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                2013                2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة
اإلیرادات

           443,901           24329,490إیرادات الفوائد
          (193,957)            (70,922)25أعباء الفوائد

           249,944           258,568صافي إیرادات الفوائد

        1,466,354        261,236,292صافي إیرادات الرسوم والعموالت
          (532,684)          (200,066)23ألخسائر الناتجة عن إعادة تقییم احتیاطي الذھب

        1,190,581       (2,683,004)(ألخسائر) األرباح الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة
             75,550               3,297إیرادات أخرى

        2,449,745       (1,384,913)صافي (أعباء) إیرادات تشغیلیة

            (39,812)            (28,255)أعباء المستخدمین
              (1,962)              (4,716)استھالكات واطفاءات

            (78,637)            (91,391)األعباء التشغیلیة العامة
    –          (687,088)خسائر العملیات االرھابیة

        2,329,334       (2,196,363)(خسائر) ربح السنة

        2,329,334       (2,196,363)مجموع (الخسائر) الدخل الشامل للسنة

إن اإلیضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 37 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.
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 إعادة تقییم احتیاطياحتیاطي
المجموعاألرباح المدورةاحتیاطي الذھبطوارئعامرأس المالإیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

     3,133,224      1,993,291        446,794      118,628      474,511    100,000الرصید 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

تحویالت
    –     (1,594,633)    –    –   1,594,633    –23تحویل الى احتیاطي العام

    –        (398,658)    –      398,658    –    –23تحویل الى احتیاطي طوارئ

    –         532,684       (532,684)    –    –    –23الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم احتیاطي الذھب 

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

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

     5,462,558      2,862,018         (85,890)      517,286   2,069,144    100,000الرصید كما في 1 كانون الثاني 2014
مجموع الدخل (الخسائر) الشامل للسنة

    (2,196,363)     (2,196,363)    –    –    –    –خسائر السنة

    (2,196,363)     (2,196,363)    –    –    –    –مجموع الخسائر الشاملة للسنة

تحویالت
    –     (2,289,614)    –    –   2,289,614    –23تحویل الى احتیاطي العام

    –        (572,404)    –      572,404    –    –23تحویل الى احتیاطي طوارئ

    –         200,066       (200,066)    –    –    –23الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم احتیاطي الذھب 

    –     (2,661,952)       (200,066)      572,404   2,289,614    –مجموع التحویالت

     3,266,195     (1,996,297)       (285,956)   1,089,690   4,358,758    100,000الرصید في 31 كانون األول 2014

إن اإلیضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 37 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.
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              2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

      2,329,334      (2,196,363)(خسارة) ربح السنة 
تعدیالت:

             1,962              174,716استھالكات
         532,684          23200,066الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم احتیاطي الذھب

(1,991,581)      2,863,980      
         400,001          12299,999التغیر في مستحقات من وزارة المالیة

             1,188            1415,533التغیر في موجودات أخرى
      4,845,231         (746,350)15التغیر في النقد المصدر للتداول

      7,419,301    (10,530,495)18التغیر في ودائع البنوك المحلیة والحكومیة
            (4,096)            1921,534التغیر في مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة

          (45,167)           (72,403)20التغیر في مستحقات إلى صندوق النقد الدولي
     (4,837,255)           (16,538)21التغیر في أرصدة مؤسسات حكومیة

             8,100            2282,195التغیر في مطلوبات أخرى

(12,938,106)    10,651,283    

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
        (319,985)       115,900,528استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

         196,249       131,089,160استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد الدولي
          (26,407)           (42,434)17شراء ممتلكات ومعدات

  –             (7,637)شراء موجودات غیر مادیة
        (575,653)      (2,336,487)شراء ذھب

4,603,130       (725,796)        

التفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
         197,695           (89,767)16سندات خزینة مصدرة

(89,767)           197,695         

    10,123,182      (8,424,743)صافي (النقص) الزیادة في النقد وشبھ النقد

    24,771,426     34,894,608أرصدة النقد وشبھ النقد كما في 1 كانون الثاني

    34,894,608     2726,469,865أرصدة النقد وشبھ النقد كما في 31 كانون األول

إن اإلیضاحات الواردة على الصفحات 7 إلى 37 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.

صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة 
االستثماریة

صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة 
التمویلیة

صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة 
التشغیلیة
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 األنشطة )1(
 ةسن )43( رقم المعدل المركزي البنك قانون موجبب )حكومیة ؤسسة(م العراقي المركزي البنك سستأ

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

 على والمحافظة المحلیة األسعار استقرار تحقیق ھي العراقي المركزي للبنك األساسیة األھداف إن
 المركزي البنك یعمل األھداف ھذه على وبناء .وتنافسي مستقر سوقي مالي نظام وتطویر استقرارھا،

 .العراق في والنمو الموارد واستثمار المستدامة التنمیة لتشجیع

 ً  أھدافھ لتحقیق یمارسھا والتي زيالمرك للبنك الرئیسیة األنشطة تشتمل العراقي المركزي البنك لقانون وفقا
 :یلي ما على

 .الصرف سعر سیاسة ذلك في بما نقدیة، سیاسة وتنفیذ وضع  )أ
  الخاصة التشغیلیة األرصدة باستثناء الرسمیة، والعراقیة األجنبیة االحتیاطیات جمیع وإدارة حفظ  )ب

 .العراقیة بالحكومة
 .عراقیةال بالحكومة الخاصة الذھب احتیاطیات وإدارة الذھب حفظ  )ج
 .للبنوك السیولة خدمات توفیر  )د
 .العراقیة العملة وإدارة إصدار  )ه
 .وفعالة سلیمة مدفوعات نظم وتطویر ومراقبة إنشاء  )و
 .علیھا واإلشراف البنوك عمل وتنظیم للبنوك التصاریح أو التراخیص إصدار  )ز

 وأربیل موصلوال البصرة من كل في فروع أربعة ولھ بغداد في المركزي للبنك الرئیسي المقر یقع
 حیث والسلیمانیة، أربیل لفرعي واإلداریة المالیة الشؤون على سیطرة المركزي البنك یمتلك ال .والسلیمانیة

ً  یتبعان الفرعین ھذین أن  اإلقلیمیة كردستان لحكومة األخرى األمور كافة في ویتبعان المركزي للبنك تقنیا
 .الحكومة ھذه قبل من تمویلھما ویتم

ه ھذ إن .والسلیمانیة أربیل في لفرعیھ المحاسبیة السجالت على إطالع المركزي للبنك لیس لذلك نتیجة
 معلومات أیة المركزي البنك لدى ولیس .والسلیمانیة أربیل لفرعي المالیة بیاناتال تتضمن ال المالیة بیاناتال

 األول كانون 31 في كما المركزي بنكلل المالیة بیاناتال على وتأثیرھما للفرعین المالیة بیاناتال أھمیة لتقییم
  .2013و 2014

  االعداد أساس )2(
  التوافق بیان  )أ

ً  المالیة البیانات إعداد تم لقد   .المالیة للتقاریر الدولیة لمعاییرل وفقا

  .4 و 3 اإلیضاحات في واردة العام، خالل التغیرات ذلك في بما للبنك، المحاسبیة السیاسات تفاصیل

  القیاس أساس  )ب
  القیمة العادلة.بتم قیاسھ یالذھب الذي  باستثناء التاریخیة التكلفة أساس على المالیة البیانات ذهھ إعداد تم

  المالیة البیانات عرض وعملة التشغیلیة العملة  )ج
 المعلومات كافة إنّ  .البنك لدى المعتمدة التشغیلیة العملة وھي ،العراقي بالدینار المالیة البیانات عرض یتم

   بالمالیین. صحیح عدد أقرب إلى مدورة ھي العراقي بالدینار عرضھا تمّ  التي المالیة
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 (تابع) االعداد أساس )2(
  واألحكام التقدیرات استخدام  )د

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المالیة البیانات إعداد یتطلب  والتقدیرات األحكام وضع اإلدارة من وفقا
 والمطلوبات للموجودات المعلنة والمبالغ لمحاسبیةا السیاسات تطبیق على تؤثر التي واالفتراضات

  التقدیرات. تلك عن الفعلیة النتائج تختلف وقد واألعباء. واإلیرادات

يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على  لھا. التابعة واالفتراضات التقدیرات مراجعة مستمرة بصورة یتم
  التقديرات المحاسبية في السنوات الالحقة.

 ات في السیاسات المحاسبیةالتغییر )3(
المبينة في اإليضاح  المحاسبیة السیاسات تطبیق یتم أدناه، المبینة المحاسبیة السیاسات في التغییرات باستثناء

  .المالیة البیانات ھذه في المبینة الفترات جمیع على منسقة بصورة أدناه 4رقم 

الثاني  كانون 1من  األولي التطبیق تاریخ مع تالیة،الالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر اعتماد  تم
2014.  

  : تقاصي الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تعدیالت)32معیار المحاسبة الدولي رقم 

، الذي یتطلب من 32ھذه التعدیالت ال تغیر نموذج التقاصي الحالي في معیار المحاسبة الدولي رقم 
یة والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي فقط عندما یكون لدى لمصرف تقاصي الموجودات المالا

المصرف حق قانوني یلزم بالتقاصي، وتعتزم إما لتسویة الموجودات والمطلوبات على أساس صافي أو 
  تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في الوقت نفسھ.

ما معناه أنھ ال یتكل على حدث في  ھذه التعدیالت توضح أن حق التقاصي یجب أن یكون متوفر الیوم،
المستقبل. كما أنھ یجب أن یكون قابل للتنفیذ من الناحیة القانونیة لجمیع األطراف في سیاق األعمال 
اإلعتیادیة، وكذلك في حال التخلف، التعسر أو اإلفالس. ھذه التعدیالت أیضا توضح آلیة تسویة المقاصة 

  غیر المتزامنة لتكون مخولة للتقاصي.

  

  السیاسات المحاسبیة الھامة )4(
أعاله، یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة  3باستثناء التغییرات في السیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح رقم 

 المذكورة أدناه بصورة منسقة على جمیع الفترات المبینة في ھذه البیانات المالیة.

 العملیات بالعمالت األجنبیة  )أ
 ةر الصرف السائدألسعاوفقا  العملة التشغیلیة للبنكعقودة بالعمالت األجنبیة إلى یتم تحویل العملیات الم

بتاریخ اصدار بتاریخ المعاملة. ویتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة 
خسارة الناتج عن . یمثل الربح أو التاریخھذا الب ةالصرف السائد ألسعاروفقا التقریر الى العملة التشغیلیة 

بعد تعدیلھا العمالت األجنبیة على البنود المالیة الفرق بین التكلفة المطفأة بالعملة التشغیلیة في بدایة السنة 
 ً ً لسعر الصرف  وفقا للفائدة الفعلیة والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبیة المحولة وفقا

بیان  يفالناتجة عن إعادة التحویل األجنبیة صرف العمالت راج فروقات ادیتم السائد في نھایة السنة. 
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة والتي تقاس باستخدام سعر الصرف  .والخسائرأ األرباح

  السائد في تاریخ العملیة.

  



 العراقي المركزي البنك

 المالیة یاناتالب حول إیضاحات
 2014كانون األول  31

9 

  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 الذھب  )ب

 31 في كما دوالر أمیركي لألونصة 1,199.25 للذھب لندن وقس في سعرال أساس على الذھب إظھار تم
 في نیة یوجد وال األجنبي االحتیاطي إدارة من كجزء بالذھب المركزي البنك یحتفظ .2014 األول كانون
 بیان في السوق بسعر الذھب تقییم إعادة عن ناتجة خسائر أو أرباح أیة إظھار یتم .الستبعاده الحالي الوقت
  .الملكیة حقوق في التغییرات بیان ضمن منفصل بند في التقییم إعادة عن اإلفصاح یتمو ملالشا الدخل

  الموجودات والمطلوبات المالیة  )ج
  االعتراف )1

یتم االعتراف المبدئي بباقي . في تاریخ انشائھاوسندات الدین  الودائع، بالقروض یعترف البنك مبدئیا
  لة عندما یصبح البنك طرفا لألحكام التعاقدیة لھذه األداة.الموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ المعام

ً الیھا، لعنصر لیس بالقیمة یتم االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة  مضافا
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكالیف المعامالت التي یمكن أن تنسب مباشرة الى االستحواذ أو 

  .داراالص

 التصنیف )2

  المالیة ألموجودات
  ات التالیة:تصنیفحدى البإ المالیة موجوداتھ بتصنیف البنك یقوم

 المدینة والذمم القروض; 

 المحتفظ بھا حتى االستحقاق; 

  أو ;بیعللالمتاحة 

 :بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وضمن التصنیف 
 للمتاجرة أو -
 باح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل األر -

 المالیة ألمطلوبات
  المالیة بالكلفة المطفأة. لمطلوباتایقوم البنك بتصنیف 

 إیقاف االعتراف )3

  المالیة ألموجودات
لذلك عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الخاصة بالتدفقات النقدیة  باألصل الماليیقوم البنك بإیقاف االعتراف 

من خالل معاملة یتم بموجبھا نقل كافة مخاطر  یمة المدرجة لألصلالق، أو عندما یقوم البنك بتحویل األصل
، أو عندما ال یقوم البنك بتحویل أو االحتفاظ بشكل أساسي بجمیع بشكل أساسي لألصلوامتیازات الملكیة 

 ألموجوداتمخاطر وامتیازات الملكیة وال یحتفظ بالسیطرة على األصل المالي. یتم االعتراف بالفوائد من 
بھا والتي تكون منشأة أو محتفظ بھا من قبل البنك، كأصل أو  االعتراف إیقاف والمخولةیة المنقولة المال

  التزام منفصل في بیان المركز المالي.
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  )ج

  (تابع) إیقاف االعتراف )3
  (تابع) المالیة الموجودات

 القیمة المدرجة لألصلبالفرق بین الدخل بیان االعتراف باألصل المالي، یتم االعتراف في  إیقافعند 
 )منھ أي التزام جدید ناقصاالمستلم (بما في ذلك أي أصل جدید یتم الحصول علیھ  االعتبار) 1ومجموع (

  .ألخرىإیرادات الدخل الشامل ا تم االعتراف بھا مباشرة في متراكمة) أي أرباح أو خسائر 2و(

الملكیة لألصل المالي  امتیازاتجمیع المخاطر وأو تحویل  بھااالحتفاظ بالتي ال یقوم البنك  للعملیاتبالنسبة 
ولكن یحتفظ بالسیطرة على األصل، فإنھ یستمر باالعتراف باألصل إلى حد مشاركتھ المستمرة، والتي 

  یرات في قیمة األصل المنقول.غمدى تعرضھ للت یحددھا

 االعتراف إیقافالعملیات، یحتفظ البنك بااللتزام بخدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم. یتم في بعض 
لعقد الخدمة  االلتزامف. یتم اإلعتراف باألصل أو االمنقولة إذا استوفت معاییر إیقاف االعتر ألموجوداتب

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

  المالیة مطلوباتال
ء لتعاقدیة أو إلغائھا أو انتھایقوم البنك بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تسویة التزاماتھا ا

  مدتھا.

  المقاصة  )4
كون ا یفقط عندم بیان المركز الماليیتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان صافي المبلغ في 

األصل على أساس صافي المبلغ أو لتحصیل  لدیھ نیة التسدیدبمقاصة المبالغ ویكون  قانونيلدى البنك حق 
  في ذات الوقت. وتسدید االلتزام

الدولیة للتقاریر المالیة  المعاییر على أساس صافي المبلغ فقط عندما تَسَمح واألعباءیتم إظھار اإلیرادات 
ح والخسائر الناتجة من مجموع العملیات المشابِھة، مثال على ذلك نشاطات البنك بالنسبة لألربا أوبذلك، 

  التجاریة.

  قیاس التكلفة المطفأة  )5
یتم قیاس الموجودات أو المطلوبات  بالمبلغ الذيتتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالیة 

 ً ً اإلطفاء المتراكم وذلك  ساسیةالمدفوعات األالمالیة بھا عند االعتراف المبدئي ناقصا زائداً أو ناقصا
في   انخفاضالمعترف بھ والمبلغ المستحق ناقصا أي  األساسيباستخدام طریقة الفائدة الفعلیة بین المبلغ 

  القیمة.
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  )ج

 قیاس القیمة العادلة )6
 بین منظمة معاملة في المسؤولیة لنقل دفعھ أو ألموجودات أحد لبیع تلقیھ یمكن الذي المبلغ ھي دلةالعا القیمة

 للبنك یمكن الذي فائدة األكثر السوق وجوده، عدم في أو األصل، قیاس تاریخ في السوق في المشاركین
  .أدائھا عدم مخاطر تعكس لإللتزامات العادلة القیمة إن. التاریخ ذلك في الیھ الوصول

. وجوده حال في األداة لتلك نشط سوق في المعروض السعر باستخدام لألداة العادلة القیمة بقیاس البنك یقوم
 المعلومات لتوفیر كاف وحجم وتیرة مع ألمطلوبات أو لألصول المعامالت تجري عندما نشطا السوق یعتبر

  .مستمر أساس على والتسعیر

 أقصى لتحقیق المستخدمة التقییم تقنیات باستخدام  البنك یقوم نشط، سوق في مدرج سعر ھناك یكن لم إذا
 غیر عناصر ممكن قدر بأقل استخدام من وللتقلیل السوق، في ملحوظة تقییم لعناصر استخدام قدرمن

 قبل من اإلعتبار بعین بھا األخذ یتم التي العناصر جمیع یدمج اختیاره یتم الذي التقییم أسلوب ان. ملحوظة
  .المعاملة تسعیر عند السوق في اركینالمش

 للمقابل العادلة القیمة( المعاملة سعر ھو األولي االعتراف عند المالیة لألداة العادلة القیمة على دلیل أفضل إن
 وأن المعاملة سعر عن یختلف المبدئي االعتراف عند العادلة القیمة أن البنك حدد إذا). المقبوض أو المدفوع

 إلى تستند وال لھ مطابق التزام أو ألصل نشط سوق في مدرج سعر خالل من ظاھرة غیر العادلة القیمة
 بعد العادلة، بالقیمة المالیة األداة قیاس عندھا فیتم السوق، في الملحوظة العناصر تستخدم التي التقییم تقنیات
 اإلعتراف یتم الحق، وقت في. المعاملة وسعر األولي االعتراف عند العادلة القیمة بین الفرق لتأجیل تعدیلھا
 القیمة تحدید اإلمكان من یصبح أن الى األداة حیاة مدة مع متالئمة بطریقة الخسارة أو الربح في بالفرق
 باألداة اإلعتراف یتوقف أن الى أو السوق في الملحوظة العناصر تستخدم التي التقییم تقنیات باعتماد العادلة
  .المالیة

 بقیاس البنك فیقوم بیع، وسعر عرض سعر العادلة بالقیمة المقاسة ألمطلوبات أو داتألموجو ألحد كان  إذا
  .الطلب بسعر المكشوفة المالیة والمراكز ألمطلوباتو العرض بسعر الشراء وعملیات ألموجودات

 االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر تتعرض التي المالیة ألمطلوباتو المالیة ألموجودات محفظة قیاس یتم
 األسعار أساس على االئتمان أو السوق لمخاطر التعرض صافي أساس على البنك قبل من إدارتھا تتم لتيوا

 مستوى على التعدیالت ھذه تخصیص یتم. معینة مخاطر بسبب الشراء عملیات لبیع استالمھا سیتم التي
 لكل النسبیة مخاطرال تعدیل أساس على التزام أو أصل  لكل  فردي بشكل ألمطلوباتو ألموجودات محفظة

  .منفرد بشكل المحفظة في األدوات من

 من" اعتبارا مخفضة الطلب، عند دفعھ المتوجب المبلغ من أقل لیست الطلب تحت إلیداع العادلة القیمة إن
  .للدفع المبلغ یستحق أن ممكن تاریخ  أول

 المشمولة الفترة نھایة في كما العادلة للقیمة الھرمي التسلسل مستویات بین بالتحویالت البنك یعترف
  .التغییر خاللھا یحدث بالتقریرالتي
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  )ج

  تحدید وقیاس انخفاض القیمة )7
قیمة الموجودات  تدنيلتحدید فیما إذا كان ھنالك دلیل موضوعي على  تقریریتم إجراء تقییم بتاریخ كل 

عندما یشیر األصل المالي األرباح أو الخسائر. یتم تخفیض قیمة مقابل ة بالقیمة العادلة المدرجة غیر المالی
دلیل موضوعي على حدوث خسائر بعد االعتراف المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثیر على التدفقات 

  النقدیة المستقبلیة للموجودات یمكن تقدیرھا بصورة موثقة.

 صعوبة مالیة شدیدة للدائن أو المدین، قیمة الموجودات المالیة بتدنيأي دلیل موضوعي  نیمكن أن یتضم
اعادة جدولة الدین من قبل البنك على أساس شروط ال یعتمدھا  ،التوقف عن السداد أو تقصیر من قبل المدین

ة متعلقة بمجموعة سوق نشط الستثمارات أو معلومات واضح اختفاءالبنك عادة، دالئل على إفالس المدین، 
من الموجودات كالتغیرات السلبیة لمدفوعات الدائنین، أو المتعلقة باالحوال االقتصادیة المتالزمة بتخلفات 

   عن الدفع.

الموجودات المعترف بھا بالتكلفة المطفأة بالفرق ما بین القیمة الدفتریة  تدنيیتم قیاس قیمة خسائر 
.  المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل للتدفقات النقدیة الحالیةللموجودات المالیة والقیمة 

یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة في بیان األرباح أو الخسائر وتسجل في حساب مخصص مقابل 
للقروض. یتم عكس االنخفاض في خسارة القیمة في بیان األرباح أو الخسائر عند حصول حدث الحق یسبب 

  في خسارة القیمة.  انخفاض

  ستثمارات مالیةا  )د
زائد، في حال استثمارات في أسھم وسندات لیست  بالقیمة العادلة المالیة ستثماراتالیتم االعتراف المبدئي با

ویتم قیاسھا الحقا بناء لتصنیفھا بالقیمة العادلة مقابل األرباح أو الخسائر، كلفة الصفقات المباشرة المتصاعدة 
  المتوفرة للبیع.أو الخسائر  ستحقاق، بالقیمة العادلة ضمن بیان األرباح أوكمشتراة حتى اال

  .كمشتراة حتى االستحقاقان جمیع استثمارات البنك المالیة مصنفة 

  مشتراة حتى االستحقاق

إّن االستثمارات المشتراة حتى االستحقاق ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ینتج عنھا مقبوضات ثابتة أو 
إستحقاقات ثابتة ولدى البنك النیّة والقدرة على االحتفاظ بھا لغایة االستحقاق وھي لیست مدرجة  محددة ولھا

  بالقیمة العادلة ضمن بیان االرباح أو الخسائر أو متوفرة للبیع.

یتم إدراج االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة مستخدما طریقة الفائدة الفعلیة. إّن أي 
یع أو إعادة تصنیف لقیمة ھامة من االستثمارات المحتفظ بھا لغایة االستحقاق قبل وقت طویل من إستحقاقھا ب

یحتّم على البنك إعادة تصنیف جمیع إستثماراتھ المحتفظ بھا حتى االستحقاق الى إستثمارات متوفرة للبیع 
یة باالضافة الى السنتین المالیتین ویمنع البنك من تصنیف إستثماراتھ حتى االستحقاق في الفترة الحال

ومع ذلك، فإن مبیعات وعملیات إعادة التصنیف في أي من الحاالت التالیة ال یؤدي إلى إعادة  المقبلتین.
  :تصنیف

  أن التغیرات في سعر فائدة السوق لن وم قریبة جدا من االستحقاق تتمبیعات أو إعادة التصنیف التي
 ؛الموجودات المالیة وعادلة یكون لھا تأثیر كبیر على قیمة

  ؛للموجوداترئیسي المبلغ الإلى حد كبیر  البنك جمع أنمبیعات أو إعادة التصنیف بعد 

  ي لم تالومبیعات أو إعادة التصنیف التي تعزى إلى عدم تكرار أحداث معزولة خارجة عن سیطرة البنك
 متوقع حصولھ.یكن 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 والقروض من البنوك المستحقات  )ه

 في متداولة وغیر ومحددة ثابتة مدفوعات ذات مالیة موجودات ھي والقروض المستحقات من البنوك إن
بیان  خالل من العادلة بالقیمة مالیة موجودات أو للمتاجرة أو للبیع متاحة كموجودات مصنفة أو نشط سوق

 الفعلیة الفائدة طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة قروضوال بنوك لدى اإلیداعات تقییم یتم األرباح أو الخسائر.
 بند ضمن اإلطفاءات تسجیل یتم. إطفاؤھا تم مبالغ وأیة المستقبلیة القیمة لتدني مخصصات أیة تنزیل بعد

 مصروف بند في القیمة تدني عن الناتجة بالخسائر االعتراف یتم كما الدخل، بیان في الفوائد ایرادات
  .الدخل بیان ضمن الئتمانیةا الخسائر مخصص

 الفوائد  )و
الخسائر باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. إن معدل  االعتراف بإیرادات وأعباء الفوائد في بیان األرباح أو یتم

الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بالضبط التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع 
 المبالغ الصافیة المدرجةات المالیة (أو عندما یكون ذلك مناسبا خالل مدة أقصر) مقابل والمطلوب موجوداتلل

احتساب معدّل الفائدة الفعلي، یقدّر البنك التدفقات النقدیة المستقبلیة آخذاً  عند .للموجودات والمطلوبات المالیة
   بعین االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة.

  الدخل الشامل التالي:وأعباء الفوائد المدرجة ضمن بیان  اتإیرادتتضمن 

  حواالت الخزینة والسندات،فوائد على 

 ،فوائد على البنوك ووزارة المالیة 

 ى سندات الخزینة المصدرة.فوائد عل 

  الرسوم والعموالت  )ز
ت المبیعات، عموالإدارة االستثمارات، رسوم ، خدمات الحساباتإیرادات الرسوم والعموالت رسوم  تتضّمن

عند االنتھاء من تقدیم یتم اإلعتراف بھذه الرسوم  .على القروض الممنوحة أخرى رسوم التوظیفات ورسوم
   الخدمة.

تتضمن أعباء الرسوم والعموالت بشكل رئیسي رسوم المعامالت والخدمات التي یتم تكبدھا عند استالم 
 الخدمة.

 اإلیرادات تحقق  )ح
 منو البنك إلى تتدفق سوف االقتصادیة المنافع أن المحتمل من یكون ندماع فقط باإلیراد االعتراف یتم

 .معقول بشكل قیاسھا الممكن

 المحلیة البنوك واحتیاطات ودائع  )ط
  .دفعھا المعاد المبالغ تنزیل بعد بالكلفة، المحلیة البنوك واحتیاطات ودائع تظھر

 األجنبیة والبنوك الحكومات أرصدة  )ي
  .دفعھا المعاد المبالغ تنزیل بعد بالكلفة أجنبیة وبنوك حكومات لىإ المستحقة المبالغ تظھر
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 النقد وشبھ النقد  )ك

 فترة ضمن عالیة سیولة ذات مالیة وموجودات الصندوق في النقدیة األوراق على النقد وشبھ النقد یشتمل
 في للتغییر ھامة غیر لمخاطر معّرضة ھي والتي راإلصدا تاریخ من أقل أو أشھر ثالثة قدرھا استحقاق

  األجل. القصیرة البنك التزامات إلدارة تستعملو العادلة قیمتھا

  .المالي المركز بیان ضمن المطفأة بالتكلفة النقد وشبھ النقد قیاس یتم

 ومعدات ممتلكات  )ل
  االعتراف والقیاس )1

   ستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة.یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً اال

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

مقارنة عائدات التفرغ  یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة عن التفرغ عن الممتلكات والمعدات من خالل
 الدخل الشامل. بیان مع القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالقیمة الصافیة ضمن

 الالحقة ةالكلف )2
ان تكلفة األستبدال ألي بند من الممتلكات والمعدات یتم األعتراف بھا بالقیمة الدفتریة وذلك عند وجود تدفق 

یتم ایقاف األعتراف بالبند . ة للبنك منسوبة لھذا األصل وامكانیة قیاسھا بطریقة موثقةفوائد اقتصادیة مستقبلی
 لممتلكات والمعدات ضمن بیان الدخل الشامل عند تكبدھا.اصیانة دل بالقیمة الدفتریة. تدرج كلفة المستب

  االستھالك )3
على مدى األعمار المقدرة وعلى أساس القسط الثابت  الدخل الشاملیتم االعتراف باالستھالك ضمن بیان 

  لكافة الممتلكات والمعدات. بینما ال یتم احتساب استھالك على األراضي.

  سنوات المقارنة:الحالیة و للسنةفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة 

  سنة 20        المباني 
  واتسن 5      وسائل نقل 

  سنوات 5إلى  3من     أثاث ومعدات أخرى 

  .عند انتھاء كل سنة مالیةوالقیم المستبقاة  ةاألعمار اإلنتاجی ،ستھالكیتم إعادة تقییم طرق اال

  موجودات غیر مادیة  )م
ً اال تتألف الموجودات غیر المادیة من برامج معلوماتیة والتي تقاس المتراكم وخسائر  طفاءبالتكلفة ناقصا

على مدى العمر وسط الثابت على أساس الق الدخل الشاملضمن بیان  طفاءیتم االعتراف باال. انخفاض القیمة
  سنوات. 5إلى  3ان العمر المقدر لھذه الموجودات الغیر مادیة تتراوح من  .المقدر
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 المالیة غیر الموجودات ةقیم انخفاض  )ن

ما إذا كان ھناك  میزانیة عمومیة لتحدیدمالیة، بتاریخ كل التتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات البنك غیر 
  القیمة. وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد. انخفاضمؤشر على 

القیمة ان القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد.  انخفاضویتم االعتراف بخسائر 
ویتم االعتراف  ادلة ناقص كلفة قیمة البیع أیھما أكبر.المستعملة لألصل أو القیمة العالقابلة لالسترداد ھي 

  أوالخسائر. األرباحالقیمة في بیان  انخفاضبخسائر 

أي دلیل  إلظھار میزانیة عمومیةالقیمة المعترف بھا في الفترات السابقة بتاریخ كل  انخفاضیتم تقییم خسائر 
القیمة في حال وجود أي تغیّر في  انخفاضیتم عكس خسائر أو انتفاء وجودھا.  القیمة انخفاضعلى تدني 

التقدیرات المستعملة لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد. ویتم عكس خسائر إنخفاض القیمة فقط لحدود القیمة 
  .لألصل، صافیة من االستھالكات واالطفاءات فیما لو لم یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمةالدفتریة 

 المخصصات  )س
 إنشائي أو قانوني حالي التزام البنك لدى یكون عندما سابق، لحدث نتیجة ما، خصصاتبم االعتراف یتم

 یتم االلتزام. لتسویة االقتصادیة للفوائد خارجة تدفقات إجراء یلزم أن ویحتمل موثوقة بصورة تقدیره یمكن
  .ألمطلوباتب المتعلقة للمخاطر اإلدارة تقدیرات باستخدام المؤونات تحدید

 الغیر لصالح ةمدار حسابات  )ع
  .المیزانیة في البنك أصول ضمن تعتبر وال األمانة بصفة بھا المحتفظ ألموجودات تمثلو

 المصدرة العملة  )ف
 المركزي البنك قانون بموجب العراق في قانونیة كعملة المصدرة النقدیة الورقیة العملة اتجاه البنك یلتزم
 رصید من تخفیضھا یتم البنك إلى إعادتھا یتم التي رةالمصد النقدیة األوراق .االسمیة بالقیمة 2004 لسنة

 یتم الو البنك خزائن في بھاومعادة الى البنك یتم اإلحتفاظ  مصدرة غیر ورقیة عملة أي .المصدرة العملة
  .حدوثھا عند الدخل بیان في تسجیلھا یتم الورقیة العملة طباعة تكلفةإّن  .المالیة بیاناتال في إظھارھا

 الضرائب  )ص
ً وفق  على الضریبة من معفى المركزي البنك فإن 2004 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من 44 للمادة ا

  .األخرى الجمركیة والرسوم الضرائب وبعض األرباح أو الدخل

  سندات الخزینة المصدرة  )ق
  فائدة الفعلیة.التكلفة المطفأة باستخدام طریقة الببعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس سندات الخزینة المصدرة 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
  والتفسیرات الجدیدة التي لم تعتمد بعد المعاییر  )ر

تفسیرات لھا لم تكن بعد نافذة المفعول الھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر النافذة و
ن مطبقة عند إعداد ھذه البیانات المالیة. لن یكون ، ولم تك2014الثاني  كانون 1للفترة التي تبدأ بعد بالنسبة 

 .ھناك أي تأثیر لھذه المعاییر والتفسیرات على البیانات المالیة للبنك

 9) و المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2010"االدوات المالیة" ( 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
    )2009"االدوات المالیة" (

. المالیة ألموجودات وقیاس لتصنیف جدیدة متطلبات )2009( 9 رقم المالیة للتقاریر الدولي رالمعیایتضمن 
 معاییر مجلس ان. المالیة بالمطلوبات تتعلق ایضافات) 2010( 9 رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیاریتضمن 
 الدولي المعیار في والقیاس فالتصنی لمتطلبات محدودة تعدیالت الجراء مشروع حالیا لدیھ الدولیة المحاسبة
  .التحوط ومحاسبة المالیة الموجودات قیمة انخفاض لمواجھة جدیدة تعدیالت واضافة 9 رقم المالیة للتقاریر

من المتطلبات الموجودة في  "كبیرا") تغییرا 2009( 9 رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیارتمثل متطلبات 
ا یتعلق بالموجودات المالیة. یتضمن المعیار فئتین أساسیتین لقیاس فیم 39معیار المحاسبة الدولي رقم 

یتم قیاس األداة المالیة بالقیمة المطفأة اذا كان ھدف  الموجودات المالیة: التكلفة المطفأة والقیمة العادلة.
قدیة لألصل یل التدفق النقدي المتعاقد علیھ والشروط التعاالنموذج العملي للشركة ھو االحتفاظ باألصل لتحص

 تثیر في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تتمثل بدفعات من أصل الدین والفائدة على رصید الدین القائم.
المعیار فئات معیار المحاسبة الدولي رقم  یلغي یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة األخرى بالقیمة العادلة.

لالستثمار في أدوات بیع والقروض والذمم المدینة. للمتاحة الموجودة من المحتفظ بھا حتى االستحقاق، ال 39
حقوق الملكیة التي ال یحتفظ بھا للتداول، یسمح المعیار اختیار ال رجوع عنھ، عند االعتراف االساسي، 
وعلى أساس حصة كل سھم على حدة، بعرض جمیع التغییرات في القیمة العادلة من االستثمار في الدخل 

مبلغ معترف بھ في الدخل الشامل اآلخر من أي وقت مضى أن یعاد تصنیفھ یمكن ألي  ال الشامل اآلخر.
ومع ذلك، یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في  للربح أو الخسارة في تاریخ الحق.

تكلفة الربح أو الخسارة، بدال عن الدخل الشامل اآلخر ما لم تكن تمثل بوضوح استردادا جزئیا لبیان 
عرض عدم  تختار  التي لشركةباقاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في ما یتعلق منھا ت االستثمار.

التغیرات في القیمة األعتراف بالتغییرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل األخرى بالقیمة العادلة مع 
  الربح أو الخسارة. بیانالعادلة في 

) مطلبا جدیدا فیما یتعلق بالمطلوبات المالیة المصنفة 2010( 9ولي للتقاریر المالیة رقم المعیار الدیتضمن 
بموجب خیار القیمة العادلة بتقدیم التغیرات في القیمة العادلة عموما التي تعزى الى مخاطر االئتمان 

 ،ا التغییرالربح والخسارة. وبصرف النظر عن ھذبیان للمطلوب في الدخل الشامل الآلخر عوضا عن 
) یحمل الى حد كبیر قدما دون تعدیل موضوعیة التوجیھات 2010( 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  .39المتعلقة بتصنیف وقیاس المطلوبات المالیة من معیار المحاسبة الدولي رقم 

 كانون الثاني 1أ في او بعد في الفترات السنویة التي تبد 9تبدأ فعالیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مع السماح باعتماده مبكرا. قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النظر في اجراء تعدیالت محدودة  2018

  .اخرى قضایااو الحالیة الممارسة أوضاع لمعالجة قضیة  9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) )4(
 (تابع)التفسیرات الجدیدة التي لم تعتمد بعد المعاییر و  )ر

  : إیرادات من العقود مع الزبائن 15 –معیار إعداد التقاریر المالیة الدولي رقم 

االعتراف متى یتم وتحدید ما إذا كان وكم إطارا شامال ل یضع 15ان المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
معیار  بما في ذلك اإلیرادات،ب االعتراف التوجیھیة الحالیة بالنسبة لكیفیة القائمة وھي تحل محل. باإلیرادات

  .البناء" "عقود 11 ومعیار المحاسبة الدولي رقم "اإلیرادات" 18 المحاسبة الدولي رقم
كانون الثاني  1في الفترات السنویة التي تبدأ في او بعد  15تبدأ فعالیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 مع السماح باعتماده مبكرا. 2017

 إدارة المخاطر المالیة )5(
  ونظرة عامة مقدمة

  یتعّرض البنك للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 مخاطر ائتمانية 
 مخاطر سيولة 
 مخاطر السوق 

ساته البنك لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف البنك وسيا تعرضمعلومات عن  اإليضاحيعرض هذا 
  وعملياته لقياس وإدارة تلك المخاطر.

 اإلطار العام إلدارة المخاطر

التشغیلیة والمالیة في البنك  إلدارة المخاطر الذي یقوم بإدارة المخاطربإنشاء قسم  2011قام البنك خالل عام 
 .مخاطرالتي من المحتمل ان یتعرض لھا البنك المركزي العراقي. وتم استحداث برنامج مفصل إلدارة ال

ویشمل ھذا البرنامج اطارا عاما الدارة المخاطر یتضمن تحدید وتحلیل وقیاس وتقییم ومراقبة المخاطر 
وتقییم االداء ومراقبة االلتزام بالحدود والمعاییر المحددة للمخاطر. كذلك یمتلك البنك اجراءات للتعامل مع 

صادرة من قبل مجلس إدارة البنك والتي تحدد حدود المخاطر المالیة متمثلة بالمبادئ التوجیھیھ لالستثمار ال
ومعاییر التعامل مع ھذه المخاطر وبما یسمح بإدارة ھذه المخاطر ضمن الحدود والمستویات التي تنص 
علیھا ھذه المبادئ وكذلك مراقبة حاالت االنكشاف للمخاطر لتحدید فیما اذا كان ذلك االنكشاف یمتد الى ابعد 

والمعاییر التي تتم مراجعة ھذه  ،ولغرض تقییم مواطن القوة والضعف في االداء. من الحدود المقبولة
بصورة منتظمة  إدارة المخاطر للتعامل مع المخاطر التشغیلیة والمالیة التي یواجھھا البنكقسم وضعتھا 

والمالیة واتخاذ وذلك بحسب الظروف االقتصادیة الكلیة السائدة واالّثار المحتملة للصدمات االقتصادیة الكلیة 
  .االجراءات التصحیحیة للتخفیف من ھذه االّثار
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة )5(
 ائتمانیةمخاطر   )أ

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالیة من الوفاء بالتزاماتھ األمر الذي ینتج عنھ 
االئتمانیة القصوى ھي وفق الجدول التالي دون األخذ إن التعرضات  .تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالیة

  :باالعتبار أیة ضمانات أو تحسینات ائتمانیة أخرى

2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

      15,490,579        93,855,838أرصدة لدى بنوك مركزیة
      14,059,312      1016,430,509أرصدة لدى البنوك

      51,093,138      1145,192,610استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
        2,755,519        122,455,520مستحقات من وزارة المالیة

استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد
        3,944,023        132,854,863الدولي

           420,666           14405,133موجودات أخرى

      87,763,237      71,194,473إجمالي المخاطر االئتمانیة

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

  

  یتعرض البنك المركزي العراقي لمخاطر االئتمان المتعلقة باالیداع لدى البنوك االجنبیةأرصدة لدى البنوك :
م الدولیة وبما في ذلك البنوك المراسلة ویتم اختیار ھذه البنوك بناءا على التصنیفات االئتمانیة التي یت

، یضع مجلس خدمات المستثمرینلومودیز او ستاندرد اند بورز  ن تصینفات مؤسستيالحصول علیھا م
یتم االیداع في بنوك یقل تصنیفھا  االدارة حدودا للتصنیف االئتماني للبنوك التي یتم االنكشاف علیھا اذ ال

االنحراف عن وتتم مراقبة ھذه التصنیفات ورفع التقاریر الى لجنة االستثمار في حال  -AAاالئتماني عن 
 ھذه الحدود التخاذ االجراءات التصحیحیة المناسبة.

 بحسب وكالة مودیز ف االئتماني للبنوك المركزیة التي یتم التعرض لھاالجدول التالي یوضح التصنی
 :ستاندرد اند بورزو

 4201كانون األول  31كما في تماني إلئالتصنیف ا        

      ستاندرد اند بورز        مودیز    الدولة

     +Aaa      AA      الوالیات المتحدة

     Aa1      AAA        انكلترا

     +Aaa      AA          ھولندا

     Aa1      AA        فرنسا

   Baa2      BBB        ایطالیا
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) )5(
    (تابع) ائتمانیةمخاطر   )أ

 انیة طویلة االمد من مؤسستي یعتمد البنك المركزي العراقي على التصنیفات االئتم :االستثمار في السندات
لطرف المؤھل إلصدار لوفقا لسیاسة إدارة المخاطر، ان التصنیف االئتماني  .ستاندرد اند بورز ومودیز

وتتم متابعة  وفقا لھاتین المؤسستین. -AA ال یقل عن یجب ان األوراق المالیة إلى البنك المركزي العراقي
ل یومي للتأكد من ان االستثمار في السندات یتم ضمن ھذه ھذه التصنیفات من قبل ادارة المخاطر بشك

 .معاییرال
 وكالة مودیزبحسب  كالتاليھي  2014لسنة  ان التصنیف االئتماني للسندات الحكومیة التي یحتفظ بھا البنك

  ستاندرد اند بورز:و

 4201كانون األول  31التصنیف اإلئتماني كما في         

      ند بورزستاندرد ا      مودیز    الدولة

      +Aaa    AA      الوالیات المتحدة

    Aa1      AAA        انكلترا

     +Aaa    AA          ھولندا

     Aa1    AA        فرنسا

    Baa2    BBB        ایطالیا

 لدى البنك المركزي العراقي ثالثة انواع من التسھیالت المصرفیة للبنوك التي تعاني من  :البنوك المحلیة
  ي:نقص في السیولة وھ

 تسھیالت االئتمان االولي -
 الثانوي االئتمانتسھیالت  -
 الملجأ االخیر لألقراض -

 من احتمال التعرض لھذا النوع من  اطر التعثر عن السداد یفرض البنك شروطا تخففوللتحوط من مخ
  المخاطر تتمثل باالتي:

  تقدیم ضمانات عقاریة او اوراق مالیة مقبولة. -
 یوما. 90المصرف ھي اقصى فترة لالئتمان المقدم الى  -
 یشترط ان تقوم وزارة المالیة بتقدیم تعھد بالسداد في حال طلب المصرف قرض الملجأ االخیر. -
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) )5(
 (تابع) ائتمانیةمخاطر   )أ

یظھر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجاریة متشابھھ أو في أنشطة بنفس 
لمنطقة الجغرافیة، أو عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا للوفاء بالتزاماتھا ا

التعاقدیة في حال بروز تغیرات اقتصادیة أو سیاسیة أو أي تغیرات أخرى. یعطى التركز مؤشراً للتأثر 
  .منطقة جغرافیة معینة النسبي في أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو

ولتجنب مخاطر التركز یقوم البنك المركزي العراقي بتنویع حجم التعامل مع البنوك الدولیة من خالل االیداع 
  تي:واالستثمار مع مجموعة من البنوك الدولیة كاآل

                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

        8,566,552      10,347,324فرنسا
        3,681,935             42,521ایطالیا
        4,387,646        4,163,109انكلترا
        6,918,721        6,120,397ھولندا

      43,027,680      28,655,293الوالیات المتحدة االمیركیة
        5,712,744        7,900,901بنك التسویات الدولي

        8,347,751        8,347,830بلدان اخرى

65,577,375      80,643,029      
  

  المنخفضة القيمةالقروض والتسليفات 

البنك  بامكانأال یكون  احتمالالقیمة ھي القروض والتسلیفات التي یكون ھناك  المنخفضةالقروض ان 
ً للبنود التعاقدیة  األساسیةالغ تحصیل كافة المب . یتم تجنیب الفوائد على ھذه للقرضوالفوائد المستحقة وفقا

 األرباحقیمة الدین واالعتراف بالخسارة ضمن بیان  انخفاضالقروض وتكوین المؤونات الالزمة في حال 
 إن وجدت.  آخذین بعین االعتبار الضمانات النقدیة والعینیة اإلدارة لتقدیراتأوالخسائر وفقا 

  مخصصات خسائر القروض

یقوم البنك المركزي العراقي بالتخفیف من مخاطر االئتمان ایضا من خالل وضع مخصصات للقروض 
واالرصدة المجمدة المشكوك في تحصلیھا وبخاصة االرصدة مع المصارف المحلیة واالجنبیة التي تعاني 

 1,696,511ص د بلغ حجم ھذا المخصمن قیمتھا وق %100من مشاكل في التحصیل وذلك بتخصیص 
  ملیون دینار عراقي). 1,749,657 :3120( 4120ملیون دینارعراقي لعام 

  سياسة الحذف
أن  يحدد البنكوأي مخصصات النخفاض القيمة عندما  قرض أو استثمار في سندات دينيقوم البنك بحذف 

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

  الرهن غير كافية لتغطية مديونيته.
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  إدارة المخاطر المالیة (تابع) )5(
 مخاطر السیولة  )ب

البنك المركزي على الوفاء بالتزاماتھ عندما یحین  مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة
وتنشأ ھذه المخاطر من الصعوبات التي تظھر عند بیع اوتسییل قدر كبیر من الموجودات  .موعد استحقاقھا

بسرعة وربما في ظل اوضاع السوق غیر المواتیة مما قد یؤدي الى خسائر وتحركات سلبیة في اسعار ھذه 
  التالیة لتجنب ھذه المخاطر: المعاییرلبنك المركزي العراقي یأخذ بعین االعتبار وبذلك فإن ا ،الموجودات

 و اعلى.أ  -AAان تكون جھة اصدار االوراق المالیة ذات تصنیف -
 مدى قابلیة االداة المالیة للتسییل بسرعة وبدون خسارة عند االستثمار بھا.  -
 استحقاق الودائع ال یتجاوز ستة اشھر. -
 ملیار دوالر. 10یتجاوز  لمستثمر في الودائع الجل لكل بنك یجب ان الحجم االحتیاطي ا -

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

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

  مردود المخاطر.

  مخاطر اسعار الصرف
تعرف مخاطر اسعار الصرف بانها مخاطر التحركات المعاكسة في اسعار العمالت االجنبية والتي تؤدي 

. وللتخفيف من هذه المخاطر يعتمد البنك المركزي على مبدأ التنويع الى خفض قيمة االحتياطيات االجنبية
في مكونات عمالت االحتياطيات وكذلك على القاعدة المعيارية المستمدة من الممارسات العالمية في هذا 
المجال والتي تحدد الحد االدنى والنقطة الوسطى والحد االعلى لكل عملة في االحتياطيات، كذلك يتم تحديد 

  لوزن الترجيحي للعمالت الرئيسية في االقتصاد العالمي.ا

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

  جودات من اوزان العمالت الترجيحية التالية:محفظة المو

الوزن الترجیحي العملة

3.74دینار عراقي
64.60دوالر امریكي

19.74یورو
8.42أخرى

3.50حقوق السحب الخاصة
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) )5(
 (تابع) مخاطر السوق  )ج

 مخاطر اسعار الصرف (تابع)
  :إن تعرض البنك لمخاطر التقلّب في أسعار العمالت األجنبية مبين في البيان التالي

31 كانون االول 2014

أخرىیورودوالردینار عراقيبمالیین الدنانیر العراقیة
حقوق السحب 

المجموعالخاصة
الموجودات

            4,039,626    –    –    –           4,039,626    –احتیاطي الذھب
          26,469,865    –         5,126,034               186,991         21,156,083                     757نقد وأرصدة لدى البنوك 

          45,192,610    –         1,747,513          15,923,294         27,521,803    –استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
            2,455,520    –    –    –    –           2,455,520مستحقات من وزارة المالیة

استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد
            2,854,863     2,854,863    –    –    –    –الدولي

               182,610    –    –    –    –              182,610الممتلكات والمعدات
                   6,936    –    –    –    –                  6,936موجودات غیر مادیة

               405,133    –    –    –    –              405,133موجودات أخرى

          81,607,163     2,854,863         6,873,547          16,110,285         52,717,512           3,050,956مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
          39,883,686    –    –    –    –         39,883,686النقد المصدر للتداول

               853,399    –    –    –    –              853,399سندات الخزینة المصدرة
          31,679,751    –    –    –           5,524,481         26,155,270ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

                 39,909    –    –    –    –                39,909مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة
            3,753,163     3,753,163    –    –    –    –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

            2,004,003    –    –                      134              866,939           1,136,930أرصدة مؤسسات حكومیة
               127,057    –    –    –    –              127,057مطلوبات أخرى

            3,266,195    –    –    –    –           3,266,195مجموع حقوق الملكیة

          81,607,163     3,753,163    –                      134           6,391,420         71,462,446مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

    –  (898,300)         6,873,547          16,110,151         46,326,092  (68,411,490)الصافي

  

31 كانون االول 2013

أخرىیورودوالردینار عراقيبمالیین الدنانیر العراقیة
حقوق السحب 

المجموعالخاصة
الموجودات

            1,903,205    –    –    –           1,903,205    –احتیاطي 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 تاریخ االستحقاق
            2,755,519    –    –    –    –           2,755,519مستحقات من وزارة المالیة

استثمارات العمالت األجنبیة 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 الملكیة
          40,630,036    –    –    –    –         40,630,036النقد المصدر للتداول

               943,166    –    –    –    –              943,166سندات الخزینة المصدرة
          42,210,246    –    –    –           5,520,742         36,689,504ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

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

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

            5,462,558    –    –    –    –           5,462,558مجموع حقوق الملكیة

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

    –        118,457         7,430,455          18,868,261         55,939,750  (82,356,923)الصافي
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة )5(
  (تابع) مخاطر السوق  )ج

 مخاطر أسعار الفائدة
إن الھدف االساسي الدارة مخاطر سعر الفائدة ھو وضع حد للتاثیرات المعاكسة المحتملة من تحركات سعر 

لى صافي إیرادات الفائدة والتقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لالدوات المالیة الفائدة ع
إن الخطر األساسي الذي تواجھھ المحافظ لغیر غرض (بسبب التغیرات في السعر السوقي لمعدالت الفوائد. 

دیة المستقبلیة أو في القیم العادلة تقلبات في التدفقات النق عنالتعّرض لخطر خسارة ناتجة  ,ھوالتجارة 
. یتم إدارة مخاطر الفائدة أساساً من خالل رصد )لألدوات المالیة، وذلك بسبب تغیر في سوق معدّل الفوائد

  فجوات معدل الفائدة ومن خالل التحرك ضمن حدود موافق علیھا مسبقاً عند اعادة التسعیر.
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) )5(
 (تابع) لسوقمخاطر ا   ج)

  :ھي كما یلي 2014كانون األول  31ن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتھیة في إ

المجموعبنود بدون فائدةأكثر من سنةمن 6 أشھر إلى سنةمن 3 أشھر إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھرأقل من شھر واحدبمالیین الدنانیر العراقیة
الموجودات

            4,039,626          4,039,626  –  –  –  –  –احتیاطي الذھب
          10,039,356 6,085,100  –  –  –  – 3,954,256نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

          16,430,509  –  –  –  –  – 16,430,509أرصدة لدى البنوك
          45,192,610  – 31,078,556  – 14,114,054  –  –استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

            2,455,520  – 2,055,520 200,000 100,000 100,000  –مستحقات من وزارة المالیة
            2,854,863  – 2,854,863  –  –  –  –استثمارات العمالت االجنبیة لدى صندوق النقد الدولي

               182,610 182,610  –  –  –  –  –ممتلكات ومعدات
                   6,936 6,936  –  –  –  –  –موجودات غیر مادیة

               405,133 405,133  –  –  –  –  –موجودات أخرى

          81,607,163        10,719,405          35,988,939 200,000             14,214,054 100,000         20,384,765مجموع الموجودات

المطلوبات
          39,883,686 39,883,686  –  –  –  –  –النقد المصدر للتداول

               853,399  –  –  –  – 853,399  –سندات الخزینة المصدرة
          31,679,751 31,297,251  –  –  –  – 382,500ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

                 39,909 39,909  –  –  –  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة
            3,753,163 1,921,904  –  –  – 1,831,259  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

            2,004,003 2,004,003  –  –  –  –  –أرصدة مؤسسات حكومیة
 127,057 127,057  –  –  –  –  –مطلوبات أخرى

          78,340,968        75,273,810  –  –  –           2,684,658              382,500مجموع المطلوبات

            3,266,195          3,266,195  –  –  –  –  –حقوق الملكیة

          81,607,163        78,540,005  –  –  –           2,684,658              382,500مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

  –      (67,820,600)          35,988,939 200,000             14,214,054         (2,584,658)         20,002,265فرق حساسیة عناصر قائمة المركز المالي

  –  –          67,820,600          31,831,661             31,631,661         17,417,607         20,002,265فرق الحساسیة التراكمي
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  )5(
 (تابع) مخاطر السوق  ج)

  :ھي كما یلي 2013كانون األول  31ن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتھیة في إ

المجموعبنود بدون فائدةأكثر من سنةمن 6 أشھر إلى سنةمن 3 أشھر إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھرأقل من شھر واحدبمالیین الدنانیر العراقیة
الموجودات

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

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

            2,755,519  –            2,355,519 200,000 100,000 100,000  –مستحقات من وزارة المالیة
            3,944,023  –            3,944,023  –  –  –  –استثمارات العمالت االجنبیة 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 الخزینة المصدرة
          42,210,246        39,076,066  –  –  –  –           3,134,180ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

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

            2,020,541          2,020,541  –  –  –  –  –أرصدة مؤسسات حكومیة
                 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 الملكیة

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

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

  –  –          81,482,050          54,048,971             53,848,971         23,789,370         26,415,711فرق الحساسیة التراكمي
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 استخدام التقدیرات واألحكام )6(
ات یتطلب إعداد البیانات المالیة بالتطابق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إجراء تقدیرات وتخمین

 مطلوباتوال موجوداتوافتراضات من قبل اإلدارة والتي یمكن أن تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة لل
 واإلیرادات واألعباء. یمكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

رأ على تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت التي تط
  التقدیرات المحاسبیة في السنوات الالحقة.

  ، تبویب، وتطبیق التقدیرات والسیاسات المحاسبیة للبنك.اختیارعن تطویر،  ةإّن إدارة البنك مسؤول
 .)5تكمل ھذه االیضاحات تفسیر ادارة المخاطر المالیة (راجع ایضاح رقم 

 المالیة األدوات قیمة في االنخفاض مخصصات
 4 رقم المحاسبیة السیاسة في موضح ھو كما المطفأة التكلفة بسعر المدرجة ألموجودات قیمة خسائر تقییم یتم
  ).ج(

 على بناء منفرد بشكل تقییمھا تم التي لألصول أساسي بشكل تعود الفردي القیمة انخفاض مخصصات إن
 أحكام بتشكیل البنك إدارة تقوم قیم،ال ھذه تخمین وفي. قبضھا المتوقع لالسترداد القابلة للقیمة اإلدارة تقدیرات

 ألموجودات تقیّم. بھا المرتبطة للضمانات المحققة القیمة صافي وتحدید المدین للطرف المالي الوضع حول
  .لھا التابعة لالسترداد القابلة النقدیة التدفقات وتقدیرات أھلیتھا حسب القیمة المنخفضة

 القیمة العادلة لألدوات المالیة )7(
 السوق سعر على یرتكز الناشطة المالیّة األسواق في المتداولة المالیّة ألمطلوباتو لألصول العادلة ةالقیم إنّ 

 القیمة لتحدید التقییم تقنیات البنك یستخدم األخرى المالیة األدوات سائر أما. عیالب سعر أو الیھ المنسوب
  .العادلة
 القیمة تكون مبین، غیر سعر لھا ویكون منتظم غیر بشكل بھا المتاجرة تتم التي المالیة لألدوات بالنسبة
 عوامل المخاطر، تركیز السیولة، على" اعتمادا األحكام من متفاوتة درجات وتتطلب موضعیة أقل العادلة
 ادوات على تؤثر التي المخاطر من وغیرھا التسعیر افتراضات تقدیرھا، یمكن ال والتي محددة الغیر السوق
  .محددة

 التقییم نماذج  )أ
یقوم البنك بقیاس القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو مبین أدناه والذي یعكس 

 المداخالت الھامة المستخدمة للوصول إلى القیاس في تقییم القیمة العادلة:
  : استخدام أسعار السوق المدرجة (من غیر تعدیل) في سوق نشط ألدوات مطابقة.1المستوى 

والتي تكون ملحوظة، إما مباشرةً (أي  1: استخدام أسعارغیر تلك المدرجة ضمن المستوى رقم 2ى المستو
األسعار) أو غیر مباشرة (أي المشتقة من األسعار). تشمل ھذه الفئة أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق 

شابھة في أسواق تعتبر المدرجة في سوق نشط ألدوات مشابھة؛ أسعار السوق المدرجة ألدوات مماثلة أو م
أقل من نشطة؛ أو استخدام أسالیب تقییم أخرى عندما تكون جمیع المداخالت الھامة ملحوظة بشكل مباشر أو 

  غیر مباشر في بیانات السوق.
: أسالیب التقییم باستخدام مداخالت ھامة غیر قابلة للرصد. وتشمل ھذه الفئة جمیع األدوات التي 3المستوى 

سالیب تقییم ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا وتكون المداخالت غیر القابلة للرصد، لھا یستخدم فیھا أ
تأثیر كبیرعلى تقییم األداة. وتشمل ھذه الفئة األدوات التي یتم تقییمھا على أساس أسعار مدرجة ألدوات 

  س الفروق بین األدوات.مماثلة حیث تتطلب تعدیالت ھامة للمداخالت غیر القابلة للرصد أو افتراضات لتعك
 موجود مماثلة أدوات مع مقارنةً  المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحالیّة القیمة صافي التقییم تقنیات تتضّمن

  .مالحظتھا ممكن سوق أسعار لھا
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 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة )7(
 (تابع) التقییم نماذج  )أ

 أو ومسعّرة، المخاطر من خالیة فائدة معدالت التقییم نیاتتق في تستخدم التي واالفتراضات المداخالت تشمل
 القیمة الى الوصول ھو التقییم تقنیات من الھدف إنّ . األجنبیة العمالت صرف ومعدل أسھم وأسعار سندات
 معاملة في التزام تحویل في دفعھ یمكن الذي أو اصل بیع في تحصیلھ یمكن الذي السعر تعكس التي العادلة
   .القیاس بتاریخ وذلك السوق في والشاري البائع بین منظمة
 مثل معقدة غیر وأدوات مماثلة مالیّة ألدوات العادلة القیمة لتحدید ومعتمدة معروفة تقییم نماذج البنك یستخدم

. محدودة اداریّة وأحكام تخمینات تتطلّب كما السوق بیانات فقط تستخدم التي العمالت ومقایضة الفائدة معدّل
 إنّ . اإلستثماریة واألسھم المدرجة للدیون سوق في متوفرة عادةً  المعلومات ونماذج الملحوظة ألسعارا تكون
 الشك من یخفض وكذلك اإلدارة وأحكام لتخمینات الحاجة من یخفّض المعلومات ونماذج السوق أسعار توفر

 والسوق المنتج على اعتماداً  اوتیتف المعلومات ونماذج السوق أسعار توفّر إن. العادلة القیم بتحدید المرفق
  .المالیّة األسواق في عاّمة وحاالت محدّدة ألحداث استناداً  أخرى لتغییرات والتعّرض

 العادلة القیمة بغیر المقاسة المالیة ألدواتا  )ب
 دلة:فیما یلي تحلیل لألدوات المالیة المقاسة بغیر القیمة العادلة بناء" على مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العا

المستوى 3المستوى 2المستوى 1بمالیین الدنانیر العراقیة
 إجمالي 

القیمة العادلة
 إجمالي 

القیمة الدفتریة
إیضاحالموجودات

            10,039,356   10,039,356    –          10,039,356    –9نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
            16,430,509   16,430,509    –          16,430,509    –10أرصدة لدى البنوك

            45,192,610   45,370,737    –    –         1145,370,737استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
              2,455,520     2,455,520    –            2,455,520    –12مستحقات من وزارة المالیة

              2,854,863     2,854,863    –            2,854,863    –13استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد الدولي

45,370,737         31,780,248          –    77,150,985   76,972,858            

المطلوبات
            39,883,686   39,883,686    –          39,883,686    –15النقد المصدر للتداول

                 853,399        853,399    –               853,399    –16سندات الخزینة المصدرة
            31,679,751   31,679,751    –          31,679,751    –18ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

                   39,909          39,909    –                 39,909    –19مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة
              3,753,163     3,753,163    –            3,753,163    –20مستحقات إلى صندوق النقد الدولي

              2,004,003     2,004,003    –            2,004,003    –21أرصدة مؤسسات حكومیة

            78,213,911   78,213,911    –          78,213,911    –مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

31 كانون االول 2014

31 كانون االول 2013

المستوى 3المستوى 2المستوى 1بمالیین الدنانیر العراقیة
 إجمالي 

القیمة العادلة
 إجمالي 

القیمة الدفتریة
إیضاحالموجودات

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

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

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

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 الخزینة المصدرة
            42,210,246   42,210,246    –          42,210,246    –18ودائع البنوك المحلیة والحكومیة

                   18,375          18,375    –                 18,375    –19مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة
              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 حكومیة

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

31 كانون االول 2013
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 الذھب احتیاطي )8(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

           192,491           192,131احتیاطي الذھب في خزینة البنك المركزي
        1,709,234       3,846,018احتیاطي الذھب في الخارج

               1,480              1,477مسكوكات وسبائك ذھبیة في خزینة البنك المركزي

4,039,626        1,903,205        
  

دوالر 2,003,848,199  بقیمة اونصة 1,530,915زي العراقي بشراء قام البنك المرك ،2014العام خالل 
   ملیون دینار عراقي.2,336,487  ما یعادل وبنك التسویات الدولى بازل فرنسابنك  أمیركي من

 المركزیة البنوك لدى وأرصدة نقد )9(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

 5,344,717 6,183,518نقد في الصندوق
مخصصات خسائر النقد في الصندوق لدى فرع

  –  (98,418)الموصل
حساب جاري لدى بنك االحتیاطي الفدرالي في

  (83,127)  (10,347)نیویورك *
حساب ودائع لدى بنك االحتیاطي الفدرالي في

 10,351,359 1,143,837نیویورك
حساب جاري لدى بنك اإلمارات العربیة المتحدة

 1,183 1,181المركزي
 303,171 208حساب جاري لدى بنك فرنسا
 548 4حساب جاري لدى بنك إیطالیا
 553 461حساب جاري لدى بنك ھولندا
 4,387,646 2,232,637حساب ودائع لدى بنك انكلترا
 529,246  –حساب ودائع لدى بنك إیطالیا
  – 586,275حساب ودائع لدى بنك فرنسا

10,039,356 20,835,296 
  

والذي یعود لوزارة  (Iraq 2)  ملیون دینار عراقي یمثل حساب 1,178یتضمن ھذا البند مبلغ مدین بقیمة * 
   نیویورك. في الفدرالي الحتیاطيلدى االمالیة 
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 البنوك لدى أرصدة )10(
                2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

             22,433                  757أرصدة لدى بنوك محلیة
               6,765               285,959أرصدة لدى بنوك حكومیة

             11,456           196,423حسابات جاریة لدى بنوك أجنبیة
      14,025,423      16,233,329ودائع ألجل لدى بنوك أجنبیة

        1,742,892        1,690,552ودائع مجمدة متقادمة لدى بنوك أجنبیة

18,127,020      15,808,969      
              (6,765)              (5,959)28مخصص تدني األرصدة لدى بنوك حكومیة

       (1,742,892)       (1,690,552)مخصص خسائر تدني األرصدة لدى بنوك أجنبیة

16,430,509      14,059,312      
 

 لدیھا یوجد التي األعضاء ولالد جمیع یلزم والذي 2003 لسنة 1483 رقم قراره الدولي األمن مجلس أصدر
 أو السابقة العراقیة الحكومةلدى   الخاصة االقتصادیة الموارد أو المالیة الموجودات من غیرھا أو أموال

 تقوم بأن 2003 أیار 22 في كما العراق خارج الواقعة الحكومیة وكاالتھا أو مؤسساتھا أو بھیئاتھا الخاصة
 صندوق إلى فوراً  تحولھا وأن االقتصادیة الموارد أو المالیة موجوداتال من غیرھا أو األموال ھذه بتجمید
 نفسھا االقتصادیة الموارد أو المالیة الموجودات من غیرھا أو األرصدة ھذه تكن لم ما للعراق، التنمیة

 ً  .تحكیمي أو إداري أو قضائي حكم أو لرھن موضوعا

ة العراق، واالرصدة في البنوك االمیركیة حولت ان بعض البنوك لم تحول االرصدة الى حساب صندوق تنمی
الى الخزانة االمیركیة والمراسالت مستمرة مع ھذه البنوك لغرض اجراء التسویة لھذه االرصدة في 

  السجالت. 

 الودائع ببعض الخاصة التسویة كشوفات بإعداد المركزي البنك یقم لم الكافیة المعلومات توفر لعدم نتیجة
 .2014 األول كانون 31 في كما األجنبیة البنوك لدى مةوالمتقاد المجمدة

 االستحقاق تاریخ حتى بھا محتفظ استثمارات )11(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

      32,764,600      27,535,561بنك االحتیاطي الفدرالي في نیویورك
              (5,152)            (13,758)صافي خصم غیر مطفأ

27,521,803      32,759,448      
        8,263,381        9,760,841بنك فرنسا - حواالت وسندات

        3,152,141             42,517بنك إیطالیا - سندات
        6,918,168        6,119,936بنك ھولندا- سندات

  –        1,747,513بنك انكلترا- سندات

45,192,610      51,093,138      
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 المالیة وزارة من مستحقات )12(
                2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

        2,755,519        282,455,520أرصدة لدى وزارة المالیة
 

 رصید لسداد 2006 شباط 21 بتاریخ لیةالما ووزارة المركزي البنك بین جدولة إعادة اتفاقیة توقیع تم
 سداد یتم .2005 األول كانون 31 في كما المركزي للبنك عراقي دینار ملیون 5,393,890 بمبلغ مستحق

 سنویة بفائدةو قسط لكل عراقي دینار ملیون 179,796 بقیمة متساوي سنوي ربع قسط 30 على المبلغ
 .2006 آذار 31 بتاریخ األول القسط استحق ،القائم الرصید على ٪5 مقدارھا

 وتحمل أشھر ثالثة كل سنة مدتھا خزینة سندات إصدار خالل من المالیة وزارة قبل من األقساط تمویل یتم
  .المزادات خالل من المحلیة للبنوك بیعھا المركزي للبنك یمكن والتي ٪5 بنسبة سنویة فائدة

 التي العراقي المركزي البنك إلى عراقي دینار ملیون 719,154 البالغة األقساط قیمة المالیة وزارةلم تسدد 
 المركزي البنك اتفق ،2009 األول كانون 24 في .2009 عام خالل دفعھا یجب والتي 2008 سنة تخص

 سداد یتم .عراقي دینار ملیون 3,955,519 البالغ المتبقي الرصید جدولة إعادة على المالیة وزارةو العراقي
 في األول القسط یستحق عراقي دینار ملیون 100,000 بقیمة متساویة سنویة ربع طأقسا شكل على المبلغ
ملیون  1,500,000 مجموعھقسط  15تم دفع  2014و 2013 ،2012، 2011 األعوامخالل  .2011 آذار

  دینار عراقي.

 الدولي النقد صندوق لدى األجنبیة العمالت استثمارات )13(
بمالیین الدنانیر العراقیة

حقوق السحب
الخاصة

ملیون دینار
عراقي

حقوق السحب 
الخاصة

ملیون دینار 
عراقي

حصة االشتراك لدى
   2,133,939     1,184,000,000   2,007,578    1,184,000,000صندوق النقد الدولي

حقوق السحب الخاصة
   1,810,084     1,008,044,121      847,285       501,556,013لدى صندوق النقد الدولي

1,685,556,013    2,854,863   2,192,044,121     3,944,023   

2013 2014

  

 أخرىموجودات  )14(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

           337,695           325,819فوائد مستحقة
             82,863            80,091قروض الموظفین

  –             (1,000)مخصص خسائر على قروض الموظفین
                  108                  223أخرى

405,133           420,666           
  

 النقد المصدر للتداول )15(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

      40,630,036      39,883,686العملة الورقیة
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 (تابع) النقد المصدر للتداول )15(
البنك  في خزائن ملیون دینار عراقي كان موجوداً  587,669رصید العملة المصدر للتداول مبلغ یتضمن 

 شباط 16مجلس االدارة بتاریخ  موافقة بناءاً علىللتداول  فرع الموصل والذي اعتبر مصدر المركزي لدى
2015. 

 سندات الخزینة المصدرة )16(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

           949,080           859,290القیمة االسمیة
              (5,914)             (5,891)خصم غیر مطفأ

853,399           943,166           
  

: 2013( %8.9 و %3.8بین یتم بیع سندات الخزینة للبنوك المحلیة من خالل المزاد بسعر فائدة یتراوح ما 
  المركزي.وفقاً للتعلیمات الصادرة من البنك  )%8.9و %3.8سعر الفائدة یتراوح ما بین 

 2014ثالثة أشھر. قام البنك المركزي خالل عام  یتم إصدار سندات الخزینة بفترات استحقاق أصلیة تبلغ
 ملیون دینار عراقي). 3,307,130: 2013( دینار عراقي ملیون 3,481,840بمبلغ بإصدار سندات خزینة 

  السیولة في السوق.بإن الغرض من إصدار سندات الخزینة ھو التحكم 

 والمعدات ممتلكاتال )17(
أبنیةأثاثبمالیین الدنانیر العراقیة

المجموع قید األنشاءوسائل نقلومعداتمبانيأراضيالتكلفة 
   129,497     24,218      4,242    22,273  2,771  75,993الرصید في 1 كانون الثاني 2013

     26,407     25,442           12         903 50  –اضافات

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

   155,904     49,660      4,254    23,176  2,821  75,993الرصید في 1 كانون الثاني 2014
     42,434     32,396      1,257      8,781  –  –اضافات

  (486)  –  (225)  (261)  –  –استبعادات

   197,852     82,056      5,286    31,696  2,821  75,993الرصید في 31 كانون األول 2014

االستھالكات

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

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

    (11,713)  –     (3,803)     (7,098)   (812)  –الرصید في 1 كانون الثاني 2014
      (4,015)  –          (75)     (3,800)   (140)  –أضافة أستھالكات لعام 2014

          486  – 225 261  –  –استبعادات

    (15,242)  –     (3,653)   (10,637)   (952)  –الرصید في 31 كانون األول 2014 

القیمة الدفتریة الصافیة 

   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 1 كانون الثاني 2014

   182,610     82,056      1,633    21,059  1,869  75,993كما في 31 كانون االول 2014
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 والحكومیة المحلیة البنوك ودائع )18(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

      39,052,435      31,273,620حسابات جاریة*
        3,134,180           382,500ودائع ألجل

             23,631             23,631أخرى

31,679,751      42,210,246      
 

 ً  نسبتھ ما قانوني احتیاطي یداعا العراق في العاملة البنوك جمیع على یجب المركزي البنك لتعلیمات وفقا
 من مجموع ودائع العمالء لدیھا بالعمالت %15و العراقي بالدینار لدیھا العمالء ودائع مجموع من 15٪

 فوائد. أیة المركزي البنك لدى القانوني االحتیاطي حسابات على تستحق ال .لدى البنك المركزي األجنبیة

 بالدینار العراقي القانوني لالحتیاطي رصیدا 2014 األول كانون 31 في كما المحلیة لبنوكودائع ا تضمنت
تضمن كذلك أرصدة عراقي) ملیون دینار  5,454,147 :2013( عراقي دینار ملیون8,591,104  مبلغب

 عراقي دینار ملیون 1,973,521 یعادل مادوالر أمیركي  1,692,556,304 میركي بمبلغبالدوالر األ
ملیون  1,416,583دوالر أمیركي ما یعادل  1,214,908,484 بمبلغ: أرصدة بالدوالر األمیركي 2013(

  .)دینار عراقي

تم  دینار عراقيملیون  16,707صرف الوركاء بمبلغ الحسابات الجاریة حساب جاري مدین لم* تتضمن 
 مقاصتھ مع الحساب الجاري الدائن لمصرف الوركاء. 

 أجنبیة وبنوك حكومات مستحقات إلى )19(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

                      9                      9أرصدة الحكومات األجنبیة والمؤسسات المالیة
             13,839             35,443حسابات جاریة مدینة

               4,527               4,457أرصدة منظمات دولیة

39,909             18,375             
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 الدولي النقد صندوق الى مستحقات )20(
بمالیین الدنانیر العراقیة

حقوق السحب
الخاصة

ملیون دینار 
عراقي

حقوق السحب 
الخاصة

ملیون دینار 
عراقي

   2,037,146     1,134,495,508   1,916,517    1,134,495,508تخصیصات حقوق السحب الخاصة
   1,783,175     1,014,329,000   1,831,259    1,014,329,000ضمانات صندوق النقد الدولي

العملة المحتفظ بھا:
حساب صندوق النقد الدولي رقم

          5,223            2,971,000          5,364           2,971,000(1) ویشمل تعدیالت تقییم العملة 
حساب صندوق النقد الدولي رقم
               22                 12,580               23                12,580(2) ویشمل تعدیالت تقییم العملة

2,151,808,088    3,753,163   2,151,808,088     3,825,566   

2013 2014

 صندوق لدى العراق جمھوریةل خاصة سحب حقوق 1,134,495,508 والبالغة الخاصة السحب قحقو تمثل
 السحب حقوق دائرة في األعضاء الدول مساھمة على بناءً  الخاصة السحب حقوق توزیع یتم .الدولي النقد

  .التوزیع تاریخ في الدولي النقد لصندوق التابعة الخاصة

 حكومیة مؤسسات أرصدة )21(
                2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

        1,042,718        1,034,304مستحقات الى  وزارة المالیة
           962,519           940,480أرصدة مؤسسات حكومیة أخرى
             15,304             29,219أرصدة فرعي السلیمانیة وأربیل

282,004,003        2,020,541        
  

 أخرى مطلوبات )22(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

               9,883             10,520فوائد مستحقة غیر مدفوعة
               8,905             10,883ذمم دائنة

              (1,029)              (1,991)األرصدة المعلقة**
 6             71,726حسابات موقوفة مع فرعي البصرة والموصل*

             27,097             35,919أخرى

127,057           44,862             
 

تسویة ھذه الصكوك قبل . تم لصالح الخزینة یمثل ھذا البند صكوك معلقة مع فرعي البصرة والموصل* 
  تاریخ اصدار ھذه البیانات المالیة.

 تسویة أثر تحدید یتم لم .2014 األول كانون 31 في كما تسویتھا تتم لم مطلوبات المعلقة رصدةاال تمثل **
 .2014 األول كانون 31 في كما المالیة بیاناتال على األرصدة ھذه

 

 



 العراقي المركزي البنك

 المالیة یاناتالب حول إیضاحات
 2014كانون األول  31

34 

 الملكیة حقوق )23(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

           100,000           100,000رأس المال (أ)
        2,069,144        4,358,758احتیاطي عام (ب)

           517,286        1,089,690احتیاطي طوارئ (ب)
            (85,890)          (285,956)إعادة تقییم احتیاطي الذھب (ج)
        2,862,018       (1,996,297)(ألخسائر) األرباح المدورة (د)

3,266,195        5,462,558        
 

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

 البنك أسھم من ٪100 مقابل العراق جمھوریة قبل من بالكامل یدفع عراقي دینار ملیون 100,000
ً  العراق جمھوریة تملك .المركزي  یتم ال .رھنھا أو ملكیتھا تحویل یمكن وال كزيالمر البنك أسھم حصریا

  .األسھم ھذه مقابل أرباح أیة توزیع

 ئوطوار عام احتیاطي  )ب
 ً  باحتیاطي االحتفاظ المركزي البنك على یجب 2004 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من 5 للمادة وفقا
  .حاسبة الدولیة المعمول بھاتكون مناسبة بموجب معاییر الم  المتحققة غیر لألرباح واحتیاطي عام

 الذھباحتیاطي  تقییم إعادة  )ج
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

           446,794            (85,890)إعادة تقییم احتیاطي الذھب في بدایة السنة
(الخسائر) األرباح الناتجة عن إعادة تقییم احتیاطي 

          (532,684)          (200,066)الذھب

            (85,890)          (285,956)إعادة تقییم احتیاطي الذھب في نھایة السنة
  

   األرباح المدورة  )د
سنة مالیة صافي أرباحھ المتاحة للتوزیع أو صافي یحدد البنك خالل ثالثة أشھر من تاریخ انتھاء كل 

مالیة، تُحمل الخسارة أوالً على االحتیاطي في حال تحّمل البنك صافي خسائر التشغیل عن أیة سنة  خسائره.
خالل ثالثة أشھر من تاریخ إنتھاء أیة سنة مالیة، یقوم مجلس إدارة البنك  العام وبالتالي على رأس المال.

  ألرباح على الشكل التالي:بتوزیع صافي ا

 80% االحتیاطي العام للبنك المركزي العراقي حتى  من صافي األرباح المتاحة للتوزیع الى حساب
 من إجمالي أصول البنك المركزي العراقي. %10تصل قیمة المبلغ في ھذا الحساب ما یساوي 

  طوارئ. یُحول ما تبقى من صافي األرباح المتاحة للتوزیع الى حساب احتیاطي   
قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي تحویل االرباح المدورة التابعة لعام  2013تشرین األول  5في 

ملیون دینار عراقي الى حسابات االحتیاطي العام واحتیاطي  1,993,291والتي تبلغ قیمتھا  2012
 الطوارئ.

 2013یل االرباح المدورة التابعة لعام قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي تحو 2014 ایلول 14في 
 ملیون دینار عراقي الى حسابات االحتیاطي العام واحتیاطي الطوارئ. 2,862,018والتي تبلغ قیمتھا 
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 إیرادات الفوائد )24(
                2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

           218,687           144,070حواالت الخزینة والسندات
             53,106            49,920األرصدة لدى البنوك

           150,228          28130,228أرصدة لدى وزارة المالیة
               4,385              2,660الودائع للیلة واحدة

             17,495              2,612أخرى

329,490           443,901           
 

 أعباء الفوائد )25(
                2013               2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة

           130,814             2826,798ودائع البنوك المحلیة والحكومیة
             39,676             40,300سندات الخزینة المصدرة

             23,467              3,824أخرى

70,922             193,957           
  

 والعموالت الرسوم إیرادات صافي )26(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

        1,468,447        1,238,765إیرادات الرسوم والعموالت
              (2,093)              (2,473)أعباء الرسوم والعموالت

1,236,292        1,466,354        
  

ملیون  734,580: 2013( دینار ملیون 113,119 بقیمة عموالت 2014 لعام العموالت إیرادات تتضمن
 إلى للعراق میةالتن صندوق حساب من المالیة وزارة عن الصادرة التحویل أوامر عن ناتجة )عراقي دینار

 األمریكي الدوالر بشراء العراقي المركزي البنك یقوم. )28(ایضاح رقم  يالمركز البنك في الجاري حسابھا
 الدینار إلى المطلوب المبلغ لتحویل المستخدم الصرف سعر من %0.1 تبلغ عمولة مقابل المالیة وزارة من

  .العراقي

 نقد وشبھ النقدال )27(
                2013               2014بمالیین الدنانیر العراقیة

      20,835,296      10,039,356نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة
             11,456           196,423حسابات جاریة لدى بنوك أجنبیة

             22,433                  757أرصدة لدى بنوك محلیة
      14,025,423      16,233,329ودائع ألجل لدى بنوك أجنبیة

26,469,865      34,894,608      
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 عالقة ذات أطراف مع المعامالت )28(
 حكومیة ومؤسسات والوزارات حكومیة بنوك مع معامالت لھا حكومیة مؤسسة ھو المركزي البنك إن

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت .التجاریة والعمولة الفائدة وبأسعار ةاالعتیادی أعمالھا ضمن أخرى
 :یلي كما ھي الدخل وبیان العمومیة المیزانیة في والمدرجة

                2013                2014إیضاحبمالیین الدنانیر العراقیة
(أ) الموجودات

        2,755,519        122,455,520مستحقات من وزارة المالیة
               6,765               105,959مستحقات من بنوك حكومیة

              (6,765)              (5,959)10مخصص تدني األرصدة لدى بنوك حكومیة

2,455,520        2,755,519        
(ب) المطلوبات

      36,353,886      1811,447,033ودائع البنوك الحكومیة
        2,020,541        212,004,003أرصدة مؤسسات حكومیة

13,451,036      38,374,427      
(ج) عملیات مع اطراف ذات عالقة

           150,228           24130,228إیرادات فوائد من وزارة المالیة

             68,455             2518,159مصروف فائدة على إیداعات البنوك الحكومیة

           734,580           26113,119إیرادات الرسوم والعموالت من وزارة المالیة
  

 المالیة وزارة عن بالنیابة مدارة حسابات )29(
یحتفظ البنك بالحسابات الخاصة بصندوق تنمیة العراق خارج المیزانیة وان أرصدة أصول صندوق تنمیة 

كانون  31دوالر أمریكي كما في  4,622,657غ العراق كانت تزید على أرصدة المطلوبات المقابلة لھا بمبل
. 2014كانون االول  31. وكان قد تم احتساب مخصص لھذا الفرق وبقي ذات الفرق كما في 2013االول 

الغاء ھذا الفرق وبالتالي تم الغاء  2015وقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي في شھر كانون الثاني من عام 
  ت البنك المركزي.التخصیصات التابعة لھ من سجال

نا وتقرر نقل رصیده الى حساب لعراقاصندوق تنمیة على حساب الحصانة تم رفع  2014أیار  31بتاریخ 
شحنات النفط والمبالغ  مبالغلدى الفدرال تودع بھ  ثانياالجراءات لفتح حساب ت ذالفدرال رزرف واتخ لدى

تم فتح حساب مقابل جاري لوزارة المالیة تقید  وبذات الوقت (Iraq 2)المسترجعة واالرصدة المجمدة باسم 
 .فیھ المبالغ المودعة في ھذا الحساب

 محتملة والتزامات ارتباطات )30(
 المركزي البنك على متقادمة دیون بسداد لمطالبتھ المركزي البنك ضد مختلفة دول في قضائیة دعاوى ھنالك

 األول كانون 31 في كما عراقي دینار ونملی 1,354,505 بمبلغ األخرى الحكومیة والمؤسسات والوزارات
  دینار). ملیون 1,317,881 :2013( 2014

 حتى .للعراق الخارجیة الدیون تسویة مشروع خالل من تسویتھا تمت قد بدیون القضایا ھذه بعض تتعلق قد
 أو سددت وأ تسویتھا تمت التي باألرصدة تتعلق كافیة معلومات توجد ال المالیة، بیاناتال ھذه إعداد تاریخ
 .السنة نھایة بعد سدادھا أو تسویتھا تتم سوف التي األرصدة أو 2014 األول كانون 31 في كما أعفیت
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 (تابع) ارتباطات والتزامات محتملة )30(
 للبنك المالیة بیاناتال على وتأثیرھا القضایا لھذه النھائیة النتیجة فإن كافیة، معلومات توفر لعدم نظراً 

 كانون 31 في كما لھا مخصص إثبات أو قیمتھا احتساب من المركزي البنك یتمكن مول مؤكد، غیر المركزي
 .2014 األول

 خارج المیزانیة )31(
ان البنك المركزي العراقي لكونھ یتولى كافة األمور المصرفیة لوزارة المالیة والوكیل المالي للحكومة 

د)، لدیھ أوراق قبض  –بند ا  4المادة العراقیة  كما ھو منصوص علیھ في قانون البنك المركزي العراقي (
التي  )عراقي ملیون دینار 1,685,025: 2013(ملیون دینار عراقي  1,321,731خارج المیزانیة بقیمة 

  تمثل دین صندوق النقد الدولي الى العراق لدعم الموازنة العراقیة وبالتالي تكون بتصرف وزارة المالیة.

  موجودات والمطلوبات المالیة )32(
 الجدول أدناه القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للبنك:یبین 

إجمالياخرى بالكلفة القروض محتفظ بھا 31 كانون االول 2014
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالمطفأة والذمم المدینةحتى االستحقاق

بمالیین الدنانیر العراقیة

    10,039,356    10,039,356  –    10,039,356  –نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
    16,430,509    16,430,509  –    16,430,509  –أرصدة لدى البنوك

    45,370,737    45,192,610  –  –   45,192,610استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
      2,455,520      2,455,520  –      2,455,520  –مستحقات من وزارة المالیة

      2,854,863     2,854,863  –     2,854,863  –استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد الدولي
         405,133         405,133  –         405,133  –موجودات أخرى

45,192,610   32,185,381    –  77,377,991    77,556,118    

    39,883,686    39,883,686    39,883,686  –  –النقد المصدر للتداول
         853,399         853,399         853,399  –  –سندات الخزینة المصدرة

    31,679,751    31,679,751    31,679,751  –  –ودائع البنوك المحلیة والحكومیة
           39,909           39,909           39,909  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة

      3,753,163      3,753,163      3,753,163  –  –مستحقات إلى صندوق النقد الدولي
      2,004,003      2,004,003      2,004,003  –  –أرصدة مؤسسات حكومیة

         127,057         127,057         127,057  –  –مطلوبات أخرى

–  –  78,340,968    78,340,968    78,340,968    

إجمالياخرى بالكلفة القروض محتفظ بھا 31 كانون االول 2013
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالمطفأة والذمم المدینةحتى االستحقاق

بمالیین الدنانیر العراقیة

    20,835,296    20,835,296  –    20,835,296  –نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
    14,059,312    14,059,312  –    14,059,312  –أرصدة لدى البنوك

    51,337,825    51,093,138  –  –   51,093,138استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
      2,755,519      2,755,519  –      2,755,519  –مستحقات من وزارة المالیة

      3,944,023      3,944,023  –      3,944,023  –استثمارات العمالت األجنبیة لدى صندوق النقد 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 الخزینة المصدرة

    42,210,246    42,210,246    42,210,246  –  –ودائع البنوك المحلیة والحكومیة
           18,375           18,375           18,375  –  –مستحقات إلى حكومات وبنوك أجنبیة

      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 حكومیة

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

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


