
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المركزي العراقي  البنك
 المالية القوائم

  )مترجمة عن النسخة األصلية باللغة االنجليزية(
  2008 األولكانون  31
 



 

 

 
  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية
  الحكومة العراقية

  
كانون  31والتي تشمل الميزانية كما في  ،")البنك(" كزي العراقيللبنك المرالقوائم المالية المرفقة بتدقيق  لقد قمنا
ألهم ذلك التاريخ، وملخص في للسنة المنتهية  العجزقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في و 2008األول 

  .السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى
  
  لية اإلدارة عن القوائم الماليةؤمس

قوائم المالية بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هو من مسئولية مجلس إن إعداد وعرض هذه ال
تصميم وتنفيذ والمحافظة على نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم : تتضمن هذه المسؤولية. اإلدارة

 سياسات الواختيار وتطبيق  أو أخطاء ناتجة عن تجاوزاتالمالية بصورة عادلة وخالية من أخطاء جوهرية، سواء
  .الظروففي مثل تلك  المعقولةمحاسبية التقديرات المناسبة وإعداد المحاسبية ال
  

  مسؤلية مدققي الحسابات 
الى  1باستثناء الفقرات  أعمال التدقيق التي قمنا بهاإن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى 

تتطلب هذه المعايير منا اإللتزام . وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةأعمال التدقيق  متلقد ت نقاشها ادناه،التي تم  8
وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم  باألخالقيات المهنية ذات العالقة وأن نقوم بتخطيط

  .المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية
التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم  عمالتتطلب أ

بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء  تقديراتنا المهنيةإن اختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد على . المالية الموحدة
في االعتبار نظم  نضعوعند تقييم هذه المخاطر . اءأخطأو  ناتجة عن تجاوزاتلقوائم المالية، سواء في االجوهرية 

في الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة 
يتضمن التدقيق كما  .للبنكحول فعاليه نظم الرقابة الداخلية مهني الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي مثل تلك 

التي أجراها مجلس اإلدارة المحاسبية م مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات تقيي
  . وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية

  . حول هذه القوائم متحفظ إبداء رأي تدقيقتمكيننا من وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ل
  

 المتحفظ إبداء الرأي أساس
كانون  31حول القوائم المالية تتضمن القوائم المالية للبنك المركزي كما في ) 5(كما هو مبين في اإليضاح  .1

: 2007(مليون دينار عراقي  1.885.604أرصدة قديمة قائمة في بنوك أجنبية بقيمة  2008األول 
عراقي كما  مليون دينار 1.885.604مبلغ احتسب لها مخصص تدني ب ،)مليون دينار عراقي 1.982.154

باإلضافة إلى ذلك، قام البنك ). مليون دينار عراقي 1.982.152: 2007( 2007األول   كانون 31في 
مليون  1.071.942بشطب أرصدة في بنوك أجنبية بمبلغ  2007و  2006و  2005المركزي خالل عامي 

لها وتلك التي تم شطبها تتضمن أرصدة بقيمة إن الحسابات التي تم إثبات مخصصات . دينار عراقي
سبق وأن حولت من بنوك أجنبية ) مليون دينار عراقي 404.443: 2007(مليون دينار عراقي  389.916

. 2003لعام  1483معينة إلى حساب صندوق التنمية للعراق حسبما أقتضى قرار مجلس األمن الدولي رقم 
التي يمكن استردادها من صندوق التنمية للعراق إلى البنك المركزي لم تقم وزارة المالية بتأييد المبالغ 

 .العراقي

  ارنست و يونغ بغداد
  حماسبون قانونيون

  6004صندوق بريد 
  مجهورية العراق –بغداد 
  )خطوط 4( 0096415439859هاتف 
  0096415439859فاكس 



 

 

  
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية

  الحكومة العراقية
 

بلغت أرصدة االلتزامات االئتمانية خارج بنود  ،حول القوائم المالية) 31(كما هو مبين في اإليضاح    .2
 و التي ) مليون دينار عراقي 710.035: 2007(مليون دينار عراقي  130.251الميزانية غير المسددة 

يظهر فيها البنك المركزي كضامن للمديونية باإلضافة إلى خطابات ضمان وكفاالت متعلقة بالبنك 
نظراً لعدم دقة سجالت البنود خارج الميزانية وعدم توفر معلومات . المركزي ومؤسسات حكومية أخرى

فإن  ،إضافة إلى ذلك. مكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من صحة وقيمة هذه األرصدةكافية لم نت
إن  ،2008كانون األول  31تأثير هذه البنود خارج الميزانية على القوائم المالية للبنك المركزي كما في 

 .وجد، غير مؤكد وال يمكن تحديد قيمته في هذه المرحلة
 

أقامت جهات مختلفة دعاوى قانونية في دول مختلفة  ،حول القوائم المالية) 31(كما هو مبين في اإليضاح    .3
ضد البنك المركزي لسداد ديون مستحقة على البنك المركزي ومؤسسات أخرى تابعة للحكومة العراقية 

إن النتيجة النهائية ). مليون دينار عراقي 3.719.761: 2007(مليون دينار عراقي  3.355.197بمبلغ 
إن  ،2008كانون األول  31الدعاوى القانونية وتأثيرها على القوائم المالية للبنك المركزي كما في لهذه 
لم نتلق أية تأييدات من المستشارين . مؤكدة ولم يتم تقييمها واحتساب مخصص لها تغير ،وجد

ات تدقيقنا للتأكد ونظراً لعدم توفر معلومات كافية لم نتمكن من توسيع إجراء ،القانونيين للبنك المركزي
إن  2008كانون األول  31من مدى صحة هذه الدعاوى القانونية وتأثيرها على القوائم المالية كما في 

 .وجد
  

تسويات الحسابات الجارية  و لم نتسلم تأييدات حول القوائم المالية،) 13(ضاح كما هو مبين في االي   .4
نظراً لوجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة . 2008كانون األول  31لبعض البنوك المحلية كما في 

لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من اكتمال وصحة أرصدة بعض الحسابات الجارية  ،الداخلية
مليون دينار  12.603.752: 2007(مليون دينار عراقي  3.038.876لدى البنوك المحلية و البالغة 

عليمات للبنوك المحلية تفرض غرامات على البنوك التي ال تقوم قام البنك المركزي بإصدار ت). عراقي
تعتقد إدارة البنك المركزي بأن إجراءات . بتسوية وتأييد أرصدتها مع البنك المركزي بشكل شهري

 .متابعة هذه التعليمات سوف تسرع تسوية حسابات البنوك المحلية في المستقبل القريب
    

ات حسابات األرصدة المستحقة لوزارة المالية وبعض الجهات الحكومية لم يتسلم البنك المركزي كشوف   .5
مليون  13.118.708حول القوائم المالية والبالغة ) 16(األخرى والتي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 

: 2007(مليون دينار عراقي  286.738و ) مليون دينار عراقي 6.954.558: 2007(دينار عراقي 
 31على التوالي ولذلك لم يتم اجراء أية تسويات لهذه الحسابات كما في ) عراقي مليون دينار 173.926

ونظراً لوجود  ،2008كانون األول  31لم نتسلم تأييدات لهذه األرصدة كما في . 2008كانون األول 
 ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا لتأكيد اكتمال وصحة هذه

 .2008كانون األول  31األرصدة كما في 

  



 

 

 
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية

  الحكومة العراقية
 

كما زادت . 2008كانون األول  31مليون دينار عراقي كما في  2.311.087بلغت الخسائر المتراكمة    .6
كانون األول  31ار عراقي كما في مليون دين 2.017.544مطلوبات البنك المركزي عن موجوداته بمبلغ 

حول القوائم المالية، حتى تاريخ اعداد هذا التقرير وزارة المالية ) 20(كما هو مبين في اإليضاح . 2008
 . تغطية الخسائر المتراكمةم تقم بل

  
ة ، لم نتمكن من مراقب2008كانون االول  31بعد تاريخ  كمدقيين للبنك المركزي العراقي نظراً لتعيننا  .7

مليون دينار عراقي والنقد  3.818.111والبالغ  ،الجرد الفعلي للنقد في الصندوق بالعمالت األجنبية
مليون دينار عراقي في خزائن الفرع الرئيس وفرعي البصرة  3.543.793بالدينار العراقي البالغ 

د من وجود ودقة لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأك. 2008كانون األول  31والموصل كما في 
 .هذه األرصدة

  
حول القوائم المالية، قرر البنك المركزي إلغاء االعتراف ببعض ) 14(كما هو مبين في اإليضاح    .8

حقق البنك المركزي إيراداً بمبلغ . األرصدة القديمة المستحقة للحكومات و البنوك األجنبية من سجالته
نتيجة لهذا اإللغاء على أن يتم ) ليون دينار عراقيم 9.044.072: 2007(مليون دينار عراقي 658.436

يعتقد البنك المركزي بأن هذه األرصدة تشكل . إلغاء المبلغ المتبقي ضمن هذه المستحقات في المستقبل
حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، لم تقم وزارة . التزاماً على وزارة المالية ضمن ديون العراق الخارجية

 .عفاء البنك المركزي من هذه اإللتزاماتالمالية بتأييد إ
  

نتيجة لغياب وظيفة وهيكلية عمل إدارة المخاطر لدى البنك المركزي وضعف أنظمة الضبط والرقابة    .9
الداخلية فإن القوائم المالية المرفقة تفتقر إلى بعض اإليضاحات الواجبة وفقاً لمعايير التقارير المالية 

ئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر الدولية والمتعلقة بمخاطر اإل
 ).7(األخرى والتي كان من الواجب إيضاحها فيما لو تم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 

  
 الرأي المتحفظ

  
ايا تعلق بهذه القضري لقناعتنا فيما يتحديدها يكون ضروربما  ،ان وجدت ،اثار هذه التسويات، باستثناء في رأينا

للبنك إن القوائم المالية  ،9اعاله واهمال المعلومات المشار اليها في الفقره  8الى  1المشار اليها في الفقرات من 
 كانون األول 31النواحي الجوهرية، عن المركز المالي كما في كافة تعبر بصورة عادلة، من  المركزي العراقي

  .النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتدفقاتهوعن أدائه المالي  2008
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية
  الحكومة العراقية

  
  توضيحية فقرة

 
على األمور اإلدارية حول القوائم المالية، ال يسيطر البنك المركزي العراقي حالياً ) 1(كما هو مبين في اإليضاح 

حيث أن هذين الفرعين يتبعان تقنياً للبنك المركزي العراقي ويتبعان في كافة ، والمالية لفرعيه في أربيل والسليمانية
باإلضافة إلى ذلك لم يتسلم . الحكومة تلكاألمور األخرى لحكومة كردستان األقليمية ويتم تمويل عملياتهما من قبل 

 م المالية الخاصة بفرعيه في أربيل  والسليمانيه وليس لديه إطالع على سجالتهما المحاسبية، البنك المركزي القوائ
إن البنك المركزي ليس لديه . ولذلك فإن القوائم المالية المرفقة ال تتضمن القوائم المالية لفرعي السليمانية وأربيل

كانون  31على القوائم المالية للبنك المركزي كما في  أية معلومات لتقييم جوهرية القوائم المالية للفرعين وتأثيرهما
حسابات جارية  2008كانون األول  31إضافة إلى ذلك تتضمن مطلوبات البنك المركزي كما في . 2008األول 

مليون دينار عراقي والتي لم يتم تسويتها أو تأييدها من قبل  1.096.061مستحقة لفرعي السليمانية وأربيل بمبلغ 
 .الفرعين

  
  

  العراق –بغداد 
 2010 الثانيكانون  31





  البنك المركزي العراقي 
  الدخل  قائمة

  2008كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 م الماليةئمن القوا اًجزء 31رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
   اتإيضاح  2008  2007

دينار عراقي مليون   مليون دينار عراقي       
  اإليرادات           

  فوائد دائنة   21    1.305.400    1.459.158
  فوائد مدينة   22    )864.132(    (1.377.728)

  صافي إيرادات الفوائد       441.268    81.430
  العموالتالرسوم وإيرادات   23    615.085    454.942
 ربح إعادة  تقييم الذهب  19    )485(    32.869
  استرداد مخصصات  24    977.528    44.745
  إيرادات أخرى       8.292    15.935

629.921    2.041.688        
  المصروفات           

  نفقات الموظفين      18.915    8.915
  استهالكات      1.001    653

  خسارة تحويل العمالت األجنبية       120.556    1.065.034
  والعمومية ةاإلداري المصاريف      63.896    22.957

  ودائع مشطوبة لدى بنوك أجنبية    5    10    38
1.097.597    204.378        
  إلغاء االعتراف بأرصدة مستحقة لدائنين خارجيين  14    658.436    9.044.072
  لسنةاربح صافي       2.495.746    8.576.396

           
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  قي البنك المركزي العرا
  العجزالتغيرات في  قائمة

  2008كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 م الماليةئمن القوا اًجزء 31رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
  

 المجمــــوع
  
 

 خســـائر

 ـراكمةمتــ

 إعادة احتياطي
 تقييم الذهب

 
 احتياطي

 عـــام
 

  
 رأس المال

 
 إيضاحات

 

  مليـــون
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

  مليـــون
 دينار عراقي

مليـــون  
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

 
 

)4.513.290(  
 

)4.807.318(   191.928  2.100 100.000 

 

 

كانون  31في  كماالرصيد 
 2007 االول

2.495.746  2.495.746 -  - - 
 

 ربح السنة 

-  
 485 )485( 

 
- - 

 19 

 اعادة تقييم الذهب احتياطي
 للسنة

)2.017.544(  
 

)2.311.087(  191.443  2.100 100.000 

 

 
 ولاألكانون  31الرصيد في 

2008  

(13.189.186)  (13.350.845)  159.059  2.100 500 

 

 
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

2007 
8.576.396  8.576.396 -  - - 

 
 ربح السنة 

-   (32.869) 32.869  - -  19 

احتياطي اعادة تقييم الذهب 
 للسنة

99.500  
   

 -  99.500  
 

  الزيادة في رأس المال 18

(4.513.290)  (4.807.318) 191.928  2,100 100.000 

 

 
كانون األول  31الرصيد في 

2007  
  
  
  

 
  
  

  
  



  البنك المركزي العراقي 
  قائمة التدفق النقدي

  2008كانون األول  31للسنة المنتهيه في 
 

 م الماليةئمن القوا اًءجز 31رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

  ضاحاتإي 2008   2007

   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

 األنشطة التشغلية     
 صافي الربح للسنة   2.495.746  8.576.396

 :تعديالت     

(9.044.072)  )658.436(   أثر إلغاء االعتراف بأرصدة دائنين خارجيون 14  
 استهالكات   1.001  653

  الذهب احتياطي إعادة تقييم   485  (32.869)
 الودائع المشطوبة في البنوك األجنبية   10  38

(98.412)  )97.262(  استرداد مخصصات   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   1.741.544  (598.266)
 التغير في الموجودات والمطلوبات     

(5.231.415)  )2.787.452(  وكأرصدة لدى البن 5  

(921.448)  )1.635.426(  أرصدة حكومات وبنوك أجنبية   

 أرصدة لدى وزارة المالية   719.111  719.271

71.070  )37.424(  موجودات أخرى 10  

(442.318)  )172.205(  مطلوبات أخرى   

 ودائع البنوك المحلية   7.533.399  7.464.934
 داولالنقد المصدر للت   5.672.193  3.715.670
 أرصدة صندوق النقد الدولي   7.569  (654.934)
 أرصدة مؤسسات حكومية   6.899.212  1.438.346

 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية   17.940.521  5.560.910

 األنشطة االستثمارية     

(3.971.133)  )4.589.336(  قشراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقا   

 استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي   135.716  501.465

(1.056)  )12.488(  شراء ممتلكات ومعدات 9  

(3.470.724)  )4.466.108(  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية   

 األنشطة التمويلية     
1.113.375  )521.744(  رةسندات خزينة مصد   

 رأس المال   -  99.500

1.212.875  )521.744(   صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية   
 في النقد وما في حكمة) النقص(صافي الزيادة    12.952.669  3.303.061

 النقد وما في حكمة في بداية السنة   8.161.679  4.858.618

 ة، في نهاية السنةالنقد وما في حكم 4  21.114.348  8.161.679
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 األنشطة .1
) 43(بموجب قانون البنك المركزي المعدل رقم ) مؤسسة حكومية(تأسس البنك المركزي العراقي   

الصادر  2004لسنة  56ويقوم بأداء أنشطته بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم . 1947لسنة 
  .من سلطة االئتالف المؤقتة

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

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

  
األنشطة الرئيسية للبنك المركزي والتي يمارسها لتحقيق وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي تشتمل   

  :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

 .الذهب الخاصة بالحكومة العراقيةحفظ الذهب وإدارة احتياطيات   -ج 

 .توفير خدمات السيولة للبنوك  -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 
  

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

حيث أن هذين الفرعين يتبعان تقنياً للبنك المركزي ويتبعان في كافة األمور األخرى لحكومة كردستان 
  .ل هذه الحكومةاألقليمية ويتم تمويلهما من قب

  
إن . نتيجة لذلك ليس للبنك المركزي إطالع على السجالت المحاسبية لفرعيه في أربيل والسليمانية  

وليس لدى البنك المركزي . المالية لفرعي أربيل والسليمانية قوائمالمالية المرفقة ال تتضمن ال قوائمال
المالية للبنك المركزي كما في  قوائميرهما على الالمالية للفرعين وتأث قوائمأية معلومات لتقييم أهمية ال

  .2007و  2008كانون األول  31
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 السياسات المحاسبية  .2
  

  المالية القوائمأسس إعداد  2.1
   .باستثناء الذهب الذي تم قياسه حسب القيمة العادلةالتكلفة التاريخية  وفقا لمبدأ الماليةالقوائم عداد تم إ

  
 ،الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالمالية ية بالدينار العراقيالمال لقوائميتم عرض ا

 قوائمالمالية إلى أقرب مليون دينار عراقي باستثناء ما يشار إليه ضمن ال قوائمويتم تدوير كافة المبالغ في ال
  .المالية

 
 التقيد بالنظم و التعليمات 2.1.1

  :الية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، باستثناء األمور الرئيسية التاليةالم قوائملقد تم إعداد ال
  

  .المالية لفرعي السليمانية وأربيل قوائمالمالية للبنك المركزي العراقي ال تتضمن ال قوائمإن ال -
 ،يةومخاطر العمالت األجنب ،المالية ال تتضمن بعض اإلفصاحات المتعلقة بمخاطر السيولة قوائمال -

المالية حسب  قوائمومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر األخرى التي يجب اإلفصاح عنها في ال
 .)7(معيار التقارير المالية الدولية رقم متطلبات 

المالية بعض االفصاحات المتعلقة باألدوات المالية والتي تتطلب االفصاح عنها  قوائمال تتضمن ال -
ويتطلب هذا المعيار افصاحات تمكن مستخدم القوائم ). 7(دولية رقم وفقاً لمعيار التقارير المالية ال

 .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  -

ام مبدأ الفائدة الفعلية حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم األرصدة بصورة موثوقة باستخد
39.  

 
 التقديرات المحاسبية الهامة 2.2

القيام بتقديرات واجتهادات تـؤثر   بنكن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الإ
كما أن هذه التقديرات  . المحتمل أن تطرأت في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزاما

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

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية 2.2.1

معلنـة  السعار األ عن طريق اريخ الميزانيةتوفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بت في حال عدم
باستخدام نماذج التسعير حيث يـتم الحصـول   العادلة  ةقيمالالمالية 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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  ي قيمة القروض و السلفتدن 2.2.2
 ي فيالحاجة إلى تسجيل مخصص تدنوتقدير  المالية قوائمعند اصدار اليقوم البنك بمراجعة القروض والسلف 

ـ مبإن هذه التقـديرات  .  قائمة الدخل بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية ة ني
ة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد على فرضيات وعوامل متعددبشكل رئيسي 

   .تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
  

مخصـص  باثبات باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك 
روض والسلف غير المتعثرة والتي تكون مخاطر تعثرها أكبر مما كانت عليـه وقـت   قلل خفاض القيمةالنعام 

  .انشائها
  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3

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

  
  تحويل العملة األجنبية  2.3.1

   ،الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالمالية ة بالدينار العراقيالمالي قوائميتم عرض ال
 

يتم تحويل . يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في وقت إجراء المعامالت
في  ةعار الصرف السائدأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار العراقي بأس

  .الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخلخسائرالرباح وويتم تسجيل األتاريخ الميزانية 
  

  الذهب 2.3.2
البنك  يحتفظ. 2008ول ألكانون ا 31سوق لندن للذهب كما في  فيغالق إلسعر ا أساسالذهب على تم اظهار
  .الستبعادهفي الوقت الحالي ال يوجد نية األجنبي و طيحتيااالدارة إبالذهب كجزء من  المركزي

  
 االفصاح عنيتم . الدخل قائمةفي بسعر السوق عادة تقييم الذهب إناتجة عن  أو خسائر رباحأيتم إظهار أية 

  .العجزقائمة التغيير في ضمن  بند منفصلعادة التقييم في إ الربح المتراكم من احتياطي
  

  األعتراف والقياس –األدوات المالية  2.3.3
  

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

ات تدرج هذه االستثمار. ذات تاريخ استحقاق محدد تتجه نية االدارة إلى االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  .ناقصاً مخصص انخفاض القيمة ،بالتكلفة المطفأة باستخدام مبدأ الفائدة الفعلية
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 ية والقروض والسلفيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفاإل §
مدفوعات ثابتة ية والقروض والسلف هي موجودات مالية ذات يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفإن اإل

لة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متاحة للبيع او للمتاجرة غير متداوو ومحددة ولها تاريخ استحقاق ثابت
ية يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفيتم تقييم اإل. من خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة او موجودات مالية 

أية مخصصات لتدني القيمة  بعد تنزيلوالقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة 
يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند الفوائد الدائنة في قائمة الدخل، كما يتم  .قبلية وأية مبالغ تم إطفاؤهاالمست

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

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية 2.3.4
 
 لماليةالموجودات ا §

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

 تنتهي مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي؛ أو §

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

 .للمستلمين

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

حتفظ املكية األصل بشكل جوهري ولكنه  عوائدوبنقل أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر  إذا لم يقم البنك
في  مشاركته المستمرة بحدودبالسيطرة على األصل المنقول، فإنه يستمر باإلعتراف باألصل المنقول إلى 

 البنك مدى تعرضب تقاسللبنك  )والتي تأخذ شكل الضمان( إن المشاركة المستمرة. التحكم باألصل
عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون . غيرات في قيمة األصل المنقولللت

مدى المشاركة المستمرة للبنك هو مبلغ األصل أو الحد األعلى للمقابل المستلم الذي قد يطلب من البنك 
  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان("تسديده 

 
 المالية المطلوبات §

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

  .ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل
  

   العكسي عادة الشراء و اعادة الشراءاتفاقيات ا 2.3.5
المالية بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ  قوائميستمر االعتراف في ال

تدرج المبالغ المقابلة والتي تتضمن الفائدة المستحقة، للمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن الميزانية . مستقبلي
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يتم . ، تعكس جوهرها االقتصادي كقروض للبنك"على موجدات معارة واتفاقيات إعادة شراءكتأمينات نقدية "
االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام 

فيتم إعادة ) رهن بيع أو إعادة(في حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه الموجودات . طريقة الفائدة الفعلية
  .تصنيفها في بند مستقل كموجودات مالية مرهونة

  
وبالعكس، الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف 

ة على وتدرج المبالغ المدفوعة المتضمنة الفوائد المستحقة المتعلقة بهذه كتأمينات نقدي. بها في الميزانية،
يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع ". موجدات مستعارة واتفاقيات إعادة شراء معكوس

  .كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 2.3.6
انخفاض  قيمة األصل المـالي أو  على  دليل موضوعي هناكبتقييم ما إذا كان  الميزانية تاريخ في البنكيقوم 

تنخفض قيمة األصل المالي او مجموعة األصول الماليـة إذا كـان هنـاك دليـل     . مجموعة األصول المالية
التي وقعت بعد اإلعتراف األولـي  ) خسارة(موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث 

أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقـدرة لألصـل المـالي أو مجموعـة      سارةباألصل  ويكون لحدث الخ
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  وجودإلى  المعلومات المتوفرة إشارة الهيكلة أو  احتمال كبير لإلفالس أو إعادةمواجهة 

الدفعات المؤجلة أو الظروف االقتصـادية التـي   الزيادة الحادة في في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل 
 .تعثر السداد يزداد معها احتمال

 
 ك والمؤسسات المصرفية و قروض و سلف العمالءأرصدة لدى البنو §

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

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

متشـابهة لمخـاطر    صفاتبتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات البنك أم ال، يقوم ذو أهمية 
ال تُشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل منفرد النخفـاض  . النخفاض القيمة مجمعقيمهم بشكل يتم تُاالئتمان و

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

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

تم االعتراف بمبلـغ  لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية وي القيمة الدفتريةيتم تخفيض  ) .تتحقق بعد
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يستمر البنك بتسجيل الفوائد المستحقة على قيمة األصل المتناقصة المثبتـة فـي    .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   . اد قيمة األصل، اضافة إلى استحقاق جميع الضمانات أو نقل ملكيتها لصالح البنـك إمكانية استرد
زيادة أو انخفاض القيمة التقديرية لخسارة االنخفاض في السنوات الالحقة نتيجة ألي سبب، يـتم تخفـيض أو   

نك بتحصيل أي في حالة قيام الب. زيادة خسائر االنخفاض و ذلك عن طريق تعديل حساب مخصص االنخفاض
  .من المبالغ التي تم التخصيص لها مسبقاً يتم تسجيل عملية االسترداد ضمن قائمة الدخل

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

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

على (االئتمان مخاطر في األصول المالية المتشابهة  تجميعالنخفاض القيمة، يتم ولغرض التقييم الجماعي 
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

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

ى الفترة التي يستند لعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثرعلالمتاحة الحالية المعلومات الخسائر على أساس 
وتعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية، وتنسجم مع التغيرات في . إليها تاريخ الخسائر

مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو أسعار ( ذات العالقة من فترة إلى أخرى  المعلومات الحالية المنظورة 
تتم ). خرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتهاالممتلكات أو أسعار السلع أو العوامل األ

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

 
 قاقالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحالموجودات المالية  §

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

يتم تنزيل . ات النقدية المستقبلية المتوقعةأساس الفرق بين قيمة األصل الدفترية و القيمة التقديرية الحالية للتدفق
عند زيادة أو انخفاض . تخفيض القيمة الدفترية لألصل في السجالت و يتم تسجيل الخسارة في قائمة الدخل

القيمة التقديرية لخسائر االنخفاض في السنوات الالحقة نتيجة ألي سبب يتم تخفيض أو زيادة خسائر 
  .حساب خسائر انخفاض الموجودات الماليةاالنخفاض وذلك عن طريق تعديل 
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  التقاص 2.3.7
 

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 

  .الوقت نفس
  

 تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف 2.3.8
  

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

  .العمر االفتراضي لألداة المالية خالل

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

دة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائ
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 
  .معدلةعلى القيمة المسجلة ال

  
  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 2.3.9

 
 البنكتضمن النقد واألرصدة لدى تلنقد النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة اشهر، ل اثمي

ودائع المصارف والمؤسسات المالية التي  بعد تنزيلالمركزي واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية 
  .واألرصدة المقيدة أشهرتستحق خالل مدة ثالثة 
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 ومشاريع قيد التنفيذممتلكات ومعدات  2.3.10
 

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 

 :ية التاليةاإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنو

 
 

 سنة 20       المباني §

 سنوات 5      وسائط النقل §

 سنوات 5إلى  3من     أثاث ومعدات أخرى §

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

  .لقيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخ
  

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

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

  .او من التخلص منها
  

 انخفاض قيم الموجودات غير المالية 2.3.11
 

وفي حالة  بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمة األصلالقوائم المالية يقوم البنك في تاريخ 
يقوم البنك بتقدير قيمـة األصـل القابلـة    . ابل لإلسترداد لألصلأي مؤشر، يقوم البنك بتقدير المبلغ الق 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 فيفي تاريخ كل ميزانية يتم تقييم 
أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة،  موجودةالشهرة لم تعد أن  باستثناء معينألصل السنوات السابقة 

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

مبلغ األصل القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في انخفاض القيمة، وإذا كانت الحالة كـذلك يجـب   
   .لألصل إلى مبلغه القابل لإلسترداد المسجلزيادة المبلغ 
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 المخصصات 2.3.12
 

وأن  ةث سابقاحدأناتج عن  )فعليقانوني أو (ي التزام حال ما يكون على البنكالمخصصات عندب االعترافيتم 
  .تسديد هذا االلتزام محتمل ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه

 
  حسابات مدارة لصالح الغير 2.3.13

   
 .تعتبر ضمن موجودات البنك في الميزانية الوالموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة و تمثل 

  
  مصدرةالعملة ال 2.3.14

  
في العراق بموجب  قانونية كعمليةالنقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة  يةالورق العملة اتجاه البنك يلتزم

المصدرة التي يتم األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية . سميةاألبالقيمة  2004قانون البنك المركزي لسنة 
غير مصدرة أو مسكوكات معدنية  عملة ورقية أي. البنك يتم تخفيضها من رصيد العملة المصدرة إلى إعادتها

تكلفة طباعة العملة الورقية وسك  .المالية قوائمفي ال إظهارهامحتفظ بها في خزائن البنك ال يتم  تم إعادتها
  .يتم تسجيلها في قائمة الدخل عند حدوثهاالمسكوكات 

  
  البنوك المحلية حتياطاتاودائع و 2.3.15

  
  .بعد تنزيل المبالغ المعاد دفعهابالكلفة،  حتياطات البنوك المحليةاودائع وتظهر 

  
  األجنبيةوالبنوك حكومات الأرصدة  2.3.16

  
ال يمكن ، حيث أنه هادفع المعاد المبالغ بعد تنزيلبالكلفة أجنبية وبنوك حكومات  إلىالمبالغ المستحقة  تظهر

  .2008كانون األول  31ة المطفأة كما في التكلفب قياسها بطريقة يعتمد عليها
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 الذهب  احتياطي 3
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

  احتياطي الذهب في خزينة البنك المركزي 139.294  139.646
 احتياطي الذهب لدى بنك التسويات الدولي 51.904  52.036

 مسكوكات ذهبية في خزينة  البنك المركزي  260  261
191.943 191.458  

 
 البنوك المركزية  لدىرصدة أقد ون 4

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 الصندوقنقد في  3.818.111  1.657.215
 حساب جاري لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك  324  288

 لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك لليلة واحدةودائع  6.101.934  6.060.993
  المركزياالمارات العربية المتحدة حساب جاري لدى بنك   6.292.931    443.183

  فرنساحساب جاري لدى بنك   7.127  -
  فرنسالدى بنك  ودائعحساب   4.893.921    -

8.161.679    21.114.348    
 
 
 أرصدة لدى البنوك 5

2007 2008  
 مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 رصدة لدى بنوك محليةأ 12.157 15.643

 بنوك أجنبية  لدىحسابات جارية  78.899 672.673

 لدى بنوك اجنبية ألجلودائع  8.417.593 4.936.341

 لدى بنوك أجنبية متقادمةودائع مجمدة  1.885.604 1.982.154

7.606.811  10.394.253  

 لدى بنوك محلية   االرصدةمخصص تدني  )8.157(  (8.871)

 جنبية أبنوك لدى  االرصدةمخصص خسائر تدني  )1.885.604( (1.982.152)
5.615.788 8.500.492  

  
  
والذي يلزم جميع الدول األعضاء التي يوجد لديها  2003لسنة  1483أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم  

العراقية السابقة أو الخاصة  أموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية الخاصة بالحكومة
بأن تقوم بتجميد  2003أيار  22بهيئاتها أو مؤسساتها أو وكاالتها الحكومية الواقعة خارج العراق كما في 

هذه األموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية وأن تحولها فوراً إلى صندوق التنمية 
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و غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية نفسها موضوعاً للعراق، ما لم تكن هذه األرصدة أ
  .لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي

  
من وزارة المالية اتخاذ اإلجراءات الالزمة  2005تشرين الثاني  22بتاريخ  طلب مجلس الوزراء العراقي

م تحويلها إلى صندوق التنمية للعراق بموجب إلعادة جميع أرصدة البنك المركزي لدى البنوك األجنبية التي ت
المالية لم تقم وزارة المالية بتأييد  قوائمحتى تاريخ إصدار ال. 2003لسنة  1483قرار مجلس األمن الدولي 

مليون دينار  389.916المبالغ التي قد يتم إعادتها من صندوق التنمية للعراق إلى البنك المركزي والبالغة 
مليون  332ما يعادل  مليون دينار عراقي 440.437: 2007. (مليون دوالر أمريكي 333ما يعادل  عراقي

  ).دوالر أمريكي
  

نتيجة لعدم توفر المعلومات الكافية لم يقم البنك المركزي بإعداد كشوفات التسوية الخاصة ببعض الودائع 
  .2008كانون األول  31المجمدة والمتقادمة لدى البنوك األجنبية كما في 

  
  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ت خزينةنداس 6

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 *:بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك   
 القيمة االسمية  27.211.496  24.224.670

 خصم غير مطفأ )48.390(  (220.184)

24.004.486  27.163.106   
  **:فرنسابنك    
 القيمة االسمية  1.438.813  -

 خصم غير مطفأ )8.097(  -

-  1.430.716  

24.004.486 28.593.822  
  
سندات الخزينة هي أدوات دين مصدرة من قبل خزينة الواليات المتحدة األمريكية ويتم شراؤها عن طريق *

يوم وحتى  38راوح ما بين لسندات الخزينة مواعيد استحقاق أصلية تت. بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
يوم، يتم شراء سندات الخزينة بخصم من القيمة االسمية وال يتم دفع أي فائدة على القيمة االسمية قبل  183

إن الفائدة هي الفرق بين سعر شراء السند والمبلغ المسدد عند االستحقاق أو البيع قبل .  تاريخ االستحقاق
  .مركزي إلى االحتفاظ بجميع سندات الخزينة حتى تاريخ االستحقاقتتجه نية إدارة البنك ال. االستحقاق

لسندات الخزينة مواعيد . فرنساسندات الخزينة هي أدوات دين مصدرة ويتم شراؤها عن طريق بنك **
يوم، يتم شراء سندات الخزينة بخصم من القيمة االسمية  144يوم وحتى  87استحقاق أصلية تتراوح ما بين 

إن الفائدة هي الفرق بين سعر شراء السند . ة االسمية قبل تاريخ االستحقاقي فائدة على القيموال يتم دفع أ
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تتجه نية إدارة البنك المركزي إلى االحتفاظ بجميع . والمبلغ المسدد عند االستحقاق أو البيع قبل االستحقاق
  .سندات الخزينة حتى تاريخ االستحقاق

  
  .حول القوائم المالية )21(خالل العام تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم فوائد سندات الخزينة التي استحقت 

  
 وزارة الماليةمن مستحقات  7

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 أرصدة لدى وزارة المالية  3.955.519 4.674.704
 فوائدلمستحقة  13.571  13.497

4.688.201 3.969.090  
  

لسداد رصيد مستحق  2006شباط  21اتفاقية إعادة جدولة بين البنك المركزي ووزارة المالية بتاريخ  تم توقيع
يتم سداد المبلغ على . 2005كانون األول  31مليون دينار عراقي للبنك المركزي كما في  5.393.890بمبلغ 

٪ على 5دة سنوية مقدارها وبفائ. مليون دينار عراقي لكل قسط 179.796قسط ربع سنوي متساوي بقيمة  30
  .2006آذار  31الرصيد القائم استحق القسط األول بتاريخ 

  
يتم تمويل األقساط من قبل وزارة المالية من خالل إصدار سندات خزينة مدتها سنة كل ثالثة أشهر وتحمل 

  . من خالل المزادات لبنك المركزي بيعها للبنوك المحليةل يمكن٪ والتي 5فائدة سنوية بنسبة 
  
 صندوق النقد الدولي  لدى األجنبية بالعمالتستثمارات الا 8

2007   2008  
مليون دينار 

 عراقي
حقوق السحب  

 الخاصة
مليون دينار  

حقوق السحب   عراقي
 الخاصة

 

راك لدى ـحصة اإلشت 1.188.400.000  2.145.295   1.188.400.000  2.279.177
  صندوق النقد الدولي 

ة حقوق السـحب الخاص 92.931.442  167.759   88.428.615  169.593
 صندوق النقد الدولي  لدى

2.448.770  1.276.828.615   2.313.054  1.281.331.442  
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 والمعدات الممتلكات 9
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أراضي  20.494  20.494
 مباني  458  458

 اتأثاث ومعد 4.009  4.149
 وسائل نقل 1.280  847

 كلفة الممتلكات والمعدات 26.241  25.948
 االستهالك المتراكم  )2.232(  (3.650)

 مشروع تحت التنفيذ 9.895  119

 صافي القيمة الدفترية 33.904  22.417
  
 

 االخرى  الموجودات 10
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  142.710  113.183
 حسابات معلقة  4.137  4.500
 قروض الموظفين  2.669  4.863

 أخرى  280  273
122.819  149.796  

 مخصص تدني  )100.476(  (110.923)
11.896 49.320  

  
 

  :دني للموجودات األخرى التاليةقام البنك المركزي العراقي بتسجيل مخصص ت، 2008عام خالل 
  

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  96.339  106.423
 حسابات معلقة  4.137  4.500

110.923 100.476  
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   النقد المصدر للتداول 11
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 مسكوكات المعدنية  5.371  5.421
 عملة الورقية ال 21.299.047  15.626.804
15.632.225 21.304.418  

 
  

  الخزينة المصدرة سندات 12
  2008    2007  
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

  2.875.481    2.315.780  القيمة االسمية
  (129.806)    )91.849(  خصم غير مطفأ

  2.223.931    2.745.675  
 

٪ وفقاً للتعليمات 16٪ و 7بسعر فائدة يتراوح ما بين  دالمزاللبنوك المحلية من خالل  يتم بيع سندات الخزينة
  .الصادرة من البنك المركزي

  
 باصدار 2008قام البنك المركزي خالل عام . وستة أشهرأسنة  تبلغ أصلية استحقاقبفترات يتم إصدار سندات الخزينة 

  .مليون دينار عراقي 2.315.780 بمبلغسندات خزينة 
   

  .السوقفي سيولة هو التحكم بالسندات الخزينة إن الغرض من إصدار 
  

  ودائع البنوك المحلية 13
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 حسابات جارية 23.352.744  14.189.450
 ودائع ألجل  2.770.809  4.400.508

 أخرى  23.631  23.827
18.613.785 26.147.184  

  
 

يجب على جميع البنوك العاملة في العراق االحتفاظ باحتياطي قانوني لدى  ،نك المركزيوفقاً لتعليمات الب
باستثناء  ٪ من مجموع ودائع العمالء لديها بالدينار العراقي والعمالت األجنبية25البنك المركزي يعادل 

. لعمالت األجنبيةدينار العراقي وامن ودائع العمالء بال% 75البنوك الحكومية التي يجب أن تحتفظ بقيمة 
تتضمن الحسابات الجارية للبنوك المحلية لدى البنك المركزي رصيداً لالحتياطي القانوني بمبلغ 

مليون دينار  12.084.441: 2007( 2008كانون األول  31مليون دينار عراقي كما في  19.993.801
  .أية فوائدال تستحق على حسابات االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي ). عراقي
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بالدوالر  أرصدة 2008كانون االول  31كما في  للبنوك المحلية القانونية اتحتياطيالوادائع والرصيد يتضمن 
: 2007( )مليون دينار عراقي 1.805.464يعادل  ما(دوالر أمريكي  1.543.131.722بمبلغ ميركي ألا

  .)عراقي مليون دينار 1,877,522يعادل  دوالر أمريكي، ما 1,526,441,576
  

 أرصدة حكومات وبنوك أجنبية 14
2007 2008  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

   

 *أرصدة الحكومات األجنبية والمؤسسات المالية 153.719  2.107.721

 حسابات جارية مدينة 82.190 423.686
 أخرى 2.811  1.175

2.532.582 238.720  
 

البنك المركزي إلغاء االعتراف ببعض األرصدة القديمة المستحقة للحكومات  قرر، 2008و  2007خالل * 
 :2007( مليون دينار عراقي 658.436 حقق البنك المركزي إيراداً بمبلغ. و البنوك األجنبية من سجالته

ت في نتيجة لهذا اإللغاء على أن يتم إلغاء المبلغ المتبقي لهذه المستحقا )مليون دينار عراقي 9.044.072
يعتقد البنك المركزي بأن هذه األرصدة تشكل التزاماً على وزارة المالية ضمن ديون العراق . المستقبل
حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، لم تقم وزارة المالية بتأييد إعفاء البنك المركزي من هذه . الخارجية

  .اإللتزامات
  

 مستحقات صندوق النقد الدولي 15
2007  2008  

دينار عراقيمليون   
حقوق السحب  

 الخاصة
حقوق السحب   مليون دينار عراقي 

 الخاصة
 

 الخاصة تخصيصات حقوق السحب 68.463.800  123.591  68.463.800  131.304
 ضمانات صندوق النقد الدولي  1.014.329.000  1.979.750  1.015.649.429  1.967.070

 :العملة المحتفظ بها    

3.197  1.650.571   5.799  2.971.000 

حساب صندوق النقد الدولي رقم 
ويشمل تعديالت تقييم العملة) 1(  

24  12.580   24  12.580 

) 2(حساب صندوق النقد الدولي رقم 
 ويشمل تعديالت تقييم العملة

2.101.595  1.085.776.380  2.109.164  1.085.776.380  

  
تخصيصات جمهورية العراق لدى  حقوق سحب خاصة 68.463.800تمثل حقوق السحب الخاصة والبالغة 

يتم توزيع حقوق السحب الخاصة بناء على مساهمة الدول األعضاء في دائرة حقوق . صندوق النقد الدولي
  .في تاريخ التوزيع صندوق النقد الدوليلالسحب الخاصة التابعة 
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    أرصدة مؤسسات حكومية 16
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أرصدة وزارة المالية 13.118.708  6.954.558
 أرصدة مؤسسات حكومية أخرى 371.352  203.177
 أرصدة فرعي السليمانية وأربيل  1.096.061  524.681

 قرض من بنك حكومي محلي  1.875  4.375
 أخرى  54.330  56.323

7.743.114 14.642.326  

  
 31لمركزي كشف حساب األرصدة المستحقة لوزارة المالية وفرعي السليمانية وأربيل كما في لم يستلم البنك ا
لم يستلم البنك المركزي كشف حساب لجزء من الرصيد المستحق لمؤسسات حكومية . 2008كانون األول 
ت لهذه لم يقم البنك المركزي بإجراء تسوياوبناء على ذلك . مليون دينار عراقي 286.738أخرى بمبلغ 

  .2008كانون األول  31الحسابات كما في 
  

 مطلوبات أخرى  17
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 فوائد مستحقة غير مدفوعة  43.686  242.459
  ذمم دائنة  1.746    5.748

 أرصدة الحسابات المتبادلة مع الفروع  6.020  (32.109)
 *معلقةاألرصدة ال 49.004  60.438
 مخصصات متنوعة  10.026  10.026

 أخرى  6.807  2.932
289.494 117.289  

 
لم يتم تحديد أثر . 2008كانون األول  31تمثل الحسابات المعلقة أرصدة مطلوبات لم تتم تسويتها كما في * 

  . 2008كانون األول  31المالية كما في  قوائمتسوية هذه األرصدة على ال
  

 رأس المال  18
، يتكون رأس المال المصرح به للبنك المركزي 2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  5وفقاً للمادة 
. ٪ من أسهم البنك المركزي100مليون دينار عراقي يدفع بالكامل من قبل جمهورية العراق مقابل  100.000

ال يتم توزيع أية . يتها أو رهنهاتملك جمهورية العراق حصرياً أسهم البنك المركزي وال يمكن تحويل ملك
  .أرباح مقابل هذه األسهم

  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  2008كانون األول  31
 

21 

مليون  99.500س المال غير المدفوع للبنك بمبلغ أتغطية ربوزارة المالية  قامت ،2007 كانون الثاني خالل
  .2004لسنة  المركزي لبنكقانون اوفقاً لدينار عراقي 

  
 اتحتياطياال 19

يجب على البنك المركزي االحتفاظ باحتياطي  2004لعراقي لسنة من قانون البنك المركزي ا 5وفقاً للمادة 
  .عام واحتياطي لألرباح غير المتحققة واالحتياطيات األخرى التي تتطلبها معايير التقارير المالية الدولية

  

  :يمثل هذا المبلغ ما يلي. مليون دينار عراقي 191.443بلغ احتياطي إعادة تقييم الذهب 
  
 

2007 2008  
يون دينار عراقي مل   مليون دينار عراقي 

   
 احتياطي إعادة تقييم الذهب في بداية السنة 191.928  159.059
 ربح إعادة تقييم الذهب للسنة  )485(  32.869

 احتياطي إعادة تقييم الذهب في نهاية السنة 191.443  191.928

  
 الخسائر المتراكمة 20

، فإن صافي الخسارة التشغيلية يتم قيده على 2004مركزي العراقي لسنة من قانون البنك ال 5وفقاً للمادة 
حتى تاريخ إعداد هذه . حساب االحتياطي العام حتى يستنفذ ومن ثم يتم استخدام رأس المالي لتغطية الخسارة

لعام و إن رصيدي االحتياطي ا .المالية لم يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً حول هذه الخسائر قوائمال
  .رأس المال ال يكفيان لتغطية رصيد الخسائر المتراكمة

  
، عند زيادة قيمة مطلوبات البنك المركزي عن 2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  5وفقاً للمادة 

إذا قرر مجلس . قيمة الموجودات يقوم مجلس اإلدارة بتقييم الوضع واصدار تقرير حول أسباب وقيمة العجز
رة وبالتشاور مع وزير المالية حاجة البنك المركزي إلى زيادة رأس المال فيتم طلب الزيادة لتدفع بالنيابة اإلدا

عند تلقي هذا الطلب، يقوم وزير المالية خالل مدة ال تزيد عن شهرين بالطلب إلى  .عن جمهورية العراق
نك المركزي بالمبلغ المطلوب وخالل الجهة المفوضة عن جمهورية العراق الموافقة على زيادة رأس مال الب

  . الفترة المطلوبة
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 دائنة وائدف 21
2007 2008  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 سندات الخزينة  697.066  937.329
 األرصدة لدىالبنوك  291.539  155.927
 أرصدة لدى وزارة المالية  220.780  256.049
 ة واحدةالودائع لليل 82.020  82.721
 أخرى  13.995  27.132

1.459.158 1.305.400  

  
 فوائد مدينة 22

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ودائع ألجل للبنوك المحلية  465.752  752.576
 قروض الحكومات والمؤسسات المالية األجنبية -  73.285

  سندات الخزينة المصدرة 388.303  502.258
 أخرى  10.077  49.609

1.377.728 864.132  

  
 إيرادات الرسوم والعموالت صافي  23

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ايرادات عموالت ورسوم  615.085 454.942
454.942 615.085  

  
ناتجة عن أوامر راقي دينار عمليون  494.112عموالت بقيمة  2008تتضمن إيرادات العموالت لعام 

التحويل الصادرة عن وزارة المالية من حساب صندوق التنمية للعراق إلى حسابها الجاري في البنك 
من ٪ 1تبلغ عمولة مقابل من وزارة المالية  األمريكي يقوم البنك المركزي العراقي بشراء الدوالر. المركزي

  .  ينار العراقيلتحويل المبلغ المطلوب إلى الدالمستخدم سعر الصرف 
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 استرداد مخصصات 24

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 *استرداد مخصص من وزارة المالية )871.614(  -
  أخرى  )105.914(  (44.745)
(44.745) )977.528(  

   

  
المالية يتعلق بالخسارة مليون دينار عراقي من وزارة  871.614يمثل هذا المبلغ مخصص مسترد بمبلغ * 

  .العراقية الجديدة نتيجة سحب العملة العراقية القديمة من التداول واصدار العملة 2004الحاصلة عام 
  

 الضرائب  25
فإن البنك المركزي معفى من الضريبة على  2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  44وفقاً للمادة 

  .سوم الجمركية األخرىالدخل أو األرباح وبعض الضرائب والر
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  26
  :إن القيم العادلة لألدوات المالية في الميزانية العمومية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية باستثناء ما يلي

  
 .العادلة باستخدام سعر خصم مناسبتقاس قيمته والذي لرصيد المستحق من وزارة المالية ا −

 
نتيجة  قيمتها العادلة قياسالمؤسسات الحكومية ال يمكن أرصدة و األجنبيةوالبنوك مات لحكوا أرصدة −

 .لعدم توفر المعلومات الكافية

  
 بنود خارج الميزانيةوالمطلوبات و الموجوداتفي تركز المخاطر االئتمان و 27

  

  مقدمة 27.1
تقديم إطار بهام إدارة المخاطر متتركز . إدارة المخاطروظيفة رسمية تعنى بال يمتلك البنك المركزي العراقي 

تقييم و التعرض للمخاطرمدى تقييم و المخاطركافة عمل مستقل إلعداد التقارير ومراقبة والسيطرة على 
التركزات والمحددات المالية األخرى باإلضافة إلى القيام باختبارات الحساسية وخطط  مراقبةو فرضو األداء

  .الطوارئ
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 مخاطر االئتمان 27.2
مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه  تتمثل

إن الحد األعلى لمخاطر اإلئتمان التي يمكن أن يتعرض لها البنك .  تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية 
لى االلتزامات المبينة في اإليضاح المركزي ينحصر في مبالغ الميزانية العمومية للبنك المركزي باإلضافة إ

  .ال يقوم البنك بتقييم مخاطر اإلئتمان بشكل رسمي. المالية قوائمحول ال) 35(
  

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

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

  

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

  .يمثل الدوالر األمريكي جزءا هاما من موجودات البنك بالعمالت األجنبية  -
 .ألمريكيةيستمثر البنك جزءاً هاماً من موجوداته في دولة واحدة وهي الواليات المتحدة ا −

  .يمثل الدوالر األمريكي العملة الوحيدة التي يقوم البنك المركزي باستثمار موجوداته األجنبية بها   -
من الودائع النقدية واحتياطيات  ٪87تمثل الودائع و االحتياطيات النقدية للبنوك المحلية الحكومية   -
  )٪96: 2007(  2008كانون األول  31لبنوك المحلية كما في ا
  

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

 الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان   
   2008  2007 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  إيضاح 

      
 6.504.464  17.296.237  4 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 5.615.788  8.500.492  5 البنوكأرصدة لدى 
 24.004.486  28.593.822  6  سندات خزينة

 4.688.201  3.969.090  7 أرصدة لدى وزارة المالية
 2.448.770  2.313.054  8 استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي

 11.896  49.320  10 موجودات أخرى
 43.273.605  60.722.015   المجموع      

 710.035  130.251  31 التعهدات
 710.035  130.251   المجموع      
 43.983.640  60.852.266   إجمالي المخاطر االئتمانية      
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والتعهدات الموضحة في  إن التعرض األقصى للمخاطر بالنسبة للبنك المركزي العراقي يتمثل بمبالغ الميزانية
  .  حول القوائم المالية) 31( اإليضاح

   
، إذا وجدت، ال يمكن تحديدها أو االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأإن  2008كانون األول  31كما في 

  .حول القوائم المالية) 31(اإليضاح قياسها بسبب عدم توفر المعلومات الكافية كما هو موضح في 
    

  :وزيع الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية حسب الموقع الجغرافيفيما يلي ت
2008   

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

 العراق 7.967.608  64.340.075  - 
 دول أخرى  56.797.880  2.442.957   130.251
130.251  66.783.032  64.765.488  

  
2007  

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

 العراق 6.519.649  44.744.943  -
 دول أخرى  38.625.531  4.913.527   710.035
710.035  49.658.470  45.145.180  

  
 وق الس مخاطر 27.3

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 27.4

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

إن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في إعادة تسعير . مبالغ الموجودات والمطلوبات 
بتحديد مستويات لمخاطر أسعار الفائدة ولم يحدد قيمة  لم يقم البنك المركزي. فوائد الموجودات والمطلوبات
سعر  بتخفيض 2008قام البنك المركزي خالل عام . 2008كانون األول  31فجوات أسعار الفائدة كما في 

 لإليداع لمدة %15و % 14و% 13 فائدة الودائع ألجل، بحيث تتراوح أسعار الفائدة على الودائع ألجل ما بين
  .يوم على التوالي 30يوم و 14و يوم 7
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أشهر إلى سنة 6من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع أشهر 6أشهر إلى  3من    أشهر 3من شهر إلى      أقل من شهر واحد  
دينار عراقي مليون  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   

  الموجودات             
  احتياطي الذهب  -     -     -     -     -    191.458  191.458

  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  17.296.236    -     -     -     -    3.818.112  21.114.348
  أرصدة لدى البنوك  -     8.496.492    -     -     -    4.000  8.500.492

  سندات الخزينة  -     3.185.398    25.408.424    -     -    -  28.593.822
  أرصدة لدى وزارة المالية  -     179.796    179.796    359.593    3.236.334   13.571  3.969.090
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -     476.628    -     -     -    1.836.426  2.313.054

  ممتلكات ومعدات  -     -     -     -     -    33.904  33.904
  موجودات أخرى  -     -     -     -     -    49.320  49.320

 الموجوداتمجموع  17.296.236  12.338.314  25.588.220  359.593  3.236.334  5.946.791  64.765.488
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -    -     -     -     -    21.304.418  21.304.418

  سندات الخزينة المصدرة  -     -     1.835.276    388.655    -    -  2.223.931
 ودائع البنوك المحلية  959.534   -     -     -     -    25.187.650  26.147.184

 حكومات وبنوك أجنبية مستحقات -    82.190    -     -     -    156.530  238.720

  أرصدة صندوق النقد الدولي -    129.413    -     -     -    1.979.751  2.109.164
  حكومية  مؤسساتأرصدة  -    1.875    -     -     -    14.640.451  14.642.326

  مطلوبات أخرى -    -     -     -     -    117.289  117.289
  مجموع المطلوبات 959.534  213.478  1.835.276  388.655  -   63.386.089  66.783.032

   العجز -   -   -   -   -   )2.017.544(  )2.017.544(
  المطلوبات والعجز مجموع 959.534   213.478    1.835.276    388.655    -    61.368.545  64.765.488

  فرق حساسية عناصر الميزانية 16.336.702   12.124.836    23.752.944    )29.062(    3.236.334   )55.421.754(  - 
  فرق الحساسية التراكمي 16.336.702   28.461.538    52.214.482    52.185.420    55.421.754   -   - 
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    :هي كما يلي 7200كانون األول  31لفوائد للسنة المنتهية في إن فجوة أسعار ا
سنة إلىأشهر  6من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع أشهر 6 إلىأشهر  3من    أشهر 3 إلىمن شهر      أقل من شهر واحد  

دينار عراقي مليون  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  
  الموجودات             

  احتياطي الذهب  -    -    -    -    -   191.943  191.943
  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  6.504.464    -    -    -    -   1.657.215  8.161.679
  أرصدة لدى البنوك  -    5.609.014    -    -    -   6.774  5.615.788

  سندات الخزينة  -    946.040    11.137.387    11.921.059    -   -  24.004.486
  أرصدة لدى وزارة المالية  -    179.796    179.795    359.593    3.955.519   13.498  4.688.201
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -    497.738    -    -    -   1.951.032  2.448.770

  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    -   22.417  22.417
  موجودات أخرى  -    -    -    -    -   11.896  11.896

 مجموع الموجودات 6.504.464  7.232.588  11.317.182  12.280.652  3.955.519  3.854.775  45.145.180
              
 المطلوبات              

 مصدر للتداولالنقد ال -   -    -    -    -   15.632.225  15.632.225

  سندات الخزينة المصدرة  -    -    2.394.182    351.493    -   -  2.745.675
 ودائع البنوك المحلية  2.529.855   1.870.653    -    -    -   14.213.277  18.613.785

 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية -   423.686    -    -    -   2.108.896  2.532.582

  أرصدة صندوق النقد الدولي -   134.525    -    -    -   1.967.070  2.101.595
  أرصدة مؤسسات حكومية  -   4.375    -    -    -   7.738.739  7.743.114

  مطلوبات أخرى -   -    -    -    -   289.494  289.494
  مجموع المطلوبات 2.529.855  2.433.239  2.394.182  351.493  -  41.949.701  49.658.470
  العجز  -  -  -  -  -  (4.513.290)  (4.513.290)
  مجموع المطلوبات والعجز 2.529.855   2.433.239    2.394.182    351.493    -   37.436.411  45.145.180

  فرق حساسية عناصر الميزانية 3.974.609   4.799.349    8.923.000    11.929.159    3.955.519   (33.581.636)  -
  فرق الحساسية التراكمي 3.974.609   8.773.958    17.696.958    29.626.117    33.581.636   -  -
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 مخاطر العمالت 27.5
. تتمثل مخاطر العملة في خطر أن تتذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية

كز حسب ليس للبنك المركزي سياسة لتحديد أسقف للمرا. يعتبر البنك المركزي الدينار العراقي عملته الرسمية
إن جزءاً هاماً من موجودات البنك . 2008كانون األول  31ولم تحتسب قيمة مراكز العمالت كما في . العملة

  .محتفظ بها بالدوالر األمريكي 2008كانون األول  31المركزي بالعمالت األجنبية كما في 
  

  :2008األول  كانون 31يحتفظ البنك المركزي بالمراكز التالية للعمالت األجنبية كما في 
 

2007 2008  
  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 دوالر أمريكي  38.200.724 24.580.577
 وحدات السحب الخاصة 203.890 347.175

 يورو  11.656.477 3.617.806
  أخرى 1.493.322 1.359.686

29.905.244 51.554.413  

  
 السيولةمخاطر 27.6

ي تكمن في عدم مقدرة البنك المركزي على الوفاء بمطلوباته عندما يحين موعد مخاطر السيولة هي المخاطر الت
  .جهة مخاطر السيولةاال يوجد لدى البنك المركزي سياسية رسمية لمو .استحقاقها

  
هنالك ترتيبات ما بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحسين وضع السيولة بالعمالت األجنبية وذلك من خالل تمويل 

  .ت وزارة المالية من العملة المحلية مقابل تحويالت وزارة المالية إلى البنك المركزي بالدوالر األمريكيحاجا
  

 31لم يتم تحديد قيمة استحقاقات موجودات ومطلوبات البنك المركزي بناء على الترتيبات التعاقدية للسداد كما في 
ودات البنك المركزي إما متداولة أو بدون فترة استحقاق إن كافة موج. 2007كانون األول  31و 2008كانون األول 

 كانون األول 31محددة، باستثناء سندات الخزينة والرصيد المستحق من وزارة المالية حيث يتم استحقاقهما كما في 
:وفقاً للتوزيع التالي
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2008  
  

 المجموع

أكثر من  
 سنة

أشهر إلى  6من 
 سنة واحدة

  إلى  3من  
 اشهر 6

  ر إلىمن شه   
 أشهر 3

   
 شهر واحد

 
 

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
عراقي   

 مليون دينار  
 عراقي

 

          
 سندات خزينة -  3.185.398  25.408.424 - -  28.593.822

وزارة المالية أرصدة -  193.293  179.796 359.593  3.236.408  3.969.090  

32.562.912  3.236.408  359.593  25.588.220 3.378.691  - 

  
2007 

  
 المجموع

أشهر إلى  6من  أكثر من سنة 
 سنة واحدة

  إلى  3من  
 اشهر 6

  من شهر إلى   
 أشهر 3

   
 شهر واحد

 
 

مليون دينـار 
  عراقي

مليون دينـار  
  عراقي

مليون دينـار 
قيعرا  

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
عراقي   

 مليون دينار  
 عراقي

 

          
 سندات خزينة 3.638.098  8.477.873  11.888.515 - -  24.004.486
 أرصدة وزارة المالية -  193.293  179.796 359.593  3.955.519  4.688.201

28.692.687  3.955.519  359.593  12.068.311 8.671.166  3.638.098 

  
لها تواريخ  ليس 2007كانون األول  31و 2008كانون األول  31إن جميع مطلوبات البنك المركزي كما في 

  .يوم 30إلى  7 ما بين استحقاق محددة باستثناء الودائع ألجل الخاصة بالبنوك المحلية باستحقاقات أصلية
  

 238.720سداده من الرصيد المستحق للحكومات والبنوك األجنبية البالغ  إن موعد سداد األقساط والمبلغ الذي يمكن
  .ةمليون دينار عراقي غير مؤكد

  

 التحليل القطاعي 28
  

  األساسية عاتالقطامعلومات 
  .عمالفي قطاعات أالمركزي العراقي  على تنظيم عمليات البنك البنك دارةإال تعمل 

  
  طاعات الثانويةقمعلومات ال

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

  :اإليرادات المحققة في العراق وفي الدول األخرى
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2008  

  العراق  ألجنبيةالبلدان ا  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات 1.715.772  1.848.969  3.564.741

 الموجودات إجمالي  7.967.608  56.797.880  64.756.488

  المطلوبات  إجمالي 64.340.075  2.442.957  66.783.032
  

2007  
  العراق  يةالبلدان األجنب  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات 288.968  10.762.753  11.051.721

 إجمالي الموجودات  6.519.649  38.625.531  45.145.180

  إجمالي المطلوبات  44.744.943  4.913.527  49.658.470
  

 المعامالت مع جهات ذات عالقة 29
ك المركزي هو مؤسسة حكومية لها معامالت مع بنوك حكومية والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى ضمن إن البن

المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في الميزانية . أعمالها االعتيادية وبأسعار الفائدة والعمولة التجارية
  :العمومية وبيان الدخل هي كما يلي

2007  2008  
  مليون دينار عراقي  اقيمليون دينار عر

 الموجودات   
 نقد لدى بنوك حكومية محلية -   771

 مستحقات من وزارة المالية  3.969.090  4.688.201
 مستحقات من بنك حكومي  8.156  8.871

4.697.843  3.977.246  
 المطلوبات   

 إيداعات واحتياطات بنوك محلية حكومية 23.298.103  16.983.420
 مستحقات إلى وزارة المالية 13.118.708  6.954.557

 مستحقات إلى مؤسسات حكومية 2.305.924  794.668
 قرض من مصرف الرافدين 1.875  4.375

24.737.020  38.724.610  
 التزامات خارج بنود الميزانية بالنيابة عن الحكومة العراقية 130.251  710.035

 ائد من وزارة الماليةإيرادات فو 220.780  256.049

 مصروف فائدة على إيداعات البنوك الحكومية 627.327  627.327
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 عن وزارة المالية  بالنيابةمدارة  حسابات 30

يحتفظ البنك المركزي بسجالت المدفوعات و المقبوضات النقدية الخاصة بصندوق التنمية للعراق الذي تم إنشاؤه في 
تدار الحسابات البنكية . 2003لعام  1483بقرار مجلس األمن الدولي رقم وتم االعتراف به  2003أيار سنة 

لصندوق التنمية للعراق بواسطة البنك المركزي العراقي بالنيابة عن وزارة المالية وتدرج كجزء من السجالت 
 قوائممن التم استبعاد حسابات صندوق التنمية للعراق  2006كانون األول  31كما في . المحاسبية للبنك المركزي

كانون  31مليون دينار عراقي لم تتم تسويته كما في  11.823المالية للبنك المركزي، وقد نتج عن ذلك فرق بمبلغ 
بين أرصدة موجودات صندوق التنمية للعراق والتي تزيد على أرصدة المطلوبات المقابلة لها في  2006األول 

  .المالية المرفقة قوائمق في التم احتساب مخصص لهذا الفر. سجالت البنك المركزي
  

حسابات صندوق التنمية للعراق مع المخصص الذي تم إثباته باستثناء قام البنك المركزي العراقي  2007خالل عام 
  .2007كانون األول  31حساباته  والقوائم المالية كما في  من 2006في القوائم المالية لعام 

  
مليون دينار عراقي تم  5.418صندوق التنمية للعراق عن مطلوباته بمبلغ فروقات بالزيادة لموجودات ، 2008خالل 

 .حصرها والتخصيص لها في السنوات السابقة

  
  

بين األمم المتحدة والحكومة  1996أيار  20يحتفظ البنك المركزي بحسابات معينة تتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة في 
تم استبعاد أرصدة  2005كانون األول  31كما في . 1995لعام  986العراقية حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

، وقد نتج عن ذلك فرق لم 2007كانون األول  31كما في  المالية للبنك المركزي قوائمحسابات مذكرة التفاهم من ال
ة لها في مليون دينار عراقي بين أرصدة موجودات مذكرة التفاهم وأرصدة المطلوبات المقابل 9.810تتم تسويته بمبلغ 

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

 رتباطات والتزامات محتملةا 31
  

  االلتزامات االئتمانية
 

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

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

  .الحكومية األخرى في حالة تعذر األداء وفقاً لشروط التعاقد
  

ات يظهر البنك المركزي كضامن لمديونية واعتمادات وكفاالت خاصة بالبنك المركزي والوزارات والمؤسس
إن السجالت المحاسبية للبنود خارج الميزانية العمومية غير دقيقة وال توجد . الحكومية العراقية األخرى
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مستندات كافية لتأييد هذه الحسابات ولتأكيد سالمة وقيمة هذه األرصدة، إن تأثير هذه الحسابات خارج الميزانية 
غير مؤكد، ولم تستطع إدارة البنك  2008كانون األول  31المالية للبنك المركزي كما في  قوائمالعمومية على ال

  . المركزي احتساب قيمته في هذه المرحلة
  

  :كانون األول 31على البنك البنك االلتزامات االئتمانية التالية كما في 
2007  2008  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 :ارتباطات بالنيابة عن الحكومة العراقية   
 قروض مضمونة من قبل البنك المركزي العراقي 34.905  36.185

 اعتمادات مستندية -  651.731
 وقبوالتخطابات ضمان   95.346  22.119

710.035  130.251  
  

  المطلوبات المحتملة
  

هنالك دعاوى قضائية في دول مختلفة ضد البنك المركزي لمطالبته بسداد ديون متقادمة على البنك المركزي 
 2008كانون األول  31مليون دينار عراقي كما في  3.355.197والوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى بمبلغ 

  ).مليون دينار 3.719.761:  2007(
  

حتى تاريخ . قد تتعلق بعض هذه القضايا بديون قد تمت تسويتها من خالل مشروع تسوية الديون الخارجية للعراق
 31ال توجد معلومات كافية تتعلق باألرصدة التي تمت تسويتها أو سددت أو أعفيت كما في  المالية، قوائمإعداد هذه ال

  .أو األرصدة التي سوف تتم تسويتها أو سدادها بعد نهاية السنة 2008كانون األول 
  

نك المركزي غير المالية للب قوائمنظراً لعدم توفر معلومات كافية، فإن النتيجة النهائية لهذه القضايا وتأثيرها على ال
  .2008كانون األول  31مؤكد، ولم يتمكن البنك المركزي من احتساب قيمتها أو اثبات مخصص لها كما في 

  
 ت علىااللتزامات، إن وجدت، هي التزامات على وزارة المالية وليسهذه تعتقد إدارة البنك المركزي العراقي بأن 

تسديد االلتزامات إلتزامها ب تقم بتأييدئم المالية فإن وزارة المالية لم القوااعداد حتى تاريخ . البنك المركزي العراقي
    .الناتجة عن هذه القضايا

 
 




