
 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 

 216انزلى :ح /                                                                            وشزَكه عش انذٍَ َىرٌ اسًاعُم انخشابشزكح 

 2015/اَار/ 3تغذاد فٍ                                                                                       ذضايُُح ــ تغذاد نًزالثح وذذلُك انحساتاخ / 

        

 انًحرزيٍَُُُىي  -يظزف انًىطم نهرًُُح واالسرثًار )شزكح يساهًح خاطح( شزكح انً/انسادج يساهًٍ 

                     

 ًصرفيراقة انحساتاخ عٍ حساتاخ انو/ تقرير 

 4136/كاَىٌ االول/53نهسُح انًانيح انًُتهيح في 

 بعد التحية..
مبرررا الملبررل لكت ميررة لارسررتكمار  شررر ة شررر ة ليسررر ا ان  عكم ررم با  ررا احبرر ا البيا ررات الماليررة         

المعد بمقتضى اح رام  مبرالالتقرير الس لي لك 4136/األلل/ ا لن 53 ما اي  ي لى  -مساهمة خابة( 
لالتعكيمرات البرادرة بملهبرق لقرا لن المبرارا رقرم  لاأل ظمةالمعدل  9;;3 ( لس ة43قا لن الشر ات رقم  

 . للاقًا لمعايير التدقيق اللط ية لالدللية المعترا بها.4116( لس ة 6; 
 

مهمت ا التي قم ا بهرا طبقرا  دا ألي ا ضرلرية ألقد حبك ا عكى المعكلمات لاريضاحات التي  ا ت بر         
التررردقيق المعتررررا بهرررا لالتررري شرررمكت ارختبرررارات ال زمرررة رلهرررق  شررراط  إلهررررا اتلكتشرررريعات ال اارررذة للاقرررًا 

 اللاقعة ضمن اختباب ا. مبراال
 

عرن لههرة  ظرهرا لاقتبررت مهمت را عكرى تردقيقها لاقرا  لتعبرر اإلدارةسابات معدة من قبرل ان هذه الح       
الف ررري بهرررا للررردي ا  الررررأيلالمبرررادئ المحاسررربية لالقا ل يرررة لالعررررو الم اسرررب لكلضررر  المرررالي لبيررران  لألبرررلل

 : لالم حظات التالية اإليضاحات
 

 دي رررار ل رررل    (3388ر  مرررا بتررراريز الميزا يرررة بسرررع األه بيرررةترررم تسرررعير الملهرررلدات لالمطكلبرررات بالعمكرررة   -3
  لاإليررررراداتالمبرررراريا  أمررررا. 53/34/4136ك المر ررررزي ليررررلم دلرر لهررررل سررررعر مررررزاد العمكررررة لرررردى الب رررر   
 بتاريز  شلئها. اآل ياقد تم تسعيرها بالسعر خ ل الس ة التي تحققت بالدلرر    
لرم يقرم المبررا بتلحيرد حسرابات شرر ة ام الرربيعين لكتلسرط ببير  لشررا  األلراق الماليرة لالبرال  راسرمالها  -4

 مبرا بال امل ، م  الحسابات الختامية لكمبرا ملضلعة البحث .مكيار دي ار لالممكل ة من قبل ال
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 ال قد اي الب دلق للدى المبارا: -5
أ. لررم  ررتم ن اإلشررراا عكررى عمكيررات هرررد ال قررد لرردى ارررلع لم اتررب المبرررا ارري محررااظتي  ي ررلى لبرر ح 

 الدين، لقد اعتمدت أربدة السه ت ألغراو إعداد الحسابات الختامية .
 (35558ة  ب. لم  حبل عكى تاييدات المبارا الخارهية ببحة أربدة الحسابات الهاريرة لرديها لالبال ر

 مكيلن دي ار  ما لم تقدم الي ا المطابقات ال زمة م  تكك المبارا .
 

دي رار أربردة قديمرة مردلرة ممرا  ( مكيرلن4367التحبريل البرال   ضمن حسراب البر لك لالحرلارت قيرد  -6
 يتطكب متابعة تحبيكها لتبفيتها .

(مكيررلن دي ررار ، عكمررًا :3661لررم  حبررل عكررى تحكيررل لحسرراب سرركا ألغررراو ال شرراط لالبررال  ربرريده    -7
 ا ها تمكل سكا استكمارية قبيرة األهل مم لحة دلن أخذ ضما ات  ااية .

 للدي ا ما يكي بشأ ها:دي ار  ( مكيلن ;::8 4136/ 34/ 53 ما اي المحفظة ارستكمارية  كفةت بك  -8
لايمرررا اذا  ا رررت  حبرررل عكرررى التاييررردات ال زمرررة مرررن الههرررات المع يرررة ببرررحة مك يتهرررا لكمبررررا  لرررم  . أ

 دي ار.مكيلن  ( 3531  تهاقيماي هبلط ال مخبصبك  ربيد مرهل ة لدى ال ير،  ما 
( مكيررلن لررم يتبررين ل ررا ::43( مكيررلن دي ررار م هررا مبكرر   ::53بكرر  حهررم ارسررتكمارات طليكررة األهررل    . ب

  سبة مبك  ارستكمار الى رأسمال الشر ات المستكمر ايها.   
  (383   مدين بمبك( 385/485الحساب المتبادل بين المر ز لالفرلع  الحساب رقم  بك  ربيد -9
مكيلن دي ار اي  (43339 بعد ان  ان مدي ًا بمبك   ،53/34/4136ايمكيلن دي ار  ما   
 ،  لبي بضرلرة تسلية  ااة المبال  الملقلاة اي تكك الحسابات . 53/34/4135
 ، مبال  مسحلبة لمبادرة، لحسابات  لضعية القط  الحسابات  ارلقات  قدية، ةدمهملع أرببك    -:
 ر، مما قد يؤكر ذلك عكى بحة  تيهة ال شاط ،  ما ن دي ال مكي (164; بمبك   ًا مدي تحت التسلية(  
 .ا قبل اتخاذ اي قرار لتلزي  األرباح بفيتهت تطكبي  
 ارئتمان ال قدي : -;
 اخت ا أسعار الفائدة المحتسبة عكى القرلو المم لحة . . أ
 عدم ا تمال العقلد الخابة لبعو القرلو المم لحة . . ب
لقرلو لالتسهي ت األخرى لعدم است مال إهرا ات الرهن ضعا الضما ات المقدمة اي م ح بعو ا . ت

 المقررة   .
ضمن حسابات القرلو المدي ة لالسحب عكى الم شلا اربده عالية متاخرة التسديد لم يتم اضااتها  . ث

 الى حساب ديلن متاخرة التسديد .
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% بعد أن  ا ت 6.4الحالية الى ا خفضت  سبة ايرادات الفلائد المحتسبة عكى ارئتمان ال قدي لكس ة  . ج
 %  .33.8 سبتها اي الس ة السابقة 

لم   حظ لهلد ههلد  ااية من قبل القسم القا ل ي اي اقامة أل متابعة الدعالي الملقلاة م ذ ا كر من  . ح
 س ة عكى مدي ي التسهي ت المبراية لالمتك ئين بالتسديد اي محااظات    ي لى، ب داد ، اربيل(

ألحررداث العسرر رية الترري حبرركت م ررذ شررهر حزيررران للحررد اآلن، اقررد أكرررت تكررك األحررداث  تيهررة ا -31
 -عكى البيا ات المالية لخابة اآلتي :

( مكيرررلن دي رررار لب سررربة 4393( مكيرررلن دي رررار الرررى  67739ا خفضرررت أربررراح المبررررا مرررن   . أ
 %(  تيهة تلقا أ شطة اغكب ارلع المبرا اي محااظتي  ي لى لب ح الدين . 7; 
عدم معرارة حهرم األضررار لالردمار التري ابرابت الملهرلدات الكابترة لرادارة العامرة لكمبررا  . ب

لارلعق لم اتبق اي محااظة  ي لى لالبال  عددها عشرة ، إضااة الى ارع ت ريت ، لم ها المبا ي 
لاآلرت لالمعررردات لالسررريارات لاألكررراث بشررر ل دقيرررق عكمرررًا أن مرررا لرد اررري تقريرررر ادارة المبررررا 

اق قد ي لن غير  ااي لع س القيمة اإلهماليرة لحهرم األضررار لالردمار لعردم تحديرد اإليررادات المر 
المتلقعررة  تيهررة اسررتمرار تلقررا  شرراط الفرررلع الم كقررة  مررا لررم تهررر أي تسررلية قيديررة ارري السرره ت 

 .بتكك األضرار ل اية  هاية الس ة الحالية  
سرركيفات لالقرررلو لالبررال  مهملعهررا مررن المحتمررل عرردم قرردرة المبرررا باستحبررال مبررال  الت . ت
( مكيرررلن دي رررار ل رررلن ضرررما ات تكرررك التسرررهي ت قسرررمًا م هرررا ضرررعيفة ، للمرررا لاهرررق  387 386 

الم طقررة مررن ترردهلر لخمررلل ارري ال شرراط ارقتبررادي لتههيررر ألهررالي محررااظتي  ي ررلى لبررر ح 
الي ي تاب ا الشك مرن الدين لالتي حالت دلن تم  هم من المحااظة عكى ام  هم لمقت ياتهم ، لبالت

أن ارررلع المبرررا ارري المحررااظتين المررذ لرتين قررد تم  ررت مررن المحااظررة عكررى الرهل ررات العي يررة 
 لالرهل ات ارخرى اضااة الى بعلبة متابعتها رستحبال حقلق المبرا باللقت الحاضر . 

( مكيرررررررلن دي رررررررار  مرررررررا اررررررري 35378بكررررررر  ربررررررريد مخبرررررررص الرررررررديلن المشررررررر لك اررررررري تحبررررررريكها   . ث
لالمتمككررة بحسررابات  التسررهي ت المبررراية المم لحررة إهمرراليمررن  %8لهررل يمكررل  سرربة  53/34/4136

لقررد تررم احتسررابق دلن األخررذ ب ظررر ارعتبرررار  .ال قرردي لخطابررات الضررمان المدالعررة لالمرردي ين  ارئتمرران
( مكيررلن ملقلاررة ارري مطابقررة الحسررابات مرر  الب ررك المر ررزي ، تررم تسررهيكها ارري :;579مبررال  مهملعهررا  

،  مخررراطر ارئتمرررران بررررةدارةالخابرررة اإلرشررررادية تسرررابق لاررررق ال ئحرررة اح ممرررا يتطكرررربحسررراب المرررردي ين ، 
 قبل اتخراذ اي قررارستحبال تكك المبال  من ذلي الع قة متابعة ا لالبادرة من الب ك المر زي العراقي 

 لتلزي  األرباح .
مرررن ذلي  لاللدائررر  الدائ رررةالحسرررابات الهاريرررة المدي رررة ل قررررلو ات باربررردة حسرررابات اللرررم  سرررتكم تاييرررد  -33

  الع قة  .
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 دلائرررر التسرررهيل العقررراري لدلائرررر المررررلر بمك يرررة العقرررارات لالسررريارات التررري  لرررم  حبرررل عكرررى تاييررردات  -34
 بحلزة المبرا عكمًا ان المبرا طكب تكك التاييدات . 
ضررعا  شرراط قسررم الرقابررة الداخكيررة ارري أدا  مهامررق  مررا ر يلهررد ترردقيق سررابق لكعمكيررات المبررراية ارري   -35

 البيا ات المالية الفبكية لالختامية .اغكب ارلع المبرا لر يتم اشراك م تسبيق اي اعداد 
 
 

 حيرررررررث أن تعكيمررررررات الب ررررررك المر رررررررزي  %(;36 ة  ارررررري  هايررررررة السرررررر مرررررررالالبك ررررررت  سرررررربة  فايررررررة رأس  -36
لسرر ة  6;%( لبملهررب قررا لن المبررارا رقررم 37العراقري اعتبرررت الحررد األد ررى المطكررلب لك سرربة هري   

 . %(34هي   4116
 :من خ ل احب ا لطبقًا لما هل مدلن اي سه ت المبرا لطبقًا لكمعكلمات لاريضاحات المعطاة ل ا  
مرر   ظررام مسررك الرردااتر لقررد تضررمن حسررب  اً  رران متفقرر مبررراالمسررتخدم مررن قبررل ال اسرربيان ال ظررام المح . أ

الداخكيرررة قرررد لان  ظرررام الرقابرررة  مبرررراتقررردير ا تسرررهيل  اارررة ملهرررلدات لمطكلبرررات لاسرررتخدامات لمرررلارد ال
الضرررلرية الترري تضررمن بررحة لدقررة هررذه البيا ررات بدرهررة تت اسررب مرر  حهررم  شرراط  اإلهرررا اتاشررتمل عكررى 

 .مبراال
ان عمكيررة لفرررلع لم اتررب المبررا ارري محررااظتي  ي رلى لبرر ح الرردين ، ملهررلدات الكابتررة لال قديرة عردا ال . ب

لكسره ت المسراعدة لقرد ترم تقيريم هرذه  قد تمرت بشر ل م اسرب لباشرراا ا لهرا ت مطابقرةلبقية الفرلع هرد ال
 لالمبادئ المعتمدة لالتي اتبعت اي الس ة السابقة. لاألبلل لألسسالملهلدات لاقًا 

لكسر ة مبررا ان التقرير الس لي لما تضم ق من معكلمات مالية لمحاسربية يع رس ببرلرة شرامكة مسريرة ال . ت
القرررلا ين لالتشرررريعات الماليرررة  إلح رررام الملضرررلعة التررردقيق لان هرررذه المعكلمرررات غيرررر مخالفرررة لكحسرررابات 

 السائدة.
 مت لاقا لكقلاعرد المحاسربية الدلليرة لالتشرريعات المرعيرة لهري متفقرة تمامرا مر  مراظان البيا ات المالية قد   . ث

تظهره السه ت لا ها م ظمة طبقا ل ل من قا لن الشر ات المعردل لقرا لن الب رك المر رزي العراقري لقرا لن 
 لالتعكيمات ال ااذة المفعلل. لاأل ظمةالمبارا 

يهررري  اإلهرررا اتلان هررذه  اإلرهررابال تمليررل  األمررلالال اايررة لم رر  غسرريل  اإلهرررا اتاتخررذ  مبررراان ال . ج
 ت فيذها لاقا ل  ظمة لالتلهيهات البادرة من الب ك المر زي العراقي.
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( ، برأي ا لاست ادا الى المعكلمرات لاريضراحات 34الى  5لماعدا ما ها  أع ه لخابة التحفظات  من       
الترري تررلارت لرردي ا ارران البيا ررات الماليررة لتقريررر اإلدارة المراررق بهررا ، متفقررة مرر  السرره ت لمسررتلاية لكمتطكبررات 
القا ل يررة لا هررا عكررى قرردر مررا تضررم تق مررن مؤشرررات لررألدا  تعبررر ببررلرة لاضررحة لعادلررة عررن اللضرر  المررالي 

ل ترررائش  شررراطها لترررداقاتها ال قديرررة لكسررر ة الماليرررة الم تهيرررة برررذلك  4136/ رررا لن األلل/53ز لكشرررر ة  مرررا بتررراري
 التاريز.

 م  التقدير..

 

 

 
 انخشاب  إسًاعُمعش انذٍَ َىرٌ 

 يحاسة لاَىٍَ ويزالة حساتاخ

 عضى انجًعُح انعزالُح نهًحاسثٍُ انماَىٍَُُ
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 نينوى -)شركة مساهمة خاصة( مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار 
 4103/كانون االول/13الميزانية العامة كما في 

رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

     لموجوداتا   
    الموجودات المتداولة  
    الموجودات النقدية  
 1;35,5:,64;,:53  4::,4,169,983; ال قلد اي الب دلق للدى المبارا( :3 3
 ;59,598,79;,36  ;8,79;9,:7,79 ارستكمارات 37 4
 ;8;,;:1,3::,555  683,:9,848,77; مهملع الملهلدات ال قدية  
    االئتمان النقدي 36 5
 28505350840  1000000000 ة المخبلمة لالمبتاعةيارلراق التهار  366 

 931,958,;:375,5  387,375,978,197 القرلو لالتسكيفات  366عدا  36 
 768,898,::375,8  387,385,978,197 مهملع ارئتمان ال قدي  
 854,;17,45;,88  59,117;,595,;9 المدينون   38 6
 98,499;,776,695  564,386,473,763 مجموع الموجودات المتداولة  
    الموجودات الثابتة  
 834,:7,568,78  837,148,;6,96 الملهلدات الكابتة  بالقيمة الداترية( 33 7
 319,:61,:59  18;,539,971 اريرادية المؤهكةال فقات  :33      8
 1;898,843,9  99:,3;35,6; مشرلعات تحت الت فيذ 34 9
 ;71,:;8,613,7  ;1:,79:,1:;,7 مجموع الموجودات الثابتة  
 97,796,9:8:,781  571,;367,31,:56 مجموع الموجودات  
 383,475,886,588  ::8,;589,14,:41 الحسابات النظامية المتقابمة المدينة ;3 35
 374,;45,;944,34  :15,;778,734,35 المجموع  
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 4103/كانون االول/13تابع الميزانية العامة كما في 
رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

4136 
 دي ار 

 1031 
 دينار

     مصادر التمويل   
    مصادر التمويل قصيرة االجل  
 3,449;631,5,;48  93,686,839,934 حسابات هارية للدائ  47 :
 47;,777,:45,73  ;8,785,377,41 الدائ لن 48 ;
 49,715,561:,8  46:,9,399,765 مخبص ضريبة الدخل 4473 31
 4;978,671,6,;;4  7,417,538,967: مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل  
    مصادر التمويل طويمة االجل  
 414,111,111,111  414,111,111,111 راس المال المدالع 433 33
 6;346,4,;33,;7  4,817;9,;5;,81 ارحتياطيات 436 34
 6;346,4,;483,33  4,817;9,;5;,484 مجموع مصادر التمويل طويمة االجل  
 97,796,9:8:,781  571,;367,31,:56 مجموع مصادر التمويل  
 383,475,886,588  ::8,;589,14,:41 الحسابات النظامية المتقابمة الدائنة ;4 35
 374,;45,;944,34  :15,;778,734,35 المجموع  
 
 

 
 قبي يحيى قاسم         الرحمن احمد بشير              قيدار عبد الرحمن عبداهلل           عبد

 اإلدارةرئيس مهكس       المدير المفلو                          مدير الحسابات                    
  
 

  4137/ايار / 5لالمؤرخ   438لتقرير ا المرقم    ح / خضلعًا         
 
 

 عش انذٍَ َىرٌ اسًاعُم انخشاب  

 يحاسة لاَىٍَ ويزالة حساتاخ

 انجًعُح انعزالُح نهًحاسثٍُ انماَىٍَُُعضى  
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 4103/كانون االول/13لمسنة المالية المنتهية في  والتوزيع حساب االرباح والخسائر

رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034  
 دينار

 1031 
 دينار

    ايرادات النشاط الجاري  
 5;:,63,536;,79  174,981,:9;,31 ايرادات العمكيات المبراية 66 36
 3,565,364,873  617,636,;59 ايرادات ارستكمار 68 37
 4:6,679,766,;7  396,:33,579,67 مجموع ايرادات النشاط الجاري  

    مصروفات النشاط الجاري -تنزل  
 8,193:;,:;:,7  ::5,566,197,1 مبرلاات العمكيات المبراية 57 -56 38
 7,653,6:4,841  6,957,395,377 المبرلاات اردارية 55 -53 39

 :8:9,56,:98  3,5:9,997:: ار دكارات 59 8ل 7 
 (;378,15,;;34,1   (:81,858,13;,:  النشاط الجاريمجموع مصروفات   
 69,3:7,513,717  44,378:,8;4,5 فائض النشاط الجاري المرحمة االولى  
    االيرادات التحويمية واالخرى -تضاف   
 654,634,:3  ;9:,;9:,37 ايرادات ال شاط الخدمي 65 :3
 11;,99:,64  210,460500 تحليكيةاليرادات را :6 :3
 189,;333,91  ;3;,8;7,:6 اريرادات ارخرى ;6 :3
 مجموع االيرادات التحويمية واالخرى  

 المصاريف التحويمية واالخرى -تنزل
:8,445,4;:  395,13;,59; 

 513,:78,;;3,8  916,7:1,;45 المبرلاات التحليكية :5 ;3
 364,185,878  667,;94,85 المبرلاات ارخرى ;5 ;3
 79;,63,853:,3  534,566,147 مجموع المصروفات التحويمية واالخرى  
 49;,::67,738,8  ;4,391,913,64 فائض النشاط الجاري موزع كما يمي   
 976,948,519  :;:,849,;4 احتياطي تلسعات  
 4:1,;56,67;,3  3,155,169;  الشر اتبملهب قا لن  قا ل ياحتياطي   
 49,715,561:,8  571,161,6:6 ضريبة الدخل  
 58,111,111,111  3,911,111,111 ارباح قابكة لكتلزي   
 49;,::67,738,8  ;4,391,913,64 المجموع  
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 َيُىي -يصرف انًىصم نهتًُيح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 4136/كاَىٌ االول/53تياٌ انتذفق انُقذي نهسُح انًانيح انًُتهيح في 

 ديُار ديُار انتفاصيم

   انرذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح انرشغُهُح

   :             انُمذ انًسرهى عٍ 

  108,5052,60 انعًهُاخ انظزفُحاَزاداخ 

  3,8405414 اخاالسرثًاراَزاداخ 

  155,85,8 اَزاداخ انُشاط انخذيٍ

  21,46500 االَزاداخ انرحىَهُح

  384,0658 (483االَزاداخ االخزي/عذا )

  255535840 االوراق انرجارَح انًخظىيح وانًثراعح

 11,23381152  يجًىع انُمذ انًسرهى يٍ انعًهُاخ انرشغُهُح

   انُمذ انًذفىع عٍ:

  880,5055, يظزوفاخ انعًهُاخ انًظزفُح

  4,351,3155 انًظزوفاخ االدارَح

  152884,00 انًظزوفاخ انرحىَهُح

  63215485 (383انًظزوفاخ االخزي/عذا )

  11,64045338 انمزوع وانرسهُفاخ

  1255540,253 انًذَُىٌ

  3515,,18,845 انجارَح وانىدائعانحساتاخ 

  16855400,16 انذائُىٌ

 (2448,1055261)  يجًىع انُمذ انًذفىع نهعًهُاخ انرشغُهُح

 (23324,6840,8)  انرذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح انرشغُهُح طافٍ

   االسرثًارَحانرًىَهُح وانرذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح 

   انُمذ انًسرهى عٍ:

  366, احرُاطٍ انرىسعاخ

  6513550000 تُع اسرثًاراخ

  56886016 تُع يىجىداخ ثاترح

 65,0553352  يجًىع انُمذ انًسرهى يٍ انعًهُاخ انرًىَهُح واالسرثًارَح*

   انُمذ انًذفىع عٍ:

  238261124 شزاء يىجىداخ ثاترح

  41508600 يؤجهح َفماخ اَزادَح

  ,2365,005 يشزوعاخ لُذ انرُفُذ

 (51,840511)  يجًىع انُمذ انًذفىع نهعًهُاخ االسرثًارَح

 63526425,1  االسرثًارَحانرذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح انرًىَهُح و طافٍ

 (226585051505)  انرذفماخ انُمذَح خالل انسُح

 315842513380  2014/كاَىٌ انثاٍَ/1انُمذ فٍ رطُذ 

 61552,,8204      2014/كاَىٌ االول/31رطُذ انُمذ فٍ 
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 بغداد -)شركة مساهمة خاصة( الموصل لمتنمية واالستثمارمصرف 
  الغراض ضريبة الدخل واالحتياطيات لمسنة المالية المنتهية األرباحكشف تسوية 

                         4103االول//كانون 13في 
 دينار دينار البيان

 ;4,391,913,64  اائو ال شاط م قلل من حساب اررباح لالخسائر  

   مباريا غير مقبللة رغراو الضريبة: تضاا 

  1::,;8,91:  ابل الدين(الزيادة اي مخبص الديلن المش لك اي تحبيكها

  6,411;:,97 ضرائب لرسلم

  71;,645,; راسماليةخسائر 

  394,14:,151 

   اريرادات المستبعدة رغراو الضريبة ت زل:

 (348,451,;   ايرادات راسمالية       

 ;4,555,815,44  اللعا  الضريبي        
 571,161,6:6  %( من اللعا  الضريبي   ضريبة الدخل (37 

  ;4,391,913,64 اائو ال شاط اع ه         
  (571,161,6:6  : حبة ضريبة الدخلت زل          

  67;,41,881:,3 الفائو الخاض  رحتساب ارحتياطي ارلزامي
 3,155,169;  %( ارحتياطي ارلزامي   حسب قا لن الشر ات (7 

 :;:,849,;4  الهيئة العامة(احتياطي التلسعات خاض  لملااقة 
 3,911,111,111  الفائو القابل لكتلزي         

 ;4,391,913,64  المجموع
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (3 شا رقم                  1031/كانون االول/13كشف النقود كما في       

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

    النقد في الصندوق 
 5::,333,:3:,73  38:,683,617,:3 ال قد اي الب دلق  3:3
    النقد لدى المصارف 
 78:,3:1,935,383  39,744,794:,51  قد لدى الب ك المر زي 3:53
 166,557,;78,:3  6;37,149,3:9,9  قد لدى المبارا المحكية  3:54
 31,346,164:,48  :43,96;,34,1:3 االحتياطي القانوني/ قد لدى الب ك المر زي 3:57
 69,548;,3,633  39,854;,4,366 ب لك لحلارت قيد التحبيل 3:7
 :6;,:3,55;4,;5  35,558,358,541  قد لدى المبارا الخارهية 3:9
 1:7,111,;54  891,111,:39  قد اي البراا ارلي ;:3
 489,346,913,719  95,7:8,578,188 مهملع ال قد لدى المبارا 
 1;35,5:,64;,:53  4::,4,169,983; مهملع ال قد اي الب دلق للدى المبارا 

 
                    

 (1كشف رقم )           4103/كانون االول/ 13كشف االستثمارات كما في  
رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

4136 
 دي ار

 4135 
 دي ار

    استكمارات مالية طليكة ارهل 375
 781,934,111  781,934,111 استكمارات مالية طليكة ارهل قطاع مالي 3745
 7,645,889:;,3  65,889:,4,848 استكمارات مالية طليكة ارهل قطاع خاص 3748
 4,768,357,889  5,3:9,777,889 المهملع 
    استكمارات مالية قبيرة ارهل 
 39;,35,913,496  39;,5,913,496 استكمارات مالية قبيرة ارهل/قطاع خاص 3758
 38,469,631,7:6  51,7:6:,:::,8 المهملع 
  (3,531,156,117   (3,531,156,117  : مخبص الهبلط اي قيمة ارستكمارات ب زل        
 ;59,598,79;,36  ;8,79;9,:7,79 البااي 
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 نينوى -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (5 شا رقم         4103/ كانون االول/13كشف االئتمان النقدي كما في                

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

    ارلراق التهارية المخبلمة لالمبتاعة 366
 111  31,111,111 المخبلمةال مبيارت  3663
 61;,57:,:;4  111 الحلارت الداخكية لالمبتاعة 3667
 61;,57:,:;4  31,111,111 مهملع ارلراق التهارية المخبلمة لالمبتاعة 
    قرلو طليكة ارهل 363
 4;;,;35,44  1;;,99;,33 قرلو طليكة ارهل/ قطاع خاص /ااراد 3639
    قرلو مم لحة قبيرة ارهل 364
 874,:46,495,44  1,114,554;9,4 قرلو قبيرة ارهل/ قطاع خاص/شر ات 3648
 :473,98,:;77,6  33,486,3:9:,;8 قرلو قبيرة ارهل/قطاع خاص /ااراد 3649
 993,6:1,641,;9  ;99,313,488,73 مهملع قرلو قبيرة ارهل 
    حسابات هارية مدي ة 365
 147,465,:6:,44  913,:3;,44,993 حسابات هارية مدي ة/قطاع خاص /شر ات 3658
 31,954,179;,;5  679,;35,:78,35 حسابات هارية مدي ة/ قطاع خاص/ااراد 3659
 979,511,:84,97  :37,:31,17;,:9 مهملع الحسابات الهارية المدي ة 
 31,969,785,146  :85,61:,168,; تسكيفات لقا  رهن لسائل  قل 36:5
 8:1,111,:;  1,111;5,7: سكا الملظفين  3;36
 931,958,;:375,5  387,375,978,197 مهملع القرلو لالتسكيفات 
  768,898,::375,8  387,385,978,197 مهملع ارئتمان ال قدي 
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 َيُىي -يصرف انًىصم نهتًُيح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 (6كشف رقى )        6413/ كاَىٌ االول/53كشف انًذيُيٍ كًا في                            

رلى انذنُم 

 انًحاسثٍ

 

 اسى انحساب

2014 

 دَُار

 2013 

 دَُار

    يذَُىٌ َشاط جارٌ 161

 10046308210148  1004,608180148 يذَُى انمطاع انخاص / شزكاخ 1616

 15066005200611  44045302500016 يذَُى انمطاع انخاص / افزاد ,161

 26012404410,60  54086001680165 يجًىع يذَُىٌ َشاط جارٌ 

 21011,00050823  16105430035 انحساتاخ انًرثادنح 163/263

 000  1504350465 يذَُىٌ َشاط غُز جارٌ 165

    حساتاخ يذَُح يرُىعح 166

 1044600250563  1044605250563 ذايُُاخ نذي انغُز 1661

 5051505550000  5051505550000 فىائذ انمزوع انًسرحمح 16624

 3026405000000  3026405000000 فىائذ يسرحمح سُاراخ 16625

 2,501330300  32001250300 يظارَف يذفىعح يمذيا 1663

 2024004510,88  2023800110,88 فزولاخ َمذَح 1665

 000  1055505540235 فزولاخ َمذَح/يثانغ يسحىتح 1665

 000  1061306120854 فزولاخ َمذَح/يثانغ يظادرج 1655

 6503220220  6502650120 َفماخ لضائُح 1666

 20655051508,6  201640,300050 وضعُح انمطعحساتاخ  1668

 150,8505100155  150,5501560351 يجًىع انحساتاخ انًذَُح انًرُىعح 

    انسهف ,16

 8011003080500  14040501560440 سهف الغزاع انُشاط 16,1

 18401450550  188033,0550 سهف انًُرسثٍُ 16,2

 8030404550350  14060,04840280 يجًىع انسهف 

    حساتاخ يذَُح اخزي 168

 205330,010664  208,404510688 يذَُىٌ دَىٌ يراخزج انرسذَذ 1681

 1002205410038  1002205410038 يذَُىٌ خطاتاخ ضًاٌ يذفىعح 1683

 3055602420,03  3088,00220,35 يجًىع انحساتاخ انًذَُح االخزي 

 6020008550584,  ,8205280551004 يجًىع انًذَُىٌ 

    يخظض انذَىٌ انًشكىن فٍ ذحظُهها: َُشل      

 8028503360510  8035200460680 يخظض انذَىٌ انًشكىن فٍ ذحظُهها            

 3520452  3056,0352,,30 انذفعيخظض فىائذ انًرىلفٍُ عٍ  

  (13015508140042)  (802850,180262) 

  ,803,3083,0005  66080502380632 
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (7 شا رقم                                       4103/كانون االول/13كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في                                

 اسى انحساب

 رقى انذنيم انًحاسثي 

 انحركح خالل انسُح

 اتُيح

334 

 ديُار

 االخ ويعذاخ

335 

 ديُار

 وسائم َقم واَتقال

336 

 ديُار

 اثاث

338 

 ديُار

 انًجًىع

 ديُار

 ديُار

 66,137,147:,9 1;6,913,1;5,7 5,671:;,615 967,688,:54 ;5,738,7:7,13 3/3/4136ال كفة اي
 483,346,;45 483,346,;45 111 111 111 ارضااات خ ل الس ة

 (94,6:1,647  (16,747:,:  (11;,85,737  (381,111  111 المشطلب لالمباع خ ل الس ة -ي زل
 7,946;131,9,: ;:47,379,8:,5 561,689,771 7:7,688,:54 ;5,738,7:7,13 53/34/4135ال كفة اي 

  %41 %41 %41 %7  سبة ار دكار ر قسط كابت
 9,668,635;4,6 15:,3,4:4,531 ::;,9,384;3 ;3:,47:,4:5 15:,956,368 3/3/4136ار دكار المترا م اي مخبص 

 96;,41;,:99 9,953,433;7 :14,:85,94 86,3:7;,33 9,771;317,6 ا دكار الس ة الحالية
 (;:37,3:8,8  (;3,444,71  (86,3:1;,35  111 111 المستبعد لالتسليات خ ل الس ة ا دكار 

 :;5,483,3:1,8 717,;3:,:9:,3 58:,48;,468 1,116;7,9;4 866,575,;5: 13/31/1034مخصص االندثار المتراكم في 
 837,148,;6,96 3:6,:68,55;,3 5,761,936; 7,684;54,9 61,888;,4,898 53/34/4136القيمة الداترية اي 
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 (6كشف رلى )                                         6413/كاَىٌ االول/53شف انُفقاخ االيراديح انًؤجهح كًا فيك

 

 رقى 

انذنيم 

 انًحاسثي

                                               

 اسى انحساب 

 انكهفح في

3/3/4136 

 ديُار

 االضافاخ 

  خالل انسُح

 ديُار

 في انكهفح

53/34/4136 

 ديُار

 اجًاني االطفاءاخ

 3/3/4136في 

 ديُار

اطفاء انسُح 

 انحانيح

 ديُار

اجًاني االطفاءاخ 

 في

53/34/4136  

 ديُار

انرصيذ في 

53/34 /4136 

 ديُار

 1,01,102,6 ,2150251088 2606120418 181063805,5 235042302,3 000 235042302,3 َفقاخ قثم انتشغيم 1152

ديكووووووووووىراخ وتركيثوووووووووواخ  1156

 وقىاطع
46505150855 4105080600 50,03250555 130058405,6 ,505540352 2060,450855 30005,80630 

 31,0,500806 42500000855 10204660501 32205340154 420,510561, 4105080600 0008420261, انًجًىع 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (7كشف رقم)          4103/كانون االول/13كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 

الدليل رقم 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

    مشاريع تحت التنفيذ 344
 11;,16;,94  11;,16;,96 مشرلع حي السماح 34341
 1;:,9,866;  111 ييستحليرات لب اية الفرع الرئ 34343
 718,194,111  99;,7:8,:5: تحليرات لب اية ارع  ر لك 34344
  ;35,6;3,:99  898,843,9;1 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (8كشف رقم)        3410/كانون االول/13كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 

رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 اسى انحساب

4136 

 ديُار

 4135 

 ديُار

    حسابات هارية دائ ة 473
 77:,;7:,;;3,8  671,:;;,58; حسابات هارية دائ ة / ح لمي 4733
 :7;,895  :7;,895 حسابات هارية دائ ة / تعال ي 4736
 363,853,:94  551,778,749 حسابات هارية دائ ة/ مختكط 4737
 93,389,549,746  36,317,165;,44 حسابات هارية دائ ة / خاص/ شر ات 4738
 14;,96,779,599  641,866,:;43,7 حسابات هارية دائ ة/ خاص/ ااراد 4739
 3,475;;:,635  897,474,859 الب لك المعتمدة  المبدقة( 3;473
 4,594,345;374,4  ;68,678,119,47 مهملع الحسابات الهارية الدائ ة 
    اردخارحسابات  474
 6,316;3,:9:,97  486,3:3,:36,17 حسابات اردخار/ تلاير 4743
    حسابات اللدائ  475
 483,781,111  3:3,841,111 حسابات اللدائ / خاص / ااراد 47539
    التامي ات المقبلضة لقا  العمكيات المبراية 477
 54,141,179,916  84:,:5,973,78 تامي ات لقا  ارعتمادات البادرة 4773
 36:,;;7,661,6  7,783,931,655 تامي ات لقا  خطابات الضمان  4774
 :59,681,779,73  7;4,;535,49,; مهملع التامي ات 
    الحلارت لالب لك الداخكية 478
 1,883,968:  96,971;,: حلارت الفرلع المسحلبة عكى المبرا 4783
 86,516,394;,4  :3,653,515,15 سفاتش مسحلبة عكى المبرا 4784
 638,;:57,4  ;:3,;37,38 ب لك مسحلبة عكى المبرا 4785
 5,1:1,477,556  99;,3,677,668 مهملع الحلارت لالب لك الداخكية 
    الحلارت الخارهية 479
 :659,674,36  111 المبتاعةالحلارت الخارهية  4794
 3,449;631,5,;48  93,686,839,934 مهملع الحسابات الهارية لاللدائ  
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 َيُىي –يصرف انًىصم نهتًُيح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 (9كشف رقى )                6413/كاَىٌ االول/53كشف انذائُيٍ كًا في                     

رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 اسى انحساب

4136 

 ديُار

 4135 

 ديُار

    دائُى انُشاط انجاري 261

 08310630,,  502520281, دائُىٌ لطاع حكىيٍ 2611

 1054308040885  10583044005,2 دائُى لطاع خاص /شزكاخ 2616

 000  113082,0120 نمزوع انًجايُع انًحزويح اإلدارٌانزسى  26163

 000  6104440400 الساط شزكح انًىطم نهرًُُح 26168

 002001150626,  12105380548 دائُى لطاع خاص/افزاد ,261

 803150543  60215,,80 ارطذج انحساتاخ انجارَح انًغهىلح 261,1

 2500000  2500000 دئُىٌ لطاع خاص /طزاف انٍ 261,5

 000  10623022806,3 حساتاخ االفزاد انًحجىسج ,,261

 84,.508510520  3080105580520 يجًىع دائُى نُشاط انجارٌ 

    حساتاخ وسيطح 264

 1608520,12  000 (mobi cash)ـ حساب وسُظ عًىالخ ان ,264

 1608520,12  000 حساب وسُظ ذحىَم نشخض غُز يسجم 2645

 16.8520,12  1608520,12 يجًىع انحساتاخ انىسُطح 

    حساتاخ دائُح يتُىعح 266

 4660400  4660400 ذأيُُاخ يسرهًح 2661

 ,2000001041  4400550226 اَزاداخ يسرهًح يمذيا 2662

 4802330850  305510000 يظارَف يسرحمح غُز يذفىعح 2663

 1004306050412  1010,03240014 فىائذ يسرحمح غُز يذفىعح 26631

 000  4608250,50 يظارَف ادارَح يسرحمح 26633

 1004540000  000 رواذة واجىر يسرحمح 2665

 334032100,3  305620450 انخشَُح انعايح / رسى انطاتع 2666

 106460815  106460815 انشَادج فٍ انظُذوق 2665

 110,5201050500  52202050500 يثانغ يمثىضح نماء ذسجُم انشزكاخ 26685

 ,20565025  ,20565025 اَذاعاخ االكرراب تاسهى انشزكاخ 26686

 (33208360452)  (101,005440042) حساتاخ ذحد انرسىَح 26688

 1300810,880445  562008104,3 يجًىع حساتاخ دائُح يتُىعح 

    استقطاعاخ نحساب انغير ,26

 105510850  1508260800 اسرمطاعاخ يٍ انًُرسُثٍُ نحساب انغُز 26,1

 000  3150600 اسرمطاعاخ يٍ غُزانًُرسُثٍُ نحساب انغُز 26,2

 105510850  1802450500 يجًىع اسرمطاعاخ نحساب انغُز 

 1026406560643  10263015505,4 دائُى تىزيع االرتاح 265
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    حساتاخ دائُح اخري 268

 10038,0556  8,,1003520 ذعىَضاخ انُمىد 2684

 3805110021  65503250501 ارطذج حساتاخ ستائٍ يرىفٍُ 2685

 2310553  2310553 يثانغ يحجىسج تطهة جهاخ رسًُح 2686

 2080550  2080550 يطانة تهايثانغ غُز  ,268

 404550585  0485,,405 حساتاخ دائُح اخزي نحساب االدارج انعايح 2685

 6,,13605,50  12801220822 عًهُاخ سحة طزاف االنً 2688

 18106540351  8805200130, يجًىع حساتاخ دائُح اخزي 

 23051505550825  6056301550208 يجًىع حساتاخ انذائُيٍ 
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 َيُىي –يصرف انًىصم نهتًُيح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 
 (01كشف رلى )          6413/كاَىٌ االول/53كشف انتخصيصاخ كًا في                     

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

    مخصص الديون المشكوك في تحصيمها 444
    :اصل الدينمخصص  
 8,596,356,9:6  31:,7,558;4,; الربيد اي بداية الس ة 
 43,414,148;,4  1::,;8,91: ارضااات خ ل الس ة 
 31:,7,558;4,;  1;5:4,168,8,; الربيد اي  هاية الس ة 
    :فوائد المتوقفين عن التسديدمخصص  
 ;;14,1;  5:4,674 الربيد اي بداية الس ة 
 (869,;73   11;,5,995,6:6 ارضااات خ ل الس ة  
 5:4,674  89,574:,5,995 الربيد اي  هاية الس ة 
 484,;7,93;4,;  36,164;,35,377 الديون المشكوك في تحصيمهامجموع مخصص  
    مخصص ضريبة الدخل 446
 :;757,7,;8:,4  49,715,561:,8 الربيد اي بداية الس ة 
 (:;757,7,;8:,4   111 المسدد خ ل الس ة 
 49,715,561:,8  571,161,6:6 ارضااات خ ل الس ة 
 49,715,561:,8  46:,9,399,765  هاية الس ةالربيد اي  
 3,531,156,117  3,531,156,117 مخصص الهبوط في قيمة االستثمارات 4473
  43,865,6;3,:93  39,655,478,819 

 

 (33كشف رقم)                4103/كانون االول/13كما في  راس المالكشف 
 

 البيان
1034 
 دينار

 1031 
 دينار

 414,111,111,111  414,111,111,111 الربيد اي بداية الس ة
 414,111,111,111  414,111,111,111 
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 نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (34 شا رقم               4103/كانون االول/13كشف االحتياطيات كما في 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

 15;,551,:4  15;,551,:4 احتياطي راسمالي 434
 3;3,::5,9:  3;3,::5,9: احتياطي عام  435
    ارحتياطي القا ل ي لراس المال 4363
 ;6,573,789,56  ;8,4:8,148,84 الربيد اي بداية الس ة 
 4:1,;56,67;,3  3,155,169; المحلل من حساب اررباح لالخسائر 
 ;8,4:8,148,84  898,;8,599,17 الس ة الربيد اي  هاية 
 6,555;:,75  6,555;:,75 يةمها ال سهماراحتياطي  4366
    احتياطي التلسعات 4367
 845,438,:59  745,;3,355,56 الربيد اي بداية الس ة 
 111  9,588 تسليات خ ل الس ة 
 976,948,519  :;:,849,;4 المحلل من حساب اررباح لالخسائر 
 745,;3,355,56  6,9:9:;,3,384 الربيد اي  هاية الس ة 
    الفائو المترا م  ارباح غير ملزعة( 439
 37,755,956,937  73,755,956,937 الربيد اي بداية الس ة 
 58,111,111,111  3,911,111,111 المحلل من حساب اررباح لالخسائر 
 73,755,956,937  75,455,956,937 الربيد اي  هاية الس ة 
 6;346,4,;33,;7  4,817;9,;5;,81 مهملع ارحتياطيات 
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  نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (31كشف رقم )   1034/كانون االول /13كشف الحسابات النظامية المتقابمة كما في       

 رقم الدليل
 المحاسبي 

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار  

    خطابات الضمان المبدرة 4;4/4;3
 ;44,:5;,335,;4  56,178,779;,46 خطابات الضمان الداخكية المبدرة 433;433/4;3

 (36:,;;7,661,6   (7,783,941,655  ر تامي ات خطابات الضمان ت زل 4773
  3;,594,558,346  45,895,65:,637 
    ارعتمادات المست دية البادرة 5;5/4;3
 1;7,::3,;91,44  153,918,;;76,8 ارعتمادات المست دية البادرة 53;53/4;3

 (54,141,179,916   (84:,:5,973,78   ارعتمادات المست دية تامي اتت زل:  4774
  71,;69,684,:66  5:,41;,351,::8 
    عمكيات برسم التحبيل 8;8/4;3
 339,159,471  339,159,471 س دات برسم التحبيل 88;88/4;3
 15,364:,;59  ;5:,486,344 ديلن مقسطة لحساب ال ير ;9;4/;9;3
 96,474,694:,:;  757,:359,888,18 الرهل ات لقا  التسهي ت المبراية 5:;5/4:;3
    حسابات متقابكة بالقيمة الرمزية ;;4/;;3
 39  39 لدائ  عي ية بعهدة المبرا 3;;3/4;;3
 :63  639 لكائق هامة بحلزة المبرا 4;;4/4;;3
 3,984  :3,87 عقلد لمست دات التسهي ت المبراية 5;;5/4;;3
 6  6 اما ات ملدعة لدى ال ير 7;;7/4;;3

  4,1;8  4,413 
  41:,589,14;,8::  383,475,886,588 
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  َيُىي –يصرف انًىصم نهتًُيح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 (36قى )ركشف  6413/كاَىٌ االول/53كشف ايراداخ انعًهياخ انًصرفيح نهسُح انًانيح انًُتهيح في

رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 اسى انحساب

2014 

 دَُار

 2013 

 دَُار

    ايراداخ انعًالخ االجُثيح 663

 3005,0,200525  318065,0,33 اَزاد تُع وشزاء انعًالخ االجُثُح 6635

    ايراداخ انتسهيفاخ وانقروض انذاخهيح 664

 6053500540,81  288020,0,40 فىائذ انمزوع انذاخهُح انًًُىحح 6643

 6064403560855  01020502,,306 حساتاخ جارَح يذَُحفىائذ  6644

 100340250  105630000 فىائذ انكًثُاالخ وانحىاالخ انًخظىيح 66453

 500000  800000 عًىنح انحىاالخ انًخظىيح 66454

 680000,  000 عًىنح سُذاخ تزسى انرحظُم 66455

 503110681,,30  ,20,8,0540063 فىائذ انرسهُف عهً وسائم انُمم 66466

 250000  100000 فىائذ انرسهُف انشخظٍ 66468

 5650,4505,2  15502820635 عًىالخ واجىر انرسهُفاخ انًرُىعح 66467

  608330506051,  1,052506320262 

     انحىاالخ عًىالخ 665

 8,,66,04150  2100,030824 عًىنح انحىاالخ انذاخهُح 6653

 32058208340525  83205310420 عًىنح انحىاالخ انخارجُح 6654

  1014305350344  33056003530604 

    ايراداخ االعتًاداخ انًستُذيح 666

 0058,,34606  20500050454 عًىنح االعرًاداخ انظادرج وحىاالذها 6663

 000  100530336 االعرًاداخ انظادرج وحىاالذهافىائذ  6664

 000  3608440400 عًىنح االعرًاداخ انىاردج وحىاالذها 6665

  24300030220  34606,,0058 

    ايراداخ خطاتاخ انضًاٌ 667

 1030204000152  ,8,80858025 عًىنح خطاتاخ انضًاٌ انذاخهُح 6673

 30,100450  000 عًىنح خطاتاخ انضًاٌ انخارجُح 6674

  8,80858025,  1030601100602 

    عًىالخ يصرفيح اخري 667

 51403550284  00055,,31,0 عًىنح اطذار انسفاذج واعرًاد انظكىن 6673

 100,80,240,50  60404040858 عًىالخ يظزفُح اخزي 6679

  82201,50044  10584011000,4 

    يصروفاخ يستردج 668

 32041,0348  ,150314013 يظزوفاخ االذظاالخ انًسرزدج 6684

 20502,10560  40503610600 يثُعاخ يطثىعاخ يظزفُح 6687

 1000210525  11001,0000 يطثىعاخ يظزفُح  6688

 000  105350000 انًاسرز كارديطثىعاخ  6687

 000  2035,05,5 تطالاخ انًاسرز تانذوالر 6688

  43508150315  2500,100,34 

 5,084103140583 1008,500520,60 انًجًىع 
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 نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
  4103/كانون االول/13كشف ايرادات االستثمارات الداخمية لمسنة المالية المنتهية في     

 (31كشف رقم)
رقم الدليل 
 1034 اسم الحساب المحاسبي

 دينار
 1031 

 دينار
    ايرادات استثمارات مالية داخمية 684
 3,565,364,873  ;879,19,:59 ارباح المساهمات الداخكية 6846
 111  557,:96 الائد اللدائ  بعم ت اه بية خارهية 6855
 3,565,364,873  617,636,;59 المجموع 

 
 4103/كانون االول/13كشف مصروفات العمميات المصرفية لمسنة المالية المنتهية في

 (31رقم) كشف
رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1034 
 دينار

 1031 
 دينار

    الفلائد المبراية المدالعة 564
 4;863,591,1  93,678:,:44 الائد حسابات التلاير 5643
 6,883,196,677  5,467,111 الائد اللدائ  الكابتة 5644
 7,514,666,769  454,338,678 الفلائد المبراية المدالعة مهملع 
 :v.sat  383,561,111  377,189,45ل الماستر  ارداهلر خدمات  5566
 13,133;,541  8;1,::564,9 العملرت المبراية المدالعة 565
 53,516,897  51,758:,84 ارلقات تقييم العمكة 566
 811,:48,;:  4,767,111,111 خسائر بي  استكمارات 577
 8,193:;,:;:,7  ::5,566,197,1 المهملع 
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 نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 4103/كانون االول/13كشف المصروفات االدارية لمسنة المالية المنتهية في 

 (37كشف رقم ) 
رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 اسى انحساب

4136 

 ديُار

 4135 

 ديُار

     انزواذة واالجىر  31

    االجىر انُمذَح نهًُرسثٍُ 312

 1;4,343,868,8  ;::,4,1:4,565 ارهلر 5343
 178,:48,48  7,711:;,6 اهلر ارعمال ارضااية 5345
 1;745,187,1  133,171,:45 م اائات تشهيعية 5346
 ;6,14;:,9;3  4,145;;,;:3 مخببات مه ية لا ية 5347
 91,153;,:5  5;8,;63,:4 مخببات تعليضية 5348
 659,163,113  61:,9;1,7;8 مخببات اخرى ;534
 9;:,6::,5,566  7;;,;5,456,56 مهملع ارهلر ال قدية لكم تسبين 
 99,881,817  714,871,;6 المساهمة بالضمان ارهتماعي لكعمال 5373
 5,644,767,714  74,867:,5,4:5 مهملع الرلاتب لارهلر 
     المستكزمات السكعية  54
 381,;8:,:31  111,;8,87; اللقلد لالزيلت  544
 693,631,;3  711,;33,64 اللازم لالمهمات 5473
 89,846,371  11:,4;94,4 قرطاسية 5474
 957,111  111 تههيزات العامكين 548
 8,811;53,9  337,;8:,;4 ما  ل هربا  549
 8,541;6,:44  431,471,637 مهملع المستكزمات السكعية المت لعة 

     المستكزمات الخدمية  55
    خدمات البيا ة 553
 7:3,111,:9  1;7,119,4; بيا ة مبا ي لم شات 5534
 51,494,911  39,899,811 بيا ة ارت لمعدات 5535
 31,6:9,971  711,:5,87 بيا ة لسائل  قل لا تقال 5536
 33,375,711  6,598,711 بيا ة اكاث لاههزة م تب 5538
 7,878,971  347,;;4,8 حاسبات ال ترل يةا ظمة ل بيا ة  5539
 1,697;3,;31  35,811:,46 بيا ة اتبارت رسك ية :553
 467,564,397  454,837,:36 مهملع خدمات البيا ة 
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 تاب   شا المبرلاات اردارية
 365,711,111  111 خدمات ابحاث لاستشارات 554
    دعاية لطب  لضيااة 555
 48,178,871  4,565,971 دعاية لاع ن 5553
 31,834,111  9,111;31,3  شر لطب  5554
 771,;47,84  43,446,411 الضيااة 5555
 8,518,711  3,711,711 مؤتمرات ل دلات 5558
 816,911,:8  57,487,671 مهملع دعاية لطب  لضيااة 
     قل لايفاد لاتبارت 556
 63,746,1:7  49,457,711  قل العامكين 5563
 396,:3:6,11  :7;,339,371  قل السك  لالبضائ  5564
 559,871,:9  711,;5:,311 سفر لايفاد 5565
 911,:381,71  51:,:4;,51 اتبارت عامة  5566
 ;81,:686,59  ::498,376,9 مهملع  قل لايفاد لاتبارت 
    استئهار ملهلدات كابتة 557
 578,937,611  469,953,111 استئهار مبا ي لم شات 5574

 
 
 

    مبرلاات خدمية مت لعة 558
 71:,471,711  ;:1,444,6;3 اشترا ات لا تما ات 5583
 536,:;67,9  115,;35,79 اقساط التأمين 5584
 111,:9:,345  448,111,;34 م اائات ل ير العامكين عن خدمات مؤداة 5585
 3,3:1,111  361,581,111 خدمات قا ل ية 5587
 35,653,111  11,111:,33 خدمات مبراية 5588
 671,111  111 اهلر تدريب لدراسة 5589
 111,;77,68  61,111,111 اهلر تدقيق الحسابات :558
 4,971;33,3  971,:;6,: مبرلاات خدمية اخرى ;558
 36;,;;:,713  755,8:8,464 مهملع المبرلاات الخدمية المت لعة 
 :;3,9:1,661,9  7;3,463,191,1 مهملع المستكزمات الخدمية 
 7,653,6:4,841  6,957,395,377 مهملع المبرلاات اردارية 
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 نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (38كشف رقم)  4103االول//كانون 13كشف االيرادات التحويمية واالخرى لمسنة المالية المنتهية في

رقى انذنيم 

 انًحاسثي
 اسى انحساب

4136 

 ديُار

 4135 

 ديُار

    ايراداخ انُشاط انخذيي 43

 102540812  8805,8 اَزاداخ خذياخ يرُىعح ,43

 0500,,1,01  150,500000 اَجار يىجىداخ ثاترح 435

  1505,805,8  1504320412 

 0800,,4205  210,460500 ذعىَضاخ وغزاياخ/ االيراداخ انتحىيهيح 4532

    االيراداخ االخري 48

 5600,40358  3804,00658 اَزاداخ سُىاخ ساتمح 481

 1105620434  000 اَزاداخ عزضُح 482

 20244,,130  801260230 رأسًانُحاَزاداخ  483

 ,1110,08006  4505860818 يجًىع االيراداخ االخري 

 1,3001803,8  5602230285 يجًىع االيراداخ انتحىيهيح واالخري 
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                    1034/كانون االول13كشف المصروفات التحويمية واالخرى لمسنة المالية المنتهية في 

 (       39)كشف رقم                                                                                     
رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 اسى انحساب

4136 

 ديُار

 4135 

 ديُار

    انًصروفاخ انتحىيهيح  35

    يظزوفاخ ذحىَهُح يرُىعح 353

 12205,40000  504520500 ذثزعاخ نهغُز 3531

 58600300000  4501600000 ذعىَضاخ وغزاياخ 3532

 1503050000  2603380550 دَىٌ يشطىتح 3533

 83101550200  6003,00000 يخاطز االئرًاٌ 3533

 1066504000200  14003520350 يجًىع انًظزوفاخ انرحىَهُح انًرُىعح 

 30015,0101  505840200, ضزائة ورسىو يرُىعح /ضزائة ورسىو 354

    االعاَاخ 355

 100110000  2204050000 اعاَاخ انًُرسثٍُ 3551

 000  100500000 اعاَاخ نهغُز 3552

 100110000  2304550000 يجًىع االعاَاخ 

 1068805650301  2380,040550 يجًىع انًصروفاخ انتحىيهيح 

    انًصروفاخ االخري 38

 1400,400553  6302150485 يظزوفاخ سُىاخ ساتمح 381

 102250000  000 يظزوفاخ عزضُح 382

 8,0503  804230850 خسائز راسًانُح 383

 14200630656  206380445, يجًىع انًصروفاخ االخري 

 ,105410631085  31203440025 انًصروفاخ انتحىيهيح واالخرييجًىع  
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 

/كانون 13تاح لمسنة المنتهية فيالنبيان القيمة المضافة االجمالية بسعر تكمفة عوامل ا
 4103االول/

 

رقم 
 الكشف

 دينار انيــالب

  قيمة ار تاج ارهمالي بسعر الم تش -3 
 5,316,489,659 العملرت    أ
 7,744::,5,996 رسم الخدمة المحتسب    ب
 ;7:,7;3,356,9 اريردات ارخرى    ج
  :,135,;6:,:3: 
  قيمة مستكزمات ار تاج -4 
 431,471,637 المستكزمات السكعية  د
 :7;,3,447,977 المستكزمات الخدمية هر
   3,658,118,595) 
 64,667;,8,799 (4-3القيمة المضااة ارهمالية بسعر  كفة علامل ار تاج   -5 

 بيان توزيع القيمة المضافة االجمالية بسعر تكمفة عوامل االنتاح لمسنة المنتهية 
 4103/كانون االول/13في 

 

 دينار دينار البيـــان
   تعليضات المشت كين – 3          
 74,867:,5,4:5  الرلاتب لارهلر       

   اائو العمكيات الهارية – 4          
  44,378:,8;4,5 اائو ال شاط الهاري المرحكة ارللى      

  ;9:,;9:,37 تضاا : ايرادات ال شاط الخدمي              
 4,634,914,157  

  ار دكارات – 5          
 3,5:9,997:: ار دكارات لارطفا ات الس لية      

 64,677;,8,799 ت كفة علامل ار تاج القيمة المضااة بسعر
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 نينوى –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 كشف )أ(

 4103/كانون االول/13كشف بالعموالت المقبوضة لمسنة المنتهية في 
رقى انذنيم 

 انًحاسثي

 

 انثياٌ

 

 ديُار

 000 عًىالخ انحىاالخ انًخظىيح 44232

 800000 عًىالخ سُذاخ تزسى انرحظُم 44233

 15502820635 عًىالخ واجىر انرسهُفاخ ,4424

 1014305350344 عًىالخ انحىاالخ  443

 24300030220 عًىالخ االعرًاداخ انًسرُذَح 444

 ,8,80858025 عًىالخ خطاتاخ انضًاٌ 445

 82201,50044 عًىالخ يظزفُح يرُىعح ,44

 3044,00550533 انًجًىع 

 (3420,550086) : انعًىالخ انًظزفُح انًذفىعح ذُشل 

 ,30104026,043 طافٍ انعًىالخ انًمثىضح 

 

 كشف )ب(

 6413 /كاَىٌ االول/53كشف تًكىَاخ رسى انخذيح انًحتسة نهسُح انًُتهيح في 

رقى انذنيم 

 انًحاسثي

                                                                                      

 انثياٌ

                              

 ديُار

 288020,0,40 فىائذ انمزوع انًًُىحح 4421

 01020502,,306 فىائذ انحساتاخ انجارَح انًذَُح 4422

 105630000 فىائذ انكًثُاالخ انًخظىيح 44231

 ,20,8,0540063 فىائذ انرسهُف عهً وسائظ انُمم 44244

 100000 فىائذ انرسهُف انشخظٍ 44246

 450335, فىائذ انىدائع تعًالخ اجُثُح 4633

 601,20514,,60 انًجًىع 

  ذُشل  

 16103400000 اجىر خذياخ انًاسرز كارد 334

 23201160456 انًذفىعحانفىائذ انًظزفُح  342

 6205300536 فزولاخ ذمُُى انعًهح 342

 2054500000000 خسائز تُع اسرثًاراخ 355

  (3000102560882) 

 405550522,,30 رسى انخذيح انًحرسة          
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
      كشف )ج(       4103/كانون االول/13االيرادات االخرى لمسنة المنتهية في كشف 

رقم الدليل 
 المحاسبي

                                                                                                                                                                                              
 البيان

                           
 دينار

 ;9:,;9:,37 ايرادات ال شاط الخدمي :65
 879,945,;53 ايرادات العم ت اره بية 663
 811,:638,59 مبيعات مطبلعات مبراية 66:7
 :6,444,79 ايرادات خدمات الماستر  ارد 66:9
 ;879,19,:59 ايرادات المساهمات الداخكية 6846
 ;7:,7;3,356,9 المجموع 

 

/كانون 13السمعية الحتساب مستمزمات االنتاج لمسنة المنتهية في  زماتمكشف بالمست
 كشف )د(                             4103االول/

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 البيان

                            
 دينار

 111,;8,87; اللقلد لالزيلت 544
 711,;33,64 اللازم لالمهمات 5473
 11:,4;94,4 قرطاسية 5474
 111 تههيزات العامكين 548
 337,;8:,;4 ما  ل هربا   549
 431,471,637 مجموع المستمزمات السمعية المتنوعة 

 

/كانون 13كشف المستمزمات الخدمية الحتساب مستمزمات االنتاج لمسنة المنتهية في 
 كشف)هـ(                  4103االول/

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 البيان

                            
 دينار

 7;3,463,191,1 المستكزمات الخدمية 55
 (37,536,359  المستردةارتبارت مبرلاات  –ي زل  :66
 :7;,3,447,977 زمات الخدمية رحتساب مستكزمات ار تاجكمستال مهملع 
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