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  مستخلص

للتحءق م  مالئمدة رر   ،مرا د  الحيددددابداتهدد  البحدا الت ليددددليء الىدددديم الت لءيت  امجرامات المل د   م   بد    

لغر  لشدد ين اءاا الىددع  ري للج امجرامات ري  ،امسددتمرارتة للمرددار  التةارتة ال الددة الت ورق معاتير التد يق الدولية

ليدليتة م  خالل دراسدة ولحلي  التءارتر ا ،وامرردا  الها ري الي   الملاسد  ،اكتشدارها لم اار التعرر وال شد  المالي المردرري

تركيز  الملها وجيد ضددع  ري اجرامات التد يق المل    واد    ،لمرا   الحيددابات، و د خلن البحا الت مةمياة م  امسددتلتاجات

بالرغ  م   ،وامرردا  ا  مد  وجيد م اار لتعلق ب ر  اسدتمرارتة المردر  ري الميدتءب  الملمير م   ب  مرا بي الحيدابات

 دتد م  المشاك  المالية وامدارتة والءااياية  ب  وضعه لح  ولاتة البلج المركزي العرا ي. مياجهة المرر  ايلة البحا للع

  رر  امستمرارتة، لءيت  اجرامات مرا   الحيابات، المرار  التةارتة ال الة المتعرر . الكلمات المفتاحية :

 

Evaluation the auditor’s procedures to verify the appropriateness of going 

concern to international auditing standards (an analytical study of a troubled 

commercial bank) 

    Prof. Dr. Mowafaq Abed Al-Hussein Mohammed                  Sameer Mubarak Mirza 
            Post Graduate Institute for Accounting and Financial Studies / University of Baghdad / Iraq 

                         Muafaq_ah@yahoo.com                                       Sameermubarkb@gmail.com                                                     

Abstract 

 The purpose of the research is to highlight the evaluation of the procedures implemented by 

the auditor to verify the appropriateness of imposing the continuity of private commercial banks in 

accordance with the international auditing standards for the purpose of diagnosing weaknesses in these 

procedures in their discovery of the risks of default and bank failure. And the analysis of the auditor's 

annual reports. The research concluded that there was a weakness in the audit procedures implemented 

and not to focus and disclose the extent to which there are risks related to the bank's future stability. 

From facing the bank sample research for many financial problems, administrative and legal before 
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being placed under the custody of the Central Bank of Iraq. 

Keywords : going concern assumption, evaluation the procedures of the work auditor, trouble private 

commercial banks. 

 

 المقدمـة

رر  امسدتمرارتة م  ال رو  امسداسدية ضدم  اماار   تعد 

اللمري للمحداسددددبدة، ا  تبلت هد ا ال ر  الت ارترا  ا  

اليحد  ام تردددادتة ميدددتمر  ري اشدددااها ل تر  يملية ل  ي 

  ،لتحءيق اهددارهدا و دادر  الت اليردام بدالتزامدالهدا الةدا  الغير

ة، وبيدب  والت ه ا امسدا  تت  ااداد البيااات والءيائ  المالي

لعر  المرددار  بشدد   اا  خالل رتر  حيالها الت م تل   

سدددديام كدداادد  داخليددة او  ،ااياع م  الم دداار والتهدددتدددات

خارجية، وبامخن المرددار  التةارتة ال الددة ري العراق  

الت ، التي لعم  ري بيئة ا تردددادتة وسدددياسدددية غير ميدددتءر 

تة  ورر  اجرامات اليلدددا  ،مشددداك  مالية وادارتة و ااياية

وبشدددد د  م داج  دو   ،اليهدا م   بد  البلدج المركزي العرا ي

ا  ت ي  هلددالددج  اادد ار مب ر معل  الدده م   بدد  الةهددات  

الميدددد ولة الت لءيت  رر  اسددددتمرارها والمتمرد  بمرا بي  

الحيدابات م  خالل ال شد  وامرردا  ا  اه  الم اار التي  

لهددد اسددددتمرارتدة المرددددر  وااال  الةهدات  ات العال دة 

لمرددار  ب لج، ل ا ل  اختيار ميضدديع البحا بهد  لءيت  با 

هد   ال رضدددديدة الت ورق معداتير التدد يق الددوليدة وبيدا  اوجده 

الءردددير ري ادائه الةا  المردددار  ايلة البحا واتةاد اه  

 الحليل الملاسبة.

 

 المحور االول / منهجية البحث 

لعر  بعض المردددددار  التةدارتدة   مشدددد لدة البحدا   [1]

ال الدة بشد   م اج  الت التعرر وال شد  المالي ولردبر غير  

 ادر  الت امسددتمرار ولرددبر لح  ولدداتة البلج المركزي  

العرا ي بيدددب  حدوش مشددداك  مالية وادارتة و ااياية ورلية 

للمرددر ، دو  ا  ت ي  اي دور ميددبق لمرا   الحيددابات 

اتيةة ضدددع  امجرامات    ري ال شددد  وامرردددا  ا   لج،

التد يءية المل    م   بله له ا الغر  ال ي تيدداه  ري ال شدد  

المب ر للم دداار المرددددرريددة  ات التددا ير اليددددلبي  الت  

 امستمرارتة.

لتعلق اهمية البحا بأهمية اسدتءرار اللما    اهمية البحا   [2]

المرددرري ري العراق ومرلبااها بءعاع حييي ري ام تردداد  

  م الدله ام وهي  عاع الم سديدات المالية و وم رد  مه  م

مسديما وا  المردار  التةارتة ال الدة الدبح  ام  للار   

مما ااع    ولشدار  الءعاع العا  ري ممارسدة ااشدعة م تل ة،

الت لزاتد ادد المرددار  وليسدديه الهي   المرددرري ، كما 

لتةلت اهمية البحا  اتىدا  ري اهمية امسدها  بتيدليء الىديم 

الت لءيت  امجرمات التددد يءيددة المل دد   م   بدد  مرا دد  

الحيدددددابددات ري التحءق م  مالئمددة رر  امسددددتمرارتددة  

للمردددار  ال الدددة ورق معاتير التد يق الدولية لمله حدوش 

حامت رش  ري ااشعة المرار  بش   م اج  ولا يرها الت  

سددددمعدة الءعداع المرددددرري بشدددد د  ادا  وااع دا   لدج الت  

 ا ي.ام تراد العر

 تيعت البحا الت لحءيق املي   هد  البحا   [3]

)اجرام لءيت   شدددددامد  لالجرمات التدد يءيدة المل د   م   بد  

مرا د  الحيدددددابدات للتحءق م  مالئمدة رر  اسددددتمرارتدة  

المرددددار  ال دالددددة الت ورق معداتير التدد يق الدوليدة، م  

خالل دراسدة ولحلي  لتءارتر مرا بي الحيدابات المردر   ب   

 ال ش  المالي(.التعرر و

تيدتلد البحا الت ررضدية رئييدة هي ا    ررضدية البحا   [4]

ااتماد مرا بي الحيدابات الت معاتير التد يق الدولية ري لل ي  

اجرامات التد يق لحيددددابات المرددددار  التةارتة ال الددددة  

تيااد  ري ال ش  المب ر ا  الم اار  ات التا ير الةيهري 

 الت رر  امستمرارتة.

  حدود البحا  [5]

الحدود الم ااية  للاول البحا دراسدة لحليلية للمردر  )أ(  .أ

لالسترمار والتميت  / بغداد/ المدرج ري سيق العراق لالوراق  

 المالية.

الحددود الزمداايدة   ل  اختيدار اليددددليات المداليدة الملتهيدة  . ب

(  ب  رر  اجرامات اليلدددداتة  2014،2013للمرددددر  )

 (.2015اليه ري اليلة المالية )
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ل  الحردددديل الت البيداادات   اسددددداليد  جمه البيداادات   [6]

  اآلليةوالمعليمات الاليمة ماةاي البحا م  المرادر 

البيااات والءيائ  المالية ولءارتر لةلة ومرا بي الحيددددابات   .أ

 المالية.والمءدمة الت سيق العراق لالوراق للمرر  )أ( 

مةل  المعداتير  م  معداتير التدد يق الددوليدة الردددددادر   . ب

 والملممات المهلية  ات العال ة 

 الءيااي  العرا ية  ات العال ة بميضيع البحا. . ت

المراجه والمرددددادر والددورتدات العربيدة وامجلبيدة  ات  . ش

 العال ة بميضيع البحا.

 

 المحور الثاني / الجانب النظري

لءددد احتدد  م هي  رر   م هي  رر  امسددددتمرارتددة  .1

امسددتمرارتة م ااا  مهما  ري ادبيات مهلة المحاسددبة، وخىدده 

ل ياها م  وأ ير حيله جدُل كبير،  ،للملا شددددة الميددددت يىددددة

  اليحد  أال رضددديات امسددداسدددية ري المحاسدددبة التي ل يدددر 

اإل تردادتة ميدتمر  ري امليالها ل تر  م  الزم  ل  ي ماةاي  

ا  لةاه  الءي   اهدارها المحدد  , ولءي  ه   ال رضدية الت اسد 

الحداليدة للتردددد يدة الدد ار  الميجيدات والمعليبدات ري 

  .[1] الميزااية العميمية

رر  امسددددتمرارتة م  اه  ال رو  المحاسددددبية التي    وتعد

ليددددت دد  ري اادداد الءيائ  المداليدة ال تداميدة ،حيدا ت تر  ا  

المشددددروع تت  ااشدددداق  ل ي تءي  بااماله وتيالدددد   لج ري 

الميدتءب  الملمير وااه باق وميدتمر ل تر  يملية معءيلة غير  

ميارد   محدد  وتم   الءيل بااها غير اهائية ول  ي مسددت دا 

ام تردادتة كما هي م عء ومتي ه وااه لي  ري اية الدحاب 

المشدروع لرد يته او لءلي  املياله بشد   مادي واضدر ت  ر 

 .[2]الت ابيعة اامال اليحد  ام ترادتة 

دور مرا دد  الحيددددددابددات للتحءق م  مالئمددة رر  . 2 

 د لتعر  بعض اليحدات ام ترددادتة خالل     امسددتمرارتة

ا الت أيمدات مداليدة ولعررات ولددهير ري الليدددد  رتر  حيدالهد 

والم شددددرات المداليدة وادد  الءددر  الت سدددددداد دتياهدا  بد  

اليلديل الت حالة ال شد  المالي، وم  ااحية اخر  را  هلا  

دورا  لمرا   الحيابات ري لءيت  مد   در  اليحد  ام ترادتة 

 الت امسددددتمرار و لدج ورءدا  لمدا جدام ري المعداتير المهليدة

رددأ ا ل  تتىددددم  لءرتر مرا دد   وم    المتعددار  اليهددا، 

الحيددددابات اشددددار  الت اد   در  اليحد  ام ترددددادتة الت  

امسددددتمرار تعلي ادد  ك دام  امليدة التدد يق، وغيداب دورهدا 

الحيكمي وب ددالدددددة ا  هلددا  اارارددا  مردد  الميددددترمرت   

والميدددداهمي  والددددحاب  ات العال ة باليحد  ام ترددددادتة  

مرا   الحيددداب ا  تعم  كةهاي لالا ار وامبال   تأملي  م 

ا  اي احتمدامت ل شدددد  اليحدد  او لعررهدا المدالي م  خالل  

 يدامده بعملده التدد يءي ورءدا  للمعداتير والمتعلبدات المهليدة وم  

خالل التحءق م  لدحة رر  امسدتمرارتة ال ي لعد بميجبه 

حيكمي الءيائ  المداليدة، وهلدا تم   الءيل ا  غيداب الددور ال

ا  امارا   مهمةلمرا   الحيدابات تيداه  بغياب معليمات  

  .[3]الحاق الىرر به   وم    الميت يد  

كما ا  رشدددد  اليحدات ام ترددددادتة او ضددددع   درلها الت  

امسددددتمرار له م شددددرات م تل دة، ملهدا ماتيددددتعيه مرا   

ال ي  اماتياديالحيددابات التيلدد  اليه خالل  يامه بال حن 

تءي  بدده لتحءيق اهدددا  التددد يق المتعددار  اليهددا، وملهددا 

ماتحتاج الت اجرامات خالدة ومعءد  لتعل  م  المد ق خبر   

رية، ولحتاج الت جهيد ورحيلددددات خالددددة، و د لتعل   كا 

ل دالي  اضدددداريدة ، وحتت لي بد ل المرا د  كد  العلداتدة المهليدة 

، واليه را  المرا   ت ي  ال ارية رأاه  د متتيلدددد  الت  لج

ميددد وم  ا ا  ردددر ري لءيت   در  اليحد  ام تردددادتة الت  

اتيادي  امسددددتمرار مه  درله الت  لج وضددددم  ال حن ام

والددهدا تتعر  للميدددد وليدة المهليدة والةلدائيدة والمددايدة ماده 

ت ي   دد الحق الىددددرر بدالعميد  والمةتمه وخدال  التعليمدات 

 .[4]لءة بالمهلة المتع

للتحءق م  مالئمدة رر  اجرامات مرا د  الحيدددددابدات  .3

 امستمرارتة 

اجرامات التدد يق   لعدد  امجرامات وامختبدارات التدد يءيدةأ.  

جزما  م  امادار اللمري للتدد يق الد ي تشددددمد  مةميادة م  

ولشد    واإلجرامات،ال رو  والم اهي  والمعاتير وامهدا  

هدد   امجرامات مه اهدددا  التددد يق اماددار العددا  لبراددام   

  .[5] التد يق

  هلدالدج  الش مراحد  لالجرامات  أواوضددددر )الءرتشددددي ( 

المرحلدة ال دالددددة بتل يد  امختبدارات الر دابيدة   يالتدد يءيدة وه
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وامختبدارات امسددددداسدددديدة للعمليدات، والمرحلدة الرداايدة التي  

لتىددددم  لل ي  امجرامات التحليلية وامختبارات الت ردددديليدة  

لالرلد ، والمرحلة الرالرة التي ل ن است مال املية التد يق  

 .[6] التد يق وكما ميضر ري الش   اداا  والدار لءرتر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 التد يق باست دا  التحلي  المالي  ب.

تعلق الت التدد يق بداسددددت ددا  التحليد  المدالي بدالتدد يق     

التحليلي كأحد وسدائ  التد يق التي تلةأ اليها مرا   الحيدابات  

للتعر  الت الم شددددرات ال دالددددة بداليحدد  مءدارادة ب ترات  

 .[7]سابءة او بيحدات اخر  مما لة 

ولغر  لءيت   دابليدة اليحدد  ام ترددددادتدة الت امسددددتمرار   

 ام يد  ارأ  امجرامات التحليلية غالبا  مال ي  م شدر ،بلشدااها 

لتحدتد ريما ا ا كاا  اليحد  ام ترددددادتة لعااي م  مشدددداك  

مالية ، وا  اجرامات لحليلية معيلة ليددااد مرا   الحيددابات  

 .[8]ري لءيي  احتمالية التعرر او ال ش  

  الهد  امسداسدي م  اسدت دا  التحلي  أوتر  اتىدا  )معر ( 

المالي، دراسدددة اوضددداع اليحد  ام تردددادتة بحيا ليدددتعيه 

  .التلب  ب شلها اولعررها 

ولبيا  مد  ميدددد ولية مرا   الحيددددابات ا  اختبار رر  

اسددددتمرارتتهددا، وم     دور  ري ليرير امادد ار المب ر ا  

 .[9]ترادتة حيادش ارال  اليحدات ام 

لعد الليدد  المالية م  اه   التد يق باسددت دا  الليدد  المالية  

وسددددائد  التحليد  والر دابدة لددراسددددة المركز المدالي لليحددات  

 .[10]ام ترادتة والح   الت اتائ  اامالها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  إ  است دا  اللي  المالية ت ي  رعام  لتش ين ملااق ال ع

 ري مرحلدة ي الحيددددابداتمرا بالمحتملدة وم     ميدددداادد  

 وم    هدائيدة للءيائ  المداليدة المدد ءدة الت عيء والمراجعدة الل

  .[11]الءيا  بعملية التد يق الت ارى  لير  

ا  التغييرات المهمدة غير المتي عدة   لدد يق البليد غير العدادتدة 

ما بي  المعليمات المالية والمعليمات امخر  الميددت دمة ري 

المءاراات ااد  ما تشددددار إليها بالتءلبات غير اماتيادتة، التي  

ري بليد  اماتيدادتدةهي ليددددلء الىدددديم الت التغيرات غير 

الءيائ  المداليدة و لدج بهدد  لحددتدد ملدااق الم داار ري للدج  

ءيائ ، ولحرد  ه   التءلبات الد وجيد اختالرات أو لغيرات ال

 .[12]مهمة ومادتة ل  تةر لي عها 

م  امسددباب المحتملة للتغيرات غير اماتيادتة هي  ارا  واحد

وجيد أخعدام مدادتدة غير ااتيدادتدة. وه د ا، إ ا كدااد   يمدة 

ال روق كبير ، تةد  أ  تتعر  المرا د  الت اليددددبد ، وأ  

 لج اليدب   د تتعلق بحدش إ تردادي ولي  اتيةة وجيد خعأ  

 .[13]أو م ال ة 

  ترادتة . م شرات الشج باستمرارتة اليحدات ام 4

حتت تيدددتعيه لءيت   در  اليحد  مبد لمرا   الحيدددابات      

اليه امخ  بعي  اماتبار الدمئ    ،ام تردادتة الت امسدتمرار

اليحد  الت المىددي    والم شددرات التي لشددير الت مد   در

 دما  ري اامالها دو  لعرر او رشد ، و د  ا  الباحري  بتردلي   

ه   الم شرات بعرق م تل ه ، رمله  م   يمها الت م شرات 
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م  داخدد  الءيائ  المدداليددة واخر  م  خددارجهددا، ومله  م  

وم شدرات اخر ، و د   ، يدمها الت م شدرات مالية ولشدغيلية

  الم شرات والدمئ  الت اياي  اجمه الباحري  الت لءيي  ه 

ترلبعدا  بمدد  ميدددد وليدة المدد ق ا  لءيت   ددر  اليحدد  

  [14]ام ترادتة الت امستمرار وه ا  اللياا  هما 

م شدرات تيدتعيه مرا   الحيدابات الحرديل اليها بيدهيلة -أ

او امسدددت يدددار م  امدار  وتدركها  اماتيادياتيةه ال حن 

 علاتة المهلية الاليمة.المد ق ا ا  ا  بب ل ال

الم شددددرات امخر  وهي التي متت  الحردددديل اليهددا  -ب

وااما لحتاج الت  يا  مرا   الحيددابات  ب حيلددات   ،بيددهيلة

ال ي تءي   اماتيداديخالددددة، خارج اعداق اجرامات التدد يق 

 به.

( ال ءر  ) اداشددددرا  (   570وورءدا  لمعيدار التدد يق الددولي ر   )

ملده ردأ  الت مرا د  الحيدددددابدات ا  تددر  ام داايدة وجيد 

الت  ددر   ةاحدداش او ررو  تم   ا  للءي بت هلدات سددددلبيد 

والءيا     ،اليحد  ام ترددادتة الت امسددتمرار كيحد  ميددتمر 

بد لدج تيددددتعيه المرا د  ا  تحددد ريمدا ا ا  دامد  امدار  بعمد  

اليحد  ام تردددادته الت امسدددتمرار كيحد  ت  اولي لءدر  يلء

 ميتمر .

 

 المحور الثالث/ الجانب التطبيقي

دراسدة ولحلي  ولءيت  رر  امسدتمرارتة   المحيرتتلاول ه ا  

للمرددر  ايلة البحا التي ل  امشددار  اليها بحر  )أ( و لج 

   اآلليةيرتة المهلية م  خالل المحاور امساسية اللمرااا  

 لعرت ية ا  المرر . اوم     اب  

  اايا    اسباب رر  اليلاتة اليه.

 دالردا     دراسددددة ولحليد  الءيائ  المداليدة وليددددلتي   بد  رر  

 اليلاتة الت المرر .

معداتير  لءرتر مرا د  الحيدددددابدات الت ورق  رابعدا    لءيت 

 الدولية. التد يق

)أ( لالسترمار  لاس  المرر   اب   لعرت ية ا  المرر    .1

برأسدمال  1998) شدركة ميداهمة خالدة ( ري بغداد ري اا  

( 150( مليي  دتلار، حتت الدددبر را  مالها )  200مءدار  )

مليدار دتلدار لغداتدة لدارت  رر  اجرامات اليلددددداتدة اليده 

( 9/1/17978بميج  كتاب البلج المركزي العرا ي المر   )  

 تل   م، وتمددار  المرددددر  25/12/2016خ ري والم ر

األاشدعة المردررية ري مةال الرديررة التةارتة والت ردردية  

وامسددددترمدارتدة المحليدة والددوليدة بميجد   دااي  المرددددار   

 .العرا ية ولعليمالها اللار  

ررض  اليلاتة   اسباب رر  اليلاتة الت المرر     .2

بيددب  اد  مءدرله الت امت ام بالتزاماله    الت المرددر  )أ(

اةز  الشدددددتد ا  للبية  رىددددال ا  المالية الد اسددددتحءا ها 

مما اد  اممر الت اد  مءدر  المردر   ،سدحيبات الميداي 

 تالت امسددتمرارتة وادرج اداا  امسددباب الةيهرتة  التي اد

الت لدهير اليضدددده المالي للمرددددر  باماتماد الت لءرتر  

 ولءرتر مرا   الحيابات ليلة اليلاتة  ،اليلي

( مليار  261م  المردر  ) بلغ مةميع المبالغ الميدرو ة .أ

دتلار )مائتا  وواحد وسددتي  مليار دتلار ارا ي ( وادرج ري 

 ( اداا  ل اليلها 1جدول ر   )

( مليار )مائة وسددبعي  مليار وسددتمائة 170,650مبلغ ) ( 1)

وخميدي  مليي  دتلار ارا ي(، ا  امليات احتيال  ولالا  

م   ب  العاملي  ري المرددددر   م  خالل سددددح  مبالغ م  

رلدددديدد المرددددر  لدد  البلدج المركزي العرا ي بداجرامات  

-1وهمية  لرددالر بعض الزبائ  وكما مبي  ري الةدول ر   )

 ( اداا   أ

 أ( حجم مبالغ االختالس والتالعب لمصرف )أ(   – 1جدول )

 

مليار )واحد وليددعي  مليار دتلار ارا ي(، ( 91مبلغ ) ( 2)

ا  امليدات اختال  ولالاد  م   بد  رئي  مةل  امدار   

م    اليدددابق للمردددر  وبالتعاو  مه المدتر الم ي  وكالة،

خالل سدددح  المبلغ م  ارلدددد  اءدتة للمردددر  لد  البلج  

المركزي العرا ي / ررع ا لي  كيردستا  ا  ارتق است دامه 

الشد ردي ري المردر  العرا ي للتةار ، وكما مبي  لحيدابه 

 ب( اداا    -1ري جدول ر   )

 السنة المالية  المبلغ المسروق / مليون دينار  ت 

1 157,955 2013 

2 12,655 2015 
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ب( حجم مبالغ تالعب واختالس من قبل رئيس   -1جدول )

 مجلس االدارة لمصرف )أ( 

 

اد  ليرر اليدددييلة اللءدتة ال ارية لمياجهة امسدددتحءا ات   . ب

حيدا بلغ  ،اللدالةدة ا  اليدائه والحيدددددابدات الةدارتدة الددائلدة

( 375)  31/12/2015رلدديد حيدداب امسددتحءا ات كما ري 

مليار ) ال مائمة وخميددة وسددبعي  مليار دتلار(، وري المءاب   

( مليار ) ال ة وليدعي  93ماتءارب ) لءدتةالبلغ لداري رلديد 

 .مبالغ التي ل  سر تها البعد ار  مةميع  مليار دتلار(،

لعليمدات البلدج المركزي  يدا  ادار  المرددددر  بم دال دة  . ت

بملر امئتمدا  للزبدائ ، حيدا ملحد  بعض  ةالعرا ي ال دالدددد 

ضددددمداادات حءيءيدة كداريدة مءدابد  للدج   م  دو األئتمداادات 

( وادادا  امرلدة 2والةددول ر   ) 2014امئتمداادات خالل سددددلدة 

 الت  لج 

( امثلة على االئتمانات غير قابلة للتحصيل  2جدول رقم )

 للمصرف )أ( 

 

( مليار دتلار ضددددم   رلدددديد 41وجيد مبلغ ما تءارب ) . ش

حيدددداب امئتمااات الممليحة للزبائ  لمر  ارلددددد   رو  

متاخر  التيددتد ووجيد لدعيبات ري لحرديله اتيةة اد   يا   

ادار   المرددر  ايلة اليددليات اليددابءة بميددج سددة  خا  

بحياب امئتمااات اللءدتة الممليحة للزبائ ، لتىم  الت الي   

 املة ا  امئتمااات كما لىدددملتها لعليمات البلج المركزي  ال

العرا ي، وااع ا   لج بشددد   سدددلبي الت املية لحردددي   

 حءيق المرر .

خال   ادار  المرددددر  لعليمات البلج المركزي العرا ي   .ج

  مار المردددار  المحلية ألميالها ضدددمال ا   ب ءر  اسدددتر

رئي  مةل  اعاق امسددددترمارات الميددددمي  بها، حيا  ا    

امدار  اليدابق وبتردر  شد ردي بشدرام ارا  ري بعض 

دو  وجيد ميارءات ميددبءة  2014محارمات العراق ري سددلة  

وك لج  ،م   بد  البلدج المركزي العرا ي الت امليدة الشددددرام

الما با  المردر  دره  ،دراسدة الةدو  ام ترداداتة للشدرام

للدج   ( مليدار دتلدار مءدابد  الشددددرام ودو  ليددددةيد 62مبلغ )

امراضدي باسد  المردر  لغاتة لارت  بيعها مر  اخر  ري سدلة 

2015. 

الت الرغ  م  امتال  المرددددر  ملد  سددددليات اددتدد    . 

بعض م  للدج العءدارات ل  ليددددةد  مل يتهدا الللعءدارات ام ا  

باسد  المردر  لغاتة لارت  لءرتر اليلداتة بيدب  وجيد مبالغ 

 ب مة المرر  ل  تت  درعها.

امجرامات المت    م   ب  ادار  المردددر  ري ضدددع   .خ

اسددددترداد حءي ده حيدا بلغ اددد الدداداو  المءدامدة م   بد  

( داي   ىددددائيدة ولبلغ مةميع 29المرددددر  الت الغير )

( مليددار دتلددار )مددائتددا  واربعدة 254) م   يمتهددا مدداتءددارب

 وخميي  مليار دتلار( لغاتة لارت  اليلاتة.

  امربددا  المتحءءددة ( اداددا  تمردد  حة 3الةدددول ر   ) . د

 للمرر  خالل اليليات التالية 

 ( نتيجة نشاط المصرف )أ( 3جدول رقم )

 نتيجة النشاط / مليون دينار  السنة المالية  ت 

1 2013 19543 

2 2014 13655 

3 2015 8511 

المبلغ   ت 

المسروق /  

 مليون دينار 

السنة  

 المالية 

 مبررات سحب المبلغ 

لعزتز الرليد اللءدي  2015 76000 1

 العامةلالدار  

 شرام اسه   2015 15000 2

مبلغ االئتمان   ت 

الممنوح / مليون  

 دينار 

 قدرة الزبون على التسديد 

 ا يل الزبي  الت التيدتد 28,199 1

 ا يل الزبي  الت التيدتد 17,128 2

 ا يل الزبي  الت التيدتد 18,707 3

 ا يل الزبي  الت التيدتد 11,406 4

 ا يل الزبي  الت التيدتد 31,500 5
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غير حءيءيددة   لعدددا  امربددا  المتحءءددة ري اليددددليات ااال  

واادلة للتائ  اللشدداا المالي للمرددر  بيددب   اد   لحمي   

 ائمدة الدخ   بم رددددن ررو ات اللءددتة اللدالةدة م  امليدات 

( وبالمبالغ المشدار 2015،  2013اختال  ولالا  لليدليات )

 اليها سابءا .

المالية ولليلتي   ب  رر  اليلاتة دراسة ولحلي  الءيائ   .3

 الت المرر  

بعد اسدتعرا  اه  امسدباب التي ادت الت لعرر اليضده المالي  

للمرددددر  وحيدددد  مدا ورد ري لءدارتر اليلددددي ومرا د  

الحيدابات ليدلة اليلداتة، واداا  دراسدة ولحلي  الءيائ  المالية  

( التي لمر  ل تر    ب   2014  -  2013للمردددر  لليدددليات )

لح  ولدداتة البلج المركزي العرا ي م  اج  لءيت  وضددعه  

لءدارتر مرا بي حيدددددابدات المرددددر  ورءدا لمعداتير التدد يق  

 الدولية 

   تدرق اللءدياللحلي  الالر  ائمة  أ.

( اداا   اللي  المالية لراري التدرءات 4وتيضر الةدول ر   )

اللءدتة وحيدد  اماشددعة سددليتا  للمرددر  و خالل اليددليات 

( ااال  4وتالحظ م  الةدددول ) ( 2014 -2013المدداليددة )

 املي 

حءق المردر  ايدبة سدالبة لرداري التدرءات اللءدتة   ( 1)

وبليدد    2014-2013م  اللشدداا التشددغيلي خالل اليددليات  

( ادلدت الدتديالدي، وا  ادمدلديددة لدحدءديدق  %210%( و ) 576)

م    لعدالمردر  لليد  مالية سدالبة م  اماشدعة الرئييدية، 

يد م اار مالية محتملة  لتعلق باا  ا  حة   م شدددرات وج 

اليدددييلة وااع ا   لج وبشددد   سدددلبي الت اسدددعار اسددده  

 وم    المردر  المتداولة ري سديق العراق لالوراق المالية، 

احد  م شدرات م اار لتعلق باسدتمرارتة المردر  ورق   لعد

 (.570معيار التد يق الدولي )

اري لدرءات ل 2014حءق المرر  خالل اليلة المالية  ( 2)

اءددتدة ميجبدة م  اللشددددداا امسددددترمداري اتيةدة  يدا  ادار  

( م  امسددددترمدارات العيتلدة %68المرددددر  ببيه ايددددبدة )

وه ا تدل الت وجيد م اار   ،والءرددير  امج  خالل اليددلة

 مالية لتعلق بحة  اليييلة ال ارية لد  المرر .

حءق المرددر  ايددبة ميجبة لردداري لدرءات اللءدتة   ( 3)

وبليدبة بلغ    2013 التميتلي  خالل اليدلة المالية م  اللشداا

%( م  لددددداري التددرق اللءددي م  اماشددددعدة الرال دة 723)

الرئييدددية، ولحءء   لج اتيةة حرددديل يتاد  ري را  المال  

 %( ا  اليددلة الماضددية، ول  لميت   42المرددر   بليددبة )

الزتاد  ا  ارتق  رسدملة  جزم م  رلديد حيداب )ال ائض  

%( م  الزتاد  الحالدددلة ،اما اليدددلة 43ليدددبة )المتراك ( وب

ايدددبتها )لددد ر%( واليه را  لاخير     رءد بلغ  2014المالية 

لييته امربدا  اءددا او لي  هدا هي احدد الم شددددرات المداليدة  ري

لم داار رر  اسددددتمرارتدة المرددددر  ورءدا  لمعيدار التدد يق  

 (.570الدولي )

ا  اا  ا  ري ايددبة التدرق اللءدي الداخ  م  اللشددا  ( 4)

التشددغيلي الت اجمالي التدرءات اللءدتة الداخلة خالل اليددليات 

( الت  %12%( و )  35حيا شدد ل  ايددبتها )  2013-2014

( %95ايددددبتده )  التيالي، امدا لدددداري لددرءهدا ال دارجي بلغد 

وجيد  وهدد ا تدددل الت ( الت التيالي للمرددددر  %94و)

لم شرات م اار لتعلق بالتعرر المالي للمرر  ري اليليات 

الالحءة اتيةة الباع امدار  ليددددياسددددة خاات ري املية ادار   

الهي ليدة  المداليدة، رىددددال ا  وجيد م داار لتعلق باليددددمعدة 

ااع ا  ا رها وبش   سلبي الت امترادات  وم    المرررية 

 وسعر اليه  ري امسياق.

ايدددبة التدرءات اللءدتة ال ارجة للتدرءات اللءدتة الداخلة  لةاوي 

%(  وبليددبة   172) 2014وبلغ ايددبتها خالل اليددلة المالية 

%(، ممددا تلدد ر بيجيد م دداار مدداليددة لياجدده  72لةدداوي )

 .المرر 

دراسدة ولحلي  بليد كشد  الدخ  ) امربا  وال يدائر (   .أ

 ( تيضر  لج وم  خالله االحظ5الةدول ر   )

 دات اللشاا الةاري  اترا ( 1)

تعتبر رلديد حيداب اللشداا الةاري م  البليد المهمة والتي    

لععي م شدددرات لدل الت كي ية لحءيق المردددر  لالتراداله  

خالل اليددلة وااعام لددير  واضددحة ا  سددياسددة امدار   

المرددددر  بالتركيز الت مرددددادر لحءيءها خالل اليددددليات 

 ااال  
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اا  دا  مةميع اترادات اللشدددداا الةداري لليددددليات  (أ)

وبليدد    2012الد مءاراتها مه اليددلة المالية   2014_2013

( الت التيالي، وا  ه ا اما  ا  ت شددددر %31%( و )15)

 لعد وم    الت لداي ميددتي  اللشدداا المرددرري بشدد   اا  

احد  العيام  التي لهدد رر  اسدددتمرارتة المردددر  ورق 

( وادد   ددر  المرددددر  الت  570لددولي )معيدار التدد يق ا

 لحءيق اهداره.

احتل  اترادات العمليات المردددررية المرلبة امولت   ( ب)

، ا  بلغ  ايدددبتها الت مةميع 2014  - 2013خالل سدددليات  

%( الت   84)  ( و%78اترادات اللشددداا الةاري ما تءارب )

التيالي ولمر  غالبيتها اترادات متحءءة م  بيه وشدددرام العملة 

بية، واليه را  لركيز ادار  المرر   وبش   كبير الت  امجل

مرددددر واحد ري لحءيق اترادالها، واد  وجيد اسدددترالتيةية  

واضحة للتليته ري مرادر امترادات امخر   ،والت  ضيم 

اليا ه ام ترددادي المتءل  للمرددار  ري العراق واد  لليع 

الت    ام شددر  لعد امدار  ري لعمي  اترادات اللشدداا الةاري،

وجيد م اار محتملة لياجه المردر  كم اار غير الملتم  

 وم اار التركيز.

اا  ا  ايددبة امترادات امسددترمارتة خالل اليددليات  -جدددددد 

حيا  2012الد مءاراتها مه اليددددلة المالية  2014  -   2013

%( الت التيالي اتيةددة  16( و) %22بلغدد  ايددددبتهددا ) 

كاا  لمتل ها ادار   اا  ا  حة  المح مة امسدددترمارتة التي 

، واليه را  امدار  ل  لركز  2012المرر  ري اليلة المالية 

الت لحءيق اشدددااها امسددداسدددي بميج  شدددهاد  لاسدددييدددها  

 والمتمرلة بلشاا استرماري.

 مررورات اللشاا الةاري   ( 2)

تت  لحلي  ارلددد  حيدداب المرددرورات الةارتة للمرددر   

لغر  التعر  وليليء الىيم   2014-2013خالل اليليات  

 الت المررورات التي ساهم  ري خلق امترادات   

%(   77( و)%76) شدد ل  المرددررات امدارتة ايددبة  درها 

الت التيالي، وهي ايددبة االية جدا  2014_2013لليددليات  

 لعدة مردرورات العمليات الةارتة  التي الد مءاراتها مه ايدب

المرددددر امسددداسدددي ري لحءيق امترادات التي كاا  لشددد   

%( ادلدت الدتديالدي مد  اجدمددالدي  15) ( و%16ايددددبدتدهددا )

مررورات اللشاا الةاري .وا  اليب  امساسي ري ارل ااها  

تعيد الت الباع ادار  المردر  سدياسدة التيسده الةغراري دو  

 تشديروجيد سدلد  ااياي وجدو  ا تردادتة ب لج التيسده، مما  

 لدج الت وجيد م داار محتملدة  دد ل ر  اءيبدات ادارتدة م  

ا  اشددداا البلج المركزي العرا ي و د لرددد  اءيبتها الت اتء

 المرر .  

لحليد  ردائض العمليدات الةدارتدة وال دائض الءدابد  للتييته  ( 3)

 للمرر   

ا  املية لحلي  رلدديد ه ا الحيدداب تععي لددير  واضددحة 

ا  امربا  المتحءءة خالل اليدلة، رىدال ا  ميدااد  مرا   

 الحيابات ري اكتشا  الم اار التي لياجه المرر  

ي اليددددليات المداليدة  اا  دا  ري ردائض العمليدات الةدارتدة ر

بليددبة  2012الد مءاراتها مه اليددلة اليددابءة   2014_2013

% ( الت التيالي، اتيةدة اا  دا  اللشددددداا %38 (  )11)

المردرري بشد   اا ، مما ا ر  لج بشد   سدلبي الت ال ائض  

الءاب  للتييته )المرحلة الرااية ( بليدددبة اا  ا   ا  اليدددلة 

يالدي، وا  لدحدءديدق (  ادلدت الدتد %29()%2) 2012الدمددالديددة 

المردر  مربا  مل  ىدة سدي  تلع   وبشد   سدلبي الت  

تياجه م اار لتعلق  وم    الءيمة اليدي ية مسده  المردر  

 باليمعة المرررية.

 يا  ا ر لردداري لدرءات اللءدتة التشددغيلية اليددالبة   . ب

 الت استمرارتة المرر  

 بعد اسددتعرا  اه  اتائ  لحلي   ائمتي )كشدد  التدرق اللءدي

وامربا  وال يائر( للمرر  تت  هلا  يا  ا ر اللي  المالية  

)اليددددلبيدة( لردددداري لددرءدات اللءددتدة التشددددغيليدة التي حءءهدا  

المرددر  خالل سددليات الدراسددة ولحلي  الت اسددتمرارتة  

المرددر  م  خالل لعبيق الليدد  والم شددرات ري الةدول  

 ( اداا  6ر   )

ات اللءدتة اليددالبة م  تالحظ ا ر التدرء اداا (  6وم  الةدول )

 اللشاا التشغيلي الت ك  م  املي 

تبي  ه ا الم شددر مد   م شددر اللشدداا التشددغيلي   ( 1)

 در  اللشددداا التشدددغيلي للمردددر  الت ليليد لدرءات اللءدتة  

 -  2013وا  رهيرها بليد  سدالبة خالل اليدليات    لشدغيلية،

م شدرالت اد  مءدر  اللشداا التشدغيلي للمردر  ري   2014
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( الت  13.25( و)%1.77ليليد لدرءات اءدتة كارية وبليددد  )

وااع    لج بشد   سدلبي الت رلديد اللءدتة لدته ري  التيالي،

( الدد %17حيدا اا  ض بليددددبدة ) 2014اليددددلدة المداليدة 

ممدا تلد ر بيجيد م داار  2013مءداراتهدا مه اليددددلدة المداليدة 

 لية ري العمليات التشغيلية للمرر .ما 

ا  ه ا الم شر تععي لير   م شر اللءد التشغيلي   ( 2)

واضددحة ا  مد   در  امربا  المتحءءة خالل اليددلة المالية  

الت ليليد لدرءات اءدتة لشدغيلية للمردر  لغر  لشدغيلها ري 

العمليات المردررية امخر ، ورهر ه ا الم شدر بشد   سدال  

 ( و%1.80وبددليدددددد ) 2014-2013خددالل اليدددددلدديات 

%( الت التيالي، ممددا تدددل  لددج الت اددد  جيد  13.25)

امربدا  المتحءءدة للمرددددر  خالل اليددددليات ااال ، وتلد ر 

 بيجيد م اار مالية ري العمليات المرررية.

 ا  ه    ايددددبة التدرق اللءدي ال علي لليدددده  الياحد ( 3)

درءات  الياحد م  لداري الت اماتياديالليدبة لبي  حردة اليده   

لععي لددير  واضددحة    وم    اللءدتة م  اللشدداا التشددغيلي 

للميدداهمي  والةهات  ات العال ة ا  مد  مءدر  المرددر  

ري لييته امربا  اليددليتة ، وا  رهيرها بليدد  سددالبة ري 

( الت التيالي  %1.23( )%0.23)    2014_2013اليدليات 

 لععي لددددير  للميدددداهمي  والةهات  ات العال ة بعد   در 

المرددددر  الت لييته اربا  اءدتة اتيةة اد  ليرر سددددييلة 

كداريدة لددتهدا، ولد لدج كدااد  سدددديداسددددة ادار  المرددددر  خالل  

اليدليات ااال  لعتمد بشد   اسداسدي الت لدوتر مبالغ ال ائض 

 الءاب  للتييته او رسملة جزم ملها.

الليدددد       ا  هد  ايددددبدة العدائدد الت حءيق المل يدة ( 4)

ضدددع  ادار  المردددر  ري لععي م شدددرات ا  ك ام   او  

لعمي   يمة حءيق المل ية م  اللشدداا التشددغيلي، وتالحظ م  

  الليددد  رهرت بشددد   سدددال  لليدددليات أالةدول اليدددابق 

( الت التيالي  %1.02( و)%0.21وبليددد  )  2014_2013

وبه   الليدد  تل ر بيجيد م اار مالية بيددب  ضددع  ك ام  

  ال ي تتلاسد  ادار  المردر  الت ليليد لدرءات اءدتة بالشد 

 مه حءيق المل ية.

لععي ه   الليدد  م شددرات   ايددبة التغعية اللءدتة   ( 5)

الت مءدر   التدرءات اللءدتة م  اللشدداا التشددغيلي للمرددر   

الت لغعيدة التددرءدات ال دارجدة م  اللشددددداا امسددددترمداري  

خالل اليددددلدة المداليدة، وبدالرجيع الت الةددول   كداردة والتميتلي

لليد  بشد   سدال  خالل اليدليات اليدابق تالحظ رهير ه   ا

الت التيالي،  (%13.85) %( و10.66)  2014 -  2013

وهد ا تعلي ادد   ددر  المرددددر  ري لغعيدة اجمدالي التددرءدات 

مما تل ر  اللءدتة ال ارجة م  اماشدعة امسدترمارتة والتميتلية،

 بيجيد م اار مالية لتعلق ب  اتة  اليييلة لد  المرر .

وم  خالل لحلي  جميه اللءاا ااال  والليد  اليدلبية الماهر   

تم   الءيل با  الليدد  اليددلبية ااال  حءءها المرددر  اتيةة  

وجيد لداري لدرق اءدي سدال  م  اللشداا التشدغيلي وااع   

لعتبر ه   م   وم    بش   سلبي الت ادام وسمعة المرر  

رددر  الت  م شددرات الم اار المالية لتعلق بمد  مءدر  الم

 (.570امستمرار ورق المعيار التد يق الدولي )

دراسددة ولحلي  ) ائمة المركز المالي ( للمرددر     . ت

 ( تيضر  لج تبي 7والةدول ر   )

   ماتألي( ااال  تالحظ 7وم  الةدول )

اا  ا  ري رلددديد حيددداب اللءدتة ري اليدددلة المالية  ( 1)

( %17وبليدددبة )  2013الد مءاراة مه اليدددلة المالية   2014

اتيةة اا  ا  اشداا المردر  بشد   اا  خالل للج اليدليات 

 .2014ولحءيءها لراري لدرءات اءدتة سالبة لليلة المالية

حءق المردددر  يتادات ميدددتمر  ري رلددديد حيددداب  ( 2)

 2014  - 2013امئتمداادات الممليحدة للزبدائ  خالل سددددليات 

( %173وبليدددد  ) 2012الدد مءداراتهدا مه اليددددلدة المداليدة 

م  حردددديلهددا الت   الت الرغ التيالي،  ( الت%1075و)

 رىددال ا لدرءات اءدتة لشددغيلية سددالبة خالل للج اليددليات،  

%(   2حيددابات الةارتة وواليدائه بليدد  )الاا  ا  رلدديد 

%( الت التيالي. وه ا م شدددر الت ااتماد امدار  ري   18و)

 رىددال ا لميت  ه ا الحيدداب م  المرددادر العيتلة امج ، 

 مئتمااية التي لياجهه المرر .يتاد  الم اار ا

ارل داع ري رلدددديدد حيدددداب الميجيدات الردابتدة بدالءيمدة  ( 3)

الد مءاراتها مه اليددددلة  2014الدرترتة خالل اليددددلة المالية 

( اتيةة شدرام امدار  مراضدي  %200وبليدبة )  2012المالية 

و بالرغ  م  اد  وجيد  أاال ،رىدددام ومبااي خالل اليدددلة  

 التشغيلي. اليييلة ال ارية ري لغعية التدرءات اللءدتة م  اللشاا
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حءق المرر  يتاد  ري لاري حءيق المياهمي  خالل  ( 4)

الد مءاراتها مه اليدلة المالية   2014_2013اليدليات المالية 

للدج  ولعيد( الت التيالي %42( و)%33وبليددددد  ) 2012

 الزتاد  الت  

 42بليددبة)   2013يتاد   را  المال المرددر  ليددلة  (أ)

%( والتي كدااد  لشدددد د  ايددددبدة رسددددملدة امحتيداايدات ملهدا 

( مما اد  الت اا  ا  ري حياب امحتيااي ري اليلة 43%)

 %(. 11بليبة )ا يها 

 2014يتاد  ري رلددديد حيددداب امحتياايات ليدددلة   ( ب)

كدااد  اتيةدة لحيتد  الربر الءدابد  للتييته بشدددد د   كدامد  الت  

حيدداب، واليه را  لاخر لييته امربا  اءدا  او الرلدديد ه ا 

رر  اسددتمرارتة   احد الم شددرات المالية لم اار  لعدلي  ها 

 (.570المرر  ورءا  لمعيار التد يق الدولي )

لءيت  لءرتر مرا   الحيدددابات الت ورق المعاتير التد يق   .4

  الدولية

بعد اسدددتعرا  اه  امسدددباب الةيهرتة التي ادت الت رر  

اليلددداتة الت المردددر  )أ( اسدددتلادا  الت لءرتر اليلددداتة 

، 31/12/2015ولءرتر مرا   الحيدابات ليدلة اليلداتة ري 

واه  الم شددرات التي ليلدد  اليها الباحا م  خالل دراسددة 

(  ب  التعرر  2013/2014ولحلي  بيااات المردر  لليدلتي  )

المددالي واجرامات رر  اليلددددداتددة اليدده ، و لددج بهددد  

اليلددديل الت  اجرام املية لءيت  لتءارتر مرا   الحيدددابات  

ولشدددد ين اه  اءدداا الىددددع  ري لءددارتره  ريمددا ت ن 

امرردددا  ا  مد  مالئمة رر  اسدددتمرارها او م  ادمها 

الت ضدددديم اتدائ  التحليد  اه  المشدددداكد  التي لعر  اليهدا  

المرددددر  و لليددددليات المد كير  ااال  الت ورق المعداتير  

 والممارسات الدولية 

 

 را  مال المرر   اوم   

بلغ رلديد حيداب را  المال المردر  لغاتة لارت  وضدعها 

( مليار دتلار ارا ي، وبشا  ه ا الرليد  150لح  اليلاتة )

   ماتأليتالحظ 

اد   در  ادار  المرر  الت يتاد  را  مالها ووليلها  -1

وهي الحدد امدات لرا  المدال الد ي ل   دتلدار ( مليدار250الت )

العرا ي بميجد  كتدابده المر     لحددتدد  م   بد   البلدج المركزي

(، وا  ادد  ك داتدة را  مدال 8/5/2013(  ري )9/3/117)

حد اه  م شددرات م اار اسددتمرارتتها، التي  أ  لعدالمرددر  

كا  م  الم تر  الت المد ق  التحءق ملها وامرردا  بشد   

ملاسددد  الها الت ورق معاتير التد يق والممارسدددات الدولية 

 تالية ( ال570،250،1006المر   )

 التاكد م  لعبيق المتعلبات الءااياية ال الة برا  المال. -أ

التاكد م  ك اتة ومالئمة خعء امدار  للميدددتءب  الملمير  -ب

ال ددا  بزتدداد  را  مددالهددا، م  خالل التحءق م  ام دداايددة 

الحءيءيددة ري لعبيءهددا وا  اتددائ  لعبيءهددا لعزي م  م ددااددة 

 المرر .

لحءق م  ايدددد  ك داتدة را  المدال  م  خالل الليدددد   -ج

  اآللية

 حءيق المل ية كليبة مئيتة م  مةميع الميجيدات. •

حءيق المل ية كليدددبة مئيتة م  مةميع الميجيدات  ات  •

 الم اار .

التدداكددد م  مددد  التزا   ادار  المرددددر  بددالءيااي    -د

ا ي  واماممدة والتعليمدات الرددددادر  م  البلدج المركزي العر

م  خالل ليجيه امسدددت يدددارات الاليمة  لالدار   لبي  مد  

اهتمامه  والتزامه  بالءيااي  والتعليمات واماممة الردددادر ،  

وابالغهدا ا  اي م دال دات جيهرتدة م  المم   ا  ل  ر الت  

اللشددداا المردددرري  ولتيدددب  ري لي  ه او تةع  اسدددتمرار   

 اتة را  المال، ميضده ليداقل مرالُ ) اد  التزا  بمتعلبات ك

 او المتعلبات الءااياية لالسترمارات(.

لءيت  ام داايدة لدا ير ادد  التزا  ادار   المرددددر    -  

بداماممدة والءيااي  الت البيداادات المداليدة م  خالل دراسدددددة 

ولحليد   لدا يرامرردددددا  ا  العيا د  المداليدة المحتملدة التي  

ل ر  م  الةهددات العليددا الت المرددددر  كددالغرامددات 

لعءيبات والتهدتد بمردادر  مل ية املديل واتءا  الملشدا  وا

 (.250بالءي  والمءاضا  )

 اليييلة اللءدتة   اايا    

( ال الددة بال شدد  التدرق  7( و)4بالرجيع الت جداول ر   )

اللءدي و ائمة المركز المالي واه  اللءاا المشد ردة ري لحلي   

خالل  هما لمردددر  )أ( ايدددتلت  با  المردددر   د واجه  يكل
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( لم داار مداليدة 2013/2014سددددليات الددراسددددة والتحليد  )

ميددتمر  لتعلق بيددياسددة امدار  ري كي ية ادار  الهي   المالي  

للمردر ، اتيةة رهير م شدرات مالية سدلبية وبليد  مئيتة 

 مرل عة.

واليده الدد الرجيع الت لءدارتر مرا بي الحيدددددابدات لغر  

اي م اار لتعلق  التءيت  رااها ل  لتعرق او ل رددر ا  وجيد  

بيدددياسدددة ادار  المردددر  ري ادارلها للهي لية اللءدتة، واي 

م اار لتعلق بميددددتي  ادام المرددددر  بشدددد   اا  ومد  

مءددرلده الت  ليرير سددددييلدة كداريدة لمياجهدة متعلبدات الددائلي   

والحيددددابدات الةدارتدة الددائلدة واليدائه الدد اسددددتحءدا هدا، ورق 

( والبيدا  الددولي ر   570مداجدام ري معيدار التدد يق الددولي )

 ( التي ركزت الت م اار ليرر اليييلة ال ارية.1006)

 المبالغ اللءدتة الميرو ة   الرا    

ب( وال الة ب ءر  حة   -1أ( و)-1بالرجيع الت جداول ر   )

المبالغ التي ل  اختالسدها ومبي  ل الديلها التي اكتشد   خالل  

( مليدار دتلدار  261رتر  اليلدددداتدة وبمبلغ اجمدالي مداتءدارب )

ارا ي ، والد دراسددددة ولحلي  امليات اليددددر ة الحالددددلة  

ومءاراتها مه لءارتر مرا بي الحيددابات خالل اليددليات ااال  

وجدد هلدالدج ادد  وجيد اي اشددددار  او اررددددا  ا   لدج ري 

لءدارتره ، ممدا تددل الت وجيد ضددددع  ري اجرامات التدد يق  

لممارسات الدولية  المل    م   بله  الت ورق معاتير التد يق وا

  اآللية( 501،580،1006،240،400المر   )

. م داار الىددددمليدة والر دابيدة للتحءق م  ارلددددد  مددتلي 1

المردر  م  خالل ارسدال البات المردادا ات للةهات  ات 

 العال ة.

.  الحرددديل الت ا رار امدار  بشدددا  اد  حرددديل اي 2  

  دور مه  ري لةداويات م   بد  العداملي  او امدار  الد ت  له

 مه اللما  المحاسددبي والىددبء الداخلي او للج التي لها لا ير 

 الت البيااات المالية.

.التاكد م  وجيد اجرامات وضددديابء رعالة وملاسدددبة  لمله 3

اليلدددديل الت الميجيدات، ول ي  امليددة اليلدددديل رءء 

مشدددد ا  ميددددمي  له  وبميج  ل يتض م  امدار  العليا 

للمرر ، و د لشم  للج ضيابء الت وجيد لرليبات ل لمات 

اليددددر واليلدددديل المشددددتر  مرال امليدة لحيتد  امميال 

 ال تروايا .

. التركيز الت المعدامالت غير اماتيدادتدة التي لهدا اال دة 4

بددامارا   ات العال ددة بددالمرددددر  مرال البلددج المركزي  

 العرا ي  التي لزتد م  خعير  امحتيال وال عا الةيهري.

. لءددتر الم داار الماليمدة  لللشدددداا المرددددرري م  خالل  5

لتءيت   اسددت دامه اجتهاد  المهلي الت ميددتي  البيااات المالية

 مةمياة م  العيام  التي ملها  

 (   الت ميتي  البيااات المالية  1)

 امااة وازاهة أدار  المرر  . )أ( 

التغييرات  امدارتدة الحدالددددلدة خالل ال تر  المداليدة   )ب( 

التي  دد ل  ر بعدد  خبرله  ال داريدة الت اادداد البيداادات المداليدة  

 للمرر .

 والمعامالت  (الت ميتي  ارلد  الحيابات 2)

وجيد بعض الحيدددددابدات ري البيداادات المداليدة  دابلدة   )أ( 

لل عا، مرال الحيابات التي لتعل  اجرام لييتات ري ال ترات  

 اليابءة.

 ابلية امليل للىياع او امختال  ، مرال امليل   )ب( 

 المرغيبة بش   كبير والءابلة لالاتءال كاللءدتة.

 واما  الر ابة الداخلية  ( الت ميتي  اللما  المحاسبي 3)

ا  المعامالت لل   بحيددد  الءرارات الردددادر  م   )أ( 

 امدار  العليا.

ا  اليلديل الت املديل واليدةالت ل ي  حردرا   )ب( 

 لم يلي  م  امدار  العليا.

التاكد م  اد  وجيد اءاا ضددددع  ري اما  الر ابة   )ج( 

احد المير ي     ت  م  خاللهدا لياا  بي  امدارتي   اوتالداخليدة 

 مه اارا  خارج او داخ  المرر .

التاكد م  اد  حرددديل اسدددام  اسدددت دا  الردددالحيات   ) ( 

الملااة لالدارتي   ري المردددر  بالتةاوي الت اما  الر ابة  

 الداخلية.

كما ا  امليات اليددر ة التي حد   وبامخن مبلغ امختال   

يددددي  ( مليدار دتلدار  ) مدائدة وسددددبعدة وخم157,955 ددرهدا )

مليار وليدعمائة وخميدة وخميدي  مليي  دتلار( التي حردل   

لي ل  اكتشدددددارده م   بد  مرا د    2013يددددلدة المداليدة الري 
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الحيدابات ول  امرردا  الها ل اا  م  مالحمات  ات لا ير  

جيهري الت مءدر  المرددر  الت امسددتمرار ري الميددتءب  

يائ   الملمير، اتيةدة ااع دا  اتدائ  امليدة امختال  الت الء

 المالية لليليات الالحءة.

 امحداش الالحءة لتارت  الميزااية   رابعا    

م شدددج ا  بعض امحداش او المرو  العارد  د لحدش بعد 

لارت  الميزااية ول ي   ات لا ير سدلبي وبشد   جيهري الت  

اتيةة اشدداا المرددر  وللع   الت اد  ام ااية المرددر   

رت ،  والدد الرجيع الت  الت امسددددتمرار ري الميددددتءبد  الء

لءرتر اليلدداتة و لءرتر مرا   الحيددابات بتارت  اليلدداتة  

  د اررر ا  وجيد املي    22/7/2014الم رخ ري 

اددد الدداداو  الءداايايدة المءدامدة م   بد  المرددددر  الت  -1

( 13( مليدار دتلدار، و)238(  داي  بلغد   يمتهدا )29الغير )

 مليي  دومر.

ايدة المءدامدة م   بد  الغير الت بلغ اددد الدداداو  الءدااي -2

( مليدار  73( داي    يمتهدا امجمداليدة لعدادل )81المرددددر  )

 .دتلار ارا ي

 يدا  الهيدا  العدامدة  للمرددددر  بتغيير رئي  وااىددددام  -3

مةل  امدار  واات اب رئي  وااىام جدد للمرر  بتأرت   

، دو  امرردا  ا  مبررات واسدباب لغييره  14/14/2014

 امدار  اليليي.ري لءرتر 

بعدد امحدداش اممليدة التي حدد د  ري معم  المحدارمدات   -4

،ل  الغدام رراي  للمرددددر  ري  10/6/2014العرا يدة ري 

محارمتي )الميلددد  والرمادي ( دو  امرردددا  الها وا  

مردددير ميجيدالها المالية وغير المالية وا  حة  ال يدددائر  

   المالية.التي حد   اتيةة ل لج ومد  لا يرها الت الءيائ

والد دراسة ولحلي  لءارتر مرا بي الحيابات لليليات المالية  

 ب  اليلداتة ل  تت  امرردا  او  كر لمالحماله بشد   ملاسد  

ا  حة  للدج الدداداو  م  والت المرددددر ،  وهد ا تعلي 

وجيد ضددددع  ري اجرامات التدد يق  المل د   م   بلده وادد  

وردت ري معيددار   مرااددالدده مجرامات التددد يق التدداليددة التي

 (  560التد يق الدولية المر   )

لل ي  اجرامات ملاسبة م  اج  الحريل الت ادلة ا بات  -أ

وامحتمدامت العدارئدة التي    ر الت   كداردة ل تدد بدا  امحدداش

اتيةة اشددداا المردددر  لغاتة لارت  التءرتر  د ل  امرردددا   

 الها او اجري التييتات المعليبة اليها.

يد  امجرامات ادادا  ال دالددددة بدالدداداو  الت المدد ق لل  -ب

و د ل  ر بشدد    ،والمعالبات التي ت ي  المرددر  اررا  ريها 

جيهري الت البيداادات المداليدة، وكد لدج ريمدا ا ا كدااد  لءددترات  

ادار  المردددر  حيل ااع اسدددالها المالية بما ري  لج الت ل ة  

 المتي ه ل بدها تم   الي يق بها  

وم  ضملها الحريل  ، لالدار   ليجيه است يارات ملاسبة  (1)

 الت ا رارات.

اماالع الت محاضدر اجتمااات مةل  ادار  المردر    (2)

 والمراسالت الةارتة مه محامي المرر .

 لد يق حيابات المرارت  الءااياية. (3)

التداكدد م  ادد  وجيد داداو  ومعدالبدات محتملدة م   (4)

خالل املردددددال المبداشددددر مه محدامي الملشدددددا  ولحددتدا 

 المعليمات الءااياية اوم باول.

لدد يق لءددترات امدار  للدداداو  والمعدالبدات م  خالل  (5)

مءداراتهدا مه اللتدائ  المتحءءدة وااع دا   لدج الت البيداادات  

 المالية.

الحردددديل الت لداتيدد م  محدامي المرددددر  بمعءيليدة  (6)

لءددترات امدار ، ولزوتدد المدد ق بداي معليمدات اضدددداريدة ري 

بدا  البيداادات المءددمدة ادا ردددددة او غير   حدال ااتءداد المحدامي

 لحيحة.

 امئتمااات اللءدتة  خاميا    

بي  لءرتر اليلداتة ولءرتر مرا   الحيدابات ليدلة اليلداتة 

( 2013/2014با  هلالج ائتمااات ل  ملحها خالل اليددليات )

بش   م ال   لءااي  المرار  العرا ية والتعليمات الرادر   

م  البلدج المركزي العرا ي م  خالل  يدا  ادار  المرددددر   

 بددد   

 لبعض ملر ائتمددااددات اءدددتددة وبمبددالغ ادداليددة جدددا    -1

الزبدائ  دو  ا  ت ي  هلدالدج ضددددمداادات حءيءيدة وكداريدة لعدادل 

 يمة امئتما  المملي  مما اد  الت ااتبار للج امئتمااات غير  

   . ابلة للتحري 

ملر ائتمداادات اءددتدة لزتدد ا  الليددددبدة المءرر  م   -2

 (.%10) ةرا  مال المرر  واحتياااله اليليمة البالغ
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ق المرددر   وجيد لددعيبات ري اسددتحرددال حءي -3

اتيةة لراك  ارلدددد  امئتمااات الممليحة والمتاخر  التيددددتد 

( مليار دتلار ارا ي، اتيةة اد  ميدددج 41والبالغة اكرر م  )

سددة  امامي تتىددم  ل الددي  ك   ر  ومد  اسددتحءا الها  

 والىمااات المءدمة مءاب  للج امئتمااات.

والد دراسدددة لءارتر مرا بي الحيدددابات ليدددليات الدراسدددة 

والتحلي  ااال  ل  ل   هلالج اي مالحمات او امرردا  بشد   

كدامد  ري لءرتر ، وهد ا تعلي هلدالدج ضددددع  ري اجرامات  

التد يق المل    التي بشااها ل  ت د الت اكتشاره لتلج المالحمات  

الةيهرتدة، واددرج ادادا  اه  امجرامات التدد يءيدة والتي كدا  

ابات ورق معداتير م  الم تر  لل يد ها م   بد  مرا   الحيدددد 

 (  570،501التد يق الدولية المر   )

التحءق م  شروا الءرو  الممليحة والميتملة ولحدتد  -أ

 ريما ا ا هلالج اي اخالل ري لل ي ها.

لد يق الىددمااات المءدمة م  الدائلي  ولاكد مالئمتها مه  -ب

 مبالغ امئتمااات الممليحة.

المرر   مرااا  اد  وجيد اي لعيبات ري استحرال  -جدد 

 لءروضه او امئتمااات الممليحة للزبائ .

التحءق م   ابلية لحردددي  ارلدددد  امئتمااات م  خالل  -د

اجرامات اختبار المءبيضددات اللءدتة الالحءة مرلددد  بعض 

 حيابات الزبائ .

الت المددد ق الددد الت عيء ولل يدد  اجرامات التددد يق  - 

الملشددددا  بدالءيااي   ولءيت  اتدائةهدا و امدرا  بدا  ادد  التزا  

واماممة والتعليمات  د ت  ر بش   اساسي الت بيااات المالية  

 ك  .

 

 اللشاا امسترماري  سادسا    

( %68ا   يا  المرددر  بيه ) 2014شددهدت اليددلة المالية 

م  اجمدالي  يمدة المح مدة امسددددترمدارتدة )  رددددير  وايتلدة 

واليه را     ،2013امج ( التي كا  تمتل ها ري اليدددلة المالية 

م  م شدرات م اار اد  ليرر   لعدبيه المردر  مسدترمارله 

احدد   وم     لعدداليددددييلدة ال داريدة لتغعيدة احتيداجدالده اللءددتدة 

م شددرات الم اار المالية و ات لا ير الت مءدر  المرددر   

بدامسددددتمرار ري الميددددتءبد  الملمير ورق المعداتير التدد يق  

( التداليدة والتي كدا  م  الم تر   570،501الددوليدة  المر   )

 امررا  الها ري للج اليلة م   ب  مرا   الحيابات  

لمشارته مرااا  مد   در  ادار  المرر  الت لميت  ا    [1]

 امستراليةية او امسترمارات الىرورتة امخر .

مرااا  مد   در  اسددددتمرار ادار  المرددددر  با تلدام    [2]

امسدترمارات الت اسد  ايتلة امج   م  خالل ملا شدة ادار   

 المرر   والحريل الت ا رارات خعية به ا ال ري .

 المرر   لءيت  لءدتر امدار   ل ر  استمرارتة سابعا     

لحتيي بعض أار التءرتر المالي الت متعل  لدرتر لالدار   

ا  ميدد وليتها مجرام لءدتر محدد لءدر  الملشددا  الت البءام  

كملشا  ميتمر  الد ااداد الءيائ  المالية وامررا  الها اتىا  

ري لءرترها اليددليي، وه ا ما لىددملها بشدد   لددرتر معيار 

ميدد ولية امدار  ب لج، ول    (  ال ي حدد570التد يق الدولي )

( 26_25( ال ءرات )1لاكيدها اتىددا ري المعيار المحاسددبي )

مله، واتىا استلادا الت كي  رر  امستمرارتة احد ال رو  

المحاسددبية ري ااداد الءيائ  المالية، را  املية التءدتر م   ب   

امدار   لت  م  خالل اسددت دامها مه  الم شددرات والمرو   

ش التي لمر بهدا الملشددددا  مه لزاتدد درجدة ادد  التداكدد وامحددا

 المراحبة لتلج امحداش والمرو .

تلحرددر ري املية لءيت  راما ميدد ولية مرا   الحيددابات هلا 

لتءدترات امدار   ل ر  اسدددتمرارها ري ااداد الءيائ  المالية  

وامررا  الها ري لءرترها اليليي ري اليلة المالية ميضيع 

خالل التداكدد م  اررددددا  امدار  ا  المعليمدات   م  التدد يق،

التي ت ي  المد ق الت ال  بها اتيةة لعملية  كارة  ات الرددلة

 .التد يق

والد الرجيع الت لءارتر امدار   اليدددليتة للمردددر  خالل  

 اآلليةسددليات دراسددة والتحلي   ل  تت  امررددا  ا  اممير 

م  الم شددددرات او امحدداش  ات الرددددلدة ب ر   لعددوالتي 

اسدددتمرارتة المردددر  التي لىدددملتها معيار التد يق الدولي  

  (  ول  تء  مرا د  الحيددددابدات بتءيتمهدا م  اجد 570المر   )

 التاكد ملها  

لءدتر ادار  المرددر  لءدرلها الت امسددتمرار كم سديدة  -1

 مالية ري الميتءب  الملمير.
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ااداد ال عء امسدتراليةية الميدتءبلية  للمردر  التي م   -2

ددددددد  المرجر ا  لحي  اتيةة اللشاا مرال ال عء التي لتعلق بددد

)سددددياسددددات ام ترا ، اااد  هي لة الدتي ، لردددد ية بعض 

املدددديل، يتداد  را  المدال (.ري رد  الملداريددددة الءيتدة ري 

 الم سيات المالية الراهلة.

اادداد للب ات للمرددددر  ريمدا ت ن التددرءدات اللءددتدة بمدا  -3

 تتالئ  مه المرو  او امحداش الميتءبلية.

اداد التحليالت الم رددلة لللشدداا المرددرري خالل اليددلة إ -4

 المالية. 

 

 المحور الرابع / االستنتاجات والتوصيات 

 اوالُ: االستناجات :

ا  رر  امسددتمرارتة م  ال رو  المحاسددبة امسدداسددية  .1

والمهمة ضدم  اماار ال  ري للمحاسدبة ولرل ز اليها العدتد 

له ا ارا  مهمة الد  وليرر م  المباد م وال رو  المحاسددبية،

ااداد البيااات المالية م  خالل ليرير شدددروا الءيا  اليدددلي   

 واليضي  ري ار  للج البيااات  المالية.

لءه الميددد ولية الت االق ادار  المردددار  الد اادادها   .2

للبيااات المالية ري امرردا  ا  المعليمات المتعلءة بها، الت  

لميدتءب  الملمير رر  ا  المردر  ميدتمر ري اشدااه ري ا

والدما لتيرر اللية او الىدددرور  او ال ا   رار بالترددد ية او 

الدم  اليه امررددا  ا   لج برددير  كارية وواضددحة، اما 

تءه الت االق مرا   رميد ولية املية التءيتي  له   ال رضدية 

الحيدددابات م  خالل لل ي   لمةمياة م  امجرامات التد يءية  

ق م  اسددتمرار واسددتءرار اللشدداا  ضددم  اللعاق المحدد للتحء

 المررري ري الميتءب  الءرت .

ضددع  التءارتر الرددادر  م   ب  مرا بي الحيددابات لعيلة  .3

البحا لليدددليات  ب  وضدددعه لح  ولددداتة البلج المركزي  

العرا ي ري ال شدددد  وامررددددا  ري الي د  المب ر ا  اه  

   ات والتي كااد  ،ماليدة وغير المداليدة المددرجة اداا الالم داار 

 التا ير اليلبي الت رر  امستمرارتة 

لحءيق  المرر  ايلة البحا خيائر لشغيلية لر  ايبتها   -أ

(، اتيةة حرددديل امليات %92م  اجمالي را  المال الت )

لالاد  وخيداادة اممداادة م   بد  العداملي  ورئي  مةل  ادار   

اهدا أم شددددرا  الت ااتبدار المرددددر    لعددالمرددددر ، التي 

 متعرر .

اد  لم   المرددر  ايلة البحا م  اليلدديل الت الحد  -ب

( 250امدات لرا  المال المررري ال ي ل  لحدتد  بدددددددددددد )

 مليار دتلار ارا ي م   ب  البلج المركزي العرا ي.

ممارسدة واهتما  المردر  ايلة البحا ماشدعة غير ميدمي  

بها م  خالل الءيا  بعمليات بيه وشرام للعءارات بهد  لعمي  

 حيا ش ل  ايبة الزتادات الحاللة ،ربحيةال

 

لحيدداب الميجيدات الرابتة لدته لغاتة التارت   ب  وضددعه  -ت

( الد مءاراتها مه سددددلة امسددددا  %138لح  اليلدددداتة )

2012. 

لحءيق المرددر  ايلة البحا لردداري لدرق اءدي سددال   -ش

، بمبلغ 2014م  اماشدعة الرئييدية الرال ة خالل اليدلة المالية 

( )ليددددعدة و مدااي  مليدار وخميددددمدائدة 89,530,777,000)

و ال ي  مليي   وسدبعمائة وسدبعة وسدبعي  ال  دتلار(، اتيةة 

( الد %110اا  ا  اللشدداا التشددغيلي للمرددر  بليددبة )

، مما ااع    لج بشد   سدلبي 2012المءاراة مه سدلة امسدا  

 الت   ك  م   

ا اا  ض  اليدييلة اللءدتة ري اهاتة اليدلة المالية حي (1)

 (.%16بليبة )

الءيمة اليدي ية مسده  المردر  حيا اا  ض  يمته  (2)

 2012رليدا ( بعد ا  كا  ري سدلة امسدا    910وولدل  الت )

 دتلار( لليه  الياحد. 3)

امتال  المردددر  ايلة البحا  ضدددم  رلددديد )حيددداب -ج

اتيةدة   ،لدددداري امئتمداادات الممليحدة للزبدائ ( لددتي  معددومدة

  بملر ائتمااات كبير  لبعض الزبائ  دو   يا  ادار  المردار

رىدددال ا  اد   ،وجيد ضدددمااات حءيءية لعادل  يمة امئتما 

وجيد ميارءات الديلية م   ب  البلج المركزي العرا ي ل ي  

( م  اجمالي را  %10ا  ك  ائتما  مملي  لتةاوي ايدددبة )

 مال المرر .

 اد  ليرر اليدددييلة اللءدتة ال ارية لد  المردددر  ايلة . 

البحا لمياجهة التزامات الدائلي  والحيدددابات الةارتة الدائلة  



 

133 

 ........ تقويم إجراءات مراقب –موفق و سمير  138-119صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

واليدائه  ب  وضدعها لح  اليلداتة، حيا بلغ  ايدبة العةز  

 (.%237) 2014 ري اليييلة اللءدتة ري اهاتة اليلة المالية

ارتءار المرددر  ايلة البحا الت ااممة الىددبء الداخلي   .خ

ال عالة ليددددااد ادار  العليا ري لحءيق اهدارها م  خالل العم  

 الت ادار  الم اار المرررية. 

ا  ميدد ولية مرا   الحيددابات ري التءيت  وامررددا  ا   . د

رر  امسددتمرارتة للشدداا المرددر  ري الميددتءب  الملمير 

ات التي وردت ري معيار التد يق  مللحردر رءء الت الم شدر

( واليده امخد  بلمر اماتبدار ره  ودراسدددددة 570الددولي )

لم شددددرات اخر  وردت ري معداتير التدد يق والمحداسددددبدة 

والممارسددات الدولية الرددادر  م  الةهات  ات العال ة بمهلة 

 التد يق.

 

 ثانياً: التوصيات :

بيددب  خردديلددية اللشدداا المرددرري وما لحيء به م   .1

تتها الت  رر متلياة  ات لا ير الت اسدتءرارها واسدتمرام اا

مرا د  الحيدددددابدات امخد  بلمر اماتبددار معدداتير التددد يق  

للتحءق م  مالئمددة رر   كددارددة والممددارسددددددات الدددوليددة

امسددددتمرارتدة الت مرا د  الحيددددابدات بد ل العلداتدة المهليدة 

الدتدي لد دي   ات لددا ديدر   اآللديددةالداليمددة لدلدتدحدءدق مد  اممدير 

الت رر  اسدددتمرارتة المردددر  ري الميدددتءب    الةيهري

 الملمير 

امتال  المرر  للما  ر ابة داخلية رعال تمله اليليل او  .أ

 التالا  باميال المرر .

امتال  المرر  ليحدات اوا يا  خالة بادار  الم اار   . ب

 وااه تعم  ب  ام  وراالية ري ادار  الم اار. ،المرررية

التزا  المرددر  بممارسددة اماشددعة المحدد  ورق شددهاد   . ت

 التاسي  واماممة والتعليمات  ات العال ة.

التزا  المرر  بميج سةالت محاسبية امامية للييعر   . ش

  الت امليل كارة.

التدداكددد م  ازاهددة وك ددام  امدار  ري ادارلهددا مامددال  .ج

 المرر  بش   اا  .

م   كارة التعليمات واماممة الرددادر بالتزا  المرددر   . 

 بد  البلدج المركزي العرا ي و الةهدات امخر   ات العال دة 

 باللشاا المررري . 

 يدا  مدد  لدا ير الليددددد  المداليدة اليددددلبيدة الت مءددر   .خ

 المرر  الت امستمرار.

مدد  ليرر اليددددييلدة ال داريدة لدد  المرددددر  ري مياجهدة  . د

متعلبدات الددائلي  والحيددددابدات الةدارتدة الددائلدة واليدائه خالل  

 رتر  يملية معيلة.

دراسدددة ولحلي  مسدددباب اا  ا  الءيمة اليدددي ية مسددده   .  

 المرر .  
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 ( قائمة تدفق النقدي للمصرف )أ( 4جدول )

 التفاصيل ت
 دينار السنوات /        الف 

2012 2013 2014 

 التدفق النقدي التشغيلي :  1

 14,771,994 24,209,830 37,682,957 التدفقات النقدية الداخلة  أ

 199,218,978 59,430,410 126,848,922 التدفقات النقدية الخارجة  ب

 (184,446,984) (35,220,580) (89,165,965) صافي التدفقات النقدية التشغيلية.  ت

 التدفق النقدي االستثماري :  2

 108,232,367 441,920 58,229,530 التدفقات النقدية الداخلة  ث

 13,316,160 3,304,868 644,921 التدفقات النقدية الخارجة  ج 

 94,916,207 ( 2,862,948) 57,584,609 صافي التدفقات النقدية االستثمارية. حـ

 التمويلي : التدفق النقدي  3

 ل ر  44,200,000 ل ر  التدفقات النقدية الداخلة  خ 

 ل ر  ل ر  ل ر  التدفقات النقدية الخارجة  د

 ل ر  44,200,000 ل ر  صافي التدفقات النقدية التمويلية.  ذ

 (89,530,777) 6,116,472 (31,581,356) (3+2+1صافي التدفق النقدي من االنشطة الثالثة ) ر

التدفقات النقدية الداخلة من االنشطة)أ  مجموع  ز

 +ث+خ(

95,912,487 68,851,750 123,004,361 

مجموع التدفقات النقدية االخارجة من   س

 االنشطة)ب+ج+د(

127,493,843 627,735,278 212,535,138 

 %  النسب المئوية لكل نشاط 

 (210) (576) (282) نسبة التدفقات النقدية لنشاط التشغيلي )ت÷ر( 1

 110 (47) (182) نسبة التدفقات النقدية لنشاط االستثماري )ح÷ر(  2

 ل ر  723 ل ر  نسبة التدفقات النقدية لنشاط التمويلي )ذ÷ر(  3

 12 35 39 نسبة التدفق النقدي الداخل للنشاط التشغيلي )أ÷ز( 4

 88 1 61 نسبة التدفق النقدي الداخل للنشاط االستثماري )ث÷ز(  5

 ل ر  64 ل ر  نسبة التدفق النقدي الداخل للنشاط تمويلي )خ÷ز(  6

 94 95 99 نسبة التدفق النقدي الخارج للنشاط التشغيلي )ب÷س( 7

نسبة التدفق النقدي الخارج للنشاط االستثماري   8

 )ج÷س(

1 5 6 

 ل ر  ل ر  ل ر  نسبة التدفق النقدي الخارج  للنشاط تمويلي )د÷س( 9

مجموع التدفق النقدي الخارجي الى الداخلي  نسبة  10

 )س÷ز(

133 91 172 

. 
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 ( كشف الدخل لمصرف )أ( 5جدول )

 التفاصيل ت
 السنوات /  الف دينار 

2012 2013 2014 

 ايرادات النشاط الجاري   -1

 193,418 91,876 11,443 ايرادات النشاط الخدمي   -أ

 23,811,300 27,497,078 29,478,985 ايرادات العمليات المصرفية  -ب

 4,662,630 7,696,791 12,245,909 ايرادات االستثمار -جـ

 28,667,348 35,285,745 41,736,327 اجمالي ايرادات النشاط الجاري   -2

 تنزل : مصروفات النشاط الجاري   -3

 2,233,131 2,413,144 3,895,311 مصروفات العمليات المصرفية   -أ

 11,401,951 11,632,564 14,856,344 المصروفات االدارية  -ب

 1,116,613 1,358,146 560,134 االندثارات واالطفاءات  -جـ

 14,751,695 15,403,854 19,311,789 اجمالي مصروفات النشاط الجاري   -4

 13,915,653 19,881,891 22,424,538 فائض العمليات الجارية / مرحلة اولى   -5

 15,375 415,078 523,810 االيرادات االخرى يضاف:   -6

 275,646 753,732 3,790,840 تنزل : المصروفات االخرى   -7

 13,655,382 19,543,236 19,157,508 فائض العمليات الجارية / مرحلة الثانية  -8
 

 الفائض القابل للتوزيع يوزع كما يلي :   -9

 2,069,891 3,048,610 2,963,651 التخصصيات الضريبية أ

 579,275 824,731 6,113,412 اطفاء العجز المتراكم  ب

 _ _ 504,022 االحتياطي االلزامي  ت

 11,006,216 15,669,894 9,576,422 الفائض المتراكم  ث

 المؤشرات المالية  %   -10

 31 15 __ نسبة النمو في ايرادات النشاط الجاري   -أ

 0.07 0.03 0.02 (2نسبة ايرادات النشاط الخدمي )أ ÷  -ب

 83.93 77.97 70.98 ( 2نسبة ايرادات العمليات المصرفية )ب÷   -ت

 16 22 29 ( 2نسبة ايراد االستثمارات )ت ÷  -ث

 15 16 20 (4نسبة مصروفات العمليات المصرفية )أ÷  -ج 

 77 76 77 ( 4نسبة المصروفات االدارية )ب ÷  -ح 

 8 8 3 ( 4نسبة االندثارات واالطفاء )ت ÷  -خ 
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 ( اثر النسب المالية السلبية لمصرف )أ( 6جدول )

 التفاصيل ت
 السنوات / الف دينار 

2012 2013 2014 

 (184446984) (35220580) (89165965) صافي التدفقات النقدية التشغيلية  1

مجموع التدفقات النقدية الخارجة لالنشطة االستثمارية  2

 والتمويلية
644921 3304868 13316160 

 13915653 19881891 22424538 فائض العمليات الجارية )مرحلة اولى ( 3

 13655382 19543236 19157508 فائض العمليات الجارية )مرحلة ثانية ( 4

 150000000 150000000 105800000 عدد االسهم العادية )الف سهم (  5

 180480394 168880622 127087524 حقوق الملكية  6

 الموشرات والنسب المالية %  

 (13.25) (1.77) (3.98) (3÷1مؤشر النشاط التشغيلي) -أ

 (13.25) (1.80) (4.65) (4÷1مؤشر النقد التشغيلي) -ب

 (1.23) (0.23) (0.84) ( 5÷1نسبة التدفق النقدي الفعلي للسهم الواحد) -جـ

 (1.02) (0.21) (0.70) ( 6÷1نسبة العائد على الحقوق الملكية ) -د

 (13.85) (10.66) (138.25) (2÷1نسبة التغطية النقدية ) -ه
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 ( قائمة المركز المالي لمصرف )أ( 7جدول )

 اسم الحساب  ت
الف    31/12/2012

 دينار

31/12/2013 

 الف دينار 

31/12/2014 

 الف دينار 

 الموجودات المتداولة:  1

 النقود 

 االستثمارات

 االئتمان النقدي ) بعد تنزيل مخصصات الديون والفوائد ( 

 المدينون

 

515,904,958 

155,264,975 

10,921,288 

5,725,044 

 

522,021,430 

158,490,331 

29,801,252 

2,416,593 

 

432,490,652 

51,179,715 

128,235,652 

5,556,288 

 617,462,307 712,729,605 68,7816,266 مجموع الموجودات المتداولة  

 الموجودات الثابتة :  2

 الموجودات الثابتة )قيمة دفترية ( 

 مشروعات تحت التنقيذ

 نفقات ايرادية مؤجلة 

 

5,509,349 

1,290,769 

138,057 

 

4,295,871 

848,848 

72,903 

 

16,495,417 

 دددددددد 

 دددددددد 

 16,495,417 5,217,622 6,938,175 مجموع الموجودات الثابتة 

 633,957,725 717,947,227 694,754,441 مجموع الموجودات  3

 الحسابات المتقابلة المدينة : 4

 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية 

 

116,232,887 

 

104,771,585 

 

74,585,218 

 المطلوبات : 5

 المطلوبات المتداول: 

 حساباتجاريةوودائع 

 التخصيصات

 الدائنون

 

 

534,465,454 

4,270,281 

28,931,182 

 

 

523,832,392 

3,772,435 

21,461,778 

 

 

438,401,538 

2,660,780 

12,415,013 

 453,477,330 549,066,605 567,666,917 مجموع المطلوبات المتداولة  

 حقوق المساهمين :  6

 راس المال المدفوع 

 االحتياطيات

 

105,800،000 

21,287,524 

 

150,000,000 

18,880,622 

 

150,000,000 

30,480,394 

 180,480,394 168,880,622 127,087,524 مجموع حقوق المساهمين  

 633،957,725 717,947,227 694,754,441 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  7

 الحسابات المتقابلة الدائنة : 8

 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية 

 

116,232,887 

 

104,771,585 

 

74,585,218 

 

 

 

 

 



 

138 

 ........ تقويم إجراءات مراقب –موفق و سمير  138-119صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

 المصادر :

ــبة المالية(مية ، رالتر، مية ، روبيرت، )  [1]   المحاســ

دار المرت  لللشددددر، رتدا ، الممل دة ، 2009العبعدة امولت 

 .874   العربية اليعيدتة، 

 [2]   Arens, Randal J. Elder, Marks Beasley, 

"Auditing & Assurance Services, An 
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