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شرآة فرقد السلمان وشرآاؤه 
لتدقيق ومراقبة الحسابات    (تضامنية)



  السادة  أعضاء  الھیئة العامة المحترمین
  دادـــ بغ-)شركة مساھمة خاصة(بغـــدادمصرف 

  

   الحسابات تقریر مراقب
  

   بغ    داد  -)ش    ركة م    ساھمة خاص    ة    (بغــــ    ـداد لق    د فح    صنا المیزانی    ة العام    ة لم    صرف     
  األرب  اح والخ  سائر والتوزی  ع لل  سنة المنتھی  ة ب  ذلك   ب وح  سا ٢٠٠٩/ك  انون األول/ ٣١كم  ا ف  ي  

لسنة )٩٤( كل من قانون المصارف رقم التاریخ، والتقریر السنوي للمصرف المعد بمقتضى أحكام
  .بموجبھ  واألنظمة والتعلیمات الصادرة ١٩٩٧لسنة ) ٢١( قانون الشركات رقم   و٢٠٠٤

لقد حصلنا على المعلومات واإلیضاحات التي كان ت برأین ا ض روریة ألداء مھمتن ا الت ي قمن ا          
لتشریعات النافذة ووفقًا إلجراءات التدقیق المعترف بھا والتي شملت االختبارات الالزمة  لبھا طبقًا

  -:مالحظاتنا التوضیحیة ألوجھ نشاط المصرف الواقعة ضمن اختصاصاتنا، ونود ان نبین 
  -: رأس المال   :أوًال
v   ن  ار دی) ٨٥(إل  ى ) دین  ار ملی  ار س  بعون (دین  ار )٧٠(لق  د ت  م زی  ادة رأس م  ال الم  صرف م  ن

وذل ك اس  تنادًا إل  ى ق رار دائ  رة ت سجیل ال  شركات ل  دى وزارة    )  ملی ار دین  ار خم سة وثم  انون (
 .٢٠٠٩/حزیران/١٧والمؤرخ في ) ١٦٫٥٣٥(التجارة ذي الرقم 

  

  -: رفــاط المصــنش   :نیًاثا
  دین ار ف ي   أل ف  ) ١٨٫٦١٧٫٥١٧(ان فائض نشاط المصرف للسنة موضوع التدقیق قد بلغ       

   انخف      ض ان      ھ أيدین      ار أل      ف ) ٢١٫٩٤٨٫٩٧٧(نة ال      سابقة  ح      ین ك      ان ف      ي ال      س 
 وكم  ا مب  ین )%١٥( ق  درھا انخف  اض  دین  ار والت  ي تمث  ل ن  سبةأل  ف )٣٫٣٣١٫٤٦٠(بمبل  غ 

  -:تفاصیلھا 
  -:  النشاط الجاري إيرادات فيالنقص  -أ

الن  شاط إی  رادات " بـ  ـ انخف  اض  ح  صل  ٢٠٠٩/ك  انون األول/٣١خ  الل ال  سنة المنتھی  ة ف  ي 
  -:دینار ومتأتیة مما یلي ألف )٣٫٣٠٨٫٣١٢(قدره "الجاري 

  

  %    ــارألــف دينـ    
  ٣٨    ١,٢٦٢,٥٥٩     العمليات المصرفيةأيراد في زيادة
  )١٣٦(    )٤,٥١٨,٨٣٢(    اراتـاالستثم   في ايرادنقص
  )٢(    )٥٢,٠٣٨(     في ايراد النشاط الخدمينقص

    )١٠٠(    )٣,٣٠٨,٣١١(  
  
  

   -: نشاط الجاريالزيادة في مصروفات ال  -ب
د ـ ق٢٠٠٩/األولكانون /٣١للسنة المنتھیة في "مصروفات النشاط الجاري "ان الزیادة في   

 -:ي ــا یلــ مم ةـ ومتأتی ارـ دینألف)٣٫٢٣٥٫١٧١( ت ـبلغ
  %    ــاردينـ ألــف    

  ٦٨    ٢,٢٢١,٨٨٢     العمليات المصرفيةنقص
  )٩(    )٢٩٨,٧٠٤(    االندثـــارزيادة 
  )١٥٩(    )٥,١٥٨,٣٤٩(    ةــوفات االداريالمصرزيادة 

    )١٠٠(    )٣,٢٣٥,١٧١(  
  



  
  

   - : "واألخرىالمصروفات التحويلية "و"  المتفرقةاإليرادات"  - ج
  ال  نقص  دین  ار ، ف  ي ح  ین بل  غ   أل  ف)٣٧٨٫٥٨٨( المتفرق  ة بل  غ  اإلی  رادات ف  ي  الزی  ادةان 

  .ار دین ألف)٢٫٨٣٣٫٤٣٤( مبلغ "االخرىالمصروفات التحویلیة و" في 
 ف    ي ف    ائض ن    شاط الم    صرف الب    الغ    االنخف    اضوأس    تنادًا لم    ا ورد ذك    ره اع    اله ف    ان   

  -:متأتیة  مما یلي  دینارألف )٣٫٣٣١٫٤٥٩(
  

  دينـــار ألــف    
  ٣,٣٠٨,٣١١     في ايراد النشاط الجاري النقص
      :يضافً

  ٣,٢٣٥,١٧١    الزيادة في مصروفات النشاط الجاري
    ٦,٥٤٣,٤٨٢  

      :يطرح
  ٣٧٨,٥٨٨    ةـ المتفرقاإليرادات في يادةالز

        :يطرح
  ٢,٨٣٣,٤٣٤     في المصروفات التحويلية واالخرىالنقص

    ٣,٢١٢,٠٢٢  
    ٣,٣٣١,٤٦٠  

  

  -: الوضع المالي   ثالثًا
   ٣١/١٢/٢٠٠٨ عما كان علیھ في ٣١/١٢/٢٠٠٩كما في  " الموجودات" لقد ازداد رصید 

  -:ا مبین أدناه دینار وكمألف )٢٥٩٫٢٨٢٫٦٧٢(بمبلغ 
   

  %    دينــــار ألــف    
          المتداولـةالموجــودات 

  ١٠٥    ٢٧٢,٩٧٥,٩٥١    النقـــود
  )٢٠(    )٥٣,٩٥١,١٥٩(    االستثمارات 

  ١٢    ٣٢,١٣٧,٧٤١    االئتمان النقدي 
  ٢    ٥,٤٧٣,٣٤٥    المدينــون

    ٢٥٦,٦٣٥,٨٧٨      
  ١    ٢,٦٤٦,٧٩٤    صافي الموجودات الثابتة

    ١٠٠    ٢٥٩,٢٨٢,٦٧٢  
  
  
  
  
  
  



    لــــادر التمویــــمص
دین  ار ھ  ي ذاتھ  ا تمث  ل الزی  ادة    أل  ف )٢٥٩٫٢٨٢٫٦٧٢(المبین  ة اع  اله والبالغ  ة  ان الزی  ادة 

  الناجم                                                                                                                                                                                                                                ة
   -:وكما مبین ادناه "مصادر التمویل "   من

  
  %    دينــــار ألــف    

  ٩٤    ٢٤٣,٤٥٥,٠٣٨    مصادر التمويل قصيرة االجل 
  ٦    ١٥,٨٢٧,٦٣٤    مصادر التمويل طويلة االجل 

    ١٠٠    ٢٥٩,٢٨٢,٦٧٢  
  

          
          مصادر التمويل قصيرة االجل 

          المطلوبات المتداولة 
  ١٠٥    ٢٥٧,٤٤١,٤٣١    حسابات جارية وودائع

    )٤٥٩,٤٨٨(    التخصيصات 
  )٥(    )١٣,٥٢٦,٩٠٥(    الدائنــون

    ١٠٠    ٢٤٣,٤٥٥,٠٣٨  
  

           االجل طويلةل مصادر التموي
           حقوق المساهمين

  ٩٥    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    رأس المال المدفوع 
  ٥    ٨٢٧,٦٣٤    االحتياطيــــات

    ١٠٠    ١٥,٨٢٧,٦٣٤  

   -: االستثمارات المالیة  : رابعًا
أس  تنادًا  ) أس  ھم(قط  اع خ  اص  / األج  لة ربلغ ت القیم  ة ال  سوقیة لالس  تثمارات المالی  ة ق صی   - ١

  ٢٠٠٩ للسوق ف ي س نة   تلعراق لالوراق المالیة في أخر جلسة عقد     لنشرة أسعار سوق ا   
 ول   ذلك ل  م ی   تم أخ  ذ مخ   صص ھب  وط قیم   ة    بمبل  غ أكث  ر م   ن كلف  ة المحفظ   ة االس  تثماریة    

  .االستثمارات للسنة موضوعة التدقیق
لم نحصل على تأیید مساھمة المصرف في االستثمارات قصیرة األجل لدى القطاع الخ اص     - ٢

  لم خارجي عا/ واالستثمارات 

  -: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا   :خامسًا
 ن االبقاء على الرصید المدور م  م وتتحصیلھا احتساب مخصص الدیون المشكوك في      لم یتم 

   ).أربعة عشر ملیار دینار(دینار)١٤( والبالغ السنة السابقة 
  السیاسات المحاسبیة  :سادسًا

  

  األجنبیةسعر تحویل العمالت 
  



   الناجم      ةواإلی      راداتك      ل م      ن الموج      ودات والمطلوب      ات والم      صاریف   ت      م ت      سعیر 
 دین ار  ١١٧٠ وال ذي ھ و   ٢٠٠٩/ك انون األول  /٣١بسعر التحویل كما ف ي       ، األجنبیةبالعملة  

  .أمریكيلكل دوالر 
  

  - :غسیل االموال وتمویل االرھاب : سابعًا
  

صرفیة الت ي مارس ھا   من خالل فحصنا للسجالت المحاس بیة ومراجعتن ا لطبیع ة العملی ات الم          
ال  سنة موض وعة الت دقیق ، فل  م یتب ین لن  ا م ا ی شیر ال  ى إن ھنال ك عملی  ات        خ الل   الم صرف 

  .بغسیل االموال  أو تلك  التي  ساھمت بتمویل عملیات االرھاب مصرفیة تتعلق 

  - :كفایة رأس المال: ثامنًا
  كفای ة رأس الم ال   والكشوفات المعدة لغ رض احت ساب   للسجالت المحاسبیة من خالل فحصنا  

   من قانون المصارف ١٦ المادة إلى استنادًا )%٤٩ (یتبین أن نسبة  كفایة رأس المال بلغت
   .٢٠٠٤ لسنة ٩٤قم ر

وح  سب رأین  ا وبق  در م  ا توص  لنا إلی  ھ وم  ن خ  الل فح  صنا وطبق  ًا لم  ا ھ  و م  دون ف  ي س  جالت    
  :ووفقًا للمعلومات واإلیضاحات المعطاة لنا المصرف

  

  م سك رف كان ت متفق ة م ع متطلب ات نظ ام      لدفتریة المستخدمة م ن قب ل الم ص   ان المجموعة ا  )١
وق  د ت  ضمنت ح  سب تق  دیرنا ت  سجیل كاف  ة موج  ودات ومطلوب  ات ونفق  ات وإی  رادات   ال  دفاتر،

قد اشتملت على اإلجراءات الضروریة التي ت ضمن  كما أن نظام الرقابة الداخلیة      ،  المصرف
 .ع حجم نشاط المصرف  بدرجة تتناسب م البیاناتهقة ھذدصحة و

  
 عملیة جرد الموجودات الثابتة والنقدیة قد تمت بشكل سلیم وبإشرافنا، وان نت ائج الج رد        أن )٢

االص ول   و مطابقة للسجالت الم ساعدة، وق د ت م تقی یم ھ ذه الموج ودات وفق ًا لألس س            جاءت
 . التي اتبعت في السنة السابقةالمبادئ المعتمدةو

ھ یعك   س ب   صورة ش   املة م   سیرة الم   صرف خ   الل ال   سنة  ان التقری   ر ال   سنوي وم   ا ت   ضمن  )٣
 .موضوعة التدقیق، وانھ ال یتضمن ما یخالف أحكام القوانین والتشریعات السائدة

  

 ان البیان ات والح  سابات الختامی ة ق  د نظم ت وفق  ًا للت شریعات المرعی  ة والقواع د المحاس  بیة      )٤
الشركات واألنظمة والتعلیمات  وإنھا منظمة طبقًا لقانون مع ماتظھره السجالت  وھي متفقة 

 . وقانون البنك المركزي العراقيالصادرة بموجبھ

ن المیزانی ة العام ة   لما ورد ذكره اعاله ولما لھ من تأثیر على البیان ات المالی ة ف ا          وخضوعًا
، وان ح  سابات ٢٠٠٩/ك انون األول / ٣١ كم ا ف  ي   الم  الي للم صرف  الوض ع    المرفق ة تعب ر ع  ن  

  . وحسبما  تظھره  الدفاتر السجالت نشاطھ للسنة المنتھیة بذلك التاریخالنتیجة تظھر أرباح
  
  

  
  

  

  
  
  

  ٢٠١٠/شباط/١٨ي بغداد ف  
  

  

  فرقد حسن أحمد السلمان
  زمیل جمعیة المحاسبین القانونیین في إنكلترا

   من شركة فرقد السلمان وشركاؤه لتدقیق ومراقبة الحسابات
  )تضامنیة( 



  دادـــ  بغ–) شركة مساھمة خاصة(بغـــدادمصرف 
  ةــة العامـالميزاني

  ٩٢٠٠/كانون األول/٣١ كما في 
  )أ ( ان ـبيـ
  ٢ من ١

رقم 
رقم الدليل     الكشف

  ٣١/١٢/٢٠٠٩      المحاسبي
  ٣١/١٢/٢٠٠٨    ـــــاردينـألــف 

  ــاردينــــألــف 
          الموجــــودات      

          الموجودات المتداولة      
  ٢٠٤,٧٠٨,٦٨٠    ٤٧٧,٦٨٤,٦٣١    النقــــود   ١٨    ١
  ٢١٧,١٤٩,٥٢٨    ١٦٣,١٩٨,٣٦٩    االستثمـارات  ١٥    ٢
          ديــان النقـاالئتم  ١٤    
  ١,٧٩١,٠٢٢    ١,٨٨٢,٨٨٢    األوراق التجارية المخصومة  ١٤٤    ٣
  ٤٥,٥٧٦,٠٩٧    ٧٧,٦٢١,٩٧٨    اتــروض والتسـليفـالق  ١٤٤عدا ١٤    ٤
          ٤٧,٣٦٧,١١٩    ٧٩,٥٠٤,٨٦٠  
           وأرصدة مدينةـونـالمدينـ  ١٦    
  ٢٤,١٦٧,٥١٥    ٢٩,٨٠٤,٠٢٥    حسابات مدينة متبادلة      
  ٣٧,٦٥٦,٨٣٢    ٣٧,٤٩٣,٦٦٧    األرصدة المدينة      ٥
          ٦١,٨٢٤,٣٤٧    ٦٧,٢٩٧,٦٩٢  
          ٥٣١,٠٤٩,٦٧٤    ٧٨٧,٦٨٥,٥٥٢  

          ةـالموجودات الثابت      

  رية  بالقيمة الدفت–القائمة   ١٢و١١    ٦
  ١١,٨٦١,٧٦٧    ١٤,٥٠٨,٥٦١  )بعد تـنزيل اإلندثارات واإلطفاءات(

  ٥٤٢,٩١١,٤٤١    ٨٠٢,١٩٤,١١٣  وداتـوع الموجـمجم      
                
          ةـالحسابات المتقابل      

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية       ١٩    ١٢
  ٢٠٣,١٨١,٣٩٣    ٢٦٣,٥٣٩,٢٢٧  لها مقابل) بعد تنـزيل التأمينات(
  



  دادـــ  بغ–) شركة مساھمة خاصة(بغـــدادمصرف 
  ةــة العامـالميزاني

  ٢٠٠٩/كانون األول/٣١ كما في 
  )أ ( ان ـبيـ
  ٢ من ٢

رقم 
رقم الدليل     الكشف

  ٣١/١٢/٢٠٠٩      المحاسبي
  ٣١/١٢/٢٠٠٨    ــــاردينـألــف 

  ــاردينـــألــف 
          لـمصادر التموي      

          مصادر التمويل قصيرة االجل      
  ٤٠٤,١٧٧,٠٩٦    ٦٦١,٦١٨,٥٢٧    حسابات جارية وودائع  ٢٥    ٧
  ١٨,٤٩٠,٥٤٨    ١٨,٠٣١,٠٦٠    اتـالتخصيص  ٢٢    ١١
  ٢٦,٩٠١,٨٥٩    ١٣,٣٧٤,٩٥٤    ونـالدائنــ  ٢٦    ٨
          ٤٤٩,٥٦٩,٥٠٣    ٦٩٣,٠٢٤,٥٤١  
          مصادر التمويل طويلة االجل      
  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    رأس المال المدفوع  ٢١١    ٩
  ٢٣,٣٤١,٩٣٨    ٢٤,١٦٩,٥٧٢    ـاتــاالحتياطي  ٢٢    ١٠
  ٩٣,٣٤١,٩٣٨    ١٠٩,١٦٩,٥٧٢    حقوق المساهمين      
  ٥٤٢,٩١١,٤٤١    ٨٠٢,١٩٤,١١٣  مجموع مصادر التمويل      
                
          الحسابات المتقابلة      
١٢  

  
التزامات المصرف لقاء العمليـات       ٢٩

) بعد تنـزيل التأمينات  (المصرفية  
  ٢٠٣,١٨١,٣٩٣    ٢٦٣,٥٣٩,٢٢٧  لها مقابل

  دداــــــبغ  – ) شركة مساھمة خاصة (بغـــــداد رف ـــص م عن
  مدیر الحسابات

  علي محسن االسدي
  المدیر المفوض

  عدنان  كنعان  الجلبي
  رئیس مجلس اإلدارة
  عماد اسماعیل شریف

  
  

  
   حسابات المصرف مراقب

  فرقد حسن أحمد السلمان
   القانونیین في إنكلترازمیل جمعیة المحاسبین

   الحسابات من شركة فرقد السلمان وشركاؤه لتدقیق ومراقبة
  )تضامنیة(

  

  یرجى مراجعة تقریرنا بتاریخھ
  ٢٠١٠/ شباط  /١٨  بغداد في



  

  دادـــ  بغ–) شركة مساھمة خاصة(بغـــدادمصرف 
  ر ـــاح والخسائــاب األربـحس

  ٢٠٠٩/كانون األول/٣١للسنة المنتهية في 
  ) ب (ان ــبي      

رقم 
  الكشف

رقم الدليل   
  السنـة الحاليـة      المحاسبي

  السنـة السابقـة    دينـــــارألــف 
  دينـــــارألــف 

          إيرادات النشاط الجاري      
  ١٧٨,٣٢٢    ١٢٦,٢٨٤    إيراد النشاط الخدمي  ٤٣    ١٣
  ١٨,٦٩٩,٢٢٢    ١٩,٩٦١,٧٨١    إيراد العمليات المصرفية  ٤٤    ١٤
  ٢٤,٩٢١,٨٥٤    ٢٠,٤٠٣,٠٢٢    إيراد االستثمـارات  ٤٦    ١٥
          ٤٣,٧٩٩,٣٩٨    ٤٠,٤٩١,٠٨٧  
          مصروفات النشاط الجاري: تنـزل      
  ١٠,٠٤٥,٦٢٤    ٧,٨٢٣,٧٤٢    مصروفات العمليات المصرفية  ٣٤    ١٦
  ٤١٩,٤٣٦    ٧١٨,١٤٠    ات واألطفــاءاتاالندثــار  ٣٧    ٦

  ٧,٦٠٣,٨٢٩    ١٢,٧٦٢,١٧٨    المصروفات اإلدارية  ٣٣- ٣١    ١٧
          ١٨,٠٦٨,٨٨٩    ٢١,٣٠٤,٠٦٠  
  ٢٥,٧٣٠,٥٠٩    ١٩,١٨٧,٠٢٧    فائـض العمليـات الجاريـة      
          اإليرادات التحويلية واألخرى: تضاف      
  ٢٣٥,٨٤٢    ٦١٤,٤٣٠    اإليـرادات األخـرى  ٤٩    ١٨
          المصروفات التحويلية واألخرى: زلـتن      
  ١٩٦,٨٢٦    ٢٠٦,١٣٠  ةالمصروفات التحويلي  ٣٨    ١٩
  ٣,٨٢٠,٥٤٨    ٩٧٧,٨١٠  المصروفات األخرى   ٣٩    ٢٠
          ٤,٠١٧,٣٧٤    ١,١٨٣,٩٤٠  
  ٢١,٩٤٨,٩٧٧    ١٨,٦١٧,٥١٧  الفائض القابل للتوزيع      
        -:يوزع كما يلي      
      ٢,٨١٥,٤٩٧  ةـتخصيصات ضريبي      
 بموجب القانوني لرأس المالحتياطي اال      

      ٧٩٠,١٠١  لعراقيقانون البنك المركزي ا

      ١٥,٠١١,٩١٩  )الفائض المتراكم(أرباح غير موزعة       
        ١٨,٦١٧,٥١٧      

  



  دادـــ  بغ–) شركة مساھمة خاصة(بغـــدادمصرف 
  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٩/كانون األول/٣١للسنة المنتهية في 
  ) جـ (ان ــبي

 دينــــــارألــف   دينــــــارألــف   

 ١٨,٦١٧,٥١٧   المرفق) ب(نشاط بموجب بيان الفائض ال

    التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 

   ٧١٨,١٤٠ االنـدثارات واإلطفاءات 
   )٥,٤٧٣,٣٤٥(  الزيادة في المدينـــون 
   ٢٥٧,٤٤١,٤٣١ الزيادة في حسابات جارية وودائع 
   )١٣,٥٢٦,٩٠٥(   في الدائنـــونالنقص 
  ٢٣٩,١٥٩,٣٢١    من العمليات التشغيليةةالنقدي اتالتدفقصافي  
     

    االستثماريةالتدفق النقدي من العمليات  
    ٥٣,٩٥١,١٥٩   في االستثمارات النقص 
   )٣٢,١٣٧,٧٤١( االئتمـان النقـدي في الزيادة         
   )١٠,٤١٦,١٨٨(         صافي الزيادة في الموجودات الثابتة 
   ٧,٠٥١,٢٥٤ روعات تحت التنفيذالنقص في مش 
 ١٨,٤٤٨,٤٨٤   صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

    التحويليةالتدفق النقدي من العمليات  

   ١٥,٠٠٠,٠٠٠  الزيادة في رأس المال 

   )١٤,٩٧٤,٣٨٦(  النقص في االحتياطيات 

   )٣,٢٧٤,٩٨٥(  تسديد ضريبة الدخل 

 )٣,٢٤٩,٣٧١(   التحويليةلنقدية من األنشطة صافي التدفقات ا 

 ٢٧٢,٩٧٥,٩٥١    ةـات النقديـافي التدفقـص 

 ٢٠٤,٧٠٨,٦٨٠   ١/١/٢٠٠٩رصيد النقود كما في : يضاف 

 ٤٧٧,٦٨٤,٦٣١   ٣١/١٢/٢٠٠٩رصيد النقـود كما في  
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