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 مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل  

 

ت عراقية  خاصة  مساهمة  االسالمية  شركة  الصيرفة  خدمات  الشريعة  قدم  بأحكام  التزاما 

السمحاء  وهي  ورقابة    بأشرافو  ،االسالمية  القطاعية  المركزي  الجهة   العراقي، البنك 

، وقانون المصارف  2004( لسنة  94وتخضع جميع أنشطتها ألحكام قانون المصارف رقم )

لسنة  43)رقم  االسالمية   رقموقانون    ،2015(  لسنة  21)  الشـــركات    المعدل،  1997( 

واللوائح والمبادئ    ،2015( لسنة  39وقانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم )

   العراقي.التوجيهية والتعليمات واألوامر الصادرة عن البنك المركزي 

تأسس المصرف كشركة تحويل مالي بموجب إجازة التأسيس المرقمة   - تأسيس المصرف :

   .( مليون دينار500) ركات وبرأسمال وقدره  ( والصادرة عن دائرة تسجيل الش8213)م.ش.

 . ا مليار دينار عراقي ال غيره 250  - :رأس المال المدفوع 

تحول نشاطه من شركة تحويل مالي الى مصرف إسالمي بموجب كتاب البنك المركزي   

 . 5/3/2017في   9/3/3230العراقي 

  

24/ بناية 19/ ز101العنوان: بغداد/ السعدون/ م  

 rib@rib.iqالبريد االلكتروني : 

 www.rib.iqالموقع االلكتروني :  
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 رؤيــتنا 

 

التميز في الصيرفة اإلسالمية من خالل اصالتنا 

وتطورنا ومثابرتنا في تقديم الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية. 
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 رسالتنا 

  

االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء لخدمة مصلحة  -1

 المجتمع وتطوير البنية التحتية لالقتصاد العراقي. 

 

السعي في تطوير الخدمة المصرفية من خالل تقنيات متطورة    -2

المركزي  البنك  وتعليمات  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  اطر  ضمن 

 العراقي ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
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 تطلعاتنا المستقبلية

تفعيل نشاط الصيرفة اإلسالمية عن طريق تمويل المشاريع من خالل    -1

 المضاربات والمرابحات وصيغ التمويل اإلسالمي المعتمدة.

مبد  -2 تنفيذ  لغرض  القطر  داخل  للمصرف  فروع  شبكة  الشمول    أنشر 

 المالي.

تحفيز الودائع االدخارية والتأكيد على التعامل اإلسالمي لتحقيق عوائد    -3

 متميزة للمدخرين. 

 السعي للمساهمة في المشاريع المتوسطة والصغيرة. -4

التعامل    - 5 سياسة  نشر  مع  الرواتب  توطين  في  المساهمة  الى  السعي 

 المجاورة. ببطاقات الدفع االلكتروني اسوة بالدول  
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 اهدافنا االستراتيجية 

توظيف الموارد المالية المتاحة بأفضل طريقة تحقق أعلى العوائد واألرباح مقارنة مع   ❖

 المخاطر الناجمة عن العمليات المصرفية. 

نشر الخدمات المصرفية لغرض الوصول الى الزبائن والتواصل معهم من خالل توسيع   ❖

 وأجهزة الصراف اآللي.شبكة الفروع والمكاتب  

العمل على جذب الودائع واألموال من المؤسسات واألفراد وتحقيق معدالت نمو مستمرة   ❖

 فيها. 

يقدمها   ❖ التي  والمنتجات  الخدمات  في  الجودة  ومستويات  معايير  أعلى  لتطبيق  السعي 

 المصرف.

لصادرة عن  لمحاسبية والضوابط الشرعية ومعايير الضبط والمراجعة ااااللتزام بالمعايير ❖

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية والجهات االخرى ذات العالقة  

مع القوانين والنظم المعتمدة وطنيا، ودعم العمل المشترك لتطوير هذه    ضبما ال يتعار 

 المعايير. 

اتباع أفضل الممارسات السائدة في الصناعة المصرفية لكي يكون المصرف رائدا وقدوة   ❖

 هذا المجال وألجل رفع مستويات األداء ورضا المتعاملين مع المصرف. في

والتمويل   ❖ االستثمار  صيغ  في  التوسع  خالل  من  المصرفية  الخدمات  في  الشمولية 

 والخدمات والمنتجات المصرفية.

الشريعة   ❖ مع  متوافقة  مصرفية  وحلول  وخدمات  منتجات  وتطوير  تصميم  على  العمل 

 االسالمية وعالية الجودة.

فيها   ❖ الحاصلة  التطويرات  ومواكبة  المتقدمة  مصرفية  تكنلوجيا  استخدامات  توظيف 

 . يةباستمرار لتأمين انجاز الخدمات المصرفية بكفاءة وفعال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الى / السادة مساهمي مصرف الراجح اإلسالمي )ش. م. خ(                                         

 الهيئة العامة  اجتماعم/ دعوة 

المعدل   1997( لسنة 21( من قانون الشركات رقم ) 87و  88استنادا الى أحكام المادتين )

 2020وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلسته رقم ) (   المؤرخة في     /     /

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مقر ادارة مصرف الراجح  

االسالمي في منطقة السعدون في تمام الساعة )  ( من صباح يوم                 الموافق    

الزمان    2020/      / الى نفس  يؤجل االجتماع  القانوني  النصاب  وفي حالة عدم حصول 

 - للنظر في فقرات جدول االعمال المدرج أدناه:  االسبوع التاليوالمكان من 

في   -1 المنتهية  المالية  للسنة  المصرف  أعمال  حول  االدارة  مجلس  تقرير  مناقشة 

 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.  2020/ 12/ 31

مراقب -2 تقرير  ا   يمناقشة  للسنة  والبيانات  العامة  بالميزانية  الخاص  لمالية  الحسابات 

 والمصادقة عليه.  31/12/2020المنتهية في 

في   -3 المنتهية  المالية  للسنة  الختامية  الحسابات  والمصادقة    2020/ 31/12مناقشة 

 . عليها

  31/12/2020االطالع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في   -4

 واتخاذ االجراءات المناسبة بشأنها. 

 2020/ 31/12يئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في االطالع على تقرير اله -5

لعام   -6 الحسابات  مراقبي  تعيين  على  ضوابط   2021الموافقة  وفق  أجورهم  وتحديد 

 مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. 

المالية   -7 للسنة  مكافأتهم  وتحديد  االدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  السادة  ذمة  ابراء 

2020 . 

راجين تفضلكم بالحضور أو انابة أو وكالة الغير بموجب صك االنابة او الغير بموجب  

( من القانون الشركات رقم 91وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة )

 المعدل.  1997لسنة  21

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.                  

                                                                                                              

 عقيل كاظم عبد اللطيف                                                                      

 رئيس مجلس االدارة                                                           

 



 
 

9 
 

 

 

 

 كلمة السيد رئيس مجلس االدارة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 حضرات السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون  

 حضرات الضيوف الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

 

يسرني ويسعدني أن أتقدم اليكم جميعا  باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس             

لبيتكم دعوتنا  االدارة واخوانكم منتسبي المصرف بأرق وأسمى أيات الترحيب والتقدير لت

لحضور هذا االجتماع الذي سيتضمن مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية 

، فكما تعلمون أن مصرفنا قد تحول نشاطه من )شركة تحويل    31/12/2020المنتهية في  

  ) الى ) مصرف اسالمي  بموجب كتابهم  مالي(  العراقي  المركزي  البنك  حسب موافقة 

وكذلك موافقة دائرة تسجيل الشركات ، وقد تمت   5/3/2017( في  9/3/3230المرقم ) 

مليار دينار ( مستغال جميع الطاقات   100مليار دينار  الى    60زيادة رأس المال من )

من منافسة   -وخالل فترة زمنية وجيزة   -والخبرات والكفاءات األمر الذي ساعده ومكنه  

النشاطات المصرفي  ة حتى تمكن مرة أخرى من زيادة   المصارف االخرى في ممارسة 

 مليار دينار( بفضل هللا تعالى وجهود العاملين  .  250رأس المال الى ) 

 

 أيها االخوة ... أيتها األخوات .. 

 

قد تالحظون ان االرباح والنتائج لهذه السنة قد اختلفت اختالفا جوهريا عن نتائج السنوات  

التي   كورونا  جائحة  بسبب   وذلك  عام  السابقة  العالم  كوباء     2020فاجأت   وانتشرت 

عالمي سبب ركودا اقتصاديا  بارزا في  العالم أجمع وخاصة في القطاع الخاص ومن  

 ضمنه نشاط المصارف. 

 

وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

قبل لجنة مشكلة من المتخصصين بالمصرف   ( ، حيث تم اعتماد منهجية مدروسة من9)

لهذا الغرض مع بيان االثر المتوقع من خالل تطبيق هذا المعيار بحيث ادى الى وضع  

حيث بلغ   تحوطات ائتمانية نقدية ، باالضافة الى التحوطات على الموجودات االخرى ،  
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نار  ،  ( خمسة عشر مليار دي  15اجمالي مبلغ المخصص والمحتسب على المصاريف )  

 االمر الذي اثر على صافي االرباح للمصرف بشكل عام. 

( تسعة مليارات دينار ، بينما بلغ اجمالي  9مبلغ الـ )  كما قارب اجمالي االيرادت المتحققة

 . دينار  ( تسعة عشر مليار  19المصروفات مبلغا قدره  ) 

 

 أيها االخوة ... ايتها االخوات ... 

 

المصرفية ومنذ مباشرتنا العمل المصرفي هي دعم عمليات االستثمار  لقد كانت سياستنا  

وفق أحكام الشريعة االسالمية  والمساهمة الجادة في تنفيذ المشاريع التي تخدم مجتمعنا  

من جهة وفي استقطاب الطاقات الشبابية وتوظيفهم  من جهة اخرى ، وكذلك في توفير  

المصر  العمل  وحجم  يتناسب  وبما  العمل  اداء فرص  وتطوير  تحسين  على  والعمل  في 

العاملين  من خالل مشاركتهم في دورات تدريبية وتطويرية وورشات عمل متخصصة  

 داخل وخارج العراق. 

 

 

وفي الختام أود ان أسجل شكري وتقديري الى ادارة المصرف التنفيذية والكادر المتقدم  

مصرفنا العزيز... وكذلك أوجه  وكافة المنتسبين لجهودهم المتميزة في دفع عجلة التقدم ل

وتوجيهاتهم   لدعمهم  العراقي  المركزي  البنك  في  السادة  الكبيرالى  وامتناني  تقديري 

 وارشاداتهم المستمرة . 

كما اكرر شكري للسادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات والسادة مراقبي الحسابات واالخوة  

همين وزبائن المصرف لما  في رابطة المصارف العراقية والشكر موصول للسادة المسا

 قدموه جميعا من تعاون وبذل الجهود الطيبة  لتنفيذ سياسة المصرف وتحقيق أهدافه.... 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....         

 

 

                                                                                                                                                                     

 عقيل كاظم عبد اللطيف 

 رئيس مجلس االدارة                                                                          
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 الهيكل التنظيمي الخاص بالمصرف: -:  اوال
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 - :تقرير مجلس االدارة: ثانيا

 :تأسيس المصرف   •

( والصادرة عن دائرة 8213)م.شتأسس المصرف كشركة تحويل مالي بموجب اجازة التأسيس المرقمة  

 . ا( مليون دينار ال غيره500تسجيل الشركات وبرأسمال وقدره )

( مليار دينار بموجب  60تحول نشاطه من شركة تحويل مالي الى مصرف اسالمي وبرأسمال وقدره ) 

  2017/ 3/ 5والمؤرخ في  9/3/3230كتاب البنك المركزي العراقي بمنح مصرفنا الرخصة النهائية المرقم  

ح للتحويل ــــودائرة مسجل الشركات بتعديل المادة اوال من عقد الشركة بتعديل اسم الشركة من شركة الراج

المالي )ش. خ( الى شركة مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل )ش. خ( وبموجب كتابهم المرقم  

     2018/ 8/2والمؤرخ  4076

بناية  - 91ز–  101السعدون م-في مقره الكائن في بغداد   6/2017/ 6ة عامة يوم  ر وتمت مباشرة مصرفنا كأدا

24 . 

 

 : مجلس االدارة •

تنتخبهم الهيئة    تياطتكون المجلس من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احيو  المصرفة في  يهو السلطة الرئيس

والمهارات يو  للمصرف.العامة   والمهنية  العملية  الخبرة  في  التنوع  اإلدارة  مجلس  تشكيل  في  راعي 

أغلبية األعضاء من غير    كونيوأن يضم المجلس أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين على أن    المتخصصة،

االستراتيجية  ي و  التنفيذيين. التوجهات  تحديد  ومسؤولياته  أدواره  ضمن  المجلس  ورسم    للمصرف،تولى 

واتخاذ   ومساءلتها،ومراقبة أداء اإلدارة التنفيذية    المصرف، وضمان الكفاءة والفاعلية في أعمال    السياسات 

العامة للمصرف والحفاظ على القيم الجوهرية    ةوتعزيز الصور  صالحياته،القرارات االستراتيجية ضمن  

يحرص  واألداء،  لتعزز    واتخاذ القرارات بشأن اإلجراءات التصحيحية المطلوبة  ورسالته، ياهيذ رؤ له وتنف 

( اجتماعات في السنة بحضور جميع  6مجلس االدارة على عقد االجتماعات بشكل دوري بما ال يقل عن ) 

   . اعضاء المجلس لمناقشة التقارير ومتابعة اداء العمل
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 االعضاء االصليين  •

 ت
 المؤهالت والخبرات العنوان االسم 

مقدار المساهمة في  

 % راس المال

1 

 رئيس مجلس االدارة  عقيل كاظم عبد اللطيف 

 التحصيل العلمي/بكالوريوس هندسة

خبرة في االعمال التجارية والمالية وعمل في 

 عدة شركات للتحويل المالي والصيرفة. 

 

9.9 

2 

 ن علي يعالء حس
نائب رئيس مجلس  

 االدارة

التحصيل العلمي/بكالوريوس اداب وحاصل على  

 قانون. شهادة بكالوريوس 

 

9.88 

3 

 عضو طه ياسين حمد 

 التحصيل العلمي/ماجستيرطب اسنان  

لديه خبرة في االعمال التجارية والمالية و رئيس  

 مجلس ادارة شركة الراجح للتمويل المالي. 

 

9.9 

4 

 عضو ابتسام عبد هللا صالح 

 التحصيل العلمي/ بكالوريوس ادارة اعمال.

لمدة عشر خبرة في مجال العمل المصرفي 

 سنوات في مصرف بابل. 

 

0,000001 

5 

 المدير المفوض   محمد عبد اللطيف علي

 التحصيل العلمي/بكالوريوس قانون

خبرة في االعمال المصرفية والتجارية إلكثر من 

عشر سنوات،عمل في مصرف بابل وشركة 

 الضباب للصيرفة.

 

9.9 

 االعضاء االحتياط  •

 ت
 والخبراتالمؤهالت  العنوان االسم 

مقدار المساهمة في  

 % راس المال

1 

 عضو نوار ناهض محمد 
 التحصيل العلمي/بكالوريوس قانون.

عمل في شركة المدائن للصيرفة لمدة عشر  

 سنوات.

0,000001 

2 

 عضو ندى جبار عبد الحسين 
 التحصيل العلمي/بكالوريوس ادارة اعمال.

جة محاسب في خبرة لمدة عشر سنوات بدر 

.اللقاء  للصيرفةشركة   

 

0,000001 
 

3 

 عضو لمياء فرحان عبد السادة 
 التحصيل العلمي/ماجستير علوم ادارة اعمال.

جة محاسب في خبرة إلكثر من عشر سنوات بدر 

ة. شركة الكواكب للصيرف   

 

0,000001 

4 

 عضو خالد جميل سلطان 
 التحصيل العلمي/بكالوريوس ادارة اعمال.

المدائن للصيرفة إلكثر من عشر عمل في شركة 

 سنوات.

 

0,000001 

5 

 عضو فالح اشهاب عطوان 
 التحصيل العلمي بكالوريوس قانون.

عمل في شركة سومر للصيرفة لمدة عشر 

 سنوات.

 

0,000001 
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   التنفيذية:المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة  اناللج •

إلشراف على سير المهام األساسية  في االمجلس ان اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة تسعى بالتعاون مع 

حيث توفر هذه اللجان طرقا منظمة ومركزة لبلوغ أهداف المصرف  والقرارات،وتسهيل انسيابية العمل 

مهام  بيان لجزء من ادناه المصرف, وفي  اءهم مسيرة األد توإطارا مناسبا لتناول القضايا التي 

 مجلس االدارة :قبل لجان والصالحيات المفوضة لهم والمصادق عليها من تلك اومسؤوليات  

 دورية وتقديم التقارير والتوصيات عن نتائج اعمالها الى المجلس.الجتماعات االعقد  •

 الحصول على االستشارات والدعم الفني من داخل وخارج المصرف. تمكينها من •

ا وابداء المالحظات الخاصة باالقسام المرتبطة به السياسات واالجراءات والستراتيجيات  مراجعة •

 وايجاد المعالجات المناسبة أن تطلب ذلك.

ة والسنوية المعتمدة ومراجعة الخطط يقياس مدى تحقيق المصرف الهدافه وفق الخطة الستراتيج •

 تنفيذها. المقدمة من االقسام التابعة للجان ومدى 

االطالع على ملحق رقم )أ( من دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف الذي يوضح تفاصيل  •

 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة والمهام والصالحيات المناطة اليهم. 

الصادر عن البنك المركزي  للمصارف(الحوكمة المؤسسية  )دليلوتنفيذا ألحكام القسم الرابع من  

  :ة عن مجلس اإلدارة فقد قام المصرف بتشكيل اللجان التالية المنبثق العراقي،

   لجنة التدقيق  -1

 رئيس اللجنة –ابتسام عبد هللا صالح  ❖

 عضو  –طه ياسين حمد  ❖

 عضو  –عالء حسين علي  ❖

 مقرر اللجنة  – معاون المدير المالي  ❖

 لجنة الترشيح والمكافآت  -2

 رئيس اللجنة   –طه ياسين حمد  ❖

 عضو –ابتسام عبد هللا صالح  ❖

 عضو  –عالء حسين علي  ❖

 مقرر اللجنة   –امين سر مجلس االدارة  ❖

 لجنة ادارة المخاطر -3

 رئيس اللجنة –ابتسام عبد هللا صالح  ❖

 عضو –عقيل كاظم عبد اللطيف  ❖

 عضو  –عالء حسين علي  ❖

 مقرر اللجنة  –مراقب االمتثال  ❖

 لجنة االستثمار والتمويل  -4

 رئيس اللجنة–عقيل كاظم عبد اللطيف  ❖

 عضو -طه ياسين حمد ❖

 عضو –عالء حسين علي  ❖
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 مقرر اللجنة  – المدير المالي ❖

 

 

 

 الخارجيون:لمدققون ا •

وفقا  و  امجازخارجي   تدقيقيتم تدقيق حسابات المصرف وبياناته المالية بصورة مشتركة من قبل مكتبي  

  العراق.لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في 

 

   المساهمين:حقوق  •

الممنوحة لهم بموجب القانون ودليل الحوكمة  ه ومساهمييحرص مجلس إدارة المصرف على ضمان حقوق   

فقد ضمن المصرف في دليل    للمصرف،المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي والنظام الداخلي  

و االرشادات  فيها  تحدد  سياسة  به  الخاص  الفالحوكمة  العالقات  تعزز  التي  المصرف  اعالمعايير  بين  لة 

بما في ذلك ضمان الوصول للمعلومات    وسائل،فة من خالل عدة  وذلك عبر قنوات اتصال شفا  والمساهمين،

 منتظم. التي يحتاجها المساهمون في الوقت المناسب وبشكل 

قة التي  يعمل المصرف على االلتزام الدقيق بمتطلبات اإلفصاح والشفافية مع المساهمين فيما يخص الطر يو 

 .المصالحوتضارب  المصرف،يعمل بها 

المصرف بالتواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح االخرين عن طريق نشر أحدث إضافة الى ذلك يهتم  

 المعلومات المتعلقة بعالقات االستثمار بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية واالمور األخرى. 

 

 الحوكمة : ثالثا :  

من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادر عن البنك   (23)و    (6)ر تنفيذا للمادتين  يلقد أعد هذا التقر

ر خاص  يبإعداد تقر  السنوي،ره  يضمن تقر   المصرف،والذي تضمن قيام    ،2018المركزي العراقي في عام  

 الحوكمة. 
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 للحوكمة:السياسات العامة  •

تساهم   بيئة داخلية سليمةز ييقصد بالسياسات العامة للحوكمة تلك السياسات التي ينتهجها المصرف لتعز

 الخصوص: وقد اعتمد المصرف السياسات التالية بهذا  الحوكمة،تحقيق أهداف ومبادئ في 

 • سياسة إدارة األداء 

 المستمر.والتعليم  سياسة التوجيه• 

   السليم.•  سياسة العناية المهنية واالجتهاد 

 المصالح  )تضارب(تعارض  سياسة• 

 واألخالقي.• سياسة السلوك المهني  

   االجتماعية.•  سياسة المسؤولية 

  المعرفة.• سياسة إدارة 

 • سياسة تعاقب األجيال  

 المصالح.•  سياسة التواصل مع أصحاب 

  األرباح.سياسة توزع •  

 .اإلدارة مجلس• سياسة مكافآت أعضاء 

 المصرف: هيكل ومبادئ الحوكمة في   •

التعر  المؤسسية،الحوكمة    إليه  يحسب  الدليل المشار  هي مجموعة األنظمة الشاملة    أعاله، ف الوارد في 

المصالح   وأصحاب  األسهم  وحملة  للمصرف  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  العالقات  تحدد  التي 

والذي   أنشطته،راقب  يقه يوجه مجلس اإلدارة المصرف ويالحوكمة النظام الذي عن طر  ت وتناول  األخرى،

 :على يؤثر 

 المصرف. ةحديد استراتيجي ت .أ

 إدارة منظومة المخاطر للمصرف. .ب 

 اعمال وانشطة المصرف.  .ت 

التوازن بين االلتزام بالمسؤولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين واخذ مصلحة أصحاب  .ث 

 المصالح األخرى في الحسبان.

 اإلفصاح والشفافية. نين والتعليمات والضوابط السارية وممارسات امتثال المصرف للقوا  .ج
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 - الموارد البشرية: -: رابعا 

أتاحت ادارة المصرف ضمن سياسة مجلس االدارة الفرص الوظيفية لشرائح  -الرواتب واالجور:   -1

عام   نهاية  في  العاملين  عدد  بلغ  حيث  المجتمع  الرواتب 67)   2020من  مبلغ  أجمالي  وبلغ   )

 ( مليون دينار عن مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي . 71(مليون دينار ومنها مبلغ )847)

أسماء وعناوين كوادر المصرف الذين تقاضوا أعلى دخل -أسماء وعناوين كوادر المصرف:   -2

 . 2020سنوي خالل عام 

 

 

2019أسماء وعناوين أعلى دخل سنوي خالل عام                              

       

 ت  االسم العنوان الوظيفي 
- 1 محمد عبد اللطيف علي  المدير المفوض   

عطا هللاحسام شاكر  معاون المدير المفوض   2 -  

مدير الشؤون المالية  

 واالدارية 

- 3 بسام صباح رحمه   

- 4 وسن كامل زغير  المدير المالي  
االئتمان مدير  - 5 هديل عبد هللا دحام    

مدير االبالغ عن  غسل  

 االموال 

- 6 رشيد عواد سعيد   

 

 

 

بالدورات (موظف  63) وعددهم  قامت أدارة المصرف بأشراك الموظفين    - :  الدورات التدريبية  -3

داخل   المقامة  العمل  متكامل    العراقوورش  برنامج  الى وضع  االداء اضافة  كفاءة  تطوير  بهدف 

لتطوير المهارات المهنية للموظفين في قاعة محاضرات المصرف حيث شارك فيها كافة الموظفين  

د  )وبعـــــــــــدد  و)40ورات  دورة  عمل  2(  ورشة  المشاركون    2020عام  ل (  خاللها  تلقى  حيث 

الموال وتمويل االرهاب وكذلك في ادارة المخاطر موضوعات متخصصة في آليات مكافحة غسل ا 

العراقي  المركزي  البنك  التي يصدرها  المصرفية  والتعليمات  للقوانين  االمتثال  ومنهج  المصرفية 

 والجهات ذات العالقة بالعمل المصرفي  . 
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 - نتائج اعمال المصرف :خامسا : 

 - البيانات المالية: •
   - أجمالي االيرادات والمصروفات : -1

  31/12/2020بلغت ايرادات المصرف للسنة المالية المنتهية في    -  -االيرادات : -أ

 -   ( مليون دينار موزعة كاالتي:8.836)

 المبالغ بالمليون دينار                                                                    
 نسبة النمو  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهمية النسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 
 %(  5,35) % 70,49 5,158 % 0,55 4,882 الدخل من التمويل االسالمي 
أيراد وعموالت العمليات 

 المصرفية
343 0,04 % 1,507 20,51 % (0.77)% 

 453,5 % 8,92 645 % 0,41 3.604 أيراد بيع وشراء العمالت
ايراد العمليات المصرفية  

 االخرى
6 0.001  % 6 0.08 % 0% 

 20,73 %100 7,317 % 100 8.836 االجمالي
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 31/12/2020بلغت المصاريف للسنة المالية المنتهية في -المصروفات:   - ب

  - ( مليون دينار موزعة وكما يلي: 19,117مبلغ )
 المبالغ بالمليون دينار                                                                                                                      

 نسبة النمو  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهمية النسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 
 % 18,11 % 19 718 %9 848 الرواتب ومافي حكمه

 % 1506 % 25 943 % 57 15,145 مصروفات العمليات المصرفية 
 % 2,54 % 23 828 %9 849 مصاريف عمومية وادارية 

 % 81,22 % 27 1,001 % 20 1,814 االستهالكات
 % 97,01 %6 234 %5 461 مصاريف أخرى 

 % 413,35 % 100 3,724 % 100 19,117 االجمالي

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

الدخل من التمويل 
االسالمي

أيراد وعموالت 
العمليات المصرفية

أيراد بيع وشراء 
العمالت

ايراد العمليات 
المصرفية االخرى

االيرادات

2020 2019
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 - النقد وما في حكمه:  -1

 - في الصندوق:  النقد-أ 

بلغ أجمالي حجم النقدية في الصندوق بالدينار العراقي والدوالر االمريكي المقيم بالدينار  

 - ( مليون دينار وكما موضح ادناه :18,862) العراقي هو 
          المبالغ بالمليون دينار                                                                    

 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهميةالنسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 
 %(24,14) % 0,14 29 % 0.12 22 دينار   –نقد في الصراف االلي 

 %(61,32) %  96,56 20,043 % 41,10 7,754 دينار   –نقد في خزائن المصرف 
دوالر  –نقد في خزائن المصرف 

 امريكي 
11,086 58,78 % 686 3,3% 1516,03 % 

 ( %9,13) % 100 20,758 % 100 18,862 االجمالي

الرواتب ومافي حكمه مصروفات العمليات 
المصرفية

مصاريف عمومية 
وادارية

االستهالكات مصاريف أخرى

2019-2020مقارنة المصروفات بين عامي 

2020 2019
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البنك   - ب العراقي:  أرصدة  العراقي      -المركزي  المركزي  البنك  أرصدة  أجمالي  بلغ 

الجدول  5( مليون دينار وكما مبين في ايضاح رقم )14,008) ( وكما موضح في 

 -ادناه :
          المبالغ بالمليون دينار 

 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهمية لنسبية  الرصيد  النسبية االهمية  الرصيد 
 % 22,29 % 3,77 2,077 % 18,13 2,540 دينار عراقي –حسابات جارية  
 (%94) % 20,9 11,467 % 4,91 688 دوالر امريكي   –حسابات جارية 

 (%87,03) % 71,4 39,175 % 36,27 5,081 دينار   –تأمينات مزاد العملة 
 % 100  0 % 27,09 3,795 الحواالت واالعتمادات المستندية 

  –احتياطي خطابات الضمان 

 دينار  
1,205 8,6% 1,591 2,9% (24,26%) 

 (3,96%) %1 556 % 3,81 534 دينار   –االحتياطي االلزامي 
دوالر  –االحتياطي االلزامي 

 امريكي 
165 1,19 % 17 0.03 % 870,59 % 

 (%74,48) % 100 54,883 % 100 14,008 االجمالي

 

 

 

 

 

 

 ج : أرصدة ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية :  

 ( مليون دينار  8,650بلغ أجمالي أرصدة المصارف المحلية بلغ ) •

( مليون    37,891ارصدة المصارف الخارجية فقد بلغت بالدينار العراقي المقيم ) •

 دينار . 

( عن حسابنا لدى مصرف 9وبموجب معيار رقم )  مخصصمبلغ    أحتسابتم   •

(  5( مليون دينار وتم توزيعه على )562)  مخصصبابل حيث بلغ اجمالي مبلغ ال

وبذلك يكون رصيد المخصص    ( مليون دينار للسنة الواحدة112سنوات وبمبلغ )

 . ( مليون دينار224المتراكم )
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 - أس المال واالحتياطيات:  ر -2

( مليون دينار والجدول والرسم البياني  250,000رأس مال المصرف )-   رأس المال:  -أ

   -ادناه يوضح تطورات رأس المال لمصرفنا خالل السنوات السابقة: 
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60000

نقد في الخزائن ارصدة لدى البنك المركزي 
العراقي

بنوك ومؤسسات محلية بنوك ومؤسسات دولية

ية نقدية وارصدة لدى الخزائن والبنك المركزي والمصارف المحل
والمراسلة

2020 2019
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 ( مليون دينار 177بلغ اجمالي رصيد االحتياطي القانوني )- االحتياطيات: -ب

( مليون دينار ومنه رصيد    1,671بلغ رصيد الفائض المتراكم )     - الفائض المتراكم :  -ج

 الى مصرف  ( مليون دينار منقول من سجالت الشركة قبل تحول نشاطها 279)

لتسديد جزء من العجز المتراكم    2019على حساب الفائض لعام  قيد    ( مليون دينار1,600) 

السنوي للمصرف والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة    الهيئة العامةاجتماع  وبموجب  

 . 2019 المالية 

 - :  العجز المتراكم-د 

 ( مليون دينار ويتكون من: 15,565) 2020بلغ اجمالي رصيد العجز المتراكم لعام 

( مليون دينار من االرصدة االفتتاحية المنقولة من سجالت الشركة  129)مبلغ   •

 قبل تحول نشاطها الى مصرف اسالمي. 

 .2017( مليون دينار العجز الظاهر عن نشاط المصرف لعام 3,615مبلغ ) •

 .2018( مليون دينار العجز الظاهر عن نشاط المصرف لعام 2,589مبلغ ) •

  والمضاف من العجز المتراكم  من رصيد  يطرح    ( مليون دينار1,600مبلغ ) •

 .2019الفائض المتراكم لعام 

 2020( مليون دينار العجز الظاهر عن نشاط المصرف لعام 10,832مبلغ ) •

                

 

 

(مليون  دينار  9,826بلغ اجمالي الرصيد )  المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة االجل: -1

   -والجدول ادناه يبين ذلك : 
           المبالغ بالمليون دينار                                                                                         

 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهمية النسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 

11/11/2015

8/2/2017

25/7/2017

تطورات رأس المال

11/11/2015

8/2/2017

25/7/2017
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 (%90.88) % 82 35,796 % 33,21 3,263 حسابات ايداعات الزبائن    
تأمينات زبائن عن أنشطة  

 مصرفية 
2.509 25,53 % 6,098 13.97 % (58.85)% 

 % 100 ــ  ــ  % 20,35 2.000 تمويالت مستلمة 
 %(32.81) % 2.48 1082 % 7.41 727 حسابات دائنة اخرى 

 % 114,80 % 1.02 447 % 10.13 995 ضريبة الدخل تخصيصات  
 % 42.67 % 0.53 232 % 3.37 331 تخصيصات متنوعة  

 (%77.58) % 100 43.655 % 100 9,826 االجمالي

 
 

 

 

 

 االئتمان )التمويالت االسالمية(:  -3

                                                                               ( مليون دينار19.264بلغ رصيد المرابحات بالصافي )  -: االئتمان النقدي  -أ
           المبالغ بالمليون دينار                                                                             

 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

 االهمية النسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 
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انشطة مصرفية

تمويالت مستلمة حسابات دائنة اخرى بة تخصيصات ضري
الدخل

عةتخصيصات متنو

3263
2509 2000

727 958 331

35796

6097

1082 446 232

المطلوبات ومصادر التمويل

Series1 Series2
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 (%32.14) % 100 28 % 100 19     بالصافي -مرابحات
 (%32.14) % 100 28 % 100 19 االجمالي

 

حيث بلغ رصيد اجمالي االئتمان التعهدي خارج الميزانية ولغاية  - االئتمان التعهدي:  - ب

الميزانية في   اما رصيد مخصص    14,687)    12/2020/ 31تاريخ  دينار  (مليون 

    -( مليون دينار والجدول ادناه يبين تفاصيل ذلك :325االئتمان التعهدي فقد بلغ ) 
            المبالغ بالمليون دينار                                                                                         

 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020المالية السنة  التفاصيل

 االهمية النسبية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 
 %(59.45) % 90.65 31.816 % 87.83 12.900 خطابات الضمان  
 (% 77,67) % 9.35 3.283 % 12.17 1,787 االعتمادات    

 (%61,16) % 100 35.099 % 100 14,687 االجمالي

 

سعى مصرفنا  في دعم النشاطات المصرفية من خالل تمويل    -االستثمار بالصافي :  -4

المشاريع االقتصادية للبلد وذلك من خالل خطط مدروسة في منح التمويالت قد تم وضعها من  

واشراف االدارة العليا والموافقة عليها في آلية منح التمويالت حيث  بلغ    اللجان المختصة  قبل  

( مليون دينار وموزعة في الجدول التالي ادناه علما  160,631أجمالي رصيد المنح بالصافي )

( مليون دينار وذلك بموجب معيار  23,500قد بلغ )  االستثماربأن رصيد مخصص مخاطر  

 .وبموجب تعليمات البنك المركزي العراقي 9التقارير المالية  واالدوات المالية رقم 

 
 نسبة التغير  2019السنة المالية  2020السنة المالية  التفاصيل

االهمية  الرصيد  االهمية النسبية  الرصيد 

 النسبية 
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل االخر 
750 0.46 % 0 0% 100 % 

 ( %51.21) % 23.49 43.844 % 13,32 21,390 بالصافي  -مضاربات  
 ( %2.99)  % 76.51 142.768 % 86,22 138,491 بالصافي -مشاركات

 (%13.92)  % 100 186.612 % 100 160,631 االجمالي

 

 

   :المخاطرإدارة سادسا : 

وخاصة الصادرة   الدولية،واسترشادا بالمعايير  العراقي،تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي 

الرامية إلى تطبيق متطلبات   بجهوده)2020(عن لجنة بازل فقد استمر المصرف في عام  

   يلي:وكما   المخاطر،إدارة 



 
 

26 
 

استراتيجية إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات المناسبة لها مع تحديثها   عوض أ.

 . المستمر

المصرف تتوافق مع حدود نسبة المخاطر   ألعمالمن االستراتيجية العامة   ب. التأكد 

  مجلس إدارة المصرف المقبولة والمعتمدة من قبل 

   تقارير مستويات التعرض للمخاطر المختلفة للجنة إدارة المخاطر. ت. اعداد

 المخاطر  إلدارةالتنسيق مع األقسام األخرى لتوفير البيانات الالزمة   ث.

 بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل المصرف من خالل الدورات التدريبية المستمرة. ح. 

 المستجدات في هذا المجال  ألخرج. االطالع المستمر 

خ. توفير المعلومات حول المخاطر لدى المصرف الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر  

 هور مللج 

 ارة المخاطر الهيكل التنظيمي لقسم اد                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التكنولوجيا المصرفية المستخدمة ونظم المعلومات واالتصاالت: سابعا

المحاسبي المتطور في العمليات      IMAL نظام  يتم استخدام     - النظام االلكتروني : -1

مع   8/2/2017وبأثر رجعي من    7/10/2018المصرفية وبدء العمل عليه فعال في  

 االستمرار بالتحديثات المتواصلة وحسب المتطلبات البنكية لذلك . 

 مجلس االدارة 

 

 

 

 

 لجنة ادارة المخاطر 

 

 

 قسم ادارة المخاطر 

 

 

شعبة مخاطر االئتمان واالستثمار في 

 رؤوس االموال 

 ة

 

 

 

 لجنة ادارة المخاطر 

 

 قسم ادارة المخاطر 

 

شعبة مخاطر االئتمان واالستثمار في 

 االموال رؤوس 

Financial Risk division 

شعبة مخاطر السيولة 

 ومخاطر التشغيل

شعبة مخاطر عدم 

 االلتزام بالشريعة

شعبة مخاطر السوق ومعدل 

 العائد 
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2-  : المدفوعات  مصرفنا  -نظام  المدفوعات  يستخدم  المقاصة RTGSنظام  ونظام 

 . ACHااللكترونية 

النظام وتحديثه بشكل دوري مع    يتم استخدام  نظام قسم االبالغ عن غسل االموال :   -3

 القوائم المالية . 

نظام بطاقات الدفع االلكتروني مع شركة    العمل على    - نظام البطاقات االلكترونية : -4

 معتمدة. 

لعالمي للحواالت وقد تم تطبيق  فت اي نظام السو يتم استخدام :  SWIFTنظام السويفت  -5

 المعايير والشروط العالمية.

   -: الدعاوى القضائية: ثامنا

والرصيد    -1       المنقولة  وغير  المنقولة  االموال  االحتياطي على  الحجز  اشارة  تم وضع 

االئتماني العائد لمصرف الراجح االسالمي وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي / الدائرة 
. وقد  17/11/2020والمؤرخ في    16/2046القانونية / قسم التصديقات والحجوزات المرقم  

تم رفع اشارة الحجزاالحتياطي  المذكوراعاله بموجب كتاب البنك المركزي العراقي / الدائرة 

 ) االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية(.  2021/ 4/11والمؤرخ في    2825/ 16القانونية المرقم  

( دعاوى  3الدعاوى القانونية المقامة من قبل الغير على المصرف هي )  بلغ عدد  -2

وقد صدر قرار قضائي بأحدى الدعاوى المقامة ضد المصرف أعاله برد الدعوى 
تمييزا  و ( الف ديناروصدق القرار استئنافا 17,613,914لصالح المصرف ومبلغها )

ليصبح مبلغ الدعاوى , ( ) االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  2021/ 15/8بتاريخ 

.( الف دينار42,518,350المقامة على المصرف )   

.  2020/ 12/ 31التوجد دعاوى قانونية مقامة من قبل المصرف ضد الغير كما في    - 3   

(  2اقام المصرف دعوى ضد الغيرعددها ):االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  -4

(. )االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  2021دعوى قضائية خالل السنة المالية  

 قسم االبالغ عن غسل االموال ومكافحة االرهاب:-:  تاسعا 

سعت ادارة المصرف الى أن تكون جزء من المنظومة المحلية والدولية في مكافحة         

  - غسل االموال وتمويل االرهاب وذلك من خالل: 

 ومكافحة االرهاب.أنشاء قسم االبالغ عن غسل االموال   •

 تطوير الكوادر العاملة من خالل ارسالهم الى دورات مكثفة داخل وخارج القطر.  •

 . ( KYCالتزام المصرف بتبني اجراءات قاعدة أعرف زبونك )  •

 

 

   :الداخليةنظام الرقابة  - عاشرا :
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مساهميه  ي  أموال  على  المحافظة  تضمن  سليمة  رقابية  بيئة  إيجاد  على  المصرف  حرص 

االمت  ومودعيه، واألنظمة    ثالوتؤمن  وبياناته    والسياسات،للقوانين  وتضمن سالمة حساباته 

وتؤدي إلى الكفاءة والفاعلية وتحسين مستويات    هوإدارة المخاطر التي تعترض أهداف  المالية،

يعمل  األداء. عام    ولهذا  إطار  على وضع  وقد وظف    الداخلية،للرقابة    وتفصيليالمصرف 

التي أثمرت لحد اآلن عن وضع    الغرض،المصروف جهودا وإمكانات وموارد لتحقيق هذا  

   التالية:وإقرار أدلة السياسات واإلجراءات 

 الحوكمة. • دليل 

 المخاطر. • دليل إدارة 

 االمتثال. • دليل 

 اإلرهاب. • دليل مكافحة غسل األموال وتمويل 

 المصرفية.• دليل العمليات 

 )فاتكا(. كي يبي األمري مراقبة االمتثال الضر  دليل• 

 الخدمة. • دليل قواعد 

 االحتيال. •  دليل مكافحة 

 األعمال. ة  ي •  دليل إدارة استمرار 

 الجمهور. • دليل التوعية المصرفية وحماية 

 الجودة الشاملة•  دليل إدارة وضمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - : قسم التوعية وحماية الجمهور: احدى عشر  
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المصرفية        بالخدمات  زبائنه  توعية  في  به  يحتذى  مثاال  يكون  بأن  المصرف  يسعى 

االسالمية وطرق االستخدام واإلجراءات المتبعة في تنمية وتطوير المعرفة المالية لمختلف  

المخاطر   وتجنب  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  يساعد  مما  المصرفية.  الخدمات 

الختيار   الزبائن  احتياجاتهم  وتوجيه  تلبي  والتي  الكافية  والمعلومات  المالئمة  المنتجات 

في   مشاركتهم  الى  باإلضافة  مصرفية  خبرة  لهم  كوادر  بتوظيف  المصرف  قام  ولذلك 

 الدورات التدريبية مع حرصهم المستمر بتقديم الخدمات بمنتهى المهنية . 

 

 

 

   -: كفاية رأس المال: اثنا عشر 
تم وضع معايير من قبل لجنة بازل للرقابة على الجهاز المصرفي والتي تعتبر احد اهم       

% من    12المحافل الدولية في مجال الرقابة المصرفية كحد أدنى لكفاية رأس المال بنسبة  

الموجودات محسوبة على أساس أوزان مخاطر حددها نظام معايير كفاية رأس   أجمالي 

%( وقانون  15ت البنك المركزي العراقي اعتبرت الحد االدنى هو ) المال كما أن تعليما

% وقد بلغت نسبة مصرفنا في نهاية عام  12حدد النسبة    2004سنة   94المصارف رقم  

2020 (196.72 )%. 

 

 

 

عشر الميزانية :ثالثة  أعداد  بعد  ما  طرأت  التي  الجوهرية  التغيرات 

 - )االحداث الالحقة(: 
 

ة على  ي ولها آثار جوهر  31/12/2020أحداث فعلية أو مثيرة للشك بعد  ال توجد أي أ.

   المذكور.المركز المالي والنقدي للمصرف كما عليه في التاريخ 

ووفقا ألفضل المعلومات المتوفرة   2020بداللة الموازنة التخطيطية وخطط النشاط لعام  ب.

لنا كامل الثقة في استمرار المصرف بنشاطاته في األمد المنظور   الحاضر، لدينا في الوقت 

   مستمرة.وتيرة تصاعدية كمنشأة بو 

 

 

 

  الدولية:العالقات المصرفية  - اربعة عشر :
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ز عالقاته الخارجية وشبكة مراسليه بما ينعكس على  ييحرص المصرف دوما على تعز

وفيما يلي كشف بأسماء    لزبائنه،توسيع وتنويع نشاطاته وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة 

 مراسلي المصرف في الخارج

 

التقييم   ت

 االئتماني 

 اسم المصرف المراسل الدولة

1 B- بنك مصر  االمارات 

 بنك االتحاد  االردن  2

3 B بنك التجاري االردني   االردن 

4 A- بنك اكتف  تركيا 

5 B+ البنك العربي االفريقي  االمارات 

  

  : المالية وأنظمة  خمسة عشر  البيانات  اإلدارة عن  مسؤولية مجلس 

 - الداخلية:الرقابة 
من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادر عن  (  23/(3-2) )استنادا إلى أحكام المادة 

 يلي: يقر المجلس بما   العراقي، البنك المركزي 

 

والمعلومات الواردة في التقرير    للمصرف،أنه مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية  أ. 

   الداخلية.نظمة الضبط والرقابة السنوي وعن كفاية أ

وتعليمات   ،باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية للتقارير الماليةب. التزام المصرف  

 البنك المركزي العراقي والتشريعات والتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية:المسؤولية  - سادس عشر :
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يضاف إلى ذلك   ة،ي والخير االجتماعية واإلنسانية  المشاركة  2020عام  خالل مصرفنا  كان ل

 والمعارض. المساهمة في العديد من المجاالت والمؤتمرات 

 

   :2020-2018لخطة االستراتيجية للمصرف لألعوام ا-بع عشر :اس
 

وفيما يلي أبرز   ،2020-2018قام المصرف بإعداد خطة استراتيجية تغطي األعوام من 

   -ماورد بها : 

 ها. ي وتطور االستمرار في تنويع الخدمات والمنتجات المصرفية  أ.

   اآللي.استكمال شبكة الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف  ب. 

 التنظيمية. استكمال عملية تطبيق الحوكمة واإلجراءات   ت.

 واإلجراءات.استكمال مشروع إعادة هندسة المصرف وإعداد أدلة السياسات  ث. 

   وخارجه.ب داخل المصرف  ي التوسع والتنويع في التدر ج. 

 المخاطر. االستمرار بتطوير أنظمة وإجراءات إدارة  ح.

 االتصاالت. استكمال البنية التحتية لألنظمة التقنية وشبكات وخطوط  خ، 

 .توسيع قاعدة الشمول المالي د.

 

 

 رئيس مجلس االدارة        مراقبي الحسابات                                            

 عقيل كاظم عبد اللطيف                                                                      
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 تقرير لجنة مراجعة الحسابات



 
 

33 
 

, وبناءا على ماورد في    2004( لسنة  94( من قانون المصارف رقم )24احكام المادة )استنادا الى  

متطلبات الحاكمية المؤسسية للمصرف والتي تعمل على االرتقاء بمنظومة ادارة المخاطر والمراقبة  

 . 2020وحماية حقوق المساهمين والمودعين لدى المصرف يسعدنا أن نقدم لحضراتكم تقريرنا لعام  

وتمت مراجعة ومتابعة كافة المالحظات والتوصيات التي    2020ت اللجنة اعمالها خالل العاممارس -1

المركزي  البنك  له,وتقارير  السابقة  التقارير  الى  باالضافة  الحسابات  مراقبي  تقارير  في  وردت 

 . 2020العراقي عن نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التي تم اجرائها عن عام  

التقارير الصادرة من دائرة التدقيق الداخلي لمصرف الراجح االسالمي وتمت  اطلعت اللجنة عن   -2

تقارير   على  االطالع  وكذلك  معالجتها  ومتابعة  الواردة  والمالحظات  التوصيات  على  المصادقة 

 مراقب االمتثال في المصرف .

لعام   -3 للمصرف  الموحدة  المالية  القوائم  على  االطالع  وتدفقات  2020بعد  نشاطه  النقدية  ونتائج  ه 

بها   يمر  التي  المرحلة  مناسبا مع طبيعة  اجماليا  والتي عكست وضعا  الحسابات  وتقرير مراقبي 

النشاط االقتصادي في العراق والصعوبات والمشاكل التي واجهت النشاط المصرفي عموما توصي  

 اللجنة بالمصادقة عليها. 

لعام   -4 المصرف  نشاط  اللجنة موازنة  الت  2020درست  العمل والتعديالت  ي اجريت عليها وخطة 

 المقترحة لتنفيذها واوصت بعرضها على مجلس االدارة للمصادقة عليها . 

 - تابعت اللجنة الجهود المبذولة لتطوير مستوى اداء االدارة التنفيذية والتي ركزت على : -5

المصرف والعمل  .أ التنفيذية والوظيفية في المصرف لالستمرار في ريادية  الكفاءات  تطوير 

مؤهلة  على   قيادية  بكوادر  وتأمينها  الشاغرة  المهمة  االدارات  في  الوظيفية  الشواغر  تعبئة 

 ومناسبة الدارتها .

متابعة انجاز مشاريع تطوير نظم المعلومات للمصرف ونسب انجازها ودعم توجهات االدارة   .ب 

التوسع  التنفيذية   ا بفي  في  التكنولوجيا  على    تمتت الخدمات  اللجنة  وتؤكد  المعلومات  نظم 

انجاز هذه اهمية ستراتي   ضرورة  بها من  لما  الزمني  المشاريع  الجدول  للمصرف وفق  جية 

 المعتمد.

وبعد الدراسة عرضت على مجلس  2020اطلعت اللجنة على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي لعام   -6

 االدارة العتمادها. 

واوصت بأعتمادها مع التركيز على تطبيق    2020اطلعت اللجنة على خطة تدريب العاملين لعام   -7

 السياسات واالجراءات المقترحة .

منهجية والية احتساب المخصصات التي تم اتباعها و   IFRS9تابعت اللجنة اعمال تطبيق معيار   -8

الحتساب االثر وتم التوصية لمجلس االدارة بأعتمادها وتمت متابعة عكس االرقام على البيانات 

 وهيكلة حقوق الملكية للمصرف لالمتثال الى متطلبات تطبيق هذا المعيار .2020المالية لعام  

القانوني زهير البحراني ود.حسيب  جويد بمهمة تدقيق حسابات  توصي اللجنة بتكليف المحاسب   -9

وبأجور مهنية تحدد وفقا لالئحة االجور المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة   2021المصرف لعام  

 .  وتدقيق الحسابات 

 

                                     

 

 رئيس لجنة مراجعة الحسابات                                                                 
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 تقرير اللجنة الشرعية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين

 . . وبركاته.السالم عليكم ورحمة هللا 

بعمل   والمتعلقة  عليها  عرضت  التي  والمعامالت  العقود  الشرعية  الرقابة  هيئة  درست  لقد 

بما  مصرف   الخاصة  المناسبة  والقرارات  الشرعية  الفتاوى  وأصدرت  اإلسالمي  الراجح 

 .2020 //كانون األول31عرض عليها للسنة المالية المنتهية في 

وحسب   مفصل  وبشكل  أعاله  المالية  الفترة  خالل  الهيئة  قامت  طرححيث  من    ما  عليها 

شرعية في العقود المبرمة ومدى  طلب فتاوى باإلضافة الى إيضاح راي الهيئة ال  استفسارات او 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية وقدمت الراي    ألحكامالشرعية وعدم مخالفتها  سالمتها من الناحية  

المصرفية   المعامالت  طبيعة  تخص  التي  وااليضاحات  االستفسارات  بخصوص  الشرعي 

والعقود المستخدمة  المبادئ  راقبنا  وقد  اإلسالمي  المصرفي  العمل  بواقع  المتعلقة    للنهوض 

  الرأي عما  ألبداءتطبيقات التي طرحتها المؤسسة كما قمنا بالمراقبة الواجبة  البالمعامالت و 

المصرف   التزم  واالرشادات    بأحكاماذا  والقرارات  وبالفتاوى  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ 

  ألحكام التأكد من ان المعامالت تمت وفقا    مسؤولية المحددة التي تم إصدارها من قبلنا وتقع  

لعمليات  الشريعة   مراقبتنا  وبناء  مستقل  راي  ابداء  في  فتنحصر  مسؤوليتنا  اما  اإلسالمية 

 .المصرف

 

        

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية                                                        
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 تقرير مراقب االمتثال

 

 

 االمتثال  

واألنظمة  يطبق المصرف سياسة فاعلة تهدف إلى االمتثال والتأكد من االلتزام بالقوانين 

والتعليمات وقواعد السلوك القويم والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن 

   . الجهات المحلية والدولية

 ة،حلي والم الدولية والمعايير الداخلية والسياسات  والتعليمات  واألنظمة  القوانين بأحكام  المصرف يلتزم

 :األخص وب

 .المعدل 1997 لسنة 21 رقم الشركات  قانون• 

 .2004 لسنة 94 رقم المصارف قانون• 

 .2004 لسنة 56 رقم العراقي المركزي البنك قانون• 

 .2015  لسنة 43 رقم اإلسالمية المصارف قانون• 

 , 2015 لسنة  39 رقم اإلرهاب  وتمويل األموال غسل  مكافحة قانون• 

 .2010 لسنة المصارف قانون  تنفيذ  تسهيل تعليمات • 

 .العراقي المركزي البنك يصدرها التي والقرارات  والتوجيهات  التعليمات • 

 .المصرفية للرقابة بازل معايير • 

                              المالية للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة هيئة عن الصادرة الشرعية والمعايير  المالية المحاسبة معايير• 

 .اإلسالمية

 .الدولية المالية التقارير معايير• 

 .المصرف إدارة مجلس يعتمدها  التي والضوابط السياسات • 

 

 

 مراقب االمتثال                                                                            
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 مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل     ش م خ  

 قائمة )أ( 2020/ كانون األول /  31قائمة المركز المالي كما 

رقم   التفاصيل 

 االيضاح

31/12/2020 

 دينار عراقيالف 

31/12/2019 

 دينار عراقيالف 

    وجودات ـــــالم

 75,642,431 32,870,313 4 لمصرف والبنك المركزي لدى ا نقدية وأرصدة 

ارصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات 

        المالية 

5 46,317,189 20,595,453 

 186.613.301 160.630.770 7 االستثمارات/صافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل االخر 

ــ  750,000   ــ

 43,844.856 21,390,000  بالصافي -مضاربات

 142.768.445 138.490.770  بالصافي  -مشاركات

 28.351 19.264 6 الت إسالمية بالصافيــــــتموي

 1,514,244 976,316 8 ودات األخرىــــــــــــــــــالموج

 978,602 1,206,043 أ9 ات ومباني ومعدات )بالقيمة الدفترية(ــــــــممتلك

 5,338,575 4,050,423 ج9 مجيات انظمة وبراودات غيرملموسة ــموج

 59,500 39,715 أ9 ممتلكات أراضي وأنظمة/ برمجيات قيد االنجاز 

 290,770,457 246,110,033  وجوداتــــــــــــلماوع ــــــمجم

    لملكيةاالمطلوبات وحقوق 

 35,796,122 3,262,857 10 ودائع ادخارية واستثمارية

 6,097,767 2,508,796 11 تأمينات الزبائن عن أنشطة مصرفية

ــ  2,000,000 12 تمويالت مستلمة  ــــ

 1,082,244 727,374 13 حسابات دائنة أخرى

 446,723 995,895 14 تخصيصات ضريبة الدخل 

 232,372 331,153 15 تخصيصات متنوعة

 43,655,228 9,826,075  التمويل قصيرة االجل  م.مجموع المطلوبات و

                        حقوق الملكية 

 250,000,000 250,000,000 ج راس المال االسمي المدفوع بالكامل

 177,912 177,912 ج احتياطي قانوني 

 3,271,804 1,671,804 ج الفائض المتراكم

 ( 6,334,487) ( 15,565,758) ج العجز المتراكم

 247,115,229 236,283,958 ج مجموع حقوق الملكية 

 290,770,457 246,110,033  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 المدير المالي                                               

 وسن كامل زغير                                         

 والمؤرخ في         خضوعا لتقريرنا المرقم     

 

  

 

 

 المدير المفوض 

 محمد عبد اللطيف علي  

 

            

 

 رئيس مجلس االدارة        

 عقيل كاظم عبد اللطيف      

 د. حسيب كاظم جويد 

 محاسب قانوني ومراقب حسابات 

 عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين 

 البحرانيحسين زهير محمود   

 محاسب قانوني ومراقب حسابات 

 للمحاسبين القانونيين   العراقية  عضو الجمعية
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 مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل     

                   قائمة )ب(    2020/ كانون األول /  31قائمة الدخل والدخل الشامل االخر للسنة المالية المنتهية في 

 31/12/2020 رقم االيضاح  التفاصيل 

 الف دينار عراقي

31/12/2019 

 دينار عراقيالف 

     إيرادات التشغيل

 5,158,157 4,882,452 16 المشاركات( الدخل من)المرابحات المضاربات 

 1,507,397 343,619                        17  العمليات المصرفية  تإيرادات وعموال

 645,120 3,604,628 18 نافذة مزاد العملة ايراد 

 6,694 5,683 19 ايراد العمليات المصرفية األخرى

 7,317,368 8.836.382  اجمالي اإليرادات من العمليات الجارية  

    تنزل المصاريف التشغيلية  

 718,891 847,876 20 رواتب واجور ومنافع العاملين

 943,356 15,145,439 21 مصاريف العمليات المصرفية

 828,168 849,282 22 مصاريف عمومية وإدارية

 1,001,066 1,814,484 23 االستهالكات 

 ( 3,491,481)  ( 18.657.081)   اجمالي المصاريف من العمليات الجارية 

 3,825,887 ( 9,820,699)  صافي الدخل من العمليات الجارية

 (234,809)  ( 461,400)  24 تنزل مصاريف أخرى

 3,591,078 ( 10,282,099)  صافي الدخل قبل الضريبة  

 (441,309)  ( 549,172) قائمة و تنزل ضريبة الدخل 

 3,149,769 ( 10,831,271)  صافي الدخل بعد الضريبة

    التوزيعات  

 %  5االحتياطي القانوني 

 

ــ    157,488 ـــ

ــ   الفائض المتراكم  2,992,281 ـــ

ــ       ( 10.831.271)  العجز المتراكم   ـــ

ــ           ربحية السهم الواحد    0,12 ــ

 

 المدير المفوض                                  المدير المالي                                                    

                                                                               محمد عبد اللطيف علي                                                                            وسن كامل زغير   
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 قائمة )ب(     ملحق 2020/ كانون األول /  31قائمة الدخل والدخل الشامل االخر للسنة المالية المنتهية في   

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 

 

 

رقم   التفاصيل 

 االيضاح

31/12/2020 

 دينار عراقيالف 

31/12/2019 

 دينار عراقيالف 

    

 صافي الربح او الخسارة 

 

 (10,831,271 ) 3,149,769 

    )خسارة( إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة صافي مكاسب 

    مكاسب )خسارة( إعادة تقييم ممتلكات ومباني ومعدات 

مكاسب )خسارة( فروقات ترجمة العمليات الجارية بالعملة 

 األجنبية 

   

مكاسب ) خسارة( الناتجة من التحوط على العمليات بالعملة 

 األجنبية 

   

 3,149,769 ( 10,831,271)  الشامل للسنة مجموع الدخل 
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2020/األول/كانون 31قائمة)ج( التغيير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في   

 
 
 

 

( الف دينار تنزيالت من الفائض المتراكم عن اطفاء جزء من العجز  1,600,000ايضاح : يمثل مبلغ )

المنعقد بتاريخ /  بموجب اجتماع الهيئة العامة السنوي للمصرف المدور من السنوات السابقة  المتراكم 

/2020  

 

 

 

 

 

 

 

( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )  

 

 

 

 

 المجموع
دينار عراقي الف   

 رأس المال
دينار عراقي الف   

المتراكمالعجز   
دينار عراقي الف   

 الفائض المتراكم 
دينار عراقي الف   

 احتياطي قانوني 
دينار عراقي الف   

 البيان 

247,115,229 250,000,000 (6,334,487 ) /كانون  1الرصيد كما في   177.912 3.271.804 

 2020الثاني/

 اإلضافات     (10,831,271)  (10,831,271)
2020خالل    

ــ  ( 1.600.000) 1.600.000  ــ  التغير في االحتياطيات    

/كانون  31الرصيد كما في   177,912 1,671,804 (15,565,758) 250,000,000 236,283,958

2020االول/   
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2019/األول/كانون 31قائمة)ج( التغيير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )  

 

 

 

 

 

 المجموع
دينار عراقي الف   

 رأس المال
دينار عراقي الف   

 العجز المتراكم
دينار عراقي الف   

 الفائض المتراكم 
دينار  الف 

 عراقي

 احتياطي قانوني 
دينار عراقي الف   

 البيان 

/كانون  1الرصيد كما في   20,424 279,523 (6,334,487) 250,000,000 243,965,460

 2019الثاني/

 اإلضافات   157,488 2,992,281   3,149,769
2019خالل    

ــ               ــ  خسائر الفترة الحالية      

247,115,229 250,000,000 (6,334,487 ) /كانون  31الرصيد كما في   177,912 3,271,804 

2019االول/   
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 قائمة د 12/2020/ 31قائمة التدفق النقدي كما في 

 2019  2020 التفاصيل 

    األنشطة التشغيلية

 3,591,078  ( 10,282,099) ربح ) خسارة ( السنة قبل الضريبة

 1,001,066  1,814,484 استهالكات 

 507,448  19.076.287 النقدي ئتمان االمخصص خسائر 

 112,402  112,403 ارصدة المصارف المحليةمخصص 

 161,898  ( 122.408) مخصص المدينون

 129,963  98.781 مخصصات متنوعة

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في  

 الموجودات والمطلوبات  

10.697.448  5,503,857 

    التغير في الموجودات والمطلوبات

 4,747,917  6.906.250   االستثماراتفي النقص 

ــ   9.081 النقص في التمويالت االسالمية / المرابحات  ـ

 (802,534)   660.336 في المدينون (الزيادةالنقص )

 32,905,941  ( 32,533,266) في ودائع العمالء (زيادةنقص )الال

 (2,284,666)   ( 3.588.971)  النقص في التأمينات 

 919,795  ( 354,870) في الدائنون  (الزيادةالنقص )

 35,486,453  ( 28.901.440) صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية

 (99,234)   ( 695,244)  شراء موجودات ثابتة

 (903,500)   ( 38.743)  ممتلكات وأنظمة قيد اإلنجاز 

 (1,002,734)   ( 733.987) صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية 

 

ــ    2,000,000 تمويالت مستلمة  ــ

ــ   2,000,000 صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية   ـــ

 39,987,576  ( 16.937.979) ي حكمهفصافي )النقص( الزيادة في النقد وما

 56,362,710  96,350,286 ي حكمه في بداية السنة فالنقد وما

 96,350,286  79.412.307 ي حكمه في نهاية السنةفالنقد وما

 75,642,431  32,870,313 1إيضاح 

 20,707,855  46.541.994 2إيضاح 

 المجموع

 

79,412,307 

 

 96,350,286 
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 مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل     ش م خ 

 قائمة )و(   

   2020/كانون االول/ 31المالية المنتهية في  للسنة تسوية االرباح الحتساب االرباح الخاضعة للضريبة 

 

 

                     (10,282,099)                           الربــــــــــــــــح المحاسبي                     

 

غير المقبولة ضريبيا                                     المصروفات -يضاف:   

    14,865.833    مخصص االئتمان النقدي                       

103.611مخصص االئتمان التعهدي                         

      112.403مخصص الموجود النقدي                         

       8435.33                 تبرعات للغير                      

   20.759ضرائب ورسوم                                         

              5.303تعويضات وغرامات                              

                                                                          715,543,24  

ــ              يرادات غير خاضعة للضريبةا -: تنزل  ـــ  

   

85,261,14                                            الربح المعدل الخاضع للضريبة  

1,600,000                استنادا الىينزل :اطفاء جزء من رصيد العجز المتراكم   

                              ( من قانون ضريبة الدخل من سنة 11مادة )ال

,8661,143صافي الربح الخاضع للضريبة بعد اطفاء العجز المتراكم                

                549,172                                        %            15الضريبة المحتسبة 

 

          

          

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 الوضع القانوني واالنشطة الرئيسية . 1 

  معلومات عن المصرف 1  -1

التأسيس    كشركة تأسس المصرف   المرقمة  تحويل مالي مساهمة خاصة بموجب إجازة 

مليون دينار مدفوع بالكامل ثم    (500)برأسمال وقدره    2008/ 3/2في    م.ش(  8213)

تم    و   دينار  مليار  (60) وبرأسمال وقدره    2017/ 2/ 8  بتأريختحول نشاطها الى مصرف  

  بغداد.ومركزه الرئيسي في   10/2017/ 25في تاريخ   دينار مليار   (250) زيادته الى 

ويقوم المصرف بتقديم الخدمات    2020( في سنة  67بلغ عدد موظفي المصرف )  -ب

أن  وتقديم  العمالء  ودائع  قبول  تتضمن  والتي  التمويل من خالل مختلف    شطةالمصرفية 

حسب   األخرى  والمنتجات  والمشاركة  والمضاربة  المرابحة  مثل  اإلسالمية  األدوات 

ن البنك المركزي  عد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمية الصادر  التعريف الوار

ال  العراقي الرقابة  لهيئة  بينما يعهد  التزام المصرف   شرعيةاعمال المصرف  التأكد من 

المصرف    اإلسالمية.بالقيام بمزاولة أعماله بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة  

دود كفاية رأس المال وكما هو منصوص عليه في  وضع استراتيجية مناسبة لاللتزام بح 

 . (3) معايير بازل
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 عريفات: ت  1-2

 كاالتي: المصطلحات التالية هي المستخدمة في البيانات المالية وتعريفاتها محددة  

 

يبيع  هي  -  المرابحة:   1-2-1 للمتعامل أصال او عينا او سلعة أو  عقد  المصرف بموجبه 

وذلك مقابل ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء    حكما(أو    )حقيقة  ازتهمملوكا له وفي حي سهما  

 عليه. وهامش ربح متفق 

 

يبيع بموجبه    )المستصنع(والمتعامل    )الصانع(بين المصرف    عقد    -  االستصناع:  1-2-2

يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ     التسليم، عينا يصنعها له بحيث 

   المصرف. لىوتكون الصناعة والمواد الالزمة ع

أصال عينا    )المستأجر(بموجبه للمتعامل    )المؤجر(عقد يؤجر المصرف    األجرة:  1-2-3

او موصوفا المصرف  يمتلكه  بذاته  اقساط    أو خدمة عينا  معلومة ومقابل  لمدة  الذمة  في 

مع  محددة،ايجار   االجارة ألصل  تنتهي  بتعاقد   ن ي وقد  المؤجر  األصل  المستأجر  بتمليك 

 . ملكيةمستقل ناقل لل

 

اري  عقد بين المصرف والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع استثم  -   المشاركة:  1-2-4

جديد    معين،  او  معقائم  أصل  ملكية  في  يتخذ    ن ي او  محددة  لفترة  او  مستمرة  بصفة  اما 

من حصته في المشروع بشكل تدريجي    ءاالمصرف خاللها عدة ترتيبات مع البيع له جز

يتم اقتسام    المتناقصة(  المشاركة)بشكل كامل    اركةإلى أن تنتهي بتملك المتعامل لمحل المش

صصها في راس مال  ح طرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة  األرباح حسب العقد المبرم بين ال

 المشاركة.

 

عقد  المضاربة:  1-2-5 الطرفين    هي  أحد  بموجبه  يقدم  بحيث  والمتعامل  المصرف  بين 

باستثماره في مشروع    )المضارب( مبلغا معينا من المال ويقوم الطرف االخر    المال(   )رب 

أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد ويتحمل  
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المضارب الخسارة في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربة 

 واال فهي على رب المال.  

 

 

 أسس اعداد القوائم المالية  2- 

 -  اإلعداد:أسس  2-1

والتفسيرات  تم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا  للبنك  المالية  القوائم  اعداد 

الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة  

التكل لمبدأ  ووفقا  خالل   التاريخية  فةالدولية  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات    باستثناء 

 المالية. ل الموحدة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم الدخ 

ي والذي  الموحدة  المالية  القوائم  إظهار  العراقي هو عملة  الدينار  الرئيسية    مثلإن  العملة 

 .للمصرف

وتجدر   للمساهمين  عرضها  بهدف  للمصرف  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 

 .حسب القوانين النافذة في العراقاإلشارة إلى أنه يتم إصدار قوائم مالية أخرى للمصرف 

 ۔  القطاعات:معلومات  2-1-1

تشترك معا في تقديم منتجات    لتي قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات ا

أعمال   بقطاعات  المتعلقة  تلك  تختلف عن  لمخاطر وعوائد  خدمات خاضعة  أو  أسالمية 

 أخرى. 

 ۔ حكمه:النقد وما في   2-1-2

األرصدة    النقد،   وتتضمن: هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر  

 المصرفية.األرصدة لدى البنوك والمؤسسات  المركزي، لدى البنك

 ۔ االسالمية:التمويالت   2-1-3

يتم إظهار التمويالت االئتمانية بالصافي بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت المشكوك    •  

 .يلها والعوائد والعموالت المعلقةفي تحص

 فقرةومبين تفاصيله في    (9)معيار التقارير المالية رقم    على  اعتمادا  • تم تكوين مخصص

 الدخل. المذكور علما بأن قيمة المخصص تقيد في قائمة  المعيار

  المعتمدة. الميةتم منح التمويالت وفقا للصيغ االس• 
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 :قياس القيمة العادلة 2- 2

  المطلوبات وذلك من خالل عمليةهي المقابل المالي لبيع موجودات او سداد  القيمة العادلة    •

في السوق في تاريخ القياس يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية   كينمنظمة بين المشار

 الموجودات او سداد المطلوبات.  بيع

السوق    • غياب  حال  للموجودات    الرئيسي، في  مالءمة  األكثر  السوق  استخدام  يتم 

 والمطلوبات. 

المالية    • المالية والموجودات غير  المشتقات  المالية مثل  بقياس األدوات  يقوم المصرف 

 . المالية لقوائمبالقيمة العادلة بتاريخ ا

  عند تقييمها تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات او    •

 السوق. في 

 مالئمة. يحتاج المصرف المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي او السوق األكثر  •

للم  • العادلة  القيمة  المنشاة  التي    وجوداتتقيس  االفتراضات  باستخدام  االلتزامات  او 

العادلة  القيمة  قياس  يأخذ  او  الموجودات  تسعير  السوق عند  في  المشاركون  سيستخدمها 

المنافع   توليد  على  السوق  في  المشاركون  قدرة  االعتبار  بعين  المالية  غير  للموجودات 

من   ا االقتصادية  استخدام  خالل  بأفضل  الموجودات  بيعه  لهستخدام  اخر    او  لمشارك 

 له. سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام 

الموجودات    • من  شرائح  بتحديد  المصرف  قام  العادلة  القيمة  عن  اإلفصاح  لغرض 

الموجودات   لهذه  العادلة  القيمة  ومستوى  ومخاطر  لطبيعة وخصائص  وفقا  والمطلوبات 

 والمطلوبات. 

 المالية: في قيمة الموجودات التدني  -3

في  ا  قوم ي  المثبتة  القيم  بمراجعة  قائمة  س لمصرف  تاريخ  في  المالية  الموجودات  جالت 

كانت هناك مؤشرات على تدني في قيمتها افراديا أو على   إذاالمركز المالي لتحديد فيما  

شكل مجموعة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد  

   - يلي: بلغ التدني كما خسارة التدني ويتم تحديد م

الفرق بين القيمة المثبتة    يمثل  المطفأة:ي قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة  دن ت   -

   أصلي.لتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر لجالت والقيمة الحالية سفي ال
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نتيجة التدني   حقةبيان الدخل كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الال  فيالتدني تم تسجيل ي -

   الدين في بيان الدخل. ألدواتالموجودات   السابق في

 

 : استخدام التقديرات 1 – 3

ان اعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المصرف القيام  

في   تعثر  واجتهادات  عن بتقديرات  واالفصاح  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ 

االلتزامات المحتملة كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف  

وبشكل  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  في  وكذلك  إدارة   خاص   والمخصصات  من  يتطلب 

ستقبلية واوقاتها ، أن  المصرف اصدار احکام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات الم

و عوامل متعددة لها درجات متفاوتة    فرضياتالتقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على  

التيقن وان النتائج قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة    من التقدير وعدم 

 عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. 

 

قامت إدارة المصرف بأجراء تقييم لتحديد مدى قدرتها على االستمرار   ۔  االستمرارية:مبدأ    3-2

بدت ارتياحها المتالك الموارد الكفيلة بذلك في المستقبل المنظور أضافة الى ذلك ان المصرف ال او

فان  يعتقد بوجود أمور غير مؤكدة ماديا بشكل قد ينتج عنه شك في قدرة المصرف على االستمرار لذلك  

 المصرف قد تابع اعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 

 

 - والمعدات: الممتلكات  3- 3

يتم ادراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا مخصص االستهالك المتراكم واي انخفاض  

االعمار   مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  االستهالك  احتساب  يتم  القيمة  اإلنتاجية  في 

 والمعدات وهي   تللممتلكا

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي

 سنة  50 مباني  

 سنوات  5 اثاث واجهزة مكاتب 

 سنوات  5 االت ومعدات 

يتم شطب اي بند من الممتلكات والمعدات واي أجزاء جوهرية منها او عند التخلص منها او  

قيد اي ربح    منه. يتماألصل او التخلص    استخدامعند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة من  

والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة   االصل،أو خسارة ناتجة عن شطب  

 الدخل.في قائمة  للألصالدفترية 



 
 

51 
 

في كل سنة مالية    االستهالكتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق  

 ويتم تعديلها الحقا أن لزم االمر. 

 

 

 - :الماليةالموجودات المالية والمطلوبات   استبعاد 3-4

 الموجودات المالية  3-4-1

يستبعد األصل المالي )او جزء من األصل المالي او جزء من مجموعة موجودات مالية  

 :عندمامماثلة حيثما كان ذلك مناسبا( 

بالحق في   • المصرف  او يحتفظ  النقدية من األصل  التدفقات  استالم  الحق في  ينقضي 

التدف بدفع  التزاما  تتحمل  بالمقابل  ولكن  األصل  من  النقدية  التدفقات  النقدية استالم  قات 

 .والدفعبالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب القبض  

)أ( يقوم بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل او )ب( لم يقم بتحويل    وعندما  •

 .او االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنه حول السيطرة على هذا األصل

تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ولم يقوم بتحويل  عندما يقوم المصرف ب 

يتم   السيطرة على األصل  الهامة لألصل او تحويل  المخاطر والمزايا  بكافة  او االحتفاظ 

تسجيل األصل بمقدار استمرار المصرف بالسيطرة على هذا األصل يتم قياس السيطرة  

الم األصل  على  الضمان  شكل  تأخذ  التي  لذلك المستمرة  االصلية  الدفترية  بالقيمة  حول 

 اقل. األصل او الحد األقصى للمقابل المطلوب سداده من المصرف ايهما 

 

 ة: المطلوبات المالي  3-4-2

يستبعد االلتزام عند االعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات او الغاؤه او انقضاء اجله عند  

التمويل ووفقا لشروط مختلفة بشكل جوهري او  استبدال التزام مالي باخر من نفس جهة  

في حالة التعديل الجوهري في شروط االلتزام الحالي يتم التعامل مع هذا التبديل او التعديل  

 .كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد

 :الملموسة االصول الغير  3-4-3

بيوتــر( علــى مــدى عمرهــا يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة )برمجيــات الكم

سنوات وسيتم تسجيلها بالصافــي   10الى    5اإلنتاجــي المقــدر الــذي يتــراوح مــا بيــن  

بالنســبة لألصــول غيــر   القيمــة.  فــي  المتراكــم وخســائر االنخفــاض  مــن اإلطفــاء 
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تتــم مراجعــة انخفــاض القيمــة   الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة

 .فــي تاريــخ التقريــر ويتــم تســجيل أي انخفــاض فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل

 

 

 :المخصصات والمطلوبات الطارئة  3-4-4

يتم تكوين مخصصات عند حصول التزامات مالية على المصرف )قانون او حكمية( ناتجة  

ويكون هناك احتمال لسداد االلتزام ويمكن قياس تكلفة سداده بدقة يتم  عن احداث سابقة  

اكيد   توقع  وجود  حال  في  الموجودات  ضمن  استرجاعه  يمكن  مخصص  أي  اظهار 

باسترجاع المبلغ من قبل المصرف يتم اظهار المخصصات في بيان الدخل كبند منفصل  

 .صافيا من أي استرجاعا

 :الودائع 3-4-5

 .بالتكلفةيتم ادراج ودائع المتعاملين والمطلوبات للمصارف والمؤسسات المالية األخرى 

  :المحرمالدخل  3-4-6

اال   المصرف  على  يتوجب  فانه  للمصرف  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  قرارات  وفق 

تدخل في أي من المعامالت واألنشطة غير المقبولة شرعا كما يجب عليها تحديد الدخل  

مية وتقييد هذه المبالغ السالالناتج من مصادر غير مقبولة حسب مبادئ واحكام الشريعة ا

مبلغ    هفي حساب منفصل يتم صرفه في أوجه الخير تحت اشراف الهيئة الشرعية )باعتبار

 .تطهير(

 :المخصصات 3-4-7

ز  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المصرف التزامات في تاريخ قائمة المرك

المالي ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل  

 .يعتمد عليه

  :الدخلضريبة  3-4-8

(  12يقوم المصرف باقتطاع مخصص ضريبة الدخل وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

والتعليمات السارية المفعول في  وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقا للقوانين واألنظمة  

 .العراق

( رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  كما  12يقضي  المؤقتة  الزمنية  بالفروقات  باالعتراف   )

بتاريخ قائمة المركز المالي كضرائب مؤجلة، نتيجة لذلك قد يترتب على المصرف قيد  

 .موجودات او مطلوبات ضريبية مؤجلة
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 :األجنبية العمالت  3-4-9

أ  • بها  ظيتم  يتعامل  التي  العملة  وهي  العراقي  بالدينار  للمصرف  المالية  هارالبيانات 

  .المصرف

أن الدينار العراقي هي العملة التي يستخدمها المصرف في أماكن عمله الرئيسية يتم   •

بتاريخ   السائدة  الصرف  أسعار  حسب  األجنبية  بالعملة  تتم  التي  المعامالت  تسجيل 

  .التالمعام

تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز   •

 .المالي حسب أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ

ان اية أرباح او خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف في وقت الحق لتاريخ    •

المبالغ المتعلقة بموجودات او مطلوبات غير  المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل يتم تحويل  

ة بعمالت اجنبية حسب أسعار الصرف السائدة راوالمدرجة بسعرها التاريخي والمشت مالية  

 .عند تاريخ الشراء

يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات او مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العادلة  •

 .تحديد القيمة العادلةحسب سعر الصرف السائد عند 

العراقي   • الدينار  الى  األجنبية  بالعمليات  المتعلقة  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم 

حسب سعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي ويتم تحويل المبالغ المتراكمة  

 .عن فروقات التحويل الى بيان الدخل

  :التقــاص  3-4-10

موجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة  يتم اجراء التقاص بين ال

المركز المالي فقط عندما تتوفر الشروط القانونية الالزمة ويتم تسديدها على أساس القاص 

 .ويكون تحقق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت
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  :في السياسات المحاسبية التغييرات 3-5

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

باستثناء ان المصرف قام    2019كانون االول    31اعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 :2020كانون الثاني   1بتطبيق التعديالت التالية بدأ من 

الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير معايير التقارير المالية    3-5-1

 .النافذة بعد

عدم التأكد حول معالجة    –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية    –(  23تفسير رقم )

ضريبة الدخل يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من  

(. ال  12بة والتي تأثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )عدم التأكد فيما يتعلق بالضري 

ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي  

( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير  12)

تبارا كل معالجة ضريبية غير مؤكدة  مؤكدة يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اع

 .او اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى حدي على 

بعد   أو  في  تبدأ  التي  للفترات  التفسير  هذا  تطبيق  الثاني    1يتم  وجود    2020كانون  مع 

 .إعفاءات محددة للتطبيق
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  العقود مع العمالء ( اإليرادات من 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )  3-5-2

( رقم  معيار  مع  15يبين  العقود  من  الناشئة  اإليرادات  أنواع  لكل  المحاسبية  المعالجة   )

الخدمات   لتوريد  عقود  في  تدخل  التي  المنشاة  جميع  على  المعيار  هذا  وينطبق  العمالء 

المحاسبة   لمعايير أخرى مثل معيار  الخاضعة  العقود  باستثناء  للعمالء  الدولي  والبضائع 

 .( اإليجارات17رقم )

 :يحل هذا المعيار بدال من المعايير والتفسيرات التالية

  ( عقود االنشاء11معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( برامج والء العمالء 13تفسير لجنة معايير التقارير )

 انشاء العقارات( اتفاقيات 15تفسير لجنة معايير التقارير )

 ( عمليات نقل األصول من العمالء 18تفسير لجنة التقارير )

  عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية  –( االيراد 31التفسير )

مع السماح بالتطبيق    2018كانون الثاني    1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  

 . المبكر
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 - :   IFRS 9الماليةاالدوات ( 9)ر التقارير المالية الدولي رقم  يامع.3-6

قام المصرف بتطبيق احتساب التخصيصات المطلوبة والواجب احتسابها على ضوء تطبيق معيار التقارير  

رقم   العراقي    9المالية  المركزي  البنك  بكتاب  نتيجة    2018/ 23/12في    9/6/466والوارد  وكانت 

 المبالغ باالف الدنانير             31/12/2020كما في  خصص المطلوب احتسابه  مال-يلي:  االحتساب كما  

ــص  ــخصـــــ ــمـ الـ
ــابه  المطلوب احتس
ــالت   ــويـ ــمـ ــتـ ــلـ لـ
ــة/   ــيـ ــالمـ اإلســـــ

 المرابحات

اـلـمـطـلوب  اـلـمخصـــــص 
احــــــــتســــــــــــابـــــــه  

مشــاركات  /ســتثماراتالل
 ومضاربات

ــص   ــخصــــ ــم ال
الـــمـــطـــلـــوب  
احتسـابه االئتمان  

 التعهدي     

ــص   ــخصـــــ ــمـ الـ
المطلوب احتســابه  
ارصـدة المصـارف 

 المحلية  /

المخصص المطلوب 
ــه   ــاب ــذمم  /احتســــ ال

 المدينة   

 المجموع    

770 46.972.460 325,428 562.012 39,490 47,900,160 

المبالغ باالف       - يلي: وكما   31/12/2020كمافي    /9لتطبيق المعيار تم احتساب األثر الكمي  

                                                                                               الدنانير   

الت   البيان  مـوـي ـت اـل
ــالمية   اإلســ

 النقدية 

/ ــارات   االســـــتثم
الـــمضـــــــاربـــات  

 والمشاركات 

ــان   ــمــ ــتــ االئــ
 التعهدي     

ــدة   ارصـــــــــــ
ــمصـــــــارف   ال

 المحلية   

 المجموع   الذمم المدينة 

ــمــخصــــــص   ال
الواجب احتـسابه  
فـــــــــــــــــــــي 

31/12/2020  
ضــــــوء  عــلــى 

 تطبيق المعيار

770 46.972.460 325,428 562.012 39,490 47,900,160 

ينزل: رصـــــيـد 
المخصـــص في 

1/1/2020 

764 4.422.949 221.817 112.402 161.898 4,919,830 

ــي  ــم ــك ال ــر  األث
ــيـــق   ــبـ ــطـ ــتـ لـ
الــمــعــيـــارفــي  

31/12/2020 

6 42.549.511 * 103.611 449.610 (122.408 ) 42.980.330 

ــيــد  ** ــرصــــ ال
المحتسـب للسـنة 

 2020المالية /

6 23,386,044 103.611 112.403 (122.408) 23,479,656 
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/المضاربات والمشاركات أعاله   تمويالتال  و  المرابحات :الرتفاع مبلغ االثر الكمي لتغطية مخاطرايضاح  *

% من االثر   50مليار دينار وهو يزيـــــــــــــــد عن  (  23,386صلت الموافقة على تخصيص مبلغ )فقد ح

 . 31/12/2020الكمي كما في 

ــابات  ** ــمن حسـ ــص المطلوب لكل من االئتمان التعهدي والذمم المدينة بالكامل ضـ تم تغطية مبلغ المخصـ

 .2020السنة المالية 

ــابه  % من المخصــص  20كما تم تغطية  عه على  الرصــدة المصــارف المحلية والذي تم توزيالواجب احتس

 .2019خمسة سنوات واعتبارا من السنة المالية /

 

أ -6في االيضـاح رقم    بينتم احتـساب االثر الكمي للتمويالت االـسالمية النقدية )المرابحات( كما م .أ

 ) مخصص التمويالت االسالمية (.

أ ) مخصـص  -7في االيضـاح رقم  بينتم احتسـاب االثر الكمي)للمشـاركات والمضـاربات ( كما م .ب 

 مخاطر االستثمار (.

) التخصــــيصــــات   15في االيضــــاح رقم    بينتم احتســــاب االثر الكمي لالئتمان التعهدي كما م .ت 

 المتنوعة (.

أ ) مخصـص -5في االيضـاح رقم  بينتم احتسـاب االثر الكمي الرصـدة المصـارف المحلية  كما م .ث 

 ارصدة المصارف المحلية (.

 أ-8في االيضاح رقم بيناالثر الكمي الموجودات االخرى / المدينون   كما متم احتساب  . ج

 ) مخصص مدينو النشاط غير الجاري  (. 

 

 

 التدني في القيمة  3-7

المالية  الدين  ادوات  لجميع  المتوقعة  االئتمانية  للخسارة  نموذجا  يضع  الجديد  المعيار  أن 

الية من خالل الدخل الشامل االخر باإلضافة المصنفة بالتكلفة المطفأة او المصنفة كأدوات م

الى ذلك فأن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة يطبق على التزامات القروض التي ال يتم  

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر.

الخسائر االئتمانية المتحققة مقارنه مع الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار    3-7-1

 الجديد 

أن تطبيق مبدأ الخسائر االئتمانية المتوقعة سيقوم بتغيير نماذج ومبادئ احتساب وتسجيل   

الخسائر االئتمانية بشكل جوهري ان مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة يمثل الخسائر  

نية التي يجب ان تعكس مبلغ المخصص غير المتحيز ويعتمد على عدة سيناريوهات  االئتما

بأوزان مختلفة الذي بدوره يعتمد على تقييم عدد من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية ومدى  

صحة المعلومات عن االحداث السابقة واالوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية عن الحالة 

 االقتصادية. 
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 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان والترحيل من الفئة االولى الى الفئة الثانية    3-7-2

المرحلة االولى تتكون من جميع ادوات الدين المالية -االدوات المالية غير المتعثرة:   -1

تاريخ   من  االئتمان  مخاطر  في  كبيرة  زيادة  عليها  يحدث  لم  والتي  المتعثرة  غير 

 االعتراف االولي. 

الثانية تتكون من جميع ادوات الدين المالية غير المتعثرة والتي حدث عليها  المرحلة  

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي. 

ان االدوات المالية تصنف ضمن المرحلة الثالثة عندما يكون  -االدوات المالية المتعثرة:   -2

كثر )تعثر( بعد االعتراف االولي  هناك ادلة موضوعية للتدني نتيجة لحدوث خسارة او أ

 مع وجود إثر سلبي على التدفق النقدي المستقبلي للقرض.

 العوامل االساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  3-7-3

 تحديد وقت حصول زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية. -1

 عمر االدوات المالية.شهرا ومدى  12قياس الخسارة االئتمانية لمدة  -2

 م المعلومات المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة. دااستخ  -3

 الضمانات. جودة -4

 

 

 ( عقود االيجار 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )  3-7-4
( عقود  16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )

الثاني   كانون  خالل  والعرض    2016االيجار  والقياس  االعتراف  مبادئ  يحدد  الذي 

 واالفصاح عن عقود االيجار. 

( رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  للمتطلبات  16متطلبات  جوهري  بشكل  مشابه   )

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  للمؤجر  في  17المحاسبية  يستمر  المؤجر  لذلك  وفقا   )

يقوم  تصنيف ع تمويلية بحيث  ايجار  او عقود  تشغيلية  ايجار  انها عقود  قود االيجار على 

 بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف. 

( الدولية رقم  المالية  التقارير  اعداد  باالعتراف  16يتطلب معيار  يقوم  ان  المستأجر  ( من 

شهر اال إذا كان األصل    12باألصول وااللتزامات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  

ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر واالعتراف بحقه في استخدام األصل والمتمثل في  

 االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار. 

علما بأن المصارف االسالمية مستثناة من تطبيق المعيار المذكور استنادا الى كتاب البنك  

 زي العراقي المرك
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                                                                  المركزي  والبنك وأرصدة لدى المصرف    نقدية 4 ايضاح 

 التفاصيل 

2020 2019 

 دينار عراقي الف  دينار عراقي الف 

                                                                                                                 

     20,758,526                ,02018,862                                                 نقد في خزائن المصرف   1

دينار عراقي                                           –نقد في الصراف االلي 
دينار عراقي                                                           –نقد في خزائن المصرف 
 دوالر امريكي      –نقد في خزائن المصرف 

              54,883,905                  ,29314,008                                    أرصدة لدى البنك المركزي العراقي   2

دينار عراقي                                                                                                   –حسابات جارية  

                                                                                            دوالر امريكي     –حسابات جارية 

                                                                                                                                  تأمينات مزاد العملة *    

                      ندية                                                                                                   ت الحواالت واالعتمادات المس

                              احتياطي خطابات الضمان **                                                                                                      

                                                                            دينار عراقي ***                                               –الودائع القانونية 

                                                                                                                                                                                                   عملة اجنبية  ***                                                                                                              –الودائع القانونية 

                                                                               

 75,642,431 32,870,313 ن االول / كانو 31الرصيد كما في  

 

 * تأمينات مزاد العملة: ويمثل المبلغ المحجوز لدى البنك المركزي العراقي لغرض اشتراكنا في نافذة بيع وشراء العملة. 

 % من رصيد التزامات خطابات الضمان )حسابات خارج الميزانية(. 7** احتياطي خطابات الضمان: ويمثل نسبة 

 ( دينار هي أرصدة مقيدة  698.971الودائع القانونية لدى البنك المركزي ومجموعها بتاريخ الميزانية )***أن رصيد 

 

 

 

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 22,530    

7,753,556    
11,085,934   

 29,275 
20,042,764    

686,487                       

2,539,983   
687,823  

5,080,801   
3,795,441   
1,205,274   

534,083   
164,888   

2,077,532     

11,467,078    

39,174,801               
                      ـــ   

1,591,151          

555,889             

17,454 
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                                                    لدى المصارف والمؤسسات المالية االخرى و ودائع أرصدة     5ايضاح 

 التفاصيل 

2020 2019 

 دينار عراقي الف  دينار عراقي الف 

                                                                                                            

   10,364,680                                                 8,650,540مصارف ومؤسسات مالية محلية                            *

                              10,343,175                  37,891,454     ة                                             مصارف ومؤسسات مالية خارجي  

ــ  ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           20,707,855             46,541,994                   الرصيد                                                                    

                                  112,402                    224,805                يطرح مخصص موجودات نقدية                                       

ــ      ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ                                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــ

       20,595,453                46,317,189                 / كانون االول                                     31الرصيد كما في  

    

                                                         ارصدة المصارف المحليةمخصص  -أ :  5

   2020 البيان  

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 

ــ     112,402 رصيد بداية السنة   ــ

 112,402 112,403 االضافات خالل السنة 

ــ    التنزيالت خالل السنة  ــ      ــــ  ـــ

 112,402 224,805 الرصيد نهاية السنة 

 

 بنوك ومؤسسات مصرفية محلية: 

( دينار  2,243,150( $ مقيما بالدينار العراقي بما يعادل )1885بالدوالر ) المحلية مبلغاضمن حسابات المصارف -1

ومنها حساب جاري في مصرف اسالمي واحد وااليداعات المتبقية في مصارف تجارية وليس هناك اية فوائد او ارباح 
 على هذه االيداعات. 

ثل رصيدنا لدى مصرف االتحاد ( دينار يم2,992,661,024ضمن حسابات المصارف المحلية مبلغا مقداره )-2

   -وبتاريــــــــخ الميزانية: 

تم تعويض جزء من   ددينار وق( 11,982,217,869بالتعويض وبمبلغ ) 2018صدر قرار سابق خالل عام  –أ      

 المبلغ.
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( عن حســـابنا لدى مصـــرف بابل حيث بلغ اجمالي مبلغ 9وبموجب معيار رقم ) مخصـــصمبلغ   أحتســـابتم  - ت

وبذلك   ( مليون دينار للـسنة الواحدة112( ـسنوات وبمبلغ )5( مليون دينار وتم توزيعه على )562)  مخـصصال

 .( مليون دينار224يكون رصيد المخصص المتراكم )

 

 ه البيانات المالية وتقرأ معها ( جزء من هذ24( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

 

 

 

 

 التمويالت اإلسالمية                                                                                    6يضاح ا

 التفاصيل 

2020 2019 

 دينار عراقي الف  دينار عراقي الف 

                                                                                                                                                                                   32,083                       22,000                               ذمم المرابحة المدينة *                                           

                                                   2,968                       1.966                   يطرح منها: ارباح مؤجلة                                              

       764                         770                                                                    يطرح منها : مخصصات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 ـــــ

                                             بالصافي  – رصيد التمويالت 

 

                                                        التمويالت االسالمية مخصص  -أ :  6

   2020 البيان  

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 

 800    764 رصيد بداية السنة 

 ـــــــــ 6 االضافات خالل السنة 

ــ    التنزيالت خالل السنة   36      ــــ

 764 770 الرصيد نهاية السنة 

 

 

نة ابقة  2020ايضـاح : تم تعديل صـيغة العرض للـس نة الـس تنادا الى كتاب    وكذلك ارقام المقارنة للـس اـس

واـلذي ينص على اعتـبار عملـيات المضـــــاربة    23/8/2020في   9/6/219البـنك المركزي العراقي 

ــتثمارات المصــارف حيث تم تعديل صــيغة العرض في البيانات التالية) قائمة   ــاركة ضــمن اس والمش

 االستثمارات (7ايضاح  –التمويالت االسالمية   6ايضاح –المركز المالي 

 

 

19.264      28,351 
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 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تبر اإليضاحات من رقم )تع

 

 االستثمارات / صافي   7ايضاح 

 التفاصيل 

2020 2019 

 دينار عراقي الف  دينار عراقي الف 

  

 ــــــ                         750,000                         موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 

 36.950.000 15,000,000 مضاربة / شركات / مطلقة 

 8.000.000 8,000,000 مضاربة /افراد/ مقيدة

 1.105.144 1,610,000 تنزل  : مخصصات مضاربة 

 

 43.844.856                          21,390,000بالصافي                                                              – مضاربة  

           16,706.250  24,000,000 مشاركة / افراد 

             129.380.000 136,380,000 مشاركة / شركات 

 3.317.805 21.889.230 تنزل : مخصصات مشاركة 

 

 142.768.445                  138.490.770بالصافي                                                                   – مشاركة 

ــ ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         ـــــــ

                                                                                                 186.613.301                   160.630.770/ كانون االول                                                   31الرصيد كما في  

    مخاطر االستثمارات : مخصص  -أ :  7

                                                      -مخصص مضاربة : 

   2020 البيان  

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 

 1.773.940        1,105,144 رصيد بداية السنة 

ــ         504,974 االضافات خالل السنة   ـــــــ

 668.796         118    التنزيالت خالل السنة 

 1.105.144        1,610,000 السنة الرصيد نهاية 

                                                      -مخصص مشاركة :

   2020 البيان  

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 
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 2.141.525    3,317,805 رصيد بداية السنة 

 1.176.280    18.571.425 االضافات خالل السنة 

ــ    السنة التنزيالت خالل  ــ      ـــ  ــــــ

 3.317.805    21.889.230 الرصيد نهاية السنة 

 

( دينار   1مليون سهم وبسعر ) 750,000,000يمثل رصيد االستثمارات مساهمة مصرفنا في شركة العراقية لضمان الودائع وبقيمة 

 . 

 ( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها 24( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

 

 

 موجودات اخرى                                                                                           8ضاح اي

 التفاصيل 

2020 2019 

 دينار عراقي الف  دينار عراقي الف 

 

 فروقات نقدية      
                                                                               

ــ  12,079  ــــ

 سلف الغراض النشاط
 

2,494 5,638 

 امانات لدى الغير**
 

92,580 48,390 

 مدينون / بطاقات دفع الكتروني ***
 

ــ   52 ــــ

 ودائع لغرض شراء استثمارات
 

ــ   750,000 ــــ

 مدينو نشاط غير الجاري * 
 

908,653 872,062 

 الرصيد 
 

1,015,806 1,676,142 

 ينزل : مخصص المدينون / مدينو نشاط غير الجاري 
 

39,490 161,898 

 1,514,244                     976,316/ كانون االول                                             31الرصيد كما في 

                                                        مدينو النشاط غير الجاري مخصص  -أ : 8 

   2020 البيان  

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 

ــ      161,898 رصيد بداية السنة   ـــ

 161,898    -     االضافات خالل السنة 

ــ      ( 122,408)   التنزيالت خالل السنة   ــــ

 161,898 39,490 الرصيد نهاية السنة 

مبلغ الغرامة المفروضة من قبل البنك المركزي على شركة الراجح  يمثل  غير الجاري  الرصيد الظاهر في مدينو النشاط  جزءا من  *  

بموجب كتابه  أعادة مبلغ لحسابنا من قبل البنك المركزي العراقي  حيث تم    اسالمي   المالي قبل تحول نشاطها الى مصرف للتحويل  

دينار فهي الغرامة    39.490.000اما المبلغ المتبقي وقدره  ) احداث الحقة لتاريخ الميزانية (    2021/ 3/ 15في    5076/ج/ 9المرقم  
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د تم تحويله الى مخصص التمويالت  اما المبلغ المتبقي من المخصص فق  2020المتبقية وتم تسديده من المخصص المحتسب لغاية  

 النقدية.

            المبلغ المسترد                 المبلغ المحتسب كغرامة            المبلغ الكلي للغرامة

870,734,000                    39,490,000                        831,244,000 

 دينار يمثل فاتورة شركة بوابة العراق عن البطاقات .  37,919,000ومن ضمن حساب مدينو النشاط غير الجاري مبلغ  

 ** امانات لدى الغير وهو يمثل مبلغ تأمينات مودعة لدى شركة بوابة العراق للدفع االلكتروني.            

 يتم تسويتها بعد نهاية تسويات بطاقات الدفع االلكتروني  ألغراض*** مدينون / بطاقات الدفع االلكتروني هو حساب وسيط          

 . 2020السنة المالية                

 ( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها 24( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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 .أ9ايضاح 
 ممتلكات ومعدات بالصافي 

31-12 -2020   

   
   

ــ       ـــــ                         2020/ 1/ 1الكلفة في   ــ                        1,009,938                927.044              102,322                    ـــ             2.039.304                                ــــ

 695,244                          551.195                    ــــ                                53.371            ــــــــ                     90,678. االضافات خالل السنة           ـــــ                  

ــ            ــــ                         ــــ                     ــــ                          التنزيالت خالل السنة          ــــــ         ــ                     ـــــــ                                          ــــ  ـــ

ــ     ـــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ                                   ــ            ــــــــــــــــــــــــ    ـــــــ          ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 2,734,548                        551.195               1,009,938                 980.415            102,322            90.678   ـــــ                        12/2020/ 31الكلفة في 

 % 20                     %                20                     %20%                          20                  %    20%                      20          %     20نسبة قسط االندثار واإلطفاءات    

 1.060.701                 ـــــ                                   601.913                   419.363               39.425         ـــــــ              ــــــ          مخصص االندثار المتراكم         

1 /1 /2020 

ــ                           201,988                    227,216                20,464               18,136       ـــــ                   اندثار الفترة الحالية           467,804                            ـــــ

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــ  ـــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ                               

                                1.528.505                      ـــــ                            803.901                     646.579            59.889            18,136                ـــــــــ    رصيد االندثار المتراكم      

ــ ــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــ

 1.206.043                   551.195                     206.037                    6333,83             .34342            72.542           القيمة الدفترية                ـــــــ     

               39.715                                                             مشاريع تحت التنفيذ/ دفعات مقدمة                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    1,245.758 

اجهزة   التفاصيل 

 صراف 

 

 المجموع   االثاث  
راضي  أ

 

 

ينار  

 عراقي 

تحسينات مباني  

           مستأجرة* 

 

 دينار عراقي 

وانتقال وسائل نقل    

 

 دينار عراقي 

االت  

 ومعدات  
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 سنوات   5*تحسينات المباني المستأجرة ويمثل نفقات تحسينات على بناية ادارة المصرف والفرع الرئيسي وبمدة عقد     

 

 2020لذلك لم يحتسب اندثار في عام   2020/ 26/12** تم شراء سيارات للمصرف وقيدها في حساب وسائل نقل وانتقال وان التنفيذ كان في     

 

 

 

( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها 24( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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 ب.9ايضاح
 ممتلكات ومعدات بالصافي 

31-12 -2019   

1.   
   

            1,940,069                                 1,009,938                        827,809                10 2,322ـــــ                                        2019/ 1/ 1الكلفة في  

 99,234                ــــ                                                     99,234االضافات خالل السنة                          ـــــ                   ـــــــ                   

ــ                  ــــ                                     ــــ                                     ــــ                    التنزيالت خالل السنة                          ــــــ                ــــ

ــ            ــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2,039,303                            1,009,938                     927,043                    102,322ـــــ                                 12/2019/ 31الكلفة في 

 % 20%                                         20%                             20%                         20%                    20نسبة قسط االندثار واإلطفاءات               

 652,810                             399,925                         233,924                     18,961       مخصص االندثار المتراكم                     ـــــ       

1 /1 /2019 

         407,891                              201,988                        185,439                   20,464              اندثار الفترة الحالية                           ـــــــ   

 ـــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

              1,060,701                              601,913                       419,363                   39,425                                    رصيد االندثار المتراكم        

ــ ـــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــ

 2978,60                             ,025408                         507,680                   762,89القيمة الدفترية                          ـــــــ                  

               59,500                                                                                       مشاريع تحت التنفيذ/ دفعات مقدمة                                             

                                                                                                                                                                            1,038,102 

 التفاصيل 
 االت ومعدات  

 الف دينار 

 االثاث  

دينار الف   

 المجموع  

 الف دينار عراقي  

راضي  أ  

الف دينار  

 عراقي  عراقي 

تحسينات مباني  

             أجرة*ـــــــــــــمست

 

 

 دينار عراقي 
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 *يمثل حساب مشاريع تحت التنفيذ ما يلي: 

 دينار 41,650,000دفعة مقدمة عن عقد شراء صرافات الكترونية وبمبلغ       

 دينار  17,850,000دفعة اولية عن تجهيز اجهزة للموقع البديل وبمبلغ          

 

 

( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  24( الى رقم )1)تعتبر االيضاحات من رقم 
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 مصرف الراجح اإلسالمي .ج 9ايضاح 

 12/2020/ 31موجودات غير ملموسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرف الراجح اإلسالمي .ج 9يضاح ا

 12/2019/ 31ملموسة موجودات غير 

 انظمة الكترونية   التفاصيل          
 الف دينار عراقي 

 

 1/2019/ 1/ةالكلف
 

ــ    ــــ

 اإلضافات خالل السنة 
 

5,931,750 

 تنزيالت خالل السنة 
 

 ــــــ

 31/12/2019الكلفة في
 

5,931,750 

 1/2019/ 1اندثار المتراكم في 
 

 ـــــ

 2019اندثار 
 

593,175 

 ـــــ تنزيالت خالل السنة 

 593,175 31/12/2019االندثار المتراكم في 

 

 5,338,575 2019/ 31/12القيمة الدفترية في 

 

 انظمة الكترونية  التفاصيل 
 الف  دينار  عراقي  

 
 5,931,750 1/2020/ 1/ةالكلف

 58,528 اإلضافات خالل السنة 

 0 تنزيالت خالل السنة 

 5,990,278 31/12/2020فيالكلفة 

 593,175 1/2020/ 1اندثار المتراكم في 

 1,346,680 2020اندثار 

 0 تنزيالت خالل السنة 

 1,939,855 31/12/2020االندثار المتراكم في 

 4,050,423 2020/ 31/12القيمة الدفترية في 
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 ودائع العمالء 10ايضاح 

 2020  السنة المالية                       ودائع العمالء                                        

 

 

 

 

 

 1920  السنة المالية                                 ودائع العمالء                          

 

 

 

 

 هذه البيانات وتقرا معها ( جزءأ من 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 

 

 

 راد  ـــــــاالف  التفاصيل 

 عراقيالف دينار

 الشركات الكبرى  

 دينار عراقيالف 

 جموع  ـــــــالم

 دينار عراقيالف  

 

 حسابات جارية وتحت الطلب
 بالدينار العراقي 

295,512 2,336,552 2.632.064 

 حسابات جارية وتحت الطلب
 بالدوالر االمريكي  

52,447 578,346 630,793 

 3,262,857 2,914,898 347,959 31/12/2020الرصيد في 

 راد ـــــــاالف  التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

 الشركات الكبرى  

 دينار عراقيالف 

 وع ــــــالمجم     

 دينار عراقيالف    

 

 

 حسابات جارية وتحت الطلب
 بالدينار العراقي 

1,433,761 21,927,928 23,361,689 

 حسابات جارية وتحت الطلب
 بالدوالر االمريكي  

10,517 12,423,916 12,434,433 

 35,796,122 34,351,844 1,444,278 31/12/2019الرصيد في 
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 تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية 11ايضاح 

 

 

 

% من اجمالي مبلغ االلتزامات التعهدية خارج  17.61تأمينات خطابات الضمان: ويمثل الرصيد نسبة 

 الميزانية. 

 

 

 تمويالت مستلمة  12ايضاح 

 

 

 

 في المشاريع السكنية.  البنك المركزي العراقيمبادرة عن عبارة  تمويالت مستلمة  ال

 

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 

    2020  التفاصيل

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 
 

 5,605,248 2,240,646 تامينات خطابات الضمان

 492,519 268,150 ةتامينات  اعتمادات صادر

 6,097,767 2,508,796 كانون االول /31الرصيد في 

    2020  التفاصيل

 الف دينار عراقي 

2019 

 الف دينار عراقي 
 

 0 2,000,000 مشاريع سكنية  -تمويالت مستلمة

 0 2,000,000 كانون االول /31الرصيد في 
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 دائنة أخرى حسابات  13ايضاح   

 

 : ي تخصيصات ضريبة الدخل: ان تفاصيل هذا البند ما يل  14ايضاح 

 

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1اإليضاحات من رقم )تعتبر 

 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 
 

 173,700 66,062 مستحقة وغير مدفوعة مصاريف إدارية 

 66 2,338 مصاريف ادارية مستحقة وغير مدفوعة / عمولة سنوية 

 0 200 رواتب واجور مستحقة  

 578,000 578,275 صكوك مصدقة 

 16,265 3,912 رسم الطابع 

 8,242 8,318 استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

 300,000 0 الشركاتة لقاء تسجيل ضمبالغ مقبو

 5,968 33,870 دائنون/ بطاقات دفع الكتروني

 0 34,356 دائنون/ دفع مسبق محلي دولي 

 3 43 تامينات/ أجور استعالم 

 1,082,244 727.374 /كانون االول31الرصيد كما في 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 
 

 5,414 446,723 الرصيد االفتتاحي 

 549,172 اإلضافات خالل السنة 

 

441,309 

 0 0 التنزيالت خالل السنة

 446,723 995,895 كانون االول /31الرصيد في 
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 الف دينار عراقي                                                      -:  تخصيصات متنوعة   15إيضاح 

                                                                                                                               

ائر المتوقعة   20/12/2020ايضـاح : تم تبويب فروقات تقييم العملة بتاريخ  للمرابحات ضـمن حـساب مخصـص الخـس

ــارـبات  وا ارات/ المضـــ اب البـنك المركزي العراقي المرقم  الســـــتثـم ادا الى كـت ــارـكات اســـــتـن في   9/2/401والمشـــ

28/12/2020. 

   - : أنشطة مصرفية سالمية  إيرادات  16ايضاح

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 مخصص تقلبات  التفاصيل 
 أسعار الصرف

 مخصص مخاطر 
 تشغيلية

مخصص التزامات 
 تعهدية

 المجموع
 

 الرصيد االفتتاحي 
1/1/2020 

4,830 5,725 221,817 232,372 

 4,318,457 103.611 0 4,214,846 اإلضافات خالل السنة 

 ( 4,219,676)  0 ( 4,219,676) التنزيالت خالل السنة
 
 

 كانون االول /31الرصيد في 

2020 

0 5,725 325,428 331.153 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 

 999 1,002 عائد مرابحة/ افراد 

 1,874,634 3,596,354 عائد مضاربة/ شركات

 2,886,524 1,284,346 مشاركة /شركاتعائد 

 393,750 0 عائد مشاركة /افراد 

 2,250 750 ايراد ملفات االئتمان 

 5,158,157 4,882,452 / كانون االول31الرصيد كما في 
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 : ايرادات وعموالت العمليات المصرفية  17 إيضاح   

 2020 التفاصيل 

 عراقي دينار الف 

2019 

 دينار عراقي الف 
 

 602 16,828 عمولة الحواالت الداخلية 

 1,306,234 174,582 عمولة خطابات الضمان الداخلية 

 74,797 21,550 عمولة اعتماد صادر 

 15,659 8,066 عمولة اعتماد وارد  

 244 0 عمولة تعديل اعتماد 

 357 467 عمولة اختالف مستندات اعتمادات 

 614 8,746 رسوم سوفت

 6,401 4,638 ايراد فروقات تقييم عملة 

 91,381 87,347 رونيكترسوم أوامر الدفع االلعموالت مصرفية اخرى /

 0 655 رسوم مطبوعات مستردة

 603 10 عمولة اصدار شيكات معتمدة 

 0 375 ايراد بطاقة الدفع المسبق

 85 9,018 ايراد الصرف االلي 

 107 2,565 عمولة بطاقات الدفع االلكتروني

 164 4,823 ايراد بيع بطات الدفع االلكتروني

 1,330 718 ايراد مصروفات مستردة

 61 307 رسوم كشوفات حسابات 

 2,815 930 رسوم إيداع صكوك

 3,181 960 مبيعات مطبوعات مصرفية

 2,762 1,034 عمولة فتح حساب 

 1,507,397 343,619 /كانون االول31الرصيد كما في 
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 - : ايراد نافذة مزاد العملة أ  18ايضاح 

 االيراد المبيعات المشتريات البيان 

حجم المشتريات            
 دوالر

سعر الشراء                  
 دينار 

حجم المشتريات            
 دينار 

حجم المبيعات           
 دوالر

سعر البيع                  
 دينار 

حجم المبيعات            
 دينار 

 

 
نافذة بيع وشراء  

العملة حواالت  
 واعتمادات  

 

 
(1/1-15 /12)2020 

1.120.510.300 
 
 

1190 1.333.407.257.000 1.120.510.300 1193.1397 1,336,925,323,180 3,518,168,200 

 
(22 /12-31 /12)2019 * 

17.660.000 
 

1190 21.015.400.000 17.660.000 1193.189 21,071,717,740 56.320.000 

 
نافذة بيع وشراء  

العملة شركة  
 الصرافة 

 
(1/1-26 /12)2020 

 

7,070,000 

 

1190 

 

8,413,300,000 

 

7,070,000 

 

1193,499 

 

8,438,037,930 

 

24,740,000 
 

31/12 /2019 *  
540,000 

 
1190 

 
642,600,000 

 
540,000 

 
1193,777 

 
644,639,580 

 
2,040,000 

 
نافذة بيع وشراء  

 العملة النقدي 
 
 

(1/1-26 /12)2020 1,040,000 

 
       

1190 

 
 

1,237,600,000 

 
 

1,040,000 

 
 

1192,769 

 
 

1,240,479,760 

 
 

2,880,000 

 
 

31/12 /2019 * 120,000 1190 142,800,000 120,000 1194 143,280,000 480,000 

 3,604,628,200 1,368,463,585,200  1,146,940,300 1,364,858,957,000  1,146,940,300  مجموع  

 

 2020وان البيع تحقق في بداية السنة المالية    2019يمثل مشتريات من نافذة مزاد العملة في نهاية السنة المالية  ايضاح : *
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 -:ب أيراد بيع وشراء العمالت  . 18ايضاح 

 

 

 - :  أيراد العمليات المصرفية االخرى  19ايضاح 

 

 

 

 

 

  هذه البيانات وتقرا معها( جزءأ من 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 641,033 3,604,628 ايراد نافذة مزاد العملة

 609,623 3,574,488 الخارجيةايراد بيع وشراء العملة /مزاد الحواالت 

 31,410 30,140 لة /مزاد نقد وشركات صيرفة  ايراد بيع وشراء العم

 3,998 0 ايراد مكتب الصيرفة 

 89 0 عموالت الحواالت الخارجية

 645,120 3,604,628 / كانون االول 31الرصيد كما في 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 6,694 5,683 ايراد خدمات متنوعة

 6,694 5,683 / كانون االول 31الرصيد كما في 
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 - : العاملين رواتب وأجور ومنافع  20ايضاح 

 

 - :المصرفية مصاريف العمليات  21ايضاح 

  

 

 ( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها 24( الى رقم )1بر االيضاحات من رقم )تعت 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 430,849 496,059 األجور النقدية للعاملين 

 91,889 100,154 مخصصات مهنية وفنية 

 91,889 100,154 مخصصات تعويضية 

 9,515 8,102 أجور اعمال إضافية 

 19,520 52,019 مكافأت تشجيعية 

 1,732 2,900 مخصصات أخرى 

 62,454 71,644 حصة المصرف من الضمان 

 11,043 16,844 تدريب وتأهيل

 718,891 847,876 / كانون االول  31الرصيد كما في 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 31,644 49,592 عموالت مصرفية مدفوعة 

 0 14,000 عمولة تمويل مرابحة إسكان

 507,448 14,865,833 خسائر ائتمانية متوقعة /ائتمان نقدي

 129,907 103,611 خسائر ائتمانية متوقعة / ائتمان تعهدي

 57 0 مخصص تحوط مخاطر تشغيلية

 112,402 112,403 المحلية ارصدة المصارف  أعباء 

 161,898 0 أعباء مدينو نشاط غير جاري

 943,356 15,145,439 / كانون االول  31الرصيد كما في 
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 - :مصاريف عمومية وأداريه  22ايضاح  

 

 

 

 ( جزءأ من هذه البيانات وتقرا معها 24( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 19,276 33,293 الوقود والزيوت

 11,773 25,610 لوازم مهمات 

 10,027 5,635 قرطاسية

 890 0 مياه  

 11,585 5,422 كهرباء 

 8,967 8,838 صيانة اثاث وأجهزة مكاتب 

 2,147 2,697 صيانة االت ومعدات 

 0 58 اشتراكات شركة ضمان الودائع

 115,200 27,080 بحوث واستشارات 

 36,194 18,880 دعاية وإعالن 

 4,534 11,834 نشر وطبع 

 0 8,330 مطبوعات بطاقات الصرافات

 0 40,098 مطبوعات الدفع المسبق

 7,633 3,925 ضيافة 

 12,423 6,125 نقل العاملن

 9,185 8,784 سفر وايفاد

 11,918 17,850 تجهيزات العاملين 

 27,717 36,078 اتصاالت عامة

 4,487 11,415 نقل السلع والبضائع 

 110,000 110,000 استئجار مباني 

 135,238 133,497 اشتراكات

 19,000 16,425 خدمات قانونية 

 4,550 0 بنك مركزي  /تدقيقأجور 

 63,700 68,600 /المدقق الخارجي المستقل  أجور تدقيق

 46,681 15,724 مؤتمرات ومعارض 

 24,964 55,432 عمولة شركة بوابة العراق 

 46,007 135,204 عمولة ماستر كارد  

 84,072 42,448 مصروفات خدمية اخرى 

 828,168 849,282 /كانون االول 31الرصيد كما في 
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 - : ( االندثارات  ) االستهالكات  23ايضاح 

 

                                                                                    

 

 - :  االخرى المصاريف 24ايضاح 

 

 

 

 2020 التفاصيل

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 20,464 20,464 اندثار االت ومعدات 

 185,439 227,216 اندثار اثاث وأجهزة مكتب  

 0 18,136 اندثار صرافات  

 201,988 201,988 اندثار تحسينات مباني مؤجرة  

 593,175 1,346,680 اندثار أنظمة وبرامجيات 

 1,001,066 1,814,484 / كانون االول 31الرصيد كما في 

 2020 التفاصيل 

 دينار عراقي الف 

2019 

 دينار عراقي الف 

 75,900 435,338 تبرعات للغير

 117,350 5,303 تعويضات وغرامات 

 41,559 20,759 ضرائب ورسوم

 234,809 461,400 االول / كانون  31الرصيد كما في 
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 ( جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها24( الى رقم )1بر االيضاحات من رقم )تعت  

 

 

 -سياسة إدارة المخاطر: 

يقوم المصرف بإدارة المخاطر المصرفية من خالل استراتيجية شاملة تهدف للمحافظة على  

المخاطر وسبل التعامل معها وتخفيفها او الحد منها  مكانه المصرف المالية والربحية, وتحديد  

ويتم ذلك من خالل جهات متعددة في المصرف  ابتداء من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه  

لجنة   مثل  المصرف  في  المختلفة  الداخلي  واللجان  واالمتثال  التدقيق  ولجنة  المخاطر  كلجنة 

لمطلوبات , لجان التسهيالت , إضافة الى ان إدارة المخاطر الداخلي , إدارة الموجودات وا

بالعمليات   المتعلقة  المخاطر  وإدارة  تحديد   مسؤولة عن  تعد  المصرف  وفروع  دوائر  كافة 

المصرفية وااللتزام بالضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها بما يتالءم ونظام  

 مراقبة المخاطر . 

مستقلة ومتخصصة في المصرف يتركز مهامها في التعرف  تقوم إدارة المخاطر وهي إدارة  

على المخاطر القائمة والمحتملة وكيفية التعامل معها باإلضافة الى المشاركة في تقييم قدرة  

المصرف وكفاية رأسماله في تحقيق أهدافه االستراتيجية وتحديد المتطلبات الالزمة لمواجهة  

المصاحبة   جانب  الستراتيجيتهالمخاطر  استراتيجية ضمن    وفي  برسم  المصرف  يقوم  اخر 

أسس ومعايير محددة ترسمها اإلدارة التنفيذية ويشرف عليها مجلس اإلدارة ولضمان تغطيتها  

لعمليات المصرف الرئيسية بما يتناسب مع ظروف البيئة الداخلية ومتغيرات البيئة الخارجية  

 لتجنب  اية تأثيرات سلبية على مؤشرات وأداء المصرف. 

عملية إدارة المخاطر تشمل التعرف، القياس، اإلدارة، إضافة الى الرقابة المستمرة على    ان

المالية   المالي المخاطر  بشكل    ةوغير  تؤثر  ان  الممكن  من  المصرف التي  أداء  على  سلبي 

مقابل   للعوائد  األمثل  المعدل  لتحقيق  المال  لرأس  فعال  توزيع  الى ضمان  إضافة  وسمعته، 

إدارة المخاطر لدى المصرف تسير وفق مبادى رئيسية والحوكمة المؤسسية  المخاطر، كما ان  

التي تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل الممارسات 

 الدولية بهذا الخصوص، وتتمثل تلك المبادئ بما يلي:

الخسارة المحتملة والمصاحبة  قيام مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد درجة تحمل المصرف   .1

لعوامل المخاطر المختلفة واالستمرار بتقديم توجيهاته إلدارة المخاطر، كما ويعد المدير العام  

المسؤول األول عن إدارة المخاطر والممارسات المرتبطة بها ضمن هيكل نشاطات المصرف 

 ورئيسا للجنة إدارة المخاطر الداخلية. 

ى المصرف مبنية على المعرفة والخبرة وقدرة اإلدارة االشرافية فلسفة إدارة المخاطر لد .2

 في الحكم على األمور مع وجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل مجلس اإلدارة. 
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مواصلة تطوير أنشطة إدارة المخاطر واتخاذ العديد من الخطوات والتدابير الالزمة لتطبيق   .3

 . IIIوبازل   IIديدة ومن أهمها متطلبات بازل المصرف لمتطلبات المعايير الدولية الج 

 إدارة المخاطر تعد مسؤولية جميع موظفي المصرف. .4

 توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية على الموظفين كل حسب اختصاصه. .5

سياسات   .6 فعالية  من  للتأكد  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  المخاطر  إدارة  لجنة  ديناميكية 

المخ  إدارة  استراتيجية  وإجراءات  تطبيق  يقع على عاتقها ضمان  المصرف والتي  لدى  اطر 

وتوجيهات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة وتطبيق المبادئ واالطر العامة والحدود المسموح  

 بيها. 

دور لجنة الموجودات والمطلوبات بالتخطيط بالتوظيف األمثل لرأس المال والموجودات   .7

 لسيولة ومخاطر السوق. والمراقبة المستمرة لمخاطر ا

تقوم دائرة المخاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل المصرف مع وجود أنظمة   .8

تساعد على إدارة تلك المخاطر، وتزويد وحدات عمل المصرف بالمنهجيات واألدوات  

الالزمة لتحقيق إدارة فاعلة وسليمة لكافة أنواع المخاطر، ترتبط دائرة المخاطر والتي  

مدير دائرة إدارة المخاطر بلجنة المخاطر مع وجود خط اتصال مباشر يربط بين   يرأسها

 مدير دائرة إدارة المخاطر والمدير العام. 

. دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيدا مستقال عن التزام وحدات العمل بسياسات  9

 .وإجراءات إدارة المخاطر وفاعلية إطار عمل إدارة المخاطر لدى المصرف

يعد المدير المالي للبنك هو المسؤول عن تحديد المخاطر المالية والرقابة والمحافظة   .10

 على نوعية المعلومات المالية والتأكد من دقة وسالمة القوائم المالية التي يتم اإلفصاح عنها. 

يعد مراقب االمتثال هو المسؤول عن التأكد من ان المصرف يلتزم بكافة التعليمات   .11

تشريعات والقوانين ذات العالقة بأعماله، خاصة تلك التي تصدر عن الجهات الرقابية  وال

 المسؤولة. 

.سياسات إدارة المخاطر المختلفة معتمدة من مجلس اإلدارة وتواكب كافة المستجدات 12

 والنمو في اعمال المصرف والتوسع في خدماته.  
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بالعمل على مجموعة من الجوانب الرئيسية  خالل السنة الحالية، قام المصرف 

 في مجال إدارة المخاطر ومن أهمها: 

تحديث منهجيات احتساب المخاطر ضمن عملية تقييم كفاية راس المال الداخلي   .1

(ICAAP  بما يتماشى مع التغيرات، باإلضافة الى مراعاة متطلبات وتعديالت )

 . IIIبازل  

ا يتماشى مع المتطلبات الجديدة وتوجهات  مراجعة كافة السياسات إدارة المخاطر بم .2

 المصرف، والتحسين من منهجيات إدارة وقياس المخاطر. 

( منهجية جديدة تغطي كافة (RISK Management Frameworkاعتماد  .3

 مستويات المخاطر في المصرف، ومراقبة الحدود المقترحة بشكل شهري.

( لتصنيف زبائن  (Moody’sاعتماد العمل على نظام التصنيف االنتمائي العالمي  .4

 تسهيالت الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة. 

  

 مخاطر السوق:

هي مخاطر التغير في القيمة العادلة او التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار  

أسعار الفائدة، أسعار العمالت، أسعار األسهم( وتنشا مخاطر السوق نتيجة وجود  )السوق مثل  

وي المالية،  واألوراق  الفائدة والعمالت واالستثمار في األسهم  أسعار  مفتوحة في  تم  مراكز 

وإجراءات محدودة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز    تمراقبة هذه المخاطر وفقا ألساسيا

 التالية:  العمل المعنية وتتضمن كل من المخاطر

 مخاطر أسعار الفائدة.  .1

 مخاطر أسعار الصرف. .2

 مخاطر أسعار األسهم.  .3

محددة ومن خالل    ةاستراتيجيإلدارة مخاطر السوق ضمن    سياسيات استثمارية يتبع المصرف  

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في المصرف التي تتولى عملية االشراف على مخاطر  

السوق وتقديم االرشاد فيما يتعلق بالمخاطر المقبولة والسياسة المتبعة بهذا الخصوص. حيث  

 أن مهام هذا النوع من المخاطر ضمن األساسيات التالية:
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السياسات   -أ من  والبنك  منظومة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  واإلجراءات 

 المركزي. 

اعداد سياسة لمخاطر السوق تتضمن أسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع   - ب

 من المخاطر واعتمادها من قبل لجان المعنية. 

 اعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة مخاطر السوق.  - ت

 رة ومراقبة مخاطر السوق من خالل: تطوير أدوات ومقاييس إلدا - ث

 

 (Basis pointتحليل نقطة األساس ) ✓

 (  VaRالقيمة المعرضة للمخاطر) ✓

 (stress testing) اختبارات األوضاع الضاغطة ✓

 ( (stop loss limitsال خسائرتقارير وقف حدود  ✓

 مراقبة السقوف االستثمارية للبنك  ✓

العادلة   ✓ بالقيمة  المالية  األوراق  االخر  مراقبة محفظة  الشامل  الدخل  من خالل 

 وإعادة تقييمها أوال بأول. 

 

 مخاطر العمالت:

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار 

بنك، يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود العمالت األجنبية يعتبر الدينار العراقي عملة األساس لل

للمركز المالي لكل عملة لدى المصرف ويتم مراقبة مراكز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم 

اتباع استراتيجيات التحوط والتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود 

 المعتمدة.

ر الصرف ضمن ويمكن استخدام أدوات السوق المتطورة بهدف التحوط من مخاطر أسعا

 محددات تحول دون تعرض المصرف ألي مخاطر إضافية.          

 

 مخاطر السيولة:
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على توفير التمويل الالزم في أي    وهي المخاطر التي تنشا عن احتمالية عدم قدرة المصرف

موقع )موقع جغرافي، عملة، ووقت( لتأدية التزامه في توزيع استحقاقها او تمويل نشاطاته  

 بدون تحمل تكاليف مرتفعة او حدوث خسائر بسبب اللجوء ألي مما يلي: 

  بيع موجودات المصرف بأسعار منخفضة مما يودي الى انخفاض العوائد المتوقعة وانخفاض  -

 األرباح المالية لدى المصرف.

اقبال المصرف على التزامات ذات التكاليف المرتفعة وذلك لتلبية متطلباته مما يودي الى    -

 زيادة التكاليف وبالتالي انخفاض األرباح المتوقعة لدى المصرف. 

ويتم تحديد إثر مخاطر السيولة على المصرف من خالل التعرف على مدى سيولة موجوداته  

المصرف على تحويل الموجودات السائلة او شبه السائلة الى نقد بأقل الخسائر من حيث    وقدرة

هبوط األسعار، ويجب على المصرف توفير الموجودات التي من الممكن ان يتم بيعها بسعر  

لها   يتعرض  ان  الممكن  من  التي  السيولة  مخاطر  فان  وبالتالي  األساسية  القيمة  من  يقترب 

 ى ما يلي: المصرف قد تنقسم ال

o السيولة تمويل  قدرة   ( (Funding Liquidity Riskمخاطر  عدم  مخاطر  :وهي 

مثل تحصيل الذمم_ او الحصول على تمويل  نقد _المصرف على تحويل األصول الى  

 لسداد التمويالت. 

o   السوق سيولة  تمكن    (:(Market Liquidity Riskمخاطر  عدم  مخاطر  وهي 

المصرف من بيع األصل في السوق او بيعه مع تحمل خسارة مالية كبيرة نتيجة لضعف  

 السيولة او طلب في السوق. 

 

تتم عملية إدارة وقياس السيولة وفقا لسياسات وإجراءات محددة وخطة تمويل الطوارئ ومن  

( التي تتولى عملية مراقبة وضبط السيولة  (ALCOخالل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات  

واجراء التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من موجودات ومطلوبات المصرف في قائمة المركز  

المالي وبالتنسيق مع مدير إدارة الخزينة واالستثمار وتتم عملية إدارة مخاطر السيولة ضمن  

 مجموعة من المعطيات التالية: 

جراءات المعتمدة من قبل اللجان التي تحدد أسس وتعريف  منظومة من السياسات واإل .1

 وإدارة وقياس ومتابعة مخاطر السيولة. 

 خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:  .2

 إجراءات متخصصة إلدارة ازمة السيولة   -أ

 لجنة متخصصة إلدارة ازمة السيولة  - ب

 ( (Liquidity contingency planخطة لتوفير السيولة في الحاالت الطارئة   - ت
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 تحليل وضعية سيولة المصرف باالعتماد على تقارير السيولة التي تتضمن: - ث

 

 ( للموجودات والمطلوبات  (Duration GAPجدول فجوة المدة الزمنية  ❖

العراقي  ❖ بالدينار  االستحقاق  سلم  حسب  السيولة  القانونية:  السيولة  نسبة 

 والعملة األجنبية 

بالدينار العراقي والعملة    شهادات اإليداع القائمة الصادرة عن المصرف ❖

 األجنبية 

 تقرير مؤشرات السيولة  ❖

 اختبارات األوضاع الضاغطة   ❖

كما تتولى إدارة الخزينة واالستثمار بالتنسيق مع وحدة مخاطر السوق في تنويع  

مصادر التمويل وموائمة اجالها واالحتفاظ برصيد كاف من الموجودات السائلة 

 من تلك اإلجراءات ما يلي: من اجل تخفيف مخاطر السيولة وتتض 

يقوم المصرف بدراسة سيولة   تحليل آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات:-

موجوداته ومطلوباته إضافة الى أية تغييرات تحدث على موجوداته ومطلوباته بشكل  

يومي. يسعى المصرف من خالل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للموائمة بين  

المحدد تلك  مع  الفجوات  ومراقبة  والمطلوبات  الموجودات  بسياسة    ةاستحقاقات 

 المصرف.

 

الطارئة:- الحاالت  في  توفير سيولة  السياسة خطة  إدارة   متقو   تتضمن  لجنة 

السيولة  مخاطر  إدارة  بسياسة  المتعلقة  التوصيات  برفع  والمطلوبات  الموجودات 

واإلجراءات ووضع األنظمة الالزمة لتطبيق الضوابط الرقابية الفعالة ورفع التقارير 

حول مخاطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات باإلضافة الى توفير الموارد  

لعليا بما في ذلك متابعة كافة التطورات التقنية المتعلقة بقياس وإدارة التحليلية لإلدارة ا

 مخاطر السيولة وتطبيق المالئم منها  

 

موجودات المصرف ومطلوباته بشكل    عتتوز   التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي:-

ويل  منتظم وتوزيع التسهيالت على قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة، والموائمة بين تم 

 قطاع الشركات واالفراد. كما يسعى المصرف للحصول على مصادر التمويل واستحقاقاتها. 
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