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مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
Elaf Islamic Bank

تقرير مجلس االدارة المختصر للفصل الثاني 8102
اسم المصرف

معلومات عامة

تاريخ التاسيس
/27اذار1002/

مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
مصرف ايالف االسالمي هو شركة مساهمة خاصة تم تاسيسها عام 1002
بموجب شهادة التاسيس المرقمة ( )8877براسمال مقداره ملياري دينارعراقي
وتم زيادته عدة مرات خالل االعوام من  1002ولغاية  1022ليصبح 120
مليار دينار عراقي  ،ويقوم المصرف بتقديم جميع العمليات المصرفية والمالية
المتعلقة بنشاطه وفق الشريعة االسالمية بموجب اجازة ممارسة من البنك
المركزي العراقي المرقمة  778/3/9بتاريخ /30ايار ،1002/من خالل مركزه
الرئيسي في مدينة بغداد وستة عشر فرعا ً منتشرة في بغداد ومحافظات العراق.
تاريخ المباشرة
/30ايار1002/

تاريخ السجل التجاري
/27اذار1002/

سنة االدراج في السوق
1022

راس المال المصرح به والمدفوع وعدد االسهم المصدرة
راس المال المصرح به
120,000,000,000

عدد االسهم
120,000,000,000

قيمة السهم
القيمة االسمية
2,000

راس المال المدفوع
120,000,000,000

القيمة الدفترية
2,000

عدد المساهمين
700

القيمة بالسوق في نهاية حزيران
0,180

رئيس واعضاء مجلس االدارة والجهات التي يمثلوها
ت
2
1
3
8
2
6
8
7
9
20

االسم
ايوب الشيخ علي محسن
قيس حساني عيدان
فراس كمال محمد
ابراهيم خليل ابراهيم
خليل حاتم عبود
عمر طه محسن
عبد القادر عبد الفتاح
نغم حسين نعمة
عبد القادر محمد قدوري
عبد الكريم هادي

المدير المفوض
مراقب الحسابات
عنوان المصرف

الصفة
عضو اصلي
عضو اصلي
عضو اصلي
عضو اصلي
عضو اصلي
عضو احتياط
عضو احتياط
عضو احتياط
عضو احتياط
عضو احتياط

الجهة التي يمثلها
شخصي
شخصي
شركة ارض الفضة للسيارات
شركة ايالف للتامين
شركة الخياطة الحديثة
شخصي
شخصي
شخصي
شركة ابراج الياقوت
شركة الفرات

قيس حساني عيدان
هالل بشير داؤد و د.حسيب كاظم جويد
بغداد/ساحة كهرمانة م932/ش2/ب4/
1

بسم هللا الرحمن الرحيم
هالل بشير داؤد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

د .حسيب كاظم الجويد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

الرقم 1029 / 11/ 307 :
بغداد في  /10آب 1029/
الى السادة اعضاء مجلس إدارة مصرف ايالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) المحترمين
م  /تقرير حول مراجعة البيانات المالية الموجزة
تحية طيبة
المقدمة
لقددد راجعنددا البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة المرفقددة لمصددرف ايددالف االسددالمي (شددركة مسدداهمة
خاصة) – بغدداد كمدا فدي  30حزيدران  ، 1027والتدي تتضدمن قائمدة المركدز المدالي كمدا فدي  30حزيدران
 ، 1027وقائمة الدخل وكشف التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التددفقات النقديدة للسدتة اشدهر المنتهيدة
في  30حزيران  ، 1027وااليضاحات من ( )2الى ( )8المتممة لها .
إن ادارة المصددرف مسددلولة عددن إعددداد وعددرض هددنه البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة وفقدا ً لمعيددار
المحاسبة الددولي رقدم " 38التقدارير الماليدة المرحليدة" وتعليمدات البندك المركدزي العراقدي ذات الصدلة .إن
مسلوليتنا هي إصدار تقرير بنتيجة مراجعة البيانات المالية هنه  ،إستنادا ً الى اجراءات المراجعة التدي قمندا
بها.
نطاق المراجعة
لقددد تمددا مراجعتنددا وفقددا ً للمعيددار الدددولي الجددراءات المراجعددة " 1820مراجعددة المعلومددات الماليددة
المرحليدددة مدددن قبدددل المددددقق المسدددتقل للملسسدددة" تتضدددمن مراجعدددة المعلومدددات الماليدددة المرحليدددة  :إجدددراء
استفسارات مبددئيا ً مدن االشدخال المسدلولين عدن االمدور الماليدة والمحاسدبية  ،وتابيدق إجدراءات تحليليدة
وإجراءات مراجعة اخرى .إن نااق المراجعة يقل كثيرا ً عدن ناداق التددقيق وفقدا ً لمعدايير التددقيق الدوليدة ،
وبالتالي النستايع الحصول على التأكيد الني يمكن ان نحصل عليده عدن كافدة االمدور الهامدة خدالل اعمدال
التدقيق .وعليه فإننا النبدي رأيا ً حول تدقيق هنه البيانات المالية المرحلية المختصرة.
اإلستنتاج
إستنادا ً الى مراجعتنا  ،فان البيانات المالية المرحلية المختصرة تم إعدادها وفقا ً لمعيار المحاسبة الددولي
رقم  38وتعليمات البنك المركزي العراقي ذات الصلة.
هالل بشير داؤد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

د .حسيب كاظم الجويد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
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مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة المركز المالي المرحلي
كما في  /30حزيران 1027/
إيضاح
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك والملسسات المالية األخرى
تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المالوبات وحقوق المساهمين
المالوبات :
حسابات جارية وودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مالوبات اخرى
مجموع المالوبات
حقوق المساهمين :
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الفائض المتراكم)
نتيجة نشاط الفصل الثاني(فائض)
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المالوبات وحقوق المساهمين

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

3
4

 30حزبران 1027
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف)
222,713,222
80,888,269
226,777,722

 32كانون االول1028
(مدققة)
دينار عراقي
(باالالف)
92,091,583
97,272,073
147,989,389

733,829

733,829

32,273,022
26,218,188
396,030,191

16,138,118
20,788,822
382,167,239

78,239,296
18,716,117
683,709
11,011,883
232,061,386

82,360,238
18,626,325
683,709
13,296,188
228,126,227

250,000,000
165,102
8,208,988
2,239,060
2,227,720
160,968,926
396,030,191

250,000,000
165,102
8,208,988
6,882,282
000
162,022,612
375,268,139

قيس حساني عيدان
المدير المفوض
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عبد الرزاق علي فريد
رئيس مجلس االدارة

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في  /30حزيران 1028/
إيضاح
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك والملسسات المالية األخرى
تسهيالت ائتمانية مباشرة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الموحدة
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المالوبات وحقوق المساهمين
المالوبات :
حسابات جارية وودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مالوبات أخرى
مجموع المالوبات
حقوق المساهمين :
رأس المال
احتياطيات أخرى (راسمالي)
إحتياطي قانوني (الزامي)
أرباح مدورة (الفائض المتراكم)
نتيجة نشاط الفصل الثاني(فائض)
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المالوبات وحقوق المساهمين

3
4
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 30حزيران1028
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف)
287,369,313
223,888,981
289,722,286

 32كانون االول1026
(مدققة)
(مدققة)
عراقي
دينار
(باالالف)
121,361,202
76,385,762
151,220,953

718,289

718,289

19,878,307
8,020,900
886,312,117

30,759,132
22,683,406
803,118,638

221,619,988
32,798,987
000
82,282,618
276,080,229

62,330,270
41,668,270
718,986
36,803,789
288,118,682

250,000,000
165,102
8,008,361
8,730,212
2,120,810
160,120,809
886,312,117

250,000,000
165,102
8,008,361
8,730,212
000
127,999,979
803,118,638

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة الدخل
للفترة من /2كانون الثاني ولغاية  30حزيران 1027

إيرادات المرابحة
تنزيل  :عوائد ودائع االستثمار
صافي ارباح (خسارة)نشاط الصيرفة االسالمية
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات المرابحة والعموالت
صافي أرباح)خسائر ) العمليات االخرى
صافي ايرادات التشغيل
رواتب الموظفين وما في حكمها
مصاريف تشغيلية أخرى
استهالكات
مخصص خسائر ائتمان محمل
مخصص خسائر استثمارات محمل
صافي مصروفات التشغيل
صافي ربح الفصل الثاني منقول الى قائمة المركز المالي
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 30حزيران 1027
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف )
29,323
()213,887
()208,232
2,910,167
2,826,233
222,290
2,218,313
2,237,270
2,626,603
2,283,830
000
000
3,967,223
2,227,720

 30حزيران 1028
(مدققة)
دينار عراقي
(باالالف)
2,798
000
2,798
2,980,888
2,986,682
222,896
6,231,838
2,138,880
2,867,828
2,271,360
993,200
000
8,772,828
2,120,810

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة الدخل
للفترة من  2نيسان ولغاية  30حزيران 1027
 30حزيران 1027
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف )
28,976
()121,017
()138,081
2,120,068
986,011
17,207
2,008,230
627,829
199,282
276,762
000
000
()2,208,892
()200,362

إيرادات المرابحة
تنزيل  :عوائد ودائع االستثمار
صافي ارباح (خسارة)نشاط الصيرفة االسالمية
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات المرابحة والعموالت
صافي أرباح)خسائر ) العمليات االخرى
صافي ايرادات التشغيل
رواتب الموظفين وما في حكمها
مصاريف تشغيلية أخرى
استهالكات
مخصص خسائر ائتمان محمل
مخصص خسائر استثمارات محمل
صافي مصروفات التشغيل
صافي (عجز) ربح الفصل الثاني
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 30حزيران 1028
(مدققة)
دينار عراقي
(باالالف)
1,919
000
1,919
1,338,200
1,338,019
18,368
1,368,396
278,661
829,362
292,270
000
000
()2,932,103
819,293

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
كما في  30حزيران 1027

/30حزبران1027/
الرصيد كما في  2كانون الثاني 1027
الزيادة المدفوعة عن اعادة احتساب ضريبة
الدخل للسنوات السابقة
تحويالت لالحتياطيات
أالرباح لغاية  30حزيران 1027
الرصيد في  30حزيران 1027

دينار عراقي
(باالالف)
250,000,000

إحتياطي
راسمالي
دينار عراقي
(باالالف)
262,201

دينار عراقي
(باالالف)
8,208,988

000

000

000

()2,601,222

000
000
120,000,000

000
000
262,201

000
000
8,208,988

000
000
2,239,060

/30حزيران1028/
الرصيد كما في  2كانون الثاني 1028
المحول من األحتياطي الى األرباح المدورة
تحويالت لالحتياطيات
أالرباح لغاية  30حزيران 1028
الرصيد في  30حزيران 1028

120,000,000
000
000
000
120,000,000

رأس المال

262,201
000
000
000
262,201

إحتياطي الزامي

أرباح مدورة
دينار عراقي
(باالالف)
6,882,282

8,008,361
000
000
000
8,008,361
][2

8,7030,212
000
000
000
87,030,212

ربح الفترة
الحالية
دينار عراقي
(باالالف)
000

مجموع حقوق
المساهمين
دينار عراقي
(باالالف)
162,022,612

000
000
2,227,720
2,227,720

()2,601,222

000
000
000
2,120,810
2,120,810

000
2,227,720
160,968,926
127,999,979
000
000
2,120,810
160,120,809

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
قائمة التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في  30حزيران 1027

األنشاة التشغيلية
ربح الفترة الحالية
تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالكات
مخصص تدني التسهيالت االئتمانية
التدفقات النقدية من أنشاة تشغيلية قبل التغير في الموجودات
والمالوبات
التغير في الموجودات والمالوبات
(الزيادة) النقص في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
(الزيادة) النقص في الموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء
الزيادة (النقص) في التأمينات النقدية
ضريبة دخل لسنوات سابقة مدفوعة
الزيادة (النقص) في المالوبات أخرى
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشاة التشغـيلية
األنشاة األستثمارية
اضافات ممتلكات ومعدات
صافي التدفق النقدي من األنشاة االستثمارية
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 30حزيران 1028
 30حزيران 1027
(مراجعة)
(مراجعة)
دينار عراقي
دينار عراقي
(باالالف)
(باالالف)
2,120,810
2,227,720
2,283,830
000

2,271,360
993,200

1,831,280

3,816,270

()7,799,861
()2,686,736
26,289,829
6,299,903
()2,601,222
()2,283,208
8,329,272

822,908
27,611,206
88,199,368
()9,883,311
()718,986
2,282,882
68,308,768

()20,211,212
()20,211,212
()1,861,936
279,363,626
276,600,810

()108,236
()108,236
68,200,332
298,886,968
162,788,192

مصرف االيالف االسالمي (شركة مساهمة خاصة) بغداد
 .2معلومات عامة
السياسات وااليضاحات للفترة المنتهية في  30حزبران 1027
 .2إن مصرف ايالف االسالمي هو شـركة مســاهمة خاصـــة عراقية تم تأسيسها سنة  1006بموجب
إجازة التأسيس المرقمة م ش 8877/برأسمال اسمي قدره ملياري دينار عراقي تم زيادته عدة مرات
ليصبح ( 120مليار) دينار .
يعمل بموجب اجازة ممارسة الصيرفة المرقمة  778/3/9في /30ايار1002/
يقوم المصرف بممارسة كافة اعمال الصيرفة االسالمية بتقديم جميع خدمات الصيرفة المتعلقة
بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي في مدينة بغداد (بغداد  /ساحة كهرمانة م 901/شارع1/ب،)8/
وستة عشر فرعا ً  ،منها ستة فروع في بغداد وعشرة فروع في المحافظات .
 .1السياسات المحاسبية الهامة
أسس إعداد القوائم المالية
أ -تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة للمصرف للفترة المنتهية في  30حزيران  1027وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 38التقارير المالية المرحلية" إلعداد التقارير المالية المرحلية
الموجزة  ،حيث التشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات واالفصاحات
المالوبة إلعداد القوائم المالية السنوية  ،ويجب ان تقرأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية
للمصرف كما في  32كانون االول  1028باالضافة الى إنه ليس من الضروري ان تكون
نتائج فترة الثالثة اشهر المنتهية في  32آذار  1027ملشرا ً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة
المالية التي ستنتهي في  32كانون االول .1027
ب -إن الدينار العراقي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والني يمثل العملة الرئيسية
للمصرف  ،وتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف دينار عراقي .
ج -تم اعادة عرض ارقام المقارنة في القوائم المالية المرحلية لقائمة الدخل للفترة المالية المرحلية
الحالية مقارنةً مع الفترة المالية المرحلية نفسها من السنة السابقة.
د -قام المصرف باالعتماد المبكر للمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9على القوائم المالية
المدققة للسنة المنتهية في  32كانون االول .1028
ه -لم يجري اعادة تقييم العقارات التابعة للمصرف البالغة اقيامها الدفترية ( 32,273,022الف)
دينار كما في /30حزيران.1027/
و -وجود اشعارات مدينة ودائنة ظاهرة لدى المصارف الخارجية غير الظاهرة في سجالت
المصرف بما يعادل ( 22,967,283الف) دينار و( 2,267,192الف) ديناركما في
/30حزيران 1027/على التوالي .
ز -تم تخفيض رصيد الفائض المتراكم االفتتاحي بمبلغ ( 2,601,222الف) دينار بالمبلغ المسدد
للهيئة العامة للضرائب نتيجة قيامها باعادة احتساب ضريبة الدخل للسنوات السابقة .
ح -لم يقم المصرف باستكمال مبلغ مخصص التدني في التسهيالت المصرفية البالغ (8,881,268
الف) دينار والمدور من السنة السابقة لما مالوب تخصيصه وفق الالئحة االرشادية لتصنيف
االئتمان .
ط -توجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل المصرف على الغير او عليه خالل هنه الفترة.
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 .3نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
إن تفاصيل هنا البند هي كما يلي:

نقد في الخزينة
أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:
 حسابات جارية االحتياطي القانوني احتياطي خاابات ضمانالمجموع

نقد في الخزينة
أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:
 حسابات جارية االحتياطي القانونيالمجموع

 30حزيران 1027
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف)
88,360,113

 32كانون االول 1028
(مدققة)
دينار عراقي
(باالالف)
28,189,888

22,122,866
6,867,232
9,873,018
82,861,917
222,713,222

68,830,320
8,067,312
6,083,887
88,781,209
273,91,092

30حزيران 1028
(مراجعة)
دينار عراقي
(باالالف)
28,739,262

 32كانون االول 1026
(مدققة)
دينار عراقي
(باالالف)
82,073,898

76,817,823
8,202,302
90,219,827
287,369,313

88,661,119
2,622,289
70,188,807
101,212,362
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 .8أرصدة لدى البنوك والملسسات المالية األخرى
إن تفاصيل هنا البند هي كما يلي:

بنـوك وملسسـات مصرفية محلية
بنــــوك وملسسـات مصرفية خارجية
حواالت في الاريق

بنـوك وملسسـات مصرفية محلية
بنــــوك وملسسـات مصرفية خارجية
حواالت في الاريق

 30حزيران 1027
(مراجعة)
8,892,283
27,262,016
2,228,000
80,888,269

 32كانون االول 1028
(مدققة)
8,891,891
61,881,872
18,036,700
98,181,083

 30حزيران 1028
(مراجعة)
8,891,772
81,920,678
33,038,800
223,888,981

 32كانون االول1026
(مدققة)
8,886,012
67,288,782
68,900
86,372,861
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