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السيد يوسف محمود النعمة
 المنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة –ممثل بنك قطر الوطني (ش.م.عٌ.ق)
 المؤهالت العلمية :بكالوريس إدارة طيران -ماجستير إدارة أعمال
 الخبرة :المدير العام التنفيذي -رئيس قطاع األعمال للمجموعة "بنك قطر
الوطني (ش.م.عٌ.ق)"
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السيدات والسادة المحترمين..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يسرني أن أرحب بكم نيابةً عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،وأود أن أعرض على
حضراتكم التقرير السنوي السادس عشر لعام  2021والذي يشمل مختلف األنشطة
المصرفية االئتمانية واالستثمارية التي مارسها المصرف خالل العام المذكور.
لقد كان العام  2021بداية للنهوض من األزمة العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا
نهاية عام  2019وتأثيراتها على االقتصاد العالمي وحركة التجارة رغم أن هذه األزمة
لم تنتهي بعد وإنما بدأ العالم يتعايش معها ويرفع القيود بشك ٍل تدريجي خصوصا ً بعد
توسع عمليات التلقيح ضد هذا الوباء.
وفي اإلطار المحلي فإن العراق لم يكن بعيدا ً عن هذه األزمة وتأثيراتها على مختلف
قطاعاته االقتصادية وتم اتخاذ عدد من اإلجراءات لمواجهة ذلك وفي مقدمتها معالجة
العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لعام  2021من خالل تقليل اإلنفاق وتحديده
ورفع سعر صرف العملة األجنبية لتحقيق وفرة مالية لسد العجز ورفع االحتياطي
النقدي للبنك المركزي العراقي.
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لقد تأثر نشاط المصرف خالل عام  2021بالظروف العالمية والمحلية وتأثيراتها على
االقتصاد ورغم ذلك فقد تم تحقيق نتائج جيدة قياسا ً بتلك الظروف إذ تم تحقيق ربح
صافي بعد الضرائب بحدود ( )8.117مليار دينار مقارنةً مع الربح المتحقق في العام
الماضي البالغ ( )7.005مليار دينار بنسبة نمو بلغت  ، %15.9كما تحقق نمو واضح
في نسبة االئتمان النقدي واالستثمارات المالية التي ارتفعت بنسبة عالية بلغت ،%304
وارتفعت نسبة نمو التخصيصات واالحتياطيات  ،واستمرارا ً بالجهود االستثنائية فقد
تمكن المصرف من تخفيض نسبة الديون المتعثرة لتصبح  %31.5بعد أن كانت %44
في نهاية عام  ، 2020علما ً بأن نسبة صافي الديون المتعثرة انخفضت من  %58عام
 2019الى  %16عام  ، 2021وحافظت السيولة على نسبة مقاربة لما تحقق في العام
الماضي إذ بلغت  %105وكانت  %107في العام  ، 2020أما كفاية رأس المال وحسب
مقررات ) (Basel IIIفقد كانت بنسبة % .111.67
خالل عام  2021استمر المصرف بالتوسع في تقديم خدماته المصرفية المتميزة
والتركيز على الجانب اإلعالمي والترويج لخدمات المصرف وتنويع خدماته االئتمانية
واستقطاب ودائع جديدة ،كما تم تقديم خدمات إضافية كبطاقات االئتمان وتوطين
الرواتب والقروض التجارية الصغيرة والتحويل الخارجي من خالل نظام الـ
) ،(Western Unionفكان لذلك األثر في توسيع قاعدة الزبائن بمختلف المجاالت
وتحقيق ايرادات إضافية للمصرف.
وفي الجانب التكنولوجي فقد تم التعاقد مع شركة  ICSFSلتطوير األنظمة المصرفية
اإللكترونية مثل نظام االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والموارد البشرية ليتم
استخدامها ضمن النظام االلكتروني المصرفي ) (BANKSلضمان تحقيق أفضل
الخدمات المصرفية للزبائن.
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إن النتائج التي تحققت في ظل تلك الظروف جاءت نتيجة المثابرة والعمل المتواصل
والسليم ورغبة الزبائن بالتعامل مع المصرف لما القوه من حسن التعامل والخدمات
التفضيلية وثقتهم العالية بالمصرف ،مؤكدين استمرار إدارته والعاملين فيه بتقديم أفضل
الخدمات المصرفية بأحدث الطرق التكنولوجية العالمية.
حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام:
يطمح المصرف في عامي  2022و 2023الى تعزيز الجهود المبذولة في تطوير وتنمية
الخدمات المصرفية المقدمة لزبائنه فهو يعمل على تطوير عدد من أبنية فروعه في
بغداد  -المنصور وفي أربيل والسليمانية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة  ،وتطوير
أنظمته المصرفية االلكترونية التي تساهم في تحقيق السرعة والدقة في العمل مثل أنظمة
االعتمادات المستندية واإلنترنت البنكي واألرشفة اإللكترونية وغيرها واالرتقاء
باألجهزة االلكترونية المستخدمة في العمل لتواكب الحداثة والتطور العالمي  ،كما يتطلع
الى توسيع قاعدة زبائنه وتنويعها من خالل تطوير الخدمات المصرفية والتوسع في
مشروع توطين الرواتب والبطاقات االئتمانية وخدمات الصراف اآللي  ..الخ
وانعكاسات ذلك على الجانب االئتماني باتجاه زيادة المحفظة االئتمانية بمختلف أشكالها،
كما يطمح المصرف الى االستمرار بجهوده المبذولة في تخفيض نسبة التعثر االئتماني
بعد أن نجح في تحقيق تقدم واضح فيها خالل العامين الماضيين ،كما يهدف الى تحقيق
زيادة جيدة في األرباح الصافية ورفع نسبة الكفاءة التشغيلية من خالل خفض نسبة
المصاريف الى اإليرادات.
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المزايا والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
 لم يحصل أي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على أية مزايا أو بدالت حضور تخص العام ، 2021و قد قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  2021/06/24وبالتنسيق مع
مجلس إدارة المصرف ،التنازل عن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للعام .2020
مساهمات كبار مالكي األسهم (كبار المساهمين  %1فأكثر):
نسبة الملكية

عدد األسهم (*)

المساهم
بنك قطر الوطني

54.19%

135,468,493,759

نزهت محمد طيب طاهر

5.48%

13,703,984,377

مهدي محمد جواد الرحيم

4.59%

11,481,220,954

سليمان عبدالقادر عبدالمحسن ابراهيم

2.90%

7,258,683,243

عصام عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

2.90%

7,258,683,231

عماد عبدالقادر عبدالمحسن ابراهيم

2.90%

7,258,683,231

MERCHANT BRIDGE HOLDINGS INC

2.24%

5,603,348,480

خالد مساعد السيف

1.82%

4,561,534,812

عبدالعزيز بن محمد بن محمد العبدالقادر

1.66%

4,146,945,529

سامي بن مساعد السيف

1.51%

3,786,073,892

احمد نزهت محمد طيب

1.36%

3,396,135,093

عدنان موسى محمد الموسوي

1.35%

3,387,164,452

محمد بن مساعد السيف

1.32%

3,307,547,706

زيد عبدالستار محمد البغدادي

1.28%

3,195,885,258

محمد عبدالستار محمد البغدادي

1.28%

3,195,885,258

بحسب سجل المساهمين كما في 2021/12/31
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اإلدارة التنفيذية
االسم

الشهادة

الخبرة

المسمى الوظيفي

السيد وليد موريس عبد النور

دكتوراه بإدارة األعمال

 36سنة خبرة في المجال
المصرفي

المدير المفوض

السيد علي سلمان سعيد

بكالوريوس إدارة وإقتصاد-
محاسبة

 23سنة خبرة في المجال
المصرفي

معاون المدير المفوض

السيد معاز خيري األسدي

ماجستير في إدارة األعمال

13سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير اإلدارة المالية

السيد تموز هاني الراهب

دكتوراه في إدارة المخاطر

 12سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير دائرة ادارة
المخاطر

السيد جاد جوزف غطاس

ماجستير علوم مالية ومصرفية

 19سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير دائرة الخدمات
المصرفية للشركات

السيد رامي نقوال موسى

إجازة في الهندسة الميكانيكية

 25سنة خبرة في مجال الشؤون
اإلدارية

مدير القسم اإلداري
والخدماتي

السيد روجيه يوسف عبود

ماجستير ادارة اعمال والعلوم
التجارية

 23سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير دائرة الخدمات
المصرفية للتجزئة

السيد زيد رشيد عبدالحميد

بكالوريوس علوم حاسبات

 16سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير قسم تقنية
المعلومات

السيد فراس محمد علي

بكالوريوس علوم محاسبة

 9سنوات خبرة في المجال
المصرفي

مدير قسم التدقيق
الداخلي

السيد سعد مهند يحيى

بكالوريوس قانون

 16سنة خبرة في المجال
المصرفي

مراقب االمتثال

السيدة زهراء رسمي احمد

بكالوريوس علوم هندسة
برامجيات

 14سنة خبرة في المجال
المصرفي

مدير قسم االبالغ عن
غسل االموال و تمويل
االرهاب
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اللجان الداخلية
يعتمد المدير المفوض على عدد من اللجان الداخلية المتخصصة لمساعدته في القيام بمهامه،
وهذه اللجان هي:
 لجنة المشتريات. لجنة الموارد البشرية اللجنة اإلدارية لجنة إدارة المخاطر اللجنة االئتمانية لجنة تقنية المعلومات لجنة الموجودات والمطلوبات -لجنة استمرارية العمل
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وصف أنشطة المصرف:
القيام بكافة العمليات المصرفية بموجب قانون المصارف رقم ( )94لسنة  2004وقانون الشركات
رقم ( )21لسنة  1997المعدل ،وأية شروط مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها الخاصة بممارسة
األعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي ،وبخاصة قبول الودائع وتوظيفها،
والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية وفق القوانين واألنظمة النافذة وأحكام النظام األساسي،
ومن هذه األعمال:
-

-

-

قبول الودائع بالدينار العراقي والعملة األجنبية آلجال مختلفة.
خصم األوراق التجارية وسندات األمر ،وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف
والسندات.
تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها بالعملة العراقية واألجنبية
مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها البنك المركزي
العراقي.
فتح حسابات جارية وحسابات توفير بالعملة العراقية واألجنبية.
تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية ،وبطاقات الدفع واالئتمان وفق
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العـراقي.
شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق
الصــــرف اآلنية واآلجلة وفقا ً ألنظمة القطع النافذة.
االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها.
شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على االكتتاب العام،
وكـــــذلك األوراق المالية األخرى المسموح بتداولها في جمهورية العراق وفق الضوابط
والنســــــــب التي يحددها البنك المركزي العراقي.
االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحواالت الداخلية والخارجية.

وبشكل عام قيام المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو باالشتراك معه في جمهورية العراق
أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفاالت،
وذلك وفقا ً ألحكام أنظمة القطع وضمن الحدود التي تحددها القوانين واألنظمة النافذة.
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االنجازات الخاصة بوحدة الخدمات الرقمية ( )E-Channelsلسنة 2021
-

 -1خدمة االنترنت البنكي  e-MBIعلى المستوى األول والتي تتضمن :
االطالع على الحسابات واالرصدة وإداراتهما
التحويالت المصرفية والتي تتضمن (التحويل بين حسابات الزبون لحساب زبائن اخرين
داخل مصرف المنصور)
طلب دفاتر الصكوك ومتابعتها والغائها
ايقاف البطاقات في حاالت الفقدان او الضياع او السرقة
طباعة كشف حساب الكتروني
معرفة عناوين الفروع
مراسالت بين الزبون ومقدم الخدمات الرقمية

علما ً بأنه سيتم إطالق خدمة اإلنترنت البنكي على المستوى الثاني خالل عام  2022والتي
تتضمن:
-

ادارة الحسابات بالشكل المالئم من خالل عملية الرقابة الثنائية
التحويالت المصرفية وادارة النقد وامكانية اصدار الحواالت المحلية والخارجية
تنفيذ التحويالت االلكترونية على شكل دفعات للرواتب
تنفيذ اوامر الدفع
االنطالق الحي للخدمة
مع االستمرار بتقديم خدمات المستوى األول المبينة أعاله

 -2الموقع االلكتروني website
 تعديل المحتوى الخاص بالموقع لغويا ً تجربة اولية للموقع وللخانات االلكترونية الخاصة به -التجربة النهائية والدخول الحي للخدمة
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-

 -3مركز خدمة العمالء  Call centerعلى المستوى االول
تخطيط الشجرة الخاصة بالمجيب االلي ( )IVRباللغة العربية والكردية واإلنكليزية
تسجيل واختيار االصوات المالئمة للـ ()IVR
ربط الخطوط ببدالة المصرف وفحصها بكافة اللغات
االنطالق الحي بالخدمة

علما ً بأنه سيتم إطالق المستوى الثاني لمركز خدمة العمالء  Call centerخالل العام 2022
ليتضمن:
المكالمات الواردة:
 الرد على استفسارات العمالء الرد على شكاوى العمالءالمكالمات الصادرة:
 مكالمات ترحيب عند فتح الحساب وإصدار البطاقات تقديم مختلف الخدمات...... ترويج وبيع المنتجات المصرفية للعمالء الحاليين والمحتملين -تحديث بيانات العمالء
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األهداف االستراتيجية للمصرف:
مصرف المنصور لالستثمار هو أحد البنوك الرائدة في جمهورية العراق ،وعلى مر السنوات
الماضية كان للمصرف دور مميز في السوق العراقية ،حيث أطلق أفكارا ً وخدمات مبتكرة في
الصناعة المصرفية ،واليوم يقدم مصرف المنصور جميع الخدمات المصرفية المتعارف عليها
لألفراد والشركات.
نعتز بثقافتنا المصرفية الخاصة وهي نتاج الدمج بين الثقافة المحلية والدولية المبنية على الشفافية
والمساءلة والتميز في الخدمة ،واضعين نصب أعيننا هدفنا الرئيسي وهو العمل على أن يكون
مصرف المنصور مصرفا ً رائدا ً في العراق والخيار األول لعمالئه من خالل تقديم خدمات
مصرفية بسيطة وسهلة وآمنة.
يعتبر العراق من األسواق الكبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويتميز باقتصاد كبير
ومتنامي ،حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشكل إيجابي ،وذلك بفضل
التحسن الملحوظ في أسعار النفط وزيادة االستثمارات العامة والخاصة.
واليزال للقطاع المصرفي الهيمنة األكبر في القطاع المالي ،ومن هنا تشكلت استراتيجيتنا التي
تتضمن محورين رئيسيتين:
 .1محور التحول ( )2022 -2020وتشمل ما يلي:
 oتطوير خارطة طريق بخطوات واضحة ومدروسة للمبادرات.
 oإعداد شامل للنموذج المعدل لمخاطر التشغيل.
 oإحداث تغييرات واضحة تتضمن المواثيق وسياسات الموارد واإلجراءات،
باإلضافة إلى التدريب المستمر للموظفين ..إلخ.
 oتعزيز ثقافة "عقلية النمو" بين فريقنا.
 oتطبيق نظام التقييم ،عبر جمع النقاط لكل موظفي المصرف بأهداف نوعية وكمية،
واضحة ومحددة مسبقاً.
 oإعادة تنشيط إطار العمل الدفاعي ثالثي الخطوط والتأكد من وعي الموظفين.
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 .2محور النمو :العمل على تسريع نمو مصرف المنصور كالعب رئيسي في القطاع
المصرفي العراقي الخاص ( )2023-2021من خالل:
 تطبيق ثقافة المبيعات واألداء المتميز والمكافآت ،والتركيز عليها وإلزامها.
 االستثمار في فريقنا ،عبر تعزيز مهاراته ووضع مسار وظيفي واضح.
 تعزيز وتقوية سياسة المخاطر في البنك بما يخدم السوق العراقي ،وفي نفس الوقت
يحقق أهدافنا.
 االستفادة من منتجات األدوات المالية
 تطوير منتجاتنا وفقا ً الحتياجات السوق.
 تحقيق نمو قوي في اإليرادات وفعالية في الكفاءة.

نثق بالتغيير الذي ستحدثه خطة عملنا الجريئة والطموحة والتي تهدف إلى نقل العمل المصرفي
إلى مستوى أعلى ومعايير جديدة ،كما نثق بأن إيماننا بها هو أهم مفتاح لنجاحها ،ونؤكد على
التزامنا باالستثمارات المستمرة لعمالئنا ،بهدف ابتكار المزيد وتبسيط منتجاتنا المالية لتناسب
احتياجات السوق العراقية كما ونركز على تحقيق أقصى قدرمن قيمة المساهمين واألصول من
خالل بناء عالقة طويلة األمد مع عمالئنا وموظفينا والمجتمع األوسع.
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تحليل المركز المالي
 ارتفعت الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبلغ  60مليار دينار عنبداية العام بنسبة  %320لتصل الى  78مليار دينار كما في نهاية العام 2021
 ارتفع صافي محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة  %19عن بداية العام  ،كماويعتبر هذا الصافي مرتفعا ً أيضا ً عن السنوات األربعة الماضية  ،حيث بلغت 122
مليار دينار كما في نهاية عام .2021
 بلغت أرصدة ودائع العمالء في نهاية عام  2021مبلغ  377مليار دينار بانخفاض يبلغ 575مليار دينار عن نهاية العام  2020نتيجة سياسة المصرف بتخفيض التركزات
الكبيرة في الودائع  ،علما ً بأن هناك زيادة جيدة في الودائع األخرى لم تبدوا واضحة
نتيجة تخفيض تلك التركزات  ،كما أدى ذلك الى انخفاض موجودات المصرف بنسبة
 %45عما كانت عليه عام  ،2020وهذا المؤشر على الرغم من تخفيضه حجم
الميزانية اال أنه قد ساعد أيضا وبشكل ايجابي على انخفاض التركزات وانخفاض
المخاطر قصيرة األجل  ،وهذا يدل على مدى حجم السيولة الكبيرة الموجودة لدى
المصرف ،حيث مازالت نسبة السيولة لدى المصرف على الرغم من ذلك االعلى بين
المصارف لتبقى على  ،%105وهذا يدل على متانة وقوة ورصانة المصرف وقدرته
على التكيف مع جميع الحاالت.
 نظرا ً لقيام المصرف بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %6من رأس المال المدفوع للمساهمين(أي بمبلغ  15مليار دينار) فقد انخفضت حقوق الملكية بمقدار  6.5مليار دينار وبنسبة
 %2لتصل إلى  280مليار دينار كما في نهاية عام .2021
 بلغت نسبة كفاية رأسمال  %111في نهاية عام  2021متجاوزة الحد األدنى الذيتتطلبه معايير لجنة بازل  3والبنك المركزي العراقي والبالغة .%12
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 استمر مصرف المنصور لإلستثمار بتكثيف الجهود لتحصيل أكبر قدر ممكن من أموالالمصرف المتعثرة ،حيث انخفضت نسبة إجمالي الديون المتعثرة من  %44نهاية العام
 2020إلى  %32نهاية العام  ،2021كما وانخفض صافي الديون المتعثرة من %25
نهاية العام  2020إلى  %16نهاية العام . 2021
 بلغ سعر السهم  0.510دينارا ً كما في نهاية عام  2021مقابل  0.570دينارا ً في نهايةعام .2020

تحليل نتائج األعمال
 بلغ صافي أرباح مصرف المنصور لإلستثمار بعد الضريبة والمخصصات لعام 2021ما مجموعه  8.1مليار دينار وبارتفاع قدره  %15.9عن العام .2020
وفيما يلي تفاصيل النتائج التشغيلية التي حققها المصرف خالل عام :2021
 بلغ إجمالي الدخل التشغيلي المحقق  17.3مليار دينار خالل عام  2021مرتفعا ً بنسبة %9عن عام  2020والتي تعكس تحسن ملحوظ في أنشطة المصرف األساسية.
 بلغ صافي الدخل من العموالت  5.1مليار دينار خالل العام  2021مرتفعا ً بنسبة %98عن عام  ،2020وفيما يلي تفاصيل الدخل من العموالت:
 ارتفعت العموالت من التسهيالت المباشرة في العام  2021بنسبة  %323عن العام ،2020لتصل إلى  241مليون دينار ،وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في محفظة
التسهيالت المباشرة وفتح ملفات جديدة للزبائن.
 ارتفعت العموالت من التسهيالت غير المباشرة في العام  2021بنسبة  %44عن العام ،2020لتصل إلى  1.9مليار دينار ،وجاء هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع محفظة التسهيالت
غير المباشرة.
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 ارتفعت العموالت من الخدمات المصرفية في العام  2021بنسبة  %130عن العام ،2020لتصل إلى  3.2مليار دينار ،وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في الخدمات
المقدمة من المصرف.
 بلغ مؤشر الكفاءة (إجمالي المصاريف  /إجمالي الدخل التشغيلي) %60 ارتفعت العموالت من الخدمات المصرفية في العام  2021بنسبة  %130عن العام ،2020لتصل إلى  3.2مليار دينار ،وجاء هذا االرتفاع نتيجة التوسع في الخدمات
المقدمة من المصرف.
 -بلغ مؤشر الكفاءة (إجمالي المصاريف  /إجمالي الدخل التشغيلي) %60

أداء سهم المصرف في سوق العراق لألوراق المالية
 بحوالي  197يوم تداول وبسعر إغالق يبلغ  0.510دينار عراقي أغلق سهم مصرفالمنصور تداوالته في سوق العراق لألوراق المالية.
 حيث بلغ عدد األسهم المتداولة  6,575,076,870سهم خالل العام  ،2021وبقيمةتداوالت جيدة حيث بلغت  3,916,379,940دينار عراقي موزعة على  2,903صفقة.
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إفصاحات أخرى عن عام :2021
 ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا ً أو خارجيا ً يشكلون %10فأكثر من إجمالي المشتريات أو اإليرادات.
 ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها المصرف أو أي من منتجاته بموجبالقانون واألنظمة أو غيرها كما ال توجد اختراعات أو حقوق امتياز حصل عليها
المصرف.
 ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر ماديعلى عمل المصرف أو منتجاته أو قدرته التنافسية.
 بلغت التبرعات خالل عام  2021مبلغ  222مليون دينار كما هي موضحة أدناه:مبادرة النشاطات المجتمعية – البنك المركزي العراقي

دينارا ً 72,000,000

تبرع ضمن مبادرة البنك المركزي لبناء دار للعجزة

دينارا ً 150,000,000

 ال توجد أية شركات تابعة للمصرف. لم يشهد العام  2021أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة لها تأثير ملموس علىبيانات المصرف.
 يلتزم المصرف بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير الدولية التي لها عالقةبأعماله ،خصوصا ً تُطبق معايير الجودة على المصرف.
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العقود الهامة التي أبرمها المصرف خالل السنة:
عنوان العقد

اسم الشركة

قيمة العقد

عقد نقل األموال بين فروع المصرف واالدارة
والبنك المركزي
عقد تقديم خدمة االنترنيت لفرع اربيل من اقليم
كردستان  -المزود الثاني
عقد تقديم خدمة االنترنيت لفرع السليمانية من
اقليم كردستان  -المزود الثاني
عقد تقديم خدمة االنترنيت العالمية والمحلية
لالدارة والفروع  -المزود األول
تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع
السليمانية
تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع
أربيل
تقديم خدمات الحراسة والحماية األمنية لفرع
البصرة
شراء منظومة IP Call Center Cisco
لالدارة والفروع
شراء تجهيزات جدران حماية للمستوى الثاني
Palo Alto
شراء  150رخصة Microsoft 365
Business Premium @Azure P2

شركة جنة العراق للخدمات
األمنية والحراسات الخاصة

نسبة من المبالغ
المنقولة

شركة دلتا لالتصاالت

3,120

المبلغ بالدوالر األمريكي

1,200,000

المبلغ بالدينار العراقي

42,960

المبلغ بالدوالر األمريكي

28,800,000

المبلغ بالدينار العراقي

31,680,000

المبلغ بالدينار العراقي

61,200,000

المبلغ بالدينار العراقي

شركة Sea Note

49,485

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة Cyber Code
Technolagies

59,000

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة القارة الرقمية CITS

44,550

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة  e-Techلخدمات
االتصاالت واالنترنيت
شركة األول تيليكوم لخدمات
االنترنيت واالتصاالت
شركة كينك فورس للخدمات
األمنية
شركة ستيير للخدمات األمنية
والحراسات الخاصة
شركة األعضاد للخدمات
األمنية والحراسات الخاصة

مالحظات
-
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اسم الشركة

قيمة العقد

مالحظات

عنوان العقد

شركة Sea Note

6,950

المبلغ بالدوالر األمريكي

3,478

المبلغ بالدوالر األمريكي

50,860

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة Sea Note

111,750

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة الشرق األوسط التقنية
لالتصاالت المحدودة
Mettco

22,800

المبلغ بالدوالر األمريكي

عقد مع الشركة المخدمة للنظام المصرفي ،
إضافة أنظمة جديدة
عقد شراء نظام لتصنيف الزبائن  RBAوفق
متطلبات البنك المركزي
عقد نظام االرشفة االلكترونية

ICS

338,000

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة PIO-Tech

20,000

المبلغ بالدوالر األمريكي

شركة تكنولوجيا العرب

62,600

المبلغ بالدوالر األمريكي

عقد تقديم خدمات الدعم السنوي لنظام الـAEG

شركة AEG

15,000

المبلغ بالدوالر األمريكي

عقد نظام الويستيرن يونين

شركة ويستيرن يونين

-

تم توقيع العقد في شهر تشرين الثاني من سنة
2020

تجديد تراخيص برمجيات  Kasperskyللحماية
من الفيروسات لمدة  3سنوات
تجديد رخصتي برمجيات  Linux Serverلمدة
 3سنوات
عقد شراء  /5/مخدمات  HPEلدعم البنية
التحتية
شراء  /150/جهاز كمبيوتر  HPلدعم البنية
التحتية
شراء نظام لخزن وحفظ البيانات BACKUP
EXEC

شركة االلهام للنظم وتقنية
المعلومات
شركة أونكسيز لتكنولوجيا
المعلومات والخدمات العامة
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سياسة التعيين:
حرص المصرف خالل العام على االستمرار في استقطاب الكفاءات البشرية المميزة
من حيث مستوى الكفاءة العلمية والخبرات المتميزة إضافة إلى استقطاب الخريجين
المتميزين من مختلف الجامعات.
توزع الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية كما في نهاية عام :2021
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برامج التدريب والتأهيل:
تتطلب األهداف طويلة األجل وجود موظفين من ذوي الخبرة التي تعمل إدارة الموارد
البشرية على تطويرها على رغم حداثتها  ،بدأت إدارة الموارد البشرية إعداد مبادرات و
برامج عديدة تتمحور حول الموظفين و ذلك إلعداد قوة عاملة طموحة مزودة بالدوافع و
المهارات و األدوات الالزمة لتعزيز نجاح المصرف والعمل على رفع أداء الموظفين و
دعم عملية تطورهم المهني و انتهاج سياسة التعاقب الوظيفي التي تركز على تقييم مستوى
الكفاءة المتعلقة بالقدرات الفنية و القيادية للموظفين و تحديد أسماء المحتملين للتعاقب في
تولي األدوار القيادية الرئيسية  .لذا بدأنا بوضع استراتيجية لتحديد متطلبات التطوير الفردية
للبدالء المحتملين من خالل خطة للتطوير بشكل فردي تخضع للمراجعة بشكل نصف
سنوي.
 الهدف من برنامج التدريب والتأهيل:
تعمل إدارة مصرف المنصور لالستثمار ،بأكاديمية التدريب باالعتماد على خبرات
إدارة المصرف ،والهدف منها ما يلي:
 العمل على استقطاب عدد من خريجي الجامعات في جمهورية العراق بهدف
توظيفهم في المصرف وملء الشواغر المتاحة فيه.
 خلق قاعدة مؤلفة من مناهج تدريبية متنوعة يتم إعطاؤها للمتدربين على أعلى
مستوى.
 تطوير الكوادر وتأهيلهم ليصبحوا من الموظفين المحترفين في مجال
المصارف.
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غالف إدارة المخاطر
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إدارة المخاطر:
إن نشاط إدارة المخاطر هو جزء ال يتجزأ من أعمالنا ومن عمليات صنع القرار،
ويعتمد على قدرتنا على إدارة جميع المستويات وال سيما في ظل تزايد األنشطة المالية
والتطور المتسارع للتكنولوجيا المصرفية وللتغيرات ،حيث يقوم المصرف وبشكل
مستمر بإجراء عمليات رصد وتقييم وإدارة عوامل المخاطر المحتملة وبالتالي لدينا
هيكل تنظيمي يضمن التوازن الدقيق بين المخاطر والعوائد.
يتم اعتماد إطار ووثيقة شهية المخاطرة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة
لمجلس إدارة المصرف ،ثم يتم تمريرها إلى كل قسم وإدارة وموظف ،حيث أن وثيقة
شهية المخاطرة ،هي وثيقة محورية لنهج المصرف المتكامل في إدارة المخاطر كما
أنها تعرف موضوع ثقافة وحوكمة وحدود المخاطر لمصرف المنصور لالستثمار،
وتوفر هذه الوثيقة إطار عمل تجاه تحمل المخاطر ،وإن شهية المخاطرة لدينا تتماشى
مع مبادئ إدارة المخاطر التي تحكم ثقافة المخاطر.
نؤمن أن إدارة المخاطر هي مسؤولية مشتركة لجميع الموظفين في المصرف ،ولذلك
بدأنا جهودا ً مكثفة للتوعية وتعزيز حس المسؤولية الفردية من خالل خطوط الدفاع
الثالثة ،حيث أنه وفقا ً إلرشادات بازل تبنى المصرف بالتنسيق مع مجموعة بنك قطر
الوطني (الشريك االستراتيجي لمصرف المنصور لالستثمار) نموذج خطوط الدفاع
الثالثة على الشكل التالي:
 .1األعمال والعمليات:
تتحمل مسؤولية تحديد ومراقبة مخاطر العمليات واألنشطة المصرفية.
 .2المخاطر والرقابة:
تقدم سياسات واجراءات وانظمة لضمان انه قد تم تحديد وادارة مخاطر العمل
والعمليات بشكل مالئم.
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 .3التدقيق والرقابة الداخلية:
إجراء تقييم مستقل لكفاءة اإلجراءات أعاله وتقدم ضمانات بشأن مالءمة وفعالية
اإلجراءات لتحسين العمل وتشجيع اتباع أفضل الممارسات.
إن إدارة المخاطر تعتبر عنصرا ً أساسيا ً لضمان استمرارية الربحية ،وإن كل موظف
مسؤول عن التعامل مع المخاطر المحتملة عند أدائه لمهامه .ويحمل مجلس اإلدارة
المسؤولية المطلقة عن مراقبة المخاطر بالتنسيق مع المدير المفوض ولجنة المخاطر
التابعة لإلدارة التنفيذية واللجنة االئتمانية ولجنة الموجودات والمطلوبات للمصرف.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن تحديد المخاطر االستراتيجية وتطبيق مبادئ
وأطر العمل والسياسات المتعلقة بها ،ويشمل ذلك تطبيق القيود المناسبة فيما يتعلق
بالمنتجات والمواقع الجغرافية ومدد االستحقاقات .بنا ًء عليه تكون لجنة الموجودات
والمطلوبات وإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن االلتزام بالقيود التي
يفرضها مجلس اإلدارة ،كما يشرف مجلس اإلدارة على عملية إدارة مخاطر االئتمان
والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة التي تؤثر على المصرف وسوف يقوم
مجلس اإلدارة بتحديد أهداف وأطر العمل الخاصة بسياسة إدارة المخاطر وعليه يقوم
المصرف بمراقبة يومية للمخاطر التي يتعرض إليها عدا اللجان المختلفة بنا ًء على
األهداف واآلليات التي سوف يحددها المجلس.
تتولى إدارة المخاطر للمصرف بالتنسيق مع الشريك االستراتيجي مسؤولية تطوير
ومراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وتحديد سياساتها وتقييم نشاطها وآليات المراقبة،
كما تقيّم وتحدد المخاطر التشغيلية ومخاطر االئتمان والسوق والسيولة ،مخاطر
السمعة ،وأية مخاطر أخرى ،كما تضمن إدارة المخاطر مراجعة ومراقبة حاالت
االحتيال والخسائر التشغيلية وتشرف على النزاعات القانونية على كافة المستويات.
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مخاطر االئتمان:
أهم فئات المخاطر ،وتتجلى في إدارة المخاطر من خالل دائرة منفصلة ،حيث تقوم هذه
الدائرة وفق السياسات واإلجراءات بقياس وإدارة مخاطر االئتمان ،كما يتضمن وجود
فصل واضح بين واجبات الموظفين الذين ينفذون المعامالت في الخط األمامي وموظفي
مخاطر االئتمان كمراجعين ومدققين ،وتتم الموافقة على حدود التعرض االئتماني من
قبل لجنة مستقلة وضمن إطار محدد للموافقات.
كما يتم تطبيق السياسات و اإلجراءات و الموافقات و المراجعة للقروض و تحديثها
بشكل منتظم ،كما تشمل مراقبة تنفيذ االئتمان ،التحقق من التقييم و التحليالت و
الموافقات و إدارة التوثيق و إدارة الضمانات و مراقبة الحدود االئتمانية على مستويات
متعددة وتصنيف المحفظة االئتمانية ومتابعة الديون المتعثرة لخفض مجموع الديون
المتعثرة ،كما تلتزم بتكوين مخصصات مقابل القروض المتعثرة ،علما ً بأننا نعمل بكامل
متطلبات المعيار المحاسبي رقم  9بما فيه احتساب المخصصات والجدارة االئتمانية
باإلضافة إلى إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات الخاصة بها و رفع
التوصيات إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
إدارة مخاطر السوق والسيولة:
وظيفة مخاطر السوق والسيولة تتم من خالل إجراء اختبارات الضغط وتحليل
السيناريوهات .يعتبر مصرف المنصور اإلدارة الحصينة للسيولة أمر أساسي لضمان
أعمال مستدامة و مربحة و الحفاظ على ثقة المساهمين و األسواق المالية ،و تقع
المسؤولية النهائية عن إدارة السيولة على عاتق مجلس اإلدارة مع تفويض اإلشراف
إلى لجنة الموجودات والمطلوبات المنبثقة من اإلدارة التنفيذية و توفر عملية اإلشراف
ضمانا ً بأن الموارد المالية و السيولة كافية من حيث الحجم  ،التنوع ،و التركزات،
وتعتبر عملية اختبارات الضغط و تقييم كفاية رأس المال  ،إضافة إلى مخاطر الفائدة
و مخاطر سعر الصرف التي قد تنشأ بشكل عام ،وتصنيف األدوات المالية (المحفظة
البنكية والمتاجرة) ،من أهم أعمال إدارة مخاطر السوق ضمن الحدود الممنوحة لها من
قبل لجنة الموجودات والمطلوبات  ،باإلضافة إلى مراجعة حدود شهية تقبل المخاطر
المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة.
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إدارة المخاطر التشغيلية:
تعتبر إدارة المخاطر التشغيلية بمثابة فئة منفصلة ومختلفة من المخاطر ،حيث أنها
مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية و  /أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو
األنظمة أو عن أحداث خارجية وبالتالي فإن األهداف التي تسعى إليها هذه الوحدة هي:
 تعزيز الوعي وثقافة وحدة المخاطر التشغيلية على مستوى كامل أقسام المصرف.
 وضع معايير لتجنب الخسائر غير المتوقعة والكارثية وتقليل الخسائر المتوقعة.
 ضمان العمل على تحقيق أهداف األعمال بشكل يراعي المخاطر.
 ضمان المالءمة مع أفضل الممارسات وااللتزام بالمتطلبات الرقابية.
ولقد قمنا بتصنيف مبادئ المخاطر التشغيلية السبعة كما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االحتيال الداخلي.
االحتيال الخارجي (سرقة معلومات – القرصنة أو التزوير).
ممارسات العمل والسالمة في موقع العمل.
العمالء والمنتجات (التالعب ،السوق ،االحتكار).
األضرار التي تلحق باألصول المادية (كوارث طبيعية ،إرهاب ،أعمال تخريب).
اضطراب العمل وتعطل األنظمة.
تنفيذ إدارة العمليات المصرفية.

باإلضافة إلى تخطيط استمرارية األعمال لضمان استمرارية عمليات المصرف وزيادة
المرونة التشغيلية ضد السيناريوهات المدمرة المحتملة وتنفيذ واختبار خطة استمرارية
األعمال وتقييم النتائج والتدريب المستمر والمتواصل لتغطية كافة الجوانب المتعلقة
بخطة استمرارية األعمال ،كما يتم مراجعتها وصيانتها بشكل منتظم تجنبا ً لحدوث أية
أزمات طارئة.
كما تقوم هذه اإلدارة بإصدار وتحديث ومراجعة ومتابعة كافة السياسات واإلجراءات
على مستوى المصرف ومن الجدير بالذكر أنه منذ مباشرة القسم بمهامه تم استحداث
سياسات وإجراءات بعدد تقريبي  160لتكون المو ّجه الدائم لكافة العاملين في المصرف.
البد من اإلشارة إلى أنه تم مؤخرا ً إنشاء وحدة مكافحة االحتيال إلدارة مخاطر االحتيال
في المصرف ،والتي تدعم وتوسع أهداف المراقبة المبينة في برامج إدارة مخاطر
االحتيال.
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إدارة مخاطر تقنيات المعلومات واألمن اإللكتروني:
هي إحدى المجاالت العامة التي بدأ المصرف بالتركيز عليها بسبب تزايد الجرائم
اإللكترونية ،حيث أصبحت التهديدات واالختراقات اإللكترونية أكثر تكرارا ً وأكثر
تطورا ً فيما ال يزال القطاع المصرفي هدفا ً بارزا ً لهذه التهديدات.
لقد أصبحت هذه الهجمات واسعة النطاق وضارة من حيث المنظور المالي والسمعة
لهذا السبب بدأنا بإعطاء أولوية لهذه اإلدارة بالتنسيق التام مع الشريك االستراتيجي
لحماية سياقات وأنظمة تكنلوجيا المعلومات وسوف يكون ذلك مبنيا ً على ثالث ركائز:
التكنلوجيا واألفراد والسياسات ،ويجب أن تكون هذه الركائز قوية ويجب االستمرار
بتعزيزها من أجل دعم وحماية المصرف وإن هذا األمر يتطلب استثمارا ً دائما ً وكبيراً.
حيث أن متابعة المشاريع المتعلقة بمهام قسم تقنية المعلومات والمرتبطة بأمن المصرف
واالستقاللية ،والتأكد من حسن تنفيذ توصيات إدارة أمن المعلومات واستراتيجية
مخاطر أمن المعلومات وتحليل الفجوات ،هي من أهم مهام هذه اإلدارة باإلضافة إلى
أنه تم استحداث عدد من السياسات بخصوص أمن المعلومات واإلجراءات المتعلقة بها.
من المنظور االستراتيجي قمنا بتنفيذ إعادة هيكلة لألقسام بما يتوافق مع نموذج التشغيل
الجديد ،األمر الذي أدى إلى مزيد من مالءمة المسميات ودرجات الوظائف مما سيوفر
المزيد من الفرص للتطوير والخبرة اإلدارية مع انتباه لعملية فصل المسؤوليات
والسلطات.
وإن كان بناء إدارة المخاطر للمصرف وهذه اإلدارات قد بدأنا حديثا ً بها ،وهي بحاجة إلى
عمل دؤوب وجهد كبير إضافة إلى الموارد البشرية المتخصصة ،إال أننا نؤمن بأننا على
الطريق الصحيح بالتعاون مع خطوط الدفاع الثالثة تحت مراقبة دقيقة من قبل مجلس
اإلدارة.
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الحوكمة:
إن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من توجه مستمر نحو العولمة من شأنه أن ينتج
نمط من العالقات القائمة على أساس المنفعة المتبادلة ،األمر الذي يفرض على
المؤسسات المالية التركيز على قواعد السلوك المهني واألخالقي وإرساء مبادئ
الحوكمة التي تلزم المؤسسات بالتقيد بالنزاهة في األعمال ،لذا نرى بأن الحوكمة شرط
مسبق وضروري لتهيئة بيئة قوية للوقاية الداخلية التي من شأنها أن تدعم األعمال
بفعالية.
كما نؤمن بأن األهداف والغايات االقتصادية طويلة األجل بدأت تؤتي ثمارها من خالل
تطبيق الحوكمة مما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ،إضافة إلى أن إعداد التقارير
على نحو يتسم بالشفافية أحد اهم ركائز الحوكمة .هذا ونواصل الوفاء بالتزامنا بإبالغ
المستثمرين وأصحاب المصلحة بالمعلومات المالية وغير المالية المالئمة وذلك إلبقائهم
على علم تام بالخطوات المتبعة في عملية اتخاذ القرار وإشراكهم بها.
الحوكمة الفعالة ليست غاية بل وسيلة لضمان حسن سير العمل وتقتضي الحفاظ على
العالقات والمصالح المتوازنة بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها
والمجتمع.
إن التزام مصرفنا بنشر ثقافة الحوكمة السليمة من شأنه أن يساعد المديرين والموظفين
على تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة التشغيلية وااللتزام بالسلوك القويم لضمان
تأمين عوائد جيدة على االستثمار وتحقيق زيادة في اإلنتاجية على المدى الطويل.
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أهم مهام مصرف المنصور لالستثمار لعام  2022للسعي في تعزيز ممارسة وتدابير
الحوكمة تتحقق من خالل:
 -1المراجعة الدورية لميثاق عمل وسياسات مجلس اإلدارة للحوكمة الفعالة.
 -2تعزيز النزاهة من خالل تحديد حاالت تضارب المصالح الفعلية والمحتملة والعمل
على إدارتها على نحو مالئم.
 -3إرساء مبادئ اإلفصاح والشفافية والنزاهة األمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تحقيق
أكبر قدر من الثقة.
 -4حماية حقوق المساهمين ،وهي األولوية القصوى ،من أي انتهاك وحماية األصول
الخاصة بهم من أي حاالت إساءة االستخدام.
 -5سياسة اإلنذار المبكر والكشف عن المخالفات وتشجيع الموظفين على اإلبالغ عن
أي مخالفات أو انتهاكات للقوانين أو حاالت االحتيال والرشوة وحثهم دون تخوف
على اإلبالغ ،حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات المالئمة على الفور وحلها بدل التغاضي
عنها.
 -6مكافحة الرشوة والفساد من خالل إقامة دورات توعوية وحث الموظفين على االلتزام
بمادة مكافحة الرشوة والفساد.
 -7تقييم استقاللية مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة.
 -8تعزيز الكفاءة التشغيلية للعاملين.
 -9تطوير العالقات مع الجهات التنظيمية من خالل االستفسار والمتابعة والتعليقات
والمتطلبات بشأن التعاميم الجديدة وإبالغ الشروط والمتطلبات ،إضافة إلى إرسال
التقارير الدورية بالمواعيد المحددة بالدقة المطلوبة.
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مجلس اإلدارة:
يتمثل الدور الرئيسي لمجلس اإلدارة بتوفير القيادة الرائدة للمصرف في إطار من
الضوابط الحكيمة والفعالة والتي تتيح له تقييم المخاطر وإدارتها ،كما يتمتع مجلس اإلدارة
بالسلطة الكاملة إلدارة المصرف والسعي إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإيجاد القيمة
للمساهمين ،مع األخذ باالعتبار استمرارية األعمال وتحقيق األهداف الخاصة بالشركات،
وعلى اعتبار أن مصرف المنصور لالستثمار هو مصرف مرتبط بمجموعة بنك قطر
الوطني لذلك يكون لمجلس إدارته دور مزدوج يتعلق األول باإلشراف على تنفيذ
االستراتيجية الخاصة بالعمليات في جمهورية العراق ويتعلق الثاني بالمنافع المتبادلة مع
المجموعة.
مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة:
من أهم المهام التي يتولى مجلس اإلدارة القيام بها إضافة إلى ما تنص عليه القوانين
واألنظمة ذات الصلة ،هي:
آ .الرؤية واالستراتيجية:
تحديد االستراتيجيات العامة للمصرف والموافقة على سياسات المصرف
وإجراءاته ،أهدافها ومراجعتها بشك ٍل دوري.
ب -اإلشراف على اإلدارة (التخطيط ،ميثاق األخالق ،التنفيذ):
 متابعة تنفيذ الخطط والمهام من خالل لجانه التخصصية التي تقوم بدورهابدراسة التقارير التي تُرفع إليه من اإلدارات الرقابية الثالث (إدارة االمتثال
– إدارة التدقيق الداخلي – إدارة المخاطر).
 توفير اإلدارة الفعالة لشؤون المصرف الرئيسية. تحديد المستحقات وتقييم األداء وضمان التخطيط لتعاقب الموظفين.ج .المالية واالستثمار:
 التدقيق والمصادقة على البيانات المالية المرحلية والسنوية للمصرفوالتوجيه بشأنها.
 دراسة السياسات التمويلية واالستثمارية للمصرف وتحديد أسسها. دراسة السقوف االئتمانية لدى المصارف المراسلة والمصادقة عليها.47

د .الحوكمة ومراقبة االمتثال:
-

-

-

إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في المصرف من خالل إصدار دليل
الحوكمة المؤسسية للمصرف ومراجعته بشكل دوري.
مراجعة بيانات إدارة المخاطر السيما الخاصة بكفاية رأس المال ومخاطر
التمويل والتشغيل والتوجيه بشأنها ،إضافةً إلى مراجعة االلتزام بالقوانين
والتشريعات الناظمة.
االطالع على تقارير المدقق الداخلي والخارجي واالجتماع مع األخير،
والتوجيه بشأن المالحظات وصوالً للخطوات التصحيحية.
االطالع على تقارير مراقب االمتثال بهدف الوقوف على نقاط الخلل
والتوجيه باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة مع األخذ بعين االعتبار منع
تكرارها.
ضمان االمتثال للقوانين واللوائح والنظام األساسي للمصرف.

أوالً :اجتماعات مجلس اإلدارة:
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام بحد أدنى ستة اجتماعات سنوياً ،وذلك انسجاما ً
مع قانون الشركات بهذا الشأن ،ويمكن أن تتم الدعوة إلى هذه االجتماعات أو أي
اجتماعات إضافية بنا ًء على طلب رئيس مجلس اإلدارة .حيث أنه خالل عام 2021
عقد المجلس ستة اجتماعات.
ثانياً :لجان مجلس االدارة:
يساعد مجلس اإلدارة خمس لجان متخصصة ومنبثقة عنه ترفع التقارير بشكل مباشر
إليه وتقوم بالمسؤوليات والمهمات الموكلة إليها بموجب دليل الحوكمة ،وكذلك
الصالحيات المفوضة لها للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية والفنية وأكثرها
كفاءة وفاعلية ،وهي:
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 -1اللجنة التنفيذية وأهم مهامها:
 مراجعة االستراتيجية وخطط العمل السنوية وموازنات المصرف بنا ًء علىالظروف االقتصادية والسوقية وتوجيهات مجلس االدارة.
 مراجعة طلبات االئتمان والموافقة عليها وفقا ً للصالحيات. مراجعة تقديم التوصيات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال القروضالمتعثرة وفقا ً للحدود والصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة.

 -2لجنة الترشيحات والمكافآت وأهم مهامها:
 تحديد وتقييم المرشحين المؤهلين لشغل مناصب مجلس اإلدارة والمدير المفوضوفقا ً لمعايير الكفاءة باإلضافة إلى متطلبات االستقاللية.
 متابعة عملية التدريب والتطوير المهني. -مراجعة المبادئ التوجيهية للمكافآت والحوافز.

 -3لجنة الحوكمة وأهم مهامها:
 إدارة عملية إعداد وتحديث دليل الحوكمة واإلشراف عليها بالتنسيق مع اإلدارةالتنفيذية ولجنة التدقيق.

 -4لجنة المخاطر وأهم مهامها:
 مراجعة واعتماد موافقة مجلس اإلدارة على استراتيجية إدارة المخاطر وشهيةالمخاطر.
 الموافقة على أطر المخاطر والسياسات وهياكل الرقابة واإلشراف على تنفيذالسياسات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.
 تقييم أنشطة الرقابة التي تقوم بها لجنة المخاطر التابعة للجنة التنفيذية. تحديد المخاطر التشغيلية ،االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة. التأكد من عدم وجود أي تأثير جوهري أو خطر فيما يتعلق بمكافحة غسل األموالوتمويل اإلرهاب ومتطلبات اعرف عميلك.
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 -5لجنة التدقيق وأهم مهامها:
 مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،والتوصيةبشأنها لمجلس اإلدارة.
 التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها "المعايير الدولية لإلبالغالمالي" ()International Financial Reporting Standards IFRS
والتشريعات والتعليمات األخرى ذات العالقة.
 مراجعة جميع األمور المطلوب اإلبالغ عنها وفقا ً لمعايير التدقيق. متابعة مع المدققين الداخليين والخارجيين في أي تزوير أو أعمال غير مشروعةو  /أو قصور في الرقابة الداخلية.
 مراجعة أي غرامات تفرضها الجهات التنظيمية. مراجعة واعتماد ميثاق وخطط وأنشطة وإعداد الموظفين إلدارة التدقيق. مراجعة فعالية التدقيق الداخلي ،بما في ذلك االمتثال لمعايير معهد المدققينالداخليين لممارسة المهنة.
 التأكد من كفاءة مدير االمتثال والموظفين. التأكد من الكفاءة في الكشف عن الخروقات والمخالفات وضمان عدم وجود أيعوامل تؤثر على االستقاللية والموضوعية.
 التأكد من رفع التقارير وفقا ً لمتطلبات لجنة بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي( )FATFبشأن غسيل األموال.
 التأكد من االلتزام بتطبيق قواعد االمتثال الضريبي األمريكي .FATCA -المراجعة والتأكد من استقاللية المدققين الخارجيين.
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حيث تساعد هذه اللجان المجلس في تنفيذ مسؤولياته االشرافية من خالل إسداء المشورة وتقديم التوصيات
وممارسة السلطة التي فوضت بها ،ويشكل المجلس اللجان الرئيسية ويكون لكل لجنة ميثاق مكتوب يحدد
مسؤولياتها ومهامها وسلطاتها ومدة العضوية فيها وصالحياتها وكيفية رقابة المجلس على أعمالها وآلية رفع
تقاريرها للمجلس مجتمعاً ،ويجوز للمجلس إضافة لجان جديدة أو إلغاء اللجان القائمة.
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ثالثاً :بيئة الضبط الداخلي:
 -1التدقيق الداخلي:
بنا ًء على دليل الحوكمة في مصرف المنصور لالستثمار فان مهام لجنة التدقيق تشمل الموافقة
على خطة التدقيق الداخلي السنوية التي تتضمن األهداف العامة للتدقيق الداخلي والمهام
التفصيلية المخطط لها ،لبناء الخطة السنوية.
يجب البدء بالكشف التحضيري لها وفقا ً للمعايير الدولية وبنا ًء على نتائج تقييم أبرز المخاطر
المرتبطة بمراكز العمل واألنشطة واألنظمة الخاضعة لعمليات التدقيق الداخلي ( audit
 )universalوالتي تشمل حجم العمليات – تعقيد العمليات – التفسيرات في بيئة العمل – األثر
القانوني – عمليات االحتيال السابقة – التأثير على خدمة العمالء – الكفاءة اإلدارية للموظفين
– الوقت المنقضي منذ آخر زيارة تدقيق – رأي إدارة التدقيق الداخلي.
أهداف الخطة السنوية للعام :2021
تهدف االنشطة المبينة في الخطة السنوية لعام  2021بشكل عام الى تعزيز وحماية قيم
المصرف من خالل تقديم التأكيد والمشورة والموضوعية المستندة الى المخاطر لجميع
اصحاب المصلحة في المصرف.
أ -تهدف الخطة فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية الى:
 -1تقييم مستوى امتثال المصرف للقوانين واالنظمة التي يخضع لها ،والسياسات الداخلية المعتمدة.
 -2تقييم موثوقية التقارير المالية وغير المالية ،الداخلية والخارجية تشمل (تقييم اكتمالها ،وااللتزام
بالمواعيد المقررة ،والشفافية او اي شروط اخرى تضعها الجهات التنظيمية في العراق).
 -3تقييم فاعلية وكفاءة عمليات المصرف ،بما في ذلك اهداف االداء المالي ،واداء العمليات،
والحفاظ على اصول المصرف وحمايتها.

ب -تهدف الخطة فيما يتعلق بنظم ادارة المخاطر الى:
-1
-2
-3

-4
-5

مراجعة طريقة ادارة المخاطر الرئيسية.
تقييم عملية رفع التقارير حول أبرز المخاطر االستراتيجية والمالية والتشغيلية واالمتثال.
تقييم مدى كفاية وفاعلية عمليات ادارة المخاطر المعمول بها في المصرف في ضوء مالءمة
هذه العمليات لطبيعة عمل المصرف ودرجة تعقيد عملياتها والبيئة التي تعمل ضمنها ،وجمع
االدلة الكافية لتقديم تأكيدات حول نجاعة تلك العمليات.
تقديم تأكيد بأن أبرز المخاطر التي يواجهها المصرف يتم تقييمها وادارتها بشكل صحيح.
المحافظة على استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي .
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إضافة إلى الخطة السنوية إلدارة التدقيق تتضمن مهام أخرى أهمها:
 -1تطوير نظام خاص بأعمال إدارة التدقيق الداخلي والعمل على أن يكون مؤتمناً.
 -2تطوير أدوات العمل من خالل مراجعة وتحديث البرامج بشكل دوري بحيث تعكس آخر
القرارات واألنظمة.
 -3مراجعة دائمة ودورية ألنظمة الضبط الداخلي المتمثلة بإجراءات العمل وفق الخطة المعتمدة
من المخاطر التشغيلية لتحديث السياسات واإلجراءات.
 -4عضوية مدير إدارة التدقيق في اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية بصفة عضو مراقب
(لجنة المشتريات – أمن المعلومات –  ALCOلجنة االستثمار الموجودات والمطلوبات
(الخصوم واألصول) – الحفظ واإلتالف – األرشفة – لجنة فض العروض).
 -5التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية (االمتثال – المخاطر) والمراقب الخارجي.
 -6تدريب وتطوير موظفي القسم.
 -7عمليات الجرد المفاجئ (النقدية – السلف النثرية والسندات).
 -8أي مهمات خاصة أو طارئة توكلها إليه لجنة التدقيق.

 -2مراقبة االلتزام:
إدارة االلتزام إدارة مستقلة تتمثل مسؤولياتها الرئيسية في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية على االمتثال للقوانين ومتطلبات الرقابة وبالتالي الحد من مخاطر عدم االلتزام ،حيث
تقوم اإلدارة بالرقابة على كافة إدارات المصرف وفروعه للوقوف على مدى االلتزام بالقوانين
والتشريعات والمعايير الناظمة للعمل المصرفي السيما قرارات البنك المركزي العراقي،
متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تنفيذ متطلبات قانون الضرائب األمريكي
 ،FATCAويتم رفع نتائج هذه التقارير إلى لجنة التدقيق التي تقوم بدورها باتخاذ القرارات
الالزمة.
 -3مديرية إدارة المخاطر:
تقوم إدارة المخاطر بإصدار العديد من التقارير المتنوعة التي تعالج تسليط الضوء على كل
أنواع وأصناف المخاطر بالمصرف (ائتمانية -تشغيلية -سوقية) وفقا ً لسياسة المصرف
والمعايير الدولية الناظمة لهذا الشأن السيما معايير لجنة بازل  3وقواعد البنك المركزي بهذا
الصدد ،ورفع تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية العليا وإلى لجنة إدارة المخاطر متضمنةً التوصيات
وآليات التحوط والنتائج النهائية للمتابعات بكافة المجاالت.
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 -4التدقيق الخارجي:
يقوم المدقق الخارجي بمراجعة وتدقيق البيانات المالية بشكل ربع سنوي وفقا ً للمعايير الدولية
لمراجعة الحسابات ذات الصلة ،ويقدم المدقق الخارجي تقاريره إلى مجلس اإلدارة والهيئة
العامة ،كما يقوم المدقق الخارجي بإبالغ مجلس اإلدارة خطيا ً عن أي مخاطر قد يتعرض لها
المصرف أو يتوقع أن يتعرض لها وعن جميع المخالفات فور تحديدها حيث يقوم مجلس اإلدارة
بدوره باتخاذ القرارات الالزمة.

رابعاً :اإلفصاح والشفافية:
يضمن دليل الحوكمة المؤسسية في مصرف المنصور لالستثمار اإلفصاح الدقيق عن جميع
المسائل الجوهرية ونشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصلحة وفي الوقت
المناسب من خالل تبني مجلس اإلدارة لسياسة اإلفصاح والشفافية.
ال تتوانى اإلدارة في اإلفصاح عن أي حد ٍ
ث يحل بالمصرف سواء أكان إيجابيا ً أو سلبيا ً أو
اعتيادياً.
خامساً :العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح:
ينتهج المصرف سياسة العميل المساهم أوالً من خالل إيالء مراكز خدمة العمالء وأصحاب
المصالح العناية الالزمة ،حيث تستمر مراكز الخدمة االعتيادية بالفروع بتقديم الخدمات
الالزمة المتوجبة للعمالء وفق أعلى المعايير الدولية ،لالرتقاء بالخدمة والتميز بعالقة
المصرف مع شركائه وعمالئه وأصحاب المصالح فيه ،ناهيك عن الخدمات االجتماعية التي
يقدمها المصرف عند اللزوم ووفقا ً للقواعد التي يسمح بها مجلس اإلدارة والقوانين المرعية.
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تقرير لجنة مراجعة الحسابات (التدقيق)

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقرير لجنة مراجعة الحسابات
السادة أعضاء الهيئة العامة لمصرف المنصور لإلستثمار المحترمين
تحية طيبة وبعد ..
استنادا ً ألحكام المادة ( )24من قانون المصارف رقم  94لسنة  2004وموافقة الهيئة العامة
للمصرف في إجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ  2020/10/28على انتخاب وتشكيل لجنة
مراجعة الحسابات من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :
 .1أحمد نزهت الطيب  /رئيسا ً .
 .2د .زيد عبد الستار البغدادي  /عضوا ً .
 .3خالد أحد خليفة السادة  /عضوا ً .
باشرت اللجنة األعمال المكلفة بها بموجب المادة ( )24من القانون المشار اليه آنفا ً ومراجعة
وتدقيق وفحص كافة أعمال المصرف وبياناته وحساباته الختامية وتقاريره المختلفة للفترة من
 2021/1/1ولغاية  ، 2021/12/31وتقرير مجلس اإلدارة السنوي السادس عشر المعد وفقا ً
لمتطلبات وأحكام قانون الشركات رقم  21لسنة  1997المعدل  ،واألنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه وقانون المصارف رقم  94لسنة  2004وتعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير
المحاسبة الدولية  ،واستنادا ً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتكليف مراقبي حسابات عدد
( )2لتدقيق ومراقبة حسابات المصرف فإن هذه المهمة أسندت الى مراقبي الحسابات ك ٌل من
مكتب السيد الدكتور حسيب كاظم الجويد والسيد إياد رشيد القريشي حسب قرار الهيئة العامة
المذكور آنفا ً .
خالل الفترة المذكورة قمنا بمراجعة البيانات والمعلومات التي كانت برأينا ضرورية لحماية
حقوق المساهمين  ،طبقا ً للتشريعات النافذة ووفقا ً إلجراءات التدقيق والمراجعة المعترف بها
محليا ً ودوليا ً .
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د .ﺣﺴﯿﺐ ﻛﺎظﻢ ﺟﻮﯾﺪ اﻟﻤﯿﺎح
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ـ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ

د.اﯾﺎد رﺷﯿﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ـ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ
اﻟﻌﺪد/2 :م ـــ 46
ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ/20 :ﺷﺒﺎط2022/

اﻟﻰ  /اﻟﺴﺎدة ﻣﺴﺎھﻤﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ( اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ
م /ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺗﺤﯿﺔ طﯿﺒﺔ ........
ﯾﺴ ﺮﻧﺎ ان ﻧﻌﻠﻤﻜ ﻢ ﺑﺄﻧﻨ ﺎ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﻤﻨﺼ ﻮر ﻟﻸﺳ ﺘﺜﻤﺎر )ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ
ﺧﺎﺻ ﺔ( ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن اﻻول  2021/وﻗ ﺎﺋﻤﺘﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻻﺧ ﺮ وﺑﯿ ﺎن اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ وﻛﺸﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬات اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ،واﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ )ﻣ ﻦ  1اﻟ ﻰ (41
واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻷدارة اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻌﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ ) (21ﻟﺴﻨﺔ  1997اﻟﻤﻌﺪل واﻻﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﻟﺼ ﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺎرف رﻗ ﻢ  94ﻟﺴ ﻨﺔ  2004ووﻓﻘ ﺎً ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ .
وﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻻﯾﻀ ﺎﺣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺑﺮأﯾﻨ ﺎ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻻداء ﻣﮭﻤﺘﻨ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﮭ ﺎ طﺒﻘ ﺎً
ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ووﻓﻘ ﺎً ﻷ ﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻤﻠﺖ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷوﺟ ﮫ ﻧﺸ ﺎط
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ .
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻدارة
ان اﻻدارة ھﻲ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻋ ﺪاد ھ ﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت وﻋﺮﺿ ﮭﺎ اﻟﻌ ﺎدل طﺒﻘ ﺎً ﻟﻠﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﻋ ﺪاد
واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻏ ﺶ او
ﺧﻄﺄ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸ ﻤﻞ ھ ﺬه اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﺧﺘﯿ ﺎر وﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ .

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت:

ان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ھﻲ اﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷدﻟﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ  ,وﺗﺘﻄﻠﺐ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ان ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ واﻧﺠﺎز اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اي ﺧﻄﺄ ﺟﻮھﺮي وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﺤﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺧﺘﺒﺎري ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪه ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول2021/
واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎدىء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻻدارة وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ان ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﯾﻮﻓﺮ اﺳﺎﺳﺎً
ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻟﻠﺮأي اﻟﺬي ﻧﺒﺪﯾﮫ  ,وﻟﺪﯾﻨﺎ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 1ـ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ :
ان ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ وﺑﮭ ﺬا
اﻟﺼﺪد:
أ -ﺗﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2021ﻣﺆﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﻣ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ وﻣ ﺪﯾﺮ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻻداري
وﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻻﺟ ﺮاء اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ وﻗ ﺪ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻰ ﻗ ﺮار ﺑ ﺄن
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻓ ﻖ اﻻﺳ ﻌﺎر اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻣﻘﺎرﺑ ﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺼﺪد اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات وﻓﻘ ﺎً
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ رﻗﻢ .36

اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 9

ب -ﻗ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮف ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌﯿ ﺎر اﻷﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ  IFRSرﻗ ﻢ ) (9ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ وﺗ ﻢ أﺣﺘﺴ ﺎب
اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭ ﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮات اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ اﺳﺘﺮﺷ ﺎداً
ﺑﺘﻮﺟﯿﮭ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﻮاردة ﺑﻜﺘﺎﺑ ﮫ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ  466/6/3ﻓ ﻲ " 2018/12/26اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت
اﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﻻﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف"  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎراﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (9وﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت .
ج -ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻷﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )" (16ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر" ﺣﯿﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ ﻋﻘ ﻮد اﻻﯾﺠ ﺎر
اﻟ ﻰ ﻋﻘ ﻮد اﯾﺠ ﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ واﻷﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺠ ﺎرات ﻛﺎﺻ ﻮل ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻻﻋﺘ ﺮاف
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺗﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﺼ ﺮوف اﻻﺳ ﺘﮭﻼك وﻣﺼ ﺮوف اﻟﻔﺎﺋ ﺪه
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ .
 2ـ اﻟﻨﻘﻮد :
أ -ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻻﺗﯿﺔ:
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ت
 1اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
 2اﻟﯿﻮرو
 3اﻟﺒﺎون
 4اﻟﺮﯾﺎل اﻟﻘﻄﺮي
 5اﻟﺪرھﻢ اﻻﻣﺎرﺗﻲ

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
 1460دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ دوﻻر
1654.034دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﯾﻮرو
1941.8دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺑﺎون
394.2دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﷼
 394.2دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ درھﻢ

ب -اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﯾﻔﺖ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول
2021/
وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ورود ﻛﺘﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ارﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .
ج -ارﺗﻔﻊ رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺼﺎرف )اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ( ﺑﻨﺴ ﺒﺔ )  ( %1325ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠ ﻎ
)  (70,775اﻟ ﻒ دﯾﻨ ﺎر ﻓ ﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن اﻻول  , 2021/ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ) (4,967أﻟ ﻒ دﯾﻨ ﺎرﻓﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن
اﻻول 2020/اﺳﺘﺮﺷ ﺎدا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ) (9وذﻟ ﻚ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع رﺻ ﯿﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻟ ﺪى
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
د -ارﺗﻔﻊ رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼ ﺺ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ )  ( %59ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠ ﻎ
) (288,665اﻟ ﻒ دﯾﻨ ﺎر ﻓ ﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن اﻻول  , 2021/ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ) (181,195أﻟ ﻒ دﯾﻨ ﺎرﻓﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن
اﻻول 2020/اﺳﺘﺮﺷﺎدا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(9
ھـ  -ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ) (%8اﻟﻰ راس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ .
 -3اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي:
أ -ارﺗﻔ ﻊ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻨﻘ ﺪي ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ) (%8,7ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ  ،ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠ ﻎ رﺻ ﯿﺪ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻨﻘ ﺪي
) (149,940,566أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (137,915,781أﻟﻒ دﯾﻨ ﺎر ﻛﻤ ﺎ
ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ، 2020/وان ) (%24ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ھﻮ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ.
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ب -اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ)ﺿﻤﺎن ﻋﻘﺎري،اﺳﮭﻢ ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﺻﻚ وﻛﻤﺒﯿﺎﻟﺔ (.
ت -ﺿﻤﻦ رﺻﯿﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺒﻠﻎ ) (47,215,048اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﯾﻤﺜ ﻞ اﺋﺘﻤ ﺎن ﻏﯿ ﺮ ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﺎﻧﺴ ﺒﺘﮫ  %31ﻣ ﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺗﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﮫ ﻣﺒﻠﻎ ) (9,195,529اﻟﻒ دﯾﻨﺎر،
وﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ ) (18,514,772اﻟﻒ دﯾﻨ ﺎر  ,وﯾﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ) (19,504,747اﻟ ﻒ
دﯾﻨﺎر ﻣﻐﻄﻰ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت )ﻋﻘﺎرﯾﺔ  ,اﺳﮭﻢ ( .
ث -ﺗﻢ أﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي اﺳﺘﺮﺷﺎداً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )، (9
ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻋﻼه.
ج -ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﻤﺴ ﺘﻐﻞ اﻟ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻮداﺋ ﻊ  %39وھ ﻲ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻤﺤ ﺪده اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ %75
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ .
ح -ﺑﻠﻎ ﺣﺠ ﻢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﻤﺴ ﺘﻐﻞ ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ /31ﻛ ﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﺒﻠﻐ ﺎً وﻗ ﺪرة ) (149,940,566أﻟ ﻒ
دﯾﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ:
ﻋﺪد
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺒﻠﻎ )دﯾﻨﺎر(

أﻗﻞ ﻣﻦ  100ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

501

9,680,437,794

اﻻھﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع )دﯾﻨﺎر
اﻟﻤﺒﻠﻎ )دوﻻر ﻣﻘﯿﻢ
اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ
ﺑـ (1460
%7 10,075,769,302 395,331,508

ﻣﻦ  100اﻟﻰ  500ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

132

26,876,765,444

% 19 28,120,671,180 1,243,905,736

ﻣﻦ  500ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ  1ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر

14

9,763,917,526

ﻣﻦ  1ﻣﻠﯿﺎر اﻟﻰ  5ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر

37

52,781,010,819

ﻣﻦ  5ﻣﻠﯿﺎر اﻟﻰ  10ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر

1

0

ﻣﻦ  10ﻣﻠﯿﺎر ﻓﺄﻛﺜﺮ

1

18,589,999,998

0

686

117,692,131,581

32,248,435,082

اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

658,119,367

% 7 10,422,036,893

% 51 76,462,524,922 23,681,514,103
6,269,564,368 6,269,564,368

%4

% 12 18,589,999,998
149,940,566,663

%100

خ -ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻻﻛﺒـﺮ ) (20زﺑﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎً وﻗﺪره ) (94,452,536أﻟﻒ دﯾﻨﺎر وﯾﻤﺜﻞ
ﻧﺴﺒـﺔ ) (% 63ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ واﻟﺒﺎﻟﻎ ) (149,940,566أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻏﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﻻﻛﺒﺮ ) (20زﺑﻮن ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ) ﻋﻘﺎر,ﻛﻤﺒﯿﺎﻟﺔ ,ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺷﺨﺼﯿﺔ وﺗﻀﺎﻣﻨﯿﮫ (.
د -ﻻﯾﻮﺟﺪ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮح ﻟﺬوي اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2021وﺣﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﮭﺎدة اﻻدارة ﺑﺬﻟﻚ .
ذ -ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (9وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاره
) (9,195,529اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ، 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (14,479,787اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
/31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2020/وﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻔﺮق ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت .
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 -4اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي:
أ -ارﺗﻔﻊ رﺻﯿﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%81ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ) (95,175,343اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ
/31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ، 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (52,632,499اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول.2020/
ب -ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(9
وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاره ) (386,446اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ، 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (284,323اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول) 2020/ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ارﺻﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ  (%81وﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت.
ت -ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي )ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن( اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻻﻛﺒـﺮ ) (20زﺑﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎً وﻗﺪره )(149,525,18
أﻟﻒ دﯾﻨﺎر وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒـﺔ ) (%85ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي اﻟﻤﻤﻨﻮح واﻟﺒﺎﻟﻎ ) (21,385,954أﻟﻒ دﯾﻨﺎر
ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ث -اﻏﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي ﻻﻛﺒﺮ ) (20زﺑﻮن ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ)ﺿﻤﺎن ﻋﻘﺎري  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ  ،ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ،ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ (%15
ج -ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﮫ .% 35
ح -ﯾﺸﻤﻞ رﺻﯿﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻠﻰ:
ﻧﻮع اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﯾﺔ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ 2021 /12/31
)اﻟﻒ دﯾﻨﺎر(
73,789,389
21,385,954
95,175,343

 -5اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
أ -ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ  ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ) (1,512,979اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/وﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺤﮫ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ) (7ﻣﻦ اﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻰ راس اﻟﻤﺎل
واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ .% 0.5
ب -ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة:
ارﺗﻔﻊ رﺻﯿﺪ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%320ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ) (78,072,240اﻟﻒ
دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ، 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (18,585,011اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول.2020/
ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ﻣﻦ وزاره اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ )ﺳﻨﺪات ﺑﻨﺎء( ﺑﻘﯿﻤﺔ )  (60,000,000اﻟﻒ
دﯾﻨﺎر  ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺬﻛﻮره ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
 -6اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺧﺮى :
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺧﺮى اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﮫ . %1.1
 -7اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت :
* ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت )ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ ،ﻣﺨﺼﺺ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ(
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ، 9وﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﮭﺬا اﻻﺣﺘﺴﺎب .
* ﺗﻢ اطﻔﺎء دﯾﻮن ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ )  (969,476اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت وﺗﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺄطﻔﺎء اﻟﺪﯾﻦ.
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 -8اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
أ -وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﮫ :اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%64ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (4,857,367أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
) (13,316,512أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول.2020/
ب -وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء :اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ،وداﺋﻊ ﻻﺟﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (%60ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (377,336,615أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ  /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
) (952,385,779أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول.2020/
ج -ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ :ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %58ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ
) (20,124,602أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (12,772,045أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ
/31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2020/وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻌﮭﺪي اﻟﻤﺼﺪر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
 -9ﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺼﺮف رﺑﺤﺎً ﻣﻘﺪاره ) (9,175,825أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺮﺑﺢ
ﻣﻘﺪاره ) (8,125,733أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ) (%13ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ -اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%14ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (10,843,679أﻟﻒ دﯾﻨﺎر
ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (12,558,842أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ب -ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%98ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (5,082,357أﻟﻒ دﯾﻨﺎر
ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (2,572,883أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ج -ارﺗﻔﺎع اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%6ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (8,079,358أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻓﻲ
/31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (7,638,487أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
د -ﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﺮى ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (192,833اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﯾﻤﺜﻞ ﻓﺮق ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻋﻦ ارﺑﺎح ﺳﻨﺔ  2020وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ .
 -10اﯾﺮاد ﻧﺎﻓﺬة ﻣﺰاد اﻟﻌﻤﻠﺔ:
أ -ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2021/1/2وﻟﻐﺎﯾﺔ 2021/12/31
) (7,775,130دوﻻر ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺒﻠﻎ )دوﻻر(
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺣﻮاﻻت ﺗﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2,445,205 2020
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2021
5,221,925
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺣﻮاﻻت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﺰاد اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺼﺮف 108,000
ﺗﺨﺺ ﺳﻨﺔ  2020ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
2021
7,775,130
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ب -ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ 2021/12/31
) (68,091,285دﯾﻨﺎر وﻛﻤﺎ ﻣﻔﺼﻞ ادﻧﺎه:
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ
اﯾﺮاد اﻟﺤﻮاﻻت
اﯾﺮاد ﺑﯿﻊ اﻟﺪوﻻر اﻟﻰ اﻟﻤﺰاد اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺒﻠﻎ )دﯾﻨﺎر(
67,011,285
1,080,000
68,091,285

ج -ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﻠﻮب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ اﻻﺧﯿﺮ ﻟﻠﺤﻮاﻻت اﻟﺼﺎدرة.
 -11اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ:
أ -ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ) (4دﻋﻮى وﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ـ ھﻨﺎك دﻋﻮى إﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻻزاﻟﺖ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺎﺋﻤﺔ.
 ھﻨﺎك دﻋﻮى ﺣﺴﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮف واﻻن ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ . ھﻨﺎك دﻋﻮﺗﺎن ﻗﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاءة اﻟﻨﺠﻒ .ب  -ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ) (7دﻋﻮى ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ )(530,5,518
أﻟﻒ دﯾﻨﺎر.
 -12ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل:
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ) (% 111ﻛﻤﺎ ﻓﻲ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2021/ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ).(%12
 -13ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ:
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ) (% 105ﺑﺘﺎرﯾﺦ /31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول.2021/
 -14ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل:
ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ :
 أھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
 اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺧﺮى.
 ﺟﺪاول اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
 اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻤﺼﺮف.
 اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
 ﯾﻘﻮم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻋﻤﺎل وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ.
 ان اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻤﺎرة  KYCﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ
اﻻﻣﻮال ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال رﻗﻢ  39ﻟﺴﻨﺔ 2015
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ﻓﺘﺢ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري . KYC
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 -15اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ:
أ -اﻋﺪ اﻟﻤﺼﺮف دﻟﯿﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﺼﻞ
ﻣﮭﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ ﻣﮭﺎم اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ .
ب -ان اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻓﺼﺎح
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .
ت -ان اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺎدة  23ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺼﺎدرﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
 -16ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ:
أ -ان ﻧﻈ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﺣﺠ ﻢ وطﺒﯿﻌ ﺔ ﻧﺸ ﺎط
اﻟﻤﺼﺮف.
ب -ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ
ﺧﻼل ﺳﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
ج -وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻋﻤﺎل اﻻﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
 ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.
 ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
 اﻋﻤﺎل ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف.
 اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﻘ ﺪم اﻟﯿﻨ ﺎ ﺧ ﻼل
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻟﺪﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎﯾﻠﻲ -:
* ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  %85ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺑﺄﻋﺘﻘﺎدﻧ ﺎ ﺑ ﺄن
اﻟﺨﻄﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮف .
* ان ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻠﻎ ) (4ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ . 2021
* ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻜﺎدر ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  (11) 2021دورة .
 -17ﻗﺴﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب:
أ -اﺗﺨﺬ اﻟﻤﺼﺮف اﻻﺟﺮاءات اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب وان ھﺬه اﻻﺟﺮاءات ﯾﺠﺮي
ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب رﻗﻢ  39ﻟﺴﻨﺔ  2015واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻗﺪ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻗﺴﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻻرھﺎب اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﻌﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
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* وﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﮫ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب وھﻲ
 اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص  BANK BL AML solution systemﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ pio tech* ﺗﻢ رﺑﻂ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻧﻈﻤﮫ اﻋﻼه ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
* ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻐﮫ  25ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ .
* ﯾﺘﻢ اﺟﺮاء ﺗﺤﺪﯾﺚ دوري وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻮداء اﻟﻤﺤﺪدة .
* ﯾﺘﻢ ﺗﺼﯿﻒ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ.
* ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم  AMLواﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .
ب -ﺗﻢ اﻋﺪاد دﻟﯿﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ:
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال.
 أھﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب.
 اﻟﻤﺴﻮؤﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب.
 اﻟﻤﺴﻮؤﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﺎﺗﻖ ﻗﺴﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻرھﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف.
 اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
 ﻣﺒﺪأ أﻋﺮف زﺑﻮﻧﻚ .KYC
 اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.
 -18ﻗﺴﻢ ادارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ:
أ -أﯾﺪ ﻟﻨﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ان ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ
اﻟﺠﻮھﺮي اﻟﺬي ﯾﺴﺒﺐ اﻟﻐﺶ واﻟﺨﻄﺄ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺷﯿﺮ ﺣﺎﻻت ﻏﺶ ﻓﻲ اﻗﺴﺎم وﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف واﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎﻻت اﺧﻄﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ اﻧﯿﺎً وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة
وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﻄﺎء وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت او اﺣﺪاث ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻋﺪادھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر .
ب -أﻋﻠﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻏﺶ
واﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻗﺴﺎم وﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺮف .
 -19ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ:
* ﻟﻮﺣﻆ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﯿﯿﻦ وﻻﯾﻮﺟﺪ اي ﺗﻠﻜﺆ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .
 -20ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ :
* ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .
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ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر – ش.م.خ

ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

8,117,891,662

7,005,133,190

408,597,224
8,526,488,886

)(111,594,822
6,893,538,368

إﯾﺿﺎح
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

20

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1اﻟﻰ  41ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
73
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ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021

اﯾﺿﺎح

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ
واﻟﻣدﻓوع

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟزاﻣﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

أرﺑﺎح ﻣدورة

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
250,000,000,000

8,843,121,821

)(89,028,558

7,766,138,730

-

20,034,561,113

286,554,793,106

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ

-

-

-

-

-

)(15,000,000,000

)(15,000,000,000

250,000,000,000

405,894,583
9,249,016,404

408,597,224
319,568,666

405,894,583
8,172,033,313

8,117,891,662
)(8,117,891,662
-

7,306,102,496
12,340,663,609

8,526,488,886
280,081,281,992

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ

250,000,000,000

8,492,865,161

22,566,264

7,415,882,070

-

13,729,941,243

279,661,254,738

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

250,000,000,000

350,256,660
8,843,121,821

)(111,594,822
)(89,028,558

350,256,660
7,766,138,730

7,005,133,190
)(7,005,133,190
-

6,304,619,870
20,034,561,113

6,893,538,368
286,554,793,106

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ

37

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

20

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
2020

ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

20

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1اﻟﻰ  41ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
74
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ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021

إﯾﺿﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت وإطﻔﺎءات
اطﻔﺎء ﻋﻼوات  /ﺧﺻم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ )اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟزاﻣﻲ(
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻻﺧرى
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

11

16

اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﺳﺗرداد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

37
11

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اول اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﺧر اﻟﺳﻧﺔ

33

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ
ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
9,175,824,605

8,125,732,967

1,003,972,236
)(226,498,357
17,706,329
9,971,004,813

1,309,593,583
9,463,906
9,444,790,456

25,492,866,420
5,000,000,000
)(19,558,607,490
)(1,518,846,971
)(6,716,000,000
)(575,049,164,444
7,352,557,030
2,277,609,387
203,023,595
)(552,545,557,660
)(1,120,599,777
)(553,666,157,437

)(3,041,758,880
)(5,000,000,000
6,455,365,997
)(3,991,049,389
)(606,424,408
)(9,284,000,000
)(178,556,511,587
6,620,250,822
3,052,801,717
1,073,356,759
)(173,833,178,513
)(1,464,676,764
)(175,297,855,277

1,047,899,359
)(60,000,000,000
)(58,952,100,641

)(492,316,090
110,000,000,000
)(31,912,100,000
77,595,583,910

)(15,000,000,000
)(43,800,000
)(15,043,800,000

)(257,040,000
)(257,040,000

)(627,662,058,078
1,029,727,022,734

)(97,959,311,367
1,127,686,334,101

402,064,964,656

1,029,727,022,734

11,491,152,144
1,452,766,467

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1اﻟﻰ  41ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
75

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

13,003,269,851
1,230,169,838
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
1

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺻرف

ﺗﺄﺳس اﻟﻣﺻرف ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗدره ) (55ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ﺑﻣوﺟب ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣرﻗﻣﺔ م.ش /
 27520ﻓﻲ  13أﯾﻠول  2005اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة  /داﺋرة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺷرﻛﺎت  ،ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت رﻗم ) (21ﻟﺳﻧﺔ 1997
اﻟﻣﻌدل  ،ﺗﺣت اﺳم )ﺷرﻛﺔ ﻣﺻرف اﻟﻣﻧﺻور ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر  -ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ( وﺣﺻﻠت ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ  /اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن  ،ﺑﻛﺗﺎﺑﮫ ذي اﻟﻌدد  368/3/9ﻓﻲ  20ﺷﺑﺎط  2006ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻرف إﺟﺎزة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﺳﺗﻧﺎداً
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻧﺎﻓذ .
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ وﺗوظﯾﻔﮭﺎ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﻧﺎﻓذة ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛزه اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد وﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق وﻋددھﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓروع ﻓﻲ ﺑﻐداد وﻛرﺑﻼء واﻟﺑﺻرة واﻟﻧﺟف
واﻟﺣﻠﺔ وأرﺑﯾل واﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﯾﺳﺎھم ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ – ﻗطر ﺑﻧﺳﺔ  %54.19ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺻرف.
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺻرف اﻟﻣﻧﺻور ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ،ﺗم إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﯾن
ﻣﺻرف اﻟﻣﻧﺻور ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﯾن ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ ـ ﻗطر ش.م.ق )"اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر"( واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر "اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات
اﻻدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ:
 (1اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
 (2ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺻرف ﻣن إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎً وﺧﺎرﺟﯾﺎً ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗزوﯾدھﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر.
 (3اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط اﻟﻌﻣل واﻟﻣوازﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺻرف ﺳﻧوﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرف.
 (4ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻋﻧد رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻘرارات.
 (5ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣدى ﺗواﻓﻖ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﺻرف ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﻣﺻرف ،وأﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن
واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق.
 (6اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﺗدﻗﯾﻖ ،وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗدرﯾب.
 (7ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺻرف طﻠب اﺳﺗﺷﺎرات أﺧرى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ،ذﻟك ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﺟﮭﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق.
ﺗﺄﺳس اﻟﻣﺻرف ﺑرأﺳﻣﺎل ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗدره ) (55ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ،وﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾﺳﮫ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗوﺳﻊ وﺗﻧوع اﻋﻣﺎﻟﮫ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
واﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻘد ﺣدث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻣﺑﻠﻎ ) (250ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر
ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻘﺳم اﻟﻰ ) (250ﻣﻠﯾﺎر ﺳﮭم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد  1دﯾﻧﺎر.
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺻرف ،ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  17ﺷﺑﺎط .2022
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

2

أﺳس إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

2.1
-

ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾراﺗﮭﺎ وﻗرارات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌراﻗﻲ.
ﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻣﺻرف.
ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﻌرض ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﺗم ادراج اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدةً ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺻﮭﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻘط ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﺧص أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ
اﻻﯾﺿﺎح .2.4
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت

2.2

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ
-

ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻷول ﻣرة واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻧﺎﻓذة اﺑﺗداًء ﻣن  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .2021
ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻷي ﻣﻌﯾﺎر أوﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﻌدﯾل آﺧر ﺻﺎدر وﻏﯾر ﻧﺎﻓذ اﻟﺗطﺑﯾﻖ.

 2.2.1ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  7واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  4وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 16إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل
ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ " اﻟﻣرﺣﻠﺔ 2
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣرﺣﻠﺔ  2اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻛﯾل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑدال أﺣد اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺂﺧر ﺑدﯾل .ﺗوﻓر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ  2إﻋﻔﺎءات ﻣؤﻗﺗﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺣوطﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  39واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ 9
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻌدل اﻵﯾﺑور ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻟﯾس إﻟزاﻣﯾﺎً ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻷول .2021
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر.
 2.2.2اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ،16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر"-ﻛوﻓﯾد"19-
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-ﺗم ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن .وﻗد ﺗﺗﺧذ ھذه اﻻﻣﺗﯾﺎزات أﺷﻛﺎﻻً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟﺎزات
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗﺄﺟﯾل ﺳداد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﻓﻲ  28أﯾﻠول  ،2020ﻧﺷر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ  16واﻟذي ﯾﻘدم ﺧﯾﺎراً ﻋﻣﻠﯾﺎً اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛوﻓﯾد 19-ھو ﺗﻌدﯾل ﻟﻺﯾﺟﺎر .وﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن أن ﯾﺧﺗﺎروا ﺣﺳﺎب اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ھذه ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌدﯾﻼت إﯾﺟﺎر .وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ
اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻛﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة )اﻟﻔﺗرات( اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣدث أو اﻟﺷرط اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ.
2.3

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾﻖ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ،ﯾﻌﺗزم اﻟﻣﺻرف
ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إن ﻟزم اﻻﻣر ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
 2.3.1اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر-ﻛوﻓﯾد " 19-ﺗﻣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-ﺗم ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن .ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  2020م ،ﻧﺷر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16واﻟذي ﯾﻘدم ﺧﯾﺎراً ﻋﻣﻠﯾﺎً اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛوﻓﯾد 19-ھو ﺗﻌدﯾل ﻟﻺﯾﺟﺎر.
ﻓﻲ  31آذار  ، 2021أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼً إﺿﺎﻓﯾﺎً ﻟﺗﻣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن  30ﺣزﯾران  2021إﻟﻰ 30
ﺣزﯾران  .2022وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن أن ﯾﺧﺗﺎروا اﺣﺗﺳﺎب اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ھذه ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌدﯾﻼت إﯾﺟﺎر .وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﺣﺎﻻت ،ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻛﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة )اﻟﻔﺗرات( اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣدث أو اﻟﺷرط اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ
وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻧﯾﺳﺎن  2021أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
2

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾﻖ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.3.2ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  3وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16وﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  37وﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  1واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
رﻗم  9وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  41واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم .16
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 3ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" وﺗﺣدﯾث اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون أي
ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 16اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات" واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺻم ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أي ﺑﻧد ﻣن
ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،وأي ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أﺛﻧﺎء إﺣﺿﺎر ذﻟك اﻷﺻل ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻌد ﻣن أﺟﻠﮫ.
ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،اﻋﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 37اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ﻟﺗﺣدﯾد أي اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺑﻧك ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﻌﺎوﺿﺔ أو أﻧﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر.
أدت اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 1اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ "واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 41اﻟزراﻋﺔ" واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر".
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻧﯾﺳﺎن  2021أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 2.3.3ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 1ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت"
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :1ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺗوﺿﺢ أن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺻﻧف إﻣﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ
أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر .وﻻ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻼم اﻟﺗﻧﺎزل أو ﺧرق اﻟﺗﻌﮭد( .ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮫ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  1ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﯾر
إﻟﻰ "ﺗﺳوﯾﺔ" اﻻﻟﺗزام.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2023أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 2.3.4اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،1وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗم  2وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 8
وﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2023أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎري .وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﺧطط اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻧﺷر ﻣﺳودة ﻓﻲ
اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن  2021ﯾﻘﺗرح ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن إﻟﻰ ﻣوﻋد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 2.3.5ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :12اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓردﯾﺔ
ﺗﺗطﻠب ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،إﻟﻰ ﻧﺷوء
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2023أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
 2.3.6اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم " 17ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن" ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌدل ﻓﻲ ﺣزﯾران 2020
ﯾﺣل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  4اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود
اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  17ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟذرﯾﺎً ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻋﻘود
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2023أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
 2.3.7ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻘط  -وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أي ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .17
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  17واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﯾﻣﻛن
أن ﺗﺗﺳﺑب ھذه اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻋدم ﺗطﺎﺑﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣؤﻗت ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  17واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.
وﺳﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻌدﯾل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑﻖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺣﺳن ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن .وھﻲ ﺗﻘوم ﺑذﻟك ﻋن طرﯾﻖ ﺗزوﯾد ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺧﯾﺎر ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣول اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن :اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2023أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
2

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
2.4.1
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث ھذه اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ،وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل
أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﻣﺻرف اﻟﻌراق اﻟﻣرﻛزي .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
إن اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ھﻲ ﻋﻣﻠﺔ إظﮭﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺑﻧك.
 2.4.2ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎع
 ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻋواﺋدﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل أﺧرى.
 اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﺑﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى.
 ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗﺟزﺋﺔ ،ﺷرﻛﺎت ،اﻟﺧزﯾﻧﺔ.ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات
2.4.3
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (9ﯾﺗم ﺗﺣﻘﻖ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
رﻗم ) .(9إن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ) (EIRھو اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺧﺻم اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ،اﻟﻔﺗرة اﻷﻗﺻر ،إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ )وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻸﺻل( ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻧد اﻻﻗﺗﻧﺎء.
ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺈﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻘرض.
وﻣن ﺛم ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺄﺛﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺧرى ﻟدورة ﺣﯾﺎة
اﻷﺻل )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ،وﻓرض اﻟﻐراﻣﺎت واﻟرﺳوم(.
إذا ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻏﯾر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ
أو طرح ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ زﯾﺎدة أو طرح اﻟﻔرق ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد .ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻔواﺋد واﻹﯾرادات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.

 2.4.3.1اﻟﻔﺎﺋدة واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻓﺈن
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾد ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺧﯾﺎرات اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ( وﺗﺗﺿﻣن
أي رﺳوم او ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وھﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل
ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺳﺗﻣر
اﺣﺗﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﯾراد اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﻏراض اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎرة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ.
 2.4.3.2اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ
ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺑﻧك ﻋﻣوﻻت داﺋﻧﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف إﯾراد اﻟﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺗؤﺟل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ .وﺗﺷﻣل
إﯾرادات اﻟﻌﻣوﻻت ورﺳوم إدارة اﻷﺻول وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﺳوم اﻷﺧرى اﻹدارﯾﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.
 اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل ھﺎمﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم ﻛﺈﯾرادات ﻋﻧد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻟﮭﺎم ،ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻣوﻟﺔ ﺗﺧﺻﯾص أﺳﮭم ﻟﻌﻣﯾل .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻋﻣل ﻣﺣدد ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.3ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.3.2

اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻧك ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻋﻣوﻻت إﺻدار اﻟﻘروض وﻋﻣوﻻت اﻻﻟﺗزام ﻟﻠﻘروض
اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮭﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه اﻟﻌﻣوﻻت )ﻣﻊ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ( ﯾﺷﻛل
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻓواﺋد ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 2.4.3.3ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺣﻖ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت ،واﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﺎدة ﻋﻧد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت.
اﻷدوات اﻟـﻣـﺎﻟـﯾـﺔ – اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ
2.4.4
 2.4.4.1ﺗـﺎرﯾـﺦ اﻻﻋـﺗـراف
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ووداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة
أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻧك طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ :ﻣﺷﺗرﯾﺎت أو ﻣﺑﯾﻌﺎت
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء .وﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال
إﻟﻰ اﻟﺑﻧك.
 2.4.4.2اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻷدوات .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ أو ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺻﻔﻘﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻷول ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه.
 2.4.4.3رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻷول
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸداة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ،وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻓﻘط ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق ،ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻧد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌض ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم
ﻻﺣﻘﺎً اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدﺧﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ،أو ﻋﻧد اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 2.4.4.4ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أدوات اﻟدﯾن( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﯾﺗم
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ:
 ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرةﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس ﻣﺣﻔظﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗﺎح ﻟﻠﺑﻧك ﺗﺻﻧﯾف
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،إذا أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻘﻠﯾص ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻻﻋﺗراف.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋدا ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.5

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 2.4.5.1اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻘط ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺣﺎل
ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣﻌﺎ:
 اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﺑﮭدف ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدد ﺗوارﯾﺦ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم.
ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذه اﻟﺷروط ﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه.

 2.4.5.1.1ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﮫ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة ،وﻟﻛن ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ وﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ
ﻋواﻣل ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﺛل:
 ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل واﺑﻼﻏﮭﺎ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲاﻟﺑﻧك.
 اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل( ،واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎإدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر
 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﻌوﯾض ﻣدﯾري اﻷﻋﻣﺎل )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟوداتاﻟﻣدارة أو ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ(
 اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﻧك ،ﻣﻊ ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﺑﯾﻊ.ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول دون وﺿﻊ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت " اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳوأ " أو " اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣت
اﻟﺿﻐط " ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ،ﻻ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺄﺧذ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺷراﺋﮭﺎ ﺣدﯾﺛﺎً ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2

2.4
2.4.5

أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.5.1اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.5.1.2اﺧﺗﺑﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة
ﻛﺧطوة ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺗﺎز
اﺧﺗﺑﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة.
ﯾﻌّرف "أﺻل اﻟدﯾن" ﻟﻐرض ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﻗد ﯾﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺳدﯾد دﻓﻌﺎت أﺻل اﻟدﯾن أو إطﻔﺎء ﻋﻼوة  /ﺧﺻم(.
إن أھم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﺧﺗﺑﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل
اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم واﻋﺗﻣﺎد ﻋواﻣل ذو ﺻﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ،واﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ،ﻻ ﺗؤدي اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر أو اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺿﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ .ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 2.4.5.2ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻋﻘود اﺧرى ،ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﮫ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣدد ،ﺳﻌر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ ،ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر ،أواﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻣؤﺷر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،أو اي ﻣﺗﻐﯾرات اﺧرى ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺣدد
ﻟطرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.
 ﻻ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑدﺋﻲ ،او اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑدﺋﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺔ ﻋﻘود ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻧﻔس اﻷﺛر ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳوق. ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺣﻖ. 2.4.5.3أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻷدوات ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ﻟﻸدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أدوات اﻟدﯾن( ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﺑﻐرضﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣواﻋﯾد ﻣﺣددة ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺣﺻرﯾﺎً ﺑﺄﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﯾن ﻏﯾراﻟﻣﺳدد واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.5

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2.4.5.3

أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )ﺗﺗﻣﺔ(

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺿﻣﺎن ،ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوارد أوﻻً  -ﺻﺎدر أوﻻً .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء
اﻻﻋﺗراف ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
 2.4.5.4أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗﺎح ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺧﯾﺎر ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(32
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرض واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ﻻ ﯾﺗم ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻛﺈﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى ﻋﻧد إﺛﺑﺎت ﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻻﺳﺗرداد ﺟزء ﻣن ﻛﻠﻔﺔ اﻻدوات ،ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻرﺑﺎح ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
 2.4.5.5ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺑﻧك .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾرھﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﻣﺗﻛﺑدة
ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ إﯾرادات أو ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﻋﻼوة  /ﺧﺻم وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺟب ﻗﯾﺎس
اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﺑﺈﯾراد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﺈﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى ﻋﻧد إﺛﺑﺎت
اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺳداد.
 2.4.5.6اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺳﻘوف اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت اﺋﺗﻣﺎن وﺳﻘوف ﻟﻠﻘروض.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ اﻟﻌﻼوات اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻼﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ،
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺄﺛﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻧﺎﻗص اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ أو ﺑﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼوات اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.5

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.5.6اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺳﻘوف اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻘوف ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺑﺷروط ﻣﺣددة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﻟﺗزام
وﯾﺗم ادراج ھذه اﻟﻌﻘود ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ً
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺻدار اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗروض ﺑﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻗل ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺳوق ،وﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﻣﻌدل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ.
 2.4.6إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻻ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺣواذ أو اﻟﻐﺎء
ﻗطﺎع أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾن .وﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺑداً.
2.4.7

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 2.4.7.1اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل اﻟﺟوھري ﻓﻲ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل ﻗروض اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻟﺑﻧود ﻟﻠﻘروض ﺑﺣد
ﻛﺑﯾر وﺟدوﻟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗروض ﺟدﯾدة ،ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﻛﺄرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻐﺎء اﻹﻋﺗراف إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺳﺟﯾل
ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘروض اﻟﺟدﯾدة ،ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻏراض ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل:
 ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘرض ﺗﻘدﯾم ﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﻗد أدى إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻓﻘطﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘرض.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳﺟﯾل أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.7

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.7.2إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ

 2.4.7.2.1اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﻟﻐﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أو ﺟزء ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزء ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك( ،ﻋﻧد اﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﻼم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎً ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗم ﻛل ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻛﺎن اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺧﺿﻊ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط إذا:
 ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأو
 إذا اﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺣﻘوﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻓﺗراض وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑدﻓﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل دون أي ﺗﻐﯾﯾرﺟوھري إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻣرﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر.
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻣرﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻔﺗرض اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑدﻓﻊ ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ،ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
◄

اﻟﺑﻧك ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠطرف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺣﺻﻠت ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳﻠف
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﻊ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗرداد ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘرض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳوق.

◄

ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺑﯾﻊ أو رھن اﻷﺻل ﺑﺧﻼف اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﺳﺗﻠم.

◄

ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟطرف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد دون أي ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﻲ اﻟﻧﻘد أو اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻠطرف
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد.

ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣوﯾل ﻣؤھﻼً ﻓﻘط ﻣن أﺟل إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف إذا:
 ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأو
 ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،دون اﻻﺣﺗﻔﺎظ أو ﻧﻘل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟﻠطرف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺑﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﻘل وﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ھذا اﻹﺟراء ﻣن طرﻓﮫ دون ﻓرض ﻗﯾود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل.
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﻔﺎظﮫ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل دون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﻓﻘط
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎً ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول واﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻣﻛن دﻓﻌﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.7

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.7.2إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.7.2.1اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
إذا اﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺻل اﻟﻣﺣول اﻟﻣﺷﺗرى أو ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء )أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ( ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻘﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﮫ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺷراء .إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻟﻸﺻل ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻋﺗراف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول أو ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء )اﯾﮭﻣﺎ أﻗل(.

 2.4.7.2.2اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﻟﻐﺎء اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻋﻔﺎء اﻟﺑﻧك ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﻣﻘرض ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو
ﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻟﻼﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﺟدﯾد .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
2.4.8
 2.4.8.1ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
أدى ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻘروض ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣن
ﺧﻼل ﻧﮭﺞ طرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ذات ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد ﺗﻛﺑد اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (39اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2019ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻘروض وﻣوﺟودات اﻟدﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﻣﻌﺎً ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود
اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ "اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻧﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ).(9
ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷﺻل ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك
ﺗﻐﯾر ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺷﺎء ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة 12
ﺷﮭراً.
إن اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭر ھﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻷﺻل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣداث ﻓﺷل ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣدوﺛﮭﺎ ﺧﻼل  12ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭراً إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﻣﯾﻌﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.8

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.8.1ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻹﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ،ﺑﺷﻛل دوري ،ﻓﯾﻣﺎ إذ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد زادت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼه ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو
ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه:
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭر .ﺗﺷﻣل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾﺿﺎً اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻋﻧد ﺣدوث زﯾﺎدة ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎً اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗﺣﺳن ﺑﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗدﻧﻲ )اﻟﺗﻌﺛر( ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر
اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﺑﻧك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻣﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم ،أو ﺟزء ﻣﻧﮫ ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻐﺎء )ﺟزﺋﻲ( ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
2.4.8.2
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدة ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻣﺧﺻوﻣﺔ
ﺑﺳﻌر ﺗﻘرﯾﺑﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .إن اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘد واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ.
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطورات اﻷﺧﯾرة واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد –  ،19ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  .2021ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت أﺳوأ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣو
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.8

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.8.2اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ آﻟﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
◄ﺎﻟﯾﺔ-اﻟﺗﻌﺛر
اﺣﺗﻣ

اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ﺧﻼل أﻓﻖ زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن .اﻟﺗﻌﺛر ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﯾﺣدث
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻘﯾﯾم.

◄ض -اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر إن اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ھو ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ
اﻟﺗﻌر
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دﻓﻌﺎت ﺳداد أﺻل
اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة ،ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺟدول ﺿﻣن ﻋﻘد ،اﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ،واﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺗﺄﺧﯾر اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
◄ اﻟﺧ-ﺳﺎرة ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﺗﻌﺛر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﺗﻌﺛر ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ وﻗت
ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻌﯾن .وھﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻘرض ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ ﻣن
وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر.
ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت )اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻌﺎدي ،اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﻓﺿل،
واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳوء( .وﯾرﺗﺑط ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ،اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ،وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻓﺗراض
اﻟﺗﻌﺛر.
ﯾﺷﺗﻣل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗﻌددة أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة
وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻘروض اﻟﻣﺗﺟددة اﻵﺧرى ،ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ اﻟﻌﻣر
اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺣﻖ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﺷراﺋﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﻌدﯾل اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

88

ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر – ش.م.خ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
2

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.8
2.4.8.2

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

آﻟﯾﺎت اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣر◄ﺣﻠﺔ -اﻷوﻟﻰ:

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭر ﻛﺟزء ﻣن
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻷﺻل ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣدوث ﺗﻌﺛر ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭراً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  12ﺷﮭراً ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻣﺿروﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻓﺗراض
اﻟﺗﻌﺛر ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾﺗم إﺟراء ھذا اﻻﺣﺗﺳﺎب ﻟﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو
ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه.

اﻟﻣر◄ﺣﻠﺔ -اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:

ﻋﻧد ﺣدوث زﯾﺎدة ﻣؤﺛرة ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ،وﺗﺗﻣﺎﺛل آﻟﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼه ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻟﻛن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺛر واﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

اﻟﻣر◄ﺣﻠﺔ -اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗدﻧﻲ )اﻟﺗﻌﺛر( ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .وﺗﺗﻣﺎﺛل آﻟﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻧﺳﺑﺔ  %100وﻧﺳﺑﺔ ﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﺗﻌﺛر أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن.

◄ﻣﺎت اﻟﻘروض
اﻟﺗزا
واﻻﻋﺗﻣﺎدات

ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت
واﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻘروض ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
اﻟﻣﺗوﻗﻊ .وﺗﺣﺗﺳب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺟز اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ ﻟو ﺗم
اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺳﺎب،
ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻘروض
واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻋرﺿﮭم ﻣﻊ اﻟﻘروض .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض واﻻﻋﺗﻣﺎدات ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت.

 2.4.8.3أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻻ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،واﻟذي ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎوي ﻟﻠﻣﺧﺻص اﻟذي
ﯾﻣﻛن ان ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﯾظﮭر ﻛﻣﺑﻠﻎ ﺗدﻧﻲ ﻣﺗراﻛم ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻟﻣوﺟودات.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.4.8

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4.8.4ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧك ﻋدد ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت ،واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻐﺎء و /أو
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﺈﺷﻌﺎر ﯾوم واﺣد .ﻻ ﯾﺣد اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻟﻔﺗرة اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدي ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣﺳب ﺑدﻻً
ﻣن ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺗﻌﻛس ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺑﻧك ﺑﺳﻠوك اﻟﻌﻣﯾل ،واﺣﺗﻣﺎل ﺗﺧﻠﻔﮫ ﻋن اﻟﺳداد وإﺟراءات ﺗﺧﻔﯾف
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺷﻣل اﻟﺣد ﻣن أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت.
إن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣول وﺟود زﯾﺎدة ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﺗﺷﺑﮫ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘروض اﻵﺧرى .ﯾﻌﺗﻣد ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل.
ان ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ھو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎل.
 2.4.8.5ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣدﺧﻼت ،وﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
 اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيان اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﯾﺗم اﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺗﻌدﯾﻼت ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة.
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
2.4.9
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﺣﯾﺛﻣﺎ أﻣﻛن وھﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض واﻟﻣﺧزون وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﻗراض ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ).(39
ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗردادھﺎ ،ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك .وﻟﻛن ﺗؤﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل دوري .وﻣﻊ
ذﻟك ،ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺎﻟﻧﻘد أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ.
إﻟﻰ اﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ،ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺿﻣﺎن .وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﺳوق ﻧﺷط ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﻘﺎري ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﺧﺑراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ وﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.10اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺻرف
ان اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ﻻ
ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(39ﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻓﺿل اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗرد
ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك أو ﺑﯾﻌﮫ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘرر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك اﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗردة أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،اﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘرر ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻛﺧﯾﺎر أﻓﺿل ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺣﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك.
ﯾﺗم إرﺟﺎع أي أﻣوال ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء  /اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺳﺗردة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 2.4.11إﻋدام اﻟدﯾن
ان اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻋدام اﻟدﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ﻻ ﺗﺧﺗﻠف
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(39ﯾﺗم اﻋدام اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﻓﻘط ﻋﻧد ﺗوﻗف اﻟﺑﻧك ﻋن
اﻻﺳﺗرداد.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌدوم أﻛﺑر ﻣن ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔرق ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻰ ﻣﺻروف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 2.4.12اﻟﻘروض اﻟﻣﻌدﻟﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أﺣﯾﺎﻧﺎً ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎزﻻت أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘروض ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﻣﻘﺗرض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗرداد او ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻟﻘرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﮭور أو وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرض.
ﻗد ﺗﺷﻣل اﻟﺷروط ﺗﻣدﯾد دﻓﻌﺎت اﻟﺳداد أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗروض ﺟدﯾدة )ﺟدوﻟﺔ أو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ( .ﺗﺗﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إن ﻗرار اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻌدﯾل
اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،إذا ﺣددت ھذه اﻹﺟراءات ﺧﺳﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘرض ،ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ ﻛﻘروض ﻣﺟدوﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ.
ﻋﻧد إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘروض أو ﺗﻌدﯾل ﺑﻧودھﺎ دون ان ﯾﺗم اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،ﯾﻌﯾد اﻟﺑﻧك ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.13ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن أﺟل إظﮭﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﺻﻧف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه:
اﻟﻣﺳﺗوى ) :(1اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ھﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى ) :(2اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ھﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺳوق ﻣﻠﺣوظ .ﺗﺗﺿﻣن ھذهاﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى ) :(3ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ.ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل دوري ﺑﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة ،وﺗﺣدد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
 2.4.14اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ،وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ،وﺗطرح وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻣﻠك اﻷﺻﻠﻲ.
 2.4.15اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻋﻣرھﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ وﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾرات
ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،ﻻ ﯾﺗم
اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:
 ﻣﺑﺎﻧﻲ أﺟﮭزة وأﺛﺎث وﺳﺎﺋل ﻧﻘل اﻻت وﻣﻌدات -دﯾﻛورات

 34ﺳﻧﺔ
 5ﺳﻧوات
 5ﺳﻧوات
 5ﺳﻧوات
 5ﺳﻧوات

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎده أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو اﺳﺗﺑﻌﺎده .أﯾﺔ أرﺑﺎح أو
ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﺗﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋواﺋد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل وﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد.
ﺗﺳﺟل ھذه اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺑﻧد إﯾرادات أو ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻓﯾﮭﺎ.
ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﺗوﺿﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.16اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﺗدﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷراﺋﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل
ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة .وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧزﻻً ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻺطﻔﺎء وأﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻋﻣر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة أو ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة .وﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ
ﻋﻣر زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﻣر .ﻛذﻟك ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ وطرق اﻹطﻔﺎء ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ وﯾﺗم
إﺟراء أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ إطﻔﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻋﻣره اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻐﯾر ﻧﻣط إطﻔﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ وﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻣﺻﺎرﯾف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ:
 5ﺳﻧوات
 أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﺑراﻣﺞ 2.4.17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﻘﯾّم اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﺑدء اﻟﻌﻘد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﻌﻘد ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر .أي إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ
اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﻣﻘﺎﺑل ﻋوض.

 اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺳﺗﺄﺟرﯾطﺑﻖ اﻟﺑﻧك طرﯾﻘﺔ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔردي ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻول
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺗﺳدﯾد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،وﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻖ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻷﺻول ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد.
أ( ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول
ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ اﻷﺻل ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻣﺗوﻓراً
ﻟﻼﺳﺗﺧدام( .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﮭﺎ أي ﻣﺟﻣﻊ ﻟﻼھﺗﻼك أو ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،وﻣﻌدﻟﺔ
ﺑﺄي إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺷﺗﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ،وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻋﻧد أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﮭﺎ أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم
اﺳﺗﮭﻼك ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻول ،أﯾﮭﻣﺎ
أﻗﺻر.
وﯾﺧﺿﻊ ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول أﯾﺿﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ب( اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك
دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺗﺿﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ(
ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﮭﺎ أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ
ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﺗﺗﺿﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أﯾﺿﺎً ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻣن اﻟﻣؤﻛد إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول
أن ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺑﻧك وﻣدﻓوﻋﺎت ﻏراﻣﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ،إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺗﺑﯾن أن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺧﯾﺎر ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد.
ﯾﺗم إدراج ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ﻛﻣﺻروﻓﺎت )إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﯾﺗم ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزون(
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣدث أو اﻟظرف اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

 اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر )ﺗﺗﻣﺔ(ب( اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر ﻷن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾده ﺑﺳﮭوﻟﺔ .ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،ﯾزﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﯾﻌﻛس ﺗراﻛم اﻟﻔﺎﺋدة وﯾﻧﺧﻔض ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدة
اﻹﯾﺟﺎر أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر أو
اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر( أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد.
ج( ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾطﺑﻖ اﻟﺑﻧك إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟدﯾﮫ )ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣدﺗﮭﺎ
 12ﺷﮭراً أو أﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء وﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎر ﺷراء( .ﻛﻣﺎ ﺗطﺑﻖ أﯾﺿﺎً إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻول
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻺﯾﺟﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻛﻣﺻروف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
 اﻟﺑﻧك ﻛﻣؤﺟرﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﻘل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻛﻌﻘود ﺗﺄﺟﯾر
ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
 2.4.18ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل .وإذا وﺟد أي ﻣؤﺷر ﻣن ھذا
اﻟﻧوع ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻷﺻل ،ﻋدا اﻟﺷﮭرة ،ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو أﻧﮭﺎ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ،وإذا وﺟدت ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟذﻟك
اﻷﺻل.
ﯾﺟب ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻷﺻل ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف ﺑﺂﺧر ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛذﻟك ،ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺣل ﻟﻸﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻐﮫ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد.ﻻ
ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
 2.4.19اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻧﺢ ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ،ﻛﻔﺎﻻت ،وﻗﺑوﻻت وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك
ﺑﻛل ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﮫ اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وأﻓﺿل ﺗﻘدﯾر
ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ ،اﻷﻛﺑر ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.
إن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﺑﻧد "ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺑﻧد "اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ" ﻣن ﺧﻼل إطﻔﺎء اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل
ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4.20اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺗوﻗﻊ( ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ ،واﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ھذا
اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ.
 2.4.21ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
• اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )اﻟﻣوﺟودات( اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ )اﺳﺗرداده ﻣن( اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ )وﻗواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ( اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻌﻼً ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 2.4.22ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋن اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋن اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزام وﯾﺗم ﺗﻧزﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك.
ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣواﻓﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺣدث ﻻﺣﻖ.
 2.4.23اﻟﺗﻘﺎص
ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإظﮭﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣﻖ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺎﺋم وﻣﻠزم ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ،وأن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت.
 2.4.24ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗطرأ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﺑﻧود ﺧﺎرج
ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ ﺳﻠف وﻛﺗب اﻟﻛﻔﺎﻻت وﻗﺑوﻻت واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ .ﻻ ﺗﺣﺳم ﻣن اﻟﺑﻧود
اﻟﻣدرﺟﺔ ﺗﺣت ھذا اﻟﺑﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ واﻟﻌﺎﺋدة ﻟﮭﺎ.
 2.4.25ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻣن أﺟل إدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘوم
اﻟﺑﻧك ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط ﻣﺣددة.
ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﺛﯾﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮫ وأداة اﻟﺗﺣوط ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،وھدف
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣوط ،واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوط
وﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ.
 2.4.26اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم
ﯾﺣﺗﺳب اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺧﻔف ﻟﻠﺳﮭم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ
ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺛر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

95

ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر – ش.م.خ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
2

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.4أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 .3اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات
إن إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾرات واﺟﺗﮭﺎدات ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗطرأ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ .إن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮭذه اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻌدﯾﻼت
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
إن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺣداث ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎطر
ھﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 3.1ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإن إدارة اﻟﻣﺻرف ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن أن
اﻟﺑﻧك ﻟدﯾﮫ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻧظور .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ
دراﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ اﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎً ھﺎﻣﺔ ﺣول ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة .ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد ﺗم إﻋداد
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
 3.2ﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء  -اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻣدة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﯾﺔ ﻓﺗرات ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘول أﻧﮫ ﺳﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺧﯾﺎر ،أو أﯾﺔ ﻓﺗرات ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد
ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أﻧﮫ ﻟن ﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻋدة ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻣل ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد واﻹﻧﮭﺎء .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘول ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﻋدم
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﺗﺟدﯾد أو إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﺎﻓزاً
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء .ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،ﯾﻌﯾد اﻟﺑﻧك ﺗﻘﯾﯾم ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣدث ﻛﺑﯾر أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ،ﺑﻧﺎء ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺟوھرﯾﺔ أو ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر(.
 3.3اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺗﺣدد اﻹدارة اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدة
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺂﻛل واﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﺟﺎري.
ﺗﻘوم اﻹدارة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ،ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﺧﺻص اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 3.4اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﮫ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾﻖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ أو اﻟﺗداول
اﻟﻧﺷط ﻟﺑﻌض اﻷدوات واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺑر طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺣﯾث
ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳوق .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر ذﻟك ،ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺟﺗﮭﺎد.
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اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات )ﺗﺗﻣﺔ(

 3.5ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك اﺻدار أﺣﻛﺎم واﺟﺗﮭﺎدات ھﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘدﯾر أي زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺻرف اﻟﻌراق اﻟﻣرﻛزي.

ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )) (9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( :اﻟﻣدﺧﻼت ،اﻵﻟﯾﺎت واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ان اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻷﺛر اﻟﺟوھري واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗدر ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﺟﺗﮭﺎدات اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﺗم أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻋﻧد
ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ:
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﻲ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ،ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧك.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣرة واﺣدة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل .إذا أﺷﺎر أﺣد ھذه اﻟﻌواﻣل اﻟﻰ وﺟود زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  1اﻟﻰ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ :2
 -1ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣدود ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺣدوث اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.
 -2إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻋواﻣل ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾف أو اﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس وﺿﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل.
 -3ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )) (9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻓﺗراﺿﺎً ﺑوﺟود زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺛرت واﺳﺗﺣﻘت ﻷﻛﺛر ﻣن  30ﯾوم.
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  2واﻟﻣرﺣﻠﺔ  3ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌﺛرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ان طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌﺛر اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  9ھﻲ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣدوث اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم
) 39اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس(.
 ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ،اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن ﺳﯾﻧﺎرﯾو:
ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ .إن ﻗﯾﺎس وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺟﺗﮭﺎدات ﺟوھرﯾﺔ.
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوث اﻟﺗﻌﺛر وﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ واﻷﺛر ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  1واﻟﻣرﺣﻠﺔ  2ﻟﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة )أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ( واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ.
ﯾﺗم رﺑط ﻛل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
ان ﻓﻲ ﺗﻘدﯾراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ  1واﻟﻣرﺣﻠﺔ  2ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﻋوام ﻻﺣﻘﺔ.
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺑؤات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ )ﻣﺛل :اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺿﺧم وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  .(....ان ﺗﻐﯾرات اﻟﺻﻌود
واﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﻋدادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ .ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات ھﺑوط
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣرﺟﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻛل
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر .ﺗطﺑﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
.3

اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات )ﺗﺗﻣﺔ(

 3.5ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر:
ان ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك .اﻟﺗﻌﺛر ﻏﯾر ﻣﻌرف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﯾﺎر ،وھﻧﺎك اﻓﺗراض ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘض ﺑﺎﻧﮫ اﻟﺗوﻗف
ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻟﻣدة  90ﯾوم ﻓﺄﻛﺛر.
 اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ:
ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻗﺻﻰ ﻣدى ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻧك ﻣﻌرﺿﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻧﻲ .ﯾﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،وﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎرات اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم ،وﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس
اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳداد ﻣﺣدد ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌرض ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ.
 3.6اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ،ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،ﻋﻧﺻر ﻋﺎل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﯾﻛون
اﻟﺑﻧك طرف ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﺣﻛﯾم وﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﯾﺎس ﻣوﺛوق ﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﯾﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﯾﺳﺟل اﻟﺑﻧك
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾد ،أو ﻣﺣﺗﻣﻼً ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻣوﺛوق ﻟﮫ ،ﯾﺗم
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت طﺎرﺋﺔ.
وﻧظراً ﻟﻌدم اﻟﺗﯾﻘن واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋدداً ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷورة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣوادث ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻟﯾﺻل ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓﻲ ھذا
اﻟﺧﺻوص.
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 4ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ )وداﺋﻊ( ﻗﺎﻧوﻧﻲ )*(
ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

18,516,922,038
352,020,758,455
53,873,732,760
)(288,665,551
424,122,747,702

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
9,066,485,590
1,001,800,133,636
79,366,599,180
)(181,195,951
1,090,052,022,455

)*( وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧﯾن وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟزاﻣﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وداﺋﻊ ﻣن دون ﻓواﺋد،
وﻗد ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021ﻣﺑﻠﻎ  54,545,336,300دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ وھو ﯾﻣﺛل
ﻧﺳﺑﺔ  %15ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،و %10ﻣن وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  79,366,599,180دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون
اﻷول  .2020إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟزاﻣﻲ وﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
5

أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب
وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف )*(
ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

2020
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب
وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف )*(
ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

717,211,860
15,225,991,771
)(67,786,763
15,875,416,868

20,800,888,599
)(2,989,025
20,797,899,574

21,518,100,459
15,225,991,771
)(70,775,788
36,673,316,442

365,806,744
5,000,000,000
)(2,542,028
5,363,264,716

25,281,271,695
)(2,425,010
25,278,846,685

25,647,078,439
5,000,000,000
)(4,967,038
30,642,111,401

)*( إن ﺣﺳﺎب وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺗﻛون ﻣن:
ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
2021
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أوأﻗل
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

2020
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أوأﻗل
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

15,225,991,771
15,225,991,771

-

15,225,991,771
15,225,991,771

5,000,000,000
5,000,000,000

-

5,000,000,000
5,000,000,000

ﺑﻠﻐت اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓواﺋد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021ﻣﺑﻠﻎ  21,518,100,459دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑل
 25,647,078,439دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2020
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6

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻗروض وﺳﻠف
ﺳﻧدات ﻣﺣﺳوﻣﺔ
داﺋن ﺻدﻓﺔ ﻣدﯾن
اﻟﻣﺟﻣوع

36,231,111,859
113,613,851,447
64,093,323
31,510,037
149,940,566,666

41,325,102,665
95,765,158,974
824,961,129
559,041
137,915,781,809

ﯾﻧزل:
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ )ﻣﺣﻔوظﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة

)(9,195,528,683
)(18,514,771,866
122,230,266,117

)(14,479,787,324
)(20,764,335,858
102,671,658,627

ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ﻣﺑﻠﻎ  47,215,048,881دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %31.49ﻣن
رﺻﯾد اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  61,000,250,584دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 %44.23ﻣن رﺻﯾد اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2020
ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﻠﻎ  015,28,700,277دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ،أي ﻣﺎ
ﻧﺳﺑﺗﮫ  %21.84ﻣن رﺻﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2021ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﻠﻎ  40,235,914,726دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 % 34.35ﻣن رﺻﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2020
7

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓر ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  -أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  -أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ

100

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

235,763,486
1,277,215,285
1,512,978,771

205,652,003
898,729,543
1,104,381,546
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ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﺳﻧدات اﻟوطﻧﯾﺔ
ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻧدات
ذات ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت
ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

79,163,325,163
)(1,091,085,552
78,072,239,611

18,936,826,807
)(351,815,771
18,585,011,036

79,163,325,163
)(1,091,085,552
78,072,239,611

18,936,826,807
)(351,815,771
18,585,011,036

إن اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺳﻧدات دﯾن ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟﮭﺔ اﻹﺻدار

ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة %

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دول
دول

%7.00
%6.00

2025
2023

30,000,000,000
30,000,000,000

-

دول

%6.75

2023

19,163,325,163
79,163,325,163

18,936,826,807
18,936,826,807

9

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻟﻐرض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -ﻣﺑﺎﻧﻲ

 34ﺳﻧﺔ

 -ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻋدا اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

 5ﺳﻧوات

ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﺗوﺿﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛﻣﺎ أن اﻷراﺿﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﮭﻠك.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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 9ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2021

وﺳﺎﺋل ﻧﻘل
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻻت وﻣﻌدات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻛورات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أراﺿﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺑﺎﻧﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﺟﮭزة وأﺛﺎث
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

436,082,912
41,026,000
)(25,036,750
452,072,162

107,572,607
2,221,250
109,793,857

1,248,029,440
1,373,258,160
)(1,943,239,107
678,048,493

30,401,388,874
3,271,272,159
)(1,943,239,107
)(2,612,933,422
29,116,488,504

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﺣوﯾﻼت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

18,749,254,967
)(1,680,000,000
)(2,587,571,672
14,481,683,295

8,834,982,924
1,395,184,800
1,680,000,000
11,910,167,724

968,076,024
413,181,949
)(325,000
1,380,932,973

57,390,000
46,400,000
103,790,000

101,671,499
5,885,297
107,556,796

-

1,713,154,936
443,091,498
)(25,361,747
2,130,884,687

اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

-

554,703,813
246,543,077
801,246,890

727,590,053
123,455,117
)(325,000
850,720,170

2,202,642
20,757,998
22,960,640

326,986,929
46,450,009
)(25,036,747
348,400,191

2,237,061

678,048,493

26,985,603,817

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

14,481,683,295

11,108,920,834

530,212,803

80,829,360

103,671,971
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 9ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2020

أراﺿﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺑﺎﻧﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﺟﮭزة وأﺛﺎث
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

وﺳﺎﺋل ﻧﻘل
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻻت وﻣﻌدات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻛورات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

18,749,254,967
18,749,254,967

8,834,982,924
8,834,982,924

886,647,384
81,428,640
968,076,024

68,219,500
57,390,000
)(68,219,500
57,390,000

409,641,112
26,441,800
436,082,912

615,438,976
)(507,866,369
107,572,607

944,773,790
303,255,650
1,248,029,440

30,508,958,653
468,516,090
)(576,085,869
30,401,388,874

اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

-

388,976,349
165,727,464
554,703,813

648,887,660
78,702,393
727,590,053

66,277,763
4,144,379
)(68,219,500
2,202,642

284,220,643
42,766,286
326,986,929

80,161,011
529,376,857
)(507,866,369
101,671,499

-

1,468,523,426
820,717,379
)(576,085,869
1,713,154,936

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

18,749,254,967

8,280,279,111

240,485,971

55,187,358
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5,901,108

1,248,029,440
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
10

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

2,060,149,173
211,639,264
2,271,788,437

2,036,349,173
23,800,000
2,060,149,173

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
إطﻔﺎء اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

1,156,376,230
429,557,999
1,585,934,229

747,283,490
409,092,740
1,156,376,230

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

685,854,208

903,772,943

11

ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول  /اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﻣﺑﺎﻧﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌدﯾﻼت
اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت
ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟدﻓﻌﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

718,051,179
364,397,487
122,363,309
)(131,322,739
1,073,489,236
ﻣﺑﺎﻧﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت
ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟدﻓﻌﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

797,834,643
)(79,783,464
718,051,179

104

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﯾﺟﺎر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
550,258,549
364,397,487
117,470,316
17,706,329
)(43,800,000
1,006,032,681
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﯾﺟﺎر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
797,834,643
9,463,906
)(257,040,000
550,258,549
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
12

ﻣوﺟودات اﺧرى
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض  -ﻣﺻﺎرف
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض  -ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض  -ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟدى اﻟﻐﯾر
طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض
ﻧﻔﻘﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺳﻠف ﻻﻏراض اﻟﻧﺷﺎط
ﻣدﯾﻧو ﻏراﻣﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ
أﺧرى

30,605,069
1,141,493,656
864,324,410
597,330,279
12,586,000
2,812,316,885
137,014,271
10,000,000
8,059,293,611
955,263,081

35,993,056
408,205,225
689,618,914
353,756,786
12,586,000
3,549,470,000
137,535,779
3,650,000
8,551,063,921
311,938,045

ﯾﻧزل :ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ

)(8,059,293,611
6,560,933,651

)(8,551,063,921
5,502,753,805

13

وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

2020
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

14

4,254,030
4,254,030

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
4,853,112,698
4,853,112,698

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2,460,000
6,716,000,000
6,718,460,000

6,598,051,942
6,598,051,942

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
4,857,366,728
4,857,366,728
اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
6,600,511,942
6,716,000,000
13,316,511,942

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﺷرﻛﺎت
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟل
اﻷﻓراد
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر
وداﺋﻊ ﻷﺟل

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

243,153,221,296
53,000,880,000

859,969,165,346
22,003,800,000

35,437,439,242
35,088,638,062
10,656,436,184
377,336,614,784

21,781,548,234
36,672,339,925
11,958,925,723
952,385,779,228

ﺑﻠﻐت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣل ﻓواﺋد ﻣﺑﻠ ﻎ  278,590,660,538دﯾﻧ ﺎر ﻋراﻗ ﻲ أي ﻣ ﺎ ﻧﺳ ﺑﺗﮫ  %73.83ﻣ ن إﺟﻣ ﺎﻟﻲ وداﺋ ﻊ اﻟﻌﻣ ﻼء ﻛﻣ ﺎ ﻓ ﻲ  31ﻛ ﺎﻧون
اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  881,750,713,580دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %92.58ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2020
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ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أﺧرى

16

19,748,232,016
239,990,000
136,380,232
20,124,602,248

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
8,214,691,957
4,557,353,261
12,772,045,218

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

إن اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

1,120,599,777
)(1,120,599,777
1,057,932,943
1,057,932,943

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
1,464,676,764
)(1,464,676,764
1,120,599,777
1,120,599,777

ﻣﻠﺧص ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ:

اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﯾﺿﺎف
إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺗﻌوﯾﺿﺎت وﻏراﻣﺎت
ﯾﻧزل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﺳﺗرداد ﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
17

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

9,175,824,605

8,125,732,967

1,750,000
341,187,843
26,035,674

290,297,583
10,521,507

)(150,691,977
)(2,341,219,860
7,052,886,285
%15
1,057,932,943

)(955,886,875
7,470,665,182
%15
1,120,599,777

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗﻘﻠﺑﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
أﺧرى
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2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

386,445,546
200,000,000
6,068,879,092
6,655,324,638

284,323,832
200,000,000
4,632,661,200
5,116,985,032
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ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ  -وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ  -وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺻدﻗﺔ
اﻟﺳﻔﺎﺗﺞ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف
اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف
داﺋﻧون  /ﻗطﺎع ﺧﺎص  /ﺷرﻛﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت
داﺋﻧون  /ﻗطﺎع ﺧﺎص  /اﻓراد
داﺋﻧو ﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﺟﺎري
اﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺑرﻋﺎت
اﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﺳﺟﯾل ﺷرﻛﺎت
داﺋﻧو ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗوﻓﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺟوزة ﺑطﻠب ﺟﮭﺎت رﺳﻣﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ
اﯾداﻋﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺎت
ﺣﺳﺎب اﻟﺣواﻻت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟواردة
اﻟﺣواﻻت اﻟﻣوﻗوﻓﮫ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء ﺧدﻣﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ
اﺧرى

19

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

273,633,248
512,842,052
225,606,000
659,841,169
2,710,872
20,732,555
240,252,353
40,725,323
2,262,637,411
212,007,708
161,116,017
2,143,805
1,164,846
2,058,403,415
939,339
123,517,428
6,798,273,541

170,360,041
5,960,450
326,209,045
119,047,350
544,939,021
2,050,017,224
2,710,872
20,476,055
86,856,404
2,589,874
24,710,902
10,500,000
309,919,891
23,327,393
5,157,600
2,444,055
1,001,164,846
595,329,600
1,749,102,455
201,000
7,051,024,078

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع

ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺻرح واﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع  250,000,000,000دﯾﻧﺎر ﻣوزع ﻋﻠﻰ  250,000,000,000ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ
ﻗدرھﺎ  1دﯾﻧﺎر ﻟﻠﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021وﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2020
ﯾﺳﺎھم ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ – ﻗطر ﺑﻧﺳﺔ  %54.19ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺻرف.
20

-

اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟزاﻣﻲ

وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌراﻗﻲ ،ﯾﻘﺗطﻊ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %5ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري .ﻻﯾﺟوز أن ﯾزﯾد رﺻﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ
ﻋن  %50ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻرف .ﻛﻣﺎ ﻻﯾﺟوز ﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﻟزاﻣﻲ أو أﯾﺔ ﻋواﺋد ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
اﻻﻗﺗطﺎع ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻠﻰ آﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %100ﻣن رأس اﻟﻣﺎل.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﻟزاﻣﻲ

8,117,891,662
%5
405,894,583

7,005,133,190
%5
350,256,660

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

8,843,121,821
9,249,016,404

8,492,865,161
8,843,121,821
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اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

-

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺳﮭم ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ )*(
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗطوﯾر )**(

207,711,193
7,964,322,120
8,172,033,313

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

207,711,193
7,558,427,537
7,766,138,730

)*( ﻟم ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻧزﯾل أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  2021ﻟﻌدم اﺳﺗﻼم أﺳﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس رﺻﯾد اﻟﻌﺎم  2020ﺑﻣﺑﻠﻎ
 207,711,193دﯾﻧﺎر.

)**( ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗوﺳﻌﺎت واﻟﺗطوﯾر ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت رﻗم  21ﻟﺳﻧﺔ  1997اﻟﻣﺎدة  55اﻟﻔﻘرة  ،3واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ
 %5ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ،ﯾﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺷﻛل ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻧوي .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب
إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗوﺳﻌﺎت واﻟﺗطوﯾر:

اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗطوﯾر
رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

-

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

8,117,891,662
%5
405,894,583
7,558,427,537
7,964,322,120

7,005,133,190
%5
350,256,660
7,208,170,877
7,558,427,537

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣوﺟوادت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
2021
2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻓرق ﺳﻌر اﻟﺻرف
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
21

)(89,028,558
-

22,566,264
90,243,841

408,597,224
319,568,666

)(201,838,663
)(89,028,558

أرﺑﺎح ﻣدورة
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﻧزل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ
ﯾﺿﺎف
أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ

108

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

20,034,561,113

13,729,941,243

)(15,000,000,000

-

7,306,102,496
12,340,663,609

6,304,619,870
20,034,561,113
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اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

23

9,650,079,257
471,802,890
2,271,875,937
12,393,758,084

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
10,583,387,406
366,257,205
2,840,477,039
13,790,121,650

اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء:
وداﺋﻊ ﻷﺟل
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر

24

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

23,343,385

203,594,805

917,966,585
608,769,254
1,550,079,224

379,050,952
648,633,268
1,231,279,025

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ:
ﻋﻣوﻻت ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻋﻣوﻻت ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﻋﻣوﻻت أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ

241,122,562
1,888,714,482
3,179,194,537
5,309,031,581

56,998,300
1,307,146,699
1,384,861,211
2,749,006,210

اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ:
ﻋﻣوﻻت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

)(226,674,135
)(226,674,135

)(176,123,262
)(176,123,262

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم

5,082,357,446

2,572,882,948

25

إﯾراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗوزﯾﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

109

150,691,977
150,691,977

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

-
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إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
إﯾرادات ﻣن ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
أﺧرى

27

573,633,329
61,320,000
41,708,183
676,661,512

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
27,010,000
49,980,000
11,141,750
88,131,750

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن

رواﺗب وﻣﻧﺎﻓﻊ وﻋﻼوات اﻟﻌﻣﺎل
ﺿرﯾﺑﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن
ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ

110

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

3,943,121,747
341,187,843
245,586,002
165,550,523
163,909,260
1,750,000
665,000
4,861,770,375

3,470,586,638
290,297,583
188,536,994
241,643,485
30,015,750
140,000
2,419,413
4,223,639,863
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 28ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى

ﺗﺎﻣﯾن
ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ واﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﺻﯾﺎﻧﺔ
اﯾﺟﺎر وﺧدﻣﺎت
ﺗﺑرﻋﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻧﻘل أﻣوال
ﺳﻔر واﯾﻔﺎد
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ
اﺗﺻﺎﻻت واﻧﺗرﻧت
اﺷﺗراﻛﺎت ورﺳوم ورﺧص
اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء
وﻗود وزﯾوت
اﺟور ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )*(
ﺿﯾﺎﻓﺔ
ﻧﺷر وطﺑﻊ
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻗرطﺎﺳﯾﺔ
ﺗﻌوﯾﺿﺎت وﻏراﻣﺎت
أﺟور ﻧﻘل
ﻟوازم وﻣﮭﻣﺎت
ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻣؤﺗﻣرات وﻧدوات
رﺳوم اﻟطواﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
اﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻐﯾر
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻐﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن ﺧدﻣﺎت ﻣؤداة
ﻣﺻروﻓﺎت ﺧدﻣﯾﺔ أﺧرى
أﺧرى

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

513,920,321
493,480,000
443,570,731
226,007,236
219,660,126
208,103,985
195,640,801
192,743,199
171,484,260
161,743,000
155,199,500
121,581,691
114,491,000
113,538,250
87,250,000
48,672,750
46,247,424
32,211,970
31,400,960
26,035,674
22,266,000
18,383,530
17,706,329
4,594,000
3,855,750
175,000
505,563,347
379,308,047
4,554,834,881

184,706,103
467,275,917
297,327,763
281,577,856
80,575,810
67,159,500
148,184,010
96,132,760
83,050,602
116,964,507
107,074,596
27,433,340
68,544,111
79,250,000
24,602,377
18,620,658
1,094,000
14,543,250
10,521,507
14,592,250
16,465,262
9,463,906
1,823,750
1,721,000
4,812,500
136,000,000
57,900,000
433,250,550
210,472,250
3,061,140,135

)*( اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺗﺿﻣن أﺟور ﻟﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺣﺳب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺟور ﻟﻌﺎم  2021ﻣﺑﻠﻎ  70,000,000دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ.

 29اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻌﺎدي اﻟواﺣد ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2021
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ )دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ(
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم ﻗﯾد اﻟﺗداول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )ﺳﮭم(
اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ )دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ(

8,117,891,662
250,000,000,000
0.032

2020
7,005,133,190
250,000,000,000
0.028

إن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم إﺻدار اﻟﻣﺻرف ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺳﮭم ﻣن
اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ.
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إرﺗﺑﺎطﺎت وإﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

30
-

إرﺗﺑﺎطﺎت وإﻟﺗزاﻣﺎت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗﻌﮭدات ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء
اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
ﻛﻔﺎﻻت
دﺧول ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت
ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
أﺧرى
ﺗﻌﮭدات ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف
ﻛﻔﺎﻻت
دﺧول ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت
ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
أﺧرى
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
31

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

73,789,388,946

35,596,633,205

367,867,841
7,067,976,218
8,867,030,480
90,092,263,485

59,305,200
3,392,971,464
10,220,010,000
49,268,919,869

383,523,020
4,699,556,353
-

1,673,853,500
1,554,022,232
135,704,080

9,994,202,139
105,169,544,997

18,251,807,367
70,884,307,048

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟظﺎھر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ )*(
ﯾﺿﺎف :أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر
ﯾﻧزل :وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

370,249,014,942
36,673,316,442
)(4,857,366,728
402,064,964,656

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
1,010,685,423,275
25,642,111,401
)(6,600,511,942
1,029,727,022,734

)*( ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ )إﯾﺿﺎح .(4
32

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺻﺻﺎً رﺋﯾﺳﯾﺔ ،أو أﯾﺔ أطراف أﺧرى ذات ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف .ﺗﺧﺿﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت.

ﺑﻧود داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وأﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

19,690,376,388
4,853,112,698
-

38,661,704,887
41,469,277

112

اﻟﻣﺟﻣوع
أﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

584,669,402
-

20,275,045,790

24,523,950,484
6,598,051,942
39,775,597,520
33,598,916

4,853,112,698
38,661,704,887

-

41,469,277
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

 33.1ﻣﻘدﻣﺔ
إطﺎر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﳎﻠﺲ اﻹدارة

ﳉﻨﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
رﺋﻴﺲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﻗﺴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﲣﻄﻴﻂ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻗﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﻧﻈﻤﺔ

ﻗﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

ﻗﺴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -1ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد.
 -2ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف.
 -3ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ.
 -4ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
 -5ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل.
 -6ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل.
 -7ﻣﺧﺎطر اﻹﻟﺗزام.
ﯾﻘدم ھذا اﻹﯾﺿﺎح ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه ،ﻛﻣﺎ ﯾﺻف أﻏراض اﻟﺑﻧك وأطر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ
واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ ﻟﻘﯾﺎس وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺑﻧك ﻟرأس اﻟﻣﺎل.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن وﺿﻊ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟﺎن وھﻲ:

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ،واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 33.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر)ﺗﺗﻣﺔ(
ً
ً
ﺗﺗﺑﻊ ھذه اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗرﻓﻊ ﻟﮫ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل واﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣﺧﺎطروآﻟﯾﺎت
اﻟﺗﺣوط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ دراﺳﺎت اﻟﺟﮭد اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗﻌددة.
وﺗﺗﻌﺎون ھذه اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ً
 ﺑﻧﺎء إدارة ﻣﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﮭدف ﺗﻌزﯾز ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام وﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم إداري ﻣﺗﯾن ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻌﻣلاﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻛل ﻓرد ﺿﻣن ﺑﻧك اﻟﻣﻧﺻور واﻟﺟزء اﻷھم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﺧطط اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﻛﻛل.
 ﺗﺣﻔﯾز اﻹدارات ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻻﻏﺗﻧﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك. ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﻓﺿل ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻣل اﻟﺑﻧك ورﻓﻊ ﺳوﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟودأﻧظﻣﺔ ﺿﺑط وﺗﺣﻛم داﺧﻠﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر أﻣوال اﻟﺑﻧك واﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻸﻣوال.اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻷﻓﺿل اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر ﺗﺿم أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﯾﺗوﺟب أن ﯾﻛون
أﻋﺿﺎء ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
وﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻟرﺳم وﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻣﺻرف،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻧﺷﺎط أو ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد .اﻟﺗﺄﻛد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻷي ﺗﺟﺎوزات ﯾﺗم اﻟﺗﻘرﯾر
ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧطط اﻟطوارئ وإدارة اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺻرف ﻋرﺿﺔ ﻟﮭﺎ ،وذﻟك
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺻرف وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل وﻗواﻋد ﻣﺻرف اﻟﻌراق اﻟﻣرﻛزي ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻌﻣل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻرف ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ،إﺟراءات ،وﻣﺧططﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻓﺻل اﻟﻣﮭﺎم
واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗﺳﺎم ﻣن ﺟﮭﺔ ،وﯾﻔﻌل ﻧظﺎم اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد
ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻل اﻹداري اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻرف.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻘوف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
 ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إدارة اﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ھذه اﻹدارة. اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣدى اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر. ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وآﻟﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرف. ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ وإﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺗﺄﻛدﻣن ﺻﺣﺔ ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣﺧﺎطر.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 33.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام
 ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎاﻟﺻﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ،وﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻹﺟراءات وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻧص
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھو ﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻠﮭم ﻗﺎﻧوﻧﺎً.
 إﯾﻣﺎﻧﺎً ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄھﻣﯾﺔ دﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﻟﺗطور اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣﺳﯾن أداءه وﺗدﻋﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ أﻣﺎماﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ،ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ دﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻧﺳﺟﺎٍم ﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدﻟﯾل اﻻﺳﺗرﺷﺎدي اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف وﻋن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ھﯾﺋﺔ اﻷوراق واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإرﺷﺎدات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ،وﺗﻘوم داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑدﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ.
 وﺗﻌﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰاﻟﺑدء ﺑﺄﻋﻣﺎل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻊ اﻟﺣوادث ودراﺳﺗﮭﺎ وإﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﮭﺎ وﺻوﻻً ﻟرﺳم ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺗﺣوط
ﻟﮭﺎ ،وأﺧﯾراً ﺗم اﻟﺑدء أﯾﺿﺎً ﺑﺗﻔﻌﯾل دراﺳﺎت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل  ،2وﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر .وﺗﻌﻛس ھذه
اﻟﺣدود اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺑﻧك وﻋواﻣل اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑول ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌرف اﻟﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ .ﺛم ﺗﻌرض ھذه
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻛل إدارة ﻣن إدارات اﻟﻌﻣل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗدﻗﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل دوري ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة وﻣدى
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .وﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻣﻊ إدارات اﻟﺑﻧك.
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر
ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺷﺗﻘﺎت وأدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻹدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن .وﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوط .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم داﺋرة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣراﻗﺑﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوط ﺑﺷﻛل ﺷﮭري ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوط ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف أﺛر ھذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
33.2
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺧﺎطر ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﺗﻧﺷﺄ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻗروض وﺗﺳﻠﯾﻔﺎت اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى وﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات وﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ أﺣد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣل ﻣﺣددة أو ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن .وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎً .وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،اﻟﺳﻧدات ،رھن اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺳﮭم.
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ،وﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك.
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛر اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﺑﻧوك.
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك ﺑﮭدف ﺗﻘﯾﯾم ﻣراﻛزھم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻔردي واﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ.
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻠﯾﻔﺎت واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻼﻓﯾﺎً ﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر.
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳس
ﻣﻌﺗﻣدة.
وأﺑرز أﻧواع اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ھﻲ:
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟرھوﻧﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد :اﻟرھوﻧﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟرواﺗب واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت وﯾﺗم طﻠب ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﻼل
دراﺳﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وذﻟك ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي ووﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن.
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ
ﯾدﯾر ﻗﺳم ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠزﺑﺎﺋن وﻓﻖ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن 1
اﻟﻰ  .10ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗرض اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﮫ .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﺎ ﺳﺑﻖ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎح ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣﻊ وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ(
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻛﻔﺎﻻت واﻋﺗﻣﺎدات وﺗﻌﮭدات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ،ﺗﻠزم ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧك ﺑﺄداء دﻓﻌﺎت
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﮫ .ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ھذه اﻟدﻓﻌﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﺗﺗﺳم ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘروض وﺗﺗم اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻧﻔس ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك وإﺟراءاﺗﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
ﺑﻧود داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﺑﻧود ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
اﻟﻛﻔﺎﻻت:
ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
دﺧول ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت
أﺧرى
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

405,605,825,664
36,673,316,442
122,230,266,117
78,072,239,611
5,963,603,372
648,545,251,206

1,080,985,536,865
30,642,111,401
102,671,658,627
18,585,011,036
5,148,997,019
1,238,033,314,948

73,789,388,946
21,385,953,912
11,767,532,571
751,390,861
8,867,030,480
9,994,202,139
753,714,796,203

35,596,633,205
17,035,866,476
4,946,993,696
1,733,158,700
10,355,714,080
18,251,807,367
1,308,917,621,996
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 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2021

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات أﺧرى

2020

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات أﺧرى

دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

داﺧل اﻟﻌراق
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

20,797,899,574
18,992,717,055
408,205,985
40,198,822,614

405,605,825,664
15,875,416,868
122,230,266,117
59,079,522,556
5,555,397,387
608,346,428,592

دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

داﺧل اﻟﻌراق
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
1,080,985,536,865
5,363,264,716
102,671,658,627
4,740,791,794
1,193,761,252,002

25,278,846,685
18,585,011,036
408,205,225
44,272,062,946
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اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
405,605,825,664
36,673,316,442
122,230,266,117
78,072,239,611
5,963,603,372
648,545,251,206

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
1,080,985,536,865
30,642,111,401
102,671,658,627
18,585,011,036
5,148,997,019
1,238,033,314,948
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗرﻛز ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي:
ﻣﺎﻟﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021

ﺻﻧﺎﻋﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻋﻘﺎرات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗﺟﺎرة
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﻓراد  -ﺧدﻣﺎت
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ

405,605,825,664

-

-

-

-

-

405,605,825,664

أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

36,673,316,442

-

-

-

-

-

36,673,316,442

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

-

7,016,811,858

107,413,666,350

5,073,511,608

2,694,116,761

32,159,540

122,230,266,117

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

78,072,239,611

-

-

-

-

-

78,072,239,611

ﻣوﺟودات أﺧرى

5,963,603,372

-

-

-

-

-

5,963,603,372

526,314,985,089

7,016,811,858

107,413,666,350

5,073,511,608

2,694,116,761

32,159,540

648,545,251,206
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗرﻛز ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي:
ﻣﺎﻟﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020

ﺻﻧﺎﻋﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻋﻘﺎرات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺗﺟﺎرة
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﻓراد  -ﺧدﻣﺎت
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ

1,080,985,536,865

-

-

-

-

-

1,080,985,536,865

أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

30,642,111,401

-

-

-

-

-

30,642,111,401

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

-

6,933,058,848

88,070,885,924

6,007,730,783

1,601,499,385

58,483,687

102,671,658,627

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

18,585,011,036

-

-

-

-

-

18,585,011,036

ﻣوﺟودات أﺧرى

5,148,997,019

-

-

-

-

-

5,148,997,019

1,135,361,656,321

6,933,058,848

88,070,885,924

6,007,730,783

1,601,499,385

58,483,687

1,238,033,314,948
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33

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

33.3

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮫ ،وﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑوﺿﻊ ﺣدود ﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت وﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣراﻛز ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣراﻛز ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣددة .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋداد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻣراﻗﺑﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻣﻌﻘول ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﺎﻟب ﻓﻲ
اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟب ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﻊ:
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت :أﺛر اﻟزﯾﺎدة  /اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف %10
زﯾﺎدة %10
ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ
اﻟﻌﻣﻠﺔ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ

5,975,421,348

597,542,135

507,910,815

19,044,654,929

1,904,465,493

1,618,795,669

ﯾورو
ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

49,451,878
969,677

4,945,188
96,968

4,203,410
82,423

334,358,092
183,993

33,435,809
18,399

28,420,438
15,639

ﻋﻣﻼت أﺧرى

303,824,565

30,382,456

25,825,088

14,232,985

1,423,299

1,209,804

اﻧﺧﻔﺎض %10
ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ
اﻟﻌﻣﻠﺔ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ
ﯾورو

5,975,421,348
49,451,878

)(597,542,135
)(4,945,188

)(507,910,815
)(4,203,410

19,044,654,929
334,358,092

)(1,904,465,493
)(33,435,809

)(1,618,795,669
)(28,420,438

ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
ﻋﻣﻼت أﺧرى

969,677
303,824,565

)(96,968
)(30,382,456

)(82,423
)(25,825,088

183,993
14,232,985

)(18,399
)(1,423,299

)(15,639
)(1,209,804

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﮭم واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔردﯾﺔ .ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر
اﻷﺳﮭم ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺳﮭم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2021ﺳﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘدار  151,297,877دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ) 31ﻛﺎﻧون اﻷول
 110,438,155 :2020دﯾﻧﺎرﻋراﻗﻲ( .ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻛﺎﻓﺊ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻛﺎﻓﺊ وﻟﻛﻧﮫ ﻣﻌﺎﻛس وﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض
ﻣﺣﺗﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﻠل اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب ﺑﺣواﻟﻲ  151,297,877دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ ) 31ﻛﺎﻧون اﻷول  110,438,155 :2020ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر
ﻋراﻗﻲ(.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
33

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

33.3

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة
ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب.
ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ
 3أﺷﮭر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دون اﻟﺷﮭر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021

ﻣن  6أﺷﮭر
إﻟﻰ  9أﺷﮭر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن  3أﺷﮭر إﻟﻰ
 6أﺷﮭر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن  9أﺷﮭر إﻟﻰ
 12ﺷﮭر
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ
 3ﺳﻧوات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾن
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن  4ﺳﻧوات
إﻟﻰ  5ﺳﻧوات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣن  3ﺳﻧوات
إﻟﻰ  4ﺳﻧوات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺑﻧود ﻏﯾر
ﺣﺳﺎﺳﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

352,020,758,455

-

-

-

-

-

-

-

-

424,122,747,702

-

36,744,092,230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,101,989,247
)(70,775,788

36,673,316,442

24,723,864,926
-

7,681,223,929
-

12,573,129,624
-

3,131,860,460
-

2,766,872,702
-

10,346,903,485
-

10,035,493,106
-

7,929,614,193
-

6,942,949,258
-

16,593,606,102
-

19,504,748,332
1,512,978,771

122,230,266,117
1,512,978,771

-

-

-

-

-

54,163,325,163

-

25,000,000,000

-

-

)(1,091,085,552

78,072,239,611

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,985,603,817

26,985,603,817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

685,854,208

685,854,208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,073,489,236

1,073,489,236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,560,933,651

6,560,933,651

413,488,715,611

7,681,223,929

12,573,129,624

3,131,860,460

2,766,872,702

64,510,228,648

10,035,493,106

32,929,614,193

6,942,949,258

16,593,606,102

127,263,735,922

697,917,429,555

4,857,366,728

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,857,366,728

315,695,037,103

5,965,044,698

43,932,854,103

1,454,838,880

10,288,840,000

-

-

-

-

-

-

377,336,614,784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,124,602,248

20,124,602,248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,057,932,943

1,057,932,943

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,655,324,638

6,655,324,638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,006,032,681

1,006,032,681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,798,273,541

6,798,273,541

320,552,403,831

5,965,044,698

43,932,854,103

1,454,838,880

10,288,840,000

-

-

-

-

-

35,642,166,051

417,836,147,563

92,936,311,780

1,716,179,231

)(31,359,724,479

1,677,021,580

)(7,521,967,298

64,510,228,648

10,035,493,106

32,929,614,193

6,942,949,258

16,593,606,102

91,621,569,871

280,081,281,992

92,936,311,780

94,652,491,011

63,292,766,532

64,969,788,112

57,447,820,814

121,958,049,462

131,993,542,568

164,923,156,761

171,866,106,019

188,459,712,121

280,081,281,992

-
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
33.3

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب.
2020

دون اﻟﺷﮭر

ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ 3
أﺷﮭر

ﻣن  3أﺷﮭر إﻟﻰ
 6أﺷﮭر

ﻣن  6أﺷﮭر إﻟﻰ
 9أﺷﮭر

ﻣن  9أﺷﮭر إﻟﻰ
 12ﺷﮭر

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾن

ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ 3
ﺳﻧوات

ﻣن  3ﺳﻧوات إﻟﻰ
 4ﺳﻧوات

ﻣن  4ﺳﻧوات إﻟﻰ
 5ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن 5
ﺳﻧوات

ﺑﻧود ﻏﯾر ﺣﺳﺎﺳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

1,001,800,133,636

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,251,888,819

1,090,052,022,455

25,647,078,439

-

5,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

)(4,967,038

30,642,111,401

12,505,525,589

4,204,517,406

5,295,457,252

3,125,367,680

4,547,782,350

5,605,330,374

6,259,620,895

7,036,335,617

6,481,726,548

21,853,867,514

25,756,127,402

102,671,658,627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,104,381,546

1,104,381,546

-

-

-

-

-

-

18,936,826,807

-

-

-

)(351,815,771

18,585,011,036

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,688,233,938

28,688,233,938

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

903,772,943

903,772,943

ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

718,051,179

718,051,179

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,502,753,805

5,502,753,805

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

1,039,952,737,664

4,204,517,406

10,295,457,252

3,125,367,680

4,547,782,350

5,605,330,374

25,196,447,702

7,036,335,617

6,481,726,548

21,853,867,514

150,568,426,823

1,278,867,996,930

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف

6,600,511,942

-

6,716,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

13,316,511,942

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

919,641,049,361

6,553,380,771

25,787,941,916

239,987,480

163,419,700

-

-

-

-

-

-

952,385,779,228

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,772,045,218

12,772,045,218

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,120,599,777

1,120,599,777

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,116,985,032

5,116,985,032

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550,258,549

550,258,549

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,051,024,078

7,051,024,078

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

926,241,561,303

6,553,380,771

32,503,941,916

239,987,480

163,419,700

-

-

-

-

-

26,610,912,654

992,313,203,824

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

113,711,176,361

)(2,348,863,365

)(22,208,484,664

2,885,380,200

4,384,362,650

5,605,330,374

25,196,447,702

7,036,335,617

6,481,726,548

21,853,867,514

123,957,514,169

286,554,793,106

اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

113,711,176,361

111,362,312,996

89,153,828,332

92,039,208,532

96,423,571,182

102,028,901,556

127,225,349,258

134,261,684,875

140,743,411,423

162,597,278,937

286,554,793,106

-
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33.3

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

2021

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣﺎ ﯾوازي اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ
ﺟﻧﯾﮫ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
ﯾورو
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗرﻛز داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

91,142,561,641
19,380,861,599
27,018,792,616
1,277,215,285
19,163,325,163
1,611,934,885
159,594,691,189
4,806,031,154
124,844,684,173
16,981,376,700
2,295,586,017
3,966,724,369
152,894,402,413
724,867,428
5,975,421,348

20,182,710
1,776,014,640
1,796,197,350
1,464,446,527
63,266,801
219,032,144
1,746,745,472
49,451,878

124

1,355,843
1,355,843
386,166
386,166
969,677

304,537,618
304,537,618
713,053
713,053
303,824,565

91,162,744,351
21,462,769,700
27,018,792,616
1,277,215,285
19,163,325,163
1,611,934,885
161,696,782,000
4,806,031,154
126,310,229,919
17,044,643,501
2,295,586,017
4,185,756,513
154,642,247,104
724,867,428
6,329,667,468
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33.3

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2020
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗرﻛز داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﯾورو

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

106,364,820,456
24,607,576,715
20,214,790,401
898,729,543
18,936,826,807
533,159,325
171,555,903,247
11,025,670,398
129,729,187,449
8,555,942,883
2,854,065,902
152,164,866,632
346,381,686
19,044,654,929

8,194,297
969,742,984
977,937,281
385,294,093
26,280,000
232,005,096
643,579,189
334,358,092

125

ﻣﺎ ﯾوازي اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ
ﺟﻧﯾﮫ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

أﺧرى

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

183,993
183,993
183,993

14,232,985
14,232,985
14,232,985

106,373,014,753
25,591,736,677
20,214,790,401
898,729,543
18,936,826,807
533,159,325
172,548,257,506
11,025,670,398
130,114,481,542
8,582,222,883
3,086,070,998
152,808,445,821
346,381,686
19,393,429,999

ﻣﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر – ش.م.خ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.4ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ
إن ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﻠب أو دﻓﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم أو ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭم ﻗﺑل
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻣﺛل رھوﻧﺎت ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗدﻧﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة .إن ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓواﺋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗﻌد
ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،إن ﻋواﻣل اﻟﺳوق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ ھﻲ ﻏﯾر
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻏﯾر
ﺟوھري ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﯾﺔ ﻏراﻣﺎت ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ.
33.5

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﺟﺎھز أو ﺗﻣوﯾل زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث
اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺿوب ﻓوري ﻟﺑﻌض ﻣﺻﺎدر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﻟﻠﺣد ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وإدارة اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻘد وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘد وأوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎھزة ﻟﻠﺗداول.
وﯾﻌﻛس اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻧود ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺑﻧك .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗوارﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﮭﺎ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ .وﺗراﻗب اﻹدارة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻣرﻛزي ﺗﺳﺎوي  %15ﻣن
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،و %10ﻣن وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم وإدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك.
واﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗوزع اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ،وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2021

ﻋﻧد اﻟطﻠب إﻟﻰ أﻗل
ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم

ﺑﯾن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم
وﺷﮭر

ﺑﯾن ﺷﮭر و 3أﺷﮭر

ﺑﯾن  3أﺷﮭر و6
أﺷﮭر

ﺑﯾن  6ﺷﮭور و9
أﺷﮭر

ﺑﯾن  9أﺷﮭر وﺳﻧﺔ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

ﺑدون اﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ

352,020,758,455

-

-

-

-

-

-

72,101,989,247

424,122,747,702

أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

36,744,092,230

-

-

-

-

-

-

)(70,775,788

36,673,316,442

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

41,464,288,475

2,764,324,783

7,681,223,929

12,573,129,624

3,131,860,460

2,766,872,702

51,848,566,144

-

122,230,266,117

-

-

-

-

-

-

-

1,512,978,771

1,512,978,771

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

-

-

-

-

-

-

79,163,325,163

)(1,091,085,552

78,072,239,611

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

-

-

-

-

-

-

-

26,985,603,817

26,985,603,817

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

-

-

-

-

-

-

-

685,854,208

685,854,208

ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول

-

-

-

-

-

-

-

1,073,489,236

1,073,489,236

ﻣوﺟودات أﺧرى

271,147,501

200,291,718

763,996,955

798,700,517

-

2,286,445

-

4,524,510,515

6,560,933,651

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

430,500,286,661

2,964,616,501

8,445,220,884

13,371,830,141

3,131,860,460

2,769,159,147

131,011,891,307

105,722,564,454

697,917,429,555

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف

4,857,366,728

-

-

-

-

-

-

-

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

315,180,178,600

514,858,503

5,965,044,698

43,932,854,103

1,454,838,880

10,288,840,000

-

-

377,336,614,784

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

-

-

-

-

-

-

-

20,124,602,248

20,124,602,248

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

-

-

-

-

-

-

-

1,057,932,943

1,057,932,943

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

6,655,324,638

6,655,324,638

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر

-

-

-

-

-

-

-

1,006,032,681

1,006,032,681

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

14,472,878

2,762,758

34,990,448

164,199,351

14,295,690

42,909,150

-

6,524,643,266

6,798,273,541

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

320,052,018,206

517,621,261

6,000,035,146

44,097,053,454

1,469,134,570

10,331,749,150

-

35,368,535,776

417,836,147,563

اﻟﺻﺎﻓﻲ

110,448,268,455

2,446,995,240

2,445,185,738

)(30,725,223,313

1,662,725,890

)(7,562,590,003

131,011,891,307

70,354,028,678

280,081,281,992

اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ

110,448,268,455

112,895,263,695

115,340,449,433

84,615,226,120

86,277,952,010

78,715,362,007

209,727,253,314

280,081,281,992

-
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 33.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2020

ﻋﻧد اﻟطﻠب إﻟﻰ أﻗل ﻣن
ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم

ﺑﯾن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم وﺷﮭر

ﺑﯾن ﺷﮭر و 3أﺷﮭر

ﺑﯾن  3أﺷﮭر و 6أﺷﮭر

ﺑﯾن  6ﺷﮭور و 9أﺷﮭر

ﺑﯾن  9أﺷﮭر وﺳﻧﺔ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

ﺑدون اﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ

1,001,800,133,636

-

-

-

-

-

-

88,251,888,819

1,090,052,022,455

أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

25,647,078,439

-

-

5,000,000,000

-

-

-

)(4,967,038

30,642,111,401

36,451,195,151

1,810,457,840

4,204,517,406

5,295,457,252

3,125,367,680

4,547,782,350

47,236,880,948

-

102,671,658,627

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

-

-

-

-

-

-

-

1,104,381,546

1,104,381,546

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

-

-

-

-

-

-

18,936,826,807

)(351,815,771

18,585,011,036

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

-

-

-

-

-

-

-

28,688,233,938

28,688,233,938

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

-

-

-

-

-

-

-

903,772,943

903,772,943

ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول

-

-

-

-

-

-

-

718,051,179

718,051,179

ﻣوﺟودات أﺧرى

283,120,347

135,351,241

642,036,903

57,758,701

300,000

15,250,000

-

4,368,936,613

5,502,753,805

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

1,064,181,527,573

1,945,809,081

4,846,554,309

10,353,215,953

3,125,667,680

4,563,032,350

66,173,707,755

123,678,482,229

1,278,867,996,930

وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف

6,600,511,942

-

-

6,716,000,000

-

-

-

-

13,316,511,942

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

918,762,816,653

878,232,708

6,553,380,771

25,787,941,916

239,987,480

163,419,700

-

-

952,385,779,228

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

-

-

-

-

-

-

-

12,772,045,218

12,772,045,218

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

-

-

-

-

-

-

-

1,120,599,777

1,120,599,777

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

5,116,985,032

5,116,985,032

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر

-

-

-

-

-

-

-

550,258,549

550,258,549

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

1,106,507

16,286,317

18,198,887

131,705,555

2,832,820

229,956

-

6,880,664,036

7,051,024,078

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

925,364,435,102

894,519,025

6,571,579,658

32,635,647,471

242,820,300

163,649,656

-

26,440,552,612

992,313,203,824

اﻟﺻﺎﻓﻲ

138,817,092,471

1,051,290,056

)(1,725,025,349

)(22,282,431,518

2,882,847,380

4,399,382,694

66,173,707,755

97,237,929,617

286,554,793,106

اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ

138,817,092,471

139,868,382,527

138,143,357,178

115,860,925,660

118,743,773,040

123,143,155,734

189,316,863,489

286,554,793,106

-
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 33إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
33.6

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل

ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إدارة أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك وﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺳواًء ﻣن داﺧﻠﮫ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎل داﺧﻠﻲ أو أﺧطﺎء
ﺑﻣﺳﺎر وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣل أو ﻗﺻور ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻘﻧﯾﺔ ،أو ﻣن ﺧﺎرﺟﮫ ﻛﺎﻻﺣﺗﯾﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ.
وﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻘوم ﻗﺳم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑرﺻد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺻﻧﯾف ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل
ھذه اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎھدة اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑذﻟك ﻛﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟذاﺗﻲ
واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدورﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر واﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،وﻛذﻟك إﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻟﺟﻧﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﮫ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔً اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣوط ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧﺟﺢ اﻟطرق .وﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﺗﮭﺎج اﻟﺑﻧك ﻷﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
 33.7ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻋدة ﻋواﻣل ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أو ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك .ﺗﻘوم ادارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر
واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﺑﻘدر اﻻﻣﻛﺎن ﻣن اﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك.
 33.8إدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل وﺧطط اﻟطوارئ
ﯾوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﻣوﺿوع إدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻹدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﺗطوﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث إن إدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣدد اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك
وأﻧﺷطﺗﮫ ،ﺣﯾث ﺗوﻓر ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إطﺎر ﻋﻣل ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ذات
اﻟﺻﻠﺔ وﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك وﻋﻼﻣﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﯾﺣرص اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل آﺛﺎر اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرﺟﺔ وﻓﻖ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر ﺧطط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛوارث واﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾواﺟﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن إدارة اﻷزﻣﺎت وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻟﺣرﺟﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ.
ﯾطور اﻟﺑﻧك وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺧطط اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓﻖ ﻣراﺣل ﻣﺣددة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﻌدة ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻓﻖ أﻓﺿل اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣرص اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻵﻟﯾﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧزل )ﻋن ﺑﻌد( ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻟﺣرﺟﺔ ووﻓﻖ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن
أﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 33.9ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام ﯾﺣرص اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 34ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

2021

ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول
ﻣوﺟودات أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

352,020,758,455
36,744,092,230
70,381,699,973

72,101,989,247
)(70,775,788
51,848,566,144

424,122,747,702
36,673,316,442
122,230,266,117

2,036,423,136
461,182,973,794

1,512,978,771
78,072,239,611
26,985,603,817
685,854,208
1,073,489,236
4,524,510,515
236,734,455,761

1,512,978,771
78,072,239,611
26,985,603,817
685,854,208
1,073,489,236
6,560,933,651
697,917,429,555

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

4,857,366,728
377,336,614,784
273,630,275

20,124,602,248
1,057,932,943
6,655,324,638
1,006,032,681
6,524,643,266

4,857,366,728
377,336,614,784
20,124,602,248
1,057,932,943
6,655,324,638
1,006,032,681
6,798,273,541

382,467,611,787

35,368,535,776

417,836,147,563

اﻟﺻﺎﻓﻲ

78,715,362,007

201,365,919,985

280,081,281,992
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 34ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

2020
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ
أرﺻدة وإﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول
ﻣوﺟودات أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

أﻛﺛرﻣن ﺳﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

1,001,800,133,636
30,647,078,439
55,434,777,679

88,251,888,819
)(4,967,038
47,236,880,948

1,090,052,022,455
30,642,111,401
102,671,658,627

1,133,817,192
1,089,015,806,946

1,104,381,546
18,585,011,036
28,688,233,938
903,772,943
718,051,179
4,368,936,613
189,852,189,984

1,104,381,546
18,585,011,036
28,688,233,938
903,772,943
718,051,179
5,502,753,805
1,278,867,996,930

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

13,316,511,942
952,385,779,228
170,360,042

12,772,045,218
1,120,599,777
5,116,985,032
550,258,549
6,880,664,036

13,316,511,942
952,385,779,228
12,772,045,218
1,120,599,777
5,116,985,032
550,258,549
7,051,024,078

965,872,651,212

26,440,552,612

992,313,203,824

اﻟﺻﺎﻓﻲ

123,143,155,734

163,411,637,372

286,554,793,106
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 35اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ
ﯾﻣﺛل ﻗطﺎع أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف اﻟﻘطﺎع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﺣﯾث ﯾﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ:
اﻟﺗﺟزﺋﺔ:
اﻟﺷرﻛﺎت:
اﻟﺧزﯾﻧﺔ:

ﯾﺷﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﻧﺣﮭم اﻟﻘروض واﻟدﯾون وﺧدﻣﺎت أﺧرى.
ﯾﺷﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﻘطﺎع ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗداول واﻟﺧزﯾﻧﺔ وإدارة أﻣوال اﻟﻣﺻرف.

ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻرف ﺗﻘﺎرﯾره ﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
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 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 35اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف:
2021

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﺳﺗرداد ﻣﺧﺻﺻﺎت
ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع
اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺻروف اﻟﺿراﺋب
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺧزﯾﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

13,432,374,999
13,432,374,999
13,432,374,999
13,432,374,999

2,995,453,749
2,995,453,749
2,995,453,749
2,995,453,749

اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺧزﯾﻧﺔ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
827,353,489
2,341,219,860
3,168,573,349
)(10,420,577,492
)(7,252,004,143
)(1,057,932,943
)(8,309,937,086

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
17,255,182,237
2,341,219,860
19,596,402,097
)(10,420,577,492
9,175,824,605
)(1,057,932,943
8,117,891,662

2021
اﺧرى
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
15,764,219,673
955,886,875
16,720,106,548
)(8,594,373,581
8,125,732,967
)(1,120,599,777
7,005,133,190

2020
اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

397,461,217,032
)(275,230,950,915
122,230,266,117

265,150,331,611
275,230,950,915
540,381,282,526

35,305,880,912
35,305,880,912

662,611,548,643
35,305,880,912
697,917,429,555

1,243,055,185,065
35,812,811,865
1,278,867,996,930

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

397,461,217,032
397,461,217,032

4,857,366,728
4,857,366,728

15,517,563,803
15,517,563,803

402,318,583,760
15,517,563,803
417,836,147,563

978,474,336,388
13,838,867,436
992,313,203,824
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 35اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ
 35.2ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف .ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺻرف ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻻ
ﯾوﺟد ﻟدﯾﮫ ﻓروع ﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ اﯾرادات وﻣوﺟودات اﻟﻣﺻرف وﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ:
داﺧل اﻟﻌراق

ﺧﺎرج اﻟﻌراق

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2021
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﻣﺻــﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

15,565,901,994
2,735,469,585

2020
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﻣﺻــﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

14,467,603,416
229,008,040

1,689,280,243
-

1,296,616,257
-

17,255,182,237
2,735,469,585

15,764,219,673
229,008,040

 36ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳـﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳـــداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ
اﻟﺳـــوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺳـوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳــوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك
اﻟوﺻــول إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻧﻔس اﻷداة )ﺑدون ﺗﻌدﯾل(؛
اﻟﻣﺳﺗوى  :2اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو طرق ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  :3طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻻ ﺗرﺗﻛز ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن رﺻدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
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 37ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم أﻧﺷطﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب
ﻣﻘررات ﺑﺎزل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020اﻋﺗﻣد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل  3ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ،ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﻧﺳب واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺧﻼل
ﻋﺎم  ،2020وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻣت اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻠواﺋﺢ ﻟﻠﻣﺻرف ،واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹدارة رأس اﻟﻣﺎل.
ﯾدﯾر اﻟﻣﺻرف ھﯾﻛﻠﯾﺔ رأس ﻣﺎﻟﮫ وﯾﺟري ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ووﺻف اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮫ.
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2021
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

2020
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﺑﻧود رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ:
اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟزاﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣدورة
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋد:
اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  %1.25ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر )*(
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

250,000,000,000
9,249,016,404
12,340,663,609
)(685,854,208
270,903,825,805

250,000,000,000
8,843,121,821
20,034,561,113
)(903,772,943
277,973,909,991

2,196,021,209
273,099,847,014

1,770,688,703
279,744,598,694

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

175,681,696,757
37,738,099,954
31,144,860,160
244,564,656,871

156,713,703,926
11,322,110,991
39,071,011,217
207,106,826,134

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )(%
ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )(%

%111.67
%110.77

%135.07
%134.22

)*( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة
ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ھذه اﻷﻣوال ،ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %1.25ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
38

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ

ﻗررت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﺣزﯾران  2021ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %6ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻرف واﻟذي ﯾﻣﺛل
ﻣﺑﻠﻎ  15,000,000,000دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
39

اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

ﻧظراً ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺟراءات أﻧﺷﺋت ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺛل ھذه اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث أن
إدارة اﻟﺑﻧك ﺗﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟﺑﻧك .ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺿرورة ﺗﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻔذت ﻓﯾﮭﺎ إﺟراءات
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﺗﻔﺎوﺿﻲ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك أﻗﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﺑﮭدف ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرة .ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻗﺎم
ﺑﻌض اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﺑرﻓﻊ دﻋﺎوى ﺗﺧﺎﺻم أﺧرى ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈن ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑطﻠب اﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول وﺿﻊ اﻟدﻋﺎوي
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وإذا وﺟد ﺗوﻗﻊ ﻟﺧﺳﺎرة ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزه اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021
 40اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛوﻓﯾد – 19
أدى اﻧﺗﺷﺎر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد –  19ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻣﺎ أدى ﻟﺣدوث ﺣﺎﻻت ﻋدم ﺗﯾﻘن ﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﺗرﺗﺑط ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى وﻣدة اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل وﺗدھور ﻧوﻋﯾﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮫ اﻟﺑﺷري
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت دون اﻧﻘطﺎع ﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻣﻼﺋﮫ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﺗﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ
وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك .ﺗراﻗب إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺻورة ﻧﺷطﺔ ﺗطورات ھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ،ﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.
 41أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض اﻷرﺻدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2020ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﺑوﯾب أرﺻدة اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:
اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2021

اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2020

اﻟﺷرح

اﻟﻣﺑﻠﻎ
دﯾﻧﺎر ﻋراﻗﻲ

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى

8,551,063,921

اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى

إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول

79,783,464
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