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معلومات عامة  . ١

لسنة ٢٠أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  بموجب  ٢٠٠٣تموز  ١٧تأســـس بتاریخمصرف حكومي مستقل  (المصرف) هو  العراقي للتجارة  إن المصرف  
ومركزه الرئيسي مدینة بغداد.٢٠٠٤كانون الثاني  ١٨على رخصة ممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي بتاریخ  المصرفحصل.٢٠٠٣

المنتشرة داخل العراقوالعشرین سبعةالوفروعه شارع الرشيد–في مدینة بغداد العامةداراة اإلیقوم المصرف بتقدیم جميع األعمال المصرفية من خالل 
. والمكتب التمثيلي في دولة االمارات العربية المتحدةفي الممكلة العربية السعودیةفرع واحد و 

("الشركة التابعة"). تم تسجيل الشركة المحدودة٪ في شركة تابعة، شركة نوافذ المعلومات للدفع االلكتروني وتقنية المعلومات ٩٩٬٨٨یمتلك المصرف  
بن مصرف. إن الالتابعةللشركةةالرئيسيات. تعتبر خدمات الدفع االلكتروني وتقنية المعلومات هي النشاط٢٠١٩آذار  ٢٣في العراق بتاریخ  التابعة

تسمية ("المصرف"). ا معاً والشركة التابعة له یطلق عليهم

. ٢٠٢٢تموز ١٩بتاریخ من قبل مجلس إدارة المصرف الموحدةتم إقرار القوائم المالية 

السياسات المحاسبية الهامة . ٢
اإلعداد أسس٢.١

) الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة  IFRSتم اعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وفقًا لمعایير التقاریر المالية الدولية (
تفسيرات معایير التقاریر المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معایير المحاسبة الدولية. عن لجنة 

، هي الدینار العراقي. تم تقریب جميع المبالغ إلى أقرب ألف دوالر أمریكيلمصرفالمالية الموحدة بالدوالر األمریكي. العملة الوظيفية لقوائمتم عرض ال
. ما لم یذكر غير ذلك

، تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وفقًا لمبادئ المحاسبية المحلية  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١رات السابقة حتى العام المنتهي في  في جميع الفت
لمعایير التقاریر  تم إعدادها وفقا  ٢٠٢١كانون األول  ٣١المقبولة عمومًا وتعليمات البنك المركزي العراقي. وهذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

على معلومات عن  اعتماد المصرف للمعایير الدولية هذه السنة واالثر الناتج عن ذلك. ٢.٧المالية الدولية. یتضمن إیضاح 

بالقيمة  تظهر اآلخر والتي  شاملالتكلفة التاریخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الوفقًا لمبدأالمالية الموحدة  قوائم تم إعداد ال
بصافي قيمة األصول. تظهر والتي حدة قائمة الدخل المو العادلة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

المالية الموحدة مناسبة ألي غرض  قوائم والمساهمين (حكومة العراق). نتيجة لذلك، قد ال تكون المصرف الالمالية الموحدة المرفقة إلدارةلقوائم تم إعداد ا 
آخر. 

القوائم المالية أسس توحيد٢.٢

السيطرة عندما یكون  . تتحقق ٢٠٢١كانون األول ٣١تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركته التابعة والخاضعة لسيطرته كما في 
ته على السيطرة للمصرف حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطه بالشركة المستثمر فيها ولدیه القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل قدر 

على الشركة المستثمر فيها. وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما یلي: 

ف على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المصرف القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر بها). سيطرة المصر -
تعرض المصرف او حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطه بالشركة المستثمر فيها.-
والتأثير على عوائدها. القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها -
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

(تتمة) القوائم الماليةأسس توحيد٢.٢

بأخذ جميع الحقائق والظروف ذات العالقة صرفقوم المیاقل من اغلبية حقوق التصویت او ما شابهها في الشركة المستثمر فيها،  صرفمتلك الم یعندما  
بعين االعتبار لتحدید فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر فيها ویتضمن ذلك: 

المستثمر فيها.الترتيبات التعاقدیة مع جملة حقوق تصویت االخرین في الشركة-
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى. -
. صرف حقوق التصویت الحالية وحقوق التصویت المحتملة للم-

من یقوم المصرف بإعادة تقييم فيما إذا كان یسيطر على الشركة المستثمر فيها وفي حال وجود ظروف او حقائق تدل على التغير في أحد او أكثر 
السيطرة الثالثة. عنصر من عناصر 

وحقوق غير المسيطرین حتى لو أدى ذلك  مصرف یتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في ال
تها المحاسبية مع السياسات  التابعة لتتماشى سياساةالى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرین. وإذا اقتضت الحاجة، یتم تعدیل القوائم المالية للشرك

. صرف المحاسبية للم

التابعة.ةوالشركصرفیتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واالیرادات والمصروفات واالرباح والخسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين الم 

٨.٤٦مليار دینار عراقي (ما یعادل ١٠ق، ویبلغ رأس مالها المدفوع الشركة التابعة هي شركة مساهمة مختلطة تأسست وفًقا لقانون الشركات في العرا
. ٢٠٢١كانون األول ٣١٪ كما في ٩٩.٨٨منها مصرفمليون دوالر أمریكي) ویملك ال

سقة.نا، باستخدام سياسات محاسبية متمصرفالمالية للشركة التابعة لنفس السنة المالية للقوائمیتم إعداد ال

عة في  القوائم المالية للشركة التابعة ابتداًء من تاریخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. یتم توحيد ومصاریف وایرادات الشركة التابیتم توحيد  
قائمة الدخل الموحدة من تاریخ سيطرة المصرف على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة. 

التغيرات في السياسات المحاسبية  ٢.٣

٢٠٢٠كانون األول  ٣١، تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف في جميع الفترات السابقة حتى العام المنتهي في  ٢.١مبين أعاله في إیضاح  كما هو  
٢٠٢١كانون األول  ٣١وفقًا لمبادئ المحاسبية المحلية المقبولة عمومًا وتعليمات البنك المركزي العراقي. وهذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في

المستخدمة في إعداد  تم إعدادها وفقا لمعایير التقاریر المالية الدولية. تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك 
كانون  ١ق تعدیالت جدیدة على المعایير الساریة اعتباًرا من  باستثناء تطبي٢٠٢٠كانون األول  ٣١القوائم المالية الموحدة السنویة للسنة المنتهية في  

المبينة أدناه: ٢٠٢١الثاني 

)، ومعيار ٩تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (:- (سعر الفوائد المعروضة بين البنوك)IBORالمرحلة الثانية من إصالح 
) والمعيار الدولي إلعداد  ٤)، والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (٧ولي إلعداد التقاریر المالية رقم ()، والمعيار الد٣٩المحاسبة الدولي رقم (
)  ١٦التقاریر المالية رقم (

بمرجع یعتمد على  IBORتوفر هذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقاریر المالية عند استبدال المرجع المستخدم لتحدید سعر الفائدة 
:العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعدیالت التطبيقات العملية التالية

في سعر الفائدة  التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدیة والتغيرات على التدفقات النقدیة الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي كتغييرات -
على سعر الفائدة في السوق، المتغير، بما یعادل الحركة
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

(تتمة) التغيرات في السياسات المحاسبية ٢.٣

)، ومعيار ٩تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (:- (سعر الفوائد المعروضة بين البنوك)IBORالمرحلة الثانية من إصالح 
) والمعيار الدولي إلعداد  ٤)، والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (٧)، والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (٣٩المحاسبة الدولي رقم (

(تتمة))  ١٦ریر المالية رقم (التقا

عة تتطلب اإلعفاءات من المصرف تعدیل التعریفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمراریة عالقات التحوط للمجمو -
عند استبدال المرجع المستخدم لتحدید سعر الفائدة الحالي بمرجع یعتمد على العائد الخالي من المخاطر،  

وز للمصرف استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقدیا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحدید مخاطریج-
أسعار الفائدة بشكل منفصل. 

لم یكن لهذه التعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف.

تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  -٢٠٢١حزیران  ٣٠بعد  COVID-19 المتعلقة بوباءتخفيضات أو تأجيالت اإلیجار  
)١٦ (

تعدیالت على المعيار -COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة بوباء  ٢٠٢٠أیار  ٢٨أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية في  
)  ١٦). منح هذه التعدیالت إعفاءات للمستأجرین من تطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (١٦الية رقم (الدولي إلعداد التقاریر الم 

. نظًرا لكونه حًال عملًيا، قد  COVID-19حول التعدیالت المحاسبية لعقود اإلیجار على تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  
والممنوحة من المؤجر یمثل تعدیًال لعقد اإلیجار أم  COVID-19المستأجر عدم تقييم ما إذا كان تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلق بوباء یختار 

COVID-19ال. یحتسب المستأجر الذي یقوم بهذا االختيار أي تغيير في دفعات اإلیجار الناتجة عن تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة بوباء  
.)، إذا لم یمثل التغيير تعدیًال لعقد اإلیجار ١٦بنفس الطریقة التي یحتسب بها حدوث أي تغيير وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (

ام مجلس معایير ق٢٠٢١آذار  ٣١، وبتاریخ  COVID-19، ولكن نظًرا الستمرار تأثير وباء  ٢٠٢١حزیران  ٣٠كان من المفترض تطبيق التعدیل حتى  
. ٢٠٢٢حزیران ٣٠المحاسبة الدولية بتمدید فترة التطبيق العملي إلى 

. ٢٠٢١نيسان ١تنطبق هذه التعدیالت على الفترات السنویة اعتبارًا من 

يق العملي إذا  ، ولكن سوف یقوم المصرف باستخدام هذا التطبCOVID-19لم یحصل المصرف على تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة بوباء  
أصبح قابل للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة. 

معایير التقاریر المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد ٢.٤

المالية الموحدة مبّينة أدناه، وسيقوم المصرف بتطبيق  إن المعایير المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة حتى تاریخ القوائم 
هذه التعدیالت ابتداًء من تاریخ التطبيق االلزامي. 
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

(تتمة)معایير التقاریر المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد٢.٤

) عقود التأمين  ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (
) عقود التأمين نموذجًا شامًال لالعتراف ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (٢٠١٧أصدر المجلس الدولي للمعایير المحاسبية في أیار من عام  

) محل المعيار الدولي إلعداد  ١٧أمين. وما أن سري، یحل المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (والقياس والعرض واالیضاحات المتعلقة بعقود الت
) على جميع أنواع عقود التأمين  ١٧. ینطبق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (٢٠٠٥) عقود التأمين الصادر في عام  ٤التقاریر المالية رقم (
رها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ینطبق على بعض الضمانات  (مثل عقود الحياة وغي

م  ریر المالية رقواألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. تسري استثناءات محدودة لنطاق التطبيق. یوفر اإلطار العام للمعيار الدولي إلعداد التقا 
الدولي إلعداد التقاریر المالية  ) نموذج محاسبي لعقود التأمين یكون أكثر فائدة واتساًقا لشركات التأمين. على عكس المتطلبات الواردة في المعيار ١٧(

) نموذًجا شامًال لعقود  ١٧ة رقم ()، والتي تعتمد إلى حد كبير على سياسات المحاسبة المحلية السابقة ، یوفر المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالي٤رقم (
التأمين حيث یغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. 

) هو النموذج العام، ویكمله: ١٧جوهر المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (إن 

.• تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة (نهج الرسوم المتغيرة)

تخصيص األقساط) بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.• نهج مبسط (نهج 

كانون الثاني، مع السماح بالتطبيق المبكر شریطة ان المنشأة طبقت المعيار الدولي العداد التقاریر ١سيتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي اعتبارا من  
). ١٧مع تطبيق المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم () قبل أو ١٥) والمعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (٩المالية رقم (

ال ینطبق هذا المعيار على  المصرف.  

): تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
)  ١) من معيار المحاسبة الدولي رقم (٧٦) الى (٦٩ت على فقرات (بإصدار تعدیال٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل كانون الثاني 

لتحدید متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعدیالت: 
.تعریف “الحق لتأجيل التسویة”-
.الحق لتأجيل التسویة یجب ان یكون موجود في نهایة الفترة المالية-
.تمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيلان التصنيف ال یتأثر باح-
على تصنيفها.      وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحویل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات-

حالًيا بتقييم تأثير التعدیالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت  . یقوم المصرف  ٢٠٢٤كانون الثاني  ١سيتم تطبيق التعدیالت بأثر رجعي اعتبارًا من  
ال ینطبق هذا المعيار على  المصرف. اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. 

) ٣تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (- إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

-) اندماج األعمال  ٣بإصدار تعدیالت على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (٢٠٢٠یير المحاسبية خالل أیار  قام المجلس الدولي للمعا
ومع  ١٩٨٩إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعدیالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في عام  

دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي. ٢٠١٨اإلطار المفاهيمي للتقاریر المالية والذي صدر في اذار اإلشارة الى 

Day) لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الثاني" ( ٣كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (
) أو تفسير لجنة تفسير معایير التقاریر المالية الدولية رقم  ٣٧ت وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم () للمطلوبا ٢
) في حال تم تكبدها بشكل منفصل.  ٢١(
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٢٠٢١كانون االول  ٣١
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

(تتمة)الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعدمعایير التقاریر المالية ٢.٤

(تتمة))٣تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (- إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

) لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال  ٣رقم (في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية 
اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.   

.  ٢٠٢٢كانون الثاني ١سيتم تطبيق هذه التعدیالت بأثر مستقبلي اعتبارًا من 

المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف.  من غير 

) ١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 

معيار المحاسبة الدولي رقم (بإصدار  ٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار   ) الممتلكات واآلالت والمعدات:  ١٦تعدیالت على 
ت من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم  آ المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي یمنع المنش
يزه للحالة الالزمة للعمل بالطریقة المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفقا لذلك یجب على المنشأة  انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجه

االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة. 

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها في بدایة أول  على  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١سيتم تطبيق التعدیالت بأثر رجعي اعتبارًا من  
فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعدیالت للمرة األولى.  

من غير المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف.  

) ٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- ات العقود كلفة التزام–العقود الخاسرة 

) والتي تحدد التكاليف التي یجب  ٣٧، بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار  
او سينتج عنه خسارة.  على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر 

ضافية والتكاليف  تطبق التعدیالت طریقة "التكلفة المباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإل
اشر ولذلك یتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى  الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال تتعلق المصاریف االداریة والعمومية بالعقود بشكل مب

الطرف االخر بموجب شروط العقد.  

. تطبق هذه التعدیالت على العقود التي لم یتم الوفاء بجميع شروطها كما في بدایة السنة  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١سيتم تطبيق التعدیالت اعتبارًا من  
لى.  المالية التي تطبق فيها التعدیالت للمرة األو 

من غير المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف.  

شركة تابعة كمتبني للمعایير الدولية - تبني المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية للمرة األولى  –)  ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (
مرة األولى إلعداد التقاریر المالية لل

، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیًال  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية لألعوام من  
. یسمح التعدیل للشركة التابعة التي  تبني المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية للمرة األولى-)  ١على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (

) لقياس فروقات تحویل العمالت األجنبية المتراكم باستخدام المبالغ  ١(أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (١٦تختار تطبيق الفقرة د  
ة إلعداد التقاریر المالية للمرو األولى یتم تطبيق هذا التعدیل أیًضا  المعلن عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاریخ تطبيق الشركة األم للمعایير الدولي

). ١(أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (١٦على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي یختار تطبيق الفقرة د 

السماح بالتطبيق المبكر. ال ینطبق هذا التعدیل على المصرف. ، مع  ٢٠٢٢كانون الثاني ١سيتم تطبيق هذه التعدیالت اعتبارًا من 
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(تتمة)معایير التقاریر المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد٢.٤

’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ٪١٠اختبار ’–) األدوات المالية  ٩المالية رقم (المعيار الدولي إلعداد التقاریر 

، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیًال  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية لألعوام من  
). یوضح التعدیل الرسوم التي یأخذها المصرف بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات  ٩التقاریر المالية رقم (على المعيار الدولي إلعداد  

تلمة من قبل المالية الجدیدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًیا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المس
قترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. یقوم المصرف بتطبيق التعدیل على  الم

المطلوبات المالية التي یتم تعدیلها أو تبادلها في أو بعد بدایة السنة المالية التي یطبق فيها المصرف التعدیل. 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. سيقوم المصرف بتطبيق التعدیل على المطلوبات المالية  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١اعتبارًا من  سيتم تطبيق هذه التعدیالت
التي یتم تعدیلها أو تبادلها في أو بعد بدایة السنة المالية التي یطبق فيها المصرف التعدیل. 

لمالية الموحدة المصرف. المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم ا من غير 

) الزراعة: الضرائب في قياس القيمة العادلة ٤١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیًال  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية لألعوام من  
) الذي  ٤١من معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٢) الزراعة. قام التعدیل بإلغاء متطلب المعيار الوارد في الفقرة  ٤١سبة الدولي رقم (على معيار المحا

). ٤١یقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدیة الضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي (

، مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠٢٢كانون الثاني ١عدیالت بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة اعتبارًا من سيتم تطبيق هذه الت

ال ینطبق هذا التعدیل على المصرف. 

) ٨تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( -تعریف التقدیرات المحاسبية 

الدولي رقم (، أصدر مجلس معایير المحاسبة ال٢٠٢١في شباط من عام   معيار المحاسبة  "التقدیرات  ٨دولية تعدیالت على  ) ، حيث قدم تعریًفا لـ 
ا توضح كيفية  المحاسبية". توضح التعدیالت الفرق بين التغييرات في التقدیرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما أنه

ت لتطویر التقدیرات المحاسبية.استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخال

وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات المحاسبية التي  ٢٠٢٣كانون الثاني  ١سيتم تطبيق هذه التعدیالت اعتبارًا من  
تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة. ُیسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك. 

غير المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على المصرف. من 

) ٢) وبيان الممارسة رقم ( ١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

ممارسة المعایير الدولية للتقاریر  ) وبيان  ١، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢١في شباط من عام  
) اتخاذ أحكام األهمية النسبية، حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام األهمية النسبية على اإلفصاحات عن  ٢المالية رقم (

التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال  السياسة المحاسبية. تهدف التعدیالت إلى مساعدة المنشآت على تقدیم إفصاحات السياسة المحاسبية  
يفية تطبيق  متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلبات اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادیة" وإضافة إرشادات حول ك

بية. المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاس
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

(تتمة)معایير التقاریر المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد٢.٤

(تتمة))٢الممارسة رقم ( ) وبيان ١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

مع السماح بالتطبيق المبكر. نظًرا  ٢٠٢٣كانون الثاني  ١) للفترات التي تبدأ في أو بعد  ١سيتم تطبيق التعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
معلومات السياسة المحاسبية، فإن  ) تقدم إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعریف مصطلح جوهري على٢ألن التعدیالت على بيان الممارسة رقم (
تاریخ سریان هذه التعدیالت ليس ضرورًیا. 

یقوم المصرف حالًيا بتقييم تأثير التعدیالت لتحدید تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للمصرف. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية٢.٥
القوائم المالية الموحدة هي كما یلي: إن السياسات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه  

تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف 

  إیرادات ومصروفات الفوائد
م خصم التدفقات النقدیة  یتم تسجيل الفوائد المدینة والدائنة لكافة األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وفق طریقة الفائدة الفعالة التي من خاللها یت

على  المتوقعة الداخلة او الخارجة عن هذه األدوات من صافي القيمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالية. یتم استبعاد الفوائد التي مضىالمستقبلية 
راف بها ضمن قائمة  یوم او اكثر من الفوائد الدائنة على التسهيالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والموجودات المالية األخرى وال یتم االعت٩٠استحقاقها  

الدخل الموحدة. 

الرسوم والعموالت الدائنة والمدینة
ا یتم بيع المخاطر  یتم التعامل مع رسوم االئتمان كجزء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعالة لألدوات المالية ویتم االعتراف بها على مدار عمرها، إال عندم

ا. یتم احتساب الرسوم أو الرسوم المرتبطة ببعض التزامات األداء عند الوفاء بتلك االلتزامات. یتم  األساسية إلى طرف ثالث یتم فيه االعتراف بها فورً 
االعتراف بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى عند استحقاقها. 

النقد وما یعادله  

واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى ذات فترة استحقاق  یتكون النقد وما یعادله من النقد في الخزینة واألرصدة لدى البنك المركزي العراقي  
ة تزید عن  لمدة ثالثة أشهر أو أقل مطروحًا منها األرصدة المقيدة والودائع الوقتية لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى والتي تستحق خالل مد

ثالثة أشهر.

: االعتراف والقياسألدوات الماليةا

األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على الغرض الذي من أجله تم اقتناء األدوات المالية وعلى خصائصها. یتم إثبات جميع األدوات  یعتمد تصنيف 
التي تنسب المعاملةالمالية مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف 

لفعلي وترحل مباشرًة إلى اقتناؤها أو إصدارها. یتم إطفاء العالوات والخصومات على أسس منتظمة حتى تاریخ استحقاقها باستخدام طریقة سعر الفائدة ا 
إلى دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد، حسب مقتضى الحال. 

تاریخ االعتراف)أ
"العادیة" للموجودات المالية یتم إثباتها في تاریخ التسویة، وهو التاریخ الذي یلتزم فيه المصرف بتسليم أو توصيل الموجود.  جميع المشتریات والمبيعات  

المنصوص  المشتریات أو المبيعات العادیة هي تلك التي تتعلق بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني  
امًة في القوانين أو حسب أعراف السوق. عليه ع



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ١٣ -

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) ٢.٥

التسهيالت االئتمانية المباشرة) ب
للتحدید وتواریخ استحقاق ثابتة وال یتم تداولها في السوق النشطة. بعد  التسهيالت االئتمانية المباشرة هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة  

مبالغ تم شطبها  اإلثبات المبدئي، یتم الحقًا قياس التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي، بعد خصم أي 
قة. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة تلك الموجودات في قائمة الدخل الموحدة ضمن  ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والفوائد المعل

األخذ في  "مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة " وحساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في الميزانية الموحدة. یتم احتساب التكلفة المطفأة ب
تناء والرسوم التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. یتم تضمين اإلطفاء ضمن "إیرادات الفوائد"  االعتبار أي عالوات أو خصومات من االق

في قائمة الدخل الموحدة. 

قائمة الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ) ت
اَالخر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لن یتم بيعها في المستقبل  تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  

دلة، ویظهر التغيير في القریب. كما یتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاریف االقتناء ویعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العا
لموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن تسجيل فروقات تحویل بنود  القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل ا 

قائمة الدخل  الموجودات غير النقدیة بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها یتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في
من حقوق الملكية الموحدة. ویتم تحویل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى األرباح والخسائر المدورة وليس من  الشامل الموحدة، وض

دة عند نشوء خالل قائمة الدخل الموحدة. ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. كما یتم االعتراف بایرادات األرباح ضمن قائمة الدخل الموح
للمصرف باستالم األرباح. حق

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  ) ث
التعاقدیة والتي تتمثل یتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة التي تهدف ادارة المصرف وفقَا لنموذج اعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدیة  

م. بالدفعات من اصل الدین والفائدة على رصيد الدین القائ

روحًا منها مخصص  یتم قياس هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافَا أليها مصاریف االقتناء ویتم االطفاء باستخدام طریقة الفائدة الفعالة مط
التدني؛ ویتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة. 

والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح )ج 
ب من أجل تحقيق األصول المالية التي ال تتوافق مع نموذج األعمال لألصول المالية بالتكلفة المطفأة ویتم شراؤها بهدف إعادة بيعها في المستقبل القری

ل الربح أو الخسارة مبدئًيا بالقيمة  یتم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالربح من تقلبات أسعار السوق قصيرة األجل أو هوامش ربح التداول.
شراء. بعد ذلك  العادلة ، ما لم یصنف المصرف االستثمارات المالية على أنها ليست للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاریخ ال

اتجة عن القياس الالحق لهذه الموجودات المالية بما في ذلك التغير ، یتم إعادة تقييم هذه األصول بالقيمة العادلة. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الن
تسجيل األرباح  في القيمة العادلة الناتج من الموجودات غير النقدیة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع. عند بيع هذه األصول أو جزء منها، یتم 

زیعات األرباح في بيان الدخل الموحد. یتم تسجيل تو أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

المتعلقة باختي هي نتائج النماذج المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية  ار إن احتساب المصرف للمخصصات المتوقعة للخسائر االئتمانية 
يمة الخسائر االئتمانية المتوقعة القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي المتعلقة المدخالت المتغيرة والترابط المتبادل بينها. یعكس نموذج انخفاض ق

) على مدى العمر المتوقع لألداة المالية تبعًا لتدهور االئتمان اعتبارًا  ٢) على مدى االثني عشر شهرًا التالية أو (١بأحداث حدوث التعثر في السداد إما (
من تاریخ االثبات المبدئي. 
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انخفاض قيمة الموجودات المالية

والتي تأخذ في االعتبار سيناریوهات   االحتماالت المرجحة  غير متحيزة ونتائج  نتائج  االئتمانية المتوقعة  مخصص الخسائر  متعددة تستند إلى  یعكس 
التعثر في السداد (توقعات معقولة وُمدَعمة.  حدوث  الخسائر االئتمانية المتوقعة من احتمالية  التعرض للتعثر في السداد ( PDتنتج  )  EAD) وقيمة 

سداد التزاماته المالية، إما على  ). تمثل احتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في  LGDوالخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد (
داد في تاریخ  مدى االثني عشرًا شهر القادمة أو على مدى العمر المتبقي لاللتزام. إن قيمة التعرض للتعثر في السداد هو تقدیر للتعرض للتعثر في الس

قریر المالية بما في ذلك المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  مستقبلي ، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات الممولة بعد تاریخ إعداد الت
رة التحليل  األصلي القائم . یتم تحدید قيمة التعرض للتعثر في السداد للتعرضات غير الممولة بما في ذلك االرتباطات غير المسحوبة من خالل وقع خب

لة حدوث التعثر في السداد الخسارة المحتملة من التعرض في حالة التعثر في السداد.  السلوكي وعوامل التحویل االئتماني التنظيمية. تحدد الخسارة في حا
تتمثل المحددات الرئيسية للخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد، 

اد المتوقعة ومعدل الخصم  من بين أمور أخرى، في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل قطاع من القطاعات وبيانات الخسارة الخارجية وفترة االسترد
والتوجيهات التنظيمية وعوامل أخرى. 

كما هو  یقيس نموذج انخفاض القيمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام نهج من ثالث مراحل یستند إلى مدى تدهور االئتمان منذ منحه  
موضح أدناه:  

االئتمانية بمبلغ– ١المرحلة   مخصص الخسارة  وإثبات  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  قياس  تزید  ١٢یعادل  شهرًا لألدوات المالية التي لم 
وفقًا لسياسة المصرف  ١مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي. تعتبر جميع الموجودات ذات الدرجة االستثماریة هي ضمن المرحلة  

یومًا (غير قابلة للنقض). ٦٠یومًا (قابلة للنقض) أو  ٣٠إال في الحاالت التي تتجاوز موعد استحقاقها  بموجب افتراضات المخاطر االئتمانية المنخفضة،

إذا زادت المخاطر االئتمانية بشكل جوهري من إثباتها المبدئي، (سواًء تم تقييمها على أساس فردي أو جماعي)، ومن ثم فإنها تقيس وتثبت–٢المرحلة  
٢ية بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. تتمثل الدوافع الرئيسية باعتبار الموجود بأنه ضمن المرحلة  مخصص الخسارة االئتمان

وفقًا لسياسة المصرف فيما یلي: 

طفأة للموجودات المالية التغيرات في تصنيف المخاطر منذ منحها. حيثما یتدهور التغير في التصنيف بشكل جوهري، یتم تلقائيًا ترحيل التكلفة الم-
. ٢إلى المرحلة 

قابلة للنقض) خاضعة للموافقة بناًء على قرار لجنة العمل التابعة للمعيار الدولي إلعداد  -یومًا ٣٠عدد األیام التي فات موعد استحقاقها (-
یومًا (غير قابلة للنقض). ٦٠؛ ٩التقاریر المالية رقم 

حل االستثناءات االئتمانية التي تخضع لقرار لجنة العمل. التأخير في المراجعات االئتمانية أو -
ضعف محدد في القطاع أو البلد الذي یخضع لقرار لجنة العمل. -

ض على سبيل أي مؤشرات محددة أخرى بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما فيما یتعلق بالملتزم أو التعر 
ية  الحصر، المتأخرات مع المقرضين اآلخرین والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الملتزم من قبل المقرضين / الدائنين اآلخرین والتغيرات السلبالمثال ال  

في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلك، وتحدد لجنة العمل بأن هذا یمثل تدهورًا جوهریًا في جودة االئتمان وما إلى ذلك. 

یتم تضمين األدوات المالية التي توجد لدیها دليل موضوعي النخفاض القيمة والتي یتم اعتبارها بأنها منخفضة القيمة ائتمانيًا في هذه  –٣المرحلة  
، فإن مخصص الخسارة االئتمانية یشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.٢المرحلة. على غرار المرحلة 
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تعریف التعثر في السداد 
الموضوعي  ل  یتم فحص الموجودات المالیة التي تخضع لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة حول ما إذا کانت منخفضة القيمة ائتمانيًا. قد یتضمن الدلي

لغ األصلي القائم  الذي یثبت بأن الموجودات المالية منخفضة القيمة ائتمانيًا على خرق للعقد، مثل التعثر في السداد أو العجز عن سداد الفائدة على المب 
هري آخر أو اختفاء السوق  أو مدفوعات على المبلغ األصلي أو مؤشرات على أنه من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو إعادة تنظيم مالي جو 

لمصدرة  النشطة أو أي معلومات أخرى التي یمكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في وضع دفع المقترضين أو الجهات ا 
بمعالجة األدوات المالیة كمنخفضة في المصرف أو الشروط االقتصادیة التي ترتبط بالتعثر في السداد في المصرف. یواصل المصرف سیاسته المتعلقة  

یومًا  ٩٠عندما تكون المدفوعات على المبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم متأخرة عند السداد لمدة ٣القيمة ائتمانیًا ضمن فئة المرحلة  
أو أکثر.

. یوجد هناك احتمال واقعي لالستردادیتم شطب الموجودات المالیة بعد إجراء جمیع أنشطة إعادة الهيكلة والتحصيل وال 

استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

الموجودات المالية
عندما: یستبعد األصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسبًا) 

األصل؛ أو ینقضي الحق في استالم التدفقات النقدیة من -
ادي إلى  یحتفظ المصرف بالحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزامًا بدفع التدفقات النقدیة بالكامل دون تأخير م-

طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو 
حویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الهامة لألصل ولكنه حول عندما (أ) یقوم بتحویل كافة المخاطر والمزایا الهامة لألصل أو (ب) لم یقم بت-

السيطرة على هذا األصل. 

المطلوبات المالية
فس جهة التمویل ووفقًا  یستبعد االلتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو الغاؤه أو انقضاء أجله. عند استبدال التزام مالي بآخر من ن

م األصلي  مختلفة بشكل جوهري، أو في حالة التعدیل الجوهري في شروط االلتزام الحالي، یتم التعامل مع هذا التبدیل أو التعدیل كاستبعاد لاللتزا لشروط
وتحقق اللتزام جدید. 

استثمار في شركة حليفة 
هي تلك التي یكون للمصرف نفوذًا مؤثرًا عليها. وهو القدرة على  یتم قيد االستثمار في الشركة الحليفة باستخدام طریقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة

ملكية، یظهر االستثمار المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه السياسات.وفقًا لطریقة حقوق ال
ة بالكلفة، مضافًا إليه التغيرات الالحقة في حصة المصرف من صافي موجودات الشركة الحليفة. یتم  في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحد

ني في قيمتها بشكل قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركة الحليفة كجزء من القيمة الدفتریة لالستثمارات فيها، حيث ال یتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التد
منفصل.

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

ة المالية للمصرف. عند الضرورة یقوم المصرف بإجراء تعدیالت لتتوافق السياسات المتبعة في الشركة  إن السنة المالية للشركة الحليفة هي ذات السن
الحليفة مع السياسات المحاسبية للمصرف 
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(تتمة) حليفةاستثمار في شركة 
یقوم المصرف  الحقًا الستخدام طریقة حقوق الملكية یقرر المصرف ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدٍن إضافية على استثماراته في الشركة الحليفة.

االستثمار في الشركة الحليفة. في حال وجود هذه  في تاریخ القوائم المالية الموحدة بتحدید ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدٍن في قيمة  
الفرق في قائمة الدخل  األدلة، یقوم المصرف باحتساب قيمة التدني والذي یمثل الفرق بين القيمة الدفتریة لالستثمار والقيمة المتوقع استردادها ویتم قيد هذا 

الموحدة. 

القيمة العادلة 
ولة في أسواق نشطة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة مبنية على أسعار السوق المتداولة أو أسعار التاجر (سعر  إن القيمة العادلة لألدوات المالية المتدا

الطلب للمراكز طویلة األجل وسعر العرض للمراكز قصيرة األجل)، دون أي خصم لتكاليف المعاملة المالية. 

ق نشط، یتم تحدید القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة بما فيها استخدام النماذج  بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى غير المدرجة في سو 
دام الفرضيات  الحسابية، المقارنة مع أدوات مالية مماثلة التي لها أسعار في السوق النشط ولكن عندما تكون بيانات السوق النشط غير متوفرة یتم استخ

. إن هذه الفرضيات تتضمن االعتبارات الخاصة بالسيولة وكذلك المدخالت مثل التقلب للمشتقات المالية طویلة االجل  من أجل الوصول إلى القيمة العادلة 
ومعدالت الخصم ومعدالت الدفعات المقدمة ومعدالت التعثر للسندات الُمدعمة بإصول. 

التقاص  
مبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الشروط القانونية  یتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار ال

عام  الملزمة، وكذلك عندما یتم تسدیدها على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسدید المطلوبات في نفس الوقت. وليس هذا هو الحال بشکل
موجودات والمطلوبات ذات الصلة باألجمالي في قائمة المرکز المالي الموحدة. مع اتفاقيات المقاصة الرئيسية، وبالتالي، یتم عرض ال

الممتلكات والمعدات 
ت والمعدات الكلفة  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخية بعد تنزیل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة، إن وجدت. تشمل تكلفة الممتلكا

إلعتراف. یتم إثبات جميع  المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاریف التمویل للمشاریع اإلنشائية طویلة األجل إذا تحققت شروط ا
عند تحققها. یتم إحتساب اإلستهالك (بإستثناء األراضي حيث أن األراضي ال تستهلك)  باستخدام طریقة القسط  الموحدةالنفقات األخرى في قائمة الدخل 

الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي: 

العمر اإلنتاجي
(سنوات) بنود الممتلكات والمعدات 

١٠مباني
١معدات وأجهزة وأثاث 

١وسائط نقل 
١آالت ومعدات 

٥تحسينات المأجور 

تكاليف. هذه الالموحدةبنود الممتلكات والمعدات كما في تاریخ القوائم الماليةيع  وتوسإنشاء تم تحملها من أجل  تي  التكاليفذ اليتحت التنفاریعمشالتشمل  
مشاریع تحت التنفيذ إلى بنود الممتلكات  اللين. بعد االنتهاء، یتم تحویل ف المقاو تكالي ف المواد المباشرة، المعدات و تكاليف العمل المباشرة، تكاليتتضمن 

والمعدات الخاصة بها. 
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(تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية٢.٥

(تتمة)الممتلكات والمعدات
استخدام األصل أو التخلص منه. یتم قيد  یتم استبعاد أي بند من الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادیة متوقعة من  

غيلية األخرى" أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل (الذي یمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفتریة لألصل) ضمن "اإلیرادات التش
ا. في نفس السنة التي تم شطب األصل فيهالموحدة أو "المصاریف اإلداریة" في قائمة الدخل

موجودات غير ملموسة 
اف باإلطفاء ضمن  تتألف الموجودات غير المادیة من برامج المعلوماتية والتي تقاس بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. یتم االعتر 

سنوات. ٥إلى ٣من تتراوحغير الملموسةعلى أساس القسط الثابت وعلى مدى العمر المقدر. إن العمر المقدر لهذه الموجودات الموحدةالدخلقائمة

انخفاض قيم الموجودات غير المالية
المصرفقيمة األصل وفي حالة وجود أي مؤشر، یقوم  انخفاضبتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية  الموحدة  یقوم المصرف في تاریخ القوائم المالية  

بتقدیر قيمة األصل القابلة لالسترداد. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة  المصرفبتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. یقوم  
لالسترداد یتم االعتراف بانخفاض قيمة األصل حتى تساوي القيمة القابلة لالسترداد. 

نخفاض تم االعتراف بها في السنوات السابقة ألصل معين یتم تقييم فيما إذا كانت هناك دالئل على أن خسارة اموحدةفي تاریخ كل قائمة مركز مالي
بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل. یتم عكس خسارة  المصرفباستثناء (الشهرة) لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، یقوم  

مستخدمة في تحدید القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ آخر خسارة النخفاض القيمة  انخفاض القيمة فقط في حالة ما إذا كان هناك تغيير في التقدیرات ال
قة بالشهرة ال یمكن عكسها تم االعتراف بها. في هذه الحالة یتم زیادة القيمة الدفتریة لألصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. إن خسائر انخفاض القيمة المتعل

مالم یكن األصل مسجًال الموحدةكن استردادها في الفترات المستقبلية. یتم إثبات خسارة الهبوط ضمن قائمة الدخلالقيمة التي یمالالحقة في  للزیادة 
بطریقة إعادة التقييم. یجب معالجة أي خسارة هبوط ألصل معاد تقویمه وفقًا لذلك المعيار. 

اإلیجارات 

حق استخدام الموجودات )أ
الموجودات في تاریخ بدایة عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یكون فيه الموجود األساسي متاحًا لالستخدام). یتم قياس  یقوم المصرف بإثبات حق استخدام 

ت عقود اإلیجار.  حق استخدام الموجودات بالتكلفة، مخصومًا منها أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ویتم تعدیلها ألي إعادة قياس اللتزاما
لتي تم  كلفة حق استخدام الموجودات على مبلغ التزامات عقود اإلیجار المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإلیجار اتتضمن ت

على ملكية  إجرائها في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار مخصومًا منها حوافز اإلیجار المستلمة. ما لم یكن المصرف متأكد بصورة معقولة من الحصول
تاجية المقدرة  الموجود المؤجر في نهایة فترة عقد اإلیجار، یتم إستهالك حق استخدام الموجودات المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلن

لحق استخدام الموجودات ضمن  أو مدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر. یخضع حق استخدام الموجودات إلى االنخفاض في القيمة. یتم إثبات القيمة المدرجة
الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، صافي في قائمة المركز المالي الموحدة. 

إلتزامات عقد اإلیجار) ب
المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإلیجار التي ستسدد على مدى فترة عقد  في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یقوم المصرف بإثبات التزامات عقد اإلیجار 

ن باإلمكان  اإلیجار. عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإلیجار، یستخدم المصرف معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد اإلیجار إذا لم یك
عد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ التزامات عقد اإلیجار ليعكس الفائدة اإلضافية وتخفيض  تحدید معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار بسهولة. ب

مدة عقد اإلیجار مدفوعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان هناك تعدیل أو تغيير في
فوعات اإلیجار الثابتة أو تغيير في التقييم لشراء الموجود األساسي والمثبتة ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي  أو تغيير جوهري في مد

الموحدة. 
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(تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية٢.٥

المخصصات
إلتزام حالي (قانوني أو استداللي) ناشئة عن أحداث سابقة، وأن تسدید هذه األلتزامات محتمل یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المصرف  

ویمكن قياس قيمتها بشكل یعتمد عليه. 

الضرائب 
تخضع  وتعدیالته الالحقة. ومع ذلك،  ١٩٨٢) لسنة  ١١٣المصرف كيان حكومي ودخله معفى من ضریبة الدخل وفقًا لقانون الضرائب العراقي رقم (

الشركة التابعة لضریبة دخل الشركات. 

ي. یتم قياس االلتزامات الضریبية الحالية للشركة التابعة للسنوات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع دفعه وفًقا لقانون الضرائب العراق

شكل جوهري بحلول تاریخ بيان المركز المالي الموحد. معدالت الضرائب والقوانين الضریبية المستخدمة الحتساب المبلغ هي تلك التي تم سنها أو سنها ب

. لضریبة الدخلمصرف یخضع موظفو ال

الضمانات المالية
لمالية  یتضمن النشاط الجاري للمصرف منح الضمانات المالية والتي تشتمل على االعتمادات المستندیة وضمانات القبول. یتم االعتراف بالضمانات ا

بالقيمة العادلة ضمن "المطلوبات األخرى". بعد االعتراف االولي، یتم قياس التزامات المصرف باالقساط المطفأة  الموحدةالقوائم الماليةبشكل اولي في  
او افضل تقدیر للتكاليف المطلوبة لتسویة االلتزامات المالية الناجمة عن الضمان ایهما اعلى. 

دیون مستحقة الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء ل 
ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للمصرف أو القيمة  الموحدةفي قائمة المركز المالي للمصرف تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها  

تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخلبالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ویتم تسجيل أي الموحدة  العادلة أیهما أقل، ویعاد تقييمها في تاریخ القوائم المالية 
الى الحد الذي ال یتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا. الموحدةوال یتم تسجيل الزیادة كإیراد. یتم تسجيل الزیادة الالحقة في قائمة الدخلالموحدة 

أهم االجتهادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة  ٢.٦

ى مقدار  القوائم المالية الموحدة وفقا للمعایير الدولية ویتطلب استخدام بعض األحكام المحاسبية الهامة والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر عل إن إعداد  
لتقدیرات  المبلغ عنها من الموجودات والمطلوبات، فإنه یقتضي من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. مثل هذه ا 

الحصول على المشورة المهن العوامل، بما في ذلك  باستمرار وتستند إلى التجربة التاریخية وغيرها من  ية والتوقعات  واالفتراضات واألحكام یتم تقييمها 
إن أهم استخدامات االجتهادات والتقدیرات هي كالتالي: لألحداث في المستقبل.

نموذج األعمال 
ما إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، یأخذ المصرف في  عند إجراء تقييم لتحدید  

خالل  االعتبار ضمن أي مستوى من أنشطة أعمالها ینبغي إجراء هذا التقييم. بصورة عامة، فإن نموذج األعمال هو الواقع الذي یمكن أن یستدل من
یتم فيها إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. الطریقة التي

یة، یتم األخذ  عند تحدید ما إذا كان نموذج أعمال المصرف إلدارة الموجودات المالية هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدیة التعاقد
في االعتبار:  

. یتعلق بالمحفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العمليةالسياسات واألهداف التي وضعتها اإلدارة فيما -
. تقييم اإلدارة ألداء المحفظة-
استراتيجية اإلدارة فيما یتعلق بتحقيق إیرادات فوائد الحصص التعاقدیة أو تحقيق مكاسب رأسمالية. -
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٢

االجتهادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة (تتمة)أهم ٢.٦

قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
الدخل الشامل اآلخر  قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

ثر ب استخدام النماذج المعقدة واالفتراضات الجوهریة حول الظروف االقتصادیة المستقبلية والسلوك االئتماني (على سبيل المثال، احتمال تعهو مجال یتطل 
من العوامل حيث عددالعمالء في السداد والخسائر الناتجة)، وتقدیر مقدار وتوقيت التدفقات النقدیة المستقبلية وقيم الضمانات. وتستند هذه التقدیرات إلى 

یمكن أن تؤدي التغييرات إلى مستویات مختلفة من المخصصات. 

اختيار المدخالت  تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمصرف نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة ب
عمل عدد من االجتهادات الجوهریة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:المتغيرة والترابط المتبادل بينها. كما یتطلب  

. نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي یحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردیة-
. تحدید معایير لزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانية-
. اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة-
ث التعثرتحدید الترابط بين سيناریوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة، مثل مستویات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدو -

. حالة حدوث التعثر في السداد السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة فيفي
. االختيار والترجيحات النسبية للسيناریوهات النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادیة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة-
. إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة-
التعرض ذات الصلة فيما یتعلق بالتسهيالت المتجددة والتسهيالت التي تخضع إلعادة الهيكلة في وقت إعداد التقاریر المالية. تحدید فترة -

) (االدوات المالية): المدخالت، اآلليات واالفتراضات المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية ٩منهجية تطبيق معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( 
متوقعةال

د تطبيق المعيار  ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل المصرف عن 
تتضمن ما یلي: 

اإلئتمان على مستوى المجموعة / المحفظة إذا تمت مشاركة خصائص  )، یمكن تقييم الزیادة الجوهریة لمخاطر ٩وفقًا لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم  (
حدید حساب  المخاطر المشتركة. یجب أن تمتلك أي أدوات یتم تقييمها بشكل جماعي خصائص مخاطر اإلئتمان المشتركة. اتبع المصرف المعایير التالية لت

على النحو التالي: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أساس جماعي مقابل على أساس فردي 

ئتمان اإلمحفظة التجزئة: على أساس جماعي على أساس مستوى المنتج القروض، قروض اإلسكان، قروض السيارات ، وبطاقات  •
محفظة الشركات: األساس الفردي على مستوى العميل / المنشأة •
المؤسسات المالية: األساس الفردي على مستوى المصرف / التسهيالت. •
المقاسة بالتكلفة المطفأة: المستوى الفردي على مستوى األداة.أدوات الدین •

لمتوقع لألداة المالية  یتم تقييم فيما إذا كان هنالك زیادة جوهریة للمخاطر اإلئتمانية منذ تاریخ نشأتها، حيث تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر للعمر ا 
داة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى المجموعة. في نهایة كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األ

الثة عوامل.  یتم تقييم الزیادة الجوهریة للمخاطر اإلئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر اإلئتمان وبناء على ث
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(تتمة)أهم االجتهادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة  ٢.٦

(تتمة)قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
احتساب الخسائر االئتمانية ) (االدوات المالية): المدخالت، اآلليات واالفتراضات المستخدمة في  ٩منهجية تطبيق معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( 

(تتمة)المتوقعة

: ٢الى المرحلة ١إذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود زیادة جوهریة للمخاطر اإلتمانية فانه یتم اعادة تصنيف االداة المالية من المرحلة 

مع تاریخ نشأتها. ألداة المالية مقارنة للقد قمنا بتحدید حدود لقياس الزیادة الجوهریة في المخاطر اإلتمانية بناء على التغير في مخاطر حدوث التعثر  .١
اإلئتمان. اطر یتم األخذ بعين االعتبار ایة جدوالت او تعدیالت تتم على حسابات العمال اثناء فترة التقييم كمؤشر للزیادة الجوهریة في مخ.٢
(األدوات المالية) افتراًضا بحدوث زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تخلفت عن السداد  ٩یتضمن المعيار الدولي للتقاریر المالية  .٣

یوًما ٣٠واستحقت ألكثر من 

متعثرة كما في نهایة الفترة المالية. ان طریقة تحدید تعثر لمعيار التقاریر المالية  على ما إذا كانت األدوات المالية ٣والمرحلة ٢یعتمد التغير بين المرحلة 
كما هو موضح في تعریف التعثر ادناه. ٩األدوات المالية وفقا الدولي

عوامل األقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناریو:

الخسائر اإلئتمانية  المعلومات التاریخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا لمعلومات موثوقة عند قياس یجب األخذ بعين األعتبار  
جهات  تعاون معالمتوقعة لكل مرحلة. ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة یتطلب من إدارة المجموعة القيام باجتهادات جوهریة مبنية على ال

دولية ذو خبرة في هذا المجال. 

والمدخالت المستخدمة في المرحلة   واألثر عند التعثر  تدني التسهيالت  ٢والمرحلة  ١احتمالية حدوث التعثر نسبة الخسارة باقتراض التعثر  لمخصص 
طة بشكل مباشر بالمخاطر اإلئتمانية المتعلقة بالمحفظة. اإلئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغيرة أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي والمرتب

یكون تقدیر خسائر یتم ربط كل سيناریو من حاالت األقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بعوامل األقتصاد الكلي المتغيرة.
لمخصومة یأخذ في األعتبار عدة سيناریوهات مستقبلية لألقتصاد الكلي على األقل.تقدیرًا مرجحًا باالحتمالية ا٢و ١اإلئتمان المتوقعة في المرحلتين 

ط في العوامل  یعتمد السيناریو األساسي على تنبؤات األقتصاد الكلي مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. ان تغيرات الصعود والهبو 
قتصادیة البدیلة الممكنة.  األقتصادیة سيتم اعدادها على أساس األوضاع األ

أوزان االحتمالية  سيتم ترجيح السيناریوهات وفقًا ألفضل تقدیر ألحتمالها النسبي بناًء على التكرار التاریخي واالتجاهات والظروف  الحالية. سيتم تحدیث 
المحافظ الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة بنفس االحتماالت. على أساس  ربع سنوي. سيتم تطبيق جميع السيناریوهات التي تم النظر فيها على جميع 

اختبارات األوضاع الضاغطة

االختبارات  - هذه  جزءا ال یتجزأ من عملية مراجعة المخاطر وتقييمها حيث توفر  المصرف ككل  على مستوى  االوضاع الضاغطة  تشكل اختبارات 
صرف، كما توفر ایضا مؤشرات تحذیر مبكرة للتهدیدات المحتملة على رأس مال المصرف.معلومات حول السالمة المالية ومنظومة المخاطر لدى الم

) جزء مكمل وأساسي في منظومة الحاكمية المؤسسية وفي عملية إدارة المخاطر لدى  Stress Testingكما تعتبر اختبارات األوضاع الضاغطة ( -
حداث السلبية غير المتوقعة والمرتبطة بالعدید من المخاطر، باإلضافة إلى مدى تأثيرها  المصرف لما لها من أهمية في تنبيه إدارات المصرف ألثر األ

جم رأس  في صناعة القرارات على المستوى اإلداري واالستراتيجي و دورها الكبير في تزوید كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة بمؤشرات عن ح
صدمات أو التغيرات التي قد تطرأ والتي تؤثر على وضع المصرف ومالءته المالية، وتعود أهمية  المال المطلوب لمواجهة الخسائر الناتجة عن ال

عين االعتبار اختبارات األوضاع الضاغطة كونها  ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر بعكس النماذج المعتمدة على البيانات التاریخية والتي ال تأخذ ب
. األحداث المستقبلية غير المتوقعة



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢١ -

أسس االعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة (تتمة). ٢

أهم االجتهادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة (تتمة)٢.٦

واالفتراضات المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية ) (االدوات المالية): المدخالت، اآلليات  ٩منهجية تطبيق معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( 
(تتمة)المتوقعة

(تتمة)اختبارات األوضاع الضاغطة

المال  ویتم اجراء اختبارات االوضاع الضاغطة على مستوى السيناریوهات ذات الحساسية والسيناریوهات التحليلية وعكس اثرها على نسبة كفایة رأس-
واألرباح والخسائر ونسب السيولة من خالل مجموعة من المستویات التي تندرج ضمن ( المعتدلة ، المتوسطة والحادة ).  

م نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة وأثرها على نوعية أصول المصرف والوضع المالي سواء من خالل حجم الخسارة المتوقعة و/  یتم تحليل وتقيي-
Capitalأو من خالل التأثير على سمعة المصرف وكفایة رأس المال واستخدام نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة في عملية التخطيط لرأس المال (

Planningثر المحتمل لها في بناء رأس مال إضافي ،وفقا لمعطيات عملية التقييم الداخلي لمدى كفایة رأس المال() واألICAAP .(

ذلك السيناریوهات  یتم افتراض سيناریوهات تتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تواجه المصرف وعلى ان تندرج من األقل تأثيرًا إلى األكثر تأثيرًا بما في 
د حجم الخسائر التي من الممكن ان یتعرض لها المصرف وذلك بهدف التعرف على المخاطر غير المغطاة، على ان یتم مراعاة تحدید نطاق  التي قد تحد

في  السيناریوهات بشكل دقيق ومراجعتها بشكل دوري وتعدیلها حسب المستجدات التي تطرأ على مستوى المصرف بشكل خاص وعلى مستوى القطاع المصر 
د بشكل عام. واالقتصا

على توصية یتم اجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل سنوي بما یلبي متطلبات السلطات الرقابية ویمكن إجراء هذه االختبارات أكثر من ذلك بناءًا  -
شهده العالم في بدایة عام  من لجنة إدارة المخاطر او اإلدارة التنفيذیة وفقًا لمعطيات وظروف القطاع المصرفي واالقتصاد بشكل عام ، و نظرا لما 

على مستوى العالم و لما تعرض له االقتصاد العالمي و الوطني لتداعيات قد تكون االسؤأ منذ عقود. تم اعداد  ١٩-إلنتشار وباء كوفيد  ٢٠٢٠
ئر التي یمكن أن تنتج عن هذه  اختبارات األوضاع الضاغطة بناءا على توزیع القطاعات األقتصادیة من األقل الى األكثر تضررًا  لمواجهة الخسا

الجائحة والتي یمكن أن تؤثر على وضع المصرف ومالءته المالية، حيث استندت على مرتكزین أساسيين: 

على  ١٩-يد  اجراء التغييرات على احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة من خالل افتراض عدد من السيناریوهات التي تعتمد على تقدیر تأثير وباء كوف•
مؤشرات االقتصاد الكلي.  

االستناد الى دراسة كل قطاع  ) في تقييم األثر على قطاعات معينة أو عمالء محددین ب Management Overlayعكس توجهات إدارة المصرف ( •
أو عميل على حدى للوصول الى توقعات منطقية لمخرجات هذا الحدث.

تعریف التعثر:

ثر المستخدم من  ان تعریف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل یتماشى ویتفق مع تعریف التع
٩٠وقف عن الدفع لمدة قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى المصرف. ان التعثر غير معرف في المعيار، وهناك افتراض ان التعثر یحدث عند الت 

یوم فأكثر.  

العمر المتوقع: 

ف معرضة لمخاطر  عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، یقوم المصرف باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرها المصر 
وقع، وبما فيها خيارات الدفع المقدم، وخيارات التمدید. یتم قياس العمر المتوقع لبعض  التدني. یتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدیة للعمر المت

ن لإلدارة تجنبها.التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال یوجد لها تاریخ سداد محدد بناء على الفترة المعرض بها المصرف لمخاطر االئتمان التي ال یمك



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٢ -

العداد وملخص ألهم السياسات المحاسبة (تتمة)أسس ا. ٢

أهم االجتهادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة (تتمة)٢.٦

مخصصات
لك، تسلط  یتم أخذ مخصص للقضایا المرفوعة ضد المصرف. یستند هذا الحكم إلى دراسة قانونية مناسبة أعدها المستشار القانوني للمصرف. عالوة على ذ 

الدراسة الضوء على المخاطر المحتملة التي قد یواجهها المصرف في المستقبل. 

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة 
الممتلكات  االنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االندثار السنوي اعتمادا على الحالة العامة لتلك تقوم االدارة بإعادة تقدیر االعمار 

والمعدات وتقدیرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل. 

ستمراریة اإل
أعمالها في  قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة المصرف على المواصلة على أساس مبدأ األستمراریة وهي مقتنعة بأن المصرف لدیه المصادر لألستمرار في

فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور جوهریة غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا على المواصلة على  المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك،  
أساس مبدأ االستمراریة. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية حول قدرة المصرف على أساس مبدأ االستمراریة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية
م العادلة للموجودات المالية غير المدرجة في أسواق نشطة, حيث تستند هذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة  یتم عمل التقدیرات لتحدید القي

عوامل تتضمن درجات متفاوتة من عدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية مما یؤدي إلى تغييرات مستقبلية في هذه التقدیرات. 

األولى لية للمرة تبني معایير التقاریر المالية الدو ٢.٧

األولى من قبل المصرف وفقًا لمعایير التقاریر المالية الدولية. للفترات السابقة والمتضمنة  ٢٠٢١كانون األول  ٣١تم إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  
ئ المحاسبية المحلية المقبولة عمومًا وتعليمات البنك المركزي  ، قام المصرف بإعداد القوائم المالية وفقًا للمباد٢٠٢٠كانون األول  ٣١السنة المنتهية كما في  

العراقي.  

باإلضافة ألرقام المقارنة للسنة المنتهية ٢٠٢١كانون األول ٣١بناء عليه، قام المصرف بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعایير التقاریر المالية الدولية كما في 
كما هو موّضح في ملخص أهم السياسات المحاسبية. ٢٠٢٠الثاني كانون  ١و٢٠٢٠كانون األول ٣١كما في 

. تم عمل تعدیالت بأثر رجعي على  قائمة المركز المالي الموحدة كما  ٢٠٢٠كانون الثاني ١إن تاریخ تبني المصرف لمعایير التقاریر المالية الدولية هو 
. فيما یلي التعدیالت الرئيسية من قبل المصرف لتعدیل  ٢٠٢٠وقائمة الدخل الشامل الموحدة لسنة  وكذلك قائمة الدخل الموحدة  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١في  

ئمة المركز المالي  قوائمه المالية النظامية والمعّدة حسب المبادئ المحاسبية المحلية المقبولة عمومًا وتعليمات البنك المركزي العراقي، والتي تضمنت قا
. ٢٠٢٠كانون األول ٣١والقوائم المالية كما في ٢٠٢٠ثاني كانون ال١الموحدة كما في 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٣ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)   . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

الدولية) التقاریر المالية(تاریخ االنتقال إلى معایير٢٠٢٠كانون الثاني١في الموحدة المركز الماليقائمةتسویة

المعایير المحلية اتإیضاح
إعادة التصنيف  

والقياس 

للمعایير المعدلة وفقاً 
١الدولية كما في 

٢٠٢٠كانون الثاني 

الموجودات
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
امریكي دوالر 

(بآالف الدوالرات) 
٥٬٤١٦٬١٥٢)٢٣٬٧٨٥(٥٬٤٣٩٬٩٣٧أالعراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

١١٬٨٤٥٬٢٩٤)١٤٬٤٥٧(١١٬٨٥٩٬٧٥١أاألخرى الماليةالمؤسساتو مستحق من المصارف
٦٬٤٥٥٬٦٧٨)٢٣٩٬٩٧٦(٦٬٦٩٥٬٦٥٤أائتمانية مباشرة تسهيالت

٢٬٠٢٠٬٩٥٨)٣٠٬٠٧٨(٢٬٠٥١٬٠٣٦أكلفة المطفأة تمالية بالموجودات  
٢٬١٧١٬٩١٦-٢٬١٧١٬٩١٦األرباح والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

٢٬٣٥٦-٢٬٣٥٦موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٢٨١٬١٢٨-٢٨١٬١٢٨وزارة المالية منمستحق
٥٤٬٢٥٧-٥٤٬٢٥٧ومعدات ممتلكات

٤٬٦٤٤-٤٬٦٤٤موجودات غير ملموسة 
٢٣٢٬٤٦٨٤٬٠٥٣٢٣٦٬٥٢١بموجودات أخرى 

٢٨٬٤٨٨٬٩٠٤)٣٠٤٬٢٤٣(٢٨٬٧٩٣٬١٤٧مجموع الموجودات

اللكية المطلوبات وحقوق 
المطلوبات 

١٬٩٢٧٬٩٣٧-١٬٩٢٧٬٩٣٧المالية أخرى مؤسسات الو مستحق للمصارف
١٣٬٦٤٨٬٧٣٢-١٣٬٦٤٨٬٧٣٢عمالء الودائع 

٩٬٢٥١٬٩٧٨-٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة 
٢٧٧٬٨٧٨)٧٬٨٤٢(٢٨٥٬٧٢٠بو أ مطلوبات أخرى 
٢٥٬١٠٦٬٥٢٥)٧٬٨٤٢(٢٥٬١١٤٬٣٦٧ات بمجموع المطلو 

الملكية حقوق 
٢٬٣٤٦٬٨٨٢-٢٬٣٤٦٬٨٨٢أس المال ر 

٢٣٦٬٧٦٤-٢٣٦٬٧٦٤احتياطي عام 
٧٬٦٤٧-٧٬٦٤٧احتياطي خاص 

٢٬٢٦٩-٢٬٢٦٩تقييم إستثمارات احتياطي 
)٧١٬٠٥٨(-)٧١٬٠٥٨(عمالت أجنبية احتياطي ترجمة

٨٥٩٬٨٦٥)٢٩٦٬٤٠١(١٬١٥٦٬٢٦٦أرباح مدورة 
٣٬٣٨٢٬٣٦٩)٢٩٦٬٤٠١(٣٬٦٧٨٬٧٧٠المصرفيمساهمالتي تعود إلىجموع حقوق الملكيةم
١٠-١٠قوق جهات غير مسيطرة ح

٣٬٣٨٢٬٣٧٩)٢٩٦٬٤٠١(٣٬٦٧٨٬٧٨٠مجموع حقوق الملكية
٢٨٬٤٨٨٬٩٠٤)٣٠٤٬٢٤٣(٢٨٬٧٩٣٬١٤٧الملكيةالمطلوبات وحقوق مجموع



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٤ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)   . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

٢٠٢٠االول كانون ٣١في الموحدة المركز الماليقائمةتسویة

المحلية المعایير  اتإیضاح
إعادة التصنيف  

والقياس 

للمعایير المعدلة وفقاً 
٣١الدولية كما في 

٢٠٢٠االولكانون  

الموجودات
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
٥٬١٢٢٬٧٢٤)٢٦٬٢٣٨(٥٬١٤٨٬٩٦٢أالعراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

٨٬١٤٠٬٦١٧)١٨٬٧٢٤(٨٬١٥٩٬٣٤١أاألخرى الماليةالمؤسساتو مستحق من المصارف
٥٬٨٧٤٬٣٩١)١٤٠٬٦٢٣(٦٬٠١٥٬٠١٤أائتمانية مباشرة تسهيالت

٨٨٤٬٧٢٧)١٣٬٢٠٦(٨٩٧٬٩٣٣أكلفة المطفأة تموجودات مالية بال
٣٬٩٠٧٬٣٣٣-٣٬٩٠٧٬٣٣٣األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خاللموجودات مالية 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
٥٬٥٦٤-٥٬٥٦٤اآلخر 

١٦٬٥١٢-١٦٬٥١٢استثمار في شركة حليفة 
٧٢٣٬٣٥٨-٧٢٣٬٣٥٨وزارة المالية منمستحق
٤٢٬٠٠٧-٤٢٬٠٠٧ومعدات ممتلكات

٣٬١٠٨-٣٬١٠٨موجودات غير ملموسة 
٥٤٨٬٣٣٧٣٬٧٩١٥٥٢٬١٢٨بموجودات أخرى 

٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩)١٩٥٬٠٠٠(٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩مجموع الموجودات

اللكية المطلوبات وحقوق 
المطلوبات 

١٠٩٬٤٣٥-١٠٩٬٤٣٥المالية أخرى مؤسسات الو مستحق للمصارف
١٤٬٧١٨٬٦٨٤-١٤٬٧١٨٬٦٨٤عمالء الودائع 

٧٬٢٨١٬٨٩٨-٧٬٢٨١٬٨٩٨تأمينات نقدیة 
٢٠٢٬٧٥٣)٣٬١٤٧(٢٠٥٬٩٠٠أ وبمطلوبات أخرى 
٢٢٬٣١٢٬٧٧٠)٣٬١٤٧(٢٢٬٣١٥٬٩١٧ات بمجموع المطلو 

الملكية حقوق 
٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال 

٢٣٦٬٧٦٤-٢٣٦٬٧٦٤احتياطي عام 
٧٬٦٤٧-٧٬٦٤٧احتياطي خاص 

٢٬٦٢٣-٢٬٦٢٣تقييم إستثمارات احتياطي 
)٧٠٣٬٢٧١(-)٧٠٣٬٢٧١(عمالت أجنبية احتياطي ترجمة

٤١٥٬٩٢٦)١٩١٬٨٥٣(٦٠٧٬٧٧٩أرباح مدورة 
٢٬٩٥٩٬٦٨٩)١٩١٬٨٥٣(٣٬١٥١٬٥٤٢المصرفيمساهمالتي تعود إلىمجموع حقوق الملكية

١٠-١٠حقوق جهات غير مسيطرة 
٢٬٩٥٩٬٦٩٩)١٩١٬٨٥٣(٣٬١٥١٬٥٥٢مجموع حقوق الملكية

٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩)١٩٥٬٠٠٠(٢٥٬٤٦٧٬٤٦٩الملكيةالمطلوبات وحقوق مجموع



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٥ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)   . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

٢٠٢٠االولكانون ٣١في  الموحدةالدخلقائمةتسویة

المعایير المحلية إیضاح
إعادة التصنيف  

والقياس 

لمعایير الدوليةلالمعدلة وفقاً 
كانون  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠األول 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

٤٢٨٬٩٣١-٤٢٨٬٩٣١الفوائد إیرادات  
)٢٥٬٥٤١()٣٤٩()٢٥٬١٩٢(بمصروفات الفوائد 

٤٠٣٬٣٩٠)٣٤٩(٤٠٣٬٧٣٩صافي إیرادات الفوائد 

١٢٢٬٥٨٣-١٢٢٬٥٨٣إیرادات العموالت 

)٤٬٢٤٢(-)٤٬٢٤٢(مصروفات العموالت 
٥٢١٬٧٣١)٣٤٩(٥٢٢٬٠٨٠صافي إیرادات الفوائد والعموالت 

٧٩٨٬٣٤٢-٧٩٨٬٣٤٢جنبيةاألعمالت الصافي أرباح تحویل 
صافي األرباح من الموجودات المالية بالقيمة  

٦٦٬٨٠٤-٦٦٬٨٠٤العادلة من خالل األرباح والخسائر 
١٬٠٧١-١٬٠٧١إیرادات تشغيلية أخرى 

١٬٣٨٧٬٩٤٨)٣٤٩(١٬٣٨٨٬٢٩٧إیرادات التشغيل صافي 

)٤٤٬٣٧٢(-)٤٤٬٣٧٢(رواتب ومنافع الموظفين 
)٢٣٬٠٠١(٩٤٦)٢٣٬٩٤٧(بمصاریف إداریة 

)٨٬٤٦٦()٦٣١()٧٬٨٣٥(باستهالكات وإطفاءات 

)٩٦٣٬٤٥٢(١٠٤٬٥٨٢) ١٬٠٦٨٬٠٣٤(أ ، الصافي مخصص الخسائر االئتمانية
)٧٬٨٥٥(-)٧٬٨٥٥(مخصص القضایا  

) ١٬٠٤٧٬١٤٦(١٠٤٬٨٩٧) ١٬١٥٢٬٠٤٣(إجمالي المصاریف
٢٣٦٬٢٥٤١٠٤٬٥٤٨٣٤٠٬٨٠٢السنةربحصافي 

: ویعود إلى
٢٣٦٬٢٥٤١٠٤٬٥٤٨٣٤٠٬٨٠٢المصرف يمساهم
---ةغير مسيطر جهات حقوق 
٢٣٦٬٢٥٤١٠٤٬٥٤٨٣٤٠٬٨٠٢السنةربحصافي 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٦ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)   . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

٢٠٢٠االولكانون ٣١في  الموحدةاالخرالدخل الشامل قائمةتسویة

كانون  ٣١الدخل الشامل للسنة المنتهية في  إجمالي و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١و٢٠٢٠كانون الثاني  ١إیضاحات حول تسویة حقوق الملكية كما في  
: ٢٠٢٠األول 

مالية  األدوات ال)أ
قيمة األصول المالية من خالل استبدال  تدنيخسائر  احتساب  على مصرفتغيير جذري في حسابات الإلى  الدولية المالية التقاریر أدى اعتماد معایير  

تنتج الخسائر  ) المبنية على التوقعات المستقبلية.  ECLوفقًا للمعایير المحلية بطریقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ( المتكبدة  االئتمانية  الخسارة  طریقة  
) والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد  EAD) وقيمة التعرض للتعثر في السداد (PDاالئتمانية المتوقعة من احتمالية حدوث التعثر في السداد ( 

)LGDلتزاماته المالية, إما على مدى االثني عشرًا شهر القادمة أو على مدى  ). تمثل احتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في سداد ا
ر التغيرات المتوقعة  العمر المتبقي لاللتزام. إن قيمة التعرض للتعثر في السداد هو تقدیر للتعرض للتعثر في السداد في تاریخ مستقبلي , باألخذ في االعتبا

لمالية بما في ذلك المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم . یتم تحدید قيمة التعرض للتعثر في في التعرضات الممولة بعد تاریخ إعداد التقریر ا 
ظيمية. تحدد  السداد للتعرضات غير الممولة بما في ذلك االرتباطات غير المسحوبة من خالل وقع خبرة التحليل السلوكي وعوامل التحویل االئتماني التن

ث التعثر في السداد الخسارة المحتملة من التعرض في حالة التعثر في السداد. تتمثل المحددات الرئيسية للخسارة في حالة حدوث  الخسارة في حالة حدو 
توقعة  االسترداد المالتعثر في السداد, من بين أمور أخرى, في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل قطاع من القطاعات وبيانات الخسارة الخارجية وفترة

ویمكن تطبيق تراكبات اإلدارة على نواتج النموذج إذا كان ذلك متسقا مع هدف الزیادة الكبيرة في ومعدل الخصم والتوجيهات التنظيمية وعوامل أخرى.
مخاطر االئتمان. 

للسنة  لمعایير الدولية لالمعدلة وفقاً 
كانون األول  ٣١المنتهية في 

٢٠٢٠
إعادة التصنيف  

والقياس  المعایير المحلية 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

٣٤٠٬٨٠٢ ١٠٤٬٥٤٨ ٢٣٦٬٢٥٤ السنةربح

یتم تحویلها   إلى بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن 
: في فترات الحقةالموحدة قائمة الدخل 

٣٥٤ - ٣٥٤
المالية للموجودات  العادلة  القيمة  في  بالقيمة   التغير 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
)٦٣٢٬٢١٣( - )٦٣٢٬٢١٣( االجنبيةالتغير في احتياطي ترجمة العمالت 
)٦٣١٬٨٥٩( - )٦٣١٬٨٥٩( للسنةمجموع بنود الدخل الشامل اآلخر  
)٢٩١٬٠٥٧( ١٠٤٬٥٤٨ )٣٩٥٬٦٠٥( للسنة إجمالي الدخل الشامل  

الى: ویعود 
)٢٩١٬٠٥٧( ١٠٤٬٥٤٨ )٣٩٥٬٦٠٥( المصرف يمساهم
- - - ةغير مسيطر جهات حقوق 
)٢٩١٬٠٥٧( ١٠٤٬٥٤٨ )٣٩٥٬٦٠٥( للسنة إجمالي الدخل الشامل  



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٧ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)   . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

كانون  ٣١الدخل الشامل للسنة المنتهية في  إجمالي و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١و٢٠٢٠كانون الثاني  ١إیضاحات حول تسویة حقوق الملكية كما في  
: (تتمة)٢٠٢٠األول 

كانون  ١وكما في  ٩یتعلق الجدول التالي بتأثير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وفقًا لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم  
: ٢٠٢٠األولكانون  ٣١و ٢٠٢٠الثاني 

االئتمانية المتوقعةالخسائر مخصص 

األرباح المدورة الماليةللموجوداتالمصرفأثر تطبيق نموذج أعمال 
دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

)٢٣٬٧٨٥(نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي 
)١٤٬٤٥٧(مستحق من المصارف والمؤسسات المالية األخرى 

)٢٣٩٬٩٧٦(تسهيالت ائتمانية مباشرة 
)٣٠٬٠٧٨(موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

١٢٬١٨٧أخرى مطلوبات  
)٢٩٦٬١٠٩(المجموع 

في قائمة الدخل الموحدة  ٩یبين الجدول أدناه أثر مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وفقًا لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم  
: ٢٠٢٠كانون االول ٣١المنتهية في للسنة 

ألف دوالر أمریكي،  ١٠٤٬٥٨٢بمبلغ نتج عنه انخفاض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الموحدة قائمة الدخل ألف دوالر أمریكي ٩٦٣٬٤٥٢ألف دوالر أمریكي الى  ١٬٠٦٨٬٠٣٤حيث نقص من مبلغ 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

)٢٬٤٥٣(على النقد وأرصدة لدى البنك المركزي المحملالمخصص  

)٤٬٢٦٧(األخرى والمؤسسات المالية  بنوكالأرصدة لدى  على المحملالمخصص  
٩٩٬٣٥٣تسهيالت ائتمانية مباشرة  المخصص المحمل على 

١٦٬٨٧٢المخصص المحمل على موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
)٤٬٩٢٣(المطلوبات االخرى المخصص المحمل على 

١٠٤٬٥٨٢المجموع 

عقود اإلیجار) ب
یصنف عقد اإلیجار على أنه عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغيلي. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار التشغيلي كمصروفات  وفقًا للمعایير المحلية، 

), كما هو موضح في  ١٦معيار التقاریر المالية الدولي رقم (وفقاً الخط المستقيم على مدى مدة اإلیجار.طریقة  على أساس  قائمة الدخلفي  يةتشغيل
یقوم المصرف  ٢.٥المالحظة   لالعتراف بجميع عقود اإلیجار ،  موحدة  اإلیجار لألصول  ،باستخدام طریقة  وعقود  عقود اإلیجار قصيرة األجل  باستثناء 

وفي تاریخ االنتقال إلى معایير باستخدامها عند تطبيق المعيار.المصرف والتي قام ،منخفضة القيمة. یقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية
المتبقيةوقام بقياس التزامات عقود اإلیجار بناء علىطریقة االنتقال العمليةالمصرفطبق  ، الدوليةالتقاریر المالية   لمدفوعات اإلیجار  القيمة الحالية 

تم قياس أصول حق االستخدام بالمبلغ الذي  الدولية.المالية التقاریر االقتراض اإلضافي للمؤجر في تاریخ االنتقال إلى معایير المخصومة بناء على سعر 
یعادل التزامات اإلیجار المعدلة بمبلغ أي مدفوعات إیجار مسبقة الدفع أو مستحقة.



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٨ -

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) . ٢

األولى (تتمة)الدولية للمرة التقاریر المالية  تبني معایير ٢.٧

كانون  ٣١ومجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية في  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١و٢٠٢٠كانون الثاني  ١إیضاحات حول تسویة حقوق الملكية كما في  
:(تتمة)٢٠٢٠األول 

اإلیجارعقود ) ب

): ١٦فيما یلي أثر تطبيق معيار التقاریر المالية الدولي رقم (

٧٩١٬٣:  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١(٢٠٢٠الثانيكانون  ١ألف دوالر أمریكي كما في  ٤٬٤٢٢:  الموجودات األخرى تحت بند–حق استخدام األصول  -
ألف دوالر أمریكي). 

٤٬١١٧:  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١(٢٠٢٠كانون الثاني  ١ألف دوالر أمریكي كما في  ٥٣٤٤٬المطلوبات األخرى:تحت بند–التزامات عقود االیجار  -
. ألف دوالر أمریكي) 

-

من ایجارات  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١ألف دوالر أمریكي كما في  ٣٦٩عكس مبلغ وقدره  :تحت بند الموجودات االخرى –ایجارات مدفوعة مقدماً -
الموجودات األخرى الى األرباح المدورة. والمصنفة ضمنمدفوعة مقدماً 

-

.٢٠٢٠كانون األول ٣١السنة المنتهية فيخاللألف دوالر أمریكي ٩٤٦عكس مبلغ وقدره المصاریف اإلداریة: تحت بند – مصاریف االیجار -

التزامات عقود اإلیجار حق استخدام األصول 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)

٢٠٢٠٤٬٤٢٢٤٬٣٤٥كانون الثاني ١كما في 
-) ٦٣١(اطفاءات 

)٥٧٧(-دفعات 
٣٤٩-وائد فمصروفات ال

٢٠٢٠٣٬٧٩١٤٬١١٧كانون األول ٣١الرصيد كما في 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٢٩ -

العراقي البنك المركزي نقد وأرصدة لدى . ٣

٢٠٢٠كانون الثاني٢٠٢٠١كانون االول٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

١٢٨٬٦٨٤٢٧٣٬١٩٨١٠٦٬٩٥٠نقد في الخزینة
البنك المركزي العراقي: أرصدة لدى 

٥٬٨٧٣٬٧٤٣٣٬٩٩١٬٣٦٢٤٬٣٤٦٬٧٤٠* حسابات جاریة
١٬١٧٦٬٣٤١٨٨٤٬٤٠٢٩٤٥٬٠٤٦االحتياطي القانوني** 

٤١٬٢٠١--ودائع وقتية*** 
٧٬٠٥٠٬٠٨٤٤٬٨٧٥٬٧٦٤٥٬٣٣٢٬٩٨٧البنك المركزي العراقي: لدى مجموع األرصدة 

٧٬١٧٨٬٧٦٨٥٬١٤٨٬٩٦٢٥٬٤٣٩٬٩٣٧
)٢٣٬٧٨٥()٢٦٬٢٣٨() ٥٥٬٧١٧(االئتمانية مخصص الخسائر 

٧٬١٢٣٬٠٥١٥٬١٢٢٬٧٢٤٥٬٤١٦٬١٥٢

٢٠٢١كانون االول٣١كما في  دوالر امریكيلف  أ٣٬٠٨٨٬٠٠٠مبلغإقليم كوردستانبلغت ارصدة المصرف لدى فروع البنك المركزي العراقي في  *
المصرف غير قادر  ن  إف،واالقتصادیة السائدة في العراق للظروف السياسية  ونظراً . )دوالر امریكيلف  ا٣٬٠٩٠٬٦٤٨:  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١(

رصدة. ي قيود رسمية على هذه األ أبعدم وجود  علماً ، على إستغالل أو تحصيل هذه األرصدة

والتي تتضمن مادة تنص على أن المبالغ  ٢٠٢١الموافقة على قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمهوریة العراق لسنة  ٢٠٢١نيسان  ٦تم بتاریخ  
تحویلها من قبل إن المبالغ القائمة یجب أن یتم . ٢٠٢١سنوات تبدأ من سنة ٧المستحقة للمصرف من قبل إقليم كردستان سيتم تسویتها خالل مدة 

. على الرغم من ذلك، وحتى تاریخ هذا التقریر، لم یتم  وزارة المالية العراقية على أقساط شهریة من حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة اإلتحادیة
. العراقيةقبل وزارة المالية  من لألرصدة القائمة تحویل أیة مبالغ من األقساط المستحقة 

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

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

٢٠٢١كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة العراقي أرصدة لدى البنك المركزي 
٣٬٩٦٢٬٠٨٤--٣٬٩٦٢٬٠٨٤درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

٣٬٠٨٨٬٠٠٠٣٬٠٨٨٬٠٠٠--منخفضةدرجة تصنيف 
٣٬٠٨٨٬٠٠٠٧٬٠٥٠٬٠٨٤-٣٬٩٦٢٬٠٨٤

) ٥٥٬٧١٧(--) ٥٥٬٧١٧(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٣٬٠٨٨٬٠٠٠٦٬٩٩٤٬٣٦٧-٣٬٩٠٦٬٣٦٧



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٠ -

العراقي (تتمة)المركزي نقد وأرصدة لدى البنك . ٣

٢٠٢٠كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة أرصدة لدى البنك المركزي العراقي 
١٬٧٨٥٬١١٦--١٬٧٨٥٬١١٦درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

٣٬٠٩٠٬٦٤٨٣٬٠٩٠٬٦٤٨-منخفضةدرجة تصنيف 
٣٬٠٩٠٬٦٤٨٤٬٨٧٥٬٧٦٤-١٬٧٨٥٬١١٦

)٢٦٬٢٣٨(--)٢٦٬٢٣٨(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية یطرح:
٣٬٠٩٠٬٦٤٨٤٬٨٤٩٬٥٢٦-١٬٧٥٨٬٨٧٨

٢٠٢٠كانون الثاني١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة العراقي أرصدة لدى البنك المركزي  
١٬٦٠٦٬٨٠٨--١٬٦٠٦٬٨٠٨درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

٣٬٧٢٦٬١٧٩٣٬٧٢٦٬١٧٩--منخفضةدرجة تصنيف 
٣٬٧٢٦٬١٧٩٥٬٣٣٢٬٩٨٧-١٬٦٠٦٬٨٠٨

)٢٣٬٧٨٥(--)٢٣٬٧٨٥(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية یطرح:
٣٬٧٢٦٬١٧٩٥٬٣٠٩٬٢٠٢-١٬٥٨٣٬٠٢٣

: الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما یلي الحركة على مخصص * 

٢٠٢١كانون االول ٣١
دوالر امریكي (بآالف الدوالرات)

المجموع الثالثة ةالمرحلالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى 
٢٦٬٢٣٨--٢٦٬٢٣٨كانون الثاني ١الرصيد كما في 

----المحول إلى المرحلة األولى 
----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
٢٩٬٤٧٩--٢٩٬٤٧٩صافي الحركة خالل السنة

٥٥٬٧١٧--٥٥٬٧١٧السنة نهایة في رصيدال



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣١ -

العراقي (تتمة)نقد وأرصدة لدى البنك المركزي . ٣

٢٠٢٠كانون االول ٣١
دوالر امریكي (بآالف الدوالرات) 

المجموع الثالثةةالمرحلالمرحلة الثانية المرحلة االولى 
----التعدیل كانون الثاني قبل ١الرصيد كما في 

تطبيق معيار التقاریر  تعدیالت االنتقال الناتجة عن 
) ٢.٧(إیضاح - ٩المالية الدولي رقم 

٢٣٬٧٨٥--٢٣٬٧٨٥

٢٣٬٧٨٥--٢٣٬٧٨٥التعدیلبعد  كانون الثاني١الرصيد كما في 
----األولى المحول إلى المرحلة 

----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
٢٬٤٥٣--٢٬٤٥٣صافي الحركة خالل السنة

٢٦٬٢٣٨--٢٦٬٢٣٨السنة نهایة في رصيدال

األخرى مستحق من المصارف والمؤسسات المالية . ٤

كانون االول ٣١
٢٠٢١

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

الثاني كانون ١
٢٠٢٠

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

٢٨٢٨٣٤داخل العراق حسابات جاریة 
٤٬٢٤٧٬٢٩٤٣٬٠٧٥٬٨٨٧٣٬٨٧٨٬٠٣٧خارج العراق  حسابات جاریة 

٨٬٠٢٢٬٨٨٧٥٬٠٨٣٬٨٢٠٧٬٩٨١٬٦٨٠* خارج العراق ودائع وقتية
١٢٬٢٧٠٬٢٠٩٨٬١٥٩٬٧٣٥١١٬٨٥٩٬٧٥١

)١٤٬٤٥٧()١٩٬١١٨() ٢٨٬٤٦٨(مخصص الخسائر االئتمانية  
١٢٬٢٤١٬٧٤١٨٬١٤٠٬٦١٧١١٬٨٤٥٬٢٩٤

بمبلغ  * أشهر  ثالثة  عن  تزید  مدة  خالل  تستحق  ألجل  ودائع  الوقتية  الودائع  (٤٬٩٣٨٬٩٠٥تتضمن  أمریكي  دوالر  األول  ٣١الف  :  ٢٠٢٠كانون 
الف دوالر امریكي). ١٬٢٤٣٬٨٠٤

٢٠٢١كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة المالية االخرى مستحق من المصارف والمؤسسات 
١٢٬٢٥٣٬٧٦٨--١٢٬٢٥٣٬٧٦٨درجة تصنيف عالية 
١٬٠٤٨-١٬٠٤٨-درجة تصنيف عادیة 

١٥٬٣٩٣١٥٬٣٩٣--منخفضةدرجة تصنيف 
١٢٬٢٥٣٬٧٦٨١٬٠٤٨١٥٬٣٩٣١٢٬٢٧٠٬٢٠٩

) ٢٨٬٤٦٨() ٣٩٣() ١٣() ٢٨٬٠٦٢(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
١٢٬٢٢٥٬٧٠٦١٬٠٣٥١٥٬٠٠٠١٢٬٢٤١٬٧٤١



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٢ -

(تتمة)مستحق من المصارف والمؤسسات المالية االخرى . ٤

٢٠٢٠كانون األول ٣١
امریكي  (بآالف الدوالرات) دوالر  

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة مستحق من المصارف والمؤسسات المالية االخرى 
٨٬١٤٤٬٣٤١--٨٬١٤٤٬٣٤١درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

١٥٬٣٩٤١٥٬٣٩٤--منخفضةدرجة تصنيف 
١٥٬٣٩٤٨٬١٥٩٬٧٣٥-٨٬١٤٤٬٣٤١

)١٩٬١١٨()٦٬٩٢٥(-)١٢٬١٩٣(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٨٬٤٦٩٨٬١٤٠٬٦١٧-٨٬١٣٢٬١٤٨

٢٠٢٠الثانيكانون  ١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة مستحق من المصارف والمؤسسات المالية االخرى 
١١٬٨٥٩٬٧٥١--١١٬٨٥٩٬٧٥١درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

----منخفضةدرجة تصنيف 
١١٬٨٥٩٬٧٥١--١١٬٨٥٩٬٧٥١

)١٤٬٤٥٧(--)١٤٬٤٥٧(* المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
١١٬٨٤٥٬٢٩٤--١١٬٨٤٥٬٢٩٤

: الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما یلي الحركة على مخصص  *
٢٠٢١كانون االول ٣١

دوالر امریكي (بآالف الدوالرات) 
المجموع الثالثة ةالمرحلالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى 

٦٬٩٢٥١٩٬١١٨-١٢٬١٩٣كانون الثاني ١الرصيد كما في 
-) ٦٬٩٢٥(-٦٬٩٢٥المرحلة األولى المحول إلى 

----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
٨٬٩٤٤١٣٣٩٣٩٬٣٥٠صافي الحركة خالل السنة

٢٨٬٠٦٢١٣٣٩٣٢٨٬٤٦٨السنة نهایة في رصيدال



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٣ -

(تتمة)مستحق من المصارف والمؤسسات المالية االخرى . ٤

٢٠٢٠كانون االول ٣١
دوالر امریكي (بآالف الدوالرات) 

المجموع الثالثةةالمرحلالمرحلة الثانية المرحلة االولى 
----التعدیل كانون الثاني قبل ١الرصيد كما في 

تعدیالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقاریر المالية  
) ٢.٧(إیضاح - ٩الدولي رقم 

١٤٬٤٥٧--١٤٬٤٥٧

١٤٬٤٥٧--١٤٬٤٥٧بعد التعدیلكانون الثاني١الرصيد كما في 
----المحول إلى المرحلة األولى 
----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
٧٬٠١٤٤٬٧٥٠-)٢٬٢٦٤(صافي الحركة خالل السنة
) ٨٩() ٨٩(--أثر ترجمة العمالت األجنبية

٦٬٩٢٥١٩٬١١٨-١٢٬١٩٣السنة نهایة في رصيدال

تسهيالت ائتمانية مباشرة . ٥

٢٠٢٠الثانيكانون ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 

:ممنوحةقروض
٤٬٨٧٥٬١٧١٤٬٩٧٧٬٧٤٧٤٬٩٣٧٬٤٠٨حكومي

١٬٠٣٨٬٥٥٦١٬٢٠٣٬٦٨٦١٬١٢٠٬٢٣٦الشركات 
٨٠١٬٩١٩٧٣١٬٥٦٢٦٩٩٬٣٩٨االفراد 

٦٬٧١٥٬٦٤٦٦٬٩١٢٬٩٩٥٦٬٧٥٧٬٠٤٢
: مدینةجاریةحسابات
١٬٩٦١٬٥٤٦١٬٩١٢٬٩٣٨١٬٩٩٤٬٢٢٠الشركات 

٢٨٢٬٥٠٦١٬٩٦١االفراد 
١٬٩٦١٬٥٧٤١٬٩١٥٬٤٤٤١٬٩٩٦٬١٨١

٨٬٦٧٧٬٢٢٠٨٬٨٢٨٬٤٣٩٨٬٧٥٣٬٢٢٣المجموع 

)٧٨٧٬٤٠٦()٩١٧٬٢٩٨() ٩٨١٬٨٧٨() أ(معلقةفوائد
) ١٬٥١٠٬١٣٩() ٢٬٠٣٦٬٧٥٠() ٢٬٢١٢٬٢٥٥() ب( المتوقعة الخسائر االئتمانيةمخصص 

٥٬٤٨٣٬٠٨٧٥٬٨٧٤٬٣٩١٦٬٤٥٥٬٦٧٨الرصيد نهایة السنة 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٤ -

(تتمة)تسهيالت ائتمانية مباشرة. ٥

٣٬٦٣٠٬٩٥٥: مبلغ٢٠٢٠كانون األول ٣١(٢٠٢١كانون االول٣١كما في دوالر امریكي لف ا٣٬٥٤٥٬٣١٠لتسهيالت االئتمانية غير العاملة ا بلغت
. المباشرةاالئتمانيةالتسهيالتإجمالي من )٪٤١٬١٣:  ٢٠٢٠كانون األول ٣١(٪٤٠٬٨٦ما نسبته ي أ،) دوالر امریكيلفا

كانون األول  ٣١(٢٠٢١كانون االول٣١لف دوالر امریكي كما في  ا٢٬٥٦٣٬٤٣٢بعد تنزیل الفوائد المعلقةالتسهيالت االئتمانية غير العاملةبلغت
المباشرةاالئتمانيةالتسهيالت إجمالي ٪) من  ٣٤٬٣:  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١(٪٣٣٬٣١ما نسبتهي أدوالر امریكي)، لف ا٢٬٧١٣٬٦٥٧: مبلغ ٢٠٢٠

. بعد تنزیل الفوائد المعلقة 

٣١(٢٠٢١ولكانون األ٣١كما في ٪٨٦٬٣غير العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة لتسهيالت االئتمانية ل الخسائر االئتمانيةبلغت نسبة تغطية مخصص 
). ٪٧٥٬٠٦: ٢٠٢٠كانون األول 

: ٢٠٢١األولكانون  ٣١في ما یلي تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في 

٢٠٢١كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
٨٨٥٬٣٣٦٤٬٨٧٥٬١٧١-٣٬٩٨٩٬٨٣٥درجة تصنيف عالية 
٧٦٥٬٨٣٥٣٧٦٬٢٤٠٣٥٨٬٤١٧١٬٥٠٠٬٤٩٢درجة تصنيف عادیة 

١٬٣١٩٬٦٧٩١٬٣١٩٬٦٧٩--منخفضةدرجة تصنيف 
٤٬٧٥٥٬٦٧٠٣٧٦٬٢٤٠٢٬٥٦٣٬٤٣٢٧٬٦٩٥٬٣٤٢

) ٢٬٢١٢٬٢٥٥() ٢٬٠٧٦٬٩٦١() ٤٧٬٣٨٩() ٨٧٬٩٠٥(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٤٬٦٦٧٬٧٦٥٣٢٨٬٨٥١٤٨٦٬٤٧١٥٬٤٨٣٬٠٨٧

: ٢٠٢٠األولكانون  ٣١تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في في ما یلي 

٢٠٢٠كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة أرصدة لدى المصارف 
٨٨٩٬٠٥٩٤٬٩٧٧٬٧٤٧-٤٬٠٨٨٬٦٨٨درجة تصنيف عالية 
٦٤٢٬٧٢٣٤٦٥٬٢٢٨١٠٦٬٠٣٣١٬٢١٣٬٩٨٤درجة تصنيف عادیة 

٨٢٨١٧١٬٧١٨٬٥٦٥١٬٧١٩٬٤١٠منخفضةدرجة تصنيف 
٤٬٧٣٢٬٢٣٩٤٦٥٬٢٤٥٢٬٧١٣٬٦٥٧٧٬٩١١٬١٤١

) ٢٬٠٣٦٬٧٥٠() ١٬٨٨٧٬٩٢٠()٥٤٬٧١٨()٩٤٬١١٢(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٤٬٦٣٨٬١٢٧٤١٠٬٥٢٧٨٢٥٬٧٣٧٥٬٨٧٤٬٣٩١



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٥ -

(تتمة)تسهيالت ائتمانية مباشرة. ٥

:٢٠٢٠كانون الثاني ١في ما یلي تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠الثانيكانون  ١
الدوالرات) دوالر امریكي  (بآالف 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة أرصدة لدى المصارف 
١٬١٠٤٬٠٥٢٤٬٩٣٧٬٤٠٨-٣٬٨٣٣٬٣٥٦درجة تصنيف عالية 
٩٠٦٬٦١٠٢٨٩٬٣٣٩٢٧٬١٩٤١٬٢٢٣٬١٤٣درجة تصنيف عادیة 

١٬٨٠٥٬٢٦٦١٬٨٠٥٬٢٦٦--منخفضةدرجة تصنيف 
٤٬٧٣٩٬٩٦٦٢٨٩٬٣٣٩٢٬٩٣٦٬٥١٢٧٬٩٦٥٬٨١٧

) ١٬٥١٠٬١٣٩() ١٬٣٩٦٬٧٠٦()٦٬٥٠٣()١٠٦٬٩٣٠(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٤٬٦٣٣٬٠٣٦٢٨٢٬٨٣٦١٬٥٣٩٬٨٠٦٦٬٤٥٥٬٦٧٨

الفوائد المعلقة )أ

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
امریكي دوالر 

(بآالف الدوالرات) 
٩١٧٬٢٩٨٧٨٧٬٤٠٦كانون الثاني ١الرصيد كما في 

٣٥٣٬٧٧٥٣٤٠٬٤٥٥السنة خالل االضافات
)٢٠٤٬٤٧٠() ٢٨٩٬١٩٥(السنة خالل االستردادات

-- المشطوبات خالل السنة 
)٦٬٠٩٣(- أثر ترجمة العمالت األجنبية 

٩٨١٬٨٧٨٩١٧٬٢٩٨ة السنةنهای فيرصيدال

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة) ب

: المتوقعةاالئتمانيةالخسائر فيما یلي الحركة على مخصص  

٢٠٢١كانون االول٣١
(بآالف الدوالرات)دوالر امریكي

المجموع الثالثةةالمرحلالمرحلة الثانية المرحلة االولى 
٩٤٬١١٢٥٤٬٧١٨١٬٨٨٧٬٩٢٠٢٬٠٣٦٬٧٥٠كانون الثاني ١الرصيد كما في 

- ) ٣٬٥٨٧()٥٣٬٣٠٥(٥٦٬٨٩٢المرحلة األولى إلىالمحول 
- )٧٣٬٥٩٣(١١٤٬٣٧٣)٤٠٬٧٨٠(المرحلة الثانية إلىالمحول 
- ١٣٨) ٩٦() ٤٢(المرحلة الثالثة إلىالمحول 

٢٦٦٬٠٨٣١٧٥٬٥٠٥)٦٨٬٣٠١()٢٢٬٢٧٧(سنة صافي الحركة خالل ال
٨٧٬٩٠٥٤٧٬٣٨٩٢٬٠٧٦٬٩٦١٢٬٢١٢٬٢٥٥سنةالنهایة فيرصيدال



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٦ -

(تتمة)تسهيالت ائتمانية مباشرة. ٥

(تتمة) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة) ب

٢٠٢٠كانون االول ٣١
(بآالف الدوالرات) دوالر امریكي

المجموع الثالثة ةالمرحل المرحلة الثانية المرحلة االولى 
١٤٬٨٦٢٢٥٬٨٤٤١٬٢٢٩٬٤٥٧١٬٢٧٠٬١٦٣قبل التعدیل -كانون الثاني١الرصيد كما في 

تعدیالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقاریر  
١٦٧٬٢٤٩٢٣٩٬٩٧٦)١٩٬٣٤١(٩٢٬٠٦٨)٢.٧(إیضاح -٩المالية الدولي رقم 

١٠٦٬٩٣٠٦٬٥٠٣١٬٣٩٦٬٧٠٦١٬٥١٠٬١٣٩بعد التعدیل -كانون الثاني١الرصيد كما في 
-)٩٧٬٩٢٥()٢٠٬٥١٣(١١٨٬٤٣٨المحول إلى المرحلة األولى 
-)٨١٬٩٠٧(٨٢٬٢٥٣)٣٤٦(المحول إلى المرحلة الثانية 
-٧٬٨٦٠)٢٬٥٩٩()٥٬٢٦١(المحول إلى المرحلة الثالثة 
٥٬٤٥٦١٬٠٦٣٬١٢٧٩٦٦٬٦٣٥)١٠١٬٩٤٨(صافي الحركة خالل السنة 
)٤٤٠٬٠٢٤()٣٩٩٬٩٤١()١٦٬٣٨٢()٢٣٬٧٠١(أثر ترجمة العمالت األجنبية

٩٤٬١١٢٥٤٬٧١٨١٬٨٨٧٬٩٢٠٢٬٠٣٦٬٧٥٠السنةنهایة فيرصيدال

ة أموجودات مالية بالتكلفة المطف . ٦

٢٠٢٠الثانيكانون  ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
٢٩٨٬٣٧٣٤٥٥٬٧٧٨٧٥٢٬٧١٤سندات الحكومة العراقية * 

٤٢٩٬٣٦٩٤٤٢٬١٥٥١٬٢٩٨٬٣٢٢** حواالت الخزینة
٧٢٧٬٧٤٢٨٩٧٬٩٣٣٢٬٠٥١٬٠٣٦

)٣٠٬٠٧٨()١٣٬٢٠٦() ٩٬٤٩٨(مخصص الخسائر االئتمانية  
٧١٨٬٢٤٤٨٨٤٬٧٢٧٢٬٠٢٠٬٩٥٨

خالل  تستحق  والتي  ٪٤٬٨٥ما نسبتهالف دوالر أمریكي ٢٢٨٬٧٣٢والبالغة  سندات الحكومة العراقية بالدوالر األمریكي  الفائدة على معدل متوسط  بلغ
والتي تستحق  ٪ ٦ما نسبتهالف دوالر أمریكي ٦٩٬٦٤١والبالغةسندات الحكومة العراقية بلغ معدل متوسط الفائدة علىو ٢٠٢٨و ٢٠٢٢من الفترة 

. ٢٠٢٥إلى٢٠٢٢من الفترة خالل 
. تستحق خالل ثمانية أشهر ٪٢یتم اصدار حواالت الخزینة من قبل وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي بمعدل فائدة**  



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٧ -

(تتمة)موجودات مالية بالتكلفة المطفأة. ٦

: ٢٠٢١األولكانون  ٣١في ما یلي تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في 

٢٠٢١كانون األول ٣١
دوالر امریكي  (بآالف الدوالرات) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
٧٢٧٬٧٤٢--٧٢٧٬٧٤٢درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

----منخفضةدرجة تصنيف 
٧٢٧٬٧٤٢--٧٢٧٬٧٤٢

) ٩٬٤٩٨(--) ٩٬٤٩٨(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٧١٨٬٢٤٤--٧١٨٬٢٤٤

: ٢٠٢٠األولكانون  ٣١في ما یلي تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠كانون األول ٣١
دینار عراقي (بآالف الدنانير) 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
٨٩٧٬٩٣٣--٨٩٧٬٩٣٣درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

----منخفضةدرجة تصنيف 
٨٩٧٬٩٣٣--٨٩٧٬٩٣٣

)١٣٬٢٠٦(--)١٣٬٢٠٦(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 

٨٨٤٬٧٢٧--٨٨٤٬٧٢٧

:٢٠٢٠كانون الثاني ٣١في ما یلي تصنيف درجات الموجودات للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠الثانيكانون  ١
عراقي (بآالف الدنانير) دینار 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
٢٬٠٥١٬٠٣٦--٢٬٠٥١٬٠٣٦درجة تصنيف عالية 
----درجة تصنيف عادیة 

----منخفضةدرجة تصنيف 
٢٬٠٥١٬٠٣٦--٢٬٠٥١٬٠٣٦

)٣٠٬٠٧٨(--)٣٠٬٠٧٨(المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية  یطرح: 
٢٬٠٢٠٬٩٥٨--٢٬٠٢٠٬٩٥٨



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٨ -

(تتمة)موجودات مالية بالتكلفة المطفأة. ٦

: الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما یلي الحركة على مخصص  

٢٠٢١كانون االول ٣١
(بآالف الدوالرات)دوالر امریكي

المجموع الثالثة ةالمرحلالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى 
١٣٬٢٠٦--١٣٬٢٠٦كانون الثاني ١الرصيد كما في 

----المحول إلى المرحلة األولى 
----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
) ٣٬٧٠٨(--) ٣٬٧٠٨(صافي الحركة خالل السنة

٩٬٤٩٨--٩٬٤٩٨السنة نهایة في رصيدال

٢٠٢٠كانون االول ٣١
دوالر امریكي (بآالف الدوالرات) 

المجموع الثالثةةالمرحلالمرحلة الثانية المرحلة االولى 
----كانون الثاني قبل التعدیل ١الرصيد كما في 

تعدیالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقاریر  
) ٢.٧(إیضاح - ٩المالية الدولي رقم 

٣٠٬٠٧٨--٣٠٬٠٧٨

٣٠٬٠٧٨--٣٠٬٠٧٨كانون الثاني بعد التعدیل ١الرصيد كما في 
----المحول إلى المرحلة األولى 
----المحول إلى المرحلة الثانية 
----المحول إلى المرحلة الثالثة
)١٦٬٨٧٢(--)١٦٬٨٧٢(صافي الحركة خالل السنة

١٣٬٢٠٦--١٣٬٢٠٦السنة نهایة في رصيدال

و الخسائر األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  . ٧

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

ق بإستخدام صافي قيمة الموجودات التي یتم تزویدها من قبل مدیر االستثمار. الصندوق في أي وقت. یتم قياس الصندو 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٣٩ -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . ٨

٢٠٢٠الثانيكانون  ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

الدوالرات)(بآالف 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
٢٬٦١٧٢٬٦٤١٢٬٢٨٨أسهم مدرجة

٢٬٩٤٧٢٬٩٢٣٦٨أسهم غير مدرجة
٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤٢٬٣٥٦

عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:الفيما یلي ملخص الحركة على الموجودات المالية بالقيمة 

٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

الدوالرات) (بآالف  
٥٬٥٦٤٢٬٣٥٦١٬٦٤٩كانون الثاني ١الرصيد كما في 

-٢٦٢٬٨٥٤المشتراة خالل السنة ستثمارات  اال
٣٥٤٧٠٧) ٢٦(التغير في القيمة العادلة 

٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤٢٬٣٥٦ة السنة نهای في رصيدال

استثمار في شركة حليفة . ٩

٢٠٢١كانون األول ٣١
بلد  

التأسيس 
نسبة 

المساهمة 
القيمة  
العادلة

تاریخ القوائم  
المالية 

النشاط  
القيمة الدفتریةتاریخ الشراء  األساسي 

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

مصرف الناسك لالستثمار 
والتمویل اإلسالمي 

٪ ٢٤٬٠٧العراق 
غير 
مدرجة

٢٠٢٠
النشاط  
المصرفي 

٢٠٢٠٢٤٬٢٩٥

٢٤٬٢٩٥

حليفة هي كما یلي: الشركة الستثمار في االإن الحركة على  

٢٠٢٠األول كانون  ٢٠٢١٣١األول كانون ٣١
دوالر امریكي 

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
-١٦٬٥١٢كانون الثاني ١الرصيد كما في 

٨٬٢١٩١٦٬٥١٢المشتراة خالل السنة
-)٤٣٦(حصة المصرف من االستثمار قي شركة حليفة 

٢٤٬٢٩٥١٦٬٥١٢الرصيد كما في نهایة السنة



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول  ٣١

- ٤٠ -

استثمار في شركة حليفة . ٩

حليفة: الشركة الفي المصرف العراقي للتجارةفيما یلي ملخص المعلومات المالية الستثمار 

٢٠٢١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

)بآالف الدوالرات(
٢٦٬٨٦٦مجموع الموجودات
٢٬٥٧٣مجموع المطلوبات

٣٨٠مجموع اإلیرادات
٨١٦مجموع المصاریف

) ٤٣٦(الخسائرصافي 

مستحق من وزارة المالية.١٠

ف نيابًة عن وزارة  المدفوعة من قبل المصر المبالغ. باإلضافة إلىالمستحقة والفوائد المتعلقة بهاالمقاولينیمثل هذا البند المبالغ غير المدفوعة من سندات 
. الماليةقبل وزارة  مستحقة الدفع من مستندیةالعتمادات باإلمتعلقةالكهرباء وال



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٤١ -

متلكات و معدات م.١١

المجموعالتنفيذ مشاریع تحتتحسينات المأجورآالت و معدات وسائط نقـل أثاث و مفروشات مبانـــيأراضـي 

٢٠٢١
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 
دوالر امریكي

(بآالف الدوالرات) 
التكلفــة:

١٤٬٧٤٠٤٩٬٧١٠١٣٬٧٦٢١٬٣٨٧٢٬٢٤١٩٬١٤٧٣٦٢٩١٬٣٤٩ ٢٠٢١كانون الثاني ١كما في 
٥٥٣١٬٢٥٠٢٬٧١٨-٩١٬٤٠١-إضافات

) ١٦٧(---) ١٦٧(---استبعادات
-) ٢٤(--٢٤---تحویالت من مشاریع تحت التنفيذ 

٢٠٢١١٤٬٧٤٠٤٩٬٧١٩١٥٬١٦٣١٬٢٤٤٢٬٢٩٦٩٬١٥٠١٬٥٨٨٩٣٬٩٠٠األولكانون ٣١كما في 

: اإلستهالك المتراكم
٤٩٬٣٤٢-٢٦٬٧٨٦١٣٬٢٧٢١٬٣٨٧٢٬٢٤١٥٬٦٥٦-٢٠٢١كانون الثاني ١كما في 

٤٬٦٥٢-٢٬٢٩٣١٬٥٠٥٥٥٥٧٩٤-لسنةاستهالكات ا
) ١٦٧(---) ١٦٧(---استبعادات
٥٣٬٨٢٧-٢٩٬٠٧٩١٤٬٧٧٧١٬٢٢٥٢٬٢٩٦٦٬٤٥٠-٢٠٢١األولكانون ٣١كما في 

كما في  صافي القيمة الدفتریة
٢٬٧٠٠١٬٥٨٨٤٠٬٠٧٣-٢٠٢١١٤٬٧٤٠٢٠٬٦٤٠٣٨٦١٩كانون األول ٣١



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٤٢ -

ممتلكات و معدات (تتمة).١١

المجموعالتنفيذ مشاریع تحتتحسينات المأجور معداتآالت و وسائط نقـلأثاث و مفروشاتمبانـــيأراضـي

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-لسنةااستهالكات
)١١٬١٢٩(-)٨٨١()٥٢٦()٣٢٦()٣٬١١٧()٦٬٢٧٩(-أثر ترجمة العمالت األجنبية 

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

كما في  صافي القيمة الدفتریة
٣٬٤٩١٣٦٢٤٢٬٠٠٧--٢٠٢٠١٤٬٧٤٠٢٢٬٩٢٤٤٩٠كانون األول ٣١



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٤٣ -

موجودات أخرى .١٢

كانون االول٣١
٢٠٢١

كانون االول ٣١
٢٠٢٠

كانون الثاني١
٢٠٢٠

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

امریكي دوالر  
(بآالف الدوالرات) 

٤٦٨٬٨٩٧٤٩٦٬٥٣٩٨٨٬٠٢٦تامينات لدى الغير 
١٣٧٬٥٩٨٤٢٬٨٣٦١٠٩٬٨٦٩فوائد مستحقة

٢٩٬٨٨٦١٧٬٣٣٨٣٩٬٤٧٢ذمم مدینة أخرى 
١٢٬١٢٩٥٬٩٤٦٨٬٩١٦عموالت مستحقة

٣٬١٨٢٣٬٧٩١٤٬٤٢٢موجودات آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسویة دیون 
٦١٦٦١٦٧٦١*حق استخدام األصول، بالصافي

٧١٥٤٥٥٦٦مصاریف مدفوعة مقدماً 

-)٦١٦() ٦١٦(*مخصص موجودات آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسویة دیون*
)١٥٬٥١١()١٤٬٨٦٧() ٣١٬٦٨٤(***للموجودات الماليةالخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

٦٢٠٬٠٧٩٥٥٢٬١٢٨٢٣٦٬٥٢١

: هي كما یليحق استخدام األصول الحركة على إن *

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
٣٬٧٩١٤٬٤٢٢كانون الثاني ١الرصيد كما في 

)٦٣١()٦٠٩(اإلطفاء
٣٬١٨٢٣٬٧٩١الرصيد كما في نهایة السنة

، یجب على جميع المصارف العاملة في   العراق حجز مخصصات  ٢٠٢٠حزیران  ٣بتاریخ  ٩/٣/١٦٥** بناًء على كتاب البنك المركزي العراقي المرقم  
تاریخ االستحواذ. لألصول التي استعادها المصرف نتيجة تسویة الدیون المتعثرة ابتداء من السنة الثانية من 

: هي كما یليمخصص الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف نتيجة تسویة دیون الحركة على إن  

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
-٦١٦كانون الثاني ١الرصيد كما في 

٧٥٦-صافي الحركة خالل السنة
)١٤٠(-أثر ترجمة العمالت األجنبية
٦١٦٦١٦الرصيد كما في نهایة السنة



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٤٤ -

موجودات أخرى (تتمة) .١٢

: كما یلي للموجودات الماليةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  الحركات الحاصلة على ***

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون األول٣١
امریكي دوالر 

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
١٤٬٨٦٧١٥٬٥١١كانون الثاني١الرصيد كما في 

١٦٬٨١٧١٬٥٦٣صافي الحركة خالل السنة
)٢٬٢٠٧(-أثر ترجمة العمالت األجنبية
٣١٬٦٨٤١٤٬٨٦٧الرصيد كما في نهایة السنة

المالية األخرى  مؤسسات مستحق للمصارف وال.١٣

٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

)بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
دوالر امریكي 

) بآالف الدوالرات(
٩١٬٠١٩٨٨٬٤٦٤١٬٨٨٣٬٤٢٣حسابات جاریة

١١٧٬٧٨٨٢٠٬٩٧١٤٤٬٥١٤وقتيةودائع 
٢٠٨٬٨٠٧١٠٩٬٤٣٥١٬٩٢٧٬٩٣٧

ودائع  العمالء .١٤
٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١األول كانون  ٢٠٢١٣١كانون االول٣١

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

١٥٬٧٣٧٬٦٠٠١٣٬٨٢٣٬٣٩٧١١٬٨٩٩٬٤٥٨حسابات جاریة وتحت الطلب 
٨٥٠٬٤٤٨٣٠٥٬٣١٣١٬٠١٥٬٢٥٩وقتيةودائع 
٦١٣٬٠٣٩٥١٦٬٠٨٩٦٦٢٬٣٢٢توفير ودائع 
١٢٣٬٢٨٢٧٣٬٨٨٥٧١٬٦٩٣أخرى ودائع

١٧٬٣٢٤٬٣٦٩١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٣٬٦٤٨٬٧٣٢

تأمينات نقدیة .١٥
٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١

دوالر امریكي 
)بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

دوالر امریكي 
) بآالف الدوالرات(

٧٬٥٢٣٬٣٨١٦٬٩٠٧٬٩٤٤٨٬٧٩٢٬٠٨٥مقابل اعتمادات مستندیة
١١٩٬٣٦٥٨٥٬٩٣٤٩٨٬٦٤٧مقابل خطابات ضمان 

٣٨١٬٠٩٨٢٨٨٬٠٢٠٣٦١٬٢٤٦تأمينات أخرى 
٨٬٠٢٣٬٨٤٤٧٬٢٨١٬٨٩٨٩٬٢٥١٬٩٧٨



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٤٥ -

مطلوبات أخرى .١٦

٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

--٦٨٬٤٩٣سندات بناء وزارة المالية 
٣٦٬٥٣٦٥٩٬٠١٢١١٦٬٤٩٤ذمم دائنة أخرى 

٣٣٬٠٦٢٢٧٬٤٠٢٤٠٬٣٣٦مؤجلة ایرادات 
٢٥٬٧٢٥٢٥٬٧٢٥٢٤٬٠٨٨* مخصص القضایا

-٢٤٬٦٦١٦٬١٢٥قرض البنك المركزي** 
١٨٬٩٥٣٣١٬٤٨٢١٩٬٤٣٦حسابات تحت التسویة 

١٨٬٥٦٣٣٬٥٦١١٥٬٧٥٨فوائد مستحقة
١٣٬١٤٢١٢٬٢٣٦٢٢٬٤٨٢شيكات مصدقة صادرة

لتسهيالت  الخسائر االئتمانية المتوقعة ل مخصص  
***االئتمانية غير المباشرة

١٢٬٣٣٤١٩٬٥٤٧٢٠٬٩٣٠

٥٬٨٠٣٥٬٢٩٦٥٬٨٩٧مصاریف مستحقة
٣٬٢٦٤٤٬١١٧٤٬٣٤٥اإلیجارات التزامات عقود 

١٬٢٢٨٩٠٤١٬٠٧٣رسوم الطوابع المالية
٨٤٧١٬٠٨٥١٬٥٧٤أرصدة العمالء المجمدة بأوامر قضائية

٤٦٢٥٠٩٥٢٧الحواالت الخارجية المتبادلة 
١--توزیعات أرباح مستحقة إلى حقوق جهات غير مسيطرة 

٧٬٨٧٦٥٬٧٥٢٤٬٩٣٧أخرى 
٢٧٠٬٩٤٩٢٠٢٬٧٥٣٢٧٧٬٨٧٨

القضایا هي كما یلي: مخصص *    إن الحركة التي تمت على 

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
٢٥٬٧٢٥٢٤٬٠٨٨كانون الثاني ١الرصيد كما في 

٧٬٨٥٥-اإلضافات خالل السنة
)٢٢٠(-المدفوع خالل السنة

)٥٬٩٩٨(-أثر ترجمة العمالت األجنبية  
٢٥٬٧٢٥٢٥٬٧٢٥الرصيد كما في نهایة السنة
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مطلوبات أخرى (تتمة) .١٦

دینار عراقي كجزء من خطة البنك المركزي ترليون مع البنك المركزي العراقي بمبلغ  بتوقيع اتفاقية٢٠٢٠خالل عام  المجازة في العراق* قامت المصارف*
لغرض تطویر الوضع االقتصادي واالجتماعي من خالل منح قروض تدعم المشاریع الصغيرة  الحكومية والتجاریةمنح قروض الى المصارف  لالعراقي  

شروط وتعليمات القرض كما یلي: إن ألف دوالر أمریكي. ٦٬١٢٥سنةفض. ان المبلغ الذي تم منحه للمصرف خالل الوالمتوسطة مع سعر فائدة مخ

.٪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

هي كما یلي: قرض البنك المركزي  إن الحركة التي تمت على 

٢٠٢٠كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
-٦٬١٢٥كانون الثاني ١الرصيد كما في 

١٨٬٥٣٦٦٬١٢٥إضافات خالل السنة
٢٤٬٦٦١٦٬١٢٥الرصيد كما في نهایة السنة

كما یلي : للتسهيالت االئتمانية غير المباشرةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ***    إن الحركة التي تمت على 

٢٠٢٠األول كانون  ١٢٠٢٣١األول كانون ٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٩٬٥٤٧٢٠٬٩٣٠كانون الثاني ١الرصيد كما في 

)٤٬٩٢٣() ٧٬٢١٣(صافي الحركة خالل السنة
٣٬٥٤٠-العمالت األجنبيةأثر ترجمة 

١٢٬٣٣٤١٩٬٥٤٧الرصيد كما في نهایة السنة

رأس المال  .١٧
مليون دوالر  ٦٥٣مليار دینار عراقي (بما یعادل ٧٩٦، تم زیادة رأس مال المصرف بمبلغ ٢٠٢٠شباط ١٢بتاریخ الوزراء بناًء على موافقة مكتب رئيس 

. مليار دوالر أمریكي) وذلك من خالل رسملة من األرباح المدورة٣ترليون دینار عراقي (بما یعادل ٣٬٥٥أمریكي) ليصل إلى مبلغ 

احتياطي خاص .١٨
ضي للمصرف لالستخدام في األنشطة التشغيلية للمصرف بصفتها كمالك وحيث أن المنحة كانت غير مشروطة، تم االعتراف منحت الحكومة العراقية أرا

باألراضي ضمن األصول المملوكة و كاحتياطي خاص ضمن حقوق الملكية.
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إلى الخزینة العامة موزعةنقدیةأرباح.١٩
الف دوالر امریكي إلى  ١١١٬٣٠٦والتي بلغت  ٢٠١٩٪ من األرباح المتحققة لسنة  ٢٠على تحویل  ٢٠٢٠شباط  ١٢الوزاراء بتاریخ  وافق مكتب رئيس 

الخزینة العامة للدولة. 

إیرادات الفوائد .٢٠
٢٠٢٠األول كانون  ٢٠٢١٣١األولكانون ٣١

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٢٢١٬٨٠٠٢٦٤٬٧٤٨تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٤٨٬٥٧٩٨٥٬٤٤٩ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى 

٣٩٬٠١٠٧٨٬٧٣٤موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة 
٣٠٩٬٣٨٩٤٢٨٬٩٣١

مصروفات الفوائد.٢١
٢٠٢٠األول كانون  ٢٠٢١٣١األولكانون ٣١

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٢١٬٧٥٤١٩٬٢٤١عمالء الودائع  
٥٬٩٦٥٥٬٨٠١حسابات التوفير 

٢٩٨١٥٠قرض البنك المركزي 
٣١٠٣٤٩االیجارات 

٢٨٬٣٢٧٢٥٬٥٤١

إیرادات العموالت .٢٢
٢٠٢٠كانون االول٢٠٢١٣١كانون االول٣١

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٥٦٬١٨٢٧١٬٢٤٨تسهيالت غير مباشرة
٢٨٬٤٩٠٢٨٬٤٩٨مصرفية حواالت 
٢٤٬٨٣٣٢٢٬٨٣٧خرى أعموالت  

١٠٩٬٥٠٥١٢٢٬٥٨٣
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لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر صافي األرباح من ا.٢٣
٢٠٢٠كانون األول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١

دوالر امریكي   
الدوالرات)(بآالف 

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٤٨٬٣١٦٧٣٬٨٨٢أرباح غير متحققة
٧٧٥-ي صندوق االستثمار الأرباح متحققة من 

)٧٬٨٥٣(-خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العاملة من خالل األرباح والخسائر 
٤٨٬٣١٦٦٦٬٨٠٤

اإلداریةالمصاریف .٢٤
٢٠٢٠كانون االول٢٠٢١٣١االولكانون ٣١

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي  
(بآالف الدوالرات) 

٧٬٨٦٥٧٬٣٣٣عموالت مصرفية
٣٬٤٨٠٣٬٣٩٥سفر وإیفاد 
٢٬١٩٩١٬٨٣٢اشتراكات  

١٬٨٩٨٥٬٥٧٥تبرعات الى الغير 
٤٩٠٤٩٩قرطاسية
٤٣٠١٬٢٦٤إیجارات 
٤١٦٤٦٤صيانة

٣٩٥٦١أقساط تأمين
٣٩٣٣١٦وقود وزیوت 

٣٥٤١٩٤أبحاث واستشارات 
٦٨١٩٣إعالنات 

١٬٥٠٣١٬٨٧٥أخرى 
١٩٬٤٩١٢٣٬٠٠١
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النقد وما یعادله .٢٥
: . یتكون النقد وما یعادله من اآلتيالموحدةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة

٢٠٢٠كانون االول٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي   
(بآالف الدوالرات) 

٧٬١٧٨٬٧٦٨٥٬١٤٨٬٩٦٢العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
١٢٬٢٧٠٬٢٠٩٨٬١٥٩٬٧٣٥خرى األمالية المؤسسات  الو مستحق من المصارف 

یطرح: 
)٨٨٤٬٤٠٢() ١٬١٧٦٬٣٤١(االحتياطي القانوني 

) ٣٬٠٩٠٬٦٤٨() ٣٬٠٨٨٬٠٠٠(العراقي إقليم كردستان * ارصدة لدى البنك المركزي  
٣ودائع وقتية لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل اكثر من 

) ١٬٢٤٣٬٨٠٤() ٤٬٩٣٨٬٩٠٥(اشهر 
١٠٬٢٤٥٬٧٣١٨٬٠٨٩٬٨٤٣

لالستخدام العام للمصرف. *  تم طرح هذه األرصدة من النقد وما في حكمه حيث أن هذه األرصدة غير متاحة 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة .٢٦
خرى ضمن أعمالها االعتيادیة  األحكومية  المؤسسات الحكومية والوزارات و الالمصارفهو مؤسسة حكومية لها معامالت مع المصرف العراقي للتجارةإن  

الموحدة وخارج قائمة المركز المالي  الموحدةقائمة المركز المالية والمدرجة في  المعامالت مع األطراف ذات العالقإن  التجاریة.  ت وبأسعار الفائدة والعموال
هي كما یلي: الموحدة الدخلقائمةو 

٢٠٢٠كانون األول  ٢٠٢١٣١األولكانون ٣١
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
: الموحدةالماليقائمة المركز بنود داخل 

٧٬٠٥٠٬٠٨٤٤٬٨٧٥٬٧٦٤أرصدة لدى البنك المركزي العراقي 
٢٨٢٨المالية األخرى والمؤسسات  من المصارفمستحق

٤٬٨٧٧٬٥٥٧٤٬٩٧٩٬٤٠٩تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٧٢٧٬٧٤٢٨٩٧٬٩٣٣موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٧٥٥٬٨١٥٧٢٣٬٣٥٨وزارة المالية منمستحق 
١٣٨٬٨٤٤٢٤٬٧٣٤مستحق للمصارف والمؤسسات المالية األخرى 

١٠٬٩٧٠٬٣٢٦٩٬٨٠٤٬١٨٩ودائع العمالء 
٧٬٧٨٠٬٩٦٩٧٬١٢٣٬٨٥١تأمينات نقدیة 

-٦٨٬٤٩٣أخرى مطلوبات  
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(تتمة)المعامالت مع أطراف ذات عالقة.٢٦
٢٠٢٠كانون األول  ٢٠٢١٣١األولكانون ٣١

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

: الموحدةقائمة المركز الماليبنود خارج 
١٠٠٬٥٣٨١٠٥٬٦٠٨خطابات ضمان 

٨٬٢٩٥٬٠٤٦٨٬٠٦٧٬٨٣٤إعتمادات مستندیة 

الموحدة: قائمة الدخلعناصر 
٣٩٬٠٠٩١٠٤٬٠٨٦فوائد دائنة

٢٩٨١٥٠مصروفات فوائد 

لف  ا١٬٧٣٣مبلغ٢٠٢١كانون االول  ٣١المنتهية في  السنة  خالل  حملةالماإلدارة واإلدارة العليارئيس وأعضاء مجلس  تعویضاتبلغ مجموع مكافآت و 
. ) لف دوالر امریكيا٢٬٤٧٤: ٢٠٢٠كانون االول ٣١(دوالر امریكي 

إدارة المخاطر .٢٧
یقوم المصرف بإدارة المخاطر المصرفية المتنوعة  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن السياسات العامة إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات إدارة المخاطر. 

خطة موثقة موضوعة تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها.  أیضابوسائل متعددة، یوجد

مخاطر االئتمان
ى حدوث  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف مما یؤدي إل

وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي. كذلك یعمل  خالل وضع سقوف لمبالغ التسهيالت االئتمانيةخسائر. یعمل المصرف على إدارة مخاطر االئتمان من 
ء. حصول على ضمانات مناسبة من العمالالالمصرف على 

التعرضات لمخاطر االئتمان
بعد  یتم عرض التعرضات القصوى الموحدة ،موحدةالللمخاطر االئتمانية لعناصر قائمة المركز المالي التعرضات اإلئتمانية القصوىالجدول ادناه یوضح 

. الضمانات ومخففات المخاطر األخرى وبعد أثر التخفيف من خالل  خصم خسارة التدني والفوائد المعلقة وقبل 
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(تتمة)إدارة المخاطر.٢٧

(تتمة) االئتمانمخاطر

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

٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١األولن كانو ٢٠٢١٣١األول ن كانو ٣١
دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

الموحدة بنود داخل قائمة المركز المالي 
٦٬٩٩٤٬٣٦٧٤٬٨٤٩٬٥٢٦٥٬٣٠٩٬٢٠٢العراقي أرصدة لدى البنك المركزي 

١٢٬٢٤١٬٧٤١٨٬١٤٠٬٦١٧١١٬٨٤٥٬٢٩٤ى مستحق من المصارف والمؤسسات المالية األخر 
٥٬٤٨٣٬٠٨٧٥٬٨٧٤٬٣٩١٦٬٤٥٥٬٦٧٨تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٧١٨٬٢٤٤٨٨٤٬٧٢٧٢٬٠٢٠٬٩٥٨موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٧٥٥٬٨١٥٧٢٣٬٣٥٨٢٨١٬١٢٨وزارة المالية منمستحق 

٦١٦٬٨٢٦٥٤٧٬٧٩٢٢٣٠٬٧٧٢موجودات أخرى 
٢٦٬٨١٠٬٠٨٠٢١٬٠٢٠٬٤١١٢٦٬١٤٣٬٠٣٢

الموحدة بنود خارج قائمة المركز المالي
٢٬١٤٩٬٢٠٩١٬٨٩٤٬٦٥٢٢٬٧٧٤٬٦١٦خطابات ضمان 

٨٬٢٩٥٬٠٤٦٨٬٩٠٥٬٥٨٧١٠٬١٥٣٬٦٩٦اعتمادات مستندیة 
١٠٬٤٤٤٬٢٥٥١٠٬٨٠٠٬٢٣٩١٢٬٩٢٨٬٣١٢

صافي التعرضات األئتمانية القصوى قبل أخذ مخففات  
٣٧٬٢٥٤٬٣٣٥٣١٬٨٢٠٬٦٥٠٣٩٬٠٧١٬٣٤٤المخاطر بعين االعتبار 

مخففات المخاطر االئتمانية
١١٨١٥٧٠تأمينات نقدیة  

١٬١٤٨٬٣٤٢٩٢١٬٥٥٥٤٥٠٬١٩٣عقاریة
٦٤٬٠٢٩٥٦٬٨٣٧١٬٨٦٨أسهم متداولة 

-٩٩٬٥٥٤١٥٬٠٠٠خطابات ضمان 
--٢٨٦٬٨١٤أخرى 

١٬٥٩٨٬٧٥٠٩٩٣٬٤٧٣٤٥٢٬٦٣١
األئتمانية القصوى بعد أخذ مخففات  صافي التعرضات 

٣٥٬٦٥٥٬٥٨٥٣٠٬٨٢٧٬١٧٧٣٨٬٦١٨٬٧١٣المخاطر بعين االعتبار 

. الموحدة في قائمة المركز الماليت كما ظهر ألرصدة على أساس اةأعاله قائمةالواردات لتعرض ا



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٢ -

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٧

(تتمة) مخاطر االئتمان

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

الشركات فراداألحكومي٢٠٢١كانون األول ٣١
ومؤسسات  مصارف

إجمالياخرى مالية 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٢٬٢٥٣٬٧٤٠٢١٬٦٨٩٬٢١٥--٩٬٤٣٥٬٤٧٥متدنية المخاطر
٦٣٤٬٤٨٢٩١٠٬٠١٣٤٧٠٬٦٩٦٢٬٠١٥٬١٩١-مقبولة المخاطر
٥٣٬٢٤٠-٢٢٬١٨٨٣١٬٠٥٢-تحت المراقبة
غير عاملة:
١٤٬٠٨٤٣٥١٬٠٤٨١٥٬١٦٧-دون المستوى
٢٦٬٢٣٦-٢٥٬٦٨٤٥٥٢-مشكوك فيها

٣٬٩٧٣٬٣٦٥١٠٥٬٥٠٩٢٬١٩٦٬٠٤٨٥٥٬٦٠٩٦٬٣٣٠٬٥٣١هالكة 
١٣٬٤٠٨٬٨٤٠٨٠١٬٩٤٧٣٬١٣٧٬٧٠٠١٢٬٧٨١٬٠٩٣٣٠٬١٢٩٬٥٨٠المجمــــوع

)٩٨١٬٨٧٨(-)٩٨١٬٨٧٨(--ینزل: فوائد معلقة
خســـــــــــــائر  ینزل: مخصـــــــــــــص ال
) ٢٬٣٣٧٬٦٢٢()٦٠٬١٥٢() ١٬٩٧٦٬٠٩٦()٢٦٬٦٤٠()٢٧٤٬٧٣٤(االئتمانية المتوقعة

١٣٬١٣٤٬١٠٦٧٧٥٬٣٠٧١٧٩٬٧٢٦١٢٬٧٢٠٬٩٤١٢٦٬٨١٠٬٠٨٠الصافي

الشركات فراد األحكومي ٢٠٢٠كانون األول ٣١
ومؤسسات  مصارف

إجمالي اخرى مالية 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

الدوالرات) (بآالف 

٧٬٤٩٥٬٠٩٤---٧٬٤٩٥٬٠٩٤متدنية المخاطر 

٥١٠٬٥٢٤٥٢٥٬٠٨٧٨٬٦٤٦٬٧٩٨٩٬٦٨٢٬٤٠٩-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 

٣٬٩٧٩٬٧٣٦١١١٬٥٤٣٢٬٥٢٥٬١٦٤٣٢٬٧٣٢٦٬٦٤٩٬١٧٥هالكة 
١١٬٤٧٤٬٨٣٠٧٣٤٬٠٦٨٣٬١٥٩٬٤٦٠٨٬٦٧٩٬٥٣٠٢٤٬٠٤٧٬٨٨٨المجمــــوع 

)٩١٧٬٢٩٨(-)٩١٧٬٢٩٨(--ینزل: فوائد معلقة
خسائر  مخصص الینزل: 

) ٢٬١١٠٬١٧٩()٣٣٬٩٨٥() ١٬٨٠٨٬٨٩٩()١٦٬٣٠٥()٢٥٠٬٩٩٠(االئتمانية المتوقعة

١١٬٢٢٣٬٨٤٠٧١٧٬٧٦٣٤٣٣٬٢٦٣٨٬٦٤٥٬٥٤٥٢١٬٠٢٠٬٤١١الصافي 



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٣ -

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٧

(تتمة) مخاطر االئتمان

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

الشركات فراد األحكومي ٢٠٢٠كانون الثاني ١
ومؤسسات  مصارف

إجمالي اخرى مالية 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
امریكي دوالر 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
٧٬٧٦٨٬٠٩٨---٧٬٧٦٨٬٠٩٨متدنية المخاطر
٥٢٥٬٧١٦٧١٧٬٤٨٧١١٬٩٩٦٬١٣١١٣٬٢٣٩٬٣٣٤-مقبولة المخاطر
٦٢٬٦٣٣-٦٠٬٦٣٥١٬٩٩٨-تحت المراقبة
غير عاملة:
١٦٬٧٥١-١٥٬٤٢٣١٬٣٢٨-دون المستوى
١٠٬٤٢٤-٢٬٣١٦٨٬١٠٨-مشكوك فيها

٧٬٤٢٧٬١٦٨-٤٬٨٣٤٬٤٩٥٩٧٬٢٦٩٢٬٤٩٥٬٤٠٤هالكة
١٢٬٦٠٢٬٥٩٣٧٠١٬٣٥٩٣٬٢٢٤٬٣٢٥١١٬٩٩٦٬١٣١٢٨٬٥٢٤٬٤٠٨المجمــــوع

) ٧٨٧٬٤٠٦(-) ٧٨٧٬٤٠٦(--ینزل: فوائد معلقة
خســــائر مخصــــص الینزل:  

) ١٬٥٩٣٬٩٧٠() ٢٩٬٩٦٨() ١٬٢٨٤٬٦٥٨() ١٥٬٧٥٣() ٢٦٣٬٥٩١(االئتمانية المتوقعة
١٢٬٣٣٩٬٠٠٢٦٨٥٬٦٠٦١٬١٥٢٬٢٦١١١٬٩٦٦٬١٦٣٢٦٬١٤٣٬٠٣٢الصافي

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

الشركات فراد األ٢٠٢١كانون األول ٣١
ماليةومؤسسات  مصارف

إجمالي اخرى 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٥٠٬٤٩٧٣٣٥٬٦٥٠٧٬١٩٢٤٩٣٬٣٣٩مقبولة المخاطر
٢٨٬٠٧٧-٥٨١٢٧٬٤٩٦تحت المراقبة
غير عاملة:
٤٧١-٣٢٩١٤٢دون المستوى
١٬٨٢٩-١٨٢١٬٦٤٧مشكوك فيها

١٬٠٧٥٬٠٣٤-٣٨٢٬٠٤٩٦٩٢٬٩٨٥هالكة
٥٣٣٬٦٣٨١٬٠٥٧٬٩٢٠٧٬١٩٢١٬٥٩٨٬٧٥٠المجمــــوع

منها:
١١--١١تأمينات نقدیة

١٬١٤٨٬٣٤٢-٤٧٢٬١٨٤٦٧٦٬١٥٨عقاریة
٤٦٬٧٥٥١٠٬٠٨٢٧٬١٩٢٦٤٬٠٢٩أسهم متداولة

٩٩٬٥٥٤-٩٩٬٥٥٤-حطابات ضمان
٢٨٦٬٨١٤-١٤٬٦٨٨٢٧٢٬١٢٦أخرى

٥٣٣٬٦٣٨١٬٠٥٧٬٩٢٠٧٬١٩٢١٬٥٩٨٬٧٥٠المجمــــوع

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



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٤ -

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٧

) (تتمةمخاطر االئتمان

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

إجمـــــالي خارج العراق  داخل العراق 

٢٠٢١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٦٬٩٩٤٬٣٦٧-٦٬٩٩٤٬٣٦٧العراقي أرصدة لدى البنك المركزي  

٢٨١٢٬٢٤١٬٧١٣١٢٬٢٤١٬٧٤١والمؤسسات المالية األخرى مستحق من المصارف 
٥٬٤٨٣٬٠٨٧-٥٬٤٨٣٬٠٨٧تسهيالت ائتمانية مباشرة  

٥٠٠٬٥٩٨٢١٧٬٦٤٦٧١٨٬٢٤٤موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٧٥٥٬٨١٥-٧٥٥٬٨١٥وزارة المالية منمستحق 

١٣٥٬٨٠٠٤٨١٬٠٢٦٦١٦٬٨٢٦موجودات أخرى 
٢٠٢١١٣٬٨٦٩٬٦٩٥١٢٬٩٤٠٬٣٨٥٢٦٬٨١٠٬٠٨٠االول كانون ٣١كما في اإلجمالي  

٢٠٢٠١٢٬١٧٧٬٠٦٩٨٬٨٤٣٬٣٤٢٢١٬٠٢٠٬٤١١كانون االول ٣١كما في اإلجمالي  

٢٠٢٠١٤٬٠٩١٬١٤٠١٢٬٠٥١٬٨٩٢٢٦٬١٤٣٬٠٣٢كانون الثاني ١اإلجمالي كما في 

االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق الجدول التالي: التركز في التعرضات .٥

إجمــالي ماليشركاتأفرادحكومي

٢٠٢١كانون األول ٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
أرصدة لدى البنك المركزي 

٦٬٩٩٤٬٣٦٧- - - ٦٬٩٩٤٬٣٦٧العراقي 
مستحق من المصارف 

١٢٬٢٤١٬٧١٣١٢٬٢٤١٬٧٤١- - ٢٨والمؤسسات المالية األخرى 
٥٬٤٨٣٬٠٨٧- ٤٬٦٦٥٬٦٥٢٧٧٥٬٣٠٧٤٢٬١٢٨تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٧١٨٬٢٤٤- - - ٧١٨٬٢٤٤موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٧٥٥٬٨١٥- - - ٧٥٥٬٨١٥وزارة المالية منمستحق 

١٣٧٬٥٩٨٤٧٩٬٢٢٨٦١٦٬٨٢٦- - موجودات أخرى 
١٣٬١٣٤٬١٠٦٧٧٥٬٣٠٧١٧٩٬٧٢٦١٢٬٧٢٠٬٩٤١٢٦٬٨١٠٬٠٨٠االجمالي 



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٥ -

(تتمة)إدارة المخاطر.٢٧

(تتمة) مخاطر االئتمان

: (تتمة)التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق الجدول التالي .٥

إجمــالي مالي شركات أفرادحكومي 

٢٠٢٠األول كانون ٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
أرصدة لدى البنك المركزي  

٤٬٨٤٩٬٥٢٦---٤٬٨٤٩٬٥٢٦العراقي 
مستحق من المصارف 

٨٬١٤٠٬٥٨٩٨٬١٤٠٬٦١٧--٢٨والمؤسسات المالية األخرى 
٥٬٨٧٤٬٣٩١-٤٬٧٦٦٬٢٠١٧١٧٬٧٦٣٣٩٠٬٤٢٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٨٨٤٬٧٢٧---٨٨٤٬٧٢٧موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٧٢٣٬٣٥٨---٧٢٣٬٣٥٨وزارة المالية منمستحق 

٤٢٬٨٣٦٥٠٤٬٩٥٦٥٤٧٬٧٩٢--موجودات أخرى 
١١٬٢٢٣٬٨٤٠٧١٧٬٧٦٣٤٣٣٬٢٦٣٨٬٦٤٥٬٥٤٥٢١٬٠٢٠٬٤١١االجمالي 

إجمــالي مالي شركات أفرادحكومي 

٢٠٢٠كانون الثاني ١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
أرصدة لدى البنك المركزي  

٥٬٣٠٩٬٢٠٢---٥٬٣٠٩٬٢٠٢العراقي 
مستحق من المصارف 

١١٬٨٤٥٬٢٦٠١١٬٨٤٥٬٢٩٤--٣٤والمؤسسات المالية األخرى 
٦٬٤٥٥٬٦٧٨-٤٬٧٢٧٬٦٨٠٦٨٥٬٦٠٦١٬٠٤٢٬٣٩٢تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٢٬٠٢٠٬٩٥٨---٢٬٠٢٠٬٩٥٨موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٢٨١٬١٢٨---٢٨١٬١٢٨وزارة المالية منمستحق 

١٠٩٬٨٦٩١٢٠٬٩٠٣٢٣٠٬٧٧٢--موجودات أخرى 
١٢٬٣٣٩٬٠٠٢٦٨٥٬٦٠٦١٬١٥٢٬٢٦١١١٬٩٦٦٬١٦٣٢٦٬١٤٣٬٠٣٢االجمالي

مخاطر السوق 

ت وأسعار األسهم،  هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمال
األسهم، ویتم مراقبة هذه المخاطر وفقًا لسياسات وإجراءات  وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار في  

.محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية

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



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٦ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
(تتمة)مخاطر السوق 

مخاطر أسعار الفائدة . ١

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

الدخل   قائمة  الموجودات  الموحدة تتمثل حساسية  احتسابها على  ویتم  واحدة،  المصرف لسنة  ربح  الفوائد على  بأسعار  الممكنة  المفترضة  التغيرات  بأثر 
إن أثر االنخفاض في سعر الفائدة یتوقع ان یكون مساویًا وعكس أثر .٢٠٢١كانون األول  ٣١والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  

: الزیادة الظاهر أدناه 

٢٠٢١٢٠٢٠
إیراد الفائدة صافيحساسيةإیراد الفائدة صافيحساسيةسعر الفائدة الزیادة في 

نقطة اساسالعملة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٠١٠٬٨٢٤١٠٬٩٣٥دوالر أمریكي 

١٠١٬١٧٨٥٠یورو

١٠٢٬٠٤٦٢٬٦٩٣دینار عراقي 

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

مخاطر العمالت . ٢

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

استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة. 

وقائمة التغيرات في حقوق  الموحدةفيما یلي جدول یبين أثر التغير الممكن في سعر صرف الدینار العراقي مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل
: مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة،الموحدةالملكية 

٢٠٢١كانون األول ٣١
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة 

٪العملة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٥١٣٧٬٣١٧١٣١دوالر أمریكي

-٥٦٢٧یورو
-٥١١٣أخرى 



للتجارة العراقي المصرف
الموحدةایضاحات حول القوائم المالية 

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٧ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
مخاطر السوق (تتمة)  

(تتمة)مخاطر العمالت . ٢

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) 
٥١٧٧٬٢٤٦١٣٢دوالر أمریكي

-٥٣٬٤١٨یورو
-)٤٧٢(٥أخرى 

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

األسهم مخاطر التغير في أسعار . ٣

،  یعمل المصرف  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم 
المقاسة بالقيمة  ات األسهماستثمار أغلبفي عدة مناطق جغرافية وقطاعات إقتصادیة،  في االسهمعلى إدارة هذه المخاطر عن طریق تنویع االستثمارات

لألوراق المالية. ناسداك التي یملكها المصرف مدرجة في سوق العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

٢٠٢٠كانون األول ٢٠٢١٣١كانون األول ٣١
األثر على حقوق الملكيةاألثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشر 

٪المؤشر
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٢٦٢٦ناسداك
١٢٩٢٩العراق

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



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٨ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
مخاطر السوق (تتمة) 

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

كانون األول ٣١
أقل من شهر ٢٠٢١

٣من شهر إلى  
أشهر 

٦–٣من  
أشهـــر

أشهر ٦مـن  
أكثر من سنة شهر ١٢إلى  

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)

دات: الموجو 
نقد وأرصدة لدى البنك 

٣٬٠٨٨٬٠٠٠٤٬٠٣٥٬٠٥١٧٬١٢٣٬٠٥١----العراقي المركزي
المصارف مستحق من 

٣٬٣١٠٬٥٥٠١٢٬٢٤١٬٧٤١--٣٬٥٠٢٬٣٣٦٥٬٣٠٣٬٨٧٧١٢٤٬٩٧٨األخرى ماليةالمؤسسات  الو 
٥٬٤٨٣٬٠٨٧-٣٬٧٤١١٬٥٠٩٬٢٢٥٤٬٥٥٩٥٧٬٥٤٦٣٬٩٠٨٬٠١٦تسهيالت ائتمانية مباشرة 
موجودات مالية بالكلفة 

٧١٨٬٢٤٤-٤٢٣٬٣٢٨٢٩٤٬٩١٦---المطفأة
بالقيمة موجودات مالية 

األرباح خاللمن العادلة
١٬٩٨٩٬٩٢٣١٬٩٨٩٬٩٢٣-----والخسائر 

موجودات مالية بالقيمة 
الدخل العادلة من خالل  

٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤-----الشامل اَالخر 
٢٤٬٢٩٥٢٤٬٢٩٥-----استثمارات في شركة حليفة 

٧٥٥٬٨١٥٧٥٥٬٨١٥-----وزارة المالية من مستحق  
٤٠٬٠٧٣٤٠٬٠٧٣-----ممتلكات ومعدات 

٢٬٥٦١٢٬٥٦١-----موجودات غير ملموسة 
٦٢٠٬٠٧٩٦٢٠٬٠٧٩-----موجودات أخرى 

٣٬٥٠٦٬٠٧٧٦٬٨١٣٬١٠٢١٢٩٬٥٣٧٤٨٠٬٨٧٤٧٬٢٩٠٬٩٣٢١٠٬٧٨٣٬٩١١٢٩٬٠٠٤٬٤٣٣وع الموجودات مجم
طلوبات:الم

مستحق للمصارف 
٩١٬٠١٩٢٠٨٬٨٠٧-٣٧٬٢٧٦١٬٩٨٦٧٨٬٥٢٦-والمؤسسات المالية األخرى 

١٬١٢٠٧٬٤١٩٢٣٬٨٨٧٨١٠٬٥٣٤١٦١١٦٬٤٨١٬٢٤٨١٧٬٣٢٤٬٣٦٩ودائع عمالء
٥٦٠٬٦٢٦١٬٠٤٧٬٤١٨٦٩٨٬٦٧٠٨٢٧٬٨٥٩٤٬٥٠٨٬١٧٣٣٨١٬٠٩٨٨٬٠٢٣٬٨٤٤تأمينات نقدیة 

٢٧٬٩٢٥٢٤٣٬٠٢٤٢٧٠٬٩٤٩----مطلوبات أخرى 
٥٦١٬٧٤٦١٬٠٩٢٬١١٣٧٢٤٬٥٤٣١٬٧١٦٬٩١٩٤٬٥٣٦٬٢٥٩١٧٬١٩٦٬٣٨٩٢٥٬٨٢٧٬٩٦٩وع المطلوبات مجم
٣٬١٧٦٬٤٦٤)٦٬٤١٢٬٤٧٨(٢٬٧٥٤٬٦٧٣)١٬٢٣٦٬٠٤٥()٥٩٥٬٠٠٦(٢٬٩٤٤٬٣٣١٥٬٧٢٠٬٩٨٩ة إعادة تسعير الفائدة فجو 

٢٠٢٠كانون األول  ٣١
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
امریكي دوالر  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٣٬٥٣١٬٢١٢١٬٥٩٨٬٦٨٧١٧٩٬٩٣٢٨٣٦٬٦٢٢٨٬٧٩٠٬٩٢٤١٠٬٣٣٥٬٠٩٢٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩مجموع الموجودات 

٤٩٩٬٤٠٩٩٠٢٬٩١١٥٨٠٬٤٢٢١٬٠٦٣٬٣٠٢٤٬٢٧٨٬٠٩٠١٤٬٩٨٨٬٦٣٦٢٢٬٣١٢٬٧٧٠وع المطلوبات مجم
٢٬٩٥٩٬٦٩٩)٤٬٦٥٣٬٥٤٤(٤٬٥١٢٬٨٣٤)٢٢٦٬٦٨٠()٤٠٠٬٤٩٠(٣٬٠٣١٬٨٠٣٦٩٥٬٧٧٦ادة تسعير الفائدة عة إفجو 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٥٩ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
مخاطر السوق (تتمة)

التركز في مخاطر العمالت األجنبية. ٥
٢٠٢١كانون األول  ٣١

مجموعاخرى فرنك سویسري جنيه إسترليني یورو دینار عراقي دوالر أمریكي 
- - الموجودات

١٬٤٨٧٬١٧٧٥٬٦٣٠٬٧١٧٤٬١٣٢١٬٠٢٥٣٢٥٤٬٨٨٧٧٬١٢٣٬٠٥١العراقينقد وأرصدة لدى البنك المركزي
ــــات   ــــســـ ــــارف والمؤســـ ـــتحق من المصـــ مســــ

١٢٬٢٤١٬٧٤١- - ١٠٬٦٤٤٬٩٠٦٢٨١٬٥٨١٬٤٤٩١٠٬١٤٦المالية األخرى 
٥٬٤٨٣٬٠٨٧- - - ٤٬٤٣٨٬٦٥٠١٬٠٢٢٬٩٠١٢١٬٥٣٦تسهيالت ائتمانية مباشرة
٧١٨٬٢٤٤- - - -٦٤٩٬٤٤٠٦٨٬٨٠٤موجودات بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
١٬٩٨٩٬٩٢٣- - - --١٬٩٨٩٬٩٢٣األرباح والخسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
٥٬٥٦٤- - - ٢٬٦١٩٢٬٨٩٩٤٦الشامل االخرالدخل 

٢٤٬٢٩٥- - - - ٢٤٬٢٩٥-استثمارات في شركات حليفة
٧٥٥٬٨١٥- - - - ٦٥٥٬٨٩٣٩٩٬٩٢٢وزارة الماليةمنمستحق  

٤٠٬٠٧٣- - - - ٤٠٬٠٧٣-ممتلكات ومعدات
٢٬٥٦١- - - - ٢٬٥٦١-موجودات غير ملموسة

١٣٦٢٠٬٠٧٩- ٥٤٩٬٤١٨٢٣٬٢٦٢٣٧٬٢٧٦١٠٬١١٠موجودات أخرى
٢٠٬٤١٨٬٠٢٦٦٬٩١٥٬٤٦٢١٬٦٤٤٬٤٣٩٢١٬٢٨١٣٢٥٤٬٩٠٠٢٩٬٠٠٤٬٤٣٣اجمالي الموجودات

المطلوبات 
ــســــات المالية  مســــتحق للمصــــارف والمؤســ

٢٠٨٬٨٠٧- - - ٤٣٬٢٣٩١٦٤٬٧٧٢٧٩٦األخرى
١٧٬٣٢٤٬٣٦٩- - ١٠٬٠٩١٬٨٥٩٦٬٠٦١٬٤٩٥١٬١٧٠٬٧٧٦٢٣٩ودائع عمالء
٧٬٤٦٨٬٤٨٥٧٤٬٩٤٦٤٥٦٬٤٠١٢١٬٢٨٤٩٩١١٬٧٣٧٨٬٠٢٣٬٨٤٤تأمينات نقدیة

٢٧٠٬٩٤٩- - - ٦٥٬٤٩٣٢٠١٬٥٣٨٣٬٩١٨مطلوبات أخرى
١٧٬٦٦٩٬٠٧٦٦٬٥٠٢٬٧٥١١٬٦٣١٬٨٩١٢١٬٥٢٣٩٩١١٬٧٣٧٢٥٬٨٢٧٬٩٦٩إجمالي المطلوبات

صــافي التركز داخل قائمة المركز المالي
٣٬١٦٣٣٬١٧٦٬٤٦٤)٦٦٦()٢٤٢(٢٬٧٤٨٬٩٥٠٤١٢٬٧١١١٢٬٥٤٨الموحدة

٢٠٢٠كانون األول ٣١
مجموع اخرى فرنك سویسريجنيه استرليني یورو دینار عراقي دوالر أمریكي 

١٩٬٠٣١٬١٢٩٥٬٦٣٨٬٨٠٢٥٧٢٬١٥٨٢٥٬١٧٦١٬٤٧١٣٬٧٣٣٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩موجوداتاجمالي ال
١٥٬٤٨٣٬٥٧٨٦٬٢٨٥٬٥٨١٥٠٣٬٧٩٣٢٦٬١٠٥١٣٬٥٩٩١١٤٢٢٬٣١٢٬٧٧٠إجمالي المطلوبات

صـــافي التركز داخل قائمة المركز المالي 
٣٬٦١٩٢٬٩٥٩٬٦٩٩)١٢٬١٢٨()٩٢٩(٦٨٬٣٦٥)٦٤٦٬٧٧٩(٣٬٥٤٧٬٥٥١الموحدة

٢٠٢٠كانون الثاني ١
مجموع اخرى فرنك سویسريجنيه استرليني یورو دینار عراقي دوالر أمریكي 

١٩٬٩٦٦٬٢٣٣٧٬٦٣٨٬٨٨٢٨٤٠٬٩٧١٢٤٬٦٣١١٤٬٢٣٥٣٬٩٥٢٢٨٬٤٨٨٬٩٠٤اجمالي الموجودات
١٩٬٢٤١٬١٢١٥٬١٦٤٬٠٠٢٦٦٠٬٤٩٧٢٦٬٥٤٥١٤٬٢٥٢١٠٨٢٥٬١٠٦٬٥٢٥المطلوباتإجمالي 

صافي التركز داخل قائمة 
٣٬٨٤٤٣٬٣٨٢٬٣٧٩)١٧()١٬٩١٤(٧٢٥٬١١٢٢٬٤٧٤٬٨٨٠١٨٠٬٤٧٤الموحدةالمركز المالي



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٦٠ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
مخاطر السيولة 

أو تمویل نشاطاته دون تحمل تكاليف أو  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير التمویل الالزم لتأدیة التزاماته في تواریخ استحقاقها،  
خسائر إضافية. تم المصادقة على سياسة السيولة من قبل مجلس إدارة المصرف. 

والمطلوبات یتم تنفيذها   والمطابقة بين تواریخ  إن سياسة إدارة الموجودات  مصادر التمویل  تنویع  والمطلوبات والتي تعمل على  من قبل لجنة الموجودات 
باإلضافة المحافظة على احتياطيات كافية من النقد، معادل النقد واالستثمارات لغرض المتاجرة لمواجهة مخاطر السيولة. االستحقاق

: الموحدةلمخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاریخ القوائم الماليةأوًال: یلخص الجدول أدناه توزیع المطلوبات (غير ا 

كانون االول ٣١
أقل من شهر ٢٠٢١

٣من شهر إلى  
شهــور 

٦الى  ٣من  
أشهـــر

أشهر ٦مـن  
شهر ١٢حتى  

من سنة واحد 
المجمـوعستحقاق ا بدون سنوات ٥حتى  

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)

المطلوبات : 
مستحق للمصارف 
والمؤسسات المالية 

٩١٬٠١٩٢٠٨٬٨٠٧-٣٧٬٢٧٦١٬٩٨٦٧٨٬٥٢٦-األخرى 
١٬١٢٠٧٬٤١٩٢٣٬٨٨٧٨١٠٬٥٣٤١٦١١٦٬٤٨١٬٢٤٨١٧٬٣٢٤٬٣٦٩ودائع عمالء
٥٦٠٬٦٢٦١٬٠٤٧٬٤١٨٦٩٨٬٦٧٠٨٢٧٬٨٥٩٤٬٥٠٨٬١٧٣٣٨١٬٠٩٨٨٬٠٢٣٬٨٤٤تأمينات نقدیة 

٢٧٬٩٢٥٢٤٣٬٠٢٤٢٧٠٬٩٤٩----مطلوبات أخرى 
٥٦١٬٧٤٦١٬٠٩٢٬١١٣٧٢٤٬٥٤٣١٬٧١٦٬٩١٩٤٬٥٣٦٬٢٥٩١٧٬١٩٦٬٣٨٩٢٥٬٨٢٧٬٩٦٩اجمالي المطلوبات 
٣٬٥٠٦٬٠٧٧٦٬٨١٣٬١٠٢١٢٩٬٥٣٧٤٨٠٬٨٧٤٧٬٢٩٠٬٩٣٢١٠٬٧٨٣٬٩١١٢٩٬٠٠٤٬٤٣٣اجمالي الموجودات 

كانون االول ٣١
أقل من شهر ٢٠٢٠

٣من شهر إلى  
شهــور 

٦الى ٣من 
أشهـــر 

أشهر ٦مـن  
شهر ١٢حتى 

من سنة واحد حتى 
سنوات ٥

بدون 
المجمـوع ستحقاقا

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 

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 

١٠٬٢٤٢١٩٢٬٥١١٢٠٢٬٧٥٣- - - - مطلوبات أخرى 
٤٩٩٬٤٠٩٩٠٢٬٩١١٥٨٠٬٤٢٢١٬٠٦٣٬٣٠٢٤٬٢٧٨٬٠٩٠١٤٬٩٨٨٬٦٣٦٢٢٬٣١٢٬٧٧٠المطلوبات اجمالي
٣٬٥٣١٬٢١٢١٬٥٩٨٬٦٨٧١٧٩٬٩٣٢٨٣٦٬٦٢٢٨٬٧٩٠٬٩٢٤١٠٬٣٣٥٬٠٩٢٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩الموجودات اجمالي



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٦١ -

إدارة المخاطر (تتمة).٢٧
(تتمة)مخاطر السيولة

كانون الثاني ١
أقل من شهر ٢٠٢٠

٣من شهر إلى  
شهــور 

٦الى ٣من 
أشهـــر 

أشهر ٦مـن  
شهر ١٢حتى 

من سنة واحد 
سنوات ٥حتى 

بدون 
المجمـوع ستحقاقا

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)

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 

٤٬٣٤٥٢٧٣٬٥٣٣٢٧٧٬٨٧٨- - - - مطلوبات أخرى 
٤٣٦٬٦٥٠٢٬٠٥٣٬٨٨٣١٬٢٩٠٬٦٠٤١٬٤٥٤٬٤٥٤٥٬٠٤١٬٤٠٨١٤٬٨٢٩٬٥٢٦٢٥٬١٠٦٬٥٢٥اجمالي المطلوبات 
٨٬١٠٠٬٧٤٨١٬٩٨٥٬٨٧٧٧٠١٬٩٤٦٧١٤٬٤٧٩٨٬٧٢٩٬٥٤٠٨٬٢٥٦٬٣١٤٢٨٬٤٨٨٬٩٠٤اجمالي الموجودات 

بنود خارج المركز المالي 

٢٠٢١كانون األول ٣١

المجموع اكثر من سنةلغایة سنة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
١٬٣٢٤٬٣٨٤٨٢٤٬٨٢٥٢٬١٤٩٬٢٠٩خطابات الضمان 
٣٬٧٠٩٬٩٤١٤٬٥٨٥٬١٠٥٨٬٢٩٥٬٠٤٦إعتمادات مستندیة 

٥٬٠٣٤٬٣٢٥٥٬٤٠٩٬٩٣٠١٠٬٤٤٤٬٢٥٥

٢٠٢٠كانون األول ٣١

المجموع اكثر من سنةلغایة سنة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
امریكي دوالر  

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

٩٢٧٬٠٨٨٩٬٨٧٣٬١٥١١٠٬٨٠٠٬٢٣٩

٢٠٢٠كانون الثاني ١

المجموع اكثر من سنةلغایة سنة
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
امریكي دوالر  

(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
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٦٢ -

والمطلوبات تحليل استحقاقات الموجودات .٢٨
للفترة المتوقعة الستردادها أو تسویتها: وفقاً یبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات  

المجمــوع أكثر من سنةلغایة سنة ٢٠٢١كانون األول ٣١

الموجودات: 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
٤٬٠٣٥٬٠٥١٣٬٠٨٨٬٠٠٠٧٬١٢٣٬٠٥١العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

٨٬٩٣١٬١٩١٣٬٣١٠٬٥٥٠١٢٬٢٤١٬٧٤١األخرى والمؤسسات المالية المصارف مستحق من
١٬٥٧٥٬٠٧١٣٬٩٠٨٬٠١٦٥٬٤٨٣٬٠٨٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٤٢٣٬٣٢٨٢٩٤٬٩١٦٧١٨٬٢٤٤بالكلفة المطفأة موجودات مالية 
١٬٩٨٩٬٩٢٣-١٬٩٨٩٬٩٢٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

٥٬٥٦٤٥٬٥٦٤-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٢٤٬٢٩٥٢٤٬٢٩٥-استثمارات في شركات حليفة 

٧٥٥٬٨١٥٧٥٥٬٨١٥-وزارة المالية منمستحق 
٤٠٬٠٧٣٤٠٬٠٧٣-ممتلكات ومعدات 

٢٬٥٦١٢٬٥٦١-موجودات غير ملموسة 
٦١٦٬٨٩٧٣٬١٨٢٦٢٠٬٠٧٩موجودات أخرى 

١٧٬٥٧١٬٤٦١١١٬٤٣٢٬٩٧٢٢٩٬٠٠٤٬٤٣٣مجموع الموجودات 

المطلوبات: 
٢٠٨٬٨٠٧-٢٠٨٬٨٠٧األخرى والمؤسسات الماليةللمصارف مستحق

١٧٬٣٢٤٬٢٠٨١٦١١٧٬٣٢٤٬٣٦٩ودائع العمالء 
٣٬٥١٥٬٦٧١٤٬٥٠٨٬١٧٣٨٬٠٢٣٬٨٤٤تأمينات نقدیة 

٢٤٣٬٠٢٤٢٧٬٩٢٥٢٧٠٬٩٤٩مطلوبات أخرى 
٢١٬٢٩١٬٧١٠٤٬٥٣٦٬٢٥٩٢٥٬٨٢٧٬٩٦٩مجموع المطلوبات

٦٬٨٩٦٬٧١٣٣٬١٧٦٬٤٦٤) ٣٬٧٢٠٬٢٤٩(الصافي 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٦٣ -

(تتمة) تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات.٢٨

المجمــوعأكثر من سنةلغایة سنة٢٠٢٠كانون األول ٣١

الموجودات: 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

٢٬٠٣٢٬٠٧٦٣٬٠٩٠٬٦٤٨٥٬١٢٢٬٧٢٤العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
٨٬١٤٠٬٦١٧-٨٬١٤٠٬٦١٧األخرى والمؤسسات المالية المصارف مستحق من

٣٧٧٬٤٦٠٥٬٤٩٦٬٩٣١٥٬٨٧٤٬٣٩١تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٦٨٥٬١٧٣١٩٩٬٥٥٤٨٨٤٬٧٢٧موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

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

١٦٬٥١٢١٦٬٥١٢-استثمارات في شركات حليفة 
٧٢٣٬٣٥٨-٧٢٣٬٣٥٨وزارة المالية منمستحق 

٤٢٬٠٠٧٤٢٬٠٠٧-ممتلكات ومعدات 
٣٬١٠٨٣٬١٠٨-موجودات غير ملموسة 

٥٤٨٬٣٣٧٣٬٧٩١٥٥٢٬١٢٨موجودات أخرى 
١٦٬٤١٤٬٣٥٤٨٬٨٥٨٬١١٥٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩مجموع الموجودات 

المطلوبات:

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

١٩٢٬٥١١١٠٬٢٤٢٢٠٢٬٧٥٣مطلوبات أخرى 
١٨٬٠٣٤٬٦٨٠٤٬٢٧٨٬٠٩٠٢٢٬٣١٢٬٧٧٠مجموع المطلوبات 

٤٬٥٨٠٬٠٢٥٢٬٩٥٩٬٦٩٩) ١٬٦٢٠٬٣٢٦(الصافي 



للتجارة العراقي المصرف
ایضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١كانون االول٣١

- ٦٤ -

والمطلوبات (تتمة) تحليل استحقاقات الموجودات .٢٨

المجمــوعأكثر من سنةلغایة سنة٢٠٢٠كانون الثاني ١

الموجودات: 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
١٬٦٨٩٬٧٣٧٣٬٧٢٦٬٤١٥٥٬٤١٦٬١٥٢العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

١١٬٨٤٥٬٢٩٤-١١٬٨٤٥٬٢٩٤األخرى والمؤسسات المالية المصارف مستحق من
١٬٥١٥٬٢٣٩٤٬٩٤٠٬٤٣٩٦٬٤٥٥٬٦٧٨تسهيالت ائتمانية مباشرة 

١٬٦٩٢٬٠٣٥٣٢٨٬٩٢٣٢٬٠٢٠٬٩٥٨موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٢٬١٧١٬٩١٦-٢٬١٧١٬٩١٦والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

٢٬٣٥٦٢٬٣٥٦-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٢٨١٬١٢٨-٢٨١٬١٢٨وزارة المالية منمستحق 

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

٢٣٢٬٤٦٨٤٬٠٥٣٢٣٦٬٥٢١موجودات أخرى 
١٩٬٤٢٧٬٨١٧٩٬٠٦١٬٠٨٧٢٨٬٤٨٨٬٩٠٤مجموع الموجودات 

المطلوبات:

١٬٩٢٧٬٩٣٧-١٬٩٢٧٬٩٣٧األخرى والمؤسسات الماليةللمصارف مستحق
١٣٬٦٤٨٬٧٣٢-١٣٬٦٤٨٬٧٣٢ودائع العمالء 
٤٬٢١٤٬٩١٥٥٬٠٣٧٬٠٦٣٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة 

٢٧٣٬٥٣٣٤٬٣٤٥٢٧٧٬٨٧٨أخرى مطلوبات  
٢٠٬٠٦٥٬١١٧٥٬٠٤١٬٤٠٨٢٥٬١٠٦٬٥٢٥مجموع المطلوبات 

٤٬٠١٩٬٦٧٩٣٬٣٨٢٬٣٧٩)٦٣٧٬٣٠٠(الصافي 
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حسب التوزیع الجغرافي اإلیراداتالموجودات والمطلوبات و .٢٩

للمصرف حسب الرقعة الجغرافية: والموجودات والمطلوباتاإلیراداتاه یبين الجدول أدن

المجموع خارج العراقالعراق
٢٠٢١األولكانون ٢٠٢١٣١األولكانون ٢٠٢١٣١األولكانون ٣١

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات)

٣٦٥٬٢٦١١٧٣٬٥١٥٥٣٨٬٧٧٦اإلیرادات 
١٤٬٠٧١٬٤٦٠١٤٬٩٣٢٬٩٧٣٢٩٬٠٠٤٬٤٣٣مجموع الموجودات 
١٨٬٣٠٤٬٥٨٨٧٬٥٢٣٬٣٨١٢٥٬٨٢٧٬٩٦٩مجموع المطلوبات 

المجموع خارج العراق العراق 
٢٠٢٠األول كانون ٢٠٢٠٣١األول كانون ٢٠٢٠٣١األول كانون ٣١

امریكي دوالر  
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

دوالر امریكي 
(بآالف الدوالرات) 

١٬١٧٧٬٤٠٣٢٤٠٬٣٢٨١٬٤١٧٬٧٣١اإلیرادات 
١٢٬٥١٨٬٩٢٠١٢٬٧٥٣٬٥٤٩٢٥٬٢٧٢٬٤٦٩مجموع الموجودات 
١٥٬٤٠٤٬٨٢٦٦٬٩٠٧٬٩٤٤٢٢٬٣١٢٬٧٧٠مجموع المطلوبات 

العادلة لألدوات الماليةالقيمة .٣٠
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 أو بشكل غير مباشر.المستوى الثاني:

العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق یمكن مالحظتها. تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمةالمستوى الثالث:

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمصرف العراقي للتجارة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:)أ 

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

القيمة العادلة
مریكي أدوالر  

(بآالف الدوالرات)

٢٠٢٠الثاني كانون  ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول  ٣١
مستوى القيمة 

العادلة
طریقة التقييم والمدخالت 

المستخدمة 
موجودات المالية بالقيمة العادلة 

صافي قيمة الموجودات المستوى الثاني ١٬٩٨٩٬٩٢٣٣٬٩٠٧٬٣٣٣٢٬١٧١٬٩١٦من خالل األرباح والخسائر 
موجودات المالية بالقيمة العادلة 

األسعار المعلنة في األسواق المالية المستوى األول ٢٬٦١٧٢٬٦٤١٢٬٢٨٨اآلخر من خالل الدخل الشامل  
موجودات المالية بالقيمة العادلة 
بالمقارنة مع أدوات مالية مشابهة المستوى الثاني ٢٬٩٤٧٢٬٩٢٣٦٨من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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(تتمة) العادلة لألدوات الماليةالقيمة .٣٠

القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمصرف وغير المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر: ) ب

٢٠٢٠الثاني  كانون ٢٠٢٠١كانون االول  ٢٠٢١٣١االول  كانون  ٣١
اجمالي القيمة 

الدفتریة 
اجمالي القيمة  

العادلة 
اجمالي القيمة 

الدفتریة 
اجمالي القيمة  

العادلة 
اجمالي القيمة  

الدفتریة 
اجمالي القيمة  

العادلة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
مستوى القيمة  

العادلة 
موجودات مالية غير محددة بالقيمة 

العادلة
المستوى الثاني ٧٬١٢٣٬٠٥١٧٬١٢٣٬٠٥١٥٬١٢٢٬٧٢٤٥٬١٢٢٬٧٢٤٥٬٤١٦٬١٥٢٥٬٤١٦٬١٥٢العراقي نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

والمؤسسات المالية المصارف مستحق من 
المستوى الثاني ١٢٬٢٤١٬٧٤١١٢٬٢٤١٬٧٤١٨٬١٤٠٬٦١٧٨٬١٤٠٬٦١٧١١٬٨٤٥٬٢٩٤١١٬٨٤٥٬٢٩٤األخرى 

المستوى الثاني ٥٬٤٨٣٬٠٨٧٥٬٤٨٣٬٠٨٧٥٬٨٧٤٬٣٩١٥٬٨٧٤٬٣٩١٦٬٤٥٥٬٦٧٨٦٬٤٥٥٬٦٧٨تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٧١٨٬٢٤٤٧٥٠٬٥٧٩٨٨٤٬٧٢٧٩٠١٬٦٩٢٢٬٠٢٠٬٩٥٨٢٬٠٢٧٬٢٨٢موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
المستوى األول 

والثاني 
٢٥٬٥٦٦٬١٢٣٢٥٬٥٩٨٬٤٥٨٢٠٬٠٢٢٬٤٥٩٢٠٬٠٣٩٬٤٢٤٢٥٬٧٣٨٬٠٨٢٢٥٬٧٤٤٬٤٠٦

مالية غير محددة بالقيمة مطلوبات
العادلة

مالية المؤسسات  الو مستحق للمصارف
المستوى الثاني ٢٠٨٬٨٠٧٢٠٨٬٨٠٧١٠٩٬٤٣٥١٠٩٬٤٣٥١٬٩٢٧٬٩٣٧١٬٩٢٧٬٩٣٧خرى األ

المستوى الثاني ١٧٬٣٢٤٬٣٦٩١٧٬٣٢٤٬٣٦٩١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٤٬٧١٨٬٦٨٤١٣٬٦٤٨٬٧٣٢١٣٬٦٤٨٬٧٣٢ودائع العمالء 
المستوى الثاني ٨٬٠٢٣٬٨٤٤٨٬٠٢٣٬٨٤٤٧٬٢٨١٬٨٩٨٧٬٢٨١٬٨٩٨٩٬٢٥١٬٩٧٨٩٬٢٥١٬٩٧٨تأمينات نقدیة 

٢٥٬٥٥٧٬٠٢٠٢٥٬٥٥٧٬٠٢٠٢٢٬١١٠٬٠١٧٢٢٬١١٠٬٠١٧٢٤٬٨٢٨٬٦٤٧٢٤٬٨٢٨٬٦٤٧

رتباطات والتزامات محتملة  ا.٣١
إن إجمالي اإللتزامات والمطلوبات المحتملة هي كما یلي: 

٢٠٢٠الثانيكانون  ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي  

(بآالف الدوالرات) 
٢٬١٤٩٬٢٠٩١٬٨٩٤٬٦٥٢٢٬٧٧٤٬٦١٦خطابات ضمان 

٨٬٢٩٥٬٠٤٦٨٬٩٠٥٬٥٨٧١٠٬١٥٣٬٦٩٦إعتمادات مستندیة 
١٠٬٤٤٤٬٢٥٥١٠٬٨٠٠٬٢٣٩١٢٬٩٢٨٬٣١٢
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إدارة رأس المال .٣٢

٢٠٢٠كانون الثاني ٢٠٢٠١كانون االول ٢٠٢١٣١كانون االول٣١رأس المال كفایة 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات)
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
دوالر امریكي 

(بآالف الدوالرات) 
األساسيالمالرأسبنود
٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٣٤٦٬٨٨٢المالرأس

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

)٧١٬٠٥٨()٧٠٣٬٢٧١()٧٠٣٬٢٧١(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
٦٣٢٬٧١٧٤١٥٬٩٢٦٨٥٩٬٨٦٥أرباح مدورة 

٣٬١٧٣٬٨٥٧٢٬٩٥٧٬٠٦٦٣٬٣٨٠٬١٠٠األساسي المالرأسمجموع

رأس المال المساند 
١٬٢٩٩١٬٣١٢١٬١٣٥احتياطي تقييم إستثمارات 

١٬٠١٩٬٩٣٧٩٦٢٬٥٧٠٨٣٢٬٤٢٤تخصيصات عامة 
١٬٠٢١٬٢٣٦٩٦٣٬٨٨٢٨٣٣٬٥٥٩مجموع راس المال المساند 

٤٬١٩٥٬٠٩٣٣٬٩٢٠٬٩٤٨٤٬٢١٣٬٦٥٩مجموع راس المال االساسي والمساند 

٥٬٨٨٣٬٣٩٤٥٬٣٤٥٬٧٨٣٥٬٦٨٣٬٧٧٥مجموع الموجودات الخطرة المرجحة داخل المركز المالي  
٢٠٧٬٦٦٤٢٥٣٬٧٩٣١٬٠٨٥٬٥٥١مجموع الموجودات الخطرة المرجحة خارج المركز المالي 

٦٬٠٩١٬٠٥٨٥٬٥٩٩٬٥٧٦٦٬٧٦٩٬٣٢٦

٪ ٦٢٬٢٥٪ ٧٠٬٠٢٪ ٦٨٬٨٧نسبة كفایة راس المال  

والتي تتطلب أن ال تكون نسبة كفایة رأس  وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي ٢٠٢١كانون االول  ٣١كفایة رأس المال كما في  باحتساب قام المصرف  
. ٪١٢المال أقل من 

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية.٣٣
ألنشطته وقد یؤثر المصرف في المنطقة یزید من خطر ممارسة واالقتصادي . إن عدم استقرار الوضع السياسي  العراقأنشطته في المصرف أغلب یمارس  

سلبًا على أدائه. 

القضایا.٣٤
وبرأي اإلدارة ومحامي المصرف فإن المصرف  .٢٠٢١كانون األول  ٣١دوالر أمریكي كما في  مليون ٥٠٣تقدر بحوالي المصرفهنالك قضایا مقامة على  

. ٢٠٢١كانون األول ٣١كما في لن یتحمل أیة مبالغ تتجاوز المبالغ التي تم أخذها كمخصص 

١٩-تأثير تفشي جائحة كورونا كوفيد.٣٥
وما یرتبط بذلك من إجراءات الدعم االقتصادي وتدابير ١٩–يد  أخذ المصرف في االعتبار التأثير المحتمل لحاالت عدم اليقين الناتجة عن جائحة كوف

. ٢٠٢١كانون األول ٣١التخفيف من الحكومة والبنك المركزي في تقدیرها لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في 
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(تتمة) ١٩-تأثير تفشي جائحة كورونا كوفيد.٣٥

ئتمانيةال الزیادة الجوهریة في المخاطر ا

على حدوث انخفاض  ئتمانية أو وجود أدلة موضوعية االعتبار الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زیادة جوهریة في المخاطر  االفي  یأخذ المصرف
. ١٩–القيمة في ضوء وضع جائحة كوفيد 

جل أو الدائم؛ ألالتأثير الطویل اء من ناحية ال 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 •
جور؛ و ألفقدان الوظائف وخفض ا ئتمانية الناتجة عنالء زیادة جوهریة في المخاطر االالتجزئة لقطاعات معينة من العمتالومن المرجح أن تشهد تسهي•
بيانات موثوق بها. ئتمانية عندما تتوفر االت التعرضات الجوهریة للشركات بشكل فردي لتحدید الزیادة الجوهریة في المخاطر اال یتم تقييم ح•

ئتمانية المتوقعة. اله إلى خفض تصنيف مراحل بعض التعرضات وزیادة الخسائر االلقد أدى التقييم المذكور أع

قتصاد الكلي االعوامل 
االئتمانية المتوقعة. على  قتصاد الكلي وفي السيناریوهات المستخدمة لتحدید الخسائر االعتبار التقلبات التي شهدتها مجموعة عوامل  الفي اصرف أخذ الم

فتراضات التي انعكست من  البمراجعة بعض االمصرف  سریعة التطور، قام ١٩–ستمرار حالة عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد النظرا  وجه التحدید،  
بتطبيق احتمالية مرجحة عالية على السيناریو الصارم إلى جانب التوقعات المعدلة  المصرف  قتصاد الكلي. قام  البناء نظرة مستقبلية معقولة لبيئة االلخ

ج، ولذلك تم تطبيق مستوى عدم التيقن في السوق الحالية والناتجة عن الجائحة بشكل كامل في نتائج النماذیتم تسجيل أوجهالقتصاد الكلي. قد اللعوامل ا
ئتمانية الت زیادة جوهریة في مبلغ مخصص الخسائر اال ئتمانية المتوقعة. لقد نتج عن هذه التعدیالئتمان على تقدیرات الخسائر ااالأعلى من تقدیر خبير 

. ٢٠٢١كانون األول ٣١المتوقعة للسنة المنتهية في 

خرى ألالتأثيرات ا
دارة  إل على أفضل وجه تقييم اتمثل. ة قتصادیة الحالية على المبالغ المسجلة في القوائم المالية الموحدالالتأثير المحتمل للتقلبات اعتبار  الفي االمصرفأخذ

إعادة  المصرفواصل يقائمة على تقدیرنا، وبالتالي سقتصادیة غير المؤكدة المبالغ المسجلةالیزال تأثير البيئة اال حظتها. و الإلى معلومات یمكن ماستناداً 
تقييم وضعها وما یترتب عليها من تأثير بشكل منتظم. 

أرقام المقارنة.٣٦
لتتناسب مع تبویب القوائم المالية  ٢٠٢٠تم إعادة تبویب بعض أرقام القوائم المالية لعام  ،  ٢.٧في إیضاح  ة المذكور إعادة القياس والتصنيف  تعدیالت  باستثناء  
٣١أو حقوق الملكية كما في ٢٠٢٠األولكانون ٣١المنتهية في للسنةولم ینتج عن إعادة التبویب أي أثر على أرباح  ٢٠٢١كانون االول٣١كما في 

. ٢٠٢٠كانون األول 
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