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 جدول التعاريف

 التعريف المصطلح

تمثل األسهم التي يصدرها المصرف والتي تعطى للمستثمر فيها الحق  األسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة

. من توزيعات األرباح سنويا   (عائد ثابت) الحصول على قيمة ثابتةب

أرباحه بشكل  ا  أو انخفضتولكن في حالة عدم تحقيق المصرف أرباح

كبير يحق للمصرف في هذه الحالة عدم توزيع أرباح على هذه األسهم 

 .لمستثمرين المطالبة بها في سنوات الحقةكما ال يحق ل

رض تعزيز جل يحصل عليها المصرف بغطويلة األهي قروض  المساندة ديون ال

، ومن للمحافظة على نسبة كفاية رأس المال القاعدة الرأسمالية لديه

تأتى في الترتيب بعد سداد حقوق المودعين  شروطها األساسية أن

 .في حال تصفية المصرف والدائنين وقبل حقوق المساهمين

قيمة الضرائب التي قام المصرف بدفعها بالزيادة  ويحق له استردادها  صافى األصول الضريبية المؤجلة

 .الضرائب التي قام بدفعها مقدما   المستقبلية أو المددفي 

المقرر  المكافأتموال المخصصة لمعاشات التقاعد والتي تمثل هي األ  مكافأة نهاية الخدمة

حيث يجب على . صرفها للعاملين بالمصرف بعد انتهاء مدة خدمتهم

في حالة ( مقدما  مصروفات مدفوعة )المصرف االعتراف بها كأصل 

زيادة االشتراكات التي تم دفعها عن االشتراكات المستحقة في تاريخ 

  .الميزانية

شركات التمويل تتمثل في كل من  البنوك ، شركات الصرافة  المؤسسات المالية

، الشركات التي تعمل في نشاط يالعقاري، شركات التأجير التمويل

 .األوراق المالية

، هي الشركات التي يساهم فيها المصرف بنسبة مؤثرة في رأس مالها الشركات الشقيقة

عليها حيث تتراوح حصة المصرف فيها ما  كبير ولكن ليس له نفوذ

 % .50 -% 20بين 

هي الشركات التي يساهم المصرف في رأس مالها بنسب تزيد عن  التابعةالشركات 

وله تأثير وتحكم كبير في إدارة هذه الشركات وفى حقوق %. 50

 .التصويت
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 مخاطر االئتمان

 

تعثر أو فشل  الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف نتيجةهي 

، أو سداد المقترضين أو األطراف المقابلة من الوفاء بالتزاماتهم 

مديونياتهم  من المصرف في المواعيد المحددة لها ووفقا  للعقود 

 .المبرمة معهم

غير ) تتمثل في التعاقدات التي يبرمها المصرف، والنفقات الرأسمالية االرتباطات الرأسمالية

يتم تبويبها  المستقبل، التيفي  المصرف بدفعها التي يتعهد (المسددة

أو مثل التعاقد على فتح فروع جديدة )ضمن االلتزامات العرضية 

 (. ليةمة مباٍن إدارية أو شراء حاسبات آإقا

أخرى، ويتم بمقتضاها  وأطرافهي عقود يتم أبرامها بين المصرف  عقود التأجير التشغيلي

لى الحق في نقل ملكية األصل المؤجر إتأجير أصول فيما بينهم دون 

يتم تبويب قيمة عقود التأجير التشغيلي المستأجر في نهاية مدة العقد، و

 .ضمن االلتزامات العرضية

قاق محدد مسبقا  عند منح القرض هي قروض ليس لها تاريخ استح  التسهيالت االئتمانية المستمرة 

دنى من القرض المقترض سداد حد أ الزبوننما يطلب المصرف من وإ

محددة، واال يتجاوز حد السحب عن الحد االئتماني الممنوح  مدةخالل 

 (.والجاري المدين االئتمانية البطاقاتمثال ذلك .) له 

صدارها بإ (العالمية) هي شيكات تقوم المؤسسات المالية الكبرى الشيكات السياحية

من النقود في  ة لألشخاص الستخدامها بدال  بالعمالت األجنبية الرئيس

في حاالت السفر والتنقالت الخارجية، وتكون مقبولة لدى المصارف 

 .في حكم النقود عدالدول المختلفة وبالتالي ت  

هي الشيكات المصرفية التي يستحوذ عليها المصرف ضمن جانب  الشيكات والحواالت المشتراة

 .الموجودات لديه

المقابل الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها يقصد بمخاطر الطرف  مخاطر الطرف المقابل

المصرف نتيجة فشل الطرف اآلخر في العملية المالية التي تتم مع 

وتتمثل .. المصرف للوفاء بالتزاماته قبل تاريخ التسوية للعملية المالية

الخسائر المحتملة في صافي القيمة السوقية للعملية المالية بين 

خ فشل الطرف المقابل للوفاء المصرف والطرف المقابل في تاري

 .بالتزاماته 

 قصود بها قيام المصرف بإقراض العمالء بضمان أوراق ماليةمال اإلقراض بالهامش

ويكون الغرض من االقتراض هو تمويل شراء ( سهم ، سنداتأ)

 .األوراق المالية
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ن يتعرض لها المصرف الناتجة عن أالخسائر التي يمكن  هي مخاطر السوق

التحركات غير المتوقعة في أسعار السوق التي تؤثر على استثماراته 

المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة إضافة الى مخاطر أسعار 

الصرف المرتبطة بميزانية المصرف بالكامل ، والتي تؤثر بشكل 

 .سلبى على أرباحه والقاعدة الرأسمالية له

أسهم، سندات، )دوات مالية يقوم المصرف بشراء أالمقصود بها عندما  المراكز الطويلة 

بها ضمن أصوله، متوقعا  ظويحتف...( جنبية، معادن ثمينةعمالت أ

و يقوم أ. أرباحقيق حارتفاع قيمتها السوقية في المستقبل وبالتالي ت

خر يلتزم من راء عمليات مشتقات مالية مع طرف آالمصرف بإج

حق شراء أدوات مالية في المستقبل ، وذلك  إعطاءخاللها بشراء أو 

ه األدوات عن بغرض تحقيق أرباح في حالة ارتفاع القيمة السوقية لهذ

 .السعر المتعاقد عليه

قوم باقتراض ، أو ييع أدوات مالية حاألالمقصود بها قيام المصرف بب المراكز القصيرة

انخفاض القيمة السوقية  خر ثم بيعها متوقعا  أدوات مالية من طرف آ

في المستقبل وبالتالي إعادة شرائها من السوق بأسعار  لهذه األوراق

 .ا  ومن ثم يحقق أرباح ا الى الطرف التي تم اقتراضها منهعادتهأقل وإ

 

وتقوم المصارف باتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة إما بغرض 

دوات المالية المضاربة أو لحماية مراكزها المالية من تقلبات أسعار األ

 .التي في حوزتها في المستقبل

 

ن يتعرض لها المصرف نتيجة التغيرات غير هي الخسائر التي يمكن أ المخاطر العامة

المتوقعة في قيم األوراق المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة نتيجة 

أو التحركات (أذون وسندات)تغير أسعار الفائدة في حالة أدوات الدين 

 (األسهم)غير المتوقعة في سوق تداول األوراق المالية 

ن يتعرض لها المصرف نتيجة التغييرات في هي الخسائر التي يمكن أ  الخاصة )المحددة(المخاطر 

 .قيم األوراق المالية نتيجة الى عوامل متعلقة بمص در الورقة ذاتها

كيانات اقتصادية أخرى بقيمة أعلى قيمة التي تظهر بعد شراء الهي  الشهرة 

من القيمة السوقية، حيث تمثل الفرق بين ما تم دفعه والقيمة العادلة 

 .لهذه الكيانات
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ين تمام العمليات المالية بإخسائر المحتملة نتيجة  الفشل في الهي  مخاطر التسوية

و عمالت أدوات مالية أة والمرتبطة بتبادل طراف المقابلالمصرف واأل

 .أجنبية في تاريخ االستحقاق

هي الخسائر المحتملة الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية اإلجراءات  المخاطر التشغيلية

و غير أمصرف أو الناتجة عن اخفاق متعمد واألنظمة الداخلية بال

الخسائر  يضا  أكما تشمل  .خارجيةحداث أة متعمد للعاملين به أو نتيج

 .المحتملة الناتجة من المخاطر القانونية

الوفاء  يخفاق المصرف فإحتملة الناشئة عن الخسائر المهي  المخاطر القانونية

بالتزاماته التعاقدية والقانونية، أو نتيجة تطبيقه لها بشكل مخالف 

 .لنصوص العقد
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  كفاية رأس المالمعيار القسم األول: متطلبات أساسية في 

 مقدمةأوال: ال

مال ال بنسبة كفاية رأس حتفظ تأن  العاملة في القطاع المصرفي العراقي التجارية يجب على المصارف      

وهذه ، بعد تكوين الدعامة التحوطية%( 12,5)قبل تكوين الدعامة التحوطية وأن ال تقل عن ( %10) تقل عن

لمقابلة المحددة  بأوزان المخاطرواألصول المرجحة ( بسط النسبة)النسبة تمثل العالقة بين القاعدة الرأسمالية 

قسمة القاعدة  خالل نسبة منهذه ال تستخرج ، إذ(مقام النسبة)مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 

في أدناه،  ن معادلة كفاية رأس المال كما تردالرأسمالية للمصرف إلى مجموع العناصر الظاهرة في المقام م

لتعليمات هذا البنك  س المال المحدد وفقا  على أال يقل مبلغ األموال الخاصة في أي حال من األحوال عن مبلغ رأ

إذا كان  أو أعلى ألي مصرف إذا ما تطلبت الضرورة ذلك  ، مع حق البنك المركزي العراقي في فرض نسبة

 .ها المصرفهال يتناسب مع المخاطر التي يواج مستوى رأس المال

 =المال  نسبة كفاية رأس

 القاعدة الرأسمالية

لمقابلة مخاطر االئتمان،  المخاطرالموجودات المرجحة بأوزان إجمالي 

 مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل

 

 نطاق التطبيقثانياً: 

الرقابية الخاصة  بالضوابطالعاملة في القطاع المصرفي العراقي االلتزام التجارية يجب على المصارف  .أ

دة انتقالية لموعد أقصاهيتحدتم  هأن ، علما  2020/الفصل الثانيبمعيار كفاية رأس المال اعتبارا  من   د م 

قيام المصارف بتقديم بياناتها وفقا للضوابط يتم خاللها ، (2020/تشمل الفصل الثاني والثالث) أشهر ستة

ة التأكد من سالم بهدف الجديدة بالتوازي الضوابطبشأن معيار كفاية رأس المال الى جانب  المعمول بها

 2020/االنتقالية ابتداء من الفصل الرابع المدةبما يضمن صحة البيانات، وبذلك تنتهي واألنظمة 

 .االلتزام بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال وفقا  للضوابط الجديدة حصرا  وبالتالي يصبح متطلب 

يتطلب احتساب نسبة كفاية رأس المال لكل من المصرف وفروعه داخل وخارج العراق والمصارف  .ب

%  50التي يملك فيها المصرف نسبة ملكية ( باستثناء شركات التأمين)والمؤسسات المالية التابعة 

 المجمعة للمصرف /ي حال وجود سيطرة أو قدرة على التحكم، وذلك طبقا  للميزانية الموحدة فأكثر، أو ف

 تشمل المصرف والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة المصرف من) على أساس مجموعة مصرفية

 تعمل التي الشركات التمويلي، التأجير شركات العقاري، التمويل شركات الصرافة شركات ،المصارف

 . (المالية األوراق نشاط في
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 الجديدة يتم موافاة البنك للضوابط وفقا  نى من نسبة كفاية رأس المال في حالة عدم االلتزام بالحد األد .ج

ويتم تقديمها بموعد أقصاه نهاية شهر  ،بخطة محددة التواريخ لاللتزام بالحد األدنى المركزي العراقي

باستثناء فروع المصارف األجنبية التي سيتخذ معها ، (30/11/2020تشرين الثاني من هذا العام )

  .معايير وإجراءات عمل خاصة بها

 أو مع الميزانية الفصلية ةرفقم  ويتم إرسال النتائج فصلية نسبة كفاية رأس المال بصفة  معيارعداد يتم إ .د

     .وفقا  لما يحدده هذا البنك
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 (نسبة كفاية رأس المالبسط )القاعدة الرأسمالية مكونات : الثانيالقسم 

تتكون القاعدة الرأسمالية للمصرف من شريحتين تتضمنان مجموعة من العناصر الموجبة والسالبة مع       

يستخدم في حساب معيار كفاية  يالذالرقابي ف الوصول إلى قيمة رأس المال عناصر يتم خصمها وذلك بهد

 .رأس المال

 القاعدة الرأسمالية شرائح : أوالً 

 :(الشريحة األولى، الشريحة الثانية)تتكون القاعدة الرأسمالية للمصرف من عنصرين أساسيين 

 :وفقاً لما يأتي نيجزئتتكون الشريحة األولى من  / الشريحة األولى .أ

المال ويتألف رأس ، للمصرف الذاتيةرأس المال األساسي المستمر ويمثل مجموع الموارد المالية  -1

 :األساسي المستمر من

 .          رأس المال المدفوع 1-1

 (.الرأسمالي)االحتياطي النظامي، االحتياطي االلزامي  وتشمل كال  من: (1) ياطاتاالحت 1-2

 .عالوة إصدار األسهم 1-3

 .(المتراكم –الفائض المحتجز ) األرباح المدورة غير الموزعة المتحققة من السنوات السابقة 1-4

 . التي لم تعرض على الهيئة العامة للمصرف األرباح السنوية 1-5

صافي األرباح المرحلية ربع السنوية والتي لم تعرض على الهيئة العامة للمصرف شرط أن تكون  1-6

، على أن يخصم منها توزيعات ومراجعي حسابات المصرفمعتمدة من مجلس إدارة المصرف 

قا  لسياسة توزيع األرباح الداخلية والتي يتم حسابها إما وفاألرباح المقترحة على المساهمين 

اعتمادا  على الربح للسنوات الثالث السابقة  صافي أو متوسط نسب توزيع األرباح إلى للمصرف

 .األكبر منهما

 .9رقم  من تطبيق المعيار المحاسبي الدوليالناتج ( المتراكم)بنود الدخل الشامل االخر صافي  1-7

 من خارج المجموعة المصرفية فيخرين للمستثمرين اآلحقوق المساهمين ل حصة تمثحقوق األقلية،  1-8

وفي صافي نتائج ، المؤسسة التابعة للمصرففي رباح المدورة واأل رأس المال واالحتياطيات

في المثبتة والتي تتوافر فيها المعايير الواجب توافرها في رأس المال األساسي المستمر  األعمال،

 .المركزي العراقي بعد الحصول على موافقة البنكدراجها بالكامل إ ويتم .(1)لحق رقم الم

 :يلييطرح من رأس المال األساسي المستمر ما  -2

 .وتتمثل في أسهم المصرف ذاته التي قام بشرائها: أسهم الخزينة 2-1

 .تتضمن الشهرة، برامج الحاسب اآللي، براءة االختراع، حقوق الملكية الفكرية: األصول غير الملموسة 2-2

 .متراكمة عن سنوات سابقة و/سواء كانت خسائر مرحلية أو صافي الخسائر الدفترية 2-3

                                                           
 (. 1( يجب أن تنتطبق عليها المعايير المحددة في رأس المال األساسي المستمر والمثبتة في الملحق رقم )1
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بين ( العجز)يمثل الفرق ، التسهيالت االئتمانيةحساب النقص في المخصصات المقررة على  2-4

 يات المكونة وفقا  لمعيار المحاسبالمخصصات المكونة من المصرف وفقا  للجدارة االئتمانية والمخصص

مخصصات وفقا   مطروحا  منهااالئتمانية المخصصات وفقا  للجدارة )ذا كان موجبا  إ، 9ة رقم الدولي

 .(9للمعيار رقم

الهيئة العامة كانت مستحقة لنفس  إذاطرح الخصوم الضريبية المؤجلة  بعد) األصول الضريبية المؤجلة 2-5

 (.لضرائبل

 .نهاية الخدمة مكافأةفي حساب ( العجز)النقص  2-6

 :من اآلتيتألف يالذي  رأس المال األساسي اإلضافي  -3

 .األسهم الممتازة الدائمة غير التراكمية 3-1

حقوق الملكية  من خارج المجموعة المصرفية فيخرين اآلحقوق المساهمين  حصة حقوق األقلية تمثل 3-2

عداد عند إ)م دمجها في ميزانية المصرف والتي تالتابعة للمصرف لمؤسسات المالية من ا المص درة

والتي تتوافر فيها المعايير  ف مكونات رأس المال األساسي المستمربخال (الميزانية المجمعة للمصرف

لحقالواجب توافرها في رأس المال األساسي اإلضافي   .(1)رقم  المثبتة في الم 

والتي ال تكون ، (المستمر واإلضافي)ل التي تدعم رأس المال األساسي يقصد بها األموا: الشريحة الثانية .ب

وتتألف أدوات الشريحة  نما من موارد أخرى نقدية وغير نقديةإاشئة من نشاط المصرف االعتيادي ون

 :من العناصر االتيةالثانية 

مع التأكيد أن ( 2الملحق رقم )دراج بالشريحة الثانية أن تتوافر فيها شروط اإل يجب :المساندةالديون  -1

بعد و ،مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها تأي ليس كون الديون المساندة غير مشروطةت

 .للمصرف وبموافقة البنك المركزي العراقيالحصول على موافقة الهيئة العامة 

األصول  يجمالإمن % 1.25لمنتظمة بحد أقصى يبلغ المخصص العام للقروض والتسهيالت االئتمانية ا -2

وتتمثل في المخصصات المكونة  ،المعيارياالئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر عند تطبيق األسلوب 

 . 9رقم  الدولي يمعيار المحاسبالللتعرضات المدرجة في المرحلة األولى والثانية عند تطبيق 
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 ً  تشمل األسهم العادية،)المصرف في المصارف والمؤسسات المالية األخرى وشركات التأمين  استثمارات :ثانيا

يتم خصمها من عناصر و (، واألدوات الرأسمالية األخرىالقروض المساندة األسهم الممتازة غير التراكمية،

 :الشريحة األولى والشريحة الثانية وفقا  لما يلي

من رأس المال المصدر لكل شركة % 10إذا كانت استثمارات المصرف في هذه الشركات تزيد على  .أ

 عادية،على حدة ويتم خصم هذه االستثمارات من رأس المال األساسي المستمر إذا كانت في شكل أسهم 

الثانية ومن الشريحة  تراكمية،ومن رأس المال األساسي اإلضافي إذا كانت في شكل أسهم ممتازة غير 

إذا لم يستطع المصرف تحديد و. مساندة أو أدوات رأسمالية أخرى( ودائع)إذا كانت في شكل قروض 

 .شكل هذه االستثمارات يتم خصمها من رأس المال األساسي المستمر

فأقل من رأس المال المصدر لكل شركة % 10كانت استثمارات المصرف في هذه الشركات تمثل  إذا .ب

من رأس % 10استثمارات المصرف في هذه الشركات بـ  ييتم في هذه الحالة مقارنة إجمال .حدةعلى 

، ويتم خصم مبلغ الزيادة من رأس الجارية عليها (2)االستبعاداتالمال األساسي المستمر للمصرف بعد 

 .المال األساسي المستمر

من % 10والتي تقل عن  (في أعاله( 2)للفقرة رقم وفقا )فيما يتعلق بقيمة إجمالي االستثمارات المتبقية  .ج

فيتم معالجتها ضمن األصول ذلك عن أقل ساس باألهي أو التي رأس المال األساسي المستمر للمصرف 

 (.مخاطر السوق مسواء من خالل مخاطر االئتمان أ) المرجحة بالمخاطر

ً ثالث  Buffer Conservation Capitalالتحوطية تكوين الدعامة : ا

تهدف الدعامة التحوطية إلى حماية المصارف خالل مراحل الضغوط واألزمات المالية والتقلبات  .أ

 .والحفاظ على مستوى القاعدة الرأسمالية لديها االقتصادية،

إال انه يسمح بالتكوين من رأس المال  ،للمصرفمن األرباح السنوية يتم تكوين الدعامة التحوطية  .ب

ويتم استخدامها دعامة إضافية وتعد جزءا  من رأس  .بذلكاألساسي المستمر في حال توافر مكونات تفي 

 .المال األساسي للمصرف ضمن الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية

من % 4.5مة التحوطية عن وبدون الدعا( بعد االستبعادات)يجب االا تقل نسبة رأس المال األساسي  .ج

. مخاطر السوق، مخاطر التشغيل ر االئتمان،إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر لمقابلة كل من مخاط

ونسبة إجمال ( زء من رأس المال األساسي المستمركج)كما يجب أال تقل نسبة الدعامة التحوطية 

 ، مخاطراالئتمانطر لمقابلة كل من مخاطر الشريحة األولى من إجمال األصول المرجحة بالمخا

 :االتيلجدول وفقا ل وذلك على التوالي% 8.5 ،%2.5السوق، مخاطر التشغيل عن 

 

                                                           
رات في المصارف عبارة عن أجمالي رأس المال األساسي المستمر بعد األخذ في الحسبان االستبعادات فيما يتم خصمه من بنود وقبل خصم بند االستثما 1

 والمؤسسات المالية األخرى وشركات التأمين
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  2020 البند

 %4.5 (بعد االستبعادات)المستمر رأس المال األساسي 

 %2.5 الدعامة التحوطية

 %7.0 الدعامة التحوطية ا  رأس المال األساسي المستمر متضمن

 %1.5 رأس المال األساسي اإلضافي

 %6.0 الدعامة التحوطيةدون الشريحة األولى 

 %8.5 الشريحة األولى متضمنة الدعامة التحوطية

 %4.0 الشريحة الثانية

 %10 دون الدعامة التحوطيةمعيار كفاية رأس المال 

 ً  %12.5 الدعامة التحوطية إليه معيار كفاية رأس المال مضافا

 

رأس المال )في حال عدم كفاية رأس المال األساسي المستمر لتغطية الحد األدنى المطلوب تكوينه  .د

 .العجز من األرباح السنوية للمصرف مواجهةيتم  (التحوطيةالدعامة + األساسي المستمر 

تراجع مستوى الدعامة التحوطية عن الحد األدنى المطلوب يحق للبنك المركزي العراقي فرض  في حال .ه

قيود على توزيعات األرباح السنوية للمصرف كي يتم االلتزام بالحد األدنى المطلوب من الدعامة 

 .التحوطية
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 (نسبة كفاية رأس المال مقام) مخاطر االئتمان: الثالثالقسم 

 يجب اتباعها عند حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر االئتمان  قواعد عامة: والً أ

 (الموجودات)ل عناصر األصول كافة يتم حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر االئتمان لتشم .أ

المصرف المحتفظ بها ألغراض المتاجرة،  لدى األصول وال يتضمن ذلك الميزانية،والحسابات خارج 

 .واألصول التي يتم خصمها من القاعدة الرأسمالية للمصرف عند حساب معيار كفاية رأس المال

، المطلوب لمقابلة مخاطر االئتمان يتعين على المصرف تطبيق األسلوب المعياري عند حساب رأس المال  .ب

 :ويعتمد في ذلك على

، Standard and Poor's)الخارجية التصنيفات االئتمانية الصادرة من مؤسسات التصنيف االئتماني  -1

Moody's ،Fitch Rating's ،Capital Intelligence .) 

في النقطة  على مؤسسات تصنيف ائتماني خارجي بخالف المؤسسات السابق ذكرها فى حال االعتماد -2

بعد التحقق من  الحال الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي، يتعين على المصرف في هذه أعاله

  .مدى مالئمة المعايير المعتمدة لديها في مجال التقييم

الواحد من مؤسسات التصنيف الخارجية  زبونفي درجة التصنيف االئتماني للفي حال وجود اختالف  -3

 .(3يتطلب مراعاة المعلومات الواردة في الملحق رقم )، عتد بالتصنيف األكثر تحفظا  المشار اليها، سوف ي  

، والتصنيف (جنبيةعمالت أ /عملة محلية )نوع العملة يتم حساب القيمة المرجحة للموجودات وفقا ل .ج

 .الخارجية للزبون والبلد التابع لها ياالئتماني الصادر من مؤسسات التصنيف االئتمان

 المكونةالمحددة  استبعاد المخصصاتبعد  بالصافي داخل الميزانية لموجوداتل يتم حساب القيمة المرجحة .د

 إضافة إلى الضمانات 9للتعرضات المبوبة في المرحلة الثالثة عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .النقدية

المرتبطة  النقدية بالضماناتبعد تخفيضها  بالصافييتم حساب القيمة المرجحة للحسابات خارج الميزانية  .ه

 .ل التحويل االئتماني الخاصة بهابها وترجيحها بمعام

 

 

 

 

 

 

 

 



 البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
 

 

 14 

 ً  :تيلآلالمرجحة بالمخاطر لمقابلة مخاطر االئتمان وفقاً  الموجوداتحساب : ثانيا

 البنود داخل الميزانية  .أ

 العراقية والبنك المركزي العراقي بالدينار العراقي الحكومةعلى المطالبات  -1

كافة من الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي بالدينار العراقي بوزن مخاطر  يتم ترجيح المطالبات

 %.صفر

 الحكومات والبنوك المركزية األجنبيةعلى المطالبات  -2

الحكومة العراقية والبنك المركزي يتم ترجيح المطالبات على الحكومات والبنوك األجنبية، والمطالبات على 

بأوزان مخاطر تتناسب مع التصنيف االئتماني الصادر من مؤسسات التصنيف العراقي بالعمالت األجنبية 

 : االئتماني الخارجية وذلك وفقا  للجدول التالي

التصنيف 

 االئتماني

AAA 

 -AAالى

A+  الى

A- 

BBB+  الى

BBB- 

BB+  الى

B- 

أقل من 

B- 

غير 

 مصنف

 %100 %150 %100 %50 %20 %صفر وزن المخاطر

 

 المؤسسات الدوليةالمطالبات على  -3

تشمل هذه المؤسسات كال  من بنك التسويات الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي األوروبي، االتحاد 

 %.األوروبي ويتم ترجيح المطالبات على هذه الجهات بوزن مخاطر يساوي صفر

 المطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف -4

 :وهي كما يأتي% بوزن مخاطر يساوي صفر تيةاآل جيح المطالبات على الجهاتيتم تر

 مجموعة البنك الدولي -

 البنك اآلسيوي للتنمية -

 بنك التنمية اإلفريقي -

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية -

 بنك التنمية األمريكي -

 بنك االستثمار األوروبي -

 صندوق االستثمار األوروبي -

 بنك االستثمار لدول الشمال -

 الكاريبيبنك التنمية  -

 البنك اإلسالمي للتنمية -
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 بنك مجلس التنمية األوروبي -

   IDA مؤسسة التنمية الدولية -

بوزن مخاطر وفقا للتصنيف االئتماني الممنوح لها  يتم ترجيح المطالبات من البنوك متعددة األطراف األخرى

  :االتيمن مؤسسات التصنيف الخارجية المعترف بها من البنك المركزي العراقي وذلك على النحو 

التصنيف 

للبنوك  االئتماني

متعددة االخرى 

 األطراف 

AAA 

 -AAالى

A+  الى

A- 

BBB+  الى

BBB- 

BB+  الى

B- 

أقل من 

B- 

غير 

 مصنف

 %50 %150 %100 %100 %50 %20 المخاطروزن 

 

 

 المطالبات على المصارف  -5

 المطالبات بالدينار العراقي  5-1

مخاطر قدرة  فأقل بوزنأشهر  3يتم ترجيح المطالبات على المصارف بالدينار العراقي ذات أجل استحقاق لـ 

20.%  

أشهر فيتم ترجيحها بوزن مخاطر وفقا  للتصنيف االئتماني المعلن من  3أما المطالبات ذات اآلجال ألكثر من 

   :يليمؤسسات التصنيف االئتماني الخارجية وكما 

التصنيف 

 االئتماني

AAA 

 -AAالى

A+  الى

A- 

BBB+  الى

BBB- 

BB+  الى

B- 

أقل من 

B- 

غير 

 مصنف

 %50 %150 %100 %50 %50 %20 وزن المخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
 

 

 16 

 المطالبات بالعمالت األجنبية  5-2

يتم ترجيح المطالبات على المصارف بالعمالت األجنبية بوزن مخاطر وفقا  للتصنيف االئتماني المعلن من 

، ويجب أالا يزيد عن وزن مخاطر الدولة التي يعمل بها المصرف وفقا  ني الخارجيةمؤسسات التصنيف االئتما

 :لما يلي

 AAA التصنيف االئتماني

 -AAالى

A+  الى

A- 

BBB+  الى

BBB- 

BB+  الى

B- 

أقل من 

B- 

غير 

 مصنف

وزن المخاطر 

للمطالبات ذات مدة 

 3استحقاق متبقية لـ

 أشهر فأقل

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

وزن المخاطر 

للمطالبات ذات مدة 

استحقاق متبقية 

 أشهر 3ألكثر من 

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

 

 المطالبات على الشركات والكيانات االقتصادية األخرى  -6

شركات  تشمل) رباحالتي تهدف الى تحقيق أاألخرى يتم ترجيح المطالبات على الشركات والكيانات االقتصادية 

يتم دمجها في الميزانية والتي لم ) والشركات غير المالية المصارفالتأمين والمؤسسات المالية األخرى بخالف 

مخاطر وفقا للتصنيف االئتماني لها والمعلن من مؤسسات التصنيف  بأوزان، المجمعة للمصرف /الموحدة 

 :الخارجية وذلك وفقا  لما يلي االئتماني

 AAA التصنيف االئتماني

 -AAالى

A+  الى

A- 

BBB+  الى

BB- 

 -BBمن  أقل

 

 غير مصنف

 %100 %150 %100 %50 %20 وزن المخاطر

و الدولة أدولة المنشأ خاطر عن وزن مأو الكيانات االقتصادية األخرى  ويجب أالا يزيد عن وزن مخاطر الشركة

 .التي تأسست فيها
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 (محافظ التجزئة)لألفراد والمنشآت الصغيرة  الممنوحالنقدي  االئتمان -7

 لألفراد الممنوحالنقدي  االئتمان 7-1

بوزن مخاطر  لألفراد والتي تدخل ضمن محافظ التجزئة لدى المصارف الممنوح االئتمان النقدييتم ترجيح 

قدر بـ   :اآلتيةن تستوفى الشروط أ، ويجب %75م 

 (أفراد)أن يكون المقترض شخصا  طبيعيا   7-1-1

شخصية والتي تتضمن البطاقات االئتمانية و قروض البيع بالتقسيط ،  االئتمانات النقديةأن تكون  7-1-2

 . (سكنية أو تجارية)وال تتضمن القروض المرهونة بعقارات  وقروض السيارات، و قروض الطالب

 (.غير متعثرة)أن تكون هذه القروض منتظمة  7-1-3

من إجمالي محفظة ( %0.2) الواحد نسبة زبونالممنوح لل االئتمان النقدييجب أالا تتجاوز قيمة  7-1-4

 القروض الممنوحة لألفراد

والتي يتم ( سندات أسهم،)الممنوح لألفراد لغرض شراء أوراق مالية  االئتمان النقديتضمن يوال  7-1-5

 %.100ترجيحها بوزن مخاطر 

الممنوح لألفراد الشروط المشار اليها يتم ترجيح هذه القروض  االئتمان النقديعدم استيفاء  في حال 7-1-6

قدر بـ بوز  %.100ن مخاطر م 

 لمنشآت الصغيرةل االئتمان النقدي الممنوح 7-2

بوزن  (غير المنتظمة أو المتعثرةقروض بعد استبعاد ال)المنشآت الصغيرة  على االئتمان النقدييتم ترجيح 

   .على أن تكون مستوفاة المعايير الخاصة بها والموضوعة من البنك المركزي العراقي %.75مخاطر مقدر بـ 

 :يليكما  وهي

( 300) ال يزيد حجم مبيعاتها السنوية عنالتي للمنشأة الصغيرة الممنوح ان يكون االئتمان النقدي  7-2-1

 .عراقيمليون دينار 

 ان يكون االئتمان الممنوح للمنشأة الصغيرة في شكل قروض دوارة، خطوط ائتمان، قروض 7-2-2

 .القروض الممنوحة بضمان أوراق ماليةوال تتضمن . مدين ممنوحة للمنشأت الصغيرة، أو جارٍ 

 كما يجب اآل. مليون دينار عراقي( 150) مبلغعن تزيد حجم المديونية للمنشأة الصغيرة  اآل 7-2-3

حفظة القروض الممنوحة من إجمالي م% 0.2يتجاوز إجمالي االئتمان الممنوح للمنشأة الواحدة نسبة 

 .ت الصغيرة لدى المصرفللمنشآ
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  Residential Mortgageالمضمون بعقارات سكنية  االئتمان النقدي -8

بشرط أن تكون هذه القروض  ،%35بعقارات سكنية بوزن مخاطر قدره  المضمون االئتمان النقدييتم ترجيح 

 :فيها اآلتيةالمعايير شرط توافر  علىمضمونة بالكامل بعقارات ألغراض سكنية وليست تجارية، 

 .لشخص طبيعي ا  ممنوح االئتمان النقدين يكون أ 8-1

 .شراء، بناء، تجديد، أو إجراء أعمال صيانة وإصالح للعقار ن يكون الغرض من االئتمان النقديأ 8-2

بشكل أساسي على التدفقات النقدية المحققة من العقار  ا  عتمدم يكون مصدر سداد االئتمان النقدي اآل 8-3

 .المرهون، وانما يعتمد على مصادر أخرى للمقترض

 .العقار من جهة مستقلة بحيث ال يتجاوز التقييم القيمة السوقية للعقارأن يتم تقييم  8-4

المعايير المشار اليها، أو المعايير بحسب المضمون بعقارات سكنية  عدم استيفاء االئتمان النقدي في حال 8-5

 %.100الخاصة بمحافظ التجزئة يتم إعطاء هذه المطالبات وزن مخاطر 

 Commercial Mortgageالمضمون بعقارات تجارية  االئتمان النقدي -9

ومكاتب  بضمان محالت الممنوح االئتمان النقديمن  بعقارات تجارية كال   المضمون االئتمان النقديتضمن ي

بشكل أساسي على  ا  عتمدم   االئتمان النقديت صناعية، مخازن ويجب ان يكون مصدر سداد تجارية، منشآ

 .التدفقات النقدية المحققة من العقارات المرهونة

قدر بـ بعقارات  المضمون االئتمان النقدييتم ترجيح   %100تجارية بوزن مخاطر م 

 (المتعثرة)التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة  -10

 النقدية  غير المنتظمة بعد تخفيضها بالضمانات االئتمانية التسهيالت يتم ترجيح الجزء غير المغطى من

المخصصات المكونة في نطاق المرحلة الثالثة من المعيار المحاسبي ) المكونة لها  والمخصصات المحددة 

 :االتيبأوزان مخاطر وذلك على النحو  (9الدولي  رقم 

تأخذ حيث من قيمتها ( %20) نسبة أقل منغير المنتظمة المكون لها مخصص  االئتمانية التسهيالت 10-1

 .%150وزن مخاطر قدره 

ترجح  حيث و أكثر من قيمتهاأ ( %20) بنسبةغير المنتظمة المكون لها مخصص  االئتمانية لتسهيالت 10-2

 .%100بوزن مخاطر قدره 
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 %:1250التعرضات التي ترجح بوزن مخاطر  -11

 . الصلة وذوي اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة التسهيالت 11-1

 عن  التي تزيد حصة المصرف فيها) الماليةغير  مساهمات المصرف في الشركات التابعة والشقيقة 11-2

 ( .أو اكثر% 20

والتي تقل عن النسب المقررة بالخطوات المشار  المتبقيةالمالية فيما يتعلق بقيمة إجمالي االستثمارات  11-3

 ا  كان المصرف محتفظ إذااألخرى األصول جدول فيتم معالجتها ضمن  أعاله( 2-11)بالنقطة رقم اليها 

أو يتم معالجتها ضمن مخاطر ، %(100 يوزن ترجيح)لغير أغراض المتاجرة  بها ضمن المحفظة

 .بها ألغراض المتاجرة ا  السوق اذا كان المصرف محتفظ

 األصول األخرى  -12

 :اآلتية يتضمن هذا الجدول األصول كافة التي لم ترد سابقا  وتشمل البنود

 وزن المخاطر البند 

 %صفر في الصندوق النقد

 %20 الطريقفي  النقد

 %20 الذهب والمعادن النفيسة

 %20 الشيكات والحواالت المشتراة 

 %100 الشيكات السياحية المشتراة

 %100 (بعد خصم مخصص االندثار)صافي األصول الثابتة 

 %100 المتاجرةاالستثمارات المالية المحتفظ بها لغير أغراض 

 %100 (لم ترد في هذا الجدولموجودات أخرى ) أرصدة أخرى
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 البنود خارج الميزانية  .ب

حيث يتم معالجتها ضمن مخاطر االئتمان من  واالرتباطات،تشمل البنود خارج الميزانية االلتزامات العرضية 

ويتم معالجة الناتج مثل . Credit Conversion Factor (CCF)خالل استخدام معامالت تحويل ائتمانية 

ويتم استخدام معامالت  عملية،البنود داخل الميزانية حيث يتم ترجيحها بأوزان مخاطر وفقا  للطرف المقابل لكل 

 :االتيالتحويل االئتمانية وفقا  للجدول 

 CCFمعامل التحويل االئتماني  البند

  االلتزامات العرضية  -1

%20 (تصدير واستيراد)االعتمادات المستندية  -  

 %50 أنواعها اختالف خطابات ضمان ب -

التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية  -

 وضمانات مثيلة

100% 

 %100 كمبياالت مقبولة -

 %100 خصمها أ عيدأوراق تجارية  -

  االرتباطات  -2

 %100 ارتباطات رأسمالية -

 %100 مطالبات قضائية -

 %100 ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي -

الجزء غير المستخدم من القروض والتسهيالت االئتمانية غير  -

 القابلة لإللغاء 

 

 %50 أكثر من سنة  -ا

 %20 سنة فأقل -ب

الجزء غير المستخدم من القروض والتسهيالت االئتمانية  القابلة  -

 لإللغاء

 %صفر
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  :Counterparty Riskالمقابل مخاطر الطرف  -ج

 :اآلتيةلعمليات المالية امخاطر الطرف المقابل تشمل  -1

 Over The Counter (OTC)عقود المشتقات المالية التي تتم خارج األسواق المنظمة  1-1

 :عمليات تمويل األوراق المالية وتتمثل في كل من 1-2

 Repoوراق المالية مع االلتزام بإعادة الشراء عمليات بيع األ 1-2-1

 Reverse Repoوراق المالية مع االلتزام بإعادة البيع عمليات شراء األ1-2-2

 عمليات االقراض بالهامش 1-2-3

جل الطويل التي تتمثل في العمليات اآلجلة التي يتم بموجبها تعهد العمليات التي يتم تسويتها في اآل 1-3

أو  ييم أو استالم مبلغ نقدمقابل تسل جنبيةأو عمالت أوراق مالية أالطرف المقابل بتسليم أو استالم 

ن يتعدى هذا التاريخ الحد االدنى الالزم أريخ التسوية المحدد بالعقد بشرط خرى في تاأدوات مالية أ

 .العقديام من تاريخ توقيع أكثر من خمسة أألسواق المالية أو لتسوية العقود المماثلة با

قيمة التعرضات  من (%8) ساس نسبةأمقابلة مخاطر الطرف المقابل على رأس المال المطلوب ل يتم حساب -2

 Mark to Marketالمرجحة بأوزان مخاطر الطرف المقابل من خالل اتباع طريقة القيمة السوقية السائدة 

 :لآلتيوفقا   وذلك

والعمليات التي  المنظمة،يتم حساب قيمة التعرض لعمليات المشتقات المالية التي تتم خارج االسواق  2-1

 :منيتم تسويتها في اآلجل الطويل وفقا لطريقة القيمة السوقية السائدة وذلك عن طريق حساب كل 

بين القيمة السوقية لألوراق ( الموجب) وتمثل الفرق: Replacement Costتكلفة االستبدال  2-1-1

الوراق من الطرف كان المصرف هو المشترى لهذه ا إذاالمالية والقيمة التعاقدية لها في حالة 

كان المصرف  إذاالمقابل، او الفرق بين القيمة التعاقدية والقيمة السوقية لألوراق المالية في حالة 

 .هو البائع لهذه األوراق للطرف المقابل

ويتم  Potential Future Credit Exposure (PFCE)القيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية  2-1-2

حسابها من خالل ضرب القيمة االسمية أو التعاقدية لألداة المالية محل العقد في النسب المحددة في 

 : والتي تختلف حسب نوع العملية وآجالها الجدول التالي
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المدة المتبقية حتى تاريخ 

 االستحقاق

عقود أسعار 

 الفائدة

عقود الصرف األجنبي 

 والذهب

 عقود األسهم

 %6 %1 %صفر فأقلسنة 

 %8 %5 %0.5 سنوات 5أكثر من سنة إلى 

 %10 %7.5 %1.5 سنوات 5أكثر من 

 

 الفرق حساب خالل من الشراء بإعادة االلتزام مع المالية األوراق بيع لعمليات التعرض قيم حساب يتم 2-2

 بهاالتي يلتزم  والقيمة المقابل للطرف تسليمها تم التي المالية لألوراق السوقية القيمة بين الموجب

 خالل من المالية األوراق أقراض لعمليات التعرض قيمة حساب ويتم. المقابل الطرف تجاه المصرف

 السوقية والقيمة المقابل للطرف اقراضها تم التي المالية لألوراق السوقية القيمة بين الموجب الفرق حساب

 .المقابل الطرف من المصرف استلمها التي للضمانات

 الفرق حساب خالل من البيع بإعادة االلتزام مع المالية وراقاأل شراء لعمليات التعرض قيم حساب يتم 2-3

 التي المالية لألوراق السوقية والقيمة المصرف تجاه المقابل الطرف بها الملتزم القيمة بين الموجب

 من المالية األوراق اقتراض لعمليات التعرض قيمة حساب ويتم. المقابل الطرف من المصرف استلمها

 المصرف من المقابل الطرف استلمها التي للضمانات السوقية القيمة بين الموجب الفرق حساب خالل

 .المصرف من المقترضة المالية لألوراق السوقية يمةوالق

 :حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر الطرف المقابلملخص خطوات  واآلتي 2-4

 القيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية+ تكلفة االستبدال = قيمة التعرض  2-4-1

 %8 ×قيمة التعرض = رأس المال المطلوب  2-4-2

مرة  12.5بـ  مضاعفتهوبعد حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر الطرف المقابل يتم  2-4-3

 .ويضاف الى مقام نسبة كفاية رأس المال
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 (نسبة كفاية رأس المال مقام) السوقمخاطر : الرابعالقسم 

 :مخاطر السوقأنواع : أوال

 مخاطر السوق لمراكز األدوات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة والمحتفظ بها ألغراض المتاجرة .أ

 .مخاطر السوق لمراكز األسهم المحتفظ بها ألغراض المتاجرة .ب

 مخاطر أسعار الصرف لكامل ميزانية المصرف .ج

 ً ً بها توافرها في األدوات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة واألسهم بالمعايير الواجب : ثانيا عّدها محتفظا

كان المصرف يحتفظ بها ألحدى  إذاتعد األدوات المالية ضمن محفظة المتاجرة  إذ، لغرض المتاجرة

 :اآلتية غراضاأل

 .بها لمدة قصيرة بغرض إعادة بيعهاإذا كان المصرف يحتفظ  .أ

المدى القصير نتيجة تحركات أسعارها في السوق، أو  أرباح فيإذا كان الغرض من اقتنائها هو تحقيق  .ب

 .فادة من فروق األسعار بين األسواق المختلفةستاإل

كان الغرض من اقتنائها هو استخدامها لتخفيف المخاطر الناشئة من األدوات المالية األخرى في محفظة  إذا .ج

 .For hedging purposes ةالمتاجر

بتغطية إصدارات جهات أخرى  التزامات المصرفاألدوات المالية لدى المصرف والناتجة عن  .د

Underwriting commitments. 

 Trading deskأدوات مالية يتم إدارتها من خالل مكاتب التعامل في محفظة المتاجرة بالمصرف  .ه

أن يطلب من المصرف أن يقدم ما يثبت أن األدوات المالية المحتفظ بها  المركزي العراقي ويحق للبنك     

وفي حال عدم إثبات ذلك يتم تبويب هذه األدوات . ألغراض المتاجرة تستخدم لألغراض المشار اليها أعاله

 .ضمن المحفظة البنكية

 ً دوات مالية أ ت عدة السابقغراض خرى بخالف األأغراض األدوات المالية التي يحتفظ بها المصرف أل: ثالثا

عند حساب رأس المال المطلوب  ويتم معالجتها ضمن مخاطر االئتمان  Banking book  بالمحفظة البنكية 

 :األتي، وتتضمن لها

 .غير المدرجة في األسواق المالية األسهم .أ

 .األدوات المالية المتعلقة بعمليات التوريق .ب

 .الموجودات الثابتة .ج

 .الممنوحة لألفراد والمنشآت الصغيرةقروض التجزئة  .د

استثمارات المصرف في صناديق االستثمار التي ال يستطيع المصرف الحصول على أسعار أسهمها بشكل  .ه

 .يومي
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 Underlying المالية الناتجة عن أدوات مالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة عمليات المشتقات .و

assets. 

في الفقرات  صول السابق ذكرهااألاالدوات المالية المستخدمة لتخفيف المخاطر الناشئة من االستحواذ على  .ز

 . أعاله

 ً  األسلوب المعياري لحساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر السوق: رابعا

عند حساب رأس سلوب المعياري األ استخدام يتطلب من جميع المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي

لما وفقا   السوق وع من مخاطرويتم حساب رأس المال المطلوب لكل ن ،المال المطلوب لمقابلة مخاطر السوق

 مخاطر لمقابلة المطلوب المال رأس إجمالي لىإموضح في أدناه، مع ضرورة جمع تلك األنواع للوصول 

 :المال رأس كفاية نسبة مقام الى ويضاف مرة 12.5 بـ ة الناتجضاعفيتم م ثم، السوق

 مخاطر السوق لالستثمارات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة ألغراض المتاجرة .أ

 :الية المرتبطة بأسعار الفائدة منتتكون مخاطر السوق لالستثمارات الم

المتوقعة، أو وتنشأ من تغير سعر األداة المالية سلبا  نتيجة التغير في أسعار الفائدة غير  :عامةالمخاطر ال .1

 .التغييرات التي تطرأ على األسواق المالية بصفة عامة والتي تؤثر سلبا  على القيمة السوقية لألوراق المالية

يتم حساب رأس المال المطلوب لمقابلة المخاطر العامة لألوراق المالية المرتبطة بأسعار الفائدة ألغراض 

لى المصرف عند اتباع طريقة االستحقاق، استخدام ساللم ويتعين ع. المتاجرة باستخدام طريقة االستحقاق

االستحقاق لمراكز االوراق المالية وفقا  للدينار العراقي ولكل نوع من العمالت األجنبية الرئيسة حيث يتم حساب 

 :اآلتية رأس المال المطلوب لكل عملة على حدة، وذلك باتباع الخطوات

تحديد المراكز المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي تشمل األوراق المالية المرتبطة بأسعار  :الخطوة األولى 1.1

 .أسعار الفائدةب مالية متعلقة ، وعمليات مشتقات(أوراق الدين)الفائدة 

 :حساب صافي المركز في كل بند من البنود المشار اليها وذلك باتباع ما يلي: الخطوة الثانية 2.1

 :المالية متطابقة الجوانبتتعلق باألداة  1.2.1

إجراء مقاصة بين المراكز الطويلة والمراكز القصيرة المتطابقة في الجوانب كافة من حيث طبيعة  1.1.2.1

داة وسعر الفائدة عليها وتاريخ استحقاقها، واألداة المالية موضوع العقد في حال صدر هذه األاألداة المالية وم  

 .أسعار الفائدةمتعلقة ب مالية مشتقاتكونها 

 إجراء مقاصة بين صافي المراكز الطويلة والقصيرة ألنواع األدوات المالية المتطابقة في الجوانب 2.1.2.1

تبويبه يمثل القيمة المتبقية من عملية المقاصة ويتم  والذيللوصول إلى المركز غير المتطابق  كافة

 .لهطويل أو مركز قصير وفقا  للقيمة االكبر  كمركز

التي تم الحصول عليها في الخطوة السابقة ( الطويلة والقصيرة)يتم توزيع إجمالي صافي المراكز  3.1.2.1

بين فيلمدد االستحقاق المتبقية  على المدد الزمنية المناسبة وفقا    :اآلتيلجدول ا وكما هو م 
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 المناطق الزمنية
الوزن الترجيحي  Time Bands الزمنية المدد

 (فائدةو بدون % )أ3فائدة أقل من  كثرأ % أو3فائدة   للمخاطر

 ولىالمنطقة األ

 صفر% اقل أو شهر شهر أو اقل

 % 0.2 أشهر 3 الى شهر من أكبر أشهر 3لى أكبر من شهر إ

 %0.4 أشهر 6 الى أشهر 3 من أكبر أشهر 6لى إ أشهر 3أكبر من 

 %0.7 سنة الى أشهر 6 من أكبر لى سنةاشهر إ 6من  أكبر

 الثانية المنطقة

 %1.25 سنة 1,9أكبر من سنة الى  لى سنتينأكبر من سنة إ

 %1.75 سنة 2,8سنة إلى  1,9أكبر من  سنوات 3لى أكبر من سنتين إ

 %2.25 سنة 3,6سنة إلى  2,8أكبر من  سنوات 4لى سنوات إ 3أكبر من 

 المنطقة الثالثة

 %2.75 سنة 4,3سنة إلى  3,6أكبر من  سنوات 5إلى سنوات  4أكبر من 

 %3.25 سنة 5,7سنة إلى  4,3أكبر من  سنوات 7لى سنوات إ 5أكبر من 

 %3.75 سنة 7,3سنة إلى  5,7أكبر من  سنوات10لىإ سنوات 7 من أكبر

 %4.5 سنة 9,3سنة إلى  7,3أكبر من  سنة 15لىإ  سنوات 10من أكبر

 %5.25 سنة 10,6سنة إلى  9,3أكبر من  سنة 20 لىإ سنة  15 من أكبر

 %6.0 سنة 12سنة إلى  10,6أكبر من  سنة 20من أكبر

 %8.0 سنة 20سنة إلى  12أكبر من  

 %12.0 سنة 20أكبر من  

 

 :حسب المراكز تتعلق بالمدد الزمنية موزعة:  2.2.1

 تجميع المراكز الطويلة والمراكز القصيرة لكل مدة زمنية1.2.2.1

المراكز الطويلة أو إجمالي صافي المراكز القصيرة لكل مدة زمنية في األوزان  صافيجمالي إضرب  2.2.2.1

 .الترجيحية للمخاطر الخاصة بها

تصفية المراكز الطويلة والمراكز القصيرة داخل المدد الزمنية وذلك عن طريق عمل مقاصة بين هذه  3.2.2.1

في حين يمثل . زمنية مدةلكل  المركز غير المتقابلالمراكز لكل مدة زمنية حيث يمثل الفرق بينهما 

 .لكل مدة زمنية من المركز المتقابلالمركز الطويل أو المركز القصير أيهما أقل 

س المال المطلوب عن طريق ضرب مجموع المراكز المتقابلة المرجحة بأوزان أيتم حساب ر 4.2.2.1

 .%10 يالمخاطر لكل مدة زمنية ف
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 (:ثالث مناطق) تتعلق بالمراكز حسب المناطق الزمنية : الخطوة  الثالثة 3.1

تصفية المراكز داخل المناطق وذلك من خالل حساب إجمالي المراكز الطويلة المرجحة بأوزان  1.3.1

قل كل منطقة، ويتم تحديد القيمة األ المخاطر، وإجمالي المراكز القصيرة المرجحة بأوزان المخاطر داخل

 .واعتبار الفرق بينهما كمركز غير متقابل للمنطقة للمنطقة،بينهما واعتبارها كمركز متقابل 

يتم حساب رأس المال المطلوب للمركز المتقابل داخل المناطق من خالل ضرب المراكز المتقابلة للقيم  2.3.1

 ً ثم جمع %( 30،%30،%40)للنسب داخل المنطقة الواردة بالجدول التالي  المرجحة لكل منطقة وفقا

ً مع قيم المناطق الثالثة  :ا

 

تسوية المراكز غير المتقابلة بين المناطق الثالثة عن طريق مقارنة المركز غير المتقابل : الخطوة الرابعة 4.1

 :في المنطقة الثانية حيث تكون نتيجة المقارنة إحدى الحالتين اآلتيتين هطقة األولى مع مثيلفي المن

طبيعة مختلفة  ييكون المركزان غير المتقابلين في المنطقة األولى والثانية ذو عندما :األولىالحالة  1.4.1

 : (مركز طويل واآلخر مركز قصير أحدهما)

  .بين المنطقتينكمركز متقابل إدراجها يتم أخذ القيمة األقل بينهما ويتم  1.1.4.1

بناء )و الثانية أمطلقة في إحدى المنطقتين األولى يتم حساب الفرق بين هذين المركزين وتبويبه كقيمة  2.1.4.1

 .(على القيمة األكبر في المراكز غير المتقابلة للمنطقتين

 داخل المنطقة الزمنية المدد زمنيةلالمناطق ا
بين المناطق 

 المتجاورة

بين المنطقة 

 والثالثة ىولاأل

 ولىالمنطقة األ

 اقل أو شهر

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

40% 
100% 

 شهرأ 3 لىإ شهر من أكبر

 شهرأ 6 لىإ  شهرأ 3 من أكبر

 سنة لىإ  شهرأ 6 من اكبر

 المنطقة الثانية

 سنتان لىإ  سنة من أكبر

 سنوات 3 لىإ  سنتين من أكبر 30%

 سنوات 4 لىإ  سنوات 3 من أكبر

 المنطقة الثالثة

 سنوات 5 لىإ  سنوات 4 من أكبر

30% 

 سنوات 7 لىإ  سنوات 5 من أكبر

 سنوات 10لىإ سنوات 7 من أكبر

 سنة 15 لىإ  سنوات 10من أكبر

 سنة 20 لىإ  سنة 15 من أكبر

 سنة 20من أكبر
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سوف ثم يتم مقارنة الفرق الناتج من الخطوة السابقة مع المركز غير المتقابل للمنطقة الثالثة والتي  3.1.4.1

 :اآلتية تسفر عن إحدى النتائج

 يز غير المقابل للمنطقة الثالثة ذقيمة الفرق بين المنطقة األولى والثانية من ناحية وقيمة المرك 1.3.1.4.1

في هذه الحالة يتم حساب مجموعهما ويكون  (قصير/طويل أو قصير /طويل )طبيعة واحدة 

 .الناتج عبارة عن المركز النهائي غير المتقابل

قيمة الفرق بين المنطقة االولى والثانية من ناحية وقيمة المركز غير المتقابل للمنطقة الثالثة   2.3.1.4.1

في هذه الحالة يتم اخذ القيمة االقل بينهما واعتبارها المركز  (قصير/طويل)ذو طبيعة مختلفة 

كما . أخرى المتقابل بين المنطقة الثالثة من جهة والفرق بين المنطقة األولى والثانية من جهة

قيمة الفرق بين المنطقة األولى والثانية من جهة وقيمة المركز )يتم حساب الفرق بين القيمتين 

 .ويمثل الناتج المركز النهائي غير المتقابل( غير المتقابل للمنطقة الثالثة من جهة أخرى

طبيعة واحدة، في  يذوقة األولى والثانية ن يكون المركزان غير المتقابلين بالمنطأ: الحالة الثانية 2.4.1

 :في هذه الحالة يجب اتباع اآلتي( كالهما مركز طويل أو مركز قصير)

إذا كان المركز غير المتقابل في المنطقة الثالثة له نفس طبيعة المركز المتقابل في المنطقة  1.2.4.1

 .الثالثةاألولى والثانية يصبح مجموع المناطق الثالثة هو المركز غير المتقابل النهائي للمناطق 

طبيعة مختلفة عن المركزين غير المتقابلين  ير المتقابل في المنطقة الثالثة ذإذا كان المركز غي 2.2.4.1

في المنطقة األولى والثانية، يتم في هذه الحالة حساب الفرق بين المركزين غير المتقابلين في 

 : كبر لهما بحيثبناء على القيمة األ حدى المنطقتينإلثانية والثالثة ويبوب الفرق في المنطقة ا

 طبيعة مختلفة عن المركز غير المتقابل ييكون الناتج ذ ،ذا كان الفرق في المنطقة الثالثةإ  1.2.2.4.1

قل هي قيمة المركز المتقابل بين المنطقة ولى، وفى هذه الحال تكون القيمة األبالمنطقة األ

 .النهائيالمتقابل  األولى والثالثة، ويكون الفرق بينهما هو المركز غير

في هذه الحالة يكون له نفس طبيعة المركز غير  الثانية،تم تبويب الفرق في المنطقة  إذا  2.2.2.4.1

وبالتالي يتم جمعهما ويصبح الناتج يمثل المركز غير المتقابل  االولى،المتقابل في المنطقة 

 .النهائي

المراكز بين المناطق هذه  كز المتقابلة بين المناطق عن طريق ضرب اس المال المطلوب للمرأيتم حساب ر

 %( 100،%40)الثالثة فى النسب المحددة بالجدول السابق 

عن طريق ضرب المركز النهائي غير المتطابق  حساب رأس المال المطلوب للمركز النهائي غير المتقابل يتم

 %.100في 

 من الخطوات السابقة. رأس المال المطلوب الذى تم حسابه طر العامة من خالل حاصل جمعرأس المال المطلوب للمخا يتم حساب إجمال
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لى عوامل متعلقة بمصدر الورقة إنتيجة  تنشأ نتيجة التغير في قيمة الورقة المالية سلبا   :الخاصةمخاطر ال .2

 . ذاتها

المالية المرتبطة بأسعار الفائدة  الستثمارات المصرفيتم حساب رأس المال المطلوب لمقابلة المخاطر المحددة 

 :يليوالمحتفظ بها ألغراض المتاجرة وفقا لما 

( المحتفظ بها ألغراض المتاجرة)األوراق المصدرة من الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي  1.2

المصدرة لهذه الجهات وراق ما األأ %.صفر ا  يساويترجيحي ا  والمصدرة بالدينار العراقي تعطى وزن

يتم تحديد وزن ترجيحي لها وفقا للتصنيف االئتماني للعراق من مؤسسات التقييم فجنبية العمالت األب

 . االئتماني الخارجية والمعترف بها من البنك المركزي العراقي

تحديد الوزن الترجيحي ورأس  األجنبية يتمألوراق المالية المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية ا 2.2

 .المطلوب لها وفقا  للتصنيف االئتماني من مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية لهذه الدولالمال 

 وبنوك متعددةأوراق مالية منخفضة المخاطر ومصدرة من جهات أخرى تتضمن هيئات عامة  3.2

أي ذات تصنيف ائتماني من مؤسسات التقييم )مستوى درجة استثمار  ومصارف ذاتاألطراف، 

وراق وفقا د رأس المال المطلوب لهذه األيتم تحديو (.أعلىأو  ،Baa3أو  -BBBجية االئتماني الخار

 .لآلجل المتبقي لها حتى تاريخ االستحقاق

سات التقييم وراق المالية المصدرة ذات تصنيف ائتماني من مؤساأل هي: المخاطرأوراق مالية مرتفعة  4.2

ئتماني إأو ليس لها تصنيف ( استثماريةير درجة غ) Baa3أو  -BBBقل من أاالئتماني الخارجية 

Unrated حسب درجة % 12 ،%8، ويتم تحديد رأس المال المطلوب لهذه األوراق بنسب تتراوح بين

 . لهاالتصنيف االئتماني 

 الفائدة المشاروراق المالية المرتبطة بأسعار رأس المال المطلوب لكل نوع من األويوضح الجدول التالي 

 :للتصنيف االئتماني لها ليها وفقا  إ

 

الفترة المتبقية حتى تاريخ  درجة التصنيف االئتماني نوع الورقة المالية

 االستحقاق

 رأس المال المطلوب

 وراق مالية حكوميةأ

AAA to AA-  % صفر 

A+ to BBB- 

 %0.25 أشهر فأقل  6

 24أشهر وحتى  6أكبر من 

 شهراً 

1 % 

 %1.6 شهراً  24أكبر من 

BB+ to B-  8.0% 

من أقل  B- 12.0% 
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 Unrated 8.0%  ئتمانيإ تقييم لها ليس

وراق مالية )غير أ

حكومية( منخفضة 

 المخاطر

 أو اكبر  -BBBذات تقييم ائتماني 

 %025 أشهر أو اقل 6

 24أشهر وحتى  6أكبر من 

 شهراً 

1% 

 %1.6 شهراً  24أكبر من 

وراق مالية )غير أ

مرتفعة حكومية( 

 المخاطر

BB+ to BB-  8.0%  

BB-  12.0% أقل من   

 Unrated  8.0%  ئتمانيإ تقييم لها ليس

 

 

 مخاطر السوق لمراكز األسهم المحتفظ بها ألغراض المتاجرة .ب

 :تكون مخاطر السوق لمراكز األسهم من اآلتيت

ويتم حساب رأس . فيه هذه األسهم الذي تتداولمخاطر عامة تنشأ نتيجة تراجع مؤشر األسعار للسوق المالي  .1

المال المطلوب لمقابلة هذه المخاطر على أساس الفرق بين مجموع صافي المراكز الطويلة ومجموع صافي 

 %. 8، ويتم ترجيح الناتج بنسبة (كقيمة مطلقة)المراكز القصيرة 

حساب رأس المال المطلوب ويتم . لألسهموضاع المالية للجهة المصدرة مخاطر محددة تنشأ نتيجة تراجع األ .2

، ويتم المراكز القصيرة معا   يالمراكز الطويلة وصافي ساس مجموع صافأى لمقابلة هذه المخاطر عل

 .وفقا للنموذج المعد لذلك%.  8ترجيح الناتج بنسبة 

في % 8بدال من % 4الى  لألسهمتخفيض رأس المال المطلوب لمقابلة المخاطر المحددة يسمح للمصارف  .3

ن تكون عالية السيولة، بشرط أن تتوفر فيها ، وأسهم بغرض المتاجرة متنوعةاذا كانت محفظة األحال 

  :معايير التنوع والسيولة الموضحة في أدناه

 : معايير التنوع 3-1

محفظة األسهم المحتفظ  من إجمال% 10ات المصدر ال تتعدى ن تكون قيمة األسهم الخاصة بذأ 3-1-1

 .المصرفألغراض المتاجرة لدى بها 

محفظة  من إجمال% 20-%10در تمثل ما بين إذا كانت قيمة األسهم الخاصة بذات المص في حال 3-1-2

هذه المراكز اال يتجاوز مجموع  بغرض المتاجرة فيجب في هذه الحالاألسهم المحتفظ بها 

 .محفظة األسهم المحتفظ بها ألغراض المتاجرة من إجمال% 50مجتمعة 
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 : معايير السيولة 3-2

 ان تكون مصنفة ضمن المؤشر الرئيس، وأسواق رأس المال العراقيةاألسهم متداولة في  تكونأن  3-2-1

 .لها

دول أسواق رأس المال لمنظمة مثل جنبية أسواق رأس المال األاذا كانت األسهم متداولة في  3-2-2

 . G10لدول العشرة الكبرى أسواق رأس المال لأو  االتحاد األوربي

ن يكون معدل دوران األوراق الدول األخرى شرط أرأس المال  أسواقمتداولة في أذا كانت  3-2-3

،معدل الدوران هو نسبة قيمة حجم التداول خالل % 7.5المالية في هذه األسواق ال يقل عن 

ن يتم حساب معدل ويجب أ( المدةالستة السابقة الى متوسط القيمة الرأسمالية للسوق لنفس األشهر 

 .الدوران كل ستة أشهر

 متوسط القيمة الرأسمالية للسوق /حجم التداول خالل ستة أشهر =  الدورانمعدل 

 6 /مجموع القيمة الرأسمالية خالل ستة أشهر =  متوسط القيمة الرأسمالية للسوق

 

 مخاطر أسعار الصرف لكامل ميزانية المصرف .ج

تقلبات غير عادية في أسعار صرف العمالت  نتيجة حدوثتتمثل مخاطر أسعار الصرف في الخسائر المحتملة 

مراكز ) ةالرئيساألجنبية مقابل الدينار العراقي والتي يكون لها تأثير سلبي على مراكز العمالت األجنبية 

 .لدى المصرف (موجودات المصرف لكل عملة على حدة أو أكثر من إجمال% 5التي تساوي  العمالت

 :اآلتية لمقابلة مخاطر أسعار الصرف وفقاً للخطواتويتم حساب رأس المال المطلوب 

ويمثل الفرق بين (: لكل عملة من العمالت األجنبية الرئيسة)العمالت المدينة والدائنة كز احساب صافي مر .1

الدائنة لكل عملة على حدة بعد تقييمها بالدينار العمالت  ومجموع مراكز العمالت المدينة، كزامجموع مر

 :كفاية رأس المال كاآلتي وحساب معيارعداد إالمعمول بها في تاريخ  الصرفالعراقي وفق أسعار 

 اآلجلةوالمبيعات  المطلوبات -اآلجلة والمشتريات  الموجودات=  صافي مراكز العمالت المدينة والدائنة لكل عملة

في مصارف هذه العمالت جل بمساهمات المصرف طويلة األ المدينة بالعمالت األجنبيةالمراكز يستبعد من 

تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لالستثمار التي و وشركات تابعة،ومؤسسات مالية 

 .المساهماتفي هذه 

مجموع صافي أو  المدينةكز امرالمجموع صافي اإلجمالي وهو عبارة عن الصافي مركز اليتم حساب  .2

 وال يتم احتساب مخاطر أسعار الصرف، كافة ةجنبية الرئيسلعمالت األل اماس األكبر منهيقبالدائنة المراكز 

  .بعد االستبعادات من إجمالي القاعدة الرأسمالية%( 2)التي تقل عن 

المصرف مقيمة بالدينار قيمة الذهب لدى  لصافي المطلقةالقيمة  ى المركز الصافي اإلجماليلإيضاف  .3

 .دائنا   أم هذا مدينا  كان مركز الذهب  إذابغض النظر عما  العراقي،

 الصافيسعار الصرف من خالل ضرب مجموع مركز أأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر يتم حساب ر .4

 %. 8اإلجمالي ومركز الذهب بنسبة 
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 (نسبة كفاية رأس المال مقام) التشغيليةمخاطر ال: الخامسالقسم 

 : حساب رأس المال المطلوب لمقابلة المخاطر التشغيلية يتعين على المصرف اتباع اآلتيفي 

االحتفاظ برأس مال لمقابلة المخاطر التشغيلية بما  هاساسعلى أيتم  التيالمؤشر األساسي  استخدام طريقة: أوال  

أحدث ) خالل السنوات الثالثة السابقةعمال االعتيادية للمصرف، مجمل الدخل من األمن متوسط % 15يعادل 

مجمل واالستعاضة عن ذلك ب البا  سمجمل الدخل التي يكون بها  السنة بالحسبان خذمع عدم األ (ثالث سنوات

 :اآلتية لتشغيلية وفقا  للمعادلةويتم حساب رأس المال المطلوب لمقابلة المخاطر ا. للسنة التي تسبقهاالدخل 

 

 السنوي الموجب آلخر ثالث سنواتمجمل الدخل 

 ×15% 
 عدد السنوات التي يكون فيها مجمل الدخل السنوي موجبا  آلخر ثالث سنوات

 

 : تتمثل مكونات مجمل الدخل بالفقرات اإلساسية المدرجة في أدناه: مجمل الدخلمكونات : ثانيا  

يداعات المصرف لدى وإالتسهيالت االئتمانية، ) عن المقبوضةتمثل قيمة الفوائد : إيرادات الفوائدصافي  .أ

ً ( الفوائد من األدوات الماليةوف، المصارالبنك المركزي العراقي و الفوائد مصروفات  منها مطروحا

االقتراض من البنك المركزي العراقي و، يداعات المصارف لدى المصرفإو الزبائن ودائع)المدفوعة 

 .(صدرة من المصرفالمالية الم  دوات األو والمصارف،

 . (مطروحا  منها المدفوعةالمقبوضة ) إيرادات الرسوم والعموالتصافي  .ب

ألغراض المتاجرة والمساهمات األخرى باستثناء األرباح الموزعة من الشركات  يرادات االستثمارأرباح وإ .ج

 . الشقيقة والتابعة

، باستثناء المبالغ الناتجة عن عمليات جنبيةالعمالت األناتجة عن عمليات التعامل في  (خسائر) رباحصافي أ .د

 . أعادة تقييم العمالت األجنبية

 .متعلقة بالنشاط االعتيادي للمصرف إيرادات تشغيلية أخرى .ه

لغرض المتاجرة  تقييم األدوات المالية المحتفظ بهاالناتجة من عملية إعادة ( الخسائر)صافى األرباح  .و

 .بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلها والمبوبة عند نشأت

 ً  :مجمل الدخلمكونات من التي يتم استبعادها البنود : ثالثا

 .واألدوات المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة الموجوداتاألرباح المحققة من بيع  .أ

 .متعلقة بالنشاط االعتيادى للمصرفالمتكررة وغير الغير اإليرادات غير االعتيادية أو  .ب
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لى مقام نسبة مرة ويضاف إ 12.5يتم مضاعفتة بـ  وبعد حساب رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر التشغيل

 .كفاية رأس المال

 

  ً     Loss Eventsتجميع أحداث الخسائر الفعلية لدى المصرف المتعلقة بمخاطر التشغيل : رابعا

والتي تزيد قيمتها عن مليون دينار يلتزم المصرف بتجميع بيانات عن الخسائر الفعلية المتعلقة بمخاطر التشغيل 

 ً ، ويتم ضمن ضوابط إدارة المخاطر في المصارف التقليدية (2) في الملحق رقمللنموذج المعد  عراقي وفقا

يكون المصرف مسؤوال بشكل كامل  على أن ،فصليعلى أساس موافاة البنك المركزي العراقي بها بصفة دورية 

 .عن اتخاذ االجراءات الالزمة كافة للحد من خسائر التشغيل
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 (الشريحة األولى) المعايير الخاصة برأس المال األساسي المستمر واإلضافي( 1)الملحق رقم 

 األساسيالمعايير الخاصة برأس المال   .أ

 :اآلتية المعايير( CET1) (العاديةاألسهم )يجب أن تتوافر في رأس المال المدفوع للمصرف 

 .تأتي في الترتيب األخير بعد سداد االلتزامات كافة والمطالبات على المصرف في حال التصفية .1

يمتها أن ق تمثل قيمتها صافي أصول المصرف بعد سداد االلتزامات والمطالبات كافة على المصرف، أي .2

 . دة ومتغيرةوغير محد

 .ال يتم استردادها إال في حال التصفية فقطوتعد قيمتها مستمرة ودائمة لدى المصرف  .3

شكل إمكانية أو احتمال دفع قيمتها أو  استثناءات فيعند قيام المصرف بإصدارها يجب أال يكون هناك  .4

 . عند التصفية فقطعادة شرائها أو أن يكون هناك مميزات تشير إلى ذلك إال إ

وال يجب تحديد سقف  المحتجزة،يتم توزيع العائد على األسهم من األرباح القابلة للتوزيع أو األرباح  .5

 .للتوزيعات عليها أو أن تكون مرتبطة بقيمتها

عد عدم توزيع األرباح إذ ال ي   كافة،في الظروف  ال يجب أن يكون توزيع األرباح على األسهم إلزاميا   .6

 .على تعثر المصرفمؤشرا  

يتم توزيع األرباح عليها بعد سداد االلتزامات المستحقة كافة على األدوات الرأسمالية األخرى التي تسبقها  .7

 .في األولوية مثل األسهم الممتازة

 .تعد من مكونات رأس مال المصرف ذات الجودة العالية وذات القدرة على امتصاص الخسائر بشكل دائم .8

 .عة بالكامل ومدرجة ضمن حقوق المساهمين كرأس مال عند إعداد القوائم الماليةن تكون مدفوأجب ي .9

وال يجب أن تمول عملية شرائها من المصرف بشكل مباشر أو غير  مباشرة،يتم دفع قيمتها من المستثمر  .10

 .مباشر

في الترتيب  االا تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من المصرف أو المؤسسات التابعة له بحيث تعطيها أسبقية .11

 .قبل المودعين أو الدائنين أو القروض المساندة أو األدوات الرأسمالية األخرى

او وفقا  للقانون أو وفقا  لموافقة  للمصرف،( الهيئة العامة)يتم اصدارها بموجب موافقة الجمعية العمومية  .12

 .مجلس ادارة المصرف أو غيرهم بموجب تفويض من الجمعية العمومية للمصرف

 .يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في ميزانية المصرف ووفقا  للمعايير المحاسبية الدوليةأن  .13
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 المعايير الخاصة برأس المال األساسي اإلضافي .ب

 :المعايير الواجب توافرها في األدوات الرأسمالية التي تدرج ضمن رأس المال األساسي اإلضافي

 .صدرة ومدفوعة بالكاملأن تكون م   .1

 .المساندة عند التصفية أو اإلفالس والدائنين والقروضأن تأتي في الترتيب بعد سداد حقوق المودعين  .2

تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من المصرف أو المؤسسات التابعة له بحيث تعطيها أسبقية في الترتيب  أال .3

 .من المودعين أو الدائنين أو القروض المساندة

رية أي ليس لها تاريخ استحقاق وال تتضمن شروطا  او حوافز تجعلها قابلة أن تكون لها صفة االستمرا .4

 .لالسترداد

ال يمكن استرداد قيمتها إال بناء على رغبة المصرف وبعد مرور خمس سنوات على إصدارها وبعد  .5

ات ويشترط أن يتم استبدالها بأدوات اخرى لها نفس المواصف. الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي

 .مستوى معيار كفاية رأس المال أعلى من الحد األدنى المطلوب وأن يكون الجودة،أو أعلى في 

 . يتم قبل موافقة البنك المركزي العراقي والسلطات المختصة إالأي سداد لقيمة األداة يجب  .6

 إلغاء من العناصر القابلة للتوزيع، ويحق للمصرف األدواتيجب أن تدفع توزيعات األرباح على هذه  .7

 .يعد ذلك نوعا  من أنواع التعثر أنأو في أي وقت دون  االستحقاق،توزيعات األرباح عليها في تواريخ 

ال يحق للمستثمر في تلك األدوات الحصول على أي مميزات في التوزيعات في حال تغيير التصنيف  .8

 .االئتماني للمصرف

 .عند اإلفالس ال تمثل تلك األدوات أي التزامات على المصرف عن أصوله .9

على  تكون قادرةفي حال تصنيف تلك األدوات كخصوم ألغراض إعداد القوائم المالية للمصرف فيجب أن  .10

امتصاص الخسائر من خالل تحويلها إلى أسهم عادية، أو تخفيض قيمتها بتلك الخسائر في تاريخ محدد 

 .مسبق

 .شرائها بشكل مباشر أو غير مباشر ال يحق للمصرف أو األطراف المرتبطة به شراء أو تمويل عملية .11

مثل تشريعات  المصرف،ال يجب أن يكون لهذه األدوات أي صفات تعوق عملية إعادة هيكلة رأس مال  .12

تلزم المصرف بتعويض المستثمرين في هذه األدوات في حالة قيامه بإصدار أدوات مالية جديدة بأسعار 

 .منخفضة
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 (الشريحة الثانية) برأس المال المساندالمعايير الخاصة ( 2)الملحق رقم 

 :المعايير الواجب توافرها في األدوات الرأسمالية التي تدرج ضمن الشريحة الثانية

 .بالكاملأن تكون مصدارة ومدفوعة  .1

 أن تأتى في الترتيب بعد سداد حقوق المودعين والدائنين عند التصفية أو اإلفالس .2

المصرف أو المؤسسات التابعة له بحيث تعطيها أسبقية فى الترتيب أال تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من  .3

 .من المودعين أو الدائنين

 .ان يكون الحد األدنى آلجال استحقاقها عن اإلصدار خمس سنوات على األقل .4

السنوات الخمسة الباقية حتى تاريخ  يتم استنزال قيمتها من الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية للمصرف في .5

 .ستحقاق على أساس أقساط ثابتة ومتساويةاال

من قيمتها سنويا  بعد كل سنة من السنوات الخمسة األخيرة من السنوات % 20نسبة ( استنزال)يتم طرح  .6

 .التي تسبق استحقاقها

عدم سداد قيمتها قبل تاريخ االستحقاق إال وفقا  لرغبة المصرف ذاته وبموافقة البنك المركزي العراقي وبعد  .7

بأدوات أخرى بنفس  أن يتم استبدال هذه األداة يجوزخمس سنوات من تاريخ تحقق الدين، وور مر

مال أعلى من الحد يكون مستوى معيار كفاية رأس ال شرط أن الجودة،على منها من ناحية أالمواصفات أو 

 .األدنى المطلوب

ويتم إعداد الجداول المتعلقة ال تسدد إال بعد دفع جميع الودائع وديون الغير عند تصفية المصرف ن أ .8

 .(لجنة تصفية المصرف) البنك المركزي العراقي ي يعدهذألموال الصافية وفقا  للنموذج الباحتساب ا

 في بونات المستحقة عليها إالومن سداد قيمتها أو الفوائد والك ال يحق للمستثمر في هذه األدوات أن يعجل .9

 .حالة تصفية أو إفالس المصرف

تثمر في تلك األدوات الحصول على أية مميزات في التوزيعات في حال تغيير التصنيف ال يحق للمس .10

 .االئتماني للمصرف

 .ال يحق للمصرف أو األطراف المرتبطة به شراء أو تمويل عملية شرائها بشكل مباشر أم غير مباشر .11
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 التصنيفات المعتمدة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني( 3)الملحق رقم 

يوضح الجدول أدناه التصنيفات المعتمدة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني في تحديد الدرجة االئتمانية         

 :تحفظاللزبون مما يتطلب مراعاتها للتعرف على التصنيف األكثر 

 Fitch S&P Moody's الدرجة

1 

AAA AAA Aaa 

AA+ AA+ Aa1 

AA AA Aa2 

AA- AA- Aa3 

2 

A+ A+ A1 

A A A2 

A- A- A3 

3 

BBB+ BBB+ Baa1 

BBB BBB Baa2 

BBB- BBB- Baa3 

BB+ BB+ Ba1 

BB BB Ba2 

BB- BB- Ba3 

4 

B+ B+ B1 

B B B2 

B- B- B3 

5 
CCC CCC+ Caa1 

 و أقل و أقل أقل و

 

 


