مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة
كما في /13كانون االول1037/

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة بنوك ومؤسسات مالية أخرى
تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات /صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات :
حسابات جارية وودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الفائض المتراكم)
احتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
الحسابات النظامية بالصافي

انتصار ناصر ابراهيم
مديرة الحسابات

/13كانون االول
إيضاح
1037
دينار عراقي
(باالالف)
1032
1100130217
4
1701710310
5
34701,101,1
2

/13كانون االول
1032
دينار عراقي
(باالالف)
24103130121
7201,80,31
38301100181

7

,170138

,170138

8
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1201140731
300,770433
17801010878

10078107,4
1107010402
40101700131
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31
31
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700,,30441
3,02120118
12702,1
1102220147
3310,8704,3

240,110431
41,668,270
,130211
1208780141
34101040221
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38ب
38ت
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18000000000
3280301
403370401
207,00411
1,1032,
12304480014
87801780101
101040101,3

18000000000
3280301
400310310
40,000401
1,7084,
18101220141
40101700131
12107800,,1
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قيس حساني عيدان
المدير المفوض

عبد الرزاق علي فريد
رئيس مجلس االدارة

خضوعا ً لتقريرنا المرقم  103,/ 432/701والمؤرخ في /10ايار103, /
د .حسيب كاظم جويد المياح
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

هالل بشير داؤد همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المالية المنتهية في /13كانون االول1037/
االيضاح
ايرادات المرابحة
تنزل :عوائد ودائع االستثمار
صافي ارباح (خسارة) نشاط الصيرفة االسالمية
صافي ايرادات العموالت
صافي إيرادات المرابحة والعموالت
صافي ارباح(خسائر) العمليات االخرى
صافي ايرادات التشغيل
رواتب واجور وما في حكمها
المصاريف التشغيلية االخرى
استهالكات
مخصص خسائر ائتمان محمل
مخصص خسائر استثمارات محمل
صافي مصروفات التشغيل
صافي الربح قبل احتساب ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
صافي الربح بعد الضريبة
صافي الربح بعد الضريبة موزع كما يلي:
احتياطي الزامي (اجباري)
فائض متراكم
صافي الربح المضاف الى حقوق المساهمين

37
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1037
دينار عراقي
(باالالف )
3400721
()301310138
()303730842
3101010237
3307130073
8830818
3101,10812
101480274
101320711
101470423
1110800
()201,0
()108170384
102,80441
()2710,01
100330211

1032
دينار عراقي
(باالالف)
312012,
()000
136,368
33014301,2
11,478,354
4710011
3301870447
100320422
101120171
101240713
000
270787
(),48013202
803310313
(),140147
401,703,4

30008,1
301330083
100330211

1340181
400710,18
401,703,4

قائمة الدخل الشامل
للسنة المالية المنتهية في /13كانون االول1037/
صافي الربح المضاف الى حقوق المساهمين
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر
إجمالي (ربح) الدخل الشامل للسنة

100330211

401,703,4

()201,0

180,,3

008018101

401110028
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بيان حقوق الملكية
كما في /13كانون االول1037/
رأس المال

إحتياطيات
راسمالي
دينار عراقي
(باالالف)
3280301
000
000
3280301

1037
الرصيد كما في 1037 /3/ 3
الدخل الشامل للسنة
شركة الوساطة

دينار عراقي
(باالالف)
18000000000
000
000
18000000000

1032
الرصيد كما في 1032 /3/ 3
الدخل الشامل للسنة
شركة الوساطة

18000000000
000

3280301
000

18000000000

3280301

إحتياطي
إلزامي
دينار عراقي
(باالالف)
310040031
30008,1
10210
403370401
3110107,,
1320111
,0,1,
400310310

أرباح مدورة
دينار عراقي
(باالالف)
4010,0004
301330083
2,0121
207,00411
7100181
4030,0171
()1,0338
40,000401

إحتياطي القيمة
العادلة
دينار عراقي
(باالالف)
1,7084,
()201,0
100
32,01,3
1830227
180,,3
000
1,7084,

مجموع حقوق
المساهمين
دينار عراقي
(باالالف)
14101220181
100080181
710411
12304480014
18401710112
401200172
130,77
14101220181
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المالية المنتهية في /13كانون االول2017/
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
النقد المستلم عن العمليات التشغيلية :
ربح المصرف قبل الضريبة
ربح شركة الوساطة قبل الضريبة
صافي نتيجة النشاط الموحد (صافي الربح قبل الضريبة)
تعديالت لبنود غير نقدية :
االندثارات واالطفاءات
مخصص خسائر ائتمان محمل
خسائر(ارباح) اعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
مجموع تعديالت لبنود غير نقدية
مجموع النقد المستلم من االنشطة التشغيلية :
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية االخرى:
مصدر(استخدام)مستندات شحن بحوزة المصرف
(استخدام)مصدرقروض المشاركة
مصدر(استخدام)قروض المرابحة
مصدر المدينون
(استخدام)الحسابات الجارية والودائع
(استخدام)الدائنون
مجموع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية االخرى
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية واالستثمارية
النقد المستلم عن:
بيع موجودات ثابتة
مجموع النقد المستلم من العمليات التمويلية واالستثمارية
النقد المدفوع عن:
شراء موجودات ثابتة
نفقات ايرادية مؤجلة
ضريبة دخل مدفوعة
مجموع النقد المدفوع للعمليات االستثمارية
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية واالستثمارية
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
رصيد النقد وما في حكمه كما في بداية السنة
رصيد النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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دينارعراقي
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دينارعراقي
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 .3معلومات عامة
إن مصرف ايالف االسالمي هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تم تأسيسها سنة  1003برأسمال اسمي
قدره ( ),مليار دينارعراقي بموجب إجازة التأسيس المرقمة م ش 77,,/والمؤرخة في /3,آذر 1003/ومركزه
الرئيسي مدينة بغداد  ،جرت على راس المال عدة زيادات وآخرها جرى زيادته ليصبح ( )180مليار دينار.
يقوم المصرف بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه وفقا للشريعة االسالمية  ،من خالل
مركزه الرئيسي في مدينة بغداد (بغداد  /ساحة كهرمانة) ،وفروعه داخل العراق باألضافة إلى تقديم خدمات
الصيرفة وخدمات الوساطة المالية.
 .1السياسات المحاسبية الهامة
أسس إعداد القوائم المالية
ً
تم إعداد القوائم المالية للبنك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة
تفسيرات التقاريرالمالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسـبة الدولية ووفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر و موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الموحدة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.
إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك ،وتم تقريب
جميع المبالغ ألقرب ألف دينار عراقي.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك بهدف عرضها للمساهمين حسب القوانين النافذة في العراق.
أسس توحيد القوائم المالية الموحدة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وكما في  13كانون األول  1037موجودات
ومطلوبات ونتائج أعماله ،وشركة االيالف للتوسط ببيع وشراء االوراق المالية (محدودة المسؤولية) المملوكة
بالكامل للمصرف .
التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية مطابقة لتلك التي تم إستخدامها إلعداد القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  13كانون األول  1032باستثناء أن المصرف قام بتطبيق التعديالت والتفسيرات التالية:
معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
تم إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى  13كانون األول  1038إال أنها ما زالت غير ملزمة حتى اآلن
ولم يطبقها البنك:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )1االدوات المالية :
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم " 1االدوات المالية" بكامل
مراحله خالل تموز  ،1034ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية
وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غير المالية .وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار
المحاسبة الدولي رقم " 11تصنيف وقياس االدوات المالية" .قام البنك بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير
المالية الدولي رقم  1كما صدرت خالل العام  ،1001وسيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 1
الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  3كانون الثاني  103,والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس الموجودات
المالية
طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة
(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  17و معيار التقارير المالية الدولي رقم )3
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر آب  1034بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( 17القوائم
المالية المنفصلة) والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات
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التابعة والحليفة والشركات تحت السيطرة المشتركة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم  .1,كما تم
اجراء تعديل آخر على معيار التقارير المالية الدولي رقم  3والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية
من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم  3والخاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.
تم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من  3كانون الثاني  ،1032وبأثر رجعي .
معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد (تتمة)
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )3عرض القوائم المالية ( -تعديالت)
تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:
 الجوهرية
 التصنيفات والتجميع
 هيكل االيضاحات
 االفصاح عن السياسات المحاسبية
 عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.
ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي للبنك .ال يتوقع البنك أن يكون لهذه
التعديالت أثر جوهري على ايضاحات القوائم المالية البنك.
تم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من  3كانون الثاني .1032
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32و معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1,توضيح االساليب المقبولة
الحتساب االستهالكات و اإلطفاءات.
إن هذه التعديالت توضح ان االيرادات تعكس المنفعة االقتصادية المتحصلة من تشغيل االعمال التجارية
(التي يكون االصل جزء منها ) بدال من المنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام ذلك االصل.
كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام هذا االسلوب الستهالك اآلالت و الممتلكات و المعدات ،و يمكن استخدامه فقط في
ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة.
معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من  3كانون الثاني  ،1032مع السماح بالتطبيق المبكر .ال
يتوقع البنك أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )32عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (")32عقود االيجار" خالل
كانون الثاني  1032الذي يحدد مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )32مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)37وفقا لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار
تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار أعداد التقارير الدولية رقم ( )32من المستأجر ان يقوم باالعتراف باألصول و االلتزامات
لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  31شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة و يتطلب من المستأجر
االعتراف بحقه في استخدام االصل و المتمثل في االعتراف باألصل المستأجر و االلتزام الناتج المتمثل بدفعات
االيجار  .سيتم تطبيق هذه المعيار اعتبارا من  3كانون الثاني  ،1031مع السماح بالتطبيق المبكر.ع
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )33الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة
تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدولي رقم ( )33من المشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم ()1
"اندماج االعمال" عند معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة بحيث يمثل النشاط في العملية
المشتركة أعمال تجارية .توضح هذه التعديالت ان الحصص السابقة في المشاريع المشتركة ال يتم اعادة قياسها
عند االستحواذ على حصص اضافية في نفس المشروع المشترك عند االحتفاظ بالسيطرة المشتركة .باإلضافة
الى ذلك يشمل هذا المعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم
السيطرة المشتركة مملوكة من نفس الشركة األم.
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تطبق التعديالت على كال من االستحواذ االولي في العمليات المشتركة و االستحواذ على الحصص االضافية
في نفس العمليات المشتركة.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من  3كانون الثاني  ،1032مع السماح بالتطبيق المبكر .ال
يتوقع البنك أن يكون لهذه التعديالت أثر على القوائم المالية.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
 يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعليةة باسةتثناء فوائةد وعمةوالت التسةهيالت االئتمانيةة غيةرالعاملة التي اليتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت المعلقة.
 يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق. يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخةدمات المتعلقةة بهةا ،ويةتم االعتةراف بأربةاح أسةهم الشةركات عنةدتحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).
إستخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من قسم الحسابات القيام بتقديرات
وإجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .كما أن هذه
التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل األخرى،
وبشكل خاص يتطلب من قسم الحسابات إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية
وأوقاتها .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير
وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك
التقديرات في المستقبل.
في إعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:







مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية :يتم مراجعة مخصص الديون ضمن األسس الموضوعة من قبل البنك
المركزي العراقي ووفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية.
يتم إثبات خسارة تدني قيمة العقارات المستملكة إعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل
مخمنين معتمدين لغايات إثبات خسارة التدني .ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.
مخصصات الضرائب :يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقا ً لألنظمة والقوانين
والمعايير المحاسبية.
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات إحتساب اإلستهالكات
واإلطفاءات السنوية إعتمادا ً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في
المستقبل ،ويتم تسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل الموحدة.
تدن في قيمتها ويتم أخذ
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي ٍ
التدني في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
مخصصات قضائية :لمواجهة أيةة التزامةات قضةائية يةتم أخةذ مخصصةات لهةذه اإللتزامةات إسةتنادا ً لةرأي
المستشار القانوني.

معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو خدمات
خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف
عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات أقتصادية أخرى.
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النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد ،األرصدة لدى البنك
المركزي ،األرصده لدى البنوك والمؤسسات البنكية ،وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات البنكية التي تستحق خالل
مدة ثالثة أشهر.
االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية.
التسهيالت االئتمانية المباشرة
 يتم إظهار التسهيالت االئتمانية بالصافي بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المشكوك فيتحصيلها والفوائد والعموالت المعلقة.
 يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقةللمجموعة وعندما يتوفر دليل موضوعي على أن حدثا ً ما قد أثر سلبا ً على التدفقات النقدية المستقبلية
للتسهيالت االئتمانية المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني ،وتقيد قيمة المخصص في قائمة الدخل
الموحدة.
ً
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنكالمركزي العراقي وتعليمات النظام المحاسبي الموحد في المصارف وشركات التامين .
 يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية المخصص لها في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلهامن المخصص وفقا ً لتعليمات البنك المركزي العراقي ويتم تحويل أي فائض في المخصص إلى قائمة الدخل
الموحدة ،ويضاف المحصل من الديون السابق شطبها إلى اإليرادات.
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
هي الموجودات المالية التي تهدف ادارة البنك وفقا َ لنموذج اعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من اصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم .
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا َ أليها مصاريف االقتناء وتطفأ العالوة باستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ،قيدا َ على او لحساب الفائدة ،وينزل اية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم
امكانية استرداد االصل او جزء منه؛ ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل .
يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالة للتدفقات
النقدية المتوقعة المخصومة بسعر فائدة األصلي .
ال يجوز اعادة تصنيف اية موجودات من /الى هذا البند اال في الحاالت المحددة في معيار التقارير المالية
الدولية ( وفي حالة بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في
بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقا َ لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية بالخصوص).
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .
إن أدوات الدين التي ال تنفق مع نموذج األعمال الخاص بالموجودات المالية بالكلفة المطفأة ،أو تلك التي
اختار البنك عند شرائها تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل
قائمة الدخل الموحدة.
يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة ،إال إذا قام البنك
بتصنيف استثمار محتفظ به لغير المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء.
يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل الموحدة عند
الشراء) ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغيير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة بما فيها
التغيير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال
بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تسجيل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
يمكن للبنك أن يختار بشكل نهائي ،على أساس كل أداة مالية على حدى أن تصنيف أدوات الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وال يسمح هذا التصنيف إذا كان االستثمار بأداة الملكية بغرض المتاجرة.
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغيير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة
بما فيه التغ ير في القيمة العادلة الناتج عن تسجيل فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت
االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة
الدخل الشامل الموحدة ،وضمن حقوق الملكية الموحدة .ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة
مباشرة الى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الموحدة .ال تخضع هذه الموجودات الختبار
خسائر التدني .و يتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.
القيمة العادلة
 يقوم البنك بقياس األدوات المالية مثل المشقات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائمالمالية.
 تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام فيمعاملة منظمة بين المشاركين في السوق.
 في حال غياب السوق الرئيسي  ،يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات و المطلوبات. يحتاج البنك المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة. تقيس المنشاة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزامات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون فيالسوق عند تسعير الموجودات أو يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة
المشاركون في السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام الموجودات بأفضل استخدام له أو بيعه
لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام له.
 يقوم البنك باستخدام أساليب تقييم المالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلةوتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل
غير مباشر
التدني في قيمة الموجودات المالية
يقوم البنك بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
لتحديد فيما اذا كانت هنالك مؤشرات على تدني في قيمتها افراديا او على شكل مجموعة .وفي حالة وجود مثل
هذه المؤشرات القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
 تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة :يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمةالحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر األصلي.
 يتم تسجيل التدني في قائمة الدخل الموحدة كما يتم تسجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق فيالموجودات ألدوات الدين المالية في قائمة الدخل.
التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي
الموحدة فقط عندما تتوفر الشروط القانونية الملزمة ،وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون
تحقق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن
وجدت .تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات
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ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط اإلعتراف .يتم إثبات جميع النفقات
األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .يتم إحتساب اإلستهالك (بإستثناء األراضي حيث أن األراضي ال
تستهلك) باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا ً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
مباني
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل
أنظمة الكترونية

العمر اإلنتاجي
 80سنة
 8سنوات
 8سنوات
 8سنوات

يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود
منفعة اقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل،
والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل ،في قائمة الدخل الموحدة.
تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا ً إن
لزم األمر.
استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
يستبعد األصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعةة موجةودات ماليةة مماثلةة حيثمةا كةان
ذلك مناسباً) عندما:
 ينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.ً
 يحتفظ البنك بالحق في استالم التدفقات النقدية مةن األصةل ولكةن بالمقابةل تتحمةل التزامةا بةدفع التةدفقاتالنقدية بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع".
 عندما (أ) يقوم بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) لةم يقةم بتحويةل أو االحتفةاظ بكافةةالمخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنه حول السيطرة على هذا األصل.
عنةدما يَقةوم البنةك بتحويةل حقةوق اسةتالم التةدفقات النقديةة مةن األصةل ولةم يقةوم بتحويةل أو االحتفةاظ بكافةة
المخةاطر والمزايةةا الهامةة لألصةةل أو تحةةول السةيطرة علةةى األصةةل ،يةتم تسةةجيل األصةةل بمقةدار اسةةتمرار البنةةك
بالسيطرة على هذا األصل .يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخةذ شةكل الضةمان علةى األصةل المحةول بالقيمةة
الدفترية األصلية لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المطلوب سداده من البنك أيهما أقل.
المطلوبات المالية
يستبعد االلتةزام المةالي عنةد اإلعفةاء مةن االلتةزام المةرتبط بالمطلوبةات أو الغةاؤه أو انقضةاء أجلةه .عنةد اسةتبدال
التزام مالي بآخر من نفس جهة التمويل ووفقا ً لشروط مختلفة بشكل جوهري ،أو في حالة التعديل الجوهري فةي
شروط االلتزام الحالي ،يتم التعامل مع هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد.
العمالت األجنبية
 يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل العام بأسعار الصرف السائدة كما في تاريخ إجراء
المعامالت.
 يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت االجنبية الوسطية كما في تاريخالقوائم المالية كما تصدر عن البنك المركزي العراقي.
 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديدقيمتها العادلة.
 يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم)كجزء من التغير في القيمة العادلة.

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن
أحداث سابقة وإن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة
للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو
مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا ً أو
بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
تحســب ضريبة الدخل بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة في العراق.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة
الموجودات أوالمطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم
إحتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة
وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة
توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا ً او كلياً.
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للصرف في قائمة المركز المالي ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك
بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل
إفرادي ،ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم
تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الموحدة الى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً.
 .1تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة االولى
ً
تُعد البيانات المالية للسنة المنتهية في  13كانون األول  1037وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
كما قام البنك بإعداد البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  13كانون األول 1032
تحول البنك للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
وهو تاريخ ّ

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
إيضاح

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة بنوك ومؤسسات مالية أخرى
تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات – صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات :
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الفائض المتراكم)
احتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
الحسابات النظامية بالصافي

 13كانون االول
1032
قبل التعديل
دينار عراقي
(باالالف)

4
8
2

24103130121
7201,80,31
38301100181

القيود
التعديلية
دينار عراقي
(باالالف)

 13كانون االول
1032
بعد التعديل
دينار عراقي
(باالالف)
24103130121
7201,80,31
38301100181

7

4410727

1,7084,

,170138

,
1

11011107,4
1303110402
4010,,10124

()308,00000
308,00000
1,7084,

10078107,4
1107010402
40101700131

30
33
31
31

240,110431
41,668,270
,130211
1208780141
34101040221

000

34
38أ
38ب
38ت
7

18000000000
3280301
400310310
40,000401
000
18,017,0703
4010,,10124
12107800,,1

1,7084,
1,7084,
1,7084,
000

16

240,110431
41,668,270
,130211
1208780141
34101040221
18000000000
3280301
400310310
40,000401
1,7084,
18101220141
40101700131
12107800,,1

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
إيضاح

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة بنوك ومؤسسات مالية أخرى
تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات – صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات :
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الفائض المتراكم)
احتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
الحسابات النظامية بالصافي

 13كانون االول
1037
قبل التعديل
دينار عراقي
(باالالف)

4
8
2

1100130217
1701710310
34701,101,1

القيود
التعديلية
دينار عراقي
(باالالف)

 13كانون االول
1037
بعد التعديل
دينار عراقي
(باالالف)
1100130217
1701710310
34701,101,1

7

4880347

1,1032,

,170138

,
1

170,340731
101170433
17401100407

()308,00000
308,00000
1,1032,

1201140731
300,770433
17801010878

30
33
31
31

700,,30441
3,02120118
12702,1
1102220147
3310,8704,3

000

34
38أ
38ب
38ت
7

18000000000
3280301
403370401
207,00411
000
12300210112
17401100407
101040101,3

1,1032,
382,168
382,168
382,168

32

700,,30441
3,02120118
12702,1
1102220147
3310,8704,3
18000000000
3280301
403370401
207,00411
1,1032,
12304480014
87801780101
101040101,3

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية ومجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية في  13كانون األول 1037
أ -مصاريف التأسيس
من خالل معايير المحاسبة المحلية ،يتم رسملة مصاريف التأسيس كنفقات إيرادية مؤجلة ويتم إطفاؤها
كمصروف بطريقة القسط الثابت على خمس سنوات .خالفا ً لذلك ،ال يتم رسملة تلك المصاريف ضمن
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإنما يتم تسجيلها مباشرة كمصاريف وقت حدوثها.
ب -احتياطي القيمة العادلة
من خالل معايير المحاسبة المحلية ،يقوم البنك باالعتراف بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ، .يتم االعتراف بذلك التغير في القيمة العادلة
ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.
ت -مخصص االئتمان النقدي
يقوم البنك باظهار مبلغ مخصص االئتمان النقدي من ضمن صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة لتدارك
مخاطر االئتمان وفقا لمعايير المحاسبة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية.
ث  -االحتياطي االجباري
وفقا ً لقانون الشركات العراقي يقتطع ما نسبته ( %8كحد أدنى) من دخل السنة بعد الضرائب كاحتياطي
إجباري (الزامي) .ال يجوز أن تزيد المبالغ المتجمعة لهذا الحساب عن  %80من رأس مال البنك ،كما ال
يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري أو أية عوائد ناتجة عنه على المساهمين .يجوز اإلستمرار في اإلقتطاع
بموافقة الهيئة العامة للبنك على أن ال يتجاوز االحتياطي اإلجباري ما نسبته  %300من رأس مال البنك.
 .4نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 13كانون األول
1037
دينار عراقي
(باالالف)
نقد في الخزينة
 عملة محلية اوراق نقدية اجنبيةمجموع النقد في الخزينة
أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:
 حسابات جارية  االحتياطي القانوني* احتياطي تامينات خطابات ضمانمجموع أرصدة لدى البنك المركزي العراقي
مجموع النقد وأالرصدة لدى البنك المركزي

 13كانون األول
1032
دينار عراقي
(باالالف)

3101180,14
4003102,4
370141083,

1104140118
3708130,11
4300,20114

2407100130
4002,0113
20041047,
740,410301
1100130217

7402210111
802380371
000
,00177040,
24103130121

 بلغ رصيد المصرف لدى فرع البنك المركزي العراقي في ألسليمانية مبلغ ( 203100814الف) دينار عراقي
كما في  13كانون األول . 1037
 تشمل الحسابات الجارية لدى البنك المركزي على متطلبات االحتياطي القانوني حيث تحتجز هذه المبالغ لدى
البنك المركزي العراقي وال يمكن للبنك التصرف بها.

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .8أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنـوك ومؤسسـات مصرفية محلية
حواالت في الطريق
بنــــوك ومؤسسـات مصرفية خارجية
المجموع

 13كانون األول
1037
دينار عراقي
(باالالف)
704110811
1700120,00
21074107,3
1701710310

 13كانون األول
1032
دينار عراقي
(باالالف)
707720073
240100
2,08440,43
7201,80,31

 يوجد تقييد على السحب من المصارف المحلية لصدور اوامر تنفيذ لم يتم تسويتها لغاية تاريخه .
 يمثل مبلغ الحواالت في الطريق تعزيز ارصدة المصرف لدى مراسليه في الخارج والتي تم تسويتها فةي
شهر كانون الثاني .103,
 بلغت السحوبات الظاهرة لدى المصارف الخارجية غير الظاهرة في سجالت المصرف (2700730817
الف) دينار .
 .2تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مستندات شحن استيراد ق خ  /شركات
قروض مشاركة ممنوحة طويلة االجل /شركات
قروض مرابحة قصيرة االجل
قروض مرابحة قصيرة االجل ق خ /شركات
قروض مرابحة قصيرة االجل ق خ /افراد
مجموع قروض المرابحة
المجموع
مدينون ديون متاخرة التسديد
مجموع التسهيالت االئتمانية
مخصص تدني التسهيالت االئتمانية *

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)

108710710
1302230241

3307400111
10008,0,,7

1108710111
4,20121
40,059,885
13703430103
3303100211
38104130182
()404410827
34701,101,1

4307710410
4810311
42,232,622
144,031,848
30021,0371
38402700010
()104410027
38301100181

 ان المبلةةغ المطلةةوب تخصيصةه للتةةدني فةةي التسةةهيالت االئتمانيةةة وفةةق تصةةنيف االئتمةةان المعةةد مةةن قبةةل
المصرف كما في  1037/31/13يبلغ ( 3000170102الف) دينةار وبزيةادة عةن المبلةغ المحتسةب بمبلةغ
( 808180111الف) دينار.
 لةةم يةةتم مراعةةاة الدقةةة فةةي احتسةةاب مخصةةص التةةدني فةةي التسةةهيالت المصةةرفية منهةةا عةةدم اضةةافة اقيةةام
مستندات شحن بحوزة المصرف البالغة ( 108710710الف) دينةار والمةدورة مةن سةنوات سةابقة وتعتبةر
بمثابتة ديون متاخرة التسديد  ،والمبالغة في تصنيف االئتمةان الجيةد  ،وثبيةت االئتمةان الخاسةر المسةتحق
السداد منذ سنة فاكثر بمبلغ ( 303310024الف) دينار والصحيح ( 3303100211الف) دينار .

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أ  .الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
1000347
أسهم شركات – مدرجة في األسواق المالية
1880000
أسهم شركات – غير مدرجة في األسواق المالية
4880347
مجموع القيمة العادلة الموجودات المالية

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
3110717
1800000
4410717

ب .الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

رصيد بداية السنة بالكلفة
اإلستبعادات بالكلفة
الرصيد في نهاية السنة بالكلفة
احتياطي التغير في القيمة العادلة
مجموع القيمة العادلة للموجودات المالية

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
,170138
000
,170138
()1,1032,
4880347

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
,170138
000
,170138
()1,7084,
4410727

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

 .8ممتلكات ومعدات ،صافي
-13كانون األول1037

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

التفاصيل

التكلفــة:
في بداية السنة
اضافات
استبعادات
نهاية السنة
اإلستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية
ينزل  :عقار مستملك نتيجة
تسوية ديون *3
صافي موجودات المصرف
صافي موجودات شركة
الوساطة
صافي القيمة الدفترية

أراضـي

مبانـــي

االت ومعدات

وسائط نقـل

عدد وقوالب

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

اثاث وأجهزة
وحاسبات
الف
دينار عراقي

أنظمة وبرامج
وتحسينات
الف
دينار عراقي

المجموع
الف
دينار عراقي

23837363
3180000
()8823110
31812011

5728707
3800000
000
711,707

3033813
17731
000
3041140

31428,
880
000
31810,

33888
000
000
33888

3832178
281,7
000
38,3221

1711111
810117
000
30121881

41011433
11,1,,1
()8823110
11,84124

000
000
000
31812011

711721
334874
,12118
2401431

72,117
311371
103321
34,073

320021
10380
310131
41,1

30183
204
33888
000

3143101
3,718,
341,827
381018

2,00111
3,,1201
,2,1118
3871214

1211171
1147423
31040740
17,34114

()38,0000

000

000

000

000

000

000

()38,0000

37142011

2401431

34,073

41,1

000

381018

3871214

12114114

000

000

000

000

000

4,1

000

4,1

37142011

2401431

34,073

41,1

000

3818,4

3871214

12114731

ايضاح  :يمثل المبلغ ( 38,0000الف) دينار قيمة العقار  17/11زوية المسجل باسم المصرف نتيجة تسوية ديون جرى تخفيضه من حساب الموجودات الثابتة
واضافته على حساب الموجودات االخرى وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية .

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .8ممتلكات ومعدات صافي ( تتمة)
-13كانون األول1032

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

التفاصيل

أراضـي

مبانـــي

االت ومعدات

وسائط نقـل

عدد وقوالب

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

الف
دينار عراقي

اثاث وأجهزة
وحاسبات
الف
دينار عراقي

أنظمة وبرامج
وتحسينات
الف
دينار عراقي

المجموع
الف
دينار عراقي

التكلفــة:
1,30,,1,
,,74813
34,3118
33888
13130,
3001043
8717387
1071,133
في بداية السنة
8317,0
112410
18040
000
000
,4,0
3880
313110
اضافات
()3,480
000
000
000
()3,480
000
000
000
استبعادات
تحويالت من مشروعات
1411141
813133
000
000
000
000
000
1107111
تحت التنفيذ
41011433
1711111
3832178
33888
31428,
3033813
5728707
23837363
نهاية السنة
اإلستهالك المتراكم:
714700,
41,,873
300270,
1821
343181
201720
817347
000
في بداية السنة
1124713
3,33723
114803
31,,
17120
328117
334874
000
المحمل للسنة
()3,480
000
000
000
()3,480
000
000
000
استبعادات
1211171
2,00111
3143101
30183
320021
72,117
711721
000
نهاية السنة
11111311
1111000
178022
204
148,1
141814
80321,2
11,17121
صافي القيمة الدفترية
ينزل  :عقار مستملك نتيجة
()38,0000
000
000
000
000
000
000
()38,0000
تسوية ديون *3
10781311
1111000
178011
204
1481
141814
80321,2
11187121
صافي موجودات المصرف
281
000
281
000
000
000
000
000
صافي موجودات الوساطة
107817,4
1111000
17873,
204
148,1
141814
80321,2
11187121
صافي القيمة الدفترية
ايضاح  :يمثل المبلغ ( 38,0000الف) دينار قيمة العقار  17/11زوية المسجل باسم المصرف نتيجة تسوية ديون جرى تخفيضه من حساب الموجودات الثابتة
واضافته على حساب الموجودات االخرى وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية .

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .1موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تأمينات لدى الغير
ايرادات مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
نفقات قضائية
مدينون نشاط غير جاري
سلف المنتسبين
فروقات نقدية
عقار مستملك نتيجة تسوية ديون

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
70,,30127
000
130183
1,70781
1280723
400804
,78
308,00000
300,770433

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
3708010101
301140014
8720183
8,,0113
303,,0403
170317
000
308,00000
22,703,406

 .30الحسابات الجارية والودائع :
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

حسابات جارية  /قطاع خاص  /وسترن يونين
حسابات جارية  /قطاع خاص  /ماستر كارد
حسابات جارية  /قطاع خاص شركات
حسابات جارية /قطاع خاص افراد
ودائع االستثمار
صكوك (معتمدة) مصدقة
السفاتج المسحوبة على المصرف
مجموع الحسابات الجارية والودائع

 13كانون األول
1037
دينار عراقي
(باالالف)
000
107,10271
1,01870301
37077104,4
3103240881
300,00,21
7380788
700,,30441

 13كانون األول
1032
دينار عراقي
(باالالف)
8810170
000
1100110202
3104370213
3400810148
70,,10087
,110801
240,110431

بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد ما نسبته ( )٪300من إجمالي الودائع للحسابات الجارية وجسابات االستثمار وتحت
الطلب .
 .33تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تأمينات مقابل خطابات ضمان
تأمينات مقابل إعتمادات مستندية
المجموع

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
40,130111
3107180011
3,02120118

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
1004430074
1301170312
41,668,270

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .31مخصص ضريبة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
ضريبة الدخل المستحقة للسنة الحالية
رصيد نهاية السنة بذمة المصرف
ضريبة الدخل بذمة شركة الوساطة
المجموع

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
,130211
(),130211
2710,01
2710,01
1088,
12702,1

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
,70831
(),70831
,140142
,140142
202,2
,130211

ملخص احتساب مخصص ضريبة الدخل

الربح المحاسبي (وفق النظام المحاسبي)
تضاف  :مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها
الزيادة في مخصص الهبوط بقيمة االستثمارات
ضريبة دخل مدفوعة (استقطاع مباشر)
خسائر راسمالية

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
102,80441

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
803310313

1110800
000
,310400
000
30,310100

000
270787
1110441
950
4030341

تنزل :أيرادات غير خاضعة للضريبة
إنخفاض في مخصص الهبوط بقيمة االستثمارات

ايرادات راسمالية
الوعاء الضريبي
ضريبة الدخل المستحقة (بنسبة )%38

201,0
000
()201,0
404110021
2710,01

000
310240
()310240
804110240
,140142

* تم احتساب مبلغ الضريبة وفقا ً لقانون ضريبة الةدخل العراقةي اي بنسةبة  %38مةن الوعةاء الضةريبي(الربح المعةدل
الغةةراض ضةةريبة الةةدخل) ،وتةةم اعتمةةاد مبلةةغ الضةةريبة وفق ةا ً لمةةا جةةاء فةةي بيانةةات وارقةةام النظةةام المحاسةةبي الموحةةد
للمصارف وشركات التامين العراقي.
* سدد المصرف المبالغ المستحقة عن ضريبة الدخل لغاية سنة . 1037

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .31مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرصدة حسابات غير متحركة
حواالت الفروع المسحوبة على المصرف
دائنون قطاع خاص /شركات وجمعيات
دائنون قطاع خاص /قطاع افراد
تأمينات مستلمة
مصاريف ادارية مستحقة
الخزينة العامة  /رسم الطابع
الزيادة في الصندوق
مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
استقطاعات لحساب الغير
مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية
دائنو الوساطة
المجموع

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)

000
103
10,0,10
180122
702000121
220,78
,80001
724
3804,10180
330832
440434
700300
1102220147

103120,,0
000
10,0118
17010,
11040401,1
230480
138017,
172
401,70180
711
000
3730800
1208780141

 .34رأس المال
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 .3تم تأسيس المصرف سنة  1003برأسمال مقةداره (  ) 1مليةار دينةار وقةد حصةلت التطةورات التاليةة علةى راس
المال وكما يلي-:
أ -خالل الفصل الرابع من عام  1007تم زيادة راس المال الى ( ),مليار سهم .
ب -خالل الفصل الرابع من عام  100,تم زيادة راس المال الى ( )30مليار سهم .
ت -خالل الفصل الرابع من عام  1001تم زيادة راس المال الى ( )10مليار سهم .
ث -خالل الفصل الرابع من عام  1030تم زيادة راس المال الى ( )80مليار سهم .
ج -خالل الفصل الرابع من عام  1033تم زيادة راس المال الى ( )300مليار سهم .
ح -خةةالل عةةام  1031تةةم زيةةادة راس المةةال الةةى ( )381مليةةار سةةهم وذلةةك بتوزيةةع ( 31100مليةةون) سةةهم منحةةة
واالكتتاب بـ ( 11300مليون) سهم .
خ -خةةالل عةةام  1038تةةم زيةةادة راس المةةال الةةى ( )180مليةةار سةةهم وذلةةك بتوزيةةع ( 11200مليةةون) سةةهم منحةةة
واالكتتاب بـ ( 78400مليون) سهم .
ب .إن الحركة في األسهم المصدرة خالل السنة هي كما يلي:

ج

1037

1032

بآاللف األسهم

بآالف األسهم

عدد األسهم المصدرة في بداية السنة

18000000000

18000000000

عدد األسهم المصدرة في نهاية السنة

18000000000

18000000000

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .38االحتياطيات
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أ.احتياطي راسمالي:
يستخدم هذا الحساب في تسجيل قيمة توزيعات االرباح باسهم المنحة في الشركات المساهم فيها المصرف .
 13كانون األول
 13كانون األول
1032
1037
دينارعراقي
دينارعراقي
(باالالف)
(باالالف)
3280301
3280301
الرصيد في نهاية السنة
ب.احتياطي قانوني (الزامي) :
وفق ةا ً لقةةانون الشةةركات العراقةةي يقتطةةع مةةا نسةةبته ( %8كحةةد أدنةةى) مةةن دخةةل السةةنة بعةةد الضةةرائب
كاحتياطي إجباري .ال يجوز أن تزيد المبالغ المتجمعة لهذا الحساب عن  %80مةن رأس مةال البنةك،
كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري أو أية عوائد ناتجة عنه على المساهمين .يجةوز اإلسةتمرار
في اإلقتطاع بموافقة الهيئة العامة للبنك على أن ال يتجاوز االحتياطي اإلجباري ما نسبته  %300من
رأس مال البنك.
 13كانون األول
 13كانون األول
1032
1037
دينارعراقي
دينارعراقي
(باالالف)
(باالالف)
107100001
121040004
الرصيد في بداية السنة
1340181
30008,1
المحول من حساب االرباح والخسائر
400040121
403040144
الرصيد في نهاية السنة
,0,1,
31048,
احتياطي الزامي الوساطة
400310310
403370401
المجموع
ت .الفائض المتراكم (ارباح مدورة)
يظهر هذا الحساب المبلغ المتبقي من االرباح السنوية القابلة للتوزيع على المساهمين.

الرصيد في بداية السنة
المحول من حساب االرباح والخسائر
الرصيد في نهاية السنة
فائض متراكم الوساطة
ينزل  :عجز متراكم الوساطة
المجموع

 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
40,100814
301330083
207430878
180381
()820102
4110207,0

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
7870211
400710,18
40,100814
4,0118
()7,0180
40,000401

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
ث .حصة السهم من ربح السنة
تم احتساب (خسارة) ربح السهم األساسي والمخفض للسنة وذلك بتقسيم صافي (خسارة) ربح السنة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة كما يلي:
 13كانون األول
 13كانون األول
1032
1037
400710,18
30,,,0170
صافي ربح السنة (بآالف الدنانير العراقية)
180,000,000
18000000000
المتوسط المرجح لعدد األسهم (بآالالف)
حصة السهم األساسى من (خسارة) ربح السنة

0000,

فلس/دينار
0.016

 .32الحسابات النظامية بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 13كانون األول
1037
دينارعراقي
(باالالف)
خطابات الضمان المصدرة
خطابات الضمان الداخلية المصدرة
تنزل ـ تامينات خطابات الضمان
االعتمادات المستندية الصادرة
االعتمادات المستندية الصادرة
تنزل :تامينات االعتمادات المستندية
مجموع االلتزامات التعهدية
الرهونات لقاء التسهيالت المصرفية
حسابات متقابلة بالقيمة الرمزية
مجموع الحسابات النظامية المتقابلة

3820320014,
()3107180011
34101280188
3101110122
()40,130111
38030,0014
387047101,1
4801110211
000
101040101,3

 13كانون األول
1032
دينارعراقي
(باالالف)
11201180811
()1004430074
1080,140428
7101170873
()1301170318
8103700172
18,00240,43
30402,20002
18
12107800,,1

 .37صافي ايرادات ومصروفات الصيرفة االسالمية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ايرادات المرابحة
تنزل :عوائد ودائع االستثمار
صافي ارباح (خسارة) نشاط الصيرفة االسالمية

1037
دينارعراقي
(باالالف)
3400721
()301310138
()303730842

1032
دينارعراقي
(باالالف)
312012,
()000
312012,

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .3,صافي ايرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ايراد بيع وشراء العملة
ايراد عمولة حواالت داخلية
ايراد عمولة حواالت خارجية
تنزل  :عموالت مصرفية مدفوعة
صافي ايرادات عموالت الحوالت
عمولة االعتمادات المستندية
عمولة خطابات ضمان داخلية
عمولة اصدار سفاتج واعتماد صكوك
عموالت مصرفية اخرى
مجموع صافي ايرادات العموالت
 .31صافي أرباح العمليات األخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
االيرادات
ايجار موجودات ثابتة
عوائد االستثمارات
مصروفات مستردة
ديون سبق شطبها
ايرادات اخرى
المصروفات
المجموع
 .10رواتب الموظفين ومافي حكمها
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
االجور
اجور االعمال االضافية
مكافآت تشجيعية
مخصصات مهنية وفنية
مخصصات اخرى
نقل العاملين
تدريب الموظفين
المساهمة في الضمان االجتماعي للعمال
مجموع الرواتب واالجور ومافي حكمها

1037
دينارعراقي
(باالالف)
8013,01,1
7140237
303120842
()3370311
30,040014
2470130
108330173
1803,7
308180312
3101010237
1037
دينارعراقي
(باالالف)
110112
30177
38108,1
13,0318
470,18
8830818
000
8830818
1037
دينارعراقي
(باالالف)
3081700,3
310877
3280711
470173
1,008,0
3,0,82
7011,
3320141
101480274

1032
دينارعراقي
(باالالف)
104110187
1480111
3100233
()3130108
4310111
307140644
5,231,373
12,950
8010021
33014301,2
1032
دينارعراقي
(باالالف)
1,0101
342
3030712
000
14,0101
4710011
000
4710011
1032
دينارعراقي
(باالالف)
301740013
310,84
301013,
480333
1480311
37021,
1007,
30101,4
2,016,466

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .13المصاريف التشغيلية وألخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

1037
دينارعراقي
(باالالف)

1032
دينارعراقي
(باالالف)

المستلزمات السلعية
وقود وزيوت
لوازم ومهمات
قرطاسية
ماء وكهرباء
مجموع المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
خدمات الصيانة
خدمات ابحاث واستشارات
دعاية واعالن
مصاريف المعارض واسواق البيع
نشر وطبع
ضيافة
نقل السلع والبضائع
سفر وايفاد
اتصاالت عامة
استئجار مباني
استئجار وسائل نقل وانتقال
اشتراكات وانتماءآت
مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة
خدمات قانونية
اجور تدقيق الحسابات
مجموع المستلزمات الخدمية

,10130
170712
100083
3000418
1400811

820111
11010,
330132
3010013
1000144

740341
1,10,11
18,
330100
830813
100181
80840
800318
3420837
3410081
1,80841
74107,1
3300121
1240728
220,78
104730124

200,71
1400737
144

مصروفات اخرى
تبرعات للغير
ضرائب ورسوم متنوعة
غرامات وتعويضات
أخرى
مجموع المصروفات االخرى
مجموع المصاريف التشغيلية واالخرى

100000
,310400
3820,41
31,0723
301080001
101320211

370421
180802
3080,
,,0174
3110,78
3020011
11101,3
1320840
8202,1
80,14
230480
304380778
1330100
14,0,2,
000
33108,8
780,353
101120171

