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  تقرير لجنة مراجعة الحسابات )التدقيق(  دعوة اجتماع الهيئة العامة

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  أعضاء مجلس اإلدارة

  بيان المركز المالي  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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  بيان الدخل الشامل  تقرير مجلس اإلدارة

  بيان التغيرات في حقوق الملكية  المؤشرات المالية الرئيسية

  بيان التدفقات النقدية  تنمية الموارد البشرية

  إيضاحات متممة للبيانات المالية  سياسة إدارة المخاطر

  لالستثمار المنصور مصرففروع   الحوكمة
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 أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عنهم
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   .: رجل أعمالالخبرة    القاهرة.

 الخبرة: خبير في القانون الدولي، المصارف، وإدارة الشركات.
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 اإلدارةكلمة رئيس مجلس 
 

 
 
 

 
 السيدات والسادة المحترمين....

 
 وبركاته.... هللاالسالم عليكم ورحمة 

 
نيابةً عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أرحب بكم 

رني أن يس 2022السنة المالية  انتهاءأجمل ترحيب، وبمناسبة 
متضمناً  2022أضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع عشر لعام 

 االستثماريةاألعمال المصرفية وتفاصيل مختلف األنشطة 
 واالئتمانية التي مارسها المصرف خالل العام المذكور.

 
بدايةً يسرنا أن نشير الى اإلنجازات االستثنائية التي تحققت خالل 

المصرف على عدد من الجوائز، إذ  والمتمثلة بحصول 2022عام 
مجلة جلوبال فاينانس مصرفكم، للفوز بجائزة أفضل  اختارت

مصرف في العراق لهذا العام، كما تم الحصول على جائزة مقدمة 
من قبل االتحاد الدولي للمصرفيين العرب كأفضل مصرف من 
حيث تقديم الخدمات المصرفية للزبائن، إضافة الى شهادة الشكر 

دير المقدمة من قبل هيئة األوراق المالية للجهود المتميزة في والتق
اإلفصاح عن البيانات المالية، وجاءت هذه السلسلة من الجوائز 
نتيجة لألداء العام للمصرف والجهود التي بذلها على مدى السنوات 

مدعماً بعالمة القليلة الماضية خالل تنفيذ مرحلة التحول، كما جاء 
QNB ما يمتلكه من مجموعة واسعة  ، إضافةً إلىعالميةالتجارية ال

من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة لألفراد والشركات، 
بنية تحتية قوية، وخبرة واسعة في المجال  المتالكهباإلضافة 

المصرفي، لقد كان لهذه الجوائز األثر الكبير لدى مساهمي 
 المصرف وزبائنه وجمهوره الكرام. 

 
بخطته التنموية الهادفة الى  2022ف خالل عام استمر المصر

تحقيق تطور واضح وملموس في أنشطته وعملياته المصرفية رغم 
العراقي وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة  باالقتصادالظروف المحيطة 

، لقد تم تحقيق نتائج زنة العامة للدولة للعام المذكورعدم إقرار الموا
ً بتلك الظروف إذ بلغ الربح الصافي بعد  ،متميزة وجيدة قياسا

% 55.8 بزيادة نسبتها عراقي دينار مليار 12.6الضرائب بحدود 
 دينار مليار 8.1 والذي بلغوكان الربح المتحقق في العام الماضي 

االئتمان النقدي ليصبح  صافي كما تحقق نمو واضح فيعراقي، 
بنمو نسبته عراقي دينار  مليار 167.2رصيده مبلغ صافي 
 عراقي دينار مليار 91.6واالستثمارات المالية برصيد %، 36.8

كما ارتفعت نسبة نمو االحتياطيات بمقدار  .%15.1ونسبة نمو 
 دينار مليار 18.6ليصبح رصيدها مليون دينار عراقي  955

 ازدادتبمختلف أشكالها وأنواعها فقد  ودائع العمالء، أما عراقي
رغم عراقي نار دي مليار 387.1% فأصبحت برصيد 2.6بنسبة 

التركزات العالية جداً  أن النمو في الودائع رافقه التخفيض الكبير في
في الودائع. واستمراراً بالجهود االستثنائية المبذولة لتخفيض 

المتعثر فقد نجح المصرف في تخفيض نسبته لتصبح  االئتمان
 علماً بأن ،2021% في نهاية عام 31.5بعد أن كانت  18.6%
 2019% عام 58لديون المتعثرة انخفضت من ا صافي نسبة

، كما حافظ المصرف على سيولة جيدة 2022% عام 6.7الى 

وملبية لمتطلبات البنك المركزي العراقي والمعايير الدولية، كذلك 

 (Basel III) سبة كفاية رأس المال حسب مقرراتفيما يخص ن

 %.95.9والتي كانت بنسبة 

 

المصرف بتقديم خدمات متميزة ستمر اعلى الصعيد الخدمي فقد 

وتم تحقيق نمو واضح، كماً ونوعاً، وتم  الكريملزبائنه وجمهوره 

استقطاب ودائع جديدة وتوسيع عمليات توطين الرواتب والبطاقات 

المصرفية والقروض الصغيرة وخدمات التحويل الخارجي من 

اهمة في دعم التجارة ـ، والمسWestern Union خالل نظام الـ

بة ــ، وبهذه المناستنديةـجية من خالل االعتمادات المسالخار

لين الخارجيين للمصرف ـبكة المراسـيع شـتمراراً بتوسـواس

 - City Bank عــرنا إعالمكم بإنشاء عالقة مصرفية جديدة مــيس

New York معو  Chartered Standard   مما سيوفر ذلك دعم

 كبير لعمليات المصرف الخارجية.

 

 سيدات والسادة المساهمين الكرام:حضرات ال

 

 هدف المصرف خالل الفترة المقبلة إلى:ي

  وضع تركيز كبير على تعزيز رعاية مصالح العمالء وتلبية

احتياجاتهم على نحو أفضل من خالل استخدام التطورات 

الرقمية والتدريب والتطوير المستمر للموظفين تحقيق أكبر 

 المصرفالء قدر من اإلنتشار وتوسيع قاعدة عم

  ،توسيع محفظة المنتجات والعمالء، وتنويع مصادر التمويل

وتوسيع قنوات تقديم الخدمات، وتعزيز التفاعل بين العمالء 

والموظفين، وتحويل العمالء إلى القنوات اإللكترونية، 

ويهدف المصرف إلى تحقيق هذه  .وتيسير العمليات الداخلية

 2025-2023 اتيجيةالمحاور من خالل تنفيذ خطته االستر

 .ركائز رئيسية سبعالمؤلفة من 

 في متابعة عمليات  2022النهج المطبق خالل عام  راستمرا

استرداد الديون المتعثرة )غير العاملة( وتخفيض نسبتها 

 ً  .تعلى اإليرادا والذي سينعكس إيجابا
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 لالستثمار المنصور  مرصفنبذة عن 
  

   

 

 
 
 

 
 
 
 

تأسس المصرف كشركة مساهمة خاصة برأسمال مدفوع 

بموجب شهادة عراقي  مليار دينار 55بالكامل قدره 

  2005أيلول  13في  27520التأسيس المرقمة م.ش / 

ة عن وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الصادر

المعدل،  1997لسنة  21بموجب قانون الشركات رقم 

شركة  -تحت اسم )شركة مصرف المنصور لالستثمار 

موافقة البنك المركزي على وحصلت  (مساهمة خاصة

العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان، 

على منح  2006شباط  20في  368/3/9بكتابه ذي العدد 

المصرف إجازة ممارسة الصيرفة استناداً لقانون 

 .المصارف النافذ

 

 وصف أنشطة البنك
 

القيام بكافة العمليات المصرفية بموجب قانون المصارف 

لسنة  21وقانون الشركات رقم  2004لسنة  94رقم 

المعدل، وأية شروط مرفقة بتراخيصها أو  1997

ة األعمال المصرفية الصادرة تصاريحها الخاصة بممارس

عن البنك المركزي العراقي، وبخاصة قبول الودائع 

وتوظيفها، والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية وفق 

القوانين واألنظمة النافذة وأحكام النظام األساسي، ومن هذه 

 :األعمال

قبول الودائع بالدينار العراقي والعملة األجنبية آلجال  -

 .مختلفة

صم األوراق التجارية وسندات األمر، وبصورة عامة خ -

 خصم جميع وثائق التسليف والسندات.

تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع  -

أنواعها بالعملة العراقية واألجنبية مقابل ضمانات عينية 

أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها البنك 

 .المركزي العراقي

 

 

ت جارية وحسابات توفير بالعملة العراقية فتح حسابا -

 .واألجنبية

 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل -

إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية،  -

وبطاقات الدفع واالئتمان وفق التعليمات الصادرة عن 

 .البنك المركزي العـراقي

شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية  -

لتعامل بها في أسواق الصــــرف اآلنية وبيعها وا

 .واآلجلة وفقاً ألنظمة القطع النافذة

 .االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها -

شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة  -

المطروحة أسهمها على االكتتاب العام، وكـــــذلك 

األوراق المالية األخرى المسموح بتداولها في 

ة العراق وفق الضوابط والنســــــــب التي جمهوري

 يحددها البنك المركزي العراقي.

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحواالت  -

 الداخلية والخارجية.

 
وبشكل عام قيام المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير 
أو باالشتراك معه في جمهورية العراق أو في الخارج 

لمصرفية وعمليات الخصم بجميع الخدمات المالية وا
والتسليف وإصدار الكفاالت، وذلك وفقاً ألحكام أنظمة 
القطع وضمن الحدود التي تحددها القوانين واألنظمة 

 النافذة.
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 الرؤية واألهداف
 
 
 
 
 
 

 هدفنا
 

ي جمهورية العرا  -1
ن
كاء ف ن والمستثمرين والشر  ق. أن نكون الخيار األول للعمالء والعاملي 

 أن نتمتع بسمعة ممتازة وعالمة تجارية موثوق بها.   -2

. و  ستدامتحقيق نمو م  -3 ن  تعزيز العائد للمساهمي 

ي والهدف الرئيسي   -4
ر
ة والمتوسطة كونها إحدى الركائز األساسية لالقتصاد العراف ن عىل المشاري    ع الصغت  كت 

التر

 . لالستثمار  المنصور مرصف ل

كت  -5 ام بالمسؤولية االجتماعية لشر ن . االلتر ي
ر
ي المجتمع العراف

ن
 نا كالعب رئيسي ف

ي والمعايت  الدولية.   -6
ر
ام بتنفيذ جميع التعاميم المتعلقة بالحوكمة، والصادرة عن البنك المركزي العراف ن  االلتر

 

 

 

 رؤيتنا
 

اتيجيا ، يهدف مرصف المنصور لالستثمار إىل الحفاظ عىل النمو المستقر والمنتظم وتنفيذ االستر ت عىل المستوى المحىلي
ن والرائد للمرصف وليكون   من أفضل خمسة مصارف خاصةالالزمة لتعزيز وتقوية الموقع المتمت 

ً
ي جمهورية العراق  واحدا

فن
.  2025بحلول عام 

ً
 مما يعزز وجوده إقليميا

 

 

 

 قيمنا
 

ي العمليات  >
ن فن ن عىل األداء > التمت  كت 

 التر

اهة > ن  تعزيز ثقة العمالء  > التن

ي التطور المه > الشفافية >
 نن

 تشجيع االبداع واالبتكار > المسؤولية االجتماعية >
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 2025 - 2023أولويتنا االستراتيجية في األعوام 

 
 

 

 
 

مصرف المنصور لالستثمار هو أحد البنوك الرائدة 

كان للمصرف دور مميز حيث في جمهورية العراق، 

في السوق العراقية، حيث أطلق أفكاراً وخدمات 

واليوم يقدم جميع  مبتكرة في الصناعة المصرفية،

الخدمات المصرفية المتعارف عليها لألفراد 

يعتبر العراق من األسواق الكبيرة في  .والشركات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويتميز باقتصاد 

كبير ومتنامي، حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي بشكل إيجابي، وذلك بفضل التحسن 

أسعار النفط وزيادة االستثمارات العامة الملحوظ في 

صاحب المصرفي  القطاعواليزال  والخاصة.

الهيمنة األكبر في القطاع المالي، ومن هنا تشكلت 

 التالية: خطواتالجيتنا التي تتضمن استراتي

 

 قوة الميزانية من خالل: –الخطوة األولى 

 بنسبة  متوسط االصول ىعائد عل تحقيق 

بحد  قوق الملكيةالعائد على حو 2.0%

 .%10أدنى 

  40تصل إلى تشغيلية  كفاءةنسبة.% 

 الخطوة الثانية: 

 بناء قاعدة ودائع العمالء. 

  فرع 13فتح فروع جديدة لتصل إلى.  

  لتصل إضافي ز صراف آلي اهج 19نشر

 .جهاز صراف آلي 30إلى 

 الخطوة الثالثة:

  زيادة وتنويع المحفظة االئتمانية وتحسين

 .الحصة السوقية

  التركيز على القطاع الخاص بقروض

 .انتقائية منخفضة المخاطر

 زيادة التغطية لنسبة القروض غير العاملة 

 

 الخطوة الرابعة:

  وعن  /تعزيز عرض المنتج حسب احتياجات العمالء

 .البيعطريق 

  االستثمار في التكنولوجيا لمنتجات التجزئة

 .والشركات الصغيرة والمتوسطة

 الخطوة الخامسة:

 قامة عالقات مالية قوية مع الدول المتعلقة بالميزان إ

 .التجاري للعراق

 بتوسيع قائمة البنوك المراسلة القيام. 

 

 الخطوة السادسة:

 خطط  تحديدفي تدريب الموظفين و االستثمار

 .واضحة للتطوير الوظيفي

 زيادة كفاءات الموظفين. 

 الخطوة السابعة:

 الخاصة بمصرف المنصور لالستثمار  تطوير الهوية

 QNBبما يتماشى مع العالمة التجارية الخاصة بـ 

  تصنيف مصرف المنصور من قبل وكالة تصنيف

 دولية

 

 

 



11 

 

 

 
 تقرير مجلس االدارة
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 مجلس اإلدارة: 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة األصليون: .1

 
  أعضاء مجلس اإلدارة االحتياط: .2

 

 

 
 المزايا والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 
لعامة في اجتماعها المنعقد وقد قررت الهيئة ا ،2022لم يحصل أي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على أية مزايا أو بدالت حضور تخص العام 

 مليون دينار عراقي. 70 بمبلغاء مجلس اإلدارة ألعض مكافأةمنح  وبالتنسيق مع مجلس إدارة المصرف 2022حزيران  8في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنصب 
 مجلس االدارةرئيس  السيد مهدي محمد جواد الرحيم

 نائب رئيس مجلس االدارة النعمةمحمود السيد يوسف 

 المدير المفوض –عضو مجلس ادارة  الدكتور وليد موريس حليم عبد النور

 عضو مجلس ادارة السيد أحمد نزهت الطيب 

 عضو مجلس إدارة الدكتور زيد عبد الستار البغدادي

 عضو مجلس إدارة السيد عادل علي المالكي

 عضو مجلس إدارة سيد خالد احمد خليفةال

 
 رند مهدي محمد جواد الرحيمالسيدة 

 محمد جابر ابراهيمالسيد 

 نوري موسى الموسوي السيد 

 إسماعيل محمد المدنيالسيد 

 منير عبد الرزاق الوكيلالسيد 

 نمر مرشد نمر السيد 

 صاحبلبنى أنور عبد الالسيدة 
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  % فأكثر(1مساهمات كبار مالكي األسهم )كبار المساهمين 
 

 

 
 2022كانون األول  31بحسب سجل المساهمين كما في  )*(

 )*( عدد األسهم نسبة الملكية المساهم

 135,468,493,759 %54.19 )ش.م.ع.ق( بنك قطر الوطني

 13,703,984,377 %5.48 نزهت محمد طيب طاهر

 11,481,220,954 %4.59 حيممهدي محمد جواد الر

 7,258,683,243 %2.90 المحسن ابراهيم القادر عبد سليمان عبد

 7,258,683,231 %2.90 المحسن المهيدب القادر عبد عصام عبد

 7,258,683,231 %2.90 المحسن ابراهيم القادر عبد عماد عبد

Merchant Bridge Holdings Inc. 2.38% 5,953,555,393 

 4,561,534,812 %1.82 د السيفخالد مساع

 4,146,945,529 %1.66 القادر العزيز بن محمد بن محمد العبد عبد

 3,786,073,892 %1.51 سامي بن مساعد السيف

 3,396,135,093 %1.36 طيبالاحمد نزهت محمد 

 3,387,164,452 %1.35 عدنان موسى محمد الموسوي

 3,307,547,706 %1.32 محمد بن مساعد السيف

 3,195,885,258 %1.28 الستار محمد البغدادي زيد عبد

 3,195,885,258 %1.28 يالستار محمد البغداد محمد عبد
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 :اإلدارة التنفيذية
 

 
 

 التنفيذيةاللجان 
 

  :يعتمد المدير المفوض على عدد من اللجان الداخلية المتخصصة لمساعدته في القيام بمهامه، وهذه اللجان هي
 
 .لجنة المشتريات -

 لجنة الموارد البشرية -

 اللجنة اإلدارية -

 لجنة إدارة المخاطر -

 اللجنة االئتمانية -

 لجنة تقنية المعلومات -

 لجنة الموجودات والمطلوبات -

 لجنة استمرارية العمل -

 
 
 
 

 المسمى الوظيفي الخبرة الشهادة االسم
وليد موريس عبد  الدكتور

 النور
 إدارة األعمالفي دكتوراه 

سنة خبرة في المجال  37
 المصرفي

 المدير المفوض

 السيد علي سلمان سعيد
بكالوريوس إدارة 

 محاسبة -واقتصاد
سنة خبرة في المجال  24

 المصرفي
 معاون المدير المفوض

 السيد معاز خيري األسدي
ماجستير في إدارة 

 األعمال
سنة خبرة في المجال  14

 المصرفي
 ماليةمدير اإلدارة ال

 السيد تموز هاني الراهب
دكتوراه في إدارة 

 المخاطر
سنة خبرة في المجال  13

 المصرفي
 مدير دائرة ادارة المخاطر

 بكالوريوس قانون السيد سعد مهند يحيى
سنة خبرة في المجال  17

 المصرفي
 مراقب االمتثال

 السيدة زهراء رسمي احمد
بكالوريوس علوم هندسة 

 برمجياتال
رة في المجال سنة خب 15

 المصرفي
مدير قسم االبالغ عن غسل االموال 

 و تمويل االرهاب

 السيد جاد جوزف غطاس
ماجستير علوم مالية 

 ومصرفية
سنة خبرة في المجال  20

 المصرفي
مدير دائرة الخدمات المصرفية 

 للشركات

 السيد رامي نقوال موسى
إجازة في الهندسة 

 الميكانيكية
لشؤون سنة خبرة في مجال ا 26

 اإلدارية
 مدير القسم اإلداري والخدماتي

 السيد روجيه يوسف عبود
ماجستير ادارة اعمال 

 والعلوم التجارية
سنة خبرة في المجال  24

 المصرفي
مدير دائرة الخدمات المصرفية 

 للتجزئة

 بكالوريوس علوم حاسبات الحميد السيد زيد رشيد عبد
سنة خبرة في المجال  17

 المصرفي
 م تقنية المعلوماتمدير قس

 بكالوريوس علوم محاسبة السيد فراس محمد علي
سنوات خبرة في المجال  10

 المصرفي
 مدير قسم التدقيق الداخلي
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ات المالية الرئيسية  المؤشر
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 تحليل نتائج األعمال

بعد الضريبة  لالستثماربلغ صافي أرباح مصرف المنصور 
عراقي دينار  مليار 12.6 مجموعه ما 2022 والمخصصات لعام

 .2021 % عن عام55.8وبارتفاع قدره 

وفيما يلي تفاصيل النتائج التشغيلية التي حققها المصرف خالل عام 
2022:  

دينار  مليار 26.9مبلغ  تشغيلي المحققبلغ إجمالي الدخل ال -
ً بنسبة  2022خالل عام عراقي   % عن عام56.4مرتفعا
والتي تعكس تحسن ملحوظ في أنشطة المصرف  2021

 .األساسية

دينار  مليار 9.3والرسوم  بلغ صافي الدخل من العموالت -
%عن عام 83.1مرتفعاً بنسبة  2022خالل العام عراقي 
 :ل الدخل من العموالت، وفيما يلي تفاصي2021

  2022ارتفعت العموالت من التسهيالت المباشرة في العام 
 636 ، لتصل إلى2021عن العام  %163.7بنسبة 

، وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في عراقي مليون دينار
 .المباشرةاالئتمانية محفظة التسهيالت 

 ير المباشرة في العام ارتفعت العموالت من التسهيالت غ
 3.7، لتصل إلى 2021عن عام % 498. بنسبة 2022

، وجاء هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع عراقي دينار مليار
 .غير المباشرةاالئتمانية محفظة التسهيالت 

  2022ارتفعت العموالت من الخدمات المصرفية في العام 
 دينار مليار 5.1، لتصل إلى 2021عن عام  %60بنسبة 
نتيجة التوسع في الخدمات ، وجاء هذا االرتفاع عراقي

 .المقدمة من المصرف

/  التشغيلية )إجمالي المصاريف التشغيلية الكفاءة بلغ مؤشر -
 %.45.5 نسبة (إجمالي الدخل التشغيلي

 

 :تحليل المركز المالي

 مليار 11.2مبلغ بالتكلفة المطفأة بارتفعت الموجودات المالية  -
 90.4ى إلصل % لت14.2عن بداية العام بنسبة عراقي دينار 
قبل تنزيل  2022كما في نهاية العام  عراقي دينار مليار

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 

بنسبة الصافية محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة ت ارتفع  -
دينار  مليار 167.2، حيث بلغت عن بداية العام 36.8%

، وذلك بعد تنزيل مخصص 2022 كما في نهاية عامعراقي 
  .معلقةالفوائد الالخسائر االئتمانية المتوقعة و

بتكثيف الجهود لتحصيل  لالستثماراستمر مصرف المنصور  -
أكبر قدر ممكن من أموال المصرف المتعثرة، حيث انخفضت 

% نهاية 31.5من  )غير العاملة( نسبة إجمالي الديون المتعثرة
، كما وانخفض 2022% نهاية العام 18.6إلى  2021العام 

من ( بعد استبعاد الفوائد المعلقة)أي افي الديون المتعثرة ص
  .2022نهاية العام  %10.2إلى  2021نهاية العام  21.8%

 387.1مبلغ  2022بلغت أرصدة ودائع العمالء في نهاية عام  -
عن عراقي دينار  مليار 9.8يبلغ  بارتفاععراقي دينار  مليار

النمو في الودائع  مع اإلشارة إلى أن هذا 2021نهاية العام 
وانخفاض المخاطر رافقه التخفيض الكبير في التركزات العالية 

 . 2021عام  بأرصدةمقارنة  في الودائعقصيرة األجل 

 2022في نهاية عام  موجودات المصرفاجمالي  ارتفعت -
 ةمقارن %5.6 نمو تبلغ بنسبة دينار عراقي مليار 38.9بمبلغ 

الموجودات بنهاية عام لتصل اجمالي  2021 مع نهاية عام
مليار دينار عراقي وهذا يترافق مع زيادة  736مبلغ  2022

نشاط البنك والنتائج اإليجابية ومستوى تطور الخدمات 
  المصرفية.

يتمتع المصرف بنسب عالية من السيولة سواء بالعملة المحلية  -
، حيث مازالت نسبة السيولة لدى أو بالعمالت األجنبية

العراقية حيث بلغت نسبة ين المصارف على باألالمصرف 
وهذا يدل على متانة  %96نسبة  2022السيولة في نهاية عام 

وقوة ورصانة المصرف وقدرته على التكيف مع جميع 
  .الحاالت

% 4بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  2022قام المصرف خالل عام  -
 دينار مليار 10رأس المال المدفوع للمساهمين )أي بمبلغ  من

للمصرف حقوق الملكية  ارتفعتفقد وبالرغم من ذلك، ( يعراق
 283 مبلغ لتصل إلى %1.1دينار وبنسبة  مليار 2.9 بمبلغ
  .2022كما في نهاية عام عراقي دينار  مليار

 2022في نهاية عام  %95.9مال ال بلغت نسبة كفاية رأس  -
والبنك  3متجاوزة الحد األدنى الذي تتطلبه معايير لجنة بازل 

  %.12.5ركزي العراقي والبالغة الم

 2022كما في نهاية عام عراقي  دينار 0.62بلغ سعر السهم  -
 .2021في نهاية عام عراقي  دينار 0.51مقابل 
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أداء سهم المصرف في سوق العراق لألوراق 

 المالية:

دينار  0.62يوم تداول وبسعر إغالق يبلغ  183بحوالي  -
تداوالته في  لالستثمار رعراقي أغلق سهم مصرف المنصو

 .سوق العراق لألوراق المالية

الصفقات على سهم بنك المنصور لالستثمار حيث بلغ عدد  -
بلغ تداوالت جيدة  بحجم، 2022خالل العام  صفقة 2,145

دينار  مليار 2.3 قيمة التداوالت حيث بلغت سهم مليار 4.5
 عراقي.

 

 :باح الموزعة للمساهمينلألر منيةزالسلسلة ال
 

فقط  دينار عراقي مليار 10بقيمة  2021تم توزيع أرباح عن عام 
 .به( المال المصرحس أمن ر %4ال غير )بنسبة 

 

 :2022أهداف المصرف لعام 
 

من خالل تحليل البيئة  2022تم إعداد أهداف البنك لعام 

الخارجية والبيئة الداخلية وفرص النمو المتوقعة في القطاع 

لمحاور اافسي حيث تضمنت األهداف المصرفي والمركز التن

 :الرئيسية التالية

 
 :المحور المالي

البحث عن فرص توظيف أموال في قنوات ذات عوائد مقبولة  -
 .بمخاطر منخفضة

المحافظة على جودة المحفظة االئتمانية وتعزيز المتانة  -
 .االئتمانية للبنك

معالجة الديون غير العاملة القائمة ورفع كفاءة التحصيل  -
 .خفيض نسبة الديون غير العاملةوت

المحافظة على حصة البنك من الودائع والتسهيالت االئتمانية  -
 .عراقيفي القطاع المصرفي ال

زيادة اإليرادات من غير الفوائد وتحسين نشاط البنك وحصته  -
 .السوقية من التسهيالت غير المباشرة

تحسين مؤشر الكفاءة من خالل ترشيد اإلنفاق في كافة  -
 اإليرادات.ت العمل في البنك وزيادة مجاال

عزيز القاعدة الرأسمالية من خالل المحافظة على أعلى نسبة ت -
 .كفاية رأس المال

 

 :محور العمالء والسوق

رفع درجة رضا العميل من خالل تحسين مستوى الخدمة  -
وتعميق أواصر العالقات معهم ودراسة احتياجاتهم والعمل 

 .على تلبيتها

ً ح منتجات وخدمات دراسة جدوى طر - الحتياجات  جديدة وفقا
 العمالء وبما يتناسب مع الظروف المحيطة.

 :محور العمليات

تعزيز الدور الرقابي لإلدارات المعنية للتخفيض من أثر  -
  .المخاطر التشغيلية

المحلية وأجهزة الصراف  مصرفدعم وتعزيز شبكة فروع ال -
  .اآللي واالرتقاء بمستوى اداء الفروع

 خطة استمرارية األعمال وإدارة األزمات. طويرت -

 
 :محور الموارد البشرية

وتحسين إنتاجيتهم  مصرفرفع درجة رضا الموظفين ووالئهم لل -
 .من خالل توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة

تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل التواصل بين مختلف  -
مرونة في والسرعة وال مصرفاإلدارات ومراكز العمل في ال

 المطلوبة. وإنجاز األعمالالتجاوب لتنفيذ 

توفير الدورات التدريبية التي تتناسب واالحتياجات الفعلية  -
للموظف ووظيفته بما يسهم باالرتقاء بأداء الموظفين ومهاراتهم 
وتحسين قدراتهم على االتصال والتواصل بما يعزز مستوى 

 الخدمة للعمالء.

 
 :2022عن عام  إفصاحات أخرى

ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محلياً  -

ً يشكلون  % فأكثر من إجمالي المشتريات أو 10أو خارجيا

 اإليرادات

ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها المصرف أو  -

أي من منتجاته بموجب القانون واألنظمة أو غيرها كما ال 

 .تياز حصل عليها المصرفتوجد اختراعات أو حقوق ام

ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية  -

أو غيرها لها أثر مادي على عمل المصرف أو منتجاته أو 

 قدرته التنافسية.

 ال توجد أية شركات تابعة للمصرف. -

أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة لها  2022لم يشهد العام  -

 المصرف.تأثير ملموس على بيانات 

يلتزم المصرف بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير     

الدولية التي لها عالقة بأعماله، خصوصاً تُطبق معايير الجودة على 

 .المصرف
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 :2022عام التي أبرمها المصرف خالل العقود أهم 

 

 

 مالحظات قيمة العقد اسم الشركة عنوان العقد

والحماية األمنية لمبنى االدارة تقديم خدمات الحراسة 
 والفرع الرئيسي

 

شركة اإلحسان للخدمات 
 األمنية والحراسات المحدودة

 المبلغ بالدينار العراقي 10,200,000

تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفروع الفرات 
 األوسط

 

شركة اإلحسان للخدمات 
 األمنية والحراسات المحدودة

 لدينار العراقيالمبلغ با 9,000,000

شركة كينك فورس للخدمات  تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع السليمانية
 األمنية

 

 المبلغ بالدينار العراقي 2,400,000

شركة ستيير للخدمات األمنية  تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع أربيل
 والحراسات الخاصة

 

 لعراقيالمبلغ بالدينار ا 2,640,000

شركة األعضاد للخدمات  تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع البصرة
 األمنية والحراسات الخاصة

 

 المبلغ بالدينار العراقي 5,100,000

عقد تقديم خدمة االنترنيت العالمية والمحلية لالدارة 
 المزود األول -والفروع 

شركة األول تيليكوم لخدمات 
 التاالنترنيت واالتصا

 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 3,580

اسماعيل محمد علي و أحمد  عقد ايجار فرع السليمانية
 محمد أحمد

 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 48,000

 كارزان طه حمه شريف عقد ايجار فرع أربيل 
 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 72,000

م هالل محمد رؤوف ورشا حلي عقد ايجار فرع الحلة ) بابل (
 عبادة

 

 المبلغ بالدينار العراقي 35,000,000

 DHCشركة  عقد تأهيل وترميم مقر فرع  أربيل
 

 المبلغ بالدوالر 192,540

 DHCشركة  عقد تأهيل وترميم مقر فرع  السليمانية
 

 المبلغ بالدوالر 209,000

 ناصر عبد الحسين سعيد رمضان ( 14عقد ايجار فرع الكرخ الجديد ) شارع 
 

 المبلغ بالدوالر 190,000

 14عقد تأهيل وترميم مقر فرع الكرخ الجديد )شارع 
 رمضان ( 

 

 المبلغ بالدوالر DHC 85,000شركة 

شركة الشبكات الشرقية  SWIFTعقد تجديد ترخيص استخدام برمجيات 
East Net 

 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 25,000

ة الشبكات الشرقية شرك تحديث قوائم اللوحة السوداء وتتبع السويفت
East Net 

 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 10,000

 PIO-Techشركة  PIO-Techعقد تقديم خدمات الدعم الفني لبرمجيات 
 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 23,343

 BANKSشركة  GO AMLعقد شراء نظام 
 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 18,000

 AEGشركة   COBIT 19ت عقد تدقيق بيانات قسم تقنية المعلوما
 

 المبلغ باليورو 19,000

 AEGشركة  PCI-DSSعقد تطبيق معيار أمن البطاقات االلكترونية 
 

 المبلغ باليورو 20,000

 Onyxesشركة  WAF Solutionعقد شراء 
 

 المبلغ بالدوالر األمريكي 49,500

 Servers  &Storge HPEعقد شراء تجهيزات 
 لنظام المصرفيلتحديث البنية التحتية ل

 

 المبلغ بالدوالر األمريكي Sea Note 99,697شركة 
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ية  تنمية الموارد البشر
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 لهيكل التنظيمي للبنكا
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 :سياسة التعيين

لمصرف سياسة استقطاب طالبي التوظيف ذوي الكفاءات يعتمد ا
والمهارات العالية من السوق المصرفية وحرص المصرف خالل 
العام على االستمرار بالعمل وفق هذه السياسة اضافة الى استقطاب 

 الخريجين المتميزين من مختلف الجامعات.

 

 :2022توزع الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية كما في نهاية عام 

 

 العدد التحصيل العلمي

 2 شهادة دكتوراه

 8 شهادة الماجستير

 114 شهادة البكالوريوس

 23 / معهد دبلوم

 7 ثانويةشهادة 

 7 شهادة المتوسطة

 8 شهادة االبتدائية

 10 بدون شهادة

 179 المجموع

 

  

 

 

 :برامج التدريب والتأهيل

موعة من يعتمد مصرف المنصور لالستثمار في اداءه على مج
الوظائف الرئيسية واالساسية الهامة، ويقوم على تنفيذ الوظائف 
مجموعة من اصحاب الكفاءات والخبرات والمهارات، وتعمل االدارة 
على االحتفاظ بهذه الخبرات والكفاءات لعدة اسباب منها ما يتعلق 
بالجهود المبذولة والوقت المستغرق والتكاليف التي سبق ان قدمت 

ه الفئة من الكوادر اضافة الى الخبرة الطويلة في المصرف العداد هذ
ً بالكوادر  التي يتمتعون بها وتأثيرها االيجابي لسير العمل قياسا

ن المصرف وضع خطة لمثل هذه الحاالت بالعمل إوبالتالي ف ،الجديدة
على ايجاد بدالء محتملين لشغل المناصب الرئيسية والقيادية من 

في المصرف باستخدام االساليب الحديثة في خالل اكتشاف المواهب 
تنمية وادارة راس المال البشري بهدف استمرارية المستوى المطلوب 
من االداء العام للمصرف عبر تحديد الوظائف الرئيسية والمهمة ومن 
ثم العمل على تخطيط الموارد البشرية كحجر اساس ومدخل لتخطيط 

من دور في المحافظة على  لإلحاللاالحالل والتعاقب الوظيفي، لما 
 استمرارية توفير الكفاءات المميزة.

 

تعتمد برامج التدريب والتأهيل على مخرجات خطة التطوير الوظيفي 
وخطة االحالل الوظيفي لتحديد متطلبات التطوير الفردية والتي 

 .تخضع للمراجعة بشكل نصف سنوي

 

الل اعتماد من خلالستثمار كما تعمل ادارة مصرف المنصور 
اكاديمية للتدريب لالستعانة بخبرات ادارة المصرف لخلق قاعدة 
مؤلفة من مناهج تدريبية متنوعة يتم اعطاؤها للمتدربين وعلى اعلى 
مستوى لتطوير كوادر المصرف وتأهيلهم ليصبحوا من الموظفين 

 المصارف.المحترفين في مجال 

 

 :2022خالل عام  كشف تفصيلي بالدورات المقامة والمشارك فيها
 

 عدد المشاركين عدد الدورات مكان الدورة

 55 40 البنك المركزي العراقي

 11 9 رابطة المصارف الخاصة العراقية

 71 19 داخل المصرف

 30 13 اخرى داخل العراق

 167 81 المجموع
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 سياسة إدارة المخاطر
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 رة المخاطر: إدا

 

ال يتجزأ من أعمالنا وعمليات  اً يعتبر نشاط إدارة المخاطر جزء
صنع القرار لدينا، ويعتمد على قدرتنا على زيادة حجم األعمال 
بالتزامن مع تقليل المخاطر، خاصة في ضوء األنشطة المالية 
المتزايدة والتطور السريع للتكنولوجيا المصرفية، حيث يقوم البنك 

لمراقبة بشكل مستمر وتقييم وإدارة عوامل الخطر المحتملة بإجراء ا
كإجراء وقائي، وبالتالي لدينا هيكل تنظيمي يضمن التوازن الدقيق 

 بين المخاطر والعائد.

 

يتم اعتماد إطار العمل ووثيقة تقبل المخاطر من قبل مجلس اإلدارة 
 ولجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك، ومن ثم يتم شرحها

كل إدارة وإدارة وموظف، حيث أن وثيقة قابلية  علىوتعميمها 
تحمل المخاطر هي وثيقة محورية بالنسبة لنهج البنك المتكامل 
إلدارة المخاطر حيث يحدد موضوع الثقافة والحوكمة وحدود 

المنصور لالستثمار، وهذه الوثيقة توفر إطار مصرف المخاطر ل
ر يتماشى مع مبادئ إدارة عمل لتحمل المخاطر، وتقبلنا للمخاط

 المخاطر التي تحكم ثقافة المخاطر.

 

نحن نؤمن أن إدارة المخاطر هي مسؤولية مشتركة لجميع 
مكثفة لزيادة الوعي  الموظفين في البنك، وبالتالي فقد بدأنا جهوداً 

وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية من خالل خطوط الدفاع 
البنك، بالتنسيق مع  اعتمدقد الثالثة، وفقًا إلرشادات بازل، ف

 مصرفمجموعة بنك قطر الوطني )الشريك االستراتيجي ل
المنصور لالستثمار(، نموذج خطوط الدفاع الثالثة على النحو 

 التالي:

 األعمال والعمليات: .1

سؤولية تحديد ومراقبة مخاطر العمليات واألنشطة م تتحمل
 المصرفية. 

 المخاطر والرقابة:  .2
راءات وأنظمة لضمان تحديد مخاطر األعمال يوفر سياسات وإج

 والعمليات وإدارتها بشكل مناسب.

 

 

 

 

  :التدقيق والرقابة الداخلية .3

تقييم مستقل لمدى كفاية اإلجراءات والضوابط وتقديم توصيات 
 ةفيما يتعلق بمالءمة وفعالية اإلجراءات والضوابط المعمول

 لتحسين العمل وتشجيع تبني أفضل الممارسات.

 

ً  عد إدارة المخاطر عنصراً ت لضمان الربحية المستدامة،  أساسيا
وكل موظف مسؤول عن التعامل مع المخاطر المحتملة عند أداء 
واجباته. يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن مراقبة 
المخاطر بالتنسيق مع العضو المنتدب ولجنة المخاطر باإلدارة 

 األصول والخصوم بالبنك. التنفيذية ولجنة االئتمان ولجنة

 

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن تحديد المخاطر 
اإلستراتيجية وتطبيق المبادئ واألطر والسياسات المتعلقة بها، بما 
في ذلك تطبيق القيود المناسبة فيما يتعلق بالمنتجات والمواقع 

ل الجغرافية وفترات االستحقاق. وبناًء عليه، فإن لجنة األصو
والخصوم وإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن 
االمتثال للقيود التي يفرضها مجلس اإلدارة. كما يشرف مجلس 
اإلدارة على عملية إدارة مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر 
التشغيلية ومخاطر السيولة التي تؤثر على البنك. سيحدد مجلس 

المخاطر. وعليه، يقوم البنك  اإلدارة أهداف وأطر سياسة إدارة
بمراقبة المخاطر التي يتعرض لها بشكل يومي، باستثناء اللجان 

 المختلفة بناًء على األهداف واآلليات التي سيحددها المجلس.

 

 -بالتنسيق مع الشريك االستراتيجي  -تتولى إدارة المخاطر بالبنك 
اتها وتقييم تطوير ومراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وتحديد سياس

نشاطها وآليات المراقبة. كما يقوم بتقييم وتحديد مخاطر التشغيل 
واالئتمان ومخاطر السوق والسيولة ومخاطر السمعة وأي مخاطر 

  المنازعات القانونية على جميع المستويات.وأخرى. 
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 مخاطر االئتمان:

 

حيث تتجلى في إدارة مخاطر التسليف من خالل دائرة منفصلة، 
تقوم هذه الدائرة وفق السياسات واإلجراءات بقياس وإدارة مخاطر 
االئتمان، كما يتضمن وجود فصل واضح بين واجبات الموظفين 
الذين ينفذون المعامالت في الخط األمامي وموظفي مخاطر 
االئتمان كمراجعين ومدققين، وتتم الموافقة على حدود التعرض 

 وضمن إطار محدد للموافقات.االئتماني من قبل لجنة مستقلة 

 

يتم تطبيق وتحديث السياسات واإلجراءات والموافقات ومراجعة 
 ً مراقبة تنفيذ االئتمان، والتحقق  القروض بشكل منتظم. ويشمل أيضا

من التقييم، والتحليالت، والموافقات، وإدارة الوثائق، وإدارة 
الضمانات، ومراقبة حدود االئتمان على مستويات متعددة، 
وتصنيف المحفظة االئتمانية، ومتابعة الديون المتعثرة لتخفيضها 
الى الحد األدنى الممكن وتحصيل حقوق المصرف من أصل وفوائد 
معلقة. الديون المتعثرة، ونلتزم بتكوين مخصصات مقابل القروض 
المتعثرة، مع األخذ في االعتبار أننا نعمل بشكل كامل مع متطلبات 

بما في ذلك حساب المخصصات  ،9رقم ولي الدالمعيار المحاسبي 
والجدارة االئتمانية، باإلضافة إلى إجراء اختبارات الضغط وتحليل 
السيناريوهات، ورفع التوصيات إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن 

 مجلس اإلدارة.

 
  إدارة مخاطر السوق والسيولة:

 

رات يتم تنفيذ وظيفة مخاطر السوق والسيولة من خالل إجراء اختبا
 لالستثمار الضغط وتحليل السيناريوهات. يعتبر مصرف المنصور

اإلدارة الحكيمة للسيولة ضرورية لضمان أعمال مستدامة ومربحة 
والحفاظ على ثقة المساهمين واألسواق المالية، باإلضافة لتجنب 
أي ضغط غير مبرر له أو مفاجئ على سيولة المصرف مما قد 

 في السوق. يؤدي الى زعزعة مكانة المصرف

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، 
مع تفويض اإلشراف على األصول والخصوم للجنة المنبثقة عن 

 ً بأن الموارد المالية  اإلدارة التنفيذية، وتوفر عملية اإلشراف ضمانا
ار والسيولة كافية من حيث الحجم والتنوع والتركيز. تعتبر عملية اختب

الضغط وتقييم كفاية رأس المال، باإلضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة 
والصرف التي قد تنشأ بشكل عام، وتصنيف األدوات المالية 
)المحفظة المصرفية والتجارية( من أهم مهام إدارة مخاطر السوق 
ضمن الحدود الممنوحة لها من قبل لجنة األصول والخصوم، 

بل المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق باإلضافة إلى مراجعة مدى تق
  والسيولة.

 إدارة المخاطر التشغيلية:

 

تعتبر إدارة المخاطر التشغيلية بمثابة فئة منفصلة ومختلفة من 
المخاطر، حيث أنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية و / أو 

 ،فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو عن أحداث خارجية
 لتالي فإن األهداف التي تسعى إليها هذه الوحدة هي: وبا

 

تعزيز الوعي وثقافة وحدة المخاطر التشغيلية على مستوى  -
 كامل أقسام المصرف. 

وضع معايير لتجنب الخسائر غير المتوقعة والكارثية وتقليل  -
 الخسائر المتوقعة. 

ضمان العمل على تحقيق أهداف األعمال بشكل يراعي  -
 المخاطر. 

ن المالءمة مع أفضل الممارسات وااللتزام بالمتطلبات ضما -
 الرقابية. 

القدرة على استمرارية العمل وتقديم الخدمات في حاالت  -
 االنقطاع المفاجئة.

 

  :ولقد قمنا بتصنيف مبادئ المخاطر التشغيلية السبعة كما يلي

 

 الغش الداخلي. -1

 ير(.قرصنة أو تزو -االحتيال الخارجي )سرقة معلومات  -2

 ممارسات العمل والسالمة في مكان العمل. -3

 العمالء والمنتجات )التالعب، السوق، االحتكار(. -4

اإلضرار باألصول المادية )كوارث طبيعية، إرهاب،  -5
 تخريب(.

 تعطل العمل وتعطل األنظمة. -6

 تنفيذ إدارة العمليات المصرفية. -7

 

ان استمرارية باإلضافة إلى تخطيط استمرارية األعمال لضم
عمليات المصرف وزيادة المرونة التشغيلية ضد السيناريوهات 
المدمرة المحتملة من خالل إدارة استمرارية االعمال التي تقوم بتنفيذ 
واختبار خطة استمرارية األعمال وتقييم النتائج والتدريب المستمر 
والمتواصل لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بخطة استمرارية 

ثر االعمال وتقييم مخاطر التهديدات، كما يتم أل، وتحليل األعما
مراجعة وصيانة خطط إدارة استمرارية االعمال وإدارة االزمات 
وخطة االستجابة عند التعرض لألوبئة بشكل منتظم تجنباً لحدوث 

 أية أزمات طارئة.
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كما تقوم هذه اإلدارة بإصدار وتحديث ومراجعة ومتابعة كافة 
اسات واإلجراءات على مستوى المصرف ومن الجدير بالذكر السي

أنه منذ مباشرة القسم بمهامه تم استحداث ومراجعة سياسات 
 245وإجراءات حتى بلغ عدد السياسات واإلجراءات الصادرة 

 لتكون الموّجه الدائم لكافة العاملين في المصرف.

 

الحتيال ومن مهام إدارة مخاطر التشغيل أيضا هي إدارة مخاطر ا
في المصرف، والتي تدعم وتوسع أهداف المراقبة المبينة في برامج 

 إدارة مخاطر االحتيال من خالل وحدة مكافحة االحتيال.

 

جل تقييم المصرف لعملياته وأنشطته مقابل قائمة المخاطر أومن 
تم المباشرة  ،التشغيلية التي من المحتمل أن يتعرض لها المصرف

اتي للضوابط المخاطر" لتقييم اإلجراءات الرقابية بعملية "التقييم الذ
ولوضع خطط لتطوير هذه اإلجراءات وفحص فعالية تطبيقها 
بشكل دوري بإشراف إدارة المخاطر التشغيلية، باإلضافة الى 
إجراءات تخفيف المخاطر لمعالجة والتخفيف من المخاطر التي 

 تعتبر خارج نطاق شهية تقبل المخاطر.

 

ارة المخاطر التشغيلية بإصدار النشرات التوعوية لرفع وكما تقوم إد
مستويات الوعي عن إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة استمرارية 
العمل والمساعدة في نشر ثقافة ومنهجية إدارة المخاطر، باإلضافة 
الى اجراء الورشات التدريبية لكافة موظفي المصرف لرفع الوعي 

يز إطار عمل إدارة األحداث حول أهمية إدارة المخاطر وتعز
 التشغيلية وتقوية البيئة الرقابية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية.

 

تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطر األمن 
 اإللكتروني:

 

هي إحدى المجاالت العامة التي بدأ المصرف بالتركيز عليها كون 
توقف الخدمات التكنلوجيا من )أنظمة، تطبيقات وخدمات 

نترنت( قد تؤدي الى توقف عمل المصرف وكذلك بسبب تزايد اال
الجرائم اإللكترونية، حيث أصبحت التهديدات واالختراقات 
اإللكترونية أكثر تكراراً وأكثر تطوراً فيما ال يزال القطاع 

 المصرفي هدفاً بارزاً لهذه التهديدات. 

 

ور لقد أصبحت هذه الهجمات واسعة النطاق وضارة من حيث المنظ
المالي والسمعة، لهذا السبب بدأنا بإعطاء أولوية لهذه اإلدارة 
بالتنسيق التام مع الشريك االستراتيجي لحماية سياقات وأنظمة 
ً على ثالث ركائز:  تكنلوجيا المعلومات وسوف يكون ذلك مبنيا
التكنلوجيا واألفراد والسياسات، ويجب أن تكون هذه الركائز قوية 

زيزها من أجل دعم وحماية المصرف وإن ويجب االستمرار بتع
ً وكبيراً. من حيث متابعة جميع  هذا األمر يتطلب استثماراً دائما
المشاريع المتعلقة بقسم تقنية المعلومات والتأكد من تنفيذها بشكل 
آمن وحسب افضل الممارسات وكذلك فيما يخص المهام الخاصة 

آمن يتوفر فيه فصل  بقسم تقنية المعلومات والتأكد من تأديتها بشكل
للمهام، والتأكد من حسن تنفيذ توصيات الشريك االستراتيجي والبنك 
المركزي العراقي إلدارة أمن ومخاطر المعلومات وحسب 
االستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات وتحليل الفجوات، حيث تعتبر 
من أهم مهام هذه اإلدارة باإلضافة إلى أنه تم استحداث عدد من 

ات بخصوص أمن المعلومات واإلجراءات المتعلقة بها، كما السياس
يتم بشكل دوري توعية وتدريب كادر المصرف بمختلف األقسام 
والفروع والتركيز على أهمية الوعي عند التعامل مع األنظمة، 
األجهزة ، والتطبيقات الخاصة بالمصرف، وكذلك يتم متابعة تنفيذ 

 .العراقي من قبل البنك المركزي وتطبيق المعايير العالمية المطلوبة

 

من المنظور االستراتيجي قمنا بتنفيذ إعادة هيكلية لألقسام بما يتوافق 
مع نموذج التشغيل الجديد، األمر الذي أدى إلى مزيد من مالءمة 
المسميات ودرجات الوظائف مما سيوفر المزيد من الفرص للتطوير 

 مسؤوليات والسلطات.والخبرة اإلدارية مع انتباه لعملية فصل ال

 

وإن كان بناء إدارة المخاطر للمصرف وهذه اإلدارات قد بدأنا حديثاً 
بها، وهي بحاجة إلى عمل دؤوب وجهد كبير إضافة إلى الموارد 
البشرية المتخصصة، إال أننا نؤمن بأننا على الطريق الصحيح 
بالتعاون مع خطوط الدفاع الثالثة )امتثال، رقابة ومخاطر( تحت 

 راقبة دقيقة من قبل مجلس اإلدارة.م

 
 
 
 
 



30 

 

 الحوكمة
 
 
 



32 

 
إن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من توجه مستمر نحو  -

العولمة من شأنه أن ينتج نمط من العالقات القائمة على أساس 

المنفعة المتبادلة، األمر الذي يفرض على المؤسسات المالية 

ألخالقي وإرساء مبادئ التركيز على قواعد السلوك المهني وا

الحوكمة التي تلزم المؤسسات بالتقيد بالنزاهة في األعمال، لذا 

نرى بأن الحوكمة شرط مسبق وضروري لتهيئة بيئة قوية 

 .للوقاية الداخلية التي من شأنها أن تدعم األعمال بفعالية

 
كما نؤمن بأن األهداف والغايات االقتصادية طويلة األجل  -

من خالل تطبيق الحوكمة مما يساعد على  بدأت تؤتي ثمارها

تعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى أن إعداد التقارير على نحو 

هم ركائز الحوكمة. هذا ونواصل الوفاء أيتسم بالشفافية أحد 

بالتزامنا بإبالغ المستثمرين وأصحاب المصلحة بالمعلومات 

تام  المالية وغير المالية المالئمة وذلك إلبقائهم على علم

 .بالخطوات المتبعة في عملية اتخاذ القرار وإشراكهم بها

 
الحوكمة الفعالة ليست غاية بل وسيلة لضمان حسن سير العمل  -

وتقتضي الحفاظ على العالقات والمصالح المتوازنة بين إدارة 

  .المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والمجتمع

 
ة من شأنه أن إن التزام مصرفنا بنشر ثقافة الحوكمة السليم -

يساعد المديرين والموظفين على تحقيق أقصى قدر ممكن من 

الكفاءة التشغيلية وااللتزام بالسلوك القويم لضمان تأمين عوائد 

جيدة على االستثمار وتحقيق زيادة في اإلنتاجية على المدى 

 الطويل.

 

 

للسعي  2022أهم مهام مصرف المنصور لالستثمار لعام 
 تدابير الحوكمة تتحقق من خالل: في تعزيز ممارسة و

 
المراجعة الدورية لميثاق عمل وسياسات مجلس اإلدارة  -1

 للحوكمة الفعالة. 

 

تعزيز النزاهة من خالل تحديد حاالت تضارب المصالح  -2

  الفعلية والمحتملة والعمل على إدارتها على نحو مالئم.

 
 إرساء مبادئ اإلفصاح والشفافية والنزاهة األمر الذي يسهم -3

 بشكل إيجابي في تحقيق أكبر قدر من الثقة. 

 

حماية حقوق المساهمين، وهي األولوية القصوى، من أي  -4

انتهاك وحماية األصول الخاصة بهم من أي حاالت إساءة 

 االستخدام. 

 
سياسة اإلنذار المبكر والكشف عن المخالفات وتشجيع  -5

الموظفين على اإلبالغ عن أي مخالفات أو انتهاكات 

ين أو حاالت االحتيال والرشوة وحثهم دون تخوف للقوان

على اإلبالغ، حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات المالئمة على 

 الفور وحلها بدل التغاضي عنها. 

 
مكافحة الرشوة والفساد من خالل إقامة دورات توعوية  -6

 وحث الموظفين على االلتزام بمادة مكافحة الرشوة والفساد.

  

إلدارة والتقييم الذاتي ألداء أعضاء تقييم استقاللية مجلس ا -7

 مجلس اإلدارة. 

 
 تعزيز الكفاءة التشغيلية للعاملين.  -8

 
تطوير العالقات مع الجهات التنظيمية من خالل االستفسار  -9

والمتابعة والتعليقات والمتطلبات بشأن التعاميم الجديدة 

وإبالغ الشروط والمتطلبات، إضافة إلى إرسال التقارير 

 مواعيد المحددة بالدقة المطلوبة. الدورية بال
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 مجلس اإلدارة:

 
يتمثل الدور الرئيسي لمجلس اإلدارة بتوفير القيادة الرائدة للمصرف 
في إطار من الضوابط الحكيمة والفعالة والتي تتيح له تقييم المخاطر 
وإدارتها، كما يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة الكاملة إلدارة المصرف 

ى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإيجاد القيمة والسعي إل
للمساهمين، مع األخذ باالعتبار استمرارية األعمال وتحقيق 
األهداف الخاصة بالشركات، وعلى اعتبار أن مصرف المنصور 
لالستثمار هو مصرف مرتبط بمجموعة بنك قطر الوطني لذلك 

تنفيذ  يكون لمجلس إدارته دور مزدوج يتعلق األول باإلشراف على
االستراتيجية الخاصة بالعمليات في جمهورية العراق ويتعلق الثاني 

 بالمنافع المتبادلة مع المجموعة.
 

 مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة:

 
من أهم المهام التي يتولى مجلس اإلدارة القيام بها إضافة إلى ما 

 تنص عليه القوانين واألنظمة ذات الصلة، هي:
 
 

 يجية:الرؤية واالسترات
 
تحديد االستراتيجيات العامة للمصرف والموافقة على سياسات  -

 المصرف وإجراءاته، أهدافه ومراجعتها بشكٍل دوري.

 

 اإلشراف على اإلدارة:
 

متابعة تنفيذ الخطط والمهام من خالل لجانه التخصصية التي  -
تقوم بدورها بدراسة التقارير التي تُرفع إليه من اإلدارات 

إدارة  –إدارة التدقيق الداخلي  –ث )إدارة االمتثال الرقابية الثال
 المخاطر(.

 توفير اإلدارة الفعالة لشؤون المصرف الرئيسية.  -
تحديد المستحقات وتقييم األداء وضمان التخطيط لتعاقب  -

 الموظفين. 

 

 

 البيانات المالية واالستثمار:
 
ة التدقيق والمصادقة على البيانات المالية المرحلية والسنوي -

 .للمصرف والتوجيه بشأنها

دراسة السياسات التمويلية واالستثمارية للمصرف وتحديد  -

 .أسسها

دراسة السقوف االئتمانية لدى المصارف المراسلة  -

 والمصادقة عليها.

 الحوكمة ومراقبة االمتثال:
 
إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في المصرف من  -

مصرف ومراجعته خالل إصدار دليل الحوكمة المؤسسية لل

 .بشكل دوري

مراجعة بيانات إدارة المخاطر السيما الخاصة بكفاية رأس  -

المال ومخاطر التمويل والتشغيل والتوجيه بشأنها، إضافةً 

 .إلى مراجعة االلتزام بالقوانين والتشريعات الناظمة

االطالع على تقارير المدقق الداخلي والخارجي واالجتماع  -

شأن المالحظات وصوالً للخطوات مع األخير، والتوجيه ب

 .التصحيحية

االطالع على تقارير مراقب االمتثال بهدف الوقوف على  -

نقاط الخلل والتوجيه باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة 

 .مع األخذ بعين االعتبار منع تكرارها

ضمان االمتثال للقوانين واللوائح والنظام األساسي  -

 للمصرف.

 

 اإلدارة: أوالً: اجتماعات مجلس

 
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام بحد أدنى ستة اجتماعات 
سنوياً، وذلك انسجاماً مع قانون الشركات بهذا الشأن، ويمكن أن 
تتم الدعوة إلى هذه االجتماعات أو أي اجتماعات إضافية بناًء على 

عقد  2022طلب رئيس مجلس اإلدارة. حيث أنه خالل عام 
 ات.المجلس ستة اجتماع

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



34 

 
 

 ثانياً: لجان مجلس اإلدارة:
 
يساعد مجلس اإلدارة خمس لجان متخصصة ومنبثقة عنه  -

ترفع التقارير بشكل مباشر إليه وتقوم بالمسؤوليات والمهمات 
الموكلة إليها بموجب دليل الحوكمة، وكذلك الصالحيات 
المفوضة لها للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية 

 نية وأكثرها كفاءة وفاعلية، وهي:والف
 
 

 اللجنة التنفيذية وأهم مهامها: .1
 
مراجعة االستراتيجية وخطط العمل السنوية وموازنات  -

المصرف بناًء على الظروف االقتصادية والسوقية وتوجيهات 
 .مجلس االدارة

 .مراجعة طلبات االئتمان والموافقة عليها وفقاً للصالحيات -
بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها  مراجعة تقديم التوصيات -

حيال القروض المتعثرة وفقاً للحدود والصالحيات الممنوحة 
 من مجلس اإلدارة.

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت وأهم مهامها: .2
 
تحديد وتقييم المرشحين المؤهلين لشغل مناصب مجلس  -

ً لمعايير الكفاءة باإلضافة إلى  اإلدارة والمدير المفوض وفقا
 االستقاللية. متطلبات 

 متابعة عملية التدريب والتطوير المهني.  -
 مراجعة المبادئ التوجيهية للمكافآت والحوافز.  -

 
 

 لجنة الحوكمة وأهم مهامها: .3
 
إدارة عملية إعداد وتحديث دليل الحوكمة واإلشراف عليها  -

  .بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق

 

 لجنة المخاطر وأهم مهامها: .4
 
اجعة واعتماد موافقة مجلس اإلدارة على استراتيجية إدارة مر -

 .المخاطر وشهية المخاطر
الموافقة على أطر المخاطر والسياسات وهياكل الرقابة  -

 .واإلشراف على تنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية
تقييم أنشطة الرقابة التي تقوم بها لجنة المخاطر التابعة للجنة  -

  .يةالتنفيذ
 تحديد المخاطر التشغيلية، االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة. -
التأكد من عدم وجود أي تأثير جوهري أو خطر فيما يتعلق  -

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات اعرف 
 .عميلك

 

 لجنة التدقيق وأهم مهامها: .5
 
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس  -

 رة، والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة. اإلدا

معايير التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها " -

 International Financial "التقارير المالية الدولية

Reporting Standards (IFRS)  والتشريعات

 والتعليمات األخرى ذات العالقة.

-  ً لمعايير مراجعة جميع األمور المطلوب اإلبالغ عنها وفقا

 التدقيق. 

متابعة مع المدققين الداخليين والخارجيين في أي تزوير أو  -

 أعمال غير مشروعة و / أو قصور في الرقابة الداخلية. 

 مراجعة أي غرامات تفرضها الجهات التنظيمية.  -

مراجعة واعتماد ميثاق وخطط وأنشطة وإعداد الموظفين  -

 إلدارة التدقيق. 

لداخلي، بما في ذلك االمتثال لمعايير مراجعة فعالية التدقيق ا -

 معهد المدققين الداخليين لممارسة المهنة. 

 التأكد من كفاءة مدير االمتثال والموظفين.  -

التأكد من الكفاءة في الكشف عن الخروقات والمخالفات  -

وضمان عدم وجود أي عوامل تؤثر على االستقاللية 

 والموضوعية. 

لمتطلبات لجنة بازل وتوصيات التأكد من رفع التقارير وفقاً  -

 بشأن غسيل األموال.   (FATF)مجموعة العمل المالي

ي التأكد من االلتزام بتطبيق قواعد االمتثال الضريبي األمريك -

(FATCA). 

 المراجعة والتأكد من استقاللية المدققين الخارجيين. -
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 تشكيلة لجان مجلس اإلدارة:

 
 

  عضو     رئيس  
 

وصيات وممارسة السلطة التي فوضت حيث تساعد هذه اللجان المجلس في تنفيذ مسؤولياته االشرافية من خالل إسداء المشورة وتقديم الت
بها، ويشكل المجلس اللجان الرئيسية ويكون لكل لجنة ميثاق مكتوب يحدد مسؤولياتها ومهامها وسلطاتها ومدة العضوية فيها وصالحياتها 

 غاء اللجان القائمة.وكيفية رقابة المجلس على أعمالها وآلية رفع تقاريرها للمجلس مجتمعاً، ويجوز للمجلس إضافة لجان جديدة أو إل
 
 

 ثالثاً: بيئة الضبط الداخلي:

 
 :التدقيق الداخلي 
 

بناًء على دليل الحوكمة في مصرف المنصور لالستثمار فان مهام 

لجنة التدقيق تشمل الموافقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية التي 

تتضمن األهداف العامة للتدقيق الداخلي والمهام التفصيلية المخطط 

 .، لبناء الخطة السنويةلها

يجب البدء بالكشف التحضيري لها وفقاً للمعايير الدولية وبناًء على 

نتائج تقييم أبرز المخاطر المرتبطة بمراكز العمل واألنشطة 

 ( audit universalواألنظمة الخاضعة لعمليات التدقيق الداخلي )

في بيئة التفسيرات  –تعقيد العمليات  –والتي تشمل حجم العمليات 

التأثير على  –عمليات االحتيال السابقة  –األثر القانوني  –العمل 

الوقت المنقضي منذ  –الكفاءة اإلدارية للموظفين  –خدمة العمالء 

 رأي إدارة التدقيق الداخلي. –آخر زيارة تدقيق 

 

 

 :2022أهداف الخطة السنوية لعام 
 

بشكل عام  2022تهدف االنشطة المبينة في الخطة السنوية لعام 

الى تعزيز وحماية قيم المصرف من خالل تقديم التأكيد والمشورة 

والموضوعية المستندة الى المخاطر لجميع اصحاب المصلحة في 

 المصرف.

تهدف الخطة فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية  -أ
 الى:

 

تقييم مستوى امتثال المصرف للقوانين واالنظمة التي يخضع  -1

 .اخلية المعتمدةلها، والسياسات الد

تقييم موثوقية التقارير المالية وغير المالية، الداخلية  -2

والخارجية تشمل )تقييم اكتمالها، وااللتزام بالمواعيد 

المقررة، والشفافية او اي شروط اخرى تضعها الجهات 

 .التنظيمية في العراق(

تقييم فاعلية وكفاءة عمليات المصرف، بما في ذلك اهداف  -3

ي، واداء العمليات، والحفاظ على اصول االداء المال

 المصرف وحمايتها.

 

 
 

 

 اللجنة التنفيذية مجلس االدارة
ة إدارة لجن

 المخاطر
 لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق 
 وااللتزام

لجنة الترشيحات 
 والمكآفات

 رئيس مجلس اإلدارة:
      الرحيممحمد جواد السيد مهدي 

رئيس القطاع  –المدير العام التنفيذي 
ممثل بنك قطر  –االعمال للمجموعة 

 الوطني: السيد يوسف النعمه
     

      السيد وليد عبد النور

      مد نزهت الطيبحالسيد أ

      السيد زيد عبد الستار البغدادي

      السيد عادل علي المالكي

      السيد خالد أحمد خليفة السادة
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تهدف الخطة فيما يتعلق بنظم إدارة المخاطر  -ب

 الى:
 
 مراجعة طريقة ادارة المخاطر الرئيسية. -1

تقييم عملية رفع التقارير حول أبرز المخاطر االستراتيجية  -2

 والمالية والتشغيلية واالمتثال.

ليات ادارة المخاطر المعمول بها تقييم مدى كفاية وفاعلية عم -3

في المصرف في ضوء مالءمة هذه العمليات لطبيعة عمل 

المصرف ودرجة تعقيد عملياتها والبيئة التي تعمل ضمنها، 

 تلك العمليات. حوجمع االدلة الكافية لتقديم تأكيدات حول نجا

تقديم تأكيد بأن أبرز المخاطر التي يواجهها المصرف يتم  -4

 تها بشكل صحيح.تقييمها وادار

 المحافظة على استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي. -5

 

إضافة إلى الخطة السنوية إلدارة التدقيق تتضمن 
 مهام أخرى أهمها:

 

تطوير نظام خاص بأعمال إدارة التدقيق الداخلي والعمل على  -1
 أن يكون مؤتمناً. 

تطوير أدوات العمل من خالل مراجعة وتحديث البرامج بشكل  -2
 .ري بحيث تعكس آخر القرارات واألنظمةدو

مراجعة دائمة ودورية ألنظمة الضبط الداخلي المتمثلة  -3
بإجراءات العمل وفق الخطة المعتمدة من المخاطر التشغيلية 

 .لتحديث السياسات واإلجراءات
ضوية مدير إدارة التدقيق في اللجان المنبثقة عن اإلدارة ع -4

أمن  -لمشتريات لجنة ا) التنفيذية بصفة عضو مراقب
لجنة االستثمار الموجودات - ALCO  المعلومات

 -الحفظ واإلتالف  -والمطلوبات )الخصوم واألصول( 
 (.لجنة فض العروض -األرشفة 

المخاطر(  -التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية )االمتثال  -5
 .والمراقب الخارجي

 .تدريب وتطوير موظفي القسم -6
 .السلف النثرية والسندات( -نقدية عمليات الجرد المفاجئ )ال -7
 .أي مهمات خاصة أو طارئة توكلها إليه لجنة التدقيق -8

 :مراقبة االلتزام 
 

إدارة االلتزام إدارة مستقلة تتمثل مسؤولياتها الرئيسية في مساعدة 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على االمتثال للقوانين ومتطلبات 

ر عدم االلتزام، حيث تقوم اإلدارة الرقابة وبالتالي الحد من مخاط
بالرقابة على كافة إدارات المصرف وفروعه للوقوف على مدى 
االلتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير الناظمة للعمل المصرفي 
السيما قرارات البنك المركزي العراقي، متطلبات مكافحة غسل 
 األموال وتمويل اإلرهاب، تنفيذ متطلبات قانون الضرائب

،  ويتم رفع نتائج هذه التقارير إلى لجنة FATCAاألمريكي 
 التدقيق التي تقوم بدورها باتخاذ القرارات الالزمة.

 
 

 :مديرية إدارة المخاطر 
 

تقوم إدارة المخاطر بإصدار العديد من التقارير المتنوعة التي 
تعالج تسليط الضوء على كل أنواع وأصناف المخاطر بالمصرف 

ً لسياسة المصرف والمعايير  - شغيليةت - )ائتمانية سوقية( وفقا
وقواعد  3الدولية الناظمة لهذا الشأن السيما معايير لجنة بازل 

البنك المركزي بهذا الصدد، ورفع تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية 
العليا وإلى لجنة إدارة المخاطر متضمنةً التوصيات وآليات التحوط 

 .ت بكافة المجاالتوالنتائج النهائية للمتابعا
 

 

 :التدقيق الخارجي 
 

يقوم المدقق الخارجي بمراجعة وتدقيق البيانات المالية بشكل ربع 
سنوي وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ذات الصلة، ويقدم 
المدقق الخارجي تقاريره إلى مجلس اإلدارة والهيئة العامة، كما 

دارة خطياً عن أي مخاطر يقوم المدقق الخارجي بإبالغ مجلس اإل
قد يتعرض لها المصرف أو يتوقع أن يتعرض لها وعن جميع 
المخالفات فور تحديدها حيث يقوم مجلس اإلدارة بدوره باتخاذ 

 القرارات الالزمة.
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 رابعاً: اإلفصاح والشفافية:

 
يضمن دليل الحوكمة المؤسسية في مصرف المنصور لالستثمار 

الدقيق عن جميع المسائل الجوهرية ونشر المعلومات اإلفصاح 
المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصلحة وفي الوقت المناسب 

 .من خالل تبني مجلس اإلدارة لسياسة اإلفصاح والشفافية
ال تتوانى اإلدارة في اإلفصاح عن أي حدٍث يحل بالمصرف سواء 

 أكان إيجابياً أو سلبياً أو اعتيادياً.
 

 خامساً: العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح:

 
ينتهج المصرف سياسة العميل المساهم أوالً من خالل إيالء مراكز 
خدمة العمالء وأصحاب المصالح العناية الالزمة، حيث تستمر 
مراكز الخدمة االعتيادية بالفروع بتقديم الخدمات الالزمة المتوجبة 

لية، لالرتقاء بالخدمة والتميز بعالقة للعمالء وفق أعلى المعايير الدو
المصرف مع شركائه وعمالئه وأصحاب المصالح فيه، ناهيك عن 
الخدمات االجتماعية التي يقدمها المصرف عند اللزوم ووفقاً للقواعد 

 التي يسمح بها مجلس اإلدارة والقوانين المرعية.
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 تقرير لجنة مراجعة الحسابات )التدقيق(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 تقرير لجنة مراجعة الحسابات
 السادة أعضاء الهيئة العامة لمصرف المنصور لإلستثمار المحترمين

 
 تحية طيبة وبعد ..

 
وموافقة الهيئة العامة للمصرف في  2004لسنة  94من قانون المصارف رقم  24استناداً ألحكام المادة 

على انتخاب وتشكيل لجنة مراجعة الحسابات من  2020تشرين األول  28تاريخ إجتماعها السنوي المنعقد ب
 السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :

 
 أحمد نزهت الطيب / رئيساً . -1
 د. زيد عبد الستار البغدادي / عضواً . -2
 د خليفة السادة / عضواً .مخالد أح -3

 

ن المشار اليه آنفاً ومراجعة وتدقيق وفحص من القانو 24باشرت اللجنة األعمال المكلفة بها بموجب المادة 
 31ولغاية  2022كانون الثاني  1كافة أعمال المصرف وبياناته وحساباته الختامية وتقاريره المختلفة للفترة من 

، وتقرير مجلس اإلدارة السنوي السابع عشر المعد وفقاً لمتطلبات وأحكام قانون الشركات 2022كانون األول 
 2004لسنة  94المعدل، واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون المصارف رقم  1997لسنة  21رقم 

وتعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير المحاسبة الدولية، واستناداً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتكليف 
مراقبي الحسابات كٌل من لتدقيق ومراقبة حسابات المصرف فإن هذه المهمة أسندت الى  2مراقبي حسابات عدد 

مكتب السيد الدكتور حسيب كاظم الجويد والسيد إياد رشيد القريشي حسب قرار الهيئة العامة باجتماعها السنوي 
 . 2022حزيران  8المنعقد بتاريخ 

 
لقد قمنا بمراجعة البيانات والمعلومات التي كانت برأينا ضرورية لحماية حقوق المساهمين والمنفذة من قبل 

، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة ووفقاً إلجراءات التدقيق والمراجعة المعترف بها  2022لمصرف خالل عام ا
 محلياً ودولياً .

 
استناداً لما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات وإيضاحات للفترة المذكورة فإننا نؤيد كافة المالحظات التوضيحية 

 ت ونود أن نبين اآلتي :التي تضمنها تقرير مراقبي الحسابا
 

جرى مراجعة كافة االجراءات المحاسبية المعمول بها من قبل المعنيين في المصرف ووجد بأنها منسجمة  -1
 الدولية .وومتوافقة مع القواعد واألعراف واألصول المحاسبية النافذة ومعايير المحاسبة المحلية 

لعمل بها من قبل قسم الرقابة الداخلية وكانت مستوفية إطلعنا على خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة ل -2
ولجميع فروعه وإدارته العامة وهي تسير  2022وشاملة لكافة األنشطة التي مارسها المصرف خالل عام 

 وفقاً للعمل الرقابي السليم.
مراقبي حسابات لقد تم اإلطالع على الكشوفات المالية المدققة ومراجعتها وفقاً لألصول باإلضافة الى تقرير  -3

 . المصرف بشأنها وتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها رغم أن المالحظات كانت إيجابية
تم اإلطالع على التقارير الصادرة عن وحدة مراقبة اإلمتثال ومدى إلتزام المصرف بالقوانين واألنظمة  -4

حظنا وجود إلتزام عالي من قبل والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العالقة، الرقابية واإلشرافية، وال
لسنة  56لمركزي العراقي رقم المصرف بتلك القوانين واألنظمة والتعليمات وفي مقدمتها قانون البنك ا

، ولم يثبت 2015لسنة  39، وقانون غسل األموال رقم 2004لسنة  94، وقانون المصارف رقم 2004
 أو تمويل اإلرهاب.لدينا ما يدل على قيام المصرف بعمليات غسل األموال 
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 .خش.م –مصرف المنصور لالستثمار 
 

 البيانات المالية 
 

 2022كانون األول  31
 
 

  



 
 د.اياد رشيد مهدي القريشي  د. حسيب كاظم جويد المياح            

 محاسب قانوني ـ مراقب الحسابات   محاسب قانوني ـ مراقب الحسابات      
 عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

  7م ـــ /1العدد:                                       

 2023 كانون الثاني 21بغداد في:   

 
 

 ستثمار )شركة مساهمة خاصة( المحترمين السادة مساهمي مصرف المنصور لالالى / 
 

 
 م /تقرير مراقب الحسابات 

 
 تحية طيبة  ........

 
مسرراهمة  سررتثمار )شررركةالمركز المالي لمصرررف المنصررور لال يسرررنا ان نعلمكم بنننا قمنا بتدقيق قاةمة

وقاةمتي الدخل والدخل الشرررررامل االخر وبيان التغيرات في  2022كانون االول  31خاصرررررة( كما هي علي  في 
 1حقوق المالكين وكشررف التدفقات النقدية للسررنة المنتهية باات التارياال وااليضرراحات التي تحمل التسررلسررل )من 

 1997( لسرررنة 21( والتقرير السرررنوي ردارة المصررررف المعد بمقتضرررى احكام قانون الشرررركات رقم )39الى 
ووفقاً لمعايير التدقيق  2004لسرررنة  94المعدل واالنظمة والتعليمات الصرررادرة بموجب  وقانون المصرررارف رقم 

 المحلية والدولية المعترف بها . 
 

داء مهمتنا التي  قمنا بها طبقاً وقد حصرررلنا على المعلومات وااليضررراحات التي كانت بررينا ضررررورية ر
ءات التدقيق المتعارف عليها والتي شررررررملت االختبارات الالزمة روج  نشرررررراط للتشررررررريعات النافاة ووفقاً رجرا

 المصرف الواقعة ضمن اختصاصنا.
 

 مسؤلية االدارة 
 
 

ومعايير ان االدارة هي المسرررر ولة عن اعداد هاب البيانات واالفصرررراح عنها طبقاً للمعايير المحاسرررربية الدولية  
باالضرررررررافة الى مسررررررر وليتها في اعداد وتنبيا نظام الرقابة الداخلية وخاصرررررررة فيما يتعلق  التقارير المالية الدولية

باالعداد واالفصرراح عن البيانات المالية بصررورة عادلة وخالية من االخطاء الجوهريةال والتي قد تكون ناتجة عن 
مالةمة واستخدام التقديرات االخطاء والتالعبال كما تشمل هاب المس ولية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية ال

 المحاسبية المعقولة. 
 

 :مسؤولية مراقب الحسابات
 

ان مس وليتنا هي ابداء الرري البني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا والك وفقاً ردلة ومعايير التدقيق      
وتتطلب هاب المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تنكيد معقول عنها فيما ااا  الالمحلية والدولية

ً على اساس اختب الي خطن جوهريركانت البيانات خالية من  اري للبيانات والمستندات ويشمل التدقيق فحصا
كانون  31لسنة المالية المنتهية في للمبالغ الظاهرة في قاةمة المركز المالي والحسابات الختامية االخرى لالم يدة 
واالفصاح عنها. كما يشمل تقييماً للمبادىء المحاسبية التي اعتمدتها االدارة وفي اعتقادنا ان تدقيقنا  2022ارول 

 ولدينا االيضاحات والمالحظات التالية: اليوفر اساساً معقوالً للرري الاي نبدي 
 
 
 
 
 
 



 
 ـ تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :  1
 

سابعة على التوالي وبهاا ن مصرف المنصور لالإ       ستثمار قام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للسنة ال
 الصدد: 

الجراء التقييم  من قبل الخبير القضاةي 2022لمصرف المنصور خالل سنة  ةتم تقييم العقارات العاةد -ر

الى قرار بنن القيمة السرررروقية للعقارات التي  ادارة المصرررررفلقيمة العقارات السرررروقية وقد توصررررلت 

يمتلكها المصرررف وفق االسررعار السرراةدة مقاربة للقيمة الدفترية للعقارات وبالتالي اليسررتوجب اتخاا ري 

 .36فقاً لمعيار المحاسبي رقم إجراء محاسبي بصدد احتساب التدني الحاصل في قيمة الموجودات و

على التوالي وتم رحتسرراب  الرابعة( للسررنة 9رقم )IFRS قام المصرررف بتطبيق معيار اربالا المالي  -ب

التخصرررريصررررات المطلوبة لمواجهة التغييرات الحاصررررلة في الخسرررراةر االةتمانية المتوقعة اسررررترشرررراداً 

 2018كررانون ارول  26في  3/6/466 بتوجيهررات البنررك المركزي العراقي الواردة بكتررابرر  المرقم

"التعليمات االرشررررادية العداد القواةم المالية للمصررررارف" ال وكانت نتاةق التطبيق متوافقة مت متطلبات 

 ( وتم عكس المبالغ المطلوب تخصيصها ضمن حساب التخصيصات.9المعيار رقم )

حيث تم تصررنيف عقود االيجار  ( "عقود االيجار"16قام المصرررف بتطبيق معيار اربالا المالي رقم ) -ج

الى عقود ايجررار تمويليررة وارعتراف بررااليجررارات كرراصرررررررول في قرراةمررة المركز المررالي واالعتراف 

بااللتزامات على تلك العقود في جانب المطلوبات وتم اعتماد مصررروف االسررتهالك ومصررروف الباةدب 

 في بيان الدخل.

 ـ النقود :  2
 
على اساس اسعار الصرف  2022 كانون االول 31للعملة االجنبية كما في تم تقييم الموجود النقدي  -أ

 االتية: 

 سعر الصرف العملة األجنبية ت

 دينار لكل دوالر 1,460 الدوالر ارمريكي 1

 دينارلكل يورو 1,553.148 اليورو 2

 دينار لكل باون 1,755.066 الباون 3

 دينار لكل لاير 399.2 اللاير القطري 4

 دينار لكل درهم 397.07 الدرهم االمارتي 5

كانون االول  31اعتمد المصرررررف على السررررويبت الصررررادر من المصررررارف الخارجية ر را  المطابقة في  -ب

والك لعدم ورود كتب تنييد ارصرردة حسررابات بع  المصررارف بالر م من مطالبة المصرررف بالك من  2022

 المصارف الخارجية .

( عن السررنة السررابقة حيث بلغ %90)المحلية والخارجية( بنسرربة )إنخب  رصرريد  مخصررم المصررارف  -ج

ارول كانون  31( رلف دينارفي 70,775) ـررمقارنة ب ال2022كانون االول  31( الف دينار في 6,965)

 (.9استرشادا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي رقم ) 2021

%( عن السررنة السررابقة حيث بلغ       38)إنخب  رصرريد  مخصررم النقد لدى البنك المركزي العراقي بنسرربة  -د

كانون  31في  ( رلف دينار288,665مقارنة بـرر ) ال2022كانون االول  31( الف دينار في 179,000)

 (.9استرشادا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي رقم )  2021ارول 

 واالحتياطيات السليمة .%( الى راس المال 14.5بلغت نسبة النقد لدى المصارف الخارجية ) -هـ 
 

  



 
 االئتمان النقدي: -3
 
%( عن السرررررررنررة السررررررررابقررةال حيررث بلغ رصررررررريررد االةتمرران النقرردي 28ارتبت االةتمرران النقرردي بنسررررررربررة ) -ر

( رلف دينار 149,940,566مقارنة بـ ) 2022ارول كانون  31( رلف دينار كما في 191,825,114)

 الةتمان النقدي هو حسابات جارية مدينة.%( من ا14ن )إال و2021ارول كانون  31كما في 

)ضرررررمان عقاريال كبالة شرررررخصررررريةال اضرررررافة الى صرررررك  الضرررررمانات المقدمة من قبل الزباةن عبارة عن  -ب

 وكمبيالة(.

% 18.6( الف دينار يمثل اةتمان  ير منتق مانسرربت  35,757,937ضررمن رصرريد االةتمان النقدي مبلغ ) -ج

( الف 6,505,759مبلغ )بمن اجمالي االةتمان النقدي وتم احتساب مخصم خساةر االتمانية المتوقعة ل  

متبقي ( الف دينررررار, ويبلغ المبلغ ال18,070,574دينررررارال وتم  احتسرررررررررراب  فواةررررد معلقررررة مبلغ )

 اسهم(. ال( الف دينار مغطى  بضمانات )عقارية11,181,604)

% 75% وهي ضرررمن النسررربة المحددب البالغة 49بلغت نسررربة االةتمان النقدي المسرررتغل الى حجم الوداةت  -د

 الصادرة عن البنك المركزي العراقي .

( رلف 191,825,114درة )مبلغاً وق 2022ارول كانون  31بلغ حجم االةتمان النقدي المستغل كما في  -هـ 
 دينار موزعة على:

 

عدد  التفاصيل
 المبلغ  الحسابات

 )دينار(
المبلغ )دوالر مقيم 

 (1,460بـ 
 المجموع 

 ()دينار
االهمية 
 النسبية

 %6 11,811,997,560 1,742,668,432 10,069,329,128 542 مليون دينار 100رقل من 
 % 20 37,475,151,458 8,541,879,300 28,933,272,159 161 مليون دينار 500الى  100من 
 % 12 23,212,441,939 9,359,979,963 13,852,461,976 35 مليار دينار 1مليون الى  500من 
 % 43 83,256,071,556 38,871,678,677 44,384,392,879 42 مليار دينار 5مليار الى  1من 
 % 10 18,657,476,671 18,657,476,671 - 3 مليار دينار 10مليار الى  5من 
 % 9 17,411,974,883 - 17,411,974,883 1 مليار فنكثر 10من 

 %100 191,825,114,067 77,173,683,042 114,651,431,025 784 المجموع

( رلف دينار ويمثل 118,582,793( زبون مبلغاً وقدرب )20بلغ مجموع االةتمان النقدي المستغل الكبـر ) -ر

( رلف دينار بتاريا البيانات 191,825,114%( من حجم االةتمان النقدي المستغل والبالغ )62نسبـة )

كبالة  الكمبيالةال ( زبون هي عبارة عن )عقار20المالية الا لب الضمانات المقدمة  لالةتمان النقدي الكبر )

 شخصية وتضامني (.

 د وشهادة االدارة بالك.وحسب تنيي 2022اليوجد اةتمان ممنوح لاوي الصلة لسنة  -ب

 
( وبمبلغ مقدارب 9تم احتساب مخصم االةتمان النقدي بما يتناسب مت متطلبات المعيار الدولي رقم ) -ج

( الف دينار كما في 9,195,529ال مقارنة بـ )2022ارول كانون  31( الف دينار في 6,505,759)

 وتم تحميل البرق على حساب التخصيصات. 2021ارول كانون  31

 
 
 
 
 

  



 
 االئتمان التعهدي: -4
 
( الف دينار 129,161,630%( عن السنة السابقة حيث بلغ )35.7ارتبت رصيد االةتمان التعهدي بنسبة ) -ر

 .2021ارول كانون  31( الف دينار في 95,175,343ال مقارنة بـ )2022ارول كانون  31في 

( وبمبلغ مقدارب 9المعيار الدولي رقم )تم احتساب مخصم االةتمان التعهدي بما يتناسب مت متطلبات  -ب

 31( الف دينار كما في 386,446ال مقارنة بـ )2022ارول كانون  31( الف دينار في 649,393)

%( وتم تحميل البرق على حساب 35.7)بسبب ارتباع ارصدة االةتمان التعهدي بنسبة  2021ارول كانون 

 التخصيصات.

( زبون مبلغاً 20اعتمادات مستندية( الممنوح الكبـر ) - ت ضمانبلغ مجموع االةتمان التعهدي )خطابا -ت

%( من حجم االةتمان التعهدي الممنوح والبالغ 92.5( رلف دينار ويمثل نسبـة )119,476,077وقدرب )

 ( رلف دينار بتاريا البيانات المالية.129,161,630)

 -% 100)تنمينات نقدية  عبارة عن ( زبون هي20ا لب الضمانات المقدمة  لالةتمان التعهدي الكبر ) -ث

 عقارية( -كبال  مصرفية  -كبالة 

 %.  47بلغت نسبة االةتمان التعهدي المصدر الى ررس المال واالحتياطيات السليم   -ج

 يمثل رصيد االةتمان التعهدي المصدر مايلي:  -ح

  2022كانون األول  31الرصيد  في  نوع االئتمان
 )الف دينار(

 82,324,026 اعتمادات مستندية

 46,837,604 خطابات ضمان

 129,161,630 المجموع

 
 االستثمارات المالية:  -5
 
تم تقييم االستثمارات المالية بالقيمة العادلة ضمن حساب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -أ

وكما موضح في  2022ارول كانون  31( الف دينار كما في 1,835,159الشامل االخرال وقد بلغت )

( من ايضاحات البيانات المالية وقد بلغت نسبة االستثمارات الماكورة الى راس المال 7البقرة )

 %. 0.67واالحتياطيات السليمة 

 
 موجودات مالية بالتكلبة المطبنة:  -ب

( الف 90,389,822%( عن السنة السابقة حيث بلغ )14ارتبت رصيد السندات بالتكلبة المطبنة بنسبة )
. 2021ارول كانون  31( الف دينار في 79,163,325ال مقارنة بـ )2022ارول كانون  31نار في دي

( الف 11,000,000حيث تمثل هاب الزيادة شراء سندات من وزارب المالية العراقية )سندات بناء( بقيمة ) 
 ية .دينارال وقد تم تقييم الموجودات الماكورب بالكلبة المطبنة بتاريا البيانات المال

 
 
 

  



 
 الموجودات االخرى : -6
 
 % .1.2بلغت نسبة الموجودات االخرى الى اجمالي الموجودات المتداول     

 
 :التخصيصات  -7
 

م خساةر اةتمانية متنوعة / مخص(( الف دينار من حساب التخصيصات 200,000تم تحويل مبلغ )
)كنيراد( وهي تمثل الزيادة لى حساب استرداد مخصصات إ(  رامات مدفوعة وتخصيصات متنوعة

مقارنة  بالمخصم  2021كانون ارول  31الحاصلة في المخصم المحتسب عن الخساةر االةتمانية في 
 . 2022كانون ارول  31المطلوب احتساب  في 

 
 الودائع والتأمينات النقدية: -8
 

%( عن 12نسبة )وداةت البنوك وم سسات مصرفي : إرتبعت وداةت البنوك والم سسات المصرفية ب -ر

مقارنة بـ  2022ارول كانون  31( رلف دينار في 5,442,710السنة السابقة حيث بلغت )

 .2021ارول كانون  31( رلف دينار في 4,857,367)

تحت الطلبال وداةت التوفيرال وداةت الجل( بنسبة ووداةت العمالء: إرتبعت وداةت العمالء )حسابات جارية  -ب

مقارنة بـ  2022ارول كانون  31( رلف دينار في 387,164,986)%( حيث بلغت 2.6)

 .2021ارول كانون  31( رلف دينار في 377,336,615)

% عن السنة السابقة حيث بلغت 99تنمينات نقدية: ارتبعت التنمينات النقدية المستلمة بنسبة  -ج

( رلف دينار في 20,124,602)مقارنة بـ  2022ارول كانون  31( رلف دينار في 40,041,947)

والك نتيجة االرتباع الحاصل في االةتمان التعهدي المصدر خالل السنة الحالية  2021ارول كانون  31

 موضوع التدقيق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 حساب االرباح والخسائر: -9  
 

( رلف دينار قبل الضريبة للسنة موضوع التدقيق مقارنة بـربح 14,904,184حقق المصرف ربحاً مقدارب )   
 %( لالسباب التالية:62.4( رلف دينار للسنة السابقة حيث بلغت نسبة االرتباع )9,175,825مقدارب )

( رلف دينار 15,912,171%( عن السنة السابقة حيث بلغت )47إرتباع صافي ايرادات البواةد بنسبة ) -ر

 ( رلف دينار للسنة السابقة.10,843,679مقارنة بـ ) 2022ارول كانون  31في 

( رلف 9,305,360%( عن السنة السابقة حيث بلغت )83ارتباع صافي ايرادات العموالت بنسبة ) -ب

 ( رلف دينار للسنة السابقة.5,082,357مقارنة بـ ) 2022ارول كانون  31دينار في 

( رلف 12,276,390%( عن السنة السابقة حيث بلغت )18اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة )ارتباع  -ج

 ( رلف دينار للسنة السابقة.10,420,577مقارنة بـ ) 2022 كانون االول 31دينار في 

( الف دينار يمثل فرق مبلغ الضريبة المدفوعة 162,792تم تحميل حساب المصاريف االخرى بمبلغ ) -د

 وكان من المبتر  تحميل المبلغ الماكور على حساب الباة  المتراكم.  2021سنة عن ارباح 

 
 ايراد نافذة مزاد العملة: -10
 

 31ولغاية  2022كانون الثاني  2بلغ رصيد مشتريات المصرف من نافاة بيت العملة االجنبية للبترة من  -ر

 ( دوالر موزعة كمايلي:767,228)مبلغ  2022كانون ارول 

 المبلغ )دوالر( التفاصيل

 767,228 مشتريات حواالت

 767,228 المجموع

كانون ارول   31بلغ رصيد االرباح المتحققة للمصرف من نافاة بيت وشراء العمالت االجنبية لغاية  -ب

 ( دينار وكما مبصل ادناب:7,672,283) مبلغ 2022

 المبلغ )دينار( التفاصيل

 7,672,283 ايراد الحواالت 

 7,672,283 المجموع

 تم اعتماد اسلوب تقديم تنييد المستبيد االخير للحواالت الصادرة. -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 الدعاوى المقامة: -11
 

( الف دينار 15,214( دعوى تبلغ قيمتها )1بلغ عدد الدعاوى المقامة من قبل الغير على المصرف ) -أ

 وكما يلي:

 النجف )ابطال قيد رهن( .هناك دعوى قيد النظر لدى محكمة بداءة  -
( 3,345,566( دعوى تبلغ قيمتها )5بلغ عدد الدعاوى القانونية المقامة من قبل المصرف على الغير ) -ب 

 رلف دينار. 
 ( دعاوى تم اخا قرار حكم بالمبلغ )قد التنبيا القرار لدى مديرية تنبيا الكرادة( .3هناك ) -

 البصرة .( دعوى قيد النظر لدى محكمة 2هناك ) -

 
 نسبة كفاية رأس المال: -12
 
حيث انها اعلى من الحد االدنى  2022ارول كانون  31%( كما في 96بلغت نسبة كباية ررس المال )   

 %(.12المطلوب من البنك المركزي العراقي البالغة )
 

 نسبة السيولة: -13
 

 .2022ارول كانون  31%( بتاريا 95بلغت نسبة السيولة )     
 

 مراقب االمتثال: -14
 
ً لتعليمات البنك المركزي     تم االطالع على تقارير مراقب االمتثال للسنة موضوع التدقيق وكانت معدة وفقا

 العراقي وقد اشتملت على: 

 .رهم الم شرات عن الوضت المالي للمصرف 

 ونسبة االةتمان النقدي  الم شرات عن النسب المةوية المحتسبة مثل نسبة كباية ررس المال ونسبة السيولة

 الى الوداةت باالضافة الى النسب المالية االخرى.

 .جداول العقارات المملوكة للمصرف 

 .الجوانب المتعلقة بعمل مجلس ادارة المصرف 

 .المتطلبات القانونية 

  التدقيق يقوم القسم الماكور بمتابعة مالحظات البنك المركزي العراقي المتعلقة بمراقبة االعمال ونتاةق

 المكتبي للمصرف والعمل على تصبيتها.

  ان المصرف يقوم بتحديث بيانات الزباةن عن طريق استمارةKYC  بالتعاون مت قسم االبالا عن  سل

 2015لسنة  39االموال بالمصرف والك لمعرفة مدى امتثال المصرف لقانون  سل االموال رقم 

ة المصرف لمصادقة قسم االمتثال على استمارة فتح وكالك تطبيق العناية الواجبة حيث اعتمدت سياس

 .  KYCالحساب الجاري 

 
 
 

  



 
 الحوكمة المؤسسية: -15
 
اعد المصرف دليل الحوكمة وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وتم االلتزام بمبادئ الحوكمة وفصل  -ر

 مهام مجلس االدارة عن مهام االدارة التنبياية .

مجلس االدارة ملتزم بتطبيق تعليمات الحوكمة الم سساتي  من خالل االفصاح بالتقارير ان االدارة التنبياية و -ب

 السنوية وتقارير الحوكمة .

من دليل الحوكمة الصادرعن البنك  23ان المصرف ملتزم بالمتطلبات النوعية الواردة ضمن المادة  -ت

 مليات والوضت المالي للمصرف.المركزي العراقي حيث تضمنت التقارير السنوية االفصاح عن نتاةق الع

 
 كفاية الرقابة الداخلية:  -16
 

ان نظام الرقابة الداخلية قد اشررررتمل على االجراءات الضرررررورية التي تتناسررررب مت حجم وطبيعة نشرررراط  -ر

 المصرف.

تم االطالع على تقارير قسم الرقابة الداخلية حيث كانت شاملة ومبصلة ومحددة للمالحظات الواردة من  -ب

 التدقيق. خالل سير

 وقد اشتمل نشاط قسم الرقابة الداخلية على تدقيق اعمال االقسام التالية: -ج

 .قسم المخاطر 

 .العمليات المالية 

 .قسم االةتمان 

 .قسم التوعية المصرفية 

 .قسم المدفوعات 

 .قسم تقنية المعلومات 

 .اعمال فروع المصرف 

 المعدة من قبل القسرررم المقدم الينا خالل  اطلعنا على الخطة السرررنوية لقسرررم التدقيق الداخلي والتقارير

 -السنة موضوع التدقيق ولدينا على الك مايلي :

% من الخطة المصادق عليها من قبل مجلس االدارة وبنعتقادنا بنن 83* بلغت نسبة انجاز الخطة السنوية 
 الخطة ونتاةق التنبيا كانت مناسبة وتغطي كافة عمليات المصرف .

 . 2022( موظبين في سنة 3ي قسم التدقيق الداخلي بلغ )* ان عدد العاملين ف
 ( دورة .4) 2022* بلغ عدد الدورات التدريبية لكادر قسم التدقيق الداخلي لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 قسم االبالغ عن غسل االموال وتمويل االرهاب:  -17
 

هاب االجراءات يجري تنبياها اتخا المصرف االجراءات الكافية لمنت  سل االموال وتمويل االرهاب وان  -ر

واالنظمة والتعليمات الصادرة  2015لسنة  39وفقا الحكام قانون  سل االموال وتمويل االرهاب رقم 

عن البنك المركزي العراقي وقد اطلعنا على تقارير قسم االبالا عن  سل االموال وتمويل االرهاب 

ً لل قانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المرسلة الى البنك المركزي العراقي والمعدة وفقا

 العراقي.

 * ويمتلك المصرف انظمة الكتروني  متخصص  في  سل االموال وتمويل االرهاب وهي 
 PIO Tech Solutionsمن شركة  BL AML Systemالنظام االلكتروني الخام  -

 *  تم ربط جميت االنظم  اعالب بالنظام المصرفي .
ركزي العراقي االلكتروني يتضمن الحد االدنى من السيناريوهات المطلوبة من البنك الم* ان النظام 

 .سيناريو 28البالغ  
 .وتلقاةي للواةح السوداء المحددة *  يتم اجراء تحديث دوري

 * يتم تصيف العمالء وفقاً للمخاطر.
م معالجتها من قبل القسم والتي يت AML* هناك بع  العمليات التي يتم التنبي  عليها من قبل نظام 

 الماكور خالل السنة.
 تم اعداد دليل للسياسات واالجراءات الخاصة بقسم  سل االموال وتمويل االرهاب اشتملت على: -ب

 .مراحل عملية  سل االموال 

 .رهمية مكافحة  سل االموال وتمويل االرهاب 

  وتمويل االرهاب.المسو لية التي على عاتق مدير قسم االبالا عن  سل االموال 

 .المسو لية التي تقت عاتق قسم االبالا عن  سل االموال وتمويل االرهاب في المصرف 

 .العقوبات التي يتحملها المصرف 

  مبدر رعرف زبونكKYC. 

 .اجراءات العمل الخاصة بالعناية الواجبة 

 قسم ادارة المخاطر: -18 
 

المرجح ان تساعد في تحديد مخاطر التحريف ريد لنا قسم المخاطر عن عدم وجود معلومات من  -ر

الجوهري الاي يسبب الغش والخطن ولم يتم تنشير حاالت  ش في اقسام وفروع المصرف وانما يتم 

تسجيل حاالت اخطاء  ير متعمدة في انجاز العمليات وتتم معالجتها انياً ويتم تقييم االجراءات المتخاة 

الخطاء ولم تحصل معامالت او احداث  ير منلوفة من خالل وتحديد االسباب الجارية للحد من تلك ا

 متابعة استمارات التبليغ عن االحداث التشغيلية التي يتم اعدادها من قبل القسم الماكور.

رعلمنا كل من قسم التدقيق الداخلي والقسم القانوني وقسم نظم المعلومات بعدم وجود حاالت  ش  -ب

 .المصرف هرية في كافة اقسام وفروعواخطاء جو

 
 
 
 

  



 
 قدرة المصرف على الوفاء تجاه المودعين: -19
 

 .لوحظ قيام المصرف بتلبية كافة سحوبات المودعيين واليوجد اي تلك  في هاا المجال
 

 : فرضية االستمرارية -20   
 

 .التدقيقنات المالية للسنة موضوع تم اعتماد فرضية االستمرارية من قبل ادارة المصرف عند اعداد البيا
 

   وطبقاً لما هو مدون في سجالت المصرف وااليضاحات المعطاة لنا
  
ان النظام المحاسرربي المحوسررب المسررتخدم من قبل المصرررف كان متبق مت متطلبات نظام مسررك الدفاتر وقد  (1

تضررررمن  حسررررب تقديرنا تسررررجيل كافة موجودات ومطلوبات ومصررررروفات  وايرادات المصرررررف وان نظام 
الداخلية قد اشرررتمل على االجراءات التي تضرررمن صرررحة ودقة هاب البيانات بدرجة تتناسرررب مت حجم الرقابة 

 نشاط المصرف.
ان عملية جرد الموجودات النقدية قد تمت بشرررركل مناسررررب وب شرررررافناال وتم التقييم وفقاً لالسررررس واالصررررول  (2

ثابتة اا تم اعتماد الكلب  والمبادىء المعتمدة طبقاً للمعايير المحاسررررررربية الدوليةال بنسرررررررتثناء الموج ودات ال
 التاريخية.

ان البيانات المالية  قد نظمت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية وبما يتبق مت  (3
التشريعات المرعية وهي متبقة تماما مت ما تظهرب السجالت وانها منظمة طبقا لكل من قانون الشركات 

 المصارف واالنظمة والتعليمات النافاة. المعدل وقانون
ً الحكام قانون الشركات رقم  (4 المعدل وال  1997لسنة  21ان التقرير السنوي الدارة المصرف معد وفقا

 يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات النافاة.
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  2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي إيضاح 
     

 8,117,891,662  12,651,511,991  ربح السنة
 408,597,224  303,945,708 20 مكونات الدخل الشامل اآلخر

 8,526,488,886  12,955,457,699  الدخل ال امل للسنة
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رأس المال المكتتب ب    

 احتياطي الزامي والمدفوع
احتياطي القيمة 

 احتياطيات أخرى العادلة
 

 مجموع حقوق الملكية   أرباح مدورة ربح السنة

 دينار عراقي  دينار عراقي  دينار عراقي  دينار عراقي  دينار عراقي دينار عراقي  دينار عراقي  ايضاح 

2202          

 280,081,281,992 12,340,663,609 - 8,172,033,313 319,568,666 9,249,016,404 250,000,000,000  كانون الثاني  1الرصيد في 

 (10,000,000,000) (10,000,000,000) - - - - - 38 توزيعات أرباح نقدية 

 12,955,457,699 - 12,651,511,991 - 303,945,708 - -  الدخل ال امل للسنة

 18,234,363 - - 18,234,363 - - - 20 إضافات خالل السنة 

 - 12,018,936,391 (12,651,511,991) - - 632,575,600 - 20,21 تخصيص ربح السنة

 283,054,974,054 14,359,600,000 - 8,190,267,676 623,514,374 9,881,592,004 250,000,000,000  كانون األول 31الرصيد في 

         

1202         

 286,554,793,106 20,034,561,113 - 7,766,138,730 (89,028,558) 8,843,121,821 250,000,000,000  كانون الثاني  1الرصيد في 

 (15,000,000,000) (15,000,000,000) - - - - - 38 توزيعات ررباح نقدية 

 8,526,488,886 - 8,117,891,662 - 408,597,224 - -  الدخل الشامل للسنة

 - 7,306,102,496    (8,117,891,662) 405,894,583 - 405,894,583 - 20,21 تخصيم ربح السنة

 280,081,281,992 12,340,663,609 - 8,172,033,313 319,568,666 9,249,016,404 250,000,000,000  كانون ارول 31الرصيد في 
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  2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي إيضاح 
     األن طة الت غيلية

 9,175,824,605  14,904,183,729  السنة قبل الضريبة ربح
     :نقديةالتعديالت للبنود غير 
 1,003,972,236  1,257,766,694   استهالكات وإطباءات

 (226,498,357)   (226,497,333)  اطباء عالوات / خصم استثمارات مالية

 17,706,329  20,056,692 11 فواةد مدينة على التزامات عقود اإليجار

 9,971,004,813  15,955,509,782  قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت غيلية الربح
     

 25,492,866,420   (75,028,005,300)  )احتياطي الزامي( التغير في اررصدة لدى البنك المركزي العراقي
 5,000,000,000      -  لدى المصارف يداعاتاإلالتغير في 

 (19,558,607,490)   (45,018,514,646)  التغير في التسهيالت االةتمانية المباشرة
 (1,518,846,971)   (1,818,928,975)  التغير في الموجودات االخرى

 (6,716,000,000)      -  التغير في وداةت المصارف
 (575,049,164,444)  9,828,370,954  التغير في وداةت العمالء

 7,352,557,030   19,917,345,184  في التنمينات النقديةالتغير 
 2,277,609,387   2,663,683,569  المتنوعةخصصات مالتغير في ال

 203,023,595   1,269,563,607  التغير في المطلوبات االخرى

 (552,545,557,660)  (72,230,975,825)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األن طة الت غيلية قبل الضريبة

 (1,120,599,777)  (1,057,932,943) 16 الضراةب المدفوعة

 (553,666,157,437)  (73,288,908,768)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األن طة الت غيلية

     
     األن طة اإلستثمارية

 1,047,899,359  (1,688,603,630)  و ير الملموسة الموجودات الثابتة التغير في
 (60,000,000,000)  (11,000,000,000)  بالتكلبة المطبنة شراء موجودات مالية

 (58,952,100,641)  (12,688,603,630)  األن طة اإلستثمارية ( منالمستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 
     األن طة التمويلية

 (15,000,000,000)  (10,000,000,000) 38 توزيعات ررباح نقدية
 (43,800,000)  (70,080,000) 11 سداد التزامات عقود االيجار

 (15,043,800,000)  (10,070,080,000)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األن طة التمويلية

     
 (627,662,058,078)  (96,047,592,398)  صافي التغير في النقد وما في حكم 

 1,029,727,022,734  402,064,964,656  السنةوما في حكم  اول  النقد

 402,064,964,656  306,017,372,258 31 السنةالنقد وما في حكم  اخر 

     

 
     التدفقات النقدية الت غيلية من الفوائد

  11,491,152,144   17,689,555,017  فواةد مقبوضة
  1,452,766,467   2,759,337,140  فواةد مدفوعة
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 معلومات عن المصرف 1
 

بموجب شهادة التنسيس المرقمة م.ش / عراقي  دينار( مليار 55تنسس المصرف كشركة مساهمة خاصة بررسمال مدفوع بالكامل قدرب )
المعدل  1997( لسنة 21الصادرة عن وزارة التجارة / داةرة تسجيل الشركات ال بموجب قانون الشركات رقم ) 2005ريلول  13في  27520

المركزي العراقي / المديرية العامة  المصرفشركة مساهمة خاصة( وحصلت موافقة  -)شركة مصرف المنصور لالستثمار  ال تحت اسم
على منح المصرف إجازة ممارسة الصيرفة استناداً لقانون  2006شباط  20في  9/3/368لمراقبة الصيرفة واالةتمان ال بكتاب  اي العدد 

 . المصارف النافا 
 

 وارنظمة القوانين وفق المصرفيةالمالية و العمليات بجميت والقيام وتوظيبها الوداةت وقبول المصرفية العمليات بكافة القيام المصرف  اية
وكربالء والبصرة والنجف  بغدادفي  وعفر ثمانية وعددها جمهورية العراق في فروع  ومن خالل بغداد في الرةيسي مركزب خالل من النافاة

 . والحلة ورربيل والسليمانية
 

 .المصرف% من ررسمال 54.19قطر بنسة  –يساهم بنك قطر الوطني 
 

إبرام اتباقية الخدمات اإلدارية والبنية بين تم  الللمصرف الهيةة العامةن قبل م مصرف المنصوربموجب التبوي  الممنوح لمجلس إدارة 
االستشارات االدارية الخدمات و" المستشاريقدم "( والتي بموجبها المستشار)"ش.م.ق وبين بنك قطر الوطني ـ قطر  مصرف المنصور لإلستثمار

 :االتباقية ىتتضمن بمقتضالتي والبنية" 
 
 وتطبيقها.مراجعة ومتابعة االستراتيجيات المساعدة في ( 1
ً  المصرفتقديم المساعدة الالزمة لتمكين ( 2 انات والمعلومات التي يال والك من خالل البمن إعداد التقارير المالية واالدارية داخلياً وخارجيا

 بتزويدها للمستشار. المصرفيقوم 
 .المصرفدون اإلخالل باستقاللية  على ارقلسنوياً  للمصرفحسب التوج  العام خطط العمل والموازنات المشاركة في وضت ( 3
 ( تقديم المشورة عند رسم السياسات واالنظمة الداخلية والقرارات.4
دارة المخاطر المصرفية ومدى توافق القرارات المتعلقة باالةتمان وبرامق المخاطر مت الصالحيات  تقديم المشورة في ارمور المتعلقة ب( 5

قوانين رحكام الو الللمصرفمت النظام ارساسي المعتمد سب التوج  العام للمستشار وبما ال يتعار  ح المصرفالمحددة من قبل مجلس ادارة 
 .جمهورية العراقالنافاة في وارنظمة 

الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات والعمليات والتسويق والمنتجات المشورة في  المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيقال وتقديماالستشارات ( 6
 .موارد البشرية والتطوير والتدريبوخدمات ال لمصرفيةا

الك بناء  الممارسة اإلدارة الجيدةب المصرفكورة رعالب في سبيل قيام خرى إضافة إلى االستشارات المارطلب استشارات  للمصرف( يحق 7
  .جمهورية العراق على طلب مجلس اإلدارة رو الجهة اإلشرافية في

 
وخالل المراحل الالحقة لتنسيس  ونتيجة لتوست وتنوع اعمال  المصرفية ال ( مليار دينار55تنسس المصرف بررسمال مدفوع بالكامل قدرب )

ً مبلغ ) البنكواستجابةً لتعليمات وتوجيهات  ( مليار دينار 250المركزي العراقي فقد حدث العديد من الزيادات في ررس المال ليصبح حاليا
 .دينار 1 للسهم الواحد االسميةالقيمة  سهم مليار (250) الى مقسم مدفوع بالكامل

 
  الموافقة على البيانات المالية

 كانون الثاني 19ا بتاري المصرفمن قبل مجلس إدارة  2022 كانون ارول 31في المنتهية للسنة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 
2023. 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 أسس إعداد البيانات المالية 2.1
 

ً لمبدر التكلبة التاريخية فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة  - تم إعداد البيانات المالية وفقا
 بتاريا البيانات المالية.

البنك المركزي  اتوقرارتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية وتبسيراتها  -
 .العراقي

 .للمصرفوهي عملة التشغيل  بالدينار العراقيتم عر  البيانات المالية  -
بعر  بيان المركز المالي حسب ترتيب السيولة. يتم ادراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عادةً  المصرفيقوم  -

باإلجمالي في بيان المركز الماليال يتم تقاصها واإلفصاح عنها بالصافي فقط كما هو منصوم علي  في ملخم رهم 
 .2.4السياسات المحاسبية في االيضاح 

 

 محاسبية واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات ال 2.2
 

 التفسيرات الجديدة والمعدلةو المعايير
 

 .2022كانون الثاني  1قام المصرف بتطبيق بع  التعديالت والتبسيرات رول مرة والتي رصبحت نافاة ابتداًء من  -
 لم يقم المصرف بالتطبيق المبكر ري معيار روتبسير رو تعديل آخر صادر و ير نافا التطبيق. -

 
 16 –واآلالت والمعدات: إيرادات ما قبل االستخدام المقصود تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم الممتلكات  2.2.1

 ال رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكاتال اآلالت والمعدات اإليرادات ما قبل االستخدام المقصودال والاي2020في ريار 
الممتلكاتال اآلالت والمعدات إيرادات من البيت التي تمت خالل إيصال ارصل يحظر على المنشآت رن تخصم من تكلبة ري من بند 

موقت التشغيل وجعل  جاهزاً للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. وبدل من الكال تعترف المنشنة ب يرادات بيت مثل هاب البنود  إلى
 .وتكاليف تجهيزها في بيان اررباح رو الخساةر

ال ويجب رن يطبق بنثر رجعي على  2022كانون الثاني  1المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد  إن هاا التعديل ساري
 بنود الممتلكاتال اآلالت والمعدات التي رصبحت متاحة لالستخدام في رو بعد البترة ارولى المعروضة في البيانات المالية للمنشنة عندما

 ة ارولى. تقوم بتطبيق هاا التعديل للمر
 .من  ير المتوقت رن يكون لهاب التعديالت رثر جوهري على البنك

 
 37 -العقود المثقلة بااللتزامات تكاليف إتمام العقد تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2.2.2
التكاليف التي يجب على لتحديد  37ال رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 2020 في ريار

 .المنشنة تضمينها عند تقييم ما إاا كان العقد مثقالً بااللتزامات رو متكبداً خساةر
تطبق التعديالت "طريقة التكلبة اات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلت رو خدمات كالً من التكاليف 

تبطة مباشرة بعمليات العقد. ال ترتبط التكاليف العامة واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم اإلضافية وتوزيت التكاليف المر
 .تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد

 . 2022كانون الثاني  1إن هاب التعديالت سارية المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد 
 . ت رن يكون لهاب التعديالت رثر جوهري على البنكمن  ير المتوق

 
 – "تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى" المن أة التابعة التي تطبق 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.2.3

 المعايير الدولية للمرة األولى
المالية الدوليةال رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على معايير التقارير  2020 - 2018كجزء من تحسينات  السنوية دورة 

"تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة ارولى". يسمح هاا التعديل للمنشنة التابعة التي  1على معيار البيانات المالية الدولي رقم 
رن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبلغ  1قم )ر(" من معيار التقارير المالية الدولي ر 16اختارت تطبيق البقرة " د 

 المعرو  في القواةم المالية للمنشنة ارمال بناء على تاريا تحول المنشنة ارم إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. يطبق هاا
)ر(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16لبقرة " د التعديل ريضا على الشركات الحليبة والمشاريت المشتركة التي تختار تطبيق ا

1 . 
ال مت السماح بالتطبيق المبكر.  2022كانون الثاني  1إن هاا التعديل ساري المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد 

 .الينطبق هاا التعديل على البنك
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 التفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(و المعايير
 

 بالمطلوبات المالية%" إللغاء االعتراف  10 -"األدوات المالية " رسوم "اختبار  9معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.2.4
على معايير التقارير المالية الدوليةال رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً  2020 - 2018كجزء من تحسينات  السنوية دورة 

االلتزام . يوضح هاا التعديل الرسوم التي تضمنها المنشنة عندما تقيم ما إاا كانت شروط 9على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
تزام المالي ارصلي. تتضمن هاب الرسوم فقط تلك المدفوعة رو المستلمة لالمالي الجديد رو المعدل تختلف بشكل جوهري عن شروط اال

بين المقتر  والمقر ال بما في الك الرسوم المدفوعة رو المستلمة من قبل المقتر  رو المقر  رحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق 
التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها رو مبادلتها في رو بعد بداية البترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشنة المنشنة هاا 

 . هاا التعديل للمرة ارولى
 .بالتطبيق المبكرال مت السماح  2022كانون الثاني  1إن هاا التعديل ساري المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد 

 .من  ير المتوقت رن يكون لهاب التعديالت رثر جوهري على البنك
 

  "الزراعة" الضرائب في قياسات القيمة العادلة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  2.2.5
 ال رصدر مجلسعلى معايير التقارير المالية الدولية 2020 - 2018كجزء من تحسينات مجلس معايير المحاسبة الدولية السنوية دورة 
 22"الزراعة". يلغي هاا التعديل المتطلب المتضمن في البقرة  41معايير المحاسبة الدولية تعديالً على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ال والاي ينم على رن المنشآت يجب رن تستبعد التدفقات النقدية المتعلقة بالضراةب عند قياس 41 معيار المحاسبة الدولي رقم من
 .ينطبق هاا التعديل على البنك. ال41 العادلة للموجودات الواقعة ضمن نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم القيمة

 
 3 -اإل ارة إلى اإلطار المفاهيمي التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.2.6
 "اندماج العمال" إشارة 3ارير المالية ال دولي رقم ال رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التق 2020في ريار 

 ال1989إلى اإلطار المباهيمي. تهدف هاب التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إطار إعداد وعر  البيانات المالية" الصادر في عام 
 .متطلبات  دون تغيير جوهري في 2018باإلشارة إلى "اإلطار المباهيمي للتقارير المالية" الصادر في آاار 

وتطبق بنثر مستقبلي. من  ير  2022كانون الثاني  1إن هاب التعديالت سارية المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد 
 .المتوقت رن يكون لهاب التعديالت رثر جوهري على البيانات المالية للبنك

 
 المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق     2.3

 
ال يعتزم للمصرففيما يلي المعايير والتبسيرات الجديدة رو المعدلة الصادرة و ير نافاة للتطبيق حتى تاريا اصدار البيانات المالية 

 بح سارية المبعول.المصرف تطبيق هاب المعاييرال إن لزم االمرال عندما تص
 

 "عقود التامين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2.3.1
والاي يعتبر معياراً جديداً شامالً لعقود  2017في ريار  17رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم 

محل  17التنمين يغطي االعتراف والقياسال العر  واإلفصاح. عندما يصبح نافااً للتطبيقال سيحل معيار التقارير المالية الدولي رقم 
على كافة رنواع عقود التنمين  17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2005الصادر بتاريا  4ير المالية الدولي رقم معيار التقار

 ً  )مثل التنمين على الحياةال التنمين المباشر وإعادة التنمين( بغ  النظر عن نوع المنشنة التي تقوم ب صدار هاب العقودال كما يطبق ريضا
 واردوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة تقديرية.  على بع  الضمانات

 
هو تقديم نمواج محاسبة لعقود التنمين ركثر  17سيتم تطبيق بع  االستثناءات. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

ال والاي يستند بشكل كبير على الحباظ 4الدولي رقم فاةدة واتساقاً بالنسبة للم منين. على العكس من متطلبات معيار التقارير المالية 
يقدم نمواجاً شامالً لعقود التنمينال يغطي كافة  17على السياسات المحاسبية المحلية السابقةال ف ن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 ج العامال والمكمل بـ: هو النموا 17الجوانب المحاسبية اات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 
 تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة(. -
 طريقة مبسطة )طريقة توزيت ارقساط( بشكل رةيسي للعقود قصيرة ارمد.  -
 

مت اإللزام بعر   2023كانون ارول  1تبدر في رو بعد  نافا التطبيق للبترات المالية التي 17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 
بنبس رو قبل تاريا  15و 9ررقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكرال بشرط ان تقوم المنشنة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين 

 على البنك. . إن هاا المعيار  ير قابل للتطبيق17البدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات النا ئة عن معاملة واحدة  2.3.2
من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69على البقرات من تعديالت  2020رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني 

 لتحديد المتطلبات من رجل تصنيف المطلوبات كمتداولة رو  ير متداولة. توضح هاب التعديالت: 1رقم 
 المقصود بالحق في تنجيل التسوية -
 رن حق التنجيل يجب رن يكون موجوداً في نهاية البترة المالية -
 حتمالية ممارسة المنشنة لحقها في التنجيلرن هاا التصنيف ال يتنثر با -
رن  فقط إاا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل للتحويل هي نبسها رداة الملكيةال فلن ت ثر شروط االلتزام على  -

 تصنيبها
 يجب تطبيقها بنثر رجعي. و 2023كانون الثاني  1إن هاب التعديالت سارية المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في رو بعد 

 هري على البيانات المالية للبنك.من  ير المتوقت رن يكون لهاب التعديالت رثر جو
 

: الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية 12تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2.3.3
  فردية

االعتراف بالضريبة الم جلة حول المعامالت التي ت ديال عند االعتراف اروليال إلى نشوء مبالغ تتطلب هاب التعديالت من الشركات 
 . متساوية من البروقات الم قتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم

 .رو بعد الك التاريا 2023كانون الثاني  1البترات السنوية التي تبدر في  :تاريا السريان
 

 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -ية تعريف التقديرات المحاسب 2.3.4
ال والاي تم في  اضافة تعريف 8رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2021في شباط  

"التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت الجديدة البرق بين التغير في التقديرات المحاسبية والتغير في السياسات المحاسبية وتصحيح 

تعديالت كيبية قيام المنشآت باستخدام تقنيات ومدخالت القياس من اجل تطوير التقديرات المحاسبية. إن هاب االخطاء كما توضح ال

وتطبق على التغيرات في السياسات المحاسبية  2023كانون الثاني  1التعديالت سارية المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في او بعد 

سبية التي سوف تحصل في او بعد تلك البترة. يسمح بالتطبيق المبكر بشرط ان يتم االفصاح عن هاا ارمر. والتغيرات في التقديرات المحا

 من  ير المتوقت ان يكون لهاب التعديالت اتر جوهري على البنك.

ر حول تطبيق معايي 2والبيان رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  2.3.5
 التقارير المالية الدولية

حول تطبيق معايير  2والبيان رقم  1رصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال على معيار المحاسبة الدولي رقم  2021في شباط 
ق مبدر الجوهرية التقارير المالية الدولية "التقديرات المتعلقة بمبدر الجوهرية"ال والتي توفر ارشادات وامثلة لمساعدة المنشآت على تطبي

على إفصاحات السياسات المحاسبية. تهدف التعديالت الى مساعدة المنشآت على توفير إفصاحات ركثر فاةدة للسياسات المحاسبية والك 
من خالل استبدال متطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية "الهامة" للمنشآت بمتطلبات االفصاح عن السياسات المحاسبية 

باإلضافة الى وضت ارشادات حول كيبية قيام المنشآت بتطبيق مبهوم الجوهرية في صنت القرارات المرتبطة ب فصاحات "الجوهرية" 
 1سارية المبعول للبترات المالية السنوية التي تبدر في او بعد  1السياسات المحاسبية. إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

حول تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  2بالتطبيق المبكر. نظرا الن التعديالت على البيان رقم  مت السماح 2023كانون الثاني 
توفر ارشادات  ير الزامية لتطبيق تعريف الجوهرية على معلومات السياسة المحاسبيةال فان تاريا نباا هاب التعديالت ليس ضروريا. 

 عديالت لتحديد تنثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية للبنك.يقوم البنك حاليا بتقييم مدى تنثير هاب الت
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 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و    2
 

 أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 التعامالت بالعمالت األجنبية     2.4.1
يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت ارجنبية خالل السنة بنسعار الصرف الساةدة في تاريا حدوث هاب التعامالتال ويتم تحويل 
ررصدة الموجودات والمطلوبات المالية بنسعار صرف العمالت ارجنبية الساةدة في تاريا بيان المركز المالي والمعلنة من قبل مصرف 

الدينار إن  المركزي. يتم تسجيل اررباح والخساةر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرةيسية للبنك في بيان الدخل الشامل. العراق
 هي عملة إظهار البيانات المالية والتي تمثل عملة التشغيل للبنك. العراقي

 
 معلومات القطاع 2.4.2

ترك معا في تقديم منتجات رو خدمات خاضعة للمخاطر وعواةد قطاع ارعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تش -
 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات رعمال رخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات رو خدمات في بيةة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعواةد تختلف عن تلك المتعلقة  -
 بقطاعات تعمل في بيةات اقتصادية رخرى.

 لتقارير القطاعية للبنك كما يلي: تجزةةال شركاتال الخزينة.يتم توزيت ا -
 

 تحقق اإليرادات     2.4.3
ً للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم ) ( يتم تحقق إيرادات البواةد باستخدام طريقة معدل الباةدة البعلية لكافة اردوات المالية 9وفقا

الربح رو الخسارة التي تم تسجيلها بالتكلبة المطبنة. يتم اثبات إيرادات البواةد على واردوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل 
لمالية الموجودات المالية التي تحمل فاةدة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير ا

سعر الاي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقت لألداة ( هو الEIR(. إن معدل الباةدة البعلي )9رقم )
 المالية روال البترة ارقصرال إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.

 
د االقتناء. يتم احتساب معدل الباةدة البعلية )وبالتاليال التكلبة المطبنة لألصل( من خالل ارخا بعين االعتبار ري خصم رو عالوة عن

يعترف البنك ب يرادات البواةد باستخدام معدل العاةد الاي يمثل رفضل تقدير لمعدل العاةد الثابت على مدى العمر المتوقت للقر . ومن 
ل ثمال يتم االعتراف بتنثير رسعار الباةدة المختلبة المحتملة التي يتم فرضها على مراحل مختلبةال والخصاةم ارخرى لدورة حياة ارص

 )بما في الك الدفعات المسبقةال وفر  الغرامات والرسوم(.
 

رو إاا تم تعديل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية على الموجودات المالية رسباب  ير مخاطر االةتمان. يتم إثبات التعديالت ك ضافة 
إيرادات البواةد. يتم إطباء التسوية فيما بعد من خالل  طرح للقيمة الدفترية لألصل في بيان المركز المالي مت زيادة رو طرح البرق في

 البواةد واإليرادات المماثلة في بيان الدخل الشامل.
 

 الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة    2.4.3.1
ن الباةدة  بيان الدخل الشامل ف لجميت اردوات المالية المقاسة بالتكلبة المطبنةال بالقيمة العادلة من خالل الدخل وبالقيمة العادلة من خالل

 الداةنة والمدينة على هاب االدوات المالية تقيد بسعر الباةدة البعلي.
ان عملية احتساب الباةدة تنخا بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية )على سبيل المثالال خيارات الدفت المسبق( وتتضمن 

اردوات المالية بشكل مباشر وهي جزء ال يتجزر من سعر الباةدة البعلي ولكنها ال تمثل خساةر ري رسوم او تكاليف إضافية تتعلق بهاب 
 اةتمانية مستقبلية.

عندما يتم تخبي  قيمة هاب الموجودات المالية او مجموعة من الموجودات المالية المماثلة من خالل خساةر تدني القيمةال فان  يستمر 
 تخدام سعر الباةدة المعمول ب  لخصم التدفقات النقدية المتوقعة ر را  احتساب خسارة قيمة التدني.احتساب قيمة ايراد البواةد باس

 
 العموالت الدائنة    2.4.3.2

 يحقق البنك عموالت داةنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي:
 
 الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينةالعموالت الدائنة المحققة من  -

ت جل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها ك يراد على رساس البترة الزمنية. وتشمل 
 إيرادات العموالت ورسوم إدارة ارصول وصناديق االستثمار والرسوم ارخرى اإلدارية واالستشارية.

 
 الت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند تنفيذ عمل هامالعمو -

يعترف بالعموالت والرسوم ك يرادات عند إنجاز العمل الهامال مثال الك عمولة تخصيم رسهم لعميل. يتم االعتراف بالعموالت 
 المرتبطة ب نجاز عمل محدد بعد تنبيا الشروط المتبق عليها في هاا الخصوم.
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 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و    2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 تحقق اإليرادات )تتمة( 2.4.3
 

 )تتمة( العموالت الدائنة    2.4.3.2
 
 العموالت الدائنة التي ت كل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية  -

تتضمن العموالت التي يعتبرها البنك جزءاً ال يتجزر من رداة مالية ما يلي: عموالت إصدار القرو  وعموالت االلتزام للقرو  التي 
من المحتمل رن يتم سحبها و يرها من العموالت المتعلقة باالةتمان. إن االعتراف بهاب العموالت )مت ري تكاليف إضافية( يشكل جزءاً 

 داة المالية المقابلة ويتم االعتراف بها ك يرادات فواةد من خالل إجراء تعديل على معدل الباةدة البعلي. ال يتجزر من ار
 

 توزيعات األرباح    2.4.3.3
 يتم االعتراف باررباح عندما ينشن حق للبنك باستالم الدفعاتال والاي يحصل عادة عند موافقة المساهمين على التوزيعات.

 
 االعتراف األولي  –األدوات الـمـالـيـة       2.4.4

 تـاريـخ االعـتـراف    2.4.4.1
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةال باستثناء القرو  والسلف المقدمة للعمالء ووداةت العمالءال مبدةيا في تاريا المتاجرة 

ً في ارحكام التعاقدية لألدا ة المالية. ويشمل الك الصبقات االعتيادية: مشتريات رو مبيعات ري التاريا الاي يصبح في  البنك طرفا
الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانين رو اتباقيات في السوق. يتم إثبات 

رصدة المستحقة للعمالء عند تحويل ارموال القرو  والسلف للعمالء عند تحويل ارموال إلى حسابات العمالء. ويعترف البنك بار
 إلى البنك.

 
 القياس األولي لألدوات المالية2.4.4.2    

 قياس يتم اردوات. ب دارة الخام ارعمال ونمواج التعاقدية شروطها على ارولي االعتراف عند المالية اردوات تصنيف يعتمد
ً  المالية اردوات  رو الربح خالل من العادلة بالقيمة المسجلة المالية والمطلوبات المالية الموجودات باستثناء العادلةال بقيمتها مبدةيا
 القيمة تختلف عندما .الصبقة بسعر التجارية المدينة الامم قياس يتم المبلغ. من المعامالت تكاليف خصم رو إضافة يتم بحيث الخسارةال

 .ردناب موضح هو ارول كما اليوم خسارة رو ربح باحتساب البنك المبدةيال يقوم االثبات عند المعاملة عن سعر المالية لألدوات العادلة
 

 ربح أو خسارة اليوم األول   2.4.4.3
 يمكن فقط مدخالت باستخدام تقييم رسلوب على العادلة القيمة وتعتمد نشنتهاال عند العادلة القيمة عن لألداة المعاملة سعر يختلف عندما

 تستند التي الحاالت في بيان الدخل الشامل. في العادلة والقيمة المعاملة سعر بين بالبرق يعترف البنك السوقال معامالت في مالحظتها
ً  ويتم العادلة والقيمة المعاملة سعر بين البرق اثبات تنجيل يتم مدخالتهاال بع  مالحظة يمكن ال نمااج إلى العادلة القيمة فيها  الحقا

 .المالية بارداة االعتراف الغاء عند رو ملحوظةال قابلة المدخالت تصبح عندما فقط الدخل نبيا في االعتراف بها
 

 المالية والمطلوبات للموجودات القياس فئات   2.4.4.4
 :قياسها التعاقديةال ويتم والشروط الموجودات ارعمال إلدارة نمواج رساس على )الدين ردوات(المالية  الموجودات يقوم البنك بتصنيف

 المطبنة بالتكلبة -
 اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة -
 والخسارة خالل الربح من العادلة بالقيمة -

 
 اردوات تصنيف للبنك ويتاح الخسارة. رو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية ومشتقات  التجارية محبظت  وقياس يقوم البنك بتصنيف

 القياس في الثبات عدم حاالت من جوهري بشكل التقليم رو الغاء إلى الك ردى الخسارةال إاا رو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية
 .االعتراف رو
 
 رو خالل الربح من العادلة بالقيمة رو المطبنة الماليةال بالتكلبة والضمانات القرو  التزامات عن الماليةال عدا المطلوبات قياس يتم

 .المالية والمشتقات المتاجرة لغايات االحتباظ بها يتم عندما الخسارة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية والمطلوبات الموجودات     2.4.5
 

 المطفأة بالتكلفة الماليةللعمالء واالستثمارات  والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ2.4.5.1    
 حال من المطبنة ارخرى بالتكلبة للعمالء واالستثمارات المالية والسلف والقرو  البنوك من المستحقة المبالغ بقياس يقوم البنك فقط

 :معا التاليين الشرطين تحقق
 

 التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل ارعمال بهدف نمواج ضمن المالية االحتباظ بالموجودات -
 للباةدة النقدية والتدفقات الدين رصل مدفوعات تعتبر التي النقدية التدفقات تواريا تحدد المالية للموجودات التعاقدية الشروط -

 .القاةم للمبلغ
 .ردناب مبينة الشروط هاب تباصيل

 
 األعمال  نموذج تقييم   2.4.5.1.1

 .التجارية رهداف  لتحقيق المالية الموجودات إدارة كيبية وج  رفضل على يعكس الاي المستوى ارعمال إلى نمواج يقوم البنك بتحديد
 

 إلى ويستند المجمعة المحبظة مستوى على تقييم  يتم حدةال ولكن على رداة كل رساس على بالبنك الخام العمل نمواج تقييم ال يتم
 :مثل ملحوظة عوامل

 
 في العليا التنبياية لإلدارة وابال ها ارعمال نمواج ضمن بها المحتبظ المالية والموجودات ارعمال نمواج رداء تقييم كيبية -

 .البنك
 

 بها يتم التي ال والطريقة)ارعمال نمواج في بها المحتبظ المالية والموجودات(ارعمال  نمواج رداء على ت ثر التي المخاطر -
 المخاطر هاب إدارة

 
 المدارة للموجودات العادلة القيمة على بناءً  التعوي  كان المثالال إاا سبيل على(ارعمال  مديري تعوي  بها يتم التي الطريقة -

 )المحصلة التعاقدية النقدية التدفقات على رو
 

 .البيت وتوقيت االعتبار قيمة ارخا بعين ضرورة البنكال مت لتقييم المتوقت التكرار -
 

 الضغط تحت الحالة " رو  "ارسور الحالة "سيناريوهات  وضت دون معقول بشكل متوقعة سيناريوهات ارعمال على نمواج تقييم يعتمد
 .االعتبار بعين "
 
 
 تصنيف للبنكال ال يقوم البنك بتغيير ارساسية التوقعات عن تختلف بطريقة االعتراف المبدةي بعد النقدية التدفقات تحقيق تم حال في

 تم التي المالية الموجودات تقييم عند المعلومات هاب بنخا تقوم ارعمالال ولكنها نمواج في بها المحتبظ المتبقية المالية الموجودات
ً  شراةها  .الالحقة للبترات حديثا
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(     2.4
 
 المالية )تتمة( والمطلوبات الموجودات     2.4.5

 
 المطفأة )تتمة( بالتكلفة للعمالء واالستثمارات المالية والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ   2.4.5.1

 
 للفائدة النقدية والتدفقات الدين أصل مدفوعات اختبار   2.4.5.1.2

 تجتاز كانت إاا ما لتحديد المالية للموجودات التعاقدية الشروط لألدوات الماليةال يقوم البنك بتقييم التصنيف عملية بعد الحقة كخطوة
 .للباةدة النقدية والتدفقات الدين رصل مدفوعات اختبار

 
ارصل المالي  عمر مدى على يتغير ارولي وقد االعتراف عند لألصل المالي العادلة بالقيمة االختبار هاا لغر  "الدين رصل"يعّرف 
 .)خصم / عالوة إطباء رو الدين رصل دفعات المثالال تسديد سبيل )على

 
 رصل مدفوعات اختبار تقييم لغايات .االةتمان ومخاطر للنقود الزمنية القيمة في تتمثل القرو  اتباقيات في البواةد عناصر رهم إن

 المحددةال والبترة المالية للموجودات العمالت مثل صلة او عوامل واعتماد رحكام للباةدةال يقوم البنك بتطبيق النقدية والتدفقات الدين
 .الباةدة سعر تحديد فيها يتم التي

 
  ير التعاقدية النقدية التدفقات في التقلبات رو للمخاطر التعر  من الحد من تزيد التي التعاقدية الشروط رخرال ال ت دي جانب من

 المبلغ على للباةدة النقدية والتدفقات الدين رصل مدفوعات ضمن تعاقدية نقدية تدفقات وجود إلى ارساسية اإلقرا  باتباقيات المرتبطة
 .الخسارة رو خالل الربح من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس الحاالتال يتم هاب مثل المستحق. في

 
 الخسارة أو خالل الربح من العادلة بالقيمة مالية م تقات   2.4.5.2
 :التالية الثالث الخصاةم في  يتوفراخرىال  عقود ماليةال رو ردوات هي المالية المشتقات

 ارسعارال رو ارجنبيال م شر الصرف السلعةال سعر الماليةال سعر ارداة المحددال سعر الباةدة سعر في التغير نتيجة قيمت  تتغير -
 محدد  ير مالي  ير متغير وجود حالة الكال في يكون رن اخرىال شريطة متغيرات اي االةتمانال رو وم شر االةتماني التصنيف
 .العقد في لطرف

 .السوق لعناصر ارثر نبس لها يكون رن يتوقت عقود رية المتوقت من رقل بمبلغ مبدةي استثمار مبدةيال او استثمار ال تتطلب -
 .الحق مستقبلي تاريا في تسويتها يتم -
 

 اآلخر ال امل خالل الدخل من العادلة بالقيمة الدين أدوات    2.4.5.3
خالل  من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي لألدوات الدين (9) رقم الدولية المالي التقارير معيار اردوات بموجب هاب يقوم البنك بتطبيق

 :التالية الشروط تحقق الشامل اآلخر عند الدخل
 

ً  بها محتبظ )الدين ردوات(المالية  الموجودات تلك كانت إاا -  تحصيل غر ب االحتباظ بالموجودات إلى يهدف رعمال لنمواج وفقا
 .المالية الموجودات وبيت عليها المتعاقد النقدية التدفقات

 
ً  متمثلة نقدية لتدفقات محددة مواعيد المالية للموجودات التعاقدية الشروط عن ينشن كان إاا -  المسدد  ير الدين مبلغ بنصل حصريا

 .علي  المترتبة والبواةد



 ش.م.خ –مصرف المنصور لإلستثمار 
 حول البيانات الماليةيضاحات إ

 2022كانون األول  31
 

67 

 المحاسبية )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات  2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية )تتمة( والمطلوبات الموجودات     2.4.5
 

 اآلخر )تتمة( ال امل خالل الدخل من العادلة بالقيمة الدين أدوات    2.4.5.3
 
 القيمة في التغير من والخساةر اررباح تسجيل ويتم العادلة بالقيمة الشامل اآلخر خالل الدخل من العادلة بالقيمة الدين ردوات قياس يتم

 رو اررباح في ارجنبية العمالت سعر في والتغير البواةد إيرادات إثبات الشامل. يتم الدخل بيان في االعتراف بها تم التي العادلة
 .المطبنة بالتكلبة قياسها يتم التي المالية الموجودات في المتبعة الطريقة بنبس الخساةر

 
االعترافال  إلغاء حالة . فيروالً  صادر -روالً  الوارد رساس على استبعادها الضمانال يتم نبس في استثمار من بنكثر البنك يحتبظ عندما

ً  بها المعترف المتراكمة الخساةر رو اررباح تصنيف إعادة يتم  .الشامل بيان الدخل في سابقا
 

 اآلخر ال امل خالل الدخل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات    2.4.5.4
 الملكية حقوق ضمن استثمارات  بشكل  ير قابل لإللغاء بع  تصنيف خيار ارحيان بع  في للبنك االعتراف اروليال يتاح عند

اردوات  (32) رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب الملكية حقوق متطلبات عندما يستوفي اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة
 .حدة على رداة كل رساس على التصنيف هاا تحديد يتم المتاجرة.  بغر  االحتباظ بها ال يتم والتي العر  ة:المالي

 
 ك يرادات الخسارة رو الربح في اررباح توزيعات إثبات يتم ح. الرب إلى هاب الملكية حقوق ردوات من والخساةر المكاسب تدوير ال يتم

االعتراف  الحالةال يتم هاب االدواتال في كلبة من جزء السترداد التوزيعات من المتحصل يكن لم الدفتال ما حق إثبات عند رخرى تشغيلية
 .القيمة انخبا  لتقييم الشامل اآلخرال وال تخضت الدخل ضمن باالرباح

 
 الخسارة أو خالل الربح من العادلة بالقيمة مالية ومطلوبات موجودات   2.4.5.5

 يتم. العادلة بالقيمة المالي المركز بيان في الخسارة رو خالل الربح من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات تسجيل يتم
 العادلة بالقيمة تصنيبها تم المالية للمطلوبات العادلة بالقيمة التغير كان إاا باستثناء والخسارة الربح في العادلة بالقيمة االعتراف بالتغير

 االةتماني االحتياطي في العادلة القيمة في التغيرات هاب تسجيل يتم االةتمان للبنك. بمخاطر التغير نتيجة الخسارة رو الربح خالل من
اردوات  من المتكبدة رو المتحققة البواةد إيرادات .الخسارة رو الربح إلى تدويرها إعادة وال يتم اآلخر الشامل خالل الدخل من الخام
ارخا  البعليال مت الباةدة سعر البواةدال باستخدام مصروفات رو إيرادات في والخسارة خالل الربح من العادلة بالقيمة المصنبة المالية
 من المتحققة البواةد قياس اردوات المالية. يجب من ال يتجزر جزءاً  تشكل والتي المعاملة وتكاليف خصم  /عالوة االعتبار ري بعين

 اررباح توزيعات االعتراف ب يراد يتم التعاقدية. الباةدة رسعار باستخدام الخسارة رو خالل الربح من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
 .السداد في الحق إثبات عند رخرى تشغيلية ك يرادات الخسارة رو خالل الربح من العادلة بالقيمة الملكية حقوق ردوات من
 

 المستغلة غير القروض وسقوف االعتماد وخطابات المالية الضمانات    2.4.5.6
 .للقرو  وسقوف اةتمان وخطابات مالية ضمانات يقوم البنك ب صدار

 
ً ةالعادلة والتي هي العالوات المستلم بالقيمة المالية البيانات في المالية يتم االعتراف ارولي بالضمانات يقوم  اروليال لالعتراف . الحقا

رو بقيمة الخساةر  ب  المعترف المتراكم اإلطباء ناقم ب  عند االعتراف ارولي المعترف بالمبلغ الضمانات التزامات البنك بنثبات
 .االةتمانية المتوقعة ريهما رعلى

 .الضمان مدة على الثابت القسط رساس على والعموالت الرسوم إيرادات بصافي الشامل الدخل بيان في المستلمة العالوات إثبات يتم
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 المستغلة )تتمة( غير القروض وسقوف االعتماد وخطابات المالية الضمانات    2.4.5.6
المستندية التزامات على البنك لتقديم قر  بشروط محددة إلى العميل خالل فترة االلتزام تمثل السقوف  ير المستغلة واالعتمادات 

 االةتمانية المتوقعة. الخساةر نطاق ضمن العقود هاب ادراج ويتم
ً  للسوقال ويتم الباةدة رسعار من اقل بمسحوبات قرو  التزامات يقوم البنك ب صدار  االةتمانية المتوقعة الخسارة مبلغ بمعدل قياسها الحقا

 .المسجلة المتراكمة اإليرادات اجمالي منها مطروحا
 

 المالية والمطلوبات الموجودات تصنيف إعادة   2.4.6
 الغاء رو باستحواا البنك فيها التي يقوم الحاالت االعتراف اروليال باستثناء تاريا بعد المالية موجودات  تصنيف ال يقوم البنك ب عادة
 ربداً. المالية المطلوبات تصنيف إعادة وال يتم .قطاع رعمال معين

 
 المالية والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء    2.4.7

 
 ال روط واألحكام في الجوهري للتعديل االعتراف نتيجة الغاء 2.4.7.1  

 بحد للقرو  والبنود الشروط على التباو  إعادة حال في العمالء قرو  الماليةال مثل االعتراف بالموجودات يقوم البنك ب لغاء
 تسجيل وخساةر الغاء اإلعتراف إلى الحد الاي ال يتم في  كنرباح االعتراف بالبرق جديدةال مت قرو  باعتبارها وجدولتها كبير

 .االةتمانية المتوقعة الخساةر قياس ر را  ارولى المرحلة في الجديدةال القرو  تصنيف ويتم القيمة. في انخبا  خساةر
 

 :للعميل الممنوحة القرو  إلغاء سيتم كان إاا ما تقييم عند التالية العوامل البنك ينخا
 القر  عملة في تغير -
 الملكية في مزايا تقديم -
 المقابل الطرف في تغير -
 فقط للباةدة النقدية والتدفقات الدين رصل مدفوعات الختبار المالية ارداة استيباء عدم إلى ردى قد التعديل كان إاا -

 
 .االعتراف بالقر  الغاء عن  ينتق النقديةال ال التدفقات على جوهري بشكل ي ثر ال التعديل كان حال في

 في انخبا  خساةر تسجيل يتم لم البعليال ما الباةدة بسعر المخصومة النقدية بالتدفقات التغير نتيجة وخساةر ررباح يقوم البنك بتسجيل
 .القيمة
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية )تتمة( والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء    2.4.7
 

 جوهرية تعديالت غير ناتجة عن االعتراف ألسباب إلغاء2.4.7.2   
 

 المالية الموجودات 2.4.7.2.1
 باستالم البنك حق الغاء ال عند)للبنك المالية الموجودات من جزء رو المالية الموجودات من جزء رو(المالية  الموجودات الغاء يتم

 المالية الموجودات تم كل من تحويل إاا المالية االعتراف بالموجودات يقوم البنك ريضاً ب لغاء المالية. الموجودات من النقدية التدفقات
 .يخضت إللغاء االعتراف وكان التحويل

 
 فقط إاا: المالية الموجودات بتحويليقوم البنك 

 
 المالية الموجودات من النقدية التدفقات لتحصيل التعاقدية حقوق  بتحويل قام البنك -
 رو

 تغيير ري دون بالكامل المستلمة النقدية التدفقات بدفت التزامات وجود افترا  النقديةال مت التدفقات بحقوق  في البنك احتبظ إاا -
 .المباشر التمرير اتباقية موجبب ثالث طرف إلى جوهري

 
الماليةال  الموجودات من النقدية التدفقات الستالم التعاقدية بالحقوق بموجبها البنك يحتبظ التي المعامالت تمثل المباشر التمرير اتباقية إن

 :التالية الثالثة الشروط جميت تحقق ثالثال عند طرف إلى النقدية التدفقات هاب بدفت التزامها تبتر  ولكنها
 

 السلف الماليةال باستثناء الموجودات من المبلغ نبس حصلت قد تكن لم المستبيدال ما للطرف مبالغ بدفت ملزم  ير البنك ◄
 .السوق بنسعار المستحقة الباةدة إلى باإلضافة المقر  للمبلغ كامل استرداد في الحق مت ارجل قصيرة

 
 .المستلم للطرف الممنوحة ارصل بخالف ارسهم رهن رو بيت للبنك ال يمكن ◄

 
االستثمارات  جوهريال باستثناء تنخير ري دون المستبيد الطرف عن بالنيابة المستلمة النقدية التدفقات بتحويل البنك يلتزم ◄

 .المستبيد للطرف التحويل وتاريا التحصيل تاريا بين للبترة المستلمة البواةد إيرادات الك في بما المعادل النقد رو النقد في
 

 :االعتراف إاا من رجل إلغاء م هالً فقط التحويل يعتبر
 

 المالية الموجودات من والمخاطر المزايا جميت بتحويل البنك قام -
 رو

 المالية الموجودات من والمخاطر المزايا كافة نقل االحتباظ رو ارصلال دون على السيطرة بنقل البنك قام -
 

 ممارسة في الحق ل  ويكون مستقل ثالث لطرف ارصل بالكامل ببيت في الحق المستبيد للطرف كان إاا فقط الملكية نقل البنك يعتبر
 .النقل على إضافية قيود فر  طرف  دون من اإلجراء هاا
 
 ارصل فقط إثبات جوهريال يتم بشكل والمخاطر المزايا االحتباظ بكافة ارصل دون على باحتباظ  بالسيطرة البنك استمر حال في

ً  البنك الحالةال يعترف هاب باالستثمارال وفي البنك فترةخالل   المتعلق وااللتزام ارصل المحول قياس بها. يتم المرتبطة بااللتزامات ريضا
 الممكن لألصل والمبلغ الدفترية بالقيمة الضمانات يقوم البنك بقياس بها البنك. التي يحتبظ وااللتزامات الحقوق يعكس رساس على ب 

 .البنك قبل من دفع 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية )تتمة( والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء    2.4.7
 
 جوهرية )تتمة( تعديالت غير ناتجة عن االعتراف ألسباب إلغاء2.4.7.2   

 
 المالية )تتمة( الموجودات 2.4.7.2.1

 
 دفع  المطلوب بالمبلغ االستثمار ال يقوم البنك بقياس)كليهما الشراء )رو خيار رو المشترى ارصل المحول باستثمار استمر البنك إاا
 العادلة بالقيمة االستثمار باعتراف البنك العادلةال يستمر بالقيمة لألصل يقاس الشراء خيار كان إاا الشراء. إعادة عند البنك قبل من

 .)رقل )ايهما الشراء خيار رو المحوللألصل 
 

 المالية المطلوبات 2.4.7.2.2
 رو مختلبة بشروط المقر  نبس قبل من المالية المطلوبات استبدال االلتزام. عند من البنك اعباء عند المالية المطلوبات الغاء يتم

 يتم جديد. واالعتراف بالتزام لاللتزام ارصليك لغاء  التعديل هاا مثل مت التعامل جوهريال يتم بشكل االلتزام الحالي شروط تعديل
 .الخسارة رو الربح في المدفوع والمبلغ ارصلي المالي اللتزام الدفترية القيمة بين البرق إثبات

 
 المالية الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8

 االئتمانية المتوقعة الخسائر حول مبادئ عامة نظرة    2.4.8.1
 من جوهري بشكل في البنك التدني للقرو  خسارة احتساب طريقة تغيير إلى (9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق ردى

 المحاسبة معيار حسب الخسارة تكبد عند االعتراف بالخسارة من بدالً  مستقبلية نظرة اات االةتمانية المتوقعة الخساةر طريقة خالل نهق
 القرو  لجميت االةتمانية المتوقعة للخساةر المخصصات يقوم البنك بتسجيلال 2019الثاني  كانون 1 من ( اعتباراً 39) رقم الدولي

ً  خالل اررباح من العادلة بالقيمة بها المحتبظ  ير المالية الدين وموجودات  الضمان وعقود القرو  التزامات مت والخساةرال معا
رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب التدني الختبار ال تخضت الملكية ردوات حقوق "اردوات المالية". اليها الماليةال والمشار

(9.) 
 

 هناك يكن لم حال ارصلال وفي عمر مدى على حدوثها االةتمانية المتوقت الخساةر على االةتمانية المتوقعة الخساةر مخصم يستند
 12 لمدة االةتمانية المتوقعة الخسارة على المخصم الحالةال يستند هاب اإلنشاءال وفي تاريا االةتمان من مخاطر على ملموس تغير
 .شهراً 

 
 االةتمانية المتوقعة الخساةر من جزء هي شهر 12خالل  االةتماني للتعر  التعثر باحتمالية المرجحة االةتمانية المتوقعة الخسارة إن

 .التقرير تاريا من شهر 12خالل  حدوثها يمكن التي باردوات المالية فشل احداث عن ارصل الناتجة حياة مدة على
 
 االةتمانية المتوقعة والخساةر االةتماني التعر  عمر لكامل االةتمانية المتوقعة الخسارة من لكل االةتمانية المتوقعة الخساةر احتساب يتم

 اردوات المالية طبيعة على بناء تجميعي رساس على رو فردي رساس على إما شهراً  12خالل  االةتماني للتعر  التعثر باحتمالية
 .للمحبظة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية )تتمة( الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8
 

 االئتمانية المتوقعة )تتمة( الخسائر حول مبادئ عامة نظرة  2.4.8.1
 تاريا من ملموس بشكل زادت قد المالية االةتمان لألداة مخاطر كانت إا دوريال فيما بشكل تقييمال إلجراء سياسة بوضت قام البنك

 .لألدوات المالية المتبقي العمر مدى على التعثر مخاطر في االعتبار التغير خالل ارخا بعين االعتراف اروليال من
 

 موضح هو كما الثالثةال والمرحلة الثانية والمرحلة ارولى المرحلة إلى المالية الموجودات رعالبال يقوم البنك بتصنيف اكر ما على بناءً 
 :ردناب

 
االةتمانية  الخساةر بناًء على مخصم ارولىال يقوم البنك بتسجيل للمرة المالية االعتراف ارولي للموجودات عند :ارولى المرحلة
ً  ارولى لةالمرح شهر. تشمل 12خالل  االةتماني للتعر  التعثر باحتمالية المتوقعة  تصنيبها إعادة تم التي المالية الموجودات ريضا

 .الثانية المرحلة من
 

 الخسارة مخصم االعتراف اروليال يقوم البنك بتسجيل تاريا االةتمان من مخاطر في م ثرة زيادة حدوث عند :الثانية المرحلة
ً  الثانية المرحلة تتضمن .االةتماني التعر  عمر لكامل االةتمانية المتوقعة االةتمان  بمخاطر تحسن شهدت التي المالية الموجودات ريضا

 .الثالثة المرحلة من تصنيبها إعادة تم والتي
 

 عمر لكامل االةتمانية المتوقعة الخسارة ال يقوم البنك باحتساب)التدني )التعثر مبهوم عليها ينطبق التي القرو  :الثالثة المرحلة
 .االةتماني التعر 

 
 الدفترية القيمة تخبي  من ال يتم جزء القاةمال رو المبلغ كامل اما السترداد معقولة توقعات للبنك ال يتوفر التي المالية للموجودات بالنسبة

 .المالية للموجودات جزةي((الغاء  بمثابة المالية. ويعتبر للموجودات
 

 االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب    2.4.8.2
 المتوقتال مخصومة النقدي العجز لقياس سيناريوهات لعدة المرجح المتوسط على بناءً  االةتمانية المتوقعة الخساةر يقوم البنك باحتساب

ً  للبنك المستحقة النقدية التدفقات بين البرق هو النقدي العجز البعالة. إن الباةدة رسعار تقريبي بسعر  المتوقت النقدية والتدفقات للعقد وفقا
 .تحصيلها
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المالية )تتمة( الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8
 

 االئتمانية المتوقعة )تتمة( الخسائر احتساب    2.4.8.2
 :التالي النحو على الرةيسية والعناصر االةتمانية المتوقعة الخسارة احتساب آلية توضيح يتم
 

يحدث  ان الممكن من معين. التعثر زمني خالل رفق السداد عن التخلف الحتمال تقدير هي التعثر احتمالية التعثر احتمالية - ◄
 .التقييم خالل فترة محددة فترة في

   
 ارخا بعين مستقبليال مت تاريا في للتعثر الخاضت القاةم المبلغ تقدير هو التعثر عند االةتماني التعر  إن التعثر عند االةتماني التعر  - ◄

 رصل الدين سداد دفعات الك في التقريرال بما تاريا بعد القاةم المبلغ على المتوقعة االعتبار التغيرات
 بهاال والباةدة المستحقة الملتزم التسهيالت من المتوقعة عقدال السحوبات ضمن مجدول كان والباةدةال سواء

 .المستحقة الدفعات تنخير
   

 وقت معين. في التعثر فيها يحدث التي الحالة في الناشةة للخسارة تقدير هي التعثر بافترا  الخسارة نسبة التعثر بافترا  الخسارة نسبة - ◄
 من وجود تحصيل  المقر  يتوقت الاي والمبلغ المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين البرق تمثل وهي

 .التعثر عند االةتماني التعر  من مةوية كنسبة عنها التعبير يتم ما عادة حقيقية. ضمانات
 

ارفضلال  العاديال السيناريو )السيناريو سيناريوهات االعتبار ثالثة بعين ينخا البنك االةتمانية المتوقعةال ف ن الخساةر تقدير عند
 بافترا  الخسارة التعثرال ونسبة عند االةتماني التعثرال التعر  احتمالية من مختلبة باوزان منها كل ويرتبط ارسوء(. والسيناريو

 .التعثر
 

ً  المتعددة السيناريوهات تقييم يشتمل  وقيمة المتعثرة القرو  معالجة احتمالية الك في المتعثرةال بما القرو  استرداد كيبية على ريضا
 .الضمانات بيت من تحصيلها المتوقت المبالغ رو الضمانات

 
 التعاقدي العمر االةتمان هي خساةر تحديد فيها يتم التي للبترة ارقصى الحد اآلخرىال ف ن المتجددة والقرو  االةتمان بطاقات باستثناء

ً  شراةها في القانوني الحق البنك لدى يكن لم ما لألدوات المالية  .مسبقا
 
 الدفترية القيمة اجمالي تعديل من الناتجة والخساةر اررباح عن منبصل بشكل عنها واإلفصاح القيمة في التدني خساةر احتساب يتم

 .المالية للموجودات
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 :يلي كما تتلخم االةتمانية المتوقعة الخساةر احتساب آليات
 

 من كجزء شهر 12خالل  االةتماني للتعر  التعثر باحتمالية االةتمانية المتوقعة الخساةر احتساب يتم :ارولى المرحلة - ◄
 احتمالية من المخصم يقوم البنك باحتساب ارصلال وبالتالي حياة مدة على االةتمانية المتوقعة الخساةر
 االفتراضية االحتماالت هاب تطبيق يتم التقرير. تاريا بعد شهراً  12لألدوات المالية خالل  تعثر حدوث

 بافترا  الخسارة بنسبة مضروبة التعثر عند التعر  االةتماني مبلغ على شهراً 12 لمدة  المتوقعة
 هو الثالثةال كما السيناريوهات من االحتساب لكل هاا إجراء ويتم .البعلي الباةدة بسعر مخصومة التعثر

 .رعالب موضح
   

عند حدوث زيادة م ثرة بالمخاطر االةتمانية من تاريا االعتراف اروليال يقوم البنك باحتساب مخصم  :الثانية المرحلة - ◄
للخسارة االةتمانية المتوقعة لكامل عمر التعر  االةتمانيال وتتماثل آلية احتساب المخصم بنبس الطريقة 
الموضحة رعالبال بما في الك استخدام السيناريوهات المختلبةال ولكن يتم استخدام احتمالية التعثر والتعر  
 االةتماني عند التعثر لكامل عمر ارداة الماليةال ويتم خصم مبلغ العجز النقدي المتوقت بمعدل الباةدة البعلي.

   
االةتمانية  الخسارة ال يقوم البنك باحتساب)التدني )التعثر مبهوم عليها ينطبق التي المالية للموجودات بالنسبة :الثالثة المرحلة - ◄

 بالمرحلة المتبعة بالطريقة المخصم احتساب آلية وتتماثل االةتماني. التعر  عمر المتوقعة لكامل
في  ونسبة خسارة بافترا  التعثر ركبر من تلك المطبقة 100% نسبة التعثر احتمالية تحديد الثانيةال ويتم

 المرحلتين ارولى والثانية في معظم ارحيان.
   

 القرو  التزامات  ◄
 واالعتمادات

 التزامات من مستغلة الغير للمبالغ االةتماني التعر  عمر لكامل االةتمانية المتوقعة الخساةر تقدير عند
 العمر مدى على استغالل  المتوقت من والاي المتبقي الجزء واعتمادات القرو ال يقوم البنك بتقدير

 تم لو كما النقدي للعجز الحالية القيمة بناًء على الك بعد الخساةر االةتمانية المتوقعة المتوقت. وتحتسب
االحتسابال  في المستخدمة سيناريوهات للثالثة المتوسط المرجح حسب كامالً  القر  مبلغ استغالل

 القرو  تشمل والتي المتجددة لتسهيالتاالةتمان وا لبطاقات بالنسبة البعلي. الباةدة بسعر مخصومة
 بالنسبة القرو . وعرضهم مت االةتمانية المتوقعة الخساةر احتساب المستغلةال يتم  ير والمبالغ

 .المخصصات ضمن االةتمانية المتوقعة الخساةر تسجيل واالعتماداتال يتم القرو  اللتزامات
 

 اآلخر ال امل الدخلخالل  من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات    2.4.8.3
 للموجودات الدفترية القيمة تخب  ال اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين ردوات االةتمانية المتوقعة الخساةر إن

 ينشن ان يمكن الاي للمخصم مساوي االعتراف بمبلغ الكال يتم من العادلة. بدالً  بالقيمة تظهر الماليال والاي المركز بيان في المالية
 رو للربح مقابلة تكلبة مت متراكم تدني كمبلغ اآلخرال ويظهر الشامل الدخل في المطبنة بالتكلبة المالية الموجودات قياس تم حال في

 .الموجودات استبعاد عند والخسارة الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في بها المعترف المتراكمة الخساةر تدوير إعادة يتم رة.الخسا
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 االئتمانية المتجددة االئتمان والتسهيالت بطاقات    2.4.8.4
 تخبي  رو/ و إلغاء فيها للبنك يحق والشركاتال والتي لألفراد االةتمانية الممنوحة والتسهيالت البطاقات من عدد البنك منتجات تتضمن

لك ت بدالً من تحسب التعاقديال ولكنها ارشعار لبترة لها االةتمانية المتعر  الخساةر من البنك ال يحد واحد. يوم ب شعار التسهيالت
 المخاطر تخبيف وإجراءات السداد عن تخلب  العميلال واحتمال بسلوك البنك توقعات تعكس فترة مدى على االةتمانية المتوقعة الخساةر

 .التسهيالت إلغاء رو من الحد تشمل يمكن للبنكال والتي المستقبلية
 
 القرو  على المطبقة التقييمات تشب  االةتمانية المتجددة االةتمانية للتسهيالت المخاطر في م ثرة زيادة وجود حول المستمر التقييم إن

 .للعميل االةتمان الداخلية درجة في التحوالت على هاا يعتمد .اآلخرى
 
 .البعال الباةدة سعر االةتمان هو لبطاقات االةتمانية المتوقعة الخساةر لخصم المستخدم الباةدة سعر ان
 

 للمعلومات مستقبلية نظرة    2.4.8.5
 كمدخالتال وعلى المستخدمة المستقبلية المعلومات من مجموعة على البنك االةتمانية المتوقعةال يعتمد الخسارة احتساب نمواج في

 :المثال ال الحصر سبيل
 

 المحلي اإلجمالي الناتق في الزيادة -
 البطالة معدالت -
 المركزي للبنك الباةدة معدالت -

 
 تاريا في كما السوق خصاةم كافة على ال تشتمل قد االةتمانية المتوقعة الخساةر احتساب في المستخدمة والنمااج المدخالت ان

 .كبيرة اختالفات وجود حال في م قتة كتعديالت ارحيان بع  في نوعية تعديالت اجراء لالكال يتم نتيجة المالية. البيانات
 

 الضمانات تقييم    2.4.9
 النقدية الضمانات للضماناتال مثل رشكال عدة وهناك رمكن الضماناتال حيثما االةتمان باستخدام مخاطر من التخبي  يقوم البنك لغايات

 واتباقيات المالية  ير الموجودات من و يرها والمخزون القب  المستحقة والمبالغ والعقارات االعتماد وخطابات المالية واروراق
 الدولي معيار حسب اإلقرا  اتباقيات في المستخدمة للضمانات البنك قبل من المتبعة المحاسبية والسياسة االةتمانية. التحسينات

 (.39رقم ) الدولي المحاسبي معيار بموجب هي كما نبسها هي (9) رقم المالية للتقارير
 

 الخساةر احتساب على للضمانات العادلة القيمة ت ثر ولكن للبنك. المالي المركز بيان استردادهاال في يتم لم الضماناتال ما تسجيل ال يتم
 الكال بع  ومت دوري. بشكل تقييمها إعادة ويتم االعتراف ارولي ردنىال عند كحدعامال  بشكل تقييمها يتم للبنك. االةتمانية المتوقعة
 .يومي بشكل تقييمها يتم المالية اروراق رو كالنقد المثال سبيل الضماناتال على

 
 الموجودات قيمة تقدير ويتم كضمان. بها المحتبظ المالية الموجودات لتقييم النشط السوق بيانات البنك حد ممكنال يستخدم اقصى إلى

 على العقاريال بناءً  الضمان الماليةال مثل  ير الضمانات تقييم يتم ارعمال. نمااج باستخدام نشط سوق لديها ليس ارخرى التي المالية
 العقاري والبيانات المالية المدققة ومصادر رخرى مستقلة. التقييم خبراء مثل خارجية رطراف من المقدمة البيانات
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 الضمانات التي آلت ملكيتها للمصرف 2.4.10
ال  (9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار حسب المستردة الضمانات يخم فيما البنك قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات ان

 ارصل المسترد استخدام ارفضل من كان إاا ما تحديد في البنك سياسة تتمثل (.39) رقم الدولي المحاسبة معيار مت مقارنة تختلف
 بالقيمة االعتراف بها ويتم الثابتة الموجودات فةة الى البنك نشاط في استخدامها المقرر الموجودات تحويل يتم بيع . رو البنك نشاط في

 المحتبظ الموجودات فةة الى تحويلها يتم رفضل كخيار بيعها المقرر للضمانات بالنسبة رقل. الدفتريةال ايهما القيمة صافي رو المستردة
ً  العادلة العادلة بالنسبة للموجودات الماليةال وبالقيمة بقيمتها للبيت بها  االستحقاق تاريا في المالية  ير للموجودات البيت تكلبة ناقصا

 .البنك سياسة حسب
 للضمانات السكنية العقارات تسجيل لالكال ال يتم نتيجة المقترضين. / العمالء إلى الضمانات بيت من فاةضة رموال ري إرجاع يتم

 .المالي المركز بيان في المستردة
 

 الدين إعدام 2.4.11
 ال تختلف (9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار حسب الدين اعدام يخم فيما البنك قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات ان

 .االسترداد عن البنك توقف عند فقط كلي رو جزةي بشكل إما المالية الموجودات اعدام (. يتم39) رقم الدولي المحاسبة معيار مت مقارنة
 مقابل تطبيقها يتم التي المخصم إلى ك ضافة البرق معالجة المتراكمةال يتم الخساةر مخصم من ركبر المعدوم المبلغ كان حال في

 المتوقعة. االةتمانية الخساةر مصروف الالحقة الى المستردة المبالغ تسجيل يتم الدفترية. القيمة إجمالي
 

 المعدلة القروض 2.4.12
 الصعوبات نتيجة المقتر  لطلب الشروط ارصلية للقرو  كاستجابة بع  التنازالت رو التعديالت على يقوم البنك رحياناً ب جراء

 للمقتر . مالية صعوبات وجود رو لظهور نتيجة القر  شروط الضماناتال يقوم البنك بتعديل تحصيل او استرداد من بدالً  المالية
 مراقبة في البنك تتضمن سياسة جديدة )جدولة رو إعادة هيكلة(. قرو  شروط على االتباق رو السداد دفعات تمديد الشروط تشمل قد

 بتعديل البنك قرار المستقبلية. إن الدفعات تحصيل استمرار ضمان على المساعدة رجل من المعاد التباو  على شروطها القرو 
بالقر ال  يتعلق فيما خسارة اإلجراءات هاب حددت حدةال إاا على حالة كل رساس على يتم الثالثة والمرحلة الثانية المرحلة بين التصنيف

 .إلغاةها رو تحصيلها يتم حتى الثالثة المرحلة ضمن مجدولة كقرو  وإدارتها عنها اإلفصاح يتم
 

 االةتمان. مخاطر في م ثرة زيادة هناك كان إاا ما تقييم البنك الغاةهاال يعيد يتم ان دون بنودها تعديل رو القرو  هيكلة إعادة عند
 .تصنيبها في النظر ويقوم البنك ب عادة
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 تحديد القيمة العادلة 2.4.13
 من رجل إظهار كيبية الحصول على القيم العادلةال تصنف اردوات المالية على رساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الموضح ردناب:

التقييم هي رسعار السوق المدرجة ) ير المعدلة( في رسواق مالية نشطة (: المعطيات المستخدمة في 1المستوى ) -
 لموجودات ومطلوبات مماثلة.

(: المعطيات المستخدمة في التقييم هي مستمدة بشكل مباشر رو  ير مباشر من سوق ملحوظ. تتضمن هاب 2المستوى ) -
 مطلوبات مالية مشابهة.المعطيات عادة رسعار السوق المدرجة في رسواق مالية نشطة لموجودات و

 (: يتضمن معطيات لها تنثير جوهري على قياس القيمة العادلة ولكنها  ير ملحوظة.3المستوى ) -
 

 يقوم البنك بشكل دوري بمراجعة رساليب التقييم بما في الك المنهجيات المعتمدة والمعايرة النمواجية.
على رساس كل رداة على حدةال وتحدد فيما إاا كان هناك اية تحويالت بين  يقوم البنك بتقييم المستويات المعتمدة في كل فترة مالية

 مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية.
 

 النقد وما في حكم  2.4.14
واررصدة لدى البنك المركزي يشمل النقد وما في حكم  على النقد واررصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة رشهرال ويتضمن النقد 

 التي تستحق خالل فترة ثالثة رشهر من تاريا التملك ارصلي. المصارفواررصدة لدى المصارفال وتطرح وداةت 
 

 الموجودات الثابتة 2.4.15
وجودات الثابتة يتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلبة بعد خصم االستهالك المتراكم وري انخبا  في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك الم

وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافت االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالق هاب التغييرات على رنها تغييرات في 
 التقدير المحاسبي.

إلنتاجيال ال يتم يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت والك لتخبي  قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها ا
 استهالك ارراضي. فيما يلي ارعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة:

 

 سنة 34 مباني -

 سنوات 5 رجهزة ورثاث -

 سنوات 5 وساةل نقل -

 سنوات 5 االت ومعدات -

 سنوات 5 ديكورات -

 
اقتصادية متوقعة من استخدام  رو استبعادب. رية ررباح رو يتم إلغاء االعتراف بارصل عند استبعادب رو عندما ال يكون هناك منافت 

 خساةر تنجم عن استبعاد ارصل تحتسب على رنها البرق بين عواةد استبعاد ارصل وقيمة ارصل المستبعد.
 فيها.  تسجل هاب اررباح رو الخساةر في بيان الدخل ضمن بند إيرادات رو مصاريف رخرى في نبس السنة التي تم استبعاد ارصل

.ال يتم استهالك المشاريت قيد التنبيا حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضت قيد التشغيل
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 الموجودات غير الملموسة 2.4.16
قياس تكلبتها بشكل موثوق ويكون من المرجح رن المنافت االقتصادية المستقبلية يتم تسجيل الموجودات  ير الملموسة فقط عندما يمكن 

 المتوقعة منها سوف تتدفق إلى البنك.
في حال شراةهاال ف ن  يتم تسجيل الموجودات  ير الملموسة بالتكلبة. إن تكلبة الموجودات  ير الملموسة المقتناة في تجميت ارعمال 

ريا الحيازة. وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن التكلبة منزالً منها رية هي القيمة العادلة كما في تا
 مخصصات لإلطباء ورية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.

التي لها  يتم تقدير عمر الموجودات  ير الملموسة الزمني لبترة محددة رو لبترة  ير محددة. ويتم إطباء الموجودات  ير الملموسة
عمر زمني محدد خالل هاا العمر. كالك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطباء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم 
إجراء رية تعديالت على البترات الالحقة. يجب تغيير طريقة إطباء ارصل  ير الملموس وعمرب الزمني عند تغير نمط إطباء المنافت 

مستقبلية المتضمنة في  كلما كان الك ضروريا وتعالق هاب التغييرات على رنها تغييرات في التقدير المحاسبيال كما تعالق االقتصادية ال
 مصاريف إطباء الموجودات  ير الملموسة اات العمر المحدد في بيان الدخل مت العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.

والك لتخبي  قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي. فيما يلي  يتم احتساب اإلطباء بطريقة القسط الثابت
 ارعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات  ير الملموسة:

 سنوات 5          رنظمة الحاسوب والبرامق -
 

 عقود اإليجار 2.4.17
حتوي على إيجار. ري إاا كان العقد يمنح الحق في التحكم في يقيّم البنك عند بدء العقد ما إاا كان هاا العقد عبارة عن عقد إيجار رو ي

 استخدام ارصل المحدد لبترة من الوقت مقابل عو .
 
 البنك كمستأجر -

يطبق البنك طريقة االعتراف والقياس البردي لجميت عقود اإليجارال باستثناء عقود اإليجار قصيرة ارجل رو المتعلقة بنصول منخبضة 
البنك بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجارال وحق استخدام ارصول والاي يمثل الحق باستخدام ارصول القيمة. يعترف 
 موضوع العقد.

 
 حق استخدام ارصول (ر

يعترف البنك بحق استخدام ارصول في تاريا بدء عقد اإليجار )ري التاريا الاي يكون في  ارصل موضوع العقد متوفراً لالستخدام(. 
يتم قياس حق استخدام ارصول بالتكلبةال مطروحاً منها ري مجمت لالهتالك رو خساةر انخبا  القيمة المتراكمةال ومعدلة بني إعادة 
تقييم اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلبة حق استخدام ارصول على مقدار التزامات اإليجار المعترف بهاال والتكاليف المباشرة ارولية 

ات اإليجار التي دفعت عند رو قبل تاريا البدءال مطروحاً منها ري حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك حق استخدام المتكبدةال ومدفوع
 .ارصول على رساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار رو العمر اإلنتاجي المقدر لألصولال ريهما رقصر

 ويخضت حق استخدام ارصول ريضا لخساةر انخبا  القيمة.
 
 لتزامات عقود اإليجارا (ب

في تاريا بدء عقد اإليجارال يعترف البنك بالتزامات عقود اإليجار مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يجب على البنك دفعها 
اً على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في الك مدفوعات ثابتة  ير مضمونة( مطروح

منها ري حوافز إيجار مستحقة القب  ومدفوعات اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على م شر رو معدلال والمبالغ المتوقت دفعها بموجب 
ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار ريضاً سعر ممارسة خيار الشراء الاي من الم كد إلى حد معقول رن يمارس  

 .امات إنهاء العقدال إاا كانت شروط عقد اإليجار تبين رن للبنك الخيار ب نهاء العقدالبنك ومدفوعات  ر
يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على م شر رو معدل كمصروفات )إال في حال يتم كانت تتعلق ب نتاج المخزون( 

 .في البترة التي يحدث فيها الحدث رو الظرف الاي ي دي إلى الدفت
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 عقود اإليجار )تتمة( 2.4.17
 

 البنك كمستأجر )تتمة( -
 التزامات عقود اإليجار )تتمة( (ب

تاريا بدء اإليجار رن سعر الباةدة الضمني عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجارال يستخدم البنك معدل االقترا  المتزايد في 
في عقد اإليجار ال يمكن تحديدب بسهولة. بعد تاريا البدءال يزيد مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الباةدة وينخب  عند القيام 

إاا كان هناك تعديل رو تغيير في مدة بمدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى الكال يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار 
 اإليجار رو تغيير في مدفوعات اإليجار )على سبيل المثالال التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في الم شر رو المعدل

 المستخدم في تحديد مدفوعات اإليجار( رو تغيير في تقييم خيار شراء ارصل موضوع العقد.
 

 جار قصيرة ارجل وعقود اإليجار المتعلقة بنصول منخبضة القيمةج( عقود اإلي
 12يطبق البنك إعباء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة ارجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة ارجل لدي  )عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 

ء االعتراف بعقود اإليجار المتعلقة بنصول منخبضة شهراً رو رقل من تاريا البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق ريضاً إعبا
القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار لإليجارات قصيرة ارجل وعقود اإليجار المتعلقة بنصول منخبضة القيمة كمصروف على 

 رساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 البنك كمؤجر -

 لبنك بشكل جوهري جميت المخاطر والمنافت المتعلقة بملكية ارصل كعقود تنجير تشغيلي.يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال ينقل فيها ا
 

 تدني قيمة الموجودات غير المالية 2.4.18
يقوم البنك في تاريا بيان المركز المالي بتقييم ما إاا كان هناك م شر على إمكانية تدني قيمة ارصل. وإاا وجد ري م شر من هاا 

بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين رن قيمة ارصل المسجلة ركبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم النوعال يقوم البنك 
 االعتراف بتدني قيمة ارصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد.

االعتراف بها في السنوات السابقة رصلال  في تاريا كل بيان مركز ماليال يتم تقييم ما إاا كانت توجد رية داللة على رن خسارة تدني تم
 عدا الشهرةال لم تعد موجودة رو رنها قد انخبضتال وإاا وجدت هاب الحالةال يقوم البنك بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لالك ارصل.

رصل القابل لالسترداد يجب عكس خسارة التدني المعترف بها رصل فقط إاا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ ا
ال يتم منا االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمةال وإاا كانت الحالة كالكال تتم زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغ  القابل لالسترداد.

 عكس خساةر تدني قيمة الشهرة في فترات مستقبلية.
 

 الكفاالت المالية 2.4.19
االت مالية على شكل اعتمادات مستنديةال كباالتال وقبوالت ويتم االعتراف ارولي من خالل نشاطها االعتيادي يقوم البنك بمنح كب

 بالكباالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات رخرى بما يعادل القسط المحصل. بعد االعتراف اروليال يتم قياس التزام البنك بكل
اإلطباء المعترف ب  في بيان الدخل الشامل ورفضل تقدير للمدفوعات  كبالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً من 

 لتسوية االلتزام المالي الناتق عن هاب الكبالة واعتماد القيمةال اركبر بينهما.
بيان  " فيالمتوقعة إن رية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكباالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند "مخصم الخساةر االةتمانية

الدخل الشامل. يتم االعتراف بالقسط المحصل في بيان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الداةنة" من خالل إطباء القسط المحصل 
 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكبالة.



 ش.م.خ –مصرف المنصور لإلستثمار 
 حول البيانات الماليةيضاحات إ

 2022كانون األول  31
 

79 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.4
 

 المخصصات 2.4.20
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني رو متوقت( على البنك ناتق عن حدث سابقال والكلبة الالزمة لتسوية هاا االلتزام 

 محتملة ويمكن قياسها.
 

 ضريبة الدخل 2.4.21
 الضريبة الحالية •

الجارية للبترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقت دفع  )استردادب من( السلطات الضريبية يتم قياس االلتزامات )الموجودات( الضريبية 
 باستخدام معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة( السارية فعالً بتاريا بيان المركز المالي.

 
 توزيعات األرباح عن األسهم العادية  2.4.22

زام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك. يتم االعتراف بتوزيعات اررباح عن ارسهم العادية كالت
 كما يتم اإلفصاح عن توزيعات اررباح الموافق عليها بعد تاريا بيان المركز المالي كحدث الحق.

 
 التقاص  2.4.23

بيان المركز المالي إاا كان هناك حق قانوني يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 
ورن هناك نية لتسويتها على رساس صافي المبلغ لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات  قاةم وملزم إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلةال

 في اات الوقت.
 

 حسابات خارج بيان المركز المالي 2.4.24
ة لنشاطات البنك االعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خارج تسجل االلتزامات التي من المحتمل رن تطرر نتيج

بيان المركز الماليال وتتضمن هاب الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكباالت وقبوالت واعتمادات مستندية. ال تحسم من البنود 
 المدرجة تحت هاا الباب التنمينات المقبوضة والعاةدة لها. 

 
 لتحوطمحاسبة ا 2.4.25

يستخدم البنك المشتقات المالية إلدارة مخاطر رسعار الباةدةال والعمالت ارجنبيةال ومخاطر االةتمان. من رجل إدارة مخاطر معينة يقوم 
 البنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة.

وط ل  ورداة التحوطال بما في الك طبيعة المخاطرال وهدف واستراتيجية عند بداية عملية التحوطال يقوم البنك بتوثيق العالقة بين البند المتح
إدارة المخاطر من استخدام التحوطال والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعالية التحوط عند بداية عملية التحوط وخالل فترة 

 سريانها.
 

 العائد على األسهم 2.4.26
الخسارة العاةد لحاملي ارسهم العادية بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسهم القاةمة يحتسب العاةد ارساسي للسهم بقسمة الربح رو 

د المخبف للسهم بتسوية الربح رو الخسارة العاةدة إلى حاملي ارسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم ةخالل السنة. يتم تحديد العا
 المحتملة. العادية القاةمة بنثر جميت ارسهم العادية المخببة
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 استخدام التقديرات  .3
 

ت إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت ثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في البيانا
البرضيات والتقديرات قد ينتق عن  تعديالت جوهرية  إن عدم التنكد المرتبط بهاب المالية وااللتزامات المحتمل رن تطرر المبصح عنها.

 في ررصدة الموجودات والمطلوبات في البترات المستقبلية.
 

مة إن البرضيات الرةيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث  ير الم كدة في تاريا البيانات المالية والتي قد ينتق عنها مخاطر ها
هي القادمة من الممكن رن ت دي إلى تعديالت جوهرية في ررصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل البترة 

 كما يلي:
 

 مبدأ االستمرارية   3.1
متنكدة من رن  المصرفقامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على رساس مبدر االستمرارية. وإن إدارة 

لى البنك لدي  الموارد الكافية لتساعدب على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على الكال ف ن اإلدارة ليست ع
دراية بنية امور جوهرية من الممكن رن تثير شكوكاً هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشنة مستمرة. بناًء علي ال فقد تم إعداد 

 البيانات المالية على رساس مبدر االستمرارية.
 

 البنك كمستأجر -تحديد مدة عقود اإليجار المتضمنة على خيارات التجديد واإلنهاء    3.2
البنك مدة عقد اإليجار على رنها المدة  ير القابلة لإللغاء لعقد اإليجارال باإلضافة إلى رية فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار يحدد 

إاا كان من الم كد على نحو معقول رن  ستتم ممارسة هاا الخيارال رو رية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجارال إاا كان من الم كد 
 رن  لن تتم ممارسة هاا الخيار. بشكل معقول

 
لدى البنك عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. يقوم البنك بتقدير ما إاا كان من الم كد على نحو معقول ممارسة رو عدم 

تي تشكل حافزاً اقتصادياً ممارسة خيار تجديد رو إنهاء عقد اإليجار. وبالك ف ن البنك ينخا في عين االعتبار جميت العوامل اات الصلة ال
قت لممارسة التجديد رو اإلنهاء. بعد تاريا البدءال يعيد البنك تقييم مدة عقد اإليجار إاا كان هناك حدث كبير رو تغيير في الظروف التي ت

ثالال بناء تحسينات تحت سيطرتها من الممكن رن ي ثر على قدرتها على ممارسة رو عدم ممارسة خيار التجديد رو اإلنهاء )على سبيل الم
 جوهرية رو تخصيصات كبيرة لألصل الم جر(.

 
 األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة   3.3

لمتوقت تحدد اإلدارة ارعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستهالك. يتم تحديد هاا التقدير بعد ارخا في االعتبار المدة ا
 تآكل والتقادم البني والتجاري.استخدام ارصل وطبيعة ال فيها

 تقوم اإلدارةال على رساس سنويال بمراجعة ارعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة. يتم تعديل مخصم االستهالك المستقبلي عندما تعتقد
 اإلدارة بنن ارعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   3.4

إن القيمة العادلة هي السعر الاي يمكن استالم  من بيت رصل رو دفع  لنقل التزام في عملية منتظمة بين مشاركين في السوق بتاريا 
 قياس اردوات المالية. 

التداول عن طريق ارسعار المعلنة رو بيان المركز المالي في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريا 
النشط لبع  اردوات والمشتقات الماليةال يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلبة والتي تتضمن استخدام نمااج التسعير حيث 

 يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعار الكال ف ن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
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 مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية   3.5
لمستقبلية يتطلب تحديد مخصم تدني التسهيالت االةتمانية المباشرة من إدارة البنك اصدار رحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية ا

زيادة جوهرية في المخاطر االةتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدةي بهاال باإلضافة الى ارخا بعين وروقاتهاال باإلضافة الى تقدير ري 
 االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخساةر االةتمانية المتوقعة.

 المركزي. العراقرنتها بتعليمات مصرف قام البنك بحساب قيمة مخصم تدني الموجودات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومقا
 

المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر ( )األدوات المالية(: 9منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 االئتمانية المتوقعة

اإلدارة والتي تم رخاها بعين االعتبار من قبل البنك عند تطبيق ان المباهيم الرةيسية اات ارثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات 
 المعيار تتضمن ما يلي:

 

 :تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
ا تاريا منيتم تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االةتمانية على رساس نسبي. يتم تقييم فيما إاا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االةتمانية 

اة المالية نشنتهاال حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقت لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مت مخاطر التعثر عند نشوء ارد
 باستخدام المباهيم الرةيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.

 
نية مرة واحدة كل ثالثة رشهر وبشكل منبصل لكل من التعرضات لمخاطر االةتمان وبناًء على ثالثة يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االةتما

الى المرحلة  1عوامل. إاا رشار رحد هاب العوامل الى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االةتمانية ف ن  يتم إعادة تصنيف ارداة المالية من المرحلة 
2: 
 

في المخاطر االةتمانية بناًء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة مت تاريا تم تحديد حدود لقياس الجوهرية  -1
 نشنتها.

 
إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتاةق التغيير في مراحل التصنيف رو اجراء التعديالت بما يعكس وضت الزيادة الجوهرية  -2

 في المخاطر االةتمانية بشكل رفضل.
 

ً بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االةتمانية لألدوات 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يتضمن -3 ( )اردوات المالية( افتراضا
 يوم. 30المالية التي تعثرت واستحقت ركثر من 

 
ة المالية. ان طريقة تحديد تعثر اردوات على ما إاا كانت اردوات المالية متعثرة كما في نهاية البتر 3والمرحلة  2يعتمد التغيير بين المرحلة 

هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 )اردوات المالية: االعتراف والقياس(. 39
 

  المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو:عوامل االقتصاد الكلي، األحداث 
ً لمعلومات موثوقة عند ق ياس يجب ارخا بعين االعتبار المعلومات التاريخية واروضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا

 عة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات جوهرية.الخساةر االةتمانية المتوقعة لكل مرحلة. إن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوق
لمخصم تدني التسهيالت  2والمرحلة  1احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المبترضة وارثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 

لي( والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االةتمانية المتعلقة االةتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة )رو التغير في عوامل االقتصاد الك
 بالمحبظة.

 يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االةتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة.
 

باستخدام السيناريوهات المرجحة المخصومة والتي  2والمرحلة  1ان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخساةر االةتمانية المتوقعة لمرحلة 
 تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة رعوام الحقة.

 
والهبوط  يعتمد السيناريو ارساسي على تنب ات االقتصاد الكلي )مثل: الناتق المحلي اإلجمالي والتضخم ورسعار الباةدة ....(. ان تغيرات الصعود

العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على رساس اروضاع االقتصادية البديلة الممكنة. تشمل هاب السيناريوهات على تغيرات هبوط إضافية  في
 بشكل سنوي على ارقل وبما تقتضي لحاجة لالك.

 
لية. يتم تقييم السيناريوهات المرجحة كل ثالثة يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا رفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية التاريخية واروضاع الحا

 رشهر. تطبق جميت السيناريوهات لجميت المحافظ المعرضة للخساةر االةتمانية المتوقعة.
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 مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية )تتمة(   3.5
 

 :تعريف التعثر 
المستخدم في قياس الخساةر االةتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتبق مت تعريف التعثر ان تعريف التعثر 

وقف المستخدم من قبل إدارة المخاطر االةتمانية الداخلية لدى البنك. التعثر  ير معرف من قبل المعيارال وهناك افترا  قابل للنق  بان  الت
 يوم فنكثر. 90عن الدفت لمدة 

 

 :العمر المتوقع 
معرضة عند قياس الخساةر االةتمانية المتوقعةال يقوم البنك بارخا بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها البنك 

فت المقدمال وخيارات التمديد. يتم قياس العمر لمخاطر التدني. يتم ارخا بعين االعتبار جميت التدفقات النقدية للعمر المتوقتال وبما فيها خيارات الد
ن التي ال المتوقت لبع  التسهيالت االةتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريا سداد محدد بناًء على البترة المعر  بها البنك لمخاطر االةتما

 يمكن لإلدارة تجنبها.
 

 المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى   3.6
تنظيمية وقانونية تتضمنال بحكم طبيعتهاال عنصر عال من مخاطر التقاضي متنصل في عملياتها. ونتيجة لالكال يكون البنك  يعمل البنك في بيةة

 طرف في التقاضي والتحكيم ومختلف اإلجراءات التي تنشن في سياق ارعمال االعتيادية للبنك.
ما يتعلق بقضية معينةال ويعتبر هاب التدفقات محتملةال يسجل البنك مخصصات عندما يمكن للبنك القيام بقياس موثوق لتدفق المنافت االقتصادية في

ال ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق ل ال يتم اإلفصاح عن وجود للقضية. عندما يعتبر البنك رن احتمال تدفق المنافت االقتصادية بعيدال رو محتمالً 
 التزامات طارةة.

 
لتحديد احتمال وقوع الخساةر وقيمتهاال ينخا البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في الك المشورة  ونظراً لعدم التيقن والتقديرات المتضمنة

 صوم.القانونيةال والمرحلة التي وصلت إليها القضية واردلة السابقة من حوادث مماثلة. يقوم البنك بتقديرات هامة ليصل الستنتاج في هاا الخ
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 البنك المركزي العراقينقد وأرصدة لدى  4
  2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي  
     

 18,516,922,038  52,003,211,984   نقد في الخزينة
 352,020,758,455  183,705,566,525  حسابات جارية مت البنك المركزي العراقي

 -  30,000,000,000  وداةت استحقاقها ارصلي خالل فترة ثالثة رشهر رورقل
 -  83,272,400,000  وداةت استحقاقها ارصلي ركثر من فترة ثالثة رشهر

 53,873,732,760  45,629,338,060  احتياطي )وداةت( قانوني )*(
 (288,665,551)  (179,000,458)  ينزل: مخصم الخساةر اإلةتمانية المتوقعة

  394,431,516,111  424,122,747,702 

 
( وفقاً لقوانين ورنظمة المصارفال على المصرف االحتباظ باحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي العراقي على شكل وداةت من دون فواةدال *)

وهو يمثل دينار عراقي  45,629,338,060مبلغ  2022كانون ارول  31عراقي كما في وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى البنك المركزي ال
كانون  31عراقي كما في دينار  53,873,732,760 ال مقابل مبلغ% من وداةت التوفير والثابتة10من الحسابات الجاريةال و %15 نسبة

 . إن هاا االحتياطي إلزامي وال يتم استعمال  خالل رنشطة المصرف التشغيلية.2021ارول 

 
 لدى المصارفوإيداعات أرصدة  5

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية 

 دينار عراقي  دينار عراقي  دينار عراقي 

2022      
 3,915,146,702  3,218,354,712  696,791,990 حسابات جارية وتحت الطلب

 42,022,121,814  36,667,608,000  5,354,513,814 وداةت استحقاقها ارصلي خالل فترة ثالثة رشهر رورقل
 (6,964,667)  (2,028,055)  (4,936,612) ينزل: مخصم الخساةر اإلةتمانية المتوقعة

 6,046,369,192  39,883,934,657  45,930,303,849 

      
2021      

 21,518,100,459  20,800,888,599  717,211,860 حسابات جارية وتحت الطلب
 15,225,991,771  -  15,225,991,771 وداةت استحقاقها ارصلي خالل فترة ثالثة رشهر رورقل

 (70,775,788)  (2,989,025)  (67,786,763) ينزل: مخصم الخساةر اإلةتمانية المتوقعة

 15,875,416,868  20,797,899,574  36,673,316,442 
 

 مقابلعراقي دينار  3,915,146,702 مبلغ 2022كانون ارول  31في كما بلغت اررصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فواةد 
 .2021كانون ارول  31كما في عراقي دينار  21,518,100,459
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 نية مبا رة )بالصافي(تسهيالت ائتما 6
 

  2022  2021 

 دينار عراقي  عراقيدينار   
     

 36,231,111,859  26,662,617,999  حسابات جارية مدينة
 113,613,851,447  164,860,060,945  قرو  وسلف 

 64,093,323     -  سندات محسومة 
    -  93,502,838  بطاقات اةتمانية

 31,510,037  208,932,291  داةن صدفة مدين

 149,940,566,666  191,825,114,073  المجموع

     
     ينزل: 

 (9,195,528,683)  (6,505,759,328)  مخصم الخساةر االةتمانية المتوقعة     
 (18,514,771,866)  (18,070,573,982)  فواةد معلقة )محبوظة(

 122,230,266,117  167,248,780,763  صافي التسهيالت االئتمانية المبا رة

 
% من رصيد 18.64دينار عراقيال ري ما نسبت  35,757,937,338 بلغت التسهيالت االةتمانية المباشرة  ير العاملة )المرحلة الثالثة( مبلغ 

% من 31.49دينار عراقيال ري ما نسبت   47,215,048,881مقابل مبلغ  2022كانون ارول  31ا في التسهيالت االةتمانية المباشرة كم
 .2021كانون ارول  31باشرة كما في التسهيالت االةتمانية المرصيد 

 
دينار عراقيال ري ما  17,687,363,356 بلغت التسهيالت اإلةتمانية المباشرة  ير العاملة )المرحلة الثالثة( بعد تنزيل البواةد المعلقة مبلغ

ال في حين بلغت 2022كانون ارول  31 البواةد المعلقة كما في من رصيد إجمالي التسهيالت اإلةتمانية المباشرة بعد تنزيل %10.18نسبت  
دينار عراقيال ري ما نسبت    28,700,277,015مبلغ التسهيالت اإلةتمانية المباشرة  ير العاملة )المرحلة الثالثة( بعد تنزيل البواةد المعلقة

 .2021كانون ارول  31من رصيد إجمالي التسهيالت اإلةتمانية المباشرة بعد تنزيل البواةد المعلقة كما في  21.84%
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال امل اآلخر  7
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    موجودات مالية متوفر لها رسعار سوقية

 235,763,486  623,345,920 رسهم شركات محلية  -ردوات حقوق الملكية 
 1,277,215,285  1,211,812,921 رسهم شركات خارجية  -ردوات حقوق الملكية 

 1,835,158,841  1,512,978,771 
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 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  8
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  عراقيدينار  
    

 79,163,325,163  90,389,822,495 السندات الوطنية
 (1,091,085,552)  (601,715,291) ينزل: مخصم الخساةر اإلةتمانية المتوقعة

 89,788,107,204  78,072,239,611 

    
    تحليل السندات 
 79,163,325,163  90,389,822,495 اات عاةد ثابت

 (1,091,085,552)  (601,715,291) مخصم الخساةر اإلةتمانية المتوقعةينزل: 

 89,788,107,204  78,072,239,611 

 
 إن الموجودات بالتكلبة المطبنة هي عبارة عن استثمارات في سندات دين حسب الجدول التالي:

 

 2021  2022  تاريا االستحقاق  معدل الباةدة %  جهة اإلصدار

 دينار عراقي  عراقيدينار       

         

 25,000,000,000  26,000,000,000  2025  %7.00  دول

 35,000,000,000  45,000,000,000  2023  %6.00  دول

 19,163,325,163  19,389,822,495  2023  6.75%  دول

      90,389,822,495  79,163,325,163 

 
 موجودات ثابتة 9
 

 ستهالك هي كما يلي:ب االالمقدرة للموجودات لغر  حساإن ارعمار اإلنتاجية 

 سنة 34     مباني -

 سنوات 5  كافة الموجودات عدا المباني -
 

ال يتم استهالك المشاريت قيد التنبيا حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضت قيد التشغيل كما رن ارراضي ال تستهلك.
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 موجودات ثابتة )تتمة( 9
 

2022 
 المجموع م اريع تحت التنفيذ ديكورات االت ومعدات وسائل نقل أجهزة وأثاث مباني راضيأ 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
         التكلفة
 29,116,488,504 678,048,493 109,793,857 452,072,162 103,790,000 1,380,932,973 11,910,167,724 14,481,683,295 كانون الثاني                          1كما في 

 1,584,597,920 1,293,514,890 15,853,760 32,850,000 - 233,529,270 8,850,000 - اإلضافات

 (366,204,015) (688,267,249) - - - 301,466,191 20,597,043 - التحويالت

 30,334,882,409 1,283,296,134 125,647,617 484,922,162 103,790,000 1,915,928,434 11,939,614,767 14,481,683,295 كانون ارول  31كما في 

          
         اإلستهالك المتراكم

 2,130,884,687 - 107,556,796 348,400,191 22,960,640 850,720,170 801,246,890 - كانون الثاني 1كما في 

 631,607,325 - 2,863,611 48,449,603 20,590,903 203,484,961 356,218,247 - استهالك السنة

 2,762,492,012 - 110,420,407 396,849,794 43,551,543 1,054,205,131 1,157,465,137 - كانون ارول  31كما في 

         
         الدفتريةصافي القيمة 

 27,572,390,397 1,283,296,134 15,227,210 88,072,368 60,238,457 861,723,303 10,782,149,630 14,481,683,295 كانون ارول  31كما في 
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 (موجودات ثابتة )تتمة 9
 

2021 
 المجموع مشاريت تحت التنبيا ديكورات ومعداتاالت  وساةل نقل رجهزة ورثاث مباني راضير 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
         التكلبة

 30,401,388,874 1,248,029,440 107,572,607 436,082,912 57,390,000 968,076,024 8,834,982,924 18,749,254,967 كانون الثاني                          1كما في 
 3,271,272,159 1,373,258,160 2,221,250 41,026,000 46,400,000 413,181,949 1,395,184,800 - اإلضافات
 (1,943,239,107) (1,943,239,107) - - - - 1,680,000,000 (1,680,000,000) التحويالت

 (2,612,933,422) - - (25,036,750) - (325,000) - (2,587,571,672) ستبعاداتاال

 29,116,488,504 678,048,493 109,793,857 452,072,162 103,790,000 1,380,932,973 11,910,167,724 14,481,683,295 كانون ارول  31كما في 

          
         اإلستهالك المتراكم

 1,713,154,936 - 101,671,499 326,986,929 2,202,642  727,590,053  554,703,813    - كانون الثاني 1كما في 
 443,091,498 - 5,885,297 46,450,009 20,757,998  123,455,117  246,543,077    - استهالك السنة

 (25,361,747) - - (25,036,747) - (325,000)  -    - استبعادات

 2,130,884,687 - 107,556,796 348,400,191 22,960,640  850,720,170  801,246,890    - كانون ارول  31كما في 

         
         صافي القيمة الدفترية

  26,985,603,817  678,048,493   2,237,061  103,671,971  80,829,360   530,212,803   11,108,920,834  14,481,683,295 كانون ارول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة 10
 

 برامق الكمبيوتر:من لموجودات  ير الملموسة تتكون ا

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

    التكلفة 
 2,060,149,173  2,271,788,437 كانون الثاني  1كما في 

 211,639,264  104,005,710 إلضافاتا
 -  366,204,017 التحويالت

 2,271,788,437  2,741,998,164 كانون ارول  31كما في 

    
    اإلطفاء المتراكم 

 1,156,376,230  1,585,934,229 كانون الثاني  1كما في 
 429,557,999  479,913,885 إطباء السنة

 1,585,934,229  2,065,848,114 كانون ارول  31كما في 

    
    صافي القيمة الدفترية 

 685,854,208  676,150,050 كانون ارول 31كما في 

 
 

 حق استخدام األصول /  التزامات عقود االيجار 11
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي حق استخدام األصول

    
 718,051,179  1,073,489,236 كانون الثاني  1الرصيد في 

 364,397,487  - تعديالت
 122,363,309  373,659,259 إضافات

 (131,322,739)  (146,245,484) مصروف استهالك 

 1,073,489,236  1,300,903,011 كانون ارول  31الرصيد كما في 

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي التزامات عقود االيجار

    
 550,258,549  1,006,032,681 كانون الثاني  1الرصيد في 

 364,397,487  - تعديالت
  117,470,316  373,659,259 إضافات

 17,706,329  20,056,692 فواةد مدينة على التزامات عقود اإليجار
 (43,800,000)  (70,080,000) الدفعات

 1,006,032,681  1,329,668,632 كانون ارول  31الرصيد كما في 
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 موجودات اخرى 12
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 30,605,069  579,809,926 مصارف -فواةد محققة  ير مستحقة القب  
 1,141,493,656  1,177,740,612 موجودات مالية -فواةد محققة  ير مستحقة القب  
 864,324,410  1,709,193,424 تسهيالت اةتمانية مباشرة   -فواةد محققة  ير مستحقة القب  

 ً  597,330,279  1,093,890,167 مصاريف مدفوعة مقدما
 12,586,000  14,482,000 تنمينات لدى الغير
 2,812,316,885  2,812,316,885 طلبات التعوي 

 137,014,271  146,471,075 قابلة لالسترداد نبقات قضاةية
 10,000,000  - سلف ال را  النشاط
 8,059,293,611  8,058,855,611 مدينو  رامات مدفوعة

 955,263,081  522,322,586 رخرى
    

 (8,059,293,611)  (8,058,855,611) ينزل: مخصم خساةر اةتمانية متوقعة 

 8,056,226,675  6,560,933,651 

 
 المصارفودائع  13

 

 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
2022    

 5,442,709,642 5,438,455,612 4,254,030 حسابات جارية 

 4,254,030 5,438,455,612 5,442,709,642 

    
 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 

 عراقيدينار  دينار عراقي دينار عراقي 
2021    

 4,857,366,728 4,853,112,698 4,254,030 حسابات جارية 

 4,254,030 4,853,112,698 4,857,366,728 
 

 عمالءالودائع  14
 

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    ال ركات 

 243,153,221,296  201,128,473,561 حسابات جارية 
 53,000,880,000  79,423,102,158 وداةت رجل 

    
    األفراد 

 35,437,439,242  36,392,195,224 حسابات جارية 
 35,088,638,062  40,390,459,354 حسابات توفير
 10,656,436,184  29,830,755,441 وداةت رجل 

 387,164,985,738  377,336,614,784 

 
كانون  31من إجمالي وداةت العمالء  كما في  %61.34 دينار عراقي ري ما نسرررررربت  237,520,668,785  بلغت الوداةت التي ال تحمل فواةد مبلغ 

كانون ارول  31من إجمالي وداةت العمالء  كما في   %73.83دينار عراقي ري ما نسرررررربت     278,590,660,538 مقابل مبلغ  2022 ارول
2021 . 
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 نقدية تأمينات 15
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

اةتمانية  ير مباشرة التيتنمينات مقابل تسه  36,597,860,878  19,748,232,016 
 239,990,000  865,533,647 مباشرةتنمينات مقابل تسهيالت اةتمانية 

 136,380,232  2,578,552,907 تنمينات رخرى

 40,041,947,432  20,124,602,248 

 
 مخصص ضريبة الدخل  16

 

 إن الحركة على مخصم ضريبة الدخل هي كما يلي:
 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 1,120,599,777   1,057,932,943  بداية السنة رصيد
 (1,120,599,777)   (1,057,932,943)  الدخل المدفوعة ضريبة

 1,057,932,943   2,252,671,738  ضريبة الدخل المستحقة

 1,057,932,943   2,252,671,738 بداية السنة رصيد

 
 الربح الضريبي:  المحاسبي مت الربح تسوية ملخم

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 9,175,824,605  14,904,183,729 قبل الضريبة الربح
    يضاف

 1,750,000  750,000 إعانات المنتسبين
 341,187,843  385,281,298 ضريبة دخل مدفوعة عن العاملين

 26,035,674  8,716,103 تعويضات و رامات
 ينزل

 (150,691,977)  (81,119,542) استثمارات خارجية توزيعات ررباح
 (2,341,219,860)  (200,000,000) اتاسترداد مخصص

 7,052,886,285  15,017,811,588 الربح الضريبي
 %15  %15 نسبة الضريبة

 1,057,932,943  2,252,671,738 مصروف ضريبة الدخل

 
 مخصصات متنوعة 17

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 386,445,546  649,392,638 مخصم تدني الخساةر اإلةتمانية  ير المباشرة المتوقعة
 200,000,000  200,000,000 مخصم تقلبات اسعار الصرف

 6,068,879,092  8,958,985,830 رخرى

 9,808,378,468  6,655,324,638 
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 خرىأمطلوبات  18
 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 273,633,248  722,000,798 عمالءالوداةت  -فواةد محققة  ير مستحقة الدفت 
 512,842,052  1,726,148,521 مدفوعة  ير مستحقة مصاريف

 225,606,000  501,812,000 شيكات مصدقة
 659,841,169  91,778,925 السباتق المسحوبة على المصرف

 2,710,872  2,652,211 داةنون / قطاع خام / شركات وجمعيات
 20,732,555  18,373,178 داةنون / قطاع خام / افراد

 240,252,353  8,065,164  ير جاريداةنو نشاط 
 40,725,323  42,843,791 استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

    -  1,000,000 مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل شركات
 2,262,637,411  2,426,351,622 داةنو توزيت اررباح

 212,007,708  203,204,108 ررصدة العمالء المتوفين
 161,116,017  9,187,200 جهات رسميةمبالغ محجوزة بطلب 
 2,143,805  1,926,151 مبالغ  ير مطالب بها

 1,164,846  31,106,379 ايداعات االكتتاب في اسهم الشركات
 2,058,403,415  1,741,849,175 الحواالت الموقوف 

 124,456,767  215,901,974 اخرى 

 7,744,201,197  6,798,273,541 

 
 المكتتب ب  والمدفوعرأس المال  19
 

سهم بقيمة اسمية  250,000,000,000 موزع على دينار  250,000,000,000المصرح والمكتتب ب  والمدفوع المصرفيبلغ ررسمال 

 .2021كانون ارول  31وفي  2220 كانون ارول 31للسهم كما في  دينار 1قدرها 
 

 المصرف.% من ررسمال 54.19قطر بنسة  –يساهم بنك قطر الوطني 

 

 االحتياطيات 20
 

 إلزامي احتياطي -
 

% 50. اليجوز رن يزيد رصيد االحتياطي اإللزامي عن الزامي% من ربح السنة كاحتياطي 5وفقاً لقانون الشركات العراقيال يقتطت ما نسبت  
يجوز االستمرار في االقتطاع بموافقة من ررس مال المصرف. كما اليجوز توزيت االحتياطي االلزامي رو رية عواةد ناتجة عن  على المساهمين. 

 % من ررس المال.100الهيةة العامة للمصرف على آال يتجاوز االحتياطي االلزامي نسبة 
 

  :طريقة احتساب االحتياطي اإللزامي يوضح الجدول التالي
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 8,117,891,662  12,651,511,991 الربح  بعد الضريبة
 %5  %5 نسبة االحتياطي االلزامي

 632,575,600  405,894,583 
    

 8,843,121,821  9,249,016,404 رصيد بداية السنة

 9,249,016,404  9,881,592,004 رصيد نهاية السنة
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 االحتياطيات )تتمة(     20
 
 أخرى  اتحتياطيا -

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    
    
    

 ً  207,711,193  225,945,556 إحتياطي رسهم مستلمة مجانا
 7,964,322,120  7,964,322,120 ()*احتياطي التوست والتطوير 

 8,190,267,676  8,172,033,313 

 
% 5ال والاي يمثل نسبة 3البقرة  55المادة  1997لسنة  21توسعات والتطوير حسب قانون الشركات رقم ال( يتم تكوين احتياطي *)

لم يتم تكوين احتياطي توست وتطوير عن عام من ربح السنةال يتم الموافقة على االحتياطي المشكل خالل اجتماع الهيةة العامة السنوي. 
  :ي التوسعات والتطويرحتساب إحتياطيوضح الجدول التالي طريقة اال 2022

 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 8,117,891,662  - الربح  بعد الضريبة
 %5  %5 نسبة احتياطي التوست والتطوير

 -  405,894,583 
 7,558,427,537  7,964,322,120 رصيد بداية السنة

 7,964,322,120  7,964,322,120 رصيد نهاية السنة

 

  القيمة العادلةحتياطي ا -
 
 موجوادت مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال امل اآلخر 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 (89,028,558)  319,568,666 رصيد بداية السنة
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 408,597,224  303,945,708 اآلخر خالل الدخل الشامل

 319,568,666  623,514,374 رصيد نهاية السنة  

 
 أرباح مدورة 21
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 20,034,561,113  12,340,663,609 سنةرصيد بداية ال
    ينزل

 (15,000,000,000)  )10,000,000,000( نقدية توزيعات ررباح
    يضاف

 7,306,102,496  12,018,936,391 عن السنة ررباح صافية قابلة للتوزيت

 14,359,600,000  12,340,663,609 
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 الفوائد الدائنة 22
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 9,650,079,257  11,433,847,379 تسهيالت اةتمانية مباشرة
 471,802,890  1,591,195,813 إيداعات لدى المصارف

 2,271,875,937  6,094,832,652 موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 19,119,875,844  12,393,758,084 
 
 

 الفوائد المدينة 23
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

    

 23,343,385     - وداةت المصارف

    

    العمالء:وداةت 

 917,966,585  2,606,563,959 وداةت رجل 

 608,769,254  601,140,731 حسابات توفير

 3,207,704,690  1,550,079,224 

 
 صافي الدخل من العموالت والرسوم 24

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

    دائنة:الالعموالت والرسوم 
 241,122,562  635,782,377 مباشرةاةتمانية عموالت تسهيالت 
 1,888,714,482  3,746,678,851  ير مباشرة اةتمانيةعموالت تسهيالت 

 3,179,194,537  5,091,210,935 عموالت رخرى

 5,309,031,581  9,473,672,163 إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

    
    العموالت والرسوم المدينة:

 (226,674,135)  (168,311,711)  للمصارفعموالت مدفوعة 

 (226,674,135)  (168,311,711)  إجمالي العموالت والرسوم المدينة

 
 5,082,357,446  9,305,360,452 صافي الدخل من العموالت والرسوم

    

 
 إيراد االستثمار 25

 
 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

    
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل توزيعات نقدية من 

 81,119,542 الشامل اآلخر
 

150,691,977 

 81,119,542  150,691,977 
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 إيرادات ت غيلية أخرى 26
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

    

 573,633,329  - صافي ررباح استبعاد موجودات ثابتة

 61,320,000  131,403,504 إيرادات من عقود تنجير تشغيلية

  41,708,183  34,746,066 ايرادات عرضية

 -  218,000 الزيادة بالصندوق

 -  3,522,562 رخرى

 169,890,132  676,661,512 

 
 نفقات الموظفين 27
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 3,943,121,747  4,344,424,718 وعالوات العمال رواتب ومنافت
 1,750,000  750,000 إعانات المنتسبين
 665,000  600,000 تجهيزات العاملين

 341,187,843  385,281,298 ضريبة مدفوعة عن العاملين
 245,586,002  308,269,908 المساهمة في الضمان االجتماعي

 163,909,260  149,369,221 تدريب العاملين
 165,550,523  162,000,000 مكافنة نهاية الخدمة

 5,350,695,145  4,861,770,375 
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 أخرىت غيلية مصاريف  28
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 
    

 161,743,000  578,772,000 تكاليف ضمان الوداةت

 493,480,000  566,404,999 خدمات مهنية واستشارية

ميننت  437,743,018  513,920,321 

 443,570,731  396,733,406 صيانة

 32,211,970  363,269,616 دعاية وإعالن

 208,103,985  301,687,932 تكلبة بطاقات الدفت االلكتروني

 226,007,236  231,860,641 ايجار وخدمات

 171,484,260  219,811,019 سبر وايباد

 219,660,126  197,000,000 مبادرات البنك المركزي

 195,640,801  148,112,000 خدمات قانونية

 155,199,500  143,923,265 اتصاالت وانترنت

 113,538,250  127,599,250 وقود وزيوت
 87,250,000  120,880,577 اجور تدقيق الحسابات )*(

 121,581,691  112,881,070 اشتراكات ورسوم ورخم

 114,491,000  99,741,395 المياب والكهرباء

 192,743,199  96,400,235 نقل السلت والبضاةت

 -  75,000,000 مكافآت لغير العاملين عن خدمات م داة

 31,400,960  48,656,540 قرطاسية

 48,672,750  31,221,160 ضيافة

 22,266,000  29,867,050 رجور نقل

 46,247,424  23,675,500 نشر وطبت

 17,706,329  20,056,692 فواةد مدينة على التزامات عقود اإليجار

 18,383,530  11,349,025 لوازم ومهمات

 26,035,674  8,716,103 تعويضات و رامات
 -  5,932,000 جار موقت صرافات اليةةاست

 4,594,000  5,734,000 م تمرات وندوات

 3,855,750  3,712,450 الطوابت الماليةرسوم 

 175,000  - النقم في الصندوق

 505,563,347  701,513,209 مصروفات خدمية رخرى

 379,308,047  559,674,467 رخرى

 5,667,928,619  4,554,834,881 
 

مليون دينار عراقي مقابل مبلغ     85بمبلغ  2022لعام الحسابات الخارجي الاي بلغ حسب قاةمة احتساب ارجور  يمراقبل)*( المبلغ يتضمن رجور     
 .2021لعام  دينار عراقي مليون 70مبلغ 

 
 ةسنال ربح للسهم من والمخفضة الحصة األساسية 29

 

 ة والك كما يلي:ح لعدد ارسهم القاةمة خالل السنوسط المرجمتة على السنال لعادي الواحد من خالل قسمة ررباحيتم حساب حصة السهم ا    
 

 2022  2021 

    
 8,117,891,662  12,651,511,991 السنة )دينار عراقي( ربح 

 250,000,000,000  250,000,000,000 المتوسط المرجح لعدد ارسهم قيد التداول خالل السنة )سهم( 

 0.032  0.051 )دينار عراقي(السنة  الحصة ارساسية للسهم من ربح

 
ردوات مالية قد يكون لها تنثير على حصة السهم من  المصرفمطابقة للحصة ارساسية لعدم إصدار  السنة ربح إن الحصة المخبضة للسهم من

 .اررباح عند ممارستها
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 إرتباطات وإلتزامات محتملة  30
 

 إرتباطات وإلتزامات إئتمانية -
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

    تعهدات نيابة عن العمالء

 73,789,388,946  82,324,025,813 اعتمادات مستندية  

    كفاالت

 367,867,841  1,915,951,800 دخول مناقصات

 7,067,976,218  13,389,469,705 حسن تنبيا

 8,867,030,480  23,728,201,837 رخرى

 121,357,649,155  90,092,263,485 

    تعهدات نيابة عن المصارف 

    كفاالت

 383,523,020  500,805,769 دخول مناقصات

 4,699,556,353  5,657,025,523 حسن تنبيا

    -  1,646,150,000 رخرى

    

 9,994,202,139  80,058,697,441 سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

 209,220,327,888  105,169,544,997 
 

 النقد وما في حكم  31
 

 يتكون النقد وما في حكم  الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ التالية:
 

 2022  2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

    
 370,249,014,942  265,529,778,051 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي )*(

 36,673,316,442  45,930,303,849 تستحق خالل ثالثة رشهر يضاف: ررصدة لدى المصارف

 (4,857,366,728)  (5,442,709,642) ينزل: وداةت المصارف التي تستحق خالل ثالثة رشهر

 306,017,372,258  402,064,964,656 
 

 (.4م  )إيضاح ( ال يستخدم احتياطي الوداةت لدى البنك المركزي العراقي في نشاطات المصرف التشغيلية اليومية لالك ال يعتبر جزء من النقد وما في حك*)
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 32
 

  اإلدارة مجلس ورعضاء المساهمين ومت والزميلةال الشقيقة والشركات المصارف مت المصرف معامالت كافة العالقة اوي ارطراف مت المعامالت تتضمن
ً  فيها يملكون التي الشركات رو  كافة تخضت .المصرف في التشغيلية رو المالية القرارات صنت في هام تنثير اات رخرى رطراف رية رو رةيسيةال حصصا

 معدالت الك في بما العاديين العمالء مت المصرف المشابهة التي يقوم بها المعامالت لها تخضت التي الشروط لنبس العالقة اوي ارطراف مت المعامالت
 والضمانات. الباةدة

 

 المؤسسة األم
 وأعضاء المساهمين
 أخرى اإلدارة مجلس

 المجموع

 2022 2021 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
      

      بنود داخل بيان المركز المالي 
 20,275,045,790 39,622,378,812 724,094,465 - 38,898,284,347 ررصدة وإيداعات لدى المصارف

 4,853,112,698 5,438,455,612 - - 5,438,455,612 وداةت المصارف 

 - 41,200,970 - - 41,200,970 فواةد محققة  ير مستحقة القب 

المساهمين ورعضاء مجلس وداةت 
 38,661,704,887 10,546,294,947 - 10,546,294,947 - اإلدارة )*(

 41,469,277 172,105,849 - 172,105,849 - فواةد محققة  ير مستحقة الدفت 
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 إدارة المخاطر 33
 

 مقدمة  33.1
 إطار إدارة المخاطر

 

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 التالية: الرةيسية يتعر  البنك للمخاطر 
 وارفراد.مخاطر االةتمان للشركات  -1
 مخاطر السوق وهي مخاطر تقلبات رسعار الباةدة ورسعار الصرف. -2
 مخاطر الدفت المسبق. -3
 مخاطر السيولة. -4
 مخاطر التشغيل. -5
 مخاطر ارعمال. -6
 مخاطر اإللتزام. -7

وسياساتها  يقدم هاا اإليضاح معلومات حول تعر  البنك لكل من المخاطر المبينة رعالبال كما يصف ر را  البنك ورطر إدارة المخاطر
 واإلجراءات المتبعة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لررس المال.

 إن مجلس اإلدارة مس ول بصورة عامة عن وضت ومتابعة إدارة المخاطر التي يتعر  لها البنك والك من خالل اللجان وهي:
 

 ال واللجنة التنبياية.  المكافآت والترشيحاتلجنة ال لجنة المخاطرال لجنة الحوكمةال لجنة التدقيق

 جلنة إدارة املخاطر 

 دارة املخاطرإ رئيس

 إدارة  املخاطر التشغيلية

خماطر السيولة قسم  

 إدارة خماطر السوق

املراقبة قسم املعلومات و 
 االئتمانية

 إدارة املخاطر االئتمانية

الدراسات  قسم
املتابعةو   

خماطر الفائدة  قسم
أسعار الصرفو   

 خماطر الشركات  قسم

 املتابعة والسياسات  قسم خماطر التجزئة  قسم

 خماطر االنظمة قسم

ختطيط استمرارية  قسم
 العمل

 التحصيلقسم املتابعة و 

 جملس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مقدمة )تتمة( 33.1
 

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر)تتمة(
إلى مجلس اإلدارة وترفت ل  التقارير كل ثالثة رشهر على ارقل والتي تحوي تقييماً شامالً للمخاطروآليات التحوط تتبت هاب اللجان بشكل مباشر 

 المطلوبة مت دراسات الجهد الدورية للمحافظ كافة مت السيناريوهات المتعددة.
يةة كافة الظروف اللوجستية واإلدارية إلمكانية قيام إدارة وتتعاون هاب اللجان بشكل كبير ومتكامل مت اإلدارة التنبياية للبنك المس ولة عن ته

 المخاطر بنعمالها على ركمل وج  وتقديم المعلومات المطلوبة لالكال إضافةً إلى تنبيا توصيات إدارة المخاطر.
 

 يجية إدارة المخاطر تاسترا
بناء إدارة مخاطر فعالة بهدف تعزيز مراقبة االلتزام وتوفير نظام إداري متين بحيث تصبح في  إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزر من العمل  -

 والجزء ارهم في عملية إعداد خطط ارعمال لكافة رنشطة وخدمات البنك ككل.المنصور اليومي لكل فرد ضمن بنك 
 ت مدروسة للمخاطر ال تنام كافة البرم المتاحة في ظل البيةة التنافسية والمتقلبة التي يعمل بها البنك.تحبيز اإلدارات على اتخاا قرارا -
تحسين ارداء وتعظيم الربحية من خالل التقييم ارفضل للتحديات التي تواج  عمل البنك ورفت سوية القرارات المتخاة والتنكد من وجود  -

 الخساةر وخب  التكاليف. رنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخبيف 
 الحرم على تنويت مصادر رموال البنك واتخاا الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السيولة وإيجاد مصادر بديلة لألموال. -
اتخاا الخطوات الكبيلة لتحقيق الخطوط العريضة رفضل التجارب والممارسات الدولية للم سسات المصرفية والمنسجمة مت التشريعات   -

 والدولية. المحلية
 

 المخاطر إدارة لجنة مس ولية
 يكون رن يتوجب المخاطر. إدارة إلى رةيس باإلضافة اإلدارةال مجلس رعضاء من تنبيايين  ير رعضاء تضم مخاطر إدارة لجنة تشكيل يتم

 .المصرفية المخاطر في إدارة الخبرة اوي ومن دراية على اللجنة هاب رعضاء
 للمصرفال القاةم بالنشاط إدارة المخاطر المرتبطة سياسات تحديدو لرسم المصرف في المخاطر إدارة مت متواصل بشكل وتقوم اللجنة بالعمل

 التقرير عنها يتم تجاوزات ري البورية بالمعالجة العليا اإلدارة قيام ومتابعة التنكد .مصرفي جديد منتق رو نشاط بني المتعلقة تلك إلى باإلضافة
 والك عرضة لهاال المصرف يكون قد التي ارزمات وإدارة الطوارئ خطط تقديم مس ولية اللجنة عاتق على تقت .المخاطر إدارة قبل من

 .المركزي بهاا المجال العراقللمصرف وفقاً لمعايير بازل وقواعد مصرف  العليا اإلدارة مت بالتنسيق
 

 المخاطر إدارة العليا في اإلدارة التنبياية مس ولية
 .مستمر بشكل المصرف لها التي يتعر  المخاطر كافة ومتابعة إلدارة الالزمة البنى كافة إيجاد على المصرف في العليا اإلدارة تعمل
 المهام فصل يضمن بما واضح بشكل والصالحيات المس وليات تحديد على تساعد تنظيمية ومخططات إجراءاتال سياساتال وضت على العمل

 تحديد خالل من ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام ويبعل جهةال من ارقسام مختلف بين المصالح في تعار  ري لتجنب والك والصالحيات
 .المصرف لها يتعر  قد التي المخاطر رنواع كافة مواجهة في مباشر بشكل يساهم الاي اإلداري ارمر التواصل قنوات
 .المخاطر المحددة سقوف مت يتبق بما اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة المخاطر إستراتيجية تنبيا على العمل

 
 المخاطر إدارة في الداخلي التدقيق مديرية مس ولية

  هاب اإلدارة. استقاللية مدى المخاطر ومن إلدارة الالزمة ارساسية البنى توفر من التنكد مس ولية الداخلي التدقيق إدارة عاتق على تقت -
 المخاطر. إلدارة العامة السياسة في الواردة واإلجراءات بارنظمة التقيد مدى من التحقق -
 . المصرف وعمليات كافة رنشطة مستوى على المتبعة قياسها وآليات المخاطر على التعرف رنظمة وفعالية كباية مدى تقييم -
 والتنكد عليها التعرف تم التي بالمخاطر التحكم سبيل في الموضوعة الرقابة وإجراءات الداخلي الضبط رنظمة وفعالية كباية مدى تقييم -

 . المخاطر هاب قياس صحة من
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مقدمة )تتمة(  33.1
 

 عملية إدارة مخاطر االلتزام
تقت على عاتق إدارة مخاطر االلتزام مس ولية التنكد من التزام البنك بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل المصرفي والمالي السيما  -

ال وعليها تقديم المشورة القانونية واإلجراةية الكبيلة بالتطبيق السليم لألعمال واإلجراءات وفقاً لما تنم البنك المركزي العراقيالصادرة 
   التشريعاتال وهي المس ولة عن تدريب الموظبين على ما هو ناظم لعملهم قانوناً.علي

ً من مجلس اإلدارة بنهمية دليل الحوكمة في وضت قاعدة لتطور البنك في المستقبل وتحسين رداءب وتدعيم الثقة في نشاطات  رمام  - إيمانا
ت الدليل االسترشادي الصادر عن مجلس النقد والتسليف وعن تعليمات المودعين والمساهمينال تم صيا ة دليل الحوكمة بانسجاٍم كامل م

 هيةة اروراق وارسواق المالية وإرشادات لجنة بازلال وتقوم داةرة مراقبة االلتزام بمتابعة مدى االلتزام بدليل الحوكمة.
متابعات والتوصيات الخاصة بالكال إضافةً إلى وتعمل إدارة المخاطر على اإلحاطة بالمخاطر االةتمانية بشكل كامل وفقاً للدراسات وال -

البدء بنعمال إدارة المخاطر التشغيلية من خالل جمت الحوادث ودراستها وإنشاء قاعدة بيانات لها وصوالً لرسم سيناريوهات التحوط لهاال 
قلبات سعر الصرف ورثرها على المحبظة ورخيراً تم البدء ريضاً بتبعيل دراسات اختبارات الجهد لمخاطر السوق السيما رسعار الباةدة وت

 والسيولة.
ال ومن رهمها البرضيات المتعلقة بالقطاعات االقتصاديةال 2كما يقوم البنك ب جراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر وفق معايير بازل  -

 المناطق الجغرافيةال والضمانات.
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير
إدارة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من رنواع المخاطر. وتعكس هاب  تتم مراقبة المخاطر من قبل

ة. الحدود استراتيجية عمل البنك وعوامل السوق المختلبة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مت التركيز على قطاعات مالية معين
ات المختلبة للبنك وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها. ثم تعر  هاب المعلومات ويتم جمت المعلومات من اإلدار

 على مجلس إدارة البنك واللجان المختصة والرةيس المباشر لكل إدارة من إدارات العمل اات العالقة.
ة المخاطر والك من خالل فحم كباية اإلجراءات المتخاة ومدى االلتزام كما يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة إدار
 باإلجراءات المطلوبة. ويتم مناقشة نتاةق التدقيق مت إدارات البنك.

 
 تخفيض المخاطر

المراكز الناتجة عن  كجزء من عملية إدارة المخاطرال يتم استخدام مشتقات وردوات مالية رخرى بما يتماشى مت القوانين وارنظمة النافاة إلدارة
فعالية التغير في رسعار الباةدة والعمالت ارجنبية واالةتمان. وتقيم المخاطر قبل الدخول في عمليات تحوط. كما تقوم داةرة المخاطر بمراقبة 

 ف رثر هاب العمليات.عمليات التحوط بشكل شهريال وفي حالة وجود عمليات تحوط  ير فعالةال يقوم البنك بتنبيا عمليات تحوط مناسبة لتخبي
 

 مخاطر االئتمان 33.2
  تتمثل مخاطر االةتمان بمخاطر تعر  البنك لخساةر مالية في حال لم يتمكن العميل رو الطرف المقابل في رداة مالية من الوفاء بالتزامات

 ومن اروراق المالية االستثمارية. التعاقديةال وتنشن تلك المخاطر بصورة رساسية من قرو  وتسليبات البنك إلى العمالء والبنوك ارخرى
ويقوم البنك ب دارة مخاطر االةتمان عن طريق التنويت في االستثمارات في ارسهم والسندات وفي رسواق ررس المال وارنشطة االةتمانية 

ن. ويقوم البنك بالحصول والتمويلية لتبادي تركز المخاطر مت رحد رو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة رو نشاط اقتصادي معي
 على ضمانات كلما كان الك ضرورياً. وتشتمل الضمانات على النقديةال السنداتال رهن العقارات وارسهم. 
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 )إدارة المخاطر )تتمة 33
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 33.2
 

  االةتمان فيما يلي:ويمكن تلخيم رهم اإلجراءات التي يقوم بها البنك لتخبي  مخاطر 
 إعداد الدراسات االةتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهمال وتحديد معدالت الخطر االةتماني المتعلقة بالك.   -
 الحصول على الضمانات الكافية لتخبي  حجم المخاطر التي قد تنشن في حالة تعثر العمالء رو البنوك.   -
الء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واالةتمانية وتقدير االنخبا  بالقيمة على كل من المستوى المتابعة والدراسة الدورية للعم   -

 البردي والتجميعي.
 توزيت محبظة القرو  والتسليبات واررصدة لدى البنوك على قطاعات مختلبة تالفياً لتركيز المخاطر.    -
 

 الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 
البنك على عدة رساليب وممارسات لتخبيف مخاطر االةتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاً لمعايير ورسس  يعتمد

 معتمدة.
 وربرز رنواع الضمانات هي:

 .بالنسبة للقرو  التجارية: الرهونات للمباني السكنية والعقارات والضمانات النقدية 

 لمباني السكنية والرواتب والضمانات النقدية.بالنسبة لألفراد: الرهونات ل 
دراسة تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتباقيةال ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل 

ً  سنوي بشكل . والكالمتوقعة كباية مخصم الخساةر االةتمانية  .الشنن بهاا المركزي المصرف لمتطلبات ووفقا
 

 نظام التصنيف الداخلي 
 1. يقوم البنك باجراء تقييم منبصل للزباةن وفق لدرجات التصنيف الداخلي من البنكيدير قسم مخاطر االةتمان نمااج التصنيف الداخلية في 

قد يكون لها رثر على سلوك . إضافة الى  . تشتمل النمااج على معلومات نوعية وكمية  باإلضافة إلى معلومات خاصة بالمقتر  التي10الى 
 ما سبق وعندما يكون متاح يقوم البنك بمقارنة التصنيف الداخلي للعميل مت وكاالت التصنيف الخارجية.

 
 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالعمليات التجارية )خارج بيان المركز المالي(

دفعات  يقوم البنك بتقديم خدمات العمليات التجارية من كباالت واعتمادات وتعهدات لتلبية احتياجات العمالءال تلزم هاب التسهيالت البنك بنداء
الوقاية بالنيابة عن عمالة . يتم تحصيل هاب الدفعات وفقاً للشروط المتبق عليها. تتسم هاب التسهيالت بنبس المخاطر االةتمانية للقرو  وتتم 

 من هاب المخاطر ب تباع نبس سياسات البنك وإجراءاتها الرقابية. 
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 )إدارة المخاطر )تتمة 33
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 33.2
 

 التعرضات لمخاطر االةتمان:يوضح الجدول التالي 
 

 2022  2021 

 عراقي دينار  عراقي دينار 
    بنود داخل بيان المركز المالي

 405,605,825,664  342,428,304,127 ررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 36,673,316,442  45,930,303,849 ررصدة  لدى المصارف

 122,230,266,117  167,248,780,763 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

 78,072,239,611  89,788,107,204 موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 5,963,603,372  6,962,336,508 موجودات رخرى

 652,357,832,451  648,545,251,206 

    بنود خارج بيان المركز المالي

 73,789,388,946  82,324,025,813 اعتمادات مستندية 

 21,385,953,912  46,837,604,634 الكباالت:

 11,767,532,571  19,046,495,228 حسن تنبيا

 751,390,861  2,416,757,569 دخول مناقصات

 8,867,030,480  25,374,351,837 رخرى

 9,994,202,139  80,058,697,441  ير مستغلةسقوف تسهيالت اةتمانية 

 753,714,796,203  861,578,160,339 إجمالي المخاطر اإلئتمانية
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 33.2
 

 التركز الجغرافي
 

 في التعرضات االةتمانية حسب التوزيت الجغرافي كما يلي:يوضح الجدول التالي التركز 

2202   
 المجموع االخرى دول ال رق األوسط داخل العراق

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  

     

 342,428,304,127 - 342,428,304,127  المركزي العراقي أرصدة لدى البنك

 45,930,303,849 39,883,934,657 6,046,369,192  المصارف أرصدة وإيداعات لدى

 167,248,780,763 - 167,248,780,763  مبا رة )بالصافي( تسهيالت ائتمانية

 89,788,107,204 19,219,214,387 70,568,892,817  بالتكلفة المطفأة موجودات مالية

 6,962,336,508 408,205,985 6,554,130,523  موجودات أخرى

  592,846,477,422 59,511,355,029 652,357,832,451 

     

     

1202  المجموع ارخرى دول الشرق اروسط داخل العراق  

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  

     

 405,605,825,664 - 405,605,825,664  المركزي العراقي ررصدة لدى البنك

 36,673,316,442 20,797,899,574 15,875,416,868  المصارف ررصدة وإيداعات لدى

 122,230,266,117 - 122,230,266,117  مباشرة )بالصافي( تسهيالت اةتمانية

 78,072,239,611 18,992,717,055 59,079,522,556  بالتكلبة المطبنة موجودات مالية

 5,963,603,372 408,205,985 5,555,397,387  موجودات رخرى

  608,346,428,592 40,198,822,614 648,545,251,206 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 33.2

 
 التركز حسب القطاع االقتصادي

 
 :التالي التركز في التعرضات االةتمانية حسب القطاع االقتصادي يبين الجدول

 

 
 
 
 
 

 المجموع أخرى خدمات -أفراد  عقارات تجارة صناعة مالي 2022

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
        

أرصدة لدى البنك المركزي 
 342,428,304,127 - - - - - 342,428,304,127 العراقي

أرصدة وإيداعات لدى 
 45,930,303,849 - - - - - 45,930,303,849 المصارف

تسهيالت ائتمانية مبا رة 
 167,248,780,763 456,718,530 24,202,840,670 17,262,389,999 109,057,115,030 16,269,716,534 - )بالصافي(

بالتكلفة موجودات مالية 
 89,788,107,204 - - - - - 89,788,107,204 المطفأة

 6,962,336,508 3,495,884,350 179,439,601 132,039,546 1,169,417,182 228,005,291 1,757,550,538 موجودات أخرى

 479,904,265,718 16,497,721,825 110,226,532,212 17,394,429,545 24,382,280,271 3,952,602,880 652,357,832,451 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 33.2

 
 )تتمة( التركز حسب القطاع االقتصادي

 
 :يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االةتمانية حسب القطاع االقتصادي

 

 
 
 
 

 
 

 

 المجموع رخرى خدمات -رفراد  عقارات تجارة صناعة مالي 2021

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
        

 405,605,825,664 - - - - - 405,605,825,664 ررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 36,673,316,442 - - - - - 36,673,316,442 ررصدة وإيداعات لدى المصارف

 122,230,266,117 32,159,540 2,694,116,761 5,073,511,608 107,413,666,350 7,016,811,858 - تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

 78,072,239,611 - - - - - 78,072,239,611 موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 5,963,603,372 - - - - - 5,963,603,372 موجودات رخرى

 526,314,985,089 7,016,811,858 107,413,666,350 5,073,511,608 2,694,116,761 32,159,540 648,545,251,206 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     33
 

 مخاطر السوق    33.3
 

 مخاطر العمالت
 

العملة الرةيسية ل ال ويقوم مجلس اإلدارة  الدينار العراقيتتمثل بتاباب قيمة رداة مالية بسبب التغيرات في رسعار صرف العمالت ارجنبية. يعتبر البنك 
ليل الحساسية بوضت حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتنكد من رن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة. يقوم البنك ب عداد تح

الصرف مت بقاء بقية المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ السالب في  لمراقبة رثر التغيرات على صافي اررباح والخساةر في حال حدوث تغير معقول في رسعار
 رو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي الربح المتوقت: الدخلالجدول ردناب صافي االنخبا  المتوقت في بيان 

 
 %10في سعر الصرف  / االنخفاض مخاطر العمالت: أثر الزيادة

 

    %10زيادة 

 2021  2022 العراقي بالدينار

 مراكز القطع العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 مراكز القطت  الملكية
ارثر على الربح قبل 

 الضريبة
ارثر على حقوق 

 الملكية

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 

        

 507,910,815 597,542,135 5,975,421,348  188,050,532 221,235,920 2,212,359,196 دوالر رميركي

 4,203,410 4,945,188 49,451,878  22,837,507 26,867,656 268,676,556 يورو

 82,423 96,968 969,677  2,208,883 2,598,686 25,986,859 جني  استرليني

 25,825,088 30,382,456 303,824,565  4,012,166 4,720,196 47,201,955 عمالت رخرى

 

    %10انخفاض 

 2021  2022 العراقي بالدينار

 مراكز القطع العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 مراكز القطت  الملكية
ارثر على الربح قبل 

 الضريبة
ارثر على حقوق 

 الملكية

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  عراقي دينار دينار عراقي دينار عراقي 

        

 (507,910,815) (597,542,135) 5,975,421,348  (188,050,532) (221,235,920) 2,212,359,196 دوالر رميركي

 (4,203,410) (4,945,188) 49,451,878  (22,837,507) (26,867,656) 268,676,556 يورو

 (82,423) (96,968) 969,677  (2,208,883) (2,598,686) 25,986,859 جني  استرليني

 (25,825,088) (30,382,456) 303,824,565  (4,012,166) (4,720,196) 47,201,955 عمالت رخرى

 
 

 مخاطر أسعار األسهم
رسعار  مخاطر رسعار ارسهم هي مخاطر انخبا  القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى ارسهم والم شرات البردية. ينشن التعر  لمخاطر

لبنك بالقيمة العادلة من في الماةة في قيمة رسهم ا 10ارسهم من اروراق المالية المصنبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت الزيادة بنسبة 
: 2021كانون ارول  31) دينار عراقي183,515,884 ست دي إلى زيادة حقوق الملكية بمقدار  2022 كانون ارول 31خالل الدخل الشامل اآلخر في 

(. كان من الممكن رن ي دي انخبا  مكافئ إلى تنثير مكافئ ولكن  معاكس وقد يتسبب في حدوث انخبا  محتمل من شنن  دينارعراقي  151,297,877
 .(دينار عراقيمليون  151,297,877 :2021كانون ارول  31) دينار عراقي183,515,884 رن يقلل الربح قبل الضراةب بحوالي 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     33
 

 مخاطر السوق  )تتمة(    33.3
 

  فجوة إعادة تسعير الفائدة
 

 يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الباةدة رو االستحقاق ريهما رقرب. 
 

 دون ال هر 2022
 3من  هر إلى 

 أ هر
أ هر  3من 
 أ هر 6إلى 

أ هر  6من 
 أ هر 9إلى 

أ هر  9من 
  هر 12إلى 

من سنة إلى 
 سنتين

من سنتين إلى 
 سنوات 3

سنوات  3من 
 سنوات 4إلى 

سنوات  4من 
 سنوات 5إلى 

 5 أكثر من
 سنوات

بنود غير 
 المجموع حساسة

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 

             الموجودات

 394,431,516,111 97,453,549,586 - - - - - 24,159,200,000 - 39,408,800,000 - 233,409,966,525 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 45,930,303,849 (6,964,667) - - - - - - -  - 45,937,268,516 لدى مصارف وإيداعات ررصدة

 167,248,780,763 11,181,604,034 13,743,532,410 6,341,233,697 10,519,857,340 10,960,290,489 25,779,019,804 6,051,112,958 6,222,192,374 26,759,389,925 27,304,936,390 22,385,611,342 )بالصافي( تسهيالت اةتمانية مباشرة

 1,835,158,841 1,835,158,841 - - - - - - - - - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 89,788,107,204 (601,715,291) - - - 26,000,000,000 - 45,000,000,000 - - 19,389,822,495 - المطبنة موجودات مالية بالتكلبة

 27,572,390,397 27,572,390,397 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة

 676,150,050 676,150,050 - - - - - - - - - - موجودات  ير ملموسة

 1,300,903,011 1,300,903,011 - - - - - - - - - - حق استخدام ارصول

 8,056,226,675 8,056,226,675 - - - - - - - - - - موجودات رخرى

 736,839,536,901 147,467,302,636 13,743,532,410 6,341,233,697 10,519,857,340 36,960,290,489 25,779,019,804 75,210,312,958 6,222,192,374 66,168,189,925 46,694,758,885 301,732,846,383 مجموع الموجودات

             المطلوبات

 5,442,709,642 - - - - - - - - - - 5,442,709,642 وداةت المصارف

 387,164,985,738 - - - 135,000,000 - 1,472,400,000 21,664,411,000 8,939,602,645 53,671,018,691 16,982,950,195 284,299,603,207 وداةت العمالء

 40,041,947,432 40,041,947,432 - - - - - - - - - - تنمينات نقدية

 2,252,671,738 2,252,671,738 - - - - - - - - - - مخصم ضريبة الدخل

 9,808,378,468 9,808,378,468 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

 1,329,668,632 1,329,668,632 - - - - - - - - - - التزامات عقود االيجار

 7,744,201,197 7,744,201,197 - - - - - - - - - - مطلوبات رخرى

 453,784,562,847 61,176,867,467 - - 135,000,000 - 1,472,400,000 21,664,411,000 8,939,602,645 53,671,018,691 16,982,950,195 289,742,312,849 مجموع المطلوبات

 283,054,974,054 86,290,435,169 13,743,532,410 6,341,233,697 10,384,857,340 36,960,290,489 24,306,619,804 53,545,901,958 (2,717,410,271) 12,497,171,234 29,711,808,690 11,990,533,534 تسعير الفائدة فجوة إعادة

 - 283,054,974,054 196,764,538,885 183,021,006,475 176,679,772,778 166,294,915,438 129,334,624,949 105,028,005,145 51,482,103,187 54,199,513,458 41,702,342,224 11,990,533,534 تسعير الفائدة الفجوة المتراكمة إلعادة



 ش.م.خ –مصرف المنصور لإلستثمار 
 يضاحات حول البيانات الماليةإ

 2022كانون األول  31
 

107 

 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر السوق  )تتمة(    33.3
 

 فجوة إعادة تسعير الفائدة )تتمة(
 

 يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الباةدة رو االستحقاق ريهما رقرب. 
 

2021 
 دون الشهر

 3من شهر إلى 
 رشهر

رشهر إلى  3من 
 رشهر 6

رشهر إلى  6من 
 رشهر 9

رشهر إلى  9من 
 شهر 12

من سنة إلى 
 سنتين

 3من سنتين إلى 
 سنوات

سنوات إلى  3من 
 سنوات 4

سنوات إلى  4من 
 سنوات 5

 5ركثر من 
 المجموع بنود  ير حساسة سنوات

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  

              الموجودات

 424,122,747,702 72,101,989,247 - - - - - - - - - 352,020,758,455 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 36,673,316,442 (70,775,788) - - - - - - - - - 36,744,092,230 مصارفلدى وإيداعات ررصدة 

 122,230,266,117 19,504,748,332 16,593,606,102 6,942,949,258 7,929,614,193 10,035,493,106 10,346,903,485 2,766,872,702 3,131,860,460 12,573,129,624 7,681,223,929 24,723,864,926 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر 

- - - - - - - - - - 1,512,978,771 1,512,978,771 

 78,072,239,611 (1,091,085,552) - - 25,000,000,000 - 54,163,325,163 - - - - - موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 26,985,603,817 26,985,603,817 - - - - - - - - - - ثابتةموجودات 

 685,854,208 685,854,208 - - - - - - - - - - موجودات  ير ملموسة

 1,073,489,236 1,073,489,236 - - - - - - - - - - حق استخدام ارصول

 6,560,933,651 6,560,933,651 - - - - - - - - - - موجودات رخرى

 697,917,429,555 127,263,735,922 16,593,606,102 6,942,949,258 32,929,614,193 10,035,493,106 64,510,228,648 2,766,872,702 3,131,860,460 12,573,129,624 7,681,223,929 413,488,715,611 الموجوداتمجموع 

             المطلوبات

 4,857,366,728 - - - - - - - - - - 4,857,366,728 وداةت المصارف

 377,336,614,784 - - - - - - 10,288,840,000 1,454,838,880 43,932,854,103 5,965,044,698 315,695,037,103 وداةت العمالء

 20,124,602,248 20,124,602,248 - - - - - - - - - - تنمينات نقدية

 1,057,932,943 1,057,932,943 - - - - - - - - - - مخصم ضريبة الدخل

 6,655,324,638 6,655,324,638 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

 1,006,032,681 1,006,032,681 - - - - - - - - - - التزامات عقود االيجار

 6,798,273,541 6,798,273,541 - - - - - - - - - - مطلوبات رخرى

 417,836,147,563 35,642,166,051 - - - - - 10,288,840,000 1,454,838,880 43,932,854,103 5,965,044,698 320,552,403,831 مجموع المطلوبات

 280,081,281,992 91,621,569,871 16,593,606,102 6,942,949,258 32,929,614,193 10,035,493,106 64,510,228,648 (7,521,967,298) 1,677,021,580 (31,359,724,479) 1,716,179,231 92,936,311,780 فجوة إعادة تسعير الباةدة

 - 280,081,281,992 188,459,712,121 171,866,106,019 164,923,156,761 131,993,542,568 121,958,049,462 57,447,820,814 64,969,788,112 63,292,766,532 94,652,491,011 92,936,311,780 البجوة المتراكمة إلعادة تسعير الباةدة
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
  

 مخاطر السوق  )تتمة(    33.3
 

 التركز في مخاطر العمالت األجنبية
 
 

 ما يوازي العمالت األجنبية بالدينار العراقي 

 المجموع أخرى جني  إسترليني يورو دوالر أمريكي 2022

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  

           الموجودات

 130,820,500,505 - - 477,906,249 130,342,594,256 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 40,527,533,943 48,353,422 568,852,606 3,699,939,996 36,210,387,919 لدى المصارف وإيداعات ررصدة

 71,245,386,121 - - - 71,245,386,121 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

 1,211,812,921 - - - 1,211,812,921 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 19,389,822,495 - - - 19,389,822,495 المطبنةموجودات مالية بالتكلبة 

 2,751,463,065 - - 135,900 2,751,327,165 موجودات رخرى

  261,151,330,877 4,177,982,145 568,852,606 48,353,422 265,946,519,050 

      المطلوبات

 5,396,792,808 - - - 5,396,792,808 وداةت المصارف

 216,142,960,000 1,151,467 542,865,747 2,851,425,423 212,747,517,363 وداةت العمالء

 34,379,583,508 - - 1,057,880,166 33,321,703,342 تنمينات نقدية

 2,295,586,017 - - - 2,295,586,017 مخصصات متنوعة

 4,517,907,087 - - - 4,517,907,087 مطلوبات رخرى

  258,279,506,617 3,909,305,589 542,865,747 1,151,467 262,732,829,420 

      حقوق الملكية

 641,230,701 - - - 641,230,701 احتياطي القيمة العادلة

 ً  18,234,363 - - - 18,234,363 احتياطي االسهم المستلمة مجانا

 2,554,224,566 47,201,955 25,986,859 268,676,556 2,212,359,196 صافي التركز داخل بيان المركز المالي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر السوق  )تتمة(    33.3
 

 )تتمة(التركز في مخاطر العمالت األجنبية 
 

 العمالت ارجنبية بالدينار العراقيما يوازي  

 المجموع رخرى جني  إسترليني يورو دوالر رمريكي 2021

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي  

           الموجودات

 91,162,744,351 - - 20,182,710 91,142,561,641 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 21,462,769,700 304,537,618 1,355,843 1,776,014,640 19,380,861,599 لدى المصارف وإيداعات ررصدة

 27,018,792,616 - - - 27,018,792,616 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

 1,277,215,285 - - - 1,277,215,285 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 19,163,325,163 - - - 19,163,325,163 موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 1,611,934,885 - - - 1,611,934,885 موجودات رخرى

  159,594,691,189 1,796,197,350 1,355,843 304,537,618 161,696,782,000 

      المطلوبات

 4,806,031,154 - - - 4,806,031,154 وداةت المصارف

 126,310,229,919 713,053 386,166 1,464,446,527 124,844,684,173 وداةت العمالء

 17,044,643,501 - - 63,266,801 16,981,376,700 تنمينات نقدية

 2,295,586,017 - - - 2,295,586,017 مخصصات متنوعة

 4,185,756,513 - - 219,032,144 3,966,724,369 مطلوبات رخرى

  152,894,402,413 1,746,745,472 386,166 713,053 154,642,247,104 

      حقوق الملكية

 724,867,428 - - - 724,867,428 احتياطي القيمة العادلة

 6,329,667,468 303,824,565 969,677 49,451,878 5,975,421,348 صافي التركز داخل بيان المركز المالي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر الدفع المسبق  33.4
 

إن مخاطر الدفت المسبق تكمن في تعر  البنك إلى خسارة مالية نتيجة طلب رو دفت العمالء اللتزاماتهم رو مستحقاتهم قبل استحقاقهاال 
مثل رهونات اات معدالت فاةدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الباةدة. إن موجودات البنك التي تحمل فواةد ثابتة ال تعد جوهرية بالنسبة 

وجودات. باإلضافة إلى الكال إن عوامل السوق ارخرى التي قد ت دي إلى الدفت المسبق هي  ير جوهرية في ارسواق إلجمالي الم
التي يعمل فيها البنك. وبالتاليال ف ن البنك يعتبر تنثير مخاطر الدفت المسبق على صافي الباةدة المقبوضة  ير جوهريال بعد ارخا بعين 

 عن الدفت المسبق. االعتبار اية  رامات قد تنتق 
 

 مخاطر السيولة 33.5
 

تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلبات  من النقد الجاهز رو تمويل زيادة في الموجودات نتيجة حدوث 
مصادر اضطرابات في السوق مما ي دي إلى نضوب فوري لبع  مصادر السيولة. وللحد من هاب المخاطرال تقوم اإلدارة بتنويت 

 البنك التمويلية وإدارة الموجودات مت ارخا بعين االعتبار متطلبات السيولة من حيث النقد وشب  النقد وروراق مالية جاهزة للتداول.
 

ويعكس الجدول التالي تواريا استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك. وقد تم تحديد تواريا االستحقاق التعاقدية للموجودات 
على رساس البترة المتبقية من تاريا المركز المالي وحتى تاريا االستحقاق التعاقدي دون ارخا بعين االعتبار تواريا والمطلوبات 

 االستحقاق البعلية التي تعكسها الوقاةت التاريخية لالحتباظ بالوداةت. وتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات
من الحسابات الجاريةال  %15 تساوي البنك العراقي المركزي كافية. كما يحتبظ البنك باحتياطيات إلزامية لدى للتنكد من توفر سيولة 

 كما يتم تقييم وإدارة السيولة باستخدام وساةل مختلبة مالةمة للبنك. .% من وداةت التوفير والثابتة10و
 

البترة المتبقية لالستحقاق التعاقديال وصافي البارق بينهما في تاريا والبيان التالي يوضح توزع الموجودات والمطلوبات على رساس 
 البيانات المالية:
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 مخاطر السيولة )تتمة( 33.5

 

  
عند الطلب إلى أقل 

 ثمانية أياممن 
بين ثمانية أيام 

 أ هر 3بين  هر و و هر
 6أ هر و 3بين 

 أ هر
 9 هور و 6بين 

 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أ هر وسنة 9بين  أ هر

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 2022

          الموجودات

 394,431,516,111 97,453,549,586 - 24,159,200,000 - 39,408,800,000 - 49,704,400,000 183,705,566,525 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 45,930,303,849 (6,964,667) - - - - - 14,600,000,000 31,337,268,516 لدى المصارف وإيداعاتررصدة 

 167,248,780,763 - 67,343,933,740 6,051,112,958 6,222,192,374 26,759,389,925 27,304,936,390 6,029,349,505 27,537,865,871 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 1,835,158,841 1,835,158,841 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 89,788,107,204 (601,715,291) 26,000,000,000 45,000,000,000 - - 19,389,822,495 - - موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 27,572,390,397 27,572,390,397 - - - - - - - موجودات ثابتة

 676,150,050 676,150,050 - - - - - - - موجودات  ير ملموسة

 1,300,903,011 1,300,903,011 - - - - - - - حق استخدام ارصول

 8,056,226,675 4,589,482,713 - 39,894,622 5,866,667 1,297,682,705 1,203,084,811 584,897,617 335,317,540 موجودات رخرى

 736,839,536,901 132,818,954,640 93,343,933,740 75,250,207,580 6,228,059,041 67,465,872,630 47,897,843,696 70,918,647,122 242,916,018,452 مجموع الموجودات

          المطلوبات

 5,442,709,642 - - - - - - - 5,442,709,642 وداةت المصارف

 387,164,985,738 - 1,607,400,000 21,664,411,000 8,939,602,645 53,671,018,691 16,982,950,195 3,741,668,520 280,557,934,687 وداةت العمالء

 40,041,947,432 40,041,947,432 - - - - - - - تنمينات نقدية

 2,252,671,738 2,252,671,738 - - - - - - - مخصم ضريبة الدخل

 9,808,378,468 9,808,378,468 - - - - - - - مخصصات متنوعة

 1,329,668,632 1,329,668,632 - - - - - - - التزامات عقود االيجار

 7,744,201,197 7,022,200,399 24,448,744 128,388,789 77,808,390 239,144,001 194,219,477 43,438,012 14,553,385 مطلوبات رخرى

 453,784,562,847 60,454,866,669 1,631,848,744.00 21,792,799,789 9,017,411,035 53,910,162,692 17,177,169,672 3,785,106,532 286,015,197,714 مجموع المطلوبات

 283,054,974,054 72,364,087,971 91,712,084,996 53,457,407,791 (2,789,351,994) 13,555,709,938 30,720,674,024 67,133,540,590 (43,099,179,262) الصافي

 - 283,054,974,054 210,690,886,083 118,978,801,087 65,521,393,296 68,310,745,290 54,755,035,352 24,034,361,328 (43,099,179,262) الصافي التراكمي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 33.5

 

  
عند الطلب إلى رقل من 

 المجموع بدون استحقاق ركثر من سنة رشهر وسنة 9بين  رشهر 9شهور و 6بين  رشهر 6رشهر و 3بين  رشهر 3بين شهر و بين ثمانية ريام وشهر ثمانية ريام

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 2021

 الموجودات 
         

 424,122,747,702 72,101,989,247 - - - - - - 352,020,758,455 نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 36,673,316,442 (70,775,788) - - - - - - 36,744,092,230 لدى المصارفوإيداعات ررصدة 

 122,230,266,117 - 51,848,566,144 2,766,872,702 3,131,860,460 12,573,129,624 7,681,223,929 2,764,324,783 41,464,288,475 تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 1,512,978,771 1,512,978,771 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 78,072,239,611 (1,091,085,552) 79,163,325,163 - - - - - - موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 26,985,603,817 26,985,603,817 - - - - - - - موجودات ثابتة

 685,854,208 685,854,208 - - - - - - - موجودات  ير ملموسة

 1,073,489,236 1,073,489,236 - - - - - - - حق استخدام ارصول

 6,560,933,651 4,524,510,515 - 2,286,445 - 798,700,517 763,996,955 200,291,718 271,147,501 موجودات رخرى

 697,917,429,555 105,722,564,454 131,011,891,307 2,769,159,147 3,131,860,460 13,371,830,141 8,445,220,884 2,964,616,501 430,500,286,661 مجموع الموجودات

           

          المطلوبات

 4,857,366,728 - - - - - - - 4,857,366,728 وداةت المصارف

 377,336,614,784 - - 10,288,840,000 1,454,838,880 43,932,854,103 5,965,044,698 514,858,503 315,180,178,600 وداةت العمالء

 20,124,602,248 20,124,602,248 - - - - - - - تنمينات نقدية

 1,057,932,943 1,057,932,943 - - - - - - - الدخلمخصم ضريبة 

 6,655,324,638 6,655,324,638 - - - - - - - مخصصات متنوعة

 1,006,032,681 1,006,032,681 - - - - - - - التزامات عقود االيجار

 6,798,273,541 6,524,643,266 - 42,909,150 14,295,690 164,199,351 34,990,448 2,762,758 14,472,878 مطلوبات رخرى

 417,836,147,563 35,368,535,776 - 10,331,749,150 1,469,134,570 44,097,053,454 6,000,035,146 517,621,261 320,052,018,206 مجموع المطلوبات

 280,081,281,992 70,354,028,678 131,011,891,307 (7,562,590,003) 1,662,725,890 (30,725,223,313) 2,445,185,738 2,446,995,240 110,448,268,455 الصافي

 - 280,081,281,992 209,727,253,314 78,715,362,007 86,277,952,010 84,615,226,120 115,340,449,433 112,895,263,695 110,448,268,455 الصافي التراكمي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33
 

 مخاطر الت غيل     33.6
 

بمسار تعرف بننها المخاطر الناتجة عن إدارة رعمال البنك ومهام  اليومية والتي يمكن رن يتعر  لها سواًء من داخل  كاحتيال داخلي رو رخطاء 
وسياسات العمل رو قصور بالتدريب للموظبين رو نتيجة مشاكل تقنيةال رو من خارج  كاالحتياالت الخارجية وارزمات االقتصادية والطبيعية 

 والسياسيةال باإلضافة إلى مخاطر عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير الدولية الناظمة للعمل المصرفي والمالي.  
 

ولمواجهة هاا النوع من المخاطر يقوم قسم المخاطر التشغيلية ضمن مديرية إدارة المخاطر برصد ومتابعة وتجميت وتصنيف ودراسة وتحليل 
يتعر  لها البنك بشكل يوميال وعلى رساس المشاهدة المباشرة وارنظمة المتخصصة بالك كتقييم المخاطر الااتي واالستبيانات هاب المخاطر التي 

ر الدورية إضافةً إلى دراسات م شرات اإلناار المبكر وارساس للتحوط للمخاطرال وكالك إصدار التقارير لمجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاط
منةً التوصيات الالزمة للتحوط من هاب المخاطر بننجح الطرق. ونشير إلى انتهاج البنك رسلوب الم شر ارساسي الحتساب المنبثقة عن  متض

 مخصصات المخاطر التشغيلية. 
 

  مخاطر األعمال     33.7
الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية االخطار  ومنها تنشن مخاطر ارعمال من عدة عوامل قد ت ثر على البنك رو قطاع البنوك بصبة عامةال

جراءات المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من الم شرات السلبية على نتاةق اعمال البنك. تقوم ادارة البنك بتقييم تلك المخاطر واتخاا اال
 المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتاةق االعمال والمركز المالي للبنك.

 
 استمرارية العمل وخطط الطوارئ إدارة 33.8

لغاية  يولي البنك موضوع إدارة استمرارية العمل رهمية كبيرة والك عن طريق التطوير والصيانة الدورية إلدارة استمرارية العمل في البنك
وآثارها على رعمال البنك ورنشطت ال  تطوير المرونة التنظيميةال حيث إن إدارة استمرارية العمل هي عملية إدارية شاملة تحدد التهديدات المحتملة

 حيث توفر هاب العملية إطار عمل لبناء المرونة التنظيمية التي تساعد على االستجابة البعالة التي تحمي مصالح كافة ارطراف اات الصلة
 وسمعة البنك وعالمت  التجارية.

 
اريوهات المتوقعة وتصميم وتطوير خطط االستجابة بشكل مستمر يحرم البنك على تحليل آثار ارعمال لتحديد ارعمال الحرجة وفق السين

بعين لمواجهة الكوارث والتهديدات التي قد يواجها بما يضمن إدارة ارزمات وضمان استمرارية العمل للمهام الحرجة بكباءة وفعالية مت ارخا 
 االعتبار معايير الصحة والسالمة العامة لكافة ارطراف اات الصلة. 

 
البنك وبشكل مستمر خطط استرجاع الخدمات والمنتجات وفق مراحل محددة تتناسب مت السيناريوهات المعدة بما يضمن استعادة كافة يطور 

الخدمات والمنتجات وبالجودة المعتمدة وفق رفضل القواعد والممارسات المعروفةال كما يحرم البنك على توفير كافة التجهيزات واآلليات 
تمرارية العملال بما فيها تنمين العمل من المنزل )عن بعد( للمهام الحرجة ووفق رفضل الممارسات المعروفة وبما يضمن رمن الالزمة إلدارة اس
 .وحماية المعلومات

 
 مخاطر االلتزام 33.9

ً بالتعليمات بالنسبة لمخاطر االلتزام يحرم البنك على تنبيا كافة رعمال  على مبدر االمتثال والتي تستند إلى رعلى المعايير  المهنية التزاما
 والمتطلبات الرقابية.
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات 34
 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة   

 دينار عراقي  دينار عراقي  دينار عراقي  2022

           

          الموجودات

 394,431,516,111  97,453,549,586  296,977,966,525  نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 45,930,303,849  (6,964,667)  45,937,268,516  لدى المصارف وإيداعاتررصدة 

 167,248,780,763  67,343,933,740  99,904,847,023  تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 
 

-  1,835,158,841  1,835,158,841 

 89,788,107,204  25,398,284,709   64,389,822,495  موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 27,572,390,397  27,572,390,397  -  موجودات ثابتة

 676,150,050  676,150,050  -  موجودات  ير ملموسة

 1,300,903,011  1,300,903,011  -  حق استخدام ارصول

 8,056,226,675  4,589,482,713  3,466,743,962  موجودات رخرى

 736,839,536,901  226,162,888,380  510,676,648,521  إجمالي الموجودات

        

       المطلوبات

 5,442,709,642  -  5,442,709,642  وداةت المصارف

 387,164,985,738  1,607,400,000  385,557,585,738  وداةت العمالء

 40,041,947,432  40,041,947,432  -  تنمينات نقدية

 2,252,671,738  2,252,671,738  -  مخصم ضريبة الدخل

 9,808,378,468  9,808,378,468  -  مخصصات متنوعة

 1,329,668,632  1,329,668,632  -  التزامات عقود االيجار

 7,744,201,197  7,046,649,143  697,552,054  مطلوبات رخرى

 453,784,562,847  62,086,715,413  391,697,847,434  إجمالي المطلوبات

 الصافي
 118,978,801,087  164,076,172,967  283,054,974,054 
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 )تتمة( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات 34
 

 اإلجمالي  سنة ركثرمن  سنة لغاية   

 عراقي دينار  عراقي دينار  عراقي دينار  2021

        

       الموجودات

 424,122,747,702  72,101,989,247  352,020,758,455  نقد وررصدة لدى البنك المركزي العراقي

 36,673,316,442  (70,775,788)  36,744,092,230  لدى المصارفوإيداعات ررصدة 

 122,230,266,117  51,848,566,144  70,381,699,973  تسهيالت اةتمانية مباشرة )بالصافي(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 
 

-  1,512,978,771  1,512,978,771 

 78,072,239,611  78,072,239,611  -  موجودات مالية بالتكلبة المطبنة

 26,985,603,817  26,985,603,817  -  موجودات ثابتة

 685,854,208  685,854,208  -  موجودات  ير ملموسة

 1,073,489,236  1,073,489,236  -  حق استخدام ارصول

 6,560,933,651  4,524,510,515  2,036,423,136  رخرىموجودات 

 697,917,429,555  236,734,455,761  461,182,973,794  إجمالي الموجودات

        

       المطلوبات

 4,857,366,728  -  4,857,366,728  وداةت المصارف

 377,336,614,784  -  377,336,614,784  وداةت العمالء

 20,124,602,248  20,124,602,248  -  نقديةتنمينات 

 1,057,932,943  1,057,932,943  -  مخصم ضريبة الدخل

 6,655,324,638  6,655,324,638  -  مخصصات متنوعة

 1,006,032,681  1,006,032,681  -  التزامات عقود االيجار

 6,798,273,541  6,524,643,266  273,630,275  مطلوبات رخرى

 417,836,147,563  35,368,535,776  382,467,611,787  إجمالي المطلوبات

 الصافي
 

78,715,362,007  201,365,919,985  280,081,281,992 
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 التحليل القطاعي 35

 

 حيث يتكون من خالل ثالثة قطاعات رةيسية هي:للمصرف يمثل قطاع رعمال المصرف القطاع الرةيسي 

 
 يشمل متابعة وداةت العمالء ارفراد وارعمال الصغيرة ومنحهم القرو  والديون وخدمات رخرى.التجزةة:      

 الشركات:    يشمل متابعة الوداةت والتسهيالت االةتمانية والخدمات المصرفية ارخرى الخاصة بالعمالء من الم سسات.
  اول والخزينة وإدارة رموال المصرف. الخزينة:      يشمل هاا القطاع تقديم خدمات التد

 
 بني عليها المصرف تقاريرب حول معلومات قطاعات ارعمال الرةيسية.يهاب القطاعات هي ارساس الاي 
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 التحليل القطاعي )تتمة( 35
 

 معلومات عن قطاعات أعمال المصرف 35.1
 

 فيما يلي معلومات عن قطاعات رعمال المصرف:

 
2022 2021  

 المجموع المجموع اخرى خزينة التجزئة وال ركات 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
      

 17,255,182,237 26,980,574,187 251,009,674 9,029,749,661 17,699,814,852 إجمالي الدخل التشغيلي

 2,341,219,860 200,000,000 200,000,000 - - استرداد مخصصات 

 19,596,402,097 27,180,574,187 451,009,674 9,029,749,661 17,699,814,852 نتاةق رعمال القطاع

 (10,420,577,492) (12,276,390,458) (12,276,390,458) - - مصاريف تشغيلية للقطاع

 9,175,824,605 14,904,183,729 (11,825,380,784) 9,029,749,661 17,699,814,852 الربح )الخسارة( قبل الضريبة 

 (1,057,932,943) (2,252,671,738) (2,252,671,738) - - الضراةبمصروف 

 8,117,891,662 12,651,511,991 (14,078,052,522) 9,029,749,661 17,699,814,852 صافي ربح )خسارة( السنة

      

 2022 2021  

 المجموع المجموع اخرى خزينة التجزئة وال ركات 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي 
      

 662,611,548,643 699,233,866,768 - 272,026,933,598 427,206,933,170 موجودات القطاع

 - - - 259,958,152,407 (259,958,152,407) استبعاد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات

 35,305,880,912 37,605,670,133 37,605,670,133 - - موجودات  ير موزعة على القطاعات

 697,917,429,555 736,839,536,901 37,605,670,133 531,985,086,005 167,248,780,763 مجموع الموجودات

      

 402,318,583,760 432,649,642,812 - 5,442,709,642 427,206,933,170 مطلوبات القطاع

 15,517,563,803 21,134,920,035 21,134,920,035 - - مطلوبات  ير موزعة على القطاعات

 417,836,147,563 453,784,562,847 21,134,920,035 5,442,709,642 427,206,933,170 مجموع المطلوبات
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 التحليل القطاعي 35
 
 معلومات التوزيع الجغرافي   35.2

 
التي تمثل ارعمال المحلية وال يوجد  العراقيةنشاطات  بشكل رةيسي في الجمهورية  المصرف. يمارس المصرفيمثل هاا القطاع التوزيت الجغرافي رعمال 

 لدي  فروع خارجية.
 

 ومصاريب  الررسمالية حسب القطاع الجغرافي: المصرففيما يلي توزيت ايرادات وموجودات 
 

 
 

 قياس القيمة العادلة 36
 

متعاملين في  إن القيمة العادلة هي السـعر الاي سيتم استالم  عند بيت موجودات ما رو ســـدادب عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين
 للبنكفاةدة والتي يمكن الســـوق بتاريا القياس في السـوق الرةيسي للموجودات رو المطلوباتال رو في حالة عدم وجود الســوق الرةيسيال في ركثر ارسواق 

 الوصــول إليها في الك التاريا. إن القيمة العادلة اللتزام تعكس مخاطر عدم ارداء.
 

 تحديد القيم العادلة والهيكل الهرمي للقيم العادلة
 الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية: البنكستخدم ي
 

 المتداولة في ارسواق المالية النشطة لنبس ارداة )بدون تعديل(؛المستوى ارول: ارسعار 
 

يانات : ارسعار المتداولة في ارسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة رو طرق تقييم رخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق ب2المستوى 
 السوق القابلة للمالحظة.

 
 .ز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق: طرق تقييم ال ترتك3المستوى 

 
 
 
 
 

 المجموع  خارج العراق  داخل العراق   

 عراقي دينار  عراقي دينار  عراقي دينار  
 2022       

 26,980,574,187  2,116,234,903  24,864,339,284  الدخل الت غيلي إجمالي

 1,688,603,630  -  1,688,603,630  رأسمالية  مصــاريف

       

2021       

 17,255,182,237  1,689,280,243  15,565,901,994   الدخل التشغيلي إجمالي

 2,735,469,585  -  2,735,469,585  ررسمالية  مصــاريف
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 رأس المال كفاية 37
 

رة بموجب يحافظ المصرف على ررس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم رنشطت  المختلبة. يتم مراقبة مدى كباية ررس المال من خالل النسب الصاد
 مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل البنك المركزي العراقي. 

 
في احتساب نسبة كباية ررس المالال حيث رصبحت هاب النسب واجبة التطبيق خالل  3ال اعتمد البنك المركزي العراقي تطبيق معيار بازل 2020خالل عام 

 ال وبناء على الك تمت التغييرات في السياسات واللواةح للمصرفال وارساليب المستخدمة إلدارة ررس المال. 2020عام 
 

 ية ررس مال  ويجري تعديالت علي  في ضوء التغيرات التي تطرر على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في رنشطت .يدير المصرف هيكل
 

 س المال كما يلي:أتم احتساب نسبة كفاية ر

 2022 2021 

 دينار عراقي  دينار عراقي  

   بنود رأس المال األساسي:
   ارموال الخاصة ارساسية:

  250,000,000,000  250,000,000,000 والمدفوع ب  ررس المال المكتتب
  9,249,016,404  9,881,592,004 احتياطي الزامي 

  12,340,663,609  14,359,600,000 ررباح مدورة 

 (685,854,208)  (676,150,050) موجودات  ير ملموسة

 270,903,825,805 273,565,041,954 رأس المال األساسي

   المساعد:ررس المال 
المصنبة ضمن المرحلة  الم ونات المكونة لقاء الخساةر االةتمانية المتوقعة للتعرضات

% من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 1.25ارولى والثانية بما ال يزيد عن 
)*( 2,528,664,595 2,196,021,209 

 273,099,847,014 276,093,706,549 إجمالي القاعدة الرأسمالية

   
 175,681,696,757 202,293,167,606 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 37,738,099,954  45,908,989,351 مخاطر السوق

 31,144,860,160  36,970,691,689 المخاطر الت غيلية

 244,564,656,871  285,172,848,646 المجموع

   
   111.67%   %95.93 نسبة كباية ررس المال )%(

   110.77%   %96.82 كباية ررس المال ارساسي )%(نسبة 
 

الخاصة المساندة على )*( يتم االعتراف بالم ونات المكونة لقاء الخساةر االةتمانية المتوقعة للتعرضات المصنبة ضمن المرحلة ارولى والثانية ضمن ارموال 
 % من الموجودات المرجحة بمخاطر االةتمان. 1.25رال تتجاوز قيمة الم ونات المعترف بها ضمن هاب ارموالال ما نسبت  
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% من 4على توزيت ررباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة  2022حزيران  8ش.م.خ المنعقدة بتاريا  –وافقت الهيةة العامة لمصرف المنصورلالستثمار 
تشرين  9 مليار دينار عراقيال قام المصرف بالحصول على موافقة البنك المركزي العراقي وتمت عملية التوزيت بتاريا 10ررس مال المصرف تمثل مبلغ 

 . 2022ارول 
س مال المصرف والاي يمثل ر% من ر6توزيت ررباح نقدية بنسبة  2021حزيران  24المنعقد بتاريا صرف في اجتماعها السنوي قررت الهيةة العامة للم

 .2021ال حيث تمت عملية التوزيت بنهاية عام د الحصول على الموافقات الالزمةدينار عراقي والك بع مليار 15مبلغ 
 

 الدعاوي القضائية 39
 

يعتبر التقاضي شاةت في القطاع المصرفيال لدى البنك سياسات واجراءات رنشةت للتعامل مت مثل هاب الدعاوي القضاةيةال حيث رن نظراً لطبيعة ارعمال 
ها إجراءات إدارة البنك تقوم باتخاا كل ما يلزم لتحصيل رموال البنك. لالك يكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعيها بع  الحاالت التي استنبات في

إلى حل تباوضيال وعلي  ف ن البنك رقام العديد من الدعاوى القضاةية على بع  المدينين بهدف تحصيل الديون المتعثرة. من جهة رخرى قام  التوصل
 بع  المدينين برفت دعاوى تخاصم رخرى رسباب مختلبة.

ضاياال يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانونية حول وضت الدعاوي في كال الحالتين ف ن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي يتم اتباعها لتقييم تلك الق
 زب المالي.القضاةيةال وإاا وجد توقت لخسارة يمكن تحديد قيمتهاال يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدعاوى القضاةية على مرك
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قرب  –السليمانية: شارع سالم 
 شركة آسيا سيل
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