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الحسابات المستقلين مراقبيتقرير 



 ش.م.خ مصرف نور العراق األسالمي
 بيان )أ( 9302أيلول  03للفرتة املالية املنتهية يف  قائمة املركز املايل

 

  

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
رقم 

 اإليضاح

الف   03-9-1329
   دينار

الف  02-21-1322 
 دينار

 مدققة مراجعة

         الموجودات                               

  290,222,313 أ2 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 
 

112,766,902  

  2,097,692 ب2 أرصدة وودائع لدى المصرف والمؤسسات المالية االخرى
 

6,079,277  

  27,292,229 1 االســالمـيــة )بـالـصــافــي (الــتـمـويـالت 
 

21,737,603  

 ــــ مرابحات 

 

27,292,602  
 

21,737,603  

  3 ــــ مضاربات 
 

3  

  3 ــــ مشاركات 
 

3  

  0,220 ــــ القرض الحسن 
 

3  

 االستثمارات في شهادات االيداع االسالمية
 

3  
 

23,333,333  

  2,070,063 2 الموجودات األخرى
 

266,277  

  13,233,221 أ0 ممتلكات مباني والمعدات )بالقيمة الدفترية(
 

13,212,311  

  7,290,229 ب0 ممتلكات مباني ومعدات قيد اإلنجاز
 

7,390,202  

 مجموع الموجودات
 

166,671,202  
 

039,126,697  

 المطلوبات وحقوق الملكية:
   

  

 قصيرة االجل:المطلوبات ومصادر التمويل 
   

  

  2,101,222 0 ايداعات زبائن،ودائع ادخارية واستثمارية
 

23,069,206  

  20,211,029 7 تامينات زبائن عن أنشطة مصرفية وحسابات ذات طبيعة جارية
 

0,776,316  

 تخصيصات متنوعة
 ب1

2,203,333  

 

2,203,333  

  020,021  127,602 مخصصات متنوعة

  070,322 2 الدخل تخصيصات ضريبة
 

2,219,721  

  0,222,691 6 مطلوبات أخرى 
 

0,221,327  

  10,200,612 مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة االجل 
 

01,192,002  

 حقوق الملكية:
   

  

  103,333,333 ج راس المال
 

103,333,333  

  221,729 ج احتياطي إجباري
 

720,222  

  0,006,202 ج أرباح مدورة
 

7,260,290  

  3 ج العجز المتراكم
 

3  

  200,937 ج احتياطيات أخرى )عام وتوسعات(
 

200,937  

  3 ج احتياطي تقلبات أسعار عملة
 

3  

 مجموع حقوق الملكية
 

314,203,452  
 

313,613,343  

    
  

  206,342,263    322,233,524   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

  خ.م.شعن مصرف نور العراق اإلسالمي 

   

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                 المدير المفوض                            المدير المالي                                    

 هيثم جاسم دمحم الدباس                                   عدي سعدي إبراهيم    بلسم عبدعلي دمحم                           



 ش.م.خ األسالمينور العراق مصرف 
 (0-بيان )ب   9302 أيلول 03للفرتة املالية املنتهية يف قائمة الدخل 

 

 

 

ـــــان ـــــــ  البيــــــــــــــــــــــــ

5/2/-20/6/3056 
 الف دينار

5/2-20/6/3053 
 الف دينار

  20-6-3056 
 الف دينار

الف  20-6-3053
 دينار

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

   اإليرادات التشغيلية :  

من ) المرابحات , المضاربات , الدخل 
 المشاركات , تمويالت أسالمية أخرى (

5,533,530 216,651 2,160,213 3,001,232 

 34,422 5,026 3,011 0 أيراد األستثمار / شهادات االيداع 

 0 2,234,022 0 5,043,533 إيرادات وعموالت العمليات المرصفية  

اء عمالت  5,323,031 333,223 431,262 353,264 إيرادات بيع وشر

ي مؤجرة للغير 
 
 0 121,231   523,453 أيراد أيجار مبان

 2,113,632 532,232 5,133,212 26,530 أيرادات العمليات المرصفية االخرى 

 50,335,303 3,233,614 3,233,530 3,334,366 اجمالي اإليرادات من العمليات الجارية

ل: مصاريف التشغيلية :     تي  

 3,046,532 3,056,346 333,360 355,123 رواتب واجور ومنافع عاملير  

 5,062,263 363,323 330,651 331,150 مصاريف إدارية

 624,033 322,012 313,030 320,233 االندثارات واالطفاءات

 426,635 513,042 36,114 23,333 مصاريف العمليات المرصفية 

 4,305,023 2,600,352 5,336,326 5,533,363 الجاريةاجمالي المصاريف من العمليات 

ي الدخل من العمليات الجارية
 
 3,330,523 4,433,223 5,023,335 5,463,005 صاف

ل مصاريف أخرى  203,356 102,514 153,435 330,443 تي  

يبة ي الدخل قبل الرص 
 
 1,112,112 2,651,532 113,430 5,322,111 صاف

يبة الدخل ل ض   302,222 131,055 (43,103) 515,633 تي  

يبة ي الدخل بعد الرص 
 
 4,214,330 2,210,523 163,633 5,031,136 صاف

 00056 00052 00003 00004 ربحية السهم الواحد األساسية 

 

 

  



   
 ش.م.خ األسالمينور العراق مصرف 

 (0-بيان )ب   9302أيلول  03للفرتة املالية املنتهية يف  والدخل الشامل االخر املرحليةقائمة الدخل 

 

 

 

 

 

 

   البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

03-9-9309 03-9-9302 

 الف دينار الف دينار

 مراجعة مراجعة

 45993,,45 050,350,9   صافي ربح/ خسارة السنة

       صافي مكاسب خسارة إعادة تقييم األستثمارات بالقيمة العادلة

       صافي مكاسب خسارة إعادة تقييم ممتلكات، مباني ومعدات

مكاسب خسائر الناتجة من فروقات ترجمة العمليات بالعملة 

 األجنبية
      

       خسائر الناتجة من التحوط على العمليات بالعملة األجنبية مكاسب

 45993,,45 050,350,9   مجموع الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 
     بيان ج    9302 أيلول 03قائمة التغري حبقوق املسامهني للفرتة املالية املنتهية يف 

 

 

 الفائض المتراكم احتياطي قانوني  البيــــــــــــــان
تقلبات أسعار احتياطي 

 العملة

احتياطي 

 عام

احتياطي 

 توسعات
 المجموع راس المال  عجز متراكم

 0,4,550,463 ,,,,,,,,,,0 (55,,6,) 5,4,,63 - ,5,,4 5,6,,,,,4 364,643 9302كانون الثاني  0األرصدة كما في 

 466,556,, 055,465 9302ارباح فترة 
     

,,563,,45 

 االحتياطاتإعادة توزيع 
 

4,,5, (4,,5,) 
    

- 

 ,930توزيع أرباح 
 

(4,,,,,,,,) 
     

(4,,,,,,,,) 

 0إطفاء العجز من الفائض *
 

(,6,,55) 
   

,6,,55 
 

- 

 9فروقات وتسويات مابين األحتياطيات *
       

- 

 0تخفيضات ودفع مستحقات شركة سما بغداد *
       

- 

 0,4,5,4,060 ,,,,,,,,,,0 - 5,4,,63 - - ,65,,4,66 666,,46 9302كانون االول  00األرصدة كما في 

 0,4,5,4,060 ,,,,,,,,,,0 - 5,4,,63 - - ,65,,4,66 666,,46 9309كانون الثاني  0األرصدة كما في          

 3,650,443 5,,,646 9309ارباح فترة 
     

3,3,,,660 

 إعادة توزيع االحتياطات
 

(4,,,,,,,,) 
     

(4,,,,,,,,) 

 9302توزيع أرباح 
 

- 
     

- 

 0إطفاء العجز من الفائض *
 

- 
   

- 
 

- 

 9فروقات وتسويات مابين األحتياطيات *
 

- - 
    

- 

 0تخفيضات ودفع مستحقات شركة سما بغداد *
       

- 

 0,6,3,4,666 ,,,,,,,,,,0 - 5,4,,63 - - 3,3,6,5,5 ,,560,4 9302أيلول  03األرصدة كما في 

 

 

 

  ايضاح :

 .المبالغ مقربة ألقرب الف  -

 . ( الف دينار من الفائض المتراكم الى مساهمي المصرف053335333توزيع مبلغ ) 92/0/9309  : بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ9302توزيع أرباح  -

 



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 
 

 

 

 بيان  د  9309أيلول  03للسنة المالية المنتهية في قائمة التدفقات النقدية 
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

03-9-9309 03-9-9302 

 مراجعة فصلية مراجعة

 الف دينار الف دينار

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
  

 ,,,5,,,5, 0590,5020 صافي ارباح السنة قبل الضريبة

 9,45324 ,2095,2 ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في إندثارات واالطفاءات الفترة

 - - ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في خسائر بيع الموجودات الثابتة

 خالل السنة تنزل ضرائب الدخل المدفوعة
 

- 

 ,,04,50 (0905,24) ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في مخصص التسهيالت األئتمانية المباشرة

 - 3 ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في تخصيصات متنوعة

 (4995094) (045000,) ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في مخصص ضريبة الدخل

 5094,,054 ,,,453,05 بالموجودات والمطلوبات التشغيليةالربح التشغيلي قبل التغير 

 ,95,99504 (05,225009) يضاف األنخفاض وتنزل الزيادة في التسهيالت االئتمانية المباشرة األن

 (,,4,50) (053205434) يضاف األنخفاض وتنزل الزيادة في الموجودات االخرى

 (03453,4) (0050405000) زبائن،ودائع ادخارية واستثماريةينزل االنخفاض وتضاف الزيادة في ايداعات 

 050,05,20 5999,,,95 ينزل اإلنخفاض في تأمينات الزبائن ومطلوبات أنشطة مصرفية

 ينزل األنخفاض وتضاف الزيادة في تمويل المشاريع
 

- 

 (05,095009) (05994,,05) تضاف الزيادة وينزل اإلنخفاض في حسابات دائنة أخرى )مطلوبات أخرى(

 45,045220 (0952095040) النقد المستلم والمدفوع من والى التشغيل

 ,,03599953 (925,095020) صافي التدفقات النقدية المستلمة )المدفوعة( من األنشطة التشغيلية   

 التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية:
  

 - 0353335333 الحكومة يضاف المدفوع النقدي في االستثمارات في سندات

 (0,5200) (0,25093) ينزل مشتريات ممتلكات، مباني ومعدات *

 (995900) ينزل الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
 

 ينزل المدفوع النقدي على نفقات ايرادية مؤجلة
 

(40) 

 - 05,30 يضاف المستبعد والمباع من الممتلكات، مباني ومعدات

 (92,) 095009 الممتلكات المباعة والمشطوبةالتسويات في مخصص 

 (005029) 95,2,5,90 صافي التدفقات النقدية من األنشطة األستثمارية

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
  

 - - تضاف زيادة رأس مال )المكتتب نقداً(

 تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في األحتياطي األلزمي
 

90,5,00 

 (053335333) - األرباحتوزيع 

 (0,,053905) (05,0,5300) التسويات في الفائض المتراكم **

 5322,, - تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في العجز المتراكم

 - - تضاف الزيادة وينزل األنخفاض في األحتياطيات األخرى)عام وتوسعات(

 (,05,2) - العملةتضاف الزيادة وينزل األنخفاض في أحتياطي تقلبات أسعار 

 (,05230500) (05,0,5300) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 450,950,2 (9,5,095030) الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

 90950025099 999594,5493 النقد في بداية المدة

 9905,935923 9305,3,5204 النقد كما في نهاية الفترة



   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 

( وفق قرار تعديل عقد الشركة في محضر اجتماع 9300كانون الثاني  00في تاريخ  9,,99بموجب كتاب مسجل الشركات )ش / هـ / 

والمتضمن الموافقة على تغيير نشاط الشركة الى ممارسة أعمال الصيرفة وفق  ,930تشرين ثاني  04الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 

وبموجب  9300كانون الثاني  00( مليار دينار في 033( مليار دينار الى ),4الشريعة اإلسالمية وتمت زيادة راسمال الشركة من )

( مليار دينار كخطوة أولى للتحول ومن ثم الحقا الى ,,دة مقدارها )، وذلك باصدار اسهم جدي22,كتاب دائرة تسجيل شركات المرقم 

، وقد تم االكتتاب بكامل 3,,\0\0وبموجب كتاب دائرة تسجيل شركات المرقم  9300أيلول  09( مليار دينار والتي تمت في 9,3)

 االسهم المطروحة نقدا.

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

 ( وفروع أخرى.44/ بناية 99/ شارع 990مدينة بغـــداد )ساحة كهرمانة / محلة 

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

 .9300اب  00وقد باشر المصرف بأعماله الرسمية وفتح األبواب امام الزبائن اعتباراً من  9300تموز  4بتاريخ  9/2/03,09

 

 :السياسات المحاسبية الهامة

 :أسس إعداد القوائم المالية 

"التقارير المالية المرحلية"   04الدولي رقم وفقاً للمعيار المحاسبي ية المرحلية المختصرة للمصرف تم إعداد القوائم المال - أ

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

 . 9302كانون االول  00أعداد القوائم المالية السنوية المنتهية في 

الدخل والدخل الشامل اآلخر للفترة  ,قائمةالتدفقات النقدية  حلية لقائمةتم أعادة عرض ارقام المقارنة في القوائم المالية المر - ب

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

( االدوات 9لدولي رقم )الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي أعدت وفقا للمعيار اتم أعداد القوائم المالية لمبداء - ت

 ( .أهالتكلفة المطفالمالية)

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

 المبالغ القرب الف دينار عراقي .

 رأس المال  وحقوق المساهمين - ج

 أيلول 03ة حقوق المساهمين فكانت كما في اما بقي 9300( مليار دينار عراقي خالل عام 9,3)تم زيادة رأس المال الى        

 كاالتي:        9309

 المالحظات الرصيد )الف دينار( االحتياطيات

 % ,بموجب قانون الشركات يستقطع من األرباح سنويا بعد الضريبة  20950,3 االحتياطي القانوني 

 ( مليار دينار  0تم توزيع أرباح )  52,2,,050 األرباح المدورة 

 يمثل مبلغ متأتي من نشاط الشركة السابق ما قبل التحول 00,5930 احتياطي توسعات

 مجموع األحتياطيات 450305404 مجموع االحتياطيات 

 

ويعتبر هذا ملبيا" لمتطلبات  9300مليار سهم مدفوع بالكامل في عام  9,3(  مليار دينار ويساوي 9,3رأسمال المصرف بلغ )

 المصرف في الوقت الحاضر ويتفق مع تعليمات البنك المركزي العراقي.

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

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

% من رأس مال المصرف، كما ال يجوز توزيع 3,الشركات العراقي، وال يجوز أن تزيد المبالغ المتجمعة لهذا الحساب عن 

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

 % من رأس مال المصرف.033أن ال يتجاوز االحتياطي القانوني ما نسبته 



 

 

  (.,930-9302-9309 )   االعوامبعاد اي مبلغ منه خالل : ناتج عن تحويل نشاط الشركة ولم يتم اضافة او است إحتياطي توسعات

 المخصصات - د

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

 كن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.تسديد االلتزامات محتمل ويم

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

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

, وألتي أثرت على قائمة المركز المالي  03/9/9309لغاية  0/0/9309ة المالية من تم أحتساب ضريبة الدخل المتوقعة للفتر - ز

 قائمة حقوق الملكية للمساهمين , قائمة الدخل  وقائمة الدخل الشامل.

 .03/9/9309الى  0/0/9309فرع المنصور للفترة من  ةتم أستالم إيجارات محالت بناي - س

 اليوجد أي تعثر في التمويالت االسالمية الممنوحة . - ش

وأتخذت الهيئة العامة  9302ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية  9309/ 0/  92ع الهيئة العامة بتاريخ تم عقد أجتما - ص

 ( مليار دينار الغيرها . 0قرار بتوزيع أرباح ) 

 -:كانت وكجزء من تنفيذ الخطة االسـتراتيـجية للمـصرف  - ض

   ( 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 .

 . شراء خمس صرافات الية تنفيذ لمتطلبات البنك المركزي بنشر صرافات ألية لكل فرع من فروع المصرف 

 

  -التغيرات في السياسات المحاسبية الرئيسية :

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

كانون الثاني  0بأستثناء بعض التعديالت التي قام البنك بتطبيقها وإعتباراً من  9302كانون األول  00المالية للسنة المنتهية في 

9309 : 

 األفصاحات  –( األدوات المالية 9معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

حسب تعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق  0/0/9309قام البنك بتطبيق المعيار الدولي لألدوات المالية وإعتباراً من 

( األستثمار في ,9مي رقم )الجزء المتعلق بالخسارة األئتمانية للمصارف األسالمية إعتماداً على معيار المحاسبة األسال

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

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

 ( األنخفاض في قيمة األصول 00)رقم حاسبة الدولي معيار الم -

يقوم البنك بإعادة تقدير األعمار األنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات أحتساب األندثار إعتماداً على الحالة العامة 

ل أي بوجود فرق بين القيمة لتلك األصول وتقيم هذه الممتلكات في نهاية السنة المالية وفي حال وجود أنخفاض في قيمة األصو

 السوقية والقيمة الدفترية سيتم تسجيل الفرق في قائمة الدخل الموحدة.

 ( الممتلكات والمعدات00)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  9309جمع األهتالك , حيث سيتم إعادة التقييم للممتلكات والمعدات في نهاية السنة المالية من م

 سنوات. ,-0سنوات من عمره ويكون التقييم في حال أستقرار أسعار الممتلكات للفترة من 

 ( ضريبة الدخل09معيار المحاسبة الدولي رقم ) -



 

 

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

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

 

 االيضاحات 

 لماليةإيضاح حول النقدية وأرصدة لدى البنك المركزي والمؤسسات ا .0

 

 وتتضمن تفاصيل هذا البند كما يلي:      

 

   التفاصيل
 الف دينار   03-9-9309

   
 الف دينار 00-09-9302

 مدققة مراجعة

 4539,5400,   9050935403   العراقي/الجاري المركزي البنك

 9359005,00   94592,5204   نقود في خزائن المصرف

 04,59045493   04050495003   العملة مزاد / العراقي المركزي البنك

 2,45903   959345090   المركزي البنك لدى القانوني االحتياطي

 059,35323   ,2,2509   تأمينات خ ض -البنك المركزي 

 3   3   مقاصة –نقد في الطريق 

 59,4,,99050   09,50005393   المجموع

 

 

 

 من مجموع الحسابات الجارية )شركات وأفراد( والحسابات ذات الطبيعة ,0القانوني : وهو يمثل نسبة  األحتياطي %

وقد تم تخفيض نسبة االحتياطي القانوني للحسابات )  9334لسنة  0,الجارية وفقاً لقانون البنك المركزي العراقي المرقم 

% ( بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 03 من نسبة % بدال,الثابتة ( لتكون ) بنسية  –االدخارية  –التوفير 

ويعزو تخفيض النسب أعاله على هذا النوع من الودائع بسبب أنخفاض مخاطرها فضال عن  9309/  9/  ,في  0/0/040

 تحفيز المصارف االسالمية على زيادة أستثمارتها.

 

  وفقاً ,0طابات الضمان بعد تنزيل التأمينات النقدية البالغة % من مبلغ خ,أحتياطي تأمينات خطابات الضمان يمثل نسبة %

 .9302/,/9في  9/9/029لتعليمات البنك المركزي العراقي المرقم 
 

 

 

 

 الف دينار 9302-09-00    الف دينار   9309-9-03   التفاصيل

 مدققة   مراجعة    

 ,4592   459,4   الحكومية نقود لدى المصارف

 435934   45402,   قطاع خاص -المحليه  المصارفنقود لدى 

 ,,5,9459,   25,0253,9   الخارجية المصارف لدى نقد

 5,095400,   25,905,94   المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها 2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )   

 

 

 إئتمانية مباشرة )مرابحة، مضاربة ومشاركة(إيضاح تسهيالت أ   .9

 

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

   التفاصيل

الف  03-9-9309 

    دينار
 الف دينار 00-09-9302

 مدققة مراجعة

 3   ,0500   الحسن القرض

  4950305,03                4950945,04   افراد –المرابحه  

 3   05,0,5933   شركات –المرابحه 

 3   3   شركات – المضاربة تمويل 

 3   3   شركات –مقبوض  غير مستحق مضاربة إيراد 

 3   3   افراد – المشاركة تمويل 

 3   3   شركات– المشاركة تمويل

         تنزل التخصيصات:

 3   3   تحصيلها في المشكوك الديون مخصص

 4950305,03   4050945249   المجموع

 

  لم يتم أحتساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للتمويالت االسالمية الممنوحة لكون المؤشرات المتوفرة لدى المصرف

التشير الى أحتساب مخصص  9303( لسنة  4تجعلها ضمن تصنيف االئتمان الجيد المنتج للعوائد وبالتالي فأن تعليمات رقم ) 

 على االئتمان الجيد .

  ( االداوات المالية حيث  9البنك قام بأحتساب مخصص الخسارة األئتمانية المتوقعة على ضؤ تطبيق المعيار الدولي رقم ) أن

 . 9309سيتم تقييدها بشكل فعلي في نهاية السنة المالية 

 ( دينار حيث  4954425200 بلغ صافي التمويالت االسالمية الممنوحة ) ( ,05,4,592 )تم تنزيل مبلغ االرباح المؤجلة  

 ( دينار . 4050945249دينار من أجمالي التمويالت الممنوحة والبالغة ) 

 

 إيضاح حول التغيير بالتخصيصات إزاء كل سنة ماليةب  . 9

 

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

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: -
 

   التفاصيل
9309 

  
9302 

 مدققة مراجعة

 5333,,0   3   رصيد بداية السنة

 -   -   اإلضافات خالل السنة 

 (5333,,0)   -   التخفيضات خالل السنة

 3   3   رصيد نهاية السنة

 

 

 

 

 
 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 

 

 

 تخصيصات متنوعة: -

 

 
 

 

 

 )تخصيصات األئتمان التعهدي( مخصصات متنوعة -

 

   التفاصيل
9309 

  
9302 

 مدققة   مراجعة

 0405049   رصيد بداية السنة
 

0405049 

 05932,   اإلضافات خالل السنة 
 

- 

 (0295,99)   التخفيضات خالل السنة
 

- 

 2,,9005   رصيد نهاية السنة
 

0405049 

 

  لخطابات الضمان المصدرة لصالح البنك المركزي العراقي % 9 التعهدية بنسبةمخصص مخاطر االلتزامات تم أحتساب

 . 9303( لسنة 4حسب تعليمات رقم )و

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

   التفاصيل
9309 

  
9302 

 مدققة  مراجعة

  050035333            050035333   رصيد بداية السنة

 -   -   اإلضافات خالل السنة 

 -   -   التخفيضات خالل السنة

 050035333   050035333   رصيد نهاية السنة



   ش. م.خاألسالمي  نور العراقمصرف 
 

 

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

 ويتضمن تفاصيل هذا االيضاح بما يلي:

ي  البيان
 أراض 

ي 
مبان 

 وانشاءات
 االت ومعدات

وسائل نقل 
 وانتقال

اثاث وأجهزة 
 مكاتب

موجودات غير 
 ملموسة / أنظمة

نفقات قبل 
 التشغيل

ديكورات 
 وتركيبات وقواطع

 المجموع

ي 
 
ي   5األرصدة كما ف

  33,043,313  333,463  0  3,042,613  5,333,666  563,032  204,310  3,331,364  3,313,234 3056كانون الثان 

  523,530  2,254  0  32,236  60,252  53,323  443  0   اإلضافات خالل السنة 

 (535,213) (552,346)  0  0 (2,102)         استبعادات،شطوبات، واطفاءات 

ي 
 
  33,502,433  123,212  0  3,502,231  5,212,352  354,235  201,363  3,331,364  3,313,234 3056أيلول  20الرصيد كما ف

ي  
 
ي   5مخصص االندثار كما ف

كانون الثان 
3053 

  533,365  552,532  63,155  222,515  414,153      5,331,323  

  0                 نسبة االندثارات قسط ثابت

  254,623  0    251,336  565,232  36,634  41,223  525,133   اندثارات السنة الحالية

  32,323    0 32,323           اإلضافات خالل السنة 

االستبعادات والشطوبات من رصيد 
 المخصص

      (22) (5,322) 0      (5,320) 

ي 
 
  3,003,644      322,631  132,201  533,413  533,626  256,312   3056أيلول  20رصيد المخصص كما ف

ي  
 
ية كما ف   30,500,433  123,212  0  5,322,240  260,503  65,602  543,212  3,233,022  3,313,234 3056أيلول   20القيمة الدفير

                   مشاريع تحت التنفيذ

ي 
 
  3,061,413  0  0  61,521  332  0  0  0  3,000,500 3053كانون األول   5االرصدة كما ف

  66,635        66,635         األضافات خالل السنة

ي 
 
  3,561,456  0  0  61,521  500,534  0  0  0  3,000,500 3056حزيران  20الرصيد كما ف

 

 ( 053335033مبلغ. ) ( الف دينار تخص بناية فرع الكاظمية ) مشروعات تحت التنفيذ 

 ( الف دي0335020مبلغ ) كاميرات وصرافات أليه في مستودع الموجودات نار تخص كلفة . 

  ( الف دينار تخص كلفة أنظمة الموقع البديل . ,9,500مبلغ ) 

 المبالغ مقربة ألقرب ألف . 

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 . إيضاح حول الموجودات األخرى: 4

 

 يمثل االيضاح بما يلي: 
 

   التفاصيل

الف    03-9-9309

    دينار
   دينار الف 00-09-9302

 مدققة           مراجعة

 05000   الجاري غير النشاط مدينو
 

035239 

 5030,   مدينون مختلفون
 

- 

 (5903,)   حركات صراف الي / وسيط
 

(9509,) 

 0305030   الغير لدى تأمينات
 

0,5030 

 ,99533,   مصاريف مدفوعة مقدما
 

0995,09 

 0235090   سلف المنتسبين
 

0,5044 

 0,95,04   دفعات مقدمة 
 

0,,54,, 

 3   ايراد مستحق وغير مقبوض 
 

0059,3 

 3   فروقات نقدية
 

3 

 3   سلف الغراض النشاط
 

3 

 5000,,4   3,,05,005   المجموع

 

 

 ودائع زبائن، ادخارية واستثمارية إيضاح حول حسابات جارية دائنة. ,

 

 ويتمثل هذا االيضاح بما يلي:

 

 9302-09-00    9309-9-03   التفاصيل

 50305904,   0,5230   دائنة قطاع مالي  جارية حسابات

 0054935404   059905090   جمعيات و دائنةق.خاص/شركات جارية حسابات

 053005049   950995399   خاص/افراد قطاع دائنة جارية حسابات

 0259,3   3,,995   ودائع أدخارية  جارية حسابات

 ,945239599   459095240   المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 يضاح حول تأمينات زبائن أنشطة مصرفية وحسابات ذات طبيعة جاريةإ . 0

 

 بما يلي:ويتمثل 
 

 9302-09-00    9309-9-03   التفاصيل

 3   تامينات اعتمادات مستندية

 

- 

 0359035043   تحت الطلب  -ودائع وقتية 

 

0,5,,35003 

 95022,   الجاري النشاط دائنون

 

05029 

 ,04593   أستقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

 3   وجمعيات شركات خاص دائنون قطاع  

 

- 

 954005494   تأمينات خطابات ضمان

 

050395900 

 ,9   السفاتج المسحوبة على المصرف

 

,4509, 

 ,0500   الصكوك المسحوبة على المصرف

 

- 

 0054995009   المجموع

 

09540,502, 
  

 نك المركزي ـلصالح الببل المصرف على الخطابات الممنوحة لشركات الصيرفة ـن قـ% م,0مان ـطابات الضـينات خـأمـز تـجـم حـت

 العراقي.

  في  ,9/9/49الودائع الوقتية تمثل أمانات دخول المزاد النقدي لشركات الصيرفة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم

92/00/9302. 

 

 حسابات دائنة أخرىإيضاح حول . ,

 وتتمثل بما يلي :  

 9302-09-00      9309-9-03   التفاصيل

 ,0540,   3   ادارية مستحقة وغير مدفوعةمصاريف 

  50435044,                  0509,5000   أرباح مؤجلة افراد

 3   0,35294   ,أرباح مؤجلة شركات

 ,45,4   ,504,   الصندوق في زيادة

  99,5992                     00,5403   خطاب ضمان –أيرادات مستلمة مقدماً 

 3   3   خارجية امانات - شركات دائنة حسابات

  3    3   مستلمة تأمينات

 54495320,   052225,99   المجموع

     
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 جزء من هذِه القوائم المالية وتقرأ معها( 2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 :كشف أحتساب الضريبة -2

 

 البيــــــــــان
03-9-9309 

 دينار

 0590,5020 صافي الربح بموجب كشف الدخل

 تضاف مصاريف غير مقبولة ضريبيا :
 

 925449 الضرائب المدفوعة عن دخل الموظفين

 995093 تعويضات وغرامات

 05932, مخاطر هبوط االئتمان

 تخصيصات متنوعة
 

 4,,05, الزيادة المدفوعة عن ضريبة الدخل للسنة السابقة ) دخل الموظفين (

 - اعانات للمنتسبين

 45333, تبرعات للغير 

 - اعانات للغير 

 045099 مكافأة لغير العاملين

 0205990 مجموع األضافات

 تنزل: إيرادات معفاة من الضريبة :
 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلهااالنخفاض في 
 

 ,0,500, إيرادات االجاره

 ,0,500, مجموع التنزيالت

 05,005,40 الدخل الخاضع للضريبة )الوعاء الضريبي(

 0,1  ضريبة الدخل نسبة

 0,5300, الدخل للسنة ضريبة

 050,350,9 صافي الدخل بعد الضريبة

 1, نسبة األحتياطي األلزامي

 00,5,39 األلزاميمبلغ األحتياطي 

 050295000 الفائض المتراكم

 

 ة .ـــريـديـقـورة تـصـب 03/9/9309ي  ـا فـمـة كـبـريـضـاب الـسـتـم أحــت 

 

 :حصة السهم من ربح الفترة -9

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

 البيــــــان
03/9/1329 03/9/1322 

 مدققة غير مدققة

 2,602,113 0,003,261 صافي الربح بعد الضريبة

 103,333,333 103,333,333 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 31329 31320 حصة السهم األساسي من ربح الفترة

 

 

 القوائم المالية وتقرأ معها ( جزء من هذهِ 2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 إدارة رأس المال: -03

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  4لمصرف هو لضمان األمتثال للوائح كفاية رأس المال القانوني وتعليمات رقم أن الغرض الرئيسي من إدارة رأس المال ل

وبالتالي حماية مصالح المساهمين في موجودات المصرف ودعم عمليات قطاعات البنك  NSFRومتطلبات بازل  9303

السياسات واألجراءات المستخدمة في إدارة رات في يلم تكن هنالك تغي . 9309 أيـــــلول 03خالل الفترة المنتهية في  األخرى

 رأس المال للمصرف :

 

 00/09/9302 9309/ 9/ 03 البيان

 رأس المال األساس
  

 9,353335333 9,353335333 رأس المال المدفوع

 92950,9 450305400 كافة األحتياطيات المعلنة

 50305903, 3 األرباح)الخسائر( المدورة

 9,2532,5229 9,450305400 األساسيمجموع رأس المال 

  
  

 رأس المال المساند
  

 054,05049 9,,050405 تخصيصات متنوعة

 أحتياطيات
  

 مخاطر سوق وتشغيلية
  

 054,05049 9,,050405 مجموع رأس المال المساند

  
  

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل 

 الميزانية
00504053,0 0352905090 

الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج  مجموع

 الميزانية
0354305,94 025243530, 

 950005000, 953,95233, المجموع

 0590 05,3 كفاية رأس المال 

 %029 %9,0 (4كفاية رأس المال )تعليمات رقم 

NSFR 0,,% 043% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذِه القوائم المالية وتقرأ معها( جزء من 2( الى رقم )0تعتبر األيضاحات المرفقة من رقم )

 


