر 

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

52,491,984

9,456,000

405,765

  

-

19,718,921

-

-

82,072,670

  

1,774

45,592,633

-

-

45,594,407

36,478,263

القيمة الدفرية

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

145,389,874

10,428,425

11,932,589

579,398

267,292,825

1,780,443

6,542,059

443,945,613

1,774

134,549,823

887,686

24,548,084

159,987,367

283,958,246

د- مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغر قيمة األدوات املالية نتيجة التغر يف أسعار العمالت األجنبية. 

ال ميتلــك املــرف صــايف تحــوط كبــر مــن العملــة تجــاه العمــالت األخــرى. بنــاًء عــى العمــالت األجنبيــة يف املوجــودات واملطلوبــات كــا يف 31 كانــون األول 2019، وبالتــايل فــأن 

حساســية قامئــة الدخــل الشــامل االخــر املوحــدة للمــرف تجــاه التغــر املعقــول يف ســعر الــرف بــني الدينــار العراقــي والعمــالت األجنبيــة األخــرى ليســت كبــرة.

26
إدارة املخاطر )يتبع(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019



87 / 94
املرصف التجاري العراقي

ه - مخاطر التغر يف أسعار األسهم

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغــر يف أســعار ومــؤرشات األســهم، معظــم املوجــودات املاليــة للمــرف بالقيمــة العادلــة يف قامئــة الدخــل الشــامل االخــر مســجلة لــدى ســوق 

العــراق لــأوراق املاليــة. نســبة التأثــر هــي 10% بالزيــادة والنقصــان يف هــذه األســهم ســوف تنتــج عنــه مبلــغ 49,313 ألــف دينــار عراقــي ) 2018: 51,592 ألــف دينــار عراقــي(  

بالزيــادة والنقصــان يف إحتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثارات يف األســهم.

و- مخاطر السيولة  

تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة املــرف عــى توفــر التمويــل الــالزم لتأديــة التزاماتــه يف تواريــخ اســتحقاقها، وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر 

التمويــل وإدارة املوجــودات واملطلوبــات وموامئــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا يف حكمــه واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول.

تنشــأ مخاطــر الســيولة بســبب أحتاليــة عجــز املــرف عــن الوفــاء بالتزاماتــه بالســداد عنــد االســتحقاق يف أطــار كل مــن الظــروف العاديــة والحرجــة. وللحــد مــن هــذا الخطــر. 

تقــوم األدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وأدارة املوجــودات واملطلوبــات  باإلضافــة اىل تبنــي سياســة إدارة األصــول مــن خــالل مراقبــة التدفقــات النقديــة املســتقبلية والســيولة عــى 

أســاس يومــي.

خصــص املــرف خطــوط ائتــان متكنــه مــن تلبيــة احتياجاتــه مــن الســيولة. أضافــة اىل ذلــك يحتفــظ املــرف باحتياطــي قانــوين لــدى البنــك املركــزي العراقــي.  صــايف املوجــودات 

الســائلة  تتكــون مــن النقــد، الودائــع قصــرة األجــل وســندات الديــن الســائلة املتاحــة للبيــع الفــوري. مطروحــا منــه ودائــع لبنــوك تســتحق خــالل ثالثــة اشــهر.

فيا يي جدول يبني الحساسية تجاه التغر املعقول يف أسعار الرف، مع كل املتغرات األخرى الثابتة، أرباح املرف قبل الرضيبة الناتجة من قيمة املوجودات واملطلوبات النقدية، 

والتأثر عى حقوق املساهمني هو نفس األثر عى الربح قبل الرضيبة.

التغر يف سعر رصف العملة

%5 +

%5 -

األثر عى األرباح والخسائر قبل الرضيبة للسنة 

املنتهية يف

 31 كانون األول 2018 

زيادة / )أنخفاض(

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

5,430,590

)5,430,590(

األثر عى األرباح والخسائر قبل الرضيبة للسنة 

املنتهية يف

31 كانون األول 2019 

زيادة / )أنخفاض(

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

8,956,941

)8,956,941(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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26
إدارة املخاطر )يتبع(

ويبني الجدول التايل تحليل للمطلوبات املالية استنادا إىل التزامات السداد التعاقدية غر املخصومة:

2019

املطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

ودائع العمالء

اجايل املطلوبات

2018

املطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

ودائع العمالء

اجايل املطلوبات

أكرث من 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

263,690

263,690

أكرث من 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

1,406,804

1,406,804

من 6 اىل 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

1,136,151

1,136,151

من 6 اىل 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

1,390,704

1,390,704

من 3- 6 أشهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

15,000,000

15,000,000

من 3- 6 أشهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

14,087,764

14,087,764

لغاية 3 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

1,691

129,611,880

129,613,571

لغاية 3 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

1,774

117,664,551

117,666,325

املجمـوع

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

1,691

146,011,721

146,013,412

املجمـوع

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

1,774

134,549,823

134,551,597

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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ويلخــص الجــدول التــايل قامئــة اســتحقاق املتوقــع للموجــودات ومطلوبــات املــرف. لقــد تــم تحديــد تواريــخ اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات عــى أســاس التاريــخ املتوقــع 

الســردادها أو تســويتها.

2019

املوجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف 

تسهيالت ائتانية مبارشة،  صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

   ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني:

ودائع بنوك 

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى

حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات

   وحقوق املساهمني

فجوة السيولة

أكرث من 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

8,048,837

556,603

149,287,440

3,168,293

-

161,061,173

-

263,693

-

749,033

272,232,126

273,244,852

)112,183,679(

من 6 اىل 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

2,947,120

-

39,267,435

-

1,502,952

43,717,507

-

1,136,146

-

11,255,344

-

12,391,490

31,326,017

مـن 3 أشهر

إىل 6 أشهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

331,048

-

1,024,622

-

3,001,908

4,357,578

-

15,000,000

73,665

-

-

15,073,665

)10,716,087(

لغاية 3 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

202,968,845

35,368,994

119,635

-

-

-

2,001,918

240,459,392

1,691

129,611,882

-

19,272,070

-

148,885,643

91,573,749

املجمـوع

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

202,968,845

35,368,994

11,446,640

556,603

189,579,497

3,168,293

6,506,778

449,595,650

1,691

146,011,721

73,665

31,276,447

272,232,126

449,595,650

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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2018

املوجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى املصارف 

تسهيالت ائتانية مبارشة،  صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

   ممتلكات ومعدات وحق استخدام املوجودات، صايف

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني:

ودائع بنوك 

ودائع العمالء

مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى

حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات

   وحقوق املساهمني

فجوة السيولة

أكرث من 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

9,492,492

579,398

122,743,106

1,780,443

-

134,595,439

-

1,406,804

-

-

283,958,246

285,365,050

)150,769,611(

من 6 اىل 12 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

1,569,204

-

40,699,853

-

1,098,898

43,367,955

-

1,390,704

-

16,565,435

-

17,956,139

25,411,816

مـن 3 أشهر

إىل 6 أشهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

-

-

465,128

-

84,130,945

-

5,245,443

89,841,516

-

14,087,764

887,686

-

-

14,975,450

74,866,066

لغاية 3 شهر

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

       145,389,874

10,428,425

405,765

-

19,718,921

-

197,718

176,140,703

1,774

117,664,551

-

7,982,649

-

125,648,974

50,491,729

املجمـوع

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

       145,389,874

10,428,425

11,932,589

579,398

267,292,825

1,780,443

6,542,059

443,945,613

1,774

134,549,823

887,686

24,548,084

283,958,246

443,945,613

ك- مخاطر البلد

وهــي املخاطــر التــي تنشــأ داخــل البلــد والتــي قــد تؤثــر عــى املــرف بصــورة مبــارشة مــن خــالل تخفيــض قيمــة املــرف، او بصــورة غــر مبــارشة مــن خــالل أضعــاف قــدرة 

امللتــزم عــى الوفــاء بااللتزاماتــه تجــاه املــرف. بشــكل عــام، تتعلــق هــذه االحــداث، ولكــن ال تقتــر عــى: االحــداث الســيادية مثــل التخلــف عــن الدفــع او إعــادة الهيكلــة، 

االحــداث السياســية مثــل االنتخابــات املتنــازع عليهــا، القيــود التــي تفــرض عــى حركــة العملــة، تحويــل العملــة خــارج نطــاق الســوق، أحــداث دينيــة، و تأثــرات أقتصاديــة مــن 

أحــداث أخــرى مثــل أحــداث سياســية مبــارشة أو اضطرابــات إقليميــة، أزمــات العملــة ، والكــوراث الطبيعيــة.

26
إدارة املخاطر )يتبع(

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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ي – مخاطر التشغيل

املخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل األنظمــة أو الخطــأ البــرشي أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة. عندمــا تفشــل الضوابــط عــى العمــل بشــكل فعــال، 

ميكــن للمخاطــر التشــغيل إىل الــرضر بســمعة املــرف أو تداعيــات قانونيــة أو تنظيميــة، أو تــؤدي إىل خســارة ماليــة. ال ميكــن للمــرف يتوقــع القضــاء عــى جميــع املخاطــر 

ــات، والوصــول  ــال للواجب ــط الفصــل الفع ــة. وتشــمل الضواب ــة والرصــد واالســتجابة للمخاطــر املحتمل ــن خــالل إطــار مراقب ــه يســعى إلدارة هــذه املخاطــر م التشــغيلية، ولكن

والتفويــض وإجــراءات التســوية وتوعيــة املوظفــني وعمليــات التقييــم.

ألغراض إدارية، فأن إدارة املرف تقوم بتوزيع االعال اىل ثالث قطاعات رئيسة كا يي:

- الخدمات املرفية لالفراد: حيث يقوم املرف بأستالم الودائع من الزبائن، وتوفر قروض مختلفة، سحب عى املكشوف، بطاقات ائتانية، وتسهيالت التحويل املايل.

- الخدمات املرفية للرشكات: يتوىل املرف بشكل رئيي القروض والتسهيالت االئتانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء من الرشكات واملؤسسات.

ــة  ــق اســتخدام أذون الخزان ــل للمــرف عــن طري ــات التموي ــة، فضــال عــن إدارة عملي ــم الخدمــات يف أســواق املــال والتجــارة والصرف ــة: يقــوم املــرف بتقدي - أعــال الخزين

ــة. ــة التجاري ــادات مــع املصــارف األخــرى، مــن خــالل االعــال املرفي ــة واالعت والســندات الحكومي

27
التحليل القطاعي 

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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27
التحليل القطاعي )يتبع(

فيا يي معلومات عن قطاعات أعال املرف موزعة حسب األنشطة:

إجايل اإليرادات

صايف )مخصص( اسرداد

مخصص الخسائر

االئتانية 

نتائج أعال القطاع

مصاريف غر موزعة

الربح قبل الرضيبة

رضيبة الدخل

صايف ربح السنة

معلومات أخرى

موجودات موزعة

موجودات غر موزعة

مجموع املوجودات

مطلوبات موزعة

مطلوبات غر موزعة

مجموع املطلوبات

مروفات رأسالية

إندثارات

31 كانون األول 2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

19,546,958

)464,705(

19,082,253

)12,527,927(

6,554,326

-

6,554,326

439,920,579

9,675,071

449,595,650

146,013,412

31,350,112

177,363,524

967,220

559,220

الخزينة

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

12,244,794

)464,705(

11,780,089

)7,836,052(

3,944,037

-

3,944,037

428,473,939

9,675,071

438,149,010

1,691

31,350,112

31,351,803

967,220

559,220

املؤسسات

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

4,612,955

-

4,612,955

)2,251,395(

2,361,560

-

2,361,560

2,938,782

-

2,938,782

103,069,503

-

103,069,503

-

-

االفراد

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

2,689,209

-

2,689,209

)2,440,480(

248,729

-

248,729

8,507,858

-

8,507,858

42,942,218

-

42,942,218

-

-

31 كانون األول 2018

دينار عراقي

)بآالف الدنانر(

19,769,436

925,356

20,694,792

     )9,010,874(

11,683,918

)819,535(

      10,864,383

      435,623,111

      8,322,502

      443,945,613

      134,551,597

      25,435,770

      159,987,367

      298,273

280,081

املجمـوع

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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28
إدارة رأس املال

معلومات التوزيع الجغرايف

فيا يي توزيع إيرادات املرف التشغيلية ، املوجودات واملطلوبات حسب القطاع الجغرايف: 

2019

إجايل اإليرادات

مجموع املوجودات

مجموع املطلوبات

داخل العراق

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

19,082,290

414,320,812

169,511,411

خارج العراق

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

464,668

35,274,838

7,852,113

املجمـــوع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

19,546,958

449,595,650

177,363,524

2018

إجايل اإليرادات

مجموع املوجودات

مجموع املطلوبات

داخل العراق

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

19,441,585

433,691,843

157,679,567

خارج العراق

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

327,851

10,253,770

2,307,800

املجمـــوع

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

19,769,436

443,945,613

159,987,367

يقــوم املــرف بــإدارة رأس املــال عــى أســاس ثابــت لتغطيــة املخاطــر املرتبطــة بأنشــطته. وتشــمل هــذه العمليــة قيــاس كفايــة رأس املــال وفقــا للنســب التــي وضعهــا البنــك 

املركــزي العراقــي.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(
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28

29

30

إدارة رأس املال )يتبع(

ارتباطات والتزامات محتملة 

القضايا املقامة عىل املرصف

رأس املال األسايس

رأس املال املدفوع

االحتياطي القانوين

االحتياطيات األخرى

االرباح املدورة 

مجموع رأس املال األسايس

رأس املال املساند

مخصصات عامة

مجموع رأس املال املساند

مجموع رأس املال األسايس واملساند

مجموع املوجودات الخطرة املرجحة 

كفاية رأس املال %

خطابات ضان

سقوف تسهيالت ائتانية مبارشة غر مستغلة

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

250,000,000

15,662,085

149,163

6,118,006

271,929,254

15,931,349

15,931,349

287,860,603

54,399,099

%529.2

2019

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

23,424,847

223,188

23,648,035

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

250,000,000

15,008,867

149,163

7,685,737

272,843,767

18,837,289

18,837,289

291,681,056

44,353,558

%657.6

2018

دينار عراقي )بآالف الدنانر(

20,119,834

2,342,467

22,462,301

قــام املــرف بأحتســاب كفايــة رأس املــال للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 وفقــاً ملتطلبــات التعليــات الصــادرة مــن البنــك املركــزي العراقــي التــي تتوافــق مــع 

متطلبــات بــازل.

أن اجايل األلتزامات واملطلوبات املحتملة هي كا يي:

يوجد قضية مقامة عى املرف ضمن النشاط الطبيعي للمرف ومن أجل التحوط قد تم حجز مخصص بالكامل مقابل القضية.

إيضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة )يتبع(

31 كانون األول 2019


