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عامة  معلومات. ١

أمر سلطة  بموجب ٢٠٠٣تموز ١٧س بتاریخـــتأسمصرف حكومي مستقل هو (المصرف) العراقي للتجارة المصرفن إ
على رخصة ممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي  المصرفحصل. ٢٠٠٣لسنة ٢٠االئتالف المؤقتة رقم 

ومركزه الرئيسي مدینة بغداد. ٢٠٠٤كانون الثاني ١٨بتاریخ 
والعشرین  سبعةالوفروعه  شارع الرشيد – في مدینة بغداد  العامة داراة اإلة من خالل  بتقدیم جميع األعمال المصرفيالمصرف یقوم  

. والمكتب التمثيلي في دولة االمارات العربية المتحدةفي الممكلة العربية السعودیةفرع واحد و داخل العراق المنتشرة 
("الشركة  المحدودة االلكتروني وتقنية المعلومات نوافذ المعلومات للدفع ٪ في شركة تابعة، شركة ٩٩.٨٨یمتلك المصرف 

هي  خدمات الدفع االلكتروني وتقنية المعلومات . تعتبر ٢٠١٩آذار ٢٣في العراق بتاریخ التابعةالتابعة"). تم تسجيل الشركة
ف"). تسمية ("المصر ا معاً والشركة التابعة له یطلق عليهمبنمصرف. إن الالتابعةللشركة ةالرئيسيات النشاط 

. ٢٠٢١آب ١بتاریخ من قبل مجلس إدارة المصرف الموحدةإقرار القوائم المالية تم

السياسات المحاسبية الهامة . ٢

اإلعداد أسس٢.١

أدناه.  المفصلة وفقًا للسياسات المحاسبية ٢٠٢٠كانون االول٣١المنتهية في لسنةل للمصرف الموحدة عداد القوائم الماليةإ تم 
تم تقریب جميع  ی. العملة الرئيسية للمصرف هي الدینار العراقيإن . دوالر األمریكيالبعملة الموحدة القوائم الماليةعرض تم

. ما لم یذكر غير ذلكلف دوالر امریكيا المبالغ ألقرب  
وعليه قد ال تكون مالئمة ألي ة)، والمساهمين (الحكومة العراقيإدارة المصرف المرفقة ألغراضالموحدة تم إعداد القوائم المالية  

. آخر غرض

القوائم الماليةأسس توحيد٢.٢

.  ٢٠٢٠كانون األول ٣١تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركة التابعة له والخاضعة لسيطرته كما في 
تم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة من تاریخ السيطرة، وتتحقق السيطرة عندما یكون المصرف قادرًا على إدارة األنشطة  

وعندما یكون معرضًا للعوائد المتغيرة الناتجة من استثماره في الشركة التابعة أو یكون له حقوق في هذه  الرئيسية للشركة التابعة 
. العوائد، ویكون قادرًا على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسته السيطرة على الشركة التابعة

رف والشركة التابعة. تشمل القوائم المالية الموحدة  یتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات فيما بين المص
. الشركة التابعةو ) المصرفالمرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال المصرف (إدارة وفروع

مليار دینار عراقي  ١٠برأسمال مدفوع وقدره إن الشركة التابعة هي شركة مختلطة تم تأسيسها وفقًا لقانون الشركات في العراق 
. ٢٠٢٠كانون األول ٣١٪ كما في ٩٩٬٨٨المصرف منه حصةمليون دوالر أمریكي) ٨٬٤٦(ما یعادل 

تم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس السنة المالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف. 

ویستمر فيه فعليًا انتقال سيطرة المصرف على الشركة التابعةیتم توحيد الشركة التابعة من تاریخ تملكها وهو التاریخ الذي یجري  
التاریخ الذي یفقد المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة.التوحيد حتى  
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة . ٢

ملخص ألهم السياسات المحاسبية.٣٢
هي كما یلي: الموحدة إن السياسات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية 

تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف
 إیرادات ومصروفات الفوائد

إن معدل الفائدة  تسجيل ایراد او مصروف الفائدة لكافة االدوات المالية التي تحمل فائدة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة، یتم 
أو عندما یكون  لالدوات المالية الفعلي هو المعدل الذي یخصم التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع  

ما عدا الرسوم والفوائد على  للموجودات والمطلوبات الماليةالمبالغ الصافية المدرجةذلك مناسبا خالل مدة أقصر مقابل 
.  الموحدة العاملة حيث یتم تحویل الفوائد الى حساب الفوائد المعلقة وال یتم االعتراف بها في قائمة الدخلالتسهيالت غير 

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

االعتراف بالرسوم والعموالت الخاصة بإصدار وتعدیل الضمانات المالية بطریقة القسط الثابت على عمر الضمان  یتم 
المالي. 

یتم اإلعتراف بهذه  تتضمن الرسوم والعموالت الدائنة األخرى رسوم الخدمات، عموالت التحویل، عمولة تنسيق الفرع حيث 
الرسوم عند االنتهاء من تقدیم الخدمة. 

یعادلهالنقد وما 
الية والمؤسسات الممصارفلدى الة  األرصدو خزینة واألرصدة لدى البنك المركزي العراقيفي الالنقدمن یعادلهیتكون النقد وما  

والمؤسـسـات مطروحًا منها األرصـدة المقيدة والودائع الوقتية لدى المصـارف  قلأأو  مدة ثالثة أشـهر ذات فترة اسـتحقاق لاألخرى 
.المالية األخرى والتي تستحق خالل مدة تزید عن ثالثة أشهر 

والمطلوبات الماليةاالعتراف بالموجودات المالية
یتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاریخ المتاجرة (تاریخ التزام المصرف ببيع أو شراء الموجودات المالية). 

االئتمانية المباشرةالتسهيالت 
یتم إظهار التسهيالت االئتمانية بالصافي بعد تنزیل مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المشكوك في تحصيلها والفوائد  

والعموالت المعلقة. 
:العراقيیتم تصنيف التسهيالت االئتمانية المباشرة إلى المراحل التالية والتي تتوافق مع تعليمات البنك المركزي  

المرحلة األولى: تتمثل بالقروض الحكومية وكذلك التسهيالت االئتمانية المباشرة العاملة غير المستحقة. -
یوم وكذلك التسهيالت  ٩٠المرحلة الثانية: تتمثل بالتسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على موعد استحقاقها أقل من  -

ا االئتمانية بشكل جوهري منذ االعتراف االولي. االئتمانية المباشرة التي ارتفعت مخاطره 
یوم. ٩٠المرحلة الثالثة: تتمثل بالتسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة التي مضى على استحقاقها أكثر من -
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(تتمة)التسهيالت االئتمانية المباشرة

وبعد  بناًء على األسس الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي لتسهيالت اإلئتمانية المباشرةا مخصص تدني مراجعةیتم 
وتقيد قيمة المخصص في  . الستهيالت اإلئتمانيةاإلعتبار الضمانات سهلة التسييل الحتساب مخصص تدني األخذ في عين
. الموحدةقائمة الدخل

یتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي. 
اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزیلها من المخصص وفقًا  یتم شطب التسهيالت اإلئتمانية المخصص لها في حال عدم جدوى 

. الموحدة لتعليمات البنك المركزي العراقي ویتم تحویل أي فائض في المخصص إلى قائمة الدخل

وجودات مالية بالتكلفة المطفأة  م
وفقَا لنموذج اعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي  المصرفهي الموجودات المالية التي تهدف ادارة 

تتمثل بالدفعات من اصل الدین والفائدة على رصيد الدین القائم. 
باستخدام  طریقة  / الخصممضافَا أليها مصاریف االقتناء وتطفأ العالوةالمطفأة یتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة 

. الموحدةویتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل ائدة  الفعالة؛ وینزل ایة مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتهاالف
ة للتدفقات النقدیة المتوقعة  يیمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحال

فائدة األصلي . الالمخصومة بسعر 
(في حالة بيع أي من  حسب متطلبات البنك المركزي العراقي  محددة حاالتاال في هذه الموجودات ال یجوز اعادة تصنيف ایة  

في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقاَ  الموحدةهذه الموجودات قبل تاریخ استحقاقها یتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل  
الخصوص). هذا بالبنك المركزي العراقي لمتطلبات  

األرباح والخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
والتي تم شراؤها لغرض بيعها  فق مع نموذج األعمال الخاص بالموجودات المالية بالكلفة المطفأة تتالتي ال  الموجودات المالية إن  

، أو تلك التي اختار  في  المستقبل القریب والتي ینتج عنها ارباح من تقلبات أسعار السوق قصيرة االجل وهوامش أرباح المتاجرة
مة الدخل، فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل قائاألرباح والخسائر المصرف عند شرائها تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  

. الموحدة
، إال إذا قام المصرف  بالقيمة العادلةاألرباح والخسائر االستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قياسیتم 

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

بما فيها التغيير في القيمة  الموحدة القيمة العادلة في قائمة الدخل  عن القياس الالحق لهذه الموجودات المالية بما فيها التغير في  
بنود الموجودات غير النقدیة بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها  العادلة الناتج عن فروقات تحویل 

.الموحدة یتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل
. الموحدة یتم تسجيل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من  یتمیمكن للمصرف أن یختار بشكل نهائي، على أساس كل أداة مالية على حدى أن

خالل الدخل الشامل اآلخر، وال یسمح هذا التصنيف إذا كان االستثمار بأداة الملكية بغرض المتاجرة. 
ًا بالقيمة العادلة، ویظهر یتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاریف االقتناء ویعاد تقييمها الحق

وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن  الموحدة ر في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل التغي
بيع هذه الموجودات أو جزء منها یتم  تم تسجيل فروقات تحویل بنود الموجودات غير النقدیة بالعمالت االجنبية، وفي حال 

ویتم تحویل رصيد  ،، وضمن حقوق الملكيةالموحدةتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشاملتسجيل األرباح أو الخسائر النا
احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى األرباح المدورة. ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. ویتم تسجيل  

. الموحدة الموزعة في قائمة الدخلأرباح االسهم

شركة حليفة استثمار في 
یتم قيد االستثمار في الشركة الحليفة باستخدام طریقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التي یكون للمصرف نفوذًا مؤثرًا  
عليها. وهو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه  

السياسات.

وفقًا لطریقة حقوق الملكية، یظهر االستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضافًا إليه التغيرات  
الالحقة في حصة المصرف من صافي موجودات الشركة الحليفة. یتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركة الحليفة كجزء من  

ارات فيها، حيث ال یتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل. القيمة الدفتریة لالستثم

یتم اظهار حصة المصرف من صافي نتائج أعمال الشركة الحليفة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة. یتم  
الحليفة وفقًا لنسبة ملكية المصرف في الشركة الحليفة. استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المصرف والشركة  

إن السنة المالية للشركة الحليفة هي ذات السنة المالية للمصرف. عند الضرورة یقوم المصرف بإجراء تعدیالت لتتوافق السياسات  
المتبعة في الشركة الحليفة مع السياسات المحاسبية للمصرف. 

الحقًا الستخدام طریقة حقوق الملكية یقرر المصرف ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدٍن إضافية على استثماراته في  
بتحدید ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدٍن  الموحدة الشركة الحليفة. یقوم المصرف في تاریخ القوائم المالية 

لحليفة. في حال وجود هذه األدلة، یقوم المصرف باحتساب قيمة التدني والذي یمثل الفرق بين  في قيمة االستثمار في الشركة ا
القيمة الدفتریة لالستثمار والقيمة المتوقع استردادها ویتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة. 
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. أسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة (تتمة)٢
ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)٢.٣

القيمة العادلة 
بقياس األدوات المالية بتاریخ القوائم المالية. مصرفیقوم ال

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات او الذي سيتم دفعه لتسویة التزام في معاملة منظمة  
المشاركين في السوق بتاریخ القياس. 

الموجودات او تسویة االلتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات  یتم قياس القيمة العادلة بناءًا على فرضيم ان عملية بيع  
والمطلوبات في حال غياب السوق الرئيسي، یتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات او المطلوبات. یحتاج البنك المتالك  

فرص الوصول للسوق الرئيسي او السوق األكثر مالئمة. 
لعالة للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضيات المستخدمة من المشاركين في السوق عند  بقياس القيمة امصرفقوم الی

تسعير الموجودات او المطلوبات على افتراض ان المشاركين في السوق یتصرفون وفقا لمصلحتهم االقتصادیة. 
ين في السوق على توليد المنافع االقتصادیة  ان قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية یأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك

من خالل استخدام الموجودات بأفضل طریقة او بيعة لمشارك َاخر سيستخدم الموجودات بأفضل طریقة. 

باستخدام أساليب مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام  مصرفیقوم ال
مكن مالحظتها بشكل غير مباشر.المدخالت الم

جميع الموجودات والمطلوبات التي یتم استخدام القيمة العادلة لقياسها او تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية او تم شطبها  
عادلة ككل: باستخدام المستویات التالية للقيمة العادلة، وبناءًا على أدنى مستوى للمدخالت التي لدیها تأثير مهم لقياس القيمة ال

 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. المستوى األول :
 تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ویمكن مالحظتها بشكل  المستوى الثاني :

مباشر او غير مباشر. 
تقنيات تقييم حيت تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات  :  المستوى الثالث

في السوق یمكن مالحظتها. 
بتحدید إذا ما تم تحویل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستویات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم  مصرفیقوم ال

مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة مالية. التصنيفات (بناءًا على أدني 
لغایات إیضاح القيمة العادلة، یقوم البنك بتحدید تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات او  

المطلوبات ومستوى القيمة العادلة. 

التدني في قيمة الموجودات المالية  
لتحدید فيما اذا  الموحدةفي تاریخ قائمة المركز المالي  كما  یقوم المصرف بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية  

القيمة  ید  یتم تحدوفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات  ،كانت هنالك مؤشرات على تدني في قيمتها افرادیا او على شكل مجموعة
.  الموحدة التي سيتم االعتراف بها في قائمة الدخلالقابلة لالسترداد من أجل تحدید خسارة التدني

یتم تحدید مبلغ التدني كما یلي: 
للتدفقات  ة  يتدني قيمة الموجودات المالية  التي تظهر بالتكلفة المطفأة: یمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحال-

األصلي. الفائدةالنقدیة المتوقعة مخصومة بسعر 
كما یتم تسجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات  الموحدة یتم تسجيل التدني في قائمة الدخل-

.الموحدةألدوات الدین المالية في قائمة الدخل
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التقاص  
فقط عندما  الموحدةیتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 

تتوفر الشروط القانونية الملزمة، وكذلك عندما یتم تسدیدها على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسدید المطلوبات  
في نفس الوقت. 

لممتلكات والمعداتا
وجدت. تشمل تكلفة  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخية بعد تنزیل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة، إن

الممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاریف التمویل للمشاریع اإلنشائية طویلة  
عند تحققها. یتم إحتساب اإلستهالك  الموحدة األجل إذا تحققت شروط اإلعتراف. یتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل  

تثناء األراضي حيث أن األراضي ال تستهلك)  باستخدام طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي: (بإس

العمر اإلنتاجي
(سنوات) بنود الممتلكات والمعدات 

١٠مباني
١معدات وأجهزة وأثاث 

١وسائط نقل 
١آالت ومعدات 

٥تحسينات المأجور 

بنود الممتلكات والمعدات كما في تاریخ القوائم  يع وتوسإنشاءتم تحملها من أجل تي التكاليفذ اليتحت التنفاریعمشالتشمل 
لين. بعد االنتهاء،  ف المقاو تكاليف المواد المباشرة، المعدات و تكاليف العمل المباشرة،  تكاليتتضمن  تكاليف. هذه الالموحدةالمالية

مشاریع تحت التنفيذ إلى بنود الممتلكات والمعدات الخاصة بها. الیتم تحویل 
یتم استبعاد أي بند من الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادیة متوقعة من استخدام األصل  
أو التخلص منه. یتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل (الذي یمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة  

في نفس السنة التي تم  الموحدة في قائمة الدخلالتشغيلية األخرى" أو "المصاریف اإلداریة""اإلیرادات ضمن الدفتریة لألصل) 
شطب األصل فيها. 

موجودات غير ملموسة 
یتم  . المتراكم وخسائر انخفاض القيمةاإلطفاء بالتكلفة ناقصًا تتألف الموجودات غير المادیة من برامج المعلوماتية والتي تقاس 

إن العمر المقدر لهذه  .على مدى العمر المقدر و على أساس القسط الثابت الموحدةالدخلقائمةضمن باإلطفاء االعتراف 
سنوات. ٥إلى ٣تتراوح من غير الملموسةالموجودات 
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انخفاض قيم الموجودات غير المالية
ـــر على إمكانية  الموحدة  القوائم المالية  في تاریخ مصـــــرف  یقوم ال قيمة األصـــــل وفي حالة انخفاضبتقييم ما إذا كان هناك مؤشــ

بتقدیر قيمة األصــل القابلة لالســترداد. المصــرفبتقدیر المبلغ القابل لالســترداد لألصــل. یقوم  المصــرفوجود أي مؤشــر، یقوم  
ــجلة أكبر من القيمة القابلة لالســــترداد یتم االعتراف بانخفاض قيمة األصــــل حتى تســــاوي  في حال تبين أن قيمة األصــــل المســ

ة لالسترداد.القيمة القابل
یتم تقييم فيمـا إذا كـانـت هـناك دالئـل على أن خســـــــــــــــارة انخفـاض تم االعتراف بهـا في موحـدةفي تـاریخ كـل قـائمـة مركز مـالي

المصــرفالســنوات الســابقة ألصــل معين باســتثناء (الشــهرة) لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضــت، وإذا وجدت هذه الحالة، یقوم  
فقط في حالة ما إذا كان هناك تغيير في بتقييم المبلغ القابل لالســـــــــــــترداد لذلك األصـــــــــــــل. یتم عكس خســـــــــــــارة انخفاض القيمة

التقدیرات المســـــتخدمة في تحدید القيمة القابلة لالســـــترداد لألصـــــل منذ آخر خســـــارة النخفاض القيمة تم االعتراف بها. في هذه 
ــائر انخفاض القيمة المتعل ــترداد. إن خســــــ ــهالحالة یتم زیادة القيمة الدفتریة لألصــــــــل إلى قيمته القابلة لالســــــ رة ال یمكن قة بالشــــــ

ــتقبلية.  الالحقة في ةعكســــها للزیاد ـــمن قائمة الدخلالقيمة التي یمكن اســــتردادها في الفترات المســ یتم إثبات خســــارة الهبوط ضـ
مالم یكن األصل مسجًال بطریقة إعادة التقييم. یجب معالجة أي خسارة هبوط ألصل معاد تقویمه وفقًا لذلك المعيار.الموحدة

ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا
الموجودات المالية

یستبعد األصل المالي عندما: 
ینقضي الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛ أو -
یحتفظ المصرف بالحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزامًا بدفع التدفقات النقدیة  -

ون تأخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو بالكامل د
عندما (أ) یقوم بتحویل كافة المخاطر والمزایا الهامة لألصل أو (ب) لم یقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر  -

والمزایا الهامة لألصل ولكنه حول السيطرة على هذا األصل. 

المطلوبات المالية
لي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو الغاؤه أو انقضــاء أجله. عند اســتبدال التزام مالي بآخر یســتبعد االلتزام الما

من نفس جهة التمویل ووفقًا لشــــــــروط مختلفة بشــــــــكل جوهري، أو في حالة التعدیل الجوهري في شــــــــروط االلتزام الحالي، یتم 
زام األصلي وتحقق اللتزام جدید.  التعامل مع هذا التبدیل أو التعدیل كاستبعاد لاللت
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العمالت األجنبية
 بأسعار الصرف السائدة كما في تاریخ إجراء المعامالت.  سنةالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل التسجيلیتم
كما في تاریخ القوائم  الصرف السائدة بأسعار  یتم تحویل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية -

. الموحدة المالية
. الموحدةر الناتجة عن تحویل العمالت األجنبية في قائمة الدخلیتم تسجيل األرباح والخسائ-
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاریخ تحدید قيمتها العادلة. -

ضریبة الدخل
ــریبة في العراق رقم إن المصـــرف هو منشـــأة حكومية وأرباحه معفية من ضـــریبة الدخل حســـب  ــنة ١١٣قانون الضـ ١٩٨٢لسـ

للســــنة الحالية یتم قياس االلتزامات الضــــریبية الحالية  إن الشــــركة التابعة تخضــــع لضــــریبة دخل الشــــركات.  وتعدیالته الالحقة.
ــرائب ــابقة على أســـاس المبالغ المتوقع دفعها لهيئة الضـ ــریبة في العراقوالســـنوات السـ ــریبية إن النســـب ا.حســـب قانون الضـ لضـ

.الموحدةوالقوانين الضریبية المستخدمة الحتساب المبالغ هي تلك النافذة بتاریخ قائمة المركز المالي
. یخضع موظفي المصرف لضریبة االستقطاع المباشر 

المخصصات
ن تسدید  أحداث سابقة، و أستداللي) ناشئة عن او  أالمصرف إلتزام حالي (قانوني لدىیكون عندمابالمخصصاتاالعترافیتم

محتمل ویمكن قياس قيمتها بشكل یعتمد عليه. لتزامات هذه األ 

ةالمالي اتالضمان 
االعتراف  یتمالنشاط الجاري للمصرف منح الضمانات المالية والتي تشتمل على االعتمادات المستندیة وضمانات القبول.  یتضمن

االعتراف االولي، یتم  بعد"المطلوبات األخرى". ضمنبالقيمة العادلة  الموحدةبالضمانات المالية بشكل اولي في القوائم المالية
الضمان عنالناجمةالماليةااللتزاماتلتسویةالمطلوبةللتكاليف تقدیر افضل اوالمطفأة اط باالقسقياس التزامات المصرف 

. اعلىایهما

الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لدیون مستحقة
ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي  الموحدةفي قائمة المركز المالي للمصرف تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها 

بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ویتم  الموحدة  آلت بها للمصرف أو القيمة العادلة أیهما أقل، ویعاد تقييمها في تاریخ القوائم المالية  
وال یتم تسجيل الزیادة كإیراد. یتم تسجيل الزیادة الالحقة في قائمة  الموحدةتسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل

الى الحد الذي ال یتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا. الموحدةالدخل
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إستخدام التقدیرات ٢.٤
القيام بتقدیرات وإجتهادات تؤثر في  مصرفوتطبيق السياسات المحاسبية یتطلب من إدارة الالموحدة إعداد القوائم الماليةإن 

مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كما أن هذه التقدیرات واإلجتهادات تؤثر في اإلیرادات  
إصدار أحكام  صرف ، وبشكل خاص یتطلب من إدارة الماآلخر في بنود الدخل الشامل والمصاریف والمخصصات وكذلك 

واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلية وأوقاتها. إن التقدیرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل  
فعلية قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة  متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التيقن وأن النتائج ال

عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

معقولة ومفصلة على النحو التالي: الموحدة بأن تقدیراتها ضمن القوائم الماليةصرف في إعتقاد إدارة الم

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

  یتم إثبات خسارة تدني قيمة العقارات المستملكة إعتمادًا على تقييمات عقاریة حدیثة ومعتمدة من قبل مخمنين معتمدین
ذلك التدني بشكل دوري. لغایات إثبات خسارة التدني. ویعاد النظر في 

  بشكل دوري لغایات إحتساب  والموجودات غير الملموسة  تقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
اإلستهالكات واإلطفاءات السنویة إعتمادًا على الحالة العامة لتلك األصول وتقدیرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في  

. الموحدةتسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخلالمستقبل، ویتم 
لتقدیر أي تدٍن في قيمتها ویتم أخذ التدني  المطفأةكلفة تتقوم اإلدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالية والتي تظهر بال

. الموحدة فترةفي قائمة الدخل لل
 :لمواجهة أیة التزامات قضــــائية یتم أخذ مخصــــصــــات لهذه اإللتزامات إســــتنادًا لرأي المســــتشــــار مخصــــصــــات قضــــائية

.صرفالقانوني للم



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢٠كانون االول٣١

-١٥-

العراقي البنك المركزي نقد وأرصدة لدى . ٣

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

٢٧٣٬١٩٨١٠٦٬٩٥٠في الخزینة نقد 
البنك المركزي العراقي:أرصدة لدى 

٣٬٩٩١٬٣٦٢٤٬٣٤٦٬٧٤٠*حسابات جاریة 
٨٨٤٬٤٠٢٩٤٥٬٠٤٦**االحتياطي القانوني
٤١٬٢٠١-ودائع وقتية ***

٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬٤٣٩٬٩٣٧

كما  دوالر امریكيلف  ا٣٬٠٩٠٬٦٤٨مبلغإقليم كوردستانبلغت ارصدة المصرف لدى فروع البنك المركزي العراقي في  *
للظروف السياسية  ونظراً . )دوالر امریكيلف ا٣٬٧٢٦٬١٧٩: ٢٠١٩كانون األول ٣١(٢٠٢٠كانون االول٣١في 

ي  أبعدم وجود علماً ،على إستغالل أو تحصيل هذه األرصدةالمصرف غير قادر ن إف ،واالقتصادیة السائدة في العراق
رصدة. قيود رسمية على هذه األ

الموافقة على قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمهوریة  ٢٠٢١نيسان ٦الحقًا لتاریخ القوائم المالية الموحدة، تم بتاریخ 
قة للمصرف من قبل إقليم كردستان سيتم تسویتها  والتي تتضمن مادة تنص على أن المبالغ المستح٢٠٢١العراق لسنة 
. سيتم جدولة المبالغ القائمة من قبل وزارة المالية العراقية على أقساط شهریة  ٢٠٢١سنوات تبدأ من سنة ٧خالل مدة 

ل أیة  من حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة اإلتحادیة. على الرغم من ذلك، وحتى تاریخ هذا التقریر، لم یتم تحوی
مبالغ من األقساط المستحقة من األرصدة القائمة.

٧إن المصرف بصدد توقيع اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان من أجل تسویة مبلغ الدین القائم على دفعات شهریة لمدة 
.٢٠٢١سنوات تبدأ من سنة 

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

. ٪١٬٥نسبة فائدة بتمثل هذه المبالغ ودائع ثابتة أسبوعية ***



للتجارة العراقي المصرف
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-١٦-

والمؤسسات المالية االخرى مستحق من المصارف. ٤

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

األول كانون ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٢٨٣٤داخل العراقحسابات جاریة 
٣٬٠٧٥٬٨٨٧٣٬٨٧٨٬٠٣٧خارج العراق حسابات جاریة 

٥٬٠٨٣٬٨٢٠٧٬٩٨١٬٦٨٠* خارج العراق ودائع وقتية
٨٬١٥٩٬٧٣٥١١٬٨٥٩٬٧٥١

-) ٣٩٤(مخصص الخسائر االئتمانية ** 
٨٬١٥٩٬٣٤١١١٬٨٥٩٬٧٥١

كانون  ٣١الف دوالر أمریكي (١٬٢٤٣٬٨٠٤بمبلغثة أشهر ثالتستحق خالل مدة تزید عنل ودائع تتضمن الودائع ألج*
الف دوالر امریكي). ٧٥٠٬٠٠: ٢٠١٩األول 

أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جدیدة للمصارف  ، ** نظرًا للوضع االقتصادي المتدهور وعدم االستقرار في لبنان
ن هذه المصارف وایداعها في مصارف ال یقل  العراقية التي لدیها أرصدة لدى المصارف اللبنانية بسحب تلك األرصدة م

او أخذ مخصص تدني كامل لتلك األرصدة. قررت إدارة المصرف بأخذ مخصص تدني كامل  )ب (تصنيفها االئتماني عن 
: ةنيائر االئتمان على المصارف اللبناسخفي ما یلي الحركة على مخصص األرصدة.مقابل هذه 

األول كانون ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

--كانون الثاني١الرصيد كما في 
-٤٨٣خالل السنةضافاتاال

-) ٨٩(أثر ترجمة العمالت األجنبية 
-٣٩٤ة السنةنهای فيرصيدال



للتجارة العراقي المصرف
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-١٧-

تسهيالت ائتمانية مباشرة. ٥

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

األول كانون ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

:ممنوحةقروض
٤٬٩٧٧٬٧٤٧٤٬٩٣٧٬٤٠٨حكومي
١٬٢٠٣٬٦٨٦١٬١٢٠٬٢٣٦الشركات
٧٣١٬٥٦٢٦٩٩٬٣٩٨االفراد

٦٬٩١٢٬٩٩٥٦٬٧٥٧٬٠٤٢
:مدینةجاریةحسابات

١٬٩١٢٬٩٣٨١٬٩٩٤٬٢٢٠الشركات
٢٬٥٠٦١٬٩٦١االفراد

١٬٩١٥٬٤٤٤١٬٩٩٦٬١٨١
٨٬٨٢٨٬٤٣٩٨٬٧٥٣٬٢٢٣المجموع

)٧٨٧٬٤٠٦() ٩١٧٬٢٩٨() أ(معلقةفوائد
)١٬٢٧٠٬١٦٣() ١٬٨٩٦٬١٢٧() ب( المتوقعة الخسائر االئتمانيةمخصص 

٦٬٠١٥٬٠١٤٦٬٦٩٥٬٦٥٤الرصيد نهایة السنة

كانون األول  ٣١(٢٠٢٠كانون االول ٣١كما في دوالر امریكيلف ا٢٬٧٤٣٬٠٦٩لتسهيالت االئتمانية غير العاملة ا بلغت
إجمالي من )٪٢٩٬٩٣: ٢٠١٩كانون األول ٣١(٪٣١٬٠٧ما نسبته يأ ، )دوالر امریكيلف ا٢٬٦١٩٬٨٤٨: مبلغ ٢٠١٩

. المباشرةاالئتمانيةالتسهيالت 

كانون االول ٣١لف دوالر امریكي كما في ا١٬٨٢٥٬٧٧١بعد تنزیل الفوائد المعلقة التسهيالت االئتمانية غير العاملة بلغت
:  ٢٠١٩كانون األول ٣١(٪٢٣٬٠٨ما نسبتهي أ،دوالر امریكي)لفا١٬٨٣٢٬٤٤٢: مبلغ٢٠١٩كانون األول ٣١(٢٠٢٠
. بعد تنزیل الفوائد المعلقةالمباشرةاالئتمانيةالتسهيالتإجمالي ٪) من ٢٣٬٠٠

كما في  ٪١٠٣٬٨٥غير العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقةلتسهيالت االئتمانية ل الخسائر االئتمانيةبلغت نسبة تغطية مخصص
بتغير سعر صرف الدینار العراقي  قام البنك المركزي العراقي ). ٪٦٩٬٣٢: ٢٠١٩كانون األول ٣١(٢٠٢٠ول كانون األ٣١

٢٠٢٠كانون األول ٢٨فيالمؤرخة و ٩/٢/٢٠٢٠المرقمة تعليماته حسب ١٤٦٠الى ١١٨٢من مقابل الدوالر األمریكي
. تغطية المخصصاتنسبة الجوهریة في زیادة  والذي أدى إلى هذه ال
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-١٨-

ة)(تتمتسهيالت ائتمانية مباشرة. ٥

الفوائد المعلقة .أ
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
األول كانون ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  

الدوالرات)(بآالف 
دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٧٨٧٬٤٠٦٨٣٨٬١١٧كانون الثاني١الرصيد كما في 
٣٤٠٬٤٥٥٤٨٧٬٩٤٨السنةخالل االضافات

)٣٦٩٬٦٣٦() ٢٠٤٬٤٧٠(السنةخالل سترداداتاال
)١٦٩٬٠٢٣(-المشطوبات خالل السنة

-) ٦٬٠٩٣(أثر ترجمة العمالت األجنبية 
٩١٧٬٢٩٨٧٨٧٬٤٠٦ة السنةنهای فيرصيدال

: المتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصص  . ب
: المتوقعةاالئتمانيةالخسائر فيما یلي الحركة على مخصص  

٢٠٢٠كانون االول ٣١
(بآالف الدوالرات)دوالر امریكي

المجموع الثالثة ةالمرحلالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى 
١٤٬٨٦٢٢٥٬٨٤٤١٬٢٢٩٬٤٥٧١٬٢٧٠٬١٦٣كانون الثاني١الرصيد كما في 

-) ٩٧٬٩٢٥() ٢٠٬٥١٣(١١٨٬٤٣٨المرحلة األولىإلىالمحول 
-) ٨١٬٩٠٧(٨٢٬٢٥٣) ٣٤٦(المرحلة الثانيةإلىالمحول 
-٧٬٨٦٠) ٢٬٥٩٩() ٥٬٢٦١(المرحلة الثالثةإلىالمحول 

٢٩٢٬٨٣٢١٬٠٦٣٬١٢٧١٬٠٦٥٬٩٨٨سنةصافي الحركة خالل ال
) ٤٤٠٬٠٢٤() ٣٩٩٬٩٤١() ١٦٬٣٨٢() ٢٣٬٧٠١(األجنبيةأثر ترجمة العمالت 

١٠٤٬٠٢١٧١٬٤٣٥١٬٧٢٠٬٦٧١١٬٨٩٦٬١٢٧سنةالنهایة فيرصيدال

٢٠١٩كانون االول ٣١
(بآالف الدوالرات)دوالر امریكي

المجموع الثالثة ةالمرحلالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى 
٩٬٦٣٣٤٬٩٠٠١٬١٨٤٬٢٥٨١٬١٩٨٬٧٩١كانون الثاني١الرصيد كما في 

-)٢٥٬٩٨٨()٢٬٠١٠(٢٧٬٩٩٨المحول إلى المرحلة األولى
-)٣٨٬٣٠٠(٣٨٬٦٠٥)٣٠٥(المرحلة الثانيةالمحول إلى 

-٣٬٢٤٣)٢٬٨٦٩()٣٧٤(المحول إلى المرحلة الثالثة
١٠٦٬٢٤٤٧١٬٣٧٢)١٢٬٧٨٢()٢٢٬٠٩٠(صافي الحركة خالل السنة

١٤٬٨٦٢٢٥٬٨٤٤١٬٢٢٩٬٤٥٧١٬٢٧٠٬١٦٣السنةنهایة فيرصيدال
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٢٠٢٠االولكانون ٣١

-١٩-

ة أموجودات مالية بالتكلفة المطف . ٦

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

٤٥٥٬٧٧٨٧٥٢٬٧١٦سندات الحكومة العراقية *
٤٤٢٬١٥٥١٬٢٩٨٬٣٢٠**حواالت الخزینة

٨٩٧٬٩٣٣٢٬٠٥١٬٠٣٦

ما نسبتهالف دوالر أمریكي٣٩٦٬١٩٩والبالغة  سندات الحكومة العراقية بالدوالر األمریكي  الفائدة علىمعدل متوسط  بلغ
والبالغة سندات الحكومة العراقية بلغ معدل متوسط الفائدة علىو ٢٠٢٨و ٢٠٢١من الفترةخالل  تستحق والتي ٪٤٬٨٥

. ٢٠٢٣إلى٢٠٢١من الفترةوالتي تستحق خالل  ٪٦٬٩١ما نسبتهالف دوالر أمریكي٥٩٬٥٧٩

 وفترات استحقاق من  ٪٢٬٨یتم اصدار حواالت الخزینة من قبل وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي بمعدل فائدة
. ثمانية أشهر إلى شهرین

و الخسائر األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  . ٧

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر من صندوق استثماري غير مدرج خارج العراق. إن النشاط  
الصندوق هو من الصنادیق المفتوحة،  األساسي لهذا الصندوق هو االستثمار في الودائع الثابتة مع المصارف االجنبية. إن هذا  

بحيث یستطيع المصرف أن یسترد أسهمه في هذا الصندوق في أي وقت. یتم قياس الصندوق بإستخدام صافي قيمة الموجودات  
التي یتم تزویدها من قبل مدیر االستثمار.
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٠-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . ٨

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٢٬٦٤١٢٬٢٨٨أسهم مدرجة
٢٬٩٢٣٦٨أسهم غير مدرجة

٥٬٥٦٤٢٬٣٥٦

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

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٢٬٣٥٦١٬٦٤٩كانون الثاني١الرصيد كما في 
-٢٬٨٥٤المشتراة خالل السنة

٣٥٤٧٠٧التغيير في القيمة العادلة
٥٬٥٦٤٢٬٣٥٦ة السنةنهای فيرصيدال

في شركة حليفة استثمار .  ٩
القيمة الدفتریة لالستثمار  نسبة الملكية 

بلد التأسيس

كانون  ٣١
الثاني  
٢٠٢٠

كانون  ٣١
الثاني  
٢٠١٩

كانون الثاني    ٣١
٢٠٢٠

كانون الثاني٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
الدوالرات) (بآالف  

مصرف الناسك  
لالستثمار والتمویل  

-١٦٬٥١٢-٪٤٬١١٢العراق اإلسالمي 
١٦٬٥١٢-
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢١-

متلكات و معدات م.        ١٠

تحسينات المأجورآالت و معدات وسائط نقـل أثاث و مفروشات مبانـــيأراضـي 
مشاریع تحت 
المجموعالتنفيذ

٢٠٢٠
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

التكلفــة:
١٧٬٢٨٧٥٩٬٧٨٤١٤٬٨٤٢١٬٥٥٤٢٬٦٦٢١٠٬٨٤٤١٬٦٤٥١٠٨٬٦١٨ ٢٠٢٠كانون الثاني ١كما في 

٩١٤٩٧٥١٬١٣٨١٥٩١٠٥١٬١٣٩٣٧٧٤٬٨٠٧إضافات
-) ١٬٥٦٧(---٦٣٢٩٣٥-تحویالت من مشاریع تحت التنفيذ 

) ٢٢٬٠٧٦() ٩٣() ٢٬٨٣٦() ٥٢٦() ٣٢٦() ٣٬١٥٣() ١١٬٦٨١() ٣٬٤٦١(أثر ترجمة العمالت األجنبية 
٢٠٢٠١٤٬٧٤٠٤٩٬٧١٠١٣٬٧٦٢١٬٣٨٧٢٬٢٤١٩٬١٤٧٣٦٢٩١٬٣٤٩األولكانون ٣١كما في 

: اإلستهالك المتراكم
-٥٤٬٣٦١-٢٩٬٩٤٠١٤٬٨٠٩١٬٥٥٤٢٬٦٦٢٥٬٣٩٦ ٢٠٢٠كانون الثاني ١كما في 

٦٬١١٠-٣٬١٢٥١٬٥٨٠١٥٩١٠٥١٬١٤١-المحمل للسنة
) ١١٬١٢٩(-) ٨٨١() ٥٢٦() ٣٢٦() ٣٬١١٧() ٦٬٢٧٩(-أثر ترجمة العمالت األجنبية 

٤٩٬٣٤٢-٢٦٬٧٨٦١٣٬٢٧٢١٬٣٨٧٢٬٢٤١٥٬٦٥٦-٢٠٢٠األولكانون ٣١كما في 
٣١كما في صافي القيمة الدفتریة

٣٬٤٩١٣٦٢٤٢٬٠٠٧--٢٠٢٠١٤٬٧٤٠٢٢٬٩٢٤٤٩٠كانون األول 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٢-

ممتلكات و معدات (تتمة).١٠

تحسينات المأجورآالت و معدات وسائط نقـل أثاث و مفروشات مبانـــيأراضـي 
مشاریع تحت 
المجموعالتنفيذ

٢٠١٩
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
الدوالرات) (بآالف 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

التكلفــة:
١٦٬٩٣٧٥٨٬٥٨٤١٢٬٩٩٣١٬٤٢٠٢٬٠٧٩٩٬٥٤٥٧٠٩١٠٢٬٢٦٧ ٢٠١٩كانون الثاني ١كما في 

١٬٢٧٥٢٬٢٩٦٦٬٣٥١-٣٥٠٩٧٠١٬٣٢٦١٣٤إضافات
-)١٬٣٦٠(٥٨٣٢٤-٢٣٠٥٢٣-تحویالت من مشاریع تحت التنفيذ 

٢٠١٩١٧٬٢٨٧٥٩٬٧٨٤١٤٬٨٤٢١٬٥٥٤٢٬٦٦٢١٠٬٨٤٤١٬٦٤٥١٠٨٬٦١٨األولكانون ٣١كما في 
: اإلستهالك المتراكم

-٤٧٬٤٣٤-٢٦٬٦٢٤١٢٬٩٩٣١٬٤٢٠٢٬٠٧٩٤٬٣١٨ ٢٠١٩كانون الثاني ١كما في 
٦٬٩٢٧-٣٬٣١٦١٬٨١٦١٣٤٥٨٣١٬٠٧٨-المحمل للسنة

٥٤٬٣٦١-٢٩٬٩٤٠١٤٬٨٠٩١٬٥٥٤٢٬٦٦٢٥٬٣٩٦-٢٠١٩األولكانون ٣١كما في 
٣١كما في صافي القيمة الدفتریة

٥٬٤٤٨١٬٦٤٥٥٤٬٢٥٧--٢٠١٩١٧٬٢٨٧٢٩٬٨٤٤٣٣كانون األول 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٣-

موجودات أخرى .١١
كانون االول١٣

٢٠٢٠
كانون األول   ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٧٢٣٬٥٣٣٢٨١٬٢٦٩مستحق من وزارة المالية
٤٩٦٬٥٣٩٨٨٬٠٢٦تامينات لدى الغير 

٤٢٬٨٣٦١٠٩٬٨٦٩فوائد مستحقة
١٧٬١٦٣٣٩٬٣٣١ذمم مدینة أخرى 
٥٬٩٤٦٨٬٩١٦عموالت مستحقة

٦١٦٧٦١موجودات آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسویة دیون 
٥٤٥٩٣٥مصاریف مدفوعة مقدماً 

-) ٦١٦(*موجودات آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسویة دیون مخصص 
)١٥٬٥١١() ١٤٬٨٦٧(*األخرى*المدینة للذمممخصص تدني

١٬٢٧١٬٦٩٥٥١٣٬٥٩٦

العاملة في  مصارف ، یجب على جميع ال٢٠٢٠حزیران٣بتاریخ ٩/٣/١٦٥المرقم البنك المركزي العراقي كتاب على بناءً *
الدیون المتعثرة ابتداء من السنة الثانية من تاریخ  تسویة نتيجة مصرف العراق حجز مخصصات لألصول التي استعادها ال

: هي كما یلي ة دیون یتها للمصرف نتيجة تسو التي آلت ملكيمخصص الموجوداتالحركة على إن  . االستحواذ
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
كانون األول   ٣١

٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

--كانون الثاني١الرصيد كما في 
-٧٥٦خالل السنةة صافي الحرك

-) ١٤٠(األجنبيةأثر ترجمة العمالت 
-٦١٦الرصيد كما في نهایة السنة

:كما یليتدني  للذمم المدینة األخرى *الحركات الحاصلة على مخصص*
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
كانون األول   ٣١

٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

١٥٬٥١١١٥٬٠٩٩كانون الثاني١الرصيد كما في 
١٬٥٦٣٤١٢خالل السنةةصافي الحرك

-) ٢٬٢٠٧(أثر ترجمة العمالت االجنبية
١٤٬٨٦٧١٥٬٥١١الرصيد كما في نهایة السنة



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٤-

مالية األخرى المؤسسات والمستحق للمصارف .١٢

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

٨٨٬٤٦٤١٬٨٨٣٬٤٢٣حسابات جاریة
٢٠٬٩٧١٤٤٬٥١٤وقتيةودائع 

١٠٩٬٤٣٥١٬٩٢٧٬٩٣٧

ودائع  العمالء .١٣

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

١٣٬٨٢٣٬٣٩٧١١٬٨٩٩٬٤٥٨حسابات جاریة وتحت الطلب 
٥١٦٬٠٨٩٦٦٢٬٣٢٢ودائع توفير 

٣٠٥٬٣١٣١٬٠١٥٬٢٥٩وقتيةودائع 
٧٣٬٨٨٥٧١٬٦٩٣أخرى ودائع

١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٣٬٦٤٨٬٧٣٢

مينات نقدیةأت .١٤

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

٦٬٩٠٧٬٩٤٤٨٬٧٩٢٬٠٨٥مقابل اعتمادات مستندیة
٨٥٬٩٣٤٩٨٬٦٤٧مقابل خطابات ضمان

٢٨٨٬٠٢٠٣٦١٬٢٤٦تأمينات أخرى 
٧٬٢٨١٬٨٩٨٩٬٢٥١٬٩٧٨



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٥-

مطلوبات أخرى .١٥

االول كانون ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٥٩٬٠١٢١١٦٬٤٩٤ذمم دائنة أخرى 
٣١٬٤٨٢١٩٬٤٣٦حسابات تحت التسویة

٢٧٬٤٠٢٤٠٬٣٣٦مؤجلةایرادات 
٢٦٬٨١١٣٣٬١١٧*التسهيالت االئتمانية غير المباشرةمخصص 

٢٥٬٧٢٥٢٤٬٠٨٨**مخصص القضایا
١٢٬٢٣٦٢٢٬٤٨٢شيكات مصدقة صادرة
-٦٬١٢٥***قرض البنك المركزي 
٥٬٢٩٦٥٬٨٩٧مصاریف مستحقة

٣٬٥٦١١٥٬٧٥٨فوائد مستحقة
١٬٠٨٥١٬٥٧٤أرصدة العمالء المجمدة بأوامر قضائية

٩٠٤١٬٠٧٣رسوم الطوابع المالية
٥٠٩٥٢٧الحواالت الخارجية المتبادلة

١-توزیعات أرباح مستحقة إلى حقوق جهات غير مسيطرة
٥٬٧٥٢٤٬٩٣٧أخرى 

٢٠٥٬٩٠٠٢٨٥٬٧٢٠

رة كما یلي : التسهيالت االئتمانية غير المباشمخصص الحركات التي تمت على * 
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
االول كانون  ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
٣٣٬١١٧٥٨٬٤٩٨كانون الثاني ١الرصيد كما في 
)٢٥٬٣٨١(-خالل السنةةصافي الحرك

-) ٦٬٣٠٦(األجنبيةأثر ترجمة العمالت 
٢٦٬٨١١٣٣٬١١٧الرصيد كما في نهایة السنة



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٦-

مطلوبات أخرى (تتمة) .    ١٥
: هي كما یليالقضایامخصص التي تمت على ةالحركإن  ** 

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون االول ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٢٤٬٠٨٨٢٠٬٠٠٠كانون الثاني ١الرصيد كما في 
٧٬٨٥٥٥٬٢٣٠السنةاإلضافات خالل 

) ١٬١٤٢() ٢٢٠(المدفوع خالل السنة
-) ٥٬٩٩٨(أثر ترجمة العمالت األجنبية 
٢٥٬٧٢٥٢٤٬٠٨٨الرصيد كما في نهایة السنة

مع البنك المركزي العراقي بمبلغ مليار دینار عراقي كجزء من خطة  بتوقيع اتفاقية٢٠٢٠خالل عام قام المصرف * **
منح قروض الى المصارف التجاریة لغرض تطویر الوضع االقتصادي واالجتماعي من خالل  لالعراقي  البنك المركزي 

منح قروض تدعم المشاریع الصغيرة والمتوسطة مع سعر فائدة مخفض. ان المبلغ الذي تم منحه للمصرف خالل  
شروط وتعليمات القرض كما یلي: إن ألف دوالر أمریكي.  ٦٬١٢٥سنةال

.٪٢الفائدة الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة یجب ان ال تتجاوز نسبة .١
. ٪٢الفائدة الخاصة بالبنك المركزي العراقي یجب ان ال تتجاوز نسبة .٢
سنوات من تاریخ اإلقراض.  ١٠یجب ان ال تتجاوز مدة منح القرض للمقترض .٣
سنوات من تاریخ اإلقراض. ١٠یجب ان ال تتجاوز مدة منح القرض للبنك العراقي للتجارة .٤

رأس المال  .١٦

مليار دینار عراقي  ٧٩٦، تم زیادة رأس مال المصرف بمبلغ ٢٠٢٠شباط ١٢بناًء على موافقة مكتب رئيس الوزاراء بتاریخ 
مليار دوالر أمریكي) وذلك  ٣ترليون دینار عراقي (بما یعادل ٣٬٥٥أمریكي) ليصل إلى مبلغ مليون دوالر ٦٥٣(بما یعادل 

من خالل رسملة من األرباح المدورة. 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٧-

احتياطي خاص .    ١٧

المنحة كانت  وحيث أن  بصفتها كمالكمنحت الحكومة العراقية أراضي للمصرف لالستخدام في األنشطة التشغيلية للمصرف 
ضمن األصول المملوكة و كاحتياطي خاص ضمن حقوق الملكية. باألراضي غير مشروطة، تم االعتراف 

إلى الخزینة العامة موزعةنقدیةأرباح.    ١٨

١١١٬٣٠٦والتي بلغت  ٢٠١٩٪ من األرباح المتحققة لسنة  ٢٠على تحویل  ٢٠٢٠شباط  ١٢وافق مكتب رئيس الوزاراء بتاریخ  
الف دوالر امریكي إلى الخزینة العامة للدولة. 

٩٠٬٠٥٥والتي بلغت ٢٠١٨٪ من األرباح المتحققة لسنة ٥٠على تحویل ٢٠١٩أیار ٢٠وافق مكتب رئيس الوزاراء بتاریخ 
الف دوالر امریكي إلى الخزینة العامة للدولة. 

إیرادات الفوائد.    ١٩

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

االول كانون  ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٢٦٤٬٧٤٨٢٣٣٬٠٧٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٨٥٬٤٤٩١٩١٬٣٣٣ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى 

٧٨٬٧٣٤٩٢٬٤٨٨موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة 
٤٢٨٬٩٣١٥١٦٬٨٩٨

مصروفات الفوائد .    ٢٠

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون االول ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

١٩٬٢٤١٢٢٬٦٦١عمالء الودائع  
٥٬٨٠١٥٬٥٣١حسابات التوفير 

-١٥٠قرض البنك المركزي 
٢٥٬١٩٢٢٨٬١٩٢



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٨-

إیرادات العموالت .٢١
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
كانون االول ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي  

) بآالف الدوالرات(
٧١٬٢٤٨٨٢٬٧٨٨تسهيالت غير مباشرة

٢٨٬٤٩٨٣٢٬٤٨٦مصرفية حواالت 
٢٢٬٨٣٧٢٤٬٤١٥خرى أعموالت  

١٢٢٬٥٨٣١٣٩٬٦٨٩

لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر صافي األرباح من ا.٢٢

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٧٣٬٨٨٢٣٣٬٩١٧أرباح غير متحققة
٧٧٥١٬٥٧٥ي صندوق االستثمار الأرباح متحققة من 

موجودات مالية بالقيمة العاملة من خالل  خسائر بيع 
-) ٧٬٨٥٣(األرباح والخسائر 

٦٦٬٨٠٤٣٥٬٤٩٢



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٢٩-

اإلداریةالمصاریف .٢٣
كانون االول ٣١

٢٠٢٠
كانون االول ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
٧٬٣٣٣٢٬٨٩٧عموالت مصرفية
٥٬٥٧٥٤٤تبرعات الى الغير 

٣٬٣٩٥٣٬٩١٦سفر وإیفاد 
٢٬٢١٠١٬٣٢٦إیجارات 

١٬٨٣٢١٬٣٦٢اشتراكات  
٤٩٩٦٥٤قرطاسية
٤٦٤٨٨٣صيانة

٣١٦٣٣٨وقود وزیوت 
١٩٤٢٧٢أبحاث واستشارات 

١٩٣٢٨١إعالنات 
٤٠٤٠قانونيةمصاریف

١٬٨٩٦٢٬٤٧١أخرى 
٢٣٬٩٤٧١٤٬٤٨٤

یعادله النقد وما .٢٤
: من اآلتيیعادله یتكون النقد وما. الموحدةقائمة التدفقات النقدیةإعداد ألغراض  

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون االول ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬٤٣٩٬٩٣٧العراقينقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
٨٬١٥٩٬٧٣٥١١٬٨٥٩٬٧٥١خرى األمالية المؤسسات الو مستحق من المصارف

یطرح:
)٩٤٥٬٠٤٦() ٨٨٤٬٤٠٢(االحتياطي القانوني

)٣٬٧٢٦٬١٧٩() ٣٬٠٩٠٬٦٤٨(ارصدة لدى البنك المركزي العراقي إقليم كردستان *
ودائع وقتية لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى 

)٧٥٠٬٠٠٠() ١٬٢٤٣٬٨٠٤(اشهر ٣تستحق خالل اكثر من 
٨٬٠٨٩٬٨٤٣١١٬٨٧٨٬٤٦٣

لالستخدام العام للمصرف. ةغير متاحمن النقد وما في حكمه حيث أن هذه األرصدة هذه األرصدة طرحتم *  



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٠-

المعامالت مع أطراف ذات عالقة .٢٥

خرى  األحكومية  المؤسسات الحكومية والوزارات و المصارفالهو مؤسسة حكومية لها معامالت مع  المصرف العراقي للتجارة إن  
قائمة المركز  ألطراف ذات العالقة والمدرجة في  المعامالت مع اإن  التجاریة.  تاالعتيادیة وبأسعار الفائدة والعموالضمن أعمالها  

هي كما یلي: الموحدةالدخلقائمةو الموحدة وخارج قائمة المركز المالي  الموحدةالمالي

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي  
) بآالف الدوالرات(

: الموحدةقائمة المركز الماليبنود داخل 
٤٬٨٧٥٬٧٦٤٥٬٣٣٢٬٩٨٧أرصدة لدى البنك المركزي العراقي 

٢٨٣٤المالية األخرى والمؤسسات  من المصارفمستحق
٤٬٩٧٩٬٤٠٩٤٬٩٤٠٬٠٤٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٨٩٧٬٩٣٣٢٬٠٥١٬٠٣٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٧٢٣٬٥٣٣٢٨١٬٢٦٩أخرى موجودات 

٢٤٬٧٣٤٥٧٬٧٠٥مستحق للمصارف والمؤسسات المالية األخرى 
٩٬٨٠٤٬١٨٩١١٬٧٠١٬١٢٤ودائع العمالء 
٦٬٨٤٠٬٧٨٥٧٬٧٤٣٬٩٠٠تأمينات نقدیة 

: الموحدةالماليقائمة المركز بنود خارج 
١٠٥٬٦٠٨٢٬٠١٣خطابات ضمان 

٨٬٠٦٧٬٨٣٤٩٬٩٧٥٬٦٦٦إعتمادات مستندیة 

الموحدة: عناصر قائمة الدخل
١٠٤٬٠٨٦١٤٤٬٤٢٦فوائد دائنة

كانون االول ٣١المنتهية في سنة الخالل حملةالماإلدارة واإلدارة العليارئيس وأعضاء مجلس  تعویضاتبلغ مجموع مكافآت و 
. )دوالر امریكي لف ا٢٬٣٦٤: ٢٠١٩كانون االول ٣١(دوالر امریكي لف ا٢٬٤٧٤مبلغ٢٠٢٠
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣١-

إدارة المخاطر.٢٦

یقوم المصرف بإدارة  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن السياسات العامة إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات إدارة المخاطر. 
خطة موثقة موضوعة تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها.  أیضاالمخاطر المصرفية المتنوعة بوسائل متعددة، یوجد

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

ء. حصول على ضمانات مناسبة من العمالالزي العراقي. كذلك یعمل المصرف علىوفقًا لتعليمات البنك المرك

التعرضات لمخاطر االئتمان
یتم عرض  الموحدة، الموحدة للمخاطر االئتمانية لعناصر قائمة المركز الماليالتعرضات اإلئتمانية القصوىالجدول ادناه یوضح  
الضمانات ومخففات المخاطر  وبعد أثر التخفيف من خالل بعد خصم خسارة التدني والفوائد المعلقة وقبل التعرضات القصوى 

.األخرى 
المعلقة) هي كما یلي: والعموالت بعد خصم خسارة التدني والفوائد (التعرضات لمخاطر االئتمان .١

٢٠١٩كانون األول  ٢٠٢٠٣١األول ن كانو٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
الموحدة بنود داخل قائمة المركز المالي 

٤٬٨٧٥٬٧٦٤٥٬٣٣٢٬٩٨٧العراقي أرصدة لدى البنك المركزي 
٨٬١٥٩٬٣٤١١١٬٨٥٩٬٧٥١ى مستحق من المصارف والمؤسسات المالية األخر 

٦٬٠١٥٬٠١٤٦٬٦٩٥٬٦٥٤تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٨٩٧٬٩٣٣٢٬٠٥١٬٠٣٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١٬٢٧١٬١٥٠٥١١٬٩٠٠موجودات أخرى 
٢١٬٢١٩٬٢٠٢٢٦٬٤٥١٬٣٢٨

الموحدة بنود خارج قائمة المركز المالي
١٬٨٩٤٬٦٥٢٢٬٧٧٤٬٦١٦خطابات ضمان 

٨٬٩٠٥٬٥٨٧١٠٬١٥٣٬٦٩٦اعتمادات مستندیة 
١٠٬٨٠٠٬٢٣٩١٢٬٩٢٨٬٣١٢

صافي التعرضات األئتمانية القصوى قبل أخذ مخففات المخاطر بعين  
٣٢٬٠١٩٬٤٤١٣٩٬٣٧٩٬٦٤٠االعتبار 

مخففات المخاطر االئتمانية 
٨١٨٬٨٩١٬٣٠٢تأمينات نقدیة  

٩٢١٬٥٥٥٤٥٠٬١٩٤عقاریة 
٥٦٬٨٣٧١٬٨٦٨أسهم متداولة 

٢٬٤١٩٬٨٤٥-ضمانات متقابلة 
-١٥٬٠٠٠خطابات ضمان 

٩٩٣٬٤٧٣١١٬٧٦٣٬٢٠٩
صافي التعرضات األئتمانية القصوى بعد أخذ مخففات المخاطر بعين  

٣١٬٠٢٥٬٩٦٨٢٧٬٦١٦٬٤٣١االعتبار 

. الموحدةفي قائمة المركز الماليتكما ظهر ألرصدةعلى أساس ا ةأعاله قائمةالواردات لتعرضا
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٢٠٢٠كانون األول٣١

-٣٢-

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٦
(تتمة)مخاطر االئتمان

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:.٢

الشركاتفراداألحكومي٢٠٢٠
ومؤسسات مصارف

إجمالياخرى مالية  
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

الدوالرات)(بآالف  
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
٨٬٧٠٥٬٠٢٨٢٠٬١٨٠٬٠٣٣--١١٬٤٧٥٬٠٠٥متدنية المخاطر
٩٩٢٬٧٧٥-٥١٠٬٥٢٤٤٨٢٬٢٥١-مقبولة المخاطر
١١٤٬٨٤٨-٤٢٬٨٢٦٧٢٬٠٢٢-تحت المراقبة
غير عاملة:
١٨٬٠٧٦-١٤٬٥٣١٣٬٥٤٥-دون المستوى
٨٨٬٢٨٦-٥٤٬٦٤٤٣٣٬٦٤٢-مشكوك فيها

١١١٬٥٤٣٢٬٥٢٥٬١٦٤١٧٬١٦٣٢٬٦٥٣٬٨٧٠-هالكة
١١٬٤٧٥٬٠٠٥٧٣٤٬٠٦٨٣٬١١٦٬٦٢٤٨٬٧٢٢٬١٩١٢٤٬٠٤٧٬٨٨٨المجمــــوع

) ٩١٧٬٢٩٨(-) ٩١٧٬٢٩٨(--ینزل: فوائد معلقة
) ١٬٩١١٬٣٨٨() ١٥٬٢٦١() ١٬٧٧٢٬٤٧٥() ١٢٣٬٦٥٢(-ینزل: مخصص التدني

١١٬٤٧٥٬٠٠٥٦١٠٬٤١٦٤٢٦٬٨٥١٨٬٧٠٦٬٩٣٠٢١٬٢١٩٬٢٠٢الصافي

الشركاتفراداألحكومي٢٠١٩
ومؤسسات مصارف

إجمالياخرى مالية  
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

الدوالرات)(بآالف  
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
٥٧٤٬٧٨٢٨٬٣٧٩٬٦٨٠٢١٬٥٥٧٬١٩٦-١٢٬٦٠٢٬٧٣٤متدنية المخاطر
٧٩٨٬٠٥٦-٥٢٢٬٨٧٥٢٧٥٬١٨١-مقبولة المخاطر
٦٤٬٨١٧-٦٢٬٨٠٧٢٬٠١٠-تحت المراقبة
غير عاملة:
١٧٬١٥٤-١٥٬٨٢٦١٬٣٢٨-دون المستوى
١٠٬٤٦٠-٢٬٣٥٢٨٬١٠٨-مشكوك فيها

٩٧٬٤٩٩٢٬١٤٦٬٨٥٥٣٬٨٣٢٬٣٧١٦٬٠٧٦٬٧٢٥-هالكة
١٢٬٦٠٢٬٧٣٤٧٠١٬٣٥٩٣٬٠٠٨٬٢٦٤١٢٬٢١٢٬٠٥١٢٨٬٥٢٤٬٤٠٨المجمــــوع

)٧٨٧٬٤٠٦()١٩٬٥٣٣()٧١٦٬٨٨٠()٥٠٬٩٩٣(-ینزل: فوائد معلقة
)١٬٢٨٥٬٦٧٤()١٠٢٬١٧٠()١٬١٠١٬٢٤٧()٨٢٬٢٥٧(-ینزل: مخصص التدني

١٢٬٦٠٢٬٧٣٤٥٦٨٬١٠٩١٬١٩٠٬١٣٧١٢٬٠٩٠٬٣٤٨٢٦٬٤٥١٬٣٢٨الصافي
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٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٣-

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٦
(تتمة)مخاطر االئتمان

فيما یلي توزیع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت (مخففات المخاطر):.٣

الشركاتفراداأل٢٠٢٠كانون األول  ٣١
ومؤسسات مصارف
إجمالياخرى مالية

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

٦٢٬٣١١--٦٢٬٣١١مقبولة المخاطر
٢٬٧١٧-١٬٤١٨١٬٢٩٩تحت المراقبة
غير عاملة:
٨٬٥٨٧-٥٧٤٨٬٠١٣دون المستوى
٢٩٬٣٧٦-٧٩٤٢٨٬٥٨٢مشكوك فيها

٨٩٠٬٤٨٢-٥٣٨٬٠٩٦٣٥٢٬٣٨٦هالكة
٩٩٣٬٤٧٣-٦٠٣٬١٩٣٣٩٠٬٢٨٠المجمــــوع

منها:
٨١--٨١تأمينات نقدیة

٩٢١٬٥٥٥-٥٥٦٬٣٥٧٣٦٥٬١٩٨عقاریة
٥٦٬٨٣٧-٤٦٬٧٥٥١٠٬٠٨٢أسهم متداولة

١٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠-حطابات ضمان
٩٩٣٬٤٧٣-٦٠٣٬١٩٣٣٩٠٬٢٨٠المجمــــوع

إن القيمة العادلة للضمانات أعاله تم اظهارها إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه قيمة القروض. 

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزیع الجغرافي وفق الجدول التالي: .٤

إجمـــــالي خارج العراق  داخل العراق 

٢٠٢٠
امریكي دوالر 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٤٬٨٧٥٬٧٦٤-٤٬٨٧٥٬٧٦٤العراقي أرصدة لدى البنك المركزي  

مستحق من المصارف والمؤسسات المالية  
٢٨٨٬١٥٩٬٣١٣٨٬١٥٩٬٣٤١األخرى 

٦٬٠١٥٬٠١٤-٦٬٠١٥٬٠١٤تسهيالت ائتمانية مباشرة  
٦٩٤٬٦٧٦٢٠٣٬٢٥٧٨٩٧٬٩٣٣موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٧٧١٬٠٩٠٥٠٠٬٠٦٠١٬٢٧١٬١٥٠موجودات أخرى 
٢٠٢٠١٢٬٣٥٦٬٥٧٢٨٬٨٦٢٬٦٣٠٢١٬٢١٩٬٢٠٢اإلجمالي لسنة 

٢٠١٩١٤٬٤٩٤٬٦٦٩١١٬٩٥٦٬٦٥٩٢٦٬٤٥١٬٣٢٨اإلجمالي لسنة 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٤-

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٦
(تتمة)مخاطر االئتمان

التالي:التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق الجدول .٥
إجمــالي مالي شركات أفرادحكومي 

٢٠٢٠
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

٤٬٨٧٥٬٧٦٤---٤٬٨٧٥٬٧٦٤العراقي أرصدة لدى البنك المركزي 

مستحق من المصارف والمؤسسات  
٨٬١٥٩٬٣١٣٨٬١٥٩٬٣٤١--٢٨المالية األخرى 

٦٬٠١٥٬٠١٤-٤٬٩٧٧٬٧٤٧٦١٠٬٤١٦٤٢٦٬٨٥١تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٨٩٧٬٩٣٣---٨٩٧٬٩٣٣موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٥٤٧٬٦١٧١٬٢٧١٬١٥٠--٧٢٣٬٥٣٣موجودات أخرى 

٢٠٢٠١١٬٤٧٥٬٠٠٥٦١٠٬٤١٦٤٢٦٬٨٥١٨٬٧٠٦٬٩٣٠٢١٬٢١٩٬٢٠٢االجمالي لسنة 

إجمــالي مالي شركات أفرادحكومي 

٢٠١٩
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

٥٬٣٣٢٬٩٨٧---٥٬٣٣٢٬٩٨٧العراقي أرصدة لدى البنك المركزي 

مستحق من المصارف والمؤسسات  
١١٬٨٥٩٬٧١٧١١٬٨٥٩٬٧٥١--٣٤المالية األخرى 

٦٬٦٩٥٬٦٥٤-٤٬٩٣٧٬٤٠٨٥٦٨٬١٠٩١٬١٩٠٬١٣٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٢٬٠٥١٬٠٣٦---٢٬٠٥١٬٠٣٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٢٣٠٬٦٣١٥١١٬٩٠٠--٢٨١٬٢٦٩موجودات أخرى 

٢٠١٩١٢٬٦٠٢٬٧٣٤٥٦٨٬١٠٩١٬١٩٠٬١٣٧١٢٬٠٩٠٬٣٤٨٢٦٬٤٥١٬٣٢٨االجمالي لسنة 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٥-

إدارة المخاطر (تتمة). ٢٦

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

أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار في األسهم،  العمالت وأسعار األسهم، وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في 
. ویتم مراقبة هذه المخاطر وفقًا لسياسات وإجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية

أسلوب تحليل الحساسية یقوم على أساس تقدیر مخاطر تحقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار 
صرف العمالت األجنبية ویتم احتساب القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدیة المستقبلية التي ستتأثر بالتغيرات  

في السعر. 

مخاطر أسعار الفائدة . ١

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

بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المصرف لسنة واحدة، ویتم احتسابها  الموحدةتتمثل حساسية قائمة الدخل  
إن أثر االنخفاض في سعر  .٢٠٢٠كانون األول ٣١تحمل سعر فائدة متغير كما في التيعلى الموجودات والمطلوبات المالية 

: الفائدة یتوقع ان یكون مساویًا وعكس أثر الزیادة الظاهر أدناه

٢٠٢٠كانون األول ٣١
سعر  الزیادة في 
الفائدة 

صافيحساسية
إیراد الفائدة 

نقطة اساسالعملة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٣٬٠٤٢٬٦٩٩٪١دوالر أمریكي 

) ٤٦٥٬٢٥٠(٪١یورو

٧٠٢٬٢١٥٪١دینار عراقي 

٢٠١٩كانون األول ٣١
سعر  الزیادة في 
الفائدة 

صافيحساسية
إیراد الفائدة 

نقطة اساس العملة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٣٤٬٤٢١٪١دوالر أمریكي

٢٬٩٦٢٪١یورو
٣٣٬٥٩٠٪١دینار عراقي

للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. هنالك تغير سلبي یكون األثر مساوٍ في حال كان  



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٦-

إدارة المخاطر (تتمة).٢٦
مخاطر السوق (تتمة) 

مخاطر العمالت . ٢

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية، یعتبر الدینار العراقي  
لكل عملة لدى المصرف، یتم مراقبة  الموحدةعملة األساس للمصرف، یقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقائمة المركز المالي 

األجنبية بشكل یومي ویتم اتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود  مركز العمالت  
المعتمدة. 

وقائمة  الموحدة فيما یلي جدول یبين أثر التغير الممكن في سعر صرف الدینار العراقي مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل
: المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة، مع بقاء جميع الموحدة الملكيةحقوق فيات التغير 

٢٠٢٠كانون األول ٣١
التغير في سعر  

صرف العملة 
األثر على األرباح  

والخسائر
األثر على حقوق  

الملكية 

٪العملة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٥١٨٦٬٩٧٠١٣٢أمریكيدوالر 
-٥٣٬٤١٨یورو
-) ٤٧٢(٥أخرى 

٢٠١٩كانون األول ٣١
التغير في سعر  
صرف العملة  

األثر على األرباح  
والخسائر 

األثر على حقوق  
الملكية 

٪العملة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

الدوالرات) (بآالف  
٥٥٠٬٩٦١١١٥دوالر أمریكي

-٥٩٬٠٢٤یورو
-٥٩٦أخرى 

في حال كان هنالك تغير سلبي في المؤشر یكون األثر مساوى للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٧-

إدارة المخاطر (تتمة).٢٦
مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر التغير في أسعار األسهم . ٣

ــهم ــتثمارات في األســــ ــهم عن التغير في القيمة العادلة لالســــ ــعار األســــ ــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل تنتج مخاطر أســــ المقاســــ
ـــتثماراتالشـــــــامل اآلخر  في عدة مناطق جغرافية  في االســـــــهم،  یعمل المصـــــــرف على إدارة هذه المخاطر عن طریق تنویع االســــ

التي یملكها المصــــرف من خالل الدخل الشــــامل اآلخر ةالمقاســــة بالقيمة العادلاســــتثمارات األســــهمأغلبوقطاعات إقتصــــادیة،  
لألوراق المالية.ناسداكمدرجة في سوق 

یوضح الجدول التالي التغير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع  
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة: 

الملكيةاألثر على حقوق  التغير في المؤشر ٢٠٢٠كانون األول ٣١

٪المؤشر
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٢٦ناسداك
١٢٩العراق

الملكيةاألثر على حقوق التغير في المؤشر ٢٠١٩كانون األول ٣١

٪المؤشر  
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٢٣ناسداك
١١العراق

للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. ن األثر مساوٍ سلبي في المؤشر یكو في حال كان هنالك تغير 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٨-

إدارة المخاطر (تتمة). ٢٦
مخاطر السوق (تتمة)

فجوة إعادة تسعير الفائدة . ٤
التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أیهما أقرب. یتم 

كانون األول ٣١
أقل من شهر٢٠٢٠

٣من شهر إلى  
أشهر

٦–٣من  
أشهـــر

أشهر٦مـن  
أكثر من سنةشهر١٢إلى  

عناصر بدون 
المجمـوعفائــدة

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك 
٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬١٤٨٬٩٦٢-----العراقيالمركزي 

المصارف مستحق من
ماليةالمؤسسات الو 

٣٬٠٧٥٬٥٢١٨٬١٥٩٬٣٤١---٣٬٥٣١٬٢١٢١٬٥٥٢٬٦٠٨األخرى 
٦٬٠١٥٬٠١٤-١٤٠٣٧٧٬٣٢٠٥٬٦٣٧٬٥٥٤--تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالكلفة  

٨٩٧٬٩٣٣-٤٦٬٠٧٩١٧٩٬٧٩٢٤٥٩٬٣٠٢٢١٢٬٧٦٠-المطفأة
بالقيمة موجودات مالية

األرباح خاللمن  العادلة
٣٬٩٠٧٬٣٣٣٣٬٩٠٧٬٣٣٣-----والخسائر

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤-----الشامل اَالخر
استثمارات في شركة 

حليفة
-

----١٦٬٥١٢١٦٬٥١٢
٤٢٬٠٠٧٤٢٬٠٠٧-----ممتلكات ومعدات 

٣٬١٠٨٣٬١٠٨-----موجودات غير ملموسة 
١٬٢٧١٬٦٩٥١٬٢٧١٬٦٩٥-----موجودات أخرى 

٣٬٥٣١٬٢١٢١٬٥٩٨٬٦٨٧١٧٩٬٩٣٢٨٣٦٬٦٢٢٥٬٨٥٠٬٣١٤١٣٬٤٧٠٬٧٠٢٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩مجموع الموجودات
لمطلوبات:ا

مستحق للمصارف 
والمؤسسات المالية  

٨٨٬٤٦٤١٠٩٬٤٣٥-١٬١٨٥١٩٬٧٨٦--األخرى 
١٤٬٤١٩٬٦٤٢١٤٬٧١٨٬٦٨٤-٢٬٩٢٣٢٤٠٬٧٣٤٨٬٨٠٨٤٦٬٥٧٧ودائع عمالء
٤٩٦٬٤٨٦٦٦٢٬١٧٧٥٧٠٬٤٢٩٩٩٦٬٩٣٩٤٬٢٦٧٬٨٤٨٢٨٨٬٠١٩٧٬٢٨١٬٨٩٨تأمينات نقدیة
٢٠٥٬٩٠٠٢٠٥٬٩٠٠-----مطلوبات أخرى 

٤٩٩٬٤٠٩٩٠٢٬٩١١٥٨٠٬٤٢٢١٬٠٦٣٬٣٠٢٤٬٢٦٧٬٨٤٨١٥٬٠٠٢٬٠٢٥٢٢٬٣١٥٬٩١٧جموع المطلوباتم
٣٬١٥١٬٥٥٢) ١٬٥٣١٬٣٢٣(١٬٥٨٢٬٤٦٦) ٢٢٦٬٦٨٠() ٤٠٠٬٤٩٠(٣٬٠٣١٬٨٠٣٦٩٥٬٧٧٦ةجوة إعادة تسعير الفائدف

٢٠١٩كانون األول  ٣١
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي

الدوالرات)(بآالف  
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

٨٬١٠٠٬٧٤٨١٬٩٨٥٬٨٧٧٧٠١٬٩٤٦٧١٤٬٤٧٩٥٬٢٦٩٬٣٦٢١٢٬٠٢٠٬٧٣٥٢٨٬٧٩٣٬١٤٧مجموع الموجودات
٤٣٦٬٦٥٠٢٬٠٥٣٬٨٨٣١٬٢٩٠٬٦٠٤١٬٤٥٤٬٤٥٤٥٬٠٣٧٬٠٦٣١٤٬٨٤١٬٧١٣٢٥٬١١٤٬٣٦٧جموع المطلوباتم

٣٬٦٧٨٬٧٨٠)٢٬٨٢٠٬٩٧٨(٢٣٢٬٢٩٩)٧٣٩٬٩٧٥()٥٨٨٬٦٥٨()٦٨٬٠٠٦(٧٬٦٦٤٬٠٩٨ةالفائدرادة تسعيعجوة إ ف



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٣٩-

إدارة المخاطر (تتمة). ٢٦
مخاطر السوق (تتمة)

. التركز في مخاطر العمالت األجنبية٥

٢٠٢٠كانون األول  ٣١

جنيه إسترلينيیورودینار عراقيدوالر أمریكي
فرنك 
سویسري 

مجموعاخرى 

الموجودات
٥٬١٤٨٬٩٦٢--١٬٢٣٧٬٥٨٢٣٬٩٠٨٬٥٧٥١٬٧٩٢١٬٠١٣العراقينقد وأرصدة لدى البنك المركزي

٧٬٦٤٤٬٥٢٣٢٨٤٩٥٬٦٦٠١٣٬٩٤١١٬٤٧١٣٬٧١٨٨٬١٥٩٬٣٤١مستحق من المصارف والمؤسسات المالية األخرى 
٦٬٠١٥٬٠١٤---٤٬٧٢٠٬١٥١١٬٢٧١٬٤٧٨٢٣٬٣٨٥تسهيالت ائتمانية مباشرة

٨٩٧٬٩٣٣----٨٢٥٬٥٨٥٧٢٬٣٤٨بالكلفة المطفأةموجودات 
موجودات مـاليـة ـبالقيمـة العـادـلة من خالل األربـاح  

٣٬٩٠٧٬٣٣٣-----٣٬٩٠٧٬٣٣٣و الخسائر
موجودات مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الـدخـل 

٥٬٥٦٤---٢٬٦٤١٢٬٨٧٤٤٩الشامل االخر
١٦٬٥١٢----١٦٬٥١٢-استثمارات في شركات حليفة

٤٢٬٠٠٧----٤٢٬٠٠٧-ممتلكات ومعدات
٣٬١٠٨----٣٬١٠٨-موجودات غير ملموسة

١٥١٬٢٧١٬٦٩٥-٨٨٨٬٣١٤٣٢١٬٨٧٢٥١٬٢٧٢١٠٬٢٢٢موجودات أخرى
١٩٬٢٢٦٬١٢٩٥٬٦٣٨٬٨٠٢٥٧٢٬١٥٨٢٥٬١٧٦١٬٤٧١٣٬٧٣٣٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩اجمالي الموجودات

المطلوبات 
١٠٩٬٤٣٥---١٦٬٤٤٢٩٢٬١١٧٨٧٦مستحق للمصارف والمؤسسات المالية األخرى

١٤٬٧١٨٬٦٨٤--٨٬٧٤٨٬٣١٣٥٬٩٦٦٬٦١٥٣٬٥٣٦٢٢٠ودائع عمالء
٦٬٦٥١٬٣٨٨١٠٢٬٣٤٩٤٨٨٬٥٦٣٢٥٬٨٨٥١٣٬٥٩٩١١٤٧٬٢٨١٬٨٩٨تأمينات نقدیة

٢٠٥٬٩٠٠---٧٠٬٥٨٢١٢٤٬٥٠٠١٠٬٨١٨مطلوبات أخرى
١٥٬٤٨٦٬٧٢٥٦٬٢٨٥٬٥٨١٥٠٣٬٧٩٣٢٦٬١٠٥١٣٬٥٩٩١١٤٢٢٬٣١٥٬٩١٧إجمالي المطلوبات

٣٬٦١٩٣٬١٥١٬٥٥٢) ١٢٬١٢٨() ٩٢٩(٦٨٬٣٦٥) ٦٤٦٬٧٧٩(٣٬٧٣٩٬٤٠٤الموحدةصافي التركز داخل قائمة المركز المالي

٢٠١٩كانون األول ٣١
مجموعاخرىفرنك سویسريجنيه استرلينيیورودینار عراقيدوالر أمریكي

٢٠٬٢٧٠٬٤٧٦٧٬٦٣٨٬٨٨٢٨٤٠٬٩٧١٢٤٬٦٣١١٤٬٢٣٥٣٬٩٥٢٢٨٬٧٩٣٬١٤٧الموجوداتاجمالي
١٩٬٢٤٨٬٩٦٣٥٬١٦٤٬٠٠٢٦٦٠٬٤٩٧٢٦٬٥٤٥١٤٬٢٥٢١٠٨٢٥٬١١٤٬٣٦٧إجمالي المطلوبات

٣٬٨٤٤٣٬٦٧٨٬٧٨٠)١٧()١٬٩١٤(١٬٠٢١٬٥١٣٢٬٤٧٤٬٨٨٠١٨٠٬٤٧٤الموحدةصافي التركز داخل قائمة المركز المالي



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٤٠-

إدارة المخاطر (تتمة).  ٢٦

مخاطر السيولة 
ــتحقاقها،   ــيولة في عدم قدرة المصـــــــــــرف على توفير التمویل الالزم لتأدیة التزاماته في تواریخ اســـــــــ أو تمویل تتمثل مخاطر الســـــــــ

نشاطاته دون تحمل تكاليف أو خسائر إضافية. تم المصادقة على سياسة السيولة من قبل مجلس إدارة المصرف.
ــــــة   ــــــياســــ ــــــادر إدارة الموجودات والمطلوبات یتم تنفيذها  إن ســــ من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات والتي تعمل على تنویع مصــــ

ــتحقاق ــتثمارات التمویل والمطابقة بين تواریخ االســــــــ ــــ ــافة المحافظة على احتياطيات كافية من النقد، معادل النقد واالســــ ــــ باإلضــــ
لغرض المتاجرة لمواجهة مخاطر السيولة.

المطلوبات (غير المخصــــومة) على أســــاس الفترة المتبقية لالســــتحقاق التعاقدي بتاریخ القوائم أوًال: یلخص الجدول أدناه توزیع  
:الموحدةالمالية

كانون االول ٣١
أقل من شهر٢٠٢٠

٣من شهر إلى 
شهــور

٦الى ٣من 
أشهـــر

أشهر٦مـن 
شهر١٢حتى

من سنة واحد 
سنوات٥حتى 

بدون 
المجمـوعستحقاقا

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
( الدوالراتبآالف   )

المطلوبات : 
مستحق للمصارف 

٨٨٬٤٦٤١٠٩٬٤٣٥-١٬١٨٥١٩٬٧٨٦--والمؤسسات المالية األخرى 
١٤٬٤١٩٬٦٤٢١٤٬٧١٨٬٦٨٤-٢٬٩٢٣٢٤٠٬٧٣٤٨٬٨٠٨٤٦٬٥٧٧ودائع عمالء

٤٩٦٬٤٨٦٦٦٢٬١٧٧٥٧٠٬٤٢٩٩٩٦٬٩٣٩٤٬٢٦٧٬٨٤٨٢٨٨٬٠١٩٧٬٢٨١٬٨٩٨تأمينات نقدیة 
٢٠٥٬٩٠٠٢٠٥٬٩٠٠-----مطلوبات أخرى 

٤٩٩٬٤٠٩٩٠٢٬٩١١٥٨٠٬٤٢٢١٬٠٦٣٬٣٠٢٤٬٢٦٧٬٨٤٨١٥٬٠٠٢٬٠٢٥٢٢٬٣١٥٬٩١٧اجمالي المطلوبات

٣٬٥٣١٬٢١٢١٬٥٩٨٬٦٨٧١٧٩٬٩٣٢٨٣٦٬٦٢٢٩٬٠٠٨٬١٥٣١٠٬٣١٢٬٨٦٣٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩اجمالي الموجودات

كانون األول ٣١
أقل من شهر٢٠١٩

٣من شهر إلى 
شهــور

٦الى ٣من 
أشهـــر

أشهر٦مـن 
شهر١٢حتى 

من سنة واحد 
سنوات٥حتى 

بدون 
المجمـوعستحقاقا

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي
الدوالرات)(بآالف 

المطلوبات :
مستحق للمصارف 
والمؤسسات المالية 

١٬٨٧٥٬٦٢٣١٬٩٢٧٬٩٣٧-١٧٩٤٦٬٧٩٧٥٬٣٣٨-األخرى 
١٢٬٦٧٤٬٧٤٠١٣٬٦٤٨٬٧٣٢-١٩٤٬٣٧٨٤٬٧٨٦١٨٥٬٦٨٣٥٨٩٬١٤٥ودائع عمالء

٢٤٢٬٢٧٢٢٬٠٤٨٬٩١٨١٬٠٥٨٬١٢٤٨٥٩٬٩٧١٥٬٠٣٧٬٠٦٣٥٬٦٣٠٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة 
٢٨٥٬٧٢٠٢٨٥٬٧٢٠-----مطلوبات أخرى 

٤٣٦٬٦٥٠٢٬٠٥٣٬٨٨٣١٬٢٩٠٬٦٠٤١٬٤٥٤٬٤٥٤٥٬٠٣٧٬٠٦٣١٤٬٨٤١٬٧١٣٢٥٬١١٤٬٣٦٧لي المطلوباتاجما
٨٬١٠٠٬٧٤٨١٬٩٨٥٬٨٧٧٧٠١٬٩٤٦٧١٤٬٤٧٩٩٬٠٥٧٠٣٤٨٬٢٣٣٬٠٦٣٢٨٬٧٩٣٬١٤٧لي الموجوداتاجما



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٤١-

إدارة المخاطر (تتمة). ٢٦

مخاطر السيولة (تتمة) 

بنود خارج المركز المالي 

٢٠٢٠

المجموع اكثر من سنةلغایة سنة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٧٧٬١١٦١٬٧١٧٬٥٣٦١٬٨٩٤٬٦٥٢خطابات الضمان 
٧٤٩٬٩٧٢٨٬١٥٥٬٦١٥٨٬٩٠٥٬٥٨٧إعتمادات مستندیة 

٩٢٧٬٠٨٨٩٬٨٧٣٬١٥١١٠٬٨٠٠٬٢٣٩

٢٠١٩

المجموع اكثر من سنةلغایة سنة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٬٧٧٥٬٦١١٩٩٩٬٠٠٥٢٬٧٧٤٬٦١٦خطابات الضمان 
٤٬٩٥٣٬٥٣٥٥٬٢٠٠٬١٦١١٠٬١٥٣٬٦٩٦إعتمادات مستندیة 

٦٬٧٢٩٬١٤٦٦٬١٩٩٬١٦٦١٢٬٩٢٨٬٣١٢



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٤٢-

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات . ٢٧

للفترة المتوقعة الستردادها أو تسویتها: وفقاً یبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات  

المجمــوع أكثر من سنةلغایة سنة ٢٠٢٠كانون األول ٣١

الموجودات: 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
الدوالرات)(بآالف 

٢٬٠٥٨٬٣١٤٣٬٠٩٠٬٦٤٨٥٬١٤٨٬٩٦٢العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
٨٬١٥٩٬٣٤١-٨٬١٥٩٬٣٤١األخرى والمؤسسات المالية المصارف مستحق من

٣٧٧٬٤٦٠٥٬٦٣٧٬٥٥٤٦٬٠١٥٬٠١٤تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٦٨٥٬١٧٣٢١٢٬٧٦٠٨٩٧٬٩٣٣موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٣٬٩٠٧٬٣٣٣-٣٬٩٠٧٬٣٣٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٦٬٥١٢١٦٬٥١٢-استثمارات في شركات حليفة 
٤٢٬٠٠٧٤٢٬٠٠٧-ممتلكات ومعدات 

٣٬١٠٨٣٬١٠٨-موجودات غير ملموسة 
١٬٢٧١٬٦٩٥-١٬٢٧١٬٦٩٥موجودات أخرى 

١٦٬٤٥٩٬٣١٦٩٬٠٠٨٬١٥٣٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩مجموع الموجودات 

المطلوبات:

١٠٩٬٤٣٥-١٠٩٬٤٣٥األخرى والمؤسسات الماليةللمصارف مستحق
١٤٬٧١٨٬٦٨٤-١٤٬٧١٨٬٦٨٤ودائع العمالء 
٣٬٠١٤٬٠٥٠٤٬٢٦٧٬٨٤٨٧٬٢٨١٬٨٩٨تأمينات نقدیة 

٢٠٥٬٩٠٠-٢٠٥٬٩٠٠مطلوبات أخرى 
١٨٬٠٤٨٬٠٦٩٤٬٢٦٧٬٨٤٨٢٢٬٣١٥٬٩١٧مجموع المطلوبات

٤٬٧٤٠٬٣٠٥٣٬١٥١٬٥٥٢) ١٬٥٨٨٬٧٥٣(الصافي 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٤٣-

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (تتمة) . ٢٧

المجمــوع أكثر من سنةلغایة سنة ٢٠١٩كانون األول ٣١

الموجودات: 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

امریكي دوالر 
(بآالف الدوالرات)

١٬٧١٣٬٥٢٢٣٬٧٢٦٬٤١٥٥٬٤٣٩٬٩٣٧العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
والمؤسسات  المصارف مستحق من

١١٬٨٥٩٬٧٥١-١١٬٨٥٩٬٧٥١األخرى المالية
١٬٧٥٥٬٢١٥٤٬٩٤٠٬٤٣٩٦٬٦٩٥٬٦٥٤تسهيالت ائتمانية مباشرة 
١٬٧٢٢٬١١٣٣٢٨٬٩٢٣٢٬٠٥١٬٠٣٦المطفأة موجودات مالية بالكلفة  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٢٬١٧١٬٩١٦-٢٬١٧١٬٩١٦األرباح والخسائر 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٢٬٣٥٦٢٬٣٥٦-الدخل الشامل اآلخر 

٥٤٬٢٥٧٥٤٬٢٥٧-ممتلكات ومعدات 
٤٬٦٤٤٤٬٦٤٤-موجودات غير ملموسة 

٥١٣٬٥٩٦-٥١٣٬٥٩٦موجودات أخرى 
١٩٬٧٣٦٬١١٣٩٬٠٥٧٬٠٣٤٢٨٬٧٩٣٬١٤٧مجموع الموجودات 

المطلوبات:

والمؤسسات الماليةللمصارف مستحق
١٬٩٢٧٬٩٣٧-١٬٩٢٧٬٩٣٧األخرى 

١٣٬٦٤٨٬٧٣٢-١٣٬٦٤٨٬٧٣٢ودائع العمالء 
٤٬٢١٤٬٩١٥٥٬٠٣٧٬٠٦٣٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة 

٢٨٥٬٧٢٠-٢٨٥٬٧٢٠مطلوبات أخرى 
٢٠٬٠٧٧٬٣٠٤٥٬٠٣٧٬٠٦٣٢٥٬١١٤٬٣٦٧مجموع المطلوبات

٤٬٠١٩٬٩٧١٣٬٦٧٨٬٧٨٠)٣٤١٬١٩١(الصافي 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢٠كانون االول٣١

-٤٤-

حسب التوزیع الجغرافي اإلیراداتالموجودات والمطلوبات و .٢٨

للمصرف حسب الرقعة الجغرافية: والموجودات والمطلوباتاإلیراداتاه یبين الجدول أدن

المجموع خارج العراقالعراق
األولكانون ٣١

٢٠٢٠
األولكانون ٣١

٢٠٢٠
األولكانون ٣١

٢٠٢٠
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

الدوالرات)(بآالف 
١٬١٨٧٬٦٦٣٢٣٠٬٠٦٨١٬٤١٧٬٧٣١اإلیرادات 

١٢٬٦٩٤٬٨١٥١٢٬٧٧٢٬٦٥٤٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩مجموع الموجودات 
١٨٬٨٩٢٬١٧٢٣٬٤٢٣٬٧٤٥٢٢٬٣١٥٬٩١٧مجموع المطلوبات 

المجموع خارج العراق العراق 
األول كانون ٣١

٢٠١٩
األول كانون ٣١

٢٠١٩
األول كانون ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٤٣٨٬١٨٦٢٧٠٬٢١٢٧٠٨٬٣٩٨اإلیرادات 
١٤٬٥٥٠٬٩٠٠١٤٬٢٤٢٬٢٤٧٢٨٬٧٩٣٬١٤٧مجموع الموجودات 
٢٥٬٠١٦٬١٣٧٩٨٬٢٣٠٢٥٬١١٤٬٣٦٧مجموع المطلوبات 

القيمة العادلة لألدوات المالية.٢٩
الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحدید وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: المصرفیستخدم 

المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات. (غير المعدلة)األسعار السوقيةالمستوى األول:  
تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة یمكن مالحظتها بشكل مباشر  المستوى الثاني: 

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

السوق یمكن مالحظتها. 
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(تتمة)العادلة لألدوات الماليةالقيمة . ٢٩
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمصرف العراقي للتجارة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:-أ

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  والخسائر و الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  المصرف بتقييم  یقوم  
الشامل اآلخر في نهایة كل فترة مالية والجدول التالي یوضح معلومات حول كيفية تحدید القيمة العادلة:

القيمة العادلة
مریكي أدوالر  

(بآالف الدوالرات)

والمدخالت المستخدمةطریقة التقييم  مستوى القيمة العادلة
كانون ٣١

٢٠٢٠االول  
كانون األول ٣١

٢٠١٩
موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

صافي قيمة الموجوداتالمستوى الثاني٣٬٩٠٧٬٣٣٣٢٬١٧١٬٩١٦األرباح و الخسائر
موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

األسعار المعلنة في األسواق الماليةالمستوى األول٢٬٦٤١٢٬٢٨٨الدخل الشامل اآلخر
موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

بالمقارنة مع أدوات مالية مشابهةالمستوى الثاني٢٬٩٢٣٦٨الدخل الشامل اآلخر

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

٢٠١٩كانون األول  ٢٠٢٠٣١كانون االول  ٣١
اجمالي القيمة 

الدفتریة 
اجمالي القيمة  

العادلة 
اجمالي القيمة  

الدفتریة 
اجمالي القيمة  

العادلة 
القيمة  مستوى  

العادلة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

المستوى الثاني٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬٤٣٩٬٩٣٧٥٬٤٣٩٬٩٣٧العراقينقد وأرصدة لدى البنك المركزي
المستوى الثاني٨٬١٥٩٬٣٤١٨٬١٥٩٬٣٤١١١٬٨٥٩٬٧٥١١١٬٨٥٩٬٧٥١والمؤسسات المالية األخرىالمصارف  مستحق من

المستوى الثاني٦٬٠١٥٬٠١٤٦٬٠١٥٬٠١٤٦٬٦٩٥٬٦٥٤٦٬٦٩٥٬٦٥٤تسهيالت ائتمانية مباشرة

٨٩٧٬٩٣٣٩١٤٬٨٩٨٢٬٠٥١٬٠٣٦٢٬٠٥٧٬٣٦٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة
المستوى األول 

والثاني
٢٠٬٢٢١٬٢٥٠٢٠٬٢٣٨٬٢١٥٢٦٬٠٤٦٬٣٧٨٢٦٬٠٥٢٬٧٠٢

مالية غير محددة بالقيمة العادلةمطلوبات
المستوى الثاني١٠٩٬٤٣٥١٠٩٬٤٣٥١٬٩٢٧٬٩٣٧١٬٩٢٧٬٩٣٧خرىاألمالية  المؤسسات  الو مستحق للمصارف

المستوى الثاني١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٣٬٦٤٨٬٧٣٢١٣٬٦٤٨٬٧٣٢ودائع العمالء
المستوى الثاني٧٬٢٨١٬٨٩٨٧٬٢٨١٬٨٩٨٩٬٢٥١٬٩٧٨٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة

٢٢٬١١٠٬٠١٧٢٢٬١١٠٬٠١٧٢٤٬٨٢٨٬٦٤٧٢٤٬٨٢٨٬٦٤٧

رتباطات والتزامات محتملة  ا.٣٠
والمطلوبات المحتملة هي كما یلي: إن إجمالي اإللتزامات 

كانون االول١٣
٢٠٢٠

كانون األول   ٣١
٢٠١٩

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

١٬٨٩٤٬٦٥٢٢٬٧٧٤٬٦١٦خطابات ضمان 
٨٬٩٠٥٬٥٨٧١٠٬١٥٣٬٦٩٦إعتمادات مستندیة 

١٠٬٨٠٠٬٢٣٩١٢٬٩٢٨٬٣١٢
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إدارة رأس المال .٣١

كفایة رأس المال 
كانون االول١٣

٢٠٢٠
كانون األول   ٣١

٢٠١٩
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
األساسيالمالرأسبنود
٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٣٤٦٬٨٨٢المالرأس

٢٣٦٬٧٦٤٢٣٦٬٧٦٤احتياطي عام 
٧٬٦٤٧٧٬٦٤٧احتياطي خاص 

)٧١٬٠٥٨() ٧٠٣٬٢٧١(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
٦٠٧٬٧٧٩١٬١٥٦٬٢٦٦أرباح مدورة 

٣٬١٤٨٬٩١٩٣٬٦٧٦٬٥٠١األساسي المالرأسمجموع

رأس المال المساند 
١٬٣١٢١٬١٣٥احتياطي تقييم إستثمارات 

٩٦٩٬٨٣٤٨٤٤٬٦١١تخصيصات عامة 
٩٧١٬١٤٦٨٤٥٬٧٤٦مجموع راس المال المساند 

٤٬١٢٠٬٠٦٥٤٬٥٢٢٬٢٤٧المال االساسي والمساند مجموع راس 

٥٬٣٤٥٬٧٨٣٥٬٦٨٣٬٧٧٥مجموع الموجودات الخطرة المرجحة داخل المركز المالي  
٢٥٣٬٧٩٣١٬٠٨٥٬٥٥١مجموع الموجودات الخطرة المرجحة خارج المركز المالي 

٥٬٥٩٩٬٥٧٦٦٬٧٦٩٬٣٢٦

٪٦٦٬٨٠٪ ٧٣٬٥٨نسبة كفایة راس المال  

والتي تتطلب  وفقا لتعلیمات البنك المركزي العراقي٢٠٢٠كانون االول ٣١قام المصرف بإحتساب كفایة رأس المال كما في 
.٪١٢أن ال تكون نسبة كفایة رأس المال أقل من 

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية.٣٢

. إن عدم استقرار الوضع السياسي واإلقتصادي في المنطقة یزید من خطر ممارسة  العراق أنشطته في أغلب المصرفیمارس 
ألنشطته وقد یؤثر سلبًا على أدائه. المصرف

القضایا.٣٣
وبرأي اإلدارة  .٢٠٢٠كانون األول ٣١دوالر أمریكي كما في مليون ٩١٣تقدر بحوالي المصرف هنالك قضایا مقامة على 

كانون األول ٣١كما في فإن المصرف لن یتحمل أیة مبالغ تتجاوز المبالغ التي تم أخذها كمخصص المصرف ومحامي 
٢٠٢٠.
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١٩-. تأثير تفشي جائحة كورونا كوفيد٣٤

وما یرتبط بذلك من إجراءات ١٩–اليقين الناتجة عن جائحة كوفيد  أخذ المصــــــرف في االعتبار التأثير المحتمل لحاالت عدم  
ــــــنة  ــائر االئتمانية المتوقعة للســــ ــادي وتدابير التخفيف من الحكومة والبنك المركزي في تقدیرها لمتطلبات الخســــــــ ــــ الدعم االقتصــــ

.٢٠٢٠كانون األول ٣١المنتهية في 

ئتمانيةالالزیادة الجوهریة في المخاطر ا
ئتمانية أو وجود أدلة  االعتبار الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زیادة جوهریة في المخاطر االفي المصرف یأخذ 

.١٩–على حدوث انخفاض القيمة في ضوء وضع جائحة كوفيد موضوعية

الدائم؛ جل أو  ألء من ناحية التأثير الطویل اال یتم تمييز الصعوبات المالية المؤقتة التي یواجهها العم•
أشد حدة؛ ء الذین یعملون في قطاعات أو صناعات معينة تأثيراً المن المرجح أن یتأثر العم•
ئتمانية؛االإلى زیادة جوهریة في المخاطر ت التمویلية تلقائياً الرباح على التسهياألقساط أو مدفوعات  األلن یؤدي تأجيل •
ئتمانية الناتجة عنالء زیادة جوهریة في المخاطر االن العمت التجزئة لقطاعات معينة مالومن المرجح أن تشهد تسهي•

جور؛ و ألفقدان الوظائف وخفض ا
ئتمانية عندما تتوفر االت التعرضات الجوهریة للشركات بشكل فردي لتحدید الزیادة الجوهریة في المخاطر االیتم تقييم ح•

بيانات موثوق بها. 

ئتمانية المتوقعة. التصنيف مراحل بعض التعرضات وزیادة الخسائر اه إلى خفض اللقد أدى التقييم المذكور أع

قتصاد الكلي االعوامل 
قتصاد الكلي وفي السيناریوهات المستخدمة لتحدید الخسائر االعتبار التقلبات التي شهدتها مجموعة عوامل  الفي اصرفأخذ الم

سریعة التطور، قام ١٩– ستمرار حالة عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد النظرا االئتمانية المتوقعة. على وجه التحدید، 
المصرف  قتصاد الكلي. قام البناء نظرة مستقبلية معقولة لبيئة االل فتراضات التي انعكست من خالبمراجعة بعض ا المصرف 

یتم تسجيل ال قتصاد الكلي. قد الالسيناریو الصارم إلى جانب التوقعات المعدلة لعوامل ابتطبيق احتمالية مرجحة عالية على 
عدم التيقن في السوق الحالية والناتجة عن الجائحة بشكل كامل في نتائج النماذج، ولذلك تم تطبيق مستوى أعلى من  أوجه

ت زیادة جوهریة في مبلغ مخصص  ال نتج عن هذه التعدیئتمانية المتوقعة. لقدالئتمان على تقدیرات الخسائر ااالتقدیر خبير 
. ٢٠٢٠كانون األول ٣١المتوقعة للسنة المنتهية في ئتمانيةالالخسائر ا

خرى ألالتأثيرات ا
تمثل . ةقتصادیة الحالية على المبالغ المسجلة في القوائم المالية الموحدالعتبار التأثير المحتمل للتقلبات االفي االمصرفأخذ

قتصادیة غير المؤكدة المبالغ  الیزال تأثير البيئة االحظتها. و الإلى معلومات یمكن مدارة استناداً إل على أفضل وجه تقييم ا
إعادة تقييم وضعها وما یترتب عليها من تأثير بشكل منتظم. المصرف واصل يقائمة على تقدیرنا، وبالتالي سالمسجلة
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