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الحسابات المستقلين مراقبيتقرير 



 ش.م.خ مصرف نور العراق األسالمي
 بيان )أ( 0303حزيران  03للفرتة املالية املنتهية يف  قائمة املركز املايل

 

  

 البيان
رقم 

 األيضاح

03/2/0303   01/10/0313 

 عراقيدينار    دينار عراقي 

 (باآلآلف)   (باآلآلف)

 الموجودات
    

  130,399,212  1 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
 

123,139,323  

  880,382 1أ أرصدة وودائع لدى المصرف والمؤسسات المالية األخرى
 

930,283  

 تمويالت أسالمية)بالصافي(
 

83,380,013  
 

02,120,230  

  31,082,290  0 ـ المرابحات 
 

09,102,803  

 (1,030,328)  0 ـ مخصص خسائر أئتمانية متوقعة
 

(382,028) 

  1,212  0 ـ القرض الحسن
 

0,000  

     
 األستثمارات 

 
02,333,333  

 
02,333,333  

 ـ األستثمارات في شهادات األيداع األسالمية
 

3  
 

3  

 ـ األستثمارات في الشركات الزميلة 
 

02,333,333  
 

02,333,333  

  1,901,002  0 الموجودات األخرى
 

1,238,010  

  18,098,903 أ-0 ممتلكات مباني والمعدات)بالقيمة الدفترية(
 

18,208,890  

  2,132,018 ب-0 ممتلكات مباني ومعدات قيد األنجاز
 

2,132,018  

  1,313,000 ج-0 الموجودات غير الملموسة 
 

1,002,320  

 مجموع الموجودات

 

022,391,902  
 

098,800,318  

 المطلوبات وحقوق الملكية:
    

 المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة األجل :
   

  0,828,009 2 أيداعات زبائن, ودائع أدخارية 
 

18,030,200  

  0,039,021 2 تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية وحسابات ذات طبيعة جارية
 

0,203,210  

  2,902,829 9 حسابات دائنة أخرى ) مطلوبات أخرى(
 

0,101,900  

  022,229 8 تخصيصات ضريبة الدخل
 

009,232  

  112,030 ب0 تخصيصات متنوعة
 

200,330  

  10,080,010 مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة األجل
 

02,102,033  

 حقوق الملكية:
    

  023,333,333 ج رأس المال
 

023,333,333  

  989,300 ج أحتياطي قانوني 
 

989,808  

  0,920,080 ج الفائض المتراكم
 

0,920,292  

  102,332 ج أحتياطيات أخرى )عام وتوسعات(
 

102,332  

 مجموع حقوق الملكية

 

020,288,001  
 

020,282,013  

  022,391,902 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

098,800,318  

 3,302,900 2 األلتزامات بعهدة المصرف )حسابات خارج الميزانية( بالصافي مقابل

 

3,820,900 
 

  خ.م.شعن مصرف نور العراق اإلسالمي 
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 ش.م.خ األسالمينور العراق مصرف 
 (1-بيان )ب   0303 حزيران 03للفرتة املالية املنتهية يف قائمة الدخل 

 

 

 

  

 البيان
رقم 

 الكشف

 03/2/0303   03/2/0313  
لغاية 1/0من  

03/2/0303  

لغاية 1/0من  

03/2/0313  

 دينار عراقي   دينار عراقي   دينار عراقي   دينار عراقي   

  (باآلآلف)   (باآلآلف)   (باآلآلف)   (باآلآلف) 

 إيرادات التشغيل:
     

الدخل من 

)المرابحات,المضاربات,المشاركات,وتمويالت 

 إسالمية أخرى(

13    1,382,338  
    

0,030,198  
    812,900   1,138,103  

  1,393               -                ج-11 إسالميةإيراد أستثمار /شهادات أيداع 
  

 إيراد األستثمار بالقيمة العادلة
 

               -    
   

 إيرادات وعموالت العمليات المصرفية
-أ(-11)

(10) 
     023,922  

    

0,099,332  
      13,093      331,222  

 الربح من األستثمارات العقارية
 

               -    
   

  0,020  10 إيرادات بيع وشراء عمالت
       

092,300  
        0,092      003,112  

    -                د-11 أيراد إيجار مباني مؤجرة للغير 
       

022,308   
    198,030  

  00,022        ب-11 إيرادات العمليات المصرفية األخرى
       

100,230  
        9,122        22,033  

  0,093,080   أجمالي اإليرادات من العمليات الجارية
    

2,228,222  
    802,900   0,220,810  

 تنزل :المصاريف التشغيلية:
     

 (239,920) (031,300) (1,039,299) (312,003)  10 رواتب وأجور ومنافع عاملين

 (080,892) (020,209) (900,399) (239,112)  12 وأداريةمصاريف عمومية 

 األستهالكات
-2أ&-2

 ج
(223,809) (230,222) (032,091) (000,323) 

 (1,000,289) (300,300) (0,900,013) (1,380,081) أجمالي المصاريف من العمليات الجارية

  089,030      صافي الدخل من العمليات الجارية
    

0,300,009  
     (32,038)  1,003,109  

 (103,221) (181,330) (002,938) (099,003)  12 تنزل مصاريف أخرى

 صافي الدخل قبل الضريبة
 

         3,390  
    

0,299,208  

   

(099,033) 
 1,133,022  

 (098,090) (8,391)  13 تنزل ضريبة الدخل 
 

(121,322) 

 صافي الدخل بعد الضريبة
 

         1,330  
    

0,033,022  

   

(099,033) 
    329,233  

  30330          3                 30333             3                  18 ربحية السهم الواحد األساسية والمختلفة

 (09,892)  3 (110,329) (32) ب-13 األحتياطي القانوني 

 الفائض المتراكم
 

         1,839  
    

0,180,088  

   

(099,033) 
    333,202  



   
 ش.م.خ األسالمينور العراق مصرف 

 (1-بيان )ب   0303حزيران  03للفرتة املالية املنتهية يف  والدخل الشامل االخر املرحليةقائمة الدخل 

 

 

 

 

 البيان
رقم 
 األيضاح

03/2/0303 03-2-0302 

ي 
 
ي  دينار عراق

 
 دينار عراق

 (باآلآلف) (باآلآلف)

ي الربح 
 
 0ب صاق

00230 
        

000220022  

 
ي مكاسب, خسارة إعادة تقييم األستثمارات بالقيمة    

 
 العادلةصاف

ي ومعدات   
ي مكاسب, خسارة إعادة تقييم ممتلكات, مبان 

 
 صاف

 مكاسب, خسائر الناتجة من فروقات ترجمة العمليات بالعملة األجنبية   

 مكاسب, خسائر الناتجة من التحوط عىل العمليات بالعملة األجنبية   

 

  
 مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
00230 000220022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   م.خش. األسالمي  نور العراقمصرف 
     بيان ج    0303 حزيران 03قائمة التغري حبقوق املسامهني للفرتة املالية املنتهية يف 

 

 

 الفائض المتراكم أحتياطي قانوني البيان
أحتياطي تقلبات 

 أسعار العملة

أحتياطي 

 عام
 المجموع  رأس المال عجز متراكم أحتياطي توسعات

  022,322,000  023,333,333  3  102,332  3  3  2,192,132  202,101 0313كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  0,820,300            0,911,002  100,239 0313أرباح سنة 

 (2,333,333)           (2,333,333)   **0318توزيع أرباح 

  3        3  3     1إعادة توزيع األحتياطات*

 (100,922)    3       (100,922)   0إطفاء العجز من الفائض *

  3               0فروقات وتسويات مابين األحتياطيات *

  020,282,013  023,333,333  3  102,332  3  3  0,920,292  989,808 0313كانون األول  01األرصدة كما في 

  020,282,013  023,333,333  3  102,332  3  3  0,920,292  989,808 0303كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  1,330            1,839  32 0303أرباح الفترة 

  3            3   **0313توزيع أرباح 

  3               1إعادة توزيع األحتياطات*

  3               0إطفاء العجز من الفائض *

فروقات وتسويات مابين األحتياطيات 

*** 
  3            3  

  020,288,001  023,333,333  3  102,332  3  3  0,920,080  989,300 0303حزيران  03 األرصدة كما في

 

 

 

  ايضاح :

 .المبالغ مقربة ألقرب الف  -

 



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 

 
 

 

ي 
 
 0303حزيران  03بيان )د( قائمة التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية ق

 
 البيان

03/2/0303 03/2/0302 

ي 
 
ي  دينار عراق

 
 دينار عراق

 (باآلآلف) (باآلآلف)

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
يبة   ي ربح السنة قبل الض 

 
  0202,,002  202,0 صاف

ة    2300222  ,223020 يضاف إندثارات وإطفاءات الفتر

ي قيمة موجودات ثابتة ناتجة عن قوة قاهرة
  3 يضاف مصاريف تدن 

ائب الدخل المدفوعة خالل السنة ل ض   تت  
 

3  

ي أحتياطي القيمة العادلة ألوراق مالية متوفرة للبيع
 
ل األنخفاض ف   3 يت  

ة  ي مخصص التسهيالت األئتمانية المباشر
 
ل األنخفاض وتضاف الزيادة ف   3  00,0203 يت  

ي مخصص فوائد متوقفي   عن الدفع
 
ل األنخفاض وتضاف الزيادة ف   3 يت  

ي تخصيصات متنوعة
 
 (220020) (0020233) يضاف الزيادة ف

يبة ي مخصص الض 
 
  0,200,2  203,0 يضاف الزيادة ف

ل فوائد المستحقة وغت  مقبوضة عىل سندات خزينة جمهورية العراق   
 تت 

ل إيرادات المساهمات الداخلية   كات  -يت    أرباح رسملة أسهم شر
ل مكاسب بيع موجودات ثابتة   تت  

  20322 تضاف خسائر بيع موجودات ثابتة  
  ,,0022303  676,585 الربح التشغيلي قبل التغير بالموجودات والمطلوبات التشغيلية 

ة وتطرح الزياده ي التسهيالت النقدية المباشر
 
  2002,0,00 (0000020002) يضاف األنخفاض ف

ي الموجودات األخرى وتطرح الزياده 
 
 (2000322) (0000300) يضاف األنخفاض ف

ي إيداعات زبائن , ودائع إدخارية وأستثمارية
 
ل األنخفاض ف  (00020202,0) (,000202003) يت  

ي تأمينات الزبائن ومطلوبات أنشطة مضفية
 
ل اإلنخفاض ف   200020222 (0000020) يت  

 (002,00,02)  002020000 تضاف الزيادة حسابات دائنة أخرى ) مطلوبات أخرى(

 (00032,0030) (220,020232) النقد المستلم والمدفوع من واىل التشغيل

ي التدفقات النقدية المستلمة ) المدفوعة( من األنشطة التشغيلية
 
 (,002,000,) (2200030202) صاق

 التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية: 
ي سندات حكومية  

 
ي إستثمارات ف

 
  0303330333    -                    يضاف  المدفوع النقدي ف

اة منها  ل المشتر كات وتت   ي إستثمارات أسهم شر
 
ل  المباع ف     -                    يت  

ي مشاريع تحت التنفيذ 
 
ل الزيادة ف  يت  

ي ومعدات  
يات ممتلكات ,مبان  ل مشتر  (020222) (202,2) يت  

ل المدفوع النقدي عىل نفقات إيرادية مؤجلة  يت  
 

3  

ي ومعدات
  00230  200202 يضاف المستبعد والمباع من الممتلكات , مبان 

ي مخصص الممتلكات المباعة والمشطوبة
 
 (000,3) (220000) التسويات ف

ي التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية
 
  ,,2022000  020202 صاق

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 
(تضاف زيادة رأس   

ً
 مال ) المكتتب نقدا

 
3  

ي األحتياطيات خالل السنة 
 
 (200,200,0) (000022) تسويات ف

ة  ل توزيعات أرباح نقدية خالل الفتر   3    -                    تت  

ي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 
 (200,200,0) (000022) صاق

ي حكمه خالل السنة
 
ي النقد وما ق

 
 (002000000) (,220002000) الزيادة ق

ي 
 
ي   0النقد ق

 
  002000,0003  02202220,02 كانون الثان



 

 

ي 
 
  00200020022  03002200230 0303حزيران  03النقد ق



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 

 
 

 

 أيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 معلومات عامة 

( ش.م.خان مصرف نور العراق االسالمي هو شركة مساهمة خاصة تمت الموافقة على تحوله من )شركة سما بغداد للتحويل المالي 

تعديل عقد الشركة في محضر اجتماع ( وفق قرار 0312كانون الثاني  11في تاريخ  00293بموجب كتاب مسجل الشركات )ش / هـ / 

والمتضمن الموافقة على تغيير نشاط الشركة الى ممارسة أعمال الصيرفة وفق  0312تشرين ثاني  10الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 

وبموجب  0312كانون الثاني  11( مليار دينار في 133( مليار دينار الى )02الشريعة اإلسالمية وتمت زيادة راسمال الشركة من )

( مليار دينار كخطوة أولى للتحول ومن ثم الحقا الى 22، وذلك باصدار اسهم جديدة مقدارها )288كتاب دائرة تسجيل شركات المرقم 

، وقد تم االكتتاب بكامل 993\2\1وبموجب كتاب دائرة تسجيل شركات المرقم  0312أيلول  13( مليار دينار والتي تمت في 023)

 نقدا.االسهم المطروحة 

 يمارس المصرف نشاطه بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاط الصيرفة االسالمية مـــــن خالل مركزه الرئيسي فــــــي

 ( وفروع أخرى.00/ بناية 33/ شارع 301مدينة بغـــداد )ساحة كهرمانة / محلة 

بموجب كتاب البنك المركزي العراقي / قسم المصارف اإلسالمية المرقم  منح األجازة النهائية لممارسة أعمال الصيرفة اإلسالمية

 .0312اب  11وقد باشر المصرف بأعماله الرسمية وفتح األبواب امام الزبائن اعتباراً من  0312تموز  0بتاريخ  3/8/13200

 

 :السياسات المحاسبية الهامة

 :أسس إعداد القوائم المالية 

"التقارير المالية المرحلية"   00الدولي رقم وفقاً للمعيار المحاسبي المرحلية المختصرة للمصرف  يةتم إعداد القوائم المال - أ

أعداد هذه القوائم متفقة مع تلك المستخدمة في  محاسبية المستخدمة فيوان السياسات القارير المالية المرحلية إلعداد الت

 . 0313كانون االول  01المنتهية في  أعداد القوائم المالية السنوية

الدخل والدخل الشامل اآلخر للفترة  ,قائمةالتدفقات النقدية  تم أعادة عرض ارقام المقارنة في القوائم المالية المرحلية لقائمة - ب

 المالية المرحلية الحالية مقارنةً مع الفترة المالية المرحلية نفسها من السنة السابقة.

( االدوات 3لدولي رقم )الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي أعدت وفقا للمعيار االمالية لمبداءتم أعداد القوائم  - ت

 ( .أهالتكلفة المطفالمالية)

أن الدينار العراقي هو عملة أظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للمصرف وتم تقريب  - ث

 الف دينار عراقي .المبالغ القرب 

 رأس المال  وحقوق المساهمين - ج

ا ـن فكانت كمـيـمـاهـسـمـوق الـقـة حـيـقـا بـام 0312ام ــالل عـي خـراقـار عـنـار ديـيـلـ( م023ال الى )ـمـادة رأس الـم زيـت       

 كاالتي:         0303 حزيران 03في 

 المالحظات الرصيد )الف دينار( االحتياطيات

 % 2بموجب قانون الشركات يستقطع من األرباح سنويا بعد الضريبة  989,300 االحتياطي القانوني 

 0,920,080 األرباح المدورة 
 

 يمثل مبلغ متأتي من نشاط الشركة السابق ما قبل التحول 102,332 احتياطي توسعات

 مجموع األحتياطيات 0,288,001 مجموع االحتياطيات 

 

ويعتبر هذا ملبيا" لمتطلبات  0312مليار سهم مدفوع بالكامل في عام  023(  مليار دينار ويساوي 023بلغ ) رأسمال المصرف

 المصرف في الوقت الحاضر ويتفق مع تعليمات البنك المركزي العراقي.

بغداد للتحويل المالي االحتياطي القانوني )االلزامي( : ناتج عن تحويل نشاط الشركة بتحويل االحتياطي االلزامي لشركة سما 

% من المتبقي ويضاف الى الرصيد ووفقاً لقانون 2الحالية بعد ضريبة الدخل وبنسبة فترة باإلضافة الى المبلغ المستقطع من ال

% من رأس مال المصرف، كما ال يجوز توزيع 23الشركات العراقي، وال يجوز أن تزيد المبالغ المتجمعة لهذا الحساب عن 



 

 

أو أية عوائد ناتجة عنه على المساهمين، ويجوز اإلستمرار في اإلستقطاع بموافقة الهيئة العامة للمصرف على  انونيالقاالحتياطي 

 % من رأس مال المصرف.133أن ال يتجاوز االحتياطي القانوني ما نسبته 

  (.0319-0318-0313 )   االعوامبعاد اي مبلغ منه خالل : ناتج عن تحويل نشاط الشركة ولم يتم اضافة او است إحتياطي توسعات

 المخصصات - د

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المصرف التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة وإن 

 كن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.تسديد االلتزامات محتمل ويم

 أو عليه خالل هذِه الفترة. توجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل المصرف على الغيرال - ذ

 إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك .إن الدينار العراقي هو عملة  - ر

, وألتي أثرت على قائمة المركز المالي  03/2/0303لغاية  1/1/0303ة المالية من تم أحتساب ضريبة الدخل المتوقعة للفتر - ز

 للمساهمين , قائمة الدخل  وقائمة الدخل الشامل.قائمة حقوق الملكية 

ة المصرف على وقد وافق مجلس أدار 01/0/0303الى  1/1/0303ة فرع المنصور للفترة من تم أستالم إيجارات محالت بناي - س

فايروس كورونا وفرض حظر التجوال بسبب أزمة  03/2/0303ولغاية  1/0/0303تأجيل أستالم االيجارات للفترة من 

 الشامل.

حسب التعليمات الصادره من البنك المركزي العراقي بتأجيل اقساط  اليوجد أي تعثر في التمويالت االسالمية الممنوحة . - ش

التمويالت للمشاريع المتوسطة والصغيرة بسبب أزمة فايروس كورونا وفرض حظر التجوال الشامل فقد قام المصرف بتأجيل 

 .  0303 حزيرانالمستحقة الدفع بعد الخامس العاشر من شهر أذار ولغاية نهاية شهر االقساط الشهرية لمدة ثالث أشهر و

 -:كانت وكجزء من تنفيذ الخطة االسـتراتيـجية للمـصرف  - ص

   ( أطـالق خـدمـة الحـواالت السـريعـة مـع الشركة العـالـمية للتحويل الماليWestern Union  وذلك لتوسيع حجم  )

 الخدمات المصرفية للزبائن وتنويع المنتجات .

 

  ( تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقالMobile Banking  وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي بتقديم هذه الخدمة )

 خالل فترة ستة أشهر .

 

 أطالق خدمة)  ( CREDIT CARD   شركة مع التعاقد ببعملة الدينار العراقيCSC  وخدمة (Cold Debit Card  ) يقوم

مزايا أهم اة بطاقات مصرفية مرتبطة بحساب العميل بعملة الدوالر ومن ريزة لزبائنه بإصدمالمات المصرف بتقديم هذه الخدم

 :قات االئتمانية هذه البطا

 . السحب من الصرافات االلية في جمع انحاء العالم -1

 . الشراء عبر االنترنت -0

 mobile  او  internet Banking او عن طريق امكانية معرفة رصيد البطاقة عن طريق الصرافات االلية -0

banking. 

 . التوجد عمولة فرق تحويل العمالت عند استخدمها خارج العراق او عند الشراء من االنترنت -0

 . contactless  والبطاقة من نوع   0D SECUREتكون هذه البطاقة محمية ب -2

 

  رهن المخشالت الذهبية / تعتبر هذه الخدمة واحده من الخدمات التي تقدمها المصارف االسالمية المرابحه بضمان خدمة أطالق

حيث قام مصرفنا بتقديم خدمة رهن المخشالت  ( الذهب وضوابط التعامل به . 29ومتوافقة مع المعيار الشرعي ) أيوفي ( رقم ) 

 حسب اليات واجراءات عمل رهن المخشالت الذهبية .الذهبية كضمان للتمويالت الممنوحه 

 نشر المعلومات المصرفية على المواقع اإللكترونية ووسائل التواصل ولتوسع في الشمول المالي عن طريق توطين الرواتب ا

 ة.اإلجتماعي والقنوات األعالمي

  / قام مصرفنا بالمشاركة في مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة مبادرة البنك المركزي العراقي

انطالقا من دعم القطاعات االنتاجية والخدمية ودعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . والمتوسطة 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى المحركات الرئيسية لعجلة النمو االقتصادي في البلد السيما في ظل الحاجة حيث تعد 

 واالجتماعية .المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة لرفع معدالت التنمية االقتصادية 

 



 

 

  / 0003نظام أستمرارية االعمال – ISO  هو نظام أدارة يمكن المؤسسات من تحديد الطرق الالزمه لضمان أستمرارية العمل

الالزمه وتنفيذها لتخفيف المخاطر التي قد تنشاء عند توقف  خطط الفي ظل ظروف وأوضاع غير أعتيادية عن طريق وضع 

غير عادية عن طريق وضع خطة العمل . حيث أن الغرض االساسي من هذا النظام هو أنشاء قدرة تدخل لمؤسسة في حالة 

 أستراتيجية وتغطي أدارة استمراية االعمال الموظفين واالنظمة االلكترونية والعمليات التجارية .

حيث قام مصرفنا بتفعيل خطة أستمرارية االعمال والتي تتضمن أتخاذ االجراءات الوقائية للحد من خطر أنتشار فايروس كورونا 

 (Covid13 : وكما يلي )- 

 تفعيل خطة التعافي من الكوارث واسترداد النشاط بأعداد فريق أدارة االزمات . -1

 عن طريق التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية .القدرة على أجراء االعمال واالنشطة المصرفية  -0

 تكليف مدير االزمات وضابط أمن المعلومات بمهمة االستجابة للحوادث . -0

 للموظفين داخل المصرف مع االلتزام بأرتداء الكمامات والقفازات الطبيه . التحقق من أجراء فحوصات دورية -0

 التطهير والتعفير اليومي للمصرف . -2

 التباعد االجتماعي بتقليص عدد الحضور بين الموظفين . -2

 

  -التغيرات في السياسات المحاسبية الرئيسية :

متفقة مع تلك التي أتبعت في إعداد القوائم المالية أن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 : 0313كانون األول  01المالية للسنة المنتهية في 

 (:3اإلبالغ المالي لألدوات المالية للمعيار الدولي رقم )الدولي  معيار المحاسبة -

( وتطبيقاً 3معايير المحاسبة الدولية تعديالت على األدوات المالية في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) أصدر مجلس

 . 1/1/0313لتعليمات البنك المركزي العراقي بتطبيق المعيار على البيانات المالية إعتباراً من 

بالخسارة األئتمانية المتوقعة وفيما عدا ذلك تلتزم بتطبيق متطلبات المصارف اإلسالمية تطبق المعيار فيما يخص الجزء المتعلق 

( أضمحالل األصول 03( األستثمار في الصكوك واألسهم ومعيار المحاسبة األسالمية رقم )02معيار المحاسبة األسالمية رقم )

 حتياطيات.( المخصصات واأل11والخسائر األئتمانية والذي أحل محل معيار المحاسبة األسالمي رقم )

( من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات األسالمية )أيوفي( حيث يهدف هذا 03وتم أصدار مسودة لتطبيق المعيار رقم )

المعيار الى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية إلضمحالل الموجودات والخسائر األئتمانية ويشمل ذلك الخسائر الحالية والمتوقعة 

ف الموجودات المالية واألنكشاف لمخاطر األئتمان وكما يبين المعيار أبرز المناهج الدولية المتبعة وكما يعرض هذا المعيار تصني

( يغطي 03في مجال أضمحالل الموجودات المالية بمبادئ الشريعة وأحكامها كما أن معيار المحاسبة المالية األسالمية رقم )

 ( 3العديد من المواضيع الموجودة في المعيار الدولي رقم )

 من حيث أوجه التشابه واألختالف بينهما ومدى تداخلهما في أحتساب وتطبيق نهج الخسائر األئتمانية المتوقعة.

 

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق  1/1/0313قام البنك بتطبيق المعيار الدولي لألدوات المالية وإعتباراً من  -

( األستثمار في 02رف األسالمية إعتماداً على معيار المحاسبة األسالمي رقم )الجزء المتعلق بالخسارة األئتمانية للمصا

( إضمحالل األصول , وتم األعتماد في تصنيف الموجودات المالية على 03الصكوك واألسهم ومعيار المحاسبة األسالمي رقم )

 اقدية والذي يمثل أصل الدين مع العائد.تدفقات نقدية تعفئة التكلفة المطفأة وهي الموجودات المحتفظ بها من أجل تحصيل 

 ( األنخفاض في قيمة األصول 02)رقم معيار المحاسبة الدولي  -

لعدم هبوط قيمة االصول حسب االسعار السائده في السوق وذلك ( لهذه السنة نظراً 02لم يتم تطبيق المعيار الدولي رقم )

وذلك ألن المعيار يعتمد  13/1/0303في  3/0/332بموجب تقييم العقارات من قبل لجنة البنك المركزي طي كتابهم المرقم 

ً القيمة  أحتساب خسارة التدني والتي تكون القيمة القابلةلذلك يتم على أساس القيمة العادلة لألصل والقيمة  لألسترداد ناقصا

وسيتم تقييم هذه   األساس المستخدم لتحديد تلك القيمة من خالل السوق النشط. ويعتبرهذا األفصاح هوهي االساس الدفترية 

الممتلكات في نهاية السنة المالية وفي حال وجود أنخفاض في قيمة االصول أي وجود فرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية 

 م تسجيل الفرق في قائمة الدخل الموحد .سيت

 

 ( الممتلكات والمعدات12)رقم معيار المحاسبة الدولي  -

للقياس الالحق للممتلكات والذي يتم تسجيل القيمة الدفترية بالتكلفة مطروحاً  COST MODE)تم أستخدام نموذج التكلفة )

بإعتبار ان البنك قد أكمل ثالث  0313من مجمع األهتالك , حيث سيتم إعادة التقييم للممتلكات والمعدات في نهاية السنة المالية 

 سنوات. 2-0رة من سنوات من عمره ويكون التقييم في حال أستقرار أسعار الممتلكات للفت

 ( ضريبة الدخل10معيار المحاسبة الدولي رقم ) -



 

 

تم تطبيق ضريبة الدخل وذا ماكان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن األستفادة منها لتخفيض الفروقات الزمنية المؤقتة 

 للمصرف. لم تنتج أي أثر عند تطبيق وأحتساب ضريبة الدخل على القوائم المالية المرحلية المختصرة

 

 

 

 

 االيضاحات 

 النقدية وأرصدة لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية أ(-1كشف رقم ) .1

 

 وتتضمن تفاصيل هذا البند كما يلي:      

 

 البيان

03/2/0303 00/00/0302 

ي 
 
ي  دينار عراق

 
 دينار عراق

 (باآلآلف) (باآلآلف)

ي / الجاري
 
  02202000320  0300000,230 البنك المركزي العراق

ي خزائن المرصف
 
  2,,000200  0033,0020 نقود ق

ي / مزاد العملة
 
  3  3 البنك المركزي العراق

  ,,2002,  20,0233 البنك المركزي تأمينات خطابات الضمان

ي لدى البنك المركزي
  002220000  0020220 األحتياطي القانون 

ي الطريق 
 
 3 00333 مقاصة-نقد ق

  022002,0322  0202,,03002 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

  من مجموع الحسابات الجارية )شركات وأفراد( والحسابات ذات الطبيعة 12األحتياطي القانوني : وهو يمثل نسبة %

القانوني للحسابات ) وقد تم تخفيض نسبة االحتياطي  0330لسنة  22الجارية وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي المرقم 

% ( بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 13% بدال من نسبة 2الثابتة ( لتكون ) بنسية  –االدخارية  –التوفير 

ويعزو تخفيض النسب أعاله على هذا النوع من الودائع بسبب أنخفاض مخاطرها فضال عن  0313/  0/  9في  2/0/000

 زيادة أستثمارتها. تحفيز المصارف االسالمية على

 

  وفقاً 12% من مبلغ خطابات الضمان بعد تنزيل التأمينات النقدية البالغة 9أحتياطي تأمينات خطابات الضمان يمثل نسبة %

 .0/2/0318في  3/0/180لتعليمات البنك المركزي العراقي المرقم 

 

 -: ب( أرصدة وودائع لدى المصرف والمؤسسات المالية األخرى-1كشف رقم ) -

 وتتضمن تفاصيل هذا البند كما يلي:
 

 

 البيان

03/2/0303 00/00/0302 

ي 
 
ي  دينار عراق

 
 دينار عراق

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  000,0  030023 نقود لدى المصارف الحكومية

  00023,  0,00200 قطاع خاص -نقود لدى المصارف المحلية 

  0202,2,  2200200 نقد لدى المصارف الخارجية

مخصص خسائر أئتمانية متوقعة للنقد لدى 
 المصارف الخارجية 

(000203) (000203) 

  200222,  2200322 المجموع
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها 8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )   

 

 

 ومشاركة(إيضاح تسهيالت إئتمانية مباشرة )مرابحة، مضاربة أ   .0

 

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيان

03/2/0303 00/00/0302 

ي 
 
ي  دينار عراق

 
 دينار عراق

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  00000  00202 القرض الحسن

  0002220203  220,2002,0 أفراد -المرابحة 

كات -المرابحة    0022,0033  0002300333 شر

ل التخصيصات:   تي  
  

 (2220022) (000300222) مخصص خسائر أئتمانية متوقعة 

  0200200230  2202200002 المجموع

 
 

  ( االدا 3أن البنك قام بأحتساب مخصص الخسارة األئتمانية المتوقعة على ضؤ تطبيق المعيار الدولي رقم ) وات المالية. 

 ( دينار حيث 82,221,399 بلغ التمويالت االسالمية الممنوحة )دينار من   ( 2,902,013تنزيل مبلغ االرباح المؤجلة ) تم

 ( دينار .31,089,089أجمالي التمويالت الممنوحة والبالغة ) 

 

 إيضاح حول التغيير بالتخصيصات إزاء كل سنة ماليةب  . 0

 

 ويتضمن هذا االيضاح لكل من تخصيصات ديون مشكوك في تحصيلها وتخصيصات متنوعة    

 في تحصيلها:مخصص ديون مشكوك  -
 

 مخصص خسائر أئتمانية متوقعه ) التمويالت النقدية  ( -1ب(/-0)-1

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 
 دينار عراقي دينار عراقي

 (بالآلآلف) (بالآلآلف)

  3  382,028 مخصص خسائر التمويالت النقدية المتوقعة

  382,028  023,228 اإلضافات خالل السنة

  3 (20,328) خالل السنةالتخفيضات 

  382,028  1,030,328 مجموع

 
  

 مخصص خسائر نقد لدى المصارف الخارجية المتوقعه -0ب(/-0)

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي دينار عراقي

 (بالآلآلف) (بالآلآلف)

  3  10,203 مخصص نقد لدى المصارف الخارجية



 

 

  10,203  3,199 اإلضافات خالل السنة

  3 (3,889) التخفيضات خالل السنة

  10,203  10,303 مجموع 

 
  

 

 
 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

 -تخصيصات متنوعة : أن تفاصيل هذاالبند كما يلي : -ب( -0)

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 
 دينار عراقي عراقي دينار

 (بالآلآلف) (بالآلآلف)

  008,230  200,330 مخصصات متنوعة )) أخرى ((

  130,233  130,233 0313مخصص مخاطر ألتزامات تعهدية 

  3  3 التخفيضات خالل السنة

  200,330  202,230 رصيد نهاية السنة

 تخصيصات متنوعة : -1ب(/-0)-0

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي دينار عراقي

 (بالآلآلف) (بالآلآلف)

  1,090,000  008,230 رصيد بداية السنة 

  200,030  103,002 اإلضافات خالل السنة

 (1,283,000) (202,032) التخفيضات خالل السنة

  008,230  00,020 رصيد نهاية السنة

 
  

  
 

 مخصص خسائر االلتزامات التعهدية المتوقعة  -0ب (/-0)

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 
 دينار عراقي دينار عراقي

 (بالآلآلف) (بالآلآلف)

  3  130,233 رصيد بداية السنة 

  283,100  3,923 اإلضافات خالل السنة

 (082,200) (01,233) التخفيضات خالل السنة

  130,233  31,923 رصيد نهاية السنة

 

 

 

 ( االداوات المالية 3ي رقم ) أن البنك قام بأحتساب مخصص الخسارة األئتمانية المتوقعة على ضؤ تطبيق المعيار الدول . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 

 
 

 

 إيضاح حول الممتلكات، المباني والمعدات واالندثارات إزاء كل منها . 0

 ويتضمن تفاصيل هذا االيضاح بما يلي:

 البيان

 اآلت ومعدات مباني وأنشاءات أراضي
وسائل نقل 

 وأنتقال

أثاث وأجهزة 

 مكاتب

 نفقات أيرادية

 مؤجلة

نفقات قبل 

 التشغيل

ديكورات 

 وتركيبات وقواطع
 المجموع

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي

 (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف)

  03,132,083  983,139  3  3  1,000,021  010,021  032,030  8,282,830  8,828,080 *0303كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  3,292  3      3,292         األضافات خالل السنة

 (31,802) (0,093)  3   (00,329)   (20,083)     أستبعادات,شطوبات و أطفاءات

  03,110,003  980,208  3  3  1,013,323  010,021  021,330  8,282,830  8,828,080 0303حزيران  03كما في رصيد 

  1,209,219  023,032  3  3  200,000  100,192  198,031  020,910  3 0303كانون الثاني  1مخصص األندثار كما في 

  3                 نسبة األندثارات قسط ثابت

  000,032  98,020      101,032  01,002  02,133  89,913  3 أندثارات السنة الحالية

  0,920        0,920         تسويات مخصص األندثار 

 (23,392) (0,920)     (00,808)   (00,092)     األستبعادات والشطوبات من رصيد المخصص

  1,802,213  002,332  3  3  900,902  120,210  123,802  021,000  3 0303حزيران  03رصيد المخصص كما في 

  18,098,903  028,900  3  3  282,000  23,903  81,198  8,000,090  8,828,080 القيمة الدفترية

                    

  00,302,228  288,030  3  0,300,322  1,022,333  138,380  030,823  8,282,830  8,828,080 *0313كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  010,203  133,212      32,010  12,098  000     األضافات خالل السنة

 (0,300,322)  3  3 (0,300,322)           أستبعادات,شطوبات و أطفاءات

  03,132,083  983,139  3  3  1,000,021  010,021  032,030  8,282,830  8,828,080 0313كانون األول  01رصيد كما في 

  1,002,202  3  3  020,218  090,121  30,211  119,122  188,031  3 0313كانون الثاني  1مخصص األندثار كما في 

  3                 نسبة األندثارات قسط ثابت

  230,099  129,032      028,810  03,930  21,302  192,001  3 أندثارات السنة الحالية

 (021,213)  30,833   (020,218)           تسويات مخصص األندثار 

 (3,299)       (3,203) (09)  3  3   األستبعادات والشطوبات من رصيد المخصص

  1,209,219  023,032  3  3  200,000  100,192  198,031  020,910  3 0313كانون األول  01رصيد المخصص كما في 

  18,208,890  208,330  3  3  901,108  81,182  109,331  8,000,180  8,828,080 القيمة الدفترية
 



 

 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 0303حزيران   03ب( كشف بالمشروعات تحت التنفيذ كما في -0كشف رقم )

 

 المجموع مشروعات تحت التنفيذ مصاريف فتح الفروع األرصدة باالف الدنانير

  2,132,018  132,018  2,333,133 0303كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  3  3  3 األضافات خالل السنة

  3  3  3 التحويالت

  2,132,018  132,018  2,333,133 0303حزيران  03األرصدة كما في 

  2,332,028  32,028  2,333,133 0313كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  33,323  33,323  3 األضافات خالل السنة

  3  3  3 التحويالت

  2,132,018  132,018  2,333,133 0313كانون االول  01األرصدة كما في 

  2,333,333  3  2,333,333 0318كانون الثاني  1األرصدة كما في 

  32,028  32,028  133 األضافات خالل السنة

  3  3  3 التحويالت

  2,332,028  32,028  2,333,133 0318كانون األول  01األرصدة كما في 

  0,802,322 0319كانون الثاني  1األرصدة كما في 
 

0,802,322  

  0,120,302 خالل السنة األضافات
 

0,120,302  

  3     التحويالت

  2,333,333  3  2,333,333 0319كانون األول  01األرصدة كما في 

 ( الف دينار  تخص بناية فرع الكاظمية )مشروعات تحت التنفيذ(.600000000مبلغ )    

 صرافات أليه عدد خمسة في مخزن األدارة العامة .( الف دينارتخص 0,60,,( دينار تخص كامرات عدد خمسة  و)003مبلغ )

 ( الف دينار يخص كلفة انظمة الموقع البديل.90039,مبلغ )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 

 0303حزيران 03واندثاراتها كما في ج( كشف الموجودات غير الملموسة -0كشف رقم )

 

 البيان

 المجموع موجودات غير ملموسة شهرة محل 

 دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي

 (باآلآلف) (باآلآلف) (باآلآلف)

 3 3 3 *0303كانون الثاني  1األرصدة كما في 

 0,122,012 0,122,012 3 محول من نفقات أيرادية مؤجلة خالل السنة

 3 3 3 األضافات خالل السنة

 أستبعادات,شطوبات و أطفاءات

  

3 

 0,122,012 0,122,012 3 0303حزيران  03رصيد كما في 

 303,020 303,020 3 0303كانون الثاني  1مخصص األندثار كما في 

 012,200 012,200 3 أندثارات السنة الحالية

 3 3 3 تسويات مخصص األندثار

 والشطوبات من رصيد المخصصاألستبعادات 

  

3 

 1,122,380 1,122,380 3 0303حزيران  03رصيد المخصص كما في 

 1,313,000 1,313,000 3 القيمة الدفترية

 3 3 3 *0313كانون الثاني  1األرصدة كما في 

 0,300,322 0,300,322 3 محول من نفقات أيرادية مؤجلة خالل السنة

 100,023 100,023 3 األضافات خالل السنة

 أستبعادات,شطوبات و أطفاءات

  

3 

 0,122,012 0,122,012 3 0313كانون األول  01رصيد كما في 

 3 3 3 0313كانون الثاني  1مخصص األندثار كما في 

 001,022 001,022 3 أندثارات السنة الحالية

 219,889 219,889 3 تسويات مخصص األندثار

 من رصيد المخصصاألستبعادات والشطوبات 

  

3 

 303,020 303,020 3 0313كانون األول  01رصيد المخصص كما في 

 1,002,320 1,002,320 3 القيمة الدفترية

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 ( الموجودات األخرى0كشف رقم )
  

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي دينار عراقي 

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  0,233  023 مدينو النشاط غير الجاري

 مدينون مختلفون
281  1,092  

 (2,030)  3 حركات صراف الي / وسيط 

  112,999  112,999 تأمينات لدى الغير

  221,122  283,303 مصاريف مدفوعة مقدماً 

  020,200  913,912 المقدمة الدفعات

  023,022  000,380 سلف المنتسبين

  1,238,010  1,901,002 المجموع

 

 

( إيداعات زبائن وودائع 2كشف رقم )

 ودائع العمالء أدخارية 

 

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي دينار عراقي 

 (باآلآلف) (باآلآلف)
خاص / شركات حسابات جارية دائنة قطاع 

  1,210,233  023,003 وجمعيات

  1,302,020  0,080,008 حسابات جارية دائنة قطاع خاص / أفراد
  0,901  0,908 حساب جاري / قطاع مالي

  00,323  01,301 حسابات إدخار
  12,333,333  3 حسابات أستثمارية

  3  3 تحت الطلب -ودائع وقتية 

  18,030,200  0,828,009 المجموع

 ( تأمينات زبائن أنشطة مصرفية وحسابات ذات طبيعة جارية 2كشف رقم )   
 

 البيان
03/2/0303 01/10/0313 

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  3  3 تأمينات أعتمادات مستندية 

  0,000,190  0,190,190 تأمينات خطابات الضمان

  030,012  3 دائنون النشاط الجاري

  3  00,120 من المنتسبين لحساب الغيرأستقطاعات 

  0,302  02 السفاتج المسحوبة على المصرف

  3  3 السفاتج المسحوبة على المصرف

  0,203,210  0,039,021 المجموع

    

% مـن قـبل المصرف على الخطابات الممنوحة لشركات الصيرفة لصالح البـنك 12تـم حـجـز تـأمـينات خـطابات الضـمان 

 المركزي العراقي.



 

 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

 ( حسابات دائنة أخرى )مطلوبات أخرى(9كشف رقم )
 

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي دينار عراقي 

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  20,333  3 مصاريف أدارية مستحقة وغير مدفوعة 
  0,290,120  0,000,303 أرباح مؤجلة أفراد

  033,020  0,031,091 أرباح مؤجلة شركات
  3  3 دائنون مختلفون

  0,909  112 زيادة في الصندوق 

  31,091  11,000 خطاب ضمان -ايرادات مستلمة مقدماً 

  0,101,900  2,902,829 المجموع

 

  الممنوحة )المرابحات( .األرباح المؤجلة تمثل االرباح الغير مستحقة القبض للتمويالت األسالمية 

 
 

 :كشف أحتساب الضريبة -8

 

 البيان

03/2/0303 01/10/0313 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 (باآلآلف) (باآلآلف)

  0,031,203  3,390 صافي الربح بموجب كشف الدخل 

 تضاف مصاريف غير مقبولة ضريبياً 
  138,232  180,383 ضرائب ورسوم  

  30,003  18,333 تعويضات وغرامات

  28,923  3 مخصص خسائر االلتزامات التعهدية المتوقعة

  3  3 إعانات للمنتسبين

 تبرعات للغير 
  02,290  01,033 مكافآت لغير العاملين  

  032,029  000,083 مجموع األضافات 

 تنزل :ايرادات معفاة من الضريبة :
  910,803  198,022 إيراد إيجار مباني مؤجرة للغير  

  3 األنخفاض في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  910,803  198,022 مجموع التنزيالت

  0,380,392  20,839 الدخل الخاضع للضريبة )الوعاء الضريبي(

 %12 %12 نسبة ضريبة الدخل 

  009,232  8,391 ضريبة الدخل للسنة

 

 ة .ـــريـديـقـورة تـصـب 03/2/0303ي  ـا فـمـة كـبـريـضـاب الـسـتـم أحــت 

 

 

 



 

 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

 :حصة السهم من ربح الفترة -3

 دد األسهم القائمة خالل الفترة :األساسي للفترة بتقسيم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعتم إحتساب ربح السهم 
 

 01/10/0313 03/2/0303 البيان

صافي الربح بموجب كشف الدخل ) بعد اإلستقطاعات الضريبية 

  0,911,002  1,839 والقانونية(

  023,333,333  023,333,333 كانون الثاني  1رأس المال كما في    

  3  3 0312كانون الثاني  11زيادة رأس المال يوم 

  3  3 0312أيلول  13زيادة رأس المال يوم 

  023,333,333  023,333,333 كانون األول  01رأس المال كما في 

     مجموع عدد األيام لكل سنة

  023,333,333  023,333,333 معدل رأس المال خالل السنة

 30311 30333 ربحية السهم الواحد لكل سنةدينار 

 

 إدارة رأس المال: -13

يقوم المصرف بإدارة رأس المال على أساس ثابت لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطة وتشمل هذه العملية قياس كفاية رأس 

 المال وفقاً للنسب التي تم وضعها من قبل البنك المركزي العراقي .

لسنة  0أن الغرض الرئيسي من إدارة رأس المال للمصرف هو لضمان األمتثال للوائح كفاية رأس المال القانوني وتعليمات رقم 

وبالتالي حماية مصالح المساهمين في موجودات المصرف ودعم عمليات قطاعات البنك  NSFRومتطلبات بازل  0313

رات في السياسات واألجراءات المستخدمة في إدارة يلم تكن هنالك تغي . 0303حزيران  03خالل الفترة المنتهية في  األخرى

 رأس المال للمصرف :

 

 01/10/0313 03/2/0303 البيان

 رأس المال األساس
  

 023,333,333 023,333,333 رأس المال المدفوع

 800,090 800,092 كافة األحتياطيات المعلنة

 0,031,203  0,011,210 األرباح)الخسائر( المدورة

 020,100,310 020,032,012 مجموع رأس المال األساسي

 رأس المال المساند   
  

 008,230 00,020 تخصيصات متنوعة

 أحتياطيات
  

 مخاطر سوق وتشغيلية
  

 008,230 00,020 مجموع رأس المال المساند

   
 21,202,392 98,230,031 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية

 13,032,900 3,302,900 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية

 90,320,833 89,203,112 المجموع

 0010 0033 كفاية رأس المال 

 %030 %133 (0كفاية رأس المال )تعليمات رقم 

NSFR 020% 000% 

 

 هذِه القوائم المالية وتقرأ معها( جزء من 8( الى رقم )1تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

 


