


















المصرف االهلي العراقي
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

(غير مدققة) 2022 آذار 31

معلومات عامة(1)

السياسات المحاسبية(2)
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة (2-1)

 أسس توحيد القوائم المالية  الموحدة (2-2) 

 . 2022 آذار 31تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كل من القوائم المالية للمصرف والشركة التابعة له والخاضعة لسيطرته كما في 
تم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة من تاريخ السيطرة، وتتحقق السيطرة عندما يكون المصرف قادرًا على إدارة األنشطة الرئيسية للشركة التابعة 
وعندما يكون معرضًا للعوائد المتغيرة الناتجة من استثماره في الشركة التابعة أو يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون قادرًا على التأثير في هذه 
العوائد من خالل ممارسته السيطرة على الشركة التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين المصرف والشركة 

وموجودات  (إدارة وفروع العراق)تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال المصرف . التابعة
تأسست الشركة التابعة بمقتضى قانون . ٪ من قبل المصرف100، والمملوكة بنسبة (الشركة التابعة)ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المال العراقي 

الشركات العراقي كشركة محدودة المسؤولية، وقد تم تعديل اسم الشركة من شركة واحة النخيل للوساطة الى شركة المال العراقي للوساطة بتاريخ 
. مليار دينار عراقي2022 آذار 31 و يبلغ رأسمال الشركة التابعة كما في 2020 آب 18

.السنة المالية للمصرف وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف/يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة
يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة المصرف على 

الشركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد 
.المصرف فيه السيطرة على الشركة التابعة

 بموجب إجازة التأسيس المرقمة 1995 كانون الثاني 2هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تأســـس بتاريخ  (المصرف)إن المصرف األهــلي العــراقي 
.، ومركزه الرئيسي مدينة بغداد582/ش . م

، وفروعه الثمان (حي الكرادة)يقوم المصرف بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي في مدينة بغداد 
.عشر المنتشرة داخل العراق باألضافة إلى تقديم خدمات الصيرفة وخدمات الوساطة المالية

ان المصرف في صدد تأسيس فرع في المملكة العربية السعودية حيث حصل المصرف على موافقة البنك المركزي العراقي وحسب كتابهم المرقم 
 بتاريخ 42070799  وموافقة البنك المركزي السعودي على ترخيص فرع في المملكة وحسب كتابهم المرقم 2022/1/5  بتاريخ 383/2/9

. ليباشر الفرع نشاطه 2022 ومن المتوقع استكمال اإلجراءات القانونية و الموافقات الرسمية االخرى خالل العام 2021/5/24

.ان أسهم بنك المصرف األهلي العراقي مدرجة بالكامل في سوق العراق لألوراق المالية

.2022 نيسان 28 بتاريخ 2022/6تم إقرار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة المصرف في جلسته رقم 

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمصرف وشركته التابعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقًا لمبدأ التكلفة 
التاريخية بإستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية المرحلية 

إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للمصرف، وتم تقريب جميع المبالغ 
.ألقرب ألف دينار عراقي












































































