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                2012                2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية
اإليرادات

           552,120           24443,901إيرادات الفوائد
          (184,468)          (193,957)25أعباء الفوائد

           367,652           249,944صافي إيرادات الفوائد

        1,303,959        261,466,354صافي إيرادات الرسوم والعموالت
             98,001          (532,684)23(الخسائر) األرباح الناتجة عن إعادة تقييم احتياطي الذھب

           328,703        1,190,581األرباح الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية
             54,858    –19إلغاء االعتراف بأرصدة مستحقة لدائنين خارجيين

               8,455             75,550إيرادات أخرى

        2,161,628        2,449,745أرباح إيرادات تشغيلية

            (29,369)            (39,812)أعباء المستخدمين
              (2,607)              (1,962)استھالكات

            (38,361)            (78,637)األعباء التشغيلية العامة

        2,091,291        2,329,334ربح السنة

        2,091,291        2,329,334مجموع الدخل الشامل للسنة

إن اإليضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 39 تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.
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 إعادة تقييم احتياطياحتياطي
المجموعاألرباح المدورةاحتياطي الذھبطوارئعامرأس المالإيضاحبماليين الدنانير العراقية

     1,041,933         593,140        348,793  –  –    100,000الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2012
مجموع الدخل الشامل للسنة

     2,091,291      2,091,291    –    –    –    –أرباح السنة

     2,091,291      2,091,291    –    –    –    –مجموع الدخل الشامل للسنة

تحويالت
    –        (474,511)    –    –      474,511    –23تحويل الى احتياطي العام

    –        (118,628)    –   118,628    –    –23تحويل الى احتياطي طوارئ

    –          (98,001)          98,001    –    –    –23الربح الناتج عن إعادة تقييم احتياطي الذھب 

    –        (691,140)          98,001   118,628      474,511    –مجموع التحويالت

     3,133,224      1,993,291        446,794   118,628      474,511    100,000الرصيد في 31 كانون األول 2012

     3,133,224      1,993,291        446,794   118,628      474,511    100,000الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2013
مجموع الدخل الشامل للسنة

     2,329,334      2,329,334    –    –    –    –أرباح السنة

     2,329,334      2,329,334    –    –    –    –مجموع الدخل الشامل للسنة

تحويالت
    –     (1,594,633)    –    –   1,594,633    –23تحويل الى احتياطي العام

    –        (398,658)    –   398,658    –    –23تحويل الى احتياطي طوارئ

    –         532,684       (532,684)    –    –    –23الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم احتياطي الذھب 

    –     (1,460,607)       (532,684)   398,658   1,594,633    –مجموع التحويالت

     5,462,558      2,862,018         (85,890)   517,286   2,069,144    100,000الرصيد في 31 كانون األول 2013

  إن اإليضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 39 تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.
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              2012              2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

      2,091,291      2,329,334ربح السنة 
تعديالت:

          (54,858)    –19أثر إلغاء االعتراف بأرصدة دائنين خارجيون
             2,607             171,962استھالكات

          (98,001)         23532,684الخسائر (األرباح) الناتجة عن إعادة تقييم احتياطي الذھب

2,863,980      1,941,039      
         406,022         12400,001التغير في مستحقات من وزارة المالية

           19,123             141,188التغير في موجودات أخرى
      3,627,361      154,845,231التغير في النقد المصدر للتداول

      2,306,565      187,419,301التغير في ودائع البنوك المحلية والحكومية
                  27            (4,096)19التغير في مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
          (88,365)          (45,167)20التغير في مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

         571,042     (4,837,255)21التغير في أرصدة مؤسسات حكومية
            (1,532)             228,100التغير في مطلوبات أخرى

      8,781,282    10,651,283صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
     (4,379,212)        (319,985)11استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

           21,403         13196,249استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي
          (35,865)          (26,407)17شراء ممتلكات ومعدات

     (1,413,426)        (575,653)شراء ذھب

(725,796)        (5,807,100)     

التفقات النقدية من األنشطة التمويلية
         249,379         16197,695سندات خزينة مصدرة

197,695         249,379         

      3,223,561    10,123,182صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

    21,547,865    24,771,426أرصدة النقد وشبه النقد كما في 1 كانون الثاني

    24,771,426    2734,894,608أرصدة النقد وشبه النقد كما في 31 كانون األول

إن اإليضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 39 تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
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 األنشطة )1(
 ةسن )43( رقم المعدل المركزي البنك قانون موجبب )حكومية ؤسسة(م العراقي المركزي البنك سستأ

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

 على والمحافظة المحلية األسعار استقرار تحقيق ھي اقيالعر المركزي للبنك األساسية األھداف إن
 المركزي البنك يعمل األھداف ھذه على وبناء .وتنافسي مستقر سوقي مالي نظام وتطوير استقرارھا،

 .العراق في والنمو الموارد واستثمار المستدامة التنمية لتشجيع

 ً  أھدافه لتحقيق يمارسھا والتي المركزي للبنك ةالرئيسي األنشطة تشتمل العراقي المركزي البنك لقانون وفقا
 :يلي ما على

 .الصرف سعر سياسة ذلك في بما نقدية، سياسة وتنفيذ وضع  )أ
  الخاصة التشغيلية األرصدة باستثناء الرسمية، والعراقية األجنبية االحتياطيات جميع وإدارة حفظ  )ب

 .العراقية بالحكومة
 .العراقية بالحكومة ةالخاص الذھب احتياطيات وإدارة الذھب حفظ  )ج
 .للبنوك السيولة خدمات توفير  )د
 .العراقية العملة وإدارة إصدار  )ه
 .وفعالة سليمة مدفوعات نظم وتطوير ومراقبة إنشاء  )و
 .عليھا واإلشراف البنوك عمل وتنظيم للبنوك التصاريح أو التراخيص إصدار  )ز

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

ً  يتبعان الفرعين ھذين أن  اإلقليمية كردستان لحكومة األخرى األمور كافة في ويتبعان المركزي للبنك تقنيا
 .الحكومة ھذه قبل من تمويلھما ويتم

ه ھذ إن .والسليمانية أربيل في لفرعيه المحاسبية السجالت على إطالع المركزي للبنك ليس لذلك نتيجة
 معلومات أية المركزي البنك لدى وليس .والسليمانية أربيل لفرعي المالية بياناتال تتضمن ال المالية بياناتال

 األول كانون 31 في كما المركزي للبنك المالية اتبيانال على وتأثيرھما للفرعين المالية بياناتال أھمية لتقييم
  .2012و 2013

  االعداد أساس )2(
  التوافق بيان  )أ

ً  المالية البيانات إعداد تم لقد   .المالية للتقارير الدولية لمعاييرل وفقا

  .4 و 3 اإليضاحات في واردة العام، خالل التغيرات ذلك في بما للبنك، المحاسبية السياسات تفاصيل

  اسالقي أساس  )ب
  الذھب الذي تم قياسه حسب القيمة العادلة. باستثناء التاريخية التكلفة أساس على المالية البيانات ھذه إعداد تم

  المالية البيانات عرض وعملة التشغيلية العملة  )ج
 المعلومات كافة إنّ  .البنك لدى المعتمدة التشغيلية العملة وھي ،العراقي بالدينار المالية البيانات عرض يتم

   بالماليين. صحيح عدد أقرب إلى مدورة ھي العراقي بالدينار عرضھا تمّ  التي المالية
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 (تابع) االعداد أساس )2(
  واألحكام التقديرات استخدام  )د

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المالية البيانات إعداد يتطلب  والتقديرات األحكام وضع اإلدارة من وفقا
 والمطلوبات للموجودات المعلنة والمبالغ المحاسبية السياسات طبيقت على تؤثر التي واالفتراضات
  التقديرات. تلك عن الفعلية النتائج تختلف وقد واألعباء. واإليرادات

يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على  لھا. التابعة واالفتراضات التقديرات مراجعة مستمرة بصورة يتم
  لالحقة.التقديرات المحاسبية في السنوات ا

 التغييرات في السياسات المحاسبية )3(
المبينة في اإليضاح  المحاسبية السياسات تطبيق يتم ،أدناه المبينة المحاسبية السياسات في التغييرات باستثناء

  .المالية البيانات ھذه في المبينة الفترات جميع على منسقة بصورة أدناه 4رقم 

الثاني  كانون 1 من األولي التطبيق تاريخ مع ،التاليةعلى المعايير والتعديالت المعايير الجديدة اعتماد  تم
2013.  

  العادلة القيمة قياس: 13 رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية  

 إلعداد الدولية المعايير إلرشادات الوحيد المصدر 13 رقم الدولي المالية لتقاريرل الدولي معيارال يمثل
 المصرف قياس على كبير تأثير له ليس التغيير ھذا. العادلة القيمة قياس اتعملي لجميع المالية التقارير

 ھو كما  المالية، البيانات في جديدة إفصاحات مجموعة أضاف قد المصرف ولكن والمطلوبات، للموجودات
 للقيمة الجديد التعريف بتطبيق المصرف قام. 13 رقم الدولي التقاريرالمالية اعداد معيار بموجب مطلوب
 أن لو فيما. رجعي أثر له وليس الحالية للسنة المالية البيانات على 4 رقم اإليضاح في مبين ھو كما العادلة،

حينھا  ،13 رقم الدولي التقاريرالمالية اعداد معيار نفاذ قبل أخرى لمعايير" وفقا مطلوبة الجديدة اإلفصاحات
  .المالية البيانات ھذه في المبينة الفترات جميع على مطابقة بطريقة المطلوبة اإلفصاحات بإعداد البنك يقوم

  السياسات المحاسبية الھامة )4(
أعاله، يتم تطبيق السياسات المحاسبية  3باستثناء التغييرات في السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 

 المذكورة أدناه بصورة منسقة على جميع الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية.

 لعملة األجنبيةا  )أ
 ةر الصرف السائدألسعاوفقا  العملة التشغيلية للبنكيتم تحويل العمليات المعقودة بالعمالت األجنبية إلى 

بتاريخ اصدار بتاريخ المعاملة. ويتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية 
. يمثل الربح أو الخسارة الناتج عن تاريخھذا الب ةلسائدالصرف ا ألسعاروفقا التقرير الى العملة التشغيلية 

بعد تعديلھا العمالت األجنبية على البنود المالية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة التشغيلية في بداية السنة 
 ً ً لسع وفقا ر الصرف للفائدة الفعلية والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقا

بيان  يفالناتجة عن إعادة التحويل األجنبية صرف العمالت ادراج فروقات يتم السائد في نھاية السنة. 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية والتي تقاس باستخدام سعر الصرف  .والخسائرأ األرباح

  السائد في تاريخ العملية.
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 لذھبا  )ب

 31 في كما دوالر أميركي لألونصة 1,201.5 للذھب لندن سوق في سعرال أساس على الذھب إظھار تم
 في نية يوجد وال األجنبي االحتياطي إدارة من كجزء بالذھب المركزي البنك يحتفظ .2013 األول كانون
 بيان في السوق بسعر الذھب يمتقي إعادة عن ناتجة خسائر أو أرباح أية إظھار يتم .الستبعاده الحالي الوقت
  .الملكية حقوق في التغييرات بيان ضمن منفصل بند في التقييم إعادة عن اإلفصاح يتمو الشامل الدخل

  الموجودات والمطلوبات المالية  )ج
  االعتراف )1

يتم االعتراف المبدئي بباقي . في تاريخ انشائھاوسندات الدين  الودائع، بالقروض يعترف البنك مبدئيا
  جودات والمطلوبات المالية بتاريخ المعاملة عندما يصبح البنك طرفا لألحكام التعاقدية لھذه األداة.المو

ً اليھا، لعنصر ليس بالقيمة يتم االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة  مضافا
ن أن تنسب مباشرة الى االستحواذ أو العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت التي يمك

  .االصدار

 التصنيف )2

  المالية األصول
  ات التالية:تصنيفحدى البإ المالية أصوله بتصنيف البنك يقوم

 المدينة والذمم القروض; 

 المحتفظ بھا حتى االستحقاق; 

  أو ;بيعللالمتاحة 

 :بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وضمن التصنيف 
 أو للمتاجرة -
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -

 اإللتزامات المالية
  يقوم البنك بتصنيف اإللتزامات المالية بالكلفة المطفأة.

 إيقاف االعتراف )3

  المالية األصول
لذلك عندما تنتھي الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية  باألصل المالييقوم البنك بإيقاف االعتراف 

من خالل معاملة يتم بموجبھا نقل كافة مخاطر  القيمة المدرجة لألصلأو عندما يقوم البنك بتحويل  ،األصل
، أو عندما ال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بشكل أساسي بجميع بشكل أساسي لألصلوامتيازات الملكية 

راف بالفوائد من األصول مخاطر وامتيازات الملكية وال يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. يتم االعت
بھا والتي تكون منشأة أو محتفظ بھا من قبل البنك، كأصل أو  االعتراف إيقاف والمخولةالمالية المنقولة 

  التزام منفصل في بيان المركز المالي.
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج

  (تابع) إيقاف االعتراف )3
  (تابع) المالية األصول

 القيمة المدرجة لألصلبالفرق بين الدخل بيان االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف في  إيقافعند 
 )منه أي التزام جديد ناقصاالمستلم (بما في ذلك أي أصل جديد يتم الحصول عليه  االعتبار) 1ومجموع (

  .إيرادات الدخل الشامل األخرى فيتم االعتراف بھا مباشرة  متراكمة) أي أرباح أو خسائر 2و(

الملكية لألصل المالي  امتيازاتجميع المخاطر وأو تحويل  بھااالحتفاظ بالتي ال يقوم البنك  للعملياتبالنسبة 
ولكن يحتفظ بالسيطرة على األصل، فإنه يستمر باالعتراف باألصل إلى حد مشاركته المستمرة، والتي 

  مة األصل المنقول.يرات في قيغمدى تعرضه للت يحددھا

 االعتراف إيقاففي بعض العمليات، يحتفظ البنك بااللتزام بخدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم 
لعقد الخدمة  االلتزامف. يتم اإلعتراف باألصل أو اباألصول المنقولة إذا استوفت معايير إيقاف االعتر

  فية (أصل) أو أقل من كافية (التزام) ألداء الخدمة.اعتماداً على ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كا

  اإللتزامات المالية
ء لتعاقدية أو إلغائھا أو انتھايقوم البنك بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتھا ا

  مدتھا.

  المقاصة  )4
كون فقط عندما ي المركز المالي بيانيتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في 

األصل على أساس صافي المبلغ أو لتحصيل  لديه نية التسديدبمقاصة المبالغ ويكون  قانونيلدى البنك حق 
  في ذات الوقت. وتسديد االلتزام

الدولية للتقارير المالية  المعايير على أساس صافي المبلغ فقط عندما تَسَمح واألعباءيتم إظھار اإليرادات 
بالنسبة لألرباح والخسائر الناتجة من مجموع العمليات المشابِھة، مثال على ذلك نشاطات البنك  أوبذلك، 

  التجارية.

  قياس التكلفة المطفأة  )5
يتم قياس الموجودات أو المطلوبات  بالمبلغ الذيتتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية 

ً المالية بھا عند االعتراف المب ً اإلطفاء المتراكم وذلك  المدفوعات األساسيةدئي ناقصا زائداً أو ناقصا
في   انخفاضالمعترف به والمبلغ المستحق ناقصا أي  األساسيباستخدام طريقة الفائدة الفعلية بين المبلغ 

  القيمة.
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج

 يمة العادلةقياس الق )6

  2013 الثاني كانون 1 بعد مطبقة سياسة
 بين منظمة معاملة في المسؤولية لنقل دفعه أو األصول أحد لبيع تلقيه يمكن الذي المبلغ ھي العادلة القيمة

 للبنك يمكن الذي فائدة األكثر السوق وجوده، عدم في أو األصل، قياس تاريخ في السوق في المشاركين
  .أدائھا عدم مخاطر تعكس لإللتزامات العادلة القيمة إن. التاريخ لكذ في اليه الوصول

. وجوده حال في األداة لتلك نشط سوق في المعروض السعر باستخدام لألداة العادلة القيمة بقياس البنك يقوم
 المعلومات لتوفير كاف وحجم وتيرة مع اإللتزامات أو لألصول المعامالت تجري عندما نشطا السوق يعتبر

  .مستمر أساس على والتسعير

 أقصى لتحقيق المستخدمة التقييم تقنيات باستخدام  البنك يقوم نشط، سوق في مدرج سعر ھناك يكن لم إذا
 غير عناصر ممكن قدر بأقل استخدام من وللتقليل السوق، في ملحوظة تقييم لعناصر استخدام قدرمن
 قبل من اإلعتبار بعين بھا األخذ يتم التي العناصر جميع يدمج اختياره يتم الذي التقييم أسلوب ان. ملحوظة

  .المعاملة تسعير عند السوق في المشاركين

 للمقابل العادلة القيمة( المعاملة سعر ھو األولي االعتراف عند المالية لألداة العادلة القيمة على دليل أفضل إن
 وأن المعاملة سعر عن يختلف المبدئي االعتراف عند العادلة القيمة أن البنك حدد إذا). المقبوض أو المدفوع
 إلى تستند وال له مطابق التزام أو ألصل نشط سوق في مدرج سعر خالل من ظاھرة غير العادلة القيمة
 بعد العادلة، بالقيمة المالية األداة قياس عندھا فيتم السوق، في الملحوظة العناصر تستخدم التي التقييم تقنيات
 اإلعتراف يتم الحق، وقت في. المعاملة وسعر األولي االعتراف عند العادلة القيمة بين لفرقا لتأجيل تعديلھا
 القيمة تحديد اإلمكان من يصبح أن الى األداة حياة مدة مع متالئمة بطريقة الخسارة أو الربح في بالفرق
 باألداة اإلعتراف يتوقف أن ىال أو السوق في الملحوظة العناصر تستخدم التي التقييم تقنيات باعتماد العادلة
  .المالية

 بقياس البنك فيقوم بيع، وسعر عرض سعر العادلة بالقيمة المقاسة اإللتزامات أو األصول ألحد كان  إذا
  .الطلب بسعر المكشوفة المالية والمراكز واإللتزامات العرض بسعر الشراء وعمليات األصول

 والتي االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر تتعرض التي المالية واإللتزامات المالية األصول محفظة قياس يتم
 التي األسعار أساس على االئتمان أو السوق لمخاطر التعرض صافي أساس على البنك قبل من إدارتھا تتم
 محفظة مستوى على التعديالت ھذه تخصيص يتم. معينة مخاطر بسبب الشراء عمليات لبيع استالمھا سيتم

 األدوات من لكل النسبية المخاطر تعديل أساس على التزام أو أصل  لكل  فردي بشكل تواإللتزاما األصول
  .منفرد بشكل المحفظة في

 من" اعتبارا مخفضة الطلب، عند دفعه المتوجب المبلغ من أقل ليست الطلب تحت إليداع العادلة القيمة إن
  .للدفع المبلغ يستحق أن ممكن تاريخ  أول

 المشمولة الفترة نھاية في كما العادلة للقيمة الھرمي التسلسل مستويات بين تبالتحويال البنك يعترف
  .التغيير خاللھا يحدث بالتقريرالتي
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج

 (تابع) قياس القيمة العادلة )6

  2013 الثاني كانون 1 قبل مطبقة سياسة
 والراغبة المطلعة األطراف بين التزام تسوية أو أصل الستبدال اعتماده يمكن الذي المبلغ عادلةال القيمة تمثل
  .القياس بتاريخ تجاري أساس على المعامالت في

 يعتبر. توفرھا عند نشط سوق في المدرجة السوق اسعار مستعمالً  لألداة العادلة القيمة بقياس البنك يقوم
ً  السوق ً  متوفرة المدرجة راألسعا كانت إذا نشطا  على والمنتظمة الحالية السوق العمليات ويمثل وبانتظام دائما
  .تجاري أساس

 إن. تقييم تقنيات مستعمالً  العادلة القيمة بتحديد البنك يقوم نشطاً، غير المالية األداة سوق كان حال في أما
 ممكن حد أقل الى يعتمد وان السوق، لمدخالت استخدام أقصى يحقق أن يجب اختياره يتم الذي التقييم أسلوب
 في بأخذھا السوق في المشاركون سيقوم التي العوامل جميع يشمل أن ويجب بالبنك الخاصة المدخالت على

   .المالية األدوات لتسعير المقبولة االقتصادية المنھجيات مع منسقة تكون أن ويجب سعر، تحديد عند االعتبار

 العادلة القيمة أي( المعاملة سعر ھو األولي االعتراف عند المالية لألداة لةالعاد القيمة على دليل أفضل إن
 اإلعتراف عن المالية لألداة العادلة القيمة تقدير يختلف الحاالت بعض انما،في)  المدفوع أو المستلم للمقابل
 الحالي السوق معامالت مع بالمقارنة مثبتة المقدرة العادلة القيمة كانت اذا وبالتالي. المعاملة سعر من األولي
 الذي التقييم أسلوب على بناءً  أو) شروط تحديد اعادة أو تعديل بدون أي( األداة نفس عند الملحوظة األخرى
 الخسارة أو الربح في بالفرق اإلعتراف يتم عندما الملحوظة، األسواق من المعلومات فقط متغيراته يشمل
  .لألداة األولي اإلعتراف عند

 يتم وال المعاملة سعر انھا على األولي اإلعتراف عند العادلة القيمة اعتيار يتم األخرى، تالحاال في
 اساس على االداة عمر مدى على  بھا اإلعتراف يتم انما أوالخسارة الربح في مباشرة بالفرق اإلعتراف
  .مالحظتھا مكني العادلة القيمة تصبح عندما أو بيعه أو نقله األصل، استرداد يتم عندما أو مناسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 العراقي المركزي البنك

 المالية البيانات حول إيضاحات
 2013كانون األول  31

13 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج

  تحديد وقياس انخفاض القيمة )7
قيمة الموجودات  تدنيلتحديد فيما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على  تقريريتم إجراء تقييم بتاريخ كل 

عندما يشير األصل المالي رباح أو الخسائر. يتم تخفيض قيمة األمقابل ة بالقيمة العادلة المدرجالمالية غير 
دليل موضوعي على حدوث خسائر بعد االعتراف المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثير على التدفقات 

  النقدية المستقبلية للموجودات يمكن تقديرھا بصورة موثقة.

 صعوبة مالية شديدة للدائن أو المدين، الماليةقيمة الموجودات  بتدنيأي دليل موضوعي  يمكن أن يتضمن
اعادة جدولة الدين من قبل البنك على أساس شروط ال يعتمدھا  ،التوقف عن السداد أو تقصير من قبل المدين

سوق نشط الستثمارات أو معلومات واضحة متعلقة بمجموعة  اختفاءالبنك عادة، دالئل على إفالس المدين، 
ت السلبية لمدفوعات الدائنين، أو المتعلقة باالحوال االقتصادية المتالزمة بتخلفات من الموجودات كالتغيرا

   عن الدفع.

الموجودات المعترف بھا بالتكلفة المطفأة بالفرق ما بين القيمة الدفترية  تدنييتم قياس قيمة خسائر 
.  صومة بمعدل الفائدة الفعلي لألصلالمستقبلية المقدرة مخ للتدفقات النقدية الحاليةللموجودات المالية والقيمة 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر وتسجل في حساب مخصص مقابل 
للقروض. يتم عكس االنخفاض في خسارة القيمة في بيان األرباح أو الخسائر عند حصول حدث الحق يسبب 

  في خسارة القيمة.  انخفاض

  ستثمارات ماليةا  )د
زائد، في حال استثمارات في أسھم وسندات ليست  بالقيمة العادلة المالية ستثماراتالاالعتراف المبدئي بايتم 

ويتم قياسھا الحقا بناء لتصنيفھا بالقيمة العادلة مقابل األرباح أو الخسائر، كلفة الصفقات المباشرة المتصاعدة 
  المتوفرة للبيع.أو الخسائر  اح أوكمشتراة حتى االستحقاق، بالقيمة العادلة ضمن بيان األرب

  .كمشتراة حتى االستحقاقان جميع استثمارات البنك المالية مصنفة 

  مشتراة حتى االستحقاق

إّن االستثمارات المشتراة حتى االستحقاق ھي موجودات مالية غير مشتقة ينتج عنھا مقبوضات ثابتة أو 
قدرة على االحتفاظ بھا لغاية االستحقاق وھي ليست مدرجة محددة ولھا إستحقاقات ثابتة ولدى البنك النيّة وال

  بالقيمة العادلة ضمن بيان االرباح أو الخسائر أو متوفرة للبيع.

يتم إدراج االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة مستخدما طريقة الفائدة الفعلية. إّن أي 
مارات المحتفظ بھا لغاية االستحقاق قبل وقت طويل من إستحقاقھا بيع أو إعادة تصنيف لقيمة ھامة من االستث

يحتّم على البنك إعادة تصنيف جميع إستثماراته المحتفظ بھا حتى االستحقاق الى إستثمارات متوفرة للبيع 
ويمنع البنك من تصنيف إستثماراته حتى االستحقاق في الفترة الحالية باالضافة الى السنتين الماليتين 

ومع ذلك، فإن مبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية ال يؤدي إلى إعادة  بلتين.المق
  :تصنيف

  أن التغيرات في سعر فائدة السوق لن وم قريبة جدا من االستحقاق تتمبيعات أو إعادة التصنيف التي
 ؛يكون لھا تأثير كبير على قيمة الموجودات المالية وعادلة

 ؛للموجوداترئيسي المبلغ الإلى حد كبير  البنك جمع أنعادة التصنيف بعد مبيعات أو إ 

  ي لم تالومبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى عدم تكرار أحداث معزولة خارجة عن سيطرة البنك
 متوقع حصوله.يكن 
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 والقروض المستحقات من البنوك  )ه

 في متداولة وغير ومحددة ثابتة مدفوعات ذات مالية موجودات ھي والقروض نوكالمستحقات من الب إن
بيان  خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات أو للمتاجرة أو للبيع متاحة كموجودات مصنفة أو نشط سوق

 الفعلية لفائدةا طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والقروض بنوك لدى اإليداعات تقييم يتم األرباح أو الخسائر.
 بند ضمن اإلطفاءات تسجيل يتم. إطفاؤھا تم مبالغ وأية المستقبلية القيمة لتدني مخصصات أية تنزيل بعد

 مصروف بند في القيمة تدني عن الناتجة بالخسائر االعتراف يتم كما الدخل، بيان في الفوائد ايرادات
  .الدخل بيان ضمن االئتمانية الخسائر مخصص

 الفوائد  )و
الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إن معدل  االعتراف بإيرادات وأعباء الفوائد في بيان األرباح أو يتم

الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع 
 المبالغ الصافية المدرجةالل مدة أقصر) مقابل والمطلوبات المالية (أو عندما يكون ذلك مناسبا خ موجوداتلل

احتساب معّدل الفائدة الفعلي، يقّدر البنك التدفقات النقدية المستقبلية آخذاً  عند .للموجودات والمطلوبات المالية
   بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية.

  خل الشامل التالي:الدوأعباء الفوائد المدرجة ضمن بيان  إيراداتتتضمن 

  حواالت الخزينة والسندات،فوائد على 

 ،فوائد على البنوك ووزارة المالية 

 ى سندات الخزينة المصدرة.فوائد عل 

  الرسوم والعموالت  )ز
عموالت المبيعات، إدارة االستثمارات، رسوم ، خدمات الحساباتإيرادات الرسوم والعموالت رسوم  تتضّمن

عند االنتھاء من تقديم يتم اإلعتراف بھذه الرسوم  .على القروض الممنوحة أخرى رسوم التوظيفات ورسوم
   الخدمة.

تتضمن أعباء الرسوم والعموالت بشكل رئيسي رسوم المعامالت والخدمات التي يتم تكبدھا عند استالم 
 الخدمة.

 اإليرادات تحقق  )ح
 منو البنك إلى تتدفق سوف اديةاالقتص المنافع أن المحتمل من يكون عندما فقط باإليراد االعتراف يتم

 .معقول بشكل قياسھا الممكن

 المحلية البنوك واحتياطات ودائع  )ط
  .دفعھا المعاد المبالغ تنزيل بعد بالكلفة، المحلية البنوك واحتياطات ودائع تظھر

  

  

  

  



 العراقي المركزي البنك

 المالية البيانات حول إيضاحات
 2013كانون األول  31

15 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 األجنبية والبنوك الحكومات أرصدة  )ي

  .دفعھا المعاد المبالغ تنزيل بعد بالكلفة أجنبية وبنوك حكومات ىإل المستحقة المبالغ تظھر

 النقد وشبه النقد  )ك
 فترة ضمن عالية سيولة ذات مالية وموجودات الصندوق في النقدية األوراق على النقد وشبه النقد يشتمل

 في تغييرلل ھامة غير لمخاطر معّرضة ھي والتي اإلصدار تاريخ من أقل أو أشھر ثالثة قدرھا استحقاق
  األجل. القصيرة البنك التزامات إلدارة تستعملو العادلة قيمتھا

  .المالي المركز بيان ضمن المطفأة بالتكلفة النقد وشبه النقد قياس يتم

 ومعدات ممتلكات  )ل
  االعتراف والقياس )1

   .يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

وتضاف البرامج المشتراة والتي تعتبر تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل. 
  ضرورية لوظيفة المعدات كجزء من كلفة ھذه المعدات.

يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة عن التفرغ عن الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة عائدات التفرغ 
 الدخل الشامل. بيان ترية للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بھا بالقيمة الصافية ضمنمع القيمة الدف

 الالحقة ةالكلف )2
ان تكلفة األستبدال ألي بند من الممتلكات والمعدات يتم األعتراف بھا بالقيمة الدفترية وذلك عند وجود تدفق 

يتم ايقاف األعتراف بالبند . ياسھا بطريقة موثقةفوائد اقتصادية مستقبلية للبنك منسوبة لھذا األصل وامكانية ق
 لممتلكات والمعدات ضمن بيان الدخل الشامل عند تكبدھا.اصيانة دل بالقيمة الدفترية. تدرج كلفة المستب

  االستھالك )3
على مدى األعمار المقدرة وعلى أساس القسط الثابت  الدخل الشامليتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان 

  لكات والمعدات. بينما ال يتم احتساب استھالك على األراضي.لكافة الممت

  سنوات المقارنة:الحالية و للسنةفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  سنة 20        المباني 
  واتسن 5      وسائل نقل 

  سنوات 5إلى  3من     أثاث ومعدات أخرى 

  .عند انتھاء كل سنة ماليةمستبقاة والقيم ال ةاألعمار اإلنتاجي ،يتم إعادة تقييم طرق االستھالك
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 المالية غير الموجودات ةقيم انخفاض  )م

ما إذا كان ھناك ميزانية عمومية لتحديد مالية، بتاريخ كل التتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات البنك غير 
  ر، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد.القيمة. وفي حال وجود مثل ذلك المؤش انخفاضمؤشر على 

القيمة ان القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد.  انخفاضويتم االعتراف بخسائر 
ويتم االعتراف  المستعملة لألصل أو القيمة العادلة ناقص كلفة قيمة البيع أيھما أكبر.القابلة لالسترداد ھي 

  أوالخسائر. األرباحلقيمة في بيان ا انخفاضبخسائر 

أي دليل  إلظھار ميزانية عموميةالقيمة المعترف بھا في الفترات السابقة بتاريخ كل  انخفاضيتم تقييم خسائر 
القيمة في حال وجود أي تغيّر في  انخفاضيتم عكس خسائر أو انتفاء وجودھا.  القيمة انخفاضعلى تدني 

مبالغ القابلة لالسترداد. ويتم عكس خسائر إنخفاض القيمة فقط لحدود القيمة التقديرات المستعملة لتحديد ال
  .لألصل، صافية من االستھالكات واالطفاءات فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمةالدفترية 

 المخصصات  )ن
 إنشائي أو قانوني حالي التزام البنك لدى يكون عندما سابق، لحدث نتيجة ما، بمخصصات االعتراف يتم

 يتم االلتزام. لتسوية االقتصادية للفوائد خارجة تدفقات إجراء يلزم أن ويحتمل موثوقة بصورة تقديره يمكن
  بااللتزامات. المتعلقة للمخاطر اإلدارة تقديرات باستخدام المؤونات تحديد

 الغير لصالح مدارة حسابات  )س
  .الميزانية في البنك أصول ضمن تعتبر وال األمانة بصفة بھا المحتفظ صولاأل تمثلو

 المصدرة العملة  )ع
 المركزي البنك قانون بموجب العراق في قانونية كعملة المصدرة النقدية الورقية العملة اتجاه البنك يلتزم
 رصيد من تخفيضھا يتم البنك إلى إعادتھا يتم التي المصدرة النقدية األوراق .االسمية بالقيمة 2004 لسنة
 يتم الو البنك خزائن في بھاومعادة الى البنك يتم اإلحتفاظ  مصدرة غير ورقية عملة أي .المصدرة العملة

  .حدوثھا عند الدخل بيان في تسجيلھا يتم الورقية العملة طباعة تكلفةإّن  .المالية بياناتال في إظھارھا

 الضرائب  )ف
 ً  على الضريبة من معفى زيالمرك البنك فإن 2004 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من 44 للمادة وفقا

  .األخرى الجمركية والرسوم الضرائب وبعض األرباح أو الدخل

  سندات الخزينة المصدرة  )ص
  التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.ببعد االعتراف المبدئي، يتم قياس سندات الخزينة المصدرة 
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
  رات الجديدة التي لم تعتمد بعدوالتفسي المعايير  )ق

تفسيرات لھا لم تكن بعد نافذة المفعول الھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير النافذة و
، ولم تكن مطبقة عند إعداد ھذه البيانات المالية. لن يكون 2013الثاني  كانون 1للفترة التي تبدأ بعد بالنسبة 

 .معايير والتفسيرات على البيانات المالية للبنكھناك أي تأثير لھذه ال

 9) و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2010"االدوات المالية" ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
    )2009"االدوات المالية" (

. المالية صولاال وقياس لتصنيف جديدة متطلبات )2009( 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعياريتضمن 
 معايير مجلس ان. المالية بالمطلوبات تتعلق ايضافات) 2010( 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعياريتضمن 
 الدولي المعيار في والقياس التصنيف لمتطلبات محدودة تعديالت الجراء مشروع حاليا لديه الدولية المحاسبة
  .التحوط ومحاسبة المالية الموجودات قيمة انخفاض لمواجھة جديدة تعديالت واضافة 9 رقم المالية للتقارير

من المتطلبات الموجودة في  "كبيرا"تغييرا  )2009( 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيارتمثل متطلبات 
فيما يتعلق بالموجودات المالية. يتضمن المعيار فئتين أساسيتين لقياس  39معيار المحاسبة الدولي رقم 

اذا كان ھدف يتم قياس األداة المالية بالقيمة المطفأة  المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. الموجودات
والشروط التعاقدية لألصل يل التدفق النقدي المتعاقد عليه النموذج العملي للشركة ھو االحتفاظ باألصل لتحص

 ل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.تثير في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تتمثل بدفعات من أص
المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي رقم  يلغي .يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة

لالستثمار في أدوات بيع والقروض والذمم المدينة. للالمتاحة  ،الموجودة من المحتفظ بھا حتى االستحقاق 39
، عند االعتراف االساسي، اختيار ال رجوع عنهيسمح المعيار تداول، ال يحتفظ بھا لل حقوق الملكية التي

وعلى أساس حصة كل سھم على حدة، بعرض جميع التغييرات في القيمة العادلة من االستثمار في الدخل 
 فهأن يعاد تصنيفي الدخل الشامل اآلخر من أي وقت مضى  معترف به مبلغيمكن ألي ال  الشامل اآلخر.

ومع ذلك، يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على ھذه االستثمارات في  للربح أو الخسارة في تاريخ الحق.
الربح أو الخسارة، بدال عن الدخل الشامل اآلخر ما لم تكن تمثل بوضوح استردادا جزئيا لتكلفة بيان 

عرض عدم  تختار  التي لشركةبا قاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في ما يتعلق منھات االستثمار.
التغيرات في القيمة األعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة مع 

  الربح أو الخسارة. بيانالعادلة في 

وبات المالية المصنفة مطلبا جديدا فيما يتعلق بالمطل )2010( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يتضمن
بموجب خيار القيمة العادلة بتقديم التغيرات في القيمة العادلة عموما التي تعزى الى مخاطر االئتمان 

 ،الربح والخسارة. وبصرف النظر عن ھذا التغييربيان للمطلوب في الدخل الشامل الآلخر عوضا عن 
ى حد كبير قدما دون تعديل موضوعية التوجيھات يحمل ال )2010( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .39المتعلقة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 

 كانون الثاني 1في الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  9رقم للتقارير المالية  تبدأ فعالية المعيار الدولي
جلس معايير المحاسبة الدولية النظر في اجراء تعديالت محدودة مع السماح باعتماده مبكرا. قرر م 2015

  .اخرى قضايااو الحالية الممارسة أوضاع لمعالجة قضية  9معيار الدولي للتقارير المالية رقم لل
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع) )4(
 (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تعتمد بعد  )ق

  مقاصة األصول وااللتزامات المالية - 32ة الدولي رقم تعديالت معيارالمحاسب

 التسوية تعادل اإلجمالية التسوية ومتى للمقاصة" ملزما" قانونيا" حقا للبنك يكون متى التعديل ھذا يوضح
يسمح . 2014 الثاني كانون 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات المفعول سارية التعديالت ھذه .الصافية
 .لھذا المعيار المبكر بالتطبيق

 إدارة المخاطر المالية )5(
  ونظرة عامة مقدمة

  يتعّرض البنك للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 مخاطر ائتمانية 
 مخاطر سيولة 
 مخاطر السوق 

البنك لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأھداف البنك وسياساته  تعرضمعلومات عن  اإليضاحيعرض ھذا 
  ياته لقياس وإدارة تلك المخاطر.وعمل

 اإلطار العام إلدارة المخاطر

التشغيلية والمالية في البنك  إلدارة المخاطر الذي يقوم بإدارة المخاطربإنشاء قسم  2011قام البنك خالل عام 
 .التي من المحتمل ان يتعرض لھا البنك المركزي العراقي. وتم استحداث برنامج مفصل إلدارة المخاطر

شمل ھذا البرنامج اطارا عاما الدارة المخاطر يتضمن تحديد وتحليل وقياس وتقييم ومراقبة المخاطر وي
وتقييم االداء ومراقبة االلتزام بالحدود والمعايير المحددة للمخاطر. كذلك يمتلك البنك اجراءات للتعامل مع 

قبل مجلس إدارة البنك والتي تحدد حدود المخاطر المالية متمثلة بالمبادئ التوجيھيه لالستثمار الصادرة من 
ومعايير التعامل مع ھذه المخاطر وبما يسمح بإدارة ھذه المخاطر ضمن الحدود والمستويات التي تنص 
عليھا ھذه المبادئ وكذلك مراقبة حاالت االنكشاف للمخاطر لتحديد فيما اذا كان ذلك االنكشاف يمتد الى ابعد 

والمعايير التي تتم مراجعة ھذه  ،قييم مواطن القوة والضعف في االداءولغرض ت. من الحدود المقبولة
بصورة منتظمة  إدارة المخاطر للتعامل مع المخاطر التشغيلية والمالية التي يواجھھا البنكقسم وضعتھا 

واتخاذ وذلك بحسب الظروف االقتصادية الكلية السائدة واالّثار المحتملة للصدمات االقتصادية الكلية والمالية 
  .االجراءات التصحيحية للتخفيف من ھذه االّثار
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية )5(
 ائتمانيةمخاطر   )أ

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه 
ية القصوى ھي وفق الجدول التالي دون األخذ إن التعرضات االئتمان .تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية

  :باالعتبار أية ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى

20132012بماليين الدنانير العراقية

      11,991,966      915,490,579أرصدة لدى بنوك مركزية
      10,469,338      1014,059,312أرصدة لدى البنوك

      50,773,153      1151,093,138استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
        3,155,520        122,755,519مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
        4,140,272        133,944,023الدولي

           421,854           14420,666موجودات أخرى

      80,952,103      87,763,237إجمالي المخاطر االئتمانية

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

  

 يتعرض البنك المركزي العراقي لمخاطر االئتمان المتعلقة بااليداع لدى البنوك االجنبيةلدى البنوك  أرصدة :
م الدولية وبما في ذلك البنوك المراسلة ويتم اختيار ھذه البنوك بناءا على التصنيفات االئتمانية التي يت

، يضع مجلس ات المستثمرينخدملوموديز او ستاندرد اند بورز  الحصول عليھا من تصينفات مؤسستي
يتم االيداع في بنوك يقل تصنيفھا  االدارة حدودا للتصنيف االئتماني للبنوك التي يتم االنكشاف عليھا اذ ال

وتتم مراقبة ھذه التصنيفات ورفع التقارير الى لجنة االستثمار في حال االنحراف عن  -AAاالئتماني عن 
 ة المناسبة.ھذه الحدود التخاذ االجراءات التصحيحي

 بحسب وكالة موديز ف االئتماني للبنوك المركزية التي يتم التعرض لھاالجدول التالي يوضح التصني
 :ستاندرد اند بورزو

 3201كانون األول  31كما في تماني إلئالتصنيف ا        

      ستاندرد اند بورز        موديز    الدولة

     +Aaa      AA      الواليات المتحدة

     Aaa      AAA        انكلترا

     Aa      AA          ھولندا

     +Aa1      AA        فرنسا

   Baa2      BBB        ايطاليا
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) )5(
    (تابع) ائتمانيةمخاطر   )أ

 يعتمد البنك المركزي العراقي على التصنيفات االئتمانية طويلة االمد من مؤسستي  :االستثمار في السندات
لطرف المؤھل إلصدار لوفقا لسياسة إدارة المخاطر، ان التصنيف االئتماني  .زستاندرد اند بورز ومودي

وتتم متابعة  وفقا لھاتين المؤسستين. -AA ال يقل عن يجب ان األوراق المالية إلى البنك المركزي العراقي
ھذه ھذه التصنيفات من قبل ادارة المخاطر بشكل يومي للتأكد من ان االستثمار في السندات يتم ضمن 

 .معاييرال
 وكالة موديزبحسب  كالتاليھي  2013لسنة  ان التصنيف االئتماني للسندات الحكومية التي يحتفظ بھا البنك

  ستاندرد اند بورز:و

 3201كانون األول  31التصنيف اإلئتماني كما في         

      ستاندرد اند بورز      موديز    الدولة

      +Aaa    AA      الواليات المتحدة

     Aa    AA          اھولند

     +Aa1    AA        فرنسا

    Baa2    BBB        ايطاليا

 لدى البنك المركزي العراقي ثالثة انواع من التسھيالت المصرفية للبنوك التي تعاني من  :البنوك المحلية
  نقص في السيولة وھي:

 تسھيالت االئتمان االولي -
 الثانوي االئتمانتسھيالت  -
 الملجأ االخير لألقراض -

 من احتمال التعرض لھذا النوع من  اطر التعثر عن السداد يفرض البنك شروطا تخففللتحوط من مخو
  المخاطر تتمثل باالتي:

  تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة. -
 يوما. 90اقصى فترة لالئتمان المقدم الى المصرف ھي  -
 لب المصرف قرض الملجأ االخير.يشترط ان تقوم وزارة المالية بتقديم تعھد بالسداد في حال ط -
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) )5(
 (تابع) ائتمانيةمخاطر   )أ

يظھر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابھه أو في أنشطة بنفس 
رتھا للوفاء بالتزاماتھا المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقد

التعاقدية في حال بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. يعطى التركز مؤشراً للتأثر 
  .النسبي في أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة

ع حجم التعامل مع البنوك الدولية من خالل االيداع ولتجنب مخاطر التركز يقوم البنك المركزي العراقي بتنوي
  تي:واالستثمار مع مجموعة من البنوك الدولية كاآل

                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

        7,801,701        8,566,552فرنسا
        4,803,059        3,681,935ايطاليا
        2,654,861        4,387,646انكلترا
        6,562,647        6,918,721ھولندا

      40,941,670      43,027,680الواليات المتحدة االميركية
      10,470,519      14,060,495بلدان اخرى

80,643,029      73,234,457      
  

  المنخفضة القيمةالقروض والتسليفات 

البنك  بامكانأال يكون  احتمالالقيمة ھي القروض والتسليفات التي يكون ھناك  المنخفضةالقروض ان 
ً للبنود التعاقدية  األساسيةتحصيل كافة المبالغ  . يتم تجنيب الفوائد على ھذه للقرضوالفوائد المستحقة وفقا

 األرباحقيمة الدين واالعتراف بالخسارة ضمن بيان  انخفاضزمة في حال القروض وتكوين المؤونات الال
 آخذين بعين االعتبار الضمانات النقدية والعينية إن وجدت.  اإلدارة لتقديراتأوالخسائر وفقا 

  مخصصات خسائر القروض

ض يقوم البنك المركزي العراقي بالتخفيف من مخاطر االئتمان ايضا من خالل وضع مخصصات للقرو
واالرصدة المجمدة المشكوك في تحصليھا وبخاصة االرصدة مع المصارف المحلية واالجنبية التي تعاني 

  1,749,657من قيمتھا وقد بلغ حجم ھذا المخصصْ  %100من مشاكل في التحصيل وذلك بتخصيص 
  مليون دينار عراقي).  1220:1,743,090( 1320مليون دينارعراقي لعام 

  سياسة الحذف
أن  يحدد البنكوأي مخصصات النخفاض القيمة عندما  قرض أو استثمار في سندات دينلبنك بحذف يقوم ا

باالعتبار المعلومات المتعلقة بحدوث  األخذويتم تحديد ذلك بعد  .غير قابلة للتحصيل أو السندات القروض
عندما تصبح عائدات أو  التزاماتهتغييرات جذرية في الوضع المالي للمدين بحيث ال يستطيع دفع أي من 

  الرھن غير كافية لتغطية مديونيته.
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  إدارة المخاطر المالية (تابع) )5(
 مخاطر السيولة  )ب

مخاطر السيولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك المركزي على الوفاء بالتزاماته عندما يحين 
وتسييل قدر كبير من الموجودات وتنشأ ھذه المخاطر من الصعوبات التي تظھر عند بيع ا .موعد استحقاقھا

بسرعة وربما في ظل اوضاع السوق غير المواتية مما قد يؤدي الى خسائر وتحركات سلبية في اسعار ھذه 
  التالية لتجنب ھذه المخاطر: المعاييروبذلك فإن البنك المركزي العراقي يأخذ بعين االعتبار  ،الموجودات

 و اعلى.أ  -AAتصنيف ان تكون جھة اصدار االوراق المالية ذات -
 مدى قابلية االداة المالية للتسييل بسرعة وبدون خسارة عند االستثمار بھا.  -
 استحقاق الودائع ال يتجاوز ستة اشھر. -
 مليار دوالر. 10يتجاوز  حجم االحتياطي المستثمر في الودائع الجل لكل بنك يجب ان ال -

 مخاطر السوق  )ج
تنشأ في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة، أسعار األسھم وأسعار تتمثل مخاطر السوق بالتغيرات التي قد 

صرف العمالت األجنبية التي قد تؤثر على إيرادات البنك أو على أدواته المالية. إّن ھدف إدارة مخاطر 
السوق يتمّثل في إدارة وضبط أنظمة مخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع الحفاظ على فعالية مستوى 

  .مردود المخاطر

  مخاطر اسعار الصرف
تعرف مخاطر اسعار الصرف بانھا مخاطر التحركات المعاكسة في اسعار العمالت االجنبية والتي تؤدي 
الى خفض قيمة االحتياطيات االجنبية. وللتخفيف من ھذه المخاطر يعتمد البنك المركزي على مبدأ التنويع 

يارية المستمدة من الممارسات العالمية في ھذا في مكونات عمالت االحتياطيات وكذلك على القاعدة المع
المجال والتي تحدد الحد االدنى والنقطة الوسطى والحد االعلى لكل عملة في االحتياطيات، كذلك يتم تحديد 

  الوزن الترجيحي للعمالت الرئيسية في االقتصاد العالمي.

والوزن الترجيحي لقياس االنحرافات ويقوم قسم ادارة المخاطر ولجنة االستثمار بمراجعة ھذه المكونات 
وتتكون  عن القاعدة المعيارية للعمالت واتخاذ االجراءات التصحيحة الالزمة للعودة الى القاعدة المعيارية.

  محفظة الموجودات من اوزان العمالت الترجيحية التالية:

الوزن الترجيحي العملة

3.51دينار عراقي
64.70دوالر امريكي

19.83يورو
7.81أخرى

4.14حقوق السحب الخاصة
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) )5(
 (تابع) مخاطر السوق  )ج

 مخاطر اسعار الصرف (تابع)
  :ن التاليإن تعرض البنك لمخاطر التقلّب في أسعار العمالت األجنبية مبين في البيا

31 كانون االول 2013

أخرىيورودوالردينار عراقيبماليين الدنانير العراقية
حقوق السحب 

المجموعالخاصة
الموجودات

            1,903,205    –    –    –           1,903,205    –احتياطي الذھب
          34,894,608    –         7,430,455               534,597         26,907,123                22,433نقد وأرصدة لدى البنوك 

          51,093,138    –    –          18,333,690         32,759,448    –استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
            2,755,519    –    –    –    –           2,755,519مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
            3,944,023     3,944,023    –    –    –    –الدولي

               144,191    –    –    –    –              144,191الممتلكات والمعدات
               420,666    –    –    –    –              420,666موجودات أخرى

          95,155,350     3,944,023         7,430,455          18,868,287         61,569,776           3,342,809مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
          40,630,036    –    –    –    –         40,630,036النقد المصدر للتداول

               943,166    –    –    –    –              943,166سندات الخزينة المصدرة
          42,210,246    –    –    –           5,520,742         36,689,504ودائع البنوك المحلية والحكومية

                 18,375    –    –    –    –                18,375مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
            3,825,566     3,825,566    –    –    –    –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

            2,020,541    –    –                        26              109,284           1,911,231أرصدة مؤسسات حكومية
                 44,862    –    –    –    –                44,862مطلوبات أخرى

            5,462,558    –    –    –    –           5,462,558مجموع حقوق الملكية

          95,155,350     3,825,566    –                        26           5,630,026         85,699,732مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    –        118,457         7,430,455          18,868,261         55,939,750  (82,356,923)الصافي

  

31 كانون االول 2012

أخرىيورودوالردينار عراقيبماليين الدنانير العراقية
حقوق السحب 

المجموعالخاصة
الموجودات

            1,860,236    –    –    –           1,860,236    –احتياطي الذھب
          24,771,426    –         5,624,809            1,279,609         17,833,811                33,197نقد وأرصدة لدى البنوك 

          50,773,153    –    –          17,889,527         32,883,626    –استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
            3,155,520    –    –    –    –           3,155,520مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
            4,140,272     4,140,272    –    –    –    –الدولي

               119,746    –    –    –    –              119,746الممتلكات والمعدات
               421,854    –    –    –    –              421,854موجودات أخرى

          85,242,207     4,140,272         5,624,809          19,169,136         52,577,673           3,730,317مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
          35,784,805    –    –    –    –         35,784,805النقد المصدر للتداول

               745,471    –    –    –    –              745,471سندات الخزينة المصدرة
          34,790,945    –    –    –           3,437,385         31,353,560ودائع البنوك المحلية والحكومية

                 22,471    –    –    –    –                22,471مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
            3,870,733     3,870,733    –    –    –    –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

            6,857,796    –    –    –           1,248,712           5,609,084أرصدة مؤسسات حكومية
                 36,762    –    –    –    –                36,762مطلوبات أخرى

            3,133,224    –    –    –    –           3,133,224مجموع حقوق الملكية

          85,242,207     3,870,733    –    –           4,686,097         76,685,377مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    –        269,539         5,624,809          19,169,136         47,891,576  (72,955,060)الصافي
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية )5(
  (تابع) مخاطر السوق  )ج

 مخاطر أسعار الفائدة
ن تحركات سعر إن الھدف االساسي الدارة مخاطر سعر الفائدة ھو وضع حد للتاثيرات المعاكسة المحتملة م

الفائدة على صافي إيرادات الفائدة والتقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لالدوات المالية 
إن الخطر األساسي الذي تواجھه المحافظ لغير غرض (بسبب التغيرات في السعر السوقي لمعدالت الفوائد. 

قلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو في القيم العادلة ت عنالتعّرض لخطر خسارة ناتجة  ,ھوالتجارة 
ً من خالل رصد )لألدوات المالية، وذلك بسبب تغير في سوق معّدل الفوائد . يتم إدارة مخاطر الفائدة أساسا

  فجوات معدل الفائدة ومن خالل التحرك ضمن حدود موافق عليھا مسبقاً عند اعادة التسعير.
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 لية (تابع)إدارة المخاطر الما )5(
  :ھي كما يلي 2013كانون األول  31ن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتھية في إ

المجموعبنود بدون فائدةأكثر من سنةمن 6 أشھر إلى سنةمن 3 أشھر إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھرأقل من شھر واحدبماليين الدنانير العراقية
الموجودات

           1,903,205         1,903,205  –  –  –  –  –احتياطي الذھب
         20,835,296         5,344,717  –  –  –  –         15,490,579نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

         14,059,312  –  –  –  –  –         14,059,312أرصدة لدى البنوك
          51,093,138  –          21,133,537  –             29,959,601  –  –استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

           2,755,519  –           2,355,519 200,000 100,000 100,000  –مستحقات من وزارة المالية
           3,944,023  –           3,944,023  –  –  –  –استثمارات العمالت االجنبية لدى صندوق النقد الدولي

              144,191            144,191  –  –  –  –  –ممتلكات ومعدات
              420,666            420,666  –  –  –  –  –موجودات أخرى

          95,155,350          7,812,779          27,433,079 200,000             30,059,601 100,000         29,549,891مجموع الموجودات

المطلوبات
         40,630,036       40,630,036  –  –  –  –  –النقد المصدر للتداول

              943,166  –  –  –  –             943,166  –سندات الخزينة المصدرة
         42,210,246       39,076,066  –  –  –  –           3,134,180ودائع البنوك المحلية والحكومية

                18,375              18,375  –  –  –  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
           3,825,566         2,042,391  –  –  –          1,783,175  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

           2,020,541         2,020,541  –  –  –  –  –أرصدة مؤسسات حكومية
                 44,862               44,862  –  –  –  –  –مطلوبات أخرى

          89,692,792        83,832,271  –  –  –           2,726,341           3,134,180مجموع المطلوبات

            5,462,558          5,462,558  –  –  –  –  –حقوق الملكية

          95,155,350        89,294,829  –  –  –           2,726,341           3,134,180مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  –      (81,482,050)          27,433,079 200,000             30,059,601         (2,626,341)         26,415,711فرق حساسية عناصر قائمة المركز المالي

  –  –          81,482,050          54,048,971             53,848,971         23,789,370         26,415,711فرق الحساسية التراكمي
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) )5(
  :ھي كما يلي 2012كانون األول  31ن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتھية في إ

المجموعبنود بدون فائدةأكثر من سنةمن 6 أشھر إلى سنةمن 3 أشھر إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھرأقل من شھر واحدبماليين الدنانير العراقية
الموجودات

 1,860,236 1,860,236  –  –  –  –  –احتياطي الذھب
 14,302,088 2,310,122  –  –  –  – 11,991,966نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 10,469,338  –  –  –  –  – 10,469,338أرصدة لدى البنوك
 50,773,153  – 17,889,527  – 32,883,626  –  –استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

 3,155,520  – 2,755,520 200,000 100,000 100,000  –مستحقات من وزارة المالية
 4,140,272  – 4,140,272  –  –  –  –استثمارات العمالت االجنبية لدى صندوق النقد الدولي

 119,746 119,746  –  –  –  –  –ممتلكات ومعدات
 421,854 421,854  –  –  –  –  –موجودات أخرى

 85,242,207 4,711,958 24,785,319 200,000 32,983,626 100,000 22,461,304مجموع الموجودات

المطلوبات
 35,784,805 35,784,805  –  –  –  –  –النقد المصدر للتداول

 745,471  –  –  –  – 745,471  –سندات الخزينة المصدرة
 34,790,945 31,676,275  –  –  –  – 3,114,670ودائع البنوك المحلية والحكومية

 22,471 22,471  –  –  –  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
 3,870,733 2,038,462  –  –  – 1,832,271  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

 6,857,796 6,857,796  –  –  –  –  –أرصدة مؤسسات حكومية
 36,762 36,762  –  –  –  –  –مطلوبات أخرى

 82,108,983 76,416,571  –  –  – 2,577,742 3,114,670مجموع المطلوبات

 3,133,224 3,133,224  –  –  –  –  –حقوق الملكية

 85,242,207 79,549,795  –  –  – 2,577,742 3,114,670مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  –  (74,837,837) 24,785,319 200,000 32,983,626  (2,477,742) 19,346,634فرق حساسية عناصر قائمة المركز المالي

  –  – 74,837,837 50,052,518 49,852,518 16,868,892 19,346,634فرق الحساسية التراكمي
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 استخدام التقديرات واألحكام )6(
يتطلب إعداد البيانات المالية بالتطابق مع المعايير الدولية للتقارير المالية إجراء تقديرات وتخمينات 
وافتراضات من قبل اإلدارة والتي يمكن أن تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية لألصول وااللتزامات 

 ادات واألعباء. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.واإلير
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على 

  التقديرات المحاسبية في السنوات الالحقة.
  لتقديرات والسياسات المحاسبية للبنك.، تبويب، وتطبيق ااختيارعن تطوير،  ةإّن إدارة البنك مسؤول

 .)5تكمل ھذه االيضاحات تفسير ادارة المخاطر المالية (راجع ايضاح رقم 

 المالية األدوات قيمة في االنخفاض مخصصات
 4 رقم المحاسبية السياسة في موضح ھو كما المطفأة التكلفة بسعر المدرجة األصول قيمة خسائر تقييم يتم
  ).ج(
 على بناء منفرد بشكل تقييمھا تم التي لألصول أساسي بشكل تعود الفردي القيمة خفاضان مخصصات إن

 أحكام بتشكيل البنك إدارة تقوم القيم، ھذه تخمين وفي. قبضھا المتوقع لالسترداد القابلة للقيمة اإلدارة تقديرات
 األصول تقيّم. بھا بطةالمرت للضمانات المحققة القيمة صافي وتحديد المدين للطرف المالي الوضع حول

  .لھا التابعة لالسترداد القابلة النقدية التدفقات وتقديرات أھليتھا حسب القيمة المنخفضة

 القيمة العادلة لألدوات المالية )7(
 السوق سعر على يرتكز الناشطة الماليّة األسواق في المتداولة الماليّة وااللتزامات لألصول العادلة القيمة إنّ 

 القيمة لتحديد التقييم تقنيات البنك يستخدم األخرى المالية األدوات سائر أما. عيالب سعر أو اليه المنسوب
  .العادلة
 القيمة تكون مبين، غير سعر لھا ويكون منتظم غير بشكل بھا المتاجرة تتم التي المالية لألدوات بالنسبة
 عوامل المخاطر، تركيز السيولة، ىعل" اعتمادا األحكام من متفاوتة درجات وتتطلب موضعية أقل العادلة
 ادوات على تؤثر التي المخاطر من وغيرھا التسعير افتراضات تقديرھا، يمكن ال والتي محددة الغير السوق
  .محددة

 التقييم نماذج  )أ
يقوم البنك بقياس القيم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقيمة العادلة كما ھو مبين أدناه والذي يعكس 

 ت الھامة المستخدمة للوصول إلى القياس في تقييم القيمة العادلة:المداخال
  : استخدام أسعار السوق المدرجة (من غير تعديل) في سوق نشط ألدوات مطابقة.1المستوى 
والتي تكون ملحوظة، إما مباشرةً (أي  1: استخدام أسعارغير تلك المدرجة ضمن المستوى رقم 2المستوى 

ة (أي المشتقة من األسعار). تشمل ھذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق األسعار) أو غير مباشر
المدرجة في سوق نشط ألدوات مشابھة؛ أسعار السوق المدرجة ألدوات مماثلة أو مشابھة في أسواق تعتبر 

مباشر أو أقل من نشطة؛ أو استخدام أساليب تقييم أخرى عندما تكون جميع المداخالت الھامة ملحوظة بشكل 
  غير مباشر في بيانات السوق.

: أساليب التقييم باستخدام مداخالت ھامة غير قابلة للرصد. وتشمل ھذه الفئة جميع األدوات التي 3المستوى 
يستخدم فيھا أساليب تقييم ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتھا وتكون المداخالت غير القابلة للرصد، لھا 

داة. وتشمل ھذه الفئة األدوات التي يتم تقييمھا على أساس أسعار مدرجة ألدوات تأثير كبيرعلى تقييم األ
  مماثلة حيث تتطلب تعديالت ھامة للمداخالت غير القابلة للرصد أو افتراضات لتعكس الفروق بين األدوات.
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 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية )7(
 (تابع) التقييم نماذج  )أ

 موجود مماثلة أدوات مع مقارنةً  المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحاليّة القيمة يصاف التقييم تقنيات تتضّمن
  .مالحظتھا ممكن سوق أسعار لھا

 أو ومسّعرة، المخاطر من خالية فائدة معدالت التقييم تقنيات في تستخدم التي واالفتراضات المداخالت تشمل
 القيمة الى الوصول ھو التقييم تقنيات من لھدفا إنّ . األجنبية العمالت صرف ومعدل أسھم وأسعار سندات
 معاملة في التزام تحويل في دفعه يمكن الذي أو اصل بيع في تحصيله يمكن الذي السعر تعكس التي العادلة
   .القياس بتاريخ وذلك السوق في والشاري البائع بين منظمة
 مثل معقدة غير وأدوات مماثلة ماليّة ألدوات العادلة القيمة لتحديد ومعتمدة معروفة تقييم نماذج البنك يستخدم
. محدودة اداريّة وأحكام تخمينات تتطلّب كما السوق بيانات فقط تستخدم التي العمالت ومقايضة الفائدة معّدل
 إنّ . اإلستثمارية واألسھم المدرجة للديون سوق في متوفرة عادةً  المعلومات ونماذج الملحوظة األسعار تكون
 الشك من يخفض وكذلك اإلدارة وأحكام لتخمينات الحاجة من يخفّض المعلومات ونماذج سوقال أسعار توفر

 والسوق المنتج على اعتماداً  يتفاوت المعلومات ونماذج السوق أسعار توفّر إن. العادلة القيم بتحديد المرفق
  .يّةالمال األسواق في عاّمة وحاالت محّددة ألحداث استناداً  أخرى لتغييرات والتعّرض

 العادلة القيمة بغير المقاسة المالية ألدواتا  )ب
 فيما يلي تحليل لألدوات المالية المقاسة بغير القيمة العادلة بناء" على مستوى التسلسل الھرمي للقيمة العادلة:

المستوى 3المستوى 2المستوى 1بماليين الدنانير العراقية
 إجمالي 

القيمة العادلة
 إجمالي 

القيمة الدفترية
إيضاحالموجودات

            20,835,296   20,835,296    –          20,835,296    –9نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
            14,059,312   14,059,312    –          14,059,312    –10أرصدة لدى البنوك

            51,093,138   51,337,825    –    –         1151,337,825استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
              2,755,519     2,755,519    –            2,755,519    –12مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
              3,944,023     3,944,023    –            3,944,023    –13الدولي

51,337,825         41,594,150          –    92,931,975   92,687,288            

المطلوبات
            40,630,036   40,630,036    –          40,630,036    –15النقد المصدر للتداول

                 943,166        943,166    –               943,166    –16سندات الخزينة المصدرة
            42,210,246   42,210,246    –          42,210,246    –18ودائع البنوك المحلية والحكومية

                   18,375          18,375    –                 18,375    –19مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية
              3,825,566     3,825,566    –            3,825,566    –20مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

              2,020,541     2,020,541    –            2,020,541    –21أرصدة مؤسسات حكومية

            89,647,930   89,647,930    –          89,647,930    –مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

31كانون االول 2013
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 الذھب احتياطي )8(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

           266,588           192,491احتياطي الذھب في خزينة البنك المركزي
        1,591,598       1,709,234احتياطي الذھب في الخارج

               2,050              1,480مسكوكات ذھبية في خزينة البنك المركزي

1,903,205        1,860,236        
  

دوالر 493,698,555  بقيمة اونصة 399,737زي العراقي بشراء قام البنك المرك ،2013ام خالل الع
  مليون دينار عراقي.  575,653 ما يعادل فرنسابنك  أميركي من

 المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد )9(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

 2,310,122 5,344,717نقد في الصندوق
  (1,584,516)  (83,127)حساب جاري لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
 9,642,560 10,351,359حساب ودائع لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك

 1,181 1,183حساب جاري لدى بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 6,723 303,171حساب جاري لدى بنك فرنسا
 1,553 548حساب جاري لدى بنك إيطاليا
 2,654,861 4,387,646حساب ودائع لدى بنك انكلترا
 1,113,926 529,246حساب ودائع لدى بنك إيطاليا
 155,678 553حساب جاري لدى بنك ھولندا

20,835,296 14,302,088 
 

 البنوك لدى أرصدة )10(
                2012               2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية

 33,198             22,433أرصدة لدى بنوك محلية
               6,616               286,765أرصدة لدى بنوك حكومية

             70,018             11,456حسابات جارية لدى بنوك أجنبية
      10,366,122      14,025,423ودائع ألجل لدى بنوك أجنبية

        1,736,474        1,742,892ودائع مجمدة متقادمة لدى بنوك أجنبية

15,808,969      12,212,428      
              (6,616)              (6,765)28مخصص تدني األرصدة لدى بنوك حكومية

       (1,736,474)       (1,742,892)مخصص خسائر تدني األرصدة لدى بنوك أجنبية

14,059,312      10,469,338      
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  (تابع) ة لدى البنوكأرصد )10(
 لديھا يوجد التي األعضاء الدول جميع يلزم والذي 2003 لسنة 1483 رقم قراره الدولي األمن مجلس أصدر
 أو السابقة العراقية الحكومةلدى   الخاصة االقتصادية الموارد أو المالية الموجودات من غيرھا أو أموال

 تقوم بأن 2003 أيار 22 في كما العراق خارج الواقعة وميةالحك وكاالتھا أو مؤسساتھا أو بھيئاتھا الخاصة
 صندوق إلى فوراً  تحولھا وأن االقتصادية الموارد أو المالية الموجودات من غيرھا أو األموال ھذه بتجميد
 نفسھا االقتصادية الموارد أو المالية الموجودات من غيرھا أو األرصدة ھذه تكن لم ما للعراق، التنمية

 ً   .تحكيمي أو إداري أو قضائي حكم أو لرھن موضوعا

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ المالية وزارة من 2005 الثاني تشرين 22 بتاريخ العراقي الوزراء مجلس طلب
 بموجب للعراق التنمية صندوق إلى تحويلھا تم التي األجنبية البنوك لدى المركزي البنك أرصدة جميع إلعادة
 المالية وزارة تقم لم المالية بياناتال إصدار تاريخ حتى .2003 لسنة 1483 مرق الدولي األمن مجلس قرار
 مليون 401,310 والبالغة المركزي البنك إلى للعراق التنمية صندوق من إعادتھا يتم قد التي المبالغ بتأييد
 343 ليعاد ما عراقي دينار مليون 401,310 :2012( أميركي دوالر مليون 343 يعادل ما عراقي دينار
  .أميركي) دوالر مليون

 الودائع ببعض الخاصة التسوية كشوفات بإعداد المركزي البنك يقم لم الكافية المعلومات توفر لعدم نتيجة
 .2013 األول كانون 31 في كما األجنبية البنوك لدى والمتقادمة المجمدة

 االستحقاق تاريخ حتى بھا محتفظ استثمارات )11(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

      32,895,075      32,764,600بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
            (11,449)             (5,152)خصم غير مطفأ

32,759,448      32,883,626      
        7,794,978        8,263,381بنك فرنسا - حواالت وسندات

        3,687,580        3,152,141بنك إيطاليا - سندات
        6,406,969        6,918,168بنك ھولندا- سندات

51,093,138      50,773,153      
 

 المالية وزارة من مستحقات )12(
                2012               2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية

        3,155,520        282,755,519أرصدة لدى وزارة المالية
 

 رصيد لسداد 2006 شباط 21 بتاريخ المالية ووزارة المركزي البنك بين جدولة إعادة اتفاقية توقيع تم
 سداد يتم .2005 األول كانون 31 في كما المركزي للبنك عراقي دينار مليون 5,393,890 بمبلغ مستحق
 سنوية بفائدةو قسط لكل عراقي دينار مليون 179,796 بقيمة متساوي سنوي ربع قسط 30 على المبلغ

 .2006 آذار 31 بتاريخ األول القسط استحق ،القائم الرصيد على ٪5 مقدارھا
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  (تابع) مستحقات من وزارة المالية )12(
 وتحمل أشھر ثالثة كل سنة مدتھا خزينة سندات إصدار خالل من المالية وزارة قبل من األقساط تمويل يتم
  .المزادات خالل من المحلية للبنوك بيعھا المركزي للبنك يمكن والتي ٪5 بنسبة سنوية فائدة

 التي العراقي المركزي البنك إلى عراقي دينار مليون 719,154 البالغة األقساط قيمة المالية وزارةلم تسدد 
 المركزي البنك اتفق ،2009 األول كانون 24 في .2009 عام خالل دفعھا يجب والتي 2008 سنة تخص
 سداد يتم .عراقي دينار مليون 3,955,519 البالغ المتبقي الرصيد جدولة إعادة على المالية وزارةو العراقي
 في األول القسط يستحق عراقي دينار مليون 100,000 بقيمة متساوية سنوية ربع أقساط شكل على المبلغ
مليون دينار  1,200,000 مجموعهقسط  12تم دفع  2013و 2012، 2011األعوامخالل  .2011 آذار

  عراقي.

 الدولي النقد صندوق لدى األجنبية العمالت استثمارات )13(
بماليين الدنانير العراقية

حقوق السحب
الخاصة

مليون دينار
عراقي

حقوق السحب 
الخاصة

مليون دينار 
عراقي

حصة االشتراك لدى
   2,129,671     1,184,000,000   2,133,939    1,184,000,000صندوق النقد الدولي

حقوق السحب الخاصة
   2,010,601     1,121,956,716   1,810,084    1,008,044,121لدى صندوق النقد الدولي

2,192,044,121    3,944,023   2,305,956,716     4,140,272   

2012 2013

  

 أخرىموجودات  )14(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

           348,395           337,695فوائد مستحقة
             73,241            82,863قروض الموظفين

                  218                 108أخرى

420,666           421,854           
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 النقد المصدر للتداول )15(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

      35,784,805      40,630,036العملة الورقية
 

 سندات الخزينة المصدرة )16(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

           750,040           949,080القيمة االسمية
              (4,569)             (5,914)خصم غير مطفأ

943,166           745,471           
  

: 2012( %8.9 و %3.8يتم بيع سندات الخزينة للبنوك المحلية من خالل المزاد بسعر فائدة يتراوح ما بين 
  وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي. )%6و %.54سعر الفائدة يتراوح ما بين 

 2013ثالثة أشھر. قام البنك المركزي خالل عام  ة بفترات استحقاق أصلية تبلغيتم إصدار سندات الخزين
  مليون دينار عراقي). 3,900,330: 2012( مليون دينار عراقي 3,307,130بإصدار سندات خزينة بمبلغ 

  السيولة في السوق.بإن الغرض من إصدار سندات الخزينة ھو التحكم 
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 والمعدات الممتلكات )17(
أبنيةأثاث

المجموع قيد األنشاءوسائل نقلومعداتمبانيأراضيبماليين الدنانير العراقية
التكلفة 

     93,632       2,021      4,101     8,746  2,771  75,993الرصيد في 1 كانون الثاني 2012
     35,865     22,197         141   13,527  –  –اضافات

   129,497     24,218      4,242   22,273  2,771  75,993الرصيد في 31 كانون األول 2012

   129,497     24,218      4,242   22,273  2,771  75,993الرصيد في 1 كانون الثاني 2013
     26,407     25,442           12        903 50  –اضافات

   155,904     49,660      4,254   23,176  2,821  75,993الرصيد في 31 كانون األول 2013

االستھالكات
      (7,143)  –     (2,447)    (4,164)   (532)  –الرصيد في 1 كانون الثاني 2012

         (148)  –        (140)           (8)  –  –أضافة أستھالكات لعام 2011
      (2,460)  –        (651)    (1,670)   (139)  –أضافة أستھالكات لعام 2012

      (9,751)  –     (3,238)    (5,842)   (671)  –الرصيد في 31 كانون األول 2012 

      (9,751)  –     (3,238)    (5,842)   (671)  –الرصيد في 1 كانون الثاني 2013
      (1,962)  –        (565)    (1,256)   (141)  –أضافة أستھالكات لعام 2013

    (11,713)  –     (3,803)    (7,098)   (812)  –الرصيد في 31 كانون األول 2013 

القيمة الدفترية الصافية 

     86,489       2,021      1,654     4,582  2,239  75,993كما في 1 كانون الثاني 2012

   119,746     24,218      1,004   16,431  2,100  75,993كما في 31 كانون االول 2012

   119,746     24,218      1,004   16,431  2,100  75,993كما في 1 كانون الثاني 2013

   144,191     49,660         451   16,078  2,009  75,993كما في 31 كانون االول 2013
 

 والحكومية المحلية البنوك ودائع )18(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

      31,652,644      39,052,435حسابات جارية
        3,114,670        3,134,180ودائع ألجل

             23,631             23,631أخرى

42,210,246      34,790,945      
 

 ً  نسبته ما قانوني احتياطي يداعا العراق في العاملة البنوك جميع على يجب المركزي البنك لتعليمات وفقا
ا بالعمالت من مجموع ودائع العمالء لديھ %15و العراقي بالدينار لديھا العمالء ودائع مجموع من 10٪

 لدى من مجموع ودائع العمالء لديھا بالدينار العراقي %5االحتفاظ بما نسبته و لدى البنك المركزي األجنبية
 فوائد. أية المركزي البنك لدى القانوني االحتياطي حسابات على تستحق ال .العراق في العامل البنك

 بالدينار العراقي القانوني لالحتياطي رصيدا 2013 األول كانون 31 في كما المحلية لبنوكودائع ا تضمنت
تضمن كذلك أرصدة مليون دينار عراقي)  4,623,497 :2012( عراقي دينار مليون5,454,147  مبلغب

 عراقي دينار مليون 1,416,583 يعادل مادوالر أميركي  1,214,908,484 ميركي بمبلغبالدوالر األ
مليون  1,664,427دوالر أميركي ما يعادل 1,427,467,760 : أرصدة بالدوالر األميركي بمبلغ 2012(

 .)دينار عراقي
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 أجنبية وبنوك حكومات مستحقات إلى )19(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

                      9                      9أرصدة الحكومات األجنبية والمؤسسات المالية*
             18,216             13,839حسابات جارية مدينة*
               4,246               4,527أرصدة منظمات دولية

18,375             22,471             
 

 المستحقة القديمة األرصدة ببعض االعتراف إلغاء المركزي البنك قرر 2012الى  2007 أعوام خالل *
 بمبلغ إيراداً  2012لسنة  المركزي البنك حقق نتيجة لھذا اإللغاء .سجالته من األجنبية البنوكو للحكومات
ً  لتشك األرصدة ھذه بأن المركزي البنك يعتقد .عراقي دينار مليون 54,858  المالية وزارة على التزاما
 لتزامات.اال ھذه من العراقي المركزي البنك إعفاء بتأييد المالية وزارة قامتو الخارجية العراق ديون ضمن

 الدولي النقد صندوق الى مستحقات )20(
بماليين الدنانير العراقية

حقوق السحب
الخاصة

مليون دينار 
عراقي

حقوق السحب 
الخاصة

مليون دينار 
عراقي

   2,033,072     1,134,495,508   2,037,146    1,134,495,508تخصيصات حقوق السحب الخاصة
   1,832,271     1,014,329,000   1,783,175    1,014,329,000ضمانات صندوق النقد الدولي

العملة المحتفظ بھا:
حساب صندوق النقد الدولي رقم

          5,367            2,971,000          5,223           2,971,000(1) ويشمل تعديالت تقييم العملة 
حساب صندوق النقد الدولي رقم
               23                 12,580               22                12,580(2) ويشمل تعديالت تقييم العملة

2,151,808,088    3,825,566   2,151,808,088     3,870,733   

2012 2013

 صندوق لدى العراق جمھوريةل خاصة سحب حقوق 1,134,495,508 والبالغة الخاصة السحب حقوق تمثل
 السحب حقوق دائرة في األعضاء الدول مساھمة على بناءً  الخاصة السحب حقوق توزيع يتم .الدولي النقد

  .التوزيع تاريخ في الدولي النقد لصندوق التابعة الخاصة

 حكومية مؤسسات أرصدة )21(
                2012               2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية

        5,262,158        1,042,718مستحقات الى  وزارة المالية
        1,516,141           962,519أرصدة مؤسسات حكومية أخرى
             25,445             15,304أرصدة فرعي السليمانية وأربيل

             54,052    –أخرى

282,020,541        6,857,796        
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 أخرى مطلوبات )22(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

               8,293               9,883فوائد مستحقة غير مدفوعة
               2,881               8,905ذمم دائنة

               8,006              (1,029)األرصدة المعلقة*
             17,582             27,103أخرى

44,862             36,762             
 

 تسوية أثر تحديد يتم لم .2013 األول كانون 31 في كما تسويتھا تتم لم مطلوبات المعلقة رصدةاال تمثل *
 .2013 األول كانون 31 في كما المالية بياناتال ىعل األرصدة ھذه

 الملكية حقوق )23(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

           100,000           100,000رأس المال (أ)
 474,511        2,069,144احتياطي عام (ب)

 118,628           517,286احتياطي طوارئ (ب)
           446,794            (85,890)إعادة تقييم احتياطي الذھب (ج)

        1,993,291        2,862,018األرباح المدورة (د)

5,462,558        3,133,224        
 

 المال رأس  )أ
 ً  المركزي للبنك به المصرح المال رأس يتكون ،2004 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من 5 للمادة وفقا

 البنك أسھم من ٪100 مقابل العراق جمھورية قبل من بالكامل يدفع عراقي دينار مليون 100,000
ً  العراق جمھورية تملك .المركزي  يتم ال .رھنھا أو ملكيتھا تحويل يمكن وال المركزي البنك أسھم حصريا

  .األسھم ھذه مقابل أرباح أية وزيعت

 ئوطوار عام احتياطي  )ب
 ً  باحتياطي االحتفاظ المركزي البنك على يجب 2004 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من 5 للمادة وفقا
  .تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بھا  المتحققة غير لألرباح واحتياطي عام

 الذھبطي احتيا تقييم إعادة  )ج
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

           348,793           446,794إعادة تقييم احتياطي الذھب في بداية السنة
(الخسائر) األرباح الناتجة عن إعادة تقييم احتياطي 

             98,001          (532,684)الذھب

           446,794            (85,890)إعادة تقييم احتياطي الذھب في نھاية السنة
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 (تابع) حقوق الملكية )23(
   األرباح المدورة  )د

ل سنة مالية صافي أرباحه المتاحة للتوزيع أو صافي يحدد البنك خالل ثالثة أشھر من تاريخ انتھاء ك
مالية، تُحمل الخسارة أوالً على االحتياطي في حال تحّمل البنك صافي خسائر التشغيل عن أية سنة  خسائره.

 العام وبالتالي على رأس المال.

األرباح على الشكل  خالل ثالثة أشھر من تاريخ إنتھاء أية سنة مالية، يقوم مجلس إدارة البنك بتوزيع صافي
  التالي:

 80% االحتياطي العام للبنك المركزي العراقي حتى  من صافي األرباح المتاحة للتوزيع الى حساب
 من إجمالي أصول البنك المركزي العراقي. %10تصل قيمة المبلغ في ھذا الحساب ما يساوي 

 ي طوارئ. يُحول ما تبقى من صافي األرباح المتاحة للتوزيع الى حساب احتياط   

قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي تحويل االرباح المدورة التابعة لعام  2013 تشرين األول 5في 
مليون دينار عراقي الى حسابات االحتياطي العام واحتياطي  1,993,291والتي تبلغ قيمتھا  2012

 الطوارئ.

 إيرادات الفوائد )24(
                2012               2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية

           312,935           218,687حواالت الخزينة والسندات
             55,312            53,106األرصدة لدى البنوك

           172,196          28150,228أرصدة لدى وزارة المالية
               8,296              4,385الودائع لليلة واحدة

               3,381            17,495أخرى

443,901           552,120           
 

 أعباء الفوائد )25(
                2012               2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية

           107,965           28130,814ودائع البنوك المحلية والحكومية
             47,783             39,676سندات الخزينة المصدرة

             28,720            23,467أخرى

193,957           184,468           
  

 والعموالت الرسوم إيرادات صافي )26(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

        1,306,436        1,468,447إيرادات الرسوم والعموالت
              (2,477)              (2,093)أعباء الرسوم والعموالت

1,466,354        1,303,959        
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 (تابع) وم والعموالتصافي إيرادات الرس )26(
مليون  652,960: 2012( دينار مليون 734,580 بقيمة عموالت 2013 لعام العموالت إيرادات تتضمن
 إلى للعراق التنمية صندوق حساب من المالية وزارة عن الصادرة التحويل أوامر عن ناتجة )عراقي دينار

 األمريكي الدوالر بشراء العراقي المركزي نكالب يقوم. )28(ايضاح رقم  يالمركز البنك في الجاري حسابھا
 الدينار إلى المطلوب المبلغ لتحويل المستخدم الصرف سعر من %1 تبلغ عمولة مقابل المالية وزارة من

  .العراقي

 نقد وشبه النقدال )27(
                2012               2013بماليين الدنانير العراقية

      14,302,088      20,835,296نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
             70,018             11,456حسابات جارية لدى بنوك أجنبية

 33,198             22,433أرصدة لدى بنوك محلية
      10,366,122      14,025,423ودائع ألجل لدى بنوك أجنبية

34,894,608      24,771,426      
  

 عالقة ذات أطراف مع المعامالت )28(
 حكومية ومؤسسات والوزارات حكومية بنوك مع معامالت لھا حكومية مؤسسة ھو المركزي البنك إن

 العالقة ذات األطراف عم المعامالت .التجارية والعمولة الفائدة وبأسعار االعتيادية أعمالھا ضمن أخرى
 :يلي كما ھي الدخل وبيان العمومية الميزانية في والمدرجة

                2012                2013إيضاحبماليين الدنانير العراقية
(أ) الموجودات

        3,155,520        122,755,519مستحقات من وزارة المالية
               6,616               106,765مستحقات من بنوك حكومية

              (6,616)              (6,765)10مخصص تدني األرصدة لدى بنوك حكومية

2,755,519        3,155,520        
(ب) المطلوبات

      29,760,382      1836,353,886ودائع البنوك الحكومية
        6,857,796        212,020,541أرصدة مؤسسات حكومية

38,374,427      36,618,178      
(ج) عمليات مع اطراف ذات عالقة

           172,196           24150,228إيرادات فوائد من وزارة المالية

             77,593             2568,455مصروف فائدة على إيداعات البنوك الحكومية

           652,960           26734,580إيرادات الرسوم والعموالت من وزارة المالية
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 المالية وزارة عن النيابةب مدارة حسابات )29(
 تم الذي للعراق التنمية بصندوق الخاصة النقدية المقبوضاتو المدفوعات بسجالت المركزي البنك يحتفظ
 تدار .2003 لعام 1483 رقم الدولي األمن مجلس بقرار به االعتراف وتم 2003 سنة أيار في إنشاؤه

 وتدرج المالية وزارة عن بالنيابة العراقي المركزي نكالب بواسطة للعراق التنمية لصندوق البنكية الحسابات
 صندوق حسابات استبعاد تم 2007 األول كانون 31 في كما .المركزي للبنك المحاسبية السجالت من كجزء
 عراقي دينار مليون 11,823 بمبلغ فرق ذلك عن نتج وقد المركزي، للبنك المالية بياناتال من للعراق التنمية

 على تزيد والتي للعراق التنمية صندوق أصول أرصدة بين 2007 األول كانون 31 في كما تسويته تتم لم
 بياناتال في الفرق لھذا مخصص احتساب تم .المركزي البنك سجالت في لھا المقابلة لتزاماتاال أرصدة
 .دوالر أميركي 4,623,657وقد تم اجراء التدقيق خالل األعوام الال حقة ليصبح الفرق  المالية

 محتملة والتزامات ارتباطات )30(
 المركزي البنك على متقادمة ديون بسداد لمطالبته المركزي البنك ضد مختلفة دول في قضائية دعاوى ھنالك

 األول كانون 31 في كما عراقي دينار مليون 1,317,881 بمبلغ األخرى الحكومية والمؤسسات والوزارات
  دينار). مليون 859,955 :2012( 2013

 حتى .للعراق الخارجية الديون تسوية مشروع خالل من تسويتھا تمت قد بديون القضايا ھذه بعض لقتتع قد
 أو سددت أو تسويتھا تمت التي باألرصدة تتعلق كافية معلومات توجد ال المالية، بياناتال ھذه إعداد تاريخ
 .السنة نھاية بعد دادھاس أو تسويتھا تتم سوف التي األرصدة أو 2013 األول كانون 31 في كما أعفيت

 للبنك المالية بياناتال على وتأثيرھا القضايا لھذه النھائية النتيجة فإن كافية، معلومات توفر لعدم نظراً 
 كانون 31 في كما لھا مخصص إثبات أو قيمتھا احتساب من المركزي البنك يتمكن ولم مؤكد، غير المركزي
 .2013 األول

 خارج الميزانية )31(
ركزي العراقي لكونه يتولى كافة األمور المصرفية لوزارة المالية والوكيل المالي للحكومة ان البنك الم

د)، لديه أوراق قبض  –بند ا  4العراقية  كما ھو منصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي (المادة 
التي )عراقي رمليون دينا 1,932,040: 2012(مليون دينار عراقي  1,685,025خارج الميزانية بقيمة 

  تمثل دين صندوق النقد الدولي الى العراق لدعم الموازنة العراقية وبالتالي تكون بتصرف وزارة المالية.
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  موجودات والمطلوبات المالية )32(
 يبين الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك:

إجمالياخرى بالكلفة القروض محتفظ بھا 31 كانون االول 2013
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالمطفأة والذمم المدينةحتى االستحقاق

بماليين الدنانير العراقية

        20,835,296       20,835,296  –     20,835,296  –نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

        14,059,312       14,059,312  –     14,059,312  –أرصدة لدى البنوك

        51,337,825       51,093,138  –  –     51,093,138استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

          2,755,519         2,755,519  –       2,755,519  –مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
          3,944,023         3,944,023  –       3,944,023  –الدولي

             420,666            420,666  –          420,666  –موجودات أخرى

51,093,138     42,014,816     –  93,107,954       93,352,641        

        40,630,036       40,630,036       40,630,036  –  –النقد المصدر للتداول

             943,166            943,166            943,166  –  –سندات الخزينة المصدرة

        42,210,246       42,210,246       42,210,246  –  –ودائع البنوك المحلية والحكومية

               18,375              18,375              18,375  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية

          3,825,566         3,825,566         3,825,566  –  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

          2,020,541         2,020,541         2,020,541  –  –أرصدة مؤسسات حكومية

               44,862              44,862              44,862  –  –مطلوبات أخرى

–  –  89,692,792       89,692,792       89,692,792        

إجمالي اخرى بالكلفة القروض محتفظ بھا31 كانون االول 2012
القيمة العادلةالقيمة الدفترية المطفأةوالذمم المدينةحتى االستحقاق

بماليين الدنانير العراقية

        14,302,088       14,302,088  –     14,302,088  –نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

        10,469,338       10,469,338  –     10,469,338  –أرصدة لدى البنوك

        51,070,480       50,773,153  –  –     50,773,153استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

          3,155,520         3,155,520  –       3,155,520  –مستحقات من وزارة المالية

استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد
          4,140,272         4,140,272  –       4,140,272  –الدولي

             421,854            421,854  –          421,854  –موجودات أخرى

50,773,153     32,489,072     –  83,262,225       83,559,552        

        35,784,805       35,784,805       35,784,805  –  –النقد المصدر للتداول

             745,471            745,471            745,471  –  –سندات الخزينة المصدرة

        34,790,945       34,790,945       34,790,945  –  –ودائع البنوك المحلية والحكومية

               22,471              22,471              22,471  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبية

          3,870,733         3,870,733         3,870,733  –  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

          6,857,796         6,857,796         6,857,796  –  –أرصدة مؤسسات حكومية

               36,762              36,762              36,762  –  –مطلوبات أخرى

–  –  82,108,983       82,108,983       82,108,983        

  


