
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المركزي العراقي البنك
 المالية القوائم

  )مترجمة عن النسخة األصلية باللغة االنجليزية(
  ٢٠٠٩ األول كانون ٣١

 



 

 

 
  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية
  الحكومة العراقية

  
 كما في قائمة المركز الماليوالتي تشمل  ،")البنك(" كزي العراقيللبنك المرالقوائم المالية المرفقة بتدقيق  لقد قمنا

 للسنة حقوق الملكيةالتغيرات في قائمة التدفقات النقدية وقائمة  و الشامل الدخلائمةق و٢٠٠٩ كانون األول ٣١
  .السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرىألهم ذلك التاريخ، وملخص في المنتهية 

  
  القوائم الماليةلية اإلدارة عن ؤمس

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

سياسات ال واختيار وتطبيق ناتجة عن تجاوزات أو أخطاءأخطاء جوهرية، سواء المالية بصورة عادلة وخالية من 
  .الظروففي مثل تلك  المعقولةمحاسبية التقديرات المناسبة وإعداد المحاسبية ال
  

  مسؤلية مدققي الحسابات 
 الى ١ باستثناء الفقرات هاأعمال التدقيق التي قمنا بإن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى 

تتطلب هذه المعايير منا اإللتزام . وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةأعمال التدقيق  مت لقد ت التي تم نقاشها ادناه،٦
 وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم باألخالقيات المهنية ذات العالقة وأن نقوم بتخطيط

  .من أية أخطاء جوهريةالمالية خالية 
 التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم تتطلب أعمال

في  بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية تقديراتنا المهنيةإن اختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد على . المالية
 في االعتبار نظم الرقابة نضعوعند تقييم هذه المخاطر . أخطاء أو جة عن تجاوزاتناتلقوائم المالية، سواء ا

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

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

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

  المتحفظ إبداء الرأيأساس
 كما في  العراقي تتضمن القوائم المالية للبنك المركزي،حول القوائم المالية) ٥(كما هو مبين في اإليضاح  .١

 مليون دينار عراقي ١,٨٨٢,٩٩١ أرصدة قديمة قائمة في بنوك أجنبية بقيمة ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
  مليون دينار١,٨٨٢,٩٩١احتسب لها مخصص تدني بمبلغ  ،)عراقي مليون دينار ١,٨٨٥,٦٠٤: ٢٠٠٨(

باإلضافة إلى ذلك، ).  مليون دينار عراقي١,٨٨٥,٦٠٤: ٢٠٠٨ (٢٠٠٩األول   كانون٣١عراقي كما في 
 بشطب أرصدة في بنوك أجنبية بمبلغ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥قام البنك المركزي خالل عامي 

لحسابات التي تم إثبات مخصصات لها وتلك التي تم شطبها تتضمن إن ا.  مليون دينار عراقي١,٠٧١,٩٤٢
سبق وأن حولت )  مليون دينار عراقي٣٨٩,٩١٦: ٢٠٠٨( مليون دينار عراقي ٣٨٩,٢٥١أرصدة بقيمة 

من بنوك أجنبية معينة إلى حساب صندوق التنمية للعراق حسبما أقتضى قرار مجلس األمن الدولي رقم 
وزارة المالية بتأييد المبالغ التي يمكن استردادها من صندوق التنمية للعراق إلى لم تقم . ٢٠٠٣ لعام ١٤٨٣

 .البنك المركزي العراقي

  بغدادارنست و يونغ 
  حماسبون قانونيون

  ٦٠٠٤صندوق بريد 
   مجهورية العراق–بغداد 
  ) خطوط٤ (٠٠٩٦٤١٥٤٣٩٨٥٩هاتف 
  ٠٠٩٦٤١٥٤٣٩٨٥٩فاكس 



 

 

  
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية

  الحكومة العراقية
 

ج بنود بلغت أرصدة االلتزامات االئتمانية خار ،حول القوائم المالية) ٣١(  كما هو مبين في اإليضاح  .٢
 مليون ١٣٠,٢٥١: ٢٠٠٨( مليون دينار عراقي ٥٢,٩٦٠  للبنك المركزي العراقيالميزانية غير المسددة

 كضامن للمديونية باإلضافة إلى خطابات ضمان  العراقيو التي يظهر فيها البنك المركزي) دينار عراقي
عدم دقة سجالت البنود خارج نظراً ل.  ومؤسسات حكومية أخرى العراقيوكفاالت متعلقة بالبنك المركزي

الميزانية وعدم توفر معلومات كافية لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من صحة وقيمة هذه 
 فإن تأثير هذه البنود خارج الميزانية على القوائم المالية للبنك المركزي ،إضافة إلى ذلك. األرصدة
 .غير مؤكد وال يمكن تحديد قيمته في هذه المرحلةإن وجد،  ،٢٠٠٩ كانون األول ٣١ كما في العراقي

 
أقامت جهات مختلفة دعاوى قانونية في دول  ،حول القوائم المالية) ٣١(  كما هو مبين في اإليضاح  .٣

 ومؤسسات أخرى  العراقي لسداد ديون مستحقة على البنك المركزي العراقيمختلفة ضد البنك المركزي
 مليون دينار ٣,٣٥٥,١٩٧: ٢٠٠٨( مليون دينار عراقي ٢,٦٠٢,٧٩٧تابعة للحكومة العراقية بمبلغ 

  العراقيإن النتيجة النهائية لهذه الدعاوى القانونية وتأثيرها على القوائم المالية للبنك المركزي). عراقي
لم . مؤكدة ولم يتم تقييمها واحتساب مخصص لها غير ،تإن وجد ،٢٠٠٩ كانون األول ٣١كما في 

ونظراً لعدم توفر معلومات كافية لم  ، العراقيدات من المستشارين القانونيين للبنك المركزي أية تأيينستلم
نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من مدى صحة هذه الدعاوى القانونية وتأثيرها على القوائم 

 . إن وجد٢٠٠٩ كانون األول ٣١المالية كما في 
  

تسويات الحسابات الجارية   ولم نتسلم تأييدات القوائم المالية،حول ) ١٣(ضاح   كما هو مبين في االي .٤
نظراً لوجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة . ٢٠٠٩ كانون األول ٣١لبعض البنوك المحلية كما في 

لم نتمكن من توسيع إجراءات تدقيقنا للتأكد من اكتمال وصحة أرصدة بعض الحسابات الجارية  ،الداخلية
 مليون دينار ١,٧٢٤,٢٠٤: ٢٠٠٨( مليون دينار عراقي ٢,٧٦٣,٨١٥لية و البالغة لدى البنوك المح

 بإصدار تعليمات للبنوك المحلية تفرض غرامات على البنوك التي  العراقيقام البنك المركزي). عراقي
 تعتقد إدارة البنك المركزي.  بشكل شهري العراقيال تقوم بتسوية وتأييد أرصدتها مع البنك المركزي

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

    
 كشوفات حسابات األرصدة المستحقة لوزارة المالية والتي تم اإلفصاح  العراقيلم يتسلم البنك المركزي   .٥

: ٢٠٠٨(يون دينار عراقي  مل٩٣٩,٠٦١حول القوائم المالية والبالغة ) ١٦(عنها في اإليضاح 
 كانون ٣١ولذلك لم يتم اجراء أية تسويات لهذه الحسابات كما في )  مليون دينار عراقي١٣,١١٨,٧٠٨

ونظراً لوجود ضعف  ،٢٠٠٩ كانون األول ٣١لم نتسلم تأييدات لهذه األرصدة كما في . ٢٠٠٩األول 
ات تدقيقنا لتأكيد اكتمال وصحة هذه في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لم نتمكن من توسيع إجراء

 .٢٠٠٩ كانون األول ٣١األرصدة كما في 

  



 

 

 
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى وزارة المالية

  الحكومة العراقية
 
  
  

 إلغاء االعتراف  العراقيحول القوائم المالية، قرر البنك المركزي) ١٤(كما هو مبين في اإليضاح    .٦
 حقق البنك المركزي. لمستحقة للحكومات و البنوك األجنبية من سجالتهببعض األرصدة القديمة ا

نتيجة لهذا )  مليون دينار عراقي٦٥٨,٤٣٦: ٢٠٠٨(  مليون دينار عراقي١٠٨ إيراداً بمبلغ العراقي
 يعتقد البنك المركزي. اإللغاء على أن يتم إلغاء المبلغ المتبقي ضمن هذه المستحقات في المستقبل

حتى تاريخ . هذه األرصدة تشكل التزاماً على وزارة المالية ضمن ديون العراق الخارجية بأن العراقي
 . من هذه اإللتزامات العراقيإعداد القوائم المالية، لم تقم وزارة المالية بتأييد إعفاء البنك المركزي

 
ظمة الضبط  وضعف أن العراقي عمل إدارة المخاطر لدى البنك المركزياطارنتيجة لغياب وظيفة و   .٧

والرقابة الداخلية فإن القوائم المالية المرفقة تفتقر إلى بعض اإليضاحات الواجبة وفقاً لمعايير التقارير 
المالية الدولية والمتعلقة بمخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة 

 ).٧(م تطبيق معيار التقارير المالية الدولية والمخاطر األخرى والتي كان من الواجب إيضاحها فيما لو ت
  

 الرأي المتحفظ
  

ري لقناعتنا فيما يتعلق بهذه تحديدها يكون ضرو ربما  والتي، ان وجدت،اثار هذه التسويات، باستثناء في رأينا
 القوائم المالية  إن،٧ اعاله واهمال المعلومات المشار اليها في الفقره ٦ الى ١ايا المشار اليها في الفقرات من القض

 للبنك المركزي النواحي الجوهرية، عن المركز الماليكافة  تعبر بصورة عادلة، من للبنك المركزي العراقي
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً وعن أدائه المالي  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ كما في العراقي

  .لمعايير التقارير المالية الدولية
  
   توضيحيةقرةف
 

حول القوائم المالية، ال يسيطر البنك المركزي العراقي حالياً على األمور اإلدارية ) ١(كما هو مبين في اإليضاح 
حيث أن هذين الفرعين يتبعان تقنياً للبنك المركزي العراقي ويتبعان في كافة ، والمالية لفرعيه في أربيل والسليمانية

باإلضافة إلى ذلك لم يتسلم .  الحكومةتلككردستان ويتم تمويل عملياتهما من قبل   اقليماألمور األخرى لحكومة
 والسليمانيه وليس لديه إطالع على سجالتهما  المالية الخاصة بفرعيه في أربيل القوائم العراقيالبنك المركزي

 إن البنك المركزي. ليمانية وأربيلولذلك فإن القوائم المالية المرفقة ال تتضمن القوائم المالية لفرعي الس المحاسبية،
 القوائم المالية للفرعين وتأثيرهما على القوائم المالية للبنك النسبية  االهمية ليس لديه أية معلومات لتقييمالعراقي

 ٣١إضافة إلى ذلك تتضمن مطلوبات البنك المركزي كما في . ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ كما في  العراقيالمركزي
 مليون دينار عراقي والتي لم يتم ٢٧,١٥٢ السليمانية بمبلغ  حسابات جارية مستحقة لفرع٢٠٠٩كانون األول 

 .سويتها أو تأييدها من قبل الفرعت
  
  

   العراق–بغداد 
 ٢٠١٠ حزيران ٢٠



  البنك المركزي العراقي 
  قائمة المركز المالي

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ كما في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣٢ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

  
اتإيضاح  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨   

    مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

  الموجودات     
  الذهباحتياطي   ٣    ٢٤٣,٩٤١    ١٩١,٤٥٨

  النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية  ٤    ١٨,٠٢٢,١٧١    ٢١,١١٤,٣٤٨
   البنوكأرصدة لدى  ٥    ١٢,٤٤٠,٣٠٩    ٨,٥٠٠,٤٩٢

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقسندات خزينة  ٦    ١٨,٧٤١,٢٦٥    ٢٨,٥٩٣,٨٢٢
   وزارة الماليةأرصدة لدى  ٧    ٣,٩٦٩,٠٩٠    ٣,٩٦٩,٠٩٠
 رات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولياستثما  ٨    ٤,٣٠٧,١٧٤    ٢,٣١٣,٠٥٤

  الممتلكات والمعدات   ٩    ٨٤,٢٩٩    ٣٣,٩٠٤
  موجودات أخرى  ١٠    ١٤٩,٥٧٢    ٤٩,٣٢٠

 مجموع الموجودات   ٥٧,٩٥٧,٨٢١  ٦٤,٧٦٥,٤٨٨
      
  )العجز( حقوق الملكية المطلوبات و     
 المطلوبات      

  المصدر للتداولالنقد ١١    ٢٤,١٦٩,٤٠١    ٢١,٣٠٤,٤١٨
  سندات الخزينة المصدرة  ١٢    ١,١٨٤,٣٥٠    ٢,٢٢٣,٩٣١

 ودائع البنوك المحلية  ١٣    ٢٥,٥٥٣,٤٥١    ٢٦,١٤٧,١٨٤

 أجنبية وبنوك مستحقات حكومات  ١٤    ٢٣٨,٤١٢    ٢٣٨,٧٢٠
   صندوق النقد الدوليأرصدة ١٥    ٣,٨٦٣,٦٨٩    ٢,١٠٩,١٦٤

  حكومية  مؤسسات أرصدة ١٦    ١,٥٠٢,٩١٢    ١٤,٦٤٢,٣٢٦
  مطلوبات أخرى ١٧    ٩٨,٢٣٩    ١١٧,٢٨٩

  مجموع المطلوبات   ٥٦,٦١٠,٤٥٤  ٦٦,٧٨٣,٠٣٢
   )العجز(حقوق الملكية      

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

  احتياطي إعادة تقييم الذهب ١٩   ٢٤٣,٩٢٦    ١٩١,٤٤٣
   )الخسائر المتراكمة(اح المحتجزة األرب ٢٠   ١,٠٠١,٣٤١    )٢,٣١١,٠٨٧(
  )العجز(مجموع حقوق الملكية    ١,٣٤٧,٣٦٧  )٢,٠١٧,٥٤٤(

   )العجز(  وحقوق الملكية المطلوباتمجموع   ٥٧,٩٥٧,٨٢١  ٦٤,٧٦٥,٤٨٨
       

 
  



  البنك المركزي العراقي 
    الشامل الدخلقائمة

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ي للسنة المنتهية ف
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣٢ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
   اتإيضاح  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨

      مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي
  اإليرادات           

   فوائد دائنة  ٢١    ٨٥٩,٤٠٨    ١,٣٠٥,٤٠٠
  فوائد مدينة   ٢٢    )٤١٨,٧٤٣(    )٨٦٤,١٣٢(

  صافي إيرادات الفوائد       ٤٤٠,٦٦٥    ٤٤١,٢٦٨
  العموالتالرسوم وإيرادات صافي   ٢٣    ٤٥٨,٨٣٨    ٦١٥,٠٨٥

  إعادة  تقييم الذهب)خسارة (ربح  ١٩    ٥٢,٤٨٣    )٤٨٥(
  استرداد مخصصات  ٢٤    ١,٢٢٤    ٩٧٧,٥٢٨

   تحويل العمالت األجنبية)خسارة(ربح       ٢,٤٧٤,٠٥٥    )١٢٠,٥٥٦(
  إيرادات أخرى       ١,٧٦٤    ٨,٢٩٢

٣,٤٢٩,٠٢٩    ١,٩٢١,١٣٢        
            
  المصروفات          

  نفقات الموظفين      ٢٠,٠٦٢    ١٨,٩١٥
  استهالكات      ١,٣٦٨    ١,٠٠١

   والعموميةةاإلداري المصاريف      ٤٢,٧٩٦    ٦٣,٩٠٦
٦٤,٢٢٦    ٨٣,٨٢٢        

  إلغاء االعتراف بأرصدة مستحقة لدائنين خارجيين  ١٤    ١٠٨    ٦٥٨,٤٣٦
  لسنةاربح صافي       ٣,٣٦٤,٩١١    ٢,٤٩٥,٧٤٦

 بنود الدخل الشامل األخرى      -    -
 مجموع الدخل الشامل للسنة      ٣,٣٦٤,٩١١    ٢,٤٩٥,٧٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  البنك المركزي العراقي 
  )العجز (حقوق الملكية التغيرات في قائمة

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣٢ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

 
  

 المجمــــوع
  
 

 االرباح المحتجزة
 خســـائر(

  )متـــراكمة

 دة إعااحتياطي
 تقييم الذهب

 
 احتياطي

 عـــام
 

  
 إيضاحات رأس المال

 

  مليـــون
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

  مليـــون
 دينار عراقي

مليـــون  
 دينار عراقي

  مليـــون 
 دينار عراقي

 
 

)٢,٠١٧,٥٤٤(  
 

)٢,٣١١,٠٨٧(   ١٩١,٤٤٣ 
 

١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠ 

 

 

 الثاني كانون ١ في كماالرصيد 
٢٠٠٩ 

٣,٣٦٤,٩١١  ٣,٣٦٤,٩١١ -  - - 
 

 للسنة مجموع الدخل الشامل 

-  
 

)٥٢,٤٨٣(  ٥٢,٤٨٣ 
 

- - 
 

١٩ 
  اعادة تقييم الذهباحتياطي
 للسنة

١,٣٤٧,٣٦٧ 
 

٢٤٣,٩٢٦ ١,٠٠١,٣٤١ 
 

١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠ 

 

 

 ولاأل كانون ٣١الرصيد في 
٢٠٠٩  

)٤,٥١٣,٢٩٠(  
 

)٤,٨٠٧,٣١٨(   ١٩١,٩٢٨ 
 

١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠ 

 

 

 كانون الثاني ١د كما في الرصي
٢٠٠٨ 

٢,٤٩٥,٧٤٦  ٢,٤٩٥,٧٤٦ -  - - 
 

 للسنة مجموع الدخل الشامل 

-  
 

٤٨٥( ٤٨٥( 
 

- - 
 

١٩ 
احتياطي اعادة تقييم الذهب 

 للسنة

)٢,٠١٧,٥٤٤(  
 

)٢,٣١١,٠٨٧(  ١٩١,٤٤٣ 
 

١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠ 

 

 

 كانون األول ٣١الرصيد في 
٢٠٠٨  

  
  
  

 
  
  

  
  



  البنك المركزي العراقي 
  قائمة التدفق النقدي

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهيه في 
 

 م الماليةئ من القوااً جزء٣٢ رقم إلى ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 

  إيضاحات ٢٠٠٩   ٢٠٠٨

   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

 األنشطة التشغلية     
 صافي الربح للسنة   ٣,٣٦٤,٩١١  ٢,٤٩٥,٧٤٦

 :تعديالت     

)٦٥٨,٤٣٦(   )١٠٨(   أثر إلغاء االعتراف بأرصدة دائنين خارجيون ١٤  
 استهالكات   ١,٣٦٨  ١,٠٠١

٥٢,٤٨٣(  ٤٨٥(   احتياطي إعادة تقييم الذهب   
 الودائع المشطوبة في البنوك األجنبية   -  ١٠

)٩٧,٢٦٢(   )٢,٣٤٣(  استرداد مخصصات   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   ٣,٣١١,٣٤٥  ١,٧٤١,٥٤٤
 التغير في الموجودات والمطلوبات     
)٢,٧٨٧,٤٥٢(   )٣,٩٣٧,٤٧٤(  أرصدة لدى البنوك   

)١,٦٣٥,٤٢٦(   )٢٠٠(  أرصدة حكومات وبنوك أجنبية   

 أرصدة لدى وزارة المالية   -  ٧١٩,١١١

)٣٧,٤٢٤(   )١٠٠,٢٥٢(  موجودات أخرى   

)١٧٢,٢٠٥(   )١٩,٠٥٠(  مطلوبات أخرى   

٥٩٣,٧٣٣(  ٧,٥٣٣,٣٩٩(  ودائع البنوك المحلية   

 النقد المصدر للتداول   ٢,٨٦٤,٩٨٣  ٥,٦٧٢,١٩٣

 أرصدة صندوق النقد الدولي   ١,٧٥٤,٥٢٥  ٧,٥٦٩

١٣,١٣٩,٤١٤(  ٦,٨٩٩,٢١٢(  أرصدة مؤسسات حكومية   

٩,٨٥٩,٢٧٠(  ١٧,٩٤٠,٥٢١(   من األنشطة التشغيلية)المستخدم في (صافي التدفق النقدي   

 األنشطة االستثمارية     

)٤,٥٨٩,٣٣٦(  شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   ٩,٨٥٢,٥٥٧  

١,٩٩٤,١٢٠(  ١٣٥,٧١٦(  استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي   

)١٢,٤٨٨(   )٥١,٧٦٣(  شراء ممتلكات ومعدات   

)٤,٤٦٦,١٠٨(   األنشطة االستثمارية)المستخدم في(  منصافي التدفق النقدي   ٧,٨٠٦,٦٧٤  
 األنشطة التمويلية     

)٥٢١,٧٤٤(   )١,٠٣٩,٥٨١(   مصدرةسندات خزينة   

)٥٢١,٧٤٤(   )١,٠٣٩,٥٨١(    األنشطة التمويلية)المستخدم في(صافي التدفق النقدي    
٣,٠٩٢,١٧٧(  ١٢,٩٥٢,٦٦٩(  في النقد وما في حكمة) النقص(صافي الزيادة    

 النقد وما في حكمة في بداية السنة   ٢١,١١٤,٣٤٨  ٨,١٦١,٦٧٩

 في نهاية السنةالنقد وما في حكمة،    ١٨,٠٢٢,١٧١  ٢١,١١٤,٣٤٨
 



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

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

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

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

  
نشطة الرئيسية للبنك المركزي والتي يمارسها لتحقيق وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي تشتمل األ  

  :أهدافه على ما يلي
  

  .بما في ذلك سياسة سعر الصرف ،وضع وتنفيذ سياسة نقدية  - أ 
 الخاصة االرصدة التشغلية باستثناء ،حفظ وإدارة جميع االحتياطيات األجنبية والعراقية الرسمية  -ب 

 .بالحكومة العراقية

 .الذهب الخاصة بالحكومة العراقيةحفظ الذهب وإدارة احتياطيات   -ج 

 .توفير خدمات السيولة للبنوك  -د 
 .إصدار وإدارة العملة العراقية  -ه 

 .إنشاء ومراقبة وتطوير نظم مدفوعات سليمة وفعالة  -و 

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

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

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

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

وليس لدى البنك المركزي .  المالية لفرعي أربيل والسليمانيةقوائم المالية المرفقة ال تتضمن القوائمال
 المالية للبنك المركزي كما في قوائميرهما على ال المالية للفرعين وتأثقوائمأية معلومات لتقييم أهمية ال

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
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 السياسات المحاسبية  .٢
  

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

  
 ،الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالمالية ية بالدينار العراقي الماللقوائميتم عرض ا

 قوائم المالية إلى أقرب مليون دينار عراقي باستثناء ما يشار إليه ضمن القوائم كافة المبالغ في التقريبيتم 
  .المالية

  التغيرات في السياسات المحاسبية

 البنك بأستثناء أن عة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم إتباعها في السنة السابقةإن السياسات المحاسبية المتب
  :قام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية

   معدل– عرض القوائم المالية ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

األخرى في حقوق يفصل هذا المعيار المعدل بين التغيرات في حقوق ملكية حملة األسهم عن التغيرات 
، فيما يتم عرض  فقطتشمل قائمة التغيرات في حقوق الملكية تفاصيل المعامالت مع حملة األسهم. الملكية

اضافة الى ذلك، هذا المعيار يقدم قائمة . جميع التغيرات األخرى في حقوق الملكية في بند واحد منفصل
قام .  في قائمة واحدة او في قائمتين منفصلتينالدخل الشامل التي تبين جميع بنود الدخل والمصروف، اما

 .٢٠٠٩ كانون االول ٣١البنك باعداد قائمة واحد للسنة المنتهية في 

  
 التقيد بالنظم و التعليمات ٢,١,١

  : المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، باستثناء األمور الرئيسية التاليةقوائملقد تم إعداد ال
  

  . المالية لفرعي السليمانية وأربيلقوائملمالية للبنك المركزي العراقي ال تتضمن ال اقوائمإن ال -
 ،ومخاطر العمالت األجنبية ، المالية ال تتضمن بعض اإلفصاحات المتعلقة بمخاطر السيولةقوائمال -

 التي يجب اإلفصاح عنها في  المتعلقة باالدوات الماليةومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر األخرى
ويتطلب هذا المعيار . )٧(معيار التقارير المالية الدولية رقم  المالية حسب متطلبات قوائمال

افصاحات تمكن مستخدم القوائم المالية من تقييم جوهرية األدوات المالية وطبيعة ومدى المخاطر 
 .الناتجة عن هذه األدوات

 
 التقديرات المحاسبية الهامة ٢,٢

 القيام بتقديرات واجتهادات تـؤثر      بنكيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال      ن إعداد القوائم المالية وتطب    إ
كما أن هذه التقديرات     . المحتمل أن تطرأ  في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات         

فيما يلـي   . دلةواالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العا           
  :أهم هذه التقديرات
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  تدني قيمة القروض و السلف ٢,٢,١
ي الحاجة إلى تسجيل مخصص تـدن      وتقدير    المالية قوائمعند اصدار ال   الموجودات المالية يقوم البنك بمراجعة    

ـ مبتقديرات إن هذه ال.   قائمة الدخل بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية    في ة ني
على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد           بشكل رئيسي   

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

مخـصص  باثبات  لهامة بشكل منفرد، يقوم البنك      باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف ا        
روض والسلف غير المتعثرة والتي تكون مخاطر تعثرها أكبر مما كانت عليـه وقـت   ق للالنخفاض القيمةعام  

  .انشائها
  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٢,٣

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

  
   تحويل العملة األجنبية ٢,٣,١

   ،الذي يمثل العملة المستخدمة لتعامالت البنك وإعداد التقاريرالمالية  المالية بالدينار العراقيقوائميتم عرض ال
 

يتم تحويل . يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في وقت إجراء المعامالت
 في ةلنقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار العراقي بأسعار الصرف السائدأرصدة الموجودات والمطلوبات ا

  .الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخلخسائرالرباح وويتم تسجيل األ قائمة المركز الماليتاريخ 
  

  الذهب ٢,٣,٢
 يحتفظ. ٢٠٠٩ول أل كانون ا٣١ سوق لندن للذهب كما في فيغالق إل سعر اأساسالذهب على تم اظهار

  .الستبعادهفي الوقت الحالي ال يوجد نية  األجنبي وحتياطياالدارة إ بالذهب كجزء من البنك المركزي
  

 االفصاح عنيتم .  الدخلقائمةفي بسعر السوق عادة تقييم الذهب إ ناتجة عن أو خسائر رباحأيتم إظهار أية 
  .)العجز(  حقوق الملكية فياتقائمة التغييرضمن  نفصلبند معادة التقييم في إ  الربح المتراكم مناحتياطي

  
  

   األعتراف والقياس–األدوات المالية  ٢,٣,٣
  
  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق §

إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق تكون لها قيم ثابتة أو يمكن تحديدها وتكون 
تدرج هذه االستثمارات . د تتجه نية االدارة إلى االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاقذات تاريخ استحقاق محد

  .ناقصاً مخصص انخفاض القيمة ،بالتكلفة المطفأة باستخدام مبدأ الفائدة الفعلية
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 ية والقروض والسلفيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفاإل §

مدفوعات ثابتة ي موجودات مالية ذات ية والقروض والسلف هيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفإن اإل
غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متاحة للبيع او للمتاجرة و ومحددة ولها تاريخ استحقاق ثابت

ية يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفيتم تقييم اإل. من خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة او موجودات مالية 
 أية مخصصات لتدني القيمة بعد تنزيلطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة والقروض والسلف بالتكلفة الم

 يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند الفوائد الدائنة في قائمة الدخل، كما يتم .المستقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها
  .ئمة الدخلة ضمن قامصروف مخصص الخسائر االئتمانياالعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند 

  

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ٢,٣,٤
 
 الموجودات المالية §

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

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

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

 .للمستلمين

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

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

  البنكمدى تعرضب تقاس للبنك )والتي تأخذ شكل الضمان (إن المشاركة المستمرة. التحكم باألصل
عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون . للتغيرات في قيمة األصل المنقول

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

  
 
 المالية المطلوبات §

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

  .ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل
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    العكسي اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة الشراء٢,٣,٥
 المالية بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ قوائميستمر االعتراف في ال

فائدة المستحقة، للمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن الميزانية تدرج المبالغ المقابلة والتي تتضمن ال. مستقبلي
يتم . ، تعكس جوهرها االقتصادي كقروض للبنك"كتأمينات نقدية على موجدات معارة واتفاقيات إعادة شراء"

االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام 
فيتم إعادة ) بيع أو إعادة رهن(في حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه الموجودات . لفائدة الفعليةطريقة ا

  .تصنيفها في بند مستقل كموجودات مالية مرهونة
  

وبالعكس، الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف 
تدرج المبالغ المدفوعة المتضمنة الفوائد المستحقة المتعلقة بهذه كتأمينات نقدية على و. بها في الميزانية،

يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع ". موجدات مستعارة واتفاقيات إعادة شراء معكوس
  .كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

  
 فاض قيمة الموجودات الماليةانخ ٢,٣,٦

انخفاض  قيمة األصـل   على دليل موضوعي  بتقييم ما إذا كان هناك     قائمة المركز المالي    تاريخ  في البنكيقوم  
تنخفض قيمة األصل المالي او مجموعة األصول المالية إذا كـان هنـاك         . المالي أو مجموعة األصول المالية    

التي وقعت بعـد اإلعتـراف   ) خسارة(لواحد أو أكثر من األحداث   دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة       
أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة           األولي باألصل  ويكون لحدث الخسارة     

المقتـرض او   علـى أن    تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل      .األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية     
  أو إخالل وتقصير في دفع الفائدة أو المبلـغ األصـلي   أو  ، المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة     مجموعة
 انخفاض قابل للقياس    وجود إلى   المعلومات المتوفرة   إشارة   الهيكلة أو    احتمال كبير لإلفالس أو إعادة    مواجهة  

عات المؤجلة أو الظروف االقتـصادية التـي        الدفالزيادة الحادة في    في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل       
 .تعثر السداد يزداد معها احتمال

 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية و قروض و سلف العمالء §

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

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

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

األصـول التـي تـم تقييمهـا      الخاصة بها فـي  القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر إنخفاض القيمة       
  . النخفاض القيمة بشكل مجمع
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خسارة ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفـرق بـين المبلـغ              حدوث  دليل موضوعي على     وجودفي حال   
تي لـم  باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية ال  (المسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة         

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

  .السجالت بطريقة معدل الفائدة الفعلي
  

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

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

  .من المبالغ التي تم التخصيص لها مسبقاً يتم تسجيل عملية االسترداد ضمن قائمة الدخل
إذا كـان   . دة الفعلـي األصـلي    يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائ          

. للقرض سعر فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحالي                
  من خـالل    لألصل المالي المضمون بالرهن    عكس حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة       يتم  

  . عن الرهن مطروحاً منها تكاليف الحصول على الضمان اإلضافي وبيعهيمكن أن تنتجالتدفقات النقدية التي 

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

  ).لضمان اإلضافي ووضع استحقاق الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلةا

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

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

مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو أسعار ( خرى  ذات العالقة من فترة إلى أالمعلومات الحالية المنظورة 
تتم ). الممتلكات أو أسعار السلع أو العوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتها

مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل االختالفات 
  .ديرات الخسائر وتجارب الخسارة الفعليةبين تق

 
 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالموجودات المالية  §

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

يتم تنزيل . أساس الفرق بين قيمة األصل الدفترية و القيمة التقديرية الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
عند زيادة أو انخفاض . تخفيض القيمة الدفترية لألصل في السجالت و يتم تسجيل الخسارة في قائمة الدخل
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في السنوات الالحقة نتيجة ألي سبب يتم تخفيض أو زيادة خسائر القيمة التقديرية لخسائر االنخفاض 
  .االنخفاض وذلك عن طريق تعديل حساب خسائر انخفاض الموجودات المالية

  
  التقاص ٢,٣,٧

 
 قائمة المركز المالييتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية و المطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في 

تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية لالحقوق القانونية الملزمة فقط عندما تتوفر 
  .في نفس الوقتالمطلوبات 

  
  تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف٢,٣,٨

  
 و من الممكن    يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى البنك              

 :، فيما يلي المقاييس المتبعة لإلعتراف باإليراد بشكل معقولقياسها

  
  الفوائد الدائنة و المدينة §

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

  . العمر االفتراضي لألداة الماليةخالل

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

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

نخفاض القيمة، يتم االعتراف بدخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي المالية المشابهة نتيجة لخسارة ا
  .على القيمة المسجلة المعدلة

  
  العموالت الدائنة §

كإيراد على أساس ها بالعموالت الدائنة المتحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة ويتم االعتراف 
   .الزمنية الفترات
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 مهوما في حكالنقد  ٢,٣,٩
 

المركزي  البنكتضمن النقد واألرصدة لدى تل النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة اشهر، ثمي
 ودائع المصارف والمؤسسات المالية التي تستحق بعد تنزيلواألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية 

  . واألرصدة المقيدةأشهرخالل مدة ثالثة 
  
  

 كات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذممتل ٢,٣,١٠
 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني فـي قيمتهـا، ويـتم اسـتهالك                  
عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر          ) باستثناء األراضي (الممتلكات والمعدات   

 :النسب السنوية التاليةاإلنتاجي المتوقع لها باستخدام 

 
 

  سنة٢٠       المباني §

  سنوات٥      وسائط النقل §

 سنوات ٥ إلى ٣من     أثاث ومعدات أخرى §

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

  . قائمة الدخلقيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في
  

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

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

  .او من التخلص منها
  

 انخفاض قيم الموجودات غير المالية ٢,٣,١١
 

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

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتـراف بانخفـاض                 . لالسترداد
  .القيمة القابلة لالسترداد تساويقيمة األصل حتى 
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تم االعتـراف   على أن خسارة انخفاض      ئلدال هناكما إذا كانت    في  يتم تقييم  قائمة المركز المالي  في تاريخ كل    
أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه        موجودةالشهرة لم تعد    أن   باستثناء معينألصل   في السنوات السابقة     بها

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

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

 
 

 المخصصات ٢,٣,١٢
 

وأن  ةث سابق احدأناتج عن    )فعليقانوني أو   ( التزام حالي    ون على البنك  ما يك المخصصات عند ب االعترافيتم  
  .تسديد هذا االلتزام محتمل ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه

 
  حسابات مدارة لصالح الغير ٢,٣,١٣

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

  
  مصدرةلة الالعم ٢,٣,١٤

  
 في العراق بموجب  قانونيةكعملية النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة يةالورق  العملةاتجاهالبنك  يلتزم

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

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

  
   البنوك المحليةحتياطاتاودائع و ٢,٣,١٥

  
  .بعد تنزيل المبالغ المعاد دفعهابالكلفة،  حتياطات البنوك المحليةاودائع وتظهر 

  
  

  األجنبيةوالبنوك حكومات الأرصدة  ٢,٣,١٦
  

ال يمكن ، حيث أنه ها دفع المعاد المبالغبعد تنزيلبالكلفة أجنبية وبنوك  حكومات إلىالمبالغ المستحقة  تظهر
  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١في ة المطفأة كما التكلفب قياسها بطريقة يعتمد عليها

  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
 

١٤ 

 الذهب  احتياطي ٣
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

  احتياطي الذهب في خزينة البنك المركزي ١٧٧,٤٧٧  ١٣٩,٢٩٤
 احتياطي الذهب لدى بنك التسويات الدولي ٦٦,١٣٢  ٥١,٩٠٤

 مسكوكات ذهبية في خزينة  البنك المركزي  ٣٣٢  ٢٦٠

٢٤٣,٩٤١ ١٩١,٤٥٨  

 
  البنوك المركزية لدىرصدة أنقد و ٤

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 الصندوقنقد في  ١,٩١١,٧٣٦  ٣,٨١٨,١١١
 حساب جاري لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك  ٢٥٧  ٣٢٤

 رالي في نيويورك لدى بنك االحتياطي الفدلليلة واحدةودائع  ٨,٣٣٠,١٦٤  ٦,١٠١,٩٣٤

  المركزياالمارات العربية المتحدة حساب جاري لدى بنك   ٤٤٢,٣٧١    ٦,٢٩٢,٩٣١
  فرنساحساب جاري لدى بنك   ٢,٣٣١   ٧,١٢٧

  فرنسا لدى بنك ودائعحساب   ٤,٦٨٦,٤١٥    ٤,٨٩٣,٩٢١
  حساب جاري لدى بنك ايطاليا  ٣٢٧    -
  انكلتراحساب ودائع لدى بنك   ٢,٦٤٨,٥٧٠    -

١٨,٠٢٢,١٧١    ٢١,١١٤,٣٤٨    
 
 أرصدة لدى البنوك ٥

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

 مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أرصدة لدى بنوك محلية ١٠,٤٢٧  ١٢,١٥٧

  بنوك أجنبية لدىحسابات جارية  ٧٩,٠٦٦ ٧٨,٨٩٩

  لدى بنوك اجنبيةألجلودائع  ١٢,٣٥٩,٢٤٣ ٨,٤١٧,٥٩٣

  لدى بنوك أجنبيةادمةمتقودائع مجمدة  ١,٨٨٢,٩٩١ ١,٨٨٥,٦٠٤

١٤,٣٣١,٧٢٧  ١٠,٣٩٤,٢٥٣  

 لدى بنوك محلية   االرصدةمخصص تدني  )٨,٤٢٧(  )٨,١٥٧(

 جنبية أبنوك  لدى االرصدةمخصص خسائر تدني  )١,٨٨٢,٩٩١( )١,٨٨٥,٦٠٤(

١٢,٤٤٠,٣٠٩ ٨,٥٠٠,٤٩٢  
  
  
 والذي يلزم جميع الدول األعضاء التي يوجد ٢٠٠٣ لسنة ١٤٨٣أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم  

لديها أموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد االقتصادية الخاصة بالحكومة العراقية السابقة أو 



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
 

١٥ 

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

  .ري أو تحكيميموضوعاً لرهن أو حكم قضائي أو إدا
  

 من وزارة المالية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ٢٠٠٥ تشرين الثاني ٢٢ بتاريخ طلب مجلس الوزراء العراقي
إلعادة جميع أرصدة البنك المركزي لدى البنوك األجنبية التي تم تحويلها إلى صندوق التنمية للعراق بموجب 

 المالية لم تقم وزارة المالية بتأييد قوائم إصدار الحتى تاريخ. ٢٠٠٣ لسنة ١٤٨٣قرار مجلس األمن الدولي 
مليون دينار  ٣٨٩,٢٥١المبالغ التي قد يتم إعادتها من صندوق التنمية للعراق إلى البنك المركزي والبالغة 

 مليون ٣٣٣ ما يعادل  مليون دينار عراقي٣٨٩,٩١٦: ٢٠٠٨. ( مليون دوالر أمريكي٣٣٣ ما يعادل عراقي
  ).دوالر أمريكي

  
نتيجة لعدم توفر المعلومات الكافية لم يقم البنك المركزي بإعداد كشوفات التسوية الخاصة ببعض الودائع 

  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١المجمدة والمتقادمة لدى البنوك األجنبية كما في 
  
   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات ٦

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك   
 القيمة االسمية  ٣,٣٩٣,٠٠٠  ٢٧,٢١١,٤٩٦

 خصم غير مطفأ )٦٤٦(  )٤٨,٣٩٠(

٣,٣٩٢,٣٥٤  ٢٧,١٦٣,١٠٦   
     

  حواالت وسندات– فرنسابنك  ٨,٦٠٣,٤٩٣  ١,٤٣٠,٧١٦
      
   سندات- بنك ايطاليا ٦,٧٤٥,٤١٨   -

١٨,٧٤١,٢٦٥ ٢٨,٥٩٣,٨٢٢  
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١٦ 

 وزارة الماليةمن مستحقات  ٧
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 أرصدة لدى وزارة المالية  ٣,٩٥٥,٥١٩ ٣,٩٥٥,٥١٩
 مستحقة  فوائد ١٣,٥٧١  ١٣,٥٧١

٣,٩٦٩,٠٩٠ ٣,٩٦٩,٠٩٠  

  
 لسداد رصيد ٢٠٠٦باط  ش٢١تم توقيع اتفاقية إعادة جدولة بين البنك المركزي ووزارة المالية بتاريخ 

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

  .٢٠٠٦ آذار ٣١٪ على الرصيد القائم استحق القسط األول بتاريخ ٥مقدارها 
  

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

  
التي  عراقي الى البنك المركزي العراقي  مليون دينار٧١٩,١٨٥وزارة المالية لم تسدد قيمة االقساط البالغة 

، اتفق البنك المركزي ٢٠٠٩ كانون االول ٢٤ في .٢٠٠٩ والتي يجب دفعها خالل عام ٢٠٠٨تخص سنة 
يتم سداد .  مليون دينار عراقي٣,٩٥٥,٥٩١العراقي و وزارة المالية على اعادة جدولة الرصيد المتبقي البالغ 

 مليون دينار عراقي يستحق القسط االول بتاريخ ١٠٠,٠٠٠متساوية بقيمة المبلغ على شكل اقساط ربع سنوية 
  .٢٠١١اذار 

  
  صندوق النقد الدوليلدى األجنبية بالعمالتستثمارات الا ٨

٢٠٠٩   ٢٠٠٨  
مليون دينار 

 عراقي
حقوق السحب  

 الخاصة
مليون دينار  

حقوق السحب   عراقي
 الخاصة

 

١,١٨٨,٤٠٠,٠٠٠  ٢,١٧٩,٧٦٠   ١,١٨٨,٤٠٠,٠٠٠  ٢,١٤٥,٢٩٥ 
راك لدى ـحصة اإلشت

  صندوق النقد الدولي 

١,١٥٩,٨٦١,١٨٨  ٢,١٢٧,٤١٤   ٩٢,٩٣١,٤٤٢  ١٦٧,٧٥٩ 
ة حقوق السـحب الخاص

  صندوق النقد الدولي لدى
٢,٣٤٨,٢٦١,١٨٨  ٤,٣٠٧,١٧٤   ١,٢٨١,٣٣١,٤٤٢  ٢,٣١٣,٠٥٤  
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١٧ 

 والمعدات الممتلكات ٩
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

ليون دينار عراقيم مليون دينار عراقي   

 أراضي  ٧٤,١٥٩  ٢٠,٤٩٤
 مباني  ٢,٤٦١  ٤٥٨

 أثاث ومعدات ٦,١٠١  ٤,٠٠٩
 وسائل نقل ٣,٩٢٢  ١,٢٨٠

 كلفة الممتلكات والمعدات ٨٦,٦٤٣  ٢٦,٢٤١
 االستهالك المتراكم  )٣,٦٠٠(  )٢,٢٣٢(

 مشروع تحت التنفيذ ١,٢٥٦  ٩,٨٩٥

 صافي القيمة الدفترية ٨٤,٢٩٩  ٣٣,٩٠٤
  
 

  االخرىالموجودات ١٠
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  ٢٤٥,٥٥٢  ١٤٢,٧١٠
 حسابات معلقة  ٤,٢٧٥  ٤,١٣٧
 قروض الموظفين  ٩٤٢  ٢,٦٦٩

 أخرى  ٢٦١  ٢٨٠

٢٥١,٠٣٠  ١٤٩,٧٩٦  

 مخصص تدني  )١٠١,٤٥٨(  )١٠٠,٤٧٦(

١٤٩,٥٧٢ ٤٩,٣٢٠  

  
  :دني للموجودات األخرى التاليةقام البنك المركزي العراقي بتسجيل مخصص ت، ٢٠٠٩ عامخالل 

  

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 فوائد مستحقة  ٩٧,١٨٣  ٩٦,٣٣٩
 حسابات معلقة  ٤,٢٧٥  ٤,١٣٧

١٠١,٤٥٨ ١٠٠,٤٧٦  

  
  
  
  
  
  



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية
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١٨ 

   النقد المصدر للتداول ١١
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

ار عراقيمليون دين   مليون دينار عراقي 

 مسكوكات المعدنية  -  ٥,٣٧١
 العملة الورقية  ٢٤,١٦٩,٤٠١  ٢١,٢٩٩,٠٤٧

٢٤,١٦٩,٤٠١ ٢١,٣٠٤,٤١٨  

  
   الخزينة المصدرةسندات ١٢

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

  ٢,٣١٥,٧٨٠    ١,٢٠٠,٠٦٠  القيمة االسمية
  )٩١,٨٤٩(    )١٥,٧١٠(  خصم غير مطفأ

  ٢,٢٢٣,٩٣١    ١,١٨٤,٣٥٠  
 

سعر : ٢٠٠٨ (٪٧٪ و ٥ بسعر فائدة يتراوح ما بين د للبنوك المحلية من خالل المزايتم بيع سندات الخزينة
  . وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي%)١٦و % ٧الفائدة يتراوح ما بين 

  
  باصدار٢٠٠٩قام البنك المركزي خالل عام .  ستة أشهرتبلغ  أصليةاستحقاقبفترات يتم إصدار سندات الخزينة 

  . مليون دينار عراقي٢,٤٠٠,١٥٠ بمبلغسندات خزينة 
   

  .السوقفي سيولة هو التحكم بالإن الغرض من إصدار سندات الخزينة 
  

  ودائع البنوك المحلية ١٣
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 حسابات جارية ٢٢,٧٢٧,٢٧٠  ٢٣,٣٥٢,٧٤٤

 ودائع ألجل  ٢,٨٠٢,٥٥٠  ٢,٧٧٠,٨٠٩
 أخرى  ٢٣,٦٣١  ٢٣,٦٣١

٢٥,٥٥٣,٤٥١ ٢٦,١٤٧,١٨٤  
  
 

 يجب على جميع البنوك العاملة في العراق االحتفاظ باحتياطي قانوني لدى ،وفقاً لتعليمات البنك المركزي
في عام  (ر العراقي والعمالت األجنبية٪ من مجموع ودائع العمالء لديها بالدينا٢٥البنك المركزي يعادل 

. )دينار العراقي والعمالت األجنبيةمن ودائع العمالء بال% ٧٥البنوك الحكومية يجب أن تحتفظ بقيمة ، ٢٠٠٨
 ٩,٤١٦,٧٦١تتضمن الحسابات الجارية للبنوك المحلية لدى البنك المركزي رصيداً لالحتياطي القانوني بمبلغ 



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
 

١٩ 

ال ).  مليون دينار عراقي١٩,٩٩٣,٨٠١: ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ كانون األول ٣١ي مليون دينار عراقي كما ف
  .تستحق على حسابات االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي أية فوائد

 بالدوالر أرصدة ٢٠٠٩ كانون االول ٣١ كما في  للبنوك المحلية القانونيةاتحتياطيالوادائع والرصيد يتضمن 
: ٢٠٠٨ () مليون دينار عراقي١,٥٦٦,٩٣٤يعادل  ما(دوالر أمريكي  ١,٣٣٩,٢٥٩,٤٦٤بمبلغ ميركي ألا

  .) مليون دينار عراقي١,٨٠٥,٤٦٤يعادل  دوالر أمريكي، ما ١,٥٤٣,١٣١,٧٢٢
  

 أرصدة حكومات وبنوك أجنبية ١٤
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

   
 *سسات الماليةأرصدة الحكومات األجنبية والمؤ ١٥٣,٤٥٧  ١٥٣,٧١٩

 حسابات جارية مدينة ٨٢,١٤٨ ٨٢,١٩٠
 أخرى ٢,٨٠٧  ٢,٨١١

٢٣٨,٤١٢ ٢٣٨,٧٢٠  

 
قرر البنك المركزي إلغاء االعتراف ببعض األرصدة القديمة المستحقة ، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خالل * 

 ن دينار عراقيمليو ١٠٨ حقق البنك المركزي إيراداً بمبلغ. للحكومات و البنوك األجنبية من سجالته
 نتيجة لهذا اإللغاء على أن يتم إلغاء المبلغ المتبقي لهذه المستحقات ) مليون دينار عراقي٦٥٨,٤٣٦ :٢٠٠٨(

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

  .اإللتزامات
 

 مستحقات صندوق النقد الدولي ١٥
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 مليون دينار عراقي
حقوق السحب  

 الخاصة
حقوق السحب   مليون دينار عراقي 

 الخاصة
 

١,١٣٤,٤٩٥,٥٠٨  ٢,٠٨٠,٨٨٨  ٦٨,٤٦٣,٨٠٠  ١٢٣,٥٩١ 
 تخصيصات حقوق السحب

  الخاصة
 ضمانات صندوق النقد الدولي ١,٠١٤,٣٢٩,٠٠٠  ١,٧٧٧,٥٧٢  ١,٠١٤,٣٢٩,٠٠٠  ١,٩٧٩,٧٥٠

 :العملة المحتفظ بها     

٢,٩٧١,٠٠٠  ٥,٢٠٧   ٢,٩٧١,٠٠٠  ٥,٧٩٩ 

حساب صندوق النقد الدولي رقم 
ويشمل تعديالت تقييم العملة) ١(  

١٢,٥٨٠  ٢٢   ١٢,٥٨٠  ٢٤ 

حساب صندوق النقد الدولي رقم 
ويشمل تعديالت تقييم العملة) ٢(  

٢,١٥١,٨٠٨,٠٨٨  ٣,٨٦٣,٦٨٩  ١,٠٨٥,٧٧٦,٣٨٠  ٢,١٠٩,١٦٤  

  



  البنك المركزي العراقي 
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  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
 

٢٠ 

 تخصيصات جمهورية حقوق سحب خاصةوحدة  ١,١٣٤,٤٩٥,٥٠٨تمثل حقوق السحب الخاصة والبالغة 
يتم توزيع حقوق السحب الخاصة بناء على مساهمة الدول األعضاء في . العراق لدى صندوق النقد الدولي

 . في تاريخ التوزيعصندوق النقد الدوليلدائرة حقوق السحب الخاصة التابعة 
  

    أرصدة مؤسسات حكومية ١٦
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 أرصدة وزارة المالية ٩٣٩,٠٦١  ١٣,١١٨,٧٠٨

 أرصدة مؤسسات حكومية أخرى ٢٧٦,٩٥٥  ٣٧١,٣٥٢
 عي السليمانية وأربيل أرصدة فر ٢٣٢,٦٥٨  ١,٠٩٦,٠٦١

 قرض من بنك حكومي محلي  -  ١,٨٧٥
 أخرى  ٥٤,٢٣٨  ٥٤,٣٣٠

١,٥٠٢,٩١٢ ١٤,٦٤٢,٣٢٦  

  
 كانون ٣١ السليمانية كما في لمستحقة لوزارة المالية وفرعلم يستلم البنك المركزي كشف حساب األرصدة ا

 كانون األول ٣١ويات لهذه الحسابات كما في لم يقم البنك المركزي بإجراء تسوبناء على ذلك . ٢٠٠٩األول 
٢٠٠٩.  

  
 مطلوبات أخرى  ١٧

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 فوائد مستحقة غير مدفوعة  ٣٥,٩٣٥  ٤٣,٦٨٦
  ذمم دائنة  ١,٨٦٤    ١,٧٤٦
 أرصدة الحسابات المتبادلة مع الفروع  )٩,٩٣٨(  ٦,٠٢٠

 *لمعلقةاألرصدة ا ٤٦,٧٢١  ٤٩,٠٠٤
 مخصصات متنوعة  ٩,٩٢٦  ١٠,٠٢٦

  عملة معدنية مسحوبة من التداول  ٥,٣٧١   -
 أخرى  ٨,٣٦٠  ٦,٨٠٧

٩٨,٢٣٩ ١١٧,٢٨٩  

 
لم يتم تحديد أثر . ٢٠٠٩ كانون األول ٣١تمثل الحسابات المعلقة أرصدة مطلوبات لم تتم تسويتها كما في * 

  . ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ا في  المالية كمقوائمتسوية هذه األرصدة على ال
  

 رأس المال  ١٨
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٢١ 

، يتكون رأس المال المصرح به للبنك المركزي ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٥وفقاً للمادة 
٪ من أسهم البنك ١٠٠ مليون دينار عراقي يدفع بالكامل من قبل جمهورية العراق مقابل ١٠٠,٠٠٠

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

  
 اتحتياطياال ١٩

 يجب على البنك المركزي االحتفاظ باحتياطي ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٥وفقاً للمادة 
  .ى التي تتطلبها معايير التقارير المالية الدوليةعام واحتياطي لألرباح غير المتحققة واالحتياطيات األخر

  

  :يمثل هذا المبلغ ما يلي.  مليون دينار عراقي٢٤٣,٩٢٦بلغ احتياطي إعادة تقييم الذهب 
  
 

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

   
 احتياطي إعادة تقييم الذهب في بداية السنة ١٩١,٤٤٣  ١٩١,٩٢٨

 ربح إعادة تقييم الذهب للسنة  ٥٢,٤٨٣  )٤٨٥(

 احتياطي إعادة تقييم الذهب في نهاية السنة ٢٤٣,٩٢٦  ١٩١,٤٤٣

  
 )الخسائر المتراكمة(االرباح المحتجزة  ٢٠

، فإن صافي الخسارة التشغيلية يتم قيده على ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٦وفقاً للمادة 
 لم ،٢٠٠٨خالل عام . يستنفذ ومن ثم يتم استخدام رأس المالي لتغطية الخسارةحساب االحتياطي العام حتى 

 إن .لتحميل الخسائر المتراكمة الى االحتياطي العام وراس الماليصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً 
  .رصيدي االحتياطي العام و رأس المال ال يكفيان لتغطية رصيد الخسائر المتراكمة

  
 في حال اظهرت القوائم المالية المدققة للبنك ،٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٩ وفقاً للمادة

 البنك المركزي عن قيمة الموجودات يقوم مجلس اإلدارة  وراس مالزيادة قيمة مطلوباتالمركزي العراقي 
تشاور مع وزير المالية إذا قرر مجلس اإلدارة وبال. بتقييم الوضع واصدار تقرير حول أسباب وقيمة العجز

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

 اذار ١٥ في .كزي بالمبلغ المطلوب وخالل الفترة المطلوبةالعراق الموافقة على زيادة رأس مال البنك المر
 ارسل البنك المركزي العراقي رسالة الى وزارة المالية يطلب فيها من الوزارة تغطية العجز الحاصل ٢٠١٠
   . ٢٠٠٨خالل 

صافي دخل البنك المركزي العراقي غطى الخسائر المتراكمة، وراس المال كما ، ٢٠٠٩ومع ذلك، خالل عام 
  . مليون دينار عراقي١,٣٤٧,٣٦٧ مبلغ ٢٠٠٩ كانون االول ٣١في 
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٢٢ 

 دائنة وائدف ٢١
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 والسندات الخزينة حواالت ٣٦٤,٣٩٥  ٦٩٧,٠٦٦
 البنوك  األرصدة لدى ٢٨٧,٩٦٢  ٢٩١,٥٣٩
 أرصدة لدى وزارة المالية  ١٩٧,٧٧٦  ٢٢٠,٧٨٠

 الودائع لليلة واحدة ٥,٥٥٢  ٨٢,٠٢٠

 أخرى  ٣,٧٢٣  ١٣,٩٩٥

٨٥٩,٤٠٨ ١,٣٠٥,٤٠٠  

  
 فوائد مدينة ٢٢

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ودائع ألجل للبنوك المحلية  ٢٥٧,٤١٩  ٤٦٥,٧٥٢
  سندات الخزينة المصدرة ١٥٨,٢٥٤  ٣٨٨,٣٠٣

 أخرى  ٣,٠٧٠  ١٠,٠٧٧

٤١٨,٧٤٣ ٨٦٤,١٣٢  

  
 إيرادات الرسوم والعموالت صافي  ٢٣

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ايرادات عموالت ورسوم  ٤٦٠,٥٧٢ ٦١٥,٠٨٥

  مصروفات عموالت ورسوم )١,٧٣٤(  -
٤٥٨,٨٣٨ ٦١٥,٠٨٥  

  
 عن أوامر ناتجةدينار عراقي  مليون ٢٩٨,٣٥٠ عموالت بقيمة ٢٠٠٩تتضمن إيرادات العموالت لعام 

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

  .  قيلتحويل المبلغ المطلوب إلى الدينار العراالمستخدم سعر الصرف 
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٢٣ 

 استرداد مخصصات ٢٤
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 *استرداد مخصص من وزارة المالية -  )٨٧١,٦١٤(
  أخرى  )١,٢٢٤(   )١٠٥,٩١٤(
)١,٢٢٤( )٩٧٧,٥٢٨(  

   

  
 بالخسارة  مليون دينار عراقي من وزارة المالية يتعلق٨٧١,٦١٤يمثل هذا المبلغ مخصص مسترد بمبلغ * 

  . العراقية الجديدة نتيجة سحب العملة العراقية القديمة من التداول واصدار العملة٢٠٠٤الحاصلة عام 
  

 الضرائب  ٢٥
 فإن البنك المركزي معفى من الضريبة على ٢٠٠٤ من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٤٤وفقاً للمادة 

  .األخرىالدخل أو األرباح وبعض الضرائب والرسوم الجمركية 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٦
  :إن القيم العادلة لألدوات المالية في الميزانية العمومية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية باستثناء ما يلي

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

 .ومات الكافيةلعدم توفر المعل
  

 بنود خارج الميزانيةوالمطلوبات و الموجوداتفي تركز المخاطر االئتمان و ٢٧
  

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

تقييم  والتعرض للمخاطرمدى م تقيي والمخاطركافة عمل مستقل إلعداد التقارير ومراقبة والسيطرة على 
 التركزات والمحددات المالية األخرى باإلضافة إلى القيام باختبارات الحساسية وخطط مراقبة وفرض واألداء

  .الطوارئ
    

 مخاطر االئتمان ٢٧,٢
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه 

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

  .ل رسميال يقوم البنك بتقييم مخاطر اإلئتمان بشك.  الماليةقوائمحول ال) ٣٥(
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٢٤ 

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

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

  

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

لبنوك ا من الودائع النقدية واحتياطيات ٪٨٧تمثل الودائع و االحتياطيات النقدية للبنوك المحلية الحكومية  •
  )٪٨٧: ٢٠٠٨ ( ٢٠٠٩ كانون األول ٣١المحلية كما في 

  

 دون األخذ باالعتبار أية ضمانات أو تحسينات  وفق الجدول التاليهيالقصوى  التعرضات اإلئتمانية إن
  :تمانية أخرىائ
 الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  

     
 ١٧,٢٩٦,٢٣٧  ١٦,١١٠,٤٣٥  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٨,٥٠٠,٤٩٢  ١٢,٤٤٠,٣٠٩  البنوكأرصدة لدى 
 ٢٨,٥٩٣,٨٢٢  ١٨,٧٤١,٢٦٥   سندات خزينة

 ٣,٩٦٩,٠٩٠  ٣,٩٦٩,٠٩٠   لدى وزارة الماليةأرصدة
 ٢,٣١٣,٠٥٤  ٤,٣٠٧,١٧٤  استثمارات العمالت األجنبية لدى صندوق النقد الدولي

 ٤٩,٣٢٠  ١٤٩,٥٧٢  موجودات أخرى
 ٦٠,٧٢٢,٠١٥  ٥٥,٧١٧,٨٤٥  المجموع     

 ١٣٠,٢٥١  ٥٢,٩٦٠  التعهدات
 ١٣٠,٢٥١  ٥٢,٩٦٠  المجموع     
 ٦٠,٨٥٢,٢٦٦  ٥٥,٧٧٠,٨٠٥   المخاطر االئتمانيةإجمالي     
     
  

إن التعرض األقصى للمخاطر بالنسبة للبنك المركزي العراقي يتمثل بمبالغ الميزانية والتعهدات الموضحة في 
  .  حول القوائم المالية) ٣١( اإليضاح

   
ذا وجدت، ال يمكن تحديدها أو ، إااللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ إن ٢٠٠٩ كانون األول ٣١كما في 

  .حول القوائم المالية) ٣١(اإليضاح قياسها بسبب عدم توفر المعلومات الكافية كما هو موضح في 
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٢٥ 

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

٢٠٠٩   

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

 العراق ٦,١٤٦,١٣٦  ٥٢,٤٣٦,٠٣٧  -

 دول أخرى  ٥١,٨١١,٦٨٥  ٤,١٧٤,٤١٧   ٥٢,٩٦٠

٥٧,٩٥٧,٨٢١  ٥٦,٦١٠,٤٥٤  ٥٢,٩٦٠  

  
٢٠٠٨  

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

 العراق ٧,٩٦٧,٦٠٨  ٦٤,٣٤٠,٠٧٥  -

 دول أخرى  ٥٦,٧٩٧,٨٨٠  ٢,٤٤٢,٩٥٧   ١٣٠,٢٥١

٦٤,٧٦٥,٤٨٨  ٦٦,٧٨٣,٠٣٢  ١٣٠,٢٥١  

  
  السوق مخاطر ٢٧,٣

لم يحدد البنك المركزي حدوداً . تنتج مخاطر السوق من التغير في أسعار الفائدة ، أسعار صرف العمالت
  .ولهالقيمة المخاطر التي يمكن قب

  
 مخاطر أسعار الفائدة ٢٧,٤

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

 إن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في إعادة تسعير .مبالغ الموجودات والمطلوبات 
لم يقم البنك المركزي بتحديد مستويات لمخاطر أسعار الفائدة ولم يحدد قيمة . فوائد الموجودات والمطلوبات
عر  سبتخفيض ٢٠٠٩قام البنك المركزي خالل عام . ٢٠٠٩ كانون األول ٣١فجوات أسعار الفائدة كما في 

كان : ٢٠٠٨ ( يوم٧  لإليداع لمدة%٥فائدة الودائع ألجل، بحيث تتراوح أسعار الفائدة على الودائع ألجل 
  .) يوم على التوالي٣٠ يوم و١٤ يوم و ٧لودائع % ١٥و % ١٤و % ١٣معدل الفائدة 
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٢٦ 

 أقل من شهر واحد   أشهر٣شهر إلى من    أشهر٦ أشهر إلى ٣من    أشهر إلى سنة٦من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع
  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي   مليون دينار عراقي

  الموجودات             
  احتياطي الذهب  -    -    -    -    -   ٢٤٣,٩٤١  ٢٤٣,٩٤١

  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  ١٦,١١٠,٤٣٥    -    -    -    -   ١,٩١١,٧٣٦  ١٨,٠٢٢,١٧١
  أرصدة لدى البنوك  -    ١٢,٤٣٨,٣٠٩    -    -    -   ٢,٠٠٠  ١٢,٤٤٠,٣٠٩
  سندات الخزينة  -    ١٩٧,٠٩٤    ٣,٢٦٧,٩٣٠    ١,٦٩١,٧٥٦    ١٣,٥٨٤,٤٨٥   -  ١٨,٧٤١,٢٦٥

  أرصدة لدى وزارة المالية  -    -    -    -    ٣,٩٥٥,٥١٩   ١٣,٥٧١  ٣,٩٦٩,٠٩٠
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -    ٢,٤٤١,٢٤٥    -    -    -   ١,٨٦٥,٩٢٩  ٤,٣٠٧,١٧٤

  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    -   ٨٤,٢٩٩  ٨٤,٢٩٩
  موجودات أخرى  -    -    -    -    -   ١٤٩,٥٧٢  ١٤٩,٥٧٢

 الموجوداتمجموع  ١٦,١١٠,٤٣٥  ١٥,٠٧٦,٦٤٨  ٣,٢٦٧,٩٣٠  ١,٦٩١,٧٥٦  ١٧,٥٤٠,٠٠٤  ٤,٢٧١,٠٤٨  ٥٧,٩٥٧,٨٢١
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -   -    -    -    -   ٢٤,١٦٩,٤٠١  ٢٤,١٦٩,٤٠١

  سندات الخزينة المصدرة  -    -    ١,١٨٤,٣٥٠    -    -   -  ١,١٨٤,٣٥٠
 ودائع البنوك المحلية  ٢,٨٠٢,٥٥٠   -    -    -    -   ٢٢,٧٥٠,٩٠١  ٢٥,٥٥٣,٤٥١

  حكومات وبنوك أجنبيةمستحقات -   -    -    -    -   ٢٣٨,٤١٢  ٢٣٨,٤١٢

  أرصدة صندوق النقد الدولي -   ٢,٠٨٠,٨٨٨    -    -    -   ١,٧٨٢,٨٠١  ٣,٨٦٣,٦٨٩
   حكومية مؤسساتأرصدة  -   -    -    -    -   ١,٥٠٢,٩١٢  ١,٥٠٢,٩١٢

  مطلوبات أخرى -   -    -    -    -   ٩٨,٢٣٩  ٩٨,٢٣٩
  مجموع المطلوبات ٢,٨٠٢,٥٥٠  ٢,٠٨٠,٨٨٨  ١,١٨٤,٣٥٠  -  -  ٥٠,٥٤٢,٦٦٦  ٥٦,٦١٠,٤٥٤

  حقوق الملكية  -  -  -  -  -  ١,٣٤٧,٣٦٧  ١,٣٤٧,٣٦٧
  حقوق الملكية  المطلوبات ومجموع ٢,٨٠٢,٥٥٠   ٢,٠٨٠,٨٨٨    ١,١٨٤,٣٥٠    -    -   ٥١,٨٩٠,٠٣٣  ٥٧,٩٥٧,٨٢١

  قائمة المركز الماليفرق حساسية عناصر  ١٣,٣٠٧,٨٨٥   ١٢,٩٩٥,٧٦٠    ٢,٠٨٣,٥٨٠    ١,٦٩١,٧٥٦    ١٧,٥٤٠,٠٠٤   )٤٧,٦١٨,٩٨٥(  -
  فرق الحساسية التراكمي ١٣,٣٠٧,٨٨٥   ٢٦,٣٠٣,٦٤٥    ٢٨,٣٨٧,٢٢٥    ٣٠,٠٧٨,٩٨١    ٤٧,٦١٨,٩٨٥   -  -
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٢٧ 

    : هي كما يلي٨٢٠٠ كانون األول ٣١إن فجوة أسعار الفوائد للسنة المنتهية في 
 أقل من شهر واحد   أشهر٣ إلىمن شهر    أشهر٦ إلى أشهر ٣من    سنةإلى أشهر ٦من   أكثر من سنة  بنود بدون فائدة  المجموع

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

  احتياطي الذهب  -    -    -    -    -   ١٩١,٤٥٨  ١٩١,٤٥٨
  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  ١٧,٢٩٦,٢٣٦    -    -    -    -   ٣,٨١٨,١١٢  ٢١,١١٤,٣٤٨

  أرصدة لدى البنوك  -    ٨,٤٩٦,٤٩٢    -    -    -   ٤,٠٠٠  ٨,٥٠٠,٤٩٢
  سندات الخزينة  -    ٣,١٨٥,٣٩٨    ٢٥,٤٠٨,٤٢٤    -    -   -  ٢٨,٥٩٣,٨٢٢

  أرصدة لدى وزارة المالية  -    ١٧٩,٧٩٦    ١٧٩,٧٩٦    ٣٥٩,٥٩٣    ٣,٢٣٦,٣٣٤   ١٣,٥٧١  ٣,٩٦٩,٠٩٠
 استثمارات بعمالت أجنبية لدى صندوق النقد الدولي  -    ٤٧٦,٦٢٨    -    -    -   ١,٨٣٦,٤٢٦  ٢,٣١٣,٠٥٤

  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    -   ٣٣,٩٠٤  ٣٣,٩٠٤
  موجودات أخرى  -    -    -    -    -   ٤٩,٣٢٠  ٤٩,٣٢٠

 مجموع الموجودات ١٧,٢٩٦,٢٣٦  ١٢,٣٣٨,٣١٤  ٢٥,٥٨٨,٢٢٠  ٣٥٩,٥٩٣  ٣,٢٣٦,٣٣٤  ٥,٩٤٦,٧٩١  ٦٤,٧٦٥,٤٨٨
              
 المطلوبات              

 النقد المصدر للتداول -   -    -    -    -   ٢١,٣٠٤,٤١٨  ٢١,٣٠٤,٤١٨

  سندات الخزينة المصدرة  -    -    ١,٨٣٥,٢٧٦    ٣٨٨,٦٥٥    -   -  ٢,٢٢٣,٩٣١
 ودائع البنوك المحلية  ٩٥٩,٥٣٤   -    -    -    -   ٢٥,١٨٧,٦٥٠  ٢٦,١٤٧,١٨٤

 مستحقات حكومات وبنوك أجنبية -   ٨٢,١٩٠    -    -    -   ١٥٦,٥٣٠  ٢٣٨,٧٢٠

  أرصدة صندوق النقد الدولي -   ١٢٩,٤١٣    -    -    -   ١,٩٧٩,٧٥١  ٢,١٠٩,١٦٤
  أرصدة مؤسسات حكومية  -   ١,٨٧٥    -    -    -   ١٤,٦٤٠,٤٥١  ١٤,٦٤٢,٣٢٦

  مطلوبات أخرى -   -    -    -    -   ١١٧,٢٨٩  ١١٧,٢٨٩
  مجموع المطلوبات ٩٥٩,٥٣٤  ٢١٣,٤٧٨  ١,٨٣٥,٢٧٦  ٣٨٨,٦٥٥  -  ٦٣,٣٨٦,٠٨٩  ٦٦,٧٨٣,٠٣٢

  العجز  -  -  -  -  -  )٢,٠١٧,٥٤٤(  )٢,٠١٧,٥٤٤(
  مجموع المطلوبات والعجز ٩٥٩,٥٣٤   ٢١٣,٤٧٨    ١,٨٣٥,٢٧٦    ٣٨٨,٦٥٥    -   ٦١,٣٦٨,٥٤٥  ٦٤,٧٦٥,٤٨٨

  فرق حساسية عناصر الميزانية ١٦,٣٣٦,٧٠٢   ١٢,١٢٤,٨٣٦    ٢٣,٧٥٢,٩٤٤    )٢٩,٠٦٢(    ٣,٢٣٦,٣٣٤   )٥٥,٤٢١,٧٥٤(  -
  فرق الحساسية التراكمي ١٦,٣٣٦,٧٠٢   ٢٨,٤٦١,٥٣٨    ٥٢,٢١٤,٤٨٢    ٥٢,١٨٥,٤٢٠    ٥٥,٤٢١,٧٥٤   -  -



  البنك المركزي العراقي 
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٢٨ 

 مخاطر العمالت ٢٧,٥
. يجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبيةتتمثل مخاطر العملة في خطر أن تتذبذب قيمة األدوات المالية نت

ليس للبنك المركزي سياسة لتحديد أسقف للمراكز حسب . يعتبر البنك المركزي الدينار العراقي عملته الرسمية
  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١ولم تحتسب قيمة مراكز العمالت كما في . العملة

  
  :٢٠٠٩ كانون األول ٣١جنبية كما في يحتفظ البنك المركزي بالمراكز التالية للعمالت األ

 
٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي

 دوالر أمريكي  ١٧,٨٧٥,٢٤٩  ٣٨,٢٠٠,٧٢٤
 وحدات السحب الخاصة ٤٤٣,٤٨٥ ٢٠٣,٨٩٠

 يورو  ٢٥,٣٧٨,١٣٧ ١١,٦٥٦,٤٧٧
  أخرى ٤,٢٧١,٩٦٧ ١,٤٩٣,٣٢٢

٤٧,٩٦٨,٨٣٨ ٥١,٥٥٤,٤١٣  

  
 السيولةمخاطر ٢٧,٦
 السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك المركزي على الوفاء بمطلوباته عندما يحين موعد مخاطر

  .جهة مخاطر السيولةاال يوجد لدى البنك المركزي سياسية رسمية لمو .استحقاقها
  

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

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

إن كافة موجودات البنك المركزي إما متداولة أو بدون فترة استحقاق . ٢٠٠٨األول  كانون ٣١ و٢٠٠٩كانون األول 
  كانون األول٣١محددة، باستثناء سندات الخزينة والرصيد المستحق من وزارة المالية حيث يتم استحقاقهما كما في 

:وفقاً للتوزيع التالي
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٢٩ 

٢٠٠٩  
  

 المجموع

 أشهر ٦من  أكثر من سنة 
 إلى سنة واحدة

   إلى ٣ن م 
  اشهر٦

  من شهر إلى  
  أشهر٣

   
 شهر واحد

 
 

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
  عراقي

 مليون دينار  
 عراقي

 

          
  

١٨,٧٤١,٢٦٥  

 
١٣,٥٨٤,٤٨٥ 

 
١,٦٩١,٧٥٦ 

  
٣,٢٦٧,٩٣٠  

  
١٩٧,٠٩٤  

                
- 

  بها حتىظاستثمارات محتف
 تاريخ االستحقاق

  وزارة الماليةأرصدة -  -  - -  ٣,٩٦٩,٠٩٠  ٣,٩٦٩,٠٩٠

١٩٧,٠٩٤  ٣,٢٦٧,٩٣٠  ١,٦٩١,٧٥٦  ١٧,٥٥٣,٥٧٤  ٢٢,٧١٠,٣٥٥  - 

  
٢٠٠٨ 

  
 المجموع

 أشهر إلى ٦من  أكثر من سنة 
 سنة واحدة

   إلى ٣من  
  اشهر٦

  من شهر إلى   
  أشهر٣

   
 هر واحدش

 
 

مليون دينـار 
  عراقي

مليون دينـار  
  عراقي

مليون دينـار 
 عراقي

مليون دينـار  
 عراقي

 مليون دينار 
  عراقي

 مليون دينار  
 عراقي

 

          
  

٢٨,٥٩٣,٨٢٢ 
 

             
- 

                
- 

  
٢٥,٤٠٨,٤٢٤ 

 
  

٣,١٨٥,٣٩٨ 
 

                      
- 

  بها حتىظاستثمارات محتف
ق تاريخ االستحقا  

 أرصدة وزارة المالية -  ١٩٣,٢٩٣  ١٧٩,٧٩٦ ٣٥٩,٥٩٣  ٣,٢٣٦,٤٠٨  ٣,٩٦٩,٠٩٠
٣,٣٧٨,٦٩١ ٢٥,٥٨٨,٢٢٠  ٣٥٩,٥٩٣  ٣,٢٣٦,٤٠٨  ٣٢,٥٦٢,٩١٢  - 

  
 لها تواريخ ليس ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ و٢٠٠٩ كانون األول ٣١إن جميع مطلوبات البنك المركزي كما في 

  . يوم٧ حقاق محددة باستثناء الودائع ألجل الخاصة بالبنوك المحلية باستحقاقات أصليةاست
  

 ٢٣٨,٤١٢إن موعد سداد األقساط والمبلغ الذي يمكن سداده من الرصيد المستحق للحكومات والبنوك األجنبية البالغ 
  .ةمليون دينار عراقي غير مؤكد

  

 اليراداتالتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات وا ٢٨
يزاول البنك المركزي أعماله جغرافياً في سوق واحدة هي العراق، ولكن للبنك المركزي موجودات ومطلوبات في 

فيما يلي ملخص إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك المركزي في العراق وفي الدول األخرى وإجمالي . دول أخرى
  :اإليرادات المحققة في العراق وفي الدول األخرى
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٣٠ 

  
٢٠٠٩  

  العراق  البلدان األجنبية  المجموع

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات ٦٦٠,١١٢  ٦٦٢,٩٦٣  ١,٣٢٣,٠٧٥

  الموجوداتإجمالي  ٦,١٤٦,١٣٦  ٥١,٨١١,٦٨٥  ٥٧,٩٥٧,٨٢١

   المطلوبات إجمالي ٥٢,٤٣٦,٠٣٧  ٤,١٧٤,٤١٧  ٥٦,٦١٠,٤٥٤
  

٢٠٠٨  
  العراق  البلدان األجنبية  موعالمج

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 اإليرادات ١,٧١٥,٧٧٢  ١,٨٤٨,٩٦٩  ٣,٥٦٤,٧٤١

  إجمالي الموجودات ٧,٩٦٧,٦٠٨  ٥٦,٧٩٧,٨٨٠  ٦٤,٧٥٦,٤٨٨

  إجمالي المطلوبات  ٦٤,٣٤٠,٠٧٥  ٢,٤٤٢,٩٥٧  ٦٦,٧٨٣,٠٣٢
  

 ت ذات عالقةالمعامالت مع جها ٢٩
إن البنك المركزي هو مؤسسة حكومية لها معامالت مع بنوك حكومية والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى ضمن 

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

  
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 الموجودات   

 مستحقات من وزارة المالية  ٣,٩٦٩,٠٩٠  ٣,٩٦٩,٠٩٠

 مستحقات من بنك حكومي  ٨,٤٢٧  ٨,١٥٦

٣,٩٧٧,٥١٧  ٣,٩٧٧,٢٤٦  

 المطلوبات   

 إيداعات واحتياطات بنوك محلية حكومية ٢٢,٢١١,١٨٢  ٢٣,٢٩٨,١٠٣
 مستحقات إلى وزارة المالية ٩٣٩,٠٦١  ١٣,١١٨,٧٠٨

 مستحقات إلى مؤسسات حكومية ٥٦٣,٨٥١  ٢,٣٠٥,٩٢٤

 قرض من مصرف الرافدين -  ١,٨٧٥

٢٣,٧١٤,٠٩٤  ٣٨,٧٢٤,٦١٠  

 التزامات خارج بنود الميزانية بالنيابة عن الحكومة العراقية ٥٢,٩٦٠  ١٣٠,٢٥١

 إيرادات فوائد من وزارة المالية ١٩٧,٧٧٦  ٢٢٠,٧٨٠

 مصروف فائدة على إيداعات البنوك الحكومية ٣٧٨,٩٦١  ٦٢٧,٣٢٧

  عن وزارة المالية بالنيابة مدارة حسابات ٣٠



  البنك المركزي العراقي 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٠٩ كانون األول ٣١
 

٣١ 

يحتفظ البنك المركزي بسجالت المدفوعات و المقبوضات النقدية الخاصة بصندوق التنمية للعراق الذي تم إنشاؤه في 
تدار الحسابات البنكية . ٢٠٠٣ لعام ١٤٨٣ رقم  وتم االعتراف به بقرار مجلس األمن الدولي٢٠٠٣أيار سنة 

لصندوق التنمية للعراق بواسطة البنك المركزي العراقي بالنيابة عن وزارة المالية وتدرج كجزء من السجالت 
 قوائم تم استبعاد حسابات صندوق التنمية للعراق من ال٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما في . المحاسبية للبنك المركزي

 كانون ٣١ مليون دينار عراقي لم تتم تسويته كما في ١١,٨٢٣ك المركزي، وقد نتج عن ذلك فرق بمبلغ المالية للبن
 بين أرصدة موجودات صندوق التنمية للعراق والتي تزيد على أرصدة المطلوبات المقابلة لها في ٢٠٠٦األول 

  .مرفقة المالية القوائمتم احتساب مخصص لهذا الفرق في ال. سجالت البنك المركزي
  

حسابات صندوق التنمية للعراق مع المخصص الذي تم إثباته باستثناء  قام البنك المركزي العراقي ٢٠٠٧خالل عام 
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ حساباته  والقوائم المالية كما في  من٢٠٠٦في القوائم المالية لعام 

  
 مليون دينار عراقي تم  ٥,٤١٨ مطلوباته بمبلغ    فروقات بالزيادة لموجودات صندوق التنمية للعراق عن      ،  ٢٠٠٩خالل  

 .حصرها والتخصيص لها في السنوات السابقة

  
 بين األمم المتحدة والحكومة ١٩٩٦ أيار ٢٠يحتفظ البنك المركزي بحسابات معينة تتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة في 

 تم استبعاد أرصدة ٢٠٠٥ون األول  كان٣١كما في . ١٩٩٥ لعام ٩٨٦العراقية حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
، وقد نتج عن ذلك فرق لم ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في  المالية للبنك المركزيقوائمحسابات مذكرة التفاهم من ال

 مليون دينار عراقي بين أرصدة موجودات مذكرة التفاهم وأرصدة المطلوبات المقابلة لها ٩,٨١٠تتم تسويته بمبلغ 
  . لم يتم تحديد األثر المالي لهذا الفرق على القوائم المالية للبنك المركزي العراقي.ركزيفي سجالت البنك الم

  
 رتباطات والتزامات محتملةا ٣١

  

  
  االلتزامات االئتمانية

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

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

  .الحكومية األخرى في حالة تعذر األداء وفقاً لشروط التعاقد
  

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

مستندات كافية لتأييد هذه الحسابات ولتأكيد سالمة وقيمة هذه األرصدة، إن تأثير هذه الحسابات خارج الميزانية 
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كد، ولم تستطع إدارة البنك  غير مؤ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ المالية للبنك المركزي كما في قوائمالعمومية على ال
  . المركزي احتساب قيمته في هذه المرحلة

  
  : كانون األول٣١على البنك البنك االلتزامات االئتمانية التالية كما في 

  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  مليون دينار عراقي  مليون دينار عراقي

 :ارتباطات بالنيابة عن الحكومة العراقية   
  من قبل البنك المركزي العراقيقروض مضمونة ٣٤,٨٤٥  ٣٤,٩٠٥
 وقبوالتخطابات ضمان   ١٨,١١٥  ٩٥,٣٤٦

٥٢,٩٦٠  ١٣٠,٢٥١  

  
  المطلوبات المحتملة

هنالك دعاوى قضائية في دول مختلفة ضد البنك المركزي لمطالبته بسداد ديون متقادمة على البنك المركزي 
 ٢٠٠٩ كانون األول ٣١يون دينار عراقي كما في  مل٢,٦٠٢,٧٩٧والوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى بمبلغ 

  ). مليون دينار٣,٣٥٥,١٩٧ : ٢٠٠٨(
  

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

  . أو األرصدة التي سوف تتم تسويتها أو سدادها بعد نهاية السنة٢٠٠٩كانون األول 
  

 المالية للبنك المركزي غير قوائمنظراً لعدم توفر معلومات كافية، فإن النتيجة النهائية لهذه القضايا وتأثيرها على ال
  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١ قيمتها أو اثبات مخصص لها كما في مؤكد، ولم يتمكن البنك المركزي من احتساب

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

سديد االلتزامات تإلتزامها ب تقم بتأييدالقوائم المالية فإن وزارة المالية لم اعداد حتى تاريخ . البنك المركزي العراقي
    .الناتجة عن هذه القضايا
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 الجديدة التفسيرات و الدولية المالية التقارير معايير ٣٢

 
 قبل من تطبق ولم اآلن حتى ملزمة غير انها اال ، ٢٠٠٩ األول كانون ٣١ حتى التالية والتفسيرات المعايير اصدار تم

 :يلي كما البنك
 

 المالية القوائم ٢٧ رقم الدولي المحاسبة ومعيار معدل -اإلعمال اندماج – ٣ رقم الدولي المالية التقارير معيار
  معدل – والمنفصلة الموحدة

 تموز ١ في تبدأ التي المالية السنوات على تطبيقها وينبغي ٢٠٠٨ الثاني كانون شهر في المعدلة المعايير اصدار تم 

 السياسة على تؤثر التي التغييرات من عدداً يتضمن معدل -٣ رقم يالدول المالية التقارير معيار  ان.ذلك بعد أو  ٢٠٠٩

 ونتائج كشهرة به المعترف المبلغ على بالتالي و  )إليه أعاله المشار التاريخ بعد(  األعمال إندماج لعمليات المحاسبية

 ٢٧ رقم الدولي المحاسبة رمعيا  يتطلب.الالحقة األعمال ونتائج اإلندماج عملية فيها تمت التي الفترة خالل األعمال

فقدان  عنه ينجم ال مما تابعة شركة في الملكية نسبة تغير نتيجة خسارة أو بربح اإلعتراف أو الشهرة زيادة عدم معدل-
 السياسة بتغيير قام المعدل المعيار هذا فإن ذلك إلى باإلضافة. الملكية حقوق في االثر تسجيل يتم حيث للسيطرة

 الشركة على السيطرة بفقدان المتعلقة المحاسبية والسياسة التابعة الشركة من قبل المتحققة الخسائر في المتعلقة المحاسبية
 النقدية التدفقات قائمة - ٧ رقم الدولي المحاسبة معيار مثل اخرى معايير في تعديالت التغيرات هذه على  ترتب.التابعة

 صرف اسعار في التغيرات أثر - ٢١ رقم الدولي المحاسبة ارالدخل ومعي ضرائب - ١٢ رقم الدولي المحاسبة ومعيار

 المحاسبة الحليفة ومعيار الشركات في اإلستثمارات عن المحاسبة - ٢٨ رقم الدولي المحاسبة ومعيار االجنبية العمالت

 معيار و ٣ رقم الدولي المالية التقارير معيار في التغيرات إن .المشتركة المشاريع في الحصص - ٣١ رقم الدولي

 على السيطرة فقدان حاالت األعمال، إندماج لعمليات المحاسبية السياسة تؤثر على سوف ٢٧ رقم الدولي المحاسبة

  .األقلية حقوق مالكي مع والمعامالت تابعة شركات
 

  المالية األدوات – ٩ رقم الدولي المالية التقارير معيار
 المعيار هذا سيحل .٢٠٠٩ الثاني تشرين شهر خالل ٩ رقم الدولي ماليةال التقارير معيار من االولى المرحلة اصدار تم

 المالية، االدوات وقياس تصنيف حول ارشادات المرحلة هذه تتضمن ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار محل اكتماله عند

 السنوات على المعيار هذا تطبيق ينبغي. المالية االدوات وقياس تصنيف على تغييرات تطبيقها عن ينتج ان المتوقع ومن
  .مبكراً بتطبيقه ويسمح بعد، وما ٢٠١٣ الثاني كانون اول في تبدا التي المالية

  
  المؤهلة التحوط بنود -والقياس االعتراف المالية األدوات ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار

 التي المالية للسنوات بيقهاتط وينبغي ٢٠٠٨ آب شهر خالل ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت إصدار تم

 له البندالمتحوط مخاطر من واحد لجانب التحوط معامالت إلى التعديل هذا  يتطرق.ذلك بعد أو ٢٠٠٩ تموز أول في تبدأ

 بتحديد للمنشأة يسمح بأنه التعديل هذا  يوضح.لها متحوط كمخاطر معينة حاالت في منها جزء أو التضخم بند وتحديد

 ينتج لن التعديل هذا تطبيق  ان.له متحوط كبند المالية لألداة النقدي التدفق في التنوع أو العادلة القيمة في التغير من جزء

 .هذه التحوط أدوات مثل في الدخول يتم لم انه حيث للبنك، المالي أواالداء المالي المركز على اثر أي عنه


