
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المركزي العراقي البنك
 المالية القوائم

  )مترجمة عن النسخة األصلية باللغة االنجليزية(
  ٢٠٠٧ األول كانون ٣١

 



 

 

   وزارة الماليةإلىالحسابات المستقلين  مدققي تقرير
  الحكومة العراقية

  
 ٢٠٠٧ول  كانون األ٣١لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للبنك المركزي العراقي والتي تتكون من الميزانية كما في

وملخص  وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
  .هم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرىأل
  

  مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية 
رة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية بصوا عرضهاو المالية قوائمالهذه مسؤول عن إعداد اإلدارة إن مجلس 

 لقوائمبإعداد وعرض ا ذي صلةوتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي  تصميمتشمل هذه المسؤولية  .الدولية
المالية بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق 

 .حسب الظروف معقولةتقديرات محاسبية والقيام ب المالئمة السياسات المحاسبية
 

  أساس عدم إبداء الرأي
حول القوائم المالية، ال يسيطر البنك المركزي العراقي حالياً على األمور           ) ١(هو مبين في اإليضاح      كما    .١

للبنـك المركـزي     تقنيـاً حيث أن هذين الفرعين يتبعان       ،اإلدارية والمالية لفرعيه في أربيل والسليمانية     
العراقي ويتبعان في كافة األمور األخرى لحكومة كردستان األقليمية ويتم تمويل عملياتهما من قبل هـذه       

باإلضافة إلى ذلك لم يتسلم البنك المركزي القوائم الماليـة الخاصـة بفرعيـه فـي أربيـل                   . الحكومة
فإن القوائم المالية المرفقـة ال تتـضمن        ا المحاسبية، ولذلك    موالسليمانيه وليس لديه إطالع على سجالته     

القوائم  جوهريةإن البنك المركزي ليس لديه أية معلومات لتقييم         . القوائم المالية لفرعي السليمانية وأربيل    
إضـافة  . ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١المالية للفرعين وتأثيرهما على القوائم المالية للبنك المركزي كما في           

 حسابات متداولـة مـستحقة   ٢٠٠٧ كانون األول   ٣١بنك المركزي كما في     إلى ذلك تتضمن مطلوبات ال    
 مليون دينار عراقي والتي لم يتم تسويتها أو تأييدها من قبـل        ٥٢٤,٦٨١لفرعي السليمانية وأربيل بمبلغ     

 .الفرعين
 
ـ  قوائم المالية تتضمن ال  قوائمحول ال ) ٥(كما هو مبين في اإليضاح         .٢  ٣١ي  المالية للبنك المركزي كمـا ف

 مليـون دينـار عراقـي    ١,٩٨٢,١٥٤ أرصدة قديمة قائمة في بنوك أجنبية بقيمـة  ٢٠٠٦كانون األول   
 مليـون   ١,٩٨٢,١٥٢احتسب لها مخصص تدني بمبلـغ        ،) مليون دينار عراقي   ٢,٠١٧,٤٣٦: ٢٠٠٦(

باإلضـافة  ).  مليون دينار عراقي   ٢,٠٠٠,٠٩١: ٢٠٠٦ (٢٠٠٧األول    كانون ٣١دينار عراقي كما في     
بشطب أرصدة في بنـوك أجنبيـة    ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ قام البنك المركزي خالل عامي    ، ذلك إلى

تلك التي تم شطبها ولها مخصصات التي تم إثبات حسابات الإن .  مليون دينار عراقي ١,٠٧١,٩٤٢بمبلغ  
 سـبق   ) مليون دينار عراقي   ٤٤٠,٤٣٧: ٢٠٠٦(مليون دينار عراقي     ٤٠٤,٤٤٣ تتضمن أرصدة بقيمة  

حولت من بنوك أجنبية معينة إلى حساب صندوق التنمية للعراق حسبما أقتضى قرار مجلس األمـن  أن  و
تأييد المبالغ التي يمكن استردادها مـن صـندوق         لم تقم وزارة المالية ب    . ٢٠٠٣ لعام   ١٤٨٣الدولي رقم   

 .التنمية للعراق إلى البنك المركزي العراقي
 

بلغت أرصدة االلتزامات االئتمانية خـارج بنـود         ، المالية وائمقحول ال ) ٣١(كما هو مبين في اإليضاح         .٣
يظهر فيها البنـك المركـزي كـضامن          مليون دينار عراقي و التي       ٧١٠,٠٣٥الميزانية غير المسددة    



 

 

. للمديونية باإلضافة إلى خطابات ضمان وكفاالت متعلقة بالبنك المركزي ومؤسسات حكوميـة أخـرى             
 توسيع إجـراءات  نتمكن من خارج الميزانية وعدم توفر معلومات كافية لم  نظراً لعدم دقة سجالت البنود    

فإن تأثير هذه البنود خارج الميزانية علـى   ،إضافة إلى ذلك. تدقيقنا للتأكد من صحة وقيمة هذه األرصدة 
إن وجد، غير مؤكد وال يمكـن تحديـد          ،٢٠٠٧ كانون األول    ٣١المركزي كما في     للبنك المالية   قوائمال

 .ه في هذه المرحلةقيمت
 

أقامت جهات مختلفة دعـاوى قانونيـة فـي دول           ، المالية قوائمحول ال ) ٣١(كما هو مبين في اإليضاح         .٤
مختلفة ضد البنك المركزي لسداد ديون مستحقة على البنك المركزي ومؤسسات أخرى تابعة للحكومـة               

ئية لهذه الدعاوى القانونيـة وتأثيرهـا     إن النتيجة النها  .  مليون دينار عراقي   ٣،٧١٩,٧٦١العراقية بمبلغ   
غير مؤكدة ولم يتم تقييمها  ،إن وجد ،٢٠٠٧ كانون األول    ٣١ المالية للبنك المركزي كما في       قوائمعلى ال 

ونظراً لعدم توفر  ،لم نتلق أية تأييدات من المستشارين القانونيين للبنك المركزي      . واحتساب مخصص لها  
يع إجراءات تدقيقنا للتأكد من مدى صـحة هـذه الـدعاوى القانونيـة      توس نتمكن من معلومات كافية لم    
 . إن وجد٢٠٠٧ كانون األول ٣١ المالية كما في قوائموتأثيرها على ال

  
حول القوائم المالية، لم يقم البنك المركزي بإعداد تـسويات الحـسابات   ) ١٣( االيضاح  كما هو مبين في      .٥

نظراً لوجود ضعف في أنظمة الـضبط  . ٢٠٠٧ كانون األول   ٣١الجارية لبعض البنوك المحلية كما في       
 توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من اكتمال وصحة أرصدة بعض الحسابات           نتمكن من لم   ،والرقابة الداخلية 

قام البنك المركزي بإصـدار      . مليون دينار عراقي   ١٢,٦٠٣,٧٥٢الجارية لدى البنوك المحلية و البالغة       
ية تفرض غرامات على البنوك التي ال تقوم بتسوية وتأييد أرصـدتها مـع البنـك        تعليمات للبنوك المحل  

تعتقد إدارة البنك المركزي بأن إجراءات متابعة هذه التعليمات سـوف تـسرع             . المركزي بشكل شهري  
 .تسوية حسابات البنوك المحلية في المستقبل القريب

 
 ٣١تتضمن مطلوبات البنك المركـزي كمـا فـي     ، الماليةقوائمحول ال) ١٧(كما هو مبين في اإليضاح      .٦

 مليون دينار عراقي لم تتم تسويتها، تم تقليص هذه          ٦٠٣,٧٦٧ حسابات معلقة بقيمة     ٢٠٠٦كانون األول   
 مليون دينار عراقي وذلك بعد قيام البنك المركـزي بتحويـل معظـم هـذه                ٦٠,٤٣٨األرصدة لتصبح   

لم تقم وزارة المالية بتأييد رصـيدها       . ى البنك المركزي  األرصدة إلى الحساب الجاري لوزارة المالية لد      
 لم  نظراً لوجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية      . ٢٠٠٧األول    كانون ٣١لدى البنك المركزي كما في      

هذه الحسابات المعلقة على القوائم المالية للبنك المركـزي          أثرنتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا لتحديد       
  .٢٠٠٧األول   كانون٣١كما في 

  
 ٣١حول القوائم المالية، تتـضمن الموجـودات األخـرى كمـا فـي              ) ١٠(كما هو مبين في اإليضاح         .٧

 مليون دينار عراقي لم تتم تسويتها والتي قام البنـك           ٧٨,٧٩٨حسابات معلقة بقيمة     ٢٠٠٦األول   كانون
 مليون دينار عراقي كما     ٤,٥٠٠بإثبات مخصص لها في القوائم المالية، تم تقليص هذه األرصدة لتصبح            

 وذلك بعد قيام البنك المركزي العراقي بتحويل معظم هذه األرصـدة إلـى              ٢٠٠٧األول    كانون ٣١في  
الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي حيث يعتقد البنك المركزي بأن هذه المبـالغ تعـود                 

 ٣١الية بتأييد رصيدها لدى البنك المركزي كما في         لم تقم وزارة الم   . ملكيتها إلى وزارة المالية العراقية    
نظراً لوجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا   . ٢٠٠٧األول   كانون

 .٢٠٠٧األول   كانون٣١هذه الحسابات المعلقة على القوائم المالية للبنك المركزي كما في  أثرلتحديد 



 

 

  
 بـاالعتراف   ٢٠٠٤ المالية، قام البنك المركزي خالل عام        قوائمحول ال ) ١١(يضاح  كما هو مبين في اإل       .٨

 مليون دينار عراقي ناتجة عن سحب العملة العراقية القديمـة مـن التـداول             ١,٠٢٦,٣٢٧بخسارة تبلغ   
 يتعلق  حتى تاريخ هذا التقرير، فإن عملية تسوية استبدال العملة لم تكتمل فيما           . واستبدالها بالعملة الجديدة  

 ٣١ مليون دينار عراقي كمـا فـي   ٩٩٤,٤١٤ببعض البنوك المحلية فيما عدلت خسارة التسوية لتصبح         
. إن نتيجة التسوية وتأثيرها على القوائم المالية للبنك المركزي لم يتم تحديدها بعـد . ٢٠٠٧كانون األول  

ع إجراءات تدقيقنا للتأكد مـن    توسي نتمكن من نظراً لوجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لم          
 كما فـي     واكتمال مبلغ العملة المصدرة للتداول     صحة مبلغ الخسارة الناتجة عن استبدال العملة العراقية       

 المالية المرفقة، قامت وزارة المالية العراقية بتأييد التزامها قوائم الحقاً لتاريخ ال  .٢٠٠٧ كانون األول    ٣١
 مليار دينار عراقي يتعلق بخسارة استبدال العملـة وذلـك           ٧٠/٨٨٤بتعويض البنك المركزي عن مبلغ      

 .٢٠٠٨خالل عام 

  
بين سـجالت   )  مليون دينار عراقي   ٥,٢٠٠ما يعادل (  دوالر أمريكي    ٤,٢٧٩,٤٤٠هنالك فروقات بمبلغ       .٩

ث ، حي البنك المركزي وتأييد بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك تتعلق بإيرادات فوائد سندات الخزينة            
يظهر تأييد بنك االحتياطي الفـدرالي فـي نيويـورك أن إيـرادات فوائـد سـندات الخزينـة بلغـت                  

فيما تظهر سـجالت البنـك   )  مليون دينار عراقي  ٩٣٨,٩٨١ما يعادل   ( دوالر أمريكي    ٧٧٢,٨٢٤,٠١١
 مليـون دينـار    ٩٤٤,١٨١ما يعادل   ( دوالر أمريكي    ٧٧٧,١٠٣,٤٥١المركزي أن إيرادات الفوائد تبلغ      

 توسيع اجراءات تدقيقنا للتأكد مـن       نتمكن من لم  . لم يقم البنك المركزي بتسوية هذه الفروقات      ). اقيعر
 .٢٠٠٧األول   كانون٣١اكتمال و دقة احتساب ايرادات فوائد سندات الخزينة كما في 

  
حول القوائم المالية، تتضمن حسابات البنك المركزي حسابات ) ٣٠(كما هو مبين في االيضاح   .١٠

قبوضات والمدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق إضافة إلى بعض الحسابات المتعلقة بمذكرة الم
 المالية للبنك قوائمتم استثناء كالً من أرصدة صندوق التنمية للعراق وأرصدة مذكرة التفاهم من ال. التفاهم

 :إن الفروقات المتعلقة بهذه الحسابات هي كما يلي. المركزي

  
 مليون دينار   ١١,٨٢٣يادة لموجودات صندوق التنمية للعراق عن مطلوباته بمبلغ         فروقات بالز  •

 .عراقي تم حصرها والتخصيص لها في السنوات السابقة

 مليون دينار عراقـي     ٩,٨٢٣فروقات بالزيادة لمطلوبات مذكرة التفاهم عن الموجودات بمبلغ          •
ت الـسابقة ضـمن األربـاح       تمت معالجتها في السنوا   )  مليون دينار عراقي   ٩,٨١٠: ٢٠٠٦(

 .والخسائر
 

لم . ه بعد تحديدها على المركز المالي للبنك لم يتم        أثرنظراً لعدم وجود تسوية أصولية لهذه السجالت، فإن           
  .نتمكن من توسيع اجراءات تديقنا لتقييم نتيجة تسوية هذه السجالت

    
ارة المالية وبعض الجهات الحكوميـة  لم يتسلم البنك المركزي كشوفات حسابات األرصدة المستحقة لوز       . ١١

 مليـون  ٦,٩٥٤,٥٥٨ المالية والبالغـة   قوائمحول ال ) ١٦(والتي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح       األخرى  
 مليون دينار عراقي على التوالي ولذلك لم يتم اجراء أيـة تـسويات لهـذه                ١٧٣,٩٢٦دينار عراقي و    



 

 

 كـانون األول  ٣١تأييدات لهذه األرصدة كما فـي      لم نتسلم   . ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١الحسابات كما في    
 توسيع إجراءات تـدقيقنا     نتمكن من ونظراً لوجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لم           ،٢٠٠٧

 .٢٠٠٧ كانون األول ٣١لتأكيد اكتمال وصحة هذه األرصدة كما في 
 

كما زادت . ٢٠٠٧انون األول   ك ٣١ مليون دينار عراقي كما في       ٤,٨٠٧,٣١٨بلغت الخسائر المتراكمة      . ١٢
 كـانون   ٣١ مليون دينار عراقي كما فـي        ٤,٥١٣,٢٩٠مطلوبات البنك المركزي عن موجوداته بمبلغ       

 فـإن   حتى تاريخ اعداد هذا التقرير     المالية،   قوائمحول ال ) ٢٠(كما هو مبين في اإليضاح      . ٢٠٠٧األول  
كانـت بمبلـغ    الخـسائر المتراكمـة     ية لتغطية   المساهمة الراسمالية الوحيدة التي قامت بها وزارة المال       

 .  مليون دينار عراقي٩٩,٥٠٠

  
وهيكلية عمل إدارة المخاطر لدى البنك المركزي وضعف أنظمة الضبط والرقابـة            وظيفة  نتيجة لغياب     . ١٣

الداخلية فإن القوائم المالية المرفقة تفتقر إلى بعض اإليضاحات الواجبة وفقاً لمعايير التقـارير الماليـة                
تمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والمخـاطر          ئالدولية والمتعلقة بمخاطر اإل   

ومعيار التقارير ) ٣٢(األخرى والتي كان من الواجب إيضاحها فيما لو تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي          
 ).٧(المالية الدولية 

  
ارة فرعي البنك المركزي في البـصرة والموصـل         نظراً للظروف األمنية في العراق لم نتمكن من زي          . ١٤

 مليون دينار عراقي والنقد ١٩١,٠٢٥والبالغ  ،لمراقبة الجرد الفعلي للنقد في الصندوق بالعمالت األجنبية       
 كـانون   ٣١ مليون دينار عراقي كما فـي        ٢٣٧,٠٥٤بالدينار العراقي في خزائن هذين الفرعين والبالغ        

 .ع إجراءات تدقيقنا للتأكد من وجود ودقة هذه األرصدةلم نتمكن من توسي. ٢٠٠٧األول 

  
 المالية، قرر البنك المركزي إلغـاء االعتـراف بـبعض          قوائمحول ال ) ١٤(كما هو مبين في اإليضاح        . ١٥

حقق البنك المركزي إيراداً بمبلـغ      . األرصدة القديمة المستحقة للحكومات و البنوك األجنبية من سجالته        
هـذه  ضـمن    عراقي نتيجة لهذا اإللغاء على أن يتم إلغاء المبلـغ المتبقـي               مليون دينار  ٩,٠٤٤,٠٧٢

يعتقد البنك المركزي بأن هذه األرصدة تشكل التزاماً على وزارة المالية ضمن            . المستحقات في المستقبل  
المركزي  المالية، لم تقم وزارة المالية بتأييد إعفاء البنك قوائمحتى تاريخ إعداد ال. ديون العراق الخارجية  

 .من هذه اإللتزامات

  
 المالية، فـإن سـندات الخزينـة المـصدرة و البالغـة             قوائمحول ال ) ١٢(كما هو مبين في اإليضاح        . ١٦

في . ال يمكن تتبعها و فحص الوثائق المؤيدة لها وذلك نتيجة الحتراقها مليون دينار عراقي  ٢,٧٤٥،٦٧٥
اجراءات تدقيقنا للتأكد من وجود واكتمال وتقييم هذا        غياب تأييدات البنوك المكتتبة، لم نتمكن من توسيع         

 .٢٠٠٧ كانون األول ٣١المبلغ كما في 

  
 .٢٠٠٧لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي خالل عام   . ١٧

  
  االمتناع عن إبداء رأي

 المالية أو أي قوائم رأياً حول هذه ال    نظراً لألهمية الجوهرية لألمور التي أوردناها في الفقرات أعاله، فإننا ال نبدي           
  .من اإليضاحات حولها



 

 

  
  فقرة توضيحية

 بتـاريخ  حريقلالمركز الرئيسى للبنك المركزي في بغداد    مبنى   المالية المرفقة، تعرض     قوائمالحقا لتاريخ اعداد ال   
جة عن هذا الحريق فيما     لم يتم حصر الخسائر المالية النات     .  ولحقت به أضرار نتيجة لذلك     ٢٠٠٨ كانون الثاني    ٢٨

بعد هذه الحادثة قام البنك المركزي باجراء جرد فعلي للنقد و الذهب الموجود             . يتعلق بتدني قيمة المبنى حتى اآلن     
  .لم يتم تسجيل أية خسائر متعلقة بالموجودات النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي. في الخزائن

  
  

  إرنست ويونغ
  

   العراق–بغداد 
  ٢٠٠٨  حزيران٢٩
  
 



  المركزي العراقي البنك 
  ةـزانيـميـلا

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣١ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

  
اتإيضاح  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦   

    مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

  الموجودات     
  احتياطي الذهب  ٣    ١٩١,٩٤٣    ١٥٩,٠٧٣

  النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية  ٤    ٨,١٦١,٦٧٩    ٤,٨٥٨,٦١٨
   البنوكأرصدة لدى  ٥    ٥,٦١٥,٧٨٨    ٣٦٠,٢٩٦

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقنةسندات خزي  ٦    ٢٤,٠٠٤,٤٨٦    ٢٠,٠٣٣,٣٥٣
   وزارة الماليةأرصدة لدى  ٧    ٤,٦٨٨,٢٠١    ٥,٤٠٧,٤٧٢
 استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي  ٨    ٢,٤٨٨,٧٧٠    ٢,٩٥٠,٢٣٥

  الممتلكات والمعدات   ٩    ٢٢,٤١٧    ٢٢,٠١٤
  موجودات أخرى  ١٠    ١١,٨٩٦    ٨,٦٧٠

 الموجودات موعمج   ٤٥,١٤٥,١٨٠  ٣٣,٧٩٩,٧٣١
      
 المطلوبات والعجز      
 المطلوبات      

 النقد المصدر للتداول ١١    ١٥,٦٣٢,٢٢٥    ١١,٩١٦,٥٥٥
  سندات الخزينة المصدرة  ١٢    ٢,٧٤٥,٦٧٥    ١,٦٣٢,٣٠٠
 ودائع البنوك المحلية  ١٣    ١٨,٦١٣,٧٨٥    ١١,١٤٨,٨٥١
 أجنبية  وبنوكمستحقات حكومات  ١٤    ٢,٥٣٢,٥٨٢    ١٢,٤٩٨,١٠٢
  صندوق النقد الدولي أرصدة ١٥    ٢,١٠١,٥٩٥    ٢,٧٥٦,٥٢٩
  مؤسسات حكومية  أرصدة ١٦    ٧,٧٤٣,١١٤    ٦,٣٠٤,٧٦٨
  مطلوبات أخرى ١٧    ٢٨٩,٤٩٤    ٧٣١,٨١٢

٤٩,٦٥٨,٤٧٠  ٤٦,٩٨٨,٩١٧     
  العجز      

  رأس المال  ١٨    ١٠٠,٠٠٠    ٥٠٠
  احتياطي عام ١٩   ٢,١٠٠    ٢,١٠٠

  احتياطي إعادة تقييم الذهب ١٩   ١٩١,٩٢٨    ١٥٩,٠٥٩
  الخسائر المتراكمة  ٢٠   (٤,٨٠٧,٣١٨)    )١٣,٣٥٠,٨٤٥(
)(٤,٥١٣,٢٩٠)  )١٣,١٨٩,١٨٦     

   المطلوبات والعجز مجموع   ٤٥,١٤٥,١٨٠  ٣٣,٧٩٩,٧٣١
       

 
  



  البنك المركزي العراقي 
   الدخل قائمة

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
 

 اليةم المئ من القوااً جزء٣١ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
   اتإيضاح  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦

      مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي
  اإليرادات           

   فوائد دائنة  ٢١    ١,٤٥٩,١٥٨    ١,٠٩١,٦٧٦
  فوائد مدينة   ٢٢    (١,٣٧٧,٧٢٨)    )٤٦٢,٣٠٧(

  صافي إيرادات الفوائد       ٨١,٤٣٠    ٦٢٩,٣٦٩
  العموالتالرسوم وصافي إيرادات   ٢٣    ٤٥٤,٩٤٢    ١٥٧,٩٧٦
  ربح إعادة  تقييم الذهب   ١٩    ٣٢,٨٦٩    ١٦,١٧٢
  إيرادات أخرى       ١٥,٩٣٥    ٦٣,٢٣٤

٥٨٥,١٧٦    ٨٦٦,٧٥١        
  المصروفات           

  نفقات الموظفين      ٨,٩١٥    ١٢,٢٥٥
  استهالكات      ٦٥٣    ٣٩٧

  خسارة تحويل العمالت األجنبية       ١,٠٦٥,٠٣٤    ٦٧٧,٢٥٥
   والعموميةةاإلداري المصاريف      ٢٢,٩٥٧    ١٠٣,٥٧٩
  ودائع مشطوبة لدى بنوك أجنبية    ٥    ٣٨    ٥٦,١١٤

  رداد مخصصاتاست  ٢٤    (٤٤,٧٤٥)    )١٤١,٤٣٥(
١,٠٥٢,٨٥٢    ٧٠٨,١٥٦        

  إلغاء االعتراف بأرصدة مستحقة لدائنين خارجيين  ١٤    ٩,٠٤٤,٠٧٢    -
  لسنةاربح صافي       ٨,٥٧٦,٣٩٦   ١٥٨,٥٨٦

          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  البنك المركزي العراقي 
  العجز التغيرات في قائمة

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣١ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
  

 المجمــــوع
  
 

 خســـائر

 ـراكمةمتــ

  إعادةاحتياطي
 تقييم الذهب

 
 احتياطي

 عـــام
 

  
 إيضاحات رأس المال

 

  مليـــون
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

  مليـــون
 دينار عراقي

مليـــون  
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

 
 

(١٣,١٨٩,١٨٦) 
 

(١٣,٣٥٠,٨٤٥)  ١٥٩,٠٥٩ 
 

٥٠٠ ٢,١٠٠ 

 

 

 كانون ٣١ في كماالرصيد 
 ٢٠٠٦ الثاني

٨,٥٧٦,٣٩٦  ٨,٥٧٦,٣٩٦ -  - - 
 

 ربح السنة 

-   
(٣٢,٨٦٩) ٣٢,٨٦٩ 

 - -  
١٩ 

  اعادة تقييم الذهباحتياطي
 للسنة

٩٩,٥٠٠ 
 

   
  الزيادة في رأس المال ١٨   ٩٩,٥٠٠  - 

(٤,٥١٣,٢٩٠) 
 

(٤,٨٠٧,٣١٨) ١٩١,٩٢٨ 
 

٢،١٠٠ 
١٠٠,٠٠

٠ 

 

 

 ولاأل كانون ٣١الرصيد في 
٢٠٠٧  

(١٣,٣٤٧,٧٧٢)   (١٣,٤٩٣,٢٥٩) ٥٠٠  ٢,١٠٠   ١٤٢,٨٨٧  
 

 
كانون الثاني  ١الرصيد كما في 

٢٠٠٦  
١٥٨,٥٨٦  

 
١٥٨,٥٨٦ -   -  -  

  ربح السنة   

-   
(١٦,١٧٢) ١٦,١٧٢  

 -  -  

 

١٩ 
عادة تقييم الذهب إ احتياطي
  للسنة

(١٣,١٨٩,١٨٦)  
 

(١٣,٣٥٠,٨٤٥) ١٥٩,٠٥٩  
 

٥٠٠  ٢،١٠٠  

 

 كانون ٣١الرصيد كما في   
  ٢٠٠٦االول 

  
  
  

 
  
  

  
  



  البنك المركزي العراقي 
  قائمة التدفق النقدي

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهيه في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣١ رقم إلى ١من رقم تعتبر اإليضاحات 
 

  إيضاحات ٢٠٠٧   ٢٠٠٦

   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

 األنشطة التشغلية     
  للسنةصافي الربح   ٨,٥٧٦,٣٩٦  ١٥٨,٥٨٦

 :تعديالت     

  ونين خارجيأثر إلغاء االعتراف بأرصدة دائن ١٤  (٩,٠٤٤,٠٧٢)  
 اتاستهالك   ٦٥٣  ٣٩٧

)١٦,١٧١(   احتياطي إعادة تقييم الذهب   (٣٢,٨٦٩)  
 بة في البنوك األجنبيةالودائع المشطو   ٣٨  ٥٦،١١٤

)٣٤٨،٤٢٧(  استرداد مخصصات   (٩٨,٤١٢)  

)١٤٩,٥٠١(  الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   (٥٩٨,٢٦٦)  
 تغير في الموجودات والمطلوباتال     

 بنوكأرصدة لدى ال   (٥,٢٣١,٤١٥)  ٥٨٣,٩٠٢

)١,٤٩٧,٦١٠(   أجنبية وبنوكحكومات أرصدة   (٩٢١,٤٤٨)  

)١٣,٥٨٢(   وزارة الماليةأرصدة لدى   ٧١٩,٢٧١  

 موجودات أخرى   ٧١,٠٧٠  ٧١,١٣٩

)٨٨,٨٠٧(  مطلوبات أخرى   (٤٤٢,٣١٨)  

 محليةالبنوك الودائع    ٧,٤٦٤,٩٣٤  ٤,٣٣٥,٤٧٣

 النقد المصدر للتداول   ٣,٧١٥,٦٧٠  ١,٦٦٠,٠٤٤

)١٦٢,٢٩٦(  ق النقد الدولي صندوأرصدة   (٦٥٤,٩٣٤)  

 مؤسسات حكوميةأرصدة    ١,٤٣٨,٣٤٦  ٢,٠٧٧,٦٤١

 التدفق النقدي من األنشطة التشغيليةصافي    ٥,٥٦٠,٩١٠  ٦,٨١٦,٤٠٣

 األنشطة االستثمارية     

)٩,١٣٦,٥٧٤(  شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   (٣,٩٧١,١٣٣)  

 الت األجنبية لدى صندوق النقد الدولياستثمارات العم   ٥٠١,٤٦٥  ١٧٤,٠٢٧

)١,٤٣٦(  معدات وشراء ممتلكات   (١,٠٥٦)  

)٨,٩٦٣,٩٨٣(   المستخدم في األنشطة االستثماريةالتدفق النقديصافي    (٣,٤٧٠,٧٢٤)  
 األنشطة التمويلية     

 سندات خزينة مصدرة   ١,١١٣,٣٧٥  ١,٦٣٢,٣٠٠

 رأس المال   ٩٩,٥٠٠  -

   من األنشطة التمويلية النقديصافي التدفق   ١,٢١٢,٨٧٥  ١,٦٣٢,٣٠٠
)٥١٥,٢٨٠(  في النقد وما في حكمة )النقص(الزيادة صافي    ٣,٣٠٣,٠٦١  

 النقد وما في حكمة في بداية السنة   ٤,٨٥٨,٦١٨  ٥,٣٧٣,٨٩٨

 النقد وما في حكمة، في نهاية السنة ٤  ٨,١٦١,٦٧٩  ٤,٨٥٨,٦١٨
 



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١ 

 األنشطة .١
) ٤٣(بموجب قانون البنك المركزي المعدل رقم ) مؤسسة حكومية( المركزي العراقي تأسس البنك  

 الصادر ٢٠٠٤ لسنة ٥٦ويقوم بأداء أنشطته بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم . ١٩٤٧لسنة 
  .من سلطة االئتالف المؤقتة

  
ر المحلية والمحافظة على إن األهداف األساسية للبنك المركزي العراقي هي تحقيق استقرار األسعا  

وبناء على هذه األهداف يعمل البنك المركزي . استقرارها، وتطوير نظام مالي سوقي مستقر وتنافسي
  .لتشجيع التنمية المستدامة واستثمار الموارد والنمو في العراق

  
رسها لتحقيق وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي تشتمل األنشطة الرئيسية للبنك المركزي والتي يما  

  :أهدافه على ما يلي
  

  .بما في ذلك سياسة سعر الصرف ،وضع وتنفيذ سياسة نقدية  - أ 
عدا عن األرصدة العاملة الخاصة  ،حفظ وإدارة جميع االحتياطيات األجنبية والعراقية الرسمية  -ب 

 .بالحكومة العراقية

 .حفظ الذهب وإدارة احتياطيات الذهب الخاصة بالحكومة العراقية  -ج 

 .مات السيولة للبنوكتوفير خد  -د 
 .إصدار وإدارة العملة العراقية  -ه 

 .إنشاء ومراقبة وتطوير نظم مدفوعات سليمة وفعالة  -و 

  .إصدار التراخيص أو التصاريح للبنوك وتنظيم عمل البنوك واإلشراف عليها  - ز 
  

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي في بغداد وله أربعة فروع في كل من البصرة والموصل وأربيل   
 ،ال يمتلك البنك المركزي سيطرة على الشؤون المالية واإلدارية لفرعي أربيل والسليمانية. لسليمانيةوا

حيث أن هذين الفرعين يتبعان تقنياً للبنك المركزي ويتبعان في كافة األمور األخرى لحكومة كردستان 
  .األقليمية ويتم تمويلهما من قبل هذه الحكومة

  
إن . مركزي إطالع على السجالت المحاسبية لفرعيه في أربيل والسليمانيةنتيجة لذلك ليس للبنك ال  

وليس لدى البنك المركزي . البيانات المالية المرفقة ال تتضمن البيانات المالية لفرعي أربيل والسليمانية
كزي كما أية معلومات لتقييم أهمية البيانات المالية للفرعين وتأثيرهما على البيانات المالية للبنك المر

  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١في 
  
  
   



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

٢ 

 السياسات المحاسبية  .٢
  

  المالية القوائمأسس إعداد  ٢,١
   .باستثناء الذهب الذي تم قياسه حسب القيمة العادلة التكلفة التاريخية  وفقا لمبدأالماليةالقوائم عداد تم إ
  

 ،ملة المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالماليةالذي يمثل الع يتم عرض البيانات المالية بالدينار العراقي
ويتم تدوير كافة المبالغ في البيانات المالية إلى أقرب مليون دينار عراقي باستثناء ما يشار إليه ضمن البيانات 

  .المالية
 

 التقيد بالنظم و التعليمات ٢,١,١
  :مالية الدولية، باستثناء األمور الرئيسية التاليةلقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير ال

  
  .إن البيانات المالية للبنك المركزي العراقي ال تتضمن البيانات المالية لفرعي السليمانية وأربيل -
ومخاطر العمالت  ،البيانات المالية ال تتضمن بعض اإلفصاحات المتعلقة بمخاطر السيولة -

لمخاطر األخرى التي يجب اإلفصاح عنها في البيانات المالية ومخاطر أسعار الفائدة وا ،األجنبية
 .٣٢حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

ال تتضمن البيانات المالية بعض االفصاحات المتعلقة باألدوات المالية والتي تتطلب االفصاح  -
فصاحات تمكن مستخدم ويتطلب هذا المعيار ا). ٧(عنها وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .القوائم المالية من تقييم جوهرية األدوات المالية وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه األدوات
األرصدة المستحقة للحكومات والبنوك األجنبية مدرجة بالكلفة حيث ال يمكن قياس قيمة هذه  -

 معيار المحاسبة الدولي رقم األرصدة بصورة موثوقة باستخدام مبدأ الفائدة الفعلية حسب متطلبات
٣٩.  

 
 التقديرات المحاسبية الهامة ٢,٢

 القيام بتقديرات واجتهادات تـؤثر      بنكن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال          إ
ديرات كما أن هذه التق    . المحتمل أن تطرأ  في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات         

فيما يلـي   . واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة           
  :أهم هذه التقديرات

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية ٢,٣

ـ السعار  األ عن طريق   توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ الميزانية        في حال عدم   ة معلن
باستخدام نماذج التسعير حيث يـتم الحـصول    العادلة ةقيمال المالية يتم تقدير   األدواتلبعض  او التداول النشط    

 التقـدير   درجة مـن على المعلومات من مالحظة السوق ، في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب          
  .واالجتهاد
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  تدني قيمة القروض و السلف ٢,٣,١

الحاجة إلى تسجيل مخصص تـدفي       وتقدير   عند اصدار البيانات المالية   جعة القروض والسلف    يقوم البنك بمرا  
ـ مبإن هذه التقديرات .   قائمة الدخل بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية    في ة ني

التيقن وأن النتائج الفعلية قد على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم           بشكل رئيسي   
   .تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل

  
مخـصص  باثبات  باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك              

رة والتي تكون مخاطر تعثرها أكبر مما كانت عليـه وقـت    للفروض والسلف غير المتعثالنخفاض القيمةعام  
  .انشائها

  
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٢,٤

  
  :فيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية

  
   تحويل العملة األجنبية ٢,٤,١

   ، المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالماليةالذي يمثل العملة يتم عرض البيانات المالية بالدينار العراقي
 

يتم تحويل . يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في وقت إجراء المعامالت
 في ةأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار العراقي بأسعار الصرف السائد

  .الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخلخسائرالرباح وويتم تسجيل األة تاريخ الميزاني
  

  الذهب ٢,٤,٢
 يحتفظ. ٢٠٠٧ول أل كانون ا٣١ سوق لندن للذهب كما في فيغالق إل سعر اأساسالذهب على تم اظهار

  .الستبعادهحالي في الوقت الال يوجد نية  األجنبي وحتياطياالدارة إ بالذهب كجزء من البنك المركزي
  

 االفصاح عنيتم .  الدخلقائمةفي بسعر السوق عادة تقييم الذهب إ ناتجة عن أو خسائر رباحأيتم إظهار أية 
  .العجزقائمة التغيير في ضمن  بند منفصلعادة التقييم في إ  الربح المتراكم مناحتياطي
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   األعتراف والقياس–األدوات المالية  ٢,٤,٣
  

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات §
إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق تكون لها قيم ثابتة أو يمكن تحديدها وتكون 

تدرج هذه االستثمارات . ذات تاريخ استحقاق محدد تتجه نية االدارة إلى االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  ..ناقصاً مخصص انخفاض القيمة ،م مبدأ الفائدة الفعليةبالتكلفة المطفأة باستخدا

  

 الموجودات المالية المتاحة للبيع §
 متاحة للبيع أو أنها يتم تصنيفها كاستثماراتالموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية التي 

تاريخ ستثمارات محتفظ بهاحتى ا أو ليست مصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع أدوات حقوق الملكية وأدوات دين . االستحقاق، أو قروض وذمم مدينة

  .أخرى
بعد االثبات األولي، يتم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة إال عند عدم التمكن من تحديد القيمة 

يتم إدراج تغيرات القيمة . ثوقة، وفي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة ناقصاً التدني في القيمةالعادلة بصورة مو
العادلة التي ال تكون جزءاً من عقد تحوط كبند منفصل ضمن حقوق حكومة العراق إلى أن يتم شطب االستثمار 

ه يتم تحويل مجموع الربح أو وفي حالة شطب االستثمار أو انخفاض. أو يثبت أن قيمة االستثمار قد انخفضت
  .الخسارة المبين سابقاً كمجموع التغيرات في القيمة العادلة ضمن العجز إلى بيان الدخل

  

 ية والقروض والسلفيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفاإل §
مدفوعات ثابتة ية والقروض والسلف هي موجودات مالية ذات يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفإن اإل

غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متاحة للبيع او للمتاجرة و ا تاريخ استحقاق ثابتومحددة وله
ية يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفيتم تقييم اإل. من خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة او موجودات مالية 

 أية مخصصات لتدني القيمة لبعد تنزيوالقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة 
 يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند الفوائد الدائنة في قائمة الدخل، كما يتم .المستقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها

  .ة ضمن قائمة الدخلمصروف مخصص الخسائر االئتمانياالعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند 
  

  سندات الخزينة المصدرة  §
سندات الخزينة المصدرة مبدئياً بالقيمة العادلة للمطلوبات في تاريخ اإلصدار وتشمل التكاليف  يتم تسجيل

  .المباشرة المتعلقة باالصدار
. بعد االثبات األولي، يتم تقييم سندات الخزينة المصدرة بالتكلفة المطفأة باستخدام مبدأ الفائدة الفعلية  

العتبار أي خصم أو عالوة إصدار والتكاليف التي تشكل جزءاً من تحتسب التكلفة المطفأة بعد أن يؤخذ في ا
  .سعر الفائدة الفعلي
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 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ٢,٤,٤
 
 الموجودات المالية §

 :ماعند) أو جزء من األصل(يقوم البنك بإلغاء االعتراف باألصل المالي 

 ية من األصل المالي؛ أوتنتهي مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقد §

احتفظ البنك المالي، أو في حال صل لأل البنك بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية يقوم §
بالحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي لكنه تحمل التزاماً بدفع التدفقات النقدية 

 .للمستلمين

 البنك بنقل جميع مخاطر مملكية األصل المالي، أو إذا لم يق ئدعواوقيام البنك بنقل جميع مخاطر  §
 .ملكية األصل المالي بشكل جوهري ولكن لم يحتفظ بالسيطرة على األصل

حتفظ املكية األصل بشكل جوهري ولكنه  عوائدوإذا لم يقم البنك بنقل أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر 
 في مشاركته المستمرة بحدودراف باألصل المنقول إلى بالسيطرة على األصل المنقول، فإنه يستمر باإلعت

  البنكمدى تعرضب تقاس للبنك )والتي تأخذ شكل الضمان (إن المشاركة المستمرة. التحكم باألصل
عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون . للتغيرات في قيمة األصل المنقول
 مبلغ األصل أو الحد األعلى للمقابل المستلم الذي قد يطلب من البنك مدى المشاركة المستمرة للبنك هو

  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان("تسديده 
 
 المالية المطلوبات §

عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر . يتم استبعاد اإللتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته
لتعديل على أنه انقضاء لإللتزام المالي األصلي واعتراف بإلتزام مالي جديد هذا ا اعتباروبشروط مختلفة، يتم 

  .ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل
  
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية ٢,٤,٥
انخفاض  قيمة األصل المـالي أو        على   دليل موضوعي   بتقييم ما إذا كان هناك      الميزانية  تاريخ  في البنكيقوم  
تنخفض قيمة األصل المالي او مجموعة األصول الماليـة إذا كـان هنـاك دليـل                . عة األصول المالية  مجمو

التي وقعت بعد اإلعتراف األولـي  ) خسارة(موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث       
 المـالي أو مجموعـة   أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقـدرة لألصـل        باألصل  ويكون لحدث الخسارة    

المقتـرض او   علـى أن    تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل      .األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية     
  أو إخالل وتقصير في دفع الفائدة أو المبلـغ األصـلي   أو  ،مجموعة المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة     

 انخفاض قابل للقياس    وجود إلى   المعلومات المتوفرة   ارة  إش الهيكلة أو    احتمال كبير لإلفالس أو إعادة    مواجهة  
الدفعات المؤجلة أو الظروف االقتـصادية التـي        الزيادة الحادة في    في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل       

 .تعثر السداد يزداد معها احتمال
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 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية و قروض و سلف العمالء §

صدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وقروض و سلف العمالء المسجلة بالتكلفة المطفأة، يقـوم  بالنسبة لألر 
البنك أوالً بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر               

قام إذا  . تعتبر هامة بشكل منفرد      هامة بشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماعي بالنسبة لألصول المالية التي ال           
كـان  قيمة ألصل مالي تم تقييمه  بشكل منفرد، سواء     العدم وجود دليل موضوعي على انخفاض       البنك بتقدير   

متـشابهة لمخـاطر    صفاتبتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات   البنك  أم ال، يقوم    ذو أهمية   
ال تُشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل منفرد النخفـاض          . ض القيمة النخفا مجمعقيمهم بشكل   يتم تُ االئتمان و 

األصـول التـي تـم تقييمهـا     القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر إنخفاض القيمة الخاصة بها فـي         
  . النخفاض القيمة بشكل مجمع

ـ         حدوث  دليل موضوعي على     وجودفي حال    رق بـين المبلـغ     خسارة ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الف
باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لـم    (المسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة         

 لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلـغ     القيمة الدفترية يتم تخفيض    ) .تتحقق بعد 
 بتسجيل الفوائد المستحقة على قيمة األصل المتناقصة المثبتـة فـي             يستمر البنك  .قائمة الدخل  ضمنالخسارة  

  .السجالت بطريقة معدل الفائدة الفعلي
  

يتم اطفاء قيمة القرض باالضافة إلى قيمة المخصص المتعلق به وذلك عند وجود دليل موضوعي على عـدم                  
فـي حالـة   . ملكيتها لصالح البنـك إمكانية استرداد قيمة األصل، اضافة إلى استحقاق جميع الضمانات أو نقل   

زيادة أو انخفاض القيمة التقديرية لخسارة االنخفاض في السنوات الالحقة نتيجة ألي سبب، يـتم تخفـيض أو                
في حالة قيام البنك بتحصيل أي     . زيادة خسائر االنخفاض و ذلك عن طريق تعديل حساب مخصص االنخفاض          

  . تسجيل عملية االسترداد ضمن قائمة الدخلمن المبالغ التي تم التخصيص لها مسبقاً يتم
  

إذا كـان   . دة الفعلـي األصـلي    يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائ          
. للقرض سعر فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحالي                

  من خـالل    لألصل المالي المضمون بالرهن    يمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة     عكس حساب الق  يتم  
  .يمكن أن تنتج عن الرهن مطروحاً منها تكاليف الحصول على الضمان اإلضافي وبيعهالتدفقات النقدية التي 

على (االئتمان مخاطر  في األصول المالية المتشابهة تجميعولغرض التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم 
أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع 

  ).الضمان اإلضافي ووضع استحقاق الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة

م تقييمها بشكل جماعي على أساس يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي يت
تاريخ  يتم تعديل. . لألصول التي لها خصائص مخاطر ائتمان متشابهة لتلك التي في المجموعةالخبرة 

لعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثرعلى الفترة التي يستند المتاحة الحالية المعلومات الخسائر على أساس 
ت التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية، وتنسجم مع التغيرات في وتعكس تقديرا. إليها تاريخ الخسائر
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مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو أسعار (  ذات العالقة من فترة إلى أخرى المعلومات الحالية المنظورة 
تتم ). تهاالممتلكات أو أسعار السلع أو العوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهمي

مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل االختالفات 
  .بين تقديرات الخسائر وتجارب الخسارة الفعلية

 
 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالموجودات المالية  §

لتحديد مدى توافر دليل موضوعي معقول على وجود  بعمل تقييم إفرادي يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية
في حالة توفر دليل منطقي على وجود خسارة انخفاض يتم االعتراف بمبلغ الخسارة على . خسائر انخفاض

يتم تنزيل . أساس الفرق بين قيمة األصل الدفترية و القيمة التقديرية الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
عند زيادة أو انخفاض . ة الدفترية لألصل في السجالت و يتم تسجيل الخسارة في قائمة الدخلتخفيض القيم

القيمة التقديرية لخسائر االنخفاض في السنوات الالحقة نتيجة ألي سبب يتم تخفيض أو زيادة خسائر 
  .االنخفاض وذلك عن طريق تعديل حساب خسائر انخفاض الموجودات المالية

  
 ية المتاحة للبيعالموجودات المال §

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات فييقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقييم 
في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة، يتم إلغاء الخسارة التراكمية التي تم . المالية المتاحة للبيع

  . الملكية ويتم االعتراف بها في قائمة الدخلاالعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية من حقوق

الستثمار في أداة حقوق ملكية من خالل قائمة الدخل، ويتم االعتراف االيتم عكس خسائر إنخفاض القيمة 
  . للبنكحقوق الملكيةضمن بالزيادة في قيمتها العادلة 

نخفاض القيمة بناء على نفس المعايير بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، يتم تقييم ا
إذا زادت القيمة العادلة ألداة دين، في أي فترة الحقة، . المتبعة في الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة ألي حدث وكان من الممكن ربط الزيادة بشكل موضوعي 
  .ة انخفاض القيمة في قائمة الدخلالدخل، يتم عكس خسار

  
 

  التقاص ٢,٤,٧
 

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية و المطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في الميزانية فقط عندما 
في المطلوبات تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية لتتوفر الحقوق القانونية الملزمة 

  .تنفس الوق
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٨ 

  تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف٢,٤,٨
  

 و من الممكن    يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى البنك              
 :، فيما يلي المقاييس المتبعة لإلعتراف باإليرادقياسها بشكل معقول

  
  الفوائد الدائنة و المدينة §

الفوائد  تحققألدوات المالية المقيمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تتقاضى فائدة ، يتم اب فيما يتعلق
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية والتي تمثل النسبة الفعلية للنقد الذي سوف يتم استالمه الدائنة والمدينة 

  .خالال العمر االفتراضي لألداة المالية

جعة تقديراته الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات أو إذا قام البنك بمرا
ويعيد البنك حساب المبلغ المسجل من خالل . المطلوبات المالية ليعكس التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والمعدلة

 الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة
عندما يتم تخفيض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول . االعتراف بالتعديل على أنه دخل أو مصروف

المالية المشابهة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة، يتم االعتراف بدخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي 
  .دلةعلى القيمة المسجلة المع

  
  العموالت الدائنة §

 
كإيراد على أساس ها بالعموالت الدائنة المتحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة ويتم االعتراف 

  . تتضمن هذه العموالت ايرادات العموالت وإدارة الموجودات وايرادات عموالت االستشارات.الزمنية الفترات
  

 مهالنقد وما في حك ٢,٤,٩
 
 البنكتضمن النقد واألرصدة لدى تنقد النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة اشهر، ل الثمي

 ودائع المصارف والمؤسسات المالية التي بعد تنزيلالمركزي واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية 
  . واألرصدة المقيدةأشهرتستحق خالل مدة ثالثة 

  
 ريع قيد التنفيذممتلكات ومعدات ومشا ٢,٤,١٠

 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني فـي قيمتهـا، ويـتم اسـتهالك                  

عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر          ) باستثناء األراضي (الممتلكات والمعدات   
 :لتاليةاإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية ا
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٩ 

  سنة٢٠       المباني §

  سنوات٥      وسائط النقل §

 سنوات ٥ إلى ٣من     المفروشات و التجهيزات §

  
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض 

  .خلقيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الد
  

يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف 
  .عن التقديرات المعدة سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات

  
ندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او ع

  .او من التخلص منها
  

 انخفاض قيم الموجودات غير المالية ٢,٤,١١
 

 وفي حالة   بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمة األصل          القوائم المالية   يقوم البنك في تاريخ     
يقوم البنك بتقدير قيمـة األصـل القابلـة        . ، يقوم البنك بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل        أي مؤشر  وجود

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتـراف بانخفـاض                 . لالسترداد
  .القيمة القابلة لالسترداد تساويقيمة األصل حتى 

 فـي  بهـا تـم االعتـراف   على أن خسارة انخفاض  ئلدال هناكما إذا كانت  فيم تقييم   في تاريخ كل ميزانية يت    
أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة،         موجودةالشهرة لم تعد    أن   باستثناء معينألصل  السنوات السابقة   

  .يقوم البنك بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل
 بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المـستخدمة لتحديـد    يجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف    

مبلغ األصل القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في انخفاض القيمة، وإذا كانت الحالة كـذلك يجـب                  
  .لألصل إلى مبلغه القابل لإلسترداد المسجلزيادة المبلغ 

 
 المخصصات ٢,٤,١٢

 
وأن  ةث سابق احدأناتج عن    )فعليقانوني أو   ( التزام حالي    ما يكون على البنك   دالمخصصات عن ب االعترافيتم  

  .تسديد هذا االلتزام محتمل ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه
 

   حسابات مدارة لصالح الغير ٢,٤,١٣
 .تعتبر ضمن موجودات البنك في الميزانية الوالموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة و تمثل 
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١٠ 

  مصدرةالعملة ال ٢,٤,١٤
 في العراق بموجب  قانونيةكعملية النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة يةالورق  العملةاتجاهالبنك  يلتزم

المصدرة التي يتم األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية . سميةاأل بالقيمة ٢٠٠٤قانون البنك المركزي لسنة 
غير مصدرة أو مسكوكات معدنية  عملة ورقية أي. لعملة المصدرة البنك يتم تخفيضها من رصيد اإلى إعادتها

 تكلفة طباعة العملة الورقية وسك . في البيانات الماليةإظهارها محتفظ بها في خزائن البنك ال يتم تم إعادتها
  .يتم تسجيلها في قائمة الدخل عند حدوثهاالمسكوكات 

  
   البنوك المحليةحتياطاتاودائع و ٢,٤,١٥

  .بعد تنزيل المبالغ المعاد دفعهابالكلفة،  حتياطات البنوك المحليةائع ووداتظهر 

  
  األجنبيةوالبنوك حكومات الأرصدة  ٢,٤,١٦

ال يمكن ، حيث أنه ها دفع المعاد المبالغبعد تنزيلبالكلفة أجنبية وبنوك  حكومات إلىالمبالغ المستحقة  تظهر
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ما في ة المطفأة كالتكلفب قياسها بطريقة يعتمد عليها
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١١ 

 الذهب  احتياطي ٣
 

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

  احتياطي الذهب في خزينة البنك المركزي ١٣٩,٦٤٦  ١١٥,٧٣٣
 احتياطي الذهب لدى بنك التسويات الدولي ٥٢,٠٣٦  ٤٣,١٢٤

 مسكوكات ذهبية في خزينة  البنك المركزي  ٢٦١  ٢١٦

١٩١,٩٤٣  ١٥٩,٠٧٣  

 
  البنوك المركزية لدىرصدة أنقد و ٤

 
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 الصندوقنقد في  ١,٦٥٧,٢١٥  ٣,٩٠٦,٣١٠
 حساب جاري لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك  ٢٨٨  ٢٦٩

 الفدرالي في نيويورك لدى بنك االحتياطي لليلة واحدةودائع  ٦,٠٦٠,٩٩٣  ٩٥٢,٠٣٩
  المركزياالمارات العربية المتحدة حساب جاري لدى بنك   ٤٤٣,١٨٣    -

٨,١٦١,٦٧٩    ٤,٨٥٨,٦١٨    
 
 
 أرصدة لدى البنوك ٥

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

 مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أرصدة لدى بنوك محلية ١٥,٦٤٣  ٢٠,٥٦٦

 بية  بنوك أجنلدىحسابات جارية  ٦٧٢,٦٧٣  ٥١,٩٢٥

 لدى بنوك اجنبية ألجلودائع  ٤,٩٣٦,٣٤١  ٢٩٠,٢٢٦

  لدى بنوك أجنبيةمتقادمةودائع مجمدة  ١,٩٨٢,١٥٤  ٢,٠١٧,٤٣٦

٧,٦٠٦,٨١١  ٢,٣٨٠,١٥٣  

 لدى بنوك محلية   االرصدةمخصص تدني  (٨,٨٧١)  )١٩,٧٦٦(

 جنبية أبنوك لدى  االرصدةمخصص خسائر تدني  (١,٩٨٢,١٥٢)  )٢,٠٠٠,٠٩١(

٥,٦١٥,٧٨٨  ٣٦٠,٢٩٦  
  
  
 والذي يلزم جميع الدول األعضاء التي يوجد ٢٠٠٣ لسنة ١٤٨٣أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم  

لديها أموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية الخاصة بالحكومة العراقية السابقة أو 
 بأن تقوم ٢٠٠٣ أيار ٢٢مية الواقعة خارج العراق كما في الخاصة بهيئاتها أو مؤسساتها أو وكاالتها الحكو
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بتجميد هذه األموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية وأن تحولها فوراً إلى صندوق 
التنمية للعراق، ما لم تكن هذه األرصدة أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية نفسها 

  رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيميموضوعاً ل
 

 مليون دينار ٣٨ بمبلغ أجنبية لدى بنوك أرصدةبشطب  البنك المركزي العراقيقام  ،٢٠٠٧عام خالل 
  .)دينار عراقيمليون  ٥٦,١١٤: ٢٠٠٦(عراقي 

  
  

الزمة  من وزارة المالية اتخاذ اإلجراءات ال٢٠٠٥ تشرين الثاني ٢٢ بتاريخ طلب مجلس الوزراء العراقي
إلعادة جميع أرصدة البنك المركزي لدى البنوك األجنبية التي تم تحويلها إلى صندوق التنمية للعراق بموجب 

حتى تاريخ إصدار البيانات المالية لم تقم وزارة المالية بتأييد . ٢٠٠٣ لسنة ١٤٨٣قرار مجلس األمن الدولي 
 مليون دينار ٤٤٠,٤٣٧ إلى البنك المركزي والبالغة المبالغ التي قد يتم إعادتها من صندوق التنمية للعراق

  ). مليون دوالر أمريكي٣٣٢ما يعادل ( عراقي 
  
  

نتيجة لعدم توفر المعلومات الكافية لم يقم البنك المركزي بإعداد كشوفات التسوية الخاصة ببعض الودائع 
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١المجمدة والمتقادمة لدى البنوك األجنبية كما في 

  
  
   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقت خزينةسندا ٦
  

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 القيمة االسمية  ٢٤,٢٢٤,٦٧٠  ٢٠,٢٦٩,٣٢٠
 خصم غير مطفأ (٢٢٠,١٨٤)  )٢٣٥,٩٦٧(

٢٤,٠٠٤,٤٨٦  ٢٠,٠٣٣,٣٥٣  

  
تحدة األمريكية ويتم شراؤها عن طريق سندات الخزينة هي أدوات دين مصدرة من قبل خزينة الواليات الم

 يوم وحتى ١٣لسندات الخزينة مواعيد استحقاق أصلية تتراوح ما بين . بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
 يوم، يتم شراء سندات الخزينة بخصم من القيمة االسمية وال يتم دفع أي فائدة على القيمة االسمية قبل ١٨٢

ئدة هي الفرق بين سعر شراء السند والمبلغ المسدد عند االستحقاق أو البيع قبل إن الفا.  تاريخ االستحقاق
  .تتجه نية إدارة البنك المركزي إلى االحتفاظ بجميع سندات الخزينة حتى تاريخ االستحقاق. االستحقاق

  
وائم  حول الق)٢١(فوائد سندات الخزينة التي استحقت خالل العام تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم   
  .المالية
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١٣ 

  وزارة الماليةمن مستحقات  ٧
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

  وزارة المالية أرصدة لدى ٤,٦٧٤,٧٠٤  ٥,٣٩٣,٨٩٠
 فوائدلمستحقة  ١٣,٤٩٧  ١٣,٥٨٢

٤,٦٨٨,٢٠١  ٥,٤٠٧,٤٧٢  

  
 لسداد رصيد ٢٠٠٦ شباط ٢١بتاريخ تم توقيع اتفاقية إعادة جدولة بين البنك المركزي ووزارة المالية 

يتم سداد . ٢٠٠٥ كانون األول ٣١ مليون دينار عراقي للبنك المركزي كما في ٥,٣٩٣,٨٩٠مستحق بمبلغ 
وبفائدة سنوية .  مليون دينار عراقي لكل قسط١٧٩,٧٩٦ قسط ربع سنوي متساوي بقيمة ٣٠المبلغ على 

  .٢٠٠٦ آذار ٣١ل بتاريخ ٪ على الرصيد القائم استحق القسط األو٥مقدارها 
  

يتم تمويل األقساط من قبل وزارة المالية من خالل إصدار سندات خزينة مدتها سنة كل ثالثة أشهر وتحمل 
  .  من خالل المزاداتلبنك المركزي بيعها للبنوك المحليةل يمكن٪ والتي ٥فائدة سنوية بنسبة 

  
  
 ولي  صندوق النقد الدلدى األجنبية بالعمالتستثمارات الا ٨
 

٢٠٠٧   ٢٠٠٦  
مليون دينار 
 عراقي

حقوق السحب  
 الخاصة

مليون دينار  
حقوق السحب   عراقي

 الخاصة
 

  
٢,٣٦٨,٨٧٣     

راك لدى ـحصة اإلشت ١,١٨٨,٤٠٠,٠٠٠  ٢,٢٧٩,١٧٧   ١,١٨٨,٤٠٠,٠٠٠
  صندوق النقد الدولي 

  
٥٨١,٣٦٢     

ة حقوق السـحب الخاص ٨٨,٤٢٨,٦١٥  ١٦٩,٥٩٣   ٢٩١,٦٥٣,٦٨١
 ندوق النقد الدولي  صلدى

١,٢٧٦,٨٢٨,٦١٥  ٢,٤٤٨,٧٧٠   ١,٤٨٠,٠٥٣,٦٨١   ٢,٩٥٠,٢٣٥  
  
 

  .يتم تصنيف االستثمارات بالعمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي كاستثمارات متاحة للبيع
  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٤ 

  والمعدات الممتلكات ٩
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أراضي  ٢٠,٤٩٤  ٢٠,٤٩٤
 مباني  ٤٥٨  ٤٥٨

 أثاث ومعدات ٤,١٤٩  ٣,٣٣٤
 وسائل نقل ٨٤٧  ٦١٣

 والمعداتكلفة الممتلكات  ٢٥,٩٤٨  ٢٤,٨٩٩
 االستهالك المتراكم  (٣,٦٥٠)  )٢,٩٩٧(

 تحت التنفيذشروع م ١١٩  ١١٢

 صافي القيمة الدفترية ٢٢,٤١٧  ٢٢,٠١٤
  
 

  االخرى الموجودات ١٠
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

قيمليون دينار عرا   مليون دينار عراقي 

 فوائد مستحقة  ١١٣,١٨٣  ١١٠,٣٥٨
 حسابات معلقة  ٤,٥٠٠  ٧٨,٧٩٨
 لموظفين اقروض  ٤,٨٦٣  ٤,٤٦٥
 أخرى  ٢٧٣  ٢٦٩

١٢٢,٨١٩  ١٩٣,٨٩٠  

 مخصص تدني  (١١٠,٩٢٣)  )١٨٥,٢٢٠(

١١,٨٩٦  ٨,٦٧٠  

  
 

  :ي للموجودات األخرى التاليةدنقام البنك المركزي العراقي بتسجيل مخصص ت، ٢٠٠٧عام خالل 
  

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  ١٠٦,٤٢٣  ١٠٦,٤٢٣

 حسابات معلقة  ٤,٥٠٠  ٧٨,٧٩٧

١١٠,٩٢٣  ١٨٥,٢٢٠  

  
  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٥ 

   النقد المصدر للتداول ١١
٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 ات المعدنية مسكوك ٥,٤٢١  ٥,٤٥٦
 العملة الورقية  ١٥,٦٢٦,٨٠٤  ١١,٩١١,٠٩٩

١٥,٦٣٢,٢٢٥  ١١,٩١٦,٥٥٥  
 

 مليون دينار عراقي ناتجة عن ١,٠٢٦,٣٢٧ باالعتراف بخسارة تبلغ ٢٠٠٤قام البنك المركزي خالل عام 
رير، فإن عملية تسوية حتى تاريخ هذا التق. سحب العملة العراقية القديمة من التداول واستبدالها بالعملة الجديدة

 مليون ٩٩٤,٤١٤استبدال العملة لم تكتمل فيما يتعلق ببعض البنوك المحلية فيما عدلت خسارة التسوية لتصبح 
إن نتيجة التسوية وتأثيرها على القوائم المالية للبنك المركزي . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١دينار عراقي كما في 

  . لم يتم تحديدها بعد
  

القوائم المالية المرفقة، قامت وزارة المالية العراقية بتأييد التزامها بتعويض البنك المركزي عن الحقاً لتاريخ 
  .٢٠٠٨ مليار دينار عراقي يتعلق بخسارة استبدال العملة وذلك خالل عام ٧٠/٨٨٤مبلغ 

  
   الخزينة المصدرةسندات ١٢

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  
 مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي  

  ١,٧٢٠,٠٠٠  ٢,٨٧٥,٤٨١  يةالقيمة االسم
  )٨٧,٧٠٠(  (١٢٩,٨٠٦)  خصم غير مطفأ

  ١,٦٣٢,٣٠٠  ٢,٧٤٥,٦٧٥  
 

٪ وفقاً ١٧٪ و ٩يتم بيع سندات الخزينة للبنوك المحلية من خالل المزاودة بسعر فائدة يتراوح ما بين   
  .للتعليمات الصادرة من البنك المركزي

  
  باصدار٢٠٠٧قام البنك المركزي خالل عام . وستة أشهرأ سنة تبلغ  أصليةاستحقاقبفترات يتم إصدار سندات الخزينة 

  . مليون دينار عراقي٢،٨٧٥،٤٨١ بمبلغسندات خزينة 
   

  .السوقفي سيولة هو التحكم بالإن الغرض من إصدار سندات الخزينة 
  
  
  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٦ 

  ودائع البنوك المحلية ١٣
٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 حسابات جارية ١٤,١٨٩,٤٥٠  ٤,٦٧١,٤١٥
 لليلة واحدةودائع  -  ١,٩٦٢,٣٠٣
 ودائع ألجل  ٤,٤٠٠,٥٠٨  ٤,٤٩٢,٩٢٧

 أخرى  ٢٣,٨٢٧  ٢٢,٢٠٦

١٨,٦١٣,٧٨٥  ١١,١٤٨,٨٥١  
 

 يجب على جميع البنوك العاملة في العراق االحتفاظ باحتياطي قانوني لدى ،وفقاً لتعليمات البنك المركزي
 باستثناء ٪ من مجموع ودائع العمالء لديها بالدينار العراقي والعمالت األجنبية٢٠ادل البنك المركزي يع

. من ودائع العمالء بالدينار العراقي والعمالت األجنبية % ٧٥البنوك الحكومية التي يجب أن تحتفظ بقيمة 
نوني بمبلغ تتضمن الحسابات الجارية للبنوك المحلية لدى البنك المركزي رصيداً لالحتياطي القا

 مليون دينار ٢,٠٢٤,٠٥٦ : ٢٠٠٦ (٢٠٠٧ كانون األول ٣١ مليون دينار عراقي كما في ١٢,٠٨٤,٤٤١
  .ال تستحق على حسابات االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي أية فوائد). عراقي

  

 بالدوالر أرصدة ٢٠٠٧ كانون االول ٣١ كما في  للبنوك المحلية القانونيةاتحتياطيالوادائع والرصيد يتضمن 
: ٢٠٠٦ () مليون دينار عراقي١،٨٧٧،٥٢٢يعادل  ما( دوالر أمريكي ١،٥٢٦،٤٤١،٥٧٦بمبلغ ميركي ألا

  .) مليون دينار عراقي١,٨٣٧,٦٧١يعادل  دوالر أمريكي، ما ١,٣٨٦,٩٢١,١٦١
  

 أرصدة حكومات وبنوك أجنبية ١٤
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

     

 *أرصدة الحكومات األجنبية والمؤسسات المالية ٢,١٠٧,٧٢١  ١٠,٥٩٤,٦٨٧

 *يةودائع بنوك أجنب -  ١,٤٨٤,٢٨٢
 جارية مدينة حسابات  ٤٢٣,٦٨٦  ٤١٧,٧٣٣
 أخرى ١,١٧٥  ١,٤٠٠

٢,٥٣٢,٥٨٢  ١٢,٤٩٨,١٠٢  

 
 البنوك األجنبية من قرر البنك المركزي إلغاء االعتراف ببعض األرصدة القديمة المستحقة للحكومات و* 

 مليون دينار عراقي نتيجة لهذا اإللغاء على أن يتم ٩,٠٤٤,٠٧٢حقق البنك المركزي إيراداً بمبلغ . سجالته
يعتقد البنك المركزي بأن هذه األرصدة تشكل التزاماً على . إلغاء المبلغ المتبقي لهذه المستحقات في المستقبل

حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، لم تقم وزارة المالية بتأييد إعفاء . جيةوزارة المالية ضمن ديون العراق الخار
  .البنك المركزي من هذه اإللتزامات



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٧ 

 مستحقات صندوق النقد الدولي ١٥
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

 مليون دينار عراقي
حقوق السحب  

 الخاصة
حقوق السحب   مليون دينار عراقي 

 الخاصة
 

 الخاصة تخصيصات حقوق السحب ٦٨,٤٦٣,٨٠٠  ١٣١,٣٠٤  ٦٨,٤٦٣,٨٠٠  ١٣٦,٤٧١
 ضمانات صندوق النقد الدولي  ١,٠١٥,٦٤٩,٤٢٩  ١,٩٦٧,٠٧٠  ١,٠١٥,٦٤٩,٤٢٩ ٢,٠٢٤,٥٢٤

 :العملة المحتفظ بها   

٥٩٢,٢١٨ 
 ٢٩٧,١٠٠,٠٠٠ 

 
-  - 

قرض صندوق النقد الدولي  لما بعد 
 الحرب

١,٦٥٠,٥٧١  ٣,١٩٧   ١,٦٥٠,٥٧١   ٠٣,٢٩ 
نقد الدولي رقم حساب صندوق ال

ويشمل تعديالت تقييم العملة) ١(  

١٢,٥٨٠  ٢٤   ١٢,٩٩١   ٢٦ 
) ٢(حساب صندوق النقد الدولي رقم 

 ويشمل تعديالت تقييم العملة
١,٠٨٥,٧٧٦,٣٨٠  ٢,١٠١,٥٩٥  ١,٣٨٢,٨٧٦,٧٩١  ٢,٧٥٦,٥٢٩  

  
ورية العراق لدى  مليون دينار عراقي تخصيصات جمه٦٨,٤٦٣,٨٠٠تمثل حقوق السحب الخاصة والبالغة 

يتم توزيع حقوق السحب الخاصة بناء على مساهمة الدول األعضاء في دائرة حقوق . صندوق النقد الدولي
  .السحب الخاصة التابعة للبنك الدولي في تاريخ التوزيع

  
 ٥٩٢,٢١٨يمثل قرض صندوق النقد الدولي لما بعد الحرب مساعدة طارئة منحت للعراق بعد الحرب بمبلغ 

تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للبنك )  حقوق سحب خاصة٢٩٧,١٠٠,٠٠٠(ون دينار عراقي ملي
  .٢٠٠٧ تم تسديد القرض بالكامل خالل عام .٢٠٠٤المركزي خالل عام 

  
    أرصدة مؤسسات حكومية ١٦

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 مالية وزارة الأرصدة ٦,٩٥٤,٥٥٨  ٣,٩٤١,٨١٨

  مؤسسات حكومية أخرىأرصدة ٢٠٣,١٧٧  ١,٨٠٨,٩٣٨

  فرعي السليمانية وأربيل أرصدة ٥٢٤,٦٨١  ٤٨٥,٧١٤
 قرض من بنك حكومي محلي  ٤,٣٧٥  ٦,٨٧٥
 أخرى  ٥٦,٣٢٣  ٦١,٤٢٣

    

٧,٧٤٣,١١٤  ٦,٣٠٤,٧٦٨  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٨ 

  
 ٣١عي السليمانية وأربيل كما في لم يستلم البنك المركزي كشف حساب األرصدة المستحقة لوزارة المالية وفر

لم يستلم البنك المركزي كشف حساب لجزء من الرصيد المستحق لمؤسسات حكومية . ٢٠٠٧كانون األول 
لم يقم البنك المركزي بإجراء تسويات لهذه وبناء على ذلك .  مليون دينار عراقي١٠١,٢١٧أخرى بمبلغ 

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١الحسابات كما في 
  

 ت أخرى مطلوبا ١٧
 

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

  فوائد مستحقة غير مدفوعة ٢٤٢,٤٥٩  ١٦٨,٠٥٩
  دائنةذمم   ٥,٧٤٨    ٤,١٢٢

 أرصدة الحسابات المتبادلة مع الفروع  (٣٢,١٠٩)  )٦٣,٦٤٠(
 *األرصدة المعلقة ٦٠,٤٣٨  ٦٠٣,٧٦٧
 متنوعة مخصصات  ١٠,٠٢٦  ١٦,٩٩٥
 أخرى  ٢,٩٣٢  ٢,٥٠٩

٢٨٩,٤٩٤  ٧٣١,٨١٢  

 
لم يتم تحديد أثر . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١تمثل الحسابات المعلقة أرصدة مطلوبات لم تتم تسويتها كما في * 

  . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١تسوية هذه األرصدة على البيانات المالية كما في 
  

 رأس المال  ١٨
، يتكون رأس المال المصرح به للبنك المركزي ٢٠٠٤ي لسنة  من قانون البنك المركزي العراق٥وفقاً للمادة 
٪ من أسهم البنك ١٠٠ مليون دينار عراقي يدفع بالكامل من قبل جمهورية العراق مقابل ١٠٠,٠٠٠
ال يتم . تملك جمهورية العراق حصرياً أسهم البنك المركزي وال يمكن تحويل ملكيتها أو رهنها. المركزي

  .هذه األسهمتوزيع أية أرباح مقابل 
  

 مليون ٩٩,٥٠٠س المال غير المدفوع للبنك بمبلغ أتغطية ربوزارة المالية  قامت ،٢٠٠٧ كانون الثاني خالل
  .٢٠٠٤ لسنة  المركزيلبنكقانون اوفقاً لدينار عراقي 

 
  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

١٩ 

 اتحتياطياال ١٩
 

حتفاظ باحتياطي  يجب على البنك المركزي اال٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٥وفقاً للمادة 
  .عام واحتياطي لألرباح غير المتحققة واالحتياطيات األخرى التي تتطلبها معايير التقارير المالية الدولية

  

  :يمثل هذا المبلغ ما يلي.  مليون دينار عراقي١٩١,٩٢٨بلغ احتياطي إعادة تقييم الذهب 
  
 

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

     

 احتياطي إعادة تقييم الذهب في بداية السنة ١٥٩,٠٥٩  ١٤٢,٨٨٧
 إعادة تقييم الذهب للسنة ربح  ٣٢,٨٦٩  ١٦,١٧٢

 نهاية السنة في احتياطي إعادة تقييم الذهب ١٩١,٩٢٨  ١٥٩,٠٥٩

  
  

 الخسائر المتراكمة ٢٠
 

  
سارة التشغيلية يتم قيده على ، فإن صافي الخ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٥وفقاً للمادة 

حتى تاريخ إعداد هذه . حساب االحتياطي العام حتى يستنفذ ومن ثم يتم استخدام رأس المالي لتغطية الخسارة
 إن رصيدي االحتياطي العام .البيانات المالية لم يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً حول هذه الخسائر

  .يد الخسائر المتراكمةو رأس المال ال يكفيان لتغطية رص
  

، عند زيادة قيمة مطلوبات البنك المركزي عن ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٥وفقاً للمادة 
إذا قرر مجلس . قيمة الموجودات يقوم مجلس اإلدارة بتقييم الوضع واصدار تقرير حول أسباب وقيمة العجز

بنك المركزي إلى زيادة رأس المال فيتم طلب الزيادة لتدفع بالنيابة اإلدارة وبالتشاور مع وزير المالية حاجة ال
عند تلقي هذا الطلب، يقوم وزير المالية خالل مدة ال تزيد عن شهرين بالطلب إلى  .عن جمهورية العراق

الجهة المفوضة عن جمهورية العراق الموافقة على زيادة رأس مال البنك المركزي بالمبلغ المطلوب وخالل 
  . ترة المطلوبةالف
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 دائنة وائدف ٢١
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 سندات الخزينة  ٩٣٧,٣٢٩  ٧١٧,٠٨٠
 البنوك األرصدة لدى ١٥٥,٩٢٧  ١٣,٣١٧
  وزارة المالية أرصدة لدى ٢٥٦,٠٤٩  ٢٦٩,٦٩٤
 الودائع لليلة واحدة ٨٢,٧٢١  ٥٨,٢٣٠
 أخرى  ٢٧,١٣٢  ٣٣,٣٥٥

١,٤٥٩,١٥٨  ١,٠٩١,٦٧٦  

  
 فوائد مدينة ٢٢

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ودائع ألجل للبنوك المحلية  ٧٥٢,٥٧٦  ٣٢٨,٢٢٤

 األجنبيةمالية الحكومات والمؤسسات  القروض ٧٣,٢٨٥  ٤٢,٨٢٤
   المصدرةسندات الخزينة ٥٠٢,٢٥٨  ٤٠,٥٣٦
 أخرى  ٤٩,٦٠٩  ٥٠,٧٢٣

١,٣٧٧,٧٢٨  ٤٦٢,٣٠٧  

    

  
 إيرادات الرسوم والعموالت صافي  ٢٣

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ايرادات عموالت ورسوم  ٤٥٤,٩٤٢  ١٥٧,٩٧٦

٤٥٤,٩٤٢  ١٥٧,٩٧٦  

  
ناتجة عن أوامر دينار عراقي  مليون ٤٠٥،٣١١ عموالت بقيمة ٢٠٠٧تتضمن إيرادات العموالت لعام 

 الصادرة عن وزارة المالية من حساب صندوق التنمية للعراق إلى حسابها الجاري في البنك التحويل
من ٪ ١تبلغ عمولة مقابل  من وزارة المالية  األمريكييقوم البنك المركزي العراقي بشراء الدوالر. المركزي

  .  لتحويل المبلغ المطلوب إلى الدينار العراقيالمستخدم سعر الصرف 
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 مخصصاتاسترداد  ٢٤

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 )٣٤إيضاح (مخصص حسابات صندوق التنمية للعراق  -  )٧٤,٢٤٠(
 )٣٤إيضاح (مخصص حسابات مذكرة التفاهم  -  )١,٩٨٥(
 أخرى  (٤٤,٧٤٥)  )٦٥,٢١٠(

)(٤٤,٧٤٥)  )١٤١,٤٣٥  

    

  
 الضرائب  ٢٥

 فإن البنك المركزي معفى من الضريبة على ٢٠٠٤بنك المركزي العراقي لسنة  من قانون ال٤٤وفقاً للمادة 
  .الدخل أو األرباح وبعض الضرائب والرسوم الجمركية األخرى

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٦

  :ما يليإن القيم العادلة لألدوات المالية في الميزانية العمومية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية باستثناء 
  
 .العادلة باستخدام سعر خصم مناسبتقاس قيمته والذي لرصيد المستحق من وزارة المالية ا −

 
نتيجة   قيمتها العادلةقياسالمؤسسات الحكومية ال يمكن أرصدة  واألجنبيةوالبنوك لحكومات ا أرصدة −

 .لعدم توفر المعلومات الكافية

  
 بنود خارج الميزانيةات ووالمطلوب الموجوداتفي تركز المخاطر االئتمان و ٢٧

  

  مقدمة ٢٧,١
تقديم إطار بمهام إدارة المخاطر تتركز . إدارة المخاطروظيفة رسمية تعنى بال يمتلك البنك المركزي العراقي 

تقييم  والتعرض للمخاطرمدى تقييم  والمخاطركافة عمل مستقل إلعداد التقارير ومراقبة والسيطرة على 
لمحددات المالية األخرى باإلضافة إلى القيام باختبارات الحساسية وخطط  التركزات وامراقبة وفرض واألداء

  .الطوارئ
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 مخاطر االئتمان ٢٧,٢
  

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه 
 اإلئتمان التي يمكن أن يتعرض لها البنك إن الحد األعلى لمخاطر.  تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية 

المركزي ينحصر في مبالغ الميزانية العمومية للبنك المركزي باإلضافة إلى االلتزامات المبينة في اإليضاح 
  .ال يقوم البنك بتقييم مخاطر اإلئتمان بشكل رسمي. حول البيانات المالية) ٣٥(
  

متعاملة في أنشطة تجارية متشابهه أو في أنشطة بنفس يظهر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف ال
المنطقة الجغرافية ، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها 

يعطى التركز مؤشراً للتأثر . التعاقدية في حالة بروز تغيرات اقتصادية او سياسية أو أي تغيرات اخرى 
  . اء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينةالنسبي في اد

  

إن الوضع السياسي غير . يمارس البنك المركزي أنشطته في منطقة جغرافية واحدة هي العراق  -
  .المستقر في المنطقة قد يؤثر سلباً على أنشطة البنك المركزي

  .موجودات البنك بالعمالت األجنبيةيمثل الدوالر األمريكي جزءا هاما من   -
 .يستمثر البنك جزءاً هاماً من موجوداته في دولة واحدة وهي الواليات المتحدة األمريكية −

  . يمثل الدوالر األمريكي العملة الوحيدة التي يقوم البنك المركزي باستثمار موجوداته األجنبية بها  -
 من الودائع النقدية واحتياطيات ٪٩٦المحلية الحكومية تمثل الودائع و االحتياطيات النقدية للبنوك   -
  )٪٨٤: ٢٠٠٦ ( ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لبنوك المحلية كما في ا
  

 دون األخذ باالعتبار أية ضمانات أو تحسينات  وفق الجدول التاليهيالقصوى  التعرضات اإلئتمانية إن
  :ائتمانية أخرى

 ئـتمانالـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة اال   
   ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  إيضاح 

      
 ٩٥٢,٣٠٨  ٦,٥٠٤,٤٦٣  ٤ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٣٦٠,٢٩٦  ٥,٦١٥,٧٨٨  ٥ البنوكأرصدة لدى 
 ٢٠,٠٣٣,٣٥٣  ٢٤,٠٠٤,٤٨٦  ٦  سندات خزينة

 ٥,٤٠٧,٤٧٢  ٤,٦٨٨,٢٠١  ٧ أرصدة لدى وزارة المالية
 ٢,٩٥٠,٢٣٥  ٢,٤٤٨,٧٧٠  ٨  صندوق النقد الدوليتثمارات العمالت األجنبية لدىاس

 ٨,٦٧٠  ١١,٨٩٦  ١٠ موجودات أخرى
 ٢٩,٧١٢,٣٣٤  ٤٣,٢٧٣,٦٠٤   المجموع      

 ٣,٩٣٣,٦٩٩  ٧١٠,٠٣٥  ٣١ التعهدات
 ٣,٩٣٣,٦٩٩  ٧١٠,٠٣٥   المجموع      
 ٣٣,٦٤٦,٦٣٣  ٤٣,٩٨٣,٦٣٩   إجمالي المخاطر االئتمانية      
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إن التعرض األقصى للمخاطر بالنسبة للبنك المركزي العراقي يتمثل بمبالغ الميزانية والتعهدات الموضحة في 

  .  حول القوائم المالية) ٣١( اإليضاح
   

 أو ، إذا وجدت، ال يمكن تحديدهاااللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ إن ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 
  .حول القوائم المالية) ٣١(اإليضاح قياسها بسبب عدم توفر المعلومات الكافية كما هو موضح في 

    
  :فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية حسب الموقع الجغرافي

٢٠٠٧  

    موجودات  مطلوبات  التزامات ائتمانية
   مليون دينار عراقي  نار عراقيمليون دي  مليون دينار عراقي

 العراق ٦,٥١٩,٦٤٩  ٤٤,٧٥٥,٤٢٩  -

 دول أخرى  ٣٨,٦٢٥,٥٣١  ٤,٩١٣,٥٢٧   ٧١٠,٠٣٥

٤٥,١٤٥,١٨٠  ٤٩,٦٦٨,٩٥٦  ٧١٠,٠٣٥  

  
٢٠٠٦  

    موجودات  مطلوبات  التزامات ائتمانية
   مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 العراق ٩,٤٥٧,٢٧٨  ٣١,٧٣٤,٢٨٦  -

 دول أخرى  ٢٤,٣٤٢,٤٥٣  ١٥,٢٥٤,٦٣١   ٣,٩٣٣,٦٩٩

٣٣,٧٩٩,٧٣١  ٤٦,٩٨٨,٩١٧  ٣,٩٣٣,٦٩٩  

  
  السوق مخاطر ٢٧,٣

لم يحدد البنك . تنتج مخاطر السوق من التغير في أسعار الفائدة ، أسعار صرف العمالت وأسعار األسهم 
  .المركزي حدوداً لقيمة المخاطر التي يمكن قبولها

  
 مخاطر أسعار الفائدة ٢٧,٤

تنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة 
إن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في إعادة تسعير فوائد . العادلة لألدوات المالية

نك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في إعادة تسعير إن الب. مبالغ الموجودات والمطلوبات 
لم يقم البنك المركزي بتحديد مستويات لمخاطر أسعار الفائدة ولم يحدد قيمة . فوائد الموجودات والمطلوبات
ة  بزيادة سعر فائد٢٠٠٧قام البنك المركزي خالل عام . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١فجوات أسعار الفائدة كما في 

٪ وتتراوح أسعار الفائدة ١٨االستثمار الليلي والودائع ألجل، بحيث يكون سعر الفائدة لالستثمار الليلي بواقع 
  . يوم على التوالي٣٠ يوم و١٤٪ لإليداع لمدة ٢٠ - ٪ ١٩على الودائع ألجل ما بين 
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  :٢٠٠٧ كانون األول ٣١فيما يلي تحليل لحساسية أسعار الفائدة كما في 
نود بدون فائدةب  المجموع  أقل من شهر واحد   أشهر٣من شهر إلى    أشهر٦ أشهر إلى ٣من    أشهر إلى سنة٦من   أكثر من سنة  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

  موجوداتال             
  احتياطي الذهب  -    -    -    -    -   ١٩١,٩٤٣  ١٩١,٩٤٣

  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  ٦,٥٠٤,٤٦٤    -    -    -    -   ١,٦٥٧,٢١٥  ٨,١٦١,٦٧٩
   البنوكأرصدة لدى  -    ٥,٦٠٩,٠١٤    -    -    -   ٦,٧٧٤  ٥,٦١٥,٧٨٨
  سندات الخزينة  -    ٩٤٦,٠٤٠    ١١,١٣٧,٣٨٧    ١١,٩٢١,٠٥٩    -   -  ٢٤,٠٠٤,٤٨٦
   وزارة الماليةأرصدة لدى  -    ١٧٩,٧٩٦    ١٧٩,٧٩٦    ٣٥٩,٥٩٣    ٣,٩٥٥,٥١٩   ١٣,٤٩٨  ٤,٦٨٨,٢٠١
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -    ٤٩٧,٧٣٨    -    -    -   ١,٩٥١,٠٣٢  ٢,٤٤٨,٧٧٠

  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    -   ٢٢,٤١٧  ٢٢,٤١٧
  أخرىموجودات   -    -    -    -    -   ١١,٨٩٦  ١١,٨٩٦

 الموجوداتمجموع  ٦,٥٠٤,٤٦٤  ٧,٢٣٢,٥٨٨  ١١,٣١٧,١٨٢  ١٢,٢٨٠,٦٥٢  ٣,٩٥٥,٥١٩  ٣,٨٥٤,٧٧٥  ٤٥,١٤٥,١٨٠
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -   -    -    -    -   ١٥,٦٣٢,٢٢٥  ١٥,٦٣٢,٢٢٥

  ة المصدرةسندات الخزين  -    -    ٢,٣٩٤,١٨٢    ٣٥١,٤٩٣    -   -  ٢,٧٤٥,٦٧٥
 ودائع البنوك المحلية  ٢,٥٢٩,٨٥٥   ١,٨٧٠,٦٥٣    -    -    -   ١٤,٢١٣,٢٧٧  ١٨,٦١٣,٧٨٥

 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية -   ٤٢٣,٦٨٦    -    -    -   ٢,١٠٨,٨٩٦  ٢,٥٣٢,٥٨٢

  صندوق النقد الدوليأرصدة  -   ١٣٤,٥٢٥    -    -    -   ١,٩٦٧,٠٧٠  ٢,١٠١,٥٩٥
  مؤسسات حكومية أرصدة  -   ٤,٣٧٥    -    -    -   ٧,٧٣٨,٧٣٩  ٧,٧٤٣,١١٤
  مطلوبات أخرى -   -    -    -    -   ٢٨٩,٤٩٤  ٢٨٩,٤٩٤

  المطلوباتمجموع  ٢,٥٢٩,٨٥٥  ٢,٤٣٣,٢٣٩  ٢,٣٩٤,١٨٢  ٣٥١,٤٩٣  -  ٤١,٩٤٩,٧٠١  ٤٩,٦٥٨,٤٧٠
  العجز  -  -  -  -  -  (٤,٥١٣,٢٩٠)  (٤,٥١٣,٢٩٠)

  المطلوبات والعجزمجموع  ٢,٥٢٩,٨٥٥   ٢,٤٣٣,٢٣٩    ٢,٣٩٤,١٨٢    ٣٥١,٤٩٣    -   ٣٧,٤٣٦,٤١١  ٤٥,١٤٥,١٨٠
  فرق حساسية عناصر الميزانية ٣,٩٧٤,٦٠٩   ٤,٧٩٩,٣٤٩    ٨,٩٢٣,٠٠٠    ١١,٩٢٩,١٥٩    ٣,٩٥٥,٥١٩   (٣٣,٥٨١,٦٣٦)  -
  فرق الحساسية التراكمي ٣,٩٧٤,٦٠٩   ٨,٧٧٣,٩٥٨    ١٧,٦٩٦,٩٥٨    ٢٩,٦٢٦,١١٧    ٣٣,٥٨١,٦٣٦   -  -
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     هي كما يلي٢٠٠٦ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في إن فجوة أسعار الفوائد 
 أقل من شهر واحد   أشهر٣ إلىمن شهر    أشهر٦ إلى أشهر ٣من    سنةإلى أشهر ٦من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع

راقيمليون دينار ع  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  
  الموجودات             

  احتياطي الذهب  -    -    -    -    -   ١٥٩,٠٧٣  ١٥٩,٠٧٣
  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  ٩٥٢,٣٠٨    -    -    -    -   ٣,٩٠٦,٣١٠  ٤,٨٥٨,٦١٨
  أرصدة لدى البنوك  -    ٣٥٩,٤٩٧    -    -    -   ٧٩٩  ٣٦٠,٢٩٦

  سندات الخزينة  ٧٥٤,٠٥١    ١,٤٠٧,٤٧٤    ١٧,٨٧١,٨٤٨    -    -   -  ٢٠,٠٣٣,٣٥٣
  أرصدة لدى وزارة المالية  -    ١٧٩,٧٩٦    ١٧٩,٧٩٦    ٣٥٩,٥٩٢    ٤,٦٧٤,٧٠٦   ١٣,٥٨٢  ٥,٤٠٧,٤٧٢
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -    ٩٢٢,٤٢١    -    -    -   ٢,٠٢٧,٨١٤  ٢,٩٥٠,٢٣٥

  لكات ومعداتممت  -    -    -    -    -   ٢٢,٠١٤  ٢٢,٠١٤
  موجودات أخرى  -    -    -    -    -   ٨,٦٧٠  ٨,٦٧٠

 مجموع الموجودات ١,٧٠٦,٣٥٩  ٢,٨٦٩,١٦٨  ١٨,٠٥١,٦٤٤  ٣٥٩,٥٩٢  ٤,٦٧٤,٧٠٦  ٦,١٣٨,٢٦٢  ٣٣,٧٩٩,٧٣١
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -   -    -    -    -   ١١,٩١٦,٥٥٥  ١١,٩١٦,٥٥٥

  سندات الخزينة المصدرة  -    -    ٩٦٤,٥٤٣    ٦٦٧,٧٥٧    -   -  ١,٦٣٢,٣٠٠
 ودائع البنوك المحلية  ٦,٤٥٥,٢٣١   -    -    -    -   ٤,٦٩٣,٦٢٠  ١١,١٤٨,٨٥١

 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية -   ٤١٧,٧٣٣    -    ١,٤٨٤,٢٨٢    -   ١٠,٥٩٦,٠٨٧  ١٢,٤٩٨,١٠٢

  ق النقد الدوليأرصدة صندو -   ٧٢٨,٦٨٩    -    -    -   ٢,٠٢٧,٨٤٠  ٢,٧٥٦,٥٢٩
  أرصدة مؤسسات حكومية  -   ٦,٧٨٥    -    -    -   ٦,٢٩٧,٩٨٣  ٦,٣٠٧,٧٦٨
  مطلوبات أخرى -   -    -    -    -   ٧٣١,٨١٢  ٧٣١,٨١٢

  مجموع المطلوبات ٦,٤٥٥,٢٣١  ١,١٥٣,٢٠٧  ٩٦٤,٥٤٣  ٢,١٥٢,٠٣٩  -  ٣٦,٢٦٣,٨٩٧  ٤٦,٩٨٨,٩١٧
   العجز -  -  -  -  -  )١٣,١٨٩,١٨٦(  )١٣,١٨٩,١٨٦(

  مجموع المطلوبات والعجز ٦,٤٥٥,٢٣١   ١,١٥٣,٢٠٧    ٩٦٤,٥٤٣    ٢,١٥٢,٠٣٩    -   ٢٣,٠٧٤,٧١١  ٣٣,٧٩٩,٧٣١
  فرق حساسية عناصر الميزانية )٤,٧٤٨,٨٧٢(   ١,٧١٥,٩٦١    ١٧,٠٨٧,١٠١    )١,٧٩٢,٤٤٧(    ٤,٦٧٤,٧٠٦   )١٦,٩٣٦,٤٤٩(  -
  فرق الحساسية التراكمي )٤,٧٤٨,٨٧٢(   )٣,٠٣٢,٩١١(    ١٤,٠٦٤,١٩٠    ١٢,٢٦١,٧٤٣    ١٦,٩٣٦,٤٤٩   -  -
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 مخاطر العمالت ٢٧,٥
. تتمثل مخاطر العملة في خطر أن تتذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية

ليس للبنك المركزي سياسة لتحديد أسقف للمراكز حسب . يعتبر البنك المركزي الدينار العراقي عملته الرسمية
إن جزءاً هاماً من موجودات البنك . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ولم تحتسب قيمة مراكز العمالت كما في . العملة

  . محتفظ بها بالدوالر األمريكي٢٠٠٧ كانون األول ٣١المركزي بالعمالت األجنبية كما في 
  

  :٢٠٠٧ كانون األول ٣١يحتفظ البنك المركزي بالمراكز التالية للعمالت األجنبية كما في   
  
 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 دوالر أمريكي ٢٤,٥٨٠,٥٧٧ ٩,٦٠٨,٧٣٠
 وحدات السحب الخاصة ٣,٦١٧,٨٠٦ ١٩٣,٧٠٦
 يورو  ٣٤٧,١٧٥ ١٣٢,٧٧٤
  أخرى ١,٣٥٩,٦٨٦ ١٢٨,٦٤٥

٢٩,٩٠٥,٢٤٤ ١٠,٠٦٣,٨٥٥  

  
 السيولةمخاطر ٢٧,٦

  
درة البنك المركزي على الوفاء بمطلوباته عندما يحين موعد مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مق

  .ال يوجد لدى البنك المركزي سياسية رسمية لموجهة مخاطر السيولة .استحقاقها
  

هنالك ترتيبات ما بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحسين وضع السيولة بالعمالت األجنبية وذلك من خالل تمويل 
  .ن العملة المحلية مقابل تحويالت وزارة المالية إلى البنك المركزي بالدوالر األمريكيحاجات وزارة المالية م

  
 ٣١لم يتم تحديد قيمة استحقاقات موجودات ومطلوبات البنك المركزي بناء على الترتيبات التعاقدية للسداد كما في 

ي إما متداولة أو بدون فترة استحقاق إن كافة موجودات البنك المركز. ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ و٢٠٠٧كانون األول 
 كانون األول  ٣١محددة، باستثناء سندات الخزينة والرصيد المستحق من وزارة المالية حيث يتم استحقاقهما كما في 

:وفقاً للتوزيع التالي
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٢٧ 

٢٠٠٧  
  

 المجموع

أكثر من  
 سنة

 أشهر إلى ٦من 
 سنة واحدة

   إلى ٣من  
  اشهر٦

  من شهر إلى   
  أشهر٣

   
 هر واحدش

 
 

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
  عراقي

 مليون دينار  
 عراقي

 

           
 سندات خزينة ٣,٦٣٨,٠٩٨  ٨,٤٧٧,٨٧٣  ١١,٨٨٨,٥١٥ -  -  ٢٤,٠٠٤,٤٨٦

  وزارة الماليةأرصدة -  ١٩٣,٢٩٣  ١٧٩,٧٩٦ ٣٥٩,٥٩٣  ٣,٩٥٥,٥١٩  ٤,٦٨٨,٢٠١

٣,٦٣٨,٠٩٨  ٨,٦٧١,١٦٦ ١٢,٠٦٨,٣١١  ٣٥٩,٥٩٣  ٣,٩٥٥,٥١٩  ٢٨,٦٩٢,٦٨٧ 

  
٢٠٠٦ 

  
 المجموع

 أشهر ٦من  أكثر من سنة 
إلى سنة 
 واحدة

   إلى ٣من  
  اشهر٦

  من شهر إلى   
  أشهر٣

   
 شهر واحد

 
 

مليون دينـار 
  عراقي

مليون دينـار  
  عراقي

مليون دينـار 
قيعرا  

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
  عراقي

 مليون دينار  
 عراقي

 

           
٢٠,٠٣٣,٣٥٣  -  -  سندات خزينة ٧٥٤,٠٥١  ١,٤٠٧,٤٥٤  ١٧,٨٧١,٨٤٨
 أرصدة وزارة المالية -  ١٩٣,٣٧٨  ١٧٩,٧٩٦ ٣٥٩,٥٩٢  ٤,٦٧٤,٧٠٦  ٥,٤٠٧,٤٧٢
٧٥٤,٠٥١  ١,٦٠٠,٨٣٢ ١٨,٠٥١,٦٤٤  ٣٥٩,٥٩٢  ٤,٦٧٤,٧٠٦  ٢٥,٤٤٠,٨٢٥ 

  
 لها تواريخ ليس ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ و٢٠٠٧ كانون األول ٣١إن جميع مطلوبات البنك المركزي كما في 

  . يوم٩٠ إلى ١٤  ما بيناستحقاق محددة باستثناء الودائع ألجل الخاصة بالبنوك المحلية باستحقاقات أصلية
  

اده من الرصيد المستحق للحكومات والبنوك األجنبية البالغ إن موعد سداد األقساط والمبلغ الذي يمكن سد
  .ة مليون دينار عراقي غير مؤكد٢,٥٣٢,٥٨٢

  

 التحليل القطاعي ٢٨
  

  األساسية عاتالقطامعلومات 
  .عمالفي قطاعات أ المركزي العراقي  على تنظيم عمليات البنك البنكدارةإال تعمل 

  
  طاعات الثانويةقمعلومات ال

ركزي أعماله جغرافياً في سوق واحدة هي العراق، ولكن للبنك المركزي موجودات ومطلوبات في يزاول البنك الم
فيما يلي ملخص إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك المركزي في العراق وفي الدول األخرى وإجمالي . دول أخرى

  :اإليرادات المحققة في العراق وفي الدول األخرى



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 

٢٨ 

  
٢٠٠٧  

  العراق  جنبيةالبلدان األ  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات ٢٨٨,٩٦٨  ١,٦٧٣,٩٣٦  ١,٩٦٢,٩٠٤

  الموجوداتإجمالي  ٦,٥١٩,٦٤٩  ٣٨,٦٢٥,٥٣١  ٤٥,١٤٥,١٨٠

   المطلوبات إجمالي ٤٤,٧٥٥,٤٢٩  ٤,٩١٣,٥٢٧  ٤٩,٦٦٨,٩٥٦
  

٢٠٠٦  

  العراق  البلدان األجنبية  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات ٤٨٦,٥٥٩  ٨٤٢,٤٩٩  ١,٣٢٩,٠٥٨

  إجمالي الموجودات ٩,٤٥٧,٢٧٨  ٢٤,٣٤٢,٤٥٣  ٣٣،٧٩٩،٧٣١

  إجمالي المطلوبات  ٣١,٧٣٤,٢٨٦  ١٥,٢٥٤,٦٣١  ٤٦,٩٨٨,٩١٧
  

 المعامالت مع جهات ذات عالقة ٢٩
  

ركزي هو مؤسسة حكومية لها معامالت مع بنوك حكومية والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى ضمن إن البنك الم
المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في الميزانية . أعمالها االعتيادية وبأسعار الفائدة والعمولة التجارية

  :العمومية وبيان الدخل هي كما يلي
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 الموجودات    

 نقد لدى بنوك حكومية محلية ٧٧١  ٨٠٠
 مستحقات من وزارة المالية  ٤,٦٨٨,٢٠١  ٥,٤٠٧,٤٧٢

 مستحقات من بنك حكومي  ٨,٨٧١  -

٤,٦٩٧,٨٤٣  ٥,٤٠٨,٢٧٢  

 المطلوبات   

 إيداعات واحتياطات بنوك محلية حكومية ١٦,٩٨٣,٤٢٠  ٩,٣٦١,٩١٩
 مستحقات إلى وزارة المالية ٦,٩٥٤,٥٥٧  ٣,٩٤١,٨١٨
 مستحقات إلى مؤسسات حكومية ٧٩٤,٦٦٨  ٢,٣٥٦,٠٧٥

 قرض من مصرف الرافدين ٤,٣٧٥  ٦,٨٧٥

٢٤,٧٣٧,٠٢٠  ١٥,٦٦٦,٦٨٧  

 الميزانية بالنيابة عن الحكومة العراقيةبنود التزامات خارج  ٧١٠,٠٣٥  ٣,٩٣٣,٦٩٩

 وزارة المالية من إيرادات فوائد ٢٥٦,٠٤٩  ٢٦٩,٦٩٥

 مصروف فائدة على إيداعات البنوك الحكومية ٦٢٧,٣٢٧  ٢٧٥,٧٠٨
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  عن وزارة المالية بالنيابة مدارة حسابات ٣٠

  
يحتفظ البنك المركزي بسجالت المدفوعات و المقبوضات النقدية الخاصة بصندوق التنمية للعراق الذي تم   

تدار الحسابات . ٢٠٠٣ لعام ١٤٨٣مجلس األمن الدولي رقم  وتم االعتراف به بقرار ٢٠٠٣إنشاؤه في أيار سنة 
البنكية لصندوق التنمية للعراق بواسطة البنك المركزي العراقي بالنيابة عن وزارة المالية وتدرج كجزء من السجالت 

يانات  تم استبعاد حسابات صندوق التنمية للعراق من الب٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما في . المحاسبية للبنك المركزي
 كانون ٣١ مليون دينار عراقي لم تتم تسويته كما في ١١,٨٢٣المالية للبنك المركزي، وقد نتج عن ذلك فرق بمبلغ 

 بين أرصدة موجودات صندوق التنمية للعراق والتي تزيد على أرصدة المطلوبات المقابلة لها في ٢٠٠٦األول 
  .البيانات المالية المرفقةتم احتساب مخصص لهذا الفرق في . سجالت البنك المركزي

  
حسابات صندوق التنمية للعراق مع المخصص الذي تم إثباته باستثناء  قام البنك المركزي العراقي ٢٠٠٧خالل عام 

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ حساباته  والقوائم المالية كما في  من٢٠٠٦في القوائم المالية لعام 
  

 بين األمم المتحدة والحكومة ١٩٩٦ أيار ٢٠بمذكرة التفاهم الموقعة في يحتفظ البنك المركزي بحسابات معينة تتعلق 
 تم استبعاد أرصدة ٢٠٠٥ كانون األول ٣١كما في . ١٩٩٥ لعام ٩٨٦العراقية حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

ن ذلك فرق لم ، وقد نتج ع٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في حسابات مذكرة التفاهم من البيانات المالية للبنك المركزي
 مليون دينار عراقي بين أرصدة موجودات مذكرة التفاهم وأرصدة المطلوبات المقابلة لها ٩,٨١٠تتم تسويته بمبلغ 

  . لم يتم تحديد األثر المالي لهذا الفرق على القوائم المالية للبنك المركزي العراقي.في سجالت البنك المركزي
  

 رتباطات والتزامات محتملةا ٣١
  

  ات االئتمانيةااللتزام
 

تتضمن االلتزامات االئتمانية اعتمادات وكفاالت صادرة للوفاء بالتزامات الوزارات والمؤسسات الحكومية 
  .األخرى

  
تلزم االعتمادات والكفاالت والقبوالت البنك المركزي بدفع مبالغ بالنيابة عن هذه الوزارات والمؤسسات 

  .قاً لشروط التعاقدالحكومية األخرى في حالة تعذر األداء وف
  

يظهر البنك المركزي كضامن لمديونية واعتمادات وكفاالت خاصة بالبنك المركزي والوزارات والمؤسسات 
إن السجالت المحاسبية للبنود خارج الميزانية العمومية غير دقيقة وال توجد . الحكومية العراقية األخرى

ة وقيمة هذه األرصدة، إن تأثير هذه الحسابات خارج الميزانية مستندات كافية لتأييد هذه الحسابات ولتأكيد سالم
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 غير مؤكد، ولم تستطع إدارة ٢٠٠٧ كانون األول ٣١العمومية على البيانات المالية للبنك المركزي كما في 
  . البنك المركزي احتساب قيمته في هذه المرحلة

  
  :كانون األول ٣١على البنك البنك االلتزامات االئتمانية التالية كما في 

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 : بالنيابة عن الحكومة العراقيةارتباطات    
 قروض مضمونة من قبل البنك المركزي العراقي ٣٦,١٨٥  ٣٩,٤٦٢
 اعتمادات مستندية ٢٢,١١٩  ٢٢,١١٩

 وقبوالتخطابات ضمان   ٦٥١,٧٣١  ٣,٨٧٢,١١٨

٧١٠,٠٣٥  ٣,٩٣٣,٦٩٩  

  
  المطلوبات المحتملة

  
  

هنالك دعاوى قضائية في دول مختلفة ضد البنك المركزي لمطالبته بسداد ديون متقادمة على البنك المركزي 
 ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ مليون دينار عراقي كما في ٣,٧١٩,٧٦١والوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى بمبلغ 

  ). دينار عراقي٤,٤٠٩,٧١١ : ٢٠٠٦(
  

حتى تاريخ . تعلق بعض هذه القضايا بديون قد تمت تسويتها من خالل مشروع تسوية الديون الخارجية للعراققد ت
إعداد هذه البيانات المالية، ال توجد معلومات كافية تتعلق باألرصدة التي تمت تسويتها أو سددت أو أعفيت كما في 

  . سدادها بعد نهاية السنة أو األرصدة التي سوف تتم تسويتها أو٢٠٠٧ كانون األول ٣١
  

نظراً لعدم توفر معلومات كافية، فإن النتيجة النهائية لهذه القضايا وتأثيرها على البيانات المالية للبنك المركزي غير 
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١مؤكد، ولم يتمكن البنك المركزي من احتساب قيمتها أو اثبات مخصص لها كما في 

  
 ت علىااللتزامات، إن وجدت، هي التزامات على وزارة المالية وليسهذه زي العراقي بأن تعتقد إدارة البنك المرك
تسديد االلتزامات إلتزامها ب تقم بتأييدالقوائم المالية فإن وزارة المالية لم اعداد حتى تاريخ . البنك المركزي العراقي
    .الناتجة عن هذه القضايا

 
 


