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  اتإيضاح  2015  2014

يمليون دينار عراق  مليون دينار عراقي     
 اإليرادات      

 الفوائد إيرادات 24  435.653  329.490
  الفوائدمصروفات  25  (64.079)  (70.922)

 صافي إيرادات الفوائد    371.574  258.568
      

 إيرادات الرسوم والعموالتصافي  26  571.346  1.236.292
 خسارة إعادة تقييم الذهب 22  (412.379)  (200.066)
 خسارة تحويل العمالت األجنبية   (1.228.792)  (2.683.004)

 إيرادات أخرى    16.536  3.297
 مجمل الخسارة       (681.715)  (1.384.913)
      
 المصروفات     
 نفقات الموظفين   (39.281)   (28.255)
 المصاريف اإلدارية والعمومية   (68.297)  (91.391)
 واطفاءات استهالكات   (11.368)  (4.716)
 حسابات صندوق النقد الدولي استبعادالخسارة الناتجة من  27  (228.947)  -
 خسائر العمليات اإلرهابية   -  (687.088)
 خسارة السنة   (1.029.608)  (2.196.363)
 مجموع الدخل الشامل للسنة   (1.029.608)  (2.196.363)
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  المجمــــوع
 

 االرباح المحتجزة
  )خســـائر متـــراكمة( 

 
 

 احتياطي إعادة
 تقييم الذهب

 احتياطي طوارئ 
 

  رأس المال  عـــام احتياطي
 

 إيضاحات
 

 مليـــون
 دينار عراقي

 مليـــون 
 دينار عراقي

 مليـــون 
 دينار عراقي

 مليـــون 
 دينار عراقي

 مليـــون 
 دينار عراقي 

 مليـــون 
 دينار عراقي

   

3.266.195  (1.996.297) 
 

 2015كانون الثاني  أولالرصيد كما في    000.100  4.358.758  1.089.690  (285.956)
 مجموع الدخل الشامل للسنة   -  -  -  -  (1.029.608)  (1.029.608)
 الحتياطياتمن اتحويالت  21  -  (1.996.297)  -  -  1.996.297  -
-  412.379 

 
 احتياطي اعادة تقييم الذهب للسنة 22  -  -  -  (412.379)

-  - 
 

 زيادة رأس المال 20  900.000  (900.000)  -  -
2.236.587  (617.229) 

 
 2015كانون األول  31الرصيد في    000.000.1  1.462.461  1.089.690  (335.698)

   
 

          
5.462.558  2.862.018 

 
 2014كانون الثاني  أولالرصيد كما في    000.100  2.069.144  517.286  (85.890)

 مجموع الدخل الشامل للسنة   -  _  _  _  (2.196.363)  (2.196.363)
 تحويالت لالحتياطيات 21  -  2.289.614  572.404  -  (2.862.018)  -
-  200.066 

 
 احتياطي اعادة تقييم الذهب للسنة 22  -  -  -  (066.200)

3.266.195  (1.996.297) 
 

 2014كانون األول  31الرصيد في    000.100  4.358.758  1.089.690  (285.956)
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  إيضاحات  2015  2014
    مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 األنشطة التشغلية     
 خسارة السنة   (1.029.608)  (2.196.363)
 تعديالت:     

 الممتلكات والمعدات استهالكات        6.689  4.015
 اطفاءات الموجودات غير الملموسة        4.679  701

 احتياطي إعادة تقييم الذهب        412.379  200.066
 حسابات صندوق النقد الدولي أستبعادالخسارة الناتجة من         228.947  -
 قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية ةالتشغيلي الخسارة   (376.914)  (1.991.581)
 التغير في الموجودات والمطلوبات     
 التجارية بنوكقروض ممنوحة لل   (7.500)  -

 وزارة المالية مستحقات من   (6.125.392)  299.999
 موجودات أخرى   (157.135)  15.533

 النقد المصدر للتداول   (1.298.567)  (746.350)
 والمؤسسات المالية األخرى المحلية ودائع البنوك   (7.194.784)  (10.530.495)

 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية   (110)  21.534
 أرصدة صندوق النقد الدولي   (3.982.110)  (72.403)
 أرصدة مؤسسات حكومية   3.925.106  (16.538)

 مطلوبات أخرى   (7.053)  82.195
 األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي التدفق النقدي   (15.224.459)  (12.938.106)
 األنشطة االستثمارية     

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بيع   6.578.701  5.900.528
 استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي   2.854.863  1.089.160

 شراء ممتلكات ومعدات   (16.021)  (42.434)
 ملموسةموجودات غير شراء    (8.530)  (7.637)
 شراء الذهب   -  (2.336.487)

 صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية   9.409.013  4.603.130
 األنشطة التمويلية     
 خزينةالسندات    226.731  (89.767)
 )المستخدم في( األنشطة التمويلية من التدفق النقديصافي    226.731  (89.767)
 هصافي )النقص( في النقد وما في حكم   (5.588.715)  (8.424.743)

 في بداية السنة هالنقد وما في حكم   26.469.865  34.894.608
 في نهاية السنة هالنقد وما في حكم 28  20.881.150  26.469.865
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 األنشطة .1
. 1947( لسنة 43تأسس البنك المركزي العراقي )مؤسسة حكومية( بموجب قانون البنك المركزي المعّدل رقم ) 

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

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

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

 
وفقًا لقانون البنك المركزي العراقي تشتمل األنشطة الرئيسية للبنك المركزي والتي يمارسها لتحقيق أهدافه على ما  

 يلي:
 

 لصرف.بما في ذلك سياسة سعر ا ،وضع وتنفيذ سياسة نقدية -أ
دارة جميع االحتياطيات األجنبية والعراقية الرسمية -ب الخاصة بالحكومة  االرصدة التشغلية باستثناء ،حفظ وا 

 العراقية.
دارة احتياطيات الذهب الخاصة بالحكومة العراقية. -ج  حفظ الذهب وا 
 توفير خدمات السيولة للبنوك. -د
دارة العملة العراقية. -ه  إصدار وا 
 مدفوعات سليمة وفعالة.إنشاء ومراقبة وتطوير نظم  -و
 إصدار التراخيص أو التصاريح للبنوك وتنظيم عمل البنوك واإلشراف عليها. -ز

 
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي في بغداد وله أربعة فروع في كل من البصرة والموصل وأربيل والسليمانية. ال  

حيث أن هذين الفرعين يتبعان  ،أربيل والسليمانيةيمتلك البنك المركزي سيطرة على الشؤون المالية واإلدارية لفرعي 
تقنيًا للبنك المركزي ويتبعان في كافة األمور األخرى لحكومة كردستان األقليمية ويتم تمويلهما من قبل هذه 

 الحكومة.
 

لمالية ا قوائمنتيجة لذلك ليس للبنك المركزي إطالع على السجالت المحاسبية لفرعيه في أربيل والسليمانية. إن ال 
المالية لفرعي أربيل والسليمانية. وليس لدى البنك المركزي أية معلومات لتقييم أهمية  قوائمالمرفقة ال تتضمن ال

 .2014و  2015كانون األول  31المالية للبنك المركزي كما في  قوائمالمالية للفرعين وتأثيرهما على ال قوائمال
قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي وبناءًا على موافقة رئيس الوزراء أن فرعي  2015األول  تشرين 13في 

شراف البنك المركزي العراقي وال يشكالن جزءًا من الكيان المالي له، وال  أربيل والسليمانية ال يخضعان إلدارة وا 
أن كالهما يشكالن جزءًا من النظام اإلداري والتنظيمي  ، حيثيترتب على البنك أي التزامات مقابل التزاماتهما

 والمالي لوزارة المالية واإلقتصاد لحكومة أقليم كوردستان.
 

 .2016 ب  30بتاريخ ل محافظ البنك المركزي العراقي من قبالمالية البيانات على إصدار الموافقة تمت 
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 السياسات المحاسبية .2
 

 المالية القوائمأسس إعداد  2.1
 2004لقد تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وبما يتفق مع قانون البنك المركزي العراقي لسنة 

 .56الصادر بواسطة أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 
 

  .باستثناء الذهب الذي تم قياسه حسب القيمة العادلةالتكلفة التاريخية  وفقا لمبدأ الماليةالقوائم عداد تم إ
 

عداد التقارير المالية بالدينار العراقي لقوائميتم عرض ا  تقريبيتم  ،المالية الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وا 
 المالية. قوائمالمالية إلى أقرب مليون دينار عراقي باستثناء ما يشار إليه ضمن ال قوائمكافة المبالغ في ال

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية مطابقة لتلك التي تم إستخدامها إلعداد القوائم المالية السنوية 
 .2014كانون األول  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعدمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات 

إال أنها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل  2015كانون األول  31تم إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى 
 بنك.ال
 

 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على ( المعالجة 15يبين معيار رقم )

جميع المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار 
 ( االيجارات.17المحاسبة الدولي رقم )

 معايير والتفسيرات التالية:يحل هذا المعيار بداًل من ال
 
 ( عقود االنشاء11معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 نقل االصول من العمالء ( عمليات18تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. –( االيراد 31التفسير ) -
 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد )تتمة(معايير التقارير المالية 

 
 االدوات المالية( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

"االدوات المالية" بكامل مراحله خالل تموز  9بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية
لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو المعالجة المحاسبية ، ويبين هذا المعيار 2014

"تصنيف وقياس االدوات  39ال معيار المحاسبة الدولي رقم شراء االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبد
 2018كانون الثاني  1الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  9البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم سيقوم المالية". 

 والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية.
 

 )تعديالت( -عرض القوائم المالية   (1معيار المحاسبة الدولي رقم )
 تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

 
 الجوهرية 
  التصنيفات والتجميع 
 هيكل االيضاحات 
  االفصاح عن السياسات المحاسبية 
 .عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية 

 
أن يكون لهذه التعديالت أثر  البنك. ال يتوقع للبنكي ى المركز المالي أو األداء الماليتوقع أن تؤثر هذه التعديالت علال 

 لمصرف.لجوهري على  ايضاحات القوائم المالية 
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2016كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من 
 

توضيح االساليب المقبولة  (:38( و معيار المحاسبة الدولي رقم )16المحاسبة الدولي رقم ) تعديالت على معيار
 الحتساب االستهالكات و اإلطفاءات.

 
توضح ان االيرادات تعكس المنفعة  (38( و معيار المحاسبة الدولي رقم )16التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )

يكون االصل جزء منها ( بدال من المنافع االقتصادية التي   االعمال التجارية )التياالقتصادية المتحصلة من تشغيل 
استهلكت من خالل استخدام ذلك االصل. كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام هذا االسلوب الستهالك اآلالت و الممتلكات و 

 ة.المعدات، و يمكن استخدامه فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموس
 

. ال يتوقع البنك ، مع السماح بالتطبيق المبكر2016كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من 
 أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي.

 
 التقديرات المحاسبية الهامة 2.2

 
المعتـرف بهـا فـي تحديـد المبـالغ تؤثر فـي  تقديراتو  حكامايتطلب من إدارة البنك القيام ب للبنك إن تطبيق السياسات المحاسبية

 التقديرات:االستخدامات لالحكام و  . فيما يلي أهمم الماليةئاالقو 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 )تتمة( التقديرات المحاسبية الهامة 2.2

 
 

 القروض و السلف تدني قيمة 2.2.1

قائمة الدخل  ي فيالحاجة إلى تسجيل مخصص تدنوتقدير  المالية قوائمعند اصدار ال الموجودات الماليةيقوم البنك بمراجعة 
بنـاء علــى تقــديرات اإلدارة لمبـالغ وفتــرات التــدفقات النقديـة المســتقبلية.  إن هــذه التقـديرات مبنيــة بشــكل رئيسـي علــى فرضــيات 

لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلـك نتيجـة التغيـرات وعوامل متعددة 
 الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. 

 
النخفـاض عـام مخصـص باثبـات باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك 

 روض والسلف غير المتعثرة والتي تكون مخاطر تعثرها أكبر مما كانت عليه وقت انشائها.قلل القيمة
 

 إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصول الملموسة وغير الملموسة 2.2.2

اإلســتهالكات واإلطفــاءات تقــوم اإلدارة بإعــادة تقــدير األعمــار اإلنتاجيــة للممتلكــات والمعــدات بشــكل دوري لغايــات إحتســاب 
الســنوية إعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقــديرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويــتم تســجيل خســارة 

 التدني )إن وجدت( في قائمة الدخل.
 

 المخصصات القضائية 2.2.3

 .بنكالمستشار القانوني لللمواجهة أية التزامات قضائية إستنادًا لرأي يتم أخذ مخصصات 
 
 

 فصل فرعي اربيل والسليمانية  2.2.4
 

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي وبناءًا على موافقة رئيس الوزراء أن فرعي (،  1كماهو موضح في االيضاح رقم )
شراف البنك المركزي العراقي وال يشكالن جزءًا من ا يترتب على وال لكيان المالي له، أربيل والسليمانية ال يخضعان إلدارة وا 

، حيث أن كالهما يشكالن جزءًا من النظام اإلداري والتنظيمي والمالي لوزارة المالية البنك أي التزامات مقابل التزاماتهما
  واإلقتصاد لحكومة أقليم كوردستان.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 السياسات المحاسبيةملخص ألهم  2.3
 

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

 تحويل العملة األجنبية  2.3.1
عداد التقارير المالية بالدينار العراقي قوائميتم عرض ال   ،المالية الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وا 

 
بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في وقت إجراء المعامالت. يتم تحويل أرصدة الموجودات يتم تسجيل المعامالت 

ويتم  قائمة المركز الماليفي تاريخ  ةوالمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار العراقي بأسعار الصرف السائد
 ة في قائمة الدخل.الناتجة عن تحويل العمالت األجنبي خسائرالرباح و تسجيل األ

 
 :2015كانون األول  31الجدول التالي يمثل أسعار تحويل العمالت االجنبية مقابل الدينار العراقي كما في 

 

 العملة

العمالت االجنبية  صرفأسعار  
مقابل الدينار العراقي كما في 

 2015كانون األول  31

العمالت االجنبية  صرفأسعار  
في مقابل الدينار العراقي كما 

 2014كانون األول  31
 1166.000  1182.000  دوالر أمريكي

 1415.641  1291.453  يورو
 1819.893  1750.542  جنيه استرليني
 -  861.442  دوالر استرالي

 1689.312  1639.269  السحب الخاصة ةوحد
     
 
 

 الذهباحتياطي  2.3.2
 البنك المركزي . يحتفظ2015ول ألكانون ا 31لندن للذهب كما في غالق في سوق إلسعر ا أساسالذهب على  تم اظهار

ناتجة  أو خسائر رباحأيتم إظهار أية  الستبعاده.في الوقت الحالي ال يوجد نية األجنبي و  حتياطياالدارة إبالذهب كجزء من 
بند عادة التقييم في إ الربح المتراكم من احتياطي االفصاح عنيتم . الدخل قائمةفي بسعر السوق عادة تقييم الذهب إعن 

 .حقوق الملكية في اتقائمة التغيير ضمن  منفصل
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3

 
 االعتراف باالدوات المالية 2.3.3

 
يتطلب شراء أو بيع الموجودات المالية تسليم الموجود ضمن االطار الزمني المحدد حسب النظام أو العرف السائد في السوق 

 . مثل تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء األصل.المعاملةويتم االعتراف بها في تاريخ 
على هذه االدوات المالية غرض ونية االدارة من الحصول على يعتمد تصنيف االدوات المالية عند االعتراف المبدئي 

مضافًا اليها تكاليف المعاملة، باستثناء الموجودات المالية وخصائصها. جميع األدوات المالية يتم قياسها مبدئيًا بقيمتها العادلة 
 والمطلوبات المالية المسجلة بالقيم العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
 االستحقاقتاريخ حتى  محتفظ بهااستثمارات  2.3.4

 
االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ينتج عنها مقبوضات ثابتة أو محددة ولها  تاريخ حتى محتفظ بهاإّن االستثمارات ال

إستحقاقات ثابتة ولدى البنك النّية والقدرة على االحتفاظ بها لغاية االستحقاق وهي ليست مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان 
 االرباح أو الخسائر أو متوفرة للبيع.

االستحقاق بالتكلفة المطفأة مستخدما طريقة الفائدة الفعلية. إّن أي بيع أو إعادة  تاريخ بها حتى يتم إدراج االستثمارات المحتفظ
االستحقاق قبل وقت طويل من إستحقاقها يحّتم على البنك إعادة  لتاريختصنيف لقيمة هامة من االستثمارات المحتفظ بها 

الى إستثمارات متوفرة للبيع ويمنع البنك من تصنيف إستثماراته االستحقاق  تاريخ تصنيف جميع إستثماراته المحتفظ بها حتى
حتى االستحقاق في الفترة الحالية باالضافة الى السنتين الماليتين المقبلتين. ومع ذلك، فإن مبيعات وعمليات إعادة التصنيف 

 في أي من الحاالت التالية ال يؤدي إلى إعادة تصنيف:
 م قريبة جدا من االستحقاق وأن التغيرات في سعر فائدة السوق لن يكون لها تأثير مبيعات أو إعادة التصنيف التي تت

 كبير على قيمة الموجودات المالية وعادلة؛
 مبيعات أو إعادة التصنيف بعد أن جمع البنك إلى حد كبير المبلغ الرئيسي للموجودات؛ 

 

  خارجة عن سيطرة البنك والتي لم يكن متوقع مبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى عدم تكرار أحداث معزولة
 حصوله.

 
  ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات الماليةا 5.2.3

 يستبعد األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسبًا(
 عندما:
 األصل؛ أوينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من  -
تحمـل التزامـًا بـدفع التـدفقات النقديـة يبـالحق فـي اسـتالم التـدفقات النقديـة مـن األصـل ولكـن بالمقابـل  بنـكيحتفظ ال -

 بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو
ويل أو االحتفاظ بكافـة المخـاطر عندما )أ( يقوم بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( لم يقم بتح -

 والمزايا الهامة لألصل ولكنه حول السيطرة على هذا األصل.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3

 )تتمة( ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات الماليةا 5.2.3
 

االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو الغاؤه أو انقضاء أجله. عند استبدال التزام مالي بـآخر مـن  تسويةيستبعد االلتزام المالي عند 
ــة التعــديل الجــوهري فــي شــروط االلتــزام الحــالي، يــتم  ــًا لشــروط مختلفــة بشــكل جــوهري، أو فــي حال نفــس جهــة التمويــل ووفق

، ويـتم االعتـراف بـالفرق الحاصـل بالقيمـة اللتـزام جديـدالتعامل مع هذا التبديل أو التعديل كاسـتبعاد لاللتـزام األصـلي وتحقـق 
 الدفترية في األرباح أو الخسائر.

 
 التقاص  2.3.6

ظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وا 
تسديدها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسديد المطلوبات في الشروط القانونية الملزمة، وكذلك عندما يتم 

 نفس الوقت.
 

 قياس التكلفة المطفأة  2.3.7
تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالمبلغ الذي يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية بها عند 

األساسية زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بين المبلغ االعتراف المبدئي ناقصًا المدفوعات 
 األساسي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصا أي انخفاض  في القيمة.

 
 القيمة العادلة 2.3.8 

بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم قات المالية والموجودات غير المالية تيقوم البنك بقياس األدوات المالية مثل المش -
 المالية.

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في  -
 معاملة منظمة بين المشاركين في السوق.

 المطلوبات.في حال غياب السوق الرئيسي ، يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات و  -
تقيس المنشاة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزامات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في  -

السوق عند تسعير الموجودات أو يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المشاركون 
خالل استخدام الموجودات بأفضل استخدام له أو بيعه لمشارك  خر  في السوق على توليد المنافع االقتصادية من

 سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام له.
باستخدام أساليب تقييم المالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة  بنكيقوم ال -

ليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل وتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتق
  .غير مباشر
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3

 
 التدني في قيمة الموجودات المالية  2.3.9
تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما اذا كانت هنالك  بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في البنكيقوم 

القيمة القابلة  يتم تقدير وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،مؤشرات على تدني في قيمتها افراديا او على شكل مجموعة
 . واظهارها في قائمة االرباح والخسائر لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني

 ي كما يلي:يتم تحديد مبلغ التدن
ة يتدني قيمة الموجودات المالية  التي تظهر بالتكلفة المطفأة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحال -

 األصلي. الفائدة للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر
حقة نتيجة التدني السابق في كما يتم تسجيل اي وفر في الفترة الال االرباح والخسائريتم تسجيل التدني في قائمة  -

 .االرباح والخسائرالموجودات ألدوات الدين المالية في قائمة 
 

 اإليرادات والمصاريفب االعتراف 2.3.10
 

قياسها بشكل  ومن الممكنأن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى البنك  األرجحعلى يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون 
 معقول، فيما يلي المقاييس المتبعة لإلعتراف باإليراد:

 
  الفوائد الدائنة و المدينة 

إن تسجيل ايراد او مصروف الفائدة لكافة االدوات المالية التي تحمل فائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، يتم 
لالدوات معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع 

 .للموجودات والمطلوبات المالية المبالغ الصافية المدرجةأو عندما يكون ذلك مناسبا خالل مدة أقصر مقابل المالية 
 

  العموالت الدائنةالرسوم و 
 .ت الدائنة والمدينة المكملة لالصل المالي أو االلتزام المالي تدخل ضمن قياس معدل الفائدة الفعالةالرسوم والعموال

يتم ، عمولة تنسيق الفرع حيث ، عموالت التحويلخدمات التتضمن الرسوم والعموالت الدائنة األخرى رسوم 
 اإلعتراف بهذه الرسوم عند االنتهاء من تقديم الخدمة.

 
 النقد وما في حكمه 2.3.11

 
، الحسابات على األوراق النقدية في الصندوق في كشف التدفقات النقديةمشار اليه ال على النحوو ما في حكمه يشتمل النقد و 

الجارية لدى البنوك المركزية، الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية وأرصدة لدى البنوك سواء تحت الطلب أو التي تستحق 
من قبل  لمخاطر غير هامة للتغيير في قيمتها العادلة وتستعملتتعرض والتي  اإلصدارخالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ 

 لقصيرة األجل.ا هإلدارة التزامات البنك
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3
 

 ممتلكات ومعدات  2.3.12
 

بعد تنزيـل اإلسـتهالك المتـراكم وخسـائر و  ما عدا تكاليف الخدمات من يوم آلخر تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية
المتوقـــع بواســـطة فتـــرة االنـــدثار أو طريقتـــه بالشـــكل  اإلنتـــاجييـــتم إحتســـاب التغيـــر فـــي العمـــر   التـــدني المتراكمـــة إن وجـــدت.

 المناسب ويتم التعامل معها كتغيير في التقديرات المحاسبية.
يـــتم إحتســـاب اإلســـتهالك )بإســـتثناء األراضـــي حيـــث أن األراضـــي ال تســـتهلك(  باســـتخدام طريقـــة القســـط الثابـــت وفقـــًا للعمـــر 

 كما يلي:و المتوقع اإلنتاجي 

 سنة 20    المباني 

 سنوات 5   وسائط النقل 

 سنوات 5إلى  3من   أثاث ومعدات أخرى 
 

أي بنــد مــن الممتلكــات والمعــدات عنــد الــتخلص منهــا أو عنــد عــدم وجــود منفعــة اقتصــادية متوقعــة مــن اســتخدام  اســتبعاديــتم 
الـذي يمثـل الفـرق بـين العائـد مـن الـتخلص ) األصـل اسـتبعاداألصل أو الـتخلص منـه. يـتم قيـد أي ربـح أو خسـارة ناتجـة عـن 

فـي نفـس  في قائمة الـدخلفي حساب إيرادات تشغيلية أخرى أو مصروفات تشغيلية أخرى  ، (وصافي القيمة الدفترية لألصل
 السنة التي تم شطب األصل فيها.

 
 ملموسةموجودات غير  2.3.13

 
يتم . المتراكم وخسائر انخفاض القيمة اإلطفاءبالتكلفة ناقصًا  معلوماتية والتي تقاستتألف الموجودات غير المادية من برامج 

العمر المقدر لهذه  إن .على مدى العمر المقدرو على أساس القسط الثابت  الدخل الشاملضمن بيان  باإلطفاءاالعتراف 
 سنوات. 5إلى  3الموجودات الغير مادية تتراوح من 

 
 انخفاض قيم الموجودات غير المالية 2.3.14

 
بتقيـيم مـا إذا كـان هنـاك مؤشـر علـى إمكانيـة إنخفـاض قيمـة األصـل وفـي حالـة وجـود أي القـوائم الماليـة يقوم البنك في تـاريخ 

تبـين أن لألصل. يقوم البنك بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. فـي حـال  لالستردادمؤشر، يقوم البنك بتقدير المبلغ القابل 
قيمــة األصــل المســجلة أكبــر مــن القيمــة القابلــة لالســترداد يــتم االعتــراف بانخفــاض قيمــة األصــل حتــى تســاوي القيمــة القابلــة 

 لالسترداد.
مالي يتم تقييم فيما إذا كانـت هنـاك دالئـل علـى أن خسـارة انخفـاض تـم االعتـراف بهـا فـي السـنوات في تاريخ كل قائمة مركز 

ذا وجدت هذه الحالـة، يقـوم البنـك بتقيـيم المبلـغ  (الشهرة)السابقة ألصل معين باستثناء  لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت، وا 
يمـــة فقـــط فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك تغييـــر فـــي التقـــديرات يـــتم عكـــس خســـارة انخفـــاض الق القابـــل لالســـترداد لـــذلك األصـــل.

 المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ  خر خسارة النخفاض القيمة تم االعتراف بها. في هذه الحالة يتم 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.3

 )تتمة( انخفاض قيم الموجودات غير المالية 2.3.14
 

مكـن عكسـها للزيـادة زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. إن خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشـهرة ال ي
 قيمة التي يمكن استردادها في الفترات المستقبلية.الالحقة في ال

 
 المخصصات 2.3.15

 
بالمخصصات عنـدما يكـون علـى البنـك التـزام حـالي )قـانوني أو فعلـي( نـاتج عـن أحـداث سـابقة وأن تسـديد هـذا يتم االعتراف 

 االلتزام محتمل ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه.
 

 حسابات مدارة لصالح الغير 2.3.16
  

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

 العملة المصدرة 2.3.17
 

قانونية في العراق بموجب قانون البنك المركزي  لةيلتزم البنك اتجاه العملة الورقية النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة كعم
بالقيمة األسمية. األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة التي يتم إعادتها إلى البنك يتم تخفيضها من  2004لسنة 

ال يتم  رصيد العملة المصدرة. أي عملة ورقية أو مسكوكات معدنية غير مصدرة تم إعادتها محتفظ بها في خزائن البنك
 إظهارها في القوائم المالية. تكلفة طباعة العملة الورقية وسك المسكوكات يتم تسجيلها في قائمة الدخل عند حدوثها.

 
 ودائع واحتياطات البنوك المحلية 2.3.18

 
 ت البنوك المحلية بالكلفة، بعد تنزيل المبالغ المعاد دفعها. ايتظهر ودائع واحتياط

 
 
 

 أرصدة الحكومات والبنوك األجنبية 2.3.19
 

 .بعد تنزيل المبالغ المعاد دفعها المطفأة تظهر المبالغ المستحقة إلى حكومات وبنوك أجنبية بالكلفة
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 الذهب  احتياطي .3
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 احتياطي الذهب في خزينة البنك المركزي  172.517  192.131
 في الخارجاحتياطي الذهب  3.453.403  3.846.018

 مسكوكات ذهبية في خزينة  البنك المركزي  1.327  1.477
4.039.626  3.627.247  

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  .4
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 نقد في الصندوق 2.218.349  6.183.518
 مخصص لخسائر النقد في الصندوق  لدى فرع الموصل (98.418)  (98.418)

 يورك(لدى بنك االحتياطي الفدرالي )نيو حساب ودائع  1.643.926  1.143.837
 حساب جاري لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك (129.480)  (10.347)

 لدى بنك االمارات العربية المتحدة المركزيحساب جاري  1.195  1.181
 حساب جاري لدى بنك فرنسا 428  208

 حساب جاري لدى بنك انكلترا 15  -
 حساب جاري لدى بنك األحتياطي األسترالي 80  -

 حساب جاري لدى بنك هولندا 193  461
 حساب جاري لدى بنك إيطاليا 3  4
 إيطاليا* بنك من قبلحساب محجوز  38.744  -

 حساب ودائع لدى بنك انكلترا -  2.232.637
 بنك األحتياطي األستراليحساب ودائع لدى  241.635  -

 حساب ودائع لدى بنك فرنسا 594.995  586.275
10.039.356  4.511.665  

 
عادل )ما ي مليون يورو 30اصدرت محكمة روما قرارًا يلزم البنك البنك المركزي العراقي بدفع مبلغ  2015خالل سنة * 

قام بنك ايطاليا بحجز هذا المبلغ من إلى شركة نوفابارك هيلث كير انترناشيونال ليميتد،  مليون دينار عراقي( 38.744
تحديد أثر هذه الدعوى القضائية حتى تاريخ لم يتم الحساب الجاري للبنك المركزي العراقي بناءًا على قرار محكمة روما، 

 المالية.إصدار القوائم 
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 والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى البنوك .5
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 لدى بنوك محلية حسابات جارية 788.8  757
 أرصدة لدى بنوك حكومية 5.436  5.959

 حسابات جارية لدى بنوك أجنبية 13.433  196.423
 ودائع ألجل لدى بنوك اجنبية 16.347.264  16.233.329
 *ودائع مجمدة متقادمة لدى بنوك أجنبية 489.999  1.690.552

020.127.18  920.864.16  
 حكوميةمخصص تدني االرصدة  لدى بنوك  (5.436)  (5.959)
 مخصص خسائر تدني االرصدة لدى بنوك أجنبية  (489.999)  (1.690.552)

16.430.509  16.369.485  
 

والذي يلزم جميع الدول األعضاء التي يوجد لديها أموال أو  2003لسنة  1483أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم  *  
غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية الخاصة بالحكومة العراقية السابقة أو الخاصة بهيئاتها أو مؤسساتها أو 

بأن تقوم بتجميد هذه األموال أو غيرها من الموجودات  2003أيار  22الواقعة خارج العراق كما في وكاالتها الحكومية 
المالية أو الموارد االقتصادية وأن تحولها فورًا إلى صندوق التنمية للعراق، ما لم تكن هذه األرصدة أو غيرها من الموجودات 

و  2006، 2005خالل األعوام  .أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيميالمالية أو الموارد االقتصادية نفسها موضوعًا لرهن 
مليون دينار عراقي. إن الحسابات التي  1.071.942قام البنك المركزي العراقي بشطب أرصدة بنوك أجنبية بمبلغ  2007

 31مليون دينار عراقي كما في  401.310تم إثبات مخصصات لها وتلك التي تم شطبها تتضمن أرصدة بقيمة 
مليون دينار عراقي( سبق وأن حولت من بنوك اجنبية معينة إلى حساب صندوق  410.310: 2014) 2015األول  كانون

م تقم وزارة المالية بإعادة هذه المبالغ إلى ل. 2003لعام  1483تنمية العراق حسبما اقتضى قرار مجلس األمن الدولي رقم 
من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ولذلك تم إعادة مراسلة مجلس الوزراء البنك المركزي العراقي بالرغم من صدور قرار 

. بالنظر لعدم استجابة وزارة المالية العادة هذه المبالغ، قرر 2013ومراسلة وزارة المالية خالل عام  2012خالل عام 
المبالغ واعتبار الموضوع بالتوقف عن مطالبة وزارة المالية لهذه  2014مجلس إدارة البنك المركزي العراقي خالل عام 

ن بعض البنوك لم تحول االرصدة الى حساب صندوق تنمية العراق، واالرصدة في البنوك االميركية حولت الى إمنتهيًا. 
نتيجة لعدم توفر  الخزانة االميركية والمراسالت مستمرة مع هذه البنوك لغرض اجراء التسوية لهذه االرصدة في السجالت،

الكافية لم يقم البنك المركزي بإعداد كشوفات التسوية الخاصة ببعض الودائع المجمدة والمتقادمة لدى البنوك المعلومات 
 .2015كانون األول  31األجنبية كما في 

أرصدة المصارف األمريكية التي تم تحويلها إلى الخزانة  شطب، إتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا ب2015خالل سنة 
 .المخصص الخاص بهامليون دينار عراقي مع  1.183.996والتي بلغت  األمريكية
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 والمؤسسات المالية األخرى )تتمة( أرصدة لدى البنوك .5
 

 كانت كم يلي: 2015إن الحركة على مخصص خسائر تدني االرصدة لدى بنوك أجنبية خالل 
 
 2015  2014 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 

 1.742.892  1.690.552 كانون الثاني أولالرصيد كما في 
 -  (1.183.996) األرصدة المشطوبة خالل السنة 

 (52.340)  (16.557) التعديالت الناتجة من ترجمة العمالت األجنبية
 1.690.552  489.999 األولكانون  31الرصيد كما في 

    
 
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات .6
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

    

27.521.803  20.028.809 
خزينة اذونات سندات و  –بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك 

 )بالصافي(
 )بالصافي( سندات –بنك فرنسا  8.954.214  9.760.841

 )بالصافي( سندات –بنك ايطاليا  -  42.517
 سندات )بالصافي( –بنك هولندا 5.604.321  6.119.936
 سندات )بالصافي( –بنك انكلترا 4.026.565  1.747.513

45.192.610  38.613.909  
 
 التجارية بنوكقروض ممنوحة لل .7
 

كجزء من خطة البنك المركزي العراقي  دينار عراقي مليون 7.500بمبلغ  اً قروضلبنوك التجارية تم منح ا 2015 سنة خالل
دينار عراقي من أجل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ذات فوائد مليون  1.000.000بنوك التجارية لمنح ال

من أجل تحقيق التنمية األقتصادية  ٪5.5على أن ال تزيد نسبة الفائدة التي يتحملها المقترض عن وهوامش إدارية قليلة 
 .واالجتماعية
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 رة الماليةوزامن مستحقات  .8
2014  2015  

  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي
 أرصدة لدى وزارة المالية* 2.355.519  2.455.520

 **سندات حكومة العراق 6.225.393  -
2.455.520  8.580.912  

لسداد رصيد مستحق بمبلغ  2006شباط  21تم توقيع اتفاقية إعادة جدولة بين البنك المركزي ووزارة المالية بتاريخ * 
قسط ربع  30. يتم سداد المبلغ على 2005كانون األول  31مليون دينار عراقي للبنك المركزي كما في  5.393.890

على الرصيد القائم، استحق القسط  ٪5مليون دينار عراقي لكل قسط وبفائدة سنوية مقدارها  179.796سنوي متساوي بقيمة 
 .2006 ذار  31األول بتاريخ 

يتم تمويل األقساط من قبل وزارة المالية من خالل إصدار سندات خزينة مدتها سنة كل ثالثة أشهر وتحمل فائدة سنوية 
 والتي يمكن للبنك المركزي بيعها للبنوك المحلية من خالل المزادات. ٪5بنسبة 

لى البنك المركزي العراقي التي تخص سنة مليون دينار عراقي إ 719.154لم تسدد وزارة المالية قيمة األقساط البالغة 
، اتفق البنك المركزي العراقي ووزارة المالية على 2009كانون األول  24. في 2009والتي يجب دفعها خالل عام  2008

مليون دينار عراقي. يتم سداد المبلغ على شكل أقساط ربع سنوية متساوية  3.955.519إعادة جدولة الرصيد المتبقي البالغ 
 2013، 2012، 2011. خالل األعوام 2011ستحق القسط األول في  ذار امليون دينار عراقي  100.000قيمة ب
 مليون دينار عراقي. 1.500.000قسط مجموعه  15تم دفع  2014و

مليون دينار  100.000المالية إلى البنك المركزي العراقي بمبلغ من قبل وزارة  واحد تم تسديد قسط 2015 سنة خالل
. إن اتفاقية إعادة جدولة المبلغ المتبقي كانت تحت المناقشة بين البنك المركزي 2014عراقي يخص القسط األخير لسنة 

رة المالية حتى تاريخ إصدار هذه بنك المركزي العراقي ووزاالعراقي ووزارة المالية، ومع ذلك ال توجد أية إتفاقية موقعة بين ال
 .القوائم المالية
سندات حكومة العراق من خالل السوق المفتوحة )مصرفي الرشيد قام البنك المركزي العراقي بشراء  2015 سنة ** خالل

 .٪7.48و ٪1.99يوم وبفوائد تتراوح بين  364والرافدين( بتواريخ استحقاق 
  

 صندوق النقد الدولي لدى األجنبية العمالتاستثمارات  .9
 

2014  2015  
يمليون دينار عراق يمليون دينار عراق  الخاصة حقوق السحب     حقوق السحب الخاصة  

2.007.578  1.184.000.000  -  - 
راك لدى ـحصة اإلشت

 صندوق النقد الدولي 

847.285  501.556.013  -  - 
ة حقوق السـحب الخاص

 صندوق النقد الدولي  لدى
2.854.863  1.685.556.013  -  -  

 
كافة أرصدة صندوق النقد الدولي استبعاد  مجلس إدارة البنك المركزي العراقيقرر  2015األول  تشرين 13 بتاريخ

ر هذه الحسابات خارج الميزانية على أساس أن هذه الحسابات تابعة لوزارة تدا)موجودات ومطلوبات( من سجالته وعلى أن 
مليون دينار عراقي  3.754.573بلغت  2015األول  تشرين 13كما في  استبعادهاالمالية. أن أرصدة الموجودات التي تم 

 )حصة االشتراك و حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقدى الدولي(.
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 والمعدات الممتلكات .10
 

 2015كانون األول  31 
 معـدات وأجهزة  إلنشاءا قيد مشاريع  مبانـــي  أراضـي  

 واثاث حاسوب
 المجموع  وسائط نقـل 

 دينارعراقي  
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

  التكلفــة:
75.993  2.821  82.056 

 
   كانون الثاني 1كما في  197.852  5.286  31.696

 16.021  182  2.939  12.900  -  -  اضافات
 (245)  -  (245)  -  -  -  استبعادات

تحويالت من مشاريع قيد 
 اإلنشاء

 
-  18.072  (18.072)  -  -  - 

 213.628  5.468  34.390  76.884  20.893  75.993  كانون االول 31 كما في
  :اإلستهالك المتراكم

-  952  - 
 

  كانون الثاني 1كما في  15.242  3.653  10.637
 6.689  103  5.541  -  1.045  -  المحمل للسنة

 (245)  -  (245)  -  -  -  استبعادات
 21.686  3.756  15.933  -  1.997  -  كانون األول 31كما في 

             
 191.942  1.712  18.457  76.884  18.896  75.993  صافي القيمة الدفترية
 

 2014كانون األول  31 
 معـدات وأجهزة  مشاريع قيد اإلنشاء  مبانـــي  أراضـي  

 واثاث حاسوب
 المجموع  وسائط نقـل 

 دينارعراقي  
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

 دينارعراقي 
 الدنانير( ماليين)ب

  التكلفــة:
75.993  2.821  49.660 

 
  كانون الثاني 1 كما في 155.904  4.254  23.176

 42.434  1.257  8.781  32.396  -  -  اضافات
 (486)  (225)  (261)  -  -  -  استبعادات
 197.852  5.286  31.696  82.056  2.821  75.993  كانون األول 31كما في 

  :اإلستهالك المتراكم
-  812  - 

 
  كانون الثاني 1 كما في 11.713  3.803  7.098

 4.015  75  3.800  -  140  -  المحمل للسنة
 (486)  (225)  (261)  -  -  -  استبعادات
 15.242  3.653  10.637  -  952  -  كانون األول 31كما في 

             
 182.610  1.633  21.059  82.056  1.869  75.993  صافي القيمة الدفترية
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 موجودات غير الملموسة .11
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 كانون الثاني أولفي  االرصيد كم 6.936  -
 األضافات  8.530  7.637

 اإلطفاء للسنة (4.679)  (701)
 كانون األول 31في  الرصيد كما 10.787  6.936

    
 
 

 االخرى موجودات .12
 

 2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  207.481  819.325
 قروض الموظفين  80.723  80.091

 مخصص خسائر على قروض الموظفين (1.000)  (1.000)
 مسكوكات ذهبية لغرض البيع 242.1  -

 أخرى  231  223
405.133  826.562  

 
 

  النقد المصدر للتداول .13
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 العملة الورقية  119.585.38  686.883.39
39.883.686  38.585.119  
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 الخزينة المصدرة سندات .14
 
 2015  2014 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 

 859.290  1.086.090 القيمة االسمية
 (5.891)  (5.960) خصم غير مطفأ

 1.080.130  853.399 
 

: سعر الفائدة يتراوح 2014) ٪5و  ٪2.5يتم بيع سندات الخزينة للبنوك المحلية من خالل المزاد بسعر فائدة يتراوح ما بين 
 المركزي.( وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك ٪8.9و ٪3.8ما بين 

بإصدار سندات  2015يتم إصدار سندات الخزينة بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر. قام البنك المركزي خالل عام 
مليون دينار عراقي(. إن الغرض من إصدار سندات  3.481.840: 2014مليون دينار عراقي ) 4.832.000خزينة بمبلغ 

 الخزينة هو التحكم بالسيولة في السوق.
 

 والمؤسسات المالية األخرى المحلية ودائع البنوك .15
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

 *حسابات جارية 862.143.24  620.273.31
 ودائع ألجل  332.000  382.500

 **أرصدة فرعي السليمانية وأربيل 7.833  -
 أخرى  1.848  23.631

31.679.751  24.484.967  
 

من مجموع  ٪15وفقًا لتعليمات البنك المركزي يجب على جميع البنوك العاملة في العراق ايداع احتياطي قانوني ما نسبته 
: أودعت جميع البنوك العاملة في العراق 2014) العمالت األجنبية لدى البنك المركزيو ودائع العمالء لديها بالدينار العراقي 

. ال تستحق على مجموع ودائع العمالء لديها بالدينار العراقي والعمالت األجنبية( من ٪15احتياطي قانوني ما نسبته 
 2015كانون األول  31تتضمن ودائع البنوك المحلية كما في  حسابات االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي أية فوائد.

مليون دينار  8.591.104: 2014عراقي ) مليون دينار 3.967.660رصيدا لالحتياطي القانوني بالدينار العراقي بمبلغ  
مليون دينار  1.080.102دوالر أميركي ما يعادل  913.792.507عراقي( تضمن كذلك أرصدة بالدوالر األميركي بمبلغ 

مليون دينار  1.973.521دوالر أميركي ما يعادل  1.692.556.304: أرصدة بالدوالر األميركي بمبلغ 2014عراقي )
 عراقي(.

مليون  16.707: 2014) مليون دينار 40.567 الحسابات الجارية حساب جاري مدين لمصرف الوركاء بمبلغ* تتضمن 
 تم مقاصته مع الحساب الجاري الدائن لمصرف الوركاء. (دينار عراقي

استبعاد فرعي بناءًا على موافقة رئيس الوزراء و قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي  2015األول  تشرين 13** في 
 مصرفين منفصلين.كأربيل والسليمانية من نظامه المالي واالداري والتنظيمي وأعتبارهما 
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 حكومات وبنوك أجنبية مستحقات .16
2014  2015  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي
    

 أرصدة الحكومات األجنبية والمؤسسات المالية 9  9
 مدينةحسابات جارية  35.540  35.443
 أخرى 4.250  4.457

39.909  39.799  
 

 صندوق النقد الدولي أرصدة .17
 

2014  2015  
  حقوق السحب الخاصة  مليون دينار عراقي  حقوق السحب الخاصة  مليون دينار عراقي

 تخصيصات حقوق السحب الخاصة -  -  508.495.134.1  517.916.1
 صندوق النقد الدوليضمانات  -  -  000.329.014.1  259.831.1

 العملة المحتفظ بها       

5.364  2.971.000  -  - 
( 1حساب صندوق النقد الدولي رقم )

 ويشمل تعديالت تقييم العملة

23  12.580  -  - 
 حساب صندوق النقد الدولي رقم )2( 

 ويشمل تعديالت تقييم العملة
163.753.3  088.808.151.2  -  -  

 
كافة أرصدة صندوق النقد الدولي استبعاد قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي  2015األول  تشرين 13 بتاريخ

)موجودات ومطلوبات( من سجالته وعلى أن تدار هذه الحسابات خارج الميزانية على أساس أن هذه الحسابات تابعة لوزارة 
مليون دينار عراقي  3.525.626بلغت  2015األول  تشرين 13كما في استبعادها المالية. أن أرصدة المطلوبات التي تم 

حساب  و (1حساب صندوق النقد الدولي رقم ))تخصيصات حقوق السحب الخاصة، ضمانات صندوق النقدى الدولي، 
 (.(2صندوق النقد الدولي رقم )

 
  أرصدة مؤسسات حكومية .18
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 وزارة المالية مستحقات الى 179.390.4  304.034.1
 أرصدة مؤسسات حكومية أخرى 309.538.1  480.940
 أرصدة فرعي السليمانية وأربيل  -  219.29
003.004.2  910.929.5  
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 مطلوبات أخرى  .19
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 

 فوائد مستحقة غير مدفوعة  12.933  10.520
 ذمم دائنة 14.203  10.883

 األرصدة المعلقة -  (1.991)
 حسابات موقوفة مع فرعي البصرة والموصل * 44.411  71.726
 أخرى  48.457  35.919

127.057  120.004  
 
قبل صدور  هذه القوائم  يمثل هذا الرصيد صكوك موقوفة مع فرعي البصرة والموصل حيث تم تسوية هذه الموقوفات* 

 المالية.
 

 رأس المال  .20
 

 100.000، يتكون رأس المال المصرح به للبنك المركزي 2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  5وفقًا للمادة 
 من أسهم البنك المركزي. تملك جمهورية العراق ٪100مليون دينار عراقي يدفع بالكامل من قبل جمهورية العراق مقابل 

 حصريًا أسهم البنك المركزي وال يمكن تحويل ملكيتها أو رهنها. ال يتم توزيع أية أرباح مقابل هذه األسهم.
البنك المركزي العراقي وبناءًا على موافقة وزير المالية، زيادة رأس مال البنك  مجلس أدارة قرر 2015األول  كانون 10في 

  .من حساب األحتياطي العامل الزيادة  وتم تحويمليون دينار عراقي  1.000.000ليصبح 
 

 االحتياطيات .21
يجب على البنك المركزي االحتفاظ باحتياطي عام واحتياطي  2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  5وفقًا للمادة 

 لألرباح غير المتحققة واالحتياطيات األخرى التي تتطلبها معايير التقارير المالية الدولية.
 

 إعادة تقييم الذهباحتياطي  .22
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 

    
 الذهب في بداية السنة احتياطي إعادة تقييم (956.285)  (890.85)
 إعادة تقييم الذهب للسنة االرباح )الخسائر( الناتجة عن  (379.412)  (066.200)
 الذهب في نهاية السنةاحتياطي إعادة تقييم  (698.335)  (285.956)
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 (الخسائر المتراكمةاالرباح المحتجزة ) .23
 

يحدد البنك خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء كل يجب أن   2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  6وفقًا للمادة 
تحّمل البنك صافي خسائر التشغيل عن أية سنة مالية، سنة مالية صافي أرباحه المتاحة للتوزيع أو صافي خسائره. في حال 

ُتحمل الخسارة أواًل على االحتياطي العام وبالتالي على رأس المال. خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء أية سنة مالية، يقوم 
 مجلس إدارة البنك بتوزيع صافي األرباح على الشكل التالي:

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

  للتوزيع الى حساب احتياطي طوارئ.ُيحول ما تبقى من صافي األرباح المتاحة 
 

والتي تبلغ قيمتها  2013تحويل االرباح المدورة التابعة لعام  قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي 2014ايلول  14في 
 مليون دينار عراقي الى حسابات االحتياطي العام واحتياطي الطوارئ. 2.862.018

 
 31إطفاء صافي الخسارة التشغيلية كما في المركزي العراقي  كقرر مجلس إدارة البن 2015األول  كانون 23في 
 مليون دينار عراقي  1.996.297بلغت والتي  2014األول  كانون

 
 ايرادات الفوائد .24
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 والسنداتالخزينة  اذونات 162.172  070.144
 البنوك  األرصدة لدى 387.43  920.49
 أرصدة لدى وزارة المالية  001.214  228.130
 واحدةالودائع لليلة  588.3  660.2
 أخرى  290.2  612.2

329.490  435.653  
 

 مصروفات الفوائد .25
 

2014  2015  
  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

 ودائع ألجل للبنوك المحلية  2.493  26.798
 سندات الخزينة المصدرة 54.438  40.300
 أخرى 7.148  3.824

70.922  64.079  
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 والعموالتإيرادات الرسوم صافي  .26
  

2014  2015  
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 

 *ايرادات عموالت ورسوم  933.978  1.238.765
 ** مصروفات عموالت ورسوم (362.632)  (2.473)

1.236.292  571.346  
 
مليون دينار عراقي(  113.119: 2014مليون دينار ) 4.664عموالت بقيمة  2015تتضمن إيرادات العموالت لعام * 

ناتجة عن أوامر التحويل الصادرة عن وزارة المالية من حساب صندوق التنمية للعراق إلى حسابها الجاري في البنك 
البنك المركزي العراقي بشراء الدوالر األمريكي من وزارة المالية مقابل قام  2015 سنة خالل الربع األول منالمركزي. 
 الصرف المستخدم لتحويل المبلغ المطلوب إلى الدينار العراقي.من سعر  %0.1عمولة تبلغ 

 
دينار  1.166قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي زيادة سعر شراء الدوالر األمريكي من  2015نيسان  3** في 

كان  2015األول  كانون 1دينار عراقي لكل دوالر في حين أن سعر الصرف الرسمي حتى  1.180عراقي لكل دوالر إلى 
 دينار عراقي.  360.754دينار عراقي لكل دوالر نتج عنه عمولة مدينة بلغت  1.166

 
 حسابات الصندوق النقد الدولياستبعاد الخسارة الناتجة من  .27

مليون دينار  228.947حسابات صندوق النقد الدولي من سجالت البنك المركزي العراقي خسارة قدرها استبعاد نتج عن 
 تمثل الفرق بين موجودات ومطلوبات صندوق النقد الدولي التي تم نقلها إلى وزارة المالية.عراقي والتي 

 
 النقد وما في حكمه .28

  
  2015  2014 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

 10.039.356  4.511.665  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 196.423  13.433  حسابات جارية لدى بنوك أجنبية

 757  8.788  أرصدة لدى بنوك محلية
 16.233.329  16.347.264  ودائع ألجل لدى بنوك أجنبية

  20.881.150  26.469.865 
 

 الضرائب  .29
فإن البنك المركزي معفى من الضريبة على الدخل أو األرباح  2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة  44وفقًا للمادة 

 الجمركية األخرى.وبعض الضرائب والرسوم 
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 إدارة المخاطر .30

 
 مقدمة  30.1

التي من  مديرية االستثمارقسم إلدارة المخاطر الذي يقوم بإدارة المخاطر التشغيلية والمالية في  لدى البنك المركزي العراقي
. وتم استحداث برنامج مفصل إلدارة المخاطر. ويشمل هذا البرنامج اطارا عاما مديرية االستثمارتعرض لها تالمحتمل ان 

الدارة المخاطر يتضمن تحديد وتحليل وقياس وتقييم ومراقبة المخاطر وتقييم االداء ومراقبة االلتزام بالحدود والمعايير 
ثلة بالمبادئ التوجيهيه لالستثمار الصادرة المحددة للمخاطر. كذلك يمتلك البنك اجراءات للتعامل مع المخاطر المالية متم

من قبل مجلس إدارة البنك والتي تحدد حدود ومعايير التعامل مع هذه المخاطر وبما يسمح بإدارة هذه المخاطر ضمن 
الحدود والمستويات التي تنص عليها هذه المبادئ وكذلك مراقبة حاالت االنكشاف للمخاطر لتحديد فيما اذا كان ذلك 

اف يمتد الى ابعد من الحدود المقبولة. ولغرض تقييم مواطن القوة والضعف في االداء، تتم مراجعة هذه والمعايير االنكش
بصورة منتظمة  مديرية االستثمارواجهها تالتي وضعتها قسم إدارة المخاطر للتعامل مع المخاطر التشغيلية والمالية التي 

ة وااّلثار المحتملة للصدمات االقتصادية الكلية والمالية واتخاذ االجراءات وذلك بحسب الظروف االقتصادية الكلية السائد
 التصحيحية للتخفيف من هذه ااّلثار.

 
 مخاطر االئتمان  30.2

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 
  مالية .اآلخر لخسائر 

 
 وفق الجدول التالي دون األخذ باالعتبار أية ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى: هيإن التعرضات اإلئتمانية القصوى 

 الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان  
  2015  2014 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

 838.855.3  473.391.2  )ما عدا النقد في الصندوق( بنوك مركزيةالنقد وأرصدة لدى      
 509.430.16  485.369.16  أرصدة لدى البنوك

 610.192.45  909.613.38  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 -  500.7  التجارية بنوكقروض ممنوحة لل

 520.455.2  912.580.8  وزارة المالية من مستحقات
 863.854.2  -  العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولياستثمارات 

 133.405  826.562  موجودات أخرى
 71.194.473  66.525.808  المجموع

          
 71.194.473  66.525.808  إجمالي المخاطر االئتمانية
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 )تتمة( مخاطر االئتمان  30.2

 
أرصدة لدى البنوك االجنبية: يتعرض البنك المركزي العراقي لمخاطر االئتمان المتعلقة بااليداع لدى البنوك الدولية وبما في 
ذلك البنوك المراسلة ويتم اختيار هذه البنوك بناءا على التصنيفات االئتمانية التي يتم الحصول عليها من تصينفات 

لخدمات المستثمرين، يضع مجلس االدارة حدودا للتصنيف االئتماني للبنوك التي يتم  مؤسستي ستاندرد اند بورز او وموديز
وتتم مراقبة هذه التصنيفات ورفع التقارير الى  AA-االنكشاف عليها اذ ال يتم االيداع في بنوك يقل تصنيفها االئتماني عن 
 صحيحية المناسبة.لجنة االستثمار في حال االنحراف عن هذه الحدود التخاذ االجراءات الت

 الجدول التالي يوضح التصنيف االئتماني للبنوك المركزية التي يتم التعرض لها بحسب وكالة موديز وستاندرد اند بورز:
  

 التصنيف االئتماني  
 2015كانون األول  31كما في  
 ستاندرد اند بورز  موديز 

    البلد
 +Aaa  AA الواليات المتحدة

 Aa2  AA فرنسا

 Aaa  AAA هولندا

 Aa1  AAA انكلترا

 Aaa  AAA استراليا

 
االستثمار في السندات: يعتمد البنك المركزي العراقي على التصنيفات االئتمانية طويلة االمد من مؤسستي ستاندرد اند بورز 
وموديز. وفقا لسياسة إدارة المخاطر، ان التصنيف االئتماني للطرف المؤهل إلصدار األوراق المالية إلى البنك المركزي 

ا لهاتين المؤسستين. وتتم متابعة هذه التصنيفات من قبل ادارة المخاطر بشكل يومي وفق AA-العراقي يجب ان ال يقل عن 
 للتأكد من ان االستثمار في السندات يتم ضمن هذه المعايير.

وستاندرد اند  هي كالتالي بحسب وكالة موديز 2015ان التصنيف االئتماني للسندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك لسنة 
 بورز:

 ف االئتماني التصني 
 2015كانون األول  31كما في  
 ستاندرد اند بورز  موديز 

    البلد
 +Aaa  AA الواليات المتحدة

 Aa2  AA فرنسا

 Aaa  AAA هولندا

 Aa1  AAA انكلترا
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 )تتمة( مخاطر االئتمان  30.2

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

 وهي:
 تسهيالت االئتمان االولي -
 تسهيالت االئتمان الثانوي -
 الملجأ االخير لألقراض -

المخاطر تتمثل وللتحوط من مخاطر التعثر عن السداد يفرض البنك شروطا تخفف من احتمال التعرض لهذا النوع من 
 باالتي:

 تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة. -
 يوما. 90اقصى فترة لالئتمان المقدم الى المصرف هي  -
 يشترط ان تقوم وزارة المالية بتقديم تعهد بالسداد في حال طلب المصرف قرض الملجأ االخير. -
 

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

جاه التطورات التي قد تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. يعطى التركز مؤشرًا للتأثر النسبي في أداء البنك ت
ولتجنب مخاطر التركز يقوم البنك المركزي العراقي بتنويع حجم التعامل  تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة.

 مع البنوك الدولية من خالل االيداع واالستثمار مع مجموعة من البنوك الدولية كاآلتي:
 

األول  كانون 31 
2015 

األول  كانون 31 
2014 

 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي 
    بنكال

 28.655.293  21.543.255 بنك االحتياطي الفيدرالي نيويورك
 4.163.109  4.026.580 بنك انكلترا
 6.120.397  5.604.514 بنك هولندا
 10.347.324  9.549.637 بنك فرنسا
 42.521  3 بنك ايطاليا

 -  241.715 بنك االحتياطي االسترالي
 7.900.901  7.874.465 يبنك التسويات الدول
 8.345.296  8.485.752 صندوق النقد العربي

 2.534  1.676 أخرى بنوك
 57.327.597  65.577.375 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان  30.2
 

 القروض والتسليفات المنخفضة القيمة
ان القروض المنخفضة القيمة هي القروض والتسليفات التي يكون هناك احتمال أال يكون بامكان البنك تحصيل كافة المبالغ 
األساسية والفوائد المستحقة وفقًا للبنود التعاقدية للقرض. يتم تجنيب الفوائد على هذه القروض وتكوين المؤونات الالزمة في 

اف بالخسارة ضمن بيان األرباح أوالخسائر وفقا لتقديرات اإلدارة  خذين بعين االعتبار حال انخفاض قيمة الدين واالعتر 
 الضمانات النقدية والعينية إن وجدت. 

 
 مخصصات خسائر القروض

يقوم البنك المركزي العراقي بالتخفيف من مخاطر االئتمان ايضا من خالل وضع مخصصات للقروض واالرصدة المجمدة 
ها وبخاصة االرصدة مع المصارف المحلية واالجنبية التي تعاني من مشاكل في التحصيل وذلك المشكوك في تحصلي

: 2014) 2015عراقي لعام  مليون دينار 496.435من قيمتها وقد بلغ حجم هذا المخصص  %100بتخصيص 
 مليون دينار عراقي(. 1.696.511

 
 سياسة الشطب

دين وأي مخصصات النخفاض القيمة عندما يحدد البنك أن القروض أو يقوم البنك بشطب قرض أو استثمار في سندات 
السندات غير قابلة للتحصيل. ويتم تحديد ذلك بعد األخذ باالعتبار المعلومات المتعلقة بحدوث تغييرات جذرية في الوضع 

 لتغطية مديونيته.المالي للمدين بحيث ال يستطيع دفع أي من التزاماته أو عندما تصبح عائدات الرهن غير كافية 
 

 مخاطر السيولة 30.3
 

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك المركزي على الوفاء بالتزاماته عندما يحين موعد استحقاقها. 
وتنشأ هذه المخاطر من الصعوبات التي تظهر عند بيع اوتسييل قدر كبير من الموجودات بسرعة وربما في ظل اوضاع 
السوق غير المواتية مما قد يؤدي الى خسائر وتحركات سلبية في اسعار هذه الموجودات، وبذلك فإن البنك المركزي العراقي 

 يأخذ بعين االعتبار المعايير التالية لتجنب هذه المخاطر:
 أو اعلى.  -AAان تكون جهة اصدار االوراق المالية ذات تصنيف  -
 مدى قابلية االداة المالية للتسييل بسرعة وبدون خسارة عند االستثمار بها.  -
 استحقاق الودائع ال يتجاوز ستة اشهر. -
 مليار دوالر. 10حجم االحتياطي المستثمر في الودائع الجل لكل بنك يجب ان ال يتجاوز  -
 

سيولة بالعمالت األجنبية وذلك من خالل تمويل حاجات هنالك ترتيبات ما بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحسين وضع ال
 وزارة المالية من العملة المحلية مقابل تحويالت وزارة المالية إلى البنك المركزي بالدوالر األمريكي.
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 

 السوق  مخاطر  30.4
نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية 

وأسعار العمالت وأسعار األسهم، وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار 
جراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل الم  .عنيةفي األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقًا لسياسات وا 

 
أسلوب تحليل الحساسية يقوم على أساس تقدير مخاطر تحقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة 
وأسعار صرف العمالت األجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي ستتأثر 

 بالتغيرات في السعر.
 

 مخاطر أسعار الفائدة  30.4.1
تنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 
المالية. إن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في إعادة تسعير فوائد مبالغ الموجودات والمطلوبات . 

 ٪1سعر فائدة الودائع ألجل، بحيث تتراوح أسعار الفائدة على الودائع ألجل  بتخفيض 2015 قام البنك المركزي خالل عام
األول  كانون 31كم في  أن فجوة إعادة التسعير .(أيام 7لودائع  ٪1.5: كان معدل الفائدة 2014) أيام 7 لإليداع لمدة

 هي كالتالي: 2015
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أشهر إلى سنة 6من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع أشهر 6أشهر إلى  3من    أشهر 3من شهر إلى      أقل من شهر واحد  
عراقي مليون دينار   مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

 الموجودات             
 احتياطي الذهب -  -  -  -  -  3.627.247  3.627.247
 بنوك مركزيةالنقد وأرصدة لدى  1.885.562  -  594.995  -  -  2.031.108  4.511.665

  أرصدة لدى البنوك -  8.485.752  7.861.513  -  -  22.220  16.369.485
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  -  6.374.720  32.239.189  -  38.613.909

 التجارية بنوكقروض ممنوحة لل -  -  -  -  7.500  -  7.500
 وزارة المالية مستحقات من -  -  -  6.225.393  2.355.519  -  8.580.912

 لدى صندوق النقد الدولي األجنبيةعمالت الاستثمارات  -  -  -  -  -  -  -
 ممتلكات ومعدات -  -  -  -  -  191.942  191.942

 موجودات غير ملموسة -  -  -  -  -  10.787  10.787
 موجودات أخرى -  -  -  -  -  562.268  562.268

 الموجوداتمجموع  1.885.562  8.485.752  8.456.508  12.600.113  34.602.208  6.445.572  72.475.715
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -  -  -  -  -  38.585.119  38.585.119
 سندات الخزينة المصدرة -  1.080.130  -  -  -  -  1.080.130

 ودائع البنوك المحلية  332.000  -  -  -  -  24.152.967  24.484.967
 حكومات وبنوك أجنبية مستحقات -  -  -  -  -  39.799  39.799

 أرصدة صندوق النقد الدولي -  -  -  -  -  -  -
 حكومية  مؤسساتأرصدة  -  -  -  -  -  5.929.109  5.929.109

 مطلوبات أخرى -  -  -  -  -  120.004  120.004
 مجموع المطلوبات 332.000  1.080.130  -  -  -  68.826.998  70.239.128

 حقوق الملكية  -  -  -  -  -  2.236.587  2.236.587
 المطلوبات وحقوق الملكية  مجموع 332.000  1.080.130  -  -  -  71.063.585  72.475.715

 فرق حساسية عناصر قائمة المركز المالي 1.553.562  7.405.622  8.456.508  12.600.113  34.602.208  (64.618.013)  -
 فرق الحساسية التراكمي 1.553.562  8.959.184  17.415.692  30.015.805  64.618.013  -  -
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  :هي كما يلي 2014كانون األول  31إن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتهية في 
سنة إلىأشهر  6من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع أشهر 6 إلىأشهر  3من    أشهر 3 إلىمن شهر      أقل من شهر واحد  

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

 احتياطي الذهب -  -  -  -  -  4.039.626  4.039.626
 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 3.954.256  -  -  -  -  6.085.100  10.039.356
 أرصدة لدى البنوك 16.430.509  -  -  -  -  -  16.430.509
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  14.114.054  -  31.078.556  -  45.192.610
 المالية من وزارةمستحقات  -  100.000  100.000  200.000  2.055.520  -  2.455.520
 لدى صندوق النقد الدولي األجنبيةعمالت الاستثمارات  -  -  -  -  2.854.863  -  2.854.863
 ممتلكات ومعدات -  -  -  -  -  182.610  182.610

 موجودات غير ملموسة -  -  -  -  -  6.936  6.936
 موجودات أخرى -  -  -  -  -  405.133  405.133

 مجموع الموجودات 20.384.765  100.000  14.214.054  200.000  35.988.939  10.719.405  81.607.163
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -  -  -  -  -  39.883.686  39.883.686
 سندات الخزينة المصدرة -  853.399  -  -  -  -  853.399

 ودائع البنوك المحلية  382.500  -  -  -  -  31.297.251  31.679.751
 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية -  -  -  -  -  39.909  39.909

 أرصدة صندوق النقد الدولي -  1.831.259  -  -  -  1.921.904  3.753.163
 أرصدة مؤسسات حكومية  -  -  -  -  -  2.004.003  2.004.003
 مطلوبات أخرى -  -  -  -  -  127.057  127.057

 مجموع المطلوبات 382.500  2.684.658  -  -  -  75.273.810  78.340.968
 حقوق الملكية -  -  -  -  -  3.266.195  3.266.195

 حقوق الملكيةمجموع المطلوبات و  382.500  2.684.658  -  -  -  78.540.005  81.607.163
 فرق حساسية عناصر الميزانية 20.002.265  (2.584.658)  14.214.054  200.000  35.988.939  (67.820.600)  -
 فرق الحساسية التراكمي 20.002.265  17.417.607  31.631.661  31.831.661  67.820.600  -  -
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 

 خاطر العمالتم  30.4.2
االحتياطيات  الى خفض قيمة بانها مخاطر التحركات المعاكسة في اسعار العمالت االجنبية والتي تؤدي العمالتتعرف مخاطر 

على القاعدة  مكونات عمالت االحتياطيات وكذلك في البنك المركزي على مبدأ التنويع االجنبية. وللتخفيف من هذه المخاطر يعتمد
عملة في  والنقطة الوسطى والحد االعلى لكلالمجال والتي تحدد الحد االدنى  المعيارية المستمدة من الممارسات العالمية في هذا

 في االقتصاد العالمي.الوزن الترجيحي للعمالت الرئيسية  االحتياطيات، كذلك يتم تحديد
 

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

 ية التالية:الترجيح
 

 الوزن الترجيحي 
 2015  2014 
    

 3.74  12.55 دينار عراقي
 64.60  57.24 دوالر أمريكي

 19.74  20.44 يورو
 3.50  - السحب الخاصة ةوحد
 8.42  9.77 أخرى
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 )تتمة( مخاطر العمالت  30.4.2

 
 قائمة المركز المالي للبنك المركزي العراقي حسب العملةالتالي 

 2015كانون األول  31
  يورو  دوالر امريكي  دينار عراقي

السحب  ةوحد
 الخاصة

 المجموع  أخرى 

 مليون دينار 
 عراقي 

 

 مليون دينار
 عراقي 

 مليون دينار 
 عراقي 

 

مليون دينار 
 عراقي

 

دينار مليون 
 عراقي

 

مليون دينار 
 عراقي

  الموجودات
 

   
 

 
 

 
 

 
 - احتياطي الذهب

 

3.627.247  - 
 

- 
 

- 
 

3.627.247 
 - مركزيةالبنوك النقد وأرصدة لدى 

 

4.229.165  40.770 
 

- 
 

241.730 
 

4.511.665 
 - أرصدة لدى البنوك

 

13.575.685  2 
 

- 
 

2.793.798 
 

16.369.485 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 - االستحقاق
 

20.028.808  14.558.536 
 

- 
 

4.026.565 
 

38.613.909 
 7.500 التجارية بنوكقروض ممنوحة لل

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

7.500 
 8.580.912 مستحقات من وزارة المالية

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

8.580.912 
استثمارات بعمالت أجنبية لدى 

 - صندوق النقد الدولي
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 191.942 ممتلكات ومعدات

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

191.942 
 10.787 موجودات غير ملموسة

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

10.787 
 301.321 الموجودات األخرى

 

23.805  213.710 
 

- 
 

23.432 
 

562.268 
 9.092.462 مجموع الموجودات

 

41.484.710  14.813.018 
 

- 
 

7.085.525 
 

72.475.715 
  

 

   
 

 
 

 
 

 
  المطلوبات وحقوق الملكية

 

   
 

 
 

 
 

 
 38.585.119 المصدر للتداولالنقد 

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

38.585.119 
 1.080.130 سندات الخزينة المصدرة

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

1.080.130 
 20.231.797 ودائع البنوك المحلية

 

4.252.912  258 
 

- 
 

- 
 

24.484.967 
 4.260 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية

 

6.955  - 
 

- 
 

28.584 
 

39.799 
 - الدوليأرصدة صندوق النقد 

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 1.522.751 أرصدة مؤسسات حكومية

 

4.406.358  - 
 

- 
 

- 
 

5.929.109 
 67.438 المطلوبات األخرى

 

52.566  - 
 

- 
 

- 
 

120.004 
 2.236.587 حقوق الملكية

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

2.236.587 
 مجموع المطلوبات وحقوق

 63.728.082 الملكية 
 

8.718.791  258 
 

- 
 

28.584 
 

72.475.715 
  

 

   
 

 
 

 
 

 
 (54.635.620) الصافي

 

32.765.919  14.812.760 
 

- 
 

7.056.941 
 

- 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 مخاطر العمالت )تتمة(  30.4.2

 
  يورو  دوالر امريكي  دينار عراقي 2014كانون األول  31

وحدات السحب 
 الخاصة

 المجموع  أخرى 

 دينارمليون  
 عراقي 

 

 مليون دينار
 عراقي 

 مليون دينار 
 عراقي 

 

 مليون دينار 
 عراقي

 

 مليون دينار 
 عراقي

 

 مليون دينار 
 عراقي

  الموجودات
 

   
 

 
 

 
 

 
 - احتياطي الذهب

 

4.039.626  - 
 

- 
 

- 
 

4.039.626 
 - مركزيةالبنوك النقد وأرصدة لدى 

 

7.804.168  2.551 
 

- 
 

2.232.637 
 

10.039.356 
 757 أرصدة لدى البنوك

 

13.351.915  184.440 
 

- 
 

2.893.397 
 

16.430.509 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
- 

 

27.521.803  15.923.294 
 

- 
 

1.747.513 
 

45.192.610 
 2.455.520 مستحقات من وزارة المالية

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

2.455.520 
لدى  استثمارات بعمالت أجنبية

 - صندوق النقد الدولي
 

-  - 
 

2.854.863 
 

- 
 

2.854.863 
 182.610 ممتلكات ومعدات

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

182.610 
 6.936 موجودات غير ملموسة

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

6.936 
 405.133 الموجودات األخرى

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

405.133 
 3.050.956 مجموع الموجودات

 

52.717.512  16.110.285 
 

2.854.863 
 

6.873.547 
 

81.607.163 
  

 

   
 

 
 

 
 

 
  المطلوبات وحقوق الملكية

 

   
 

 
 

 
 

 
 39.883.686 النقد المصدر للتداول

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

39.883.686 
 853.399 سندات الخزينة المصدرة

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

853.399 
 26.155.270 ودائع البنوك المحلية

 

5.524.481  - 
 

- 
 

- 
 

31.679.751 
 39.909 حكومات وبنوك أجنبيةمستحقات 

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

39.909 
 - أرصدة صندوق النقد الدولي

 

-  - 
 

3.753.163 
 

- 
 

3.753.163 
 1.136.930 أرصدة مؤسسات حكومية

 

866.939  134 
 

- 
 

- 
 

2.004.003 
 127.057 المطلوبات األخرى

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

127.057 
 3.266.195 حقوق الملكية

 

-  - 
 

- 
 

- 
 

3.266.195 
مجموع المطلوبات وحقوق 

 71.462.446 الملكية
 

6.391.420  134 
 

3.753.163 
 

- 
 

81.607.163 
  

 

   
 

 
 

 
 

 
 (68.411.490) الصافي

 

46.326.092  16.110.151 
 

(898.300) 
 

6.873.547 
 

- 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 

 المالية:القيمة العادلة لألدوات   30.4.3
 الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: البنكيستخدم 

 
 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.المستوى األول: 
تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو  المستوى الثاني:

 بشكل غير مباشر من معلومات السوق.
تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من  المستوى الثالث:

 مالحظتها.السوق يمكن 
 

 2015كانون األول  31
 المستوى األول

 

 المستوى الثالث  المستوى الثاني
 

اجمالي القيمة 
  العادلة

اجمالي القيمة 
 الدفترية

ر مليون دينا 
 عراقي

 

ر مليون دينا
 عراقي

ر مليون دينا 
 عراقي

 

 رمليون دينا
 عراقي 

 رمليون دينا 
 عراقي 

  الموجودات
 

   
 

   
 - بنوك مركزيةالنقد وأرصدة لدى 

 

4.511.665  - 
 

4.511.665  4.511.665 
 - أرصدة لدى البنوك

 

16.369.485  - 
 

16.369.485  16.369.485 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 38.577.893 االستحقاق
 

-  - 
 

38.577.893 
 

38.613.909 
 - التجارية بنوكقروض ممنوحة لل

 

7.500  - 
 

7.500  7.500 
 - مستحقات من وزارة المالية

 

8.580.912  - 
 

8.580.912  8.580.912 
 38.577.893 مجموع الموجودات

 

29.469.562  - 
 

68.047.455  68.083.471 
  

 

   
 

   
  المطلوبات

 

   
 

   
 - النقد المصدر للتداول

 

38.585.119  - 
 

38.585.119  38.585.119 
 - سندات الخزينة المصدرة

 

1.080.130  - 
 

1.080.130  1.080.130 
 - ودائع البنوك المحلية

 

24.484.967  - 
 

24.484.967  24.484.967 
 - مستحقات حكومات وبنوك أجنبية

 

39.799  - 
 

39.799  39.799 
 - أرصدة مؤسسات حكومية

 

5.929.109  - 
 

5.929.109  5.929.109 
 - مجموع المطلوبات

 

70.119.124  - 
 

70.119.124  70.119.124 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .30
 :)تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية  30.4.3

 
 2014كانون األول  31

 المستوى األول
 

 المستوى الثالث  المستوى الثاني
 

اجمالي القيمة 
  العادلة

اجمالي القيمة 
 الدفترية

ر مليون دينا 
 عراقي

 

ر مليون دينا
 عراقي

ر مليون دينا 
 عراقي

 

 رمليون دينا
 عراقي 

 رمليون دينا 
 عراقي 

  الموجودات
 

   
 

   
 - مركزيةالبنوك النقد وأرصدة لدى 

 

10.039.356  - 
 

10.039.356  10.039.356 
 - أرصدة لدى البنوك

 

16.430.509  - 
 

16.430.509  16.430.509 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 45.370.737 االستحقاق
 

-  - 
 

45.370.737 
 

45.192.610 
 - مستحقات من وزارة المالية

 

2.455.520  - 
 

2.455.520  2.455.520 
استثمارات بعمالت أجنبية لدى 

 - صندوق النقد الدولي
 

2.854.863  - 
 

2.854.863 
 

2.854.863 
 45.370.737 مجموع الموجودات

 

31.780.248  - 
 

77.150.985  76.972.858 
  

 

   
 

   
  المطلوبات

 

   
 

   
 - النقد المصدر للتداول

 

39.883.686  - 
 

39.883.686  39.883.686 
 - سندات الخزينة المصدرة

 

853.399  - 
 

853.399  853.399 
 - ودائع البنوك المحلية

 

31.679.751  - 
 

31.679.751  31.679.751 
 - مستحقات حكومات وبنوك أجنبية

 

39.909  - 
 

39.909  39.909 
 - أرصدة صندوق النقد الدولي

 

3.753.163  - 
 

3.753.163  3.753.163 
 - أرصدة مؤسسات حكومية

 

2.004.003  - 
 

2.004.003  2.004.003 
 - مجموع المطلوبات

 

78.213.911  - 
 

78.213.911  78.213.911 
 

 وااليراداتالتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات  .31
 

يزاول البنك المركزي أعماله جغرافيًا في سوق واحدة هي العراق، ولكن للبنك المركزي موجودات ومطلوبات في دول أخرى. فيما 
جمالي اإليرادات المحققة في العراق وفي  يلي ملخص إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك المركزي في العراق وفي الدول األخرى وا 

 الدول األخرى:
 

2015  
  العراق  البلدان األجنبية  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي
 اإليرادات 1.166.385  219.784  169.386.1

 إجمالي الموجودات 11.388.900  61.086.815  571.475.72
 إجمالي المطلوبات  70.201.770  37.358  812.239.70
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 الجغرافي للموجودات والمطلوبات وااليرادات )تتمة(التوزيع  .31
 

2014  
  العراق  البلدان األجنبية  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي
 اإليرادات 594.496  977.056  552.571.1
 إجمالي الموجودات 9.003.845  72.603.318  163.607.81
 إجمالي المطلوبات  74.539.823  3.801.145  968.340.78

 
 المعامالت مع جهات ذات عالقة .32

إن البنك المركزي هو مؤسسة حكومية لها معامالت مع بنوك حكومية والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى ضمن أعمالها االعتيادية 
 والمدرجة في الميزانية العمومية وبيان الدخل هي كما يلي:وبأسعار الفائدة والعمولة التجارية. المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
2014  2015  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي
 الموجودات   

 مستحقات من وزارة المالية  2.355.519  2.455.520
 سندات حكومة العراق 6.225.393  -

 حسابات جارية لدى مصارف محلية 8.788  757
 أرصدة لدى بنوك حكومية  5.436  5.959

 مخصص تدني االرصدة  لدى بنوك حكومية (5.436)  (5.959)
    
 المطلوبات   

 إيداعات بنوك محلية حكومية 14.917.119  11.447.033
 مستحقات إلى وزارة المالية 4.390.179  1.034.304
 مستحقات إلى مؤسسات حكومية 1.538.930  940.480
 فرعي السليمانية وأربيل أرصدة -  29.219

    
    

 إيرادات فوائد من وزارة المالية 214.001  130.228
 مصروف فائدة على إيداعات البنوك الحكومية 3.199  18.159

 ايرادات رسوم فوائد من وزارة المالية 4.664  113.119
 مصروفات رسوم وفوائد إلى وزارة المالية 360.754  -
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 حسابات مدارة بالنيابة عن وزارة المالية  .33
يحتفظ البنك المركزي بسجالت المدفوعات و المقبوضات النقدية الخاصة بصندوق التنمية للعراق الذي تم إنشاؤه في أيار سنة 

البنكية لصندوق التنمية للعراق . تدار الحسابات 2003لعام  1483وتم االعتراف به بقرار مجلس األمن الدولي رقم  2003
كانون  31بواسطة البنك المركزي العراقي بالنيابة عن وزارة المالية وتدرج كجزء من السجالت المحاسبية للبنك المركزي. كما في 

 11.823 المالية للبنك المركزي، وقد نتج عن ذلك فرق بمبلغ قوائمتم استبعاد حسابات صندوق التنمية للعراق من ال 2007األول 
بين أرصدة موجودات صندوق التنمية للعراق والتي تزيد على أرصدة المطلوبات المقابلة لها في ينار عراقي لم تتم تسويته مليون د

وقد تم اجراء التدقيق خالل األعوام الالحقة  المالية المرفقة. قوائمسجالت البنك المركزي. تم احتساب مخصص لهذا الفرق في ال
قرر مجلس ادارة البنك   2015خالل سنة  .دوالر أمريكي( 4.622.657)ما يعادل  مليون دينار عراقي 5.390ليصبح الفرق 

 المركزي الغاء هذا الفرق وبالتالي تم الغاء التخصيصات التابعة له من سجالت البنك المركزي.
تم رفع الحصانة على حساب صندوق تنمية العراق وتقرر نقل رصيده الى حساب البنك المركزي العراقي  2014أيار  27بتاريخ 

لدى الفدرال رزرف واتخذت االجراءات لفتح حساب ثاني لدى الفدرال تودع به مبالغ شحنات النفط والمبالغ المسترجعة واالرصدة 
 حساب مقابل جاري لوزارة المالية تقيد فيه المبالغ المودعة في هذا الحساب. وبذات الوقت تم فتح (Iraq 2)المجمدة باسم 

 
 رتباطات والتزامات محتملةا .34

 
هنالك دعاوى قضائية في دول مختلفة ضد البنك المركزي لمطالبته بسداد ديون متقادمة على البنك المركزي والوزارات والمؤسسات 

 (.مليون دينار 1.354.505:  2014) 2015كانون األول  31مليون دينار عراقي كما في  1.326.684الحكومية األخرى بمبلغ 
 قوائمقد تتعلق بعض هذه القضايا بديون قد تمت تسويتها من خالل مشروع تسوية الديون الخارجية للعراق. حتى تاريخ إعداد هذه ال

أو  2015كانون األول  31ا أو سددت أو أعفيت كما في المالية، ال توجد معلومات كافية تتعلق باألرصدة التي تمت تسويته
 األرصدة التي سوف تتم تسويتها أو سدادها بعد نهاية السنة.

المالية للبنك المركزي غير مؤكد، ولم يتمكن  قوائمنظرًا لعدم توفر معلومات كافية، فإن النتيجة النهائية لهذه القضايا وتأثيرها على ال
 .2015كانون األول  31قيمتها أو اثبات مخصص لها كما في  البنك المركزي من احتساب

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

 
 بنود خارج قائمة المركز المالي .35

 
 ن البنك المركزي العراقي لكونه يتولى كافة األمور المصرفية لوزارة المالية والوكيل المالي للحكومة العراقية  كما هو إ

 1.521.200أوراق قبض خارج الميزانية بقيمة  د(، لديه –بند ا  4منصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي )المادة 
صندوق النقد الدولي الى و  البنك الدولي مليون دينار عراقي( التي تمثل دين 1.321.731: 2014مليون دينار عراقي )

 العراق لدعم الموازنة العراقية وبالتالي تكون بتصرف وزارة المالية.
 بكافة حسابات صندوق النقد الدولي لبنك المركزي العراقي الغاء االعتراف ، قرر مجلس ادارة ا2015األول  تشرين 13 بتاريخ

)موجودات ومطلوبات( من سجالته وعلى أن تدار هذه الحسابات خارج الميزانية على أساس أن هذه الحسابات تعود إلى 
مليون دينار عراقي و  2.059.488بلغت  2015األول  كانون 31وزارة المالية. إن أرصدة الموجودات والمطلوبات كما في 

 مليون دينار عراقي على التوالي. 3.526.584


