بسم هللا الرحمن الرحيم
مصرف الناسك االسالمي لالستثمار والتمويل (ش/م/م)
تقرير اإلدارة لنشاط المصرف كما في 2019/12/31
حضرات السيدات والسادة مساهمين مصرف الناسك االسالمي لالستثمار والتمويل المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نقدم لحضرررراتكم التقرير السر رنوي لمجلس االدارة المتضرررمن تفاصررريل النيانات الةاصرررة ب عما
المصررررف والحسرررابات الةتامية المد قة للسرررنة المالية المنتهية في  2019 /12/31وفقا" الحكام
المادتين ( )117و ( )134من انون الشرركات المر م ( )21لسرنة  1997المعد  ،وعمال بالقاعدة
المحاسررنية ر م ( )10الصررادرة عن مجلس المعايير المحاسررنية والر ابية واسررتنادا الحكام انون
المصرررارف ر م ( )94لسرررنة  2004و انون المصرررارف االسرررالمية ر م (  ) 43لسرررنة 2015
والتعليمات الصادرة عن الننك المركزي العرا ي.
 - 1نبذة عن تأسيس المصرف واهدافه
أ– ت سيس المصرف و رأس الما

حصرل المصررف عل شرهادة التاسريس كمصررف اسرالمي (شرركة مسراهمة مةتل)ة) إسرتنادا ال
رار وزارة التجارة /دائرة تسرجيل الشركات يي العدد (م.ش )88992 – 01.المؤرخ
في  ، 2019/2/13وفقر لقرانون الننرك المركزي العرا ي ر م ( )56لسررررنرة  2004و رانون
المصرارف ر م ( )94لسرنة  2004و انون المصرارف االسرالمية ر م ( )43لسرنة  2015و انون
مكافحة غسل األموا وتمويل اآلرهاب ر م ( )39لسنة . 2015
ب  -طموحات المصرف في تحقيق اهدافه ونشاطاته
رر المؤسرسرون منذ بداية الت سريس عل وضرع خ)ط وسرياسرات وبرامل للدخو في النيئة التنافسرية
وان يحتل المصرررف مرتنة متقدمة بين المصررارف االسررالمية وغير االسررالمية العرا ية وفروع
المصرررارف االيننية العاملة في العرا  ،وان يحصرررل المصررررف عل نصررريم متزايد من سرررو
الةردمرات المصرررررفيرة االلكترونيرة مع تعظيم العوائرد عل رأس المرا وتوسرررريع راعردة الملكيرة من
خال صياغة واضحة للرؤيا المستقنلية لوا ع الق)اع المصرفي في العرا .
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ان الهدف الرئيسري الذي يسرع له المصررف هو المسراهمة في التنمية اال تصرادية وتنشريط فعالياتها
بممارسررة اعما الصرريرفة االسررالمية االلكترونية الشرراملة وتمويل عمليات يات يدوى ا تصررادية
متوسرر)ة وطويلة االيل لمشرراريع الق)اعين الةال والمةتلط ( الزراعية والصررناعية والتجارية
والسررياحية واالنشررائية والةدمية ) ب شررراف ور ابة الننك المركزي العرا ي وبمويم احكام انون
المصارف االسالمية ر م  43لسنة .2015
يسرع المصررف ال اختيار مالكه العامل وبما يةدم العمليات المصررفية ويلك عن طريق التدريم
التقني والعلمي ممرا يحقق الهردف بعرد منراشرررررتره بر عمرالره المصرررررفيرة للوصررررو ال الصرررريرفرة
االلكترونية .
ير -اهداف المصرف الرئيسية
• الظهور بنمويج يديد في الق)اع المصرررفي وهو الصرريرفة االلكترونية كمصرررف عرا ي
اسالمي واعد من خال تقديم افضل المنتجات المصرفية والةدمات المالية .
• التركيز عل مفهوم الشمو المالي وتنويع المنتجات االئتمانية االسالمية .
• توسيع اعدة العمالء في بغداد والمحافظات كافة واستق)اب الودائع بكافة انواعها.
• التنوع في استةدام التقنيات واالنظمة المصرفية الحديثة .
• التوسع في التعامل مع المصارف االيننية المراسلة.
• تعزيز اعدة حقو المساهمين من خال تحقيق العائد المناسم .
• المساهمة في التنمية االيتماعية واال تصادية للنلد.
د -الفروع التي سيتم افتتاحها خال عام 2020
اسم الفرع
1

الفرع الرئيسي

هر -كشف بالعقارات المملوكة للمصرف
رقم العقار

موقع العقار

تاريخ شراء العقار

القيمة الدفترية

38/22

بغداد/النتاوين

2019/2/24

2,350,250,000
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و– المصارف المراسلة
ال يويد للمصرف اي بنك مراسل لغاية تاريةه ويلك كونه مصرف في مرحلة التاسيس.
 -2مجلس االدارة ومقدار مساهمتهم في رأس المال المصرف
أ – اعضاء مجلس االدارة االصليين كما في 2019/12/31
المنصب

االسم
الدكتور علي عند االمير عالوي

رئيس

الدكتور احمد زكي يونس

عضو

عند االمير حسون علي

عضو

عدي محمد صاد

عضو

حيدر مهدي رشيد

عضو

ب – اعضاء مجلس االدارة االحتياط كما في 2019/12/31
ت

اسم العضـــو

1

موس عند الصاحم موس

2

عند الستار ينار ل)يف

ير – اسماء اكنر ( )10مساهمين برأسما المصرف كما في 2019/12/31

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عدد االسهم
45,000,000,000
24,107,538,426
13,846,153,846
6,923,076,923
6,000,000,000
3,000,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000

أسم المساهم
هيئة الحل والعمرة
المصرف العرا ي للتجارة
صندو تقاعد موظفي الدولة
مصرف الجنوب االسالمي
ديوان الو ف الشيعي
مصرف النهرين االسالمي
موس عند الصاحم
رائد علي يواد
كما علي يواد
مرتض محمد حسين
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د – بلغ مجموع يلسات مجلس االدارة المنعقدة خال السنة  )9( 2019/يلسات تم انعقادها خال
او ات الدوام الرسمي.
هر  -لم يتم منح أعضاء المجلس أي مكاف ت نقدية أو رواتم خال السنة .2019/
 -3بيانات تفصيلية وتحليلية
أ  -صافي النشاط:
بلغ صافي النشاط الذي حققه المصرف لغاية  2019/12/31خسارة بمقدار()124,037,620
دينار ويلك عن المصاريف المدفوعة عن خدمات مقدمة من نل الغير خال مرحلة الت سيس .
ب– منالغ الدعاية واالعالن :
بلغ مجموع المصروفات لالغراض المنينة في ادناه ( )797,000دينار بغرض دعم الةدمات
المقدمة للمصرف .
331

دعاية واعالن

672,000

3332

نشر وطنع

125,000

 -4تكاليف المالك
ال تويد مكاف ت وايور مدفوعة لعدم تعيين مالك للمصرف ،في حين بلغ ايمالي المكاف ت
المدفوعة لغير العاملين لغاية  )18,160,000 ( 2019/12/31دينار.
رقم الحساب
3363
3834

اسم الحساب
مكاف ت لغير العاملين
نفقات الةدمات الةاصة /الحراسات

المنلغ
9,760,000
8,400,000

 -5اثر التسعيرة على نشاط المصرف
يعتمد المصرررف ال هيكل اسررعار االرباح التي يقررها المصرررف واسررعار العمليات المصرررفية
للعموالت وااليور والنفقات التي يعتمدها في عمله .
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 -6المؤشرات المالية الداء المصرف خالل عام 2019
أ – المركز المالي للمصرف (المويودات) :
برلرغ حرجرم الرمرركرز الرمررالري لرلرمصررررررف مرن الرمرويرودات و مشرررررروعررات ترحرر

الرترنرفريررذ

( )103,987,684,628دينار لغاية  2019 /12/31وكما منين في الجدو التالي -:
رم
الدليل
18

اسم الحساب
النقررود /لدى الننك المركزي

دينار
2019
100,000,000,000

18
14
15

النقررود /لدى المصارف المحلية
االئتمان النقدي
االستثمارات

713,409,738
0
0

%0
%0

16

المويودات االخرى

52,610,000

من القرض
الحسن

11

المويودات الثابتة

0

12

مشروعات تح التنفيذ

3,221,664,890

النسنة
%
%100
من القرض
الحسن

%0
من القرض
الحسن

اوال :النقد في الصندو ولدى المصارف
بلغ ايمالي النقد لدى المص رارف المحلية لغاية  )710,909,738 ( 2019 /12/31دينار ويمثل
نسررررنة ( )%18.5تقرين من ايمالي القرض الحسررررن الممنوح من اكنر المؤسررررسررررين(هيئة الحل
والعمرة) والنالغ ( )3,785,000,000دينار المدفوع بعملتي الدينار والدوالر لتغ)ية مصرراريف
مرحلة الت سريس وشرراء بناية االدارة العامة حيت تم ايداعه في حسراب ياري مفتوح لدى مصررف
الجنوب االسالمي ب سم مصرف الناسك.
ثانيا :المويودات االخرى
بلغ رصيد حساب المويودات االخرى ( )52,610,000دينار وهي مسحوبة من منلغ القرض
الحسن لتغ)ية بعض المصاريف.
المنلغ  /دينار

ر م الحساب

اسم الحساب

1632

مصاريف مدفوعة مقدما

22,610,000

1671

سلف الغراض النشاط

30,000,000
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ثالثا :المويودات الثابتة ومشروعات تح التنفيذ
بلغ رصيد مشروعات تح التنفيذ ( )3,221,664,890دينار كما في .2019 /12/31
ر م الحساب

اسم الحساب

المنلغ  /دينار

1221

مشروعات تح التنفيذ /مناني

2,865,854,950

1231

مشروعات تح التنفيذ/االت ومعدات

25,539,780

1261

مشروعات تح التنفيذ /أثاث

124,950,000

1262

مشروعات تح التنفيذ /أيهزة تنريد

14,756,000

وتكييف
1263

مشروعات تح التنفيذ/حاسنات

178,664,160

1269

مشروعات تح التنفيذ/منظومة م)افئ

11,900,000

ب – المركز المالي للمصرف (الم)لوبات):
بلغ حجم المركز المالي للمصرف من الم)لوبات وراس الما المدفوع واالحتياطيات
( )104,111,722,248دينار لغاية  2019 /12/31وكما منين في الجدو التالي -:
المنلغ  /دينار

رم
الدليل

اسم الحساب

21
25
22
24
26

رأس الما واالحتياطيات
حسابات يارية وودائع
التةصيصات
روض صيرة االيل
الم)لوبات االخرى

النسنة %
100,000,000,000
0
0
3,785,000,000
326,722,248

%96
%0
%0
%3
%0.01

اوال :الودائع ومصادر التمويل
ال تويد ودائع خال الفترة كون المصرف في مرحلة الت سيس اما مصادر تمويله فكان من
القرض الحسن المودع في مصرف الجنوب االسالمي بحساب خال ب سم المصرف لتغ)ية
مصاريف مرحلة الت سيس .
ثانيا :الم)لوبات االخرى
بلغ رصيد الم)لوبات االخرى في  ) 326,722,248( 2019 /12/31دينار والمتكون من
متنقي منلغ النناية غير المدفوع والنالغ (148,750,000دينار) ما يعاد ( ) $125,000ومنلغ
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( 11,900,000دينرار) متنقي منلغ نصرررررم المصررررعرد للننرايرة مرايعراد ( )$ 10,000ومنلغ
( 62,475,000دينار) متنقي من عقد شرراء االثاث من شرركة فانا مايعاد ( )$ 52,500ومنلغ
( 2,975,000دينررار)متنقي من عقررد شررررراء منظومررة حريق مررايعرراد ( ( $ 2,500ومنلغ
( 43,911,000دينررار) متنقي من عقررد شررررراء حرراسررررنررات مررايعرراد ( )$ 36,900ومنلغ
( 2,082,500دينررار ) متنقي من عقررد ترر سرررريس كهربررائيررات مررايعرراد ( )$ 1,750ومنلغ
(1,785,000دينررار) متنقي من عقررد ترراهيررل الوايهررة للمنن مررايعرراد ( ) $1,500ومنلغ
( 2,500,000دينار ) متنقي من عقد أسررتشررارات و منلغ ( 17,000,000دينار ) من عقد ترميم
وتراهيرل الننرايرة ومنلغ ( 1,700,000دينرار ) من عقرد االشررررراف ومنلغ ( 31,643,748دينرار)
متنقي من عقد شركة نوافذ المعلومات لتجهيز الننية التحتية لغرفة مركز المعلومات .
ثالثا :رأس الما واالحتياطيات
رأس الما المقرر والمدفوع بالكامل ( )100مليار دينار مدفوع بالكامل وهوالحد االدن
الم)لوب لت سيس مصرف وفق لتعليمات الننك المركزي العرا ي.
 -7كفاية راس المال
التويد نسنة لكفاية راس الما في  2019/12/31ألن المصرف في مرحلة الت سيس.
 -8نسبة السيولة
التويد نسنة للسيولة في  2019/12/31ويلك الن المصرف في مرحلة التاسيس.
 -9نسبة تغطية السيولة
التويد نسنة لتغ)ية السيولة في  2019/12/31ويلك الن المصرف في مرحلة الت سيس.
 -10نسبة صافي التمويل المستقر
التويد نسنة لصافي التمويل المستقر حيت ان المصرف ليس لديه ودائع زبائن كونه مصرف
تح الت سيس.
 -11االيــرادات
لم يحقق المصرف ايرادآ ويلك كون المصرف لم يناشر اعماله المصرفية بعد.
 -12النفقات
بلرغ ايمالي النفقات لعام  )124,037,620 ( 2019دينار وفق التفصيل االتي:
ر م الدليل
اسم الحساب
نفقات الموظفين
31

المنلغ /الف دينار
0
7

النسنة%
%0

33-32
34
37
38

89,611,000
8,815,220
0
25,611,400

المصاريف التشغيلية
العموالت المدينة
االندثارات
مصروفات تحويلية

%71
%9
%0
%20

 -13الدعاوى القانونية
ال تويد اية دعاوى انونية مقامة من نل المصرف عل الغير وكذلك ال تويد اية دعاوى انونية
مقامة من نل الغير عل المصرف لغاية .2019/12/31
 -14االبحاث والتطوير
يروم المصرف بإشراك موظفيه في عدد من الدورات لغرض زيادة كفاءة اداءهم وزيادة خنراتهم
وكذلك الدورات المقامة في الننك المركزي العرا ي وراب)ة المصارف العرا ية الةاصة في
الدورات التدرينية المتنوعة بغرض الت)وير ورفع مستوى االداء .
 -15السياسة المحاسبية
أ -تم اعداد الحسابات الةتامية وفقا للمعايير المحاسنة الدولية  IFRSمن النداية واعتنرت سنة
 2019سنة أولية لالعداد مع اعتماد أساس االستحقا في احتساب االيرادات والمصروفات
وسيتم اعتماد طريقة القسط الثاب في احتساب االندثارات عل المويودات الثابتة.
ب -سيتم اعتماد مندأ الكلفة التاريةية للمويودات الثابتة وأظهارها بالقيمة الدفترية في ائمة المركز
المالي بعد طرح مةصص االندثار المتراكم .
 -16التغيرات الجوهرية
لم ي)رأ أي تغيير يوهري يؤثر عل مسيرة المصرف في عملية الت سيس منذ تاريخ اعداد النيانات
المالية ولغاية تاريخ تقريرنا هذا.

رئيس مجلس االدارة

المديـر المفوض

د .صادق راشد

زيد عبد الكريم مهدي
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االسالم لالستثمار والتمويل  -رشكة مساهمة مختلطة
مرصف الناسك
ي
ر
ايضاحات حول البيانات المالية للمرصف للفتة من  13شباط  2019ولغاية  31كانون االول 2019
مرحلة التأسيس
 -1معلومات عامة :
ان مصر ا ااسك ررس اي ر م ا ررمامك وااممويل هو شر م م رركهمم مةمعرم ي اتيم م مأ رري رهك ررسم 2019
بموجب شرررهك اامأ ررري اام تمم ( .ش  )000088992 – 01واامؤ خ ف  2019/02/13وا ا مه ااعكمم ف
مكاه اام فو بكا كمل اابكا ( )100معيك يسك ي ات (ااح اي سى ااواجب امأ ري
بغ ا  /شرك اا رع ون و
اامص ا بموجب مععيمكت اابسس اام زي(
اامص ا ة ل سم  2019اي من اييمكل اامص فيم ااممععقم بسشكره وسه ف م حعم اامأ ي .
ا يمك
 -2السياسات المحاسبية المهمة :
م اي ا ااقوائ اامكايم اعمصررر ا وفقم اعمعكيي اا وايم ي ي ا وي ض اابيكسكت اامكايم واامف رررري ات اام افقم اهك
ااصك ين اجسم مف ي ات اامقك ي اامكايم اا وايم اامسباقم ين مجع معكيي اامحك بم اا وايم.
م مقيي ايصول اامشم ا كفم بكا عفم اامك يةيم وفقم امب اام عفم اامك يةيم يعمك اسهك م كويم اعقيمم ااعك ام اهك.
يم اييم اا بمأاي اامعكم ت اامصر فيم يس ح واهك ( اي ايممك مب اي رمحقكا اامحك رب ) س رك رك ا يم اا
بكألح اث.
ي يحموي اامق ي يعى سم مقك سم كبقم ألسهك بيكسكت م حعم اامأ ي .
 -2ااعمعم ااوظيفيم
ان اا يسك ااع ات هو يمعم اظهك ااقوائ اامكايم ويمال ااعمعم اي ررك رريم اعمصرر ا اام يقك بهك ابكت ااعم ت
ايجسبيم اية ى.
يعمك ان رع صر ا اا وي مقكبل اا يسك هو( )1190ح رب مععيمكت اابسس اام زي ااع ات ف اظهك ااع ض
اعقوائ اامكايم.
مشررررممل ااقوائ اامكايم اعمصرررر ا واغكيم  31كسون ايول  2019ااموجو ات واامرعوبكت وسمكئج اييمكل ة ل
اافم .
 - 3معايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها :
مبسى اامص ا اامعكيي اا وايم ف اي ا وي ض اابيكسكت اامكايم واامف ي ات اام افقم اا وايم اعم

ايواى.

 -4تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف :
ا يحقق اامص ر ا اي اي ا ات ألسه ف م حعم اامأ رري وم اييم اا بكامصررك يا يعى ا ررك مب اي ررمحقكا
و يم ات ا هك من تبل ااهيئم ااعكمم اعم كهمين.
اامصك يا.
 يمارل مبع  8,500,000يسرك سركمجرم ين ف وتركت مقيي ااعمعرم ونارس ين اامبع اامر فو بركار يسرك واابركافعم اشر ا بسكيم اي ا ااعكمم وااف اا ئي ر وفقم امععيمكت اابسس اام زي ااع ات
 1,020,000,000يسك
بمابيت ع ااص ا اا وي يعى  1190مقكبل اا يسك
 يمال مبع  8,400,000يسك اجو سفقكت ااح ا م يمال مبع  17,211,400يسك اا ررو اام فويم ين مةصرريم ا رر اعمصرر ا وم ررجيل ا ى ائ م ررجلااش كت واابسس اام زي ااع ات

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها
ر
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االسالم لالستثمار والتمويل  -رشكة مساهمة مختلطة
مرصف الناسك
ي
ر
ايضاحات حول البيانات المالية للمرصف للفتة من  13شباط  2019ولغاية  31كانون االول 2019مرحلة التأسيس
-4أ مصاريف تشغيلية اخرى
2019/12/31

البيان

72,000,000
797,000
ــــــــ
327,000
ــــــــ
2,500,000
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
9,760,000
315,220
2,000,000
2,227,000
89,926,220

خدمـات أبحاث واستشارات
دعـاية وأعالن ر
ونش وطبع
مصاريف لوازم مكتبية
مؤتمرات وندوات
اتصاالت
نقـل العـامليـن
السفـر وااليفـاد
استئجار موجـودات ثابتـة
ر
اشباكات وانتماءات
رن
العاملي
لغب
مكافئات ر
/
خـدمـات مصـرفيـة عموالت مرصفية
خدمات قانونية
مصاريف تشغيلية اخرى
المجموع
-4ب المرصوفات االخرى
البيان

2019/12/31
ــــــــ

تعويضات وغرامات
للغب
رتبعات واعانات ر
نفقات خدمات خاصة
فروقات تقييم العمالت االجنبية
نضائب ورسوم متنوعة

ــــــــ
8,400,000
8,500,000
17,211,400

مرصوفات اخرى
المجموع

ــــــــــ
34,111,400

- 5معلومات القطاعات :
ااقرك اامصرررر ف يمال مجمويم من ااموجو ات وااعمعيكت اام مشررررم س ف مق ي مسمجكت وة مكت ةك ررررعم
امةركر ويوائر مةمعا ين معرس ااممععقرم بقرركيركت اييمركل األة ى وااقررك ااجغ اف يؤا ف بيئرم اتمصرررررك يرم
مح ةك رعم امةكر ويوائ مةمعا ف مق يمهك اعمسموجكت وااة مكت ين معس ااممععقم بقركيكت اييمكل اة ى.

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها
ر
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االسالم لالستثمار والتمويل  -رشكة مساهمة مختلطة
مرصف الناسك
ي
ر
ايضاحات حول البيانات المالية للمرصف للفتة من  13شباط  2019ولغاية  31كانون االول 2019
مرحلة التأسيس
 -6النقد :
ااسق هو اي صر ااسق يم ومم رمن ااسق ف ااةزسم واي صر ا ى اامصرك ا اامحعيم وااةك جيم واابسس اام زي
ااع ت يعى ان يسزل مسه صي ااو ائع اام م محق(ة ل  90يو ).
اامكل اام فو بكا كمل ( 100معيك ) يسك اامو ف ح ررركب /ااح ررركبكت ااوتميم حكايك (اح ى ح ررركبكت
بع
ةصم ممك م اامهسم.
اابسس اام زي ااع ات ) ا يسقل ااى ح كبسك ااجك ي ا يه بع ص و اجك
يمال صررري ح ررركب اامصرررك ا اامحعيم واابكا ( )713,409,738يسك
ااممبق من مبع ااق ض ااح ن من تبل هيئم ااحج وااعم امغريم مصك يا م حعم اامأ ي
ان رررع صرر ا اا يسك مقكبل اا وي =  1190يسك ح رررب مععيمكت اابسس اام زي ااع ات امابيت ااصرر ا
اععم ت األجسبيم
مقكبل اا يسك  .ف ج ت اامص ا.
ا ي ج ا ر اامصر ا ف اا روا اا رميم بع ( روا ااع اا األو اا اامكايم) سميجم اع حصرواه يعى ةصرم
مزاوام اامهسم
ر
اق
 -6أ ارصدة لدى البنك المركزي العر ي
البيان
ارصدة لدى البنك المركزي العر راق

2019/12/31

ن
القانون )
ودائع قانونية لدى البنك المركزي ( الغطاء
تأمينات خطابات الضمان
المجموع
 -6ب النقد يق الصندوق
نقد نق خزائن الفروع بالعملة المحلية

100,000,000,000
100,000,000,000

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

حواالت بالطريق
ن
نقد ق اجهزة الرصف اآلل
المجموع
 -6ج ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
نقد لدى المصارف المحلية
نقد لدى المصارف الخارجية

713,409,738
0
713,409,738

المجموع
اجمال النقد الموجود
ي

100,713,409,738

 -6د الذهب
مسكوكات ذهبية

الكل للنقود
المجموع ي

100,713,409,738

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها
ر
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االسالم لالستثمار والتمويل  -رشكة مساهمة مختلطة
مرصف الناسك
ي
ر
ايضاحات حول البيانات المالية للمرصف للفتة من  13شباط  2019ولغاية  31كانون االول 2019
مرحلة التأسيس

 - 7الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ:
مظه ااموجو ات اااكبمم بكا عا اامك يةيم يس ااش ا و يم احم كب اس اك يعى ااموجو ات اااكبمم(اامعمو م
وغي اامعمو م) يس ش ائهك و يم احم كب ايس اك ات يعيهك او اإلرفك ات وفقم اعس ب اامعمول بهك واامبيسم ف
ا سكه
يعمك ان عفم اابسكيم اابكاغم ( )2,350,250,000يسك مم مسم اقيمم األ ض واابسكيم معك وان كفم اامح يسكت
ا يفت يعيهك وه بمق ا ( )515,604,950يسك مشك يع محت اامسفين وهنا سميجم ان اامص ا تي ايسشك ف
م حعم اامأ ي .
العمر االنتاجي(عدد
نسبة االطفاء
نسبة االندثار
الموجود الثابت
------------------السنوات) اي ا
اامبكس
ايت ومع ات
و كئر ااسقل وايسمقكل
ااموجو ات غي اامعمو م
ر
مشوعات
تحت
التنفيذ
الرصيد

ح/
ح/االت
ح/
مبان ومنشأت
ي
ومعدات
اض
االر ي

%5
%20
%20
------

---------------%20

ح /األثاث
واألجهزة
المكتبية

 20سم
 5سوات
 5سوات
 5سوات

ح/
ح/
الموجودات
وسائل
غت
ر
النقل
الملموسة

330,270,160 25,539,780 2,865,854,950

المجموع
3,221,664,890

 - 8العمالت االجنبية :
يم مقيي اامعكم ت بكاعم ت األجسبيم (الدوالر) بأ عك ااص ا اامابت من تبل اابسس اام زي ااع ات واابكا
( )1190يسك مقكبل ( )1وي ويم مقيي ااف وتكت بين ع ااص ا اا كئ اعمعكمعم ف مك يةه ين ع
ااص ا ااصك من اابسس اام زي ااع ات بموجب اامععيمكت يظهك ااعم ت ايجسبيم ف ااقوائ اامكايم يعى
ح كب ف وتكت مقيي ااعمعم ايجسبيم ممك يسمج ة ك غي حقيقم يمحمل ايبك هك اامص ا
مظه ف وتكت مقيي ااعمعم ايجسبيم ااسكمج من ااف ا بين ع ااص ا اا كئ و ع اابسس اام زي ف تكئمم
اا ةل اي ك
 -9الموجودات االخرى :
البيان
حسابات مدينـة متبادلـة
وغب مقبوضة
إيرادات مستحقة ر
مصاريف مدفوعة مقدما
نفقات قضائية
سلف ألغراض النشاط
رن
المنتسبي
سلف

2019/12/31
____
____
22,610,000
____
30,000,000
____

المجموع

52,610,000

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معه
ر

12

االسالم لالستثمار والتمويل  -رشكة مساهمة مختلطة
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 - 10ر
االلتامات والذمم الدائنة :
يمال مبع ( )3,785,000,000يسك اامزامك يعى اامصرررر ا وهو مق ا ااق ض ااح ررررن اام فو من تبل اح
( ااقرك ااح وم )/هيئم ااحج وااعم ااى اجسم اامؤ ر رين اغ ض شر ا مبسى اامصر ا
اامؤ ر رين
واابكاغم تيممه  1,975,000وي و ناس امغريم مصرررك يا اابسى اامحميم اي رررك ررريم اعمهيئم وت م مسح ااق ض
ااح رررن بعمعم اا يسك واا وي (  2معيك يسك ) و(  1,5معيون وي ) يعى ان ي ررر ااق ض بسف يمعم اامسح
يس اارعب
ويمال مبع ( 326,722,248يسك ) اانم اا ائسم واامم رررمن مك يعك ل ( )$ 125,000ااممبق من تيمم اابسكيم ا
ي فع بع احين ايسمهك من اج ا اام رجيل و مبع مك يعك ل( )$10,000ممبق يق شر ا مصركي اعبسكيم ومبع مك
يعك ل( )$52,500ممبق يق ش ا اياكث من ش م فكسك ومبع مك يعك ل ( )$36,900ممبق مبع ش ا حك بكت
ومبع مك يعك ل ( )$2,500ممبق شر ر ا مسظومم ااح يق وايسنا ومبع مك يعك ل ( )$1,500يق مأهيل ااواجهم
اعمبسى ومبع مكيعك ل ( )$1,750ين مأ رري رركت ه بكئيم ومبع ( 2,500,000يسك ) من يق ا ررمشررك ات ومبع
( 17,000,000يسرك ) من يقر م مي اابسركيرم ومبع ( 31,643,748يسرك ) يقر مع شرررر رم سوافر امجهيز اابسيرم
اامحميم اغ فم م ز اامععومكت ومبع ( 1,700,000يسك ) ممبق يق ايش اا يعى م مي اابسكيم.
ر
الغب
 -10أ االقباض من ر
البيان
ر
االقباض من القطاع الحكوم
ر
االقباض من القطاع الخاص
ر
ر
الخارج
االقباض
المجموع
 -10ب المطلوبات االخرى
البيان
الصكوك المعتمدة (المصدقة)
دائنو القطاع الحكوم
دائنو القطاع الخاص/دينار
دائنو القطاع الخاص/دوالر
تأمينات مستلمة
إيرادات مستلمة مقدمـا
مصاريف أداريه مستحقة
حسابات دائنة متنوعة
المجموع

2019/12/31
3,785,000,000
____
____
3,785,000,000

2019/12/31
____
____
52,843,748
273,878,500
____
____
____
____
326,722,248

 -11حقوق الملكية :
بع ا اامكل اام فو بكا كمل ( 100معيك ) ه ويمال ااح األ سى اام موح به ف مأ ي اامصك ا
اإل ميم يعى ي ااممبق ة ل  3فعكت مم كويم سويك من مك يخ مسح ةصم مزاوام اامهسم من تبل اابسس
اام زي ااع ات

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها
ر
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ي
ايضاحات حول البيانات المالية للمرصف ر
للفتة من  13شباط  2019ولغاية  31كانون االول 2019
مرحلة التأسيس
2019/12/31
100,000,000,000
____
____
____
____

البيان
راس المال المدفوع
احتياط رأسمال
احتياط عام
احتياط اسهم مستلمة مجانا
احتياط توسعات
ر
الفائض ر
المباكم /او(العجز المباكم)
المجموع

()124,037,620
99,875,962,380

تعتب االيضاحات من تسلسل  11-1المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها
ر
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مصرف الناسك االسالمي
البيانات المالية (غير المدققة) كما في 2021/9/30
المركز المالي financial position statements
اسم الحساب

2021/9/30
المبلغ/دينار

2020/9/30
المبلغ/دينار

2020/12/31
المبلغ/دينار

الموجودات

Account Name

النقدية

98,908,076,712

98,022,512,605

90,905,893,419

Assets
Cash in hand and banks

التمويالت االسالمية

1,036,056,851

0

0

islamic finance credits

المدينون

49,636,490

90,538,470

98,977,424

Debiters

االستثمارات

10,750,000,000

0

5,750,000,000

Investments

5,198,999,214

3,423.592,341

4,741,563,136

Fixed Assets

680,180,872

260,848,904

734,314,577

Intangible assets

0

497,512,820

1,250,000

116,622,950,139

102,295,005,140

102,231,998,556

الموجودات الثابتة
الموجودات غير
الملموسة
مشروعات تحت التنفيذ
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق
الملكية

Projects under
implementation
Total Assets
Liabilities & Owner Equity

حساب الودائع

4,954,059,386

1,267,461,791

542,898,800

Deposits account

الدائنون

12,020,434,127

277,015,598

452,833,430

Creditors

100,000,000,000

100,000,000,000

100,000,000,000

paid Capital

االحتياطيات

0

0

0

reserves

االقتراض

1,045,190,000

2,000,000,000

2,000,000,000

Received Loans

التأمينات

80,052,000

0

9,636,000

Cash margin

التخصيصات

486,414,109

107,138,952

259,378,789

Provisions

ارباح (/خسائر) مدورة

()1,032,926,582

()124,037,620

()124,074,880

فائض(/عجز) الفترة

()930,272,901

()1,232,573,588

()908,673,583

116,622,950,139

102,295,005,140

102,231,998,556

راس المال المدفوع

مجموع
راس المال حقوق
الملكية

Retained losses
)profit & loss (this period
Total
Liabilities & Owner Equity

مصرف الناسك االسالمي
البيانات المالية (غير المدققة) كما في 2021/9/30
قائمة الدخل Income Statements
اسم الحساب

2021/9/30
المبالغ/دينار

2020/9/30
المبالغ/دينار

2020/12/31
المبالغ/دينار

االيرادات

Account Name
Revenues

ايرادات العمليات المصرفية

1,118,165,847

295,200

2,693,700

ايرادات التمويالت االسالمية

1,363,609

0

0

islamic financing Revenues

ايرادات االستثمار

279,452,055

0

31,944,444

Investment Revenues

1,460,466

0

1,323,704

Transferable & other
Revenues

0

0

1,122,004,578

Revenue from foreign
currency valuation
differences

1,400,441,977

295,200

1,157,966,426

Total of Revenues

االيرادات االخرى

إيرادات فروقات تقييم العملة
االجنبية

مجموع االيرادات
المصروفات

banking operations
Revenues

Expenses

مصروفات العمليات
المصرفية

408,495,348

287,922,798

222,808,419

Banking Operations
Expenses

المصروفات االدارية

1,069,241,382

580,594,341

1,036,839,905

Administrations Expenses

االندثارات واالطفاء

298,487,528

107,138,952

298,487,528

Depreciations

المصروفات االخرى

554,490,620

257,212,750

508,504,157

other Expenses

مجموع المصروفات

2,507,524,027

2,066,640,009 1,232,868,841

نتيجة النشاط
فائض(/عجز)

()930,272,901

()908,673,583

()1,232,573,588

Total of Expenses
period activity result
)profit & (loss

