مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
القوائم المالية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في  13آذار 8132

بسم هللا الرحمن الرحيم
د .حسيب كاظم الجويد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

هالل بشير داؤد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
الرقم 2152 / 22/ 521 :
بغداد في /22حزيران 2152/

الى السادة اعضاء مجلس إدارة مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) المحترمين
م  /تقرير حول مراجعة البيانات المالية الموجزة
تحية طيبة
المقدمة
لقددد راجع ددا البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة المرفقددة لمصددرف ايددالف االسددالمي (شددركة مسدداهمة
خاصة) – بغداد كما في  15آذار  ، 2152والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي المدوجز كمدا فدي 15
آذار  ، 2152والبيانات المرحلية الموجزة للدخل وللتغيرات في حقوق المسداهمين وللتددفقات ال قديدة للثالثدة
اشهر الم تهية في  15آذار  ، 2152وااليضاحات من ( )5الى ( )4المتممة لها .
إن ادارة المصددرف مسددلولة عددن إعددداد وعددرا هددنا البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة وفقددا لمعيددار
المحاسبة الددولي رقدم " 14التقدارير الماليدة المرحليدة" وتعليمدات الب در المركدزا العراقدي ذات الصدلة .إن
مسلوليت ا هي إصدار نتيجة مراجعة حول هنا البيانات المالية إست ادا الى اجراءات المراجعة التي قم ا بها.
نطاق المراجعة
لقد تمت مراجعت ا وفقا للمعيار الدولي الجراءات المراجعة " 2451مراجعة المعلومات المالية المرحليدة
من قبل المدقق المستقل للملسسة" تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحليدة  :إجدراء استسسدارات مبددًيا
من االشخاص المسلولين عن االمدور الماليدة والمحاسدبية  ،وتقبيدق إجدراءات تحليليدة وإجدراءات مراجعدة
اخرى .إن نقاق المراجعة يقل كثيرا عدن نقداق التددقيق وفقدا لمعدايير التددقيق الدوليدة  ،وبالتدالي النسدتقي
الحصول على التأكيد النا يمكن ان نحصل عليه عن كافة االمور الهامة خالل اعمدال التددقيق .وعليده فان دا
النبدا رأيا حول تدقيق هنا البيانات المالية المرحلية المختصرة.
اإلستنتاج
إست ادا الى مراجعت ا  ،فان البيانات المالية المرحلية المختصرة تم إعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الددولي
رقم  14وتعليمات الب ر المركزا العراقي ذات الصلة.
د .حسيب كاظم الجويد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

هالل بشير داؤد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قاًمة المركز المالي المرحلي
كما في /15اذار 2152/
إيضاح
الموجودات
نقد وأرصدة لدى الب ر المركزا
أرصدة لدى الب وك والملسسات المالية األخرى
تسهيالت اًتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المقلوبات وحقوق المساهمين
المقلوبات
حسابات جارية ووداً العمالء
تأمي ات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مقلوبات اخرى
مجموع المقلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الساًض المتراكم)
نتيجة نشاط السصل االول(فاًض)
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المقلوبات وحقوق المساهمين

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

3
4

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
559,611,622
515,125,421
542,151,226

 15كانون االول2152
(مدققة)
دي ار عراقي
(باالالف)
92,091,583
97,272,073
147,989,389

211,416

211,416

21,229,116
52,214,924
419,195,225

29,214,224
51,242,455
121,292,516

64,222,111
24,614,152
921,216
24,159,114
544,215,621

25,191,512
18,626,325
921,216
21,169,242
554,219,152

211,111,111
591,512
4,514,644
9,245,121
152,521
295,126,269
419,195,225

250,000,000
165,102
4,514,644
9,245,121
111
295,155,925
375,268,139

قيس حساني عيدان
المدير المسوا

عبد الرزاق علي فريد
رًيس مجلس االدارة

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قاًمة المركز المالي المرحلي
كما في /15اذار 2152/
إيضاح
الموجودات
نقد وأرصدة لدى الب ر المركزا
أرصدة لدى الب وك والملسسات المالية األخرى
تسهيالت اًتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المقلوبات وحقوق المساهمين
المقلوبات
حسابات جارية ووداً العمالء
تأمي ات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مقلوبات أخرى
مجموع المقلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الساًض المتراكم)
نتيجة نشاط السصل االول(فاًض)
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المقلوبات وحقوق المساهمين

3
4

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
511,296,424
551,129,116
546,921,949

 15كانون االول2159
(مدققة)
(مدققة)
عراقي
دي ار
(باالالف)
121,361,202
76,385,762
151,220,953

222,526

222,526

11,221,292
4,242,252
414,429,241

30,759,132
22,921,406
411,222,914

24,219,212
16,116,121
224,649
56,224,661
544,911,222

91,111,121
41,668,270
224,649
36,411,246
544,222,941

250,000,000
165,102
4,114,192
4,211,121
225,122
216,225,159
414,429,241

250,000,000
165,102
4,114,192
4,211,121
111
212,666,626
411,222,914

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قاًمة الدخل المرحلي المختصرة
للسترة الم تهية في  15آذار 2152

إيرادات المرابحة
ت زيل  :عواًد وداً االستثمار
صافي ارباح (خسارة)نشاط الصيرفة االسالمية
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات المرابحة والعموالت
صافي أرباح)خساًر ) العمليات االخرى
صافي ايرادات التشغيل
رواتب الموظسين وما في حكمها
مصاريف تشغيلية أخرى
استهالكات
مخصص خساًر اًتمان محمل
مخصص خساًر استثمارات محمل
صافي مصروفات التشغيل
صافي ربح السصل االول م قول الى قاًمة المركز المالي

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف )
5,122
()225,421
()221,161
4,251,214
4,441,555
21,122
4,121,561
156,225
2,262,412
129,291
111
111
()4,111,152
152,521

 15آذار 2152
(مدققة)
دي ار عراقي
(باالالف)
2,691
111
2,691
1,919,942
1,916,952
522,426
1,292,145
912,222
216,119
165,521
661,111
111
()2,649,154
225,122

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قاًمة التدفقات ال قدية
للسترة الم تهية في  15آذار 2152

األنشقة التشغيلية
ربح السترة الحالية
تعديالت لب ود غير نقدية:
استهالكات
مخصص تدني التسهيالت االًتمانية
التدفقات ال قدية من أنشقة تشغيلية قبل التغير في الموجودات
والمقلوبات
التغير في الموجودات والمقلوبات
(الزيادة) ال قص في صافي التسهيالت االًتمانية المباشرة
(الزيادة) ال قص في الموجودات األخرى
الزيادة في وداً العمالء
الزيادة (ال قص) في التأمي ات ال قدية
الزيادة (ال قص) في المقلوبات أخرى
صافي التدفق ال قدا المستخدم في األنشقة التشغـيلية
األنشقة األستثمارية
اضافات ممتلكات ومعدات
صافي التدفق ال قدا من األنشقة االستثمارية
صافي الزيادة (ال قص) في ال قد وما في حكمه
ال قد وما في حكمه في بداية السترة
ال قد وما في حكمه في نهاية السترة

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
152,521

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
225,122

129,291
111

165,521
661,111

5,511,141

2,419,212

()121,611
()5,212,251
21,122,252
9,122,562
221,112
26,112,164

919,212
52,221,926
56,111,922
()2,916,522
()59,152,216
25,259,221

212,211
()212,211
26,191,964
526,191,919
252,422,111

512,259
()512,259
25,512,496
562,249,694
252,211,411

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قاًمة التغيرات في حقوق المساهمين
كما في  15آذار 2152
رأس المال

إحتياطي
راسمالي

إحتياطي الزامي

دي ار عراقي

دي ار عراقي

دي ار عراقي

/15اذار2152/
الرصيد كما في  5كانون الثاني 2152
المحول من األحتياطي الى األرباح المدورة
تحويالت لالحتياطيات
أالرباح لغاية  15اذار 2152
الرصيد في  15آذار 2152

(باالالف)
250,000,000
111
111
111
211,111,111

/15اذار2152/
الرصيد كما في  5كانون الثاني 2152
المحول من األحتياطي الى األرباح المدورة
تحويالت لالحتياطيات
أالرباح لغاية  15اذار 2152
الرصيد في  15أذار 2152

211,111,111
111
111
111
211,111,111

(باالالف)
591,512
111
111
111
591,512
591,512
111
111
111
591,512

(باالالف)
4,514,644
111
111
111
4,514,644
4,114,192
111
111
111
4,114,192

أرباح مدورة
دي ار عراقي
(باالالف)
9,245,121
111
111
111
9,245,121
4,2111,121
111
111
111
42,111,121

ربح السترة
الحالية
دي ار
عراقي
(باالالف)
111
111
111
152,521
152,521
111
111
111
225,122
225,122

مجموع حقوق
المساهمين
دي ار عراقي
(باالالف)
295,155,925
111
111
152,521
295,126,269
212,666,626
111
111
225,122
216,225,159

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .5معلومات عامة
السياسات وااليضاحات للسترة الم تهية في  15آذار 2152
 .5إن مصرف ايالف االسالمي هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تم تأسيسها س ة  2119بموجب
إجازة التأسيس المرقمة م ش 2222/ومركزا الرًيسي مدي ة بغداد برأسمال اسمي قدرا مليارا دي ار
عراقي تم زيادته عدة مرات ليصبح ( 211مليار) دي ار .يعمل بموجب اجازة ممارسة الصيرفة
المرقمة  224/1/6في /11ايار 2115/يقوم المصرف بممارسة كافة اعمال الصيرفة االسالمية بتقديم
جمي خدمات الصيرفة المتعلقة ب شاطه من خالل مركزا الرًيسي في مدي ة بغداد (بغداد  /ساحة
كهرمانة م 612/شارع2/ب ،)4/وفروعه داخل العراق .
 .2السياسات المحاسبية الهامة
أسس إعداد القواًم المالية
أ -تم إعداد القواًم المالية المرحلية الموجزة للب ر للسترة الم تهية في  15آذار  2152وفقا للمعيار
المحاسبي الدولي رقم " 14التقارير المالية المرحلية" إلعداد التقارير المالية المرحلية الموجزة
 ،حيث التشتمل القواًم المالية المرحلية الموجزة على جمي المعلومات واالفصاحات المقلوبة
إلعداد القواًم المالية الس وية  ،ويجب ان تقرأ باالقتران م القواًم المالية الس وية للمصرف
كما في  15كانون االول  2152باالضافة الى إنه ليس من الضرورا ان تكون نتاًج فترة
الثالثة اشهر الم تهية في  15آذار  2152ملشرا لل تاًج التي يمكن توقعها للس ة المالية التي
ست تهي في  15كانون االول .2152
ب -تم اعادة عرا ارقام المقارنة في القواًم المالية المرحلية لقاًمة الدخل للسترة المالية المرحلية
الحالية مقارنة م السترة المالية المرحلية نسسها من الس ة السابقة.
ج -قام المصرف باالعتماد المبكر للمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  6على القواًم المالية
المدققة للس ة الم تهية في  15كانون االول .2152
د -لم يجرا اعادة تقييم العقارات التابعة له البالغة اقيامها الدفترية ( 21,229,116الف) دي ار
كما في /15اذار.2152/
ا -توجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل المصرف على الغير او عليه خالل هنا السترة.
و -إن الدي ار العراقي هو عملة إظهار القواًم المالية الموحدة والنا يمثل العملة الرًيسية للب ر،
وتم تقريب جمي المبالغ ألقرب ألف دي ار عراقي.

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .1نقد وأرصدة لدى الب ر المركزا
إن تساصيل هنا الب د هي كما يلي:

نقد في الخزي ة
أرصدة لدى الب ر المركزا العراقي:
 حسابات جارية االحتياطي القانونيالمجموع

نقد في الخزي ة
أرصدة لدى الب ر المركزا العراقي:
 حسابات جارية االحتياطي القانونيالمجموع

 15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
52,152,592

 15كانون االول 2152
(مدققة)
دي ار عراقي
(باالالف)
52,246,152

26,111,266
6,112,291
62,122,216
559,611,622

94,211,151
51,555,266
24,242,516
62,165,922

15آذار 2152
(مراجعة)
دي ار عراقي
(باالالف)
21,112,261

 15كانون االول 2159
(مدققة)
دي ار عراقي
(باالالف)
45,129,214

21,116,196
4,612,192
26,699,915
511,296,424

24,992,226
1,951,526
21,222,412
525,191,942

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .4أرصدة لدى الب وك والملسسات المالية األخرى
إن تساصيل هنا الب د هي كما يلي:

ب ـوك وملسسـات مصرفية محلية
ب ــــوك وملسسـات مصرفية خارجية
حواالت في القريق

ب ـوك وملسسـات مصرفية محلية
ب ــــوك وملسسـات مصرفية خارجية
حواالت في القريق

 15آذار 2152
(مراجعة)
2,462,462
22,426,615
25,116,111
515,125,421

 15كانون االول 2152
(مدققة)
2,462,116
92,242,225
22,119,211
62,222,521

 15آذار 2152
(مراجعة)
2,224,242
64,122,192
51,212,911
551,129,116

 15كانون االول2159
(مدققة)
2,229,125
92,144,245
94,611
29,121,252

