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كلمة رئيس مجلس االدارة

حضرات السادة الضيوف الكرام ...

حضرات السادة المساهمين المحترمين...

بداية ارحب بكم اجمل ترحيب واضع بين ايديكم التقرير السنوي الذي يتضمن البيانات المالية والحسابات الختامية وتقرير 

لجنة المراجعة والتدقيق للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

لقد جاء التقرير منسجمًا مع القوانين واالنظمة وتعليمات البنك المركزي العراقي بما فيها قواعد الحوكمة المؤسسية . 

كما تبنى التقرير معايير االفصاح والشفافية في عرض تفاصيل النشاطات ومجمل العمليات باالضافة الى تلبية لمتطلبات 

المعايير الدولية للتقارير المالية من اجل تعزيز وتقوية المركز المالي للمصرف.

السادة المساهمون الكرام ...

اليخفى عليكم ان العام الماضي كان عامًا استثنائيًا في حجم التحديات التي فرضت نفسها على االقتصاد العالمي عمومًا 

بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي القت بظاللها على االقتصاد بصورة عامة ومن الطبيعي ان يتأثر القطاع المصرفي 

بذلك تأثرًا كبيرًا حيث شهد تباطًأ ملحوظًا في النمو واملنا كبير في ان يزول هذا الوباء وتصبح تحدياته جزءًا من الماضي.

على انه بالرغم من التحديات اال ان المصرف وألنه يتمتع بمركز مالي قوي استطاع تجاوز العقبات وحافظ على ودائع الزبائن 

الحرص للمحافظة على حقوق  التنفيذية كل  االدارة واالدارة  المخاطر وابدى مجلس  اذ تجنب كل  النظير  بشكل منقطع 

المساهمين وادارة الموجودات والمطلوبات بمهنية عالية وكفاءة فعالة كل ذلك اقترن بأستراتيجية الحفاظ على جودة 

الخدمات المصرفية.

لقد حرص المصرف على تجنب التركيز على الودائع ذات المبالغ الكبيرة والتزام باالحتفاظ بنسب سيولة عالية تتجاوز حتى 

النسب المححدة من قبل البنك المركزي العراقي وذلك لتفادي المخاطر بهدف ضمان حقوق المساهمين والمودعين على 

افضل وجه.

المخاطر سواء ما  التحكم والتعامل مع  المخاطر بحيث تكون قادرة على  ادارة  المصرف على تطوير منظومة  كما حرص 

تعلق منها بالسيولة او االئتمان بضمنها المخاطر التشغيلية اضافة الى المخاطر القانونية والرقابية وذلك للحفاظ على 

قوة المصرف وسمعته ومكانته.وقد سعى المصرف كذلك الى تطوير اجراءات الضبط الداخلي وتبنى نظامًا محكمًا العمال 

المراجعة الداخلية وتفعيل الحوكمة المؤسسية بما يؤدي الى ضمان استقالل المراجعة الداخلية .واولى البنك كذلك اولوية 

واهمية لتنمية وتطوير الموارد البشرية واالستمرار ببناء فريق قادر على العمل بمهنية وكفاءة عالية.

وفي الختام فأنني اعبر بأسمي وبأسم السادة اعضاء مجلس االدارة عن التقدير والعرفان للبنك المركزي العراقي وهيئة 

االوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات على دعمهم المستمر ولكم ولجميع عمالئنا خالص الشكر على ثقتهم ودعمهم 

المتواصل والشكر موصول كذلك لجميع منتسبي المصرف على جهودهم وتفانيهم في العمل. 

واهلل لي التوفيق

رئيس مجلس االدارة          

محمد علي راضي الجرجفجي
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حضرات السيدات والسادة

مساهمي المصرف الكرام 

المالية  للسنة  الختامية  وحساباته  المصرف  نشاط  عن  اإلدارة  لمجلس  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  نضع  أن  يسعدنا 

المنتهية في 2020/12/31. عماًل بأحكام المادتين )117( و )134( من قانون الشركات المرقم )21( لسنة 1997 المعدل والقاعدتين 

المحاسبيتين المرقمتين )6( و )10( الصادرتين عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق وأحكام قانون 

البنك المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 وقانون المصارف رقم )94( لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبهما.

اوال: نبذة تعريفية عن المصرف 

أسس مصرف االئتمان العراقي في عام 1998 برأس مال قدره )200( مليون دينار عراقي بموجب شهادة التأسيس المرقمة 

م/ش/6615 في 1998/7/25 وإجازة ممارسة الصيرفة في 1998/10/6 وتمكن من فتح أبوابه للعمل المصرفي في 1998/10/14.

ــنــســبــة ب الـــــدولـــــيـــــة  ــل  ــ ــوي ــمــ ــ ــت ــ ال ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ  % ــة 75  ــبـ ــسـ ــنـ بـ ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ ــت  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ ــك  ــ ــن ــ ب ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ ــذ  ــ ــن ــ  م

10 % من رأس مال المصرف في عام 2005، تبنى المصرف سياسة تتمثل في تعزيز موارده المالية وتطوير خدماته إسهامًا 

منه في تطوير اإلقتصاد العراقي من خالل تقديم الخدمات المتميزة ولمختلف األنشطة المصرفية والتجارية واإلستثمارية 

التي تدخل تحت أحكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. كما إستمر المصرف في سياسته التوسعية في جميع أقسامه 

وأنشطته بما يتفق مع السياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات النافذة.

إنخفضت نسبة  المال في حين  رأس  %( من  الوطني فاصبحت)84.3  الكويت  بنك  زادت نسبة مساهمة   2014 وخالل سنة 

مؤسسة التمويل الدولية  إلى ) 6.7 % (  وتم إنتخاب مجلس إدارة جديد.

حصلت موافقة الهيئة العامة بتاريخ 2012/6/29 على زيادة رأس مال المصــرف ليصبح )150( مليار دينار؛ وقد إكتملت إجراءات 

الزيادة بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 22735 في  2013/9/8 .

المنعقدة بتاريخ  المتخذ بجلستها  العامة للمصرف  العراقي وإستنادا إلى قرار الهيئة  المركزي  البنك  وتنفيذًا لتعليمات 

2013/10/1 بزيادة رأس مال المصرف من )150( مليار دينار إلى )250( مليار دينار, فقد بدأت إجراءات زيادة رأس المال بتاريخ 2013/12/1 

وإكتملت في أوائل شباط سنة 2014 بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 3421 والمؤرخ في 2014/2/6. 

وخالل سنة 2019 أصبحت نسبة مساهمة بنك الكويت الوطني )91.0 %( من رأس المال بعد شراء كامل حصة أسهم مؤسسة 

التمويل الدولية  البالغة 6.7 %

ثانيا:  نشاط و أهداف المصرف الرئيسية

العراقي بموجب قانونه رقم  المركزي  البنك  المصرفية واإلستثمارية والتمويلية بإشراف ورقابة  المصرف نشاطاته  يمارس 

)56( لسنة 2004 وقانون المصارف رقم )94( لسنة 2004 وتعليماتهما ؛ كما يمارس هذه النشاطات وفق قانون الشركات رقم 

)21( لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بموجبه. ويسعى المصرف إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي:
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الربحية: إن مصرفنا يسعى لتحقيق أكبر ربح ممكن من خالل الفوائد الدائنة على التسهيالت االئتمانية و العموالت أ 

التي يتقاضاها نتيجة الخدمات التي يقدمها إضافة إلى ما يحققه من عوائد العملة األجنبية وعوائد اإلستثمار.

للمودعين ب  السيولة  المحسوبة و توفير  المخاطرة غير  إجراءات تضمن عدم  ترافقه  األرباح  المصرف لتحقيق  أن سعي 

والوفاء بكل التزاماته تجاههم بيسر وسهولة.

يحرص المصرف على توفير أكبر قدر ممكن من األمان وذلك من خالل تجنب الدخول في المشروعات و اإلستثمارات ذات 	 

المخاطر المرتفعة.

أهم إنجازات المصرف خالل عام 2020

نقل فرع البصرة إلى المبنى الجديد في مدينة البصرة. 	

التعاقد لشراء مبنى اإلدارة العامة والفرع الرئيسي. 	

انتخاب مجلس ادارة جديد. 	

برنامج  	 على  الثابتة  الــمــوجــودات  اتمتة  عملية  انــجــاز 

متخصص بالموجدات الثابتة و االنتهاء من عملية جرد 

كافة موجودات المصرف.

ــن                                    	 ــائ ــزب ال بــرنــامــج جـــهـــاز تــنــظــيــم دور  ــراء ونـــصـــب  ــ شـ

)Q System( لجميع فروع المصرف.

و  	 الوظيفي  التسلسل  و  التنظيمي  الهيكل  مراجعة 

مع  يتناسب  بما  الدرجات  سلم  و  الوظيفية  المسميات 

المقاييس العالمية و واقع السوق العراقي و مقتضيات 

العمل.

	  Corporate Lending( فــحــص  عملية  مــن  االنــتــهــاء 

Module( على النظام المصرفي.

تطوير الخدمات المصرفية عبر األنترنت E-Banking  و  	

.Mobile banking application

المصرف  	 اقسام  لكافة  االجــراءات  و  السياسات  مراجعة 

متطلبات  مع  يتناسب  بما  وتحديثها  تطويرها  لغرض 

العمل.

تطوير بيئة العمل بمختلف األصعدة لتحفيز اإلنتاجية و  	

مستوى الخدمات المقدمة. 

جوانب من خطة المصرف خالل عام 2021

زبائن  	 إستقطاب  خــالل  من  المصرفية  الخدمات  تنويع 

الخدمات التجارية من الشركات الرصينة.

لغرض  	 المصرفية  العمليات  مراجعة  وحــدة  استحداث 

مــراقــبــة وتــدقــيــق كــافــة الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة وفــق 

السياسات و االجراءات و الصالحيات المعتمدة.

مشروع  	 و  الوطني  المقسم  مــشــروع  وإنــجــاز  متابعة 

المركزي مع  البنك  بالتحويالت في  الخاصة  األنظمة  ربط 

النظام المصرفي المستخدم في المصرف.

األلكتروني  	 الــدفــع  لخدمات  محلي  مـــزود  مــع  التعاقد 

مرخص من قبل البنك المركزي العراقي.

أتمام   	 البشرية لغرض  الموارد  بإدارة  برنامج خاص  شراء 

ألكتروني  نظام  على  البشرية  الــمــوارد  قسم  أنشطة 

حديث.  

الخاص  	  )Corporate Lending Module( برنامج  اطالق 

بقروض الشركات على النظام المصرفي.

شراء برنامج ارشفة الكترونية لغرض ارشفة كافة القيود  	

و المعامالت المصرفية و الوثائق ذات الصلة.

	  Disaster Recovery( ــروع  ــشـ مـ ــاز  ــجـ انـ و  ــتــعــاقــد  ال

الــمــركــزي الــبــنــك  متطلبات  وحــســب   )Data Center 

العراقي.

مراجعة السياسات الخاصة بالمنافع و اإلمتيازات المقدمة  	

لموظفينا بما يخلق فرص أفضل إلستقطاب المهارات و 

الكفاءات للمصرف.

 تطوير مبنى االدارة العامة و الفرع الرئيسي وباقي فروع 	

المصرف.

تفعيل نظام التواقيع األلكترونية للزبائن. 	

المستخدمة  	 غير  و  المملوكة  العقارات  بيع  و  تصفيت 

للعمل المصرفي.
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ثالثا:  مجلس االدارة و المساهمين: 
إجتمعت الهيئة العامة بتاريخ 2020/2/6 وتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة جديد و أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

:2020 /12/31

الخبرة التحصيل الدراسيالمنصباسماء االعضاءت
المصرفية

عدد االسهم كما 
في 2020-12-31

عضوية 
مجالس 

اخرى

رئيس مجلس محمد علي راضي الجرجفجي1
االدارة

بكالوريوس ادارة 
مجلس ادارة 41.425.479.850 سنوات اعمال

شركة زين

بنك الكويت الوطني2
نائب الرئيس

)ممثل عن بنك 
الكويت الوطني(

ماجستير ادارة 
227 مليار سهم33 سنةاعمال 

21100.000 سنةادارة اعمال عضونقوال ديمفري عبود3

21150.000.000 سنةدكتوراه في القانونعضواحسان ناجي حسن الصوفي4

82490.000 سنواتبكالوريوس هندسةعضوحسان رشيد سعيد الصفار5

8340.000 سنواتماجستير رياضياتعضواحمد معن هشام الطبقجلي6

ماجستير ادارة عضووليد جمال الدين السيوفي7
اعمال

22 سنة من 
1999 حتى 

استقالته
100.000

ماجستير ادارة عضوعمر حامد وهبي8
36100.000 سنةاعمال

ماجستير ادارة عضوطارق ابو بكر مراد غالب9
8100.000 سنواتاعمال

830.000.000 سنواتدكتوراه في القانونعضو احتياطعلي جواد محمد المياح10

عضو احتياطزيد عصام الصقر11
بكالوريوس في 

العلوم قسم 
التمويل

1450.000 سنة

عضو احتياطعلي نزار خليل12
بكالوريوس في 

العلوم قسم 
التمويل

1050.000 سنوات

عضو احتياطحسين هاشم فاخر13
بكالوريوس في 

تقنيات المعلومات 
والحوسبة

1450.000 سنة

ماجستير ادابعضو احتياطناصيف شهاب14
من 1984 

حتى 
استقالته

50.000

2550.000 سنةدكتوراه اقتصادعضو احتياطهيثم فاروق محمود15

بكالوريوس علوم عضو احتياطايمان صالح مهدي16
50.000ال توجدحاسبات

ماجستير اقتصاد عضو احتياطعبد االمير قحطان17
1350.000 سنةمالي

بكالوريوس علوم عضو احتياطهبة رياض عبد اهلل18
50.000ال توجدحاسبات
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جلسات المجلس: بلغ عدد جلسات المجلس ) 8 ( جلسات خالل سنة 2020 ، كما ان اعضاء المجلس ملتزمون بحضور كافة 

االجتماعات.

المصالح والمنافع المكتسبة من قبل اعضاء مجلس االدارة : التوجد مصالح ومنافع مكتسبة من قبل اعضاء مجلس 

االدارة.

أكبر خمسة مساهمين في المصرف :

نسبتها الى رأس المال %عدد االسهماالسمت

91.00 % 227,500,000,000بنـــــك الكويــــــــت الوطــني1

1.11 % 2,767,325,777       بان اياد سلمان عبدالوهاب2

0.80 % 1,991,337,112       اراس حبيب محمد كريم3

0.80 % 1,991,337,111       ياسر محمد عارف الكوفي4

0.75 % 1,875,000,000       حكمت قيس حكمت كبة5

94.5 %236,125,000,000المجموع

قانوني  	 فــي  الــــواردة  القانونية  المتطلبات  استيفاء 

المصارف رقم )94( لسنة 2004 وقانون الشركات رقم )21( 

لسنة 1997 وتعديالته

الخارجي  	 المدقق  ــدى  ل موظفًا  أو  شريكًا  يــكــون  ال  أن 

انتخابه  لتاريخ  السابقة  الثالث  السنوات  خالل  للمصرف 

عضوًا في المجلس، وأال تربطه بالشريك المسؤول عن 

عملية التدقيق صلة قرابة

أال يكون محاميًا أو مستشارًا قانونيًا للمصرف أو مدققًا  	

لحسابات المصرف.

أال يكون حاصاًل هو ، أو أية شركة هو عضو في مجلسها،  	

أو مالكًا لها ، أو مساهمًا رئيسًا فيها ، على ائتمان من 

 ، %( من رأسمال المصرف  المصرف تزيد نسبته على )5 

عن  قيمته  تزيد  المصرف  من  الئتمان  ضامنًا  يكون  وأال 

النسبة ذاتها.

المؤهالت  	 ذوي  مــن  المجلس  أعــضــاء  ثلثي  يــكــون   أن 

والشهادات الجامعية األولية،  والخبرة بالعمل المصرفي.

أن ال يكون عضوًا في مجلس إدارة أي مصرف آخر داخل  	

العراق أو مديرًا مفوضًا له أو مديرًا إقليميًا أو موظفًا فيه، 

ما لم يكن المصرف األخير تابعًا لذلك المصرف.

أن ال يكون عضوًا في مجالس أكثر من خمس شركات  	

بعضها،  فــي  الشخصية  بصفته   ، عــامــة  أو  مساهمة 

وبصفته ممثاًل لشخص اعتباري، في بعضها اآلخر.

مديرًا  	 أو  آخــر  مصرف  لــدى  موظفًا  أو  إداريـــًا  يكون  ال  أن 

مفوضًا لدى مصرف آخر.

المقيمين  	 غير  من  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون  أن  يجوز 

ومن غير العراقيين.

أن ال يكون موظفًا في المصرف أو أحد األطراف المرتبطة  	

به خالل السنوات الثالث السابقة.

أو  	 المجلس  أعضاء  من  بــأي  قرابة  صلة  أي  له  تكون  أال 

حتى  بهم  المرتبطة  ــراف  األطـ مــن  أي  أو  العليا  اإلدارة 

الدرجة الرابعة.

تختار الهيئة العامة أعضاء المجلس في ضوء مؤهالتهم، وخبراتهم، وتحدد أسس مكافآتهم كأعضاء في ضوء 

مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه وغير ذلك من مجاالت، وذلك على وفق الشروط اآلتية:
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أن ال يكون مساهمًا رئيسًا في المصرف أو من يمثله. 	

أن ال يملك بشكل مباشر أو غير مباشر )تشتمل على  	

عالقة(  ذات  أطراف  أو  المساهمين  العائلة  أفراد  ملكية 

أكثر من 5 % من أسهم أي شركة من أي نوع.

»لـــإدارة  	 الــمــبــادئ األســاســيــة  الــمــصــرف بتطبيق  يــقــوم 

ونظام  الرشيدة،  اإلدارة  »قواعد  في  ورد  كما  الرشيدة« 

الضبط الداخلي« الواردة في  التعليمات رقم )4( لسنة 

2010 . كما ان المصرف ملتزم بدليل الحوكمة والتعليمات 

العراقي اضافة  المركزي  البنك  الصادرة عن   والضوابط 

التي  واالجـــراءات  السياسات  المتضمنه  ــادات  االرشـ الــى 

يجب مراعاتها من قبل جميع العاملين في المصرف .

سياسة المصرف فيما يتعلق بدفع اتعاب ومكافأت اعضاء  	

مجلس ادارة المصرف ، حيث يتم ترشيح وانتخاب وانهاء 

خدمة اعضاء مجلس االدارة واالستفسار عن مؤهالتهم 

وخبراتهم وقدرتهم على اداء عملهم ومناقشة حجم 

المكافآت والحوافز المالية التي يتقاضاها اعضاء مجلس 

االدارة وكبار االداريين التنفيذيين ، اضافة الى حقهم في 

تقديم اي استفسار الى المجلس بشأن اي ممارسات غير 

مهنية.

السلوك  	 قــواعــد  ومــيــثــاق  ســيــاســات  المجلس  يعتمد 

المهني ويعممها على جميع الموظفين بحيث تتضمن 

كحد أدنى ما يأتي:

عدم استغالل أي من الموظفين معلومات داخلية في - 

المصرف لمصلحتهم   الشخصية.

ذوي -  األشــخــاص  مــع  التعامل  تنظم  وإجــــراءات  قــواعــد 

العالقة.

معالجة الحاالت التي قد تنشأ عنها تضارب المصالح.- 

المتقدميين  	 من  واجــوره  الخارجي  المدقق  ترشيح  يتم 

وتعرض  والتدقيق  المراجعة  لجنة  قبل  من  المدققين 

من  االكفئ  العامة  الهيئة  وتختار  العامة  الهيئة  على 

بينهم وتحدد اجورهم وفق الضوابط المهنية .

ــاك  انــظــمــة ضــبــط ورقـــابـــة داخــلــيــة لــلــمــصــرف يتم  	 هــن

بالتنسيق  الداخلي  المدقق  مراجعتها سنويا من قبل 

هذه  بمراجعة  الحسابات(  )مراقب  الخارجي  المدقق  مع 

األجتماعات  و  التدقيق  لجنة  أجتماع  خالل  من  االنظمة 

الدورية لمجلس االدارة .

االرهــاب  	 وتمويل  االمــوال  غسل  لمكافحة  مكتب  هناك 

مــرتــبــط بــالــمــجــلــس حــيــث يــتــولــى تــطــبــيــق ســيــاســات 

العمليات الخاصة ) Know Your Customer ( و المهمات 

المكتب باعداد  ، ويقوم  المترتبة على ذلك  الواجبات  و 

االجتماعات  في  وتقديمها  نشاطه  عن  الدورية  التقارير 

الدورية لمجلس االدارة .

	  Foreign ( ان المصرف ملتزم بمراقبة االمتثال الضريبي

.)Account Tax Compliance Act, FATCA

الرقابة  	 و  الضبط  انظمة  في  الضعف  مواطن  توجد  ال 

او  منع  امكانية  عدم  احتمال  الى  تــؤدي  التي  الداخلية 

الكشف عن بيان غير صحيح وذي اثر  جوهري .

يتم تقديم التقرير السنوي باللغة العربية الى مجلس  	

االدارة لالفصاح عن انشطة المصرف وعملياته .

هناك الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح  	

الفعال وتوفير معلومات ذات  االفصالح  وذلك من خالل 

داللة حول انشظة المصرف الصحالب المصالح ، من خالل 

التالي:

اجتماعات الهيئة العامه- 

التقرير السنوي وتقرير الحوكمة- 

تقارير ربع السنوية تحتوي على معلومات ماليه باالضافة - 

الى تقرير المجلس حول تداول اسهم المصرف ووضعه 

المالي خالل السنه

الموقع االلكتروني للمصرف- 

تقرير عن قسم عالقات المساهمين- 

الغير  	 االعــضــاء  اتــخــاذهــا مــن قبل  يتم  هــنــاك خــطــوات 

التنفيذيين في اطار التوصل الى اتفاق وفهم مشترك 

وعلى   – المصرف  بــاداء  الخاصة  المساهمين  كبار  ألراء 

وأية  المكافاءات  و  الترشيح  و  التدقيق  لجنتي  روســاء 

االجتماعات  حــضــور  المجلس  عــن  منبثقة  اخـــرى  لــجــان 

السنوية للهيئة العامة.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية  	

للمصرف و المعلومات الواردة في التقرير السنوي ، وعن 

كفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية.
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اعتمد مجلس اإلدارة سياسة وإجراءات لمعامالت األطراف  	

عن  للكشف  مــحــددة  قــواعــد  ــك  ذل فــي  بما  الصلة  ذو 

ومراجعتها  المالية  البيانات  في  كما  الصلة  ذو  األطراف 

من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة .

المالية  	 البيانات  أن  لضمان  خــطــوات  المجلس  يتخذ 

مجلس  دور  وان  لــلــمــصــرف،  الــفــعــلــي  األداء  تــعــكــس 

خالل  من  عليها  ويوافق  الفعليه  البيانات  يراجع  االدارة 

االجتماعات الدورية لمجلس االدارة .

المطلوب  	 األدنى  الحد  من  أكثر  السنوي  التقرير  يفصح 

في دليل حوكمة للمصارف وهو مقدم باللغتين العربية 

المهمة،  المالية  غير  المعلومات  ويشمل  واإلنجليزية، 

االستراتيجية،  األهـــداف  األعــمــال،  نموذ	  وصــف   ، الــرؤيــة 

أنشطة خلق القيم مقاييس األداء الرئيسية المستخدمة 

للتقدم في األنشطة غير المالية.

والتعليمات  	 القوانين  بجميع  ملتزم  االدارة  مجلس  ان 

والضوابط الصادرة عن البنك المركزي العراقي

مكافاءات اعضاء مجلس االدارة التي صرفت خالل عام 2020 :

مبلغ المكافآتالتفاصيلاسم العضوت

8,000,000مكافاءة اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/11/24احمد معن الطبقجلي1

8,000,000مكافاءة اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/11/24قاسم مجيد مصطفي2

8,000,000مكافاءة اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/11/24فؤاد مجيد مصطفى3

10,000,000مكافاءة اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/10/12باسل حسام الدين الضاحي4

34,000,000االجمالي



7 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

مجلس اإلدارة

أمين سر
 المجلس

المدير المفوض

لجنة التدقيق

لجنة تقنية 
المعلومات

لجنة إدارة 
المخاطر 

لجنة اإلستثمار

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة االئتمان

لجنة الحوكمة

أعضاء ومهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية:

إدارة  مجلس  قام  فقد  المركزي،  البنك  أصدرها  التي  المؤسسية  الحوكمة  تعليمات  في  الجديدة  التعديالت  ضوء  على 

لجنة  الحوكمة،  لجنة   ( الجديدة بحيث تكون كل من  الحوكمة  يتماشى مع تعليمات  بما  اللجان  بإعادة تشكيل  المصرف 

التدقيق، لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ( منبثقة من مجلس اإلدارة، أما ) لجنة االستثمار، لجنة االئتمان ولجنة 

تقنية المعلومات( فتكون منبثقة من اإلدارة التنفيذية.
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الحسابات(:  أ وتدقيق  مراجعة  لجنة   ( التدقيق  لجنة 

السيد   ( األعــضــاء  الــســادة  من  التدقيق  لجنة  تتشكل 

من  كل  عضوية  و  للجنة  الصفار رئيسا«  رشيد  حسان 

معن  احمد  والسيد  الصوفي  ناجي  إحــســان  الدكتور 

الطبقجلي (، عقدت اللجنة )2( إجتماعات خالل سنة 2020.

دورية اإلجتماعات

تعقد اللجنة 4 إجتماعات دورية في السنة في األقل أي  	

بمعدل مرة واحدة في األقل في كل ربع سنة أو وفق ما 

المسؤول  هو  اللجنة  رئيس  بأن  علمًا  الحاجة،  تقتضيه 

عن تحديد مواعيد اإلجتماعات بالتنسيق مع أمين السر.

اإلجــتــمــاع  مــع الــمــدقــق الــخــارجــي، والــمــدقــق الــداخــلــي،  	

غسل  مكافحة  ومــســؤول  اإلمــتــثــال،  إدارة  ومــســؤول 

األموال )4( مرات  على األقل في السنة، بدون حضور أي 

من أعضاء اإلدارة التنفيذية .

مهام اللجنة :

ومتابعة  . 1 الداخلي  التدقيق  كفاية  ومدى  ونتائج  نطاق 

المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره.

البيانات . 2 على  الجوهري  األثــر  ذات  المحاسبية  القضايا 

المالية للمصرف.

من . 3 الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  هيكل  مراجعة 

لجنة التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي في المصرف مرة 

واحدة على األقل سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

غسل . 4 ومكافحة  الدولية  للمعايير  اإلمتثال  من  التأكد 

حق  من  المصرف،  وعمليات  أنشطة  جميع  في  األمــوال 

أو  عمليات  أية  في  والتدقيق  والبحث  التحقيق  اللجنة 

إجراءات أو لوائح ترى أنها تؤثر على قوة وسالمة المصرف.

التوصية إلى مجلس اإلدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي . 5

للمصرف وإستحداث أو إلغاء التشكيالت التنظيمية أو 

التشكيالت  وإختصاصات هذه  وتحديد مهمات  دمجها 

وتعديلها.

الــمــوارد . 6 وضــع  حــول  التنفيذية  اإلدارة  تــقــاريــر  مــراجــعــة 

البشرية.

ومتابعة . 7 والتطوير  للتدريب  السنوية  الخطة  مراجعة 

تنفيذها.

بالتعيين . 8 المتعلقة  والتعليمات  السياسات  مراجعة 

موظفي  لجميع  الخدمة  وإنهاء  واإلستقالة،  والترقية 

أحكام  مراعاة  مع  التنفيذية  اإلدارة  فيهم  بما  المصرف 

القوانين النافذة.

إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة بعد إنتهاء كل . 9

ربع سنة مالية تقدمه إلى مجلس اإلدارة.

وعلى . 10 المحاسبية،  اإلجـــراءات  على  والموافقة  التدقيق 

خطة التدقيق السنوية، وعلى ضوابط المحاسبة.

حددتها . 11 التي  باإلفصاحات  المصرف  التزام  من  التأكد 

 International( الــمــالــي«  ــإبــالغ  ل الــدولــيــة  »الــمــعــايــيــر 

وتعليمات   ،)Financial Reporting Standards, IFRS

ذات  األخــرى  والتعليمات  والتشريعات  المركزي  البنك 

علم  على  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  يتأكد  وأن  العالقة، 

بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإبالغ المالي 

وغيرها من المعايير ذات العالقة.

مدى . 12 حــول  تقريرًا  للمصرف  السنوي  التقرير  تضمين 

يخص  فيما  الداخلية  والــرقــابــة  الضبط  أنظمة  كفاية 

يتضمن  بحيث   ،)Financial Reporting( المالي«  »اإلبالغ 

التقرير،كحد أدنى، ما يأتي:

مع  	 باالشتراك  الداخلي  المدقق  مسؤولية  توضح  فقرة 

اإلدارات التنفيذية عن وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية 

تلك  على  والمحافظة  المصرف  في  المالي  اإلبــالغ  حول 

األنظمة.

الداخلي  	 الــمــدقــق  قــام  الـــذي  العمل  ــار  إطـ حــول  فــقــرة 

أنظمة  فاعلية  مــدى  لتحديد  وتقييمه  بــاســتــخــدامــه، 

الضبط والرقابة الداخلية.

التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة  	

وعمليات المصرف.

التأكد من وجود مكتب لمكافحة غسل األموال وتمويل  	

سياسات  تطبيق  ويتولى  بالمجلس،  يرتبط  ــاب  اإلرهـ

 )Know Your Customer, KYC( الخاصة«  »العمليات 

والمهمات والواجبات المترتبة على ذلك، بما فيها ذلك 

قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية عن نشاطه. 

	  Foreign Account( »مراقبة »االمتثال الضريبي األمريكي

.)Tax Compliance Act, FATCA
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اإلفصاح عن مواطن الضعف في أنظمة الضبط والرقابة  	

أو  منع  أمكانية  عدم  احتمال  إلى  تــؤدي  التي  الداخلية 

الكشف عن بيان غير صحيح وذي أثر جوهري.

تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في فاعلية األنظمة - 

والرقابة الداخلية.

مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب . 13

ورفع  المصرف  على  المطبقة  واألنظمة  للقوانين  وفقًا 

المصرف  إتخاذ  من  والتأكد  المجلس،  إلى  بذلك  تقرير 

تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وفقًا لقانون مكافحة 

 2015 لسنة   )39( رقــم  اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال  غسل 

والتعليمات الصادرة بموجبه.

البنك . 14 إلــى  الــمــصــرف  يقدمها  الــتــي  الــتــقــاريــر  مــراجــعــة 

المركزي.

اإلدارة لإفصاح عن . 15 إلى مجلس  السنوي  التقرير  تقديم 

أنشطة المصرف وعملياته.

أية . 16 على  الحصول  صالحية  اللجنة  لــدى  تتوفر  أن  يجب 

معلومات من اإلدارة التنفيذية، ولها الحق في إستدعاء 

أي مدير لحضور أي من إجتماعاتها دون أن يكون لهم 

صفة عضوية اللجنة، على أن يكون ذلك منصوصًا عليه 

في ميثاق التدقيق الداخلي. 

مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ . 17

بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية، أو أية أمور 

للتحقيق  الالزمة  الترتيبات  وجود  اللجنة  وتضمن  أخرى، 

نتائج  متابعة  من  والتأكد  الموظف  وحماية  المستقل 

التحقيق ومعالجتها بموضوعية.

مراجعة تقارير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.. 18

من . 19 والتعافي  األعمال  إستمرارية  برامج  تنفيذ  متابعة 

المعلومات  تقنية  لجنة  بالتنسيق مع  واألزمات  الكوارث 

واإلتصاالت.

من . 20 الفني  الدعم  االستشارات  على  الحصول  إمكانية 

وموافقة  بعلم  ذلــك  يــكــون  أن  على  خــارجــيــة  مــصــادر 

المجلس.

لجنة إدارة المخاطر:                                                                                      ب

الــواحــدة  السنة  فــي  اجتماعات  أربــع   )4( اللجنة  تعقد 

أي من  أو  اللجنة  رئيس  بناًء على طلب  أو  األقــل   على 

العضَوين اآلخَرين، ويجوز دعوة أي عضو من اإلدارة العليا 

المسائل  بعض  توضيح  أجــل  من  اجتماعاتها  لحضور 

استيضاحها. أهمية  اللجنة  تــرى  التي  والــمــوضــوعــات 

مهام اللجنة :

المخاطر . 1 ونــزعــة  المخاطر  إدارة  استراتيجية  مــراجــعــة 

وعرضها  وشاملة،   مناسبة  تكون  أن  على  بالمصرف، 

على مجلس اإلدارة لالعتماد.

مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها . 2

إلى مجلس اإلدارة لغرض المصادقة، فضاًل عن اإلشراف 

على تطبيق السياسة االئتمانية المقترحة من قبلهم.

المراجعة الدورية لسياسة  إدارة المخاطر المقترحة من . 3

بشأنها   التوصيات  وتقديم  للمصرف  العليا  اإلدارة  قبل 

على مجلس اإلدارة لالعتماد.

اإلشراف على  إجراءات اإلدارة العليا تجاه االلتزام بسياسات . 4

المخاطر المعتمدة. 

والحصول . 5 المخاطر  قسم  مدير  مع  المستمر  التواصل 

بالوضع  العالقة  األمــور ذات  تقارير دوريــة منه حول  على 

إضافة  المخاطر،  وثقافة  المصرف  في  للمخاطر  الحالي 

الموضوعة واية  بالحدود والسقوف  الخاصة  التقارير  إلى 

تجاوزات لها وخطط تجنب المخاطر.

مراقبة المخاطر االئتمانية التي يتحملها المصرف سواء  . 6

المستند  الــمــدخــل  أو  الــمــعــيــاري  بالمدخل  يتعلق  مــا 

ومخاطر  التشغيلية  والــمــخــاطــر  الــداخــلــي  للتصنيف 

الــواردة  السوق  وانضباط  اإلشرافية  والمراجعة  السوق 

في المقررات التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

المدير . 7 صالحية  تتجاوز  التي  االئتمانية  السقوف  تحديد 

المفوض أو المدير اإلقليمي.

السيولة . 8 مخاطر  تــفــادي  على  الــمــصــرف  قـــدرة  مــراقــبــة 

بموجب مقررات بازل )III( شاماًل ذلك معايير السيولة.

المنهجية . 9 وفــق  المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم 
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المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع مقررات 

لجنة بازل )II( وبازل )III( وأية معايير دولية أخرى .

السيولة  . 10 وإدارة  المال  رأس  استراتيجيات  على  اإلشــراف 

للتأكد  العالقة كافة  المخاطر  ذات  إدارة  واستراتيجيات 

من مدى توافقها مع إطار المخاطر المعتمد في المصرف.

اإلدارة . 11 من  المنبثقة  اللجان  من  الدورية  التقارير  تلقي 

المعلومات  تقنية  االســتــثــمــار،  ــتــمــان،  )االئ التنفيذية 

واالتصاالت(.

العائد . 12 حيث  مــن  االســتــثــمــاريــة  المحفظة  أداء  تقييم 

الداخلية  المصرف  باستثمارات  يتعلق  فيما  والمخاطرة 

والخارجية، والمتابعة المستمرة لمؤشرات وحركة أسواق 

رأس المال المحلية والخارجية.

التي . 13 النشاطات  عن  بالتخلي  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

تسبب مخاطر للمصرف ليس له قدرة على مواجهتها.

والتعليمات . 14 بــاألنــظــمــة  الــمــصــرف  الـــتـــزام  مــن  الــتــأكــد 

والسياسات المتعلقة  بإدارة المخاطر. 

من . 15 الفني  الدعم  االستشارات  على  الحصول  إمكانية 

وموافقة  بعلم  ذلــك  يــكــون  أن  على  خــارجــيــة  مــصــادر 

المجلس.

مراجعة السياسة االستثمارية وتقديم التوصيات بشأنها . 16

إلى مجلس اإلدارة للمصادقة، واإلشراف على تطبيقها.

المعتمدة من قبل مجلس . 17 السياسات  أن تشمل  يجب 

لها  يتعرض  قد  التي  للمخاطر  المقبولة  الحدود  اإلدارة 

الحدود مع مدى قدرة  تلك  اتساق  المصرف، مع ضــرورة 

المصرف على تقبل المخاطر ومدى مالئمة ذلك مع حجم 

رأس المال.

بقياس . 18 الخاصة  العمل  خطوات  مالئمة  استمرار  ضمان 

ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديالت عليها إذا 

لزم األمر وفقًا لتطورات السوق والبيئة التي يعمل فيها 

المصرف.

استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة . 19

وضمان  المخاطر  ومراقبة  متابعة  بعملية  يتعلق  فيما 

اإلدارة  إمداد  يتيح  بحيث  المعلومات  إدارة  نظام  كفاءة 

العليا بالمصرف ولجنة المخاطر والمجلس بتقارير دورية 

)شهرية على األقل( تعكس مدى التزام المصرف بحدود 

الحدود  هذه  على  التجاوزات  وتوضح  المحددة  المخاطر 

وأسبابها والخطة التصحيحية الالزمة بها.

لجنة الترشيحات والمكافات 	

تعقد اللجنة إجتماعين في السنة الواحدة في األقل، أو 

وفق ما تقتضيه الحاجة.

مهام اللجنة:

أواًل : مهام الترشيح

المحددة في . 1 المجلس بالشروط  التأكد من وفاء عضو 

التشريعات وفي دليل الحوكمة المؤسسية.

عضوية . 2 إلــى  لإنضمام  المؤهلين  األشــخــاص  تحديد 

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  عدا تحديد األشخاص 

المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون 

من مسؤولية لجنة التدقيق.

يتمتعون . 3 وأنهم  المجلس  أعضاء  مالءمة  من  التأكد 

بأكبر قدر من المصداقية، والنزاهة، والكفاية، والخبرات 

الالزمة، والقدرة على اإللتزام.

وتقييمهم . 4 التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  مالءمة  من  التأكد 

من  قدر  بأكبر  يتمتعون  وأنهم  دوريًا  أدائهم  ومتابعة 

المصداقية، والنزاهة، والكفاية، والخبرات الالزمة، والقدرة 

على اإللتزام، وتكريس الوقت لعمل المصرف.

للخبرات . 5 اإلدارة  مجلس  لعضوية  الــدوريــة  الــمــراجــعــة 

والمؤهالت الفنية.

من . 6 والتأكد  والتطوير،  التدريب  نشاط  على  اإلشـــراف 

حضور جميع العاملين واإلدارة التنفيذية دورات تدريبية 

بخصوص نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق ممارساتها.

التأكد من وجود خطة إحالل )succession plan(، لإدارة . 7

عرضها  ثم  ومن  سنويًا  ومراجعتها  العليا  التنفيذية 

على المجلس للمصادقة. ووضع سياسة اإلحالل لتأمين 

وظائف اإلدارة التنفيذية بالمصرف على أن تراجع بشكل 

سنوي على األقل، بحيث يكون المصرف جاهزًا للتعامل 

شاغلي  على  يطرأ  قــد  تغيير  أي  مــع  طبيعي  بشكل 

التأثير على أداء المصرف  التنفيذية دون  وظائف اإلدارة 

وإستمرار تنفيذ عملياته  .

ثانيًا: مهام المكافآت:

إعداد  سياسة المكافآت  ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة 

السياسة،  هذه  وتطبيق  دوريــة،  بصورة  ومراجعتها  عليها 

على أن تتوفر في هذه السياسة العناصر اآلتية:
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السليمة . 1 الحوكمة  وممارسات  مبادئ  مع  تتماشى  أن 

وبما يضمن تغليب مصالح المصرف طويلة األجل على 

اإلعتبارات اآلنية أو القصيرة األجل.

لها . 2 يتعرض  التي  كافة  المخاطر  اإلعتبار  في  تأخذ  أن 

المصرف بحيث يتم الموازنة بين األرباح المتحققة ودرجة 

المخاطر التي تتضمنها األنشطة واألعمال المصرفية .

مدى تحقيق  المصرف ألهدافه طويلة األجل وفق خطته  . 3

اإلستراتيجية المعتمدة.

جميع . 4 والـــرواتـــب  الــمــكــافــآت  ســيــاســة  تشمل  أن  يــجــب 

مراجعة  إجـــراء  الــمــصــرف،  موظفي  وفــئــات  مستويات 

أو  والحوافز  الــرواتــب  و  المكافآت  منح   لسياسة  دوريــة 

التوصيات  وتقديم  بذلك  اإلدارة  مجلس  يوصي  عندما 

السياسة وإجراء  أو تحديث هذه  لتعديل  المجلس  إلى 

تقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافآت 

والرواتب والحوافز لضمان تحقيق أهدافها المعلنة. 

التأكد من إعداد الخطط وتوفير البرامج لتدريب أعضاء . 5

مجلس اإلدارة وتأهيلهم بشكل مستمر لمواكبة كافة 

المصرفية  الــخــدمــات  صعيد  على  المهمة  الــتــطــورات 

والمالية.

في . 6 البشرية  الــمــوارد  أداء  تقييم  عملية  على  اإلشــراف 

التقارير  ومراجعة  التنفيذية  اإلدارة  سيما  وال  المصرف 

الخاصة بذلك ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

لجنة الحوكمة المؤسسية  د

تعقد اللجنة إجتماعاتها عدد )2(  في السنة الواحدة في 

ماتقتضيه  وفق  اللجنة  رئيس  طلب  على  بناًء  أو  األقل 

الحاجة.

مهام اللجنة:

إعداد دليل حوكمة خاص بالمصرف يعتمد من مجلس . 1

اإلدارة ومتابعة تطبيقه، والتأكد من نشره على الموقع 

االلكتروني للمصرف واالطالع عليه من قبل الموظفين 

الحوكمة  عمل  إطــار  وأن  كافة،  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

القوانين  مــع  يــتــوافــق  بالمصرف  والمطبق  المعتمد 

العالمية  والممارسات  النافذة  والتعليمات  واألنظمة 

المعمول بها.

وأنظمة . 2 المعايير  تطبيق  على  بالرقابة  اللجنة  تقوم 

الرقابة المبينة في دليل الحوكمة المؤسسية.

الرقابة . 3 مــالحــظــات  ومناقشة  بمراجعة  اللجنة  تــقــوم 

تتعلق  الــتــي  المستقل  الــخــارجــي  والــمــدقــق  الداخلية 

توصياتها  اللجنة  وترفع  الحوكمة.  عمل  وإطــار  بدليل 

لألطراف ذات الصلة للعمل على إتخاذ اإلجراءات الخاصة 

بأي ثغرات تم تحديدها.

مراجعة نظام الحوكمة الخاص بالمصرف وفقًا للقوانين . 4

بها.  المعمول  والممارسات  والمعايير  السارية  واألنظمة 

وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة بنتائج المراجعة سنويًا.

الحوكمة . 5 ممارسات  وتحسين  بتطوير  التوصية  تقديم 

الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  بالمصرف  المطبقة 

الدولية المعمول بها.

ممارسات . 6 حــول  السنوية  المصرف  إفصاحات  مراجعة 

التشريعية  واألنظمة  القوانين  بموجب  وذلك  الحوكمة 

المطبقة.

تقديم النصح والمشورة لمختلف اللجان وأعضاء مجلس . 7

اإلدارة حول اإلفصاح الخاص بحاالت تعارض المصالح.

بالسياسات . 8 اللجان  مختلف  إلتزام  مــدى  على  اإلشــراف 

الخاصة بالحوكمة.

إمكانية التعاون مع الجهات االستشارية للحصول على . 9

المشورة والمساعدة في إستحداث المتطلبات الجديدة 

الفني  الدعم  إستشارات  وكذلك  الحوكمة  دليل  في 

على أن يكون ذلك بعلم وموافقة المجلس.

لجنة اإلستثمار ه

تعقد اللجنة إجتماعا لمرة واحدة في الشهر على األقل 

العضَوين  من  أي  أو  اللجنة  رئيس  طلب  على  بناًء  أو 

اآلخَرين للقيام بالمهام التالية: 

مهام اللجنة :

تفوض اإلدارة التنفيذية اللجنة لتولي المهام والمسؤوليات 

التالية:

الملكية« . 1 »حقوق  أدوات  إلــى  االستثمار  محفظة  تجزئة 

والسندات  الخزينة  حواالت  ذلك  شاماًل  الدين«  »أدوات  و 

األدوات  مــن  المحفظة  مــكــونــات  ــك  وكــذل الــحــكــومــيــة 

األجنبية.

بمكونات . 2 االحتفاظ  أو  والــشــراء  البيع  عمليات  اقــتــراح 
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محفظة االستثمار ومتابعة تنفيذها في حالة مصادقة 

مجلس اإلدارة عليها.

مــن قسم . 3 المستخدمة  ــة  ــدوري ال الــمــؤشــرات  مــراجــعــة  

المقترحات  وتقديم  االستثمارية  الوحدات  أو  االستثمار 

الالزمة بخصوصها.

لجنة االئتمان و

تعقد اللجنة إجتماع مرة واحدة في الشهر على األقل أو بناًء 

على طلب رئيس اللجنة أو أي من العضَوين اآلخَرين.

مهام اللجنة :

تفوض  اإلدارة التنفيذية اللجنة لتولي المهام والمسؤوليات 

التالية:

البنك . 1 التعليمات الصادرة عن  اإلشراف ومتابعة تطبيق 

الــجــدارة  تقييم  أســس  يخص  فيما  الــعــراقــي  الــمــركــزي 

االئتمانية  للزبائن وتكوين المخصصات.

متابعة اإلنكشافات االئتمانية بالتعاون مع شعبتين:. 2

حسابات السجل االئتماني.- 

شؤون الزبائن )المستهلكين والمستفيدين(.- 

متابعة حركة سداد القروض.. 3

العمل على استرداد القروض المشطوبة قدر المستطاع.. 4

تبسيط إجراءات منح القروض. . 5

تحصيل . 6 متابعة  فــي  القانونية  الــدائــرة  مــع  الــتــعــاون 

القروض المتعثرة  

لجنة تقنية المعلومات ز

تعقد اللجنة إجتماعا مرة واحدة في الشهر في األقل أو بناًء 

على طلب رئيس اللجنة أو أي من العضَوين اآلخَرين للقيام 

بالمهام التالية:

مهام اللجنة :

تفوض اإلدارة التنفيذية اللجنة لتولي المهام والمسؤوليات 

التالية:

ــر اســتــخــدامــات تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات . 1 مــراجــعــة وتــطــوي

واالتصاالت لدى المصرف.

التحقق من أمنية المعلومات واالتصاالت.. 2

الــتــأكــد مــن إعــــداد  دلــيــل ســيــاســات وإجـــــراءات تقنية . 3

وتقديم  تحديثه  على  والعمل  واالتــصــاالت  المعلومات 

لمقتضيات  طبقًا  الدليل  لتطوير  الــالزمــة  المقترحات 

العمل .

المعلومات . 4 وأنظمة  التحتية  البنية  كفاية  من  التحقق 

ــيــة والــبــرمــجــيــات  ــكــتــرون ــشــبــكــات االل واالتــــصــــاالت وال

المستخدمة في المصرف.

بنسخ . 5 لالحتفاظ  المتخذة  اإلجــراءات  كفاية  من  التحقق 

مواجهة  ألغـــراض  المعلومات  مــن  محدثة  احتياطية 

احتماالت الكوارث وفقدان قواعد البيانات.

متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية.. 6

الداخلية . 7 الشبكة  إدارة  ومــالءمــة   جـــودة  مــن  الــتــأكــد 

الدولية  الشبكة  على  االلكتروني  وموقعه  للمصرف 

االنترنت.

تقنية . 8 إدارة  بين  الواجبات  في  فصل  وجــود  من  التأكد 

في  األخــرى  واإلدارات  جهة،  من  واالتــصــاالت  المعلومات 

المصرف من جهة أخرى.

من . 9 والتعافي  األعمال  استمرارية  برامج  تنفيذ  متابعة 

الكوارث واألزمات.

رابعا:  قسم أدارة المخاطر

الهيكل التنظيمي لقسم المخاطر

مجلس اإلدارة

مدير قسمالمدير المفوض
ادارة المخاطر

الموظفين
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طبيعة العمل والمهام : 

التي  	 المخاطر  والسيطرة على  تحديد وقياس ومراقبة 

من الممكن أن يتعرض لها المصرف.

المساهمه في وضع حدود ومعايير إدارة المخاطر.  	

متابعة مؤشرات المخاطر الرئيسية واإلبالغ عن المخاطر.  	

إعداد التقارير الدورية التي توضح مستوى المخاطر في  	

المصرف واإلنحراف عن الحدود والمعايير من قبل اإلدارة 

العليا.

مدى  	 مــن  والتأكد  األنشطة  لمجمل  الــدوريــة  المراقبة 

التقيد بالسقوف والهوامش المحددة في سياسة إدارة 

المخاطر.

على  	 تغير  أي  يحدث  لم  عليها:  طــرأت  التي  التطورات 

إدارة المخاطر.

خامسا: قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي:

الرقابة  من  جــزء  وهــي  مستقلة  وظيفة  الداخلي  التدقيق 

الداخلي لدى المصرف وعلى  المستمرة على نظام الضبط 

المخاطر  إدارة  الداخلية، لتقييم مدى كفاية أنظمة  إجراءاته 

والرقابة لدى المصرف وبالتالي تحسين أداء العمليات فيه.       

اإلستقاللية:

مجال  في  عمله  بإستقالل  الداخلي  التدقيق  قسم  يتمتع 

تحت  ويعمل  المصرف  فــي  المختلفة  النشاطات  تدقيق 

إشراف مجلس اإلدارة ويقدم تقاريرُه بشكل مباشر إلى لجنة 

التدقيق المنبثقة عن المجلس.  

نطاق العمل:

أقسام  جميع  الــداخــلــي  التدقيق  قسم  عمل  نــطــاق  شمل 

وفروع المؤسسة باإلضافة إلى الشركات التابعة لها حيث قام 

باإلطالع على مدى التزام تلك الوحدات بالتعليمات المعتمدة 

من قبل اإلدارة وتم اإلطالع على عينات من مستندات العمل 

تلك  بــإجــراء  تقوم  التي  واألقــســام  بالفروع  لخاصة  اليومي 

تتم من  العمليات  إن جميع  لوحظ  المصرفية وقد  العمليات 

أحدهم  إثنين  موظفين  أي    Maker-Checker آلية  خــالل 

على  بالمصادقة  يقوم  مخول  وآخر  المستند  بتنظيم  يقوم 

المصرف  فــي  بــه  المعمول  النظام  فــي  القيد  تمرير  عملية 

)وجــود  شملت  التي  الداخلي  الضبط  أنظمة  إلــى  باإلضافة 

مصفوفة للصالحيات، وجود وصف وظيفي ُيحدد فيه المهام 

والمسؤوليات الخاصة بالموظف(.

المهام الرئيسية:

التدقيق المالي الذي يهدف إلى تقويم مدى صحة وعدالة  	

البيانات المالية ومدى اإلعتماد على المعايير المحاسبية 

المعتمدة.

التدقيق في مدى اإللتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة  	

عن الجهات ذات العالقة والسياسات واإلجراءات الموضوعة 

من إدارة المصرف.

العمليات  	 نوعية  تقويم  إلى  الهادفة  العمليات  تدقيق 

المصرف  في  المتبعة  واإلجـــراءات  األنظمة  باقي  لمالئمة 

اإلجراءات  وتقييم مدى كفاءة  اإلدارية  الهيكلية  وتحليل 

الخاصة بالمهام والوظائف.

األساليب  	 نوعية  تقويم  إلى  يهدف  الذي  اإلداري  التدقيق 

المتبعة من اإلدارة العامة لمراقبة المخاطر.

الصالحيات:

لغرض أداء عمله فقد تم تخويل موظفي القسم:-

سجالت  	 جميع  على  لــإطــالع  مقيدة  غير  كاملة  سلطة 

الوظيفي  الكادر  أعمال  عن  فضاًل  ومستنداته  المصرف 

في جميع األنشطة واألقسام التي يجرى تدقيقها.

اإلتصال بجميع موظفي المصرف. 	

وإدارة  	 التدقيق،  لجنة  وأعضاء  برئيس  المباشر  اإلتصال 

اإلمتثال.

اإلتصال المباشر بالمدقق الخارجي للمصرف. 	
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تصنيف الموظفين حسب الشهادات العلمية التي يحملها كادر المصرف

العددالتحصيل العلميت

3ماجستير1

91بكلوريوس2

11دبلوم3

13اعدادية4

59شهادة ابتدائية5

177المجموع الكلي

بلغ عدد العاملين المشمولين بالضمان االجتماعي )157 ( منتسبًا وقد تم دفع مبلغ )235,180( الف دينار عن إلتزام المصرف 

االئتمان  شركة  مساهمة  عن  دينار  الف   )1,573( ومبلغ  للضمان.  اليخضعون  ألمنتسبين  وبقية  اإلجتماعي  الضمان  تجاه 

للوساطة.

سادسا:  قسم الموارد البشرية :

بلغ عدد منتسبي المصرف ) 177( موظــفا كما في نهــــاية سنة 2020/12/31 ويتقاضون رواتبهم حسب الفئتين المبينتين 

فيما يلي:

الشركة
الرواتب السنوية

     )باالف الدنانير(
غير عراقيون

المجموععراقيين

2,272,3571723175شركة مصرف االئتمان العراقي

22,77322 شركة االئتمان  للوساطة

2,507,5371743177المجموع
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العنوان الوظيفياالسمت

الرئيس التنفيذي للعملياتمروان علي كندر1

مدير قسم تكنلوجيا المعلوماتعبد الرحمن حكمت العطار2

مدير قسم العملياتعلي صالح محسن3

مدير قسم االستثمارجور	 فكتور فرح4

معاون مدير قسم االئتمانديار هوشيار عبد القادر5

أسماء خمس موظفين تقاضوا أعلى الرواتب خالل عام 2020 :

المنصباالسمت

معاون المدير المفوضحسان بديع النائب1

المدير التنفيذي للعملياتمروان علي كندر2

المدير الماليعلي نزار الحسني3

مدير قسم االئتمانزياد يحيى عبد المحسن4

مدير الدائرة القانونيةشاغر 5

مدير الموارد البشريةشاغر6

أسماء االدارة التنفيذية :

المنصباالسمت

المدير المفوضنقوال ديمتري عبود1

مدير ادارة الفروعجاد جوزيف غطاس2

الدورات التدريبية :

حرص المصرف على تنمية موارده البشرية وذلك ألهمية هذه الموارد في تنفيذ أعمال المصرف والوصول إلى أهدافه.حيث بلغ عدد 

الدورات التدربية )23( دورة وعدد المشاركين )39(.

أسماء الموظفين المستقيلين من االدارة التنفيذية خالل عام 2020 :
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الهيكل التنظيمي للمصرف

مجلس االدارة  لجان مجلس
االدارة

 سكرتارية مجلس
االدارة

 سكرتارية المدير
المفوض

التدقيق الداخلي

ادرة المخاطر

مراقب االمتثال

 قسم مكافحة غسيل االوال
وتمويل االرهاب المدير المفوض

 معاون المدير
المفوض

 مدير ادارة الفروع والتجزئة
وكبار الشركات االدارة المالية

ادارة االئتمان

 ادارة الموارد
البشرية

االدارة القانونية

ادارة العمليات

 تكنلوجيا
المعلومات

 الخدمات التجارية
عمليات

 قسم التوعية
 المصرفية وحماية

الجمهور

ادارة االمن

القسم االداري

 معاون المدير
المفوض

 ادارة
الخزانة

 الخدمات
الفروعالتجارية

 ادارة
الشركات

سابعا: قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تمثل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أولوية بالنسبة 

للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وقد قامت جميع 

الدول بوضع تشريعات تجرم أنشطة غسل األموال وتمويل 

من  وغيرها  المالية  المؤسسات  مشاركة  وتفرض  اإلرهــاب 

المؤسسات المهنية في منع هذه األنشطة.

مكافحة  سياسة  بوضع  العراقي  االئتمان  مصرف  قام  لذلك 

أعرف عميلك  اإلرهــاب وتطبيق مبدأ  األمــوال وتمويل  غسل 

المصرف  أنشطة  توجه  التي  العمل  ومتطلبات  ومعايير 

 AML( –( ــوال  األمـ غسل  بمكافحة  اإللــتــزام  ضمان  بهدف 

 CFT( )( اإلرهـــاب  وتمويل    )  )Anti-Money Laundering

Combating Financing of Terrorism ( والوفاء بالمتطلبات 

المصرف  على  والمطبقة  فــي  بها  المعمول  التنظيمية 

وأنشطته.

اإلبالغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المسؤول  وهــو  اإلدارة  مجلس  يتبع  مستقل  قسم  هــو 

االئتمان  التزام مصرف  مراقبة وتنسيق  األولى عن  بالدرجة  

اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  غسل  مكافحة  بقوانين  العراقي  

مكافحة  وإجراءات  سياسات  ومطابقة  الرقابية  والمتطلبات 

غسل األموال مع أفضل الممارسات المحلية والدولية.

اإلرهاب  وتمويل  األمــوال  غسل  عن  اإلبــالغ  قسم  رئيس 

ومعاونه:
مكافحة  ســيــاســات  وحــفــظ  تــحــديــث  عــن  ــمــســؤول  ال هــو  يعتبر 

ــاب وتــطــبــيــق مــبــدأ أعـــرف عميلك                                            ــ ــوال وتــمــويــل اإلرهـ ــ غــســل األمـ
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واإللــتــزامــات  التشريعات  مــع  يتماشى  بما   AML / CFT )KYC(

المصرف بتعليمات  إلتزام  القسم بمتابعة  الصادرة. يقوم  الرقابية 

وكذلك  والقوانين  والقرارات  الصلة،  ذات  العراقي  المركزي  البنك 

سياسات وضوابط وإجراءات  المصرف بشأن مكافحة عمليات غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب مثل:

إلى  	 المستند  النهج  مبدأ  في  الخدمة  تقديم  قنوات  مخاطر 

المخاطر.

اإلرهاب  	 تمويل   / األمــوال  غسل  مكافحة  بسياسات  اإلحتفاظ 

وتحديثها و تطبيق مبدأ أعرف عميلك وفقًا لتطور اإللتزامات 

القانونية والتنظيمية.

لديهم  	 الذين  الموظفين  جميع  مع  تواصل  قناة  بدور  القيام 

وذلك  األمــوال  لغسل  محتملة  أنشطة  في  إشتباه  أو  معرفة 

لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لنفي أو تأكيد اإلشتباه. 

غسل  	 مكافحة  بشأن  للموظفين  والتوضيح  التوجيه  تقديم 

األموال وتمويل اإلرهاب.

التي  	 اليومية  التقارير  وحسب  المشبوهة  المعامالت  تحري 

مدير  مع  والمتابعة  األموال  نظام مكافحة غسل  يستخرجها 

جميع  على  الحصول  من  للتأكد  المعني  العالقة  موظف   /

الوثائق المطلوبة المؤيدة للحالة قيد التحقيق.

اإلحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة لجميع المعامالت / الحاالت التي  	

خضعت للتحقيق مع نتائج التحقيق في ملف غسل األموال . 

أي تحقيق جديد. يتم  بدأ  الملف جيدًا قبل  ويتم فحص هذا 

إتخاذ قرار التحقيق في أي معاملة بعد األخذ في اإلعتبار نتيجة 

التحقيق السابق.

نموذ	  	 لمعلومات  العينة   أســاس  على  دوريــة  مراجعة  إجــراء 

أعرف عميلك الخاصة بالعمالء.

التأكد من أن الدورات التدريبية للموظفين التي تقدم بشأن  	

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تخضع للمعايير الحالية 

بهذا الشأن.

غسل  	 عــن  منتظمة  دوريـــة  فصلية  و  شهرية  تقارير  تقديم 

العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ــى   إل ــاب  اإلرهـ وتمويل  ــوال  األمـ

بالمتطلبات  العراقي  االئتمان  مصرف  إلــتــزام  مــدى  تعكس 

اإلرهاب  وتمويل  األموال  التنظيمية في مجال مكافحة غسل 

وتطبيق مبدأ أعرف عميلك.

وتمويل  ــوال  األم غسل  مكافحة  في  اإلمتثال  مراقب  نشاط 

اإلرهاب:

يقوم مراقب اإلمتثال بإعداد تقرير دوري كل ثالثة أشهر عن مكافحة 

غسل األموال وإرسال التقرير إلى البنك المركزي العراقي مشفوعًا 

بالمالحظات ويتضمن هذا التقرير كحد أدنى :-

بشأن  	 التقرير  يتناولها  التي  الفترة  خالل  تمت  التي  الجهود 

إتخذ في  وما  بها  المشتبه  والعمليات  العادية  غير  العمليات 

شأنها .

ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءات مكافحة غسل  	

األموال .

ما تم إجراؤه من تعديالت على السياسات أو النظم الداخلية. 	

بيان مدى اإللتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فترة التقرير. 	

عرض الخطة الموضوعة لإشراف العام مكتبيًا وميدانيًا على  	

فروع المصرف خالل الفترة التالية للتقرير

بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية التي تم عقدها للعاملين . 	

الوسائل التي يوفرها البنك لتأدية مهامه بإستقاللية , ونتائج  	

المراجعة لالنظمة , والدور الذي يتخذه مجلس إدارة المصرف.

ثامنا  قسم اإلمتثال 

المصرفية  عملياته  في  المصرف  إلتزام  مــدى  تقييم  على  يعمل 

من  والتأكد  المختصة  والتعليمات  القوانين  لمتطلبات  اليومية 

صحة هذه السياسات واإلجراءات وتجنب األخطاء والمخالفات التي 

من شأنها أن تعرض المصرف إلى المخاطر المختلفة وبالتعاون مع 

الفقرة  وفق  تعيينه  ويجري  المصرف  في  األخرى  التنفيذية  الدوائر 

)3( من المادة )18( من قانون المصارف رقم )94( لسنة 2004 من قبل 

مجلس إدارة المصرف.

مهام قسم اإلمتثال

يقوم مدير قسم اإلمتثال بإعداد خطة اإلمتثال السنوية بغية  	

المخاطر  ومراقبة  وقياس  تحديد  إلى  إستنادا  اإلمتثال  إدارة 

وذلك تحت إشرافه لضمان التغطية المناسبة لجميع األعمال.

اإلمتثال  	 لمستلزمات  طبقا  الحقة  لسنة  اإلمتثال  خطة  إعــداد 

الشاملة والمحددة من قبل البنك المركزي العراقي واألنظمة 

الخطة  هذه  أن  وفروعه.كما  المصرف  في  المطبقة  المحلية 
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مصرف  بنشاطات  المتعلقة  اإلمــتــثــال  مستلزمات  تخاطب 

االئتمان العراقي .

تقييم المخاطر ويتم إستخدام المعايير الرئيسية التالية :  	

خطر العامل الجغرافي/ البلد- 

خطر الزبون- 

خطر المنتج/ الخدمات- 

معايير أخرى للمخاطر- 

اإلمتثال -  خطة  تتضمنها  التي  الرئيسية  اإلمتثال  نشاطات 

السنوية  والتي تراجع وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس 

اإلدارة كل عام. 

يكون مراقب اإلمتثال مسؤوال عن متابعة مدى إلتزام المصرف  	

بقرارات مجلس اإلدارة والسياسات الداخلية إضافة إلى اإلجراءات 

البنك  يصدرها  التي  ،والتعليمات  القوانين  بموجب  المقررة 

المصرف  إدارة  مجلس  إجتماعات  ويحضر   ، العراقي  المركزي 

بصفة مراقب.

المتعلقة  	 والتعليمات  واألنظمة  القوانين  جميع  على  التعرف 

متطلبات  ذلك  يشمل  أن  الممكن  ومن  المصرفي  بالنشاط 

قد ال تظهر عالقتها المباشرة بالنشاط المصرفي والعمليات 

تقديم  المصرف  في  القانوني  القسم  ويستطيع  المصرفية 

مساندة لمراقب اإلمتثال في هذه المهمة.

المتعلقة  	 العليا  اإلدارة  وقرارات  واإلجراءات  السياسات  مراجعة 

بنشاط المصرف وتحديد مدى إنسجامها مع القوانين واللوائح 

في  المالحظات  وتقديم  المختصة  التنظيمية  والتعليمات 

شأنها .

مراجعة اإلجراءات التي تتبعها اإلدارات المختلفة في المصرف  	

المختصة  واألنــظــمــة  الــقــوانــيــن  مــع  إنسجامها  مــن  والــتــأكــد 

وتقويم مدى مالئمة اإلجراءات والتوجيهات الداخلية، ومتابعة 

اإلنحرافات وتقديم المقترحات لمعالجتها وتحسينها .

العمل  	 ومجاالت  المصرفية  والخدمات  بالمنتجات  قائمة  إعداد 

مع  وبالتعاون  العمل   مجاالت  جميع  تحديد  في  يساعد  مما 

التي  الخدمات  نوع  تبين  المرفقة  والقائمة  المختلفة  اإلدارات 

يقدمها مصرفنا.

إعداد تقارير شهرية إلى مجلس اإلدارة. 	

إعداد تقارير فصلية إلى لجان مجلس اإلدارة  	

إعداد تقارير فصلية إلى البنك المركزي العراقي 	

متابعة القضايا التي قد تؤدي إلى توجيه أي إنذار او غرامة او  	

عقوبة من قبل البنك المركزي العراقي لتفادي فرض عقوبات 

على المصرف.

اإلجراءات  	 و  الموضوعة  السياسات  تدريبية حول  إقتراح دورات 

العاملين  اإللــتــزام  ضــرورة  على  والتأكيد  تتبع  أن  يجب  التي 

الموجودين بشكل عام والعاملين الجدد بشكل خاص بتلك 

السياسات و اإلجراءات.

األمــوال  	 غسل  مكافحة  ــراءات  وإجــ لنظم  الــدوريــة  المراجعة 
ومقترحات  الضعف  نــقــاط  وتــحــديــد  بالمؤسسة  المتبعة 

تالفيها, بما في ذلك التقارير التي تتيحها األنظمة الداخلية 

بالمصرف المالية عن العمليات غير العادية.

المتابعة مع قسم مكافحة غسل االموال لبيان مدى اإللتزام  	

إلتزامها بتطبيق  الموضوعة والتحقق من  الخطط  بتنفيذ 

في  الداخلية  والنظم  الرقابية  والضوابط  القوانين  أحكام 

شأن مكافحة غسل األموال.

متابعة اإللتزام بإعتماد إستمارة فتح حساب KYC والمعدة  	

من قبل البنك المركزي العراقي مع تحديثها بصورة دورية.

األمــريــكــي  	 الــضــريــبــي  اإلمــتــثــال  الــتــوجــيــه و مــراقــبــة تنفيذ 

 FATCA
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تاسعا:  البيانات المالية -  المركز المالي

31 كانون االول 2020 التفاصيل
بآالف الدنانير

31 كانون االول  
2019 بآالف الدنانير

التغير عن 
نهاية العام 

النسبة

الموجودات

▲ 19.0 % 404,119,631 480,972,170نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

▼ 34.0- %  48,628,089 32,089,055أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
▲100.0 %    - 789,474الشامل اآلخر

▼100.0- %  58,700,942   -موجودات مالية بالقيمة المطفأه 

▲23.4 %  8,659,927 10,687,955ممتلكات ومعدات، صافي

▼2.9- %  409,961 398,267موجودات غير ملموسة

▲4.5 % 2,018,302 2,108,520موجودات أخرى

▲0.9 % 522,536,851 527,045,441مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

▲4.4 %  208,358,810 217,501,732ودائع العمالء

▼5.7- %  5,700,294 5,376,784تأمينات نقدية

▲8.0 %  5,006,613 5,407,950مخصصات متنوعة

▼27.5- %  5,027 3,644مخصص ضريبة الدخل

▼20.2- %  6,339,458 5,055,886مطلوبات أخرى

▲3.5 %  225,410,202 233,345,996مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

—0.0 %  250,000,000 250,000,000رأس املال 

—0.0 % 15,720,546 15,720,546إحتياطي الزامي 

—0.0 % 1,500,000 1,500,000احتياطي توسعات

▼11.5- % 29,906,104 26,478,899)خسائر( أرباح مدورة

▼1.2- % 297,126,649 293,699,445مجموع حقوق المساهمين   

▲0.9  % 522,536,851 527,045,441مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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وفيما يلي أهم العناصر المكونة لقائمة المركز المالي:

الموجودات    أ

ديـنار مقارنة  الف   )527,045,441( الموجودات  إجمالي  بلغ 

مع )522,536,851( الف دينار في عام  2019 ؛ بزيادة  بنسبة 

.)% 0.9(

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

ــفــع رصــيــد حــســاب الــنــقــد فــي الــصــنــدوق ولـــدى البنك  إرت

بالمقارنة  دينار  الــف   )  480,972,170( الــى  العراقي   المركزي 

تمثل  وهي   .2019 عام  نهاية  في  دينار  الف   )404,119,631( مع 

في  المودعة  واألجنبية  المحلية  بالعملة  النقدية  السيولة 

و  ألجل  الودائع  و  الجارية  الحسابات  وكذلك  المصرف  خزائن 

اإلحتياطي القانوني و إحتياطي خطابات الضمان المحتفظ 

بها لدى البنك المركزي العراقي.

أرصدة لدى بنوك و موسسات مصرفية

الموسسات  الــبــنــوك و  لـــدى  الــمــصــرف  ــدة  أرصــ انــخــفــضــت  

المصرفية بنسبة )34 %( حيث بلغت )32,089,055( الف دينار 

بالمقارنة مع )48,628,089( الف دينار في نهاية عام 2019. إن 

هذه األرصدة في معظمها لدى بنك الكويت الوطني وهو 

المشارك الرئيسي في مصرفنا وحيث تتم جميع المعامالت 

في  المنشرة  مراسليه  شبكة  طريق  عن  الخار	  مع  المالية 

جميع أنحاء العالم.

حسب قرار البنك المركزي العراقي في 2020/05/21  بتحويل 

االرصــــدة الــمــديــنــة لـــدى الــمــصــارف الــمــراســلــة فــي لــبــنــان و 

وبخالفه    B عن  االئتماني  تصنيفهم  يقل  الذي  المراسلين 

قام  وعليه  االرصـــدة،  هــذه  عن  كاملة  مخصصات  بناء  يتم 

البنك  لــدى  الرصيد  كامل  مقابل  مخصص  ببناء  المصرف 

المراسل في لبنان بقيمة )69,737( الف دينار.

الموجودات المالية بالقيمة المطفأة )بالصافي( 

لم يكن للمصرف اي استثمار في سندات الخزينة بنهاية عام 

2020 بالمقارنة مع )58,700,942( الف دينار في نهايــة سنة 2019 

وقلة  اإلستثمار  محددات  بسبب  حصل  اإلنخفاض  هذا  وإن 

العراقي  المركزي  البنك  خزينة  لكل من سندات  اإلصــدارات 

الفائدة  ايـــرادات  على  كبير  بشكل  أثــر  مما  المالية  وزارة  و 

المرتبطة بهذه اإلستثمارات.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل اآلخر  

بقيمة  الودائع  ضمان  شركة  في  بالمساهمة  المصرف  قام 

)789,474( الف دينار وحسب كتاب البنك المركزي المرقم ) 

9\2\16782(  بتاريخ 21 تشرين الثاني 2017 قام المصرف بايداع 

المبلغ في حساب تأمينات لدى البنك المركزي. وحسب كتاب 

البنك المركزي رقم )94/2/9( بتاريخ 2 اذار 2020 فقد انتهت 

اجراءات تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع واكتسبت 

الشخصية المعنوية.

)100( مليون دينار في شركة  بقيمة  المصرف أسهما  يمتلك 

مدرجة  غير  الشركة  هذه  لكون  ونظرًا  العراقية  المولدات 

في األسواق المالية وعدم قدرة المصرف على تحديد القيمة 

هبوط  مخصص  بتكوين  المصرف  قام  فقد  لها  السوقية 

قيمة األسهم وبنسبة )100 %( من قيمة اإلستثمار.

االئتمان النقدي 

دينار  الــف   )7,476,541( النقدي  االئتمان  حساب  رصيد  بلغ 

%. تم تسديد   100 ائتمانية بنسبة  وهو مغطى بمخصصات 

قرضين مستحقين خالل عام 2020 بقيمة 680,661 الف دينار 

النقدي  االئتمان  خسائر  مخصص  اســتــرداد  الــى  ادى  ــذي  ال

 278,556 بقيمة  فوائد  وايــرادات  دينار  الف   339,866 بقيمة 

الف دينار.

الممتلكات والمعدات

قام المصرف بافتتاح فرعه الجديد في محافظة البصرة في 

شهر شباط عام 2020 وقد تم رسملة تكلفة المبنى بقيمة 

بدفع  المصرف  قــام  وكما  دينار.  الــف   )2,557,525( اجمالية 

بناية  شراء  بدل  من  جزء  عن  دينار  الف   )  2,642,337( مبلغ 

االدارة العامة.
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 الموجودات األخرى

الف دينار    )2,108,520( األخرى   الموجودات   بلغ صافي رصيد 

بالمقارنة مع  )2,018,301( الف دينار في نهاية 2019 .

اإللتزامات التعهدية 

 )42,523,457( مقداره  مبلغا  التعهدي  رصيداالئتمان  سجل 

الف دينار بالمقارنة مع )63,345,159( الف دينار في سنة 2019، 

وهو يمثل نشاط المصرف في مجال فتح اإلعتمادات وإصدار 

والشركات  الــدولــة  ودوائـــر  الخاص  للقطاع  ضمان  خطابات 

مغطاة  الداخلية  الضمان  خطابات  جميع  إن  لها.  التابعة 

الخارجية فهي  الضمان  وأما خطابات   )100%( تأمينات  بنسبة 

 Counter  ( مصرفية  ضــمــان  بخطابات  بالكامل  مغطاة 

.) Guarantee

نقد وارصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة المطفأة

ممتلكات ومعدات، صافي

موجودات غير ملموسة

موجودات اخرى

%91

% 6

% 0

% 0

% 2

% 0

% 1
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ودائع العمالء 

بلغ مجموع ودائع عمالء المصرف - شاملة الحسابات الجارية 

الدائنة وحسابات التوفير والودائع الثابتة )217,501,732( الف 

دينـار بالمقارنة مع  )208,358,810( الف دينار في نهاية سنـة 

2019 بأرتفاع بنسبة )4.4 %(.

المطلوبات األخرى 

بلغ رصيد المطلوبات األخرى  )5,055,886( الف دينار بالمقارنة 

مع )6,339,457( الف دينار نهاية سنـة 2019.

مخصصات متنوعة

ارتفع رصيد المخصصات المتنوعة الى )5,407,950( الف دينار 

مقارنة مع )5,006,613( الف دينار في نهاية عام 2019 .وإن هذه 

المخصصات كالتالي:

مخصصات اخرى برصيد  )4,127,241( الف دينار لتسديد  	

دينار  الف   )3,690,741(  2012 لسنة  العملة  مــزاد  غرامات 

قسط   48 بــواقــع  الــغــرامــة  مبلغ  تقسيط  تــم  )وحــيــث 

 )445,800( مبلغ  بتسديد  المصرف  قــام  وقــد  شــهــري( 

دينار  الــف   )100,000( مبلغ  تسديد  و  للغرامة  ديــنــار  الــف 

كتبرع  لمواجهة فايروس كورونا لدى البنك المركزي و 

بالتحوط بقيد مبلغ بقيمة 1,005,096 الف دينار خالل عام 

لمواجهة  اخرى  مخصصات  الحساب  رصيد  لتعزيز   2020

تسديد هذه الغرامة والقضايا المقامة ضد المصرف واي 

التزامات مستقبلية اخرى محتملة.

	  )1,098,910( برصيد  التعهدي  االئتمان  مخاطر  مخصص 

الف دينار. 

	  )181,799( برصيد  المنتسبين  خدمة  تعويض  مخصص 

الف دينار.

  رأس المال واالحتياطيات 

دينار  الــف   )250,000,000( الــمــدفــوع  الــمــصــرف  مــال  رأس  بلغ 

فــتــتــكــون من  ــيــاطــيــات  اإلحــت ــا  ــ أم  2020 نــهــايــة ســنــة  فـــي 

ــزامــي اإلل ــمــال  ال رأس  إحــتــيــاطــي  ــنــار  دي الـــف   )15,720,546( 

) المقرر بموجب قانون الشركات ؛ بنسبة %5 من صافي الربح 

مليون   )1,500( بمبلغ  التوسعات  وإحتياطي  الضريبة(  بعد 

دينار،  الف   )26,478,899( وقــدره  المتراكم  والفائض  دينار 

ويمثل هذا األخير أرباحًا غير موزعة على المساهمين.

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات اخرى

%93

% 2

% 3

% 0

% 2



23 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

31 كانون االول 2020 التفاصيل
بآالف الدنانير

31 كانون االول  2019 
التغيرالنسبةبآالف الدنانير

▼46.0- %  2,755,384 1,487,163إيرادات الفوائد

▲ 33.6- % )146,308( )97,151( مصروفات الفوائد

▼46.7- %  2,609,076 1,390,012صافي إيرادات الفوائد

▲47.0 %  1,620,172 2,381,757صافي إيرادات العموالت

▼10.8- % 4,229,248 3,771,769صافي إيرادات الفوائد والعموالت

▲16.3 % 542,506 630,933صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

▲100.0 %    - 339,866استرداد مخصص خسائر االئتمان النقدي

▼100.0- % 38,135   -ايرادات راسمالية

▼40.5- % 37,309 22,212صافي أرباح العمليات األخرى 

▼1.7- % 4,847,198 4,764,780صافي ايرادات التشغيل

▲24.5- %)3,351,511( )2,531,883( رواتب الموظفين وما في حكمها 

▲17.3- %)4,039,685( )3,339,749(مصاريف تشغيلية أخرى

▲20.2- %)1,259,100( )1,005,096( مخصصات متنوعة

▲0.3- %)1,318,557( )1,315,257( استهالكات و اطفاءات

▲17.8- %)9,968,853(               )8,191,985(إجمالي المصاريف

صافي )الخسارة( الدخل للسنة قبل 
▲33.1- %)5,121,655( )3,427,205( احتساب ضريبة الدخل 

     -   -ضريبة الدخل

▲33.1- %)5,121,655(                )3,427,205(              صافي )الخسارة( دخل السنة

حصة السهم األساسى من )خسارة( 
)0.020( )0.014( ربح السنة 

قائمة الدخل: ب

بلغت خسارة المصرف بعد ضريبة الدخل )3,427,205( الف دينار بعد أن كانت  خسارة )5,121,655( الف دينار العام السابق.
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إجمالي اإليرادات : 

شهد صافي االيرادات التشغيلية انخفاضا بسيطا بنسبة )1.7 %( وجاء هذا نتيجة انخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة 

المصرف بسبب محددات اإلستثمار وقلة  الدائنة من إستثمارات  الفوائد  إنخفاض  التراجع حصل بسبب  %( وأن هذا   46.7(

 )%  16( األجنبية بنسبة  العمالت  أرباح نشاط تحويل  و   )% العموالت بنسبة )47  ايــرادات  ارتفاعت صافي  اإلصدارات.في حين 

وكذلك استرداد مخصص ائتمان بقيمة )339,866( الف دينار.

إجمالي المصروفات : 

 )9,968,853( بلغت   قد  كانت  حين  في  دينار  الف   )8,191,985( إلى  لتصل   )%  17.8( بنسبة  المصروفات  إجمالي  انخفضت 

الف دينار العام الماضي و إن هذه االنخفاض جاء نتيجة انخفاض رواتب الموظفين و المصاريف التشغيلية و المخصصات 

المتنوعة بنسبة ) 24.5 %( و )17.3%( و )20.2%( على التوالي.

العقارات المملوكة للمصرف 

العقارتالعقارت

بناية في مدينة الموصل5بناية في مقام علي/ الــــبصــرة1

قطعة أرض في البتاويين / بغداد6بناية في الســــموأل /بغداد2

بناية في مناوي باشا / البصرة7بناية في الحــــــرية/ بغداد3

قطــــعة أرض في  الكرادة / بغداد8بناية في البــــــــياع / بغداد4

الجهة المتعاقد معهاالعقد
العقود 
بالدينار 
العراقي

العقود 
بالدوالر 

االمريكي

180,000  ناطق موسى فارس  إيجار فرع المنصور  

56,400  عمر قادر امين  إيجار فرع اربيل  

72,000  كريم مصطفى محمد  إيجار فرع كربالء  

مبادرة دعم النشاطات المجتمعية و 
 72,000,000البنك المركزي العراقياالنسانية

العقود المبرمة او المجددة خالل سنة 2020
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الجهة المتعاقد معهاالعقد
العقود 
بالدينار 
العراقي

العقود 
بالدوالر 

االمريكي

 96,000,000شركة دجلة للخدمات القانونية  إستشارات قانونية 

NCR 25,500 صيانة اجهزة الصراف االلي 

59,245 شركة سنادالبطاقات االلكترونية

مدقق الحسابات سعد رشيد  مراجعة البيانات الفصلية المرحلية 
 21,000,000ومكتب عادل الحسون

L1/L3 support صيانة مركز البياناتMETCO 289,799

PROGRESS SOFT 25,785صيانة نظام المقاصة

شركة الحمراء للتأمين SSL التأمين على موجودات المصرف  
 Insurance 401,751

 7,946,640شركة الحمراء للتامين ألتأمين على سيارات المصرف 

System Will 17,000 نظام تواقيع الزبائن 

Finastra International 253,621 النظام المصرفي االلكتروني 

CPT 19,691أجور تراخيص مايكروسوفت 

صيانة الخدمة المصرفية عبر الموبايل و 
MDSAP Tech 25,728االنترنت

Gulfnet International Comp 259,870 خطوط إتصال 

Quality Net Gen 79,153 خطوط إتصال 

Scope Sky 66,000خطوط إتصال

مشروع بطاقات الصراف االلي  
)Contactless(28,500 شركة سناد

PROGRESS SOFT 24,675مشروع تطوير نظام المدفوعات

 Monitor LogRhythm SystemCyber Code Technologies 9,570

 15,000,000سوق العراق لالوراق المالية  اإلشتراك في سوق العراق لألوراق المالية  

 12,000,000البنك المركزي العراقي أجور تراخيص البنك المركزي  

 17,500,000رابطة المصارف الخاصة العراقية  إشتراك رابطة المصارف الخاصة العراقية  

 45,402,945البنك المركزي العراقي أجور ربط المصارف العراقية  

 5,000,000البنك المركزي العراقي أجور استعالم النظام االئتماني  

291,849,5851,894,288 المجموع
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مصاريف التبرعات و الدعاية و الضيافة و السفر خالل عام 2020

التفاصيلالمبلغ بالدينار العراقيالبند

172,000,000تبرعات

التبرع بمبلغ 100 مليون دينار لمواجهة فايروس كورونا من 
ضمن مبادرة البنك  للبنك المركزي العراقي والتبرع بمبلغ 72 

مليون دينار  من ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم 
النشاطات المجتمعية  و االنسانية 

تمثل مجموع مصاريف السفر و الفنادق و الطيران اليفاد 40,640,416سفر وإيفاد
موظفي المصرف الغراض النشاط 

 تمثل مجموع مصاريف التي انفقت على الضيافة 2,502,109ضيافة

 تمثل مجموع مصاريف التي انفقت على الدعاية و االعالن 412,770اعالنات

215,555,296المجموع

سعر سهم المصرف

أغلق سعر سهم المصرف في آخر جلسة تداول خالل عام 2020 على )0.41( دينار .

مدى كفاية رأس المال

حسب كتاب البنك المركزي بالعدد 192/2/9 بتاريخ 2020/07/22 الذي صادق على الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس 

المال للمصارف التجارية وفق متطلبات بازل )II & III(، و الذي اوجب المصارف التجارية العاملة في العراق االلتزام بالضوابط 

الرقابية اعتبارا من الفصل الثاني لعام 2020. وعليه قام المصرف بإحتساب كفاية رأس المال وفقا لتعليمات البنك المركزي 

العراقي والكشوفات المطلوبة من قبله حيث بلغت )266.448 %( كما في 31 كانون االول 2020.

نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر

إستنادًا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي رقم )167( لسنة 2016 بإعتماد نسبة تغطية السيولة و) LCR ( ونسبة 

صافي التمويل المستقر ) NSFR ( لمراقبة حجم السيولة لدى المصارف ومدى قدرتها على مواجهة التزاماتها في المدى 

وإن   III بازل  لمقررات  وفقًا  السيولة  مخاطر  بــإدارة  الخاصة  الرقابية  الضوابط  إعتماد  تم  فقد  وعليه  المتوسط.  و  القصير 

تطبيق هذه النسب بداء بشكل فعلي في 01 كانون الثاني 2017 على أن تلتزم المصارف بالحدود الدنيا وكالتالي:

الحد األدنى لنسبة تغطية السيولة هو )100 %(  •

الحد األدنى لنسبة صافي التمويل المستقر هو )100 %(  •

بلغت نسبة تغطية السيولة ) 487 % ( كما في 31 كانون االول 2020  )31 كانون االول 2019 :457 %( في حين بلغت نسبة صافي 

التمويل المستقر ) 1414 % ( كما في 31 كانون االول 2020  )31 كانون االول 2019: 1221 %(.
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2020/12/312019/12/31أهم المؤشرات المالية

)1( %  )0.7( %  صافي األرباح )الخسارة( على معدل الموجودات 

)1.7( %  )1.2( %   صافي األرباح )الخسارة( على معدل حقوق الملكية 

)0.020()0.014(حصة السهم من األرباح )الخسارة(

نسبة تغطية المخصصات للتسهيالت الغير عاملة بعد تنزيل فوائد 
100 %100 %متوقفين عن الدفع 

نسبة النفقات من غير الفوائد إلى صافي الدخل ) إجمالي المصروفات / 
205 %172 %إجمالي اإليرادات(

54%29 %صافي هامش الفائدة إلى إجمالي اإليرادات 

46 %71 %اإليرادات من غير الفائدة إلى إجمالي اإليرادات 

11 %13%إيرادات التعامالت بالعملة األجنبية إلى إجمالي اإليرادات 

87 %97 %نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات 

217 %236 %نسبة التغطية ) الموجودات السائلة إلى إجمالي الودائع(

اإليداعات اآلجلة

بالعدد 314/3/9  العراقي وحسب كتابه  المركزي  البنك  إعتمد 

في 02-09-2018 معيار اإليداعات اآلجلة كأحد النسب التحوطية 

السيولة  نسبة  و  المال  رأس  كفاية  )نسبة  جانب  إلى  المهمة 

لتكون  المصرفي  اإلدخــار  لزيادة  الودائع(  إلى  القروض  ونسبة 

مقاربة لمعدالت الطلب على القروض.

الخاص  القطاع  بودائع  اآلجلة  اإليداعات  معيار  نسبة  وتحتسب 

إجمالي  إلى  منسوبة  الجارية  الحسابات  إجمالي  إستبعاد  بعد 

 .%  30 التقل عن  وبنسبة  الملكية  بإستثناء حقوق  المطلوبات 

 2020-12-31 في  كما   %  10.4 المعيار  من  المصرف  نسبة  وبلغت 

.)% 11.5 :2019(

ودائع  إستقطاب  تعمل وبشكل دؤوب على  المصرف  إدارة  إن 

إعتمادها  تم  التي  الستراتيجية  خطته  خــالل  من  وذلــك  آجلة 

للسنوات القادمة و التي تشمل على سبيل المثال:

تطوير قنوات الدفع األلكتروني من خالل التطبيقات على  	

الهواتف الذكية

تقديم تسهيالت مصرفية بضمان الودائع اإلستثمارية 	

التوسع بمنح إعتمادات و خطابات ضمان من خالل إعتماد  	

اإليداعات اآلجلة كضمانات نقدية مقابلة لها.

معايير المحاسبة الدولية 

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتاريخ 4 كانون الثاني 

2016 وحسب كتابه رقم )9/12( باإلنتقال من النظام المحاسبي 

مصرف  قــام  وعليه  الــدولــيــة  المعايير  إلــى  للمصارف  الموحد 

االئتمان بإعداد بياناته المالية حسب المعايير الدولية.

المؤشرات المالية ومؤشرات كفاءة األداء: 
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تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

بإصدار  	  2014 في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قــام 

يتم  أن  وعلى   )9( رقم  الدولي  للمعيار  المعدلة  النسخة 

بالتطبيق  السماح  مــع   2018 الــعــام  مــن  ــتــداءا  إب تطبيقه 

المبكر, وحسب كتاب البنك المركزي رقم )1719/2/9( بتاريخ 

5 تشرين الثاني 2017  فإنه قرر تأجيل تطبيق المعيار لمدة 

تواجه  التي  العملية  للصعوبات  نظرا  وذلــك  واحــدة  سنة 

التطبيق.

بتاريخ  	  )466/6/9( رقـــم  الــمــركــزي  الــبــنــك  كــتــاب  وحــســب 

وفقًا  باإلفصاح  المصارف  ــزم  أل فإنه   2018 األول  كــانــون   26

 1 بعد  تصدر  التي  المالية  التقارير  في  المعيار  لمتطلبات 

كانون الثاني 2019.

اظهرت نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(  	

وجود فائض بقيمة )1,116,861( الف دينار ناتج عن الفرق بين 

 )7,689,357( بقيمة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  اجمالي 

الف دينار واجمالي المخصصات القائمة البالغة )8,806,218( 

الف دينار كما في 31 كانون االول 2020.

 تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16

الدولي  	 المعيار  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصــدر 

ويسري   2016 يناير  في   « التأجير  16«عقود  المالية  للتقارير 

يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  تاريخ  من 

بتاريخ   )206/3/9( رقم  المركزي  البنك  كتاب  وحسب   ،2019

24 آيار 2018 فإنه ألزم المصارف بإعداد البيانات المالية وفقًا 

 1 بعد  تصدر  التي  المالية  التقارير  في  المعيار  لمتطلبات 

كانون الثاني 2019.

تاثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16: تبلغ مصاريف  	

استهالك الموجودات المرتبطة بحق االستخدام 308,111 الف 

دينار عراقي وتدر	 ضمن » استهالكات و اطفاءات« في بيان 

الدخل الموحدو تبلغ فوائد مطلوبات عقود التأجير  18,809 

الف دينار عراقي وتدر	 ضمن » مصروفات الفوائد« في بيان 

الدخل الموحد . 

القوائم المالية الموحدة

يتم توحيد نتائج عمليات  للشركة التابعة في قائمة الدخل  	

الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا 

إنتقال سيطرة المصرف على الشركة التابعة. ويتم توحيد 

نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في 

قائمة الدخل الموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي 

يفقد المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة.

الشركة التابعة: يمتلك المصرف شركة االئتمان للوساطة  	

)م  المرقمة  اإلجـــازة  بموجب  تأسست  وقــد   )%  100( بنسبة 

تسجيل  دائــرة  من  الصادرة   2008/3/11 في   )10283--02 ش 

لتقدم  عراقي  دينار  مليون   )100( قدره  برأسمال  الشركات, 

خدماتها للمستثمرين العراقيين والعرب واألجانب في بيع 

لألوراق  العراق  المدرجة في سوق  الشركات  وشراء أسهم 

المالية.

نهاية  	 في  كما  دينار  مليون   )110( موجوداتها   مجموع  بلغ 

2020 مقارنة مع )161( مليون دينار في نهاية 2019 وقد تحملت 

الشركة خسارة مقدارها )28( مليون دينار مقارنة مع خسارة 

بقيمة )16( في نهاية عام 2019.

تقييم أرصدة المصرف بعملة الدوالر

حسب قرار البنك المركزي في 20-12-2020 باعتماد سعر الصرف 

سعر  بتعديل  المصرف  قام  وعليه  تاريخه،  من  ابتداءا  الجديد 

في   )1460( الى   )1182( من  العراقي  الدينار  مقابل  الــدوالر  صرف 

الخسارة  تسجيل  وتم  المصرفية،  االنظمة  و  المالية  السجالت 

قائمة  في  دينار  مليون   85 البالغة  التقييم  فــرق  عن  الناتجة 

IFRS( الدخل لعام 2020 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

   حسان بديع النائب                                                                                                                    محمد علي راضي الجرجفجي

    معاون المدير المفوض                                                                                                                 رئيس مجلس االدارة        



 تقرير مراقبي حسابات مصرف االئتمان العراقي
)شركة مساهمة خاصة( ـ بغداد
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السـادة أعضاء الهيئـة العـامـة المحترميـن 

مصرف االئتمان العراقي 

)شركة مساهمة خاصة( ـــ بغداد

تقرير مراقب الحسابات 

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الموحدة لمصرف االئتمان العراقي )شركة مساهمة خاصة(– بغـداد كما في

31/ كانون األول/2020، وقائمة الدخل الموحدة والدخل الشامل الموحدة  وقائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة  

وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة معها  والتقرير السنوي للمصرف 

المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم )21( لسنة 1997 المعدل واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مسؤولية ادارة المصرف:

ان ادارة المصرف مسؤولة عن اعداد هذه البيانات واالفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية 

البيانات  واالفصاح عن  باالعداد  يتعلق  فيما  الداخلية  للرقابة  نظام  وتنفيذ  اعداد  الى مسؤوليتها عن  باالضافة  والدولية 

المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من االخطاء الجوهرية الناتجة عن االخطاء والتالعب كما تشمل هذه المسؤولية على 

اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية  المالئمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

مسؤولية مراقب الحسابات:

ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي الفني المحايد حول البيانات المالية الموحدة المقدمة لنا وذلك وفقا  الدلة ومعايير التدقيق 

المحلية والدولية حيث تتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز مهام التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا 

كانت هذه البيانات المالية خالية من اية اخطأ جوهرية كما يشمل التدقيق فحصًا على اساس اختباري للبيانات والمستندات 

المؤيدة للمبالغ الظاهرة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية كما في 31/كانون األول/2020 واإلفصاح عنها، كما 

يشمل تقييمًا للمبادئ المحاسبية . هذا وباعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسًا معقوالً للرأي الذي نبديه, وندر	 أدناه اإليضاحات 

والمالحظات التالية:-

أوالً:  تطبيق المصرف لمعايير المحاسبة الدولية:

قام المصرف بأعداد البيانات المالية الموحدة حسب المعايير المحاسبية الدولية وذلك استنادا لتعليمات البنك المركزي 

العراقي النافذة المفعول والمتضمنه التحول من المعايير المحاسبية المحلية الى المعايير المحاسبية الدولية , كما ونود 

لهذه  التقييم  بإعادة  يقم  ولم  والمعدات  للعقارات  التاريخية  بالكلفة  التسجيل  مبدأ  اعتمد  المصرف  ان  الى  اإلشارة هنا 

الموجودات واستنادًا الى القيمة العادلة لها.

ثانيًا: حقوق المساهمين:

التغير في حقوق المساهمين

لقد انخفضت حقوق الملكية عما كانت عليه في السنة السابقة بمبلغ )3.427.205( ألف دينار وان هذا االنخفاض يمثل نسبة 

قدرها 1 % .
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ثالثًا: نشاط المصرف خالل السنة موضوعة التقرير:

لقد بلغت الخسارة المتحققة خالل السنة الحالية مبلغ )3.427.205( ألف دينار للمصرف والشركة التابعة له بينما كانت . 1

نتيجة نشاط المصرف للسنة السابقة خسارة مقدارها )5.121.655( ألف دينار . 

بضرورة . 2 ونوصي  جدًا  متحفظة  ائتمانية  لسياسة  المصرف  اتباع  عن  ناتجة  اعاله   )1( الفقرة  في  المذكورة  الخسائر  أن 

الربحية  لتحقيق  المصرفية  االنشطة  ممارسة  و  امنة  استثمارية  قنوات  في  النقدية  للموجودات  المصرف  استغالل 

مستقبال. 

رابعًا: الموجودات األخرى:

ان الموجودات االخرى والمبينة بااليضاح رقم )10( من القوائم المالية للسنة موضوعة التدقيق تشكل مانسبة )0.4 %(  من 

الموجودات المتداولة وبهذا الخصوص نود أن نبين مايلي:- 

ضمن الموجودات األخرى لوحظ مجموعة من أرصدة الحسابات المدينة غير متحركة من سنوات سابقة وبلغت كما في31/ 

كانون األول/2020 مبلغ)202,085( ألف دينار، و يتضمن هذا المبلغ ما يلي:

مبلغ )168,685( ألف دينار عن مبالغ مسروقة من فرع الكرمة و مكتب الصيرفة. 1

مبلغ )24.289( ألف دينار ناتج عن نفقات قضائية بذمة زبائن المصرف عن نفقات الستحصال الديون التي بذمتهم.. 2

مبلغ )9.111( ألف دينار سلف شخصية بذمة موظفين مستقيلين.. 3

لذا نوصي بضرورة تصفيتها علما ان المصرف قد كون مخصص مقابل هذه االرصدة . 

 

خامسًا: استثمارات المصرف في الشركات و االوراق المالية:

وهي  األول/2020  كانون   /31 في  كما  دينار  الف   )889,474  ( المالية  االوراق  و  الشركات  في  المصرف  استثمارات  رصيد  بلغ 

كالتالي:

أسهم مستثمرة في شركة المولدات العراقية بكلفة )100,000( ألف دينار ، وبهذا الخصوص نود أن نبين مايلي:. 1

لم يؤيد لنا رصيد عدد األسهم كما في 31/كانون األول/2020 .- 

لم تتمكن أدارة المصرف من تحديد القيمة السوقية لهذا االستثمار كون الشركة غير مدرجة في األسواق المالية .- 

ان ادارة المصرف اخذت كامل مبلغ كلفة االستثمار كمخصص لهبوط قيمة االستثمار.- 

نوصي بضرورة أجراء المعالجة الالزمة لهذا الحساب.

استثمر المصرف في شركة ضمان الودائع بقيمة )789,474( الف دينار وحسب كتاب البنك المركزي المرقم 9\2\16782 . 2

المركزي. وحسب كتاب  البنك  تأمينات لدى  المبلغ في حساب  بايداع  المصرف  الثاني 2017 فقد قام  21 تشرين  بتاريخ 

الودائع واكتسبت  العراقية لضمان  الشركة  تأسيس  اجراءات  انتهت   2020 اذار   2 بتاريخ   )94/2/9( رقم  المركزي  البنك 

الشخصية المعنوية.

سادسًا: مخصصات أخرى:

بلغ رصيد حساب مخصص تعويض خدمة المنتسبين كما في 31/كانون األول/2020 )181.799( ألف دينار ويمثل مكافئة . 1

نهاية خدمة المنتسبين حيث تم احتسابه بشكل تقديري دون خضوعه ألي ضوابط تحدد احتساب مستحقات خدمة 

كل منتسب.
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تم فرض غرامة على المصرف بمبلغ )3.690.741( ألف دينار خالل السنة 2019 من قبل البنك المركزي والتي تخص نافذة . 2

مزاد العملة عن تصاريح كمركية تخص السنة 2012 المالية وتم تقسيط هذه الغرامة على 48 قسط , وكان المصرف 

متحوط من بداية السنة 2020 بأخذ مخصصات أضافية بمبلغ )1.005.096( ألف دينار لتعزيز رصيد المخصصات األخرى  )من 

دينار من هذه  ألف   )454.241( مبلغ  وتم تسديد  الغرامات,  لمواجهة تسديد مثل هذه  المتنوعة(  المخصصات  ضمن 

الغرامات خالل السنة المالية 2020.

سابعًا: موجودات المصرف:

أن الموجودات الثابتة ومن ضمنها العقارات هي مملوكة ومسجلة باسم المصرف لدى الدوائر الرسمية المختصة.. 1

ال يمتلك المصرف عقارات مستملكة نتيجة تسوية الديون.. 2

ثامنًا: كفاية رأس المال:

بمعيار  الخاصة  الرقابية  الضوابط  المصادقة على  المتضمن   2020 )110( لسنة  المرقم  العراقي  المركزي  البنك  لقرار  استنادا 

ومراجعتنا  المحاسبية  للسجالت  فحصنا  خالل  ومن   )III & II( بازل   متطلبات  وفق  التجارية  للمصارف  المال  راس  كفاية 

لطبيعة العمليات المصرفية التي مارسها المصرف خالل السنة موضوعة التدقيق، والكشوفات المعدة لغرض احتساب 

كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال في ختام السنة )266 %( من راس المال واالحتياطيات السليمة.

تاسعًا: سعر التحويل :

تم تعديل سعر صرف كل من الموجودات والمطلوبات والمصاريف وااليرادات الناجمة بالعملة االجنبية من )1.182( دينار الى 

)1.460( دينار لكل دوالر واحد وذلك استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي دائرة العمليات المالية وادارة الدين المرقم 

)2440/1/6( والمؤرخ في 2020/12/20 وتم تسجيل فرق التقييم )خسارة بقيمة 86 مليون دينار( في قائمة الدخل لعام 2020 وفقا 

العمام البنك المركزي رقم 401/2/9 و المؤرخ في 2020/12/28 )ايضاح 2-1 سعر صرف العملة االجنبية( . 

عاشرًا: البيانات المالية الموحدة:

أن البيانات المالية المرفقة هي بيانات موحده لمصرف االئتمان العراقي )شركة مساهمة خاصة( وشركة االئتمان للتوسط 

في بيع وشراء األوراق ألماليه المحدودة . والتي هي مملوكة بالكامل من قبل المصرف ، كما وتم توحيد أرقام سنة المقارنة.

احد عشر: قسم المخاطر:

لم تقدم لنا تقارير قسم المخاطر الشهرية والفصلية خالل السنة المعنية وذلك بسب خلو هذا القسم من اي موظف 

باجازات  متمتعة  كانت  ان  بعد  الحالية  السنة  خالل  استقالت  قد  القسم  هذا  عن  المسؤولة  الموظفة  لكون  فيه  يعمل 

اعتيادية ومرضية من بداية السنة 2020 ، نرى ضرورة العمل على تكليف شخص يقوم بادارة هذا القسم لتلبية متطلبات 

البنك المركزي العراقي .



35 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

اثنا عشر: نافذة مزاد بيع العملة:

 ( المساهمات  اربــاح  تحويل  لغرض  وذلك   2020 عام  واحــدة خالل  مرة  االجنبية  العملة  وشــراء  بيع  نافذة  المصرف  استخدم 

توزيعات االرباح النقدية( لمساهمي المصرف االجانب عن نسبة مساهمتهم في راس مال المصرف وبلغت قيمة مشتريات 

)1,190( دينار لكل دوالر وبذلك لم يحقق  الف دينار( وبيع بسعر  ) 630,252 دوالر( ماقيمته  )749,999  النافذة  المصرف من 

المصرف ربحًا من هذه المعاملة.

ثالثة عشر: غسيل األموال وتمويل اإلرهاب:-

من خالل فحصنا للسجالت المحاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات المصرفية التي مارسها المصرف خالل السنة موضوعة 

التدقيق ، فلم يتبين لنا ما يشير الى ان هنالك عمليات مصرفية متعلقة بـ »غسيل األموال« أو تلك التي ساهمت بتمويل 

»عمليات االرهاب«، كما وان المصرف اتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل االموال أو تمويل االرهاب ويجري تنفيذ هذه االجراءات 

وفقًا لالنظمة والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العراقي.

ان مصرف االئتمان العراقي لديه البرامج التالية والخاصة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب:

نظام )Side Safewatch( يحتوي عل القوائم الدولية والمحلية و هو متصل بأنظمة المصرف ويتم من خالله البحث و . 1

االستعالم اآللي على العمالء الجدد قبل فتح حساباتهم وكذلك مراجعة الحسابات القائمة بشكل يومي/شهري وأية 

حواالت صادرة / واردة قبل تنفيذها، وان القوائم السوداء يتم تحديثها بصورة مستمرة من خاللها.

نظام )World Check( يحتوي عل القوائم الدولية ويتم من خالله البحث و االستعالم عن العمالء الجدد.. 2

النظام االلكتروني )ORACLE AML System( المفعل والخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مرتبط بأنظمة . 3

البنك الداخلية ويراقب العمليات المالية التي تمت على حسابات العمالء وذلك من خالل سيناريوهات تم وضعها لرصد 

العمليات المنفذة وإصدار تنبيهات)يومية وشهرية(، علما ان السيناريوهات المطلوبة من قبل البنك المركزي العراقي 

متوفرة في النظام.

4 . ،»Risk Rating»المفعل يحتوي على حقل خاص بتصنيف العمالء وفقا لدرجة المخاطر  )Equation( النظام المصرفي

.)ORACLE AML System( وهو متصل بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اربعة عشر: تقارير االمتثال :

تم االطالع على تقارير قسم االمتثال المرسلة الى البنك المركزي والمرسلة الى مجلس ادارة هذا المصرف حيث قامت ادارة 

المصرف بالتأكد من االلتزام التام بكافة القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والخاصة بنشاط المصرف للسنة 

موضوعة التدقيق وارسال التقارير الدورية باالوقات المحددة وحسب النماذ	 المطلوبة.

خمسة عشر : الدعاوى القانونية :

بتاريخ 2020/1/29 صدر قرار حكم من رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية بالعدد/1065/س2018/2 يلزم المصرف 

بتسديد مبلغ )1.123.692.749( دينار إلى احد زبائن المصرف عن فوائد ودائع ثابتة لم تقييد لها فوائد في سنوات سابقة 

, وقدم المصرف والمدعي اعتراض إلى محكمة التمييز للطعن بهذا الحكم ، وشكلت المحكمة لجنة خبراء من احدعشر 

شخصًا ، ولم يصدر قرار اللجنة والمحكمة لغاية تاريخ تقريرنا هذا.
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ستة عشر: االئتمان النقدي:

تمت مراجعة التسهيالت االئتمانية النقدية البالغ رصيدها )7,476,541( الف دينار كما في 31/كانون االول/  2020 ، ونود اني 

نبين التالي:

التي تم منحها في سنوات سابقة وقد قام -  و  المتعثرة  االئتمانية  التسهيالت  القائم يمثل مجموعة من  الرصيد  ان 

المصرف بتكوين مخصص بنسة )100 %( لتغطية رصيد هذه التسهيالت.

انخفض رصيد التسهيالت االئتمانية بقيمة )609,294( الف دينار عن العام السابق، وجاء هذا االنخفاض نتيجة تسديد - 

قرضين خالل عام 2020.

نوصي المصرف بضرورة المتابعة و اتخاذ االجراءات القانونية الستحصال باقي التسهيالت المستحقة.- 

سبعة عشر: االئتمان التعهدي:

اني  ، ونود  االول/2020  31/كانون  دينار كما في  الف   )42,523,457( البالغ رصيدها  التعهدي  االئتمان  تمت مراجعة محفظة 

نوضح التالي:

ان رصيد احتياطي تامينات خطابات الضمان المحتجز لدى البنك المركزي العراقي هو )221,061( الف دينار وهو حسب - 

التعليمات النافذة.

خطابات ضمان داخلية بتأمينات )100 %( و )110 %(  و البالغة عددها )69( خطاب بقيمة  )5,238,757( الف دينار - 

خطابات ضمان خارجية )Back to Back( مضمونة بالكامل من البنوك المراسلة الخارجية والبالغة عددها )51( خطاب - 

بقيمة )36,933,662( الف دينار.

مجموعة من االعتمادات مع المصرف العراقي للتجارة بقيمة )351,038( الف دينار. - 

ثمانية عشر : االيضاحات االخرى :

تطبيق تعليمات الحوكمة المؤسساتية:. 1

اطلعنا على نتائج االختبار التجريبي لبطاقة االداء الخاصة بدليل الحوكمة المؤسسية للمصرف وفي رأينا أن المصرف 

المتوازي وان مجلس االدارة  النوعية وبحسب انموذ	 مشروع بطاقة االداء  ممتثل بشكل عام بالمتطلبات الكمية و 

وادارة المصرف تعمل بجهد وبشكل دؤوب على االلتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة المؤسسيه والخاص بممارسات 

االفصاح و الشفافية. 

نتائج تدقيق المكتبي من قبل البنك المركزي العراقي: . 2

تم االطالع على مراسالت البنك المركزي والخاصة بنتائج تدقيق الموازنات الفصلية التي ترسل من المصرف والى البنك 

المركزي في نهاية كل فصل من فصول السنة ، وتم متابعة تنفيذ المعالجات الخاصة بالبنك المركزي الخاصة بالموازنات 

الفصلية واية اجراءات تنفيذية اخرى يحددها البنك المركزي للمصرف . مثل تقارير قسم الرقابة الداخلية الفصلي ايضًا.

من خالل دراستنا لملف المراسالت الخاص بالمصرف مع البنك المركزي بالتقاريرالشهرية والفصلية ولوحظ عدم وجود . 3

امور جوهريه ممكن ان تؤثر على كفاية المعلومات المرسلة للبنك المركزي العراقي .

4 . )Equation( المصرفي  لنظام  وفقا  المالية  المعامالت  التسجيل  عمليات  في  االلكترونية  االنظمة  يعتمد  المصرف  ان 

ويتم االحتفاظ بكل السجالت المحاسبية بشكل الكتروني، اما بخصوص المستندات فتوثق ورقيًا ويحتفظ بها في 

اماكن امنه وبطريقة حفظ سليمة. 



37 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

االرصدة لدى المصارف المراسلة:. 5

بلغت نسبة االرصدة لدى المصارف المراسلة في الخار	 ) 12 % ( من رأس المال و االحتياطيات السليمة كما في 31/كانون أ 

االول/2020 وهي ال تتجاوز نسبة )20 %( المحددة من قبل البنك المركزي. 

قام المصرف ببناء مخصص مقابل كامل الرصيد لدى البنك المراسل في لبنان من خالل تحويل مبلغ )56,459( الف ب 

دينار من فائض مخصص لالئتمان التعهدي )ايضاح 13( وذلك حسب كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد )158/2/9( 

المؤرخ في 2020/05/21.

العراقي . 6 المركزي  البنك  لتعليمات  وفقا  االجنبية  النقد  مراكز  نسبة  بإحتساب  المصرف  قام  االجنبية:  النقد  مراكز 

والكشوفات المطلوبة من قبله وقد بلغت )7 %( كمركز نقد دائن )Short Position( كما في 31/كانون االول/2020 وهي 

ال تتجاوز نسبة 20 % الى راس المال و االحتياطيات السليمة.

المالءة و السيولة المالية: . 7

بلغت نسبة التغطية )ارصدة النقد والمصارف الى ودائع عمالء( 236 % وتعتبر نسبة جيدة وامنه.أ 

بلغت نسبة تغطية السيولة )LCR( حسب مقررات بازل )III( 487 % بينما الحد االدنى المطلوب من قبل البنك المركزي ب 

هو 100 %.

بلغت نسبة صافي التمويل المستقر ) NSFR( حسب مقررات بازل )III( 1.414 % بينما الحد االدنى المطلوب من قبل 	 

البنك المركزي هو 100  %.

الفترة  المودعيين خالل  تجاه  بالتزاماته  الوفاء  على  المصرف  قدرة  ناحية  من  مخاوف  توجد  ال  فانه  اعاله،  النسب  وبحسب 

الالحقة.

احتساب . 8 في   )9( رقم  الدولي  المعيار  بتطيبيق  ملتزم  المصرف  ان   :)9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق 

الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( وكانت نتائج التطبيق وجود فائض بقيمة بقيمة )1.116.861( الف دينار بين مجموع 

الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب تطبيق المعيار الدولي رقم )9( البالغة )7.689.357( الف دينار و الرصيد الدفتري 

ارصدة  في  بالفائض  المصرف  احتفظ  وقد   ، االول/2020  31/كانون  في  كما   )8.806.218( البالغة  و  القائمة  للمخصصات 

المخصصات القائمة ) ايضاح 30(.

بلغ رصيد المطلوبات االخرى والمبينة تفاصيلها في االيضاح رقم )15( من القوائم المالية مبلغ )5.055.886( الف دينار . 9

وكما في نهاية السنة موصوعة التدقيق ، وتم دراسة ارصدة جميع الحسابات التي يتشكل منه الرصيد .

ووفقًا  المصرف  سجالت  في  مدون  هو  لما  وطبقًا  فحصنا  خالل  ومن  اليه  توصلنا  ما  وبقدر  رأينا  وحسب 

للمعلومات واإليضاحات المعطاة لنا:

( كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك . 1 االلكتروني  النظام   ( المصرف  المستخدمة من قبل  الدفترية  المجموعة  أن 

الدفاتر،  وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات المصرف، كما ان نظام الرقابة 

الداخلية قد اشتمل على االجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم النشاط 

المصرفي .

أن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا، وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجالت . 2

المساعدة، وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقًا لألسس واألصول والمبادئ المعتمدة والمتبعة في السنة السابقة . 

السنة . 3 المصرف خالل  مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة  وما تضمنه من معلومات  السنوي  التقرير  أن 

موضوعة التدقيق، وانه ال يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة.

ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقًا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره . 4

السجالت  وإنها منظمة طبقًا لقانون الشـركات واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون المصارف .
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الــــرأي

بناءًا على ما تقدم من إيضاحات ومالحظات في تقريرنا هذا فبرأينا ان البيانات المالية الموحدة »لمصرف االئتمان العراقي 

)شركة مساهمة خاصة(  وتقريراإلدارة المرفق بها, متفقة مع السجالت ومستوفية للمتطلبات القانونية, وأنها على قدر ما 

تضمنته من مؤشرات لألداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي الموحد للمصرف كما في 31/ كانون األول/2020 

ونتائج نشاط المصرف الموحدة وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذات التاريخ.

عادل محمد الحسون 

من شركة عادل الحسون وشركاؤه

محاسبون قانونيون واستشاريون )تضامنية(

سعد رشيد جاسم

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



مصرف االئتمان العراقي
) شركة مساهمة خاصة( - بغداد

القوائم المالية الموحدة 
31 كانون االول 2020
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إيضاح

31  كانون األول 
2020 مدققة

31 كانون األول  
2019 مدققة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

الموجودات
3480,972,170404,119,631نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي

432,089,05548,628,089أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
58,700,942-6موجودات مالية بالتكلفة المطفأه 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
-7789,474الشامل االخر

810,687,9558,659,927ممتلكات ومعدات، صافي
9398,267409,961موجودات غير ملموسة، صافي

102,108,5202,018,301موجودات أخرى
527,045,441522,536,851مجموع الموجودات

المطلوبات
11217,501,732208,358,810ودائع العمالء

125,376,7845,700,294تأمينات نقدية
135,407,9505,006,613مخصصات متنوعة

143,6445,027مخصص ضريبة الدخل 
155,055,8866,339,457مطلوبات أخرى

233,345,996225,410,201مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين

16250,000,000250,000,000رأس المال  المدفوع
1715,720,54615,720,546إحتياطي الزامي 

1,500,0001,500,000احتياطي توسعات
26,478,89929,906,104أرباح مدورة

293,699,445297,126,650مجموع حقوق المساهمين  
527,045,441522,536,851مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

قائمة )أ(قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31 / 12 / 2020

سعد رشيد جاسم

محاسب قانوني و مراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

عادل محمد الحسون

من شركة عادل الحسون وشركاؤه

محاسبون قانونيون واستشاريون )تضامنية(

المدير المالي     

علي نزار الحسني

معاون المدير المفوض                        

حسان بديع النائب

رئيس مجلس االدارة

محمد على راضي الجرجفجي

يرجى مراجعة تقريرنا بتاريخه بغداد في 31- اذار-2021
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إيضاحات

31 كانون االول 

2020  مدققة

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

31 كانون االول 

 2019  مدققة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

181,487,1632,755,384إيرادات الفوائد
)146,308()97,151(19مصروفات الفوائد

1,390,0122,609,076صافي إيرادات الفوائد
202,381,7571,620,172صافي إيرادات العموالت

3,771,7694,229,248صافي إيرادات الفوائد والعموالت
630,933542,506صافي أرباح وخسائر نشاط العمالت األجنبية 

38,135-ايرادات راسمالية

-339,866استرداد مخصص خسائر االئتمان النقدي

22,21237,309صافي أرباح العمليات االخرى

4,764,7804,847,198صافي ايرادات التشغيل
المصروفات

)3,351,511()2,531,883(21رواتب ومنافع الموظفين 
)4,039,685()3,339,749(22مصاريف تشغيلية 

)1,318,557()1,315,257(8,9استهالكات و اطفاءات
)1,259,100()1,005,096(13مصروف مخصصات متنوعة

)9,968,853()8,191,985(إجمالي المصاريف

)5,121,655()3,427,205(صافي الدخل )خسارة( قبل ضريبة الدخل
--14ضريبة الدخل

)5,121,655()3,427,205(صافي دخل ) خسارة(
فلس/دينارفلس/دينار

)0.020()0.014(23حصة السهم من )خسارة( السنة الحالية

قائمة )ب(قائمة الدخل الموحدة كما في  31 / 12 / 2020
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إيضاحات

31 كانون االول 

2020  مدققة

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

31 كانون االول 

 2019  مدققة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

)3,427,205()5,121,655(صافي الدخل )خسارة(

 إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها في
قائمة الدخل في فترات الحقة

 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
--العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

--مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر

)3,427,205()5,121,655(إجمالي الدخل الشامل للسنة )خسارة(

قائمة )ج(قائمة الدخل الشامل الموحدة كما في  31 / 12 / 2020



رأس المال

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

إحتياطي  الزامي

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

احتياطي توسعات

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

أرباح مدورة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

مجموع حقوق المساهمين

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(
31 كانون االول 2020

250,000,00015,720,5461,500,00029,906,104297,126,650الرصيد في 1 كانون الثاني 2020

)3,427,205()3,427,205(---مجموع الدخل الشامل 

250,000,00015,720,5461,500,00026,478,899293,699,445الرصيد في 31 كانون االول 2020

31  كانون االول 2019

الرصيد في 1 كانون الثاني 2019
250,000,00015,720,5461,500,00046,277,759313,498,305

)5,121,655()5,121,655(---مجموع الدخل الشامل 

)11,250,000()11,250,000(---توزيعات نقدية 

250,000,00015,720,5461,500,00029,906,104297,126,650الرصيد في 31 كانون االول 2019

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة السنة المنتهية في 31 كانون االول 2020

43

قائمة )د(

مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020
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قائمة )هـ(قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2020

إيضاحات

31 كانون االول 

2020  مدققة

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

31 كانون االول 

 2019  مدققة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

)3,427,205(األنشطة التشغيلية

)5,121,655( )3,427,205()خسارة( السنة قبل الضريبة

تعديالت لبنود غير نقدية:

 1,318,557 1,315,257استهالكات و اطفاءات

 793,961                  13401,337مخصصات متنوعة

 - )289,020(5مخصص فوائد معلقة

 - )320,273(               5مخصص خسائر ائتمان

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في 
)3,009,137()2,319,904(الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات

 - 609,293                 5)الزيادة( النقص في التسهيالت االئتمانية المباشرة

)127,319()90,219(                  10)الزيادة( النقص في الموجودات األخرى

 45,992,525            119,142,922)النقص( الزيادة  في ودائع العمالء

 2,176,310)323,510(               12)النقص( الزيادة  في التأمينات النقدية

)575,743(    )1,283,571(15)النقص( الزيادة في المطلوبات األخرى

صافي التدفق النقدي المستخدم من األنشطة التشغيلية 
 38,456,636 5,735,011قبل الضرائب

)1,172,912()1,383(                    الضرائب المدفوعة

 37,283,724 5,733,628صافي التدفق النقدي المستخدم من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 21,747,891 658,700,942)شراء( بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 - )789,474(7شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

)419,961( )98,682( 9)شراء( بيع موجودات غير ملموسة

)5,670,845()3,232,909(8)شراء( بيع ممتلكات ومعدات

 15,657,085 54,579,877صافي التدفق النقدي المستخدم من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)11,250,000(  - أرباح موزعة

)11,250,000(  - صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

 41,690,809 60,313,505صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 411,056,911 452,747,720النقد وما في حكمه في بداية السنة

 452,747,720 24513,061,225النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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مصرف االئتمان 
العراقي

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

شركة االئتمان 
للوساطة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

الموحدة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

1,487,163-1,487,163إيرادات الفوائد

)97,151(-)97,151(مصروفات الفوائد

1,390,012-1,390,012صافي إيرادات الفوائد

2,381,2335242,381,757صافي إيرادات العموالت

3,771,2455243,771,769صافي إيرادات الفوائد والعموالت

630,933630,933صافي أرباح وخسائر نشاط العمالت األجنبية 

339,866-339,866استرداد مخصص خسائر االئتمان النقدي

22,212-22,212صافي أرباح العمليات االخرى

4,764,2565244,764,780صافي ايرادات التشغيل

المصروفات

)2,531,883()24,346()2,507,537(رواتب ومنافع الموظفين 

)3,339,749()4,106()3,335,643(مصاريف تشغيلية 

)1,315,257(-)1,315,257(استهالكات و اطفاءات

)1,005,096(-)1,005,096(مصروف مخصصات متنوعة

)8,191,985()28,452()8,163,533(إجمالي المصاريف

)3,427,205()27,928()3,399,277(صافي الدخل )خسارة( قبل ضريبة الدخل 

---ضريبة الدخل

)3,427,205()27,928()3,399,277(صافي دخل ) خسارة(

قائمة )و(قائمة الدخل الغراض ضريبة الدخل كما  في 31 / 12 / 2020



48 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 31 كانون االول 2020 

معلومات عامة . 1

نبذة عن تأسيس المصرف أ

أسس مصرف االئتمان العراقي في عام 1998 برأسمال قدره )200( مليون دينار عراقي بموجب شهادة التأسيس المرقمة 

م/ش/6615 في 1998/7/25 وإجازة ممارسة الصيرفة في 1998/10/6 وتمكن من فتح أبوابه للعمل المصرفي في 1998/10/14.

ــنــســبــة ب الـــــدولـــــيـــــة  الــــتــــمــــويــــل  ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ %75 ومـ بـــنـــســـبـــة  ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ ــت  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ بــــنــــك  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ  مــــنــــذ 

% من رأسمال المصرف في عام 2005، استمر مصرفنا في تعزيز موارده المالية وتطوير خدماته اسهامًا منه في تطوير   10

االقتصاد العراقي من خالل تقديم الخدمات المتميزة ولمختلف األنشطة المصرفية والتجارية واالستثمارية التي تدخل تحت 

أحكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. كما أستمر المصرف في سياسته التوسعية في جميع أقسامه وأنشطته بما 

يتفق مع السياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات النافذة.

اكتملت -  وقد  دينار؛  مليار   )150( ليصبح  المصــرف  رأسمال  زيادة  على   2012/6/29 بتاريخ  العامة  الهيئة  موافقة  حصلت 

إجراءات الزيادة بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 22735 في  2013/9/8 .

تنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي واستنادا الى قرار الهيئة العامة للمصرف المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ - 

المال بتاريخ  2013/10/1 بزيادة رأسمال المصرف من )150( مليار دينار الى )250( مليار دينار؛ فقد بدأت إجراءات زيادة رأس 

2013/12/1 واكتملت في أوائل شباط سنة 2014 بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 3421 والمؤرخ في 2014/2/6.

مؤسسة  نسبة  وانخفضت  المال  رأس  من   )%  84.3( الوطني  الكويت  بنك  مساهمة  نسبة  أصبحت   2014 سنة  وخالل 

التمويل الدولية  إلى 6.7 % وتم انتخاب مجلس أدارة جديد.

وخالل سنة 2019 اصبحت نسبة مساهمة بنك الكويت الوطني )91.0 %( من رأس المال بعد شراء كامل حصة اسهم 

مؤسسة التمويل الدولية  البالغة 6.7 %

يقوم المصرف بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل فرعه الرئيسي في مدينة بغداد )حي 

الكرادة(، وفروعه االربعة المنتشرة داخل العراق باألضافة إلى تقديم خدمات الصيرفة وخدمات الوساطة المالية.

أهداف المصرف الرئيسية:  ب

العراقي بموجب قانونه رقم  المركزي  البنك  المصرفية واالستثمارية والتمويلية بأشراف ورقابة  المصرف نشاطاته  يمارس 

)56( لسنة 2004 وقانون المصارف رقم )94( لسنة 2004 وتعليماتهما ؛ كما يمارس هذه النشاطات وفق قانون الشركات رقم 

)21( لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بموجبه. 
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السياسات المحاسبية الهامة. 2

2.1   اسس االعداد والسياسات المحاسبية

تم أعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 

النافذة  العراقي  المركزي  البنك  وتعليمات  النافذة  المحلية  للقوانين  ووفقا  المحاسبية  المعايير  مجلس  عن  المنبثقة 

المفعول والمتضمنة التحول من المعايير المحاسبية المحلية الى المعايير المحاسبية الدولية.

إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمصرف, وتم تقريب جميع المبالغ 

ألقرب ألف دينار عراقي.

سعر صرف العملة االجنبية

حسب قرار البنك المركزي الصادر بموجب كتاب دائرة العمليات المالية وادارة الدين المرقم بالعدد 2440/1/6 بتاريخ 12-20-

2020 باعتماد سعر الصرف الجديد ابتداءا من تاريخه، وعليه قام المصرف بتعديل سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي 

من )1182( الى )1460( في السجالت المالية و االنظمة المصرفية، وتم تسجيل فرق التقييم في قائمة الدخل لعام 2020 وفقا 

.)IFRS( لمعايير المحاسبة الدولية

أسس توحيد القوائم المالية 

كانون   31 في  كما  لسيطرته  والخاضعة  له  التابعة  والشركة  للمصرف  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  تشمل 

المصرف  يكون  عندما  السيطرة  وتتحقق  السيطرة,  تاريخ  من  التابعة  للشركة  المالية  القوائم  توحيد  تم   ,2020 االول 

في  استثماره  من  الناتجة  المتغيرة  للعوائد  معرضًا  يكون  وعندما  التابعة  للشركة  الرئيسية  األنشطة  إدارة  على  قــادرًا 

التابعة,  الشركة  على  السيطرة  ممارسته  خالل  من  قــادرًا  ويكون  العوائد,  هذه  في  حقوق  له  يكون  أو  التابعة  الشركة 

المالية  القوائم  تشمل  التابعة,  والشركة  المصرف  بين  فيما  والمصروفات  واإليــرادات  واألرصــدة  المعامالت  استبعاد  ويتم 

أعمال  ونتائج  ومطلوبات  وموجودات  العراق(  وفروع  )إدارة  المصرف  أعمال  ونتائج  ومطلوبات  موجودات  المرفقة  الموحدة 

المصرف,  قبل  من   %  100 بنسبة  والمملوكة  التابعة(,  )الشركة  المالية  االوراق  وشــراء  بيع  في  للتوسط  االئتمان  شركة 

التابعة كما في الشركة  يبلغ رأسمال  المسؤولية,  الشركات كشركة محدودة  التابعة بمقتضى قانون  الشركة   تأسست 

30 كانون االول 2020 )100( مليون  دينار عراقي )2019: 100 مليون دينار عراقي(,

يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة 

مع  بالمقارنة   2020 عام  دينار خالل  الف   )27,928( بقيمة  للوساطة خسارة  االئتمان  نتائج نشاط شركة  المصرف, كانت  في 

خسارة بقية ) 16,160( الف دينار خالل عام 2019 .

يتم توحيد نتائج عمليات  للشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا 

انتقال سيطرة المصرف على الشركة التابعة, ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة 

الدخل الموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة.
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2.2  التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: االدوات المالية 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في 2014 باصدار النسخة المعدلة للمعيار الدولي رقم )9( وعلى ان يتم تطبيقه ابتداءا 

من العام 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر, وحسب كتاب البنك المركزي رقم )1719/2/9( بتاريخ 5 تشرين الثاني 2017  فانه 

البنك  كتاب  التطبيق, وحسب  تواجه  التي  العملية  للصعوبات  نظرا  وذلك  واحدة  لمدة سنة  المعيار  تطبيق  تأجيل  قرر 

المركزي رقم )466/6/9( بتاريخ 26 كانون االول 2018 فانه الزم المصارف باالفصاح وفقا لمتطلبات المعيار في التقارير المالية 

التي تصدر بعد 1 كانون الثاني 2019.

قيمة  وانخفاض  المالية  والمطلوبات  للموجودات  والقياس  التحقق  متطلبات   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحدد 

الموجودات المالية ومحاسبة التغطية , ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 39 االدوات المالية :التحقق والقياس 

لما هو  يناير 2019 وفقا   1 اعتبارا من  المالية والذي يسري  االدوات  المالية 9  للتقارير  الدولي  المعيار  المصرف بتطبيق  ,قام 

موضح ادناه:

فيما يلي ملخص التغييرات االساسية المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

المقاسة  المالية  الموجودات   : المالية  الموجودات  لتصنيف  اساسية  فئات  ثالث   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتضمن 

بالتكلفة المطفأة ، وبالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى ، وبالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر , يستند 

تصنيف الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 بشكل عام الى نموذ	 االعمال الذي يتم من خالله ادارة 

االصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة به, استبعد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 فئات التصنيف 

السابقة للموجودات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 39 كمحتفظ بها حتى االستحقاق ، او قروض ومدينين ، او متاحة للبيع, 

وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9،اليتم ابد فصل المشتقات المتضمنة في العقود اذا كان العقد الرئيسي يمثل اصال 

ماليا يندر	 ضمن نطاق المعيار , بدال من ذلك، يتم تقييم االداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف, ان تطبيق المعيار 

الدولي للتقارير المالية 9 لم يكن له اي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمصرف فيما يتعلق بالمطلوبات المالية.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية على اساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها  بالقيمة الحالية 

لكافة حاالت العجز النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لالداة المالية , يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية 

المستحقة للمصرف بموجب عقد والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف الحصول عليها , تتضمن العناصر االساسية في 

تلك  المصرف  يقدر   , التعثر  لمخاطر  والتعرض  التعثر  عند  والخسارة  التعثر  احتمال  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس 

العناصر باستخدام نماذ	 المخاطر االئتمانية المناسبة اخذا في االعتبار المعدالت االئتمانية الداخلية والخارجية للموجودات 

وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية الخ.
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تقييم نموذج االعمال 

المالية  الموجودات  ادارته لمجموعات  النحواالفضل كيفية  الذي يعكس على  المستوى  المصرف نموذ	 اعمال عند  يحدد 

لتحقيق االغراض من االعمال,واليتم تقييم نموذ	 اعمال على اساس كل اداة على حدة وانما يتم تقييمه على مستوى 

اعلى من المحافظ المجمعة ويستند الى عدد العوامل الملحوظة ,تتضمن المعلومات ذات الصلة ما يلي :

السياسات واالهداف المحددة للمحفظة وتنفيذ تلك السياسات المعمول بها , 	

المخاطر التي تؤثر على اداء نموذ	 االعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذ	 االعمال ( وكيفية ادارة تلك  	

المخاطر,

حول  	 والتوقعات  المبيعات  تلك  واسباب  السابقة  الفترات  في  وتوقيتها  وقيمتها  للمبيعات  المتوقع  التكرار  معدل 

نشاط المبيعات في المستقبل ,

يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية عند التحقق المبدئي الى الفئات التالية :  	

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة, 	

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى, 	

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر, 	

تم تصنيف وقياس الموجودات المالية لدى المصرف كما يلي:

النقد والودائع باشعارات قصيرة االجل 

تحت  الحسابات  والنقد في  الجارية  والحسابات  الصندوق  النقد في  االجل على  باشعارات قصيرة  والودائع  النقد  يشتمل 

الطلب لدى البنوك االخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة ايام , ويتم تصنيف وادرا	 النقد والودائع باشعارات 

قصيرة االجل وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة معدل الربح الفعلي.

ودائع لدى البنوك 

يتم تصنيف وادرا	 الودائع لدى البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية , يتم تعديل القيمة الدفترية 

لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة 

الخاصة بالمخاطر التي يتم تغطيتها.

قروض وسلف للعمالء

تدر	 القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية,يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات 

التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بالمخاطر 

التي يتم تغطيتها.

استثمارات مالية 

تتكون االستثمارات المالية لدى المصرف من اوراق الدين المالية واالستثمارات في االسهم واالستثمارات االخرى ,

تصنف اوراق الدين المالية اما بالتكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى استنادا الى نموذ	 

االعمال الذي يتم من خالله ادارة تلك االوراق المالية.
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تدر	 االستثمارات في االسهم بصفة عامة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر باستثناء االستثمارات المحددة التي 

يختارها المصرف للتصنيف وفقا للقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى .

تدر	 االستثمارات االخرى بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - عقود التأجير

التأجير “ في يناير 2016 ويسري من تاريخ  اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 16”عقود 

الفترات السنوية التي تبدأفي او بعد 1 يناير 2019. وحسب كتاب البنك المركزي رقم )206/3/9( بتاريخ 24 ايار 2018 فانه الزم 

المصارف باعداد البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار في التقارير المالية التي تصدر بعد 1 كانون الثاني 2019.

التأجير ضمن نطاق هذا المعيار  المالية 16 من المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود  يتطلب المعيار الدولي للتقارير 

بنفس الطريقة المتبعة للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في الوقت الحالي ضمن معيار المحاسبة الدولي 17”عقود 

التأجير”يقوم المستأجرون بتسجيل االصل الخاضع لحق االستخدام وااللتزام المالي المقابل في الميزانية العمومية ,ويتم 

لم  المؤجر  محاسبة  ان   , المطفأة  بالتكلفة  قياسه  يتم  الذي  المالي  وااللتزام  التأجير  عقد  طول  مدى  على  االصل  اطفاء 

تتعرض لتغييرات جوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 17.

عقود التأجير

يقوم المصرف في بداية عقد الـتأجير بتحديد ما اذا كان العقد يمثل عقد تأجير. ويكون العقد بمثابة عقد تأجير اذا كان 

ذلك العقد ينقل حق السيطرة على استخدام اصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل ما، فاذا تم تحديد العقد كعقد تأجير، 

يقوم المصرف بتسجيل االصل المرتبط بحق االستخدام و التزام التأجير في تاريخ بداية عقد التأجير. قام المصرف باختيار 

استخدام استثناءات االعتراف لعقود التأجير التي تتضمن في تاريخ البدء مدة تأجير تبلغ 12 اشهر أو أقل وعقود التأجير 

التي يكون فيها االصل االساس منخفض القيمة.

الموجودات المرتبطة بحق االستخدام

الية  المعدل  التأجير  اللتزام  االبتدائي  المبلغ  تشمل  والتي  بالتكلفة  مبدئيا  االستخدام  بحق  المرتبط  االصل  قياس  يتم 

مدفوعات تأجير يتم سدادها في أو قبل تاريخ البدء، باالضافة الى اي تكاليف مباشرة مبدئيا يتم تكبدها. ويتم استهالك 

االصل المرتبط بحق االستخدام الحقا باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة التأجير. ويتم تخفيض االصل المرتبط 

بحق االستخدام بصورة دورية وفقا لخسائر االنخفاض في القيمة، أن وجدت.

مطلوبات عقود التأجير

خصمها  ويتم  البدء  تاريخ  في  سدادها  اليتم  التي  التأجير  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  مبدئيا  التأجير  التزام  قياس  يتم 

طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقا  التأجير  التزام  قياس  يتم  المصرف.  لدى  االضافي  االقتراض  معدل  باستخدام 

الفائدة الفعلية اضافة الى ذلك، يتم اعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأجير في حالة وجود أي تعديل أو تغير 

في فترة التأجير أو تغير في مدفوعات التأجير.
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تاثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16

يقوم المصرف بعرض الموجودات المرتبطة بحق االستخدام ضمن “ ممتلكات ومعدات” ومطلوبات عقود التأجير ضمن “ 

مطلوبات اخرى” في بيان المركز المالي الموحد.

و  	 استهالكات   “ ضمن  وتدر	  عراقي  دينار  الف   308,111 االستخدام  بحق  المرتبطة  الموجودات  استهالك  مصاريف  تبلغ 

اطفاءات” في بيان الدخل الموحد. 

تبلغ فوائد مطلوبات عقود التأجير  18,809 الف دينار عراقي وتدر	 ضمن “ مصروفات الفوائد” في بيان الدخل الموحد. 	

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي:. 3

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

48,645,33621,388,262نقد في الخزائن*

300300مسكوكات ذهبية

أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:

400,885,910353,835,566حسابات جارية**

31,219,56327,882,703متطلبات االحتياطي القانوني

789,474-تأمينات مساهمة في الشركة العراقية لضمان الودائع***

221,061223,326احتياطي خطابات الضمان

480,972,170404,119,631المجموع

 :2019(  2020 االول  كانون   31 في  كما  دينار  الف   39,500,352 رصيدها  بلغ  اجنبية  عمالت  الخزائن  في  النقد  يتضمن   *

9,740,538  الف دينار(.  

يتضمن حسابات الجارية لدى البنك المركزي رصيد بالدوالر بلغ 34,410,228 الف دينار كما في 31 كانون االول 2020   **

)2019: 48,620,149 الف دينار(.  

قام المصرف بالمساهمة في شركة ضمان الودائع بقيمة )789,474( الف دينار وحسب كتاب البنك المركزي المرقم   ***

المركزي.  البنك  لدى  تأمينات  المبلغ في حساب  بايداع  المصرف  قام   2017 الثاني  21 تشرين  بتاريخ    )16782\2\9 (  

وحسب كتاب البنك المركزي رقم )9/2/94( بتاريخ 2 اذار 2020 فقد انتهت اجراءات تأسيس الشركة العراقية لضمان   

الودائع واكتسبت الشخصية المعنوية.   

ال تتعرض ارصدة النقد و االرصدة لدى البنك المركزي العراقي لخسائر االئتمان المتوقعة. 	
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أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 	

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

1,654,2541,406,508بنـوك ومؤسسـات مصرفية محلية

26,185,5681,184,610بنــــوك ومؤسسـات مصرفية خارجية

4,380,00046,098,000 ودائع الجل لدى البنوك الخارجية

)61,029()130,767(يطرح: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة*

32,089,05548,628,089المجموع

إن تفاصيل هذا البند يمثل تفاصيل الحركة على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

31 كانون االول

2020 
31 كانون 
االول 2019

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
االجمالياالجماليالثالثة

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

61,02961,029-61,029-الرصيد كما في بداية السنة

---)61,029(61,029تحويل بين المراحل

تحويل من مخصص االئتمان* 
-56,459--56,459التعهدي

-13,279--13,279تغير اسعار صرف

130,76761,029--130,767المجموع
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المؤرخ في 21/05/2020 والذي اكد على ضرورة تحويل االرصدة *  العراقي بالعدد )9/2/158(  المركزي  البنك  حسب كتاب 

بناء  يتم  وبخالفه   )  B  ( عن  االئتماني  تصنيفهم  يقل  الذي  المراسلين  و  لبنان  في  المراسلة  المصارف  لدى  المدينة 

مخصصات كاملة عن هذه االرصدة، وعليه قام المصرف ببناء مخصص مقابل كامل الرصيد لدى البنك المراسل في 

لبنان من خالل تحويل )56,459( الف دينار من فائض مخصص لالئتمان التعهدي )ايضاح 13(.

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي. 	

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  7,476,541  ألف دينار عراقي كما في 31 كانون األول 2020 )2019: 8,085,835   *

الف دينار ( اي مانسبته )100 %( من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة )2019: 100 %(.   

النقدي  االئتمان  الى استرداد مخصص خسائر  الذي ادى  الف دينار  تم تسديد قرضين مستحقين بقيمة 680,661    **

بقيمة 339,866 الف دينار وايراد فوائد بقيمة 278,556 الف دينار.  

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019
دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

2,294,6092,294,609كمبياالت و قروض ممنوحة 

5,181,9325,791,226حسابات جارية مدينة

7,476,5418,085,835المجموع

)4,537,599()4,248,578(تنزل: فوائد معلقة 

)3,548,236()3,227,963(تنزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

--الرصيد نهاية السنة
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إن تفاصيل هذا البند يمثل تفاصيل الحركة على التسهيالت:

31 كانون االول

2020 
31 كانون 
االول 2019

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
االجمالياالجماليالثالثة

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

8,085,8358,085,8358,085,835--الرصيد كما في بداية السنة

-)680,661()680,661(--التسهيالت المسددة

-71,36771,367--تغير اسعار صرف

7,476,5417,476,5418,085,835--المجموع

إن تفاصيل هذا البند يمثل تفاصيل الحركة على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

31 كانون االول

2020 
31 كانون 
االول 2019

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
االجمالياالجماليالثالثة

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

3,548,2363,548,2363,548,236--الرصيد كما في بداية السنة

-)339,866 ()339,866 (--المخصص المسددة

-19,59319,593--تغير اسعار صرف

3,227,9633,227,9633,548,236--المجموع
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إن تفاصيل هذا البند يمثل تفاصيل الحركة على الفوائد المعلقة:

موجودات مالية بالتكلفة المطفأه. 6

ال تتعرض سندات خزينة البنك المركزي العراقي لخسائر االئتمان المتوقعة.

31 كانون االول

2020 
31 كانون 
االول 2019

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
االجمالياالجماليالثالثة

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

4,537,5994,537,5994,537,599--الرصيد كما في بداية السنة

-)278,556()278,556(--المخصص المسددة

-)62,239()62,239(--فوائد مشطوبة

-51,77451,774--تغير اسعار صرف

4,248,5784,248,5784,537,599--المجموع

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

59,170,000-سندات خزينة قصيرة االجل 

)469,058(-فوائد سندات الخزينة

58,700,942-المجموع
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7 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االَخر

*  يتم قيد أسهم الشركات غير المدرجة في األسواق المالية بالتكلفة, حيث ال تستطيع اإلدارة الحصول بموثوقية 

على القيمة العادلة لهذه االسهم.  

قام المصرف بالمساهمة في شركة ضمان الودائع بقيمة )789,474( الف دينار وحسب كتاب البنك المركزي المرقم   *

9\2\16782 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2017 فقد قام المصرف بايداع المبلغ في حساب تأمينات لدى البنك المركزي.

وحسب كتاب البنك المركزي رقم )9/2/94( بتاريخ 2 اذار 2020 فقلد انتهت اجراءات تأسيس الشركة العراقية لضمان 

الودائع واكتسبت الشخصية المعنوية. 

تمثل كلفة أسهم مستثمرة في شركة المولدات العراقية ، ان المصرف اخذ كامل مبلغ كلفة االستثمار كمخصص   **

لهبوط قيمة أسعارهذه األسهم.  

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

889,474100,000أسهم شركات – غير مدرجة في األسواق المالية *

)100,000()100,000(مخصص هبوط قيمة االستثمار**

-789,474المجموع



مبانـــيأراضـي
موجودات 

مرتبطة بحق 
االستخدام

آالت 
اثاث واجهزة وسائط نقلومعدات

مكاتب
اجهزة 

كمبيوتر 
وملحقاتها

المجموع

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

التكلفــة: 

بداية السنة
2,006,061579,3561,668,0781,932,873229,2021,349,1003,243,32411,007,994

73,10784,0642,882,595-17,815-2,707,609-اضافات

344,484----344,484--تغيير اسعار الصرف

-60,592)56,172(-)4,420(---مناقلة
)203,402(----)203,402(--استبعادات

2,006,0613,286,9651,809,1601,946,268229,2021,366,0353,387,98014,031,671نهاية السنة 
اإلستهالك المتراكم:

بداية السنة 
-384,534482,1781,716,729156,634951,2111,174,2244,865,510

56,389308,11174,95332,777188,619544,0331,204,882-المحمل للسنة

130,997----130,997--تغيير اسعار الصرف

-35,155)47,843(-12,688---مناقلة
)203,402(----)203,402(--استبعادات

440,923717,8841,804,370189,4111,091,9871,753,4125,997,987-نهاية السنة 

2,006,0612,846,0421,091,276141,89839,791274,0481,634,5688,033,684صافي القيمة الدفترية

11,9342,654,271---2,642,337-مشاريع تحت التنفيذ*

2,006,0615,488,3791,091,276141,89839,791274,0481,646,50210,687,955صافي القيمة الدفترية 

ممتلكات ومعدات، صافي. 	
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مبانـــيأراضـي
موجودات 

مرتبطة بحق 
االستخدام

عدد وسائط نقلآالت ومعدات
وقوالب

اثاث واجهزة 
مكاتب

اجهزة 
كمبيوتر 

وملحقاتها
المجموع

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

التكلفــة:

بداية السنة
2,006,061579,356-290,380229,2022,2663,692,992-6,890,167

187,3862,433,6724,423,591--1,668,078134,455--اضافات

)117,152(809,652)2,522,340()2,266(-1,597,802---مناقلة

)188,612(-)8,938(--)179,674(---استبعادات

1,349,1003,243,32411,007,994-2,006,061579,3561,668,0781,932,873229,202نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم:

بداية السنة  
-372,926-367,024120,0041,8073,000,295-3,862,056

11,608482,17822,13636,630280216,646489,6641,259,142-المحمل للسنة

)67,738(684,560)2,257,454()2,087(-1,507,243---مناقلة

)187,950(-)8,276(--)179,674(---استبعادات

951,2111,174,2244,865,510-384,534482,1781,716,729156,634-نهاية السنة

397,8892,069,1006,142,484-2,006,061194,8221,185,900216,14472,568صافي القيمة الدفترية

2,517,443------2,517,443-مشاريع تحت التنفيذ*

397,8892,069,1008,659,927-2,006,0612,712,2651,185,900216,14472,568صافي القيمة الدفترية

ممتلكات ومعدات، صافي )تتمة( :                                                                     31 كانون االول 2019

مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020



61 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

تدر	 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة، بعد تنزيل أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. تشمل التكلفة الرسوم * 

ويتم  للمصرف.  المحاسبية  للسياسة  وفقًا  االقتراض  تكاليف  رسملة  تتم  المؤهلة،  للموجودات  وبالنسبة  المهنية، 

لالستخدام.  وجاهزة  مكتملة  تكون  عندما  والمعدات  الممتلكات  ضمن  المالئمة  الفئة  في  الممتلكات  هذه  تصنيف 

ويبدأ احتساب استهالك هذه الموجودات، على غرار الموجودات من الممتلكات األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات 

جاهزة لالستخدام المقرر لها.

موجودات غير ملموسة بالصافي. 9

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تشمل الموجوات الغير ملموسة برامج وانظمة الحاسب االلي ويتم اطفاءها بطريقة القسط الثابت بنسة 20 % 	

31 كانون األول

2020 

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

31 كانون األول 

2019 

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

-409,961رصيد بداية السنة

66,289419,961اضافات خالل السنة

117,152-الرصيد المنقول من ممتلكات و معدات

)59,415()110,375(ينزل:االطفاء للسنة الحالية

)67,737(-ينزل: االطفاء المنقول من ممتلكات و معدات

-32,392يضاف: مشاريع تحت التنفيذ

398,267409,961المجموع
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موجودات أخرى . 10

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع العمالء. 11

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول

2020 

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

31 كانون األول 

2019 

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

1,339,9571,251,866مصاريف مدفوعة مقدمًا

397,997448,320مدينو نشاط الغير الجاري

-290,523حساب المقاصة

5,889251,298فوائد وإيرادات مستحقة

9,1119,111سلف ألغراض النشاط و سلف منتسبين

24,28924,289نفقات قضائية

14,00010,000تامينات لدى الغير

17,43313,938مستحقات حساب المقسم الوطني

9,3219,479اخرى

2,108,5202,018,301المجموع

افرادشركات 31 كانون االول 2020 المجموع 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

172,485,60721,739,223194,224,830حسابات جارية وتحت الطلب

75,31823,156,58423,231,902ودائع توفير

45,00045,000-ودائع ألجل

172,560,92544,940,807217,501,732المجموع
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تأمينــات نقديـــة. 12

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المجموعافرادشركات قطاع حكومي31 كانون االول 2019

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

22148,056,82335,067,059183,123,904حسابات جارية وتحت الطلب 

89,86523,658,16623,748,031-ودائع توفير

1,306,875180,0001,486,875-ودائع ألجل

22149,453,56358,905,225208,358,810المجموع

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي 

)بآالف الدنانير(

5,341,7844,991,054تأمينات مقابل خطابات ضمان

-35,000تأمينات مستلمة لتسديد تسهيالت مستحقة

709,240-تأمينات مقابل اعتمادات

5,376,7845,700,294المجموع
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المخصصات المتنوعة. 13

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

فيما يلي الحركة على المخصصات:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي 

)بآالف الدنانير(

4,127,2413,667,945مخصصات اخرى*

1,098,9101,155,369مخصص مخاطر االئتمان التعهدي

181,799183,299مخصص تعويض خدمة المنتسبين

5,407,9505,006,613المجموع

31 كانون األول 2020

الرصيد  بداية 
التنزيالتاالضافاتالسنة

الرصيد نهاية 

السنة

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

4,127,241)545,800(3,667,9451,005,096مخصصات اخرى*

1,098,910)56,459(-1,155,369مخصص مخاطر االئتمان التعهدي**

181,799)1,500(-183,299مخصص تعويض خدمة المنتسبين

5,407,950)603,759(5,006,6131,005,096المجموع



65 مصرف االئتمان العراقي - التقرير السنوي 2020

تم فرض غرامة من قبل البنك المركزي العراقي بقيمة )3,690,741( الف دينار و حسب كتابهم المرقم )21991/2/9(   *

بواقع  االجمالي  الغرامة  2012 )وحيث تم تقسيط مبلغ  العملة لسنة  بتاريخ 2019/09/23 والتي تخص غرامات مزاد 

48 قسط شهري( قام المصرف بتسديد مبلغ )445,800( الف دينار للغرامة و تسديد مبلغ )100,000( الف دينار كتبرع  

 2020 عام  خالل  دينار  الف   1,005,096 بقيمة  مبلغ  بقيد  بالتحوط  و  المركزي  للبنك  لدى  كورونا  فايروس  لمواجهة 

لتعزيز رصيد الحساب مخصصات اخرى لمواجهة تسديد هذه الغرامة والقضايا المقامة ضد المصرف واي التزامات 

مستقبلية اخرى محتملة.

حسب كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد )158/2/9( المؤرخ في 2020/05/21 والذي اكد على ضرورة تحويل االرصدة   **

المدينة لدى المصارف المراسلة في لبنان و المراسلين الذي يقل تصنيفهم االئتماني عن ) B ( وبخالفه يتم بناء 

مخصصات كاملة عن هذه االرصدة، وعليه قام المصرف ببناء مخصص مقابل كامل الرصيد لدى البنك المراسل 

في لبنان من خالل تحويل )56,459( الف دينار من فائض مخصص االئتمان التعهدي.

مخصص ضريبة الدخل. 	1

ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

5,0271,177,939رصيد بداية السنة

)1,168,227(-ضريبة الدخل المصرف المدفوعة خالل السنة 

)4,685()1,383(ضريبة الدخل شركة الوساطة المدفوعة خالل السنة 

3,6445,027رصيد نهاية السنة
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31 كانون األول

2020 

31 كانون األول 

2019 

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

475,3751,389,153ذمم دائنة - توزيعات نقدية 

713,882838,850مطلوبات عقود التأجير

399,550699,680شيكات بنكية مصدقة

-129,210صكوك مقاصة

1,752,6371,312,977مبالغ غير مطالب بها

304,938629,004مصاريف مستحقة غير مدفوعة

13,000122,500مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل شركات

187,981187,981ايرادات مستحقة وغير مقبوضة

391,424497,946الصكوك والسفاتج المسحوبة على المصرف

146,483142,704ارصدة وتعويضات العمالء المتوفين

42,65832,505دائنو نشاط غير جاري

144,502121,642ارصدة الحسابات الجارية المغلقة

115,167115,167استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير

113,54688,653مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية

38,70864,872فوائد مستحقة غير مدفوعة

16,54738,797مبالغ مقبوضة لقاء شراء اسهم شركات

29,93328,363استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

33,74421,882رسوم الطوابع المالية

6,6016,781اخرى

5,055,8866,339,457المجموع

رأس المال . 16

يتكون رأس المال المدفوع بالكامل من 250  مليار سهم قيمة كل سهم 1 دينار عراقي.

مطلوبات اخرى. 	1
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اإلحتياطيات. 17

تتكون االحتياطيات مما يلي

إحتياطي ألزامي

الزامي.                                كإحتياطي  الضرائب  بعد  السنة  دخل  من  أدنــى(  )كحد   5% نسبته  ما  يقتطع  العراقي  الشركات  لقانون  وفقًا 

ال يجوز أن تزيد المبالغ المتجمعة لهذا الحساب عن %50 من رأس مال المصرف. كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي االلزامي أو أية 

عوائد ناتجة عنه على المساهمين. يجوز اإلستمرار في اإلقتطاع بموافقة الهيئة العامة للمصرف على أن ال يتجاوز اإلحتياطي 

االلزامي ما نسبته %100 من رأس مال المصرف , حيث بلغ رصيده كما في 31 كانون األول 2020 ) 15,720,546 ( الف دينار .

ايرادات الفوائد. 	1

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

-278,556فوائد القروض 

36,986302,740فوائد ارصدة بنك مركزي

747,7181,445,057فوائد موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

423,9031,007,587فوائد أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,487,1632,755,384المجموع

مصروفات الفوائد. 19

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

73,32786,240فوائد ودائع توفير

5,01533,311فوائد ودائع ألجل 

18,80926,757فوائد مطلوبات عقود التأجير  

97,151146,308المجموع
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31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

عموالت دائنة:

1,376,0131,083,115عموالت حواالت بنكية

452,943360,321عموالت تسهيالت غير مباشرة

1,192,373661,314عموالت مصرفية أخرى

52416,324عمولة التوسط في بيع وشراء االسهم

3,021,8532,121,074مجموع العموالت الدائنة

)500,902()640,096(تنزل: عموالت مدينة

2,381,7571,620,172صافي ايرادات العموالت

صافي إيرادات العموالت. 20

بلغت قيمة مشتريات المصرف من نافذة بيع العملة خالل عام 2020 ) 630,252 دوالر( ماقيمته  )749,999 الف دينار( وذلك 

لغرض تحويل ارباح المساهمات ) توزيعات االرباح النقدية( لمساهمي المصرف االجانب عن نسبة مساهمتهم في راس مال 

المصرف وبسعر )1,190( دينار لكل دوالر وبذلك لم يحقق المصرف ربحا من هذه المعامالت.

رواتب الموظفين ومافي حكمها. 21

31 كانون االول

2020 
31 كانون 
االول 2019

الشركة المصرف
االجمالياالجماليالتابعة

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف 
الدنانير(

2,272,35722,7732,295,1303,138,527رواتب ومنافع الموظفين

235,1801,573236,753212,984مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي

2,507,53724,3462,531,8833,351,511المجموع
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مصاريف تشغيلية . 22

31 كانون االول 

2019

31 كانون االول 

2018

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

560,452609,912خطوط اتصال

32,747232,755استئجار مباني ومنشأت

499,555510,959تأمين

537,462492,189رخص وبرامجيات

174,238-فرق ضريبة الدخل عن سنوات سابقة*

184,950160,561ضريبة مدفوعة عن الموظفين

222,377-فرق ضريبة مدفوعة عن الموظفين سنوات سابقة**

127,158246,909خدمات قانونية

80,92854,292انترنت

25,56642,653اتصاالت عامة وموبايل

7,24810,517صيانة مباني ومنشات

4,83532,708صيانة أثاث وأجهزةمكاتب

1,4264,728صيانة وسائل نقل وانتقال

3,8646,989صيانة االت والمعدات

334,197136,710صيانة مركز البيانات

109,606113,264صيانة اجهزة الصراف االلي

34,000109,853مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداة

40,640167,709سفر وإيفاد

56,24649,911اشتراكات 

72,00072,000تبرعات مبادرة دعم النشاطات المجتمعية

58,293115,172خدمات مهنية واستشارات

108,62699,978رسوم

54,70053,500اجور تدقيق الحسابات الختامية

2,5505,050اجور تدقيق اخرى
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31 كانون االول 

2019

31 كانون االول 

2018

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

82,53163,886نقل النقود و االثاث

17,48231,985مؤتمرات

-16,608اشتراك الشركة العراقية لضمان الودائع

23,27430,075قرطاسية

22,32530,070اللوازم والمهمات

43,88035,529الوقود والزيوت

72,23930,679كهرباء

2,50215,118ضيافة

2,1897,746تجهيزات العاملين

14,7417,275مصروفات خدمية اخرى/تنظيف وخدمات

7,80510,720استئجار وسائل نقل وانتقال

16,95427,112تدريب و تطوير

36,9028,903تعويضات وغرامات

5,91411,570ماء

1,363470إعالنات

-31,342فروقات مشطوبة

4,6493,613أخرى

3,339,7494,039,685المجموع

مصاريف تشغيلية )تتمة(
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حصة السهم األساسية من خسارة السنة. 23

تم احتساب )خسارة( السهم األساسي للسنة وذلك بتقسيم صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

القائمة كما في نهاية السنة.

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

دينارعراقي

)بآالف الدنانير(

)5,121,655()3,427,205(صافي )خسارة( السنة  )بآالف الدنانير العراقية(

250,000,000250,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )بآالف(

فلس/دينارفلس/دينار

)0.020()0.014(حصة السهم األساسى من ربح ) خسارة ( السنة

النقد وما في حكمه. 	2

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة, يتكون النقد ومافي حكمه من اآلتي:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

480,972,170404,119,631نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي 

32,089,05548,628,089أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

513,061,225452,747,720المجموع
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ارتباطات والتزامات محتملة. 	2

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 
دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

351,083990,252اعتمادات

42,172,41962,354,908خطابات ضمان

42,523,45763,354,160المجموع

كفاية رأس المال. 26

حسب كتاب البنك المركزي بالعدد 9/2/192 بتاريخ 22/07/2020 الذي صادق على الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس 

المال للمصارف التجارية وفق متطلبات بازل )II & III(، و الذي اوجب المصارف التجارية العاملة في العراق االلتزام بالضوابط 

الرقابية اعتبارا من الفصل الثاني لعام 2020. وعليه قام المصرف بإحتساب كفاية رأس المال وفقا لتعليمات البنك المركزي 

العراقي والكشوفات المطلوبة من قبله وكما مبين ادناه:

31 كانون األول

2020 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

إجمالي القاعدة الرأسمالية )بسط النسبة(

Tier I Capital الشريحة االولى

300,715,110رأس المال المستمر

8,870,655العناصر التي يتم طرحها  من رأس المال االساسي المستمر

-العناصر األخرى التي يتم خصمها  من رأس المال االساسى المستمر

-رأس المال األساسى اإلضافى  

291,844,455مجموع الشريحة االولى 

)Concern Capital – Gone(  الشريحة الثانية

-القروض )الودائع( المساندة

112,811الحد األقصى للمخصص العام المسموح به 

112,811مجموع الشريحة الثانية

291,957,266مجموع الشريحة االولى و الثانية )بسط النسبة(
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كفاية رأس المال )تتمة(

31 كانون األول

2020 

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر )مقام النسبة(

81,584,886إجمالى  األصول المرجحة لمقابلة مخاطر االئتمان 

-اجمالى األصول المرجحة  لمخاطر السوق  

27,988,759اجمالى األصول المرجحة  لمخاطر التشغيل

109,573,645اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر )مقام النسبة( 

اجمالى القاعدة الرأسمالية / إجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان 
266.448%المخاطر األئتمان ،السوق والتشغيل

نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. 27

السيولة  تغطية  نسبة  بــاعــتــمــاد   2016 لسنة   )167( رقـــم  الــعــراقــي  الــمــركــزي  الــبــنــك  ادارة  مجلس  ــرار  قـ الـــى   اســتــنــادا 

مواجهة  على  قدرتها  ومدى  المصارف  لدى  السيولة  حجم  لمراقبة   )  NSFR  ( المستقر  التمويل  صافي  ونسبة   )  LCR  (

وفقا  السيولة  مخاطر  بــادارة  الخاصة  الرقابية  الضوابط  اعتماد  تم  فقد  وعليه  المتوسط,  و  القصير  المدى  في  التزاماتها 

لمقررات بازل III وان تطبيق هذه النسب بداء بشكل فعلي في 1 كانون الثاني 2017 على ان تلتزم المصارف بالحدود الدنيا 

وكالتالي:

الحد االدنى لنسبة تغطية السيولة هو )100 %(

الحد االدنى لنسبة صافي التمويل المستقر هو )100 %(

بلغت نسبة تغطية السيولة ) 487 % ( كما في 31 كانون االول 2020  )31 كانون االول 2019 :457 %( في حين بلغت نسبة صافي 

التمويل المستقر ) 1414 % ( كما في 31 كانون االول 2020  )31 كانون االول 2019: 1221 %(.

قام المصرف بإحتساب نسبة تغطية السيولة و نسبة صافي التمويل المستقر وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي 

والكشوفات المطلوبة من قبله.

القضايا المقامة على المصرف. 	2

وجود دعوى مقامة على المصرف من قبل احد زبائنه وكان قرار الحكم قد صدر عن محكمة البداءة لصالح المصرف وتأيد 

استئنافا غير انه وبطلب من محكمة التمييز اعيدت االضبارة الى الخبراء فاصدروا تقريرا جديدا يوصي بالحكم بجزء من 

المبلغ المطالب به من قبل المدعي وتم تمييز القرار لدى محكمة التمييز من قبل المصرف. وقد صدر قرار محكمة التمييز 

او  الخبراء  اللجنة و لم يصدر قرار لجنة  باعادة االضبارة الى محكمة االستئناف لتشكيل لجنة خبراء جديدة وتم تشكيل 

المحكمة لغاية نهاية السنة المالية 2020.
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المعامالت مع اطراف ذات عالقة:. 29

للمصرف  االعتيادي  النشاط  ضمن  الرئيسي(  المساهم   ( الوطني  الكويت  بنك  مع  معامالت  في  بالدخول  المصرف  قام 

وباستخدام اسعار الفوائد و العموالت التجارية السائدة وكما مبين ادناه:

31 كانون األول

2020 

31 كانون األول

2019 
دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف الدنانير(

بنود داخل قائمة المركز المالي

26,185,5671,184,610ارصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية

4,380,00046,098,000ودائع لدى بنوك و مؤسسات مصرفية

بنود خارج قائمة المركز المالي

36,933,66257,503,769تسهيالت غير مباشرة

بنود قائمة الدخل

423,9031,007,587ايرادات الفوائد

328,879233,633عمولة تسهيالت غير مباشرة

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(:. 30

المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  اجمالي  بين  الفرق  ناتج عن  الف دينار   )1,116,861( بقيمة  التطبيق وجود فائض  نتائج  اظهرت 

بقيمة )7,689,357( الف دينار واجمالي المخصصات القائمة البالغة )8,806,218( الف دينار وحسب كشف الخسائر االئتمانية 

المتوقعة للمعيار الدولي رقم )9( كما في 31 كانون االول 2020 المرفق طيا.
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31 كانون االول 2020

الرصيد
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة

المخصصات 
الفرقالقائمة

رقم االيضاحالتصنيف وفقا للمعيار رقم 9موجودات مالية
دينار عراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف 
الدنانير(

دينار عراقي

)بآالف 
الدنانير(

---3432,326,534بالتكلفة المطفأةارصدة لدى المركزي 

432,219,82267,388130,76763,379بالتكلفة المطفأةارصدة لدى مصارف 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات 
-7889,474100,000100,000االخر

25351,03816,45236,48320,031االعتمادات

2542,172,41928,9761,062,4261,033,450خطابات الضمان

-57,476,5417,476,5417,476,541بالتكلفة المطفأةالتسهيالت االئتمانية مباشرة

515,435,8287,689,3578,806,2181,116,861المجموع



تقرير لجنة تدقيق الحسابات
المشكلة بموجب قانون المصارف

رقم 	2 لسنه 	200
والتعليمات الصادرة بموجبه
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العراقي  االئتمان  لمصرف  العامة  الهيئة  اعضاء  السادة 

المحترمون ...

الهيئة  قبل  من  المنتجة  الحسابات  مراجعة  لجنة  عقدت 

العامة برئاسة السيد ) حسان رشيد الصفار ( وعضوية كل 

من السادة ) احسان ناجي الصوفي ( والسيد ) احمد معن 

المالية  البيانات  الطبقجلي ( عدة اجتماعات وقامت بفحص 

تقريرنا  باختصار  يلي  وفيما   2020/12/31 في  كما  للمصرف 

عن نشاط المصرف لعام 2020 وفقا لما جاء بالمادة )24( من 

قانون المصارف

القسم المالي :. 1

المالي  القسم  قبل  مــن  المقدمة  التقارير  اللجنة  درســت 

المصرفي لهذا  النشاط  الناجمة من  اإليــرادات  أن  ، ووجــدت 

 ، المدفوعة من قبل المصرف  النفقات  العام الزالت أقل من 

التي قبلها والسبب في ذلك  السنة  الخسارة أقل من  وأن 

عن  وليست  ــب  ــروات وال ــة  ــ االداري النفقات  تقليل  عــن  نــاجــم 

ايرادات ناجمة عن زيادة النشاط االئتماني او المصرفي لذلك 

أوصت اللجنة بضرورة إعداد االدارة التنفيذية العليا سياسة 

والمصرفي  االئتماني  المصرف  نشاط  من  تزيد  استراتيجية 

بموجبها  والعمل  األقــرارهــا  اإلدارة  مجلس  الــى  وتقديمها 

السنة  هذه  في  تحققت  التي  الخسارة  معالجة  الى  وصــوال 

والسنة التي سبقتها.

الرقابة الداخلية :. 2

تابعت اللجنة التقارير الشهرية والفصلية الصادرة عن قسم 

المعدة  للزيارات  الزمنيه  الجداول  ودرســت  الداخلية  الرقابة 

واالقسام  الفروع  الى  الداخلية  الرقابة  مدير قسم  قبل  من 

المختلفة واوصت برفع مذكرة بالنواقص الحاصلة في فروع 

معالجتها  لغرض  المفوض  المدير  الى  واقسامه  المصرف 

وبفترة زمنية محدودة .

مكتب اإلبالغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب :. 3

تابعت اللجنة التقارير الشهرية والفصلية الصادرة عن قسم 

اللجنة  وقـــررت  ــاب  اإلرهـ وتمويل  ــوال  األمـ عــن غسيل  اإلبـــالغ 

الالزمة لمعالجة حاالت  تكليف مدير القسم بأتخاذ االجراءات 

ارتفاع عدد الحسابات المغلقة لدى المصرف وبيان أسبابها 

الحلول  لــوضــع  اللجنة  إلــى  بــذلــك  مفصل  تقرير  وتــقــديــم 

المناسبة لها .

قسم االئتمان :. 	

أي خلل جوهري في عمل هذا  الى  مايشير  اللجنة  تجد  لم 

القسم ولم تضع أي مؤشرات او مالحظات واوصت بضرورة 

رفع مستوى النشاط االئتماني للمصرف .

الخدمات التجارية :. 	

لم تؤشر اللجنة الى وجود اي نشاط يذكر في مجال اصدار 

خطابات الضمان واالعتمادات ناقشت إمكانية خفض نسبة 

الممنوحة  واالعــتــمــادات  الضمان  خطابات  على  التأمينات 

بنسبة 100 % الى نسب اقل من ذلك.

القسم القانوني :. 6

المصرف  ضــد  المقامة  ــدعــاوى  ال على  اللجنة  استفسرت 

والدعاوى التي أقامها المصرف ولم تجد هناك اي تحديثات 

من  المقامة  الدعوى  يخص  فيما  فقط  القسم  دعــاوى  على 

قبل المدير السابق لقسم الموارد البشرية ضد المصرف في 

شهر كانون األول سنة 2020 وهي في سير المرافعات.

قسم الموارد البشرية :. 7

من  ــمــدراء  وال الموظفين  مــن  عــدد  بتعيين  المصرف  قــام 

بتزويدها  اللجنة  وطلبت  الرئيسي  الفرع  مدير  ضمنهم 

بضرورة  أوصــت  كما   ، منهم  موظف  لكل  الذاتية  بالسيرة 

االدارة  تكليف  ونسبت  البشرية  الموارد  مدير قسم  تعيين 

القسم  موظفات  احــدى  تنسيب  او  ذلــك  بإجراء  التنفيذية 

الــتــدريــب  مــواكــبــة  لــغــرض  للقسم  ــرا  مــدي بــمــهــام  للقيام 

العمل  وحجم  يتناسب  بما  المصرف  لموظفي  والتأهيل 

المستقبلي لتنشيط اداء المصرف .
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قسم االمتثال:. 	

اطلعت اللجنة على التقارير المعدة من قبل مراقب االمتثال 

االمــتــثــال على لجنة  تــقــاريــر قسم  بــضــرورة عــرض  ــت  واوصـ

التدقيق للمصادقة عليها قبل ارسالها الى البنك المركزي 

العراقي .

مراقب الحسابات الخارجي:. 9

عمل  فــي  جــوهــري  خــلــل  اي  الـــى  مايشير  اللجنة  تــجــد  لــم 

مع  عــقــدت  الــتــي  الفصلية  االجــتــمــاعــات  خــالل  مــن  المصرف 

اداء  حسن  على  مايؤشر  وهــو  الخارجي  الحسابات  مراقب 

االدارة التنفيذية في هذا الخصوص وتوقفت عند مالحظاته 

ائتمانية  سياسة  بإيجاد  المتحققة  الخسارة  معالجة  بشأن 

تزيد من ايرادات المصرف.

مما تقدم ترى اللجنة أن األمر األهم في عمل المصرف للسنة القادمة هو معالجة موضوع الخسارة المتحققة وتأمل أن 

الخطة الموضوعة من قبل االدارة ستكون كفيلة بذلك 

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

رئيس لجنة مراجعة الحسابات      

حسان رشيد الصفار
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