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  بغـداد كمـا فـي   –)ة خاصةشركة مساهم( االئتمان العراقيلمصرف  الموحدةقائمة المركز المالي لقد فحصنا  
 وقائمة التغييرات في حقـوق المـالكين    الموحدة والدخل الشامل الموحدة وقائمة الدخل، ٢٠١٧/كانون األول/٣١

والتقرير السنوي   الملحقة معها واإليضاحاتللسنة المنتهية بذلك التاريخ   الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة 
الصـادرة   يمـات واألنظمـة والتعل  المعدل ١٩٩٧لسنة ) ٢١(رقم قانون الشركات  امالمعد بمقتضى أحك للمصرف

  .بموجبه
 

ر يمسؤولة عن اعداد هذه البيانات واالفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعـد والمعـاي  المصرف  ان ادارة
تنفيذ نظام للرقابـة الداخليـة فيمـا يتعلـق     اعداد و عنالمحاسبية المحلية والدولية باالضافة الى مسؤوليتها 

بصورة عادلة وخالية من االخطاء الجوهرية الناتجـة عـن    الموحدةباالعداد واالفصاح عن البيانات المالية 
المحاسبية  المالئمـة واسـتخدام    اتاالخطاء والتالعب كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياس

  .سبةالتقديرات المحاسبية المنا

 
 

المقدمة لنـا وذلـك وفقـا  الدلـة      الموحدة البيانات المالية حولابداء الراي الفني المحايد  هي ان مسؤوليتنا
التدقيق للحصـول   مهام ر ان نقوم بتخطيط وانجازيتتطلب هذه المعايحيث ير التدقيق المحلية والدولية يومعا

يشمل التـدقيق فحصـاً   كما  ةخطأ جوهريا ةالبيانات المالية خالية من اي هذه تعلى تأكيد معقول فيما اذا كان
للسنة المنتهيـة   البيانات المالية الموحدةنات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في اعلى اساس اختباري للبي

ان  وباعتقادنـا  هـذا . للمبادئ المحاسبية  يشمل تقييماً ،كماعنها واإلفصاح ٢٠١٧/األولكانون /٣١كما في 
  -:وندرج ادناه االيضاحات والمالحظات التالية ،تدقيقنا يوفر اساساً معقوالً للرأي الذي نبديه

  

 

 

 حسب المعايير المحاسبية الدولية وذلك استنادا لتعليمات البنـك الموحدة أعداد البيانات المالية ب قام المصرف
المركزي العراقي النافذة المفعول والمتضمنه التحول من المعايير المحاسبية المحلية الى المعايير المحاسـبية  

، ونود االشارة هنا الى ان المصرف اعتمد مبدا التسجيل بالكلفة التاريخية للعقارات والمعدات ولـم  الدولية  
   .ة العادلة لهايم لهذه الموجودات واستنادا الى القيمييقم باعادة التق

 
  ٥ نـم ١



 

 
 

   الملكيةالتغير في حقوق  
وان هـذه  ألف دينـار   )٨,٥٥٨,٢٢٨(مبلغ بعما كانت عليه في السنة السابقة  لكيةادت حقوق المدزلقد ا

  %.٣ نسبة قدرها الزيادة تمثل

 
  

   بزيـادة مقـدارها  دينـار   ألـف ) ٨,٠٥٠,٣٠٠(المتحققـة خـالل السـنة الحاليـة      األرباحبلغت لقد 
   . %٢٧ قدرهازيادة  نسبة وتمثلة السابقة دينار عن السن ألف) ١,٧٠٢,٣٢٤(

 

 

  المتحركة المدينة غير  األرصدة ـ
غير متحركة من سنوات  المدينة الحسابات أرصدة لوحظ مجموعة من الموجودات األخرىضمن 

 األرصدة مبلغومن ضمن هذه  ،دينار ألف) ٤٤١,٥٣١( ٢٠١٧/األولكانون / ٣١يف سابقة بلغت كما
من سنوات مدورة مبالغ مسروقة من فرع الكرمة ومكتب الصرافة وعن  دينار ألف) ١٦٥,٥٢١(

دينار ناتج عن استمالك احد عقارات المصرف من قبل  ألف) ٢٤٢,٢٤١(يتضمن مبلغ و  كما قةساب
 وأخذالذا نوصي بضرورة متابعتها  ، وزارة المالية ولم يتم استالم المبلغ لغاية تاريخ تقريرنا هذا

   .لغوالناتجة عن عدم تسديد هذه المبا الخسائر المحتملة مستقبالالتخصيصات المناسبة لمواجهة 
 

 ألف) ١٧,٩٨٨,٢١٥( ٢٠١٧/األولكانون / ٣١نقد لدى البنوك الخارجية كما في بلغ رصيد حساب  - ١
  .من راس المال واالحتياطيات السليمة ) %٦(عادل نسبة يدينار، 

) NBK(البنك الوطني الكويتي  عة لدىعالم خارجي وتمثل ودائع مود/  اآلجلاستثمارات قصيرة - ٢
 )%٩(الف دينار، تعادل نسبة ) ٢٨,٣٦٨,٠٠٠( ٢٠١٧/كانون االول/٣١والبالغ رصيدها كما في 

  .من راس المال واالحتياطيات السليمة 

– 

سابقة غير محدثة بيانـات مودعيهـا   لوحظ ضمن حساب الودائع الثابتة وجود ودائع ثابتة منذ عدة سنوات 
الف دينار، كما وان ادارة المصرف مستمرة بقيد الفوائـد علـى هـذه    ) ٩٥٧,٨٧١(حيث بلغ  مجموعها 

، بهذا الخصوص نود ان نبين باننا لـم   سنة) ٩٩(واعتمد عمر لها مقداره  الودائع سنوياً لمصلحة مودعيها
  .ت المصرف لمعالجة الموضوع بالرغم من محاوال، هذه الودائع بأولياتنزود 

  
 ٥ نـم ٢

  
 



 

 
  

  النقدي تمانئمخصص اال -أ
) ٣,٦٢٣,٩٣٦(مبلغ  ٢٠١٧/كانون األول/٣١كما في  النقدي بلغ رصيد حساب مخصص االئتمان

حيث تم  ٢٠١٠لسنة ) ٤(لمحتسب استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراق رقم واألف دينار 
، قيد لحساب الفائض المتراكم دينار ألف) ١,٨٤٤,٠٨١( المخصص خالل السنة بمبلغ مقداره ضتخفي

االئتمان  اصل مبلغ من% ١٠٠كونه بلغ نسبة برأينا أن الرصيد يغطى االلتزامات بهذا الخصوص و
  .النقدي

  

  مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع -ب 
   ٢٠١٧/كـانون األول /٣١كمـا فـي    فوائد حسـابات المتـوقفين عـن الـدفع     بلغ رصيد مخصص 

والمـدرج   المحتسبة على االئتمان المتاخر التسديد التاخيرية ، ويمثل الفوائدالف دينار ) ٤,٧٣١,٢٩٧( 
   . ضمن االئتمان النقدي

  

  أسهم شركة محلية غير مدرجة في األسواق المالية –الماليـة  الموجودات -ج
دينار وهي تمثل كلفة أسهم ألف  )١٠٠,٠٠٠( ٢٠١٧/كانون األول/٣١كما في  بلغ رصيد هذه األسهم

ان ادارة المصرف اخـذت كامـل مبلـغ كلفـة االسـتثمار       ،مستثمرة في شركة المولدات العراقية 
  -:وص نود أن نبين مايليوبهذا الخص، كمخصص لهبوط قيمة أسعار األسهم 

    

  . ٢٠١٧/كانون األول/٣١لم يؤيد لنا رصيد عدد األسهم كما في  -
لم تتمكن أدارة المصرف من تحديد القيمة السوقية لهذا االستثمار كون الشركة غير مدرجة في  -

  .األسواق المالية 
  .نوصي بضرورة أجراء المعالجة الالزمة لھذا الحساب  -

 
  المستحقة وغير المقبوضة اإليراداتـ 

يمثل فـرق  دينار والذي  ألف) ٢٠٠,٩١١(بلغ ي اإليرادات المستحقة وغير المقبوضةحساب رصيد  ان
، من قبل وزارة الماليـة    هكاستمال وأعيد المسفرين ألحدعائد  الذي كان تقييم احد عقارات المصرف

  .بلغ نوصي بضرورة متابعة وتسوية هذا الم
 

عدا عقار  أن الموجودات الثابتة هي مملوكة ومسجلة باسم المصرف لدى الدوائر الرسمية المختصة،
والذي لم تؤيد لنا ملكيته من قبل دائرة  دينارالف ) ٢٣٣,١١٢( كلفته) ارض وبناء ( فرع الموصل 

  . ٢٠١٧/كانون االول/ ٣١التسجيل العقاري كما في 
  

 الموحـدة  البيانات المالية اعداد تم تعديل تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة تماشياً مع متطلبات
حسب المعايير المحاسبية الدولية وذلك استنادا الى تعليمات البنـك المركـزي العراقـي    ، للسنة الحالية

  .المحاسبة المحلية الى المعايير المحاسبية الدولية  النافذة المفعول والمتضمنة التحول من معايير
  

  ٥ن ـم ٣
  



 

 

) شـركة مسـاهمة خاصـة   (االئتمان العراقـي  لمصرف  موحده أن البيانات المالية المرفقة هي بيانات 
بالكامل مـن قبـل    والتي هي مملوكة.  االئتمان للتوسط في بيع وشراء االوراق الماليه المحدودةوشركة 

  .سنة المقارنة ارقامكما وتم توحيد ،   المصرف
  

 

ـ   امن خالل فحصنا للسجالت المحاسبية ومراجعتنا لطبيعة العمليات  رف لمصرفية التـي مارسـها المص
ـ  ،رأس المال كفايةحتساب االمعدة لغرض موضوعة التدقيق، والكشوفات  خالل السنة    ةبوالذي بلغت نس

  .٢٠٠٤لسنة  )٩٤(من قانون المصارف رقم  )١٦(وذلك استنادا إلى المادة  %) ٣٩٩( 

 

بسعر ، جنبية بالعملة اال تم تسعير كل من الموجودات والمطلوبات والمصاريف وااليرادات الناجمة
  .دينار لكل دوالر أمريكي )١,١٨٢(التحويل البالغ 

 

  
  ٥ن ـم ٤

  





  
  

  





 
 الموحدة الدخل قائمة

   ٧٢٠١/كانون األول/٣١للسنة المنتهية في
  )ب( بيان

  
  
  

  البيان
  

  االيضاحات
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار 
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
              

  ١٣,٠٠٩,٠٢١    ١١,٩٠٣,٢٩٢    ١٨    ألفوائد الدائنة
  )٢٢٧,٠٠٤(    )١٦٠,٩٠٣(    ١٩    وائد المدينةألف

  ١٢,٧٨٢,٠١٧    ١١,٧٤٢,٣٨٩        صافي إيرادات ألفوائد
  ٢,٠٠٢,٤٥٥    ٢,٠٦٨,٦٤٢    ٢٠  صافي إيرادات العموالت

  ١٤,٧٨٤,٤٧٢    ١٣,٨١١,٠٣١        صافي إيرادات ألفوائد والعموالت
              

  ١,٠٣١,٩٢٩    ٨١٢,٤٨٤        صافي أرباح وخسائر نشاط العمالت األجنبية
  ــ    ١٤,٣٦٤         الرأسمالية )الخسائر( األرباحصافي 

  ٤٢,٧٧٣    ٦١,٩٦٣    ٢١    إيرادات أخرى
        ١,٠٧٤,٧٠٢    ٨٨٨,٨١١  

  ٣,١٨١,٥٨٨    ٢,٦٢٢,٨٠٣    ٢٢    نفقات العاملين 
  ٢٠٩,٠١٠    ٢٨٥,٨٧١    ٩    استهالكات

  ٤,٢٢٩,٤٠٠    ٣,٧٤٠,٨٦٨    ٢٣    مصاريف أخرى
  ١,٨٩١,٢٠٠    ــ        مصاريف عن تخصيصات 

  )٩,٥١١,١٩٨(    )٦,٦٤٩,٥٤٢(        أجمالي المصروفات
  ٦,٣٤٧,٩٧٦    ٨,٠٥٠,٣٠٠        ربح السنة قبل ضريبة الدخل

  )١,٤٠٥,٢١٣(    )١,٣٤٢,٨٣٥(    ١٣    ضريبة الدخل
  ٤,٩٤٢,٧٦٣    ٦,٧٠٧,٤٦٥        ربح السنة بعد ضريبة الدخل وقبل االحتياطيات

              :موزع كما يلي 
  ٢٤٧,١٣٨    ٣٣٦,٦١٨        االحتياطي اإللزامي

  ٤,٦٩٥,٦٢٥    ٦,٣٧٠,٨٤٧        األرباح المدورة
        ٤,٩٤٢,٧٦٣    ٦,٧٠٧,٤٦٥  

  %٢    %٣        لسنةاالرباح المدورة لحصة السهم من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦٢ من ٢(
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 

  
  

  ١٥,٨٥٩,١٧٤     ١٤,٦٩٩,٨٤٢              صافي اإليرادات        
المصروفات              



  
  

 الموحدة قائمة الدخل الشامل
  ٧٢٠١/كانون األول/٣١للسنة المنتهية في

  
  )ج( بيان

  

    اإليضاحات    البيان
٢٠١٧ /٣١/١٢  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦   

  ألف دينار
              

  ٤,٩٤٢,٧٦٣    ٦,٧٠٧,٤٦٥        أرباح السنة
  ــ    ــ    ١٥    التغير في القيمة العادلة 
  ٤,٩٤٢,٧٦٣    ٦,٧٠٧,٤٦٥        الشاملاألرباح اإلجمالية للدخل 

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  ) ٦٢ من ٣(

  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 



 
   الموحدة التغير في حقوق الملكية قائمة

٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية  
  

  ١٢/٢٠١٧/ ٣١السنة املالية املنتهية يف 

  
  :ايضاح * 
من االئتمان %  ١٠٠بعد التخفيض ليصبح رصيده  كان مرتفعاًكون رصيد هذا المخصص  لحساب االرباح المدورةحساب مخصص االئتمان النقدي  من الف دينار) ١,٨٤٤,٠٨١( ويل مبلغ حتم ت

    .وحسب التعليمات النافذة التسديد  المتأخر
  
  

  ) ٦٢ من ٤(
  

  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم 
  

  اســـم الحســـاب
  

  ٢٠١٧سنة  الحـركة خـالل

  

رأس المال 
  المدفوع

  دينار ألف

  احتياطي 
  عام

  دينار ألف

االحتياطي 
  اإللزامي

  دينار ألف

احتياطي 
  رأسمالي

  دينار ألف

  احتياطي 
  توسعات

  دينار ألف

احتياطي استبدال 
  موجودات ثابتة

  دينار ألف

  
  األرباح 
 المدورة

  دينار ألف

 

  العجز 
  المدور

  دينار ألف

  المجموع
  

  دينار ألف
    ١/١/٢٠١٧الرصيد كما في 

٣٠٦,٨٩٨,٥١١  )٨٧,٢٨٤(  ٣٨,٣٢٠,٥٢٧ ٢٩,٠٠٦  ١,٥٠٠,٠٠٠  ٦٣٥,٠٣٢  ١٥,١٠٢,٧٨٦  ١,٣٩٨,٤٤٤  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
    السنةاإلضافات خالل 

  ١,٨٥٠,٧٦٢  ــ  ١,٨٤٤,٠٨١ ٦,٦٨١ ــ ــ ــ ــ ــ
    السنة الحالية )خسائر( إرباح

  ٦,٧٠٧,٤٦٥  )٢٤,٩١٣(  ٦,٣٩٥,٧٦٠ ــ ــ ــ ٣٣٦,٦١٨ ــ ــ
  ٣١٥,٤٥٦,٧٣٨  )١١٢,١٩٧(  ٤٦,٥٦٠,٣٦٨ ٣٥,٦٨٧  ١,٥٠٠,٠٠٠  ٦٣٥,٠٣٢  ١٥,٤٣٩,٤٠٤  ١,٣٩٨,٤٤٤  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد كما في 

  )د(بيان 
  )٢من  ١(



 
  قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة 

  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  

  
  

  ١٢/٦٢٠١/ ٣١السنة املالية املنتهية يف 
  

  
  
  
  

  ) ٦٢ من ٥(
  

  .جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معهاتشكل ) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 

  اســـم الحســـاب
  

  ٢٠١٦سنة  الحـركة خـالل

  

رأس المال 
  المدفوع

  دينار ألف

  احتياطي 
  عام

  دينار ألف

االحتياطي 
  اإللزامي

  دينار ألف

احتياطي 
  رأسمالي
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  دينار ألف
    ١/١/٢٠١٦الرصيد كما في 

  ٣٠١,٩٢٦,٧٤٢  )٥٣,٧٠٥(  ٣٣,٥٩٣,٠٠٢ ــ  ١,٥٠٠,٠٠٠  ٦٣٥,٠٣٢  ١٤,٨٥٣,٩٦٩  ١,٣٩٨,٤٤٤  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
    اإلضافات خالل السنة

  ٢٩,٠٠٦  ــ  ــ ٢٩,٠٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ
    السنة الحالية )خسائر( إرباح

  ٤,٩٤٢,٧٦٣  )٣٣,٥٧٩(  ٤,٧٢٧,٥٢٥ ــ ــ ــ ٢٤٨,٨١٧ ــ ــ
  ٣٠٦,٨٩٨,٥١١  )٨٧,٢٨٤(  ٣٨,٣٢٠,٥٢٧ ٢٩,٠٠٦  ١,٥٠٠,٠٠٠  ٦٣٥,٠٣٢  ١٥,١٠٢,٧٨٦  ١,٣٩٨,٤٤٤  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد كما في 

  )د(بيان 
  )٢من  ٢(



 
  الموحدة التدفق النقدي قائمة

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  )ـه( بيان

  
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
        األنشطة التشغيلية

  ٦,٣٤٧,٩٧٦    ٨,٠٥٠,٣٠٠  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
        تعديالت البنود غير النقدية

  ٢٠٩,٠١١    ٢٨٥,٨٧١  االستهالكات 
  ٢,٠٨٢,٥١١    )٢,٠٩١,٨٢٦(  التخصيصات األخرى

  ٨,٦٣٩,٤٩٨    ٦,٢٤٤,٣٤٥  الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
        التغير في الموجودات والمطلوبات

  ٣,٧١٣,٩٥٦    ١٣٤,٥٨٧ تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )١٩٧,٥٥٠(    ٦٣,٢٣٤  الموجودات األخرى

  ٢١,٥٢٧,٢٨٨    )٣٤,٧٢٤,٣٢٦( ودائع العمالء
  )٢٧٦,٥٣٢(    ٨٢٥,٨٣٤ التأمينات النقدية 

  )١٢٦,٦١٣,٧١٠(    ١,٥٠٤,٦٢٧ المطلوبات األخرى
  )١٠١,٨٤٦,٥٤٨(    )٣٢,١٩٦,٠٤٤(  

  )٩٣,٢٠٧,٠٥٠(    )٢٥,٩٥١,٦٩٩(  صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل 
  )٢,٥٧٢,٩٧٨(    )٣,٦٨٠,٦٥٤(  تسديد ضريبة الدخل

  )٩٥,٧٨٠,٠٢٨(    )٢٩,٦٣٢,٣٥٣(  صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
        ةاألنشطة االستثماري

  )٢٢١,٦٥٩(    )٣٦٧,٨٩٦(  شراء ممتلكات ومعدات 
  )٢٩,٥١٩,٦٩٩(    ٢٢,٢٨٢,٩٩٣  موجودات مالية 

  )٢٩,٧٤١,٣٥٨(    ٢١,٩١٥,٠٩٧  صافي التدفق النقدي من عمليات االستثمار
        نشطة التمويليةاال

  ٢٩,٠٠٧    ١,٨٥٠,٧٦٢  االحتياطيات
  ٢٩,٠٠٧    ١,٨٥٠,٧٦٢  صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل 

  )١٢٥,٤٩٢,٣٧٩(    )٥,٨٦٦,٤٩٤(  صافي التغير في النقدية وما في حكمها
  ٢٩٥,٠٤١,٢٠٠    ١٦٩,٥٤٨,٨٢١  النقدية وما في حكمها في أول المدة
  ١٦٩,٥٤٨,٨٢١    ١٦٣,٦٨٢,٣٢٧  النقدية وما في حكمها في آخر المدة

  
  
  
  

  ) ٦٢ من ٦(
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران        

  



  
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 :وفروعه وأهدافه املصرف تأسيسعن  نبذة  -١

 املصرف تأسيسنبذة عن  –أ 
عراقي مبوجب شهادة التأسيس املرقمة  دينار ألفمليون ) ٢٠٠(برأمسال قدره  ١٩٩٨العراقي يف عام  االئتمانأسس مصرف 

  .١٤/١٠/١٩٩٨ومتكن من فتح أبوابه للعمل املصريف يف  ٦/١٠/١٩٩٨وإجازة ممارسة الصريفة يف  ٢٥/٧/١٩٩٨يف  ٦٦١٥/ش/م
، استمر ٢٠٠٥من رأمسال املصرف يف عام % ١٠ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة % ٧٥منذ مشاركة بنك الكويت الوطين بنسبة 

 األنشطةالعراقي من خالل تقدمي اخلدمات املتميزة وملختلف  االقتصاديف تعزيز موارده املالية وتطوير خدماته اسهاماً منه يف تطوير مصرفنا 
املصرف يف سياسته التوسعية  أستمركما . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤قانون املصارف رقم  أحكاماملصرفية والتجارية واالستثمارية اليت تدخل حتت 

  .والقوانني والتعليمات النافذة واإلجراءاته وأنشطته مبا يتفق مع السياسات يف مجيع أقسام
 الدولية واخنفضت نسبة مؤسسة التمويل  من رأس املال) % ٨٤,٣(نسبة مسامهة بنك الكويت الوطين  أصبحت ٢٠١٤وخالل سنة 

  .جديد أدارةومت انتخاب جملس  %) (٦,٧ إىل
؛ وقد اكتملت دينارمليار ) ١٥٠(على زيادة رأمسال املصــرف ليصبح  ٢٩/٦/٢٠١٢حصلت موافقة اهليئة العامة بتاريخ  -

  . ٨/٩/٢٠١٣يف   ٢٢٧٣٥الزيادة مبوجب كتاب دائرة تسجيل الشركات املرقم  إجراءات
بزيادة  ١/١٠/٢٠١٣املتخذ جبلستها املنعقدة بتاريخ  رفللمصتنفيذا لتعليمات البنك املركزي العراقي واستنادا اىل قرار اهليئة العامة  -

 ١/١٢/٢٠١٣زيادة رأس املال بتاريخ  إجراءاتبدأت فقد ؛ دينارمليار ) ٢٥٠(اىل  دينار مليار) ١٥٠(رأمسال املصرف من 
  . ٦/٢/٢٠١٤واملؤرخ يف  ٣٤٢١مبوجب كتاب دائرة تسجيل الشركات املرقم  ٢٠١٤شباط سنة  أوائلواكتملت يف 

  : املصرف الرئيسية أهداف -ب 
لسنة ) ٥٦(ورقابة البنك املركزي العراقي مبوجب قانونه رقم  بأشرافميارس املصرف نشاطاته املصرفية واالستثمارية والتمويلية 

لسنة ) ٢١(وتعليماما ؛ كما ميارس هذه النشاطات وفق قانون الشركات رقم  ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(وقانون املصارف رقم  ٢٠٠٤
  . والتعليمات الصادرة مبوجبه ١٩٩٧

  : فروع املصرف – ج
  -:٣١/١٢/٢٠١٧ا يف املصرف كمومكاتب كشف تفصيلي بفروع  أدناه 

 رعألفاسم 
 العامة اإلدارة

  الرئيسي
 البصرة

  اربيل
  كربالء

  المنصور
  
  

  ) ٦٢ من ٧(  
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران       



  

  الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 

  

 :القوائم املالية املوحدة -٢
مـع   ٢٠١٧/كـانون األول /٣١بغداد كمـا يف   –) شركة مسامهة خاصة(متثل القوائم املالية املوحدة ملصرف االئتمان العراقي 

  .املصرفمن قبل بالكامل املالية احملدودة واململوكة  األوراقشركة االئتمان للتوسط يف بيع وشراء 
لشركة التابعة مع القوائم املالية للمصرف على أساس جتميع كل بند من موجودات ومطلوبـات ونتـائج   مت توحيد القوائم املالية 

احلسـابات اجلاريـة   بعد استبعاد كافة أرصـدة  ، أعمال املصرف مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة 
 واملعامالت فيما بني املصرف والشركة التابعة

 :السياسات احملاسبية-٣
 

والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عـن  معايري احملاسبية الدولية لل وفقاالبيانات املالية مت أعداد  •
التحول من املعايري  واملتضمنةالنافذة املفعول العراقي البنك املركزي جملس املعايري احملاسبية ووفقا للقوانني احمللية النافذة وتعليمات 

 .اىل املعايري احملاسبية الدولية احملاسبية احمللية 
تنـوي  . املعايري والتفسريات الصادرة ولكنها غري إلزامية حىت تاريخ إصدار القوائم املالية املوحدة للمجموعة هي موضحة أدناه إن •

 .اموعة تطبيق هذه املعايري عندما تصبح إلزامية
  "األدوات املالية "  ٩املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

 ٢٠١٤بصيغته النهائيـة يف متـوز   "  األدوات املالية"  ٩قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 
ـ . مع السماح بالتطبيق املبكر ٢٠١٨كانون الثاين  ١ويسري على الفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  ـ املع ددحي الـدويل   اري

 رياملوجودات غ عيوبعض العقود لشراء أو ب ةيواملطلوبات املال ةياملوجودات املال اسيمتطلبات االعتراف وق ٩ قمر ةياملال ريللتقار
إن تطبيق هذا املعيار سيكون له تأثري ". اإلعتراف والقياس: األدوات املالية"  ٣٩حيل هذا املعيار حمل معيار احملاسبة الدويل . ةياملال

املالية للمجموعة ولكن ليس من املتوقع أن يكون له تأثري جـوهري علـى تصـنيف وقيـاس      تعلى تصنيف وقياس املوجودا
إن اموعة بصدد قياس أثر هذا املعيار على القوائم املالية املوحدة للمجموعة عند تطبيقها، مع العلم أن البنـك  . املطلوبات املالية

  .من تأريخ التبين الفعلي له عاملياً دةاملركزي العراقي قد أجل تطبيق هذا املعيار ملدة سنة واح
  اإليرادات من العقود املربمة مع العمالء -١٥الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  املعيار
ويسـري علـى    ٢٠١٤أيار  ٢٨من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية يف  ١٥إصدار املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  مت

حمل معيار احملاسبة الدويل  ١٥حيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم . ٢٠١٧كانون الثاين  ١اليت تبدأ يف أو بعد  الفترات السنوية
اإليرادات مع تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية للتقـارير املاليـة    - ١٨عقود اإلنشاء ومعيار احملاسبة الدويل رقم  - ١١رقم 
  .١٨و  ١٣
  

  ) ٦٢ من ٨( 
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم       

  



  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 

أوجه التضارب ونقاط الضعف يف متطلبات االعتراف باإليرادات السابقة، وأن يوفر إطـاراً  ومن شأن هذا املعيار اجلديد أن يزيل 
وحتسني إمكانية املقارنة بني ممارسات التعرف على اإليـرادات عـرب الكيانـات والصـناعات      إليراداتأكثر قوة ملعاجلة قضايا ا

على اموعة وال تتوقع أي  ١٥ املعيار الدويل للتقارير املالية إن اموعة بصدد تقييم تأثري. واجلهات القضائية وأسواق رأس املال
  .تأثري جوهري جراء تطبيق هذا املعيار

  احلسابات املؤجلة - ١٤الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  املعيار
ملعدل التنظيم، مبواصلة تطبيـق  هو إختياري ويسمح للمنشأة اليت ختضع أنشطتها  ١٤املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  ان

معظم سياساا احملاسبية احلالية ألرصدة احلسابات املؤجلة التنظيمية عند اعتمادها للمعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة ألول   
منفصـلة يف بيـان    أن تعرض احلسابات املؤجلة كبنود ١٤الكيانات اليت تعتمد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  لىجيب ع. مرة

يتطلـب املعيـار   . املركز املايل وأن تعرض التحركات يف أرصدة احلسابات هذه كبنود منفصلة يف قائمة الدخل والدخل الشامل
يسري مفعول املعيار الدويل إلعـداد التقـارير   . ذلك التنظيم على قوائمها املالية وأثراإلفصاح عن طبيعة ومعدل تنظيم املنشأة 

ليس من املتوقع أن يكون هلذا التعديل أي تـأثري علـى   . ٢٠١٦كانون الثاين  ١لفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ل ١٤املالية 
  .اموعة
املنشـآت   - ٢٨ومعيار احملاسـبة الـدويل رقـم     ١٢واملعيار رقم  ١٠على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  تعديالت

  التوحيدتطبيق إستثناء : اإلستثمارية
تعاجل القضايا اليت نشأت عند تطبيق إستثناءات املؤسسات اإلستثمارية مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقـارير املاليـة    التعديالت

أن اإلستثناء من عرض القـوائم املاليـة املوحـدة     ١٠توضح التعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم . ١٠رقم 
اليت هي شركة تابعة لشركة إستثمارية، عندما تقيس املنشأة اإلستثمارية مجيع شـركاا التابعـة بالقيمـة     ألمملنشأة اينطبق على ا

أن الشركة التابعة فقط ملؤسسـة   ١٠وعالوة على ذلك، توضح التعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم . العادلة
يـتم قيـاس مجيـع    . واليت تقدم خدمات الدعم إىل املنشأة اإلستثمارية يتم توحيـدها  احبد ذاإستثمار ليست منشأة إستثمارية 

للمسـتثمر،   ٢٨تسمح التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم . الشركات التابعة األخرى للمنشأة اإلستثمارية بالقيمة العادلة
من قبل الشركة الزميلة أو املشروع املشـترك للمنشـأة    طبقعادلة املعند تطبيق طريقة حقوق امللكية، اإلحتفاظ بقياس القيمة ال

كـانون الثـاين    ١تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعـد  . اإلستثمارية حلصصها يف الشركات التابعة
  .ليس من املتوقع أن يكون هلذا التعديل أي تأثري على اموعة. ٢٠١٦

  طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة - ٢٧يار احملاسبة الدويل رقم على مع التعديالت
تسمح التعديالت للمنشآت باستخدام طريقة حقوق امللكية حلساب اإلستثمارات يف الشركات التابعة واملشاريع املشتركة  سوف

 تطبق املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليـة وإختـارت   ويتعني على الكيانات اليت. والشركات الزميلة يف قوائمها املالية املنفصلة
بالنسبة ملتبين املعايري الدوليـة إلعـداد   . امللكية يف قوائمها املالية املنفصلة أن تطبق هذا التغيري بأثر رجعي وقالتغيري إىل طريقة حق

  وائمهم املالية املنفصلة، سيطلب التقارير املالية ألول مرة الذين خيتارون إستخدام طريقة حقوق امللكية يف ق
  

  ) ٦٢ من ٩( 
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم       



  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٧/األولكانون /٣١في للسنة المنتهية 

  
ت على الفتـرات السـنوية   التسري التعدي. التقارير املالية الدولية إلعداد املعايريمنهم تطبيق هذه الطريقة من تاريخ اإلنتقال إىل 

لن يكون هلذه التعديالت أي تأثري على القـوائم املاليـة   . مع السماح بالتطبيق املبكر ٢٠١٦كانون الثاين  ١اليت تبدأ يف أو بعد 
 .املوحدة للمجموعة

 واألرصـدة النقد : من تاريخ اقتناءها ، وتتضمن  أشهرالنقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة  األرصدةوما يف حكمه ميثل ان النقد  •
واملؤسسات املصرفية ، وترتل ودائع البنوك واملؤسسـات املصـرفية الـيت     لدى البنوك واألرصدةلدى البنك املركزي العراقي 

 .مقيدة السحب واألرصدة أشهرمدة ثالث تستحق خالل 
مـع   مطلعة وراغبة يف التعامل وبنفس شروط التعامل أطرافاو تسديد التزام بني  أصلالقيمة العادلة متثل املبلغ الذي يتم تبادل  •

او نقـل االلتـزام بـني     األصلاليت تقوم ببيع  املنظمةالغري ، ويعتمد قياس القيمة العادلة على تقدير السعر الذي تتم به املعاملة 
 :الشروط التالية  إحدىاملشاركني يف السوق يف تاريخ القياس مبوجب 

فائدة للموجودات واملطلوبات قائمة حبد ذاا ، وقد تقتـرن   األكثريف السوق الرئيسي للموجودات واملطلوبات او يف السوق  -
  :التاليتني وبات بالقيمة العادلة يف احلالتنياملوجودات واملطل

  .عندما تكون املوجودات واملطلوبات قائمة حبد ذاا:  األوىلاحلالة 
عندما يكون هنالك جمموعة من املوجودات او جمموعة من املطلوبات او جمموعة من املوجودات مـع املطلوبـات    :احلالة الثانية 

  ).التجارية  لألعمالعلى سبيل املثال وحدة مولدة او (
ة صافيالعنها يف قائمة املركز املايل بالقيمة  اإلفصاححيث يتم وجودات الثابتة امل مبتقييالكلفة التارخيية  أمبدمازال املصرف يعتمد  •

 .النفقات االيرادية املؤجلة فيتم ترتيل املبالغ املطفأة منها  مباشرة أما، ) بعد طرح االندثارات املتراكمة( اي
يعود اي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او الـتخلص   منها او عندما الاد املمتلكات واملعدات عند التخلص ــيتم استبع •

 .منها 
مصـاريف   أمـا   ، عدا األراضـي % ٢٠لإلنشاءات أما بقية املوجودات الثابتة اعتمدت نسبة % ٢استهالك مت اعتماد نسبة  •

 .تم إطفائها بالكامل يف سنة التأسيسيالتأسيس ف
النظام املصريف يتم االعتراف ا وإضافتها إىل قيمة املوجود أذا احتمل أا  إىلأن اإلضافات يف املوجودات الثابتة والربامج املضافة  •

 .تؤدي إىل منافع اقتصادية مستقبلية مع أمكانية قياس كلفتها بصورة موثوق ا
سـابقة وان تسـديد    أحداثتاريخ قائمة املركز املايل ناشئة عن يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على البنك التزامات يف  •

 .االلتزامات حمتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه 
التعليمات النافـذة املفعـول ـذا     بالسنوية وحس األرباحضريبة الدخل متثل مبالغ الضرائب املستحقة وتعترب جزء من توزيع  •

 .اخلصوص
  

  ) ٦٢من  ١٠(
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم املر ان اإليضاحات

 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 التسديد اليت ال املتأخرةعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية ألفائدة ألفوائد باستخدام طريقة ألف إيراداتيتم حتقق  •

عنـد   كإيرادا   خمصص فوائد املتوقفني عن الدفع ، اما العموالت يعترف ويتم تسجيلها ضمن حساب كإيراديتم االعتراف ا 
 .تقدمي اخلدمات املتعلقة ا 

 .ستحقاقاال مبدأ أساسيتم االعتراف باملصاريف على  •
اليت تعامل ـا   األساسية األجنبيةأما العملة ، العملة الوطنيةوان الدينار هو ) دينار  ألف( بـ مت عرض البيانات املالية للمصرف  •

دينار عراقـي لكـل   ) ١,١٨٢( األمريكيحيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر  األمريكياملصرف هي الدوالر 
 . أمريكيدوالر 

املعـامالت كمـا ويـتم     أجراءالصرف السائدة يف تاريخ  بأسعارخالل السنة  األجنبيةيتم تسجيل املعامالت اليت تتم بالعمالت  •
 . الشامل وقائمة الدخليف قائمة الدخل  األجنبيةواخلسائر النامجة عن حتويل العملة  اإلرباحتسجيل 

الصادرة عن البنك املركزي العراقـي   ٢٠١٠لسنة ) ٤(النقدي إىل منتج وغري منتج استنادا للتعليمات رقم  نيتم تصنيف االئتما •
 .ويتم احتساب التخصيصات وفقا لذلك 

االستمرارية ، وعلى الرغم من حالـة   مبدأ أساساملصرف بتقدير مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل على  أدارةقامت  •
من ان املصرف لديه املـوارد الكافيـة    متأكدةاملصرف  أدارةليت مير ا العراق وحالة عدم التيقن املستقبلية فان عدم االستقرار ا

جوهريـة   أمورليست على دراية باية  اإلدارةة على ذلك فان ولتساعده على االستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور ، وعال
البيانـات   أعدادفقد مت  ى ما تقدمبناء عل،درة املصرف على االستمرار كمنشاة مستمرة من املمكن ان تثري شكوكا هامة حول ق

 .االستمرارية  مبدأ أساساملالية على 
املبلغ الصايف يف قائمة املركز املايل فقط عند توفر احلقـوق القانونيـة    املوجودات واملطلوبات املالية وإظهاريتم اجراء املقاصة بني  •

املقاصة او يـكون حتقق املـوجودات وتسـوية املـطلوبات فــي نفـس    اسـأسـدما يتم تسويتها على امللزمة وكذلك عن
 .الوقت 

املصرف القيام بتقـديرات واجتـهادات تـؤثر يف مبـالغ      أدارةالقوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من  أعدادان  •
 اإليراداتعن االلتزامات احملتملة ، كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر يف  اإلفصاحاملوجودات واملطلوبات املالية وكذلك 

 أدارةواملصاريف واملخصصات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة اليت تظهر يف قائمة الدخل وبشكل خـاص يتطلـب مـن    
، ان التقـديرات املـذكورة مبنيـة     وأوقاـا ة واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلي أحكام إصداراملصرف 

عليـة قـد ختتلـف عـن     ألفمن التقدير وعدم اليقني وان النتائج  متفاوتةبالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة هلا درجات 
 .وظروف تلك التقديرات يف املستقبل  أوضاعالتقديرات النامجة عن 

  
  
 

  ) ٦٢من  ١١(
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(اإليضاحات املرفقة من رقم  أن

  



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  

  :املصرف ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التايل أدارةوان تقديرات 
املصرف لتقدير املخصص الواجب تكوينـه مبوجـب    أدارةوفرضيات من قبل  أساسعلى يتم تكوين خمصص االئتمان النقدي  -

  .ةالدولية للتقارير املاليملعايري تشددا مبا يتوافق مع ا األكثرتعليمات البنك املركزي العراقي ، ومت اعتماد النتائج 
ومل يتم اخذ هذا التدين يف قائمـة   قيمتها،تدين يف ة واليت تظهر بالكلفة لتقدير أي مبراجعة دورية للموجودات املالي اإلدارةتقوم  -

  .الدخل للسنة
رير املالية ويتم احتساب واثبـات  واملعايري الدولية للتقا لألنظمةالدخل وفقا  يتم حتميل السنة املالية مبا خيصها من نفقات ضريبة -

   .الالزماملوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة 
 

  
  
  

 :نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنك املركزي العراقي-٤
 

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          نقد في الخزينة 

  ٢,٤٧٠,٤٥٩    ١,٩٥٠,٤٤٨    نقد في خزائن ألفروع بالعملة العراقية 
  ٥,٥٧٧,٣٢٧    ١٠,٠١١,٧٣٥    نقد في خزائن ألفروع بالعملة األجنبية

  ٣٠٠    ٣٠٠    مسكوكات ذهبية
  ٥٠,٨١٤,٦٥٦    ٦٦,٨٧٦,٢٣٢    حسابات جارية لدى البنك المركزي

  ١٤,٧٠٠,٠٠٠    ٣٧,٥٠٠,٠٠٠    ودائع لدى البنك المركزي 
  ٧٣,٥٦٢,٧٤٢    ١١٦,٣٣٨,٧١٥    المجموع

 

 :لدى بنوك ومؤسسات مصرفية أرصدة-٥

    البيـان
٣١/١٢/٢٠١٧  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١١,٩٤٦,١٣٧    ٩٨٧,٣٩٧    البنوك المحليةحسابات جارية لدى 
  ١٣,١١٩,٩٤٢    ١٧,٩٨٨,٢١٥    البنوك الخارجيةحسابات جارية لدى 

  ٧٠,٩٢٠,٠٠٠    ٢٨,٣٦٨,٠٠٠    البنوك الخارجيةودائع لدى 
  ٩٥,٩٨٦,٠٧٩    ٤٧,٣٤٣,٦١٢    المجموع

          
  

  ) ٦٢ من ٢١(
  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم 

 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٧/األولكانون /٣١في للسنة المنتهية 
 :التسهيالت االئتمانية املباشرة-٦

 :كشف تفصيلي باالئتمان النقدي  - أ

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١,٥٣٠    ــ    سلف موظفين
  ٨,٤٨٨,٢٩٠    ٨,٣٥٥,٢٣٣    االئتمان متعثر التسديد

    ٨,٤٨٩,٨٢٠    ٨,٣٥٥,٢٣٣  
  )٥,٥٥٩,٠٦٦(    )٣,٦٢٣,٩٣٦(    مخصص االئتمان النقدي :يطرح
  ــ    )٤,٧٣١,٢٩٧(    مخصص فوائد المتوقفين عن الدفع :يطرح

  ٢,٩٣٠,٧٥٤    ــ    
  :خمصص االئتمان النقدي  -  ب

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ٥,٥٥٩,٠٦٦    ٥,٥٥٩,٠٦٦    الرصيد في بداية السنة

  ــ    )١,٨٤٤,٠٨١(    المحول الى الفائض المتراكم: ينزل
  ــ    )٩١,٠٤٩(    إلغاء تخصيصات أرصدة تسهيالت ائتمانية 

  ٥,٥٥٩,٠٦٦    ٣,٦٢٣,٩٣٦    الرصيد في نهاية السنة
          

  
  
  

 :موجودات مالية بالقيمة املطفأة  -٧

    البيان
٣١/١٢/٢٠١٧  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ٣٣٥,٩٦٠,٠٠٠    ٣١٥,٦٦٠,٠٠٠    سندات خزينة قصيرة اآلجل
  )٥,٥٨٤,٦٥٤(    )٧,٥٦٧,٦٤٧(    فوائد سندات خزينة مستلمة مقدماً

    ٣٣٠,٣٧٥,٣٤٦    ٣٠٨,٠٩٢,٣٥٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٦ من ١٣( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم       

  
  
  
  



  
  
  

 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  
  
  

 :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  -٨

    البيان
٣١/١٢/٢٠١٧  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    *محلية غير مدرجة في األسواق الماليةآسهم شركة 
  )١٠٠,٠٠٠(    )١٠٠,٠٠٠(    مخصص هبوط قيمة أسعار األسهم

  ــ    ــ    مجموع الموجودات المالية 
  
  .العادلة لهذه األسهممدرجة في األسواق المالية بالتكلفة حيث ال تستطيع اإلدارة الحصول على القيمة المحلية غير الشركة الآسهم یتم قید *

 
  
 

  ـ حركة خمصص هبوط قيمة أسعار األسهم

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    الرصيد في بداية السنة
  ــ    ــ    اإلضافات خالل السنة

  ١٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    الرصيد في نهاية السنة
          

  
ميثـل الكلفـة    ٣١/١٢/٢٠١٧دينار كما يف  ألف) ١٠٠,٠٠٠(البالغ  األسهم أسعاران رصيد خمصص هبوط قيمة 

توفر اي معلومات عن قيمتها السوقية مت اخذ رصيدها بالكامل  أمكانيةشركة املولدات العراقية ، و لعدم  ألسهمالكلية 
  .  األسهم أسعارضمن حساب خمصص هبوط قيمة 

  
  
  
  
  

  ) ٦٢ من ٤١( 
تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(املرفقة من رقم  اإليضاحاتان          



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 :العقارات واملعدات -٩

  ٣١/١٢/٢٠١٧هية كما يف تالعقارات واملعدات واندثاراا للسنة املالية املن

  
  السنة الحـركة خـالل

  أراضى
  

  ألف دينار

  إنشاءات
  

  ألف دينار

  ومعـدات آالت
  

  ألف دينار

وسائل نقل 
  وانتقال

  ألف دينار

  عدد وقوالب
  

  ألف دينار

أثاث وأجهزة 
  مكاتب

  ألف دينار

  المجمــوع
  

  ألف دينار
                الكلفة

  ٦,٦٧١,٣١٦  ٣,٤٧١,٠٤٧  ٢,٢٦٦  ٢٠١,٣٧٠  ٤١١,٢١٦  ٥٧٩,٣٥٦  ٢,٠٠٦,٠٦١  ١/١/٢٠١٧الكلفة في 
  ٢٢٧,٢٩٧  ١٠٤,٢٠٥ ــ ١٢٢,٩٢٧  ١٦٥ ــ ــ  خالل السنة اضافات

  )٤٢٩,١٧٧(  )٣٤٩,١٧٥( ــ )٤٨,٩١١( )٣١,٠٩١( ــ ــ  استبعادات خالل السنة
  ٦,٤٦٩,٤٣٦  ٣,٢٢٦,٠٧٧  ٢,٢٦٦  ٢٧٥,٣٨٦  ٣٨٠,٢٩٠  ٥٧٩,٣٥٦  ٢,٠٠٦,٠٦١  ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد كما في 

    %٢٠  %٢٠  %٢٠  %٢٠  %٢ ــ    قسط ثابت/ نسبة االندثار
                  مخصص االندثار المتراكم

  ٣,٨٥٠,٦١٩  ٢,٩٨٥,٨٩٣  ١,٥٣٠  ١٢٠,٠٩٧  ٣٩١,٤١٥  ٣٥١,٦٨٤ ــ  ١/١/٢٠١٧الرصيد في 
  ٢٨٥,٠١٣  ٢٣٣,٨٦٨  ١٦٦  ٣٥,٩٨٧  ٣,٤٠٥  ١١,٥٨٧ ــ  اندثار السنة الحالية :تضاف 

  )٤١٦,٦٣٦(  )٣٤٩,٧٢٤( ــ  )٣٥,٨٢١( )٣١,٠٩١( ــ ــ  االندثار المتراكم للموجودات المستبعدة
  ٣,٧١٨,٩٩٦  ٢,٨٧٠,٠٣٧  ١,٦٩٦  ١٢٠,٢٦٣  ٣٦٣,٧٢٩  ٣٦٣,٢٧١ ــ  ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد كما في 

  ٢,٧٥٠,٤٤٠  ٣٥٦,٠٤٠  ٥٧٠  ١٥٥,١٢٣  ١٦,٥٦١  ٢١٦,٠٨٥  ٢,٠٠٦,٠٦١  ٣١/١٢/٢٠١٧القيمة الدفترية كما  في 
  ٥٢٦  *٥٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ  موجودات شركة الوساطةالقيمة الدفترية ل

  ١٧٢,٥٥١              مشروعات تحت التنفيذ

              ٢,٩٢٣,٥١٧  
  دينارالف ) ٨٥٨(٣١/١٢/٢٠١٧بلغ اندثار املوجودات الثابتة لشركة الوساطة كما يف : ايضاح *               

  ) ٦٢ من ٥١( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم 



  
 

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٧/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 

  ١٣/١٢/٢٠١٦هية كما يف تواندثاراا للسنة املالية املنالعقارات واملعدات 

  
  السنة الحـركة خـالل

  أراضى
  

  دينار ألف

  إنشاءات
  

  دينار ألف

  ومعـدات آالت
  

  دينار ألف

وسائل نقل 
  وانتقال

  دينار ألف

  عدد وقوالب
  

  دينار ألف

 وأجهزة أثاث
  مكاتب

  دينار ألف

  المجمــوع
  

  دينار ألف
                الكلفة
  ٧,٠٣٩,١٨٤  ٣,٨٣٩,١٠٩  ٢,٢٦٦  ٢٠١,٣٧٠  ٤١١,٠٢٢  ٥٧٩,٣٥٦  ٢,٠٠٦,٠٦١  ١/١/٢٠١٦في الكلفة 

  ٢٢١,٦٥٩  ٢٢١,٤٦٥ ــ ــ  ١٩٤ ــ ــ  خالل السنة اضافات
  )٥٨٩,٥٢٧(  )٥٨٩,٥٢٧( ــ ــ ــ ــ ــ  استبعادات خالل السنة

  ٦,٦٧١,٣١٦  ٣,٤٧١,٠٤٧  ٢,٢٦٦  ٢٠١,٣٧٠  ٤١١,٢١٦  ٥٧٩,٣٥٦  ٢,٠٠٦,٠٦١  ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد كما في 
    %٢٠  %٢٠  %٢٠  %٢٠  %٢ ــ    قسط ثابت/ نسبة االندثار

                  مخصص االندثار المتراكم
  ٤,٢٣١,٩٩٤  ٣,٤٠٨,٧٧٧  ١,٣٧١  ٩٤,٣٥٤  ٣٨٧,٣٩٥  ٣٤٠,٠٩٧ ــ  ١/١/٢٠١٦الرصيد في 

  ٢٠٨,١٥٢  ١٦٦,٦٤٣  ١٥٩  ٢٥,٧٤٣  ٤,٠٢٠  ١١,٥٨٧ ــ  السنة الحالية  اندثار:تضاف 
  )٥٨٩,٥٢٧(  )٥٨٩,٥٢٧( ــ  ــ ــ  ــ ــ  للموجودات المستبعدةاالندثار المتراكم 
  ٣,٨٥٠,٦١٩  ٢,٩٨٥,٨٩٣  ١,٥٣٠  ١٢٠,٠٩٧  ٣٩١,٤١٥  ٣٥١,٦٨٤ ــ  ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد كما في 

  ٢,٨٢٠,٦٩٧  ٤٨٥,١٥٤  ٧٣٦  ٨١,٢٧٣  ١٩,٨٠١  ٢٢٧,٦٧٢  ٢,٠٠٦,٠٦١  ٣١/١٢/٢٠١٦القيمة الدفترية كما  في 

  ١,١١٤  *١,١١٤ ــ ــ ــ ــ ــ  الوساطةالقيمة الدفترية لموجودات شركة 

  ١٩,٦٨١                                                                                                            مشروعات تحت التنفيذ

              ٢,٨٤١,٤٩٢  
    الف دينار) ٨٥٨(٣١/١٢/٢٠١٦الوساطة كما يف بلغ اندثار املوجودات الثابتة لشركة : ايضاح *                      

  
  ) ٦٢ من ٦١( 

  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(املرفقة من رقم  اإليضاحاتان 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  

 :األخرىاملوجودات   - ١٠

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ٤٤٤,٥٥٨    ٤٠٧,٧٦١    مدينو النشاط الجاري
  ١٥٧,٣٢٤    ١٢٦,٨٨٢    إيرادات مستحقة

  ١,٣٤٨,٢٣٧    ١,٣٥٩,٠٧٤    مصاريف مدفوعة مقدما
  ٢٤,٢٨٩    ٢٤,٢٨٩    نفقات قضائية
  ١,٢٠٧    ٢,٦٦٢    فروقات نقدية

  ١٥,٣١٥    ٩,٦٦٤    سلف ألغراض النشاط
  ١٢,١١٧    ٩,٤٨١    سلف المنتسبين

  ٢,٠٠٣,٠٤٧    ١,٩٣٩,٨١٣    المجموع
  

 :ودائع  العمالء - ١١
 

    البيان
٣١/١٢/٢٠١٧  

    ألف دينار
٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ٤٢    ٣٢    قطاع حكومي/حسابات جارية دائنة
  ١,٧٣٢    ٢٥,٤٧٣    قطاع مالي/حسابات جارية دائنة
  ٢١,٥٣٧,٢٨٤    ٧,٨٨٠,٦٩٢   خاص شركاتقطاع /حسابات جارية دائنة
  ١٦,٢٠٦,٤٦١    ١٠,٠٥٤,٠٢٩   خاص أفرادقطاع /حسابات جارية دائنة
  ١,٢٨٧,٦١٣    ٥٥٧,١٨٥    عالم خارجي/حسابات جارية دائنة

  ١٤,٧٦٠,٨٧٦    ١١,٥٤٧,٣٩٨    ودائع التوفير بالعملة المحلية
  ١٤,٢٢٩,٦٩٨    ١٢,٧٤٣,٧٠١    ودائع التوفير بالعملة األجنبية

  ٢,٣٦٦,٨٧٤    ٣,٣٥٩,٧٨٦    الودائع الثابتة وبإنذار بالعملة المحلية
  ١٠٨,٤٩٤,٣١٤    ٩٧,٩٩٢,٢٧٢    الودائع الجارية بالعملة األجنبية

  ٩,٤٥٦    ٩,٤٥٦    الودائع الثابتة ألجل بالعملة األجنبية
  ١٧٨,٨٩٤,٣٥٠    ١٤٤,١٧٠,٠٢٤    المجموع

  
  

  ) ٦٢ من ٧١( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 
  

 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 

 :تأمينات نقدية - ١٢

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
         

  ١,٠٥٧,٢٤٤    ٢,١٥٣,١٠٣   بالعملة المحلية تأمينات لقاء خطابات الضمان
  ١,٤٨٧,٨٧٤    ١,٢١٧,٨٤٩   بالعملة األجنبية تأمينات لقاء خطابات الضمان
  ٢,٥٤٥,١١٨    ٣,٣٧٠,٩٥٢    المجموع

  

 :خمصص ضريبة الدخل - ١٣

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ٤,٨٦٥,٤٩٤    ٣,٦٩٧,٧٢٩    رصيد بداية السنة 
  )٢,٥٧٢,٩٧٨(    )٣,٦٨٠,٦٥٤(   ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
  ١,٤٠٥,٢١٣    ١,٣٤٢,٨٣٥    ضريبة الدخل المستحقة للسنة الحالية

  ٣,٦٩٧,٧٢٩    ١,٣٥٩,٩١٠    رصيد نهاية السنة
  
  

  ٢٠١٧للسنة المالية احتساب ضريبة الدخل  أدناهندرج  

    

    دينـــار ألف
  

  دينـــار ألف
  ٨,٠٥٠,٣٠٠      قائمة الدخل فائض النشاط بموجب  
        المصاريف غير المقبولة ألغراض الضريبة: تضاف  
      ٢٥٧,٠٦٠  ضرائب ورسوم/ ضريبة دخل المنتسبين المدفوعة   
      ٥٢١,٢٩٩  ضرائب ورسوم / ٢٠١٥ فرق ضريبة دخل سنة  
      ٣٧,٢٣٣  نفقات خدمات خاصة  
      ٢,٦٥٥  مكافئات لغير العاملين  

      ١,٤٩٤  فروقات مشطوبة  
      ٤٤,١٨٧  تعويضات وغرامات  
      ١٣,٠٩٠  خسائر رأسمالية  
      ٢٤,٩١٣  خسارة شركة الوساطة  
  ٩٠١,٩٣١      مجموع مصاريف غير مقبولة ألغراض الضريبة  

          

  ٨,٩٥٢,٢٣١      الخاضع للضريبةالدخل   
  ١,٣٤٢,٨٣٥      دينار ألف) ٨,٩٥٢,٢٣١(من % ١٥ضريبة الدخل   

  
  
  

  

  ) ٦٢ من ٨١( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 

  

 



 
  الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 

  

 :األخرىالتخصيصات   - ١٤

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ١٧٤,٦٠١    ٢٢٤,٦٠١    مخصص تعويض خدمة المنتسبين
  ١,٠١٦,٧٥٠    ١,٠١٦,٧٥٠    مخصص مخاطر خطابات الضمان
  ٤,٨٣٧,١١٩    ــ    عن الدفعمخصص فوائد حسابات المتوقفين 

  ٢,٨٨٤,٤٩٠    ٢,٧٨٣,٦١٦    متنوعة مخصصات
  ٨,٩١٢,٩٦٠    ٤,٠٢٤,٩٦٧    المجموع

 

 :األخرىاملطلوبات  - ١٥

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ٢,٩٨٦,٩٠٣    ٤,٤١٤,٧٦٦    )المصدقة(الصكوك المعتمدة 

  ٤٣,٢٩٢    ٣٠٦,٨٧٣    السفاتج المسحوبة على المصرف
  ١٣٩,٣٦٩    ٢٢,٨١٣    الصكوك المسحوبة على المصرف

  ١٠٨    ١٠٨    أفراد/ قطاع خاص/ دائنو النشاط الجاري
  ٣٠٨,٦٣٦    ١٣٤,٢٨٥    دائنو نشاط غير جاري

  ١٨٨,٢٢٣    ٤٠,٩٦٨    شركات  آسهممبالغ مقبوضة لقاء شراء 
  ٢٠٠,٩١١    ٢٠٠,٩١١    مستحقة غير مقبوضةإيرادات 

  ٩١,١٦٢    ٨٧,٤٧٢    عملة محلية فوائد مستحقة
  ٧١,٣٠٠    ١٨٩,٦٦٨    مصاريف أدارية مستحقة

  ١١,٣٧٢    ١٦٥    فوائد ودائع مستحقة عملة أجنبية
  ٣٠٩,٤١٣    ٢٧٢,٧٠١    مستحقة رواتب وأجور

  ــ    ١٠١,٧٨١    رسوم الطوابع المالية
  ٦٥    ٢٦٧    الزيادة في الصندوق

  ٤٧٦,٠٩٢    ٤٥٧,٠٩٢    مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات 
  ٣,١٣٨    ٣,٢٣٨    إيداعات االكتتاب باسهم الشركات

  ١١    ١١    حسابات تحت التسوية
  ٢٠,٠٩٧    ١٩,٦٠٨    استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير 

  ٦٥,٨٠٥    ٩٠,٤٨٦    سبين لحساب الغيرتاستقطاعات من غير المن
  ١٤٤,٠٥٠    ١٢٢,٠٨٨    أرصدة الحسابات الجارية المغلقة

  ٥٠١,٢١٣    ١٨٣,٠٨٤    وتعويضات العمالء المتوفينأرصدة 
  ٢,٣٨٢    ١٥٦,٣١٢    محجوزة بطلب جهات رسمية مبالغ

  ١,١٨٧,٢٥٠    ١,٤٥٠,٧٢٢    مبالغ غير مطالب بها
  ٦,٧٥٠,٧٩٢    ٨,٢٥٥,٤١٩    المجموع

  
  

  ) ٦٢ من ٩١( 
  وتقرأ معها تشكل جزءا من هذه القوائم املالية) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 

 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 :حقوق امللكية - ١٦
وهو  سهم ألف) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(وميثل  دينار ألف) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(املصرف  رأمساليبلغ : املال رأس  - أ

 .ذات العالقة واألنظمةمدفوع بالكامل ومليب ملتطلبات البنك املركزي العراقي والقوانني 
من صايف األرباح السنوية بعد ضريبة الدخل % ٥وفقا للقوانني النافذة يتم استقطاع نسبة : اإللزامياالحتياطي    -  ب

  ليصبح رصيده اإلمجايل  دينار ألف) ٣٣٦,٦١٨(هذا العام مبلغ  أضيفلقد ، اىل هذا االحتياطي  وأضافتها
 .دينار ألف) ١٥,٤٣٩,٤٠٤(

بيع  أرباحدينار متثل  ألف) ٦,٦٨١(البالغة لرصيد هذا االحتياطي و اإلضافةان :  ثابتةاحتياطي استبدال موجودات  -ج
واخلسائر  األرباح) (١٢(ضمن هذا احلساب متاشيا مع القاعدة احملاسبية العراقية رقم  وأدرجتموجودات ثابتة ، 

  ). الرأمسالية
السنوات السابقة وعلى شكل مبالغ  أرباحان رصيد هذا االحتياطي ميثل مبالغ استقطعت من :احتياطي التوسعات  –د 

مقطوعة وحسب قرارات اهليئة العامة لغرض التوسع يف نشاط املصرف وفتح جماالت نشاط جديدة ، حيث بلغ 
على رصيد هذا  إضافاتدينار ، ومل حتصل اي  ألف) ١,٥٠٠,٠٠٠( ٣١/١٢/٢٠١٧رصيده كما يف 

  .االحتياطي خالل السنة احلالية 
دينار وكما  ألف) ٤٦,٤٤٨,١٧١( ٢٠١٧/كانون األول/٣١بلغ رصيد األرباح املدورة كما يف  :املدورة األرباح – ـه

  .أدناهمبني 

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ٣٣,٥٩٣,٠٠٢    ٣٨,٣٢٠,٥٢٧    ١/١/٢٠١٧في الرصيد المدور 

  ــ    ١,٨٤٤,٠٨١    الزيادة في مخصص االئتمان النقديتحويل :يضاف
  ٤,٧٢٧,٥٢٥    ٦,٣٩٥,٧٦٠    صافي أرباح السنة الحالية:يضاف
  )٨٧,٢٨٤(    )١١٢,١٩٧(    شركة الوساطةل الخسائر المتراكمة :ينزل

  ٣٨,٢٣٣,٢٤٣    ٤٦,٤٤٨,١٧١    ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد في 
  

  :األخرىكشف االحتياطيات  -و

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١,٣٩٨,٤٤٤    ١,٣٩٨,٤٤٤    احتياطي عام
  ٢٩,٠٠٦    ٣٥,٦٨٧    احتياطي استبدال موجودات ثابتة

  ٦٣٥,٠٣٢    ٦٣٥,٠٣٢    احتياطي رأسمالي
  ٢,٠٦٢,٤٨٢    ٢,٠٦٩,١٦٣    المجموع

  
  ) ٦٢ من ٢٠( 

  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  

 :)بالصايف(االئتمان ألتعهدي  - ١٧
 

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          )بالصافي ( االئتمان التعهدي 

  ٧,٧٩٥,٦٢٦    ٢,٧٨٣,١٥٨    االعتمادات المستندية
  ــ    ــ   )تأمينات االعتمادات (تنزل 

  ٧,٧٩٥,٦٢٦    ٢,٧٨٣,١٥٨    صافي االعتمادات المستندية
          

  ٦٥,٢٩٧,٩٢٨    ٦٤,١٢٠,٥٧٥    خطابات الضمان
  )٢,٥٤٥,١١٨(    )٣,٣٧٠,٩٥٢(    )خطابات الضمان  تأمينات(  لتنز

  ٦٢,٧٥٢,٨١٠    ٦٠,٧٤٩,٦٢٣    صافي خطابات الضمان الصادرة
  ٧٠,٥٤٨,٤٣٦    ٦٣,٥٣٢,٧٨١    )بالصافي (مجموع االئتمان ألتعهدي 

  
 :األخرىاحلسابات املتقابلة   ١-١٧

 

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          األخرىالحسابات المتقابلة 

  ٢,١٥٢    ٢,١٥٢    التزامات صكوك خارجية برسم التحصيل
  ٣٠,٠٦٠,٦٤٥    ٢١,٩٢٦,٣٩٥    حسابات الضمان المتقابلة

  ١٢    ١١   حسابات متقابلة بالقيمة الرمزية
  ٣٠,٠٦٢,٨٠٩    ٢١,٩٢٨,٥٥٨    مجموع حسابات متقابلة أخرى

  
  
  
  

  ) ٦٢ من ٢١( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥( ولغاية) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 
  
  
  



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
  

 :وائد الدائنة ألف - ١٨

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          التسهيالت االئتمانية المباشرةفوائد 

  ١٤٧    ١٩,٨٧٩    فوائد القروض الداخلية
  ٥٠٠,١٩٥    ١٢,٦١٨    فوائد القروض الممنوحة 

  ٣٩,٢٨٣    ٣١,٤٢٨    فوائد الحسابات الجارية المدينة
  ٨,٢١٩,٥٢٨    ١٠,٩٢٥,١٢٥    فوائد حواالت الخزينة 

  ٤,٠٦٤,٠٥٣    ٤٤٠,٥٤٩    فوائد الودائع النقدية
  ــ    ١٠,٣٧٦    كمبياالت وحواالت مخصومةفوائد 

  ١,٠١٩    ــ    فوائد حسابات التوفير
  ١٨٤,٧٩٦    ٤٦٣,٣١٧    فوائد الحسابات الجارية في الخارج

  ١٣,٠٠٩,٠٢١    ١١,٩٠٣,٢٩٢    المجموع
          

  
  

 :ألفوائد املدينة - ١٩

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ١٩٥,٧٥٧    ١٢٥,٣٠٠    التوفيرفوائد ودائع 
  ٢٧,٦١٨    ٣٥,٦٠٣   فوائد الودائع األجل

  ٣,٦٢٩    ــ    فوائد الحسابات الجارية الدائنة
  ٢٢٧,٠٠٤    ١٦٠,٩٠٣    المجموع

  
  
  
  
  
  

  ) ٢٦ من ٢٢( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(ان اإليضاحات املرفقة من رقم 

  
  
  
  



  
  

 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 :صايف إيرادات العموالت  –٢٠

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          :عموالت دائنة

  ١,٧٥٥,٨٦٨    ١,٩٩٢,٠٢٧   تسهيالت مباشرة 
  ٤٧٠,٨٢٩    ٣٨٧,٢٣١   تسهيالت غير مباشرة

  ٢,٦١١    ٣,٥٥١    عموالت التوسط في بيع وشراء األسهم
    ٢,٢٢٩,٣٠٨    ٢,٣٨٢,٨٠٩  

  )٢٢٦,٨٥٣(    )٣١٤,١٦٧(    عموالت مدينة : تنزل 
  ٢,٠٠٢,٤٥٥    ٢,٠٦٨,٦٤٢    صافي إيراد العموالت

 

  :اإليرادات األخرى  -٢١

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ١١,٢٥٦    ١١,١٦٤    ايراد خدمات متنوعة

  ــ    ١١,١٣١   المسترده االتصاالتمصروفات 
  ــ    ١,٥١٨   مصروفات نقل النقود المسترده

  ــ    ٢٩,١٩٤    مبيعات مطبوعات مصرفية
  ــ    ٧,٥٣١    تعويضات وغرامات مستلمة

  ٣١,٢٣٢    ١,٤٢٥    ايرادات سنوات سابقة
  ٢٨٥    ــ    عرضيةايرادات 

    ٤٢,٧٧٣    ٦١,٩٦٣  
  

 :نفقات العاملني -٢٢

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
          

  ٢,٩٣٥,٩٧٣    ٢,٤٢٥,٩٢١    رواتب ومنافع وعالوات العمال
  ٤٥,٣٤٢    ١٦,٦٢٥    تدريب العاملين

  ٢,٢٧٣    ٩,٦٢٢    تجهيزات العاملين
  ١٩٨,٠٠٠    ١٧٠,٦٣٥   المساهمة في الضمان االجتماعي

    ٣,١٨١,٥٨٨    ٢,٦٢٢,٨٠٣  
  

  ) ٦٢ من ٣٢( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 
  



 
  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٧٢٠١/كانون األول/٣١في للسنة المنتهية 
 : أخرىمصاريف  -٢٣

  البيان
  ٣١/١٢/٢٠١٧  

  ألف دينار
  ٣١/١٢/٢٠١٦  

  ألف دينار
  ٧,٨٢٩    ٣٦,٢٣٣    الوقود والزيوت

  ١,٩١٥    ــ    األدوات االحتياطية
  ٤٥,١٢٣    ٣١,٢٠١    اللوازم والمهمات

  ٢١,٧٤٠    ٢٩,٨٨٠    القرطاسية والمطبوعات
  ٥٨,٣٤٥    ٥٩,١٥٤    المياه والكهرباء
  ٢٠٣,٨٥٣    ١٢٧,٢٧٦    خدمات الصيانة

  ١٩٤,١٤٧    ٢٢١,٦٦٠    خدمات أبحاث واستشارات
  ٩,٦٦٨    ٤,١٧٠    دعاية وإعالن

  ٢,٩٩٩    ٦,١٤٧    ضيافة
  ٩,٤٥٥    ٢٧٥    احتفاالت

  ٤,٠٦٥    ــ    مؤتمرات وندوات
  ١٠,٥٠٧    ٧,٤٧٨    نقل العاملين

  ٧٣,٤٠٣    ٣٨,٠١٠    نقل السلع والبضائع
  ٩٢,٠٣١    ١٤٩,٥٢٢    النشاطسفر وإيفاد ألغراض 

  ٨٩٨,٠٧٧    ٨٥٧,٢٧٣    اتصاالت عامة
  ٦٣٧,٤٩٢    ٥٦٣,٤٥٩    استئجار موجودات ثابتة وبرامج

  ٦١,٦٤٥    ٩٩,٣٨٨    اشتراكات وانتماءات
  ٥٠٥,١٦٦    ٤٤٩,٧١٨    أقساط التامين

  ٧٥    ٢,٦٥٤    ات لغير العاملين عن خدمات مؤداة ئمكاف
  ٢٥٠    ــ    تدريب

  ١٣,٢٧٧    ٦٣,٢١٧    خدمات قانونية
  ٦,٣٨٨    ١٩,٤٠٣    خدمات مصرفية

  ٥٨,٣٠٠    ٥٩,٧٣٠    ٭أجور تدقيق الحسابات 
  ٦٥٦,٤٣٧    ٤٤,٤٨٧    تعويضات وغرامات وفروقات

  ــ    ١,٤٩٤    ديون وفروقات مشطوبة
  ٥٩٧,٠٤٣    ٨٢٧,٤١٨    ٭٭ ضرائب ورسوم متنوعة

  ٥٣,٦٩١    ٧٥    مصروفات سنوات سابقة 
  ٦,٤٧٩    ٤,٣١٣    أخرىمتنوعة مصروفات 

  ــ    ٣٧,٢٣٣    نفقات خدمات خاصة
  ٤,٢٢٩,٤٠٠    ٣,٧٤٠,٨٦٨    المجموع

  

  . ٢٠١٧مليون دينار عن أجور تدقيق حسابات املصرف لسنة ) ٥٧(مبلغ قدره  ٢٠١٧بلغت اجور مراقيب احلسابات للسنة  ٭
ألف دينار مبالغ ) ٢٥٧,٠٦٠(ومبلغ  ٢٠١٥دينار فرق ضريبة دخل املصرف لسنة  الف) ٥٢١,٢٩٩( من ضمن حساب ضرائب ورسوم متنوعة مبلغ قدره  ٭٭

  .٢٠١٧مدفوعة عن ضريبة دخل منتسبني املصرف للسنة 
  ) ٦٢ من ٤٢( 

  .تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم اإليضاحات املران 



  أرقام المقارنة- ٤٢
  . أعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض القوائم املالية املوحدة املعتمدة يف السنة احلالية مت

 المخاطر أدارة - ٢٥
يقوم على حتديد وفهم املخاطر اليت تواجه عمـل   املصرفاملخاطر يف  إلدارةالعام  واإلطاراملصارف  أعمالمن  أساسياملخاطر هي جزء 

لتقليص املخاطر على صـعيد املصـرف للوصـول اىل     الالزمة اإلجراءاتواختاذ  واملقبولة احملدودةاملصارف من بقائها ضمن املستويات 
  .والعائد  أملخاطرهبني عاملي  األمثلالتوازن 

يل هذه املخاطر ووضع سقوف وضوابط املخاطر ومراقبة املخاطر مـن خـالل   املخاطر للمصرف مت حتديثها لتحديد وحتل أدارةسياسات 
 وأفضـل املخاطر لعكس اي تطورات يف السوق ومبا يتفـق   أدارة وأنظمةات سيقوم املصرف دوريا مبراجعة سيا.نظام معلومات املخاطر

  .املمارسات يف هذا اال 
اىل السقوف القصوى اليت ميكن للمصرف القبول ا مبا يتعلق بكل نوع  أضافهطر املخا أنواععن حتديد  املسئولة اجلهةهو  اإلدارةجملس 

املخـاطر   أدارة وإجراءاتعلى سياسات   اإلدارةيوافق جملس  ))للمخاطر القابلية((املخاطر اليت يتعرض هلا وهي ما يعرف ب أنواعمن 
  )) .تقارير عن املخاطر اليت يواجهها او ميكن ان يواجهها املصرف مستقبال (( وهو يتلقي دوريا  أنواعهابكافة 

  مخاطر التشغيل 
العمليات يف املصرف واليت قد تسبب خسائر ماديه او غـري   أنواعاملخاطر التشغيلية بشكل رئيسي مبراقبة وحتليل وضبط مجيع  أدارةتم 

 األنظمـة او فشـل   البشـرية  األخطاءعن  أساسيوتنتج هذه املخاطر بشكل ،مباشرة او غري مباشرة بطريقة ) كسمعة املصرف(مادية 
  .وااللكترونية او عن عمليات االحتيال الداخلية واخلارجية او عن العوامل املتعلقة بالبيئة التشغيلية احمليطية باملصرف  واألعطال

الضبط الكافيـة لتخفيـف    وأنظمةمستمر على ضمان وجود السياسات الالزمة املخاطر التشغيلية يف املصرف بشكل  أدارةحيث تسعى 
املصرف ومبا يتماشى مـع مقـررات    أدارةضمن احلدود املقبولة واحملدودة من قبل جملس  قائهاوإبائر املتعلقة مبخاطر التشغيل حجم اخلس

  .البنك املركزي العراقي ذا اخلصوص 
  :خطط الطوارئ واستمرارية العمل 

ئ تضمن استمرارية العمل يف ظـروف اكثـر قسـوة    راءا على توجيهات من البنك املركزي العراقي واليت تقضي بوجود خطة للطوابن
من جملـس   أصوالئ يف املصرف وجرى اعتمادها رخطة الطوا أعداديستطيع من خالهلا املصرف ان يواجه سيناريوهات حمتملة ، فقد مت 

اتصاالت بديلة يف الظـروف االسـتثنائية    وأنظمةاملصرف ،وكذلك توفري البنية التحتية  إلدارةاملوارد البشرية  كفليهلشمل مدى  اإلدارة
العمل لتحقيق الغرض املشار اليه ، ومتكني املصرف من جتاوز اي خطأ  آليات،حيث تعىن وحدة خماطر التشغيل باملتابعة املستمرة لتحديث 

ملواجهة عـدد مـن    أتباعهاالواجب  اإلجراءاتحيث وضعت هذه اخلطة . اليومية فيه  األعمالراء قد ميس بسمعة او رحبية املصرف ج
املمارسـات   ألفضليف احلاالت الطارئة التزاما باملعايري املصرفية  وأنشطتهاملصرف  أعمالالسيناريوهات احملتملة او اليت دف اىل استمرار 

اىل  باإلضـافة خطة الطوارئ واسـتمرارية العمـل    إجراءاتعلى املتابعة املستمرة لتطبيق  املخاطر التشغيلية أدارةتعمل .ذا اخلصوص 
  .حتديثها وفق متطلبات البيئة التشغيلية اليت يعمل ا املصرف 

   األعمالمخاطر 
الناجتة عن الظـروف السياسـة    اإلخطارمن عدة عوامل تؤثر على املصرف او قطاع املصارف بصفة عامة ، ومنها  األعمالتنشأ خماطر 

ـ    إدارةتقوم . املصرف  أعمالواالقتصادية احمليطية واليت حتمل يف طياا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج  ك املصـرف بتقيـيم تل
  . للمجموعة  واملركز املايل األعمالعلى نتائج  أثرهامن  اإلمكاناملناسبة للتقليل بقدر  اإلجراءاتاملخاطر بشكل مستمر واختاذ 

  ) ٦٢ من ٥٢( 
  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم املر اإليضاحاتان     



  مخاطر الدفع المسبق
. او مستحقام قبل استحقاقها  اللتزامامماليه نتيجة طلب او دفع العمالء  خسارةان خماطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املصرف اىل 

وبالتايل فأن املصـرف  . اليت يعمل فيها املصرف  األسواقاليت قد تؤدي اىل الدفع املسبق هي غري جوهرية يف  األخرىان عوامل السوق 
وضة قد تنتج عن الـدفع  ائدة املقبوضة غري جوهري بعد األخذ بعني االعتبار أية غرامات مقبألفيعترب تأثري خماطر الدفع املسبق على صايف 

  . املسبق 
املصرف القيام بتسويات ماليه مـع بعـض العمـالء قبـل      أدارةاال انه ودف ختفيض خماطر االئتمان ودعما لنسب السيولة قد ترتأي 

  .فوائد مستقبليه  إيراداتاالستحقاق يترتب عنها دفع مسبق ألرصدة التسهيالت وبالتايل التخلي عن 
  

  مخاطر االئتمان
 االئتمانيـة حيث يتم مراقبة املخاطر  االئتمانيةلعدم التزام العميل بشروط االئتمان او تدين قدرته  كنتيجةيتعرض املصرف ملخاطر االئتمان 

  .للشركات  وأخرى لألفراداملمنوح  االئتمانلكل دائرة على حدا من خالل جهة مستقلة لرقابة 
  

  مخاطر السوق
 األجـنيب الصـرف   أسـعار وائد ألف أسعارالسوق كالتغيري يف  أسعارخلسائر بالقيمة الناجتة عن التغيري يف املخاطر السوقية هي عبارة عن ا

  .امللكية وبالتايل تغيري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات املالية داخل وخارج امليزانية  أداوت أسعار
ياس مراقبة والسيطرة على املخاطر السوقية ويتم مراجعتـها ومراقبـة   حمددة يتم من خالهلا التعرف ق وإجراءاتلدى املصرف سياسات 

بدراستها وتوصي ا بعد أن تتأكد من توافقها مع تعليمات البنك املركزي ومـن مث   االستثماريةتطبيقها دوريا حيث تقوم جلنة السياسة 
  . اإلدارةيتم اعتمادها من قبل جملس 

ات اخلزينة وتتضمن سقوف حتكم املخاطر السوقية حيث يتم االلتزام ا والتأكد مـن تطبيقهـا   حتدد سياسة املخاطر املقبولة ضمن عملي
املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة واليت تعرض بدورها علـى   أدارةبشكل دوري ومستمر من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة 

  . اإلدارةواخلصوم وكذلك جملس  األصولجلنة 
  

  ائدةألف أسعارمخاطر  
  . ائدة وبالتايل التأثري على التدفقات النقدية او القيمة العادلة لإلدارة املاليةألف أسعارائدة من احتمالية التغري يف ألف أسعارتنتج خماطر 

جوة بشـكل دوري  ألفتتم مراقبة هذه ، ائدة كنتيجة للفجوات إلعادة التسعري بني املوجودات واملطلوباتألف أسعاريتعرض البنك ملخاطر 
  .ائدةألف أسعارللبقاء ضمن حدود مقبولة لفجوة خماطر  لتحوطاألساليب املختلفة  أحياناواخلصوم وتستخدم  األصولمن قبل جلنة 

  

  مخاطر العمالت
 األسـاس العمالت األجنبية يعترب الدينار العراقـي العملـة    أسعاراملالية نتيجة التغري يف  األدواتخماطر العمالت األجنبية هي خماطر تغيري 

، بشكل يـومي  األجنبيةويتم مراقبة مراكز العمالت ، املصرفبوضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى  اإلدارةيقوم جملس ، املصرف
  .عتمدةوالتأكد من االحتفاظ مبركز العمالت األجنبية ضمن احلدود امل لتحوطإستراتيجيات  إتباعويتم 

  

  ائدةألفتسعير  أعادةفجوة 
جوات من خـالل تقسـيم املوجـودات    ألفسياسة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات وموائمة االستحقاقات لتقليل  املصرفيتبع 

ائدة ودراسة ألف أسعاراقل لتقليل املخاطر يف  أيهماوائد ألف أسعارمراجعة  أعادةواملطلوبات لفئات اآلجال الزمنية املتعددة او استحقاقات 
 أسـاس يتم التصنيف علـى  . باستخدام األدوات املتطورة كاملشتقات  لتحوطائدة املرتبطة ا واستخدام سياسات ألف أسعارجوات يف ألف

  .املصرف أعمالمعلومات عن قطاعات  أعادةفترات 
  ) ٦٢ من ٦٢( 

  تشكل جزءا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها) ٢٥(ولغاية ) ١(فقة من رقم املر اإليضاحاتان     
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(ن361طاىنزيانشننأسالالن يال ـععععععـععععععا نيي  حن)ن19/6/1131ح عالنمل   ةن يةيةةن ينامةناراني ن
  ننن11216مايانننيجان؛نوقان ترالالن ةا و  ن يزيانشنااللةبنترابنن عاشن سععععديلن يمععععاتا ن يالاقتن

ن.ن1/9/1131

داسعععععرةان يالر ذنانياال عععععا  جعيذ نيرنايالا ن ي جكن يالاتزسن ينا ق نو سعععععرجان ن يىنقا نن يةيةةن ينامةن
(نمايانن161انن يىن)(نمايانننيج361ازيانشننأسععععععالالن يال ععععععا نمدن)ن3/31/1131 يالجن عاشناراني ن

ن1131و ترالالن  ن و علنشع ا نسجةنن3/31/1131زيانشننأسن يالالناراني ننإةا و  ااأ ن  انن,نيجان
ن.ن6/1/1131و يالؤنخن  نن1113االلةبنترابنن عاشن سديلن يماتا ن يالاقتن

 

 اهداف المصرف الرئيسية .1
يالانسن يال ععععا ن مععععا ا ان يال ععععا يةنو عسععععرمالانيةنو يرالليايةنااشععععا  نونقااةن ي جكن يالاتزسن

و نايالا ةالانن1111(نيسععجةن91وقا لنن يال ععان ننقتن)ن1111(نيسععجةن66 ينا ق نااللةبنقا ل اننقتن)
و يرنايالا ن ي عععععاننشنن3992(نيسعععععجةن13؛نتالانيالانسنهذ ن يجمعععععا ا نو  نقا لنن يمعععععاتا ننقتن)

نننااللة ا.

 1132أهم إنجازات المصرف خالل عام  .1
.نأطانشنهيلاةن اوعن يال ععععععا نمدنتاللنفا ن يعاوعن ي اسععععععاشنو ير ن  نن  نمل قننة ا  يةن3

نفيان دانيا.
.ن  دازن يالاحاةن لويىنمدن يال اويةن عسععععرمععععانيةنمدنممععععاوعناجاونم جىن اعن ي  ععععاشنوقان تن1

نوقانااأن يناللن  ن يالماوع. تريانن يماتةن ير نسل ن  لمنارجعيذن يالماوعن
ن.ن  دازن  ليانم جىن عن نشن ينامةنو يعاعن ياعيس .1
ن.ن  دازنت ةن انيبن ياللظعيدنو عسرمالانناايالل ننن ي ماية.1
ن.ن ترياننملقننةايان  نضاحيةن يالج لننع رراحن اعنةايانهجاك.6

 

 1132عام ة المصرف خالل خط .4
امععععللنملقلنيحيدن ع رةاونمدناجاونملقننن ي  ععععاش سععععرةداننم جىنةايانيعاعن يال ععععا ن  ن .3

 ةايانياعاع.
  رحن اعنياال ا ن  نمج  ةن يالج لنن يردانية. .1
ن  دازن يرناقانيالمعاوعناجاون اعن ي  عاشنو ي اوناايناللنو يالاشن يال   ةنع دازن يالماوعنه ن .1

 شةانوقان تن ي اأن  ن يالماوع.ن31
زااعدن ي اما ن يردانيةنمدن يماتا ن ياصيجةن جلينن ي اما ن يال ا يةنمدنتاللن سر  ابن .1

 ولفا ضن رحن عطرالان  ن يالسرجاية.
  رحن ععرالانن يديانويزااعدن يماتا ن ياصيجة. .6
ياجظامن يال ععا  ن يالسععر امنمدنق لن Data Center)  ي اوناالمععاوعناجاونماتزن يالنالما نن) .6

 .ن1131ال  طن  داز ن ةايةن يال ا ن  ن يالاتزنا ا ننانان ننتاننماتز ن  ن يلليلنومدن ي
 .1131مراانةنو  دازنمماوعن يال ستن يل ج ن يذسنمدن يالؤملن  داز نتاللنطامن .2
ممععاوعنناطن ع ظالةن ي اصععةناايرحليال ن  ن ي جكن يالاتزسنمنن ظامن يال ععا  ن يالسععر امن .1

 .1131  ن يال ا نومدن يال  طن  داز ن ةايةنطامن
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  و المساهمين مجلس االدارة .5
 

 

نوةايانن عن نشو تن  ر ابن ط اونمدارنن1136/ن36/13 يةيةةن ينامةناراني ن ةرالنلن
ن1132/ن13/31 سالاون ط اونمدارن لن نشنتالان  ن ن ا ن

  الموقع  اسماء االعضاء ت

 رئيس مجلس االدارة محمد علي راضي الجرجفجي 3

 نائب الرئيس/ ممثل عن بنك الكويت جورج ريشاني 1

 عضو الصوفياحسان ناجي حسن  3

 عضو حسان رشيد سعيد الصفار 4

 عضو محمد وليد االمام 5

 عضو نوار وليد حسين العامري 2

 عضو احتياط المياحي  جواد علي 2

 

ن.1132ةاسا نتاللنسجةنن(ن31)نااغنطاننةاسا ن يالدارنةاسا ن يالدار:ن

نمجا ننوم ايحنملرس ةعن لةان:ن يال ايحنو يالجا نن ياللرس ةنمدنق لن ط اونمدارن عن نشن
ن.مدنق لن ط اونمدارن عن نش

ن
ن

 أكبر خمسة مساهمين في المصرف 
ن
ن
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 نسبتها الى رأس المال % عدد االسهم )مليون( االسم ت

 24.11 131,211 بنـــــك الكويــــــــت الوطــني 3
 6.62 36,662 مؤســـسة التـــمويل الدولـــــية 1

 ,1.2 3,,,3 اراس حبيب محمد كريم 1
 ,1.2 3,,,3 ياسر محمد عارف الكوفي 4

 1.25 3,225 حكمت قيس حكمت كبة 5

 1.11, 111,152 المجموع 
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 الموارد البشرية : .6
 

وير اضلنننو   ةتنحسبنن1132(نملظــعان  ن ةــــايةنسجةنن326نااغنطاننمجرس  ن يال ا ن)
  يعةريدن يال يجريدن يالانيا :

 

 المجموع غير عراقيين عراقيون بالدينار-المدفوعات الشهرية  ت

 500,000لغايـــــة  3
42 
 

 42 ــ

 500,000أكثر من  1
312 
 

 312 ــ

 ــموعالمجـــ
326 

 
 

326 

 
 
 
 

 

نتاننن يال ا نيحالاةا  جيالن ياللظعيدنحسبن يمةان  ن ينااليةن ير ن
 

 العدد التحصيل العلمي ت العدد التحصيل العلمي ت
 1 متوسطة -5 - ماجستير -3

 -6 26 بكالوريوس -1
 34 دبلوم -1 52 عمال (,سواق  ,حراس  ,دون المتوسطة ) موزعو بريد

 32 اعدادية -4

 المجموع الكلي
326 
 

 

ننيجانن(نمايلن323)ن(نمجرس ا نوقان تنن ننم اغ369ااغنطانن ينامايدن يالماللييدنااي الانن عةرالاط ن)
ن عةرالاط .نطدن يرز من يال ا ن دا ن ي الان

ن
 الدورات التدريبية :

حاصن يال ا نطاىن جاليةنمل نن ن ي مايةنوذيكنعهاليةنهذ ن يالل ننن  ن جعيذن طالالن يال ا ن
اغنحيثناو يلصللن يىن ها  انحيثن تن شا كنمجرس يان  ن ياون  ن ير ن  امنن تلنوتانجن ينا ا.

 مانطانن ياون  نتانجنن(.336 يالمانتيدن)(ننونشنوطانن11طانن ياون  ن يرانايةنن تلن ي  ان)
ن.(ن6(ننونشنوطانن يالمانتيدن)ن1 ي  ان)

ن
ن

 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .2
 

 غـعععععععـعععععععااي  هرالام  عنهاب و الليل  عمل ل فسععل ملا حة ملضععلع  ينا ق  م ععا ن ععرالان يلي 
ةنـاقاايـا ن يـةـةنو يدــاياليـ ين لكــان ي جـــ ليي اـم و  نايالا ن ي جكن يالاتزسن ينا ق ننـعـم اـعـع  سدام

و الليلن عمل لن لـعععفس اشـعععـعععظاه يالل ةةة ا و  ـعععـععو عة اـعععـعععـععـعععو يالنايي  ي ا ن   اوييةنير  ي ـعع ي
 انلـــدن,نو  ــدن يديايــانن يزااعــايةن,ن تريـةن نـتننقاايــظـعـعا ثن ـعـعـعـعاللن سرحـعـعـعدنتـعـعم عنهابن
ن. ينالقة ذ    يدةا  من ةت يالمرا  يدةلن و جاليةن,و ير انيا  يالنالما 

بتطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي وسياسته وذلك من خالل  على االلتزامان مصرفنا حريص ن
والضللللوابط الرقابية  5102لسللللنة  93االلتزام بقانون مكافحة غسللللل االموال وتمويل االررام رقم 

 5112منذ عام  KYCالصللةار اسللتمارب  عري عميلك  الصللاةرب بنلل،نه ق ولقة كان مصللرفنا سللباقا  
 وتحةيثها عةب مرات حسم تعليمات البنك المركزي.
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ن ي اصةنو يسياسا ن عةـعععععا و  ن   ي نماىناراقي ن عمـعععععـعععععل لنفسلنملا حةنوحـعععععـعععععاشنقاملن ا ا
نما  ةناالانيا ن:مسؤوييا ننوتا لن،ن عنهابن الليلنون عمــل لنفســلنااللــا حة

ن.ن يالالن سل انوهيةةن ينا ق ن يالاتزسن ي جكناالر ا ا ن عيرز منضالان -

نا  طنم اأنو   ي ن عنهابن الليلنون عمل لنفسععلنملا حةناسععياسععا نو عحرعاظن يرحايث -

ن.نزال ك

ن عمل لنفسلنملا حةنا ل اطنن عيرز منا عاونشنيااللظعيدن يرانيبنونو يرلضعيحن يرلةيا -

ن. عنهابنو الليل

نامععللنومراانرةان لمل لنفسععلنملا حةن ظامنيسععر اةةان ير ن يالمعع لهةن يالنامال ن حاس -

ن.ن يالم لهان يالنامال نيداليننمحاثةنايا ا نا اطاشن عحرعاظن.يلم 

 اقي نةاليننأسالاون يزااعدنياحسااا ن يالعرلحةن يداياشنو يالحاثةنو اقي ةان  ن ظـعععـعععـعععـعععـعععـعععامن -

(Side Safe Watchنيارستانمدنطامنوةلنن عستن  ن ي ل عتن يسلن ون ياوييةنو يالحاية.ن) 

  حايثن ي ل عتن يسلن ون يالحايةن  نحالن سرالمةانمدن ي جكن يالاتزسن ينا ق . -

 Side Safe يرعاقي ن ييلم نيدالينن يحل ع ن ي عانةيعةن ي ععععععاننشنو يل ننشنطاىن ظامنن) -

Watchيةن ي اننشنو يل ننشن.(نااعضا ةن يىن اقي ن يحل ع ن يا تان 

ن

ن
 الميزانية العامة .2
 

 الموجودات 
(نمايانننيجانن  نطامنن612م االن)ن1132(نمايانننيـجانن  ن ةايةنسجةنن476ااغن ةالاي ن ياللةلن  ن)ن

ن(.%6اا  عاضناجس ةن)؛نن1136
ن
ن

  31/12/2017  31/12/2016   

 اسم البند
 

الرصيد 

بالمليون 

 دينار

الى  النسبة

 االجمالي
 

الرصيد 

 بالمليون دينار
النسبة الى 

 االجمالي
 

نسبة 

 التغيير

         

         الموجودات

 %58  %14 73,563  %24 116,339  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

 %51-  %19 95,986  %10 47,343  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 %100-  %1 2,931  %0 -  مباشرة، صافيتسهيالت ائتمانية 

 %7-  %65 330,375  %65 308,092  موجودات مالية بالقيمة المطفأة

 %3  %1 2,841  %1 2,924  ممتلكات ومعدات، صافي

 %3-  %0 2,003  %0 1,940  موجودات أخرى

 %6-  %100 507,699  %100 476,638  مجموع الموجودات

         

         المطلوبات

 %19-  %89 178,894  %89 144,170  ودائع العمالء

 %32  %1 2,545  %2 3,371  تأمينات نقدية

 %55-  %4 8,913  %2 4,025  التخصصيات االخرى

Billion IQD 
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 %63-  %2 3,698  %1 1,360  مخصص ضريبة الدخل

 %22  %3 6,751  %5 8,255  مطلوبات أخرى

 %20-  %100 200,801  %100 161,181  مجموع المطلوبات
         

         حقوق المساهمين

 %0  %81 250,000  %79 250,000ن نأسن يالالن

 %2  %5 15,103  %5 15,440ن إحريا  نإة انسن

 %0  %0 1,500  %0 1,500ن  حريا  ن لسنا 

 %0  %1 2,062  %1 2,069ن  حريا يا ن تاى

 %21  %12 38,233  %15 46,448  أنااحنماونش (تساعا)

 %3  %100 306,898  %100 315,457  مجموع حقوق المساهمين   

         

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
 

    
476,638  100%  

       
507,699  100%  -6% 

نن

ن-:ني اعالةن يالاتزن يالاي  ينجاصان ياللل ةننأهتو يالانيا نن

   الموجودات  -أ
 

  المركزي البنك لدى وأرصدة نقد
(نمايانننيجانننن336ن يىن)ن ي جكن يالاتزسن ينا ق ننصيانحسابن يج ان  ن ي جاوانوياىنن ن عن

.نوه ن الملن يسيليةن يج ايةن1136(نمايانننيجانن  ن ةايةنطامن21ن)ناايال ان ةنمنن1132 ةايةنطامن
 يحسااا ن يدانيةنون يلن عننعةلنونااينالاةن يالحايةنو عةج يةن ياللنطةن  نتز عدن يال ا نوتذيكن

ن يالحرعظناةانياىن ي جكن يالاتزسن ينا ق .نن ي ا ل  ن عحريا  
 ماللن يحسااا ن يدانيةنياىن ي جكن يالاتزسنطاىنمر ا ا ن عحريا  ن يج اسن ي ايغننننن

حيثن حردزنهذ ن يال ايغنياىننن2017تا لنن لولنن13أيالننيجاننطا ق نتالان  نننن16,111,663
.ن ن عنلنحسااا ن يلن عننعةلن)ن عسرمالانن ي جكن يالاتزسن ينا ق نوعنياللدنياال ا ن ير ا ناةا

ن.1136(نمايانن  ن ةايةنطامن31.2(نماياننم ان ةنمنن)12.6 يايا (نياىن ي جكن يالاتزسنير لن يىن)
ن

 ارصدة لدى بنوك و موسسات مصرفية
(نمايانننيجانن ةايةنطامننن12ن يىن)ن   ع لن نصاشن يال ا نياىن ي جلكنون ياللسسا ن يال ا يةن

ن.1136(نمايانننيجانن  ن ةايةنطامن96ن)ناايال ان ةنمنن1132
ن

  الموجودات المالية بالقيمة المطفأة )بالصافي(
مايانننيجـانن  ن ةايةنسجةننن(نن111ننم ا انم ا ن ن)ن  نسجا  ن ي زيجةن سرمالان  ن يال ا ناا ل
نن1136(نمايانننيجانن  ن ةايــةنسجـــةن111اايال ان ةنمنن)ن1132

ن

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر  
نن  نشاتةن يالليا  ن ينا قيةنو ظا نيللننهذ ن(نمايلنننيجا311يالراكن يال ا ن سةالانا يالةن)

 يماتةنفيانمانةةن  ن عسل ان يالاييةنوطامنقانشن يال ا نمدن حايان ي يالةن يسلقيةنيةان  انقامن
ن(نمدنقيالةن عسرمالان.%311 يال ا نارلليدنم  صنه ل نقيالةن عسةتنواجس ةن)

ن

 يالاقالةن)من نن لةازشااللةبننسسل(نوقان س%311اجس ةن)نشاتةن ععرالاننيالسا ةيالراكن يال ا ن
(نمايلنن311ااأسالالنقان ن)ن, ي اننشنمدنن عاشن سديلن يماتا ن33/1/1111(ن  ن11-31111-

تا نوشا ونأسةتن يما  ناينننو لةا بنيجاننطا ق نير امنتاما ةانياالسرمالايدن ينا قييدنو ينابن

Billion IQD 

Billion IQD 
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(نمايلنننيجاننتالان  ن132)ننمداللعنملةلن  ةان يالايية.وقانااغنيألون ا يالانةةن  نسلان ينا ان
 يماتةنتسانشنم ا نهانن حالالوقانن1136(نمايلنننيجاننتالان  ن ةايةن119م ان ةنمنن)ن1132 ةايةن

ن.1136(ن  ن ةايةنطامن11(نمايلنننيجاننم ان ةنمننتسانشنا يالةن)11)
 

 بالصافياألئتمان النقدي 
(نماياننن1.6اايال ان ةنمنن)ن1132مايانننيجانن  ن ةايةنسجةن(ن1.1)ن لعرالانن يج اسننصيانحسابااغن

ن.1136نيجاننيسجةن
 

 ت
 البـــــيان

13/31/1132 

 )مليون دينار(

13/31/1136 

 )مليون دينار(

ن3,6ن- ـلف الشـــخـصية الســ 3

ن1,111ن1,166 االئتمان المتعثر التسديد 1

 2,4,1 2,155 النــقدي تماناالئمجموع 

ن6,669ن1,611 مخصص االئتمانيطرح 

 - 1,213 يطرح مخصص فوائد متوقفين عن الدفع

 11,,1 - االئتمان النقدي بالصافي

  

 
 مخصص االئتمان

ن1131(نيسعععجةن1 يال عععا نينرالان  ن  عععجيالن ععرالاننو حرسعععابن يال  ععع عععا نطاىن نايالا ننقتن)
قامن يال عععععا نن.1136تا لنن يما  نن12(ن  ن9/3/9وحسعععععبنترابن ي جكن يالاتزسن ينا ق نااينانن)ن

(نمايلنننيجاننوقيا نيحسابن يعاعضن3,111ار عيضنم  صن ععرالانناال اغنقان ن)ن1132تاللنطامن
(نمدن%311(نماياننني   ن سعععععع ةن)1.6وذيعكنعنن ياصععععععيعان ي عاعتنانعان ير عيضنون ي ايغن) يالرا تتن

 ععرالانن يج اسنانان احنم  عصن ل عانمرلقعيدنطدن يا ننيي اغننصيانصا  ن ععرالانن يج اسنصعا ن
 .1132تا لنن يما  نن13تالان  ن

 

  االلتزامات التعهدية )بالصافي(
ن1132(نمايانننيجانن  نسععجةنن61ن)نن يرنةاسن)انان جزيلن يرسميجا ن يج اية(نم ا انم ا ن دلن ععرالاننسعع

،نوهلنيالملن ما ن يال ا ن  نمدالن رحن لطرالان  ن1136(نمايانننيجانن  نسجةن21نناايال ان ةنمنن)
 ن و يالانيس  ن يع انيةا.ن يراانةو صععععا ننت ااا نضععععالاننيا  اعن ي اصنونو عان ياويةنو يمععععاتا ن

ن ياللل ةنيةذ ن يجلعنمدن ععرالان:ن
ن ن

 13/31/1132 البـــــــــيان ت

 )مليون دينار(

13/31/1136 

 )مليون دينار(

ن2.296ن1,211 صافي االعتمادات المستندية 3

ن61.261ن61,261 الصادرة صافي خطابات الضمان 1

ن21.619ن61.611 التعهدي بالصافي مجموع االئتمان 1

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billion IQD 

Billion IQD 
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 الموجودات االخرى 
(ن1)نناايال ان ةنمنن13/31/1132مايانننيجانن  نن(ن3,9) عتاىننننصيان ياللةلن  نااغنصا  ن

ن.ن13/31/1136مايانننيجانن  ن
ن

    المطلوبات  –ب 

 الحسابات الجارية والودائع   
 يدانيةن يا عجةنوحسعععااا ن يرل يانو يلن عنن يحسعععااا ننشعععاماةنن- يال عععا ننطالالوااغنمداللعنون عنن

ن1136(نمايانننيجانن  نسعععجـععععععععةن329اايال ان ةنمننن)نن1132(نمايانننيجـععععععععانن  نسعععجةن311ن يماارةن)
ن.(%39اا  عاضناجس ةن)

 
 المطلوبات االخرى

(ن6.2) اايال ان ةنمـععععـععععـععععنن1132نيجانن  ن ةايـععععةنسجةننمايان(نن1.1نن)ن يال الاا ن عتاىنااغننصيان
ن.1136نيجانن ةايةنسجـةننمايان
ن
 التخصيصات االخرى  

ن1136(نمايانن  ن ةايةنطامن1.9(نماياننم ان ةنمنن)1.3 عتاىن يىن)ن ير  ععي ععا    عضننصععيان
(ن1.1و ننهذ ن ع  عاضنةاون ريدةن طانشن  ليبننصععيانم  ععصن ل عانمرلقعيدنطدن يا ننون ي ايغن)ن
 مايانن يىن يرسةيال ن ععرالا يةن الاشيانمنن طا نن ي يا ا ن يالاييةنحسبنمناييان يالحاس يةن ياويية.

 البيان
13/31/1132 13/31/1136 

 مليون دينار مليون دينار

ن326ن116نم  صن نليضنتامةن يالجرس يد

ن3.132ن3.132نم  صنم ا انت ااا ن ي الان

ن1.112نــنم  صن ل عانحسااا ن يالرلقعيدنطدن يا ن

ن1.111ن1.211نم   ا نمرجلطة

 31,.2 4.115 المجموع

ن

(نمايلنننيجاننونم  ععصنم ا ان116ااصععيان)ن يالجرسعع يدتلنن يال ععا نم  ععصنيرنليضنتامةن
مدننصعععععيانت ااا ن ي عععععالانن ي اعالةنم اوحانمجةان يرسميجا نن%1ت ااا ن ي عععععالانن)نو يذسنيالملن

(ن1.2 يج ايةنحسعبن يرنايالا ن يجا ذشن(نوااصياني اغنمايانننيجاننوتالانتلنن يال ا نم  صنا يالةن)
نل ن ير نيجرةدةان يال ا .مايانننيجاننم االنم ا انمرجلطةنطالالناسياسةن يرح

ن

  واالحتياطياترأس المال   
 

أمان لحريا يا ن  اناا لنن1132(نمايانننيجانن  ن ةايةنسععععجةن161ااغننأسععععالالن يال ععععا ن يالا لعن)
ننيععجعععان66) نمععاععيعععان ن)ن( نمععد ن حععرععيعععا عع ننأسن يععالعععالن36و ععرععلععلن ننيععجعععان نمععاععيعععان نن إليععز معع (

 حريا يا نمدنصا  ن يااحنانان ي اي ة(ن ضا ةن يىنن%6)ن يال اننااللةبنقا لنن يمعاتا ن؛ناجسع ةن
(نمايععانننيجععاننو يعععاعضن يالرا تتنوقععان ن3.6و حريععا  ن يرلسععععععنععا ناال اغن)نمايععانن(1اال ععا نن)ن تاى

ن.(نمايانننيجان،نويالملنهذ ن عتيان نااحا نفيانملزطةنطاىن يالساهاليد16.6)

Billion IQD 

Billion IQD 

Billion IQD 

Billion IQD 



9 
 

ن
 قائمة الدخل  -ج 

(نطدن ينامن%16(نمايانننيجاننواجسععةنزيانشنم ا نهان)6.2اا لن نااحن يال ععا نانانضععاي ةن ياتلن)ن
(نمايععانننيجععاننو ننهععذ ن يزيععانشن ععا دععةنطدن تعععاضنمداللعن1.9 يسعععععععاا ن يععذسناا ععلن يععان عناععاحن)

ننن(نمايانننيجان1.9 يال انيالنا يالةن)

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 2017  2016  

 

  اسم البند
الرصيد بالمليون 

 دينار
 

الرصيد بالمليون 

 دينار
 

نسبة 

 التغيير

       االيرادات 

 %9-  13,009  11,903  الفوائد الدائنة

 %29-  (227)  (161)  الفوائد المدينة 

 %8-  12,782  11,742  صافي ايرادات الفوائد

 %3  2,002  2,069  صافي ايرادات العموالت 

 %7-  14,784  13,811  صافي ايرادات الفوائد والعموالت 

       

 %21-   1,032             812               صافي ارباح نشاط العمالت االجنبية

 %100     -                   14                 صافي االرباح الرأسمالية 

 %44   43                  62                 ايرادات اخرى 

 %7-   15,859           14,700         صافي االيرادات 

       

       المصروفات

 %18-   3,182             2,623            نفقات العاملين 

 %37   209                286               استهالكات 

 %12-   4,229             3,741            مصاريف اخرى

 %100-   1,891               -                  مصاريف عن التخصيصات 

 %30-   9,511             6,650           اجمالي المصروفات

       

 %27   6,348             8,050           ربح السنة قبل ضريبة الدخل

 %4-   1,405             1,343            ضريبة الدخل

 %36   4,943             6,707           ربح السنة بعد ضريبة الدخل 

 
  االيراداتصافي  

اايال ان ةنمننن1132(نمايانننيجانن  ن ةايةنطامنن31.2 ليا ن  ن ير ن ح  لنياال ععععا ن)نصععععا  ااغن
                                                                                                                                                           (.%2 سناج عاضن س ران)ن1136(نمايانننيجانن  ن ةايةنطامن36.1)

 

                                                                                                 

  المصروفات صافي
  نن1132(نمايانننيجانناجةايةنطامن6.6(نير عععلن يىن)%11   ع عععلن ةالاي ن يال عععاو ا ناجسععع ةن)

و ننهعذ ن ع  عععاضنةعاون ريدعةن   عععاضنن1136(نمايعانننيجعانناجةعايععةنطعامن9.6حيدنتعا علنقعاناا ععلن)
 ير  ي ا ناجسةن(نمايانننيجاننو   عاضنم انيالن1.6(نير لن يىن)%31 ع ا ن ياللظعيدناجس ةن)

ن(نطدن ينامن يساا .311%)
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 العقارات المملوكة للمصرف
 العقار ت العقار ت

    بناية المـــــوصل 5 بناية فــــــــــرع الــــبصــرة 3

 ارض البتاويين 6 )مغلق( بناية الســــموأل 1

 )تحت االنشاء(  ارض في البصرة 2 )مخازن( بناية الحــــــرية)مغلق( 1

 قطــــعة ارض في  الكرادة / البوجمعة 2 )مغلق( بناية فـــــــــــرع البــــــــياع 4

ن
 سعر سهم المصرف

ن.(ننيجانن1.61طاىن)ننن1132 يال ا ن  ن تانةاسةن ا ولنتاللنطامننسةت فا نسنان

 مدى كفاية رأس المال
حسععععععبنةاولن عوز نن يالاةحةنيانةةنن1132اا علن سعععععع عةنتعايةننأسنمالن يال ععععععا ن ةايةنطامن

ن.ن%ن199 يال ا اني جلنن ياليز  يةن ينامةن

 نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر
ن

ااطرالانن سععع ةن   يةنن1136(نيسعععجةن362 سعععرجان ن يىنقا ننمدارن ن نشن ي جكن يالاتزسن ينا ق ننقتن)
(نيالا ق ةنحدتن يسيليةنياىن يال ان ننNSFR(نو سع ةنصعا  ن يرالليلن يالسر ان)ننLCR يسعيليةنو)ن

وماىنقان ةانطاىنمل ةةةن يرز ما ةان  ن يالاىن ي  ععععيانون يالرلسععععط.نوطايان  ان تن طرالانن ي ععععل اطن
و نن   ي نهذ ن يجسعععبناا ونامعععللننIII ياقاايةن ي اصعععةناان نشنم ا ان يسعععيليةنو  انيال ان  ناازلن

نزمن يال ان ناايحاونن يا يانوتايراي :طاىن نن ارن1132تا لنن يما  نن13 نا ن  ن
ن

 (%11هلن)ن1132 يحان عن ىنيجس ةن   يةن يسيليةنينامن -

 (%311 يحان عن ىنيجس ةنصا  ن يرالليلن يالسر انهلن) -

  المؤشرات المالية ومؤشرات كفاءة االداء: 

 2017 النسبة

 %1.4 اجمالي االرباح على معدل الموجودات

 %2.2 حقوق الملكيةاجمالي االرباح على معدل 

 %2.7 حصة السهم من االرباح

نسبة تغطية المخصصات للتسهيالت الغير عاملة بعد 

 %100.0 تنزيل فوائد متوقفين عن الدفع

 %399.0 كفاية رأس المال

 675.2% ( LCRنسبة تغطية السيولة ) 

 981.8% ( NSFRنسبة صافي التمويل المستقر ) 
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 وارقام المقارنة للسنة السابقةمعايير المحاسبة الدولية 
 

وحسععععععبنترااانن1136تا لنن يما  نن1قاننمدارن ن نشن ي جكن يالاتزسن ينا ق ناراني ننننن -
ااع ر النمدن يجظامن يالحاسعع  ن ياللحانياال ععان ن يىن يالناييان ياوييةنوطايان (12/9نقتن)

امنو تن نايلنانضن نققامنم ععععا ن ععرالاننااطا ننايا ا ان يالاييةنحسععععبن يالناييان ياوييةن
 يال ان ةنياسععععجةن يسععععاا ةنوذيكن الاشععععيانمننمر ا ا ن طا نن ي يا ا ن يالاييةنحسععععبن يالناييان

  ياويية.

ااصععا نن يجسعع ةن يالنايةنياالنيانن ياوي ننقتنن1131قامنمدارنمناييان يالحاسعع ةن ياوييةن  ن -
 يال لا.نوحسععععععبننمنن يسععععععالاحنااير  ي ن1131(نوطاىن ننيرتن   ي ان ارا و نمدن ينامن9)

 ععا ععانقانن ععسةيععلن   ي نن1132-33-6(نارععاني ن9/2/1719ترععابن ي جععكن يالاتزسننقتن)
 يالنياننيالاشنسعععجةنو حاشنوذيكن ظا نيا عععنلاا ن ينالايةن ير ن ل ةان ير  ي نون يال عععا ن

(نطجععانصعععععععاونن يرنايالععا نذ  ن ي ععععععاععةنمدن ي جععكن9مارزمنار  ي ن يالنيععانن يععاوي ننقتن)
ن يالاتزسن ينا ق .

نو ي اضنةنيان يراانةنو يماتةنياال ا ن يالاييةن ي ل عتن ياللحاشن يالاييةن ي ل عتنمالل  -

نني  انمدن يراانةنياماتةن يالاييةن ي ل عتن لحيان ت.ن1132نتا لنن عولن13ن  نتالانيسي ا ا

ن يسي اش ن ياعيسيةن ل م ةنإن نشنطاىنقانن  نن يال ا نيللننطجامان يسي اشنو رح  .

نماتة ين  ن سرمالان نمدن يجا دةن يالر ياشنيانل عانمناضا ننيللننوطجامان يراانةنياماتة

نطاىن يسي اشنمالانسرانتاللنمدنقانن  ننويللن.ن ينل عانهذ ن  نح لانيانيللننأون يراانة

ن يراانةن يماتة نيدان يالانو يال او ا نو إليا ن  نو لنصاشن يالنامال ن سر ناننويرت.

ن يراانةنو يماتةن يال ا  نوم الاا نملةلن  ن يالا  ةن ياللحاشن يالاييةن ي ل عتن مالل.

ن ينا انو اوعنإن نش)ن يال ا نأطالالنو راعج نأطالالنو راعجنوم الاا نوملةلن  (

ن.ن يال ا نق لنمدن٪311ناجس ةنو يالالالتة(.ن يراانةن يماتة)ن ععرالاننشاتة

ن عرنوااسععععر ا منياال ععععا ن يالاييةن يعراشنيجعرن يراانةنيامععععاتةن يالاييةن ي ل عتنإطا ننيرت -
ن. يال ا ن  ن يالر نةن يالحاس يةن يسياسا 

  نقاعالةن ياتلن ياللحاشنمدن اني ن الالةانوهلنن لحيعان رعاعجنطالايعا ننيامععععععاتعةن يرعاانةيرتن -
انطاىن يمععععاتةن يراانة.نويرتن لحينال ععععا  يراني ن يذسنيداسن يان نايا ن  ر النسععععي اشن ي

 رعاعجنطالايا ن يمععععععاتةن يراانةن ير ن تن ير اصنمجةان  نقاعالةن ياتلن ياللحاشنحرىن اني ن
 . يان يسي اشنطاىن يماتةن يراانةن يال ا  ير اصنوهلن يراني ن يذسنيع ان

-  

 تقييم ارصدة المصرف بعملة الدوالر
(ن3311تناايسنان ياسال نيا جكن يالاتزسن ينا ق نو ي ايغن) نن  ييتن نصعاشن ياوعنن  ن ةايةن يسجريدن 

ن.نيجان  نيللننوعن

ن

 

 
ن
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