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علاى م از  افديةا ل  يًااد   الحصول على مركز الريادة  يا ا الاصادال القرا  ال  بلاح يدلحصاول  
( ما كفاديل اأس الادل  جوة  الاوجوةات  نةب الة ولل  الريح ل  CAMELSلاقدي ر نظدم )

  كفادء  االةاا  .

 

 يةقى الى زيدة  حصل الاصرل ما اجادلي الوةائع للاصدال التجدايل القدملل على الةدحل  
 الاصري ل القرا  ل .

وال  التوسع يي مفح التةه الت  الخدمدت الاصري ل  كاد يقال على زيدة  نةب التوظ ف لالم
 يق س دسل ائتادن ل مدا سل ، كل بلح يي سب ل الاةدهال يدعم مةتوى اال تصدة الوطفي  

  افا ته .

 

 

 

 

 

 

 

  

 اهداف وطموحات مصرفنا 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمٌن لحضور اجتماع الهٌئة العامة . .1

 مجلس اإلدارة .كلمة السٌد رئٌس  .2

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة . .3

تمرٌر مجلس اإلدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالٌة المنتهٌة  .4

  .13/31/1132فً

 تمرٌر لجنة مراجعة الحسابات . .5

 تمرٌر مرالب الحسابات . .6

 والبٌانات المالٌة والكشوفات االخرى المرفمه . المٌزانٌة العامة .7

للمصرف وشركة ام الربٌعٌن للتوسط ببٌع وشراء  البٌانات العامة الموحدة .8

 االوراق المالٌة.

 البٌانات المالٌة وفك معاٌٌر المحاسبة الدولٌة. .9

 

 

 

 

 

 المحتـــــــوٌات

 



 

3 

 

 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 حضرات السٌدات والسادة مساهمً 

 المحترمٌن . –مساهمة خاصة  –شركة مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار 
 لعمد اجتماع الهٌئة العامةوة ــالن دعـــم / إع

 -تحية طيبة:
المعػػػدؿ ت ادااًػػػذاح ل ػػػرار  8::2لسػػػا  ( 32 رقـ المػػػقػػػًااف الاػػػر ً   مػػػف ثًايػػػًح ( 98المػػػًد    اسػػػداًداح ام ػػػًـ    

الهًئػػػ   جدمػػػًعإت يسػػراً دتػػػادضـ لم ػػػار  3127/   /         الماع ػػػد  (       بجلسػػػد   مجلػػس اادار  المد ػػػذ
                                                                            مػػػػف ًػػػػاـ       اذلػػػػؾ  ػػػػ  دمػػػػًـ السػػػػًت  مصػػػػرؼ الماصػػػػا ت  ػػػػرع ار ًػػػػا م ػػػػر ت ػػػػد   ػػػػ العًمػػػػ  الػػػػذ  د ػػػػرر 

اذلػػؾ  ت                            ًػػاـ الػػ ا ػػ  مًلػػ  تػػدـ اضدمػػًؿ الاصػػًت ًؤجػػا اسجدمػػًع  ػػ  ااػػس الم ػػًف 
 -جداؿ استمًؿ المدرج  أداً :لماًقا    را  

 
 االمصًدق  تلي . 42/23/3126ماًقا  د رير مجلس اادار  للسا  المًلي  المادهي      -1

 االمصًدق  تلي . 42/23/3126ماًقا  د رير مراقت المسًبً  ماؿ المًزااي  للسا  المًلي  المادهي      -2

 االمصًدق  تلًهً. 42/23/3126ماًقا  المسًبً  ال دًمي  للسا  المًلي  المادهي      -3

 االمصًدق  تلي . 3126ااطالع تل  د رير لجا  مراجع  المسًبً  لسا   -4

 اجار  ا ق دعليمً  مجلس المها . ادمدًد 3127دعًًف مراقت المسًبً  للسا  المًلي   -5

 .3126للسا  المًلي   إبراء ذم  رئيس اأت ًء مجلس اادار  ادمدًد م ً أدهـ -6

 اسدار  العًم  ال  ممً ظ  ار ًا .ماًقا  ا ا  -7

راجًف الدا ا بًلم ار اصًل  اا ااًب  امد المسًهمًف بماجت صؾ اساًب  المعدمد مف قبا ادار  المصرؼ اا 
دا ًا الغًر با ًل  مصدق  مف  ًدت العدؿ مع ابراز اهًد  اسسهـ اسصلي  ااًداع اساًبً  االا ًس  لدى 

 ( مف قًااف الار ً  .2:ماتد اسجدمًع ا ق المًد   الار   قبا ثالث  ايًـ مف 

 رئيس مجلس االدارة     اح ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ... 

 قصي يحيى قاسم    
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 حضرات السادة المساهمٌن المحترمٌن

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته –السادة الضٌوف الكرام 
ب ػػػـ اجمػػػا  ارمػػػتيسػػػرا  اف ااػػػات تػػػف ا ػػػااا  ات ػػػًء مجلػػػس ادار  مصػػػرؼ الماصػػػا للداميػػػ  ااسسػػػدثمًرت 

  العًمػ  لمصػر اً ت لماًقاػ  ااػًطًد  للسػا  المادهيػ  ًئػالػدتا  االم ػار الػ  اجدمػًع اله لدلبًػدضـااطًت درمًػت 
ت اف م ػػار ـ اف دؿ تلػػ  اػػ ء اامػػً ًػػدؿ تلػػ  مرصػػ ـ ااهدمػػًم ـ بسػػًر تمػػا مصػػر  ـ  42/23/3126 ػػ  

اامف اجدمػع اسف ااد اف ابػًف لضػـ مػًمر بػ  مصػر  ـ    د ديـ ا  ا ال دمً  المصر ي  .ادتم  لي اف رائداح  
استمًؿ ا  امً بعدهً ت3125 راع المصرؼ جراء امداث مزيراف  اغلتمًث دعر    العًمًًف المً ًًف الؿ 

   ػػداف ا ػػيًعيـ مبًاًهػػً امااػػأدهً ادلػر اامػػراؽ مسػػدادادهً ااثًئ هػػً   ػػالح تػػف طػػالعسػ ري  الدػػ  را  دهػػً الػػ  دم
 دضري  ت الممدااي  ت دلضًػر ت برطلػ  ت السػالـ ت مصر اً . ام ًدت االد  امل   راع االثًبد  ماجادادهً الا دي 

لـ ًدـ  الغًي  دًري    دت اسداي  االجاازا  ا ادؽ اًااى الدال ام الرئيس  ت اسادلس ت بًت الطات ت الدااس (
اا اسدالـ ا ء تف م ًبا دلؾ اس ػرار ا ػً   الػ  دلضػأ بعػض ز ػًئف المصػرؼ مػف دسػدًد الدزامػًدهـ  الدعايض

 . دجً  المصرؼ لالسبًت اتال 

امػػػً را  هػػػً مػػػف تمليػػػً  د ريػػػت اسػػػرق  ادًجػػػ  العمليػػػً   دعلمػػػاف اف اسمػػػداث الدػػػ  اقعػػػ   ػػػ  ممً ظػػػ  اًاػػػاى 
اسرهًبي  . ااس رى قد امل   ا اا جميع ماجادا  المصرؼ ب ا ااااتهً  الا دي  االعًاي  االماجػادا  الثًبدػ  

(امػدى تاػر 22االاثًئق االمسدادا  المهم ( ايم ػف ال ػاؿ بأاػ  اضثػر مصػرؼ قػد دعػرض لال ػرار ساػ  ي ػـ  
دضري  ت الممدااي  ت دلضًر ت برطل  ت االارع الرئيس     ممً ظ  اًااى اي ًح االاراع المد رر     رع ام دت ت

( . ااف ااػػااع اس ػػرار هػػ   السػػرق  المػػرؽ الدلػػر   ػػداف السػػالـ ت الرئيسػػ  ت اساػػدلس ت بػػًت الطػػات ت الدااسػػ 
( مليػػػػًر دًاػػػػًر تراقػػػػ  24,732داقػػػػر ااػػػػًل( ... الػػػػج. مًػػػػث بلػػػػي اجمػػػػًل  ال سػػػػًئر الدػػػػ  لم ػػػػ  بمصػػػػر  ـ  

امػػػع هػػػذا يسػػػع   اداًصػػػًلهً تلػػػ  مسػػػداى  ػػػا  ػػػرع مػػػف الاػػػراع المػػػذ ار  سػػػًدـ ذ رهػػػً  ػػػ  الصػػػامً  الدًليػػػ  .
المصػػرؼ الػػ  دطػػاير البايػػ  الداظيميػػ  االهي ػػا الداظيمػػ  االاهػػاض برأسػػمًؿ المصػػرؼ اداعًػػا تالقًدػػ  الدا ليػػ  

اصػاؿ ال ػدمً  المصػر ي  الدػ  ي ػدمهً مصػرؼ الماصػا اال ًرجي  مع  ً ػ  المصػًرؼ . ايسػع  الػ  دمسػًف 
 ال  جميع ارائح المجدمع العراق  . ااار الث ً   المًلي  االمصر ي  .



 

5 

 

ايعمػػػا مجلػػػس اسدار  جًهػػػداح الػػػ  ممًيػػػ  العمػػػالء اا ػػػع اسسػػػس اال ػػػاابب االمعػػػًًًر الالزمػػػ  لممًيػػػ  ز ًئاػػػ  
ر ماظايػػ  اجميػػع العػػًملًف  يػػ  ادعمػػيـ ادطػػاير بػػرام  ا ػػمًف جػػاد  ال ػػدمً  المًليػػ  االا ديػػ  مػػف  ػػالؿ دطػػاي

 ًف مؤثريف .ًمدمًز  دعما تل  براز قًد  سدرادًج

يسػػدمد المصػػرؼ اهدا ػػ  ا ططػػ  مػػف السيًسػػ  العًمػػ  للدالػػ   ػػ  باػػًء اقدصػػًد سػػاؽ مػػر ي ػػـا تلػػ  تاامػػا السػػاؽ       
اهػداؼ الباػؾ المر ػز  الػاارد   ػ  . مدمًاػيًح مػع  ادم ًف المصرؼ    لعت دار اسًس     الداميػ  اسقدصػًدي  االماً س 

ًاااػػ  المدمثلػػ  باػػ ا اسػػًس  ػػ  دم ًػػق اسسػػد رار  ػػ  اسسػػعًر الممليػػ  االممً ظػػ  تلػػ  اظػػًـ مػػًل  ثًبػػ  االعمػػا تلػػ  ق
دعزيػػػز الداميػػػ  المسػػػددام  اادًمػػػ   ػػػرى العمػػػا  مػػػً اسػػػع  مػػػف  ػػػالؿ مجلػػػس اسدار  الػػػ  اتطػػػًء اهدمًمػػػًح  بًػػػراح للرقًبػػػ  

اساػػراؼ تلػػ   ً ػػ  اقسػػًم  مػػف اجػػا باػػًء مصػػرؼ  اػػاء ا عػػًؿ يعمػػا تلػػ  اسػػًس ا  ػػا الممًرسػػً  . ايػػال  مجلػػس ا 
 ػ   ً ػ  مجػًس  تملػ  ال ػد  ًاػ  ادًجػ   اسدار  اهدمًمًح ااسعًح بدضاالاجيً المعلامػً  ااسػد داـ البػرام  االد ايػً  المدًثػ 

ايم ػف ال ػاؿ بػًف سػببهً الرئيسػ   دًاػًر (443,215,778غهػً  دم ػق  سػًر  مبل 3126ااًل المصرؼ  ػ  اهًيػ  السػا  
   ًاػ  مؤلمػ  اس تػًـ اتلػ  الػرغـ مػف اف هػذ  الادًجػه  اسمداث الد  جر  تل  ممً ظ  اًااى الظراؼ المدًا  قبػا 

بًلمرملػ  ال ًدمػ   ًهمػً لدم ًػق ا  ػا الادػًئ   مػً زاح اف دضًدر جهاد العػًملًف ااسػد رار اا ػًع سػاؽ العػراؽ سػاؼ ي ػاف 
   .اف اًء هللا

سػػجا لًف ااد اف اغدػػاـ هػػذ  الماًسػػب  ا ػػ  ال دػػًـ ابًلايًبػػ  تػػف مجلػػس ادار  المصػػرؼ االمسػػًهمًف ا ً ػػ  العػػًم
الا ر االد دًر لضً   الجهً  الد  اسهم     دتػـ مسػًر  ااػًل المصػرؼ ا ػ  م ػدمدهً الباػؾ المر ػز  العراقػ  

اااد هاػػػػً اف اسػػػػجا الاػػػػ ر االد ػػػػدًر ست ػػػػًء مجلػػػػس اسدار   مسػػػػجا الاػػػػر ً  . ؽ المًليػػػػ  ادائػػػػر اهًئػػػػ  اسارا
امسًهمًاً استزاء از ًئااً الضراـ تل  ث دهـ ادتمهـ الدائـ لاً ااؤ د لضـ جميعًح اتدزازاً بًلعالق  معهـ ااطمئاهـ 

 ال ًدـ سي اف ا  ا اف اًء هللا. العًـ بأف

  ال ًدم  بث   ااما ااد اف اا ر اسر  المصرؼ ممثل  بًلمدًر المااض ا ً   اا ًراح بًامً ادطلع ال  السا  المًلي
 العًملًف تل   اًئدهـ    العما ارغبدهـ بأف يصبح للمصرؼ تالم  مرماق  ممليًح ادالي  .

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاتة..... 

 

 
 
 

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                     
 قصي يحيى قاسم
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 وضــــــــأعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر المف

 
 1132أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للمصرف للعام /

 
 رئٌس مجلس اإلدارة  السٌد لصً ٌحٌى لاسم

 ؼازي دمحم محمود حل محلهالسٌد 

                                السٌد ومٌض عبدالجبار حامد 

 الستمالته

                                                                      

 نائب رئٌس مجلس االدارة

 

حل  السٌد عبد الرحمن دمحم بشٌر

 محله السٌد) صالح عبدالرزاق احمد(

ممثال  عضو )المدٌر المفوض( 

 للشركة الذهبٌة

 

 عضو  حسٌن دمحمعلً السٌد 

 عضو  شكٌب عبد البالً الصرافالسٌد 

ضٌاء ابراهٌم مصطفى حل  السٌد

 حسن ابراهٌم احمد محله السٌد 

 الستمالته

 عضو 

 عضو  السٌد ممثل مصرف الرشٌد
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 تمــــــرٌر مجلــــــس اإلدارة الســــنوي عن نشاط المصــــــرف خــــــــــالل السنة المالٌة
13/31/1132المنتهٌة فً   

 حضرات السادة أعضاء الهٌئة العامة المحترمٌن . .
 ..السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

( باأف المسًبً  مصرف الموصل لمتنمية واالستثمارمصر  ـ   إدار ا دـ لم رادضـ د رير مجلس   
 ً مد ماًح بيًاً  امعلامً  تف أتمًؿ اااًط 42/23/3126ال دًمي  المدق   للسا  المًلي  المادهي     

( مف قًااف الار ً  245ا  (228ا  ًح ام ًـ المًددًف   اتد الد ال ط  السااي   المصرؼ اادًئ  دااًذ
اال ًتد  الممًسبي   9::2( لسا  2رقـ  للار ً   الاظًـ الممًسب  المعدؿ . ادعليمً  8::2لسا   32المرقـ 
ف المصًرؼ المرقـ مجلس المعًًًر الممًسبي  االرقًبي     جمهاري  العراؽ اام ًـ قًاا ( الصًدر  تف 21رقـ  

 ادعليمً  هًئ  اااراؽ المًلي . .3115( لسا  5: 
 

 -أوال: نبذا مختصرة عن المصرف:

دًاػػًر  (مليػػًر2م ػػدار   اع ًر  اػػر   مسػػًهم  برأسػػمًؿ اسػػم  مػػد سػػس مصػػرؼ الماصػػا للداميػػ  ااسسػػدثمأ -3
الصًدر  تف دائر  مسجا الار ً  . مصا  34/9/3112    :8:1تراق  بماجت اهًد  الدأسيس / المرقم  

الصػًدر  مػف  3112 ػ  الثًلػث مػف  ػًااف اااؿ /  :4/2:1/:المصرؼ تل  إجًز  ممًرسػ  الصػًر   المرقمػ  
 الباؾ المر ز  العراق  . 

  -و توارٌخها :المال المدفوع  رأسالتطورات الحاصلة على  -1
اادسػًع  بهدؼ دتـ اسقدصًد الاطا  مف  الؿ ممًرس  المصػرؼ اااػطد  اسدجًب  للدطارا  اسقدصًدي       

قًتػػد  المدعػػًملًف مػػع المصػػرؼ ادلبيػػ  امديًجػػًدهـ المًليػػ  الممليػػ  اال ًرجيػػ  ازيػػًد  قدردػػ  الداً سػػي   ػػ  السػػاؽ 
دًاػػػًر تراقػػػ   ا مسػػػمًئ  ملًػػػاف  مئدػػػًف ااثاػػػًف مليػػػًرليصػػػبح مػػػًؿ المصػػػرؼ  رأسـ زيػػػًد  دػػػ المػػػًل  العراقػػػ    ػػػد

 بًلدااريج المبًا  أداً  .
 

 .3115مليًر دًاًر    ابًل / 3المًؿ ليصبح  رأس% مف 211ال  باسب  الزيًد  اا -أ
 .3115مليًر دًاًر    أًلاؿ/ 21المًؿ ليصبح  رأس% مف 511الزيًد  الثًاي  باسب   -ب

 .3116مليًر دًاًر    داريف الثًا / 31المًؿ ليصبح  رأس% مف 211الزيًد  الثًلث  باسب   -خ

 .3118مليًر دًاًر    دماز/ 36المًؿ ليصبح  رأس% مف 36الزيًد  الرابع  باسب   -ز

 . :5/4/311    6324مليًر دًاًر مست  دًت مسجا الار ً   46إل   الزيًد  ال ًمس   -ض

 . :9/8/311    292:8مليًر دًاًر مست  دًت مسجا الار ً   61إل   لزيًد  السًدس  ا -غ

 . 39/9/3122    32342مسجا الار ً   دًت مليًر دًاًر مست 86إل   لزيًد  السًبع  ا -ؾ

 . 22/7/3123    24128مليًر دًاًر مست  دًت مسجا الار ً   211الزيًد  الثًما  إل   -ق

 . 8/22/3123    342191 دًت مسجا الار ً  مليًر دًاًر مست  313الزيًد  الدًسع  إل   -ل
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 .8/2/3126    516مليًر مست  دًت مسجا الار ً   363,611الزيًد  العًار  إل   -ن
 

 -أهداف المصرف الرئٌسٌة والخطط المستمبلٌة :-1
اسسػػراع بدعبئػػ  الجهػػاد لمسػػح اثػػًر امػػداث العمليػػً  العسػػ ري  الدػػ  دعر ػػ  لهػػً  ػػراع المصػػرؼ يع بهػػً دعبئػػ  

لمػػد را  الاطايػػ  اغًرهػػً لداظياهػػً  ػػ  المجػػًس  اسسػػدثمًري  الم دلاػػ  ت االمسػػًهم  العًليػػ   ػػ  دعزيػػز مسػػًر  ا
 الدامي  اسقدصًدي     بلداً ابمً ًدااق مع السيًس  العًم  للدال  ابمً يم ق اهداؼ المصرؼ بًلدطار االاما .

 عدد وموالع فروع المصرف :  -4

 -: ًل   مًا م ًدت دا ا ال طر  4 رتًح ا  25للمصرؼ        
 

 المالمظً  العاػػػػػػػػػااف الممً ظ  اسػػػػػػػـ الارع  
 مغلق مؤق  ماصا / السًما اايسر / الدر زلي  / اًرع المر ز اًااى  الرئيس  2
 مغلق مؤق  ماصا / ماصا الجدًد  اًااى  السالـ 3
 مغلق مؤق  الارط ماصا / م   اًااى  ااادلس 4
 مغلق مؤق  ماصا / الداداف اًااى  الدااس  5
  بغداد / اًرع الا ًؿ قرت ال صر اابيض بغداد بغداد 7

 مغلق مؤق  ممً ظ  اًااى / ق ًء الممدااي  اًااى  الممدااي  8
  ار ًا / اًرع ااس ًف م ًبا مدي   براس   ار ًا ار ًا 9

  سليمًاي  / اًرع السًلـ / قرت مصرؼ الامًؿ السليمًاي  السليمًاي  :
 مغلق مؤق  دضري  / الاًرع الرئيس  / طريق بغداد دضري  دضري  21

  دهاؾ / بارص  / م ًبا بلدي  دهاؾ دهاؾ دهاؾ 22
 مغلق مؤق  ممً ظ  اًااى / ق ًء دلضًر / مجًار مر ز ارط  دلضًر اًااى  دلضًر 23
 مغلق مؤق  اًااى / اًمي  برطل / الاًرع الرئيس ممً ظ   اًااى  الجًمع  24
   ر اؾ / اًرع بغداد مجًار بلدي   ر اؾ  ر اؾ  ر اؾ 25
 مغلق مؤق  اًااى/الار   العًم  لصاًت  ااداي  االمسدلزمً  الطبي  اًااى  م دت ااداي  26
 مغلق مؤق  اًااى / مجًار مسداصر الصدري  اًااى  م دت الجاازا  27

 مغلق مؤق  اًااى / م ر  ادؽ اًااى الدال  / غًبً  الماصا اًااى  م دت  ادؽ اًااى الدال  28
 

 -االضرار المادٌة التً تعرضت لها فروع ومكاتب المصرف : -5

دعرض المصرؼ ال  ا رار مًدي   بًر  الاس قا  امدًا  قًتدد  المًدي  ساهًر المصرؼ لعد  اسػبًت اهمهػً هػا 
باػ ا  بًػر ا ػً    ً ػراع ممً ظػ  اًاػاى ا ػرع دضريػ  ااػًطهً المصػر   ااا اػًض اًرادادهػ جميػعتدـ ممًرس  

لهً المصرؼ مف قبا ز ًئا  االبيًاً  الدًلي  دا ح مبًلي اس رار الدػ   دعرضال   ثر  السمابً  الا دي  الد  
ر المسلم   اف أف هذ  دعر   لهً ماجادا  المصرؼ بأاااتهً إ ً   ال  اسرصد  الممجاز  مف قبا العاًص

 الاراع  مف رقع  العمليً  العس ري  .
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 -: والدمار التي اصابت الفروع التالية/ الجدول التالي يوضح كمفة االضرار أ

 دًاًر العراق (ل المبًلي بً 
 

 

 ت

 

 اســـــــم الفرع

 

 اثاث واجهزة )بالدينار(
اضرار ودمار االبنية 

 )بالدينار(

 

 المجموع
 3,117,111,111 3,111,111,111 117,111,111 تكريت 1
 1,175,111,111 1,111,111,111 75,111,111 الحمدانية 2 

 2,144,111,111 2,111,111,111 44,111,111 برطمة 3
 2,135,111,111 2,111,111,111 35,111,111 تمكيف 4
 3,111,111,111 3,111,111,111 111,111,111 السالم / الموصل 5
 1,961,111,111 1,911,111,111 61,111,111 الدواسة / الموصل 6
 311,111,111 211,111,111 111,111,111 اضرار متفرقة بالفروع 7

 13,621,111,111 13,111,111,111 521,111,111 المجموع
 

 -ت/ اهاًؾ ارصد  ممجاز  دمهًداح لمصًدردهً ا مً ما ح    الجداؿ أداً  :
 

 المبمغ بالدوالر المبمغ بالدينار اســـــــم الفرع
 -------------- 815,122,351 رئيسي ، اندلس ، سالم ، باب الطوب ، )جمعيات(

 361,483 1,597,781 دواسة ، تمكيف ، )منظمات التضامن(
 ------------- 9,874,489 دواسة / رئيسي )افراد(

 361,483 826,494,619 المجموع
 

ج/ البيًاً  المًلي  الدًلي  دا ح إجمًل  المبًلي الا دي  الد  دـ مصًدردهً بسبت اامداث العس ري  لممً ظد  
 -اًااى اصالح الدًف :

 

 المبمغ بالدوالر المبمغ بالدينار اســـــــم الفرع
 318,791 531,641,755 تكريت

 218,366 413,996,217 الحمدانية
 68,123 215,821,792 برطمة

 435,768 1,115,979,613 )رئيسي ، اندلس ، سالم ، باب الطوب ، الدواسة(
 1,131,147 2,267,437,367 المجموع
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 -مراسمو المصرف في الخارج :   -6
 -:البااؾ المراسل  لمصرؼ الماصا للدامي  ااسسدثمًر  يمً ًل 

 العنـــــــوان أســــــــــــــــم المصرف التسمسل
 األردن -عمان بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل 1
 سوريا –دمشق  البنك الدولي السوري  2
 ألمانيا –فرانكفورت  كوميرز بنك 3
 البحرين –المنامة  بنك اليوباف 4
 لبنان –بيروت  فرانس بنك 5
 تركيا –اسطنبول  اك بنك 6
 اإلمارات –ابوظبي  بنك المشرق  7
 اإلمارات –ابوظبي  بنك أبو ظبي الوطني 8
 األردن –عمان  بنك االتحاد 9
 اإلمارات –دبي  مصرف النور اإلسالمي 11

 

 البٌانات التفصٌلٌة . -ثانٌاً :
 -: نتٌجة النشاط -3

اأف هذا اسا اًض الضبًػر  دًاًر (443,215,778  ًم داره  سًر  3126م ق المصرؼ  الؿ السا  
اسمداث الد  مر  بهً ممً ظ  اًااى ا صالح الدًف مًػث س زالػ  دسػع   ػراع مػف  ػراع  ال  المبًلي يعاد   

 المصرؼ دم  سيطر  المجًميع اسرهًبي  .

 -االحتٌاطٌات : -1

 -( دًاًر ا مً ًل  :49:,21,218,798  42/23/3126بلغ  ارصد  اسمديًطيً   مً    
 المبًلي  بًلدًاًر العراق (

 المبمـــــــغ اســــــــم الحساب
 6,377,159,676 القانونياالحتياطي 

 1,328,998,214 احتياطيات متنوعة
 2,411,631,148 الفائض المتراكم )ارباح غير موزعة(

 11,117,687,938 المجمـــــــوع
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 التخصٌصات . -1

 -: 42/23/3126 يمً ًل  ارصد  الد صيصً   مً    
 المبًلي  بًلدًاًر العراق (

 المبمـــــــــغ اســــم الحساب
 15,621,412,181 مخصص الديون المشكوك في تحصيمها
 1,561,134,115 مخصص هبوط قيمة االستثمارات المالية

 7,177,543,824 مخصص الضريبة
 4,117,198,116 مخصص اندثارات موجودات

 28,366,178,126 المجمــــــــوع
 

  -حموق المساهمٌن :  -4
( دًاػػًر االمدمثػػا بػػرأس 49:,373,718,798بلػػي اجمػػًل  م ػػاؽ المسػػًهمًف  ػػ  اهًيػػ  السػػا  السػػًب        

  -: أداً  ما ح المًؿ ااسمديًطيً  لي اف مجماع م اؽ المسًهمًف اداًصًل     اهًي  السا  المًلي   مً
 المبًلي  بًلدًاًر العراق (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبمـــــغ اســــم الحساب
 252,511,111,111 رأسمال المصرف

 6,377,159,676 القانونياالحتياطي 
 1,162,984,787 احتياطي التوسعات
 2,411,631,148 الفائض المتراكم
 166,113,427 احتياطات اخرى 

 262,617,687,938 مجموع حقوق المساهمين
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 . رئٌس وأعضاء مجلس االدارة والمدٌر المفوض -: ثالثاً 
أداً  اسمًء السًد  رئيس اأت ًء مجلس إدار  المصرؼ االمدًر المااض ام دار مسًهمدهـ    رأسػمًؿ  -2

  -المصرؼ  مً    اهًي  السا  المًلي  :
 

 عدد االسهم المنصب األســـــــم 
 22612511111 رئيس مجمس االدارة قصي يحيى قاسم اليعقوبي
 584231998 االدارةنائب رئيس مجمس  وميض عبد الجبار حامد

 541882785 عضو / المدير المفوض عبد الرحمن دمحم بشير العطار
 3341675145 عضو عمي حسين دمحم النجماوي 
 29325113 عضو شكيب عبد الباقي الصراف

 2134419821 عضو حسن ابراهيم احمد
 9375111111 عضو مصرف الرشيد

 

 % مف رأس مًؿ المصرؼ6أضثر مف أداً  اسمًء بعض المسًهمًف ممف يملضاف  -3

 

  المساهم أســـــــم

 

 عدد االسهم
نسبة المساهمة الى 

 راس المال
 1,19 22612511111 قصي يحيى قاسم اليعقوبي

 1,19 22561967685 كريم يوسف تيمو ميرزا
 1,19 22511111111 محمود جاسم زبون 
 1,19 22511111111 دمحم قاسم النادوسي
 1,17 18437511111 عمي فالح كاظم

 1,16 16111111111 مهدي حيدر شفي الزيرج
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 -الدعاوى : -1

 -الدعاوى الممامة من لبل المصرف :

ً رقم الدعوة والمبلغ والمراحل ا( اهم الدع1لجدول رقم )يوضح ا وى المقامة من قبل المصرف موضحا

 والمالحظات .

القضايا المقامة من قبل  ت
 المصرف

رقم 
 الدعوى 

 
 المبمغ

 
 المراحل

 
 المالحظات

قًد المرا عً      مليًر 78 -- دمحم قًسـ الاداا  اار ًئ  1
 مم م  بداء  الضراد 

الما ا/الممًم  دمحم 
 تداًف البلداا  

قًد المرا عً      مليًر : 25:9 زرار سعد  اممد 2
 مم م  بداء  ار ًا

الما ا/ الممًم  ابأ 
 صبًح جبًر

 ااس  ااس  ااس  25:9 سعد  اممد زرار 3
 ااس  ااس  ااس  ::25 زرار سعد  اممد 4
 ااس  ااس  ااس  3212 زرار سعد  اممد 5
قًد الدم ًق    مم م   ااس  -- زرار سعد  اممد 6

 دم ًق ار ًا
 ااس 

قًد الدم ًق    مم م    -- رتد  ًرس  ً ا 7
 دم ًق ار ًا

 ااس 

 ااس  ااس  ااس  -- بسم  سًهر داؤد 8
قًد الدم ًق    مم م    رع بغداد -- استدداء تل  المصرؼ 9

 دم ًق الضراد 
 ااس 

 ااس  دائر  دااًذ ار ًا  511مليًر ا  دااًذ ار   المًدر 11
رد الدتا  مم م  بداء   مليًر -- قًسـ تلااف سلمًف 11

 الضراد 
الما ا / الممًم  مثا  

 الجبار  
 
 -: 1132إزائها خالل عام / ةأنفمها المصرف لألؼراض المؤشرالمبالػ التالٌة  -4

 المبًلي  بًلدًاًر العراق (

 
 

 

 
 

 لغــــاملب اســــم احلساب
 2,296,411 الـــــدعاية واإلعالن

 5,193,511 الضــــــــــيافة
 67,615,397 ــفر وااليفاداتـالســ
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 -النشاط المصرفً : -رابعاً:
 اصالح الدًف أ/ اظراح للظراؼ الد  مر بهً المصرؼ مف  الؿ استمًؿ المسلم  الجًري      ممً ظ  اًااى   

االظػػراؼ اسقدصػػًدي  الدػػ  مػػر بهػػً البلػػد تمامػػًح   ػػد قػػًـ الز ػػًئف بسػػمت مػػد رادهـ مػػف المصػػرؼ ممػػً ادى الػػ  
با ا  3126  اسدار  دـ زيًددهً    تًـ الضف بم م م ًرا الاا اًض    ارصد  الادائع االجداؿ الدًل  ًا ح 

     ادائع الز ًئف . 3126مًث بدى دمسف  الؿ السا   . 3125اضبر تمً    تًـ 
 الجداؿ  بًاؼ الداًاًر(

 
 

           

 
 

 

 
الماجػاد  لػدى الباػؾ المر ػز  العراق /الماصػا امصػرؼ الرا ػدًف  ػ  الماػًطق السػً ا  ا ػً   الػ  اف ارصػدداً 

ارصػدداً  مػف الد  لـ ادم ف مف سمبهً مًث قماً بماًدم  الباؾ المر ز  العراق  / بغداد ب صػاى سػمت قسػـ
ر ادسػعمًئ  ( دًاًر   ب   مس  تار ملي97,393,138ً:,26لدى الباؾ المر ز  العراق  / الماصا االبًلغ   

( دًاػػًر ابماجػػت الضاػػا ً  الصػػًدر  تاػػ   اسػػد  اثمػػًااف ملًػػاف امئدػػًف ااثاػػًف اثمػػًااف الػػر اسػػبع  اتاػػراف 
 الضف ر ض طلباً بسمت الرصًد اتال  اا جزء ما  .

   ذلؾ لدًاً ارصد  لدى  راع مصرؼ الرا دًف بًلدًاًر االػداسر االػذ  بػدار  اي ػًح ر ػض دمايػا المبػًلي المػذ ار 
 ال  مسًباً مع الارع الرئيس  لمصرؼ الرا دًف

 دوالر دينار اســـــم الفرع        
 $511 34:,3,267,374 مصرؼ الرا دًف/  رع دضري 

 $961211 2,1:8,111,111 مصرؼ الرا دًف/  رع الممدااي 
 ------ 42,111,111 مصرؼ الرا دًف/  رع دلضًر

 $851511 3.284,263,923 المجمـــــوع
 

 

 

            

 31/12/2115 اســـــــــم الحساب
 ألف دينار

31/12/2114 
 ألف دينار

 46,456,117 61,181,373 الحسابات الجارية الدائنة
 14,158,264 12,265,637 حسابات التوفير

 181,621 233,311 حسابات الودائع الثابتة
 9,313,279 11,171,844 حساب التأمينات

 1,455,448 1,744,814 حسابات ذات طبيعة جارية وحواالت
 71,464,618 86,496,968 المجمــــــــــــوع
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 -التسهٌالت المصرفٌة : -جـ
 -االئتمان النمدي:  -3

 -: 3126ا  3125اداً  جداؿ اسئدمًف الا د  الممااح لسادًف 
 (الداًاًر بًاؼ  الجداؿ

              
 اســــى انذساب

31/12/2115 
 أنف دَُار

31/12/2114 
 أنف دَُار

 21,169:,89 35:,529,:8 الحسابات الجارية والمكشوفة
 88,236,333 :79,728,62 القروض الممنوحة

 21,111 ------- األوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
 157,974,: 9,895,592 التسميفات لقاء رهن وسائل النقل

 94,6:1 969:1 سمف الموظفين 
 195,175,733 156,916,814 مجموع االئتمان النقدي

 
 / بعد طرح التأمٌنات.الئتمان ألتعهديا -1

 (الداًاًر بًاؼ  الجداؿ

         
 اســــى انذساب

31/12/2115 
 أنف دَُار

31/12/2114 
 أنف دَُار

 483,858,:2 :177,53,:2  طًبً  ال مًف
 58,574:,61 58,653,629 استدمًدا 

 71,321,211 66,618,947 مجموع االئتمان ألتعهدي
 

 دٌنار .( 1301137643141الدٌون المتأخرة التسدٌد مبلػ ) -1

ادًج  للدغًًر المسدمر    الظرؼ اسقدصًد  اد  تا  دلضؤ بعض الز ًئف تػف دسػدًد اسئدمػًف المماػاح لهػـ     
اهاًؾ مدًبع  مسدمر  لدمصًا الدًاف أتال  مف الز ًئف المدػأ ريف تػف الدسػدًد تلمػًح بػأف أغلػت اسئدمػًف الا ػد  

 الز ًئف المدلضئًف بدسدًد ذممهـ المًلي  ادًج  للمدًبع . الممااح ها ل ًء رهف ت ًر ا اًا اقد قًـ قسـ مف
ا   اطًر دعزيز قسـ الرقًب  اتملي  الدطار المسدمر     ادائ  ماؿ م ًطر اسئدمًف ادطبًق الالئم  اسراػًدي  
الصًدر  تف الباؾ المر ز  العراق    د دـ ا ذ م صى لدال   امدمًؿ  سًئر اسئدمًف ا لي إجمًل  م صى 

 .3126/ ًااف اساؿ /42( دًاًر  مً    26,732,513,292دًاف الما اؾ    دمصًلهً  ال
 

 -االئتمان ألتعهدي :  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػًف لمصػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الماصػػػػػػػػػػػػػػػػا ااػػػػػػػػػػػػػػػػًل ملمػػػػػػػػػػػػػػػػا  امدمًػػػػػػػػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ اسئدمػػػػػػػػػػػػػػػػًف ألدعهػػػػػػػػػػػػػػػػد       

 - استدمًدا  ا طًبً  ال مًف( ا يمً ًل  أهـ المؤارا  تل  اسئدمًف ألدعهد  :
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 -المستندٌة :االعتمادات    
تدد استدمًدا  المسدادي   ااف ( .3126 لـ ًدم ق أ  ااًل مف  الؿ استدمًدا  المسدادي   الؿ السا      

 ( داسر2585322ااجمًل  مبًلغهً   ا ( اتدمًد7  3126المسدد   الؿ السا  / 
 -السٌولة النمدٌة : -رابعاً 

 باػػ ا اا ػػح ا بًػػر ادًجػػ  للظػػراؼ الدػػ  مػػر  بهػػً ممً ظػػ  اًاػػاى  3125  ػػ  سػػا  اا ا ػػ  السػػًال  الا ديػػ 
مًث اقدـ الز ًئف تل  سمت ادائعهـ مف المصرؼ مًث بلغ  المبًلي المسماب  مف قبا الز ًئف  اصالح الدًف

ث ػػػ  الز ػػػًئف  زيػػػًد  ازداد  اسػػػب  السػػػًال  باػػػ ا اا ػػػح ادًجػػػ  3126ا ػػػ  تػػػًـ  دًاػػػًر 56,884,626:,2:8
ارغػػـ الظػػراؼ المػػذ ار  سزالػػ   راتاػػً  ػػ  اقلػػيـ  اردسػػدًف ابغػػداد  ت 3125تليػػ   ػػ  تػػًـ بمصػػر اً تمػػً هػػا 

دزااؿ ااًطهً ابصار  اتديًديػ  مػع دم ًػق ار ػًح مع الػ  مػف قبػا الاػراع المػذ ار  ااػدرج اداػً   اػر الا ػاد  مػً 
   42/23/3126 . 

 (الداًاًر بًاؼ  الجداؿ

 13/31/1133 اســـــم احلساب        
 ألف دينار

13/31/1132 
 ألف دينار

 29,572,517 52:,95:,25 ا د    الصاداؽ 
 41,928,633 85,559,132 ا د لدى الباؾ المر ز  العراق 
 32:,23,192 26,871,322 أرصد  اسمديًط  ال ًااا 

 26,138,299 22,311,812 المصًرؼ المملي ا د لدى 
 24,447,247 27,228,949 ا د لدى المصًرؼ ال ًرجي 

 29:,3,255 149,:3,29 ص اؾ امااس  قًد الدمصًا
 289,781 ------- ا د لدى الصراؼ اسل 

 11,125,543 312,511,531 اجملمـــــوع
 

 االستثمارات المالٌة خامساً :
 -: 13/31/1132كما فً  األجلاالستثمارات المالٌة لصٌرة أ/ 

لدى المصرؼ مسًهمً   بًر  بًلمصًرؼ المملي  ا ً   ال  بعض الار ً  الدًبع  لل طًع الم دلب ااف 
مًث اا ا   اسعًر اسهـ  اسدثمًراد الظراؼ الد  مر بهً اسقدصًد العراق  قد اثر  با ا ملما  تل  

ى هبال دًاًر ليصبح م ص ملًاف ( 361  م دار  امدست م صىاغلت ال طًتً  ااف المصرؼ قد 
 -: دًاًر 2,671,145,116 اسعًر اسسهـ
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 / دينارالكمفة عدد األسهم اسم الشركة ت
 969:7:1 2318:135 مصرؼ بًبا 1
 635:9:6 635:9:6 الزاراء لالسدثمًر المًل  2
 :953:336 :42264:8 ال ًزر للمااد اسااًئي  3
 6:725847 64839574 ار   اًااى الغذائي  5
 27177:37 5333711 اسلعًت    الماصا ار   مدًا  5
 45483311 :5:1:289 ار   الائًـ لالسدثمًر المًل  6
 45:71378 44217641 المصرؼ الاطا  اسسالم  7
 91781673 34243844 الار   الاطاي  لالثًث المازل  8
 41:843766 87929413 المصرؼ المدمد 9
 3212:1475 5:3:2835 الع ًري المعمار  الع ًري  لالسدثمًرا   11
 2158311 :6:478 ار   المارابً  الغًزي  / بغداد 11
 596:7759 25763367 المصرؼ اسهل  العراق  12
 9739:61 7636483 مصرؼ ال لً  13
 31482498 39632763 مصرؼ اسسدثمًر العراق  14
 49995431 33851111 مصرؼ الارؽ اساسب 15
 728696::34 2699567683 ببس  الامًؿ 16
 56561111 2111111  ادؽ تادًر 17
 8461: 8461:  ادؽ آاار 18
 71111111 71111111 مصرؼ تبر العراؽ 19
 181287: 98386:3 مصرؼ آاار الدال  21
 586:3361 253887861 الار   العراقي  اادًج ادسايق اللماـ 21
 4828779: 6491392 ار   سد الماصا 22
 :9557293 :9557293 ار   الصاًتً  الضيميًئي  23

 3711274917 12761664512 المجمــــــوع
 
 -: رات المالٌة طوٌلة االجلاالستثما/ ب

سًهـ المصرؼ    دأسيس ار ً  أ رى  ار   الضاًس  المصر ي  ت ار   الماًريع الصغًر    ذلؾ
االمداسط  ت ار   المصًرؼ العراقي  ت ار   أمااؿ ل دمً  الصًر   اسلضدرااي ( اقد بلغ  المسًهمً  

 -: ( دًاًر    اهًي  السا   مً ًل 4,298,666,778بهذ  الار ً   
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المساهمة مبمغ  اسم الشركة ت
 )بالدينار(

االيرادات المتحققة خالل 
 السنة

 671,823,111 ار   الضاًس  المصر ي  2

ال يوجد ارباح خالل 
 2115السنة 

 9:7,954,778 ار   الماًريع الصغًر  االمداسط  4
 211,111,111 ار   المصًرؼ العراقي  4
 41,111,111 ار   أمااؿ ل دمً  الصًر   اسلضدرااي   5
 411,111,111 ار   ممريف سادًج الطًباؽ الاا  6
 411,111,111 ار   الز رؼ للابًبيؾ االم ًطع البالسدي ي   7
 2,111,111,111 ار   اـ الر يعًف للاسًط     بيع ااراء اسسهـ 8

 3,187,555,667 المجموع
 

 -السٌاسة المحاسبٌة : -سادساً 
المامد للمصًرؼ اار ً  الدأمًف امست داجًهً  الباؾ المر ز  العراقػ  يعدمد المصرؼ الاظًـ الممًسب     

اقػد دػـ معًلجػ  المسػًبً  المدًاػ  االدائاػ   سًدـ اتدمًد المعػًًًر الداليػ   ػ  اتػداد البيًاػً  المًليػ  للسػا  الالم ػ 
طاػًء الاا ػً  المدبًدل  بًف الاراع بأجراء الم ًصػ   يمػً بًاهػً ادػـ ام دسػًت اساػدثًر تلػ  أسػًس ال سػب الثًبػ  ااا

% . تلػػ  جميػػع الماجػػادا  تػػدا المبػػًا    ػػد دػػـ امدسػػًت اساػػدثًر للباًيػػ  31اسًراديػػ  المؤجلػػ  بًلاسػػت الم ػػدر  
% . ادػػػـ معًلجػػػ  ااًػػػرادا  االمصػػػرا ً  ا  ػػػًح لمبػػػدأ اسسػػػدم ًؽ  مػػػً ادػػػـ دسػػػجًا قيمػػػ  المعػػػًمال  بًلعملػػػ  6

 المصػػرا ً  اااًػػرادا ( بمػػً يعًدلهػػً بًلػػدًاًر العراقػػ  بأسػػعًر الصػػرؼ الممليػػ  بدػػًريج دااًػػذ المعًملػػ   ااجابيػػ 
ا ػػ  دػػًريج المًزاايػػػ  دػػـ دمايػػػا الماجػػادا  االمطلابػػػً  بًلعملػػ  ااجابيػػ  إلػػػ  الػػدًاًر العراقػػػ  ابسػػعر الصػػػرؼ 

 دًاًر للداسر الاامد . 22:1المعلف مف الباؾ المر ز  البًلي 
 

 -ل األموال وتموٌل اإلرهاب :ؼس -سابعاً 
ادعليمً  الباؾ المر ز   3118لسا   5:( مف قًااف المصًرؼ رقـ 58( مف المًد   2اسداًداح إل  الا ر         

ا رهًت مف  الؿ امد  اابالغ تػف غسػا اامااؿ ادمايا ااالمصرؼ  ً   ااجراءا  لماع غس العراق  ت اد ذ
 ف أسس  لد اـ بمدًبع  دااًذ دعليمً  الباؾ المر ز  بهذا ال صاى.اامااؿ الد  سبق اا

إف دمريػر اامػػااؿ ذا  المصػًدر غًػػر الاظياػػ  لجعلهػً أمػػااؿ اظياػ  س ً ػػدـ المجدمػػع ا اػًء مصػػدرهً الم ي ػػ   
جراميػػ  لدبػػدا أمػػااؿ اػػرتي  لػػذا قػػرر المصػػرؼ ا داجيػػ  مػػف الباػػؾ   ااهػػً اًدجػػ  تػػف ااػػًطً  غًػػر ماػػرات  ااا

 3115( لسػا  4:ا اامػااؿ رقػـ   ػًااف م ً مػ  غسػل دااًػذاح اامػااؿ  از  العراق  إااًء امد  م ً مػ  غسػر الم
ا اامػػػااؿ. اد ػػػـا هػػػذ  الامػػػد  بدػػػدريت اابػػالغ تػػػف غسػػػ لضػػػ  دضػػػاف امػػػد  3123االدػػ  غًػػػر اسػػػمهً  ػػػ  العػػػًـ 
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الباػػؾ المر ػػز  العراقػػ  مػػف  المػػاظاًف العػػًملًف تلػػ  مدًبعػػ  هػػذ  اسمػػااؿ ادمػػدًث ادطبًػػق  ػػا مػػً يصػػدر تػػف
 دعليمً  بهذا ال صاى .

ت بمً ي اا الماً  تل  سري  المعًمال  الد  درد إلًهً مف  ً    راع دعما هذ  الامد  با ا جًد اداؤ 
المصرؼ بعد داظيمهً بإتداد د ًرير اصر اهري  بهً درسا إل  الباؾ المر ز  العراق  / امد  اابالغ تف 

 ًهً البيًاً  المطلاب     الدعليمً  ااااامر الصًدر  مف الباؾ اتال  ا ق مبدأ غسا اامااؿ ًا ح  
  اترؼ تمًلؾ اتما تمًلؾ( . 

ااذ المصرؼ دعليمً  الباؾ المر ز  ماذ بداي  اصدار هذا اسمر بدأسيس امد  د اـ بهذ  العمليً  مف  الؿ 
المر ز  العراق  بهذا ال صاى مف  الؿ اقًم  دارا  أا الدااصا ادااًذ  ً   الدعليمً  الد  يصدرهً الباؾ 

اداا  لماظا  المصرؼ اماظا  الامد  اا دعميـ الدعليمً  الصًدر  مف الباؾ اتال  تل   ً   الاراع العًمل  
( االد  د ـ CD   مصر اً ادسع  الامد  ال  اسلدزاـ بأرسًؿ الضاا ً  الاصر اهري  تل  ا ا قرى  

المصر ي  مف سمت ااًداع اصرؼ ص اؾ ا طًبً   مًف ااتدمًدا  مسدادي  ا ً   ال   ً   العمليً  
اددًبع الامد  أ  المااس  ال ًرجي  االدا لي   الاسدرف ًااًف االسايا ( ال  الباؾ المر ز  العراق  . 

غسا اسمااؿ اصدارا  اا دعليمً  د ى غسا اسمااؿ مف الباؾ المر ز  العراق  . ادـ سمت قًااا  م ً م  
هذا ال ًااف  ادعميم  تل   ً   الاراع اداظيـ دار   ارح م ًمًف 3126( لسا  :4ادمايا اسرهًت رقـ  

ايسع  المصرؼ ال  دطبًق دعليمً  الباؾ المر ز  العراق  ت مف  الؿ ا ع سدرادًجي  اطاي   ااسلدزاـ ب  .
 ا  م دت اسبالغ تف غسا اسمااؿ ادمايا لم ً م  غسا اسمااؿ ادمايا اسرهًت . ايدتـ المصرؼ اي

 اسرهًت مف  الؿ دسهًا دطبًق المدطلبً  اال اابب الاارد     ال ًااف .
 

 ً  -التدرٌب والتطوٌر : -ثامنا
دعدبػػر ال ًتػػد  الباػػري  للمصػػرؼ را عػػ  رئيسػػي  مػػف راا ػػع تمليػػ  اجػػًح المصػػرؼ اد دمػػ  المسػػدمر. ياػػ ا     

 ػػػ  الدطػػػاير االدمػػػدًث ادااًػػػذ ال طػػػب االبػػػرام  اد ػػػديـ ال ػػػدمً  المصػػػر ي   العػػػًملًف  ػػػ  المصػػػرؼ اثػػػر مهػػػـ
.  ا هذا جعا المصرؼ ًال  أهمي  اسدثاًئي  لماارد  الباري  اتاًي   ًصػ  بهػذا الم ػاف اقػد ااصػا  ادمسًاهً

المصػػرؼ دعزيػػز قًتددػػ  الباػػري  ازيػػًد   اًءدهػػً تػػف طريػػق اسػػد طًت الضاػػًءا  ادطػػاير ال بػػرا  لدم ًػػاهـ مػػف 
ـ العدًػد مػف الػدارا  الددريبيػ   دمػ  الز ػًئف بدرجػ  تًليػ  مػف الدقػ  ااسمدػراؼ. لػذلؾ يسػع  المصػرؼ الػ  داظػي

ارا  اقػػػ  ارابطػػػ  المصػػػًرؼ العراقيػػػ  مػػػف دمػػػف  ػػػالؿ ااػػػراضهـ  ػػػ   ػػػا مًي يمػػػ  الباػػػؾ المر ػػػز  العر  للمادسػػػبًف
دارا  الددريبيػػ   ػػًرج العػػراؽ. الػػدهـ اداميػػ  قًبليػػًدهـ بًا ػػً   إلػػ  اممً ػػرا  الغػػرض مػػف ذلػػؾ دطػػاير  اػػًء

 -اًرؾ  ًهً دا ا ا ًرج العراؽ:اأداً  الدارا  الد  اظمهً المصرؼ ا 
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 عدد املشاركني عدد الدورات نوع الدورات
 51 21 دارا  المًسب  اسلضدرااي 

 23 9 ا اامااؿدارا  اابالغ تف غس
 36 21 دارا   ًص  بًلمعلامً  المصر ي 

 21 9 دارا   ًص  باظًـ السايا 
 23 5 دارا   ًص  بًلاسدرف ًااًف

 ACH 5 9دارا   ًص  باظًـ 
 3 2 دارا   ًرج ال طر

 311 23 اجملمـــــــوع
 

 -: النظام المصرفً : تاسعاً 
 ً ػػ   ػػراع المصػػرؼ ابعػػد دهًئػػ  اظػػـ  لػػدى( I.C.B.Sبعػػد دطبًػػق العمػػا تلػػ  الاظػػًـ المصػػر   المػػدًث        

المعلامػػً  ااسدصػػًس  مػػف مًسػػبً  اأجهػػز  ادصػػًس  ااػػب ً  دااًػػذ الاظػػًـ ب ً ػػ  مراملػػ ت ا ػػ  اهًيػػ  العػػًـ 
 ( دسػػػػػػػػػم  IBMدػػػػػػػػػـ الدعًقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػر   اااادػػػػػػػػػؾ اللباًايػػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػراء مًسػػػػػػػػػبً   دميػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػاع   3124

 Flex system المعلامػً  ا ػذلؾ  ػ  اسدصػًس  مًػث دػـ اػػراء ( اهػ  ذا  سػرت  تًليػ   ػ  معًلجػ  ا ػزف
(  مً اف هذ  المسًبً  مدصل  مع بع هً الػبعض مػف  ػالؿ الضًبػا SSAاداا   زف مدطار  معهً اه  ااع  

ال ائ      ًبًا  اامد  اه  ا ر مًداصا اليػ  العمػا المػدًث  ػ  د ايػ  المًسػبً  مًػث سػد دـ هػذ  المًسػب  
 مً دـ تما ماقع ثػًا  للسػًر را   ػ  ار ًػا لي ػاف  رؼ    العمليً  المصر ي  . دم  سريع  جداح لز ًئف المص

 الماصا . –امديًل للسًر را  الماجاد     اسدار  العًم  

 -خدمات الصٌرفة االلكترونٌة : -عاشراً 

مػًها  دمًايًح مع ااداًر الدضاالاجيً    مجػًؿ العمػا المصػر   امرصػًح مػف ادار  المصػرؼ تلػ  د ػديـ  ػا     
( مػف  ػمف المصػًرؼ واالسـتثمار مصرف الموصل لمتنميـةدراا  يعدبػر  جدًد    مجًؿ العما المصر   اسلض

العراقيػ  المد دمػػ   ػػ  هػذا الم ػػمًر مرصػػًح ماػً تلػػ  د ػػديـ ال ػدمً  اس  ػػا للسػػاؽ العراقيػ  المصػػر ي  اا ػػً  ح 
تػدد مػف  بأصػدارال  العما الجًد مف اجا د ديـ  دم  للز ػًئف باػ ا اسػرع اآمػف ااسػها . مًػث قػًـ المصػرؼ 

ًق  ايعما المصرؼ مًليػًح تلػ  بػذؿ الجهػاد مػف اجػا د ػديـ ( بط3111بطًقً  المًسدر  ًرد االد  بلي تددهً  
( الد  دم ف الز ًئف مف الدساؽ مف  ػالؿ E-Cardااااع مدطار  ا رى مف البطًقً   دم  للز ًئف. مثا بطًق   

( هػذا الاػاع يم ػف ز ػًئف المصػرؼ مػف د ػع  ػاادًر Cridet - Cardاسادراً  بمري  اامًف اضبر . االااع الثػًا   
 اسادراً  ادسدًد مبًلغهً با ا سمق.  الؿ ( االاراء مفPOSساؽ تبر ا ًل الػ  االد
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امػػػف  ػػػمف ال ػػػدمً    ػػػا هػػػذ  ال ػػػدمً  دمثػػػا ظهػػػار المصػػػرؼ  ػػػ  مجػػػًؿ د ػػػديـ ال دمػػػ  اس  ػػػا للز ػػػاف .
( مًػث اصػا المصػرؼ اسف الػ  E - bankingاسلضدراايػ  المدًثػ  الدػ  يعمػا المصػرؼ تلػ  د ػديمهً  دمػ   

باػ ا امػف  م ف الز ػاف مػف اسسػدعالـ تػف رصػًد اما الاهًئيػ  مػف دطبًػق هػذا الماػراع الػذ  مػف  اللػ  ًػدالمر 
 مف اًامً ي اف . ااادراً تف طريق 

 

  -: المال رأسكفاٌة  :إحدى عشر
%. مسػػت اسازاف الدرجيميػػ  لم ػػًطر باػػاد 231ت  42/23/3126بلغػػ  اسػػب   اًيػػ  رأس المػػًؿ  مػػً  ػػ       

مًث أف دعليمً  الباؾ المر ز  العراق  اتدبر  المػد ااداػ  المطلػات للاسػب  هػ  دا ا ا ًرج المًزااي  العًم  
 %(.23ه    3115لسا   5:%( ابماجت قًااف المصًرؼ رقـ 26 

  -لمٌزانٌة :االحداث المهمة خالل السنة واالحداث الالحمة لتارٌخ ا -اثنى عشر :
 رتػػػ   يمػػػً تػػػدا  3125إف جميػػػع  ػػػراع المصػػػرؼ  ػػػ  ممً ظػػػ  اًاػػػاى مغل ػػػ  لسػػػبت أمػػػداث مزيػػػراف /  -2

 .ااسادلس( مًث ا دصر ااًطهـ تل  دلبي  طلبً  الز ًئف بسمت أرصددهـ   الرئيس 
اظػػراح لداقػػر ااػػًل أغلػػت  ػػراع الممً ظػػ    ػػد قػػدـ العدًػػد مػػف مػػاظا  المصػػرؼ اسػػد ًسدهـ مػػف العمػػا  -3

 ( راادت اهري   ًمل  .7م ًبا صرؼ  
بزيًد  رأسمًل  مف  الؿ رسػمل  الاػًئض المدػراضـ للسػادًف  المصرؼاسدضمل  إجراءا  دعدًا ت د ار    -4

(  مسػػػًف مليػػػًر ا مسػػػمًئ  ملًػػػاف سػػػهـ قيمػػػ  السػػػهـ 61 611 111 111( بمبلػػػي  3124ت  3123 
ًف ااثاًف ا مساف مليػًر ا مسػمًئ  ( مئد363 611 111 111دًاًر اامد ليصبح رأسمًؿ المصرؼ  

 .3126ااف الثًا  / / 8ً    316ملًاف دًاًر ا مً جًء ب دًت دائر  دسجًا الار ً  العدد / 
 اسمػداث العسػ ري  اسدار  العًم  االارع الرئيس     مدًا  الماصا الػ  قصػر جػراء دعرض المصرؼ  -5

 دًاًر. (سد  مليًرم   بًلماجادا  بمداد  اقدر  اس رار الد  ل 6/3127/ 3 بدًريج    الممً ظ  
لباػػؾ مصػػل  ماا  ػػ  الباػػؾ المر ػػز  تلػػ  ا ػػا م ػػر اسدار  العًمػػ  مػػف بغػػداد الػػ  ار ًػػا امسػػت  دػػًت ا -6

 . 3127/  7/  2 بدًريج  8822/  4/   :المر ز  العراق  المرقـ  
الدػ  الا ػر  اسالػ  ا  38/5/3126قرار مجلس اسدار  المد ذ    الجلس  الثًلثػ  االمؤر ػ   ػ  باًءاح تل   -7

 ًر الماػاض ات ػاي  مجلػس اسدار مف ماصػت المػدد الػرممف دمحم باػًر( تبدـ  ًهً قباؿ اسػد ًل  السػًد
مػػدًراح  تلػػ  دعًًاػػ  مصػػل  ماا  ػػ  الباػػؾ المر ػػز  العراقػػ ا الػػرزاؽ اممػػد( ادػػـ دراػػيح السػػًد  صػػًلح تبػػد 

 .3127/ 2/ 29    :8:/ 4/ :المرقـ   دًبهـبماجت  ماا ًح للمصرؼ
ا ػػ  ال دػػػًـ أاجػػ  بًسػػػم  اايًبػػ  تػػػف زمالئػػػ  أت ػػًء مجلػػػس اادار   ػػًلى الاػػػ ر للمسػػػًهمًف        

االز ًئف الضراـ  تل  دتمهػـ امسػًاددهـ ا ً ػ  العػًملًف  ػ  المصػرؼ تلػ  جهػادهـ الماػهاد  مػف اجػا 
 مصًرؼ المملي . اسدمرار مسًر  الد دـ االاهاض ادباء المصرؼ المراضز المد دم  بًف ال

                                                                                  رئيس مجلس اإلدارة      ديرــــــقتمع ال...                         
 قصي يحيى قاسم
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 1132تمرٌر لجنة مراجعة الحسابات لعام 
 

 الموصل للتنمٌة واالستثمار المحترمٌن ...السادة أعضاء الهٌئة العامة لمصرف 
 السادة الحضور المحترمٌن

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

إنّجلنةّمراجعةّاحلِاباتّتًمنىّلكل ّمِلاهماّادلفلراّوالل واتّاحلسلة ّدلنةّملمهلاّا مل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الل 4002ّّّ(ّلِنة42ّا اّ قمّ)(ّم ّقانةنّادلف42والًطة ّواخلريّلعراقناّالعزوزّ،ّوادًنادًاّإىلّادلادةّ)

هاّإىلّاهلوىةّالعامةّ،ّنلةدّأنّنليلّلكلمّأنّاللٍنلةّّّّّئألزمتّجلنةّمراجعةّاحلِاباتّبًقدومّتقرورّع ّأدا

(42ّم ّقانةنّادلفا اّ قمّ)42ّللمهامّادلكلفةّبهاّوادًنادًاّإىلّأحكامّادلادةًّّاقدّأْزتّأعماهلاّوفق

ّ-،ّوكماّميلّأدناهّ:4002ّلِنةّ

مّالرقابللةّوالًللدقوأّوت كللدتّملل ّأنّا جللرا اتّةّالًقللا ورّادلقدمللةّإلوهللاّملل ّقِللتابعللتّاللٍنلل -1

 .ادلطلةبةداتّوا دالوبّاحملاديوةّالِا وةّكانتّدلومةّوالًزامّكافةّا قِامّالعاملةّبالِوا

ا رلل عّعلللىّكافللةّادل حيتللاتّاللل ّتسللمنًهاّتقللا ورّالرقابللةّوالًللدقوأّومًابعللةّا جللرا اتّّّّّّ -2

 ًُ ةّم ّقي ّا قِامّادلعنوةّللعم ّمبةجيهاّاضافًةّإىلّتقا ورّمراقبّاالمًٌالّ.ادل

الًَقأّمل ّالًلزامّادلفلراّالعلالاّبًطيولأّال ئَلةّا  ذلادوةّالفلاد ةّعل ّالينل ّادلركلزيّّّّّّّّّّّّ -3

ِلو ّا ملةالّ قلمّّّّالعراقاّوالسةابطّادلًعلقةّبالنشاطّاالئًماناّوالًعلوملاتّاخلاةلةّبقلانةنّ ّّّ

 4002ّ(ّلِنة49ّ)

(ّواالدلًفادةّالقفلةىّمل ّتلاالتّالنيتلامICBSّّّّّّمًابعةّا دا ّالفينّللنيتامّادلفلر ّالشلام ّ)ّّ -4

(ّوبطاقللاتّالِللَبّالنقللديATMّّّلألعمللالّادلفللرفوةّوتنةعهللاّمٌلل ّأجهللزةّالفللرااّا لللاّ)ّّّّّ

 وادًُدامّأحدثّالًقنواتّادلمكنةّلًطةورّعم ّوأدا ّأقِامّادلفراّ.

وال ي4002ّّمتتّمراجعةّتقرورّمراقبّاحلِاباتّاخلا جاّحةلّاليواناتّادلالوةّادلعدةّلِنةّ -5

والدولولةّوفقلًاّّّّاحمللولّةأكدّفوهّد مةّكافةّا جرا اتّوادلًِندةّإىلّقةاعدّومعاوريّاحملادليةّّ

(ّ)ادلعدل0441ّ(ّلِنة40ّ)وقانةنّالشركاتّ قم4002ّّ(ّلِنة42ّ حكامّقانةناّادلفا اّ قمّ)

  وتةةاّاللٍنةّبادلةافقةّعلوهاّ.وتعلوماتّالين ّادلركزيّ

تابعتّاللٍنةّالًقا ورّادلردلةّإىلّالين ّادلركزيّالعراقلاّوالًقلا ورّادلردللةّمل ّقيل ّمفًشلاّّّّّّّ -6

وةّادل حيتاتّادلًعلقةّبهلاِّّة،ّوا جرا اتّادلًُ ةّبفددهاّوتّالين ّادلركزيّإىلّادلفرا

 مةّبه اّالش نّوادلًعلقةّبًطةورّوِٓلّا دا ّادلفر ّ.واالدًفادةّم ّادلقرتحاتّادلقد
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 اجعتّاللٍنةّمجوعّالعقةدّادلربمةّبلّادلفراّواجلهاتّا خرىّوت كدّهلاّب نّلوسّللِادةّ -7

ّ ئوسّوأعسا ّاجمللسّوادلدورّادلفةضّوبقوةّادلِموللّمفلَةّ ّتل ّالعقةدّ.

ةملاتّّوملاّتسلمنهّمل ّادلعل4002ّّّّصّلِلنةّّعلىّالًقرولرّالِلنةيّجملللسّا دا ةّاخللاّّّّّاالر ع -8

لٍنللةّانللهّوعكللسّبشللك ّةللادريّوذللام ّدلِللريةّادلفللراّوأدا هّّّّلادلالوللةّواحملادلليوةّوتلليلّّ

 .4002ّادلهينّالعالاّللعامّ

تمكلدّاللٍنلةّأنّأدا ّادلفللراّكلانّدلللومًاّومبهنولةّعالوللةّووفقلًاّدلًطليللاتّالقلةانلّوا نيتمللةّّّّّّّ -9

 ودولوًاّ.والًعلوماتّادلعمةلّبهاّحملوًاّ
ّ

ّدورللللللللوتفسلةاّبقيةلّوافرّالشكرّوالًق.....

ّ

 علً حسٌن النجماوي ضٌاء إبراهٌم الدباغ انعام سباهً علً
 عضو

 ممثل مصرف الرشٌد
 عضو

رئٌس لجنة مراجعة 
 الحسابات
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

577اٌهلُ:غ/ؽٗظٛاقػثكاٌهٌٛياتٛاٌشؼ١ه

2016/ؼى٠هاْ/21تغكاقفِٟؽاٌةلأِٟٛٔٚهالةؼٍاتاخ





اٌّؽره١ٔٓ١ِٕٜٛ-ِظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان)شهوحٍِاّ٘حـاطح(اٌٝ/اٌٍاقجٍِاّٟ٘



ّظهفَ/ذمه٠هِهالةاٌؽٍاتاخػٓؼٍاتاخاٌ

2015/وأْٛاالٚي/31ٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟ

 بعد الدمي ..
لمصػرؼ الماصػا للداميػ  ااسسػدثمًر  اػر   مسػًهم  يسراً اف اعلم ـ بًااً  مصاً البيًاً  المًلي          
المعػد بم د ػ  ام ػًـ قػًااف  مصػرؼاالد ريػر السػاا  لل 3126/ ػًااف اساؿ/42 مػً  ػ  اًاػاى  - ًصػ ( 

( 5:المعدؿ ااساظم  االدعليمً  الصػًدر  بماجبػ  اقػًااف المصػًرؼ رقػـ   8::2 ( لسا 32الار ً  رقـ  
 . اا  ًح لمعًًًر الددقًق الاطاي  االدالي  المعدرؼ بهً.3115لسا  

 

مهمداً الد  قماً بهػً طب ػً  ًاً  راري  سداءأل د مصلاً تل  المعلامً  ااسي ًمً  الد   ًا  بر         
للداػػػريعً  الاً ػػػذ  اا  ػػػًح سجػػػراءا  الدػػػدقًق المعدػػػرؼ بهػػػً االدػػػ  اػػػمل  اس دبػػػًرا  الالزمػػػ  ساجػػػ  ااػػػًل 

 الااقع   مف ا دصًصاً. مصرؼال
 

تػف اجهػ  اظرهػً ااقدصػر  مهمداػً تلػ  دػدقي هً ا  ػً  اف هذ  المسًبً  معد  مف قبػا اسدار  ادعبػر       
لمبػػػًدل الممًسػػػبي  اال ًااايػػػ  االعػػػرض الماًسػػػت للا ػػػع المػػػًل  ا يػػػًف الػػػرا  الااػػػ  بهػػػً الػػػدًاً لالصػػػاؿ اا

 : اسي ًمً  االمالمظً  الدًلي 
 

 ( دًاػػػًر لضػػػا   22:1دػػػـ دسػػػعًر الماجػػػادا  االمطلابػػػً  بًلعملػػػ  اسجابيػػػ   مػػػً بدػػػًريج المًزاايػػػ  بسػػػعر   -2
   ػد دػـ دسػعًرهً بًلسػعر اساػ   الؿ السا   عمل  اسجابي ًلداسر. امً المصًرير ااسًرادا  الد  دم    ب   
 دًريج ااائهً.      
 قػػػًـ المصػػػرؼ بدامًػػػد مسػػػًبً  اػػػر   اـ الػػػر يعًف للداسػػػب ببيػػػع ااػػػراء اساراؽ المًليػػػ  االبػػػًلي راسػػػمًلهً   -3

   للمصػرؼ مليًر دًاًر االمملا   مف قبا المصرؼ بًلضًما     اا ً  ملم   ت مع المسًبً  ال دًميػ    
 ما ات  البمث .    

 الا د    الصاداؽ الدى المصًرؼ: -4
أ. لػػـ اػػدم ف اساػػراؼ تلػػ  تمليػػً  جػػرد الا ػػد لػػدى  ػػراع ام ًدػػت المصػػرؼ  ػػ  ممػػً ظد  اًاػػاى اصػػالح 

 الدًفت اقد اتدمد  ارصد  السجال  سغراض اتداد المسًبً  ال دًمي  .
 ؼ المملي  بصم  ارصد  مسًبًدهً  مً بدًريج المًزااي  ت. لـ امصا تل  دًًًدا  الباؾ المر ز  االمصًر 
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 (   27229ج. لـ امصا تل  دًًًدا  المصًرؼ ال ًرجي  بصم  ارصػد  المسػًبً  الجًريػ  لػدًهً االبًلغػ   
 ملًاف دًاًر  مً لـ د دـ الًاً المطًب ً  الالزم  مع دلؾ المصًرؼ .   
 ( ملًاف دًاًر .:329قًد الدمصًا البًلي   لـ ي دـ الًاً دملًا بمبلي الص اؾ االمااس  -5
 ( ملًاف دًاًر.2846لـ ي دـ الًاً دملًا بًلساًد  االص اؾ المسماب  تل  المصرؼ االبًلي رصًدهً   -6
 الدًاً مً ًل  باأاهً:دًاًر  ( ملًاف :799 3126/ 23/ 42 لا  المماظ  اسسدثمًري   مً     بلغ -7

الالزمػػػ  مػػػف الجهػػػً  المعايػػػ  بصػػػم  ملضًدهػػػً للمصػػػرؼ ا يمػػػً اذا  ًاػػػ   امصػػػا تلػػػ  الدًًًػػػدا  لػػػـ  . أ
 دًاًر.ملًاف  ( 2671  دهًقيم   هبال ال م صىمرهاا  لدى الغًرت  مً بلي رصًد 

( ملًػػاف لػػـ ًدبػػًف لاػػً 3338( ملًػػاف دًاػػًر ماهػػً مبلػػي  4299بلػػي مجػػـ اسسػػدثمًرا  طايلػػ  اسجػػا    . ت
 لار ً  المسدثمر  ًهً.   اسب  مبلي اسسدثمًر ال  راسمًؿ ا

 ت مبًلي مسماب  امصًدر ت امسًبً   ا عي  ال طع المسًبً    راقً  ا دي ت  رصدمجماع ابلي  -8
 رت ممً قد ًؤثر ذلؾ تل  ادًج  الااًل ت  مً ( ملًاف دًا8176ً بمبلي اًح مدً دم  الدساي (  
 .ً قبا اد ًذ ا  قرار لدازيع اسر ًح دطلت دصاًدهً  
 اسئدمًف الا د  : -9
 دـ دراي  قسمًح مف مًس  اسقراض داف اجاد قرار مف لجا  اسئدمًف .    . أ

 تدـ اضدمًؿ الع اد ال ًص  بًل راض . . ت
 تدـ دامًد اسعًر الاًئد  الممدسب  تل  ال راض المماام   . .  
 الم رر .  عر ال مًاً  الم دم     ماح ال راض االدسهيال  اس رى اتدـ اسدضمًؿ اجراءا  الرهف . ث
 الدً ر    اد ًذ اسجراءا  ال ًاااي     مدًبع  اسدمصًؿ م اؽ المصرؼ مف المدلضئًف بًلدسدًد . . ج
 مف مسًبً  ال راض المدًا  االسمت تل  الم ااؼ دًاف بمداد مبلي تاريف مليًر دًاًر م ًؼ  . ح

ل   مسًت الدًاف الي  تار  مالًًف داسر مدً ر  الدسدًد ا مًاًدهً  عيا  ت لـ ًدـ ا ً دهً ت
 المدً ر  الدسدًد . 

المػػػد اسفت   ػػػد اثػػػر  دلػػػؾ  3125ادًجػػػ  اسمػػػداث العسػػػ ري  الدػػػ  مصػػػل  ماػػػذ اػػػهر مزيػػػراف  -:
 -اسمداث تل  البيًاً  المًلي  ا ًص  اسد  :

( ملًػاف دًاػًر  443( ملًاف دًاًر الػ   سػًر  م ػدارهً  3282اا ا   ار ًح المصرؼ مف   . أ
 اغلت  راع المصرؼ . ادًج  داقر اااط  

تدـ معر   مجػـ اس ػرار الدػ  اصػًب  الماجػادا  الثًبدػ  لػالدار  العًمػ  للمصػرؼ ا راتػ   . ت
ام ًدب     ممً ظ  اًااى االبًلي تددهً تار  ت ا ً   ال   رع دضري  ت اماهً المبًا  ااسس  

 .االمعدا  االسيًرا  ااسثًث 
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مػػف المؤ ػػد تػػدـ قػػدر  المصػػرؼ مػػف اسدمصػػًؿ مبػػًلي الدسػػلياً  اال ػػراض البػػًلي مجماتهػػً  .  
( ملًػػاف دًاػػًرت لضػػاف  ػػمًاً  الدسػػهيال  المصػػر ي  المماامػػ   ًاػػ   ػػعيا ت المػػً 267:18 

ااجهػػػ  الماط ػػػ  مػػػف دػػػدهار ا مػػػاؿ  ػػػ  الااػػػًل اسقدصػػػًد  ادهجًػػػر سهػػػًل  ممػػػً ظد  اًاػػػاى 
  اهـ مف الممً ظ  تل  امالضهـ ام دايًدهـ . ادضري  االد  مًل  داف دم

لـ المس اجاد جهاد  ً ي  مف قبا ال سـ ال ًااا     مدًبع  الدتًاى الماقا   ماذ اضثر مف  . ث
 سا  تل  مدًا  المصرؼ    ممً ظً  : اًااى اار ًا ابغداد .

( ملًػاف دًاػًر ت المدضػاف مػف 26732  رصػًد م صػى الػدًاف الماػ اؾ  ػ  دمصػًلهًمجمػاع بلي  . ج
( ملًػػػاف دًاػػػًر ام صػػػى  اائػػػد المدػػػاقاًف تػػػف الدسػػػدًد البػػػًلي 493:م صػػػى اصػػػا الػػػدًف البػػػًلي  

% مػػػػف اجمػػػػًل  الدسػػػػهيال  7,7اهػػػػا يمثػػػػا اسػػػػب  ت  42/23/3126( ملًػػػػاف دًاػػػػًر  مػػػػً  ػػػػ  :734 
دًػػاف مًف المد اتػػ  االمػػدًاًف الا ػػد  ا طًبػػً  ال ػػ المصػػر ي  المماامػػ  االمدمثلػػ  بمسػػًبً  اسئدمػػًف

 ( ملًاف دًاًر.  3468:8االبًلي مجماتهً   مدً ر  الدسدًد ت
 % بعػػد اف  ًاػػ   3اا ا ػػ  اسػػب  اًػػرادا  الااائػػد الممدسػػب  تلػػ  اسئدمػػًف الا ػػد  للسػػا  المًليػػ  الػػ   -21

 % .5,3اسبدهً    السا  السًب        
( ملًاف دًاًرت تلمًح 21468الااًل  االبًلي رصًد   لـ امصا تل  دملًا لمسًت سلر سغراض  -22

 ااهً دمثا سلر اسدثمًري  قصًر  اسجا مماام  داف ا ذ  مًاً   ً ي  . 
 .  االادائع الدائا المسًبً  الجًري  المدًا  ا  راض لـ اسدلـ دًًًدا  بًرصد  مسًبً  ال -23
 المرار بملضي  الع ًرا  االسيًرا  الد   لـ امصا تل  دًًًدا  داائر الدسجًا الع ًر  اداائر -24

  بماز  المصرؼ تلمًح اف المصرؼ طلت دلؾ الدًًًدا  .     
   عر ااًل قسـ الرقًب  الدا لي     اداء مهًم  ا ًص      راع المصرؼ .  -25

 

 :مف  الؿ  مصاً اطب ًح لمً ها مداف    سجال  المصرؼ اطب ًح للمعلامً  ااسي ًمً  المعطً  لاً   
مػػع اظػػًـ مسػػؾ الػػد ًدر اقػػد د ػػمف مسػػت  ًح  ػػًف مدا ػػ مصػػرؼالمسػػد دـ مػػف قبػػا ال ًسػػب اف الاظػػًـ المم . أ

ااف اظػػػًـ الرقًبػػػ  الدا ليػػػ  قػػػد  مصػػػرؼد ػػػدًراً دسػػػجًا  ً ػػػ  ماجػػػادا  امطلابػػػً  ااسػػػد دامً  امػػػاارد ال
ااػػدما تلػػ  اسجػػراءا  ال ػػراري  الدػػ  د ػػمف صػػم  ادقػػ  هػػذ  البيًاػػً  بدرجػػ  دداًسػػت مػػع مجػػـ ااػػًل 

 .مصرؼال
اف تمليػػ  لاػػراع ام ًدػػت المصػرؼ  ػػ  ممػػً ظد  اًاػاى اصػػالح الػػدًف ت ماجػػادا  الثًبدػػ  االا ديػ  تػدا ال . ت

را اً اجػًء  مطًب ػ  للسػجال  المسػًتد  اقػد دػـ د ًػيـ هػذ  قد دمػ  باػ ا ماًسػت ابًاػلب ي  الاراع جرد ال
 الماجادا  ا  ًح لالسس ااسصاؿ االمبًدل المعدمد  االد  ادبع     السا  السًب  .

للسػا  مصػرؼ اف الد رير الساا  امً د ما  مف معلامً  مًلي  اممًسػبي  يع ػس بصػار  اػًمل  مسػًر  ال .  
 ر م ًلا  للمسًبً  ااسم ًـ ال اااًف االداريعً  المًلي  السًئد .ما ات  الددقًق ااف هذ  المعلامً  غً
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مػػ  ا  ػػً لل ااتػػد الممًسػػبي  الداليػػ  االداػػريعً  المرتيػػ  اهػػ  مدا ػػ  دمًمػػً مػػع ظاف البيًاػػً  المًليػػ  قػػد ا . ث
مػػػًدظهر  السػػػجال  اااهػػػً ماظمػػػ  طب ػػػً لضػػػا مػػػف قػػػًااف الاػػػر ً  المعػػػدؿ اقػػػًااف الباػػػؾ المر ػػػز  العراقػػػ  

 . ف المصًرؼ ااساظم  االدعليمً  الاً ذ  الماعاؿاقًاا 
اد ػػذ اسجػػراءا  الضً يػػ  لماػػع غسػػًا اسمػػااؿ اا دمايػػا اسرهػػًت ااف هػػذ  اسجػػراءا  ًجػػر   مصػػرؼاف ال . ج

 دااًذهً ا  ً لالاظم  االداجًهً  الصًدر  مف الباؾ المر ز  العراق .
 

( ت براًاً ااسداًدا الػ  المعلامػً  ااسي ػًمً  23 ال  4امًتدا مً جًء اتال  ا ًص  الدماظً   مف       
الدػػ  دػػا ر  لػػدًاً  ػػًف البيًاػػً  المًليػػ  اد ريػػر اسدار  المر ػػق بهػػً ت مدا ػػ  مػػع السػػجال  امسػػدا ي  للمدطلبػػً  
ال ًااايػػ  اااهػػً تلػػ  قػػدر مػػً د ػػماد  مػػف مؤاػػرا  لػػالداء دعبػػر بصػػار  اا ػػم  اتًدلػػ  تػػف الا ػػع المػػًل  

اادػػػًئ  ااػػػًطهً ادػػػد  ًدهً الا ديػػػ  للسػػػا  المًليػػػ  المادهيػػػ  بػػػذلؾ  3126/ ػػػًااف اساؿ/42يج للاػػػر    مػػػً بدػػػًر 
 الدًريج.

 مع الد دًر..

ؽٗظٛاقػثكاٌهٌٛياتٛاٌشؼ١ه

ِؽاٌةلأِٟٛٔٚهالةؼٍاتاخ

ػؼٛاٌعّؼ١حاٌؼهال١حٌٍّؽاٌث١ٓاٌما١١ٔٛٔٓ
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 5211/كانون االول/31الميزانية العامة كما في 

رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

     لموجوداتا   
    الموجودات المتداولة  
    الموجودات النقدية  
 3,158,872,993:  51:,245,811,861 الصاداؽ الدى المصًرؼ(الا اد     29 2
 :6,689,8:7,68  :6,439,8:7,68 اسسدثمًرا  26 3
 8,737,669,572:  :658,62,:251,13 مجماع الماجادا  الا دي   
    االئتمان النقدي 25 4
0001000000000   الم صام  االمبدًت ياساراؽ الدجًر  255 

 276,264,867,186  17,924,898:,267 ال راض االدسلياً   255تدا  25 
 276,274,867,186  17,924,898:,267 مجماع اسئدمًف الا د   
 48,116:,484,:8  2:5,:33,:74,37 المدينون    27 5
 453,275,362,652  471,316,6:1,611 مجموع الموجودات المتداولة  
    الموجودات الثابتة  
 726,137,:5,85  66,3:1,592:,5 الماجادا  الثًبد   بًل يم  الد دري ( 22 6
 17:,428,861  457,:353,66 الاا ً  اسًرادي  المؤجل  229      7
 24,5:2,988:  11:,15:,85 ماراتً  دم  الدااًذ 23 8
 :91,968,91:,6  6,383,865,838 مجموع الموجودات الثابتة  
 461,:459,256,21  476,589,456,338 مجموع الموجودات  
 799,:319,478,13  321,692,196,953 الحسابات النظامية المتقابمة المدينة :2 25
 149,:667,623,24  :542,17,:687,16 المجموع  
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 5211/كانون االول/31العامة كما في تابع الميزانية 
رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

3126 
 دًاًر 

 2114 
 دينار

     مصادر التمويل   
    مصادر التمويل قصيرة االجل  
 111  825,781,251 قراض قصًر  اسجا 353 9
 82,575,728,823  79,978:,97,5:7 مسًبً  جًري  اادائع 36 :
 :7,674,266,31  9,592,585,569 الدائااف  37 21
 8,288,654,935  8,288,654,935 م صى  ريب  الد ا 3362 22
 96,316,427,856  :213,981,768,39 مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل  
    مصادر التمويل طويمة االجل  
 313,111,111,111  363,611,111,111 راس المًؿ المد اع 322 23
 8:3,716,:4:,71  11,117,687,938 اسمديًطيً  325 24
 8:3,716,:4:,373  49:,373,718,798 مجموع مصادر التمويل طويمة االجل  
 461,:459,256,21  476,589,456,338 مجموع مصادر التمويل  
 799,:319,478,13  321,692,196,953 الحسابات النظامية المتقابمة الدائنة :3 25
 149,:667,623,24  :542,17,:687,16 المجموع  

 
 

 قص  يمً  قًسـ                        قًدار تبد الرممف تبدهللا                 اسراء ماًر ط      
 رئيس مجلس اسدار       المدًر المااض                 معًاف                ا ًل مدًر المسًبً      

  
  3127/مزيراف / 32االمؤرخ   688لد ريراً المرقـ    ح /   اتًح         

 

ؽٗظٛاقػثكاٌهٌٛياتٛاٌشؼ١ه 

ِؽاٌةلأِٟٛٔٚهالةؼٍاتاخ

ػؼٛاٌعّؼ١حاٌؼهال١حٌٍّؽاٌث١ٓاٌما١١ٔٛٔٓ 
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 نينوى  -صرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( م                                 
 5211/كانون االول/31لمسنة المالية المنتهية في  والتوزيع حساب االرباح والخسائر

رلى 

 انكشف

رلى انذنُم 

 انًذاسثٍ

 

 اسى انذساب

2115  

 دَُار

 2114 

 دَُار

    ايرادات النشاط الجاري   
 89,163,871:,21  :7,274,194,53 اًرادا  العمليً  المصر ي  55 26
 516,525,:48  2,145,633,796 اًرادا  اسسدثمًر 57 27

 22,468,569,285  8,2:8,717,225 مجموع ايرادات النشاط الجاري   
    مصروفات النشاط الجاري  -تنزل  
 4,455,186,199  385,994,:47 مصرا ً  العمليً  المصر ي  46 -45 28
 5,846,284,266  5,165,649,525 المصرا ً  اسداري  44 -42 29

 992,498,886  958,139,977 اسادثًرا  48 7ا 6 
 (71,747,129:,9   (6,381,953,274  مجموع مصروفات النشاط الجاري   
 3,4:7,933,267  62:,37,874:,2 المرحمة االولىفائض النشاط الجاري   
    االيرادات التحويمية واالخرى  -تضاف   
 :98,:26,98  45,223:,25 اًرادا  الااًل ال دم  54 :2
 32,857,611  6,791,431 دمايلي الًرادا  سا 59 :2
 :2:,59,6:7  6,611,111 اسًرادا  اس رى  :5 :2
 مجموع االيرادات التحويمية واالخرى   

 المصاريف التحويمية واالخرى  -تنزل
37,225,543  97,334,3:9 

 815,691,:34  372,725,:48 المصرا ً  الدمايلي  49 31
 556,:83,74  16,832,547:,2 المصرا ً  اس رى  :4 31
 423,455,136  94,161:,3,395 مجموع المصروفات التحويمية واالخرى   
 :3,281,812,53  (443,215,778  فائض النشاط الجاري موزع كما يمي )عجز(        
 738,9:9,:3  111 امديًط  داسعً   
 2,144,158:  111   الار ً بماجت قًااف  قًااا امديًط    
 461,151,595  111  ريب  الد ا  
 2,811,111,111  111 ار ًح قًبل  للدازيع  
 111  (433,215,778  العجز المدراضـ  
 :3,281,812,53  (433,215,778  المجموع  
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 َُُىي -يصرف انًىصم نهتًُُح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 2113/كاَىٌ االول/31تُاٌ انتذفك انُمذٌ نهسُح انًانُح انًُتهُح فٍ 

 دَُار دَُار انتفاصُم

اٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطحاٌرشغ١ٍ١ح

:إٌمكاٌٍّرٍُػٓ

6016300830429ا٠هاقاخاٌؼ١ٍّاخاٌظهف١ح

1003405220685ا٠هاقاخاالٌرصّانااخ

1409340112ا٠هاقاخإٌشاؽاٌفكِٟ

506800320اال٠هاقاخاٌرؽ١ٍ٠ٛح

505000000(493اال٠هاقاخاالـهٜ/ػكا)

1000000000االٚناقاٌرعان٠حاٌّفظِٛحٚاٌّثراػح

8024609420288اٌمهٚعٚاٌر١ٍٍفاخ

16010407070811اٌّك٠ْٕٛ

71406700140لهٚعقائٕحلظ١هجاالظً

15003203510155اٌؽٍاتاخاٌعان٠حٚاٌٛقائغ

1091803190249اٌكائْٕٛ

49025007110189ِعّٛعإٌمكاٌٍّرٍُِٓاٌؼ١ٍّاخاٌرشغ١ٍ١ح

إٌمكاٌّكفٛعػٓ:

11902740883ِظهٚفاخاٌؼ١ٍّاخاٌّظهف١ح

4005405380414اٌّظهٚفاخاالقان٠ح

37902610614اٌّظهٚفاخاٌرؽ١ٍ٠ٛح

1090507210436(393اٌّظهٚفاخاالـهٜ/ػكا)

1900590908االٔففاعفِٟفظضاالٔكشاناخ

(6047708560255)ِعّٛعإٌمكاٌّكفٛعٌٍؼ١ٍّاخاٌرشغ١ٍ١ح

42077208540934اٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطحاٌرشغ١ٍ١حطافٟ

االٌرصّان٠حاٌر١ٍ٠ّٛحٚاٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطح

إٌمكاٌّكفٛعػٓ:

11301050896شهاءِٛظٛقاخشاترح

5594757,6ٔفماخا٠هاق٠حِئظٍح

(11908650876)ِعّٛعإٌمكاٌّكفٛعٌٍؼ١ٍّاخاالٌرصّان٠ح

(11908650876)االٌرصّان٠حاٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطحاٌر١ٍ٠ّٛحٚطافٟ

42065209890058اٌركفماخإٌمك٠حـاليإٌٍح

201592004707610882/وأْٛاٌصأٟ/1نط١كإٌمكفٟ

2015300134070007500940/وأْٛاالٚي/31نط١كإٌمكفٟ
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 مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( ــ بغداد
                                             بيان حقوق الممكية لمسنة المالية المنتهية في 31/كانون االول/2115                      المبالغ )بآالف الدنانير(

 

 البيان
 

 

 راش انًال 
  االحتياطيات

مجموع حقوق 
 الممكية

 ادتُاطٍ

 راسًانٍ 

 ادتُاطٍ 

 عاو

 ادتُاطٍ

 لاَىٍَ 

ادتُاطٍ 

 اسهى يجاَُح

ادتُاطٍ 

 انتىسعاخ

 انفائض 

 انًتراكى

 يجًىع 

 االدتُاطُاخ

 373:4:8:4 71:4:8:4 64344846 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 313111111 2/2/3126الرصًد    
 111 (61611111  (61611111  111 111 111 111 111 61611111 الزيًد    الؿ السا 

 (443216  (443216  (443216  111 111 111 111 111 111 3126تًـ  تجز
 373718799 21218799 3512741 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 363611111 42/23/3126رصًد    ال

ِظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان)شهوحٍِاّ٘حـاطح(ــتغكاق

اٌّثاٌغ)تآالف2014/وأْٛاالٚي/31ت١اْؼمٛقاٌٍّى١حٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟ

اٌكٔا١ٔه(

 

 البيان
 

 

 راش انًال 
  االحتياطيات

مجموع حقوق 
 الممكية

 ادتُاطٍ

 راسًانٍ 

 ادتُاطٍ 

 عاو

 ادتُاطٍ

 لاَىٍَ 

ادتُاطٍ 

 اسهى يجاَُح

ادتُاطٍ 

 انتىسعاخ

 انفائض 

 انًتراكى

 يجًىع 

 االدتُاطُاخ

 37222:236 6:22:236 62644846 2244461 649:5 7397138 94899 39442 313111111 2/2/3125الرصًد    
 2931779 2931779 2811111 3:746 111 2144: 111 111 111 الزيًد    الؿ السا 
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3125دازيعً  ار ًح تًـ 

 373:4:8:4 71:4:8:4 64344846 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 313111111 42/23/3125رصًد    ال
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 

 (2 ار رقـ                  1521/كانون االول/31كشف النقود كما في        
رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

    النقد في الصندوق  
 الا د    الصاداؽ  292

 
25,:95,:51,893  29,572,516,927 

    النقد لدى المصارف 
 41,928,633,683  85,559,132,119 ا د لدى الباؾ المر ز   2942
 26,138,298,8:5  22,311,812,576 ا د لدى المصًرؼ المملي   2943
 32,859:,23,192  26,871,322,571 االحتياطي القانونيا د لدى الباؾ المر ز / 2946
 28,743:,3,255  149,4:7,:3,29 ص اؾ امااس  قًد الدمصًا 296
 24,447,247,431  :27,228,948,93 ا د لدى المصًرؼ ال ًرجي  298
 289,781,111  111 ا د    الصراؼ اسل  :29
 84,697,467,177  826,921,269,:22 مجماع الا د لدى المصًرؼ 
 3,158,872,993:  51:,245,811,861 مجماع الا د    الصاداؽ الدى المصًرؼ 

 (3 ار رقـ             5211/كانون االول/ 31كشف االستثمارات كما في                     
رقـ الدلًا 
 الممًسب 

 
 اسـ المسًت

3126 
 دًاًر

 3125 
 دًاًر

    اسدثمًرا  مًلي  طايل  اسجا 264
 671,823,111  671,823,111 اسدثمًرا  مًلي  طايل  اسجا قطًع مًل  2634
 3,737,954,778  3,737,954,778 اسجا قطًع  ًىاسدثمًرا  مًلي  طايل   2637
 4,298,666,778  4,298,666,778 المجماع 
    اسدثمًرا  مًلي  قصًر  اسجا 

 28:,4,812,385  28:,4,812,385 اسدثمًرا  مًلي  قصًر  اسجا/قطًع  ًى 2647
 7,999,941,695  7,999,941,695 المجماع 
  (2,421,145,116   (2,671,145,116  : م صى الهبال    قيم  اسسدثمًرا  بازؿ        

 :6,689,8:7,68  :6,439,8:7,68 الصً   
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (4 ار رقـ              5211/ كانون االول/31كشف االئتمان النقدي كما في                         

رقـ الدلًا 
 الممًسب 

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

    اساراؽ الدجًري  الم صام  االمبدًت  255
 21,111,111  111 الضمبيًس  الم صام  2552
    اسجاقراض طايل   252
 1::,88:,22  1::,88:,22 قراض طايل  اسجا/ قطًع  ًى /ا راد 2528
    قراض مماام  قصًر  اسجا 253
 8,3:1,113,443  111 قراض قصًر  اسجا/ قطًع  ًى/ار ً  2537
 922,375,298,:7  79,716,651,872 قراض قصًر  اسجا/قطًع  ًى /ا راد 2538
 :88,212,377,62  79,716,651,872 مجماع قراض قصًر  اسجا 
    مسًبً  جًري  مدًا  254
 29,812:,33,882  43,5:4,637,957 مسًبً  جًري  مدًا /قطًع  ًى /ار ً  2547
 568,:67,249,24  71:,36,4:7:,57 مسًبً  جًري  مدًا / قطًع  ًى/ا راد 2548
 21,169,269:,89  34,917:,529,:8 الجًري  المدًا مجماع المسًبً   

 157,974,519,:  9,895,592,341 دسلياً  ل ًء رهف اسًئا ا ا 2594
 94,6:1,111  96,9:1,111 سلر الماظاًف  25:2
 276,264,867,186  17,924,898:,267 مجماع ال راض االدسلياً  
  276,274,867,186  17,924,898:,267 مجماع اسئدمًف الا د  
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 َُُىي -يصرف انًىصم نهتًُُح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

 (4كشف رلى )                   5211/ كاَىٌ االول/31كشف انًذٍَُُ كًا فٍ                            

نلُاٌك١ًٌ

اٌّؽاٌثٟ



اٌُاٌؽٍاب

2015

ق٠ٕان

2014

ق٠ٕان

ِك٠ْٕٛٔشاؽظان161ٞ

1006330881000010047609190149ِك٠ٕٛاٌمطاعاٌفاص/شهواخ1616

3607260466096944048302500016ِك٠ٕٛاٌمطاعاٌفاص/افهاق1617

4703600347096954096001690165ِعّٛعِك٠ْٕٛٔشاؽظانٞ

00016105430035اٌؽٍاتاخاٌّرثاقٌح163/263

29024600001804350468ِك٠ْٕٛٔشاؽغ١هظان165ٞ

ؼٍاتاخِك٠ٕحِرٕٛػح166

10448092808631044605280863ذا١ِٕاخٌكٜاٌغ١ه1661

50815055500005081505550000فٛائكاٌمهٚعاٌٍّرؽمح16624

30332000000003026408000000فٛائكٍِرؽمح١ٌاناخ16625

1990599050032001250300ِظان٠فِكفٛػحِمكِا1663

20390081905812023900110799فهٚلاخٔمك٠ح1665

10869084006231085505540235فهٚلاخٔمك٠ح/ِثاٌغٍِؽٛتح1665

10635096405061061306120954فهٚلاخٔمك٠ح/ِثاٌغِظاقنج1655

87095001206502680120ٔفماخلؼائ١ح1666

351040208702016407300080ؼٍاتاخٚػؼ١حاٌمطغ1669

1701320061006318078501860351ِعّٛعاٌؽٍاتاخاٌّك٠ٕحاٌّرٕٛػح

اٌٍٍف167

1003570076000014040801560440ٌٍفالغهاعإٌشاؽ1671

1780136030019903370850ٌٍفإٌّرٍث1672ٓ١

1005350212030014060704940290ِعّٛعاٌٍٍف

ؼٍاتاخِك٠ٕحاـه169ٜ

20800030904842097404810699ِك٠ْٕٛق٠ِْٛراـهجاٌرٍك٠ك1691

10033045405591002205410039ِك٠ْٕٛـطاتاخػّاِْكفٛػح1693

30833076400433099700220738ِعّٛعاٌؽٍاتاخاٌّك٠ٕحاالـهٜ

7808900631037592052908510047ِعّٛعاٌّك٠ْٕٛ

اٌّشىٛنفٟذؽظ١ٍٙاِفظضاٌك٠ْٛ:٠ٕىي

90382004606909038200460690ِفظضاٌك٠ْٛاٌّشىٛنفٟذؽظ١ٍٙا

60239035504913077308670352ِفظضفٛائكاٌّرٛلف١ٓػٓاٌكفغ

(15162104020181)(13015509140042)

6302690229019479037309370005
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 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة(                                         
 (6 ار رقـ                                         5211/كانون االول/31كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في                                      
 اسم الحساب

 رلم الدلٌل المحاسبً 
 الحركة خالل السنة

 ابنٌة
331 
 دٌنار

 االت ومعدات
331 
 دٌنار

 وسائل نمل وانتمال

334 
 دٌنار

 اثاث
336 
 دٌنار

 المجموع
 دٌنار
 دٌنار

 9,121,8:6,835 :4,936,268,79 451,578,661 439,696,577 :4,627,696,12 2/2/3126الضلا    
 62,7:3,984: 89,787,837 111 281,:45,53 88:,949,697 اس ً ً   الؿ السا 

 111 111 111 111 111 الماطات االمبًع  الؿ السا  -ًازؿ
 73,599,6:8:,9 14,945,526:,4 451,578,661 474,125,747 7::,5,466,282 42/23/3126الضلا     

  %31 %31 %31 %6 اسب  اسادثًر ػ قسب ثًب 
 4,372,291,7:9 616,:2,989,92 37,947:,357 3:6,8:1,115 755,464,:94 2/2/3126م صى اسادثًر المدراضـ    

 876,188,437 691,398,463 53,811,111 35,124,726 :229,187,46 اادثًر السا  المًلي 
 (19:,:16,:2  (416  (231  (594,:16,:2  111 المسدبعد االدسايً   الؿ السا  اادثًر 

 5,118,2:9,227 217,663,:3,56 737,827,:39 411,855,247 68,831,823: 31/12/2115مخصص االندثار المتراكم في 
 66,3:1,592:,5 2,555,838,974 61,951,945 73,381,611 4,4:8,562,395 42/23/3126ال يم  الد دري     

 (5كشف رقم )                                         4113/كانون االول/13شف النفمات االٌرادٌة المؤجلة كما فًك

 رلم 
الدلٌل 
 المحاسبً

                                               
 اسم الحساب 

 الكلفة فً
3/3/1132 

 دٌنار

 االضافات 
  خالل السنة
 دٌنار

 فً الكلفة
13/31/1132 

 دٌنار

 اجمالً االطفاءات
 3/3/1132فً 

 دٌنار

السنة اطفاء 
 الحالٌة
 دٌنار

 اجمالً االطفاءات فً
13/31/1132  

 دٌنار

الرصٌد فً 
13/31 /1132 

 دٌنار

 155735564 ,121591,555 1353955591 11,51415779 12453125192 666 12453125192 نفقات قبل التشغيل 11,1

 1275,535931 19351125,19 5953935,57 ,165593,574 ,545,,41356 5594757,6 ,,469521,54 دٌكورات وتركٌبات ولواطع 11,5

 13154475235 46557415374 157415436, 31456665744 93754115,31 5594757,6 93159415,51 المجموع 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (7كشف رقم)        5211/كانون االول/31كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

    مشاريع تحت التنفيذ 233
 11:,15:,85  11:,15:,85 ماراع م  السمًح 23231
 88:,949,697  111 دمايرا  لباًي   رع  ر اؾ 23233
  85,:15,:11  :24,5:2,988 

 

 
 (8كشف رقم)        5211/كانون االول/31كما في قروض دائنة كشف 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

    قراض قصًر  اسجا 353
 111  459,212,298 قراض قصًر  اسجا ؽ خ/ار ً  اجمعيً  3537
 111  64:,477,679 قراض المجًميع الممرام     العراؽ 3537
 111  825,781,251 المجماع 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (9كشف رقم)        1521/كانون االول/31في كشف الحسابات الجارية والودائع كما 

رلم الدلٌل 

 المحاسبً

 

 اسم الحساب

1132 

 دٌنار

 1134 

 دٌنار

    مسًبً  جًري  دائا  362
 9,561::,47:  6:2,7:9,:4: مسًبً  جًري  دائا  / م ام  3622
 69:,784  69:,784 مسًبً  جًري  دائا  / دعًاا  3625
 441,667,638  214,686,118 دائا / م دلبمسًبً  جًري   3626
 25,216,154:,33  461,813,::48,8 مسًبً  جًري  دائا  /  ًى/ ار ً  3627
 32,6:9,531,755  32,868,487,433 مسًبً  جًري  دائا /  ًى/ ا راد 3628
 786,363,748  691,916,546 الص اؾ المعدمد   المصدق ( 362:2
 :57,567,118,36  72,292,484,233 الجًري  الدائا مجماع المسًبً   
    مسًبً  اسد ًر 363
 25,169,375,292  23,376,747,824 مسًبً  اسد ًر/ دا ًر 3632
    مسًبً  الادائع 364

 111  61,111,111  / ار ً  اجمعيً مسًبً  الادائع/  ًى 36427
 292,731,111  294,411,111  / ا رادالادائع/  ًى مسًبً  36428
  344,411,111  292,731,111 
    الدًمًاً  الم با   ل ًء العمليً  المصر ي  366
 4,862,679,973  737,273,:6,28 دًمًاً  ل ًء استدمًدا  الصًدر  3662
 6,672,821,544  6,9:3,329,375 دًمًاً  ل ًء  طًبً  ال مًف  3663
 3:6,:424,38,:  22,182,955,537 مجماع الدًمًاً  
    المااس  االص اؾ الدا لي  367
 85,861:,9  21,156,861 مااس  الاراع المسماب  تل  المصرؼ 3672
 2,542,414,149  2,798,683,658 ساًد  مسماب  تل  المصرؼ 3673
 :29,:26,27  :58,2:7,41 ص اؾ مسماب  تل  المصرؼ 3674
 88:,2,566,557  2,855,925,717 مجماع المااس  االص اؾ الدا لي  
 82,575,728,823  79,978:,97,5:7 مجماع المسًبً  الجًري  االادائع 
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 نٌنوى –مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 

 (16كشف رقم )                2113/كانون االول/13كشف الدائنٌن كما فً                     

رلم الدلٌل 
 المحاسبً

 
 اسم الحساب

1132 
 دٌنار

 1134 
 دٌنار

 دائُى انُشاط انجار261ٌ

78025801717802520291قائْٕٛلطاعؼى2611ِٟٛ

10695054507511089304400572قائٕٛلطاعـاص/شهواخ2616

620930092011309270120اٌهٌُاالقانٌٞمهٚعاٌّعا١ِغاٌّؽهِٚح26163

61052600006104440400الٍاؽشهوحاٌّٛطًٌٍر١ّٕح26169

103230924044212105390549قائٕٛلطاعـاص/افهاق2617

1005580419907760215انطكجاٌؽٍاتاخاٌعان٠حاٌّغٍٛلح26171

25000002500000قئْٕٛلطاعـاص/طهافا26175ٌٟ

20130065708151062302290673ؼٍاتاخاالفهاقاٌّؽعٛوج26177

50363065105183090108590820ِعّٛعقائٌٕٕٛشاؽاٌعانٞ

 دساتاخ وسُطح264

17005703071609820712 (mobi cash)ـؼٍاب١ٌٚؾػّٛالخا2647ٌ

 دساتاخ دائُح يتُىعح266

47610004660400ذؤ١ِٕاخٍِرٍّح2661

79089707484400850226ا٠هاقاخٍِرٍّحِمكِا2662

1907980750305510000ِظان٠فٍِرؽمحغ١هِكفٛػح2663

10117066003641010703240014فٛائكٍِرؽمحغ١هِكفٛػح26631

43082000004609250750ِظان٠فاقان٠حٍِرؽمح26633

202260350000نٚاذةٚاظٛنٍِرؽمح2665

402480551305620450اٌفى٠ٕحاٌؼاِح/نٌُاٌطاتغ2666

105500575106460918اٌى٠اقجفٟاٌظٕكٚق2668

5200008050052202080500ِثاٌغِمثٛػحٌماءذٍع١ًاٌشهواخ26695

208650257208650257ا٠كاػاخاالوررابتاٌُٙاٌشهواخ26696

(1017005440042)(81609870000)ؼٍاتاخذؽداٌر٠ٍٛح26699

9750565009556200910473يجًىع دساتاخ دائُح يتُىعح

 استمطاعاخ نذساب انغُر267

18079709751809260900اٌرمطاػاخِٓإٌّرٍٕث١ٌٓؽٍاباٌغ١ه2671

29208003180600اٌرمطاػاخِٓغ١هإٌّرٍٕث١ٌٓؽٍاباٌغ١ه2672

19009007751902450500ِعّٛعاٌرمطاػاخٌؽٍاباٌغ١ه

10263001008981026301550574 دائُى تىزَع االرتاح268

 دساتاخ دائُح اخري269

8041306631003520779ذؼ٠ٛؼاخإٌمٛق2694

7000076022065503250501انطكجؼٍاتاخوتائِٓرٛف2695ٓ١

23404332310553ِثاٌغِؽعٛوجتطٍةظٙاخن١ٌّح2696

0002090880تٙاِثاٌغغ١هِطاٌة2697

405770495405770495ؼٍاتاخقائٕحاـهٌٜؽٍاباالقانجاٌؼاِح2698

1290797005412901220922ػ١ٍّاخٌؽةطهافاال2699ٌٝ

8430098086579908200130ِعّٛعؼٍاتاخقائٕحاـهٜ

80481047404586056301550209 يجًىع دساتاخ انذائٍُُ
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َُُىي –يصرف انًىصم نهتًُُح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( 

(11وشفنلُ)5211/كاَىٌ االول/31كشف انتخصُصاخ كًا فٍ 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

    مخصص الديون المشكوك في تحصيمها 333
    :اصل الدينمخصص  
 3:6,447,921,:  493,157,7:1,: الرصًد    بداي  السا  
 991,:97,81  111 اس ً ً   الؿ السا  
 493,157,7:1,:  493,157,7:1,: الرصًد    اهًي  السا  
    :التسديدفوائد المتوقفين عن مخصص  
 493,563  4,884,978,463 الرصًد    بداي  السا  
 11:,4,884,595  :3,576,599,24 اس ً ً   الؿ السا   
 4,884,978,463  466,5:2,:7,34 الرصًد    اهًي  السا  
 25,153:,24,266  26,732,513,292 في تحصيمهامجموع مخصص الديون المشكوك  
    مخصص ضريبة الدخل 335
 7,938,614,451  8,288,654,935 الرصًد    بداي  السا  
 461,151,595  111 اس ً ً   الؿ السا  
 8,288,654,935  8,288,654,935 الرصًد    اهًي  السا  

    مخصص الهبوط في قيمة االستثمارات 3362
 2,421,145,116  2,421,145,116 الرصًد    بداي  السا  
 111  361,111,111 اس ً ً   الؿ السا  
  2,671,145,116  2,421,145,116 
  35,469,:91,121  32,754,5:2,982 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (12كشف رقم)            4211/كانون االول/31كما في  راس المالكشف 

 
 البيان

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

 313,111,111,111  313,111,111,111 الرصًد    بداي  السا 
 111  61,611,111,111 اسهـ مجًاي ي ًؼ : 

 313,111,111,111  363,611,111,111 الرصًد    اهًي  السا 
 
 (42 ار رقـ               5211/كانون االول/31كشف االحتياطيات كما في 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

2115 
 دينار

 2114 
 دينار

 14:,39,441  14:,39,441 امديًط  راسمًل  323
 94,899,2:2  94,899,2:2 امديًط  تًـ  324
    اسمديًط  ال ًااا  لراس المًؿ 3252
 :7,397,137,73  787,:7,488,16 الرصًد    بداي  السا  
 2,144,158:  111 المماؿ مف مسًت اسر ًح اال سًئر 
 787,:7,488,16  787,:7,488,16 السا  الرصًد    اهًي  

 64,9:5,444  64,9:5,444 ي مجًاالسهـ اسامديًط   3255
    امديًط  الداسعً  3256
 634,:2,244,45  95,898:,2,273 الرصًد    بداي  السا  
 8,477  111 دسايً   الؿ السا  
 738,9:9,:3  111 المماؿ مف مسًت اسر ًح اال سًئر 
 95,898:,2,273  95,898:,2,273 الرصًد    اهًي  السا  
    الاًئض المدراضـ  ار ًح غًر مازت ( 328
 62,644,845,826  64,344,845,826 الرصًد    بداي  السا  
 111  (61,611,111,111  : الما اؿ ال  راس المًؿ ًازؿ 
 2,811,111,111  (443,215,778  المماؿ مف مسًت اسر ًح اال سًئر 
 64,344,845,826  3,512,741,159 الرصًد    اهًي  السا  
 8:3,716,:4:,71  11,117,687,938 مجماع اسمديًطيً  
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  اًااى  –مصرؼ الماصا للدامي  ااسسدثمًر  ار   مسًهم   ًص ( 
 (52 ار رقـ     3126/ ًااف اساؿ /42 ار المسًبً  الاظًمي  المد ًبل   مً          

 رقـ الدلًا
 الممًسب  

 
 اسـ المسًت

3126 
 دًاًر

 3125 
 دًاًر  

     طًبً  ال مًف المصدر  2:3/3:3
 45,167,668:,35  4::,69,757:,35  طًبً  ال مًف الدا لي  المصدر  2:322/3:322

 (6,672,831,544   (6,9:3,329,375  ػ دًمًاً   طًبً  ال مًف دازؿ 3663
  2:,177,539,83:  2:,483,447,235 
    المسدادي  الصًدر استدمًدا   2:4/3:4
 142,817,::65,7  63,833,255,755 استدمًدا  المسدادي  الصًدر  2:42/3:42

 (4,862,679,973   (737,273,:6,28   استدمًدا  المسدادي  دًمًاً دازؿ:  3662
  58,653,629,593  61,:58,573,955 
    الدمصًاتمليً  برسـ  2:7/3:7
 228,148,361  557,361,:22 سادا  برسـ الدمصًا 2:77/3:77
 :375,233,94  :375,233,94 دًاف م سط  لمسًت الغًر :3:8/:2:8
 248,777,179,646  254,699,471,811 الرهااً  ل ًء الدسهيال  المصر ي  2:94/3:94
    مسًبً  مد ًبل  بًل يم  الرمزي  ::3/::2
 28  29 ادائع تًاي  بعهد  المصرؼ 2::2/3::2
 528  527 اثًئق هًم  بماز  المصرؼ 3::3/3::2
 2,769  319,515 ت اد امسدادا  الدسهيال  المصر ي  4::4/3::2
 5  5 امًاً  مادت  لدى الغًر 6::6/3::2

  319,953  3,1:7 
  321,692,196,953  319,478,13:,799 
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  نٌنوى –مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (32كشف رلم )

 2113/كانون االول/13كشف اٌرادات العملٌات المصرفٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

رلم الدلٌل 
 المحاسبً

 
 اسم الحساب

1614 
 دينار

 1613 
 دينار

    االجنبٌةاٌرادات العمالت  443

 21755495922  12954455719 ايراد بيع وشراء العمالت االجنبية 4431

    اٌرادات التسلٌفات والمروض الداخلٌة 441

 17751695936  9,59145937 فوائد القروض الداخلية الممنوحة 4413
 2559951615,61  1516,524556,6 فوائد حسابات جارية مدينة 4411
 154525666  666 الكمبياالت والحواالت المخصومةفوائد  44113
 765666  666 عمولة الحواالت المخصومة 44111
 1597954365529  73554745944 فوائد التسليف على وسائل النقل 44144
 165666  666 فوائد التسليف الشخصي 44146
 ,14,5171552  2554675623 عموالت واجور التسليفات المتنوعة 44147

  251965195551,  557225,655,19 
     الحواالت عموالت 441

 11659625713  5759435175 عمولة الحواالت الداخلية 4413
 7215,215316  1541159175451 عمولة الحواالت الخارجية 4411

  154,153925,49  1513254245233 
    اٌرادات االعتمادات المستندٌة 444

 164566453,3  666 عمولة االعتمادات الصادرة وحواالتها 4443
 156425225  666 فوائد االعتمادات الصادرة وحواالتها 4441
 2557335366  551945,94 عمولة االعتمادات الواردة وحواالتها 4441

  551945,94  13256625116 
    اٌرادات خطابات الضمان 442
 797574751,9  26457945362 عمولة خطابات الضمان الداخلية 4423
    عموالت مصرفٌة اخرى 447

 219599656,4  ,4,5714561 عمولة اصدار السفاتج واعتماد الصكوك 4473
 666  22159,15566 عموالت شركات التحويل المالي 4474
 56353635747  21755,35,45 عموالت مصرفية اخرى 4479

  91652715393  71151945633 
    مصروفات مستردة 440

 1452135129  151765914 مصروفات االتصاالت المستردة 4401
 36452515566  1451975456 مبيعات مطبوعات مصرفية 4402
 1156195666  1159515666 مطبوعات مصرفية  4406
 15,245666  666 مطبوعات الماستر كارد 4407
 ,152,9549  666 بطاقات الماستر بالدوالر 4400

  3652215194  32457145214 

 16579,56415956 5515256,25317 المجموع 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (16كشف رقم)

 5211/كانون االول/31كشف ايرادات االستثمارات الداخمية لمسنة المالية المنتهية في
رقم الدليل 
 2115 اسم الحساب المحاسبي

 دينار
 2114 

 دينار
    داخميةايرادات استثمارات مالية  573
 :489,768,18  8:4,669,737 ار ًح المسًهمً  الدا لي  5735
 111  351,951,111 ار ًح لجًف اسسدثمًر 57355
 859,446  :235,16  اائد الادائع بعمال  اجابي   ًرجي  5744
 516,525,:48  2,145,633,796 المجموع 

 
 (28 ار رقـ 

 6312/ ًااف اساؿ/42مصرا ً  العمليً  المصر ي  للسا  المًلي  المادهي     ار 
رقـ الدلًا 
 الممًسب 

 
 اسـ المسًت

3126 
 دًاًر

 3125 
 دًاًر

    الااائد المصر ي  المد ات  453
 339,982,567  61,8:8,3:4  اائد مسًبً  الدا ًر 4532
 4,356,111  111  اائد الادائع الثًبد  4533
 343,227,567  61,8:8,3:4 الااائد المصر ي  المد ات  مجماع 
 v.sat  111  272,451,111ااجار  دمً  المًسدر  ًرد  445
 453,899,1:7  79,588,6:1 العماس  المصر ي  المد ات  454
 73,941,647  111  راقً  د ًيـ العمل  455
 111  361,111,111 اسسدثمًرا هبال قيم   3562
 3,656,111,111  111  سًئر بيع اسدثمًرا  466
 4,455,186,199  385,994,:47 المجماع 

 

 

 

 اًااى  –مصرؼ الماصا للدامي  ااسسدثمًر  ار   مسًهم   ًص (                               
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 (92 ار رقـ     6312/ ًااف اساؿ/42للسا  المًلي  المادهي       ار المصرا ً  اسداري 
رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 اسم الحساب

1614 
 دينار

 1613 
 دينار

     الرواتب واالجور  21

    االجور النقدية للمنتسبين 211

 :3,193,454,99  2,894,193,422 اسجار 4232
 96,611:,5  6,986,611 اجار استمًؿ اس ً ي  4234
 349,122,161  95,597,561   داجيعي أم ً  4235
 3,134::,:29  294,779,753 م صصً  مهاي  ا اي  4236
 7:4,:39,52  691,:21,44 م صصً  دعاي ي  4237
 7:1,6:8,951  464,179,586 م صصً  ا رى  :423
 6::,:4,345,45  69:,3,531,631 مجماع اسجار الا دي  للمادسبًف 

 613,761,:5  26,588,911 المسًهم  بًل مًف اسجدمًت  للعمًؿ 4262
 4,394,963,756  9,869::,3,546 مجماع الراادت ااسجار 
     المسدلزمً  السلعي   43
 111,:7,76:  82,9:1,461 الاقاد االزيا   433
 611,:22,53  26,749,621 الااـز االمهمً  4362
 83,3:3,911  46,698:,36 قرطًسي  4363
 111  765,111 دجهًزا  العًملًف 437
 226,:97,:3  758,663,:2 مًء ا هر ًء 438
 321,361,526  :::,244,876 مجماع المسدلزمً  السلعي  المداات  
     المسدلزمً  ال دمي   44
     دمً  الصيًا  442
 6,118,3:1:  129,551,: صيًا  مبًا  امااً  4423
 28,788,711  54,371,751 صيًا  اس  امعدا  4424
 4,769,611  2,226,111 صيًا  اسًئا ا ا اااد ًؿ 4425
 5,487,611  2,971,486 صيًا  اثًث ااجهز  م دت 4427
 236,::3,7  216,111 مًسبً  الضدرااي صيًا   4428
 35,924,711  95,991:,82 صيًا  ادصًس  سسلضي  4429
 259,343,726  238,455,446 مجماع  دمً  الصيًا  
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 دًبع  ار المصرا ً  اسداري 
    دتًي  اطبع ا يً  

 3,454,861  3,3:7,511 دتًي  ااتالف
 21,2:8,111  41,111 اار اطبع

 32,335,311  6,1:4,611 ال يً  
 111  611,:4,73 مصًرير المعًرض

 2,611,611  26,111,111 مؤدمرا  ااداا 
 46,376,561  511,:37,15 مجماع دتًي  اطبع ا يً  

    ا ا ااياًد اادصًس 
 38,346,611  45,363,861 ا ا العًملًف

 69:,228,261  242,986,2:9 ا ا السلع االب ًئع
 611,:211,94  78,716,4:8 سار ااياًد

 39,941:,41  691,::284,3 ادصًس  تًم  
 387,265,899  36:,518,143 مجماع ا ا ااياًد اادصًس 
    اسدئجًر ماجادا  ثًبد 

 358,842,111  319,6:1,111 اسدئجًر مبًا  امااً 
    مصرا ً   دمي  مداات 

 :2:1,333,59  2:2,422,219 اادراضً  ااادمًءا 
 114,:24,68  111 اقسًل الدأمًف

 337,111,:23  85,321,911 م ً ئً  لغًر العًملًف تف  دمً  مؤدا 
 251,471,111  611,:476,56  دمً  قًاااي 

 22,911,111  2,911,111 مصر ي  دمً  
 111  111 اجار ددريت ادراس 

 51,111,111  54,931,111 اجار ددقًق المسًبً 
 9,5:9,861  :266,69,:4 مصرا ً   دمي  ا رى 

 644,797,353  8::,826,867 مجماع المصرا ً  ال دمي  المداات 
 2,352,181,1:6  2,595,884,768 مجماع المسدلزمً  ال دمي 
 5,846,284,266  5,165,649,525 مجماع المصرا ً  اسداري 
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 (19كشف رقم)

 5211/كانون االول/31كشف االيرادات التحويمية واالخرى لمسنة المالية المنتهية في
رلم الدلٌل 
 المحاسبً

 الحساب اسم
1132 
 دٌنار

 1134 
 دٌنار

    اٌرادات النشاط الخدمً 32

 775,97  55111 ايرادات خدمات متنوعة 329
 1459,65666  13571,5666 ايجار موجودات ثابتة ,32

  1357235111  145,975,97 
 1159355466  455,65216 تعويضات وغرامات/ االٌرادات التحوٌلٌة 3,21
    االٌرادات االخرى 37

 27539655,7  1665666 ايرادات سنوات سابقة 371
 751155126  453665666 ايرادات راسمالية 372

 3,54755717  454665666 مجموع االٌرادات االخرى 

 ,55112517,  1551135321 مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى 

 (21)كشف رقم
 2115/كانون االول31كشف المصروفات التحويمية واالخرى لمسنة المالية المنتهية في 

رلم الدلٌل 
 المحاسبً

 
 اسم الحساب

1132 
 دٌنار

 1134 
 دٌنار

    المصروفات التحوٌلٌة  ,2
    مصروفات تحويلية متنوعة 2,2

 453,15466  666 تبرعات للغير 2,21
 3,51565666  12756315113 تعويضات وغرامات 2,21
 6,,1552275  666 ديون مشطوبة 2,22
 5652965666  666 مخاطر االئتمان 2,22

 136524152,6  12756315113 مجموع المصروفات التحويلية المتنوعة 
 945,735166  12251515366 ضرائب ورسوم متنوعة /ورسوم ضرائب 2,3
    االعانات 2,4

 11536,5666  552475666 اعانات المنتسبين 2,41
 156465666  5665666 اعانات للغير 2,41

 12534,5666  557475666 مجموع االعانات 

 127596354,6  29751515513 مجموع المصروفات التحوٌلٌة 

    المصروفات االخرى 27

 5251145374  1576459115325 مصروفات سنوات سابقة 271
 753125746  666 خسائر راسمالية 272

 9155275334  1576459115325 مجموع المصروفات االخرى 

 21152335614  151,357,25646 التحوٌلٌة واالخرىمجموع المصروفات  

 نينوى  -مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
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 5211/كانون االول/31تاح لمسنة المنتهية فينال بيان القيمة المضافة االجمالية بسعر تكمفة عوامل ا
 

 دينار انيــالب الضاررقم 
  قيم  اسادًج اسجمًل  بسعر الماد  -2 
 164,:3,694,15 العماس     أ
 5,461::,43:,3 رسـ ال دم  الممدست    ت
 8,224::,:2,41 اسًردا  اس رى     ج
  7,937,151,627 
  قيم  مسدلزمً  اسادًج -3 
 :::,244,876 المسدلزمً  السلعي   د
 53:,2,593,593 المسدلزمً  ال دمي  هػ
  2,727,359,:52 
 8:2,686,:6,31 (3-2ال يم  الم ً   اسجمًلي  بسعر  لا  تااما اسادًج   -4 

 
 بيان توزيع القيمة المضافة االجمالية بسعر تكمفة عوامل االنتاح لمسنة المنتهية 

 5211/كانون االول/31في 
 

 دينار دينار البيـــان
   دعاي ً  المادغلًف – 2          

 9,869::,3,546  الراادت ااسجار       
    ًئض العمليً  الجًري  – 3          

  62:,37,874:,2 الااًل الجًر  المرمل  اسال   ًئض      
  111 د ًؼ : اًرادا  الااًل ال دم       

  2,:37,874,:62 
  اسادثًرا  – 4          

 958,139,977 اسادثًرا  ااسطاًءا  السااي       
 8:2,686,:6,31 ال يم  الم ً   بسعر دضلا  تااما اسادًج
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 نينوى  –مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( 
 كشف )أ(

 5211االول//كانون 31كشف بالعموالت المقبوضة لمسنة المنتهية في 
رلم الدلٌل 
 المحاسبً

 
 البٌان

 
 دٌنار

 666 عموالت الحواالت المخصومة 33121
 666 عموالت سندات برسم التحصيل 33122
 2554675623 عموالت واجور التسليفات 33139
 154,153925,49 عموالت الحواالت  332
 551945,94 عموالت االعتمادات المستندية 333
 26457945362 خطابات الضمانعموالت  334
 91652715393 عموالت مصرفية متنوعة 339

 1554154155532 المجموع 
 (5,53995476) : العموالت المصرفية المدفوعة تنزل 

 154,256375642 صافي العموالت المقبوضة 

 
 كشف )ب(

 2113 /كانون االول/13المنتهٌة فً كشف بمكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة 

رلم الدلٌل 
 المحاسبً

                                                                                      
 البٌان

                              
 دٌنار

 9,59145937 فوائد القروض الممنوحة 3311
 1516,524556,6 المدينةفوائد الحسابات الجارية  3311
 666 فوائد الكمبياالت المخصومة 33121
 73554745944 فوائد التسليف على وسائط النقل 33133
 666 فوائد التسليف الشخصي 33135
 1135647 فوائد الودائع بعمالت اجنبية 3522

 2512259715532 المجموع 

  تنزل  
 666 كارداجور خدمات الماستر  223
 4659795172 الفوائد المصرفية المدفوعة 231
 666 فروقات تقييم العملة 231
 14656665666 هبوط قيمة االستثمارات 2341
 666 خسائر بيع استثمارات 244

  (26659795172) 

 1572157735246 رسم الخدمة المحتسب          
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 مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار )شركة مساهمة خاصة( - نينوى 
      كشف )ج(

 كشف االيرادات االخرى لمسنة المنتهية في 31/كانون االول/2115
رقم الدليل 
 المحاسبي

                                                                      
                                                                      

البيان                                                    

                      
دينار       

 111 اًرادا  الااًل ال دم  549
 38:,348,667 اًرادا  العمال  اسجابي  552
 49,152,671 مبيعً  مطباتً  مصر ي  5596
 8:4,669,737  اًرادا  المسًهمً  الدا لي  5735
 351,951,111 ار ًح لجًف اسسدثمًر 57355

 8,224::,:2,41 المجموع 
 

       كشف )د(
 كشف بالمستمزمات السمعية الحتساب مستمزمات االنتاج لمسنة المنتهية في 31/كانون االول/2115

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 البيان

                      
دينار        

 82,9:1,461 الاقاد االزيا  433
 26,749,621 الااـز االمهمً  4362
 46,698:,36 قرطًسي  4363
 765,111 دجهًزا  العًملًف 437
 758,663,:2 مًء ا هر ًء  438

 :::,244,876 مجموع المستمزمات السمعية المتنوعة 
 

 كشف)هـ(
 كشف المستمزمات الخدمية الحتساب مستمزمات االنتاج لمسنة المنتهية في 31/كانون االول/2115

رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 البيًف

                     
دينار         

 2,595,884,768 المسدلزمً  ال دمي  44
المسدرد اسدصًس  مصرا ً   –ًازؿ  559   3,3:1,826)  

زمً  ال دمي  سمدسًت مسدلزمً  اسادًجلمسدال مجماع   2,593,593,:53 
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 مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار )شركة ساهمة خاصة( ـــ نٌنوى

 الموحدة البٌانات والحسابات الختامٌة

 1132/كانون االول/13للسنة المالٌة المنتهٌة فً 
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شهوحٍِاّ٘حـاطح)اٌشهوحاٌماتؼح(-اٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّانؽكاٌث١أاخاٌّا١ٌحاٌفرا١ِحاٌّٛؼكجٌّظهفٍِ

)اٌشهوحاٌراتؼح(ت١غٚشهاءاالٚناقاٌّا١ٌحاٌّؽكٚقجاَاٌهت١ؼ١ٌٌٍٓٛاؽحفٟشهوحٚ

 2015/وأْٛاالٚي/31وّافٟا١ٌّىا١ٔحاٌؼاِحاٌّٛؼكج

ًــــــــــــاٌرفاط١

ا١ٌّىا١ٔحاٌؼ١ِّٛح

اٌّٛؼكجاِحا١ٌّىا١ٔحاٌؼل١ٛقاٌر٠ٍٛحٚاالٌرثؼاق
ِظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕح

ٚاالٌرصّان

لاتؼح

شهوحاَاٌهت١ؼ١ٓ

ٌٍرٌٛؾتث١غٚشهاء

االٚناقاٌّا١ٌح/ذاتؼح



اٌّٛظــــــــــــــــٛقاخ

31/12/2015

ق٠ٕان

31/12/2015

ق٠ٕان

ِك٠ٓ

ق٠ٕان

قائٓ

ق٠ٕان

اٌث١أاخاٌّٛؼكج

ق٠ٕان

1340700075009405140882093651408820936134070007500940إٌمكفٟاٌظٕكٚقٌٚكٜاٌّظانف

50328079605792740166068310000000000004060209630262االٌرصّاناخ)تاٌم١ّحاٌرؽظ١ٍ١ح(

156090608130787000156090608130787االئرّاْإٌمكٞ

6302690229019400063026902290194اٌّك٠ْٕٛ

360020505900500789004906191051408820936359047907570183ِعّٛعاٌّٛظٛقاخاٌّركاٌٚح

40955029004815049908014096007900282اٌّٛظٛقاخاٌصاترح)تاٌم١ّحاٌكفره٠ح(

2420559134600024205591346ٔفماخا٠هاق٠حِئظٍح

74090409000007409040900ِشهٚػاخذؽداٌرٕف١م

50272075407275049908015027802540528ِعّٛعاٌّٛظٛقاخاٌصاترح

365047803450227794054904201051408820936364075800110711ِعّٛعاٌّٛظٛقاخ





اٌّطٍٛتـــــــــــــــاخ

31/12/2015

اٌفق٠ٕان

31/12/2015

اٌفق٠ٕان

ِك٠ٓ

اٌفق٠ٕان

قائٓ

اٌفق٠ٕان

اٌث١أاخاٌّٛؼكج

اٌفق٠ٕان

7140670014000071406700140لهٚعلظ١هج

860496096808670005140882093685098200850931ؼٍاتاخظان٠حٚٚقائغ

804810474045834081703138051602910771اٌكائْٕٛ

70177054308247074404117018502880235اٌرفظ١ظاخ

102087006570289420561072451408820936102039803360077ِعّٛعاٌّطٍٛتاخاٌّركاٌٚح

25205000000000010000000000001000000000000252050000000000نأياٌّاي

1004390792060500010043907920605االؼر١اؽ١اخ

(58001160971)(24800120304)(33201040667)اٌؼعىاٌّرهاوُ

262060706870938751098706961000000000000262035906750634االظًِعّٛعِظاقناٌر٠ًّٛؽ٠ٍٛح

365047803450227794054904201051408820936364075800110711ِعّٛعاٌّطٍٛتاخ
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 2015/وأْٛاالٚي/31فٟؼٍاباالنتاغٚاٌفٍائهاٌّٛؼكٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙح



اٌرفاط١ــــــــــــً

ِظهفاٌّٛطً

ٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان

لاتؼح

شهوحاَاٌهت١ؼ١ٓ

ٌٍرٌٛؾتث١غٚشهاء

االٚناقاٌّا١ٌح/ذاتؼح

ل١ٛقاٌر٠ٍٛحٚاالٌرثؼاق



اٌعّٛع



اال٠ــــــــــــهاقاخ
31/12/2015 

ق٠ٕان

31/12/2015

ق٠ٕان

ِك٠ٓ

ق٠ٕان

قائٓ

ق٠ٕان

اٌث١أاخاٌّٛؼكج

ق٠ٕان

 7,291,996,873   28,913,444 :7,274,194,53 اًرادا  العمليً  المصر ي 
 2,145,633,796   111 2,145,633,796 اًرادا  اسسدثمًر

 55,463,582   :29,349,14 37,225,543 اسًرادا  الدمايلي  ااس رى 
 29:,871,:8,36   47,151,483 8,334,831,657 مجماع اسًرادا 

 



اٌّظهٚفــــــــــاخ

31/12/2015

ق٠ٕان

31/12/2015

ق٠ٕان

ِك٠ٓ

ق٠ٕان

قائٓ

ق٠ٕان

اٌث١أاخاٌّٛؼكج

ق٠ٕان

 741,8:5,965   82:,:372,62 385,994,:47 مصرا ً  العمليً  المصر ي 
 5,224,433,325   69,894,911 5,165,649,525 المصرا ً  اسداري 

 959,927,926   :5:,2,898 958,139,977 اسادثًرا 
 62,161:,3,396   79,111: 94,161:,3,395 المصرا ً  الدمايلي  ااس رى 

 44:,8,989,995   831,:434,16 8,666,936,324 مجماع المصرا ً 
 (235,126,:72    (459,:398,12  (443,215,778  صً   العجز 

ذُاٌرثؼاقنط١كإٌمكٌشهوحاَاٌهت١ؼ١ٓٚتاٌّماتًذُاٌرثؼاقِٖٓاٌؽٍاتاخاٌعان٠حاٌكائٕحفِٟظهفاٌّٛط1ً-:اَضاداخ

(ق٠ٕانألغهاعذٛؼ١كاٌؽٍاتاخ10000000000001اٌرثؼاقنط١كؼٍاتاخاالٌرصّاناخٌشهوحاَاٌهت١ؼ١ٓاٌّصثدفٟت١أاخاٌّظهفتّثٍغ)-

ال٠ٛظكذم١١ٌُّفظض٘ثٛؽل١ّحاٌُٙشهوحاالتهانٚلٌهٌؼكَاقناظٙاػّٓاٌٍٛق1-

%تٙماذُاٌثؼاقنأٌّايشهوحاَاٌهت١ؼ١ٓألغهاعذٛؼ١كاٌث١أاخ1001ّظهفواًِاٌُٙشهوحاَاٌهت١ؼ٠ٓ١ّرٍهاٌ-



لظ٠ٟؽ١ٝلاٌُل١كانػثكاٌهؼّٓػثكهللااٌهاء١ِٕهؽٗ

ِك٠هجاٌؽٍاتاخٚواٌحِؼاْٚاٌّك٠هاٌّفٛعنئ١ًِعًٍاالقانج
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 /أ577اٌهلُ:غ/  ٚشهواإٖشابػىاٌك٠ٓٔٛنٞاٌفشهوح
 2016/ا٠ان/21اٌران٠ؿ:تغكاقفٟ  ٌّهالثحٚذكل١كاٌؽٍاتاخ/ذؼا١ِٕحـتغكاق

 

 انً انسادج يساهًٍ يصرف انًىصم نهتًُُح واالستثًار )شركح يساهًح خاصح( ــ َُُىي            


ٌمكقلمٕااٌمٛائُاٌّا١ٌحٌّظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان)شهوحٍِاّ٘حـاطح(ــ١ٕٜٔٛٚاٌرٟذرىْٛ

ٚلائّحاٌكـًٚلائّحاٌرغ١هاخفٟؼمٛقاٌٍّى١حٚلائّح2015/وأْٛاالٚي/31ِٓلائّحاٌّهوىاٌّاٌٟوّافٟ

0ان٠ؿ1اٌركفماخإٌمك٠حٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟلٌهاٌر


 يسؤونُح االدارج عٍ انمىائى انًانُح:
اٌرمان٠ه ٌّؼا١٠ه ً ٚفما ػاقٌح تظٛنج ٚػهػٙا ٘مٖ اٌّا١ٌح اٌمٛائُ اػكاق ػٓ اٌّظهفٍِئٌٚح اقانج اْ

االـطاء ِٓ ـا١ٌح ِا١ٌح لٛائُ اٌؼهٚنٞالػكاق اٌكاـٍٟ اٌهلاتح ٔظاَ ذؽك٠ك اٌٝ تاالػافح , اٌك١ٌٚح اٌّا١ٌح

ٛاءإٌاذعحػٓـطؤاٚاؼر١اي1اٌعٛ٘ه٠حٌ


 يسؤونُح يذلمٍ انذساتاخ:
ًٌٍّؼا١٠ه تٙاٚفما ًالظهاءآخاٌركل١كاٌرٟلّٕا اٍِْئ١ٌٚرٕاٟ٘اتكاءاٌهأٞؼٛي٘مٖاٌمٛائُاٌّا١ٌحٚفما

ياٌركل١كٌٍؽظٛياٌك١ٌٚحٌٍركل١ك1ذرطٍةِٕا٘مٖاٌّؼا١٠هاالٌرىاَتمٛاػكاٌٍٍٛنإٌّٟٙٚذفط١ؾٚذٕف١ماػّا

  ػٍٝذؤو١كِؼمٛيتؤْاٌمٛائُاٌّا١ٌحـا١ٌحِٓاالـطاءاٌعٛ٘ه٠ح1
 

 فمرج تىكُذَح:
ذُاػكاقاٌمٛائُاٌّا١ٌحاٌّهفمحٌٍّظهفػٍٝػٛءذٛظ١ٙاخاٌثٕهاٌّهوىٞاٌؼهالٟتفظٛصاػرّاق

ٌث١حاٌّرؼٍمحتؼ١ٍّحذؽ٠ًٛاٌمٛائُاٌّا١ٌحاٌِٝؼا١٠هاٌّؽاٌث١حاٌك١ٌٚحتمٌه,٠ٌُٚرُذٍع١ًاٌرؼك٠الخاٌّؽا

ِؼا١٠هاٌرمان٠هاٌّا١ٌحاٌك١ٌٚحفٟاٌٍعالخاٌّؽاٌث١حٌٍّظهف1ػ١ٍٗال٠عٛواٌرفكاِٙاألٞغهعآـه1ؼ١س

اٌّهلّػ/ ذمه٠هٔا تّٛظة ٌٍّظهف اـهٜ ِا١ٌح لٛائُ اطكان 577ذُ فٟ 2016/ؼى٠هاْ/21ٚاٌّئنؾ

ٌٕافمجفٟاٌؼهاقؼٍةاٌمٛا١ٔٓا


٠رؼّٓاٌركل١كاٌم١اَتبظهاءاخٌٍؽظٛيػٍٝاقٌحِئ٠كجٌٍّثاٌغٚاال٠ؼاؼاخاٌٛانقجفٟاٌمٛائُاٌّا١ٌح1

اٌّا١ٌحػٍٝاـطاء اٌمٛائُ فٟلٌهذم١١ُِفاؽهاؼرٛاء تّا اـر١اناظهاءاخاٌركل١كتٕاءػٍٝذمك٠هٔا ذُ ٚلك

إٌاذعحػٓاٌفطؤ ٌٛاء اٌكاـ١ٍحظٛ٘ه٠ح اٌهلاتح فٟاالػرثانٔظاَ ٠ؤـم اٌّفاؽه اْذم١١ُ وّا االؼر١اي1 اٚ

ٌٍّظهفٚاٌّرؼٍكتبػكاقٚاظٙاناٌمٛائُاٌّا١ٌحتظٛنجػاقٌحٚلٌهٌٍم١اَتبظهاءاخذكل١كِٕاٌثح١ًٌٚتٙكف

كِٜالءِحا١ٌٍاٌاخاتكاءنأٞؼٛيِكٜفاػ١ٍحٔظاَاٌهلاتحاٌكاـٌٍٍّٟظهف1وّا٠رؼّٓاٌركل١كذم١١ٌُّ

ذم١١ُ اٌٝ اػافح , ِؼمٌٛح االقانج اػرّكذٙا اٌرٟ اٌّؽاٌث١ح اٌرمك٠هاخ وأد الا ٚف١ّا اٌٍّرفكِح اٌّؽاٌث١ح

اٌؼهعاٌؼاٌٍَمٛائُاٌّا١ٌح1تٙمافثاػرماقٔااْاقٌحاٌركل١كاٌرٟؼظٍٕاػ١ٍٙاواف١حِٚالئّحٚذٛفهاٌاٌاًإلتكاء

اٌهأ1ٞ


 انرأٌ:
ٟنأ٠ٕا,اْاٌمٛائُاٌّا١ٌحذظٙهتؼكاٌح,ِٓوافحإٌٛاؼٟاٌعٛ٘ه٠ح,اٌّهوىاٌّاٌٌٍّٟظهفوّافٟف

ٚاقاءٖاٌّاٌٟٚذكفماذٗإٌمك٠حٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟلٌهاٌران٠ؿٚفماًٌّؼا١٠هاٌرمان٠ه2015/وأْٛاالٚي/31

اٌّا١ٌحاٌك١ٌٚح1

 ؽٗظٛاقػثكاٌهٌٛياتٛاٌشؼ١ه

 ِؽاٌةلأِٟٛٔٚهالةؼٍاتاخ

ػؼٛاٌعّؼ١حاٌؼهال١حٌٍّؽاٌث١ٓاٌما١١ٔٛٔٓ
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 )شركة مساهمة خاصة( ــــ بغداد الموصل لمتنمية واالستثمار مصرف 
 2115/كاَىٌ االول/31لائًح انًركس انًانٍ كًا فٍ 



20152014

ق٠ٕانػهالٟق٠ٕانػهالٟ

(تآالفاٌكٔا١ٔه)اٌكٔا١ٔه()تآالف انًىجىداخ

1498494118640076ٔمكفٟاٌظٕكٚق

9020823342899444أنطكجٔمك٠حٌكٜاٌثٕهاٌّهوىٞ

1120070115027188أنطكجٔمك٠حٌكٜتٕٛنِٚئٌٍاخِظهف١حِؽ١ٍح

1611783813336136أنطكجٔمك٠حٌكٜتٕٛنِٚئٌٍاخِظهف١حـانظ١ح

21890382144918ٚؼٛاالختهٌُاٌرؽظ١ًطىٛن

220176043244537693طافٟ–ذ١ٍٙالخائرّا١ٔحِثاشهج

53287975578797طافٟ–اٌرصّاناخِا١ٌحِرٛفهجٌٍث١غ

50301955663107طافٟ–ِّرٍىاخِٚؼكاخ

242559317751طافٟ–ِٛظٛقاخأـهٜ

365478345348145110 يجًىع انًىجىداخ

 انًطهىتاخ ودمىق انًهكُح

 انًطهىتاخ

714670000ٚقائغتٕٛنِٚئٌٍاخِظهف١ح

7368031060695892ٚقائغاٌؼّالء

17448151455447ٌفاذطٚطىٛنِؼرّكج

110718449313279ذؤ١ِٕاخٔمك٠ح

71775447177544ػه٠ثحاٌكـًِفظض

84814746563155ِطٍٛتاخاـهٜ

10287065785205317 يجًىع انًطهىتاخ

 دمىق انًهكُح

252500000202000000نأياٌّاياٌّكفٛع

2833128331اؼر١اؽٟناٌّاٌٟ

8378883788اؼر١اؽٟػاَ

63770606377060اؼر١اؽٟاظثانٞ

5389453894اؼر١اؽٟاٌُِٙعا١ٔح

11629851162985اؼر١اؽٟذٌٛؼاخ

240163053233735فائغِرهاوُ

262607688262939793 يجًىع دمىق انًهكُح

365478345348145110 يجًىع انًطهىتاخ ودمىق انًهكُح

 

 

 

اٌهاء١ِٕهؽٗ
ٚواٌحِك٠هاٌؽٍاتاخ

ل١كانػثكاٌهؼّٓػثكهللا
اٌّفٛعِؼاْٚاٌّك٠ه

لظ٠ٟؽٟلاٌُ
نئ١ًِعًٍاالقانج
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 )شركة مساهمة خاصة( ــــ بغداد الموصل لمتنمية واالستثمارمصرف 
 2115/كاَىٌ االول/31لائًح انذخم كًا فٍ 

 

20152014

ق٠ٕانػهالٟق٠ٕانػهالٟ

(تآالفاٌكٔا١ٔه))تآالفاٌكٔا١ٔه(

اال٠هاقاخ

32337926776263ا٠هاقاخاٌفٛائك

(232116)(50797)ِظهٚفاخاٌفٛائك

31829956544147طافٟاتهاقاخاٌفٛائك

26515273446966ا٠هاقاخاٌؼّٛالخ

(405619)(68478)اٌّكفٛػحاٌؼّٛالخ

25830493041347طافٟا٠هاقاخاٌؼّٛالخ

57660449585494طافٟا٠هاقاخاٌفٛائكٚاٌؼّٛالخ

237557319658طافٟأنتاغذؽ٠ًٛػّالخأظٕث١ح

تاٌم١ّح ِا١ٌح ِٛظٛقاخ ِىاٌة طافٟ

اٌؼاقٌح

784399(2166343)

66446360797االـهٜطافٟانتاغاٌؼ١ٍّاخ

685444680996606 اجًانٍ االَراداخ

 نًصروفاخا

24359993283853ٔفماخاٌّٛظف١ٓ

133766210250اٌٍّرٍىِاخاٌٍٍؼ١ح

14847731241070اٌٍّرٍىِاخاٌفك١ِح

847029881388االٔكشاناخٚاالؽفاءاخ

00060370االٔرّائ١حـٍانجذكٟٔاٌر١ٍٙالخ

2284983251974اٌّظهٚفاخاٌرؽ١ٍ٠ٛحٚاالـهٜ

(5928905)(7186550) إجًانٍ انًصروفاخ

2170701(332104) رتخ انسُح لثم ضرَثح انخم

(350040)000ػه٠ثحاٌكـً

1820661(332104) )عجس( رتخ انسُح تعذ انضرَثح

00091033 تًىجة لاَىٌ انشركاخادتُاطٍ لاَىٍَ 

0001700000 يخصص االئتًاٌ

00029628 ادتُاطٍ تىسعاخ

1820661(332104) صافٍ دصح انًساهًٍُ
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ِظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان)شهوحٍِاّ٘حـاطح(ــتغكاق

اٌّثاٌغ)تآالفاٌكٔا١ٔه(2015/وأْٛاالٚي/31ت١اْؼمٛقاٌٍّى١حٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟ
 

 البيان
 

 

 راش انًال 
  االحتياطيات

مجموع حقوق 
 الممكية

 ادتُاطٍ

 راسًانٍ 

 ادتُاطٍ 

 عاو

 ادتُاطٍ

 لاَىٍَ 

ادتُاطٍ 

 اسهى يجاَُح

ادتُاطٍ 

 انتىسعاخ

 انفائض 

 انًتراكى

 يجًىع 

 االدتُاطُاخ

 373:4:8:4 71:4:8:4 64344846 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 313111111 2/2/3126الرصًد    
 111 (61611111  (61611111  111 111 111 111 111 61611111 السا الزيًد    الؿ 

 (443216  (443216  (443216  111 111 111 111 111 111 3126تًـ  تجز
 373718799 21218799 3512741 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 363611111 42/23/3126رصًد    ال

 


ِظهفاٌّٛطًٌٍر١ّٕحٚاالٌرصّان)شهوحٍِاّ٘حـاطح(ــتغكاق

اٌّثاٌغ)تآالفاٌكٔا١ٔه(2014/وأْٛاالٚي/31ت١اْؼمٛقاٌٍّى١حٌٍٍٕحاٌّا١ٌحإٌّر١ٙحفٟ
 

 البيان
 

 

 راش انًال 
  االحتياطيات

مجموع حقوق 
 الممكية

 ادتُاطٍ

 راسًانٍ 

 ادتُاطٍ 

 عاو

 ادتُاطٍ

 لاَىٍَ 

ادتُاطٍ 

 اسهى يجاَُح

ادتُاطٍ 

 انتىسعاخ

 انفائض 

 انًتراكى

 يجًىع 

 االدتُاطُاخ

 37222:236 6:22:236 62644846 2244461 649:5 7397138 94899 39442 313111111 2/2/3125الرصًد    
 2931779 2931779 2811111 3:746 111 2144: 111 111 111 الزيًد    الؿ السا 
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3125دازيعً  ار ًح تًـ 

 373:4:8:4 71:4:8:4 64344846 2273:96 649:5 7488171 94899 39442 313111111 42/23/3125رصًد    ال
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 )شركة مساهمة خاصة( ــــ بغداد الموصل لمتنمية واالستثمارمصرف 
 2115/كاَىٌ االول/31انًُتهُح فٍ تُاٌ انتذفك انُمذٌ نهسُح انًانُح 



اٌرفاط١ـــــــــــــــــً

2015

االفاٌكٔا٠ه

2014

االفاٌكٔا١ٔه

)ػعى(فائغإٌشاؽاٌّرؽمكـاليإٌٍح

201700701(3320104)فائغٔشاؽاٌّظهف

اٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطحاٌرشغ١ٍ١ح

ذؼافِظان٠فغ١هٔمك٠ح:

84700288810388االٔكشاناخٚاالؽفاءآخ

000860710اٌى٠اقجفِٟفظضاالئرّاْ

2500000000ـٍانجاٌركٟٔفٟل١ّحاالٌرصّاناخ

000205450000ـٍانجت١غاٌرصّاناخ

00090423ـٍائهناٌّا١ٌح
(90126)(50400) َُسل : ارتاح راسًانُح

100910628305130395

7590524506840096اٌفائغإٌمكٞاٌّرؽمكـاليإٌٍح

000608130580:االٌرصّاناخإٌمكاٌٍّرٍُػٓ

(1107640045)802560942االئرّاْإٌمكٞ

(1201660860)1601040708اٌّك٠ْٕٛ

7140670000لهٚعقائٕح

(19709450774)1500320351اٌؽٍاتاخاٌعان٠حٚاٌٛقائغ

(1609550401)109180319اٌكائْٕٛ

4200260990(23208180500)

(22603340404)4207860514 انتشغُهُحصافٍ انتذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح 

اٌركفماخإٌمك٠حِٓاالٔشطحاٌر١ٍ٠ّٛحٚاالٌرصّان٠ح

50400570294:اٌرثؼاقِٛظٛقاخشاترحإٌمكاٌٍّرٍُػٓ



13201653390261:االػافاخاٌهاٌّا١ٌحإٌمكاٌّكفٛعػٓ

60760410810اال٠هاق٠حاٌّئظٍحاالػافاخػٍٝإٌفماخ

0002360870ِشهٚػاخذؽداٌرٕف١م

(1380925)(6170941)

(5600647)(1330525) صافٍ انتذفماخ انُمذَح يٍ االَشطح انتًىَهُح واالستثًارَح

420652098922608950051اٌركفماخإٌمك٠حـاليإٌٍح
920047076231809420813 1/1/2115انُمذ فٍ صُذوق ونذي انًصارف نهًصرف فٍ 

31/12/2115134070007509200470762انُمذ فٍ انصُذوق ونذي انًصارف كًا فٍ 
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