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كانون األول  31  إيضاحات 
 كانون األول 31  2018

 2017 
 (الدوالرات)بآالف    (الدوالرات)بآالف     

 326.589  441.014  19 إيرادات الفوائد
 (13.903)  (17.498)  20 مصروفات الفوائد

 312.686  423.516   إيرادات الفوائد صافي
      

 135.004  132.947  21 إيرادات العموالت
 (14.301)  (6.192)   مصروفات العموالت

 433.389  550.271   صافي إيرادات الفوائد والعموالت
      

 49.307  40.152   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
جودات المالية بالقيمة العادلة من للمو  التغير في القيمة العادلة
 -  (444)  8 خالل األرباح والخسائر
 6.603  644   إيرادات تشغيلية أخرى

 489.299  590.623   إيرادات التشغيلصافي 
      

 (37.709)  (40.749)   رواتب ومنافع الموظفين
 (22.735)  (24.810)  22 مصاريف إدارية

طفاءات  (7.309)  (11.312)   استهالكات وا 
 (59.114)  (273.107)  5 مخصص الخسائر االئتمانية

 -  (21.948)   مخصص التسهيالت غير المباشرة
 -  (2.961)  10 الممتلكات والمعداتتدني مخصص 

 -  (35.626)   مخصص القضايا 
 (126.867)  (410.513)   إجمالي المصاريف

 362.432  180.110   السنة ربحصافي 
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كانون األول  31
2018  

 كانون األول 31
 2017  

 

   (الدوالرات)بآالف   (الدوالرات)بآالف  
 السنة ربح  180.110  362.432

     

    
بنود الدخل الشامل اآلخر التي سيتم تحويلها إلى قائمة الدخل في فترات 

 :الحقة
 

 فروقات ترجمة  -  (15.947)
 ة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيعالتغيير في القيم  -  450

     
قائمة الدخل في فترات  إلىبنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم تحويلها     

 الحقة

-  202  
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة  العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
 للسنةمل اآلخر مجموع بنود الدخل الشا  202  (15.497)

 للسنةإجمالي الدخل الشامل   180.312  346.935
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  رأس المال 
 حتياطيا

  عام
القيمة  حتياطيا

  احتياطي خاص  العادلة
فروقات  حتياطيا

  مدورة أرباح  ترجمة
 حقوق مجموع

 المساهمين
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 الر امريكي دو  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
              8201 كانون االول 13

 3.212.494  687.422  (71.058)  10.608  1.931  236.709  2.346.882 2018 كانون الثاني 1الرصيد في 
 180.312  180.110  -  -  202  -  - للسنةمجموع الدخل الشامل 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 -  571  -  -  (571)  -  - الدخل الشامل اآلخر

 (181.216)  (181.216)  -  -  -  -  - (18 إيضاحنقدية موزعة إلى الخزينة العامة ) أرباح
 3.211.590  686.887  (71.058)  10.608  1.562  236.709  2.346.882  2018 كانون االول 31الرصيد في 

              
              7201 كانون االول 13

(55.111)  10.608  1.481  236.709  1.500.858 2017كانون الثاني  1الرصيد في    1.397.989  5343.092.  

(947.15)  -  450  -  - للسنةمجموع الدخل الشامل    432.362   935.346  
(975.226)  -  -  -  -  - (18 إيضاحنقدية موزعة إلى الخزينة العامة ) أرباح   (975.226)  

024.846 (16 إيضاحزيادة رأس المال )   -  -  -  -  (024.846)   - 
608.10  1.931  236.709  2.346.882  2017 كانون االول 31الرصيد في    (71.058)  422.687   3.212.494 
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 2017كانون األول  31  2018كانون األول  31   
 

 إيضاحات
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
      األنشطة التشغيلية

 362.432  180.110   الفترة  ربح
      تعديالت:

 59.114  273.107   ص الخسائر االئتمانيةمخص
 -  35.626   مخصص القضايا 

 -  21.948   مخصص التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة
طفاءات استهالكات  7.309  11.312   وا 

 -  2.961   مخصص تدني الممتلكات و المعدات
 -  444   والخسائر األرباح من خاللبالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 52  -   مخصص تدني الموجودات االخرى
 428.907  525.508   قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

      :التغير في الموجودات والمطلوبات
 (59.917)  (471.093)   األرصدة لدى البنك المركزي العراقي

 310.698  (3.464)   أشهر 3مدة تزيد عن ودائع وقتية لدى المصارف تستحق خالل 
 (439.724)  (313.221)   ئتمانية المباشرةالتسهيالت اال

 -  (25.000)   وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرمشراء 
 (156.415)  154.797   خرىالموجودات األ
 75.931  75.374   المالية أخرىمؤسسات الو المصارف مستحق من 
 1.157.977  2.116.478   ودائع العمالء

 (1.780.403)  (718.092)   نقديةالتممينات ال

 (24.996)  170.787   خرىاألمطلوبات ال

 -  (15.626)   قضايا مدفوعة خالل السنة
 (487.942)  1.496.448   غيليةاألنشطة التش من )المستخدم في( صافي التدفق النقدي

  
 

 
 

 

      األنشطة االستثمارية
 (2.402.425)  -   شراء موجودات مالية محتقظ بها لتاريخ االستحقاق

 1.702.735  -   إستحقاق موجودات مالية محتقظ بها لتاريخ االستحقاق
 -  (268.086)   شراء موجودات مالية بالكلفة المطفمة

 -  335.449   ات مالية بالكلفة المطفمةإستحقاق موجود
 -  37   بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (1.247)  (3.017)   ومعدات ممتلكاتشراء 
 (1.701)  (2.700)   شراء موجودات غير ملموسة

 (702.638)  61.683   يةاالستثمار األنشطة (المستخدم فيمن ) صافي التدفق النقدي
      

      األنشطة التمويلية
 (226.975)  (181.216)   مدفوعة نقديةأرباح 

 (226.975)  (181.216)   صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
      

 (1.417.555)  1.376.915   في النقد وما في حكمهالزيادة )النقص(  صافي

 8.688.521  7.270.966   السنةبداية  النقد وما في حكمه في

 7.270.966  8.647.881  23 السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
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 عامة  معلومات .1

 

أمر سلطة االئتالف بموجب  2003تموز  17 س بتاريخؤؤؤتمسمصرف حكومي مستقل هو )المصرف( العراقي للتجارة  المصرفن إ
كانون  18على رخصة ممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي بتاريخ  المصرف حصل .2003لسنة  20المؤقتة رقم 

 ومركزه الرئيسي مدينة بغداد. 2004الثاني 
 

والعشرين  خمسةالوفروعه  المنصور حي -في مدينة بغداد  العامة داراةاإلبتقديم جميع األعمال المصرفية من خالل  المصرفيقوم 
 .ب التمثيلي في دولة االمارات العربية المتحدةوالمكت داخل العراقالمنتشرة 

 

 

 .2019نيسان  30 بتاريخإقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة المصرف  تم

 السياسات المحاسبية الهامة .2

 السياسات المحاسبية ألهمو ملخص  اإلعداد أسس 2.1

 
 رقم وفقًا للسياسات المحاسبية المذكورة في االيضاح 2018 لكانون االو  31المنتهية في  لسنةل للمصرف عداد القوائم الماليةإتم 
 أدناه. تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المصرف ألغراض االلتزام بمتطلبات البنك المركزي العراقي.  2.2

 

لة الرئيسية للمصرف هي الدينار للمصرف حيث أن العممثل العملة الرئيسية التي ال تو دوالر األمريكي البعملة  القوائم المالية عرض تم
 .ما لم يذكر غير ذلك لف دوالر امريكياتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ي. العراقي

 

 .آخر غرض ة(، وعليه قد ال تكون مالئمة أليوالمساهمين )الحكومة العراقيإدارة المصرف  تم إعداد القوائم المالية المرفقة ألغراض
 

 سبيةملخص ألهم السياسات المحا 2.2
 إن السياسات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية هي كما يلي:

 
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

 إيرادات ومصروفات الفوائد 
عدل الفائدة الفعلي إن متسجيل ايراد او مصروف الفائدة لكافة االدوات المالية التي تحمل فائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، يتم 

أو عندما يكون ذلك مناسبا خالل لالدوات المالية هو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع 
ملة حيث ما عدا الرسوم والفوائد على التسهيالت غير العا للموجودات والمطلوبات المالية المبالغ الصافية المدرجةمدة أقصر مقابل 

 يتم تحويل الفوائد الى حساب الفوائد المعلقة وال يتم االعتراف بها في قائمة الدخل. 
 

 والمدينة العموالت الدائنةالرسوم و 
 .الرسوم والعموالت الدائنة والمدينة المكملة لالصل المالي أو االلتزام المالي تدخل ضمن قياس معدل الفائدة الفعالة

 العموالت الخاصة بإصدار وتعديل الضمانات المالية بطريقة القسط الثابت على عمر الضمان المالي.يتم االعتراف بالرسوم و 
يتم اإلعتراف بهذه الرسوم تتضمن الرسوم والعموالت الدائنة األخرى رسوم الخدمات، عموالت التحويل، عمولة تنسيق الفرع حيث 

 عند االنتهاء من تقديم الخدمة.
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 هم السياسات المحاسبية )تتمة(أسس اإلعداد و ملخص أل .2
 

 النقد وما في حكمه 
الية والمؤسسات الم مصارفلدى الة األرصدو  واألرصدة لدى البنك المركزي العراقي في الخزينة النقديتكون النقد وما في حكمه من 

على المصارف والمؤسسات المالية الودائع المقيدة واألرصدة المستحقة  ،ناقصاً  أو اقل ستحق خالل مدة ثالثة أشهرت تيالو  األخرى
 .األخرى والتي تستحق خالل مدة أكثر من ثالثة أشهر

 

 والمطلوبات المالية االعتراف بالموجودات المالية
 يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام المصرف ببيع أو شراء الموجودات المالية(. 
 

 ئتمانية المباشرةالتسهيالت اال 
يتم إظهار التسهيالت االئتمانية بالصافي بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المشكوك في تحصيلها والفوائد والعموالت 

 المعلقة.
بعد وعندما يتوفر دليل موضوعي ضمن مخصص الخسائر االئتمانية يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة 

على أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت االئتمانية المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا راف األولي االعت
 ، وتقيد قيمة المخصص في قائمة الدخل.بطريقة موثوقة التدني

 عمالء وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي.يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غير العاملة الممنوحة لل
يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية المخصص لها في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلها من المخصص وفقًا 

ة من القروض ويتم قيد اإلستردادات النقدي .لتعليمات البنك المركزي العراقي ويتم تحويل أي فائض في المخصص إلى قائمة الدخل
 التي تم شطبها ايرادًا في قائمة الدخل.

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

وفقَا لنموذج اعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل  المصرفهي الموجودات المالية التي تهدف ادارة 
 ائم.بالدفعات من اصل الدين والفائدة على رصيد الدين الق

باستخدام  طريقة الفائدة   / الخصم مضافَا أليها مصاريف االقتناء وتطفم العالوةالمطفمة يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة 
 ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل . ؛ وينزل اية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها الفعالة

ة للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة يه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحاليمثل مبلغ التدني في قيمة هذ
 فائدة األصلي .البسعر 

في حالة بيع أي من هذه )حسب متطلبات البنك المركزي العراقي  محددة حاالتاال في  هذه الموجوداتال يجوز اعادة تصنيف اية 
البنك ستحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقَا لمتطلبات الموجودات قبل تاريخ ا

 الخصوص(.هذا بالمركزي العراقي 
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 )تتمة( أسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة. 2
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.2

 

 األرباح والخسائرل قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
والتي تم شراؤها لغرض بيعها  فق مع نموذج األعمال الخاص بالموجودات المالية بالكلفة المطفمةتتالتي ال  الموجودات الماليةإن 

ختار ، أو تلك التي افي  المستقبل القريب والتي ينتج عنها ارباح من تقلبات أسعار السوق قصيرة االجل وهوامش أرباح المتاجرة
، فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة األرباح والخسائرالمصرف عند شرائها تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل.
، إال إذا قام المصرف بالقيمة العادلة األرباح والخسائراالستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل  قياسيتم 

 استثمار محتفظ به لغير المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء.بتصنيف 
وتظهر األرباح والخسائر الناتجة الحقًا بالقيمة العادلة،  األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  يعاد تقييم

القيمة العادلة في قائمة الدخل بما فيها التغيير في القيمة العادلة يها التغير في عن القياس الالحق لهذه الموجودات المالية بما ف
الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم 

 تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل.
 األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل.يتم تسجيل 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

تصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من  يتم يمكن للمصرف أن يختار بشكل نهائي، على أساس كل أداة مالية على حدى أن 
 يسمح هذا التصنيف إذا كان االستثمار بمداة الملكية بغرض المتاجرة.خالل الدخل الشامل اآلخر، وال 

 
ًا بالقيمة العادلة، ويظهر يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق

ا فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن تسجيل ر في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بمالتغي
بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل تم فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال 

طي تقييم ويتم تحويل رصيد احتيا ، ، وضمن حقوق الملكية األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل
 أرباح االسهمالموجودات المباعة مباشرة الى األرباح المدورة. ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. ويتم تسجيل 

 الموزعة في قائمة الدخل.
 

 القيمة العادلة
 بتاريخ القوائم المالية. بقياس األدوات المالية مثل المشتقات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة المصرفيقوم  -
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة  -

 بين المشاركين في السوق.
 في حال غياب السوق الرئيسي ، يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات. -
 لمصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.يحتاج ا -
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 )تتمة( أسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة. 2

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.2
 )تتمة( القيمة العادلة

 
التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تقيس المنشاة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزامات باستخدام االفتراضات  -

تسعير الموجودات أو يمخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المشاركون في السوق على 
توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام الموجودات بمفضل استخدام له أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات 

 استخدام له. بمفضل
يقوم المصرف باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة  -

وتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير 
 مباشر. 

 
 مالية التدني في قيمة الموجودات ال

يقوم المصرف بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما اذا كانت هنالك 
القيمة القابلة يتم تحديد وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات  ،مؤشرات على تدني في قيمتها افراديا او على شكل مجموعة

 . التي سيتم االعتراف بها في قائمة الدخل د خسارة التدنيلالسترداد من أجل تحدي
 يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

ة يتدني قيمة الموجودات المالية  التي تظهر بالتكلفة المطفمة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحال -
 األصلي. الفائدة للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر

م تسجيل التدني في قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات ألدوات يت -
 .الدين المالية في قائمة الدخل

 
 التقاص 

ظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندم ا تتوفر يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وا 
الشروط القانونية الملزمة، وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس 

 الوقت.
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 )تتمة( أسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة. 2
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.2

 
 لممتلكات والمعداتا

يتم إحتساب إن وجدت.  ،المعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمةتظهر الممتلكات و 
أو طريقته بالشكل المناسب ويتم التعامل معها كتغيير في التقديرات  اإلستهالكالتغير في العمر اإلنتاجي المتوقع بواسطة فترة 

ثناء األراضي حيث أن األراضي ال تستهلك(  باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر يتم إحتساب اإلستهالك )بإست. المحاسبية
 اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 

 العمر اإلنتاجي 
 )سنوات( 

 10 مباني
 1 معدات وأجهزة وأثاث

 1 وسائط نقل
 1 أجهزة حاسبات

 5 تحسينات الممجور
ند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة من استخدام األصل يتم استبعاد أي بند من الممتلكات والمعدات ع

أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل )الذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة 
في نفس السنة التي تم شطب  ي قائمة الدخلف "اإليرادات التشغيلية األخرى" أو "المصاريف اإلدارية"ضمن الدفترية لألصل( 

 األصل فيها.
 

 موجودات غير ملموسة
يتم . المتراكم وخسائر انخفاض القيمة اإلطفاءبالتكلفة ناقصًا  تتملف الموجودات غير المادية من برامج المعلوماتية والتي تقاس

إن العمر المقدر لهذه الموجودات  .لعمر المقدرعلى مدى او على أساس القسط الثابت الدخل  قائمةضمن  باإلطفاءاالعتراف 
 سنوات. 5إلى  3تتراوح من  غير الملموسة

 

 انخفاض قيم الموجودات غير المالية
قيمة األصؤؤؤل وفي حالة وجود أي  انخفاضبتقييم ما إذا كان هناك مؤشؤؤؤر على إمكانية القوائم المالية في تاريخ مصؤؤؤرف يقوم ال

بتقدير قيمة األصؤؤل القابلة لالسؤؤترداد. في حال  المصؤؤرفبلغ القابل لالسؤؤترداد لألصؤؤل. يقوم بتقدير الم المصؤؤرفمؤشؤؤر، يقوم 
تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتراف بانخفاض قيمة األصل حتى تساوي القيمة القابلة 

 لالسترداد.
ذا كانت هناك دالئل على أن خسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة انخفاض تم االعتراف بها في السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات في تاريخ كل قائمة مركز مالي يتم تقييم فيما إ

ذا وجدت هذه الحالة، يقوم  بتقييم  المصؤؤؤؤرفالسؤؤؤؤابقة ألصؤؤؤؤل معين باسؤؤؤؤتثناء )الشؤؤؤؤهرة( لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضؤؤؤؤت، وا 
ذا كان هناك تغيير في التقديرات المبلغ القابل لالسؤؤؤؤؤؤؤترداد لذلك األصؤؤؤؤؤؤؤل. يتم عكس خسؤؤؤؤؤؤؤارة انخفاض القيمة فقط في حالة ما إ

المسؤؤؤؤتخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسؤؤؤؤترداد لألصؤؤؤؤل منذ آخر خسؤؤؤؤارة النخفاض القيمة تم االعتراف بها. في هذه الحالة يتم 
 ةللزيادقة بالشؤؤؤهرة ال يمكن عكسؤؤؤها زيادة القيمة الدفترية لألصؤؤؤل إلى قيمته القابلة لالسؤؤؤترداد. إن خسؤؤؤائر انخفاض القيمة المتعل

يتم إثبات خسؤؤارة الهبوط ضؤؤمن قائمة الدخل مالم يكن األصؤؤل القيمة التي يمكن اسؤؤتردادها في الفترات المسؤؤتقبلية. الالحقة في 
 مسجاًل بطريقة إعادة التقييم. يجب معالجة أي خسارة هبوط ألصل معاد تقويمه وفقًا لذلك المعيار.
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 )تتمة( ةأسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسب. 2
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.2

 
 ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا

 الموجودات المالية
 يستبعد األصل المالي عندما:

 ينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو -
قابل تتحمل التزامًا بدفع التدفقات النقدية يحتفظ المصرف بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن بالم -

 بالكامل دون تمخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو
عندما )أ( يقوم بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( لم يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر  -

 هذا األصل. والمزايا الهامة لألصل ولكنه حول السيطرة على
 

 المطلوبات المالية
يسؤؤتبعد االلتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو الغاؤه أو انقضؤؤاء أجله. عند اسؤؤتبدال التزام مالي بآخر 
تم من نفس جهة التمويل ووفقًا لشؤؤؤؤؤؤؤؤروط مختلفة بشؤؤؤؤؤؤؤؤكل جوهري، أو في حالة التعديل الجوهري في شؤؤؤؤؤؤؤؤروط االلتزام الحالي، ي

 التعامل مع هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد.  
 

 العمالت األجنبية
  .يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل العام بمسعار الصرف السائدة كما في تاريخ إجراء المعامالت 
 لمالية بمسعار العمالت االجنبية الوسطية كما في تاريخ القوائم المالية.يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات ا -
 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. -
 الدخل.يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة  -
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير  -

 .في القيمة العادلة
 

 ضريبة الدخل
 1982لسنة  113إن المصرف هو منشمة حكومية وأرباحه معفية من ضريبة الدخل حسب قانون الضريبة في العراق رقم 

 .يخضع موظفي المصرف لضريبة االستقطاع المباشر .ته الالحقةوتعديال
 

 المخصصات
ن تسديد أحداث سابقة، و أستداللي( ناشئة عن او أالمصرف إلتزام حالي )قانوني  لدى يكون عندما بالمخصصات االعتراف يتم

محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. لتزاماتهذه األ
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 )تتمة( هم السياسات المحاسبةأسس االعداد وملخص أل. 2
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.2

 
 ةالمالي اتالضمان
االعتراف  يتمالنشاط الجاري للمصرف منح الضمانات المالية والتي تشتمل على االعتمادات المستندية وضمانات القبول.  يتضمن

االعتراف االولي، يتم قياس  بعد"المطلوبات األخرى".  ضمنلعادلة بالضمانات المالية بشكل اولي في القوائم المالية بالقيمة ا
 ايهما الضمان عن الناجمة المالية االلتزامات لتسوية المطلوبة للتكاليف تقدير افضل او المطفمة باالقساطالتزامات المصرف 

 .اعلى
 

 الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة
آلت ملكيتها للصرف في قائمة المركز المالي ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها تظهر الموجودات التي 

للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني 
يل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الى الحد الذي ال في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل وال يتم تسج

 يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا.
 

 إستخدام التقديرات 2.3
جتهادات تؤثر في مبالغ  مصرفإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال القيام بتقديرات وا 

لموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات ا
إصدار أحكام  صرف، وبشكل خاص يتطلب من إدارة الماآلخروالمصاريف والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل 

لمستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية ا
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة 

 عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

 بمن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي: فصر في إعتقاد إدارة الم

 ضمن األسس الموضوعة  الخسائر االئتمانيةلتسهيالت اإلئتمانية: يتم مراجعة مخصص ل الخسائر االئتمانية مخصص
 .من قبل البنك المركزي العراقي

  تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مخمنين معتمدين يتم إثبات خسارة تدني قيمة العقارات المستملكة إعتمادًا على
 لغايات إثبات خسارة التدني. ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

  بشكل دوري لغايات إحتساب والموجودات غير الملموسة تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
إعتمادًا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في  اإلستهالكات واإلطفاءات السنوية

 المستقبل، ويتم تسجيل خسارة التدني )إن وجدت( في قائمة الدخل.
 لتقدير أي تدٍن في قيمتها ويتم أخذ التدني في  المطفمة تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة

 .فترةائمة الدخل للق
  مخصؤؤؤصؤؤؤات قضؤؤؤائية: لمواجهة أية التزامات قضؤؤؤائية يتم أخذ مخصؤؤؤصؤؤؤات لهذه اإللتزامات إسؤؤؤتنادًا لرأي المسؤؤؤتشؤؤؤار

.صرفالقانوني للم
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 العراقي البنك المركزينقد وأرصدة لدى  .3

 كانون االول 31 
 2018 

 كانون األول 31 
2017 

  دوالر امريكي  
  امريكي دوالر   (بآالف الدوالرات)

 (بآالف الدوالرات)
 284.070  276.298 نقد في الخزينة
    البنك المركزي العراقي:أرصدة لدى 

 6.012.433  4.661.997 *حسابات جارية 
 189.503  661.019 **  االحتياطي القانوني

 5.599.314  6.486.006 
 

 
كما  دوالر امريكيلف ا 3.726.415 مبلغ إقليم كوردستانبلغت ارصدة المصرف لدى فروع البنك المركزي العراقي في   *

للظروف السياسية  ونظراً  ،(دوالر امريكيلف ا 3.726.838: 2017كانون األول  31) 2018 كانون االول 31في 
ي قيود أبعدم وجود  علماً  ،المصرف غير قادر على إستغالل أو تحصيل هذه األرصدةن إواالقتصادية السائدة في العراق ف

 رصدة.رسمية على هذه األ
 

غير متاحة لالستخدام في العمليات  وهيلدى البنك المركزي العراقي، تمثل هذه المبالغ متطلبات االحتياطي النقدي القانوني   **
 اليومية.

 والمؤسسات المالية االخرى مستحق من المصارف .4

 كانون االول 31  
2018 

 األول كانون 31 
2017 

 دوالر امريكي   
 آالف الدوالرات()ب

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

     
 18.193  13.007  داخل العراق
 3.891.057  3.432.858  خارج العراق 
 837.051  4.038.600  ودائع وقتية *

  7.484.465  4.746.301 
 

كانون األول  31الف دوالر أمريكي ) 48.464 ثة أشهر بمبلغثال تستحق خالل مدة تزيد عنل ودائع تتضمن الودائع ألج *
الف دوالر امريكي(. 45.000: 2017
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 تسهيالت ائتمانية مباشرة .5

 كانون االول 31  
2018 

 األول كانون 31 
2017 

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

     
     :ممنوحة قروض

 3.299.554  3.463.814  حكومي
 716.043  1.593.525  الشركات
 200.447  369.401  االفراد

  5.426.740  4.216.044 
     :مدينة جارية حسابات

 1.819.933  1.766.884  الشركات
 481.931  536  االفراد

  1.767.420  2.301.864 
 6.517.908  7.194.160  المجموع

     
 (925.684)  (1.198.791)  (أ 5 يضاحإ) الخسائر االئتمانية مخصص

 (475.086)  (838.117)  (ب 5 يضاحإ) معلقة فوائد
 5.117.138  5.157.252  الرصيد نهاية السنة

  

كانون األول  31) 2018 كانون االول 31كما في  دوالر امريكيلف ا  3.189.331لتسهيالت االئتمانية غير العاملة ا بلغت
 إجماليمن  (٪37.92: 2017كانون األول  31)٪ 44.33ما نسبته  يأ ،(امريكيدوالر  لفا 2.471.356 : مبلغ2017

 .المباشرة االئتمانية التسهيالت

 
 كانون االول 31لف دوالر امريكي كما في ا 2.351.214 بعد تنزيل الفوائد المعلقة التسهيالت االئتمانية غير العاملة بلغت

: 2017كانون األول  31)٪ 36.99 ما نسبته يأ ،دوالر امريكي( لفا 1.996.270 : مبلغ2017كانون األول  31) 2018
 .بعد تنزيل الفوائد المعلقة المباشرة االئتمانية التسهيالت إجمالي٪( من 33.04

 
كما في  ٪50.99 غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقةلتسهيالت االئتمانية ل الخسائر االئتمانية بلغت نسبة تغطية مخصص

 (.٪46.37: 2017كانون األول  31) 2018 االول كانون 31
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 ة()تتم تسهيالت ائتمانية مباشرة .5

 االئتمانية: الخسائرمخصص . أ
 :االئتمانية الخسائرفيما يلي الحركة على مخصص 

 2018 كانون االول  31  
 )بآالف الدوالرات( 

 المجموع  الثالثة ةالمرحل  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  
 925.684  901.340  15.631  8.713  كانون الثاني 1صيد كما في الر 

 -  (1)  (365)  366  المرحلة األولى إلىالمحول 
 -  (6.000)  6.457  (457)  المرحلة الثانية إلىالمحول 
 -  12.171  (10.416)  (1.755)  المرحلة الثالثة إلىالمحول 

 273.107  276.748  (6.407)  2.766  سنةصافي الحركة خالل ال
 1.198.791  1.184.258  4.900  9.633  سنةالنهاية  في رصيدال
 
  

 األول كانون 31  
2017 

 دوالر امريكي     
 )بآالف الدوالرات(

 866.570    كانون الثاني 1الرصيد كما في 
 59.114    سنةالخالل  صافي الحركة

 925.684     السنةنهاية  في رصيدال
 

 . الفوائد المعلقةب
 كانون االول 31  

2018 
 

 األول كانون 31
2017 

 

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 309.280  475.086  كانون الثاني 1الرصيد كما في 
 172.750  539.044  السنةخالل  االضافات
 (6.944)  (176.013)  السنةخالل  المسترد

 475.086  838.117  ة السنةنهاي في رصيدال
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 مالية استثماريةأوراق  .6

 

 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 2.533.445  -  محتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق استثمارات
 1.484  -  متوفرة للبيع استثمارات

  -  2.534.929 
 
 

 ةأموجودات مالية بالتكلفة المطف .7

 

 
 
 
 

كانون االول 31   
2018 

كانون األول   31 
7201  

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

 -  920.054  سندات الحكومة العراقية *
 -  1.546.028  ** حواالت الخزينة

  2.466.082  - 
 
 ما نسبته الف دوالر أمريكي 281.428والبالغة سندات الحكومة العراقية بالدوالر األمريكي  الفائدة علىمعدل متوسط  بلغ 

سندات الحكومة العراقية بالدينار  بلغ معدل متوسط الفائدة علىو  2028 و 2021من  الفترةخالل تستحق والتي  5.87٪
 .2021 إلى 2019من  الفترةوالتي تستحق خالل   ٪4.66 ما نسبته الف دوالر أمريكي 638.626 لغةوالباالعراقي 

 وفترات استحقاق  ٪3.18 يتم اصدار حواالت الخزينة من قبل وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي بمعدل فائدة
 أشهر إلى اثنا عشر شهرًا. ثالثةمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتجارةالعراقي  المصرف
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 كانون االول 31

- 17 - 
 

 
 و الخسائر األرباحية بالقيمة العادلة من خالل موجودات مال .8

 

دوالر امريكي  100. بلغ سعر كلفة السهم يسهم في صندوق استثمار  250.000بشراء خالل العام خالل العام، قام المصرف 
ة على فيما يلي الحرك. 2018 األولكانون  31للسهم كما في دوالر امريكي  98.2249القيمة العادلة للسهم  بلغتللسهم و 

 و الخسائر: األرباحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 -  -  كانون الثاني 1الرصيد كما في 
 -  25.000  السنةخالل المشتراة 

 -  (444)  ير في القيمة العادلةتغال
 -  24.556  ة السنةنهاي في رصيدال

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .9

 

 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 -  1.583  أسهم مدرجة
 -  66  أسهم غير مدرجة

  1.649  - 
 

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:الالموجودات المالية بالقيمة  فيما يلي ملخص الحركة على
 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 -  1.484  كانون الثاني 1رصيد كما في ال
 -  -  السنةخالل  المشتراة
 -  (37)  السنةخالل  المباع

 -  202  التغيير في القيمة العادلة
 -  1.649  ة السنةنهاي في رصيدال
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 متلكات و معداتم .10

  
  آالت و معدات  تحسينات المأجور  وسائط نقـل  أثاث و مفروشات  مبانـــي  أراضـي

 مشاريع تحت
 المجموع  التنفيذ

2018 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 بآالف الدوالرات()
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
  التكلفــة:

 2018كانون الثاني  1كما في  100.611  799  2.035  9.441  997  10.597  57.866  18.876
 4.713  1.647  69  85  401  1.055  1.456  -  إضافات

 (96)  -  (25)  -  -  (71)  -  -  استبعادات
 (2.961)  -  -  -  -  -  -  (2.961)  التدنيمخصص 

 -  -  -  -  -  -  (1.022)  1.022  بنودال تحويالت بين
 -  (1.737)  -  19  22  1.412  284  -  تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

 102.267  709  2.079  9.545  1.420  12.993  58.584  16.937  2018 األولكانون  31كما في 
  :اإلستهالك المتراكم

 2018كانون الثاني  1كما في  37.563  -  2.035  2.338  997  10.597  21.596  -
 9.967  -  69  1.980  423  2.467  5.028  -  المحمل للسنة

 (96)  -  (25)  -  -  (71)  -  -  استبعادات
 47.434  -  2.079  4.318  1.420  12.993  26.624  -  2018 األولكانون  31كما في 

 31كما في  صافي القيمة الدفترية
 2018كانون األول 

 
16.937  31.960  -  -  5.227  -  709  54.833 
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 ممتلكات و معدات )تتمة( .10

 
  

  آالت و معدات  تحسينات المأجور  وسائط نقـل  أثاث و مفروشات  مبانـــي  أراضـي
 مشاريع تحت

 المجموع  لتنفيذا

2017 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي   

 ات()بآالف الدوالر 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
  التكلفــة:

 2017لثاني اكانون  1كما في  99.380  27  1.928  9.124  908  9.987  58.530  18.876
 1.231  -  107  317  89  610  108  -  إضافات

 -  772  -  -  -  -  (772)  -  تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ
 100.611  799  2.035  9.441  997  10.597  57.866  18.876  2017كانون األول  31ما في ك

  :اإلستهالك المتراكم
 2017لثاني اكانون  1كما في  30.254  -  1.928  139  908  9.709  17.570  -

 7.309  -  107  2.199  89  888  4.026  -  المحمل للسنة
 37.563  -  2.035  2.338  997  10.597  21.596  -  2017كانون األول  31 كما في

 31كم في  صافي القيمة الدفترية
 2017كانون األول 

 
18.876  36.270  -  -  7.103  -  799  63.048 
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 موجودات أخرى .11

 

 
 
 
 

  كانون االول 13 

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 والرات()بآالف الد

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 282.755  228.934  فوائد مستحقة
 172.410  106.202  تامينات لدى الغير
 36.080  16.454  ذمم مدينة أخرى
 15.686  12.085  عموالت مستحقة
 3.099  689  سلف للموظفين

 761  761  موجودات آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسوية ديون
 795  572  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 11.235  2.121  أخرى
 (15.305)  (15.099)  مخصص تدني

  352.719  507.516 
 

  خرىاألمالية المؤسسات الو  مستحق للمصارف .12

 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

  دوالر امريكي  
 (الراتبآالف الدو )

 57.980  108.494  حسابات جارية
 49.621  74.481  وقتيةودائع 

  182.975  107.601 
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 ودائع  العمالء  .13

 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

 6.322.323  7.978.403  حسابات جارية وتحت الطلب 
 431.285  566.057  ودائع توفير

 67.973  381.139  وقتيةودائع 
 50.574  63.034  أخرى ودائع

  8.988.633  6.872.155 
 

 مينات نقديةأت .14

 

 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

  دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

  دوالر امريكي  
 (الراتبآالف الدو )

 8.733.085  8.016.305  مقابل اعتمادات مستندية
 67.459  73.908  مقابل خطابات ضمان

 285.038  277.277  تممينات أخرى
  8.367.490  9.085.582 
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 مطلوبات أخرى .15

 

 
 
 
 

كانون االول 31   

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 كي  دوالر امري 
 )بآالف الدوالرات(

 43.411  204.210  ذمم دائنة أخرى
 36.550  58.498  التسهيالت االئتمانية غير المباشرةمخصص 
 49.386  51.520  مؤجلةايرادات 

 15.869  23.073  شيكات مصدقة صادرة
 -  20.000  مخصص القضايا

 24.444  19.175  حسابات تحت التسوية
 1.541  5.264  فوائد مستحقة

 4.776  4.759  مصاريف مستحقة
 2.603  2.618  أرصدة العمالء المجمدة بموامر قضائية

 1.592  1.888  رسوم الطوابع المالية
 452  509  الحواالت الخارجية المتبادلة

 2.200  4.045  أخرى
  395.559  182.824 
 

 

 رأس المال  .16

دينار  1 سؤؤؤؤؤميةإيمة بق 2017كانون األول  31و 2018 كانون االول 31ما في كسؤؤؤؤؤهم  ترليون 2.75يتكون رأس المال من 
 كل سهم.ل عراقي

إدارة المصؤؤؤؤؤؤؤؤرف  ر مجلساقر و  2017اط بشؤؤؤؤؤؤؤؤ 22في  والمؤرخ  61/2907/على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم م.ر.ر بناءً 
ون دينار عراقي ) ما يلتر  1مبلغ لمصؤؤؤؤؤرف بامال ، تم زيادة راس 2016أيار  24 بتاريخ 66جلسؤؤؤؤؤة رقم مصؤؤؤؤؤادق عليه في ال

كما في  (دوالر امريكي مليون 2.347ما يعادل )عراقي دينار ون يلتر  2.75 إلى ليصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مليون دوالر امريكي( 846يعادل 
 .األرباح المدورة من رسملةالمن خالل  2017كانون األول  31
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 االحتياطيات .17
 كانون االول 31  

2018 
 كانون االول 31 

2017 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
     

 236.709  236.709  احتياطي عام

 1.931  1.562  احتياطي القيمة العادلة

 10.608  10.608  *احتياطي خاص

 (71.058)  (71.058)  **احتياطي فروقات ترجمة

  177.821  178.190 

المنحة وحيث أن  بصفتها كمالكاقية أراضي للمصرف لالستخدام في األنشطة التشغيلية للمصرف منحت الحكومة العر  *
 ضمن األصول المملوكة و كاحتياطي خاص ضمن حقوق الملكية. باألراضيكانت غير مشروطة، تم االعتراف 

 ة التشغيلية الى عملة العرض.تحويل البيانات المالية من العمل دالعمالت األجنبية عنترجمة احتياطي فروقات ينتج  **
 
 

 

 

 إلى الخزينة العامة موزعة نقدية أرباح .18

 181.216التي بلغت و  2017 رباح المتحققة لسنةاألمن  ٪50على تحويل  2018شباط  15بتاريخ  مكتب رئيس الوزاراء وافق
 إلى الخزينة العامة للدولة.الف دوالر امريكي 

  226.975التي بلغت و  2016من األرباح المتحققة لسنة  ٪50على تحويل  2017اط شب 22مكتب رئيس الوزاراء بتاريخ  وافق
إلى الخزينة العامة للدولة.الف دوالر امريكي 
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 إيرادات الفوائد .19

 

 كانون االول 31  
2018 

 كانون االول 31 
2017 

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي  
 )بآالف الدوالرات(

008.201  237.966  تمانية مباشرةتسهيالت ائ  

085.50  112.115  المصارفأرصدة لدى   

496.75  90.933  موجودات مالية  بالتكلفة المطفمة  

  441.014  589.326  
 

 مصروفات الفوائد .20

 

 كانون االول 31  
2018 

 كانون االول 31 
2017 

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي  
 الدوالرات()بآالف 

192.9  11.686  عمالءالودائع   
711.4  5.812  حسابات التوفير  

  17.498  903.13  
 

 إيرادات العموالت .21
 كانون االول 31  

2018 
 كانون االول 31 

2017 

 دوالر امريكي   
 (بآالف الدوالرات)

 دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

     

452.510  84.629  تسهيالت غير مباشرة  

519.18  33.905  حواالت بنكية  

637.10  14.413  خرىأعموالت   
  132.947  004.135  
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  اإلداريةالمصاريف  .22
 كانون االول 31  

2018 
 كانون االول 31 

2017 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
     

 256  11.040  قضائيةمهنية و نفقات 

يفاد  4.497  3.439  سفر وا 

 3.170  1.810  إيجارات

 2.339  1.812  اشتراكات 

 369  540  قرطاسية

 717  294  وقود وزيوت

 523  238  صيانة

 614  196  إعالنات

 625  192  أبحاث واستشارات

 2.765  -  حمايةو أمن 

 6.860  5.249  أخرى
  24.810  22.735 
 

 مهالنقد وما في حك .23
 :يتكون النقد ومافي حكمه من اآلتي .قائمة التدفقات النقديةإعداد ألغراض 

 
 
 
 

 كانون االول 31 
 2018 

 كانون االول 31 
2017 

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

     
 6.486.006  5.599.314  العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

 4.746.301  7.484.465  خرىاألمالية المؤسسات الو  مستحق من المصارف

     يطرح:

 (189.503)  (661.019)  االحتياطي القانوني 

 (3.726.838)  (3.726.415)  ارصدة لدى البنك المركزي العراقي إقليم كردستان * 

ودائع وقتية لدى المصؤؤارف والمؤسؤؤسؤؤات المالية األخرى  
 (45.000)  (48.464)  اشهر 3اكثر من  تستحق خالل

  8.647.881  7.270.966 

 
لالستخدام العام للمصرف. ةغير متاح من النقد وما في حكمه حيث أن هذه األرصدة هذه األرصدة طرحتم *  
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة .24

خرى األحكومية المؤسسات الكومية والوزارات و حال مصارفالهو مؤسسة حكومية لها معامالت مع  المصرف العراقي للتجارةإن 
قائمة المركز ألطراف ذات العالقة والمدرجة في المعامالت مع اإن التجارية.  تضمن أعمالها االعتيادية وبمسعار الفائدة والعموال

 الدخل هي كما يلي: قائمةو المالي وخارج قائمة المركز المالي 

 كانون االول 31 
 8201  

ل  كانون األو  31 
7201  

 دوالر امريكي  
 (بآالف الدوالرات)

 
 

 دوالر امريكي 
 (بآالف الدوالرات)

    :قائمة المركز الماليبنود داخل 
 6.201.936  5.323.016 أرصدة لدى البنك المركزي العراقي

 18.193  13.007 المالية األخرىوالمؤسسات  صارفممن ال مستحق
 2.533.445  - مالية استثمارية أوراق

 3.310.422  3.465.740 تسهيالت ائتمانية مباشرة
 -  2.466.082 موجودات مالية بالكلفة المطفمة

 52.106  93.041 مستحق للمصارف والمؤسسات المالية األخرى
 7.763.178  7.200.362 تممينات نقدية

    
    :قائمة المركز الماليبنود خارج 

 187.823  207.453 خطابات ضمان
 9.037.159  9.844.580 مادخطابات اعت

    
  عناصر قائمة الدخل:
 89.644  96.777 فوائد وعموالت دائنة

 
 كانون االول 31المنتهية في سنة الالمدفوعة خالل  اإلدارة واإلدارة العليارئيس وأعضاء مجلس  تعويضاتبلغ مجموع مكافآت و 

 .(دوالر امريكيلف ا  2.409: 2017 كانون االول 31) دوالر امريكيلف ا 2.433 مبلغ 2018
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 إدارة المخاطر  .25

يقوم المصرف بإدارة  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن السياسات العامة إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات إدارة المخاطر.
 مواجهتها وتخفيفها.  المخاطر المصرفية المتنوعة بوسائل متعددة، إال أنه ال يوجد خطة موثقة موضوعة تحدد المخاطر وسبل

 
 مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف 
 سقوف لمبالغ التسهيالت االئتمانية مما يؤدي إلى حدوث خسائر. يعمل المصرف على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع

 ء.حصول على ضمانات مناسبة من العمالال وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي. كذلك يعمل المصرف على
 

 التعرضات لمخاطر االئتمان
التعرضات للمخاطر االئتمانية لعناصر قائمة المركز المالي، يتم عرض  التعرضات اإلئتمانية القصوىالجدول ادناه يوضح 

 .بعد خصم خسارة التدني والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرىالقصوى 
 
 المعلقة( هي كما يلي: والعموالت بعد خصم خسارة التدني والفوائد(التعرضات لمخاطر االئتمان  .1

األول  نكانو 31  
8201 كانون األول  31  

2017 

 دوالر امريكي  
 دوالر امريكي  ()بآالف الدوالرات 

 )بآالف الدوالرات( 
     بنود داخل قائمة المركز المالي 

 6.201.936  5.323.016  العراقي أرصدة لدى البنك المركزي
 4.746.301  7.484.465  ىمستحق من المصارف والمؤسسات المالية األخر 

     تسهيالت ائتمانية مباشرة:
 660.178  343.471  فراداأل

 1.157.406  1.349.967  الشركات
 3.299.554  3.463.814  القطاع الحكومي
 2.533.445  -  أوراق مالية استثمارية

 -  2.466.082  موجودات مالية بالكلفة المطفمة
 491.626  348.576  موجودات أخرى

 19.090.446  20.779.391  مجمــوع البنود داخل قائمة المركز المالي
     

     بنود خارج قائمة المركز المالي
 3.767.403  3.204.690  خطابات ضمان

 10.487.791  9.901.866  اعتمادات مستندية
 14.255.194  13.106.556  مجمؤؤوع البنود خارج قائمة المركز المالي

 33.345.640  33.885.947  إجمــالي البنود داخل وخارج قائمة المركز المالي
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 )تتمة( إدارة المخاطر  .25

دون أخذ الضمانات أو  2017و 2018كانون األول  31يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان للمصرف كما في  الجدول أعاله
مخففات مخاطر االئتمان األخرى بعين االعتبار. بالنسبة لبنود الموجودات داخل قائمة المركز المالي فإن التعرض الوارد أعاله 

 المالي.قائم على أساس الرصيد كما ظهر في قائمة المركز 
 

 تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي: .2
 

 
2018  

 
  حكومي

 
  الشركات  فراداأل

ومؤسسات  مصارف
  اخرىمالية 

 
 إجمالي

 
 دوالر امريكي

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

  الدوالرات( )بآالف
 دوالر امريكي

 )بآالف الدوالرات(
 15.341.946  9.394.508  -  -  5.947.438 متدنية المخاطر
 518.878  -  255.803  263.075  - مقبولة المخاطر

 32.163  -  18.496  13.667  - تحت المراقبة
          غير عاملة:
 39.968  -  715  39.253  - دون المستوى

 81.836  -  24.522  57.314  - فيها مشكوك
 6.816.607  3.854.738  2.960.931  938  - هالكة

 22.831.398  13.249.246  3.260.467  374.247  5.947.438 المجمــــوع
 838.117  44.898  782.329  10.890  -  ينزل: فوائد معلقة

 1.213.890  64.219  1.134.094  15.577  -  ينزل: مخصص التدني
 20.779.391  13.140.129  1.344.044  347.780  5.947.438 الصافي

 
 19.090.446  9.547.467  3.011.874  682.378  5.848.727 2017 اإلجمالي لسنة

 
 

 

 فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت )مخففات المخاطر(: .3
 

 

 
 2018كانون األول  31

  
 فرادألا

 
 الشركات

ومؤسسات  مصارف 
 اخرى مالية

  
 إجمالي

 دوالر امريكي 
 دوالر امريكي  )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  )بآالف الدوالرات(

 )بآالف الدوالرات(
 70.709  -  28.497  42.212 مقبولة المخاطر

 72.137  -  41.794  30.343 تحت المراقبة
        غير عاملة:
 83.720  -  1.430  82.290 دون المستوى
 130.437  -  73.418  57.019 مشكوك فيها

 1.078.453  128.038  947.026  3.389 هالكة
 1.435.456  128.038  1.092.165  215.253 المجمــــوع

        
        منها:

 196  -  -  196 تممينات نقدية
 1.014.933  -  857.628  157.305 عقارية

 357.700  128.038  171.910  57.752 أسهم متداولة
 62.627  -  62.627  - خطابات ضمان

 1.435.456  128.038  1.092.165  215.253 المجمــــوع

مانات عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.ألغراض تعبئة الجدول أعاله يتم إدراج قيمة الضمانات َاخذين بعين االعتبار أن ال تزيد قيمة الض
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .25
 مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات )تتمة(

 التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وفق الجدول التالي: .4
 

 إجمـــــالي  خارج العراق   داخل العراق  

2018 
 دوالر امريكي 

 ف الدوالرات()بآال
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 5.323.016  -  5.323.016  العراقيأرصدة لدى البنك المركزي 

مستحق من المصارف والمؤسسات المالية 
 األخرى

 
13.007  7.471.458  7.484.465 

       تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 3.463.814  -  3.463.814  القطاع حكومي
 343.471  -  343.471  فراداأل

 1.349.967  -  1.349.967  الشركات
 2.466.082  -  2.466.082  موجودات مالية بالكلفة المطفمة

 348.576  102.492  246.084  موجودات أخرى
 20.779.391  7.573.950  13.205.441  2018اإلجمالي لسنة 

       
 19.090.446  4.728.108  14.362.338  2017اإلجمالي لسنة 

 
 التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق الجدول التالي: .5

 إجمــالي  مالي  تجــارة  أفراد  حكومي  

2018 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات( 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات( 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات( 
 أرصدة لدى البنك المركزي

 العراقي
 

-  -  -  5.323.016  5.323.016 
مستحق من المصارف 

 والمؤسسات المالية األخرى
 

-  -  -  7.484.465  7.484.465 
 5.157.252  19.206  1.330.761  343.471  3.463.814  تسهيالت ائتمانية مباشرة

ية بالكلفة موجودات مال
 المطفمة

 
2.466.082  -  -  -  2.466.082 

 348.576  313.442  13.283  4.309  17.542  موجودات أخرى
 20.779.391  13.140.129  1.344.044  347.780  5.947.438  2018االجمالي لسنة 

           

 19.090.446  9.547.467  3.011.874  682.378  5.848.727  2017االجمالي لسنة 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .25

 مخاطر السوق 
هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 

عمالت واالستثمار في األسهم، العمالت وأسعار األسهم، وتنشم مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة وال
جراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية  .ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقًا لسياسات وا 

أسلوب تحليل الحساسية يقوم على أساس تقدير مخاطر تحقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار 
نبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي ستتمثر بالتغيرات صرف العمالت األج

 في السعر.

 مخاطر أسعار الفائدة .1

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب تقلبات إن مخاطر أسعار الفائدة هي تلك المخاطر الناتجة من 
 التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بمثر التغيرات المفترضة الممكنة بمسعار الفوائد على ربح المصرف لسنة واحدة، ويتم احتسابها على 
ر الفائدة إن أثر االنخفاض في سع .2018كانون األول  31تحمل سعر فائدة متغير كما في  التيالموجودات والمطلوبات المالية 

 يتوقع ان يكون مساويًا وعكس أثر الزيادة الظاهر أدناه:

 
 2018كانون األول  31

سعر الزيادة في  
 الفائدة

حساسية إيراد  
 الفائدة

حساسية حقوق  
    الملكية

 
 العملة

 
 نقطة اساس

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 -  63.490  ٪1  دوالر أمريكي
 -  6.958  ٪1  يورو

 -  26.490  ٪1  دينار عراقي
 -  432  ٪1  جنيه استرليني

 
 

 2017كانون األول  31
سعر الزيادة في  

 الفائدة
 

 حساسية إيراد الفائدة
 حساسية حقوق 

    الملكية 
 

 العملة
 

 نقطة اساس
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 -  67.493  ٪1  دوالر أمريكي

 -  321  ٪1  يورو
 -  26.261  ٪1  دينار عراقي
للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. هنالك تغير سلبي يكون األثر مساوٍ في حال كان 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .25

 مخاطر السوق )تتمة( 
 

 مخاطر العمالت .2

خاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية، يعتبر الدينار العراقي مخاطر العمالت األجنبية هي م
عملة األساس للمصرف، يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقائمة المركز المالي لكل عملة لدى المصرف، يتم مراقبة مركز العمالت 

 وللتمكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.األجنبية بشكل يومي ويتم اتباع استراتيجيات للتحوط 
 
 

وقائمة التغيرات فيما يلي جدول يبين أثر التغير الممكن في سعر صرف الدينار العراقي مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل 
 :المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة ، مع بقاء جميعفي حقوق المساهمين

 
 
 

 2018انون األول ك 31

      
التغير في سعر  

 صرف العملة
األثر على األرباح  

 والخسائر
األثر على حقوق  

 الملكية
 

 العملة
 

٪ 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 79  (32.184)  5  دوالر أمريكي

 -  3.368  5  يورو
 -  65  5  أخرى

 
 
 

 2017األول  كانون 31

      
التغير في سعر  

 صرف العملة 
األثر على األرباح  

 والخسائر
األثر على حقوق  

 الملكية
 

 العملة
 

٪ 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 73  (106.390)  5  دوالر أمريكي

 -  (5.157)  5  يورو
 -  10  5  أخرى

 

هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوى للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. في حال كان
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .25

 مخاطر السوق )تتمة(
 
 مخاطر التغير في أسعار األسهم .3

 
اطر عن تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم،  يعمل المصرف على إدارة هذه المخ

اسؤؤتثمارات األسؤؤهم التي يملكها المصؤؤرف مدرجة  أغلبطريق تنويع االسؤؤتثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات إقتصؤؤادية،  
 لألوراق المالية. ناسداكفي سوق 

 
ى أسؤؤؤؤؤؤؤعار يوضؤؤؤؤؤؤؤح الجدول التالي حسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤية قائمة الدخل والتغير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة عل

 األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
 

     
 األثر على حقوق الملكية  التغير في المؤشر  2018كانون األول  31

 المؤشر
 

٪ 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 76  5  ناسداك
 3  5  أخرى

 
 

     
 الملكية ى حقوقاألثر عل  التغير في المؤشر  2017كانون األول  31
 

 المؤشر 
 

٪ 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 73  5  ناسداك
 1  5  أخرى

 

 للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. ن األثر مساوٍ في حال كان هنالك تغير سلبي في المؤشر يكو 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .25
 مخاطر السوق )تتمة(

 فجوة إعادة تسعير الفائدة .4
 على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب. يتم التصنيف

كانون األول  31
2018 

 
  أقل من شهر

 3من شهر إلى 
  أشهر

 6 – 3من 
  أشهـــر

 أشهر 6مـن 
 شهر 12إلى 

 
  أكثر من سنة

عناصر بدون 
  فائــدة

 
 المجمـوع

 دوالر امريكي 
 (بآالف الدوالرات)

 دوالر امريكي 
 رات()بآالف الدوال 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

              الموجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك 

 5.599.314  5.599.314  -  -  -  -  - العراقي المركزي
المصارف  مستحق من

 7.484.465  3.445.865  -  -  16.699  1.388.179  2.633.722 األخرى ماليةالمؤسسات الو 
 5.157.252  -  4.994.236  162.946  66  -  4 تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالكلفة 

 2.466.082  -  920.054  542.662  1.003.366  -  - المطفأة
بالقيمة  اليةموجودات م

األرباح  خاللمن  العادلة
 24.556  24.556  -  -  -  -  - والخسائر

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 1.649  1.649  -  -  -  -  - الشامل ااَلخر
 54.833  54.833  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

 5.377  5.377  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 
 352.719  350.768  -  -  114  1.111  726 موجودات أخرى

 21.146.247  9.482.362  5.914.290  705.608  1.020.245  1.389.290  2.634.452 مجموع الموجودات
              المطلوبات:

مستحق للمصارف 
 182.975  108.494  -  74.481  -  -  - والمؤسسات المالية األخرى

 8.988.633  8.624.706  280  362.936  711  -  - ع عمالءودائ
 8.367.490  -  5.203.927  1.165.563  767.922  1.042.255  187.823 تأمينات نقدية

 395.559  395.559  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى
 17.934.657  9.128.759  5.204.207  1.602.980  768.633  1.042.255  187.823 مجموع المطلوبات

 3.211.590  353.603  710.083  (897.372)  251.612  347.035  2.446.629 ةفجوة إعادة تسعير الفائد
              

              2017كانون األول  31
 19.460.656  6.849.311  5.336.545  789.565  789.565  2.333.127  3.362.543 مجموع الموجودات

 16.248.162  6.563.127  4.675.857  1.276.748  1.276.748  1.694.012  761.670 طلوباتمجموع الم
 3.212.494  286.184  660.688  (487.183)  (487.183)  639.115  2.600.873 ةالفائد رادة تسعيعفجوة إ
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 إدارة المخاطر )تتمة( .25
 مخاطر السوق )تتمة(

 نبيةالتركز في مخاطر العمالت األج .5
كانون األول  31

2018 
               

 مجموع  اخرى  فرنك سويسري  جنيه إسترليني  يورو  دينار عراقي  دوالر أمريكي   البنـــد
                الموجودات

نقد وأرصؤؤؤؤؤؤدة لدى البنك 
 العراقي المركزي

 
876.786  4.720.232  1.355  941  -  -  5.599.314 

مسؤؤؤتحق من المصؤؤؤارف 
والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المالية 

  األخرى 

 

6.762.998  38  674.128  43.233  844  3.224  7.484.465 
تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيالت ائتمؤؤؤؤؤؤانيؤؤؤؤؤؤة 

 مباشرة
 

5.093.652  55.736  7.864  -  -  -  5.157.252 
مؤؤؤوجؤؤؤودات بؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤكؤؤؤلؤؤؤفؤؤؤؤؤؤؤة 

 المطفمة
 

804.573  1.661.509  -  -  -  -  2.466.082 
موجودات مالية بالقيمة 

 خؤؤؤؤاللمؤؤؤؤن الؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤادلؤؤؤؤؤؤؤة 
 و الخسائراألرباح 

 

24.556  -  -  -  -  -  24.556 
بالقيمة  موجودات مالية

خالل الدخل  من العادلة
 الشامل االخر

 

1.583  25  41  -  -  -  1.649 
 54.833  -  -  -  -  54.833  -  ممتلكات ومعدات

 5.377  -  -  -  -  5.377  -  موجودات غير ملموسة
 352.719  23  -  -  33.828  43.612  275.256  موجودات أخرى

 21.146.247  3.247  844  44.174  717.216  6.541.362  13.839.404  اجمالي الموجودات
               

               المطلوبات 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحق للمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارف 
والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المالية 

 األخرى

 

56.542  125.796  637  -  -  -  182.975 
 8.988.633  -  -  211  5.050  2.193.836  6.789.536  ودائع عمالء
 8.367.490  306  834  45.621  643.601  85.227  7.591.901  تممينات نقدية

 395.559  -  -  2  575  349.877  45.105  مطلوبات أخرى
 17.934.657  306  834  45.834  649.863  2.754.736  14.483.084  إجمالي المطلوبات

كز داخــل صـــــــــــافي التر 
 قائمة المركز المالي

 
(643.680)  3.786.626  67.353  (1.660)  10  2.941  3.211.590 

               
كانون األول  31

2017  
 

 
 

  
    

 
    

 مجموع  اخرى  فرنك سويسري  جنيه استرليني  يورو  دينار عراقي  دوالر أمريكي   البند
 19.460.656  3.544  1.337  23.066  682.410  8.313.916  10.436.383  اجمالي الموجودات
 16.248.162  775  1.223  25.748  785.555  2.870.669  12.564.192  إجمالي المطلوبات

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافي التركز داخؤؤل 
 قائمة المركز المالي

 
(2.127.809)  5.443.247  (103.145)  (2.682)  114  2.769  3.212.494 
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 طر )تتمة(. إدارة المخا25

 مخاطر السيولة 
أو تمويل تتمثل مخاطر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيولة في عدم قدرة المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف على توفير التمويل الالزم لتمدية التزاماته في تواريخ اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحقاقها، 

 نشاطاته دون تحمل تكاليف أو خسائر إضافية. تم المصادقة على سياسة السيولة من قبل مجلس إدارة المصرف.
ت والمطلوبات يتم تنفيذها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات والتي تعمل على تنويع مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر إدارة الموجوداإن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

باإلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة المحافظة على احتياطيات كافية من النقد، معادل النقد واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثمارات  التمويل والمطابقة بين تواريخ االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحقاق
 لغرض المتاجرة لمواجهة مخاطر السيولة.

اه توزيع المطلوبات )غير المخصؤؤؤؤومة( على أسؤؤؤؤاس الفترة المتبقية لالسؤؤؤؤتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم أواًل: يلخص الجدول أدن
 المالية:

كانون االول  31
8201  

 

  أقل من شهر
 3من شهر إلى 

  شهــور
6الى  3من   

  أشهـــر
أشهر 6مـن   
شهر 12 حتى   

من سنة واحد 
سنوات 5حتى    

 بدون
ستحقاقا  المجمـوع  

امريكيدوالر     
 (بآالف الدوالرات)

 دوالر امريكي 
 (بآالف الدوالرات)
 دوالر امريكي 

 (بآالف الدوالرات)
 دوالر امريكي 

 (بآالف الدوالرات)
 دوالر امريكي 

 (بآالف الدوالرات)
 دوالر امريكي 

 (بآالف الدوالرات)
 دوالر امريكي 

 (بآالف الدوالرات)
               المطلوبات :

رف مستحق للمصا
 182.975  108.494  -  11.336  40.755  22.390  - والمؤسسات المالية األخرى

 8.988.633  8.624.706  280  362.936  711  -  - ودائع عمالء
 8.367.490  -  5.203.927  1.165.563  767.922  1.042.255  187.823 تأمينات نقدية

 395.559  395.559  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى
 17.934.657  9.128.759  5.204.207  1.539.835  809.388  1.064.645  187.823 اجمالي المطلوبات
 21.146.247  9.071.384  6.325.268  705.608  1.020.245  1.389.290  2.634.452 اجمالي الموجودات

 
 

كانون األول  31
7201 

 
  أقل من شهر

 3من شهر إلى 
  شهؤؤور

 6الى  3من 
  شهؤؤؤرأ

 أشهر 6مؤن 
  شهر 12حتى 

من سنة واحد 
  سنوات 5حتى 

 بدون
  ستحقاقا

 
 المجمؤوع

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات( 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات( 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات( 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات( 

 كيدوالر امري 
 )بآالف الدوالرات( 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات( 

              المطلوبات :
مستحق للمصارف 
والمؤسسات المالية 

 107.601  57.980  -  7.552  27.152  14.917  - األخرى
 6.872.155  939.656  -  449.432  449.432  988.750  4.044.885 ودائع عمالء

 9.085.582  -  3.089.098  454.279  454.279  999.414  4.088.512 تأمينات نقدية
 182.824  182.824  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 16.248.162  1.180.460  3.089.098  911.263  930.863  2.003.081  8.133.397 اجمالي المطلوبات
 19.460.656  6.849.311  5.336.545  789.565  789.565  2.333.127  3.362.543 اجمالي الموجودات
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .25

 مخاطر السيولة )تتمة( 
 
 بنود خارج المركز المالي 

 
 

 المجموع  اكثر من سنة  لغاية سنة 

2018 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 3.204.690  1.482.894  1.721.796  ضمانخطابات ال

 9.901.866  6.292.591  3.609.275  إعتمادات مستندية
  5.331.071  7.775.485  13.106.556 

 
 

 
 المجموع  اكثر من سنة  لغاية سنة 

2017 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي 

 دوالرات()بآالف ال
 3.767.403  1.743.276  2.024.127  خطابات الضمان
 10.487.791  6.665.085  3.822.706  إعتمادات مستندية

  5.846.833  8.408.361  14.255.194 
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .26

 قعة الستردادها أو تسويتها:للفترة المتو  يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً 
 

 المجمــوع  أكثر من سنة  لغاية سنة   2018كانون األول  31
 

 الموجودات:
 دوالر امريكي 

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

 )بآالف الدوالرات(

 5.599.314  3.726.415  1.872.899  العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
والمؤسسات المصارف  مستحق من

 األخرى المالية
 

7.484.465  -  7.484.465 
 5.157.252  4.994.236  163.016  تسهيالت ائتمانية مباشرة

 2.466.082  920.054  1.546.028  موجودات مالية بالكلفة المطفمة
خالل  من بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 األرباح والخسائر
 

24.556  -  24.556 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 

1.649  -  1.649 
 54.833  54.833  -  ممتلكات ومعدات

 5.377  5.377  -  موجودات غير ملموسة
 352.719  -  352.719  موجودات أخرى

 21.146.247  9.700.915  11.445.332  مجموع الموجودات
       المطلوبات:

 والمؤسسات الماليةلمصارف ل مستحق
 األخرى

 
182.975  -  182.975 

 8.988.633  280  8.988.353  ودائع العمالء
 8.367.490  5.203.927  3.163.563  تممينات نقدية

 395.559  -  395.559  مطلوبات أخرى
 17.934.657  5.204.207  12.730.450  مجموع المطلوبات

 3.211.590  4.496.708  (1.285.118)  الصافي
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات )تتمة(  .26

 
 المجمؤؤوع  أكثر من سنة  لغاية سنة   2017كانون األول  31
 

 الموجودات:
 دوالر امريكي 

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

  )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي

 )بآالف الدوالرات(

 6.486.006  3.726.838  2.759.168  العراقي لدى البنك المركزينقد وأرصدة 
والمؤسسات المصارف  مستحق من

 األخرى المالية
 

1.980.021  2.766.280  4.746.301 
 5.117.138  1.162.812  3.954.326  تسهيالت ائتمانية مباشرة

 2.534.929  761.556  1.773.373  استثمارية أوراق مالية
 63.048  63.048  -  ممتلكات ومعدات

 5.718  5.718  -  موجودات غير ملموسة
 507.516  -  507.516  موجودات أخرى

 19.460.656  8.486.252  10.974.404  مجموع الموجودات
       المطلوبات:

 والمؤسسات الماليةللمصارف  مستحق
 األخرى

 
107.601  -  107.601 

 6.872.155  -  6.872.155  ودائع العمالء
 9.085.582  3.089.098  5.996.484  تممينات نقدية

 182.824  -  182.824  مطلوبات أخرى
 16.248.162  3.089.098  13.159.064  مجموع المطلوبات

       
 3.212.494  5.397.154  (2.184.660)  الصافي
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 حسب التوزيع الجغرافي اإليراداتالموجودات والمطلوبات و  .27

 للمصرف حسب الرقعة الجغرافية: والموجودات والمطلوبات اإليراداتاه يبين دول أدنالج

 

 المجموع  الدول األجنبية  العراق 
 األول كانون 31 

2018 
 األول كانون 31 

2018 
 األول كانون 31 

2018 
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 614.757  132.743  482.014  اإليرادات

 21.146.247  7.573.950  13.572.297  مجموع الموجودات
 17.934.657  82.175  17.852.482  مجموع المطلوبات

 
 

 

 المجموع  الدول األجنبية  العراق 
 األول كانون 31 

2017 
 األول كانون 31 

2017 
 األول كانون 31 

2017 
 دوالر امريكي   

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 517.503  88.647  428.856  اإليرادات

 19.460.656  4.728.108  14.732.548  مجموع الموجودات
 16.248.162  187.899  16.060.263  مجموع المطلوبات
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 العادلة لألدوات الماليةمة القي .28

 الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: المصرفيستخدم 
 المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات. )غير المعدلة( األسعار السوقيةالمستوى األول: 
حيث تكون كل المدخالت التي لها تمثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر  تقنيات أخرى المستوى الثاني:

 أو بشكل غير مباشر.
تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تمثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من  المستوى الثالث:

 السوق يمكن مالحظتها.
 جودات والمطلوبات المالية للمصرف العراقي للتجارة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:القيمة العادلة للمو  -أ

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر و المصرف بتقييم يقوم 
 التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة:خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية كل فترة مالية والجدول 

 القيمة العادلة  
 مريكي أدوالر 

  )بآالف الدوالرات(

 مستوى القيمة العادلة

 

 طريقة التقييم والمدخالت المستخدمة
كانون االول  31  

2018 
كانون األول  31 

2017 
  

موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 مقارنة أدوات مالية متشابهة  المستوى الثاني  -  24.556  الخسائر األرباح و

موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 األسعار المعلنة في األسواق المالية  المستوى األول  1.381  1.583  الدخل الشامل اآلخر

موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 بالمقارنة مع أدوات مالية مشابهة  المستوى الثاني  103  66  الدخل الشامل اآلخر

 

 محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:الالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمصرف وغير  -ب
 

   2017كانون األول  31  2018كانون االول  31  
 

 
 اجمالي القيمة

  الدفترية
 اجمالي القيمة 

 العادلة
 القيمة  اجمالي 

  الدفترية
اجمالي القيمة 

 العادلة
مستوى القيمة  

 العادلة
 

 
 دوالر امريكي 

 )بآالف الدوالرات(
 دوالر امريكي  

 )بآالف الدوالرات(
 

 
           موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

 المستوى الثاني  6.486.006  6.486.006  5.599.314  5.599.314  العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
 المستوى الثاني  4.746.301  4.746.301  7.484.465  7.484.465  والمؤسسات المالية األخرىالمصارف  مستحق من

385.117.1  5.157.252  5.157.252  تسهيالت ائتمانية مباشرة   385.117.1  المستوى الثاني  

 -  -  استثمارات محتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق
 

2.533.445  2.540.827 
المستوى األول  

 والثاني

 -  -  2.217.009  2.466.082  موجودات مالية بالكلفة المطفمة
المستوى األول  

 والثاني
  20.707.113  20.458.040  18.882.890  18.890.272   

           مالية غير محددة بالقيمة العادلة مطلوبات
 المستوى الثاني  107.601  107.601  182.975  182.975  خرىاألمالية الؤسسات مالو  مستحق للمصارف

.1556.872  8.988.633  8.988.633  ودائع العمالء   1556.872.  المستوى الثاني  
.085.5829  8.367.490  8.367.490  تممينات نقدية   085.5829.  المستوى الثاني  

  17.539.098  17.539.098  .33816.065   16.065.338   
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 رتباطات والتزامات محتملة ا .29
 إن إجمالي اإللتزامات والمطلوبات المحتملة هي كما يلي:

  كانون االول 13  

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي  
 )بآالف الدوالرات(

 
 

 دوالر امريكي 
 )بآالف الدوالرات(

 3.767.403  3.204.690  خطابات ضمان
 10.487.791  9.901.866  ابات اعتمادخط

  13.106.556  14.255.194 
 

 إدارة رأس المال .30

 كفاية رأس المال
  كانون االول 13 

 8201  

كانون األول   31 
7201  

 دوالر امريكي   
 )بآالف الدوالرات(

 دوالر امريكي  
 )بآالف الدوالرات(

     األساسي المال رأس بنود
 2.346.882  2.346.882  المال رأس

 236.709  236.709  احتياطي عام
 (60.450)  (60.450)  احتياطيات اخرى

 687.422  686.887  أرباح مدورة
 3.210.563  3.210.028  األساسي المال رأس مجموع

     رأس المال المساند
 966  781  احتياطي القيمة العادلة

 579.800  911.714  تخصيصات عامة
 580.766  912.495  اس المال المساندمجموع ر /

 3.791.329  4.122.523  مجموع راس المال االساسي والمساند
     

 3.357.227  2.546.675  مجموع الموجودات الخطرة المرجحة داخل المركز المالي 
 1.420.455  1.245.016  مجموع الموجودات الخطرة المرجحة خارج المركز المالي

  3.791.691  4.777.682 
     

٪79.35  %108.73  ٪نسبة كفاية راس المال   
 

وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي. 2018كانون االول  31قام المصرف بإحتساب كفاية رأس المال كما في 
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   تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .31

 المصرفي واإلقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة . إن عدم استقرار الوضع السياسالعراقأنشطته في  المصرفيمارس 
 ألنشطته وقد يؤثر سلبًا على أدائه.

 االقضاي .32

وبرأي اإلدارة  .2018كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  مليون 697 تقدر بحوالي المصرفهنالك قضايا مقامة على 
فمنه لن يترتب على المصرف مطلوبات اصدار القوائم المالية حتى تاريخ متابعة هذه القضايا الممثلين للمصرف في والمحامين 
 .2018 كانون األول 31كما في  (15)إيضاح  دوالر أمريكيمليون  20والبالغ  لقائها المسجلالمخصص  تزيد عن

 
 أرقام المقارنة .33

 

ولم  2018كانون االول  31ا في لتتناسب مع تبويب القوائم المالية كم 2017تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام 
 .2017ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على األرباح والخسائر أو حقوق المساهمين لعام 

 

 
 
 


