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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الى / السادة مساهمي مصرف الرجح االسالمي ) ش . م. خ (                                         

 م/ دعوة أجتماع الهيئة العامة 

المعدل   1997( لسنة 21( من قانون الشركات رقم )   87و  88أستنادا الى أحكام المادتين )

 2019/     وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلسته رقم )    (   المؤرخة في     / 

يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة )  ( من صباح  

 2019يوم                 الموافق   /   /  

والذي سيعقد في مقر ادارة مصرف الراجح االسالمي  في منطقة السعدون للنظر في فقرات 

 - جدول االعمال المدرج أدناه :

مجلس االدارة حول أعمال المصرف للفترة المالية المنتهية في مناقشة تقرير  -1

 وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.  2018/ 12/ 31

مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات للفترة المالية   -2

 عليه.  ةوالمصادق 31/12/2018المنتهية في 

 . 2018/ 12/ 31للفترة المالية المنتهية في مناقشة الحسابات الختامية  -3

   31/12/2018االطالع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للفترة المالية المنتهية في  -4

 وأتخاذ االجراءات المناسبة بشأنها. 

 2018/ 31/12االطالع على تقرير الهيئة الشرعية للفترة المالية المنتهية في  -5

وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس  2019لعام  الموافقة على تعيين مراقب الحسابات  -6

 مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. 

 . 2018ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية  -7

راجين تفضلكم بالحضور أو انابة أو وكالة الغير بموجب صك االنابة او الغير بموجب  

 ( من القانون أعاله.91ة احكام المادة )وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعا

وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى نفس الزمان والمكان من  

                                                   االسبوع التالي .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                                                                         

 عقيل كاظم عبد اللطيف                                                                            

 رئيس مجلس االدارة                                                                         
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 حضرات السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون  

 حضرات الضيوف الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

واخوانكم              االدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  ونيابة  بأسمي  أقدمها  وتقدير  تحية 

العاملون في المصرف شاكرا تلبية الدعوة لحضور هذا االجتماع لمناقشة الحسابات الختامية  

ومنها يتضح لحضراتكم النهوض الذي    31/12/2018المالية المنتهية في    سنةللمصرف لل

ل نشاطه من شركة تحويل مالي الى مصرف وبموجب التعليمات النافذة شهده المصرف وتحو

والمؤرخ    9/3/3230وموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم  بهذا الخصوص  

ودائرة مسجل الشركات وبالرغم من االزمة االقتصادية وتذبذب أسعار النفط    5/3/2017في  

ال وانخفاض  العامة  الموازنة  في  واالستثمار  والعجز  االستهالك  على  سلبا  أثر  الذي  نفقات 

نموا    2017وتأثيره على كافة القطاعات العامة والمصرفية خاصة فقد حقق المصرف لعام  

ماله من   زيادة رأس  مبلغ    60في  الى  الشركة  حسابات  منقول من  افتتاحي  مليار كرصيد 

دارة في تحقيقها لغرض  ( مليار دينار وذلك كان من اولى خطوات وأهداف مجلس اال  250)

بدء نشاط وتعامالت المصرف االسالمية وغير الربوية وبموجب قانون المصارف االسالمية  

الصادر بذلك و كما انجز المصرف تقدما على صعيد االلتزام بقانون غسل االموال ومكافحة  

المصرف وهي في  العمل  قطاعات  كافة  في  االمتثال  دائرة  دعائم  أرساء  وكذلك    االرهاب 

 نتيجة للجهود المبذولة في االرتقاء بالعمل المصرفي االسالمي . 

ويسعى المصرف في فتح فروع داخل بغداد و تطوير خدماته المصرفية من خالل التعاقد مع  

انتهاء تشغيل    path solutionشركة ) بعد  العمل  المصرفي  مع  النظام  ( لغرض تشغيل 

النظام على أدخال الخدمات المصرفية االلكترونية المتطورة مثل خدمات ) الدفع االلكتروني  

والصراف االلي ( أضافة لما تقدم اليسعني اال أن اؤكد بأن أدارة المصرف تسعى وتطمح  

 على دعمكم المستمر.  الى تحقيق المزيد من االنجازات اعتمادا

وفي الختام أود ان أسجل شكري وتقديري الى أدارة المصرف والكادر المتقدم وكافة العاملين  

لدعمهم وتوجيهاتهم وارشادهم   العراقي  المركزي  البنك  الى  الكبير  المصرف وامتناني  في 

زبائن  كما واشكر دائرة تسجيل الشركات ورابطة المصارف العراقية والسادة المساهمون و

   المصرف لما قدموه من تعاون لتنفيذ سياسة المصرف
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 
 

تقرير مجلس االدارة السنوي عن نشاط مصرف الراجح االسالمي للسنة المالية المنتهية في 

31 /12 /2018 

 حضرات السيدات والسادة مساهمو مصرف الراجح االسالمي المحترمون

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم 

السنوي عن        التقرير  يقدم لحضراتكم  أن  الراجح االسالمي  أدارة مصرف  يسر مجلس 

في   المنتهية  المالية  للفترة  للمصرف  المدققة  العمومية  والميزانية  الختامية  الحسابات 

31/12 /2018  ( رقم  الشركات  قانون  وفقا الحكام  لسنة  21المعدة  ووفقا   1997(    المعدل 

وقانون المصارف    2004( لسنة  94للمعايير الدولية وألحكام قانون المصارف الخاصة رقم )

 .  2015( لسنة34االسالمية رقم )

 

   -االعمال المصرفية في ضوء أحكام الشريعة االسالمية : 

الى تطبيق احكام     2018عام خالل د بأعماله المصرفية التي مارسها أعتمأن مصرفنا قد    

والمقاولين   التجار  من  الكرام  زبائنه  طلبات  تلبية  خالل  من  السمحاء  االسالمية  الشريعة 

التمويالت   ومجال  الجارية  الحسابات  بفتح  تعامالته  في  الشرائح  ومختلف  والصناعيين 

 االسالمية . 

( المدفوعات  نظام  مع  المصرف  ربط  الى  االلكترونية    RTGSأضافة  المقاصة  ونظام   )

(ACH      لغرض )  تقديم أفضل الخدمات وفق احكام بنود قانون المصارف االسالمية رقم

 .2018( لسنة39ومؤشرات قانون مكافحة غسل االموال المرقم ) 2015( لسنة 43)

 

 - أوال : تأسيس المصرف واهدافه :

   -تأسيس المصرف : -أ

المرقمة    التأسيس  اجازة  بموجب  مالي  تحويل  كشركة  المصرف  ( 8213)م.شتأسس 

 ( مليون دينار الغيرها.500والصادرة عن دائرة تسجيل الشركات وبرأسمال وقدره )

( مليار  60تحول نشاطه من شركة تحويل مالى الى مصرف اسالمي وبرأسمال وقدره )   

المرقم   النهائية  الرخصة  مصرفنا  بمنح  العراقي  المركزي  البنك  كتاب  بموجب  دينار 

ودائرة مسجل الشركات بتعديل المادة اوال من عقد    5/3/2017والمؤرخ في   9/3/3230

الشركة بتعديل اسم الشركة من شركة الراجح للتحويل المالي )ش.خ ( الى شركة مصرف  
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المرقم   كتابهم  وبموجب  والتمويل )ش.خ(  لالستثمار  االسالمي  والمؤرخ    4076الراجح 

8/2/2018     

السعدون  -في مقره الكائن في بغداد  6/6/2017وتمت مباشرة مصرفنا كأدارة عامة يوم  

 .24بناية -91ز– 101م

 

 

 - : تطورات الحاصلة على رأس ماله المدفوع -ب 
/ 8/2( مليار دينار بتاريخ  100( مليار دينار الى )  60تمت زيادة رأسمال المصرف من )  

2017  ( الى  رأسماله  زيادة  أتم  بتاريخ  250وثم  دينار  مليار  وفقا    2017/    10/  25( 

 تعليمات البنك المركزي العراقي . ل

 
 

 -السياسات واالهداف والخطط المستقبلية للمصرف:-ج

االنظمة   افضل  على  والتعاقد  الزبائن  جذب  خالل  من  المصرفي  النشاط  في  التوسع 

تمتعت ادارة المصرف  التكنولوجيا لغرض التنوع في الخدمات المصرفية المقدمة . وكما  

بمستوى رفيع من الخبرة واالستقرارالمؤسسي حيث دأبت على وضع الخطط والسياسات 

ساحة االقتصادية والمالية في ضوء مايمر به البلد من  والبرامج لدعم واثبات وجودها في ال

 اوضاع اقتصادية . 

 

 أهداف المصرف :  -د
يعمل  مصرفنا وفقا الحكام الشريعة االسالمية واالبتعاد عن التعامل بالربا أخذا   -1

 وعطاءا. 
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المشاركة في تنمية وتطوير أقتصاد البلد من خالل الدخول في تمويل المشاريع   -2

 الساحة العراقية . المنفذة على 

المشاركة والدخول في المشاريع المتوسطة والصغيرة لغرض النهوض بالواقع  -3

 االجتماعي واالقتصادي. 

م ـــــــــــتقدي ل والشورجة ( رئيسيه) العو مارس المصرف نشاطه من خالل فر -4

 المنتجات االسالمية وتطويرها وفقا لحكم الشريعة االسالمية السمحاء  

فتح شبكة فروع وخدمة شرائح وقطاعات واسعة من المجتمع من خالل الشمول   -5

 المالي .

 

 - سالة المصرف: ر-ه

االلتزام بمبادئ الشريعة االسالمية السمحاء لخدمة مصلحة المجتمع وتطوير البنية التحتية   -1

 راقي.لالقتصاد الع

السعي في تطوير الخدمة المصرفية من خالل تقنيات متطورة ضمن أطر مبادئ الشريعة   -2

 االسالمية وتعليمات البنك المركزي العراقي ومقررات لجنه بازل للرقابة المصرفية. 

 

   -التطلعات المستقبليه :  -د

المضاربات  تفعيل نشاط المصارف االسالمية عن طريق تمويل المشاريع من خالل  -1

 والمرابحات وصيغ التمويل االسالمي المعتمدة. 

 نشر شبكة فروع للمصرف داخل القطر لغرض تنفيذ مبدأ الشمول المالي .  -2

تحفيز الودائع االدخارية والتأكيد على التعامل االسالمي لتحقيق عوائد متميزة   -3

 للمدخرين . 

 السعي للمساهمة في المشاريع المتوسطة والصغيرة . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 -أدارة المصرف :  -ثانيا:

يتولى مجلس ادارة المصرف رسم السياسة العامة للمصرف واالشراف    -:   مجلس االدارة -1

 -على تنفيذها وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس االدارة االصليين واالحتياط: 

 

 األعضاء االصليين 
 

 العنوان  االسم ت 
االدارةرئيس مجلس  عقيل كاظم عبد اللطيف  - 1  

نائب رئيس مجلس   طه ياسين محمد  - 2

 االدارة

 عضو عالء حسين علي  - 3

 عضو   ابتسام عبدهللا صالح - 4

 عضو محمد عبد اللطيف علي   - 5

 

 

 

 

 األعضاء االحتياط 
 

 العنوان  االسم ت 
 عضو   نوار ناهض محمد  - 1

 عضو ندى جبار عبد الحسين  - 2

 عضو لمياء فرحان عبد السادة  - 3

 عضو حامد جميل سلطان - 4

 عضو فالح شهاب عطوان  - 5

 



 9 

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة:  -أ

 

 - لجنة الحوكمة المؤسسية وتتكون من :  -1

 السيد عقيل كاظم النوري          رئيس اللجنة  •

 السيد عالء حسين علي             عضو  •

 السيدة لمياء فرحان عبد السادة    عضو  •

 - لجنة إدارة المخاطر وتتكون من :  -2

 ابتسام عبد هللا صالح            رئيس اللجنة  •

 لمياء فرحان عبد السادة        عضو  •

 خالد جميل سلطان               عضو  •

 - لجنة الترشيح والمكافأت وتتكون من : -3

 اللجنة نوار ناهض عبد الحسين       رئيس  •

 ندى جبار عبد حسين             عضو  •

 فالح شهاب عطوان               عضو  •

 - لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات وتتكون من : -4

 المدير المفوض             رئيس اللجنة  •

 معاون المدير المفوض      عضو •

 المدير المالي                 عضو •

  -كون من : لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت وتت -5

 طه ياسين حمد        رئيس اللجنة  •

 المدير المفوض        عضو •

 مدير تقنية المعلومات   عضو •

 - لجنة مراجعة الحسابات وتتكون من : -6

 عالء حسين علي      رئيس اللجنة  •

 ابتسام عبد صالح       عضو •

 فالح شهاب عطوان     عضو •

  -لجنة االستثمارات والتمويل العليا وتتكون من :  -7

 عقيل كاظم عبد اللطيف    رئيس اللجنة  •

 طه حسين حمد              عضو •

 محمد عبد اللطيف علي     عضو •
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2-: الشرعية  التالية    - الهيئة  االعالم  السماحة  اصحاب  من  للمصرف  الشرعية  الهيئة  تتكون 

 - اسماؤهم :

 حسام صباح مهنا  -1

 حميد خشن جعفر  -2

 اسراء ابراهيم علي  -3

 اخالص محسن زيدان  -4

 جنان محسن مظلوم   -5

(   جلسات افتت فيها بجميع القضايا المعروضة عليها  10وقد عقدت الهيئة الشرعية )

والنصائح بشأنها وشخصت اعمال المصرف من ناحية تطبيق احكام  وقدمت التوصيات  

المعامالت   من  كبير  عدد  في  وتوجيهاتها  رأيها  وأعطت  السمحاء  االسالمية  الشريعة 

المصرفية االسالمية والتي تم تنفيذها من قبل المصرف في ضوء االرشادات الصادرة  

االسالمية   المصرفية  باالعمال  يتعلق  فيما  وخصوصا  المشاركة  عنها  عقود  مثل 

 والمضاربة والمرابحة. 

 

 فهي برئاسة المدير المفوض باالضافة الى مدراء االقسام .  االدارة التنفيذية -3

 

 : بلغ عدد االجتماعات التي عقدها مجلس االدارة خالل عام  عدد جلسات مجلس االدارة -4

 ( اجتماع. 2( ) 2018) 

أية   -5 يتقاضوا  لم  االدارة  مجلس  أعضاء  بأن  حضورهم  علما  عن  مكافأت  أو  مخصصات 

 االجتماعات . 
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 - الموارد البشرية :  -ثالثا:

أتاحت ادارة المصرف ضمن سياسة مجلس االدارة الفرص الوظيفية    -الرواتب واالجور : -1

( وبلغ أجمالي مبلغ  65)  2018لشرائح من المجتمع حيث بلغ عدد العاملين  في نهاية عام  

االجتماعي  654,505,050)الرواتب   الضمان  في  المصرف  مساهمة  وبلغت  دينار   )

 ( دينار.  52,536,000)

أسماء وعناوين كوادر المصرف الذين تقاضوا أعلى    -المصرف :أسماء وعناوين كوادر   -2

 . 2018دخل سنوي خالل عام 

 

 

8201أسماء وعناوين أعلى دخل سنوي خالل عام                              

       

 ت  االسم العنوان الوظيفي 
- 1 محمد عبد اللطيف علي  المدير المفوض   

هللاأيمن جاد  معاون المدير المفوض   2 -  

مدير الشؤون المالية  

 واالدارية

- 3 بسام صباح رحمه   

- 4 وسن كامل زغير  المدير المالي   
- 5 هديل عبد هللا دحام  مدير االئتمان   

- 6 رشيد عواد سعيد  مدير غسل االموال   
- 7 حسام طه ياسين  مدير القسم الهندسي  

- 8 حسام شاكر عطا هللا   معاون مراقب االمتثال   
- 9 محمد عدنان أحمد  م.ادارة المخاطر  

- 10 هيام راضي محمد  مدير الفرع الرئيسي   
 

التدريبية -3 داخل    -:   الدورات  المقامة  بالدورات  الموظفين  بأشراك  المصرف  أدارة  قامت 

لتطوير   متكامل  برنامج  وضع  الى  اضافة  االداء  كفاءة  تطوير  بهدف  العراق  وخارج 

المهارات المهنية للموظفين في قاعة محاضرات المصرف حيث شارك فيها كافة الموظفين  

دورات عام    (32)   وبعـــــــــــدد  مدى  المشاركون  ح   2018وعلى  خاللها  تلقى  يث 

موضوعات متخصصة في آليات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب وكذلك في ادارة 

البنك   يصدرها  التي  المصرفية  والتعليمات  للقوانين  االمتثال  ومنهج  المصرفية  المخاطر 

 .   المركزي العراقي والجهات ذات العالقة بالعمل المصرفي 
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   -ة :البيانات المالي  -رابعا :  

شترك مصرفنا في نشاط نافذة بيع وشراء العملة االجنبية لدى البنك المركزي العراقي  أ -1

 .2018خالل عام 

 - أجمالي االيرادات والمصروفات : -2

: -أ لل  - االيرادات  المصرف  ايرادات  في    سنةبلغت  المنتهية    31/12/2018المالية 

 - ( دينار   موزعة كاالتي :1,738,174,641)

   الدخل من التمويل االسالمي دينار       194,032,388      

 أيراد استثمار/ شهادات ايداع أسالمية     دينار       2,684,931      

 أيراد وعموالت العمليات المصرفية.      دينار  313,702,490       

 . بيع وشراء العمالتدينار   أيراد  1,117,334,682       

 ار      ايراد العمليات المصرفية االخرى دين   110,420,150      

 

  
مبلغ      31/12/2018المالية المنتهية في  سنةبلغت المصاريف لل  -المصروفات :  - ب

 - ( دينار موزعة وكما يلي :4,327,483,469)

 دينار     رواتب.     659,838,850            

 . عموالت مصرفيةدينار           53,596,379            

 . مصاريف عمومية وادارية  دينار     3,138,925,249             

 . االستهالكاتدينار        371,018,991             

 .   مصاريف أخرىدينار        104,104,000               

توزيع االيرادات

أرباح من التمويل اإلسالمي ايراد االستثمار

ايراد وعموالت العمليات المصرفية ايراد بيع وشراء العمالت

ايراد العمليات المصرفية األخرى 
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 علما بأن كافة التفاصيل أعاله موضحة في جداول االيضاحات المرفقة بالميزانية   - ت

الن المصرف حديث العهد  اما أسباب انخفاض االيرادات وأرتفاع المصروفات   - ث

 .وقد تكون السنين االولى من عمله هي دائما خسارة الى حين االستقرار وبدء النشاط

 

 

 - النقد وما في حكمه  :  -1

 - لصندوق: النقد في ا -أ 

 

 ( دينار  13,373,140,500بلغ أجمالي حجم النقدية في الصندوق بالدينار العراقي )

( بالدوالر  الصندوق  في  النقدية  حجم  العراقي  302,749اما  بالدينار  يعادله  وبما   $  )

 ( دينار 360,271,310)

 

: - ب العراقي  المركزي  البنك  العراقي      -أرصدة  المركزي  البنك  أرصدة  أجمالي  بلغ 

وفيه رصيد االحتياطي  (   1( دينار وكما مبين في ايضاح رقم )  16,522,720,603)

( وبمبلغ  الضمان 605,508,780االلزامي   خطابات  أحتياطي  ورصيد  دينار   )

 ( دينار.  158,966,507)

 

ب   - أرصدة لدى البنوك : -أ المحلية  ( 21,375,741,267لغ )بلغ أجمالي أرصدة المصارف 

 - دينار وكما مبين أدناه :

 

 (   دينار      مصرف االتحاد. 12,207,217,869)

توزيع المصروفات 

الرواتب وما في حكمه مصاريف العمليات المصرفية مصاريف عمومية وإدارية

االستهالكات مصاريف أخرى
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 مصرف بابل.     دينار          (6,620,130,750)

 مصرف المتحد بالينار والدوالر مقيم .          (          دينار      1,631,220)

 عراق. (        دينار        مصرف عبر ال24,714,958) 

 .بالينار والدوالر مقيم(        دينار        المصرف االهلي   4,983,370) 

 (         دينار        المصرف الوطني االسالمي بالدينار والدوالر مقيم.  6,163,100) 

  

 ( دينار.  2,510,900,000اما المصارف الخارجية ) 

 

 

  

 

 - أس المال واالحتياطيات : ر -2

 ( مليار دينار . 250رأس مال المصرف ) -  رأس المال : -أ

 

( دينار موزعا كاالتي  299,946,712بلغ اجمالي  رصيد االحتياطيات )  -االحتياطيات :  -ب

:- 

 ( دينار. 20,423,859االحتياطي االلزامي بلغ ) 

 ( دينار. 279,522,853احتياطي متراكم ) الفائض المتراكم (   ) 

 االفتتاحية المنقولة من سجالت الشركة قبل تحول نشاطها الى مصرف. علما بأنها من األرصدة  

 

 

 

نقد في الصندوق نقد لدى البنك المركزي العراقي نقد لدى المصارف المحلية

النقد وما في حكمه
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 - :  العجز المتراكم -ج  

 ( دينار ويتكون من :6,334,487,231بلغ اجمالي رصيد العجز المتراكم )

( دينار من االرصدة االفتتاحية المنقولة من سجالت الشركة   129,633,938مبلغ ) •

 قبل تحول نشاطها الى مصرف . 

 . 2017( دينار العجز الظاهر عن نشاط المصرف لعام   3,615,544,466مبلغ ) •

 .2018دينار العجز الظاهر عن نشاط المصرف لعام   2,589,308,827مبلغ  •

 

( دينار موزعة كما    2,890,181,799: بلغ اجمالي الرصيد )  الحسابات الجارية والودائع -3

 . 7في ايضاح رقم 

 

 التمويالت االسالمية (: االئتمان النقدي )  -4

سعى المصرف العمل في النشاطات المصرفية من خالل تمويل المشاريع االقتصادية للبلد       

المنح   رصيد  أجمالي  وبلغ  التمويالت  منح  في  مدروسة  خطط  خالل  من  وذلك 

وقـــــــــدره  191,897,017,079) مبلـــــــغ  قيد  قد  المصــــــرف  بأن  دينارعلما   )

لالئحة االرشادية  ا( دينار عن مبلغ مخصص مخاطر االئتمان وبموجب   2,394,301,651)

دعائم  2وبنسبة    31/12/2018في   أرسى  قد  يكون  وبذلك  الممنوح  الجيد  االئتمان  عن   %

 .  2010لسنة 4المخاطر االئتمانية المتوقعة وتنفيذا لتعليمات رقم  

 

 - علومات واالتصاالت : خامسا  : التكنولوجيا المصرفية المستخدمة ونظم الم

وبدء العمل عليه  المحاسبي المتطور في العمليات المصرفية      IMAL تم أختيار نظام -1

 .8/2/2017وبأثر رجعي من  7/10/2018فعال في 

 .ACHونظام المقاصة االلكترونية RTGS االشتراك في نظام المدفوعات  -2

 شراء نظام  لوحدة غسل االموال.  -3

 بطاقات الدفع االلكتروني. التعاقد على نظام  -4

 

 - سادسا : الرقابه الداخلية :

أن قسم الرقابة الداخلية من االقسام المهمة التي قامت بدور فعال من خالل البرامج المعدة      

للوصول الى أفضل النتائج وان أهم ماتقوم به هو التفتيش الدوري والمفاجئ الى اقسام االدارة 

نيا مع التأكيد على االلتزام بالتعليمات والضوابط ومدى تطبيقها  العامة والفرع الرئيسي ميدا

 . وكذلك المتابعة المستمرة لفروع المصرف العاملة عن طريق شبكة االنترنيت
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   -سابعا : الدعاوى القضائية : 

التوجد أية دعاوى قضائية مقامة من قبل المصرف اال دعوى سابقة كانت مقامة من قبل       

شركة التحويل المالي قبل تحول نشاطها الى مصرف والتوجد اية دعاوى مقامة من قبل الغير  

 على المصرف. 

 

 وحدةغسل االموال ومكافحة االرهاب :  -ثامنا :  

زء من المنظومة المحلية والدولية في مكافحة غسل  سعت اداة المصرف الى أن تكون ج       

   - االموال وتمويل االرهاب وذلك من خالل :

 أنشاء وحدة غسل االموال ومكافحة االرهاب.  •

 تطوير الكوادار العاملة من خالل ارسالهم الى دورات مكثفة داخل وخارج القطر.  •

 (  KYCالتزام المصرف بتبني اجراءات قاعدة أعرف زبونك )  •

 

 - تاسعا :  وحدة إدارة المخاطر: يتولى القسم القيام االعمال والواجبات التالية :

 وضع ستراتيجية ادارة المخاطر والسياسات واالجراءات المناسبة لها مع تحديثها المستمر.  -1

التأكد من أن الستراتيجية العامة العمال المصرف تتوافق مع حدود نسبة المخاطر المقبولة   -2

 بل مجلس ادارة المصرف.والمعتمدة من ق

 إعداد تقارير مستويات التعرض للمخاطر المختلفة ورفعها للجنة إدارة المخاطر.  -3

 دارة المخاطر. ألالتنسيق مع االقسام األخرى لتوفير البيانات الالزمة  -4

 بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل المصرف من خالل الدورات التدريبية المستمرة.  -5

 ى اخر المستجدات في هذا المجال . االطالع المستمر عل-6

والنشر -7 االفصاح  الغراض  الستخدامها  المصرف  لدى  المخاطر  حول  المعلومات  توفير 

 للجمهور. 

 

   -عاشرا: وحدة التوعية وحماية الجمهور : 

يسعى المصرف بأن يكون مثاال يحتذى به في توعية زبائنه بالخدمات المصرفية االسالمية       

الخدمات   لمختلف  المالية  المعرفة  تنمية وتطوير  في  المتبعة  واإلجراءات  االستخدام  وطرق 

المصرفية . مما يساعد في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتجنب المخاطروتوجيه الزبائن  

المصرف الختيار   قام  ولذلك  أحتياجاتهم  تلبي  والتي  الكافية  والمعلومات  المالئمة  المنتجات 

بتوظيف كوادر لهم خبرة مصرفية باالضافة الى مشاركتهم في الدورات التدريبية مع حرصهم  

 المستمر بتقديم الخدمات بمنتهى المهنية . 

 

 

 



 17 

   - احدى عشر : كفاية رأس المال :

تم وضع معايير من قبل لجنة بازل للرقابة على الجهاز المصرفي والتي تعتبر احد اهم       

% من    12المحافل الدولية في مجال الرقابة المصرفية كحد أدنى لكفاية رأس المال بنسبة  

أجمالي الموجودات محسوبة على أساس أوزان مخاطر حددها نظام معايير كفاية رأس المال  

%( وقانون المصارف  15ت البنك المركزي العراقي أعتبرت الحد االدنى هو )كما أن تعليما

%( 201)   2018% وقد بلغت نسبة مصرفنا في نهاية عام  12حدد النسبة    2004سنة  94رقم  

 وبشكل ملحوظ وذلك لتوسع نشاطات المصرف .  2017أن النسبة قد انخفضت عن عام 

 

 - ابعد أعداد الميزانية ) االحداث الالحقة (  :: التغيرات الجوهرية التي طرأت م  ثنى عشرا

 الحصول على موافقة فتح فرع داخل محافظة بغداد. -1

 فتح تعامل مع مراسلين خارج العراق.  -2

مبلغ   -3 وبموجب    3,750,000,000اعادة  االتحاد  مصرف  على  المثبت  الدين  من  دينار 

 الدعوى القضائية والتي أكتسبت الدرجة القطعية. 
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 قرير لجنة مراجعة الحسابات  ت

 

استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي فقد تم تشكيل لجنة مراجعة الحسابات وفحصنا  

والتقرير السنوي لمصرف    31/12/2018المالية المنتهية في    سنةالبيانات المالية للمصرف لل

المعدل واالنظمة    1997لسنة    21الراجح االسالمي بمقتضى أحكام قانون الشركات المرقم  

والتعليمات الصادرة بموجبه وفقا للمعايير التدقيقية المتعارف عليها وقد مارسنا عملنا بجانب  

التي كانت  السيد مراقب الحسابات في المصرف وقد   المعلومات وااليضاحات  راجعنا كافة 

برأينا ضرورية لحماية المساهمين وألداء مهمتنا التي قمنا بها وفقا للتشريعات النافذة ووفقا  

الجراءات التدقيق والمراجعة المعترف بها والتي شملت االختبارات الالزمة الوجه النشاط  

تقري  في  الواردة  لاليضاحات  الكامل  تأييدنا  لذلك وحسب  مع  الحسابات وخضوعا  ر مراقب 

 - رأينا وطبقا للمعلومات وااليضاحات المتوفرة لنا نبين مايلي : 

أن المجموعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطلبات مسك الدفاتر وقد تضمن حسب تقديرنا  

 تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات واالستخدامات والموارد. 

لموجودات الثابتة والنقدية والتي تمت بشكل سليم وأن نتائج الجرد  لقد أشرفنا على عملية جرد ا

 مطابقة للسجالت المساعدة وقد تقييم هذه الموجودات وفقا لالسس واالصول والمبادئ المعتمدة  

أن التقرير السنوي وماتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس صورة شاملة عن مسيرة  

لتدقيق وأن هذه المعلومات غير مخالفة الحكام القوانين  المصرف المالية بالسنة موضوعة ا

 والتشريعات المالية السائدة .

أن البيانات المالية قد نضمت طبقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهية متفقة تماما  

 2004لسنة    56مع ماتظهره السجالت وأنها منظمة طبقا لقانون البنك المركزي العراقي رقم  

قدر    1997لسنة    21الشركات رقم    وقانون وانها على  النافذة  والتعليمات  واالنظمة  المعدل 

  سنة ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للمصرف لل

في    المنتهية  قانون    31/12/2018المالية  الى  واستنادا  النقدية  وتدفقاته  نشاطه  ونتائج 

تمت المراجعة على االجراءات المحاسبية وعلى الضوابط    2004لسنة    94المصارف رقم  

المحاسبية كما اننا راجعنا مراقب الحسابات حول الكشوفات المالية للمصرف باالضافة الى  

قام   المصرف  أن  من  وتأكدنا  العراقي  المركزي  البنك  الى  المصرف  يقدمها  التي  التقارير 

 راقي . بتطبيق الالئحة االرشادية للبنك المركزي الع

 

 وفي الختام وفق هللا الجميع لخدمة هذا المصرف ومساهميه وخدمة بلدنا.....           

                                                        

                                       

 لحساباترئيس لجنة مراجعة ا                                                           
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 تقرير الهيئة الشرعية  

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 31/12/2018المالية المنتهية في  سنةالتقرير السنوي لل

 وبعد   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

 الى مساهمي مصرف الراجح االسالمي  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

الراجح االسالمي  وفقا لكتاب التكليف القاضي بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف  

 - نقدم لكم التقرير االتي :

لقد درسنا العقود والمعامالت التي عرضت علينا والمتعلقة بعمل مصرف الراجح االسالمي  

المالية   سنةوأعتمدنا واصدرنا الفتاوى الشريعة والقرارات المناسبة الخاصة بما عرض علينا لل

 . 2018/كانون االول 31المنتهية في 

نا العمال المصرف ومعامالته وعقوده قد تبين لنا بأن العقود والمعامالت التي  وأننا بمتابعت 

  2018/كانون االول /31أطلعنا عليها وابرمها المصرف خالل السنة المالية المنتهية في 

قد تمت بما اليتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية حسب اجتهادنا كما تم تعديل بعض العقود  

 يل ...وهللا أعلمالتي تحتاج الى تعد 

 

 نسأل هللا القدير الرشاد والسداد ... والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

 

                                                                                                                                   

 رئيس لجنة الهيئة الشرعية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر 31في 

 .الوضع القانوني واالنشطة الرئيسية  1

  عن المصرف االم معلومات  .أ-1.
مالي  كشركة    البنك تأسس   خاصةتحويل  التأسي   مساهمة  إجازة  المرقمة  س  ـبموجب 

ثم تحول  ينار مدفوع بالكامل  (  مليون د  500)   قدره  و   رأسمالب   3/2/2008في    م.ش(8213)

( مليار دينار الى أن اتم زيادة  60وبرأسمال وقدره ) 8/2/2017نشاطها الى مصرف بتاريخ 

 . 25/10/2017بتاريخ( مليار 250رأسماله الى )
 

بتقديــم الخدمــات المصرفيــة والتــي    مصرفيقــوم الو  2018في سنة    (  64ي المصرف ) موظفبلغ عدد  

التمويــل مــن خــالل مختلــف األدوات اإلســالمية   أنشــطة  العمــالء وتقديــم  قبــول ودائــع  تتضمــن 

والمنتجــات األخــرى حســب التعريــف الــوارد فــي إطــار    والمشاركةمثــل المرابحــة والمضاربــة  

عمــال البنــك ينظمهــا  . ا   العراقيالعمــل التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر مــن البنــك المركــزي  

بالقيــام  بينمــا يعهــد لهيئــة الرقابــة الشــرعية التأكــد مــن التــزا  راقيالبنــك المركــزي الع م البنــك 

بمزاولــة أعمالــه بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.  قــام البنــك بوضــع  

 ( . 2بحدود كفاية رأس المال وكما هو منصوص عليه في معايير بازل )اســتراتيجية مناســبة لاللتــزام 

 

 . تعريفات : 2

 المستخدمة في البيانات المالية وتعريفاتها محددة كاألتي : المصطلحات التالية هي   

 

هي عقد يبيع المصرف بموجبه للمتعامل أصال او عينا او سلعة أ؟و سهما مملوكا له وفي    - المرابحة :

 حيازتها ) حقيقة أو حكما ( وذلك مقابل ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه. 

 

بين المصرف ) الصانع ( والمتعامل ) المستصنع ( يبيع بموجبه عينا يصنعها له   هي عقد   - االستصناع :

بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم , وتكون الصناعة والمواد الالزمة  

 على المصرف. 

 

نا أو خدمة معينا بذاته  عقد يؤجر المصرف ) المؤجر( بموجبه للمتعامل ) المستأجر( أصال عي  - األجارة : 

يمتلكه المصرف او موصوفا في الذمة لمدة معلومة ومقابل اقساط ايجار محددة , وقد تنتهي االجارة الصل  

 معين بتمليك المستأجر االصل المؤجر بتعاقد مستقل ناقل للملكية. 

 

معين , قائم او   هي عقد بين المصـرف والمتعامل يسـاهمان بموجبه في مشـروع أسـتثماري -المشـاركة :      

ــرف خاللها عدة ترتيبات مع   ــتمرة او لفترة محددة يتخذ المص ــفة مس ــل معين اما بص جديد او في ملكية اص

المتعامل ليبيع له جزا من حصـته في المـشروع بـشكل تدريجي الى أن تنتهي بتملك المتعامل لمحل المـشاركة 

ــة  بشكل كامل ) المشاركة  حسب العقد المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة ( يتم أقتسام االرباح  المتناقصــ

 بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة.
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هي عقد بين المصـــرف والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين ) رب المال ( مبلما معينا    -المضـــاربة :

بين  من المال ويقوم الطرف االخر ) المضــــارب( بأســــتثمارو في مشــــروع او نشــــاط معين ويوزع الربح  

الطرفين حـسب الحـصص المتفق عليها في العقد ويتحمل المـضارب الخـسارة في حالة التعدي او التقـصير او 

 مخالفة اي من شروط عقد المضاربة واال فهي على رب المال.

  -:  قوائم الماليةال اعداد أسس  --3

 -:س اإلعداد أسس 1 -3

للمعايير   وفق  للبنك  المالية  القوائم  اعداد  والتفسي تم  المالية  التقارير  إلعداد    رات الدولية 

التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة    راتالصادرة عن لجنة تفسي 

العدلة من خالل   بالقيمة  مالية  بإستثناء موجودات  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  ووفق   الدولية 

لة من خالل قائمة الدخل الموحدة والتي  الدخل الشامل األخر وموجودات مالية بالقيمة العاد 

 تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.   
قي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك,  اإن الدينار العر

 .    راقي وتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف دينار ع
تجدر األشارة  ويتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك بهدف عرضها للمساهمين  

 .  راقإلى أنه يتم إصدار قوائم مالية أخرى للبنك حسب القوانين النافذة في الع

 

   - :   ت في السياسات المحاسبيةييراالتغ 3-2
بية المتبعة في اعداد البيانات المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد البيانات       ات المحاـس ياـس ان الـس

بأـستثناء ان المـصرف قام بتطبيق التعديالت التالية بدأ   2017كانون االول    31المالية للـسنة المنتهية في  

 . 2018كانون الثاني  1من 

 

 ة والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد. معايير التقارير المالية الدولي

 

أن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغيرنافذة بعد حتى تاريخ البيانات المالية   

   -مدرجة أدناه وسيقوم المصرف بتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي :

 

 - :االدوات المالية ( 9)ر التقارير المالية الدولي رقم  يامع 

 

رقم   الدولي  المالية  التقارير  معيار  بإصدار  الدولية  المحاسبة  معايير  "االدوات    9قام مجلس 

، ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبة لتصنيف    2018خالل تموز    مراحلهالمالية " بكامل  

ء االدوات غير المالية امات المالية وبعض العقود لبيع أو شراوقياس الموجودات المالية وااللتز
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"تصنيف وقياس االدوات    19. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم  

 المالية ".  
كما صدرت خالل العام    9ة األولى  من معيار التقارير المالية الدولي رقم  قام البنك بتطبيق المرحل

تطبيق    وسيقوم البنك   2018كانون الثاني    1، وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في    2018

 2018كانون الثاني    1مي في  زاالجديد بتاريخ التطبيق االل  9ير التقارير المالية الدولي رقم  يمعا

 والذي له أثر على التصنيف وقياس الموجودات المالية .  
  

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة ( التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )

   (1)ومعيار التقارير المالية الدولي رقم   28
سبة الدولي رقم  بتعديل معيار المحا  2017قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر آب  

في  28) الملكية  حقوق  طريقة  اتباع  خيار  للمنشآت  أتاح  والذي   ( المنفصلة  المالية  القوائم   )

ت في الشركات التابعة و الحليفة والشركات تحت السيطرة المشتركة كما  امحاسبة االستثمار

لتقارير  تعديل آخر على معيار ا  راء. كما تم اج 18هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم  

الذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء  و   1المالية الدولي رقم  

 والخاص بعمليات األندماج قبل تاريخ التملك .    1الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم  
ا بأثر رجعي مع  ،كما يجب تطبيقه  2018كانون الثاني    1من    رايتم تطبيق هذه المعايير اعتبا

 السماح بالتطبيق المبكر . 
 

 -أ( التصنيف والقياس :

ات   اتجـة عن تطبيق متطلـب ة الـن الي او حقوي الملكـي أثير جوهري على المركز الـم اليتوقع المصـــــرف ـت

 .  9التصنيف والقياس الجديدة للمعيار رقم 

 ب( التدني في القيمة 

أن المعيار الجديد يضــع نموذجا للخســارة االئتمانية المتوقعة لجميع ادوات الدين المالية المصــنفة بالتكلفة  

او المصـنفة كأدوات مالية من خالل الدخل الشـامل االخر باالضـافة الى ذلك فأن نموذل الخسـارة  المطفأة  

ادـلة من خالل االرـباح   القيـمة الـع ا ـب اســــــه ة المتوقـعة يطبق على التزااـمات القروض التي اليتم قـي انـي االئتـم

 والخسائر.

 ة وفقا للمعيار الجديد الخسائر االئتمانية المتحققة مقارنه مع الخسائر االئتمانية المتوقع

أن تطبيق مبدأ الخســـائر االئتمانية المتوقعة ســـيقوم بتميير نماذل ومبادئ احتســـاب وتســـجيل الخســـائر    

االئتمانية بشـكل جوهري ان مخصـص الخسـائر االئتمانية المتوقعة يمثل الخسـائر االئتمانية التي يجب ان  

ريوهات بأوزان مختلفة الذي بدورو يعتمد على  تعكس مبلغ المخصص غير المتحيز ويعتمد على عدة سينا

ــابقة واالوضــاع   ــحة المعلومات عن االحداث الس تقييم عدد من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية ومدى ص

 الحالية والتوقعات المستقبلية عن الحالة االقتصادية .
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 الثانية  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان والترحيل من الفئة االولى الى الفئة

ة غير المتعثرة : -1 الـي ة غير المتعثرة    -االدوات الـم الـي دين الـم ة االولى تتكون من جميع ادوات اـل المرحـل

 والتي لم يحدث عليها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي.

ـها زـيادة كبيرة في  تتكون من جميع ادوات اـلدين الـمالـية غير المتعثرة والتي ـحدث علي  المرحـلة الـثانـية

 مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي .

 

ان االدوات المالية تصـــنف ضـــمن المرحلة الثالثة عندما يكون هناك ادلة   -االدوات المالية المتعثرة : -2

موضــوعية للتدني نتيجة لحدوث خســارة او اكثر ) تعثر ( بعد االعتراف االولي مع وجود اثر ســلبي  

 التدفق النقدي المستقبلي للقرض.على 

 

 العوامل االساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 تحديد وقت حصول زيادة في المخاطر االئتمانية لالدوات المالية. -1

 شهرا ومدى عمر االدوات المالية. 12قياس الخسارة االئتمانية لمدة  -2

 المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة.استخداكم المعلومات  -3

 الضمانات. جودة -4

   ( اإليرادات من العقود مع العمالء 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( المعالجة المحاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء  15يبين معيار رقم )

المنشات التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء  وينطبق هذا المعيار على جميع  

 ( اإليجارات. 17باستثناء العقود الخاضعة لمعايير أخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 يحل هذا المعيار بدال من المعايير والتفسيرات التالية : 

 ( عقود االنشاء 11معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( االيراد18لدولي رقم )معيار المحاسبة ا

 ( برامج والء العمالء 13تفسير لجنة معايير التقارير )

 اتفاقيات انشاء العقارات( 15)تفسير لجنة معايير التقارير 

 ( عمليات نقل األصول من العمالء 18تفسير لجنة التقارير )

 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية    –( االيراد 31التفسير )

 

مع السماح بالتطبيق    2018كانون الثاني    1ب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  يج 

 المبكر 
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 ( عقود االيجار16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  بإصدار  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  عقود  16قام   )

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح   2016الثاني  االيجار خالل كانون  

 عن عقود االيجار. 

( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية  16متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  عقود  17للمؤجر  تصنيف  في  يستمر  المؤجر  لذلك  وفقا   )

ا عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان  االيجار على انه

 من العقود بشكل مختلف. 

( رقم  الدولية  المالية  التقارير  اعداد  معيار  باالعتراف  16يتطلب  يقوم  ان  المستأجر  من   )

ألصل  شهر اال اذا كان ا  12باألصول وااللتزامات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  

المستأجر واالعتراف بحقه في استخدام األصل والمتمثل في   ذو قيمة منخفضة ويتطلب من 

 االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار. 

 مع السماح بالتطبيق المبكر   2019كانون الثاني   1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 

لتغيرات في السياسات المحاسبية  ا   3,2  

( األدوات  9( تطبيق معيار التقارير المالية رقم )4تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )

 ( عقود التأمين 4المالية مع معيار التقارير المالية رقم )

بإصدار تعديالت على معيار التقارير   2016قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيلول 

( لمعالجة األمور التي قد تنتج من اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية  4لمالية رقم )ا

 (. 17( ومعيار التقارير المالية الجديد لعقود التامين رقم )9رقم )

تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشات التي تصدر عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية  

  1( للسنوات التي تبدأ قبل 9ع تطبيق معيار التقارير المالية رقم )( : استثناء مؤقت م4رقم)

(  9كحد اقصى او السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير المالية رقم ) 2021كانون الثاني 

بإعادة تصنيف الربح او الخسارة الناتجة عن هذه الموجودات المالية خالل الفترة من األرباح  

( على  39شامل كما لو ان المنشاة طبقت معيار المحاسبة الدولي رقم )والخسائر الى الدخل ال

 الموجودات المالية. 

المعامالت بالعمالت   –( لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 22تفسير رقم )

 األجنبية والدفعات المقدمة

عتراف االولي  يوضح هذا التفسير انه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند اال

المتعلق بأصل او مصروف او دخل )أو جزء منه( أو عند الغاء االعتراف بأصل أو التزام  

غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة فأن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة  

 باالعتراف االولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة. 

 مكن للمنشات تطبيق هذه التعديالت باثر رجعي او مستقبلي ي 
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مع السماح  2018كانون الثاني  1يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في او بعد 

 بالتطبيق المبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح عنه  

عدم التأكد حول   –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  –( 23تفسير رقم )

 ضريبة الدخل  معالجة

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما  

  ر التفسي  ق( . ال ينطب12يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

( وال تتضمن  12ب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي ) على الضرائ 

يجب على   ةمتطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكد

المنشأة تحديد ما اذا كان يجب اعتبارا كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى او اعتبارها  

 مع معالجات ضريبية أخرى. 

مع وجود إعفاءات   2019كانون الثاني  1م تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد يت 

 محددة للتطبيق. 

 

 .3,3 استخدام التقديرات

ان اعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المصرف القيام 

والمطلوبات المالية واالفصاح عن بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات  

االلتزامات المحتملة كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف  

والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل األخرى وبشكل خاص يتطلب من إدارة  

ان   المصرف اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات المستقبلية واوقاتها

التقديرات المذكورة مبينة بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من  

التقدير وعدم التيقن وان النتائج قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن  

 أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل . 

 

 مبدأ االستمرارية  

يم لتحديد مدى قدرتها على االستمرار وبدت ارتياحها  قامت إدارة المصرف بأجراء تقي 

المتالك الموارد الكفيلة بذلك في المستقبل المنظور . اضف الى ذلك ان المصرف ال يعتقد  

بوجود أمور غير مؤكدة ماديا بشكل قد ينتج عنه شك في قدرة المصرف على االستمرار  

 ى أساس مبدأ االستمرارية. لذلك فان المصرف قد تابع اعداد البيانات المالية عل
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 االلتزامات الطارئة 

ان طبيعة هذه االلتزامات تجعل حلها معتمدا على إمكانية وقوع او عدم وقوع حدث ما او  

اكثر من حدث في المستقبل ان تقييم احتمال تحقق هذه االلتزامات ينطوي والى درجة كبيرة  

 على حكم تقديري وعلى توقعات نتائج احداث مستقبلية  

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 

الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية   ان تحديد وقياس

باإلضافة الى خصائص التدفقات النقدية المتعاقد عليها بالنسبة لألصل المالي الجاري تقييمه  

 ان استثمارات المصرف في األوراق المالية مقيسه ومصنفة بشكل مناسب.

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 

وجود أسواق نشطة لتحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في  في حال 

بيان المركز المالي يتم تحديد القيم العادلة بناء على طرق تقييم منها طرقة خصم التدفقات  

النقدية يتم استخدام معطيات متاحة من األسواق المالية عند اإلمكان في حال لم يكن هذا ممكنا 

ض التقديرات تكون مطلوبة لتحديد القيم العادلة ان هذه التقديرات تتطلب بعض  فان بع

المعطيات كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات ان التغيير في التقديرات حول هذه  

 العوامل قد تؤثر في القيم العادلة المدرجة لألدوات المالية 

 

 ت غير الملموسة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات والموجودا 

يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة على طول عمرها  

اإلنتاجي والمقدر والذي يعتمد على االستخدام المتوقع لألصل واالستهالك او اإلطفاء المادي  

 والذي يعتمد على عوامل تشغيلية. 

 

 مخصص تدني للتمويالت اإلسالمية  

لديون ضمن األسس الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي  يتم مراجعة مخصص ا

 . ووفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
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   - :القيمة العادلة   قياس 

هي المقابل المالي لبيع موجودات او سداد المطلوبات وذلك من خالل   القيمة العادلة

عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس يعتمد قياس القيمة العادلة على 

 - فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات اما في :

 . سوق رئيسي للموجودات او المطلوبات  -

استخدام - يتم   , الرئيسي  السوق  غياب  حال  للموجودات    في  مالءمة  االكثر  السوق 

   والمطلوبات. 

يقوم البنك بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة   -

   العادلة بتاريخ القوائم المالية. 

ة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات او الذي سيتم دفعه  تمثل القيمة العادل -

   في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق. زملنقل الت 

   يحتاج البنك المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي  او السوق االكثر مالئمة.  -

او   - للموجودات  العادلة  القيمة  المنشاة  التي    االفتراضاتباستخدام    االلتزاماتتقيس 

العادلة  القيمة  قياس  ياخذ  او  الموجودات  تسعير  السوق عند  في  المشاركون  سيستخدمها 

اال بعين  المالية  غير  المنافع  للموجودات  توليد  على  السوق  في  المشاركون  قدرة  عتبار 

اخر   لمشارك  بيعه  او  له  استخدام  بافضل  الموجودات  استخدام  خالل  من  االقتصادية 

   سيستخدم الموجودات بافضل استخدام له. 

يقوم البنك باستخدام اساليب تقييم المالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفير المعلومات الكافية   -

العادلة وتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل    لقياس القيمة 

   استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.  
 

جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة والمصــرح عنها في البيانات المالية تصــنف ضــمن  

 -هرم القيمة العادلة وكما موضح :

 المستوى األول : بأستخدام أسعار التداول الدوات مالية مشابهة تماما في أسواي مالية نشطة.

 المستوى الثاني : بأستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر.

 بأستخدام معطيات التستند لبيانات سوي يمكن مالحظتها. -المستوى الثالث :

ية كل فترة مالية يحدد البنك فيما اذا كانت هناك عمليات نقل بين المسـتويات في التسـلسـل الهرمي من  في نها

 خالل أعادة تقييم التصنيف.

لمرض اإلفصـــاح عن القيمة العادلة قام المصـــرف بتحديد شـــرائح من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة  

 ودات والمطلوبات .وخصائص ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذو الموج
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 التدني في قيمة الموجودات المالية :

يقوم المصــرف بمراجعة القيم المثبتة في الســجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد 

ــكل مجموعة وفي حالة وجود مثل هذو  ــرات على تدني في قيمتها افراديا او على ش فيما اذا كانت هناك مؤش

 -المؤشرات القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني ويتم تحديد مبلغ التدني كما يلي :

أة : يمـثل الفري بين القيـمة المثبـتة في الســـــجالت   - القيـمة المطـف ة التي تظهر ـب الـي دني قيـمة الموجودات الـم ـت

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر اصلي.

م تســـــجـيل الـتدني في بـيان اـلدـخل كـما يتم تســـــجـيل أي وفر في الفترة الالحـقة نتيـجة الـتدني الســـــابق في يت-

 الموجودات الدوات الدين المالية في بيان الدخل.

 التمويالت االئتمانية المعاد التفاوض بشأنها 

على الضمانات قد يشمل  حينما يكون ممكنا يسعى المصرف العادة هيكلة التسهيالت المالية وليس االستحواذ  

تمديد اتفاقيات الدفع واالتفاي على ـشروط جديدة عند أعادة التفاوض على ـشروط جديدة  وتـستمر التـسهيالت 

التمويلـية ـبالتعرض لتقييـمات االنخـفاض الفردـية او الجـماعـية ويتم احتســـــابـها ـبأســـــتـخدام مـعدل الربح الفعلي 

 األصلي لهذو التسهيالت التمويلية.

 ماناتتقييم الض

حينما يكون ممكنا يســعى المصــرف الســتخدام الضــمانات بهدف تقليل المخاطر على الموجودات المالية يتم  

ــمانات بشـــكل عام كحد ادنى عند التاســـيس وبناءا على جدول التقارير للمصـــرف ويقوم   القيمة العادلة للضـ

ــطة لتقييم   ــوقية النشـ ــتخدام البيانات السـ ــرف كلما كان ذلك ممكنا بأسـ الموجودات المالية المحتفظ بها  المصـ

 كضمانات بينما يتم تقييم الموجودات المالية األخرى التي اليكون لها قيمة سوقية محددة بأستخدام النماذل.

 الممتلكات والمعدات :

يتم ادرال الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصـا مخصـصـص االسـتهالك المتراكم واي انخفاض في القيمة يتم  

 للمتلكات والمعدات وهي تهالك على أساس القسط الثابت على مدى االعمار اإلنتاجية احتساب االس

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي

 سنة 50مباني                                             

 سنوات  5اثاث وأجهزة مكاتب                             

 سنوات  5                        االت ومعدات             

 

تتم مراجعة القيم المتبقية لألـصول واالعمار اإلنتاجية وطري االـستهالك في كل ـسنة مالية ويتم تعديلها الحقا  

 ان لزم االمر.
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 االصول الغير الملموسة 3/4

مــــدى عمرهــــا اإلنتاجــــي المقــــدر يتــــم إطفــــاء األصــــول غيــــر الملموســــة )برمجيــــات الكمبيوتــــر( علــــى 

ــن ــا بيــ ــراوح مــ ــذي يتــ ــ ــائر  سنوات وسيتم تسجيلها   10الى    5  ال ــم وخســ ــاء المتراكــ ــن اإلطفــ ــي مــ بالصافــ

االنخفــــاض فــــي القيمــــة. بالنســــبة لألصــــول غيــــر الملموســــة التــــي لهــــا أعمــــار إنتاجيــــة غيــــر محــــددة 

ــة ــم مراجعــ ــ ــي  تت ــ ــا ف ــي قيمتهــ ــ ــاض ف ــ ــجيل أي انخف ــم تســ ــ ــر ويت ــ ــخ التقري ــ ــي تاري ــ ــة ف ــاض القيمــ ــ انخف

 قائمــة الدخــل.

 المخصصات والمطلوبات الطارئة

يتم تكوين مخصصات عند حصول التزامات مالية على المصرف )قانون او حكمية( ناتجة عن احداث سابقة  

االلتزام ويمكن قياس تكلفة سـدادو بدقة يتم اظهار أي مخصـص يمكن اسـترجاعه  ويكون هناك احتمال لسـداد  

ضـمن الموجودات في حال وجود توقع اكيد باـسترجاع المبلغ من قبل المصـرف يتم اظهار المخصـصـات في 

 بيان الدخل كبند منفصل صافيا من أي استرجاعات.

 الودائع

 والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة يتم ادرال ودائع المتعاملين والمطلوبات للمصارف 

 استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية

 الموجودات المالية

ــتبعد األصــل المالي )او جزء من األصــل المالي او جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان   يس

 ذلك مناسبا( عندما

 ينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل او 

المصـــرف بالحق في اســـتالم التدفقات النقدية من األصـــل ولكن بالمقابل تتحمل التزاما بدفع التفدقات   يحتفظ

 النقدية بالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب القبض والدفع او

اظ بـك ــل او )ب( لم يقم بتحوـيل او االحتـف اـمة لالصـــ ا الـه ة المـخاطر والمزاـي اـف ا )أ( يقوم بتحوـيل ـك دـم اـفة عـن

 المخاطر والمزايا الهامة لالصل ولكنه حول السيطرة على هذا األصل .

عندما يقوم المصــرف بتحويل حقوي اســتالم التفدقات النقدية من األصــل ولم يقوم بتحويل او االحتفاظ بكافة  

المخاطر والمزايا الهامة لالصـــل او تحويل الســـيطرة على األصـــل يتم تســـجيل األصـــل بمقدار اســـتمرار  

صــرف بالســيطرة على هذا األصــل يتم قياس الســيطرة المســتمرة التي تأخذ شــكل الضــمان على األصــل  الم

المحول بالقيمة الدفترية االصـلية لذلك األصـل او الحد األقصـى للمقابل المطلوب سـدادو من المصـرف ايهما  

 اقل 
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 المطلوبات المالية 

لمطلوبات او الماؤو او انقضـــاء اجله عند اســـتبدال التزام  يســـبعد االلتزام عند االعفاء من االلتزام المرتبط با

ــكل جوهري او في حالة التعديل الجوهري في  ــروط مختلفة بشــ مالي باخر من نفس جهة التمويل ووفقا لشــ

 شروط االلتزام الحالي يتم التعامل مع هذا التبديل او التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد.

 يعادله النقد وما 

ــدة   ــدة لدى البنك المركزي وارصــ لمرض اعداد بيان التدفقات النقدية تتكون النقد وما يعادله من نقد وارصــ

وودائع لدى المـصارف والمؤـسـسات المالية األخرى والمبالغ المستحقة لمؤسسات مالية تتكون شبه النقدية من 

ها بيســر الى مبالغ نقدية والتي تســتحق خالل االســتثمارات الســائلة قصــيرة االجل التي يكون باإلمكان تحويل

 ثالثة اشهر او اقل.

 االعتراف بالموجودات المالية 

يتم االعتراف بشـــراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام المصـــرف ببيع او شـــراء 

 الموجودات المالية(.

 الدخل المحرم

الشـــرعية للمصـــرف فانه يتوجب على المصـــرف اال تدخل في أي من  وفق قرارات هيئة الفتوى والرقابة  

ب  رعا كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصـادر غير مقبولة حـس طة غير المقبولة ـش المعامالت واألنـش

مبادئ واحكام الشــريعة االســامية وتقييد هذو المبالغ في حســاب منفصــل يتم صــرفه في أوجه الخير تحت 

 عية )باعتبار مبلغ تطهير(.اشراف الهيئة الشر

 الموجودات االئتمانية 

ان الموجودات المحتفظ بها كامانات او بـصفة ائتمانية ال تعتبر كموجودات للمـصرف وبالتالي لم يتم ادراجها 

 في البيانات المالية.

 . السياسات المحاسبية الهامة 4

 المخصصات 

ئة عن  يتم االعتراف بالمخصـصـات عندما يكون على المصـرف التز امات في تاريخ قائمة المركز المالي ناـش

 احداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 الضريبة 

( وبموجب النسـب 12يقوم المصـرف باقتطاع مخصـص ضـريبة الدخل وفقا للمعيار المحاسـبي الدولي رقم )

 واألنظمة والتعليمات السارية المفعول في العراي.الضريبية المقررة وفقا للقوانين 

ــبي الدولي رقم ) ــي المعيار المحاس ( باالعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز 12يقض

 المالي كضرائب مؤجلة ، نتيجة لذلك قد يترتب على المصرف قيد موجودات او مطلوبات ضريبية مؤجلة.
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 العمالت األجنبية

أظـهار البـياـنات الـمالـية للمصـــــرف ـباـلديـنار العراقي وهي العمـلة التي يتـعاـمل بـها المصـــــرف. أن اـلديـنار يتم  

العراقي هي العملة التي يـستخدمها المـصرف في أماكن عمله الرئيـسية يتم تـسجيل المعامالت التي تتم بالعملة  

ت والمطلوبات المالية المســجلة األجنبية حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاريخ المعامالت. تحول الموجودا

بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي حـسب أـسعار الـصرف السائدة في ذلك التاريخ. ان اية أرباح او 

خسـائر تنتج عن التمييرات في أسـعار الصـرف في وقت الحق لتاريخ المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل يتم  

ــتراة بعمالت تحويل المبالغ المتعلقة بموجودا ــعرها التاريخي والمشـ ت او مطلوبات غير مالية والمدرجة بسـ

 اجنبية حسب أسعار الصرف السائدة عند تاريخ الشراء.

يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات او مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العادلة حسـب سـعر الصـرف 

 السائد عند تحديد القيمة العادلة.

وجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات األجنبية الى الدينار العراقي حســـب ســـعر الصـــري يتم تحويل الم

 السائد في تاريخ بيان المركز المالي ويتم تحويل المبالغ المتراكمة عن فروقات التحويل الى بيان الدخل.

 التقاص 

ــافي في قائمة المركز المالي فقط   يتم اجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصــ

عندما تتوفر الشــروط القانونية الالزمة ويتم تســديدها على أســاس التقاص ويكون تحقق الموجودات وتســديد  

 المطلوبات في نفس الوقت.

 الضمانات المالية 

ــياي االعمال المعتادة. تتكون الضــمانات المالية من االعتماد  ات  يقوم المصــرف بتقديم ضــمانات مالية في س

تندية ، خطابات الضـمان او أوراي القبول يتم ادرال الضـمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة  المـس

ضــمن المطلوبات األخرى. الحقا لتاريخ االدرال يتم قياس الضــمانات المالية بالقيمة العادلة األولية ناقصــا  

دخل ضمن صافي الرسوم والعموالت على مدى عمر  اإلطفاء المتراكم المحسوب لتضمين الرسوم في بيان ال

 الضمان واحسن تقدير للمصروفات المتوقعة لدفع اية مستحقات مالية قد تنتج عن اصدار الضمان.

ــائر التمويالت يتم   ــمن خسـ ــمانات المالية يتم ادراجها في بيان الدخل ضـ أن اية مبالغ دائنة قد تنتج عن الضـ

بيان الدخل ضـمن صـافي الرـسوم والعموالت عند التخلص من الضـمانات    ادرال اية ضـمانات مالية دائنة في

 او الماؤها او انتهاء مفعولها.

ات   دـم ات أو ـخ ديم منتـج ا في تـق ات التي تشـــــترك مـع ة من الموجودات والعملـي ل مجموـع ال يمـث اع االعـم قـط

 خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى.

 

ي يرتبط في تـقديم منتـجات او خدمات في بيـئة اقتصـــــادية مـحددة خاضــــــعة لمـخاطر وعوائد  القـطاع الجمراف

 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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 صرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل     ش م خم

  2018/ كانون األول /  31المركز المالي كما قائمة 

 

  التفاصيل

ــم  رقــــــ
 االيضاح

31/12/2018       

 دينار عراقي

31/12/2017         

 دينار عراقي     

 الموجودات 

 152,965,836,200      34,986,969,833         5  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي                                     

 14,857,465,839      21,375,741,267        6     أرصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى  

 74,577,119,667    191,897,017,079        7            تمويالت أسالمية ) بالصافي (                               

                                                                                مرابحات     

                                                                      مضاربات             

 مشاركات

 

 0                      873,608,500        8                         األخرى                           الموجودات  

 1,532,495,950         1,287,258,699        9          ممتلكات ومباني ومعدات ) بالقيمة الدفترية (                

 5,015,750,000          5,087,750,000        9              برامجيات قيد اإلنجاز         - وأنظمة أراضيممتلكات 

 248,948,667,656     255,508,345,378 مجموع الموجودات                                                                                 

 المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة االجل :

 2,333,575,800        2,890,181,799       10          ايداعات زبائن وودائع ادخارية وأستثمارية                  

 ــــ                8,382,432,605        11                                     تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية

 50,079,060            162,449,038        12 (        وذات طبيعة جارية حسابات دائنة أخرى ) مطلوبات أخرى

 5,413,860               5,413,860         13       تخصيصات ضريبة الدخل                                       

 4,830,628            102,408,596         14                                                     تخصيصات متنوعة

 2,393,899,348 11,542,885,898 مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة االجل 

 

 المالية وتقرأ معها.( جزءا من هذو البيانات 25( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )

 

39,232,079 

86,823,060,000 

104,934,725,000 

48,119,667 

74,529,000,000 

 ـــــــــ       
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  التفاصيل 

رقم  
 االيضاح 

31/12 /2018         

 دينار عراقي            

31/12 /2017           

 دينار عراقي            

 

 حقوق الملكية : 

 250,000,000,000        250,000,000,000    ج  قائمة                       االسمي المدفوع بالكاملرأس المال 

 20,423,859               20,423,859قائمة ج                  أحتياطي قانوني                                 

 279,522,853               279,522,853قائمة ج                    الفائض المتراكم                              

 ـــــ                          ـــــقائمة ج                                          أحتياطي القيمة العادلة

 (3,745,178,404 )(        6,334,487,232)قائمة ج                                                  العجز المتراكم

 246,554,768,308 243,965,459,480        مجموع حقوق الملكية 

 

 248,948,667,656 255,508,345,378      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 عن مصرف الراجح االسالمي   ش.م.خ 

 

 

اإلدارة                 رئيس مجلس                            المدير المفوض                                    المدير المالي         

كاظم عبد اللطيف  عقيل                  محمد عبد اللطيف علي                       وسن كامل زغير              

 خضوعا لتقريرنا المرقم        والمؤرخ في        /     / 

 

    

           زهير محمود البحراني د. حسيب كاظم جويد                                                                                           

محاسب قانوني ومراقب حسابات                                           محاسب قانوني ومراقب حسابات    

حاسبين القانونيين                   عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين عضو الجمعية العراقية للم  

 

 



 37 

 

( جزءا من هذو البيانات المالية وتقرأ معها. 25( الى رقم )1عتبر اإليضاحات من رقم ) ت   

 

 

 ش م خ     مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل  

                      قائمة )ب(  2018/ كانون األول /   31قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 

  التفاصيل 

رقم  
 االيضاح 

31/12 /2018         

 دينار عراقي      

31/12 /2017         

 دينار عراقي          

                                  -إيرادات التشغيل :

0                                  8194,032,38      51                                 )المرابحات,المضاربات,المشاركات(  منالدخل   

0                                  2,684,931      61إسالمية                                       ايرادات استثمار / شهادات ايداع   

     ,0448,9065                 313,702,490       71                                            ايرادات وعموالت العمليات المصرفية

   107,990,000                 1,117,334,682       81                                                           ايراد بيع وشراء العمالت

0                                 110,420,150     91األخرى                                                 ايراد العمليات المصرفية   

,900438173,               1,738,174,641                                                 اجمالي االيرادات من العمليات الجارية  

 تنزل: المصاريف التشغيلية: 

290,042,500                   0654,505,05      20                                                   العاملين ومنافعرواتب واجور    

        1,582,041,483          2,545,475,998   21                                                      لمصرفية مصاريف العمليات ا

591,819,177                652,379,430     22وإدارية                                                         مصاريف عمومية   

        278,124,069             371,018,991      23                                                                       االستهالكات

( 2,742,027,229)           (   4,223,379,469 )                                               جمالي المصاريف من العمليات الجاريةأ  

(  ,29568,588,32)      (       2,485,204,826 )                                                   مليات الجارية صافي الدخل من الع  

1,046,959,137                104,104,000       24                                                            أخرى تنزل:مصاريف   

        (,615,547,4663)     (   82,589,308,82)                                                               الضريبةصافي الدخل قبل 

ــ                              ــــــ                                                                            تنزل:ضريبة الدخل ـــ  

           ( 3,651,100,376(         ) 82,589,308,82)                                                       صافي الدخل بعد الضريبة

لتوزيعات: ا  

 االحتياطي القانوني 

 الفائض المتراكم
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 ربحية السهم الواحد 

( جزءا من هذو البيانات المالية وتقرأ معها. 25( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )   

 

 

ش م خ     مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل    

    ملحق قائمة )ب(  2018  /كانون االول/ 31قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 

  التفاصيل 

رقم   
 االيضاح 

31/12 /2018         

 دينار عراقي      

31/12 /2017         

 دينار عراقي          

 

 

( 3,615,544,466)                (    2,589,308,828  )او الخسارة                                                         صافي الربح  

تقييم االستثمارات   أعادة صافي مكاسب /خسارة/   

بالقيمة العادلة                  

دات معتقييم ممتلكات مباني و مكاسب /خسارة/ أعادة  

ية  راجفروقات ترجمة العمليات ال  /مكاسب /خسارة    

بالعملة االجنبية                  

العمليات  على مكاسب /خسارة / الناتجة من التحوط   

بالعملة االجنبية                

( 3,615,544,466)                  (  2,589,308,828)                                                 امل للسنةشمجموع الدخل ال  
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( جزءا من هذو البيانات المالية وتقرأ معها. 25( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات من رقم )   
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ش م خ     مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل    

   )ل(  2018/األول /كانون 31المالية المنتهية في قائمة التميير في حقوي المساهمين للسنة 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

 

 المجموع
عراقي دينار  

 رأس المال
عراقي ينارد  

 العجز المتراكم
عراقي دينار  

 الفائض المتراكم 
عراقي دينار  

 احتياطي قانوني 
عراقي دينار  

 البيان 

246,554,768,308 250,000,000,000 (3,745,178,404 ) 2018/كانون االول/ 1الرصيد كما في   20,423,859 279,522,853   

(2,589,308,828  )   (82,589,308,82  ) 2018فترة الحالية ال خسائر     

 فروقات وتسويات بين االحتياطيات      

ارباح /خسائر /غير متحققة عن القيمة       
 العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع

0243,965,459,48  250,000,000,000 (26,334,487,23  ) 2018/كانون االول/31الرصيد كما في   20,423,859 279,522,853   
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 ش م خ     مصرف الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل  

)ل(   2017/األول /كانون 31قائمة التميير في حقوي المساهمين للسنة المالية المنتهية في   

قائمة )ل( 

 المجموع
 دينار عراقي

 رأس المال
 دينارعراقي 

 العجز المتراكم
 دينار عراقي

 الفائض المتراكم 
 دينار عراقي

 احتياطي قانوني 
عراقيدينار   

 البيان 

60,170,312,774 60,000,000,000 (129,633,938) 2017شباط /  8الرصيد كما في   20,423,859 279,522,853   

2017اإلضافات خالل     190,000,000,000 190,000,000,000  

 فروقات وتسويات بين االحتياطيات      

(3,615,544,466 )   (3,615,544,466 ) الحالية خسائر الفترة      

246,554,768,308 250,000,000,000 (3,745,178,404  ) 2018/كانون االول/31الرصيد كما في   20,423,859 279,522,853   
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 5ايضاح رقم 
 

                                                                  وأرصدة لدى البنك المركزي  ية نقد 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

                                                                                                                 

 7,279,450                13,733,411,810                                                         خزائن المصرف  نقد في  1

                                                            دينار عراقي     –خزائن المصرف نقد في  

 دوالر امريكي –نقد في خزائن المصرف 

      

 152,958,556,750              16,522,720,603                                                رصدة لدى البنك المركزي العراقيأ    2

                                                                                                 دينار عراقي  –حسابات جارية  

                                                دوالر امريكي–حسابات جارية 

ل                                                                          وديعة رأس الما

                             تأمينات مزاد العملة *                                                                                                        

ة                                                                                                                        الحواالت واالعتمادات المستندي 

                   *                                                                                                                 *أحتياطي خطابات الضمان  

                                                                                                                           *** دينار عراقي –لودائع القانونية ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  عملة اجنبية  *** –الودائع القانونية 

                                                                                  

 _     0                         4,730,837,420                                                     صكوك وحواالت قيد التحصيل    3

                                                             **** صكوك قيد التحصيل       

ــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  ــــــــــــــــــــــــ  

 152,965,836,200             34,986,969,833                                                         / كانون االول 31كما في  الرصيد 

 

 . العراقي لمرض اشتراكنا في نافذة بيع وشراء العملة جوز لدى البنك المركزي ح* تأمينات مزاد العملة : ويمثل المبلغ الم

 . % من رصيد التزامات خطابات الضمان )حسابات خارل الميزانية (  7احتياطي خطابات الضمان : ويمثل نسبة  ** 

   ( دينار هي أرصدة مقيدة  605,508,780أن رصيد الودائع القانونية لدى البنك المركزي ومجموعها بتاريخ الميزانية )***

 . 2019تم تحصيلها في بداية عام  مقاصة  صكوك قيد التحصيل : ويمثل الرصيد صكوك **** 

 

 

13,373,140,500 

360,271,310 

     5,815,750 

     1,463,700 

671,219,286 

320,314,680 

ــ             ـــــــ
14,766,711,330 

20 

158,966,507 

584,134,000 

21,374,780 

2,546,473,840 

301,168,770 

150,000,000,000 

ــ             ـــــــــ
ــ             ـــــــــ
ــ             ـــــــــ

57,119,000 

53,795,140 

ــ       14,730,837,420  ــــــــــــ
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 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

 

 6ايضاح رقم 
 

                                                      رصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية أ

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

                                                                                                            

   14,857,465,839             18,864,841,267                                                     بنوك ومؤسسات مصرفية محلية *

ــ                   2,510,900,000                                                   بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية    ـــ

ــ ــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 14,857,465,839             21,375,741,267                                                              الرصيد نهاية السنة     

 

 

 بنوك ومؤسسات مصرفية محلية :  

مصرف   ( دينار ومنها حساب جاري في 2,286,320( $ مقيما بالدينار العراقي بما يعادل )1921.7المحلية مبلما ) حسابات  ضمن   - 1

 . اسالمي واحد وااليداعات المتبقية في مصارف تجارية وليس هناك اية فوائد او ارباح على هذو االيداعات 

 

وبتاريــــــــخ  مصرف االتحاد  لدىنا رصيد يمثل  دينار (   12,207,217,869 ضمن حسابات المصارف المحلية مبلما مقدارو )  - 2

   - الميزانية :

 ( دينار.  11,982,217,869)صدر قرار بالتعويض وبمبلغ   –أ     

الي         سددت على التواريخ الميزانية حداث الالحقة لت ( مليار دينار من ضمن اال 3,750,000,000تم تسديد مبلما ومقدارو )  -ب      

 ( 2019/ 5/ 19و 6/5/2019و  31/3/2019)  

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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 7ايضاح رقم 
 اإلسالمية                                                                                 التمويالت 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

                                                                                                                                           49,083,000                      44,000,032ذمم المرابحة المدينة *                                                                    

   ــــــ                          3,967,969                                                              : ارباح مؤجلة يطرح منها  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ          ــ                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                               بالصافي –ذمم  المرابحة المدينة 

                                                                  / افراد   مضاربة
               شركات/   مضاربة

                                                             

                                   مشاركة / افراد                      

                                    مشاركة / شركات                               

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــ

     76,099,083,000          195,813,282,063        مالي رصيد التمويالت                                              أج

 1,521,963,333            3,916,264,984تنزل : المخصصات                                                              

ــ ــــــــ                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــ

          74,577,119,667         191,897,017,079       بالصافي                                         –مجموع التمويالت 

 حول التغيير في المخصصات  أ  -7إيضاح  رقم 
 التفاصيل 

2018 2017 

 مخصص المرابحات / افراد                                                     

   

                                         مخصص مضاربة / افراد  

                                            مخصص مضاربة  / شركات

                                                      مخصص مشاركة / افراد

                                             كة / شركات                                                      مخصص مشار

                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        

 1,521,963,333           3,916,264,984                                               / كانون األول31كما في الرصيد 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25الى رقم )( 1تعتبر االيضاحات من رقم )

40,032,063    49,083,000 

17,750,000,000 

70,947,000,000 

     17,750,000,000 

     58,300,000,000 

34,206,250,000 

72,870,000,000 

 ـــــــــ                  
ــ                ــــــــ

         799,984        963,333 

355,000,000 

1,418,940,000 

     355,000,000 

     1,166,000,000 

684,125,000 

1,457,400,000 

ــ                 ـــــ
ــ                 ــــــ
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 8ايضاح رقم 
                                                                                           موجودات اخرى  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 ــ                       870,692,000                                               *مدينو نشاط غير جاري                     

 ـــ                            1,666,500فروقات نقدية                                                                              

ــ        1,250,000                                         سلف الغراض النشاط                               ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               

873,608,500                                                          / كانون األول 31كما في  الرصيد   

 

 

 

 

من قبل البنك المركزي على شركة الراجح االسالمي  فروضة *ويمثل الرصيد الظاهر في مدينو النشاط مبلغ المرامة الم

 للتحويل المالي قبل تحول نشاطها الى مصرف . 

 

 

 

 

 

 

 

( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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                  9يضاح رقم ا
 ممتلكات ومعدات بالصافي 

31-12 -2018   

  
   

                 1,814,287,204ــــ                                          1,009,937,779             714,349,425            90,000,000ـــــ                                      2018/ 1/ 1الكلفة في  

 125,781,740ــــ                           ــــ                                              113,459,750             12,321,990االضافات خالل السنة                   ـــــ                  

 ــــ                           ـــــ                            ـــــ            التنزيالت خالل السنة                   ــــــ                        ــــ                        ــــ                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــ                                   

 1,940,068,944     ـــــ                                       1,009,937,779             827,809,175           102,321,990  ـــــ                               12/2018/ 31الكلفة في 

 % 20%                          20%                     20%                              20%                          20%                       20سط االندثارواالطفاءات        نسبة ق   

 281,791,254ـــــ                                           197,937,779                 82,983,930                869,545مخصص االندثار المتراكم             ـــــ                   

1 /1 /2018 

 371,018,991            ـــــ                            201,987,556                150,940,035            18,091,400اندثار الفترة الحالية                    ـــــــ                  

 ــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــ                                     

 652,810,245ــــــ                                         399,925,335                233,923,965            18,960,945رصيد االندثار المتراكم                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 1,287,258,699ــــــــ                                         610,012,444               593,885,210           3,361,0458القيمة الدفترية                          ـــــــ              

 5,087,750,000               3,087,750,000                                                                                       2,000,000,000مشاريع تحت التنفيذ             

 6,375,008,699                                                         االجمالي                                                                                                                       

 االت ومعدات   التفاصيل 

 دينار عراقي 

 االثاث  

 دينار العراقي 

 أنظمة وبرامجيات 

 دينار عراقي 

 المجموع  

 دينار عراقي 

راضي  أ  

 دينار عراقي 

تحسينات مباني  

          مستاجرة* 

ي دينار عراق  

 دينار عراقي 
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 سنوات   5*تحسينات المباني المستاجرة ويمثل نفقات تحسينات على بناية ادارة المصرف والفرع الرئيسي وبمدة عقد     

 *يمثل حساب مشاريع تحت التنفيذ مايلي : 

 دينار  2,000,000,000دفعة مقدمة عن شراء ارض     

 دينار  3,087,750,000ي المتعاقد عليه  دفعة مقدمة عن شراء النظام االلكترون    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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                  9ايضاح رقم 
 ممتلكات ومعدات بالصافي 

31-12 -2017   

  
      

ــ                 68,051,300ــــــ                              ـــــ                                      2017/ 2/ 8الكلفة في                    68,051,300             ــــ                                        ـــــ

 1,746,235,904   ــــ                                      1,009,937,779           646,298,125                90,000,00االضافات خالل السنة                   ـــــ                    

 ـــــ                            ـــــ                     ــــ                 التنزيالت خالل السنة                   ــــــ                        ــــ                        ــــ                         

 ــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــ                                   

 1,814,287,204     ـــــ                              1,009,937,779          714,349,425                90,000,000  ـــــ                               12/2017/ 31الكلفة في 

%                                         20            %             20%                       20%                          20                                    نسبة قسط االندثارواالطفاءات   

ــ                      3,667,185ــــــــ                                     خصص االندثار المتراكم             ـــــ        م  3,667,185                ـــــ                                   ــــ

8 /2 /2017 

 278,124,069                             ـــــ               197,937,779               79,316,745                   869,545       اندثار الفترة الحالية                    ـــــــ            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــ                                     

 281,791,254                       ـــــــ                812,000,000               82,983,930                   869,545رصيد االندثار المتراكم                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 532,495,9501,ــــــــ                           812,000,000             631,365,495               89,130,455      لقيمة الدفترية                          ـــــــ          ا

 5,015,750,000               3,015,750,000                                                                                         2,000,000,000مشاريع تحت التنفيذ             

     ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                         

 6,548,245,950                                                                                                                                                     االجمالي                             

 االت ومعدات   التفاصيل 

 دينار عراقي 

 االثاث  

 دينار العراقي 

 أنظمة وبرامجيات 

 دينار عراقي 

 المجموع  

 دينار عراقي 

راضي  أ  

 دينار عراقي 

تحسينات مباني  

          مستاجرة* 

ي دينار عراق  

 دينار عراقي 
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 10ايضاح رقم 
 

 2018                                                                       ودائع العمالء

 
 23,470,669          2,347,991,934        275,478,735               بالدينار العراقي     – حسابات جارية وتحت الطلب 

 266,711,130             172,660,670        94,050,460بالدوالر االمريكي                – حسابات جارية وتحت الطلب 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــ

 2,890,181,799     2,520,652,604    369,529,195                                        2018/ 31/12لرصيد في  ا

  

 

 

 2017                                                                            ودائع العمالء

 

 222,465,500           2,178,720,500         43,745,000     بالدينار العراقي         – حسابات جارية وتحت الطلب 

              111,110,300             109,658,500            1,451,800بالدوالر االمريكي            – حسابات جارية وتحت الطلب 

 ـــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــ                                                              

 2,333,575,800       2,288,379,000         45,196,800                                  2017/ 31/12لرصيد في  ا   

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

 التفاصيل 

 االفراد 
 دينار عراقي 

 الشركات الكبرى 
 دينار عراقي 

 المجموع 
 دينار عراقي 

 التفاصيل 

 االفراد 
 دينار عراقي 

 الشركات الكبرى 
 دينار عراقي 

 المجموع 
 دينار عراقي 



 50 

 

 11ايضاح رقم 
 التامينات النقدية 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 -                      1,140,695,185                                                         تأمينات خطابات الضمان        

   -                      4,730,837,420                                                                   تأمينات صكوك مقاصة

 -                      2,510,900,000                                                           تأمينات مزاد عملة             

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                       ـــ                        8,382,432,605                                                 / كانون األول 31كما في  الرصيد

 % من اجمالي مبلغ االلتزامات التعهدية خارل الميزانية 19.8تأمينات خطابات الضمان :ويمثل الرصيد نسبة 

تامينات صكوك المقاصة : ويمثل الرصيد الظاهر المبلغ المقيد عن صكوك المقاصة قيد التحصيل والتي قيدت لحسابات الزبائن بعد 

 2018لية اي بعد نهاية السنة الما 2019تحققها في عام 

   2019في بداية عام مزاد العملة والتي نفذت  تأمينات مزاد العملة : ويمثل الرصيد الظاهر مبلغ امانات

 12ايضاح رقم 
 مطلوبات أخرى  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 43,489,560                  37,500,000           مصاريف ادارية مستحقة                                                         

ــ                           19,105,304صكوك مصدقة                                                                                ــ

 1,600,000                    97,118,734            رسم الطابع                                                                      

 4,989,500                     7,757,500استقطاعات من المنتسبين لحساب المير                                                   

                                                             967,500                 مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية  

ــ                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــ

                                                                       50,079,060                 162,449,038                                                  ول/ كانون اال31كما في  الرصيد

                                                                                                                                               

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )     
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 13ايضاح رقم 
 البند مايلي :  االضرائب : ان تفاصيل هذ مخصصات 

 

 

 

 

                                        5,413,860                                          1/1/2018الرصيد االفتتاحي 

                                               0                                  االضافات خالل السنة                        

                                                     0                                         التنزيالت خالل السنة                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                

                               5,413,860                          2018// كانون األول 31في كما الرصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1االيضاحات من رقم )تعتبر 

 

  التفاصيل 

 المجموع  
 بالدينار عراقي
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 14ايضاح رقم 
 البند مايلي :  امخصصات متنوعة : ان تفاصيل هذ 

 

 4,830,628                            0                                0                  4,830,628      1/1/2018في الرصيد االفتتاحي 

               97,577,968              91,909,930               5,668,038                  0           االضافات خالل السنة                

 0                            0                              0                          0    زيالت خالل السنة                     التن 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــ                                           ــ ـــــــــــــــــــــــ           ــــ  ــــ

    102,408,596             91,909,930              5,668,038              4,830,628                    فيكما  الرصيد

 2018// كانون االول31في 

 

 

 

     15    ايضاح رقم

 ان تفاصيل هذا البند مايلي : :   إيرادات أنشطة مصرفية أسالمية  
 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 0                         1,032,388                         / افراد                                          عائد مرابحة

 0                        193,000,000                                                               عائد مضاربة /  شركات    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــ                                                                                              ـــــ

 0                          194,032,388                                                    / كانون األول 31كما في الرصيد 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )

  التفاصيل 

مخصص تقلبات  
 اسعار الصرف 
 دينار عراقي 

 مخصص مخاطر تشغيلية 
 دينار عراقي 

 مخصص التزامات تعهدية  
 دينار عراقي 

 المجموع  
 ينار عراقي د
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 16ايضاح رقم 
 إيرادات أستثمارات  شهادات اإليداع اإلسالمية  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 0                        2,684,931                              إيرادات أستثمارات  شهادات اإليداع اإلسالمية

ــ                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــ

 0                             2,684,931                                                       / كانون األول  31كما في  الرصيد

 

 

 17ايضاح رقم 
 إيرادات وعموالت العمليات المصرفية  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 2,600,000                     7,000,000عمولة الحواالت الداخلية                                                            

 0                        277,513,240ولة خطابات الضمان الداخلية                                                           عم

        0                                 78,250سفاتج                                                                        ة أصدار  عمول

 62,848,900                   25,876,000عموالت مصرفية أخرى                                                                   

 0                              468,000بوعات مصرفية                                                                  مبيعات مط

          2,767,000                                                                        عمولة فتح حساب   

ــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 65,448,900                  313,702,490                                                 / كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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 18ايضاح رقم 
 أيراد بيع وشراء العمالت 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 107,990,000           1,085,738,022أيراد بيع وشراء العملة / الحواالت الخارجية                                             

 0                       31,596,660     أيراد بيع وشراء العمالت                                                      

ــ                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــ

 107,990,000             1,117,334,682                                                   / كانون األول 31في كما الرصيد 

 

 

 

 

 19قم ايضاح ر
 أيراد العمليات المصرفية االخرى 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 0                      110,420,150                               أيراد خدمات متنوعة                               

ــ                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــ

 0                            110,420,150                                                   / كانون األول 31في  كما  الرصيد

 

 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1تعتبر االيضاحات من رقم )
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 20ايضاح رقم 
 رواتب وأجور ومنافع العاملين  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 232,007,500             370,742,500                               األجور النقدية للعاملين                            

                            78,157,250مخصصات مهنية وفنية                                                                  

                        78,157,250              مخصصات تعويضية                                                       

       35,359,750أجور اعمال أضافية                                                                      

     16,028,500مكافأة تشجعية                                                                             

 21,961,000                     2,795,000صات أخرى                                                                        مخص

 27,757,500                   52,536,000حصة المصرف من الضمان                                                             

 8,316,500                     20,728,800                                                                          تدريب وتأهيل    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــ                                                                                           ـــــــــــــــــــ

 290,042,500             654,505,050                                                  / كانون األول  31 يكما ف  الرصيد

 21ايضاح رقم 
 مصاريف العمليات المصرفية  

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 60,078,150             53,596,379     عموالت مصرفية مدفوعة                                                  

 1,521,963,333        2,394,301,651خسائر ائتمانية متوقعة / ائتمان نقدي                                          

ــ                      91,909,930                                          خسائر ائتمانية متوقعة / ائتمان تعهدي  ــ

ــ                        5,668,038خسائر ائتمانية متوقعة / مخاطر تشميلية                                          ـــ

ــ                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــ

           1,582,041,483             2,545,475,998                                               / كانون األول  31كما في الرصيد 

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1االيضاحات من رقم ) برتعت 
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 مصاريف عمومية وأدارية :  22ايضاح رقم 

 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 3,228,000                18,047,500   الوقود والزيوت                                                                        

                  11,747,867              25,958,550                              لوازم ومهمات                                                     

 6,398,000                  7,318,000قرطاسية                                                                                          

ــ                       1,133,000                                                      مياو                                             ـــ

ــ                     27,160,000كهرباء                                                                                              ــــ

 280,763,500             48,307,750                                                            صيانة أثاث واجهزة مكاتب          

 42,463,000               93,091,200بحوث وأستشارات                                                                               

ــ                                                                      احتفاالت                              165,000                     ــ

 15,047,500              35,760,000دعاية وأعالن                                                                                    

ــ                     23,534,000                                                                        نشر وطبع                  ـــ

   601,500                 1,194,500ضيافة                                                                                             

 730,000                  4,034,000                                                                                  نقل العاملين    

 1,000,000                4,455,800              سفر وأيفاد                                                                           

 1,212,000                  878,000العاملين                                                                                   تجهيزات

 4,387,500                21,734,300                                                                                   أتصاالت عامة

 15,030,000               2,652,000                                                                              قل السلع والبضائعن 

 85,000,000            85,000,000                                                                                    أستئجار مباني

 7,315,000             144,964,640                                                                                        اشتراكات  

 30,000,000             18,000,000                                                                                     خدمات قانونية

 715,000                 1,700,000بنك مركزي                                                                           اجور تدقيق 

                                                                            53,129,560             61,500,000اجور تدقيق                                                                                       

 32,882,750           25,956,190                                                                         مصروفات خدمية أخرى

ــ ــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              ـ                                                 ــ

 591,819,177            652,379,430/ كانون األول                                                 31في كما  الرصيد

 المالية وتقرأ معها  ( جزء من هذو البيانات25( الى رقم )1االيضاحات من رقم ) برتعت
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 23ايضاح رقم 

 االستهالكات ) االندثارات ( 
 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 869,545               18,091,400                                                                   اندثار االت ومعدات

 79,316,745         150,940,035                                                            اندثار اثاث وأجهزة مكاتب

 197,937,779        201,987,556                                                        اندثار تحسينات مباني مؤجرة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــ

 278,124,069         371,018,991                                                        / كانون األول  31في كما الرصيد 

 

 

 24ايضاح رقم 

 المصاريف االخرى 
 التفاصيل 

2018 2017 

 دينار عراقي  دينار عراقي 

 

 30,00,000                     73,500,000                                                                               تبرعات للمير

 38,090                       1,450,000                                                                        تعويضات وغرامات

 1,016,921,047             29,154,000                                                                             ضرائب ورسوم

ــ ــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  ــــــــــــــــــــ

 1,046,959,137             104,104,000                                                                الرصيد في نهاية السنة

 

 

 

 

 ( جزء من هذو البيانات المالية وتقرأ معها 25( الى رقم )1االيضاحات من رقم ) برتعت
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