التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
والبيانات والحسابات الختامية
للسنة المالية 2019
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كلمة السيد
رئيس مجلس االدارة
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السيدات والسادة مساهمي مصرف الجنوب المحترمين
الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن اعضاء مجلس ادارة مصرف الجنوب االسالمي ،يسعدني ان أرحب بكم
جميعا في االجتماع السنوي لهيئتكم العامة وان اضع بين ايديكم التقرير السنوي وبياناته المالية المنتهية
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في  2019/12/31والذي يسلط الضوء على اداء مصرفكم وانشطته الرئيسية واالحاطة بمجمل مؤشرات
االداء وتقارير اللجان والهيئات المستقلة.
سيداتي سادتي
واصل مصرفكم مسيرة النجاح رغم التحديات الكبيرة في قطاع االعمال عموما والقطاع المصرفي
خصوصا واالحداث المتالحقة التي مرت خالل عام  2019في اطار رؤيا ثابتة تنطلق من عمل مستمر
ودؤوب لتحقيق اهدافنا لنكون ضمن مصافي النخبة في العمل المصرفي دون االخالل بمسؤوليتنا
االجتماعية اتجاه الشرائح االكثر احتياجا او مسؤوليتنا الوطنية اتجاه بلدنا العزيز.
سيداتي سادتي
بالرغم من تباطؤ مؤشرات النمو ودخول االقتصاد العراقي في نفق الركود ،كان مصرفكم يسير عكس
التيار من خالل نمو اجمالي الموجودات بنسبة تجاوزت ( )%17عن العام السابق ،حيث ارتبط هذا النمو
بارتفاع واضح في القدرة على جذب الودائع التي عكست ثقة الجمهور بالمصرف ،مما اتاح لنا التقدم بثقة
نحو تحقيق اهدافنا بالشمول المالي والتوسع بفتح الحسابات المصرفية وخصوصا حسابات التوطين .كما
شهد المصرف انتقالة كبيرة في استخدام شبكة المصارف الدولية المراسلة الرصينة حيث نفذ اعتمادات
مستندية بمقدار ( )4مرات تقريبا أكثر من السنة السابقة وبناء عالقات دولية تمتاز بالموثوقية والثبات.
وايضا كان مصرفكم من ضمن مصارف محدودة جدا في العراق استطاعت الدخول الى عالم التصنيفات
الدولية من خالل شركة كابيتل انتليجنس العالمية للتصنيف االئتماني ضمن فئة ( )Bمع نظرة مستقبلية
مستقرة.
وفي خضم التوسع بالمحفظة االئتمانية واالستثمارية نهج مصرفكم سياسة التنوع في تمويل القطاعات
االقتصادية الحقيقية من خالل تمويل المشاريع التنموية في القطاع الصناعي والزراعي والتعليمي
واالستثمار المباشر في القطاع التكنولوجي والصناعي دون المساس بمؤشرات التحوط واتباع سياسة
رشيدة في ادارة المخاطر المصرفية ،فقد استمرت مؤشرات السيولة وكفاية راس المال اعلى من النسب
القانونية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي باإلضافة الى اتباع سياسات تضمن حقوق جميع اصحاب
المصالح وتحقيق اهدافهم.
وكما اود ان اشير الى ان مصرف الجنوب االسالمي اقر دليل الحوكمة المؤسساتي وكيّف هيكله التنظيمي
وسياساته لضمان االدارة الرشيدة منطلقا من ايمان كامل بفصل السلطات وتفعيل الدور الرقابي واالشرافي
لمجلس االدارة واللجان المرتبطة به بتناغم وتنسيق عالي مع االدارة التنفيذية نحو تحقيق االهداف
المرسومة للمصرف.
وفي مجمل استعراضنا للمنجزات والتقدم نحو اهدافنا الطموحة ال بد ان نستذكر التطور الحاصل في نظم
تكنولوجيا المعلومات والخطوات الثابتة نحو التحول الى الصيرفة الرقمية من خالل اعتماد انظمة متقدمة
مرتبطة بالنظام المصرفي الشامل ،وكذلك التوسع باستخدام البطاقات المصرفية ونشر الصرافات االلية
والتطبيقات المصرفية على الهاتف النقال ،ومستمرون بتوفير الخدمات المصرفية االلكترونية لمواكبة
التطور العالمي بهذه الصناعة ،كما نسير برؤيا واضحة بتنمية راس المال البشري وخلق كفاءات مصرفية
محلية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.
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وفي الختام يطيب لي شكر اخواني في مجلس االدارة واالدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خالل الفترة
السابقة والتي استطاعوا من خاللها تثبيت اسس رصينة لمصرفنا العزيز وتسليمها الى المجلس الجديد
متمنيا لهم النجاح في قيادة هذا الصرح نحو افاق نتمناها جميعا ،وكما اوجه شكري الى البنك المركزي
العراقي الذي كان وال يزال الداعم االكبر في وضع اسس قطاع مصرفي رصين يلبي طموحنا جميعا.
واوجه شكري ايضا الى دائرة مسجل الشركات وهيئة االوراق المالية لما قدموه من دعم واسناد خدمة
للصالح العام ،ووفقنا هللا جميعا لخدمة بلدنا العزيز وشعبنا الكريم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس االدارة
علي فالح كاظم الزيدي
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تقرير
مجلس االدارة
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تقرير مجلس أدارة مصرف الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل
(شركة مساهمة خاصة) بغداد
عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في  /31كانون األول2019/

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة والمساهمين المحترمين....
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يسر مجلس إدارة مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل أن يقدم للسادة المساهمين التقرير
السنوي الشامل عن أداء المصرف مرفقا ً بالبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في
 2019/12/31ووفقا ً ألحكام المادتين ( )117, 134من قانون الشركات رقم  21لسنة 1997
(المعدل) وتعليمات النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين والقاعدة المحاسبية رقم
( ) 10الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق والمعايير المحاسبية
الدولية واحكام قانون المصارف المرقم ( )94لسنة  2004وقانون المصارف اإلسالمية رقم ()43
لسنة  2015وتعليمات البنك المركزي العراقي .
مقدمة عامة:
ال تزال آفاق النمو االقتصادي في العراق متوقفة على قدرة الحكومة على حفز النشاط االقتصادي
ومواصلة جهود اإلعمار .في هذا الصدد تبرز أهمية السياسات المالية الداعمة للنمو ،وهوما يستلزم
مزيد من السعي نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتوفير المزيد من الموارد لإلنفاق االستثماري
حيث شهدت الموازنة العامة مؤخرا تزايدا ملموسا للنفقات الجارية على حساب النفقات االستثمارية
وهو ما ينعكس على أداء القطاع غير النفطي .ففي حال استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه
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ا لموازنة العامة للدولة من المتوقع أن يكون لمزاحمة اإلنفاق الجاري لإلنفاق الرأسمالي أثرا غير
مواتي ا على النشاط االقتصادي.
تتمثل أبرز األولويات في هذا الصدد في وضع سقوف لإلنفاق الجاري في الموازنة العامة بداية من
عام  ،2020مع توجيه اإلصالحات باتجاه تعزيز قدرة إطار المالية العامة على دعم اإلنفاق
الرأسمالي ال ُمعزز للنمو ،والتكيف مع التقلبات في أسعار النفط ،ذلك من خالل احتواء الزيادة
الكبيرة في أُجور القطاع العام ،وتوجيه المزيد من اإلنفاق لتحسين الخدمات لدعم النشاط في القطاع
غير النفطي ،وتحسين إدارة المال العام.
تتضمن األولويات االستراتيجية الحالية للحكومة منح األولوية لتنويع االقتصاد ،وتعزيز دور القطاع
الخاص في تحقيق النمو االقتصادي االحتوائي ،الذي يخلق المزيد من فرص العمل .في هذا السياق،
أعطت الحكومة أولوية لتحسين بيئة األعمال التجارية واالستثمار.
ويتوقف االمر على نجاح جهود الحكومة في مواجهة االثار السلبية لجائحة كورونا ومن ثم العودة
لمسار التعافي االقتصادي.
في ظل ما تقدم ،سعى مصرفنا للحفاظ على موقعه الريادي ضمن المصارف العراقية االسالمية ،و
من ثم  ،تحسين االداء بشكل عام  ،وصوال لتحقيق االهداف الموضوعة حتى عام .2023

أوال :معلومات عامة- :
 -1نبذة مختصرة عن المصرف- :
أ -تأسيس المصرف- :
تأسس المصرف بعد تحوله من شركة للتحويل المالي باسم (شركة الجنوب للتحويل المالي) مساهمة
خاصة والتي تم تأسيسها بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات برقم (م.ش1/
 )68848في  2009/6/11الى مصرف (الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل) بموجب كتابمسجل الشركات بالعدد ( )807في  2016/1/13الخاص بانتهاء اإلجراءات وزيادة رأسمالها من
( )45مليار دينار الى ( )100مليار دينار ،ومن ثم وصوال الى راسمال مدفوع يبلغ ( )250مليار
دينار عراقي .وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان
الصادر بالعدد ( )1791/3/9في  2016/2/2حول الموافقة النهائية لممارسة العمل المصرفي بدا
المصرف نشاطه الفعلي يوم .2016/3/7

ب -أهداف المصرف الرئيسية- :
 ممارسة االنشطة االسالمية والمصرفية واالستثمارية وفقا ً للشريعة اإلسالمية السمحاءوتحت اشراف ورقابة البنك المركزي العراقي وبموجب قانون البنك المركزي المرقم ()56
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-

-

لسنة  2004وقانون المصارف العراقية رقم ( )96لسنة  2004وقانون الشركات رقم
( )21لسنة  1997المعدل وقانون المصارف اإلسالمية المرقم ( )43لسنة .2015
السعي المستمر والجاد في تطوير الخدمات المصرفية من خالل اقتناء االنظمة الحديثة
وزيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور من خالل توعيتهم على استخدام الخدمات
االلكترونية الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم االخرى.
تطوير نوعية المنتجات المصرفية واالسالمية وبما ينسجم مع طبيعة المجتمع وشرائحه
المختلفة.
الحفاظ على الموقع والمكانة المتميزة للمصرف بين اقرانه من المصارف االسالمية
االخرى.
المساهمة في دعم السياسة النقدية الموضوعة من قبل البنك المركزي والمشاريع التنموية
واالقتصادية للبلد.

ج -طبيعة األنشطة التي يقوم بها المصرف- :
واصل مصرفنا العمل بخطته اإلستراتيجية المتمثلة بتأسيس كيان مصرفي رصين مبني على اسس
سليمة ليكون قادر على مواجهة اي تحديات او ظروف طارئة حيث استمر مصرفنا بمزاولة كافة
االعمال المصرفية المتطورة وفقا ً للشريعة اإلسالمية والمتمثلة- :
• بفتح الحسابات الجارية والتوفير وقبول الودائع بجميع انواعها لألفراد والشركات
وبالعمالت الرئيسية (الدينار والدوالر).
• اصدار شهادات االيداع (شهادة ايداع عطاء الجنوب) هي اإلصدار األول من مصرف
الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،وهي منتج يقدم فرصة للمودعين للحصول على
جوائز ثمينة من خالل سحبتين (سحبة صغرى كل  6شهور وسحبة كبرى سنوية) مع
قابلية عالية العادة تسييل الشهادة.
•

•

•

•

منح التسهيالت االئتمانية وفق صيغ التمويل اإلسالمي مثل (المضاربة والمرابحة والمشاركة
وااليجارة واالستصناع) باالضافة الى االئتمان التعهدي اصدار خطابات ضمان واالعتمادات
المستندية .
توظيف االموال في االنشطة االستثمارية المختلفة القصيرة والطويلة االجل وفقا ً الحدث
ماتوصلت اليه تقنيات التكنلوجيا في هذا المجال لتعزيز التنمية االقتصادية وبما يحقق اهداف
المصرف.
توفير قنوات الكترونية متطورة متخصصة بتقديم الخدمات االلكترونية للزبون كاستخدام
البطاقات االلكترونية  MASTER CARDوخدمات الصراف االلي المنتشرة في بغداد
وفروع المحافظات والخدمات المصرفية عبر االنترنيت باالضافة الى توفير مركز خدمة
هاتفية لالجابة على استفسارات الزبائن وتقديم الحلول الفورية لهم .
خدمات تحويل االموال عن طريق نظام الويسترن يونين وتعتبرمن الوسائل السريعة
والمضمونة ،واآلمنة لتحويل واستالم األموال .
10

• المساهمة في منح التمويالت ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة بما يخدم التنمية االقتصادية
للبلد ويحد من ظاهرة البطالة والمساهمة الفعالة بخلق فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع
.
• توطين رواتب الموظفين لكل من الوزارات والمؤسسات الحكومية واالهلية وفق خطة عمل
تركزت في تغطية اكبر رقعة جغرافية لتوفير الخدمات المصرفية لهذه الشريحة المهمة من
المجتمع.

 -2التطورات الحاصلة في رأس مال المصرف المدفوع- :
يبلغ راس مال المصرف ) )250مليار دينار عراقي ويمثل (  (250مليار سهم وهو مدفوع بالكامل خالل
سنة  2016حسب متطلبات البنك المركزي العراقي والقوانين واالنظمة ذات العالقة وفيما يلي التطورات
الحاصلة على زيادة راس المال -:
 خالل شهر  2016/5تم زيادة راس المال من  100مليار دينار عراقي الى  150مليار دينار عراقي. خالل شهر  2016/8تم زيادة راس المال من  150مليار دينار عراقي الى  200مليار دينار عراقي. خالل شهر  2016/10تم زيادة راس المال من  200مليار دينار عراقي الى  250مليار دينار عراقي.زيادة راس المال
2016/10/01

2016/08/01

2016/05/01

250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000

 -3خطة المصرف لعام  2019اعتمدت على -:
 .1استمرار العمل بسياسة المصرف المتضمنة توسيع قاعدة الزبائن واستقطاب اكبر عدد من
الودائع بمختلف انواعها.
 .2االستمرار بتنويع وتطوير المنتجات المصرفية وطرح منتجات جديدة لغرض تعدد مصادر
االيرادات والحفاظ على استقرار االرباح ونموها من خالل اإلستفادة من فرص السوق
المتاحة
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

الجغرافي في بقية

االستمرار بخطة المصرف بافتتاح الفروع واجراءات التوسع
المحافظات وتهيئة الكوادر البشرية الكفوءة الدارة تلك الفروع .
االستمرارفي تعزيز التعاون مع المصارف المحلية وفتح افاق جديدة مع المصارف
الخارجية من خالل إقامة عالقات تعاون بما يخدم هذا التوجه .
المشاركة في المشاريع االستثمارية وفي عمليات التمويل الرئيسية ذات الجدوى وبما يخدم
التنمية االقتصادية ويسهم في عملية التطور اإلجتماعي واإلقتصادي للبلد.
االستمرار في خطة تنمية وتدريب الكوادر المصرفية من خالل تكثيف الدورات التدريبية
داخل وخارج القطرباالضافة الى ورش عمل التي تعد داخل المصرف .
تقديم التمويالت االسالمية الى زبائن من أفراد وشركات بناءا ً على تدفقاتهم النقدية
وباإلضافة إلى ما يقدمونه من ضمانات مصرفية ومن خالل دراسة جميع انواع المخاطر.
تكريس منهجية عمل تلتزم بالرقابة على المخاطر للحد من المخاطر التي يمكن ان يتعرض
لها المصرف بمختلف انواعها مثل (مخاطر السوق  ,السيولة  ,التمويالت الممنوحة  ,وتغير
اسعار الصرف  ,ومخاطر التشغيل ) ووضع التوصيات واالجراءات المناسبة لمعالجتها
اوال باول .
تطوير االجراءات المصرفية وفقا ً لستراتيجية المصرف الطويلة االمد وبما يتفق مع مبادىء
الحوكمة المؤسسية .

ثانياً :مجلس اإلدارة- :

أ -مهامه وواجباته- :
يعمل مجلس اإلدارة على بناء مؤسسة كبيرة وذات رصانة وتقوم على أسس قوية ومتينة وتستند
على قاعدة مصرفية سليمة حيث يحرص المجلس على تطبيق سياسات مصرفية علمية وقائمة على
مبادئ العمل المصرفي الرصين والسليم من خالل تطبيق كافة القوانين والتعليمات المرعية وفقا ً
الحكام ومعايير دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي وصوالً لبناء كيان
اقتصادي سليم ولمواجهة كافة التحديات والظروف االقتصادية واألمنية وتجنب المخاطر لالرتقاء
بالمصرف الى مستوى المصارف والبنوك العربية واإلقليمية ذات السمعة الجيدة وتقع على عاتقه
المسؤوليات والمهام التالية- :
• رسم االهداف الستراتيجية للمصرف ومتابعة تنفيذها بدقة وانسيابية من قبل االدارة التنفيذية
.
• المراجعة الدورية لكافة اإلجراءات والسياسات الموضوعة للتأكد من مدى فعاليتها ومدى
التزام االدارة التنفيذية بتطبيقها.
• االطالع على التقارير الدورية لالقسام الرقابية من خالل اللجان المشكلة والمرتبطة بمجلس
االدارة وحسب مانصت عليه مبادىءالحوكمة المصرفية .
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• االطالع على الموازنات التخطيطية المقدمة اليه من اإلدارة التنفيذية والمصادقة عليها.
• التاكد من مدى التزام المصرف باالفصاحات المالية بحسب المعايير المالية الدولية IFRS
والتشريعات ذات الصلة .
• مراجعة البيانات المالية الفصلية والحسابات الختامية للمصرف والتاكد من استيفائها جميع
الشروط وااليضاحات المالية وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة
عليها.
• االطالع على التقارير االدارية الخاصة بالكوادر الوظيفية وتهيئة العاملين وتحديد اجورهم
ومكافاتهم حسب الخبرات والكفاءات التي يتمتعون بها.
• يتبنى المجلس المعايير االرشادية والقواعد االساسية للحوكمة المصرفية وذلك لقناعته
باهميتها في تعزيز اداء المصرف واالرتقاء بمنظومة المخاطروتفعيل جميع اللجان المنبثقة
عنها واتخاذ كافة القرارات الالزمة لتطبيقها.

ب -هيكل مجلس اإلدارة- :
يتكون مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء أصلين ومثلهم احتياط يتمتعون بالخبرة المصرفية والمالية
والتجارية حيث تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة

وفيما يلي جدول بأسماء وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسهم التي يمتلكونها- :
االسماء

ت

المنصب

عدد االسهم

1

علي فالح كاظم

24,750,000,000

رئيس مجلس اإلدارة

2

رائد حسن عباس

24,750,000,000

نائب رئيس مجلس اإلدارة

3

علي عباس حسن

5,000,000

عضو

4

علي نادر محمد

250,000

عضو

5

احمد زكي يونس

1,500,000

عضو

ج  -لم يحصل السيد رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس على أي مكافأة خالل عام 2019
باستثناء ما تم اقراره من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي .
د  -بلغ عدد االجتماعات التي عقدها مجلس االدارة خالل عام )8( 2019جلسة لبحث مختلف
القضايا التي تهم سياسة المصرف وتوجهاته.
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هـ  -ادناه عدد المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ( )%5من رأس مال المصرف
ت

عدد األسهم

اسم المساهم

1

علي فالح كاظم

24,750,000,000

2

رائد حسن عباس

24,750,000,000

3

حسن فالح كاظم

24,750,000,000

4

رشا علي حسون

24,180,000,000

5

هدى شغاتي كاظم

23,400,000,000

6

سندس شغاتي كاظم

23,400,000,000

7

يوسف حسن فالح

15,425,000,000

و -اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة- :
اوالً -لجنة المسؤولية االجتماعية
علي فالح كاظم

رئيس مجلس االدارة

رئيس اللجنة

رائد حسن عباس

نائب رئيس المجلس

عضو

علي عباس حسن

عضو مجلس االدارة

عضو

د .ابتهال كاصد الزيدي

مستشار مجلس االدارة

عضو

ثانيا ً -لجنة االستثمار والخزينة
بسام ذياب احمد البيطار

مدير دائرة العمليات

رئيس اللجنة

علياء ميري مردان

مدير الدائرة المالية

عضو /لغاية 2019/11/22
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ريتا جورج رومان

مدير دائرة المخاطر

عضو

فراس فاضل علي

معاون مدير االستثمار

مقرر اللجنة

ثالثا ً -لجنة مراجعة الحسابات ( التدقيق )
دكتور احمد زكي يونس

عضو مجلس االدارة

رئيس اللجنة

رائد حسن عباس

نائب رئيس مجلس االدارة

عضو

حسن فالح كاظم

عضو مجلس االدارة

عضو

ضياء شغاتي

مدير الدائرة القانونية

مقرر اللجنة

رابعا ً  -لجنة االئتمان
زهير عبدالكريم جبار

معاون المدير المفوض

رئيس اللجنة

ضياء شغاتي

مدير الدائرة القانونية

عضو

وسن علوان

مدير الفرع الرئيسي

عضو

زينب ضياء

مدير االئتمان

مقرر اللجنة

عضو مجلس االدارة

عضو مراقب

---------

خامسا ً  -لجنة الترشيح والمكافأت (الموارد البشرية)
رائد حسن عباس

نائب رئيس مجلس االدارة

رئيس اللجنة

حسن فالح كاظم

عضو مجلس االدارة

عضو

علي نادر شريف

عضو مجلس االدارة

عضو

داليا عالء حسن

مديرة الموارد البشرية

مقرر اللجنة

سادسا ً  -لجنة ادارة المخاطر
علي عباس حسن
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عضو مجلس االدارة

رئيس اللجنة

قاسم علي حسون
علي نادر محمد
انفال سلمان داوود

عضو مجلس االدارة

عضو

عضو مجلس االدارة

عضو

معاون مدير مخاطر

مقرر اللجنة

سابعا ً  -لجنة الحوكمة المؤسسية
علي فالح كاظم

رئيس مجلس االدارة

رئيس اللجنة

علي نادر شريف

عضو مجلس االدارة

عضو

علي عباس حسن

عضو مجلس االدارة

عضو

ضياء شغاتي

مدير الدائرة القانونية

مقرر اللجنة

ثامنا ً -لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت
بدر مرداس جابر

مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

رئيس اللجنة

بسام ذياب احمد البيطار

مدير دائرة العمليات

عضو

علياء ميري مردان

مدير الدائرة المالية

عضو/لغاية 2019/11/22

رامي غسان شموط

مدير البطاقات والقنوات اإللكترونية

عضو

عبد الرحمن طاهر

معاون مدير

مقرر اللجنة

---------

عضو مجلس االدارة

عضو مراقب

ثالثاً :األدارة التنفيذية لمصرف الجنوب اإلسالمي- :
تتولى اإلدارة التنفيذية للمصرف برئاسة المدير المفوض تنفيذ السياسات والخطط المرسومة لها
من قبل مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذها فهي تعمل بكل جهد ومثابرة لتحقق األهداف المرسومة لها
من قبل مجلس أدارتها في ضوء القوانين واألنظمة والتعليمات المرعية وباألخص قانون البنك
المركزي وقانون المصارف التجارية وقانون المصارف اإلسالمية وقانون غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
وفيما يلي أسماء وعناوين وظائف اإلدارة العليا للمصرف خالل عام :2019
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ت

العنوان الوظيفي

االسم

1

زهير عبد الكريم

معاون المدير المفوض

2

بسام ذياب احمد البيطار

مدير دائرة العمليات

3

علياء ميري

المدير المالي/لغاية 2019/11/22

4

رافي الياس خوري

مراقب االمتثال

5

قاسم لطيف خميس

مدير غسل األموال

6

ريتا جورج رومان

مدير المخاطر

7

رفيق حميد عطية

مدير الرقابة

رابعاً :نبذة مختصرة عن العاملين في المصرف- :
يسععععى مصعععرفنا العععى توظيعععف واسعععتقطاب الكفعععاءات والخبعععرات المتخصصعععة كع عالً حسعععب
تخصصعععه باالضعععافة العععى رفعععع مسعععتوى اداءالمعععوظفين معععن خعععالل اشعععراكهم فعععي العععدورات
التدريبيعععة لغعععرض تاهيعععل قعععوى بشعععرية قعععادرةعلى القيعععادة والتنميعععة والتطعععويروادارة جميعععع
االعمال باحترافية وفيما يلي مخلص عن عدد العاملين وشهاداتهم العلمية -:
أ -بلغ عدد العاملين في المصرف (مالك دائم) في نهاية عام  )230( 2019منتسب موزعين على
اإلدارة العامة والفروع وكما يلي- :
ت

الوظيفة

العدد

1

مدير مفوض

1

17

2

معاون مدير مفوض

1

3

مدراء الدوائر واالقسام

13

4

مدير فرع

7

5

معاون مدير

16

6

موظفين

140

7

حرس وخدمات

52

8

المجموع

230

ب  -أدناه بيانات توضيحية بخصوص المؤهالت العلمية لكوادر المصرف :
ت

الشهادة العلمي

العدد

1

دكتوراه

1

2

محاسب قانوني

1

3

ماجستير

3

4

بكالوريوس

184

5

دبلوم

41

7

المجموع الكلي

230

ج  -شبكة الحماية األمنية- :
استمر المصرف بتطوير شبكة الحماية االمنية وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لتقديم افضل
مستويات الحماية األمنية من خالل تزويد الكوادر االمنية باحداث االجهزة االمنية وانظمة المراقبة
المتطورة في كافة فروع المصرف .
هـ  -ادناه جدول باجمالي نفقات الكوادر الوظيفية لسنة :2019
اجمالي رواتب واالجور ومنافع العاملين 2,735,260,112
تدريب وتاهيل

33,232,500
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سفر وايفاد

87,292,841

و -فيما يلي اهم الدورات التدريبية التي اقيمت خالل سنة :2019
الدورات التدريبية

عددها

الدورات داخل المصرف

5

الدورات خارج المصرف

21

الدورات خارج القطر

1

خامساً :الهيكل التنظيمي للمصرف- :
يتكون الهيكل التنظيمي للمصرف مما يلي- :
أ  -مجلس اإلدارة - :ويتكون من ( )5أعضاء أصلين ومثلهم احتياط وترتبط به الدوائر التالية:
•

قسم االبالغ عن غسل األموال وتمويل االرهاب.

•

مراقب االمتثال.

•

قسم ادارة المخاطر.

•

قسم الرقابة والتفتيش.

•

قسم التدقيق الشرعي الداخلي.

•

الهيئة الشرعية

ب  -المدير المفوض - :وترتبط به الدوائر التالية- :
19

 معاون المدير المفوض للعمليات والفروع. معاون المدير المفوض لشؤون الرقابة. دائرة العمليات المصرفية. الدائرة المالية. دائرة الموارد البشرية والشؤون االدارية. دائرة الشؤون القانونية والعقود. -دائرة نظم وتكنلوجيا المعلومات.
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سادساً :الهيئة الشرعية- :
ترتبط الهيئة الشرعية بمجلس اإلدارة مباشرة ً وهي تتمتع باستقاللها عن اإلدارة التنفيذية في اداءها
ألعمالها.
❖ األهداف األساسية لهيئة الرقابة الشرعية- :
 .1التحقق من ان إدارة المصرف أدت مسؤوليتها في تطبيق احكام الشريعة اإلسالمية في
معامالتها المصرفية.
 .2التحقق من أن أي منتج أو خدمة أو نشاط يبديه المصرف يكون منسجما ً مع الشريعة
اإلسالمية.
 .3تحقيق الدور التكاملي الرقابي مع الدوائر الرقابية األخرى بهدف الوصول الى بناء
قاعدة رقابية فاعلة.
❖ مهام هيئة الرقابة الشرعية- :
 .1مراجعة التعليمات واجراءات العمل والقرارات االئتمانية الصادرة من إدارة
المصرف والمصادقة عليها.
 .2اإلجابة على جميع االستفسارات واالسئلة المحالة اليها من اإلدارة التنفيذية.
 .3االطالع على جميع العقود التي يبرمها المصرف والمصادقة عليها بما ينسجم مع
الشريعة اإلسالمية.
 .4المشاركة في حمالت التوعية بالنسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية
❖ ممن تتكون الهيئة الشرعية- :
تتكون الهيئة الشرعية في مصرفنا من السادة المذكورة أسمائهم ادناه - :
 .1د .عادل عبد الستار عبد الحسن.
 .2دريد داود سلمان
 .3شهاب احمد علي

سابعاً :مراسلو المصرف- :
سعيا ً من ادارة المصرف في التوسع في اقامة عالقات دولية ًوأقامة عالقات رصينة مع عدد من
المصارف العربية واإلقليمية والعالمية تم فتح حسابات مع البنوك المراسلة التالية أسمائهم-:
بنك العربي االفريقي
بنك األردن
بنك االسكان للتجارة والتمويل
بنك صفوة االسالمي

ARAB AFRICAN BANK
BANK OF JORDAN
Housing Bank
Safa Islamic Bank
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بنك يوباف
بنك أبو ظبي اإلسالمي
بنك االعتماد اللبناني
بنك اريس
بنك مصر

UBAF FRANCE
ABU DHABI ISLAMIC BANK
CREDIT BANK
ARES BANK
BANQUE MISR

ثامناً :فروع المصرف ومواقعها- :
ادناه قائمة بفروع المصرف ومواقعها -:
اسم الفرع

عائدية البناية

العنوان

الرئيسي

ملك

بغداد /حي الوحدة

الرشيد

مؤجرة

بغداد /شارع الرشيد

المستنصرية

مؤجرة

بغداد  /شارع فلسطين

السماوة

ملك

محافظة المثنى  /حي الحسين /االربع شوارع

البصرة

ملك

محافظة البصرة  /مناوي باشا /شارع االستقالل

الموصل

مؤجرة

محافظة نينوى /حي الجزائر

الديوانية

ملك

محافظة الديوانية  /منطقة ام الخيل

تاسعاً :السياسة االئتمانية للمصرف- :
حرص المصرف على وضع سياسة ائتمانية متوازنة على أسس ومعاييرعالمية وفق ما تمليه عليه
الشريعة اإلسالمية مع االخذ بنظر االعتبار القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي
العراقي وكذلك وفي هذا االطار اعتمد المصرف سياسة منح االئتمانات والتمويالت االسالمية على
مبدأ التعامل مع االئتمانات ذات مخاطر منخفضة وضمانات جيدة وضمن ضوابط والقواعد
المصرفية حيث بلغت اجمالي التمويالت الممنوحة خالل سنة )87,989,733,137( 2019
(سبعة وثمانون مليار وتسعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثالثة وثالثون الف ومائة وسبعة
وثالثون دينار عراقي) موزعة كاالتي -:
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نوع التمويل االسالمي

الرصيد كما في 2019/12/31

تمويل مرابحة

49,784,604,454

تمويل مشاركات

37,925,000,000

القرض الحسن

280,128,683

مجموع حسابات التمويل االسالمي

87,989,733,137

عاشراً :السياسة االستثمارية للمصرف- :
يعتبر النشعاط االسعتثماري من اهم االنشعطة الرئيسعية لدى مصعرفنا وهو معد وفقا ً لسعياسة استثمارية
مبنية على اسععس ومعايير اسععتثمارية متينة ومتوافقة مع سععياسععات واجراءات وخطط المصععرف
المسعتقبلية وضعمن التعليمات والقوانين النافذة ومن خالل اسعتثمار الفوائض النقدية مع االخذ بنظر
االعتبار توفير السعيولة الالزمة لمواجهة السعحوبات وفي هذا االطار حرصعنا على تنويع المحفظة
االسعععععتثمعاريعة على الععديعد من المشعععععاريع االسعععععتثمعاريعة طويلعة االجعل ذات مرونعة ععاليعة وتجنعب
االسععععتعثعمعععارات ذات العمعخعععاطعرالعمعرتعفعععععة حعيعععث بعلعغ العرصعععععيعععد االجعمعععالعي لعالسععععتعثعمعععارات
( )68,341,500,783فقط ثمانية وسعععتون مليار وثالثمائة وواحد واربعون مليون وخمسعععمائة
الف وسبعمائة وثالثة وثمانون دينار عراقي

أحد عشر :قسم غسل األموال- :
تسعى إدارة المصرف الى التأكد من امتثال المصرف وسياسته الداخلية وإجراءات العمل المعتمدة
لجميع الخدمات المقدمة من قبله مع القوانين واألنظمة والتعليمات والممارسات المصرفية السليمة
وقواعد الشريعة اإلسالمية الصادرة من الجهات الرقابية واالرشادية على المستويات المحلية
واإلقليمية والدولية فمن خالل ذلك يكون المصرف قد قام بالدور المنوط به كجزء من المنظومة
المحلية والدولية التي تبذل الجهود الحثيثة في مجال مكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لما لذلك من أهمية في حمايته من المخاطر التي من الممكن التعرض لها في حال تم استغالل
خدماته في مثل هذه العمليات ولقد ألتزم المصرف في هذا السياق بتبني إجراءات عمل واضحة
للتعرف على العمالء بحيث تشتمل هذه اإلجراءات على المتطلبات الالزمة لتعزيز قاعدة أعرف
زبونك (.)KYC

الثاني عشر :سياسة الخصوصية في المصرف- :
يطبق المصرف سياسة صارمة ويتبع إجراءات مشددة على إبقاء معلومات الزبائن سرية وأمنة ويؤكد
على أتباع تدابير وإجراءات تضمن سرية المعلومات الشخصية التي يحصل عليها المصرف من تعامل
الزبائن فيما بينهم والتي هي بحوزته بشكل أمن وتضمن حمايتها من الفقدان والضياع والوصول العشوائي
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أليها بطريقة الدخول غير المصرح به أو أساءة االستخدام من أي شخص أو اإلفصاح بها الى جهة خارجية
ال يسمح بها القانون.
ومن اإلجراءات المتبعة في مصرف الجنوب اإلسالمي للحفاظ على سرية المعلومات لعمالئه ما يلي- :
 .1أنظمة الحماية االلكترونية الحديثة والمتطورة التي يستخدمها المصرف للوقاية من عمليات
القرصنة االلكترونية التي ال تسمح لغير المخولين بالدخول على األنظمة.
 .2الموظفون ،أن موظفي مصرف الجنوب اإلسالمي مؤهلين ومدربين وملتزمين بالعمل المصرفي
اإلسالمي وتحكمهم مبادئ الشريعة اإلسالمية من منطلق األمانة والسرية.
 .3ال يجوز الكشف عن المعلومات المقدمة الى المصرف ألية جهة أو منظمة إال بعد الحصول على
موافقة الزبون المسبقة أو بموجب نص قانوني أو قرار صادر من محكمة عراقية.

الثالث عشر :سياسة أعرف زبونك (- :)KYC
بنود هذه السياسة هي- :
.1
.2
.3

.4

يمنع مصرف الجنوب اإلسالمي التعامل مع األشخاص مجهولين الهوية أو ذوي األسماء
الوهمية أو األشخاص المحظور التعامل معهم طبقا ً لألنظمة والقوانين السارية .
المصرف حريص على عدم تعامله مع األشخاص الذين يتعاملون في أنتاج أو تجارة المواد
المحرمة شرعاً.
يقوم المصرف بالتحقق من هوية الزبون المقدم لفتح الحساب والتحقق من صحة البيانات
الشخصية والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بنشاط العميل االقتصادي والتعرف على
مصادر أمواله وطلب توثيق ذلك.
يلتزم المصرف بمراجعة بيانات زبائنه وتحديثها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الرابع عشر :سياسة التواصل مع المساهمين- :
يهتم المصرف دائما ً بالحفاظ على ألية تواصل واضحة وسريعة مع المساهمين وتوفير المعلومات
الالزمة لمتخذي القرارات سواء على مستوى الهيئة العامة أو اإلدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارة
معتمد بذلك على وسائل االتصال الحديثة وكذلك النشر في الصحف المحلية والموقع االلكتروني
للمصرف بما يضمن إيصال الرسائل الى المساهمين أو لغرض تلقي االستفسارات من المساهمين
حول وضع المصرف ومجمل نشاطه وخطته المستقبلية واالجابة عليها في الوقت المالئم.

الخامس عشر :اإلفصاح والشفافية- :
يقوم مصرف الجنوب اإلسالمي باألفصاح وفق المعايير المحلية والدولية للتقارير المالية وتعليمات
البنك المركزي العراقي والصادرة بمقتضى قانون المصارف النافذ والتشريعات ذات العالقة وأية
متطلبات من أي جهة رقابية حيث يلتزم المصرف باالفصاح عن المعلومات الهامة حال حدوثها
وفقا ً لما تقتضيه تعليمات سوق العراق وهيئة األوراق المالية .كذلك يقوم المصرف بتهيئة كافة
المعلومات للمساهمين واالجابة على استفساراتهم من خالل التقارير السنوية للقوائم المالية.
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السادس عشر :نظام الضبط والرقابة الداخلية- :
ان مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وكذلك الضبط الداخلي من
خالل أشرافه على وضع سياسات وإجراءات فعالة من اجل حماية أموال المودعين وحقوق الملكية
للمساهمين وقد سعى مجلس أدارة المصرف بتعين الكفاءات في دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي
وتتولى هذه االدارة مهمة متابعة وتدقيق السياسات واالجراءات وبيان مدى انسجامها وتوافقها مع
الق وانين واالنظمة والتعليمات النافذة والوائح والتعليمات ذات العالقة وتقديم التوصيات المناسبة
بخصوصها حيث تم منح هذه االدارة استقاللية وصالحيات تدقيقية لتتمكن من تقديم تقاريها الدورية
وحسبما ماجاء في دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي .

السابع عشر :دائرة االمتثال- :
تقوم هذه الدائرة بمراجعة كافة االعمال واألنشطة المصرفية أو التي تمارس في المصرف للتأكد
من امتثال كافة الدوائر واالقسام للقوانين والتعليمات النافذة وأهمها قانون المصارف اإلسالمية
وقانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي وقانون الشركات وقانون غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وغيرها من القوانين الدولية بما فيها قانون االمتثال الضريبي كما يتم التأكد من االمتثال
لقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة من الجهات ذات العالقة وتجنب
الوقوع في األخطاء والمخالفات بالتنسيق والتعاون مع دوائر واقسام وفروع المصرف وان هذه
الدائرة تعمل باستقاللية تامة وصالحيات واسعة فهي تراقب وتراجع وتدقق وترفع التقارير الدورية
والفصلية الى مجلس اإلدارة وكذلك الى البنك المركزي العراقي.وعمالً بتعليمات البنك المركزي
العراقي فان مسؤول وحدة مراقبة االمتثال يحضر جميع اجتماعات مجلس االدارة .

الثامن عشر :المسؤولية االجتماعية- :
انطالقا ً من مسؤولية المصرف اتجاه المجتمع قام المصرف بتشكيل لجنة تسمى لجنة المسؤولية
االجتماعية وهي لجنة تتكون من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك مسؤولين في اإلدارة التنفيذية
ا لعليا للمصرف حيث تستند سياسة هذه اللجنة على العالقة التفاعلية المشتركة بين المصرف
والمجتمع العراقي ومن ايمان قيادة المصرف بدوره في نشر ثقافة التعاون والتكافل االجتماعي من
خالل تقديم الدعم المادي والعمل التطوعي المجتمعي ألسرة المصرف وتوطيد أواصر الترابط مع
المجتمع من خالل الدعم لألسر النازحة وتقديم الخدمات العالجية للمرضى وأقامة مشروع كفالة
االيتام حيث خصص المصرف نسبة من أرباحه السنوية تبلغ ( )20%لدعم القطاعات التالية- :
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النسب
%45
%15
%20
%20

التفاصيل
المؤسسات الخيرية والتي تعتني بشؤون االيتام والمتعففين وذوي االحتياجات الخاصة
من خالل منحهم رواتب شهرية
قطاع التعليم
االغاثة الطارئة (مساعدة النازحين والمناطق المتضررة جراء معارك التحرير )
الخدمات العالجية داخل العراق وخارجه واخرى تحددها لجنة المسؤولية االجتماعية

حيث ان اسهامات المصرف لم تقتصر فقط على ذلك وانما شملت جوانب اخرى كالجانب الحضاري
من خالل دعم مشروع الق بغداد واقامة نصب السالم في شارع الرشيد والجانب الثقافي من خالل
دعم الدراما العراقية ودعم مجلة المصارف االسالمية واقامة المعارض باالضافة الى دعم
المؤتمرات العلمية واالنسانية والتبرعات االخرى وتنمية البنى التحتية والعديد من االنشطة
االجتماعية االخرى

التاسع عشر :االنظمة االلكترونية والتقنيات الحديثة -
على هذا الصعيد ،تتمثل إستراتيجية المصرف في اإلستثمار في التقنيات الحديثة المتوافرة وإتاحة
المزيد من الخيارات والمرونة في تلبية إحتياجات الزبائن فضال عن القدرة على تقديم منتجات
جديدة بسرعة وكفاءة أكبر وفي هذا اإلطار ،فقد ادخل المصرف االنظمة التالية -:
تحديث الموقع األلكتروني للمصرف
خطة استمرارية العمل Business Continuity Plan IT
الموقع البديل Alternate Site
خدمة الصرافات االليه ATM - Processing Management
خدمة الحماية الثالثة من ماستر كارد 3D secure Mastercard Debit and Credit and
)Prepaid
إدارة العمليات Processing Management
االتصال الرقمي e-Form and Digital Voucher
ويسترن يونيون Western Union
كشف جديد New Statement
خدمة الرسائل النصية SMS gateway with BANKS
خدمة االنترنت والموبايل البنكي Internet & Mobile Banking
نظام غسيل األموال AML system
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خدمة كشف الحساب االلكتروني E-Statement
نظام تقارير الفاتيكا FATCA REPORTING SOLUTION
نطام األرشفة االلكترونية
نظام ادارة الموجودات آليا

عشرون :الدعاوي القانونية المقامة- :
التوجد اي دعاوى مقامة من قبل او ضد المصرف لسنة .2019

واحد وعشرون :السياسات المحاسبية- :
تم اعداد القوائم المالية للمصرف وفقا َ لمعايير التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية ووفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ومﺘﻄلﺒات قﻮانﯿﻦ وتعليمات البنك المركزي العراقي.
ادناه ملخص السياسات المحاسبية المتبعة لدينا -:
 .1تحقق اإليرادات من- :
 المرابحة - :حيث يتم أدراج إيرادات المرابحة على مدى فترة العقد وفق أساس زمنيمحدد وبنا ًء على المبلغ المتبقي من تكلفة المرابحة.
 المشاركة - :يتم حساب الدخل من المشاركة على أساس تخفيض رصيد المشاركةعلى أساس زمني محدد بنا ًء على المبلغ المتبقي من تكلفة المرابحة.
 األجارة - :يتم أدارج اإليرادات وفق أساس زمني على مدى فترة العقد. المضاربة - :حيث يتم أدراج أرباح الدخل او الخسائر على التمويل بالمضاربة علىأساس االستحقاق أذا كان باألمكان قياس الدخل أو الخسائر بدقة عالية وخالف ذلك
يتم أدراج الدخل عندما يتم توزيعه من قبل المضارب بينما تسجل الخسائر في بيان
الدخل للمصرف عند إعالنها من قبل المضارب.
 يتم احتساب االيرادات الناجمة عن التمويالت االسالمية بالصافي بعد تنزيلمخصص االئتمان المشكوك في تحصيله .
 .2إيرادات الرسوم والعمولة (الجعالة) - :حيث يتم أدراجها عندما يتم تنفيذ الخدمات ذات
الصلة.
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 .3موجودات مالية بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ويظهر التغيير بالقيمة العادلة
في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية.
 .4المخصصات- :
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات فيتبع المصرف سياسة
التحوط الية خسائر متوقعة ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد االلتزامات سيكون محتمل.
 مﺨﺼﺺ تﺪني الﺘﺴﮭﯿالت اإلئﺘﻤانﯿة يﺘﻢ احتساب المخصص ضمن األسﺲ الﻤﻮضﻮعةمﻦ قﺒﻞ الﺒﻨﻚ الﻤﺮكﺰي العﺮاقي لﻤعايﯿﺮ الﺘقاريﺮ الﻤالﯿة الﺪولﯿة.
 مﺨﺼﺼات الﻀﺮائﺐ  :يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف ضرائب ووفقا ٌلألنﻈﻤة والقﻮانﯿﻦ والﻤعايﯿﺮ الﻤﺤاسﺒﯿة.
 .5االعتراف بالمصروفات- :
يتم االعتراف بالمصروفات على أساس مبدأ االستحقاق.
 .6مبدأ االستمرارية- :
قامت اإلدارة بأجراء تقييم لتحديد مدى قدرتها على االستمرار وأبدت ارتياحها المتالك
الموارد الكفيلة لذلك في المستقبل أضف الى ذلك بأن المصرف ال يعتقد بوجود أمور غير
مؤكدة ماديا ً بشكل قد ينتج عنه شك في قدرة المصرف على االستمرار لذلك تابع المصرف
أعداد البيانات المالية على أساس مبدا االستمرارية.

اثنان وعشرون :تحليل المركز المالي واهم المؤشرات للسنة المالية المنتهية كما في
- : 2019/12/31
حقق المصرف نتائج مالية مقبولة من حيث االرباح وحافظ المصرف على المؤشرات المالية
الرئيسية من حيث جود االصول وادارة المطلوبات واستمر المصرف بتطوير اعماله على مستوى
العمليات المصرفية من خالل تقديم منتجات وخدمات اضافية على نهج التجديد في تطوير اداء
المصرف .
ندرج ادناه ابرز النتائج المالية -:
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❖ الربحية- :
اجمالي االيرادات كما في
2019/12/31
6.603.168.062

اجمالي المصروفات كما في
2019/12/31
6.445.228.985

13424077

حصة ضريبة الدخل
23.691.000

صافي الربح بعد الضريبة
134.248.077

23691000

اجمالي االيرادات
اجمالي المصاريف
حصة الضريبة

6603168062

6445228985

صافي الربح بعد الضريبة

❖ السيولة النقدية- :
الجدول ادناه يوضح تحليل النقد والسيولة كما في -: 2019/12/31
نقد في الخزينة
21,164,163,717
نقد في الخزائن بعملة الدينار العراقي
4,040,038,776
االوراق النقدية بالعملة االجنبية
25,204,202,493
مجموع نقد في الخزائن
االرصدة لدى البنك المركزي العراقي
11,009,935,094
الحساب الجاري الطليق
4,157,234,390
ثالثا :احتياطي االلزامي لدى البنك المركزي
34,692,995,604
ج -ارصدة حساب مزاد العملة 216
49,860,165,088
مجموع االرصدة لدى البنك المركزي
ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
930,276,498
ه -االرصدة المدينة للمصارف العاملة في العراق
10,163,652,516
ه -االرصدة المدينة خارج العراق
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11,093,929,014

مجموع ارصدة البنوك المحلية والخارجية
السيولة

Series1

4E+10
34692995604
3.5E+10
3E+10
21164163717
2.5E+10
2E+10
11009935094
1.5E+10
10163652516
1E+106603168062
4040038776 4157234390
930276498
5E+09
134248077
0

حيث يحرص المصرف على توفير السيولة المالية المناسبة لمواجهة االلتزامات المالية
والظروف االقتصادية وبما يحافظ على متانة المركز المالي .
❖ التسهيالت المصرفية- :
أ -االئتمععان النقععدي - :هنالععك زيععادة فععي االئتمانععات النقديععة عععن السععنة السععابقة حيععث
بلعععععغ صعععععافي التسعععععهيالت االئتمانيعععععة (التمويعععععل النقعععععدي االسعععععالمي) مبلعععععغ
(( )86,219,494,577سعععتة وثمعععانون مليعععار ومائتعععان وتسععععة عشعععر مليعععون
واربعمائة واربعة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار عراقي ).
البيان

تمويل المشاركات

 2019/12/31دينار

 2018/12/31دينار

37,925,000,000
49,784,604,454
280,128,683

0
60,938,259,151
233,788,000

المجموع

87,989,733,137

61,172,047,151

ينزل مخصص التمويالت االئتمانية

()1,770,238,560

تمويل المرابحات
القرض الحسن

86,219,494,577
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()1,224,047,682
59,947,999,469

االئتمان النقدي
49,784,604,454

30,318,259,151

2018/12/31
30,318,259,151

2019/12/31
49,784,604,454

تمويل المرابحات

30,620,000,000

37,925,000,000

تمويل المشاركات

233,788,000

280,128,683

القرض الحسن

تمويل المشاركات

القرض الحسن

تمويل المرابحات

ب -االئتمان التعهدي - :بلغ صافي االئتمان التعهدي كما في  2019/12/31كاالتي:
❖ االعتمادات المستندية (( )65,349,689,331خمسة وستون مليار وثالثمائة وتسعة
واربعون مليون وستمائة وتسعة وثمانون الف وثالثمائة وواحد وثالثون دينار ال غير)
❖ خطابات الضمان (( )13,636,374,720ثالثة عشر مليار وستمائة وستة وثالثون مليون
وثالثمائة واربعة وسبعون وسبعمائة وعشرون دينار ال غير) .
البيان

االئتمان التعهدي (بالصافي)
االعتمادات المستندية
تنزل (تامينات االعتمادات)
صافي االعتمادات المستندية
خطابات الضمان
تنزل (تامينات خطابات الضمان)
صافي خطابات الضمان
مجموع االئتمان التعهدي (بالصافي)

 2019/12/31دينار

 2018/12/31دينار

65,349,689,387
()9,036,498,451

8,819,799,359
((2,978,912,625

56,313,190,881

5,840,886,734

13,636,374,720
()3,900,130,755

52,885,597,549
()6,681,243,689

9,736,243,965

46,204,353,860

66,049,434,902

52,045,240,594
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االئتمان التعهدي
66,049,434,846
52,885,597,549

70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0

2018/12/31
5,840,886,734

2019/12/31
56,313,190,881

االعتمادات المستندية

52,885,597,549

66,049,434,846

خطابات الضمان

خطابات الضمان

االعتمادات المستندية

❖ معدل كفاية راس المال- :
وضعت لجنة بازل الخاصة بالقواعد واألنظمة والمؤشرات المالية والمحاسبية الخاصة بالجهاز
المصرفي حد أدنى كفاية رأس المال بنسبة ( )%8بحسب بازل ( )3كما أن تعليمات البنك المركزي
العراقي اعتبرت الحد األدنى المطلوب ( )%12في حين بلغ معدل كفاية رأس المال في المصرف
( )%111حسب جدول االوزان المرجحة لدرجة المخاطر لبنود الميزانية العامة.

❖ التسعيرة على المصرف- :
يعد المصرف جدول بأسعار العمليات المصرفية ويتم مناقشته وتعديله بين فترة وأخرى وفقا ً
للظروف والتطورات المصرفية السائدة في العراق وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي
العراقي وظروف السوق المحلية.

❖ ارصدة االحتياطيات واستخدامها- :
بلغ رصيد االحتياطيات كما في 2019/12/31
( )745,585,004فقط سبعمائة وخمسة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون الف واربعة
دينار ال غير وكما هو في ايضاح رقم ( )18فقرة (ب).

اسم الحساب

2019/12/31

احتياطي الزامي

211,542,438

احتياطي مسؤولية اجتماعية

85,871,267
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احتياطي توسعات

448,171,298
االحتياطيات

211,542,438

448,171,298
85,871,267

احتياطي توسعات

احتياطي مسؤولية اجتماعية

احتياطي الزامي

ارصدة التخصيصات المحتجزة وانواعها- :
❖ ادناه جدول بمبالغ التخصيصات كما في 2019/12/31
2019/12/31
أسم الحساب
مخصص االئتمان التعهدي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص تقلبات أسعار الصرف

2018/12/31

1,443,085,511 1,320,988,698
23,691,000

851,911,000

0

60,910,000

مخصص تدني التمويالت االسالمية 1,017,152,000 1,009,156,732
تحتسب ضريبة الدخل وفق النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة
في العراق
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التخصيصات
3,000,000,000
2,500,000,000
1,443,085,511
1,017,152,000

2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

1,320,988,698

1,009,156,732

851,911,000
60,910,000
0

500,000,000

23,691,000

مخصص تدني التمويالت مخصص تقلبات أسعار مخصص ضريبة الدخل
المصرف
االسالمية
2018/12/31

0
مخصص االئتمان
التعهدي

2019/12/31

❖ التغيرات واالحداث الجوهرية الالحقة لتأريخ الميزانية- :
لم تطرأ اي تغييرات جوهرية او احدث تؤثر على مسيرة المصرف من تاريخ اعداد هذه
الميزانية ولغاية التاريخ اعاله .

ثالثة وعشرون  :األراضي والعقارات -:
 -1جدول عقارات المصرف كما في 2019/12/31
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ت

وصف العقار

القيمة الفعلية المشتراة (القيمة السوقية)
قيمة البناء
قيمة االرض

المجموع

1

مبنى االدارة العامة  +الفرع
الرئيسي

5,130,625,000

7,502,912,000

12,633,537,000

2

مبنى فرع ذي قار

1,166,000,000

1,855,000,000

3,021,000,000

3

مبنى فرع ميسان

2,067,000,000

2,782,500,000

4,849,500,000

4

مبنى فرع النجف

2,896,000,000

3,167,500,000

6,063,500,000

5

مبنى فرع السماوة

800,000,000

1,759,520,000

2,559,520,000

6

مبنى فرع القادسية

800,000,000

1,759,520,000

2,559,520,000

7

مبنى فرع واسط

1,501,500,000

1,750,000,000

3,251,500,000

8

مبنى فرع كربالء

1,170,000,000

1,365,000,000

2,535,000,000

9

مبنى فرع بابل

1,650,000,000

2,625,000,000

4,275,000,000

10

مبنى فرع البصرة

2,944,500,000

1,590,330,000

4,534,830,000

المجموع

20,125,625,000

26,158,161,000

46,283,786,000

 -2ال يمتلك المصرف أي عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون.

اربعة وعشرون  :أمور اخرى -:
حصل المصرف على عديد من كتب الشكر والتقدير وتثمين الجهود خالل عام  2018من العديد
من الجهات نذكر منها ما يلي -:
 -1البنك المركزي العراقي  /الدائرة اإلدارية – قسم العالقات العامة
أ -عن دعم المسؤولية االجتماعية.
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ب -عن مجلة المصارف اإلسالمية.
 -2البنك المركزي العراقي  /دائرة اإلصدار والخزائن  /قسم متابعة المصارف
أ -عن مجلة المصارف اإلسالمية.
 -3البنك المركزي العراقي  /دائرة اإلحصاء واألبحاث
أ -عن مجلة المصارف اإلسالمية.
 -4الجامعة التقنية الوسطى  /معهد اإلدارة  /الرصافة
أ -عن البرنامج التدريبي لكوادرهم
 -5جامعة النهرين  /كلية اقتصاديات االعمال

أ -عن مجلة المصارف اإلسالمية.

إقرار من مجلس االدارة
إن مجلس إدارة مصرف الجنوب اإلسالمي  ،يقر بمسؤوليته عن إعداد اليانات المالية
 ،و توفير نظام رقابة فعال في المصرف .،كما يقر بعدم وجود أي أمور جوهريه
تؤثر على عمل و استمراية المصرف في العام التالي .

نائب رئيس مجلس االدارة
رائد حسن عباس الظالمي

رئيس مجلس االدارة
علي فالح كاظم الزيدي

إقرار من رئيس مجلس االدارة و معاون المدير المفوض و المدير المالي
37

نقر بصحة و دقة و اكتمال اليانات و المعلومات الواردة في هذا التقرير .

م.المدير المالي
لبنى مفيد اسماعيل

م.المدير المفوض
زهيرعبد الكريم جبار

رئيس مجلس اإلدارة
علي فالح كاظم الزيدي

تقرير لجنة التدقيق
(لجنة مراجعة الحسابات) لعام 2019
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تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) لعام 2019
حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الجنوب اإلسالمي المحترمين.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته....
استنادا ألحكام المادة ( )24من قانون المصارف رقم ( )94لسنة  2004باشرت لجنة مراجعة
وتدقيق الحسابات بأعمالها وقامت بفحص وتدقيق ومراجعة البيانات المالية للمصرف للفترة من
 2019/1/1ولغاية  2019/12/31حيث اعتمدت االجراءات والسياسات والبرامج الرقابية على
انشطة المصرف اضافة الى وثيقة التدقيق وتقرير اإلدارة السنوي وتبين أنه معد وفقا ً لمتطلبات
وأحكام قانون المصارف رقم ( )94لسنة  2004وقانون المصارف اإلسالمية رقم ( )43لسنة
 2015وتعليمات البنك المركزي العراقي والمعايير الدولية وتبين للجنة ما يلي- :
-1

-2
-3
-4
-5
-6

ان البيانات المالية وتقرير مجلس اإلدارة وما تضمنه من بيانات وإيضاحات ومعلومات
محاسبية ومالية هو مطابق لواقع عمل المصارف للفترة المنتهية في /31كانون
األول.2019/
تم مراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها واالطالع على تقارير اإلدارة
التنفيذية حول وضع الموارد البشرية.
االطالع والموافقة على خطة التدقيق المقدمة من قبل قسم الرقابة والتدقيق الشرعي.
االطالع ومراجعة التقارير المقدمة من قبل اإلدارة التنفيذية الى البنك المركزي العراقي.
تم مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعينات والترقية.
تمت مراجعة األنشطة المتعددة والمتنوعة للمصرف ونؤيد امتثال المصرف للقوانين
واألنظمة والتعليمات المتعلقة بغسل األموال وحسب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب رقم ( )39لسنة  2015وبموجب التقارير المرسلة الى البنك المركزي العراقي.
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 -7تتم عملية أدارة المخاطر وفقا ً لضوابط سليمة وموضوعية ومبنية على أسس تتوافق مع
القوانين المتبعة.

 -8االطالع على مالحظات اللجان الرقابية والتفتيشية التابعة للبنك المركزي العراقي ومتابعة
اإلجراءات المتخذة بشأنها ونؤيد قيام المصرف بتصفية كافة المالحظات.
 -9بلغت نسبة كفاية رأس المال ( )%111وهي نسبة مرتفعة مما يتطلب من ادارة المصرف
تخفيضها .
 -10بلغ صافي االئتمان النقدي الممنوح في  )86.219.494.577(2019 /12/31دينار
حيث أرتفع صافي االئتمان النقدي عن السنة السابقة  2018بنسبة (.)%46
 -11بلغت االستثمارات المالية في  )68.341.500.000( 2019/12/31بنسبة زيادة
( )%87,8عن السنة السابقة .
 -12نؤيد امتثال المصرف لتطبيق تعليمات رقم ( )4لسنة  2004تسهيل تنفيذ قانون
المصارف .
أن كافة األسس والضوابط التي أعتمدها المصرف في أعداد بياناته المالية تتوافق مع
األصول واألعراف والمبادئ المحاسبية وتعكس بصورة عادلة مسيرة نشاط المصرف
ونظمت طبقا ً لقانون المصارف العراقية رقم ( )94لسنة  2004وقانون المصارف اإلسالمية
رقم ( )43لسنة  2015وقانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997المعدل واألنظمة
والتعليمات النافذة والمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية
اإلسالمية.

مع فائق الشكر والتقدير

د .احمد زكي يونس
رئيس لجنة التدقيق (مراجعة مراجعة الحسابات )
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تقرير مجلس هيئة الرقابة الشرعية

م/تقرير مجلس هيئة الرقابة الشرهية السنوي لعام 2019
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمدهلل رب العالمين وصلى هللا على خير خلقه ابي القاسم محمد واله
الطيبين الطاهرين
42

السادة اعضاء الهيئة العامة في مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل المحترمون
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
وفقأ لمقتضيات العمل المصرفي في المصارف االسالمية وتعزيز االشراف والرقابة الشرعية في
مصرف الجنوب االسالمي وتكليفنا بذلك نقدم لكم التقرير السنوي للسنة المنتهية في /31كانون
االول 2019/االتي :
اوالً :عقد مجلس هيئة الرقابة الشرهية لمصرف الجنوب االسالمي خالل السنة المنتهية في
/31كانون االول  2019/اثني عشر اجتماعا موثقا بالمحاضر درس فيها مجموعة من العقود
والخدمات واالتفاقيات التي ابرمتها ادارة المصرف حيث ابدت الهيئة رأيها فيها واقرت ماهو
صحيح منها ومعالجة وتصحيح المعامالت التي سجلت الهيئة عليها بعض المالحظات الشرعية
وبما يتوافق مع احكام الشريعة االسالمية .
ثانياً :اطلع مجلس هيئة الرقابة الشرعية على تقارير قسم الرقابة الداخلية الشرعية العمال مركز
وفروع مصرف الجنوب االسالمي وتأكد من توافق هذه التقارير مع مبادئ واحكام الشريعة
االسالمية .
ثالثاً :اننا في مجلس هيئة الرقابة الشرعية راقبنا وراجعنا اعمال وانشطة ونماذج عقود مصرف
الجنوب االسالمي المعروضة علينا في الفترة اعاله وبعد دراسة هذه المعامالت والعقود ابدت الهيئة
رأيها فيها واقرتها بعد تصحيح بعض العقود والمعامالت وجعلها متوافقة مع احكام الشريعة
االسالمية .
وبعد هذه المراقبة والمراجعة والتصحيح تبين لنا في مجلس الهيئة الشرعية سالمة جميع عقود
ومعامالت المصرف وانشطته وانها متوافقة مع الشريعة االسالمية والمعايير الشرعية الدولية
وحرص ادارة مصرف الجنوب االسالمي على االلتزام بمبادئ واحكام الشريعة االسالمية في
معامالته وانشطته وعقوده وكذلك التزامه بالقرارات واالرشادات التي صدرت من الهيئة الشرعية
.
رابعاً :تقع على ادارة المصرف بجميع فروعه مسؤولية تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس هيئة الرقابة
الشرعية واطالعها على كل العمليات والمستجدات التي تتطلب اصدار قرارات من الهيئة الشرعية
بشأنها  ،وتنحصر مسؤولية مجلس هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة سالمة تنفيذ القرارات من
الناحية الشرعية وابداء الرأي فيها بناءا علي التقارير الشرعية والبيانات المالية للمصرف .
خامساَ :في رأينا ان العقود والتعليمات والمعامالت التي ابرمها مصرف الجنوب االسالمي
لالستثمار والتمويل خالل السنة المنتهية والتي اطلعنا عليها تمت وفقا لمبادئ واحكام الشريعة
االسالمية .
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سادساَ :في رأينا ان توزيع االرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار كان متوافقا مع
االساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقا لمبادئ واحكام الشريعة االسالمية .
ونحن في مجلس هيئة الرقابة الشرعية نثمن جهود ادارة المصرف وحرصها على التطبيق العملي
الحكام الشريعة االسالمية في جميع معامالتها المالية وندعوا هللا العلي القدير ان يوفق الجميع لما
يحب ويرضى انه ولي التوفيق واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين .

د .عادل عبدالستار عبد
الحسن
رئيس

مجلس

هيئة

الرقابة

الشرعية
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تقرير
مراقب الحسابات
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العدد )55/20/131/58( :

التاريخ 2020 /9/10 :
الى  /السادة مساهمي مصرف الجنوب االسالمي ( ش.م.خ ) المحترمين
م  /تقرير مراقب الحسابات
بعد التحية
يسرنا ان نعلمكم باننا قد دققنا المركز المالي لمصرف الجنوب االسالمي ( ش.م.خ ) كما هو
عليه في /31كانون االول 2019/وقائمة الدخل وبيان التغييرات في حقوق المالكين وكشف التدفقات
النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ وااليضاحات التي تحمل التسلسل من ( )1الى ( )23والتقرير
السنوي إلدارة المصرف المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997المعدل
واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة وقانون المصارف رقم ( )94لسنة  2004وقانون المصارف
االسالمية رقم (  )43لسنة  2015كإطار قانوني تنظيمي لعقود ونشاط المصرف في تعامالته
المصرفية وتقديم خدمات لزبائنه ووفقا لمعايير التدقيق المحلية والدولية المعترف بها .
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لقد حصلنا على المعلومات وااليضاحات التي كانت براينا ضرورية ألداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا
للتشريعات النافذة ووفقا إلجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت االختبارات الالزمة الوجه
نشاط المصرف الواقعة ضمن اختصاصنا .
مسؤولية االدارة
ان االدارة هي المسؤولة عن اعداد هذه البيانات واالفصاح عنها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية
ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ( (AAOIFIالمنصوص عليها
ضمن المادة ( )13من قانون المصارف االسالمية رقم ( )43لسنة  2015باإلضافة الى مسؤوليتها
في اعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق باألعداد واالفصاح عن البيانات المالية
بصورة عادلة وخالية من االخطاء الجوهرية والتي قد تكون ناتجة عن االخطاء والتالعب كما
تشمل هذه المسؤولية اختبار تطبيق السياسات المحاسبية المالئمة واستخدام التقديرات المحاسبية
المعقولة .
مسؤولية مراقب الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا وذلك وفقا ألدلة ومعايير
التدقيق المحلية والدولية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد
معقول عنها فيما اذا كانت البيانات خالية من اي خطا جوهري ويشمل التدقيق فحصنا على اساس
اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية
االخرى للسنة المالية المنتهية في /31كانون االول 2019/واالفصاح عنها  .كما يشمل تقييما عادال
للمبادئ المحاسبية التي اعتمدتها االدارة وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقوال للراي الذي
نبديه ولدينا االيضاحات والمالحظات التالية :
اوال  -:تطبيق المعايير المحاسبية الدولية .
ان مصرف الجنوب االسالمي ( ش.م.خ ) قام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للسنة الثالثة
والزال يعتمد مبدا التسجيل بالكلفة التاريخية في تقييم الممتلكات والمباني والمعدات والموجودات
االخرى بدال من اعادة التقييم  ،وان المصرف بصدد اعادة التقييم بموجب القيمة العادلة حين ورود
التعليمات من الجهة القطاعية علما" ان المصرف قد قام بأعداد "منهجية المعيار 9وقد ارسلت
المنهجية الى البنك المركزي بموجب كتاب المصرف المرقم (/62ن 2031/3/في ")2020/8/16
وفق متطلبات البنك المركزي العراقي وبصدد قياس االثر لتطبيقه وفقا" العمام البنك المركزي
العراقي رقم  466/6/9في .2018/12/26
ثانيا  -:االحداث الالحقة
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ال توجد احداث الحقة بتاريخ الميزانية تؤثر بشكل مادي على البيانات المالية وال اثر سلبي
لفيروس كورونا كذلك لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير .
ثالثا ً  -:النقود
 )1بلغ رصيد النقد لدى المصارف الخارجية والمحلية بتاريخ الميزانية كما مبين ادناه -:
دينار 930.276.498
بنوك محليععة
دينار 10.163.652.516
بنوك خارجية
دينار
11.093.929.014

 )2لوحظ عدم وجود عقد تأمين للغرف الحصينة الخاصة بالمصرف كالتأمين ضد السرقة
والحريق وتلف النقود نتيجة الرطوبة وكذلك عدم وجود عقود تأمين ألمناء الصندوق.
 )3تم تقييم الموجود النقدي للعملة االجنبية في /31كانون االول 2019/على اساس سعر
( )1190دينار لكل دوالر .

رابعأ -:ادناه كشف باالستثمارات المالية الخاصة بالمصرف
ت

نوع االستثمار

كلفة االستثمار
الف دينار

1

الشركة الوطنية للصناعات
الزجاجية

25.000.000

2

شركة البوابة الوطنية
االلكتروني

10.000.000

3

مصرف الناسك االسالمي

6.923.077

4

الشركة العراقية لضمان
الودائع

750.000

5

شركة واجهة مكة

3.600.000

1540

6

صكوك اسالمية

22.068.424

15280

الحساب

اسم الحساب

1526

استثمارات مالية

1526

استثمارات مالية

1526

استثمارات مالية

1526

استثمارات مالية
مشاركة استثمارات طويلة
االجل
استثمارات طويلة االجل
عالم خارجي
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المجموع

68.341.501

خامسا ً  -:االئتمان النقدي والتعهدي
 )1بلغ رصيد االئتمان النقدي بتاريخ الميزانية ( ) 86,219,494,577دينار مقارنة ب
( )59.947.999.469دينار للسنة السابقة .
 )2بلغ رصيد االئتمان التعهدي بتاريخ الميزانية ( )66,049,434,902دينار مقارنة ب
( )52.045.240.651دينار للسنة السابقة بعد تنزيل التأمينات .
 )3ان نسبة تأمينات خطابات الضمان واالعتماد المستندية خالل السنة  2019مطابقة وفقا
لتعليمات البنك المركزي العراقي .

سادساً -:قائمة الدخل ( االرباح والخسائر )
حقق المصرف ربحا صافيا بعد الضريبة بتاريخ الميزانية مقداره ( ) 134.248.077مليون دينار
مقارنة ب ( )740.020.047مليون دينار في . 2018/12/31
سابعاً -:غسل االموال
ان المصرف قد اتخذ االجراءات الكافية لمنع غسل االموال او تمويل االرهاب وان هذه االجراءات
يجري تنفيذها وفقا لالنظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهيه الصادرة من البنك المركزي العراقي
ووفقا الحكام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم  39لسنة  2015وقد اطلعنا على
تقارير قسم غسل االموال وكانت مستوفية لكافة الشروط المطلوبة .
ثامناً -:الرقابة الداخلية
أ – ان تقارير قسم التدقيق الشرعي كانت شاملة لنشاط المصرف وان نظام الرقابة الداخلية تضمن
االجراءات الضرورية التي يمكن من خاللها ان يقوم هذا القسم بإجراءات الرقابة والتدقيق.
ب – اطلعنا على تقرير الهيئة الشرعية وكانت شاملة لجميع انشطة المصرف وفروعه .
تاسعا  -:مراقب االمتثال
من خالل اطالعنا ودراستنا لتقارير مراقب االمتثال المقدمة خالل السنة موضوعة التدقيق كانت
معده وفقا لمتطلبات البنك المركزي العراقي .
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عاشرا  -:الدعاوى القانونية
ال توجد ايه دعاوي للمصرف او عليه وقد ايدت الدائرة القانونية ذلك.

حادي عشر  :كفاية رأس المال
من خالل فحصنا للسجالت المحاسبية والكشوفات المعدة لغرض أحتساب كفاية رأس المال كانت
النسبة  %111وهي تزيد عن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي .
ثاني عشر :
 -1تم مفاتحة البنك المركزي العراقي /دائرة العمليات وادارة الدين  /قسم العمالت االجنبية
بموجب الكتاب المرقم (  ) 55/20/17في  2020 / 2 /10لبيان كمية الدوالر المشتراه
من قبل المصرف  2019من خالل نافذه بيع وشراء العمالت االجنبية وقد زودنا المصرف
بكمية العملة االجنبية المشتراه وحسب الجدول الموضح ادناه اضافة الى االيراد المتحقق
من خالل هذه النافذه علما ً اننا لم نستلم اجابة البنك المركزي العراقي لغاية تاريخ اصدار
الحسابات الختامية

المبالغ المشتراه من خالل
نافذه بيع وشراء العمالت
االجنبية
مجموع

مبلغ المشتريات

مبلغ االيرادات

بالدينار

بالدينار

1.303.503.269.870

1.508.895.806

وطبقا لما هو مدون في سجالت المصرف وااليضاحات المعطاة لنا .
 .1ان النظام المحاسبي المستخدم من قبل المصرف كان متفق مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد
تضمن حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات المصرف علما ً بأن
المصرف لم يحتسب اندثار للموجودات الثابتة للسنة اعاله وحسب ما اقرته ادارة المصرف .
()%23
 .2تمثل نسبة االرباح من عمليات بيع وشراء الدوالر من خالل نافذه العملة االجنبية
عن اجمالي ايرادات المصرف البالغ ( )6.603.168.062دينار .
 .3ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت بشكل سليم من قبل ادارة المصرف وبأشرافنا
وال توجد عليها أي اشارات حجز او رهن وأن نتائج هذا الجرد جاءت مطابقة للسجالت وقد تم
تقييم الموجودات وفقا لألسس والمبادئ المحاسبية المعتمدة .
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 .4ان التقرير السنوي إلدارة المصرف ومايتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة
شاملة مسيرة المصرف خالل السنة وانه معد طبقا لمتطلبات قانون الشركات رقم  21لسنة
 1997المعدل وانه ال يتضمن مايخالف احكام القوانيين والتشريعات .
 .5ان البيانات المالية قد نظمت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  IFRSوبما يتفق مع التشريعات
المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجالت وانها منظمة طبقا لكل من قانون الشركات المعدل
وقانون المصارف االسالمية رقم ( )43لسنة  2015واالنظمة والتعليمات الملزمة .

الراي
مع االخذ بنظر االعتبار المالحظات وااليضاحات اعاله فبرأينا واستنادا للمعلومات
وااليضاحات التي حصلنا عليها فان البيانات المالية وتقرير االدارة المرفق بها متفقة مع
السجالت ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات لالداء تعبر
بصورة واضحة وعادلة عن المركز المالي للمصرف كما في  /31كانون االول  2019/ونتائج
نشاطه وتدفقاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ .
مع التقدير

شهالء حكمت البزاز
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

منيب مصطفى حسين
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

عن شركة حسيب كاظم جويد وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات  /تضامنيه
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الحسابات الختامية
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البيان

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
قائمة المركز المالي
كما في  / 31كانون االول 2019 /
االيضاحات

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الموجودات
نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي

5

75.064.367.581

74.157.230.309

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات المالية االخرى

6

11.093.929.014

31.558.774.753

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

7

86.219.494.577

59.947.999.469

استثمارات مالية (بالصافي)

9

68.341.500.783

36.380.000.000

عقارات ومعدات (بالصافي)

10

86.951.881.996

86.151.639.121

موجودات غير ملموسة

11

6.696.689.107

6.570.544.975

موجودات اخرى

12

15.515.127.508

4.058.619.545

349.882.990.566

298.824.808.172

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع العمالء

13

65.967.936.571

17.413.046.707

تأمينات نقدية

14

19.158.811.696

17.757.494.156

مخصص ضريبة الدخل

15

23.691.000

130.592.000

تخصيصات اخرى

16

1.320.988.698

1.037.654.812

1.650.000.000

950.000.000

10.926.702.626

9.762.957.349

99.048.130.591

47.051.745.024

قروض مستلمة
مطلوبات اخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
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17

250.000.000.000

250.000.000.000

رأس المال المدفوع
أحتياطي الزامي

18

211.542.438

204.830.034

االحتياطيات االخرى

18

534.042.566

813.171.113

خسائر مدورة

18

عععع

ععععع

ارباح مدورة

18

89.274.971

755.062.001

مجموع حقوق الملكية

250.834.859.975

251.773.063.148

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

349.882.990.566

298.824.808.172

66.049.434.902

52.045.240.651

19

االلتزامات التعهدية بالصافي

المدير المالي
لبنى مفيد اسماعيل

رئيس مجلس االدارة
علي فالح كاظم

المدير المفوض
زهير عبد الكريم جبار

خضوعا ً لتقريرنا المرقم ( 58عععع ) 55/20/131في 2020/ 9 / 10
منيب مصطفى حسين
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شهالء حكمت البزاز
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  / 31كانون االول 2019 /
البيان

االيضاحات

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الدخل من عقود المشاركات

1.174.860.000

1.169.306.335

ايراد المربحات

788.603.700

عععع

2.581.021.689

743.317.234

ايرادات مزاد بيع وشراء العملة

1.508.895.806

5.055.691.668

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

6.053.381.195

6.968.315.237

549.786.867

1.466.781.984

صافي ايرادات العموالت

ارباح (خسائر) العمليات االخرى

20

21
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االيرادات االجمالية

8.435.097.221

6.603.168.062

المصروفات
22

2.735.260.112

2.109.690.936

نفقات العاملين

1.009.156.732

ععععع

استهالكات واطفاءات

10

ععععع

1.596.122.748

مصاريف تشغيلية اخرى

23

2.195.885.391

2.850.375.458

تعويضات وغرامات

40.759.650

112.840.432

ضرائب ورسوم

464.167.100

895.455.600

اجمالي مصاريف التشغيل

6.445.228.985

7.564.485.174

صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة

157.939.077

870.612.047

ضريبة الدخل

23.691.000

()130.592.000

صافي الربح بعد الضريبة

134.248.077

740.020.047

مخصص تدني االئتمان النقدي والتعهدي

صافي الربح بعد الضريبة موزع كما
يلي-:
احتياطي الزامي (اجباري)

6.712.404

37.001.002

فائض متراكم

127.535.673

703.019.045

المجموع

134.248.077

740.020.047

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية المنتهية في 2019/12/31
البيان
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ايضاح

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

صافي دخل السنة بعد احتساب ضريبة الدخل
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من
خالل قائمة الدخل الشامل االخر

8

134.248.077

740.020.047

عععععع

عععععع

عععععع

عععععع

مجموع بنود الدخل الشامل االخر
134.248.077

اجمالي الدخل الشامل

740.020.047

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

قائمة التدفق النقدي
كما في  / 31كانون االول 2019 /

البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

االنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة

157.939.077

870.612.047

تعديالت البنود غير النقدية
االستهالكات

عععع

1.596.122.748

خسارة تدني التسهيالت االئتمانية

()26.271.495.108

()10.064.551.469

الزيادة في االحتياطيات والتخصيصات

()812.808.364

()2.789.097.773
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الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

()27.084.303.472

()11.257.526.494

التغير في الموجودات والمطلوبات
الزيادة في الموجودات االخرى

()11.456.507.963

2.057.341.913

الزيادة في ودائع العمالء

48.554.889.864

8.456.812.104

االنخفاض في التأمينات النقدية

1.401.317.540

6.393.108.156

الزيادة في المطلوبات االخرى

1.163.745.277

9.437.379.536

الزيادة في القروض المستلمة

700.000.000

950.000.000

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية قبل الضريبة

40.363.444.718

27.294.641.709

مدفوعات ضريبة الدخل

()106.901.000

()721.319.000

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بعد الضريبة

40.256.543.718

26.573.322.709

صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

13.330.179.323

16.186.408.262

االنشطة االستثمارية
استثمارات مالية

()31.961.500.783

()36.380.000.000

شراء ممتلكات ومعدات

()800.242.875

()13.873.421.918

موجودات غير ملموسة

()126.144.132

()503.734.129

صافي التدفق النقدي (المستخدم في ) من عمليات االستثمار

()32.887.887.790

()50.757.156.047

االنشطة التمويلية
زيادة راس المال

ععععع

ععععع

صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

ععععع

ععععع

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

()19.557.708.467

()34.570.747.785

النقدية وما في حكمها في اول المدة

105.716.005.062

140.286.752.847

النقدية وما في حكمها في نهاية المدة

86.158.296.595

105.716.005.062

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها
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ايضاحات حول البيانات المالية
 -1بيانات عن المصرف
تأسس المصرف بعد تحويله من شركة للتحويل المالي باسم (شركة الجنوب للتحويل المالي) مساهمة خاصة والتي تم تأسيسها بموجب
شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات برقم (م0ش )68848- 1/في 2009/6/11وبرأسمال ( )500مليون دينار الى
(مصرف الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل) بموجب كتاب مسجل الشركات بالعدد ( )807في  2016/1/13الخاص بأنتهاء
اإلجراءات وزيادة رأسمالها من ( )45مليار دينار الى ( )100مليار دينار وكتاب البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمراقبة
الصيرفة واالئتمان الصادر بالعدد ( )1791/3/9في  2016/2/2حول الموافقة النهائية لممارسة العمل المصرفي
 -2االسس المتبعة في اعداد الحسابات :
• تم اعداد الحسابات الختامية حسب تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي وتم االنتقال من المعايير المحلية الى معايير المحاسبة
الدولية ولثالث فترات مالية استنادا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ( /1االنتقال من المعايير المحلية الى المعايير ) .
• االستمرار باعتماد مبدأ الكلفة التأريخية للموجودات الثابتة ويتم اظهارها في قائمة المركز المالي بالصافي (بعد طرح االندثارات
المتراكمة) ,
• تم عرض البيانات المالية للمصرف بالدينار العراقي وهي العملة الوطنية  ,اما العمالت االجنبية فقد تم تقييمها حسب المعيار رقم 21
وكما مبين ادناه :
 -الدوالر االمريكي بسعر ( )1.190دينار  /دوالر

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
 -5نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي
البيان

2019/12/31

2018/12/31
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دينار

دينار

نقد في الخزينة
نقد في خزائن الفروع بالعملة العراقية

21.164.163.717

14.866.512.205

نقد في خزائن الفروع بالعملة االجنبية

4.040.038.776

4.351.476.130

ارصدة لدى البنك المركزي العراقي :
حسابات جارية طليقة

11.009.935.094

3.430.798.042

ودائع لمدد معينة لدى البنك المركزي
العراقي

34.692.995.604

49.026.707.592

حساب الغطاء القانوني

4.157.234.390

2.481.736.340

المجموع

75.064.367.581

74.157.230.309

-

يمثل حساب ودائع لمدد معينة المبالغ التي يحتجزها البنك المركزي العراقي من مبالغ خطابات الضمان الصادرة من
المصرف ومزاد العملة والمقاصة و .CBSI

 -6ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

البنوك المحلية

930.276.498

2.278.853.349

البنوك الخارجية

10.163.652.516

29.279.921.404

المجموع

11.093.929.014

31.558.774.753

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31

 -7التسهيالت االئتمانية المباشرة :
كشف تفصيلي باالئتمان النقدي
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البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الحواالت الخارجية المسحوبة على
المصرف

ععع

ععع

تمويل المشاركات

37.925.000.000

ععع

مرابحات

49.784.604.454

60.938.259.151

القرض الحسن

280.128.683

233.788.000

المجموع

87.989.733.137

61.172.047.151

ينزل :
()1.770.238.560

()1.224.047.682

مخصص التمويالت االئتمانية

86.219.494.577

59.947.999.469

فيما يلي الحركة على مخصص تدني االئتمان التعهدي -:
2019/12/31
البيان

2018/12/31

دينار

دينار

الرصيد في بداية السنة

1.037.654.812

1.017.152.000

االضافات

283.333.886

20.502.812

1.320.988.698

1.037.654.812

 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
2019/12/31
البيان

2018/12/31

دينار

دينار

رصيد بداية السنة

ععععع

ععععع

التغير في احتياطي القيمة العادلة

ععععع

ععععع

ارباح بيع موجودات مالية مثبتة
مباشرة في االرباح المدورة

ععععع

ععععع

ععععع

ععععع

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

رصيد نهاية السنة
- 9االستثمارات المالية :
البيان

اسهم شركات غير مدرجة في
االسواق المالية

68.341.500.783

36.380.000.000

المجموع

68.341.500.783

36.380.000.000
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مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
-11موجودات غير ملموسة
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

التكلفة
الرصيد كما في 2019/1/1

7.865.779.651

7.362.045.522

المحول من مشاريع تحت التنفيذ

ععععع

عععع

االضافات خالل السنة

126.144.132

503.734.129

الرصيد كما في 2019/12/ 31

7.991.923.783

7.865.779.651

االطفاء المتراكم
الرصيد كما في 2019/1/ 1

1.295.234.676

615.354.399

االطفاء خالل السنة

ععععع

679.880.277

الرصيد كما في 2019/12/31

1.295.234.676

1.295.234.676

القيمة الدفترية كما في 31
2019/12/

6.696.689.107

6.570.544.975

 -12الموجودات االخرى
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

مدينون متنوعون

1.098.147.645

45.426.981

دفعات مقدمة الغراض شراء
استثمارات

عععع

عععع

تأمينات لدى الغير

12.948.402.720

3.498.148.641

مصاريف مدفوعة مقدما ً

698.082.599

56.498.440
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فروقات نقدية

148.887.500

151.432.250

سلف منتسبين

25.887.000

14.381.250

مدينو خطاب الضمان

83.458.000

262.395.000

اقساط مستحقة لمرابحات

512.262.044

30.336.983

المجموع

15.515.127.508

4.058.619.545

 -13ودائع العمالء :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

حسابات جارية دائنة  /قطاع خاص شركات

31.791.814.441

10.342.950.169

حسابات جارية دائنة  /قطاع خاص افراد

4.795.851.421

6.662.404.038

حسابات ودائع االدخار

556.261.006

407.692.500

رواتب التوطين

270.494.466

عععع

ودائع الجل

28.163.332.540

عععع

ودائع اخرى

390.182.697

عععع

المجموع

65.967.936.571

17.413.046.707

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها
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مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31

- -14تأمينات نقدية مستلمة :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

تأمينات لقاء اعتمادات

9.036.498.450

2.978.912.625

تأمينات لقاء خطابات الضمان

3.900.130.755

6.681.243.689

تأمينات دخول مزاد بيع
وشراء العملة االجنبية

6.222.182.491

8.097.337.842

المجموع

19.158.811.696

17.757.494.156

 -15مخصص ضريبة الدخل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي -:
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

رصيد بداية المدة

130.592.000

851.911.000

ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

()130.592.000

()851.911.000

ضريبة الدخل المستحقة

23.691.000

130.592.000

رصيد نهاية السنة بذمة المصرف

23.691.000

130.592.000

تم احتساب مبلغ الضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل وبنسبة  %15من الوعاء الضريبي (الربح المعدل الغراض ضريبة
•
الدخل ) وتم اعتماد مبلغ الضريبة وفقا لما جاء في بيانات وارقام النظام المحاسبي الموحد العراقي .
 -16مخصص ائتمان التعهدي
يشتمل هذا البند مخصص االئتمان التعهدي الغير مباشر لخطابات الضمان واالعتمادات المستندية والذي يشكل  %2من هذه
االئتمانات بعد طرح التأمينات النقدية وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي .
فيما يلي الحركة على مخصص االئتمان التعهدي للسنتين المنتهيتين كما في  /31كانون االول 2019/و2018
2018/12/31
2019/12/31
البيان
دينار

دينار

رصيد بداية المدة

1.037.654.812

1.443.085.511

االضافات

283.333.886

عععع

التنزيالت

عععع

405.430.699

رصيد نهاية السنة

1.320.988.698

1.037.654.812
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مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
-17المطلوبات االخرى :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

ايرادات مستلمة مقدما

عععع

93.170.000

مصاريف ادارية مستحقة

57.800.000

62.000.000

رسوم الطوابع المالية

78.252.003

14.973.941

استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

26.716.721

21.683.743

صكوك مصدقة

177.971.000

12.000.000

مبالغ مستحقة للمودعين

9.193.288.278

7.454.486.895

زيادة في الصندوق

11.802.250

90.000

حسابات دائنة متبادلة

ععععع

ععععع

حسابات دائنة متنوعة

1.380.872.374

2.104.552.770

المجموع

10.926.702.626

9.762.957.349

-18حقوق الملكية -:
أ -رأس المال  :يبلغ رأسمال المصرف ( )250مليار دينار ويمثل ( )250مليار سهم وهو مدفوع بالكامل وملبي لمتطلبات
البنك المركزي العراقي والقوانين واالنظمة ذات العالقة حيث  ,حيث ان بعد مزاولة المصرف اعماله من خالل الفرع
الرئيسي برأسمال ( )100مليار دينار حصلت التطورات التالية وزيادة رأسماله تباعا ً وكما يلي -:
 -1خالل الشهر الخامس من عام  2016تم زيادة رأس المال الى ( )150مليار دينار 0
 -2خالل الشهر الثامن من عام  2016تم زيادة رأس المال الى ( )200مليار دينار 0
 -3خالل الشهر العاشر من عام  2016تم زيادة رأس المال الى ( )250مليار دينار 0
2018/12/31
2019/12/31
البيان
دينار

عدد االسهم المصدرة في بداية السنة

69

دينار

250.000.000.000

250.000.000.000

عععع

عععع

عدد االسهم المصدرة في نهاية السنة
المجموع

250.000.000.000

250.000.000.000

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

ب -االحتياطي القانوني (االلزامي) -:
وفقا لقانون الشركات يستقطع ما نسبته ( %5كحد ادنى) من دخل السنة بعد الضرائب كاحتياطي الزامي  ,وال يجوز ان
تزيد المبالغ المتجمعة لهذ الحساب عن  %50من راس مال البنك  ,كما ال يجوز توزيع االحتياطي االجباري او اية عوائد
ناتجة عنه على المساهمين ويجوز االستمرار في االستقطاع بموافقة الهيئة العامة للبنك على ان ال يتجاوز االحتياطي
االجباري  %100من راس مال البنك .

البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الرصيد بداية السنة

204.830.034

167.829.032

المحول من حساب االرباح والخسائر

6.712.404

37.001.002

الرصيد نهاية السنة

211.542.438

204.830.034

ج -االحتياطيات االخرى
يظهر هذا الحساب المبلغ الموزع من االرباح السنوية القابلة على حساب احتياطي المسؤولية االجتماعية البالغ
( )674.869.208دينار واحتياطي توسعات البالغ ( )138.301.905دينار وحسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها بتاريخ
2019/12/31
ء -الفائض المتراكم (ارباح مدورة)
يظهر هذا الحساب المبلغ المتبقي من االرباح السنوية القابلة للتوزيع على المساهمين
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الرصيد بداية السنة

755.062.001

2.456.065.978

االضافات

134.248.077

740.020.047
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توزيعات ارباح المساهمين

ععع

()2.079.776.835

فرق مبلغ الضريبة المسددة عن المبلغ المحتسب المحول
من حساب االرباح والخسائر (قائمة الدخل)

ععع

عععع

التسويات خالل السنة

()755.062.001

()113.340.473

التحويالت الى االحتياطيات

()44.973.106

()247.906.716

الرصيد نهاية السنة

89.274.971

755.062.001

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها
ه -حصة السهم من ربح السنة
تم احتساب ربح السهم االساسي للسنة بتقسيم صافي حصة المساهمين من ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم كما
يلي -:
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

صافي ربح السنة

127.535.673

703.019.045

المتوسط المرجح لعدد االسهم

250.000.000.000

250.000.000.000

فلس  /دينار

فلس  /دينار

0.0005

0.003

حصة السهم االساسي من ربح السنة

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها
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مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
 -19أ -االئتمان التعهدي (بالصافي) :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

االئتمان التعهدي (بالصافي)
االعتمادات المستندية

32.280.872.852

8.819.799.359

تنزل (تأمينات االعتمادات)

()9.036.498.450

()2.978.912.625

صافي االعتمادات المستندية

23.244.374.402

5.840.886.734

خطابات الضمان

13.636.374.720

52.885.597.549

تنزل (تأمينات خطابات
الضمان)

()3.900.130.755

()6.681.243.689

صافي خطابات الضمان
الصادرة

9.736.243.965

46.204.353.860

مجموع االئتمان التعهدي
(بالصافي)

32.980.618.367

52.045.240.594

 -19ب-الحسابات المتقابلة االخرى :
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البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

الحسابات المتقابلة االخرى
تعهدات العمالء

33.068.816.478

ععععع

وثائق هامة بحوزة المصرف

1

1

حسابات متقابلة اخرى

56

56

مجموع الحسابات المتقابلة

33.068.816.535
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مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
 -20صافي ايرادات العموالت :
البيان

2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

ايراد العمالت االجنبية

عععع

35.663.485

عموالت دائنة

2.767.555.302

1.703.395.895

حواالت بنكية

71.746.600

ععععع

تنزل العموالت المصرفية المدفوعة

()449.322.181

()995.742.146

ايرادات غير مباشرة اخرى

191.041.968

ععععع

المجموع

()186.533.613

()995.742.146

2.581.021.689

743.317.234

ج

–21صافي ارباح العمليات االخرى :
2019/12/31
البيان
دينار
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2018/12/31
دينار

االيرادات
عوائد االستثمارت

440.143.350

1.342.466

مصروفات مستردة

عععع

1.508.550

ايرادات متنوعة

عععع

1.171.527.068

ايرادات سنوات سابقة

3.292.519

3.795.000

ايرادات عرضية

عععع

11.900

ايجار موجودات ثابتة

242.350.000

380.830.000

المجموع

685.785.869

1.559.014.984

المصروفات
تبرعات للغير

93.945.000

91.735.000

تعويضات وغرامات

عععع

عععع

ضرائب ورسوم متنوعة

عععع

عععع

مصروفات عرضية

42.054.002

498.000

مجموع المصاريف

135.999.002

92.233.000

صافي ارباح العمليات
االخرى

549.786.867

1.466.781.984

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها

مصرف الجنوب االسالمي
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

 -22نفقات العاملين :
البيان

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 2019/12/31
2019/12/31

2018/12/31

دينار

دينار

رواتب ومنافع وعالوات العمال

2.592.885.200

1.986.627.864

المساهمة في الضمان

142.374.912

123.063.072

المجموع

2.735.260.112

2.109.690.936

 -23مصاريف تشغيلية واالخرى :
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البيان

2019/12/31

2018/1/12

دينار

دينار

خدمات مهنية واستشارية

304.677.223

497.178.006

ايجار وخدمات

168.699.440

78.893.560

صيانة

299.624.921

303.815.350

سفر وايفاد

87.292.841

138.917.770

اتصاالت وانترنت

205.405.161

108,834,574

دعاية واعالن

13.762.500

256.790.900

مؤتمرات وندوات ومعارض واحتفاالت
وضيافة

64.290.109

119.488.250

مصاريف مكتبية

167.594.514

88.223.625

اشتراكات ورسوم ورخص

15.000.000

43.643.878

نقل العاملين

9.263.840

41.161.100

نقل السلع والبضائع

2.224.000

2.129.500

تدريب وتأهيل

33.232.500

91.432.940

مصاريف طاقة

29.245.000

35.822.000

المياه والكهرباء

9.355.495

22.546.250

مكافأت لغير العاملين

55.781.000

188.259.000

خدمات مصرفية

547.903.114

ععععع

اجور تدقيق مراقب الحسابات

57.800.000

62.000.000

اجور تدقيق البنك المركزي

2.400.000

1.500.000

مصاريف تشغيلية اخرى

117.684.233

760.950.755

2.191.235.891

2.841.587.458

مصروفات اخرى
اعانات للمنتسبين وللغير
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4.649.500

8.788.000

اخرى

مجموع المصاريف التشغيلية واالخرى

ععععع

ععععع

4.649.500

8.788.000

2.195.885.391

2.850.375.458

تعتبر االيضاحات من ( )1الى ( )23جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها
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Message from Chairman
In the Name of Allah the Merciful
Ladies and Gentlemen
Respected shareholders of Al Janoob Islamic Bank
Dear all,
Peace, mercy and blessings of God.
On behalf of myself and on behalf of the members of the Board of Directors of Al Janoob
Islamic Bank, I am pleased to welcome all of you to the annual meeting of your general body
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and to put in your hands the annual report and its financial statements ending on December
31, 2019, which sheds light on the performance of your bank and its main activities and to
inform all performance indicators and reports Independent committees and bodies
Your bank continued the march of success despite the great challenges in the business sector
in general and the banking sector in particular and the successive events that passed during
the year 2019 within the framework of a firm vision that stems from continuous and diligent
work to achieve our goals to be within the elite refineries in the banking business without
prejudice to our social responsibility towards the most needy segments or our national
responsibility towards Our dear country.
ladies and gentlemen
Despite the slowdown in growth indicators and the entry of the Iraqi economy into the
recession tunnel, your bank was going against the trend through the growth of total assets by
more than (17%) over the previous year, as this growth was associated with a clear increase
in the ability to attract deposits that reflected the public’s confidence in the bank, which It
allowed us to progress confidently towards achieving our goals of financial inclusion and
expansion by opening bank accounts, especially Emiratization accounts. The bank also
witnessed a major shift in the use of the discreet international correspondent banking
network, as it implemented documentary credits approximately (4) times more than the
previous year and building international relations that are distinguished by reliability and
stability. Also, your bank was among the very limited banks in Iraq that were able to enter the
world of international ratings through Capital Intelligence, the global credit rating company
in the category (B) with a stable outlook.
Amidst the expansion of the credit and investment portfolio, your bank approached a policy
of diversification in financing real economic sectors through financing development projects
in the industrial, agricultural and educational sectors, and direct investment in the
technological and industrial sectors without prejudice to hedging indicators and a rational
policy in banking risk management. The indicators of liquidity and capital adequacy have
continued. Higher than the legal ratios set by the Central Bank of Iraq, in addition to following
policies that guarantee the rights of all stakeholders and the achievement of their goals.
I would also like to point out that Al-Janoob Islamic Bank approved the Institutional
Governance Manual and adapted its organizational structure and policies to ensure good
governance based on a complete belief in the separation of powers and activating the
supervisory and supervisory role of the Board of Directors and the committees associated
with it in harmony and coordination with the executive management towards achieving the
goals set for the bank.
In the entirety of our review of the achievements and progress towards our ambitious goals,
we must recall the development in information technology systems and the steady steps
towards the transition to digital banking through the adoption of advanced systems linked to
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the comprehensive banking system, as well as the expansion of the use of bank cards and the
deployment of automated teller machines and banking applications on the mobile phone. By
providing electronic banking services to keep pace with the global development in this
industry, and we are pursuing a clear vision of developing human capital and creating local
banking competencies capable of keeping pace with the rapid developments in the banking
industry.
In conclusion, I would like to thank my brothers in the board of directors and executive
management for the efforts made during the previous period, through which they were able
to install solid foundations for our dear bank and hand them over to the new council, wishing
them success in leading this edifice towards horizons we all wish, and I also extend my thanks
to the Central Bank of Iraq, who It was and still is the biggest supporter in laying the
foundations of a solid banking sector that meets all of our ambitions. I also extend my thanks
to the Department of the Registrar of Companies and the Securities Commission for their
support and assignment of service for the public good, and may God grant us all to serve our
dear country and our honorable people.

Peace, mercy and blessings of God.
Regards,

Chairman of the Board of Directors
Ali Falih Kadhim Al-Zaidy
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Report of the Board of Directors of Al Janoob Islamic Bank
for Investment and Finance
(Private Joint Stock Company) Baghdad
On the bank’s activities for the fiscal year ending on 31 / December / 2019
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Ladies and gentlemen, the respected shareholders of Al Janoob Islamic Bank.
Peace, mercy and blessings of God....
The Board of Directors of Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance is
pleased to present to the shareholders the comprehensive annual report on the
bank’s performance attached to the consolidated financial statements for the
fiscal year ending on December 31, 2019 and in accordance with the provisions
of Articles (134, 117) of the Companies Law No. 21 of 1997 (Amendment) and
instructions The unified accounting system for banks and insurance companies,
the accounting rule No. (10) issued by the Accounting and Supervisory Standards
Board in the Republic of Iraq and the international accounting standards and
provisions of the Banking Law No. 94 of 2004 and the Islamic Banking Law No.
(43) of 2015 and the instructions of the Central Bank of Iraq
The prospects for economic growth in Iraq are still contingent on the
government's ability to stimulate economic activity and continue reconstruction
efforts. In this regard, the importance of financial policies supporting growth is
highlighted, which necessitates further efforts towards controlling public
finances and providing more resources for investment spending, as the general
budget recently witnessed a significant increase in current expenditures at the
expense of investment expenditures, which is reflected in the performance of
the non-oil sector. In the event of the persistence of the structural challenges
facing the state budget, the crowding out of current spending for capital
spending is expected to have an unfavorable impact on economic activity.
The most prominent priorities in this regard are setting ceilings for current
spending in the general budget starting from 2020, with reforms directed
towards strengthening the capacity of the fiscal framework to support growthenhancing capital spending, and adapting to fluctuations in oil prices, by
containing the increase
Large public sector wages, directing more spending to improve services to
support activity in the non-oil sector, and improving public money management.
The government's current strategic priorities include giving priority to
diversifying the economy, and enhancing the role of the private sector in
achieving inclusive economic growth, which creates more job opportunities. In
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this context, the government has given priority to improving the business and
investment environment.
The matter depends on the success of the government's efforts to confront the
negative effects of the Corona pandemic and then return to the path of
economic recovery.
In light of the foregoing, our bank sought to maintain its leading position within
the Iraqi Islamic banks, and then, improve performance in general, in order to
achieve the goals set until 2023.

First: General information: 1- A brief summary of the bank: A- Establishing the bank:
The bank was established after its transformation from a financial transfer
company in the name of (Al-Janoob Financial Transfer Company) a private
shareholding company that was established according to the incorporation
certificate issued by the Companies Registration Department with No.(68848-1)
according to the company registrar's book number (807) on 1/13/2016 related
to the completion of the procedures and increasing its capital from (45) billion
dinars to (100) billion dinars, and then to a paid-up capital of (250) billion Iraqi
dinars. According to the letter of the Central Bank of Iraq, the General
Directorate of Banking and Credit Monitoring issued in Number (3/9/1791) on
2/2/2016 regarding the final approval for practicing banking business, the bank
began its actual activity on 7/3/2016.
B- Main objectives of the bank: - Exercising Islamic, banking and investment activities in accordance with the
tolerant Islamic Sharia and under the supervision and control of the Central Bank
of Iraq and under the Central Bank Law No. (56) for the year 2004 and the Iraqi
Banks Law No. (96) for the year 2004 and the Companies Law No. (21) for the
year 1997 as amended and the Islamic Banking Law No. (43) Of 2015.
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- The continuous and serious pursuit of developing banking services through the
acquisition of modern systems and increasing banking awareness among the
public by making them aware of the use of modern electronic services to keep
pace with the development taking place in other countries of the world.
- Developing the quality of banking and Islamic products in line with the nature
of society and its various segments.
-Maintaining the bank’s distinguished position and position among its peers
from other Islamic banks.
-Contributing to support the monetary policy set by the Central Bank and the
development and economic projects of the country.
C- Nature of activities carried out by the bank: Our bank continued to work with its strategic plan of establishing a solid
banking entity built on solid foundations to be able to face any challenges or
emergency circumstances. Our bank continued practicing all advanced banking
business in accordance with Islamic Sharia, such as : • To open current and savings accounts and accept deposits of all kinds for
individuals and companies in the main currencies (dinars and dollars).
• Issuing Certificates of Deposit (Al Janoob Deposit Certificate) is the first
issuance of Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance, and it is a
product that provides an opportunity for depositors to obtain valuable prizes
through two draws (a small draw every 6 months and an annual major draw)
with a high ability to re-liquidate the certificate.
• Granting credit facilities in accordance with Islamic finance formulas such as
(mudaraba , murabahah, musharakah, leasing and istisna) in addition to trade
finance services , mainly issuance of letters of guarantee and documentary
credits.
• Employing funds in various short and long-term investment activities in
accordance with the latest technology techniques in this field to promote
economic development and to achieve the bank’s goals.
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• Providing advanced electronic channels specialized in providing electronic
services to the customer, such as the use of electronic cards MASTER CARD and
the ATM services deployed in Baghdad and the governorate branches and
Internet banking services, in addition to providing a call center to answer
customer inquiries and provide immediate solutions to them.
• Money transfer services through the Western Union system, which is
considered a fast, secure, and safe way to transfer and receive money.
• Contributing by financing SME’s enterprises in a way that serves the economic
development of the country and limits the phenomenon of unemployment and
actively contributes to creating job opportunities for various segments of
society.
• Domiciliation of employees’ salaries working in the public sector for each of
the ministries and governmental and non-governmental institutions according
to an action plan focused on covering the largest geographical area to provide
banking services for this important segment of society.

2- Developments in the bank's paid-in capital: The bank’s capital is (250) billion Iraqi dinars, representing (250) billion shares,
and it was fully paid during the year 2016 according to the requirements of the
Central Bank of Iraq and the relevant laws and regulations. The following are the
developments in the capital increase: - During the month of 5/2016 the capital was increased from 100 billion Iraqi
Dinars to 150 billion Iraqi Dinars.
- During the month of 8/2016 the capital was increased from 150 billion Iraqi
Dinars to 200 billion Iraqi Dinars.
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- During the month of 10/2016 the capital was increased from 200 billion Iraqi
Dinars to 250 billion Iraqi Dinars.

Capital Increase

3- The bank's plan for the year 2019 was based on: 1. Continuation of the bank’s policy, which includes expanding the customer
base and attracting the largest number of deposits of various kinds.
2. Continuing to diversify and develop banking products and introduce new
products for the purpose of diversifying sources of revenue and
maintaining stability and growth of profits by taking advantage of
available market opportunities.
3. Continuing the bank’s plan to open branches and the procedures for
geographical expansion in the rest of the governorates, and to prepare
qualified human cadres to manage those branches.
4. Continuing to strengthen cooperation with local banks and open new
horizons with foreign banks by establishing cooperative relations to serve
this trend.
5. Participation in investment projects and major feasible financing
operations in a manner that serves economic development and
contributes to the socio-economic development of the country.
6. Continuing the plan to develop and train the banking cadres by
intensifying training courses inside and outside the country, in addition to
workshops that are prepared inside the bank.
7. Providing Islamic financing to individual and corporate clients based on
their cash flows in addition to the bank guarantees they provide and by
studying all types of risks.
8. Dedicating a work methodology committed to controlling risks to reduce
the risks that the bank may be exposed to of various kinds, such as
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(market risks, liquidity, funds granted, exchange rate changes, and
operational risks) and develop appropriate recommendations and
procedures to deal with them first.
9. Development of procedures for the long-term plan of the Foreign
Ministry.
Second: Board of Directors: A- Duties and Responsibilities:
The Board of Directors works to build a large and sobriety institution that is
based on strong and solid foundations and is based on a sound banking base.
The Iraqi Central Bank in order to build a sound economic entity and to face all
the challenges and economic and security conditions and avoid risks in order to
upgrade the bank to the level of Arab and regional banks with good reputation
and bear the following responsibilities and tasks: • Drawing up the bank’s strategic goals and following up on their
implementation accurately and smoothly by the executive management.
• Periodic review of all procedures and policies in place to ensure the extent of
their effectiveness and the extent of executive management’s commitment to
implementing them.
• Access to the periodic reports of the supervisory departments through the
committees formed and linked to the Board of Directors, in accordance with the
stipulations of the principles of banking governance.
• Review and approve the planning budgets submitted to it by the executive
management.
• Ensuring the extent of the bank's compliance with financial disclosures in
accordance with IFRS and relevant legislation.
• Reviewing the quarterly financial statements and final accounts of the bank
and ensuring that they fulfill all the financial conditions and explanations and
submitting them to the general assembly at its annual meeting for approval.
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• Access to the administrative reports of the functional cadres and the
preparation of workers and determine their wages and remuneration according
to the experiences and competencies they enjoy.
• The Board adopts the guiding standards and basic rules for banking
governance due to its conviction of their importance in enhancing the bank’s
performance, upgrading the risk system, activating all the committees
emanating from it, and taking all necessary decisions to implement them.

B- Board of directors Structure:
The Board of Directors consists of five original and reserve members who have
banking, financial and commercial experience, as they were elected by the
General Assembly

The following is a table with the names and members of the board of directors
and the number of shares they own: No

Names

Shares

Positions

1 Ali Falih Kadhim

24,750,000,000 Chairman of Board of Directors

2 Ra’ed Hassan Abbas

24,750,000,000 Deputy Chairman of the Board

3 Ali Abbas Hassan

5,000,000

Member

4 Ali Nader Mohammed

250,000

Member

5 Ahmed Zeki Younis

1,500,000

Member
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C - The Chairman of the Board of Directors and members of the Board did not
receive any remuneration during the year 2019 except for what was approved
by the General Assembly at its annual meeting.
D - The number of meetings held by the Board of Directors during the year 2019
reached (8) sessions to discuss various issues of concern to the bank's policy and
directions.
E - Below is the number of shareholders who own more than (5%) of the bank's
capital
No.

Name

Number of Shares

1

Ali Falih Kadhim

24,750,000,000

2

Ra’ed Hassan Abbas

24,750,000,000

3

Hassan Falih Kadhim

24,750,000,000

4

Rasha Ali Hasson

24,180,000,000

5

Huda Shghati Kadhim

23,400,000,000

6

Sundus Shghati Kadhim

23,400,000,000

7

Yousif Hassan Falih

15,425,000,000

F- Committees of the Board of Directors:
First - Social Responsibility Committee
Ali Falih Kadhim

Chairman of Board of
Directors

Chairman of the
Committee

Ra’ed Hassan Abbas

Deputy Chairman of
the Board

Member

Ali Abbas Hassan

Member of the Board
of Directors

Member
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Dr. Ebtihal Gased AlZaidy

Board of Directors
Consultant

Member

Second - Investment and Treasury Committee
Bassam Thiab Ahmed AlBitar

Director of Operations
Department

Chairman of the Committee

Alia’ Mairy Murdan

Director of the Financial
Department

member/ till 22/11/2019

Reta George Roman

Director of Risk Department

Member

Firas Fadhil Ali

Associate Director of Investment

Reporter of the Committee

Third - The Accounts Audit Committee (Audit)
Dr. Ahmed Zeki Younis

Member of the Board of
Directors

Chairman of the Committee

Ra’ed Hassan Abbas

Deputy Chairman of the
Board

member

Hassan Falih Kadhim

Member of the Board of
Directors

Member

Dhia’a Shghati

Director of legal
Department

Reporter of the Committee

Fourth - Credit Committee
Zuhair Abd Al-Kareem Jabbar

Associate Managing
Director

Chairman of the Committee

Dhia’a Shghati

Director of legal
Department

Member

Wasan Alwan

Main Branch Manager

Member

Zainab Dhia’a

Credit Manager

Reporter of the Committee
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---------

Member of the Board of
Directors

Observer member

Fifth - Nomination and Remuneration Committee (Human Resources)
Ra’ed Hassan Abbas

Deputy Chairman of the
Board

Chairman of the Committee

Hassan Falih Kadhim

Member of the Board of
Directors

Member

Ali Nader Shareef

Member of the Board of
Directors

Member

Dalia Ala’a

Human Resources
Manager

Reporter of the Committee

Sixth - Risk Management Committee
Ali Abbas Hassan

Member of the Board of
Directors

Chairman of the
Committee

Qasim Ali Hasson

Member of the Board of
Directors

Member

Ali Nader Ahmed

Member of the Board of
Directors

Member

Anfal Salman Dawood

Associate Risk Manager

Reporter of the
Committee

Seventh – Corporate Governance Committee
Ali Falih Kadhim

Chairman of the Board of
Directors

Chairman of the Committee

Ali Nader Shreef

Member of the Board of
Directors

Member

Ali Abbas Hassan

Member of the Board of
Directors

Member
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Dhia’a Shghati

Legal Department
Manager

Reporter of the Committee

Eighth - The Information and Communication Technology Committee
Bedir Mirdas Jaber

Director of Information
Technology Department

Chairman of the
Committee

Bassam Thiab Ahmed Al-Bitar

Director of Operations
Department

Member

Alia’a Mairy Murdan

Director of the Financial
Department

Member till/
22/11/2019

Rami Ghassan Shammot

Director of Cards and
Electronic Channels

Member

Abd Al-Rahman Taher

Associate director

Reporter of the
Committee

---------

Member of the Board of
Directors

Observer member

Third: the executive management of Al Janoob Islamic Bank: The executive management of the bank, Chairmaned by the managing director,
is responsible for implementing the policies and plans set for it by the board of
directors and following up on their implementation. And terrorist financing.
The following are the names and addresses of the senior management positions
of the bank during 2019:
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No.

Name

Position

1

Zuhair Abd Al-Kareem

Associate Managing Director

2

Bassam Thiab Ahmed Al-Bitar

Director of Operations Department

3

Alia’a Mairy

Financial Director / until 11/22/2019

4

Rafi Alyas Khori

Compliance Monitor

5

Qasim Lateef Khamees

Money Laundering Manager

6

Reta George Roman

Risk manager

Fourth: A brief summary of the bank's employees: Our bank seeks to recruit and attract specialized competencies and expertise,
each according to its specialization, in addition to raising the level of employees'
performance by engaging them in training courses for the purpose of qualifying
manpower capable of leadership, development, development and professional
management of all businesses. The following is a summary of the number of
employees and their scientific certificates: A- The number of employees in the bank (permanent owners) at the end of
2018 reached (200) affiliates distributed over the general administration
and branches as follows: -

No.

Position

Quantity

1

Authorized Director

1

2

Associated Authorized Manager

1

3

Departments Managers

13

4

Branch Managers

7
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5

Association Managers

16

6

Employees

140

7

Security and Services

52

8

Total

230

B - Below are explanatory data regarding the academic qualifications of the
bank’s staff:

No.

Scientific Certificate

Quantity

1

Ph. D

1

2

Legal Accountant

1

3

Master Degree

3

4

Bachelor

184

5

Diploma

41

7

Total

230

C - Security Protection Network: Continue broadcasting in the security network, all the sites required to provide
the best levels of service, providing the security personnel with the events of
security preparation and monitoring systems in all bank branches.
E - Below is a table of the total cadre expenditures for the year 2019:
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Total salaries, wages and employee
benefits

2,735,260,112

Training and Development

33,232,500

Travel and dispatch

87,292,841

F- The following are the most important training courses held during the year
2019:
Training Courses

No.

Courses inside the bank

5

Courses outside the bank

21

Courses abroad

1

Fifth: the organizational structure of the bank: The organizational structure of the bank consists of the following: A - Board of Directors: - It consists of (5) original and reserve members, and the
following departments are associated with it:
• Reporting section on money laundering and terrorist financing.
• Compliance Monitor.
• Department of Risk Management.
• Department of Supervision and Inspection.
• Internal Sharia Audit Department.
•

Sharia’

B - Managing Director: - The following departments are associated with him: -

97

-

Associate Director of Operations and Branches.
Assistant Commissioner for Supervision Affairs.
Banking Operations Department.
Department of finance.
Department of Human Resources and Administrative Affairs.
Department of Legal Affairs and Contracts.
Information Systems and Technology Department
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Sixth: The Sharia Board: The Sharia Board is directly linked to the Board of Directors and is independent
from the Executive Management in the performance of its business.
-The main objectives of the Sharia supervisory board: 1. Verify that the bank’s management has fulfilled its responsibility in applying
the provisions of Islamic Sharia law in its banking transactions.
2. Verify that any product, service, or activity exhibited by the bank is in line with
Islamic Sharia.
3. Achieving an integrative supervisory role with other supervisory departments,
with the aim of building an effective audit base.

Functions of the Sharia Supervisory Board: 1. Reviewing and approving instructions, work procedures and credit
decisions issued by the bank's management.
2. Answer all inquiries and questions referred to it by the executive
management.
3. Reviewing all contracts concluded by the bank and ratifying them in a
manner consistent with Islamic Sharia.
4. Participation in awareness campaigns for Islamic financial institutions

Sharia Board members : The Sharia Board in our bank consists of the gentlemen whose names are
mentioned below: - Dr. Adel Abd Al-Sattar Abd Al-Hassan
- Duraid Dawood Salman
- Shihab Ahmed Ali
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Seventh: Bank Correspondents: In pursuit of the bank’s management to expand the establishment of
international relations and the establishment of solid relations with a number
of Arab, regional and international banks, accounts have been opened with the
following correspondent banks: ARAB AFRICAN BANK
BANK OF JORDAN
Housing Bank
Safa Islamic Bank
UBAF FRANCE
ABU DHABI ISLAMIC BANK
CREDIT BANK
ARES BANK
BANQUE MISR

Eighth: Bank branches and locations: Below is a list of the bank's branches and their locations: Branch

Type

Address

Main

Property

Baghdad/ Al-Wihda district

Al-Rasheed

Leased

Baghdad / Al-Rasheed St.

Al-Mustansiriyah

Leased

Baghdad/ Filasteen St.

Samawa

Property

Basra

Property

Mosul

Leased

Al-Muthanna Governorate/ Al-Hussain
Distirct/ The four streets.
Basra Governorate / Mannawi Basha/
Istiqlal St.
Ninawa Governorate/ Al-Jazaer District

Diwaniyah

Property

Diwaniyah / Um Al-Khail District

Ninth: the credit policy of the bank: The bank was keen to establish a balanced credit policy on international
foundations and standards in accordance with the dictates of Islamic law, taking
into account the decisions and instructions issued by the Central Bank of Iraq,
and in this context, the bank adopted a policy of granting credit and Islamic
101

financing on the principle of dealing with low-risk credits, good guarantees and
within the controls And the banking rules, where the total funds granted during
the year 2019 amounted to (87,989,733,137) (eighty-seven billion nine hundred
and eighty-nine million seven hundred thirty-three thousand one hundred
thirty-seven Iraqi dinars) distributed as follows: Type of Islamic financing

Balance as of December 31, 2019

Murabaha Financing

49,784,604,454

Musharakah Financing

37,925,000,000

Interest-free loan (qardon
hassan)
Total Islamic financing
accounts

280,128,683
87,989,733,137

Tenth: the investment policy of the bank: The investment activity is considered one of the main activities of our bank and
it is prepared according to an investment policy based on solid investment
principles and standards that are compatible with the bank’s future policies,
procedures and plans and within the instructions and laws in force and through
the investment of cash surpluses, taking into consideration the provision of the
necessary liquidity to meet the withdrawals and in this context we have been
keen on Diversification of the investment portfolio on many long-term
investment projects with high flexibility and avoiding high-risk investments, as
the total balance of investments amounted to (68,341,500,783) only sixty-eight
billion three hundred forty-one million five hundred thousand seven hundred
eighty-three Iraqi dinars.
Eleven: AML anti Money Laundering Department: The management of the bank seeks to ensure that the bank complies with its
internal policy and approved work procedures for all services provided by it with
the laws, regulations, instructions, sound banking practices and rules of Islamic
Sharia issued by the supervisory and guiding authorities at the local, regional
and international levels. Through this, the bank has performed the role assigned
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to it as part of The local and international system that is making strenuous
efforts in the field of combating the crime of money laundering and terrorist
financing due to the importance of that in protecting it from the risks that may
be exposed in the event that its services are exploited in such operations and
the bank has committed in this context to adopting clear work procedures to
identify clients .These procedures include the requirements needed to
strengthen the KYC base.
Twelfth: The Bank's Privacy Policy: The bank applies a strict policy and follows strict procedures to keep customer
information confidential and secure, and it emphasizes that measures and
procedures are followed to ensure the confidentiality of the personal
information that the bank obtains from the customers' dealings with them in a
safe manner and guarantees its protection from loss, and random access to it by
means of unauthorized entry or misuse of any person or its disclosure to an
outside party is not permitted by law.
Among the procedures followed in Al Janoob Islamic Bank to maintain the
confidentiality of information for its customers are the following: 1. The modern and advanced electronic protection systems that the bank uses
to prevent electronic piracy operations that do not allow unauthorized persons
to access the systems.
2. Employees, that the employees of Al Janoob Islamic Bank are qualified,
trained and committed to Islamic banking and are governed by the principles of
Islamic Sharia from the standpoint of trust and confidentiality.
3. The information submitted to the bank may not be disclosed to any party or
organization except after obtaining the prior consent of the customer or
according to a legal text or a decision issued by an Iraqi court.
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Thirteenth: Know Your Customer (KYC) policy: The terms of this policy are: 1. Al Janoob Islamic Bank prohibits dealing with persons whose identity is
unknown or with fictitious names or with persons whom it is forbidden to deal
with according to the applicable laws and regulations.
2. The bank is keen not to deal with persons who deal in the production or trade
of illegal substances.
3. The bank verifies the identity of the customer submitted to open the account,
verifies the correctness of personal data, obtains all information related to the
customer’s economic activity, identifies the sources of his funds, and requests
documentation of that.
4. The bank is obligated to review and update its customers' data whenever the
need arises.

Fourteenth: Policy of Communication with Shareholders: The bank is always interested in maintaining a clear and fast communication
mechanism with the shareholders and providing the necessary information for
decision-makers, whether at the level of the public body, the executive
management, or the board of directors, relying on modern means of
communication as well as publishing in local newspapers and the bank’s website
in a way that guarantees the delivery of messages to the shareholders or for the
purpose of receiving Inquiries from shareholders about the status of the bank,
its overall activity, and its future plan, and answering them in a timely manner.
Fifteenth: Disclosure and Transparency: Al Janoob Islamic Bank discloses according to local and international standards
for financial reporting and the instructions of the Central Bank of Iraq issued in
accordance with the applicable banking law and relevant legislation and any
requirements from any supervisory authority where the bank is obligated to
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disclose important information if it occurs in accordance with the instructions of
the Iraq Market and the Securities Commission. The bank also prepares all
information for shareholders and answers their inquiries through the annual
reports of the financial statements.
Sixteenth: Control and Internal Control System: The Board of Directors is responsible for developing and implementing internal
control systems as well as internal inspection by supervising the development
of effective policies and procedures in order to protect depositors' funds and
the ownership rights of shareholders. The bank’s board of directors has sought
to appoint competencies in the internal control and audit department. The
extent of its consistency and compliance with the laws, regulations, and
instructions in force, the relevant regulations and instructions, and the provision
of appropriate recommendations regarding them, as this department was
granted independence and audit powers to be able to present its periodic
reports as stated in the Institutional Governance Manual issued by the Central
Bank of Iraq.
Seventeenth: Compliance Department: This department reviews all banking business and activities or practiced in the
bank to ensure that all departments and divisions comply with the laws and
instructions in force, the most important of which are the Islamic Banking Law,
the Banking Law, the Central Bank of Iraq Law, the Companies Law, the Money
Laundering Law and the Financing of Terrorism and other international laws,
including the tax compliance law as is done Ensure compliance with the codes
of conduct, standards and sound banking practices issued by the relevant
authorities and avoid falling into errors and violations in coordination and
cooperation with the departments, divisions and branches of the bank. And that
this department works with complete independence and wide powers, as it
monitors, reviews, audits and submits periodic and quarterly reports to the
Board of Directors as well as to the Central Bank of Iraq. In accordance with the
instructions of the Central Bank of Iraq, the official of the Compliance
Monitoring Unit attends all meetings of the Board of Directors.
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Eighteenth: Social Responsibility: Based on the bank’s responsibility towards society, the bank has formed a
committee called the Social Responsibility Committee, which is a committee
consisting of gentlemen of the board of directors as well as officials in the higher
executive management of the bank. This Committee policy is based on
cooperation and social solidarity by providing material support and community
volunteer work for the bank’s family, consolidating bonds with the community
through support for displaced families, providing treatment services to patients,
and establishing an orphan sponsorship project, where the bank has allocated a
percentage of its annual profits of (20%) to support the following sectors: ج

Details

Range

Charitable institutions that take care of the affairs of orphans, the needy, and
those with special disabilities by granting them monthly salaries

45%

Education sector

15%

Emergency relief (assisting the displaced and the areas affected by the
liberation battles)

20%

Curative services inside and outside Iraq and others specified by the Social
Responsibility Committee

20%

Whereas, the bank’s contributions were not limited to that only, but also
included other aspects such as the civilized aspect by supporting the Baghdad
project, establishing the Peace Monument in Rasheed Street, and the cultural
aspect through supporting Iraqi drama, supporting the Islamic Banking
Magazine and holding exhibitions, in addition to supporting scientific and
humanitarian conferences, other donations, and building infrastructure and
many other social activities.
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Nineteen: Electronic systems and modern technologies : In this regard, the bank’s strategy is to invest in the available modern
technologies and provide more options and flexibility in meeting the needs of
customers as well as the ability to introduce new products more quickly and
efficiently. In this context, the bank has introduced the following systems: Updating the bank’s Website
IT Business Continuity Plan
Alternate Site
ATM - Processing Management
3D secure Mastercard Debit and Credit and Prepaid)
Processing Management
e-Form and Digital Voucher
Western Union
New Statement
SMS gateway with BANKS
Internet & Mobile Banking
AML system
E-Statement
FATCA REPORTING SOLUTION
Electronic archiving system
Automated asset management system
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Twenty: The legal cases filed: There are no lawsuits filed by or against the bank for the year 2019.
Twenty-one: Accounting Policies: The financial statements of the bank were prepared in accordance with the
international financial reporting standards emanating from the International
Accounting Standards Board and in accordance with the historical cost principle
and the requirements of the laws and instructions of the Central Bank of Iraq.
Below is a summary of our accounting policies: 1. AcknowledgmentOf Revenues revenue from: - Murabaha: where murabaha revenues are included over the contract period
according to a specific time basis and based on the remaining amount of
murabaha cost.
- Musharaka: - The income from participation is calculated on the basis of
reducing Musharaka balance on a specific time basis based on the remaining
amount of Murabaha cost.
-Ijara: - Revenue is listed on a time basis over the contract period.
- Mudaraba: where income profits or losses on mudaraba financing are included
on an accrual basis if the income or losses can be measured with high accuracy,
otherwise the income is included when it is distributed by the speculator, while
the losses are recorded in the bank’s income statement when announced by the
speculator.
- Revenues resulting from Islamic financing are calculated net after deducting
the doubtful credit provision.
2. Fee and commission income (royalty): - as they are included when the related
services are performed.
3. Financial assets at fair value plus acquisition expenses and the change in fair
value appears in the statement of comprehensive income and within equity.
4- Allocations (Provisions)
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Provisions are recognized when the bank has obligations, and the bank follows
a policy of hedging any expected losses arising from previous events, and that
the payment of the obligations will be possible.
- Provision for impairment of credit facilities: The provision is calculated within
the principles laid down by the Central Bank of Iraq for international financial
reporting standards.
- Tax allocations: The fiscal year is charged with its tax expense in accordance
with the regulations, laws and accounting standards.
5. Recognition of expenses: Expenses are recognized on an accrual basis.
6. The principle of continuity: The management conducted an assessment to determine the extent of its ability
to continue and expressed its satisfaction in possessing the necessary resources
for this in the future, in addition to that, the bank does not believe in the
existence of material uncertain matters in a manner that may result in doubts
about the bank’s ability to continue. Therefore, the bank continued preparing
financial statements on the basis of the principle of continuity.

Twenty-Two: Financial analysis and the most important indicators for the fiscal
year as on December 31, 2019: The bank achieved acceptable financial results in terms of profits and the bank
maintained the main financial indicators in terms of asset quality and liabilities
management. The bank continued to develop its business at the level of banking
operations by providing additional products and services on the approach of
innovation in developing the bank’s performance.

Below we list the most prominent financial results: -
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- Profitability: Total revenues as of
December 31, 2019

Total expenses as on December
31, 2019

Income Tax

Net profit after
tax

6.603.168.062

6.445.228.985

23.691.000

134.248.077

Revenues & expenses

Bank Liquidities:
The table below shows the cash and liquidity analysis as of December 31, 2019:
Cash/ Liquidity in Treasury
Cash in the treasuries in the Iraqi dinar
currency
21,164,163,717
Foreign currency banknotes
4,040,038,776
Total cash in treasury
25,204,202,493
Balances at the Central Bank of Iraq
Current account
11,009,935,094
Third: the mandatory reserve at the Central
Bank
4,157,234,390
C- Balances of the Currency Auction
Account 216
34,692,995,604
Total Balances at the Central Bank of Iraq
49,860,165,088
Balances with banks and banking institutions
Debit balances of banks operating in Iraq
930,276,498
Balances debited outside Iraq
10,163,652,516
Total balances of local and foreign banks
11,093,929,014
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Liquidity

The bank is keen to provide adequate financial liquidity to meet financial
obligations and economic conditions in a manner that preserves the strength of
the financial position.
Banking facilities: A- Cash credit: - There is an increase in cash credits from the previous year,
as the net credit facilities (Islamic cash financing) amounted to
(86,219,494,577) (eighty-six billion two hundred and nineteen million four
hundred ninety-four thousand five hundred seventy-seven Iraqi dinars).
Statement

31/12/2019 Dinars

31/12/2018 Dinars

Musharkah financing

37,925,000,000

0

Murabaha financing

49,784,604,454

60,938,259,151

Interest-free loan

280,128,683

233,788,000

Total

87,989,633,139

61,172,047,151

Provision

1,770,238,560

1,242,047,682

Net Financing

86,219,994,577

59,947,999,469

Minus:
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Financing

B- Net credit: - Net Contingent credit as of December 31, 2019 is as follows:
-Documentary credits (65,349,689,331) (sixty-five billion three hundred fortynine million six hundred and eighty-nine thousand three hundred and thirty-one
dinars only)
- Letters of Guarantee (13,636,374,720) (thirteen billion six hundred and thirty
six million three hundred and seventy-four seven hundred and twenty dinars
only).
Net Contingent credit
Documentary credits
Credits insurances

65,349,689,387
)9,036,498,451(

8,819,799,359
(2,978,912,625(

Net Documentary credits

56,313,190,881

5,840,886,734

Letters of Guarantee

13,636,374,720
)3,900,130,755(

52,885,597,549
)6,681,243,689(

Net letters of guarantee

9,736,243,965

46,204,353,860

Total Contingent credit (net)

66,049,434,902

52,045,240,594

Letters of guarantee insurance
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االئتمان التعهدي
66,049,434,846
52,885,597,549

70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0
االعتمادات المستندية

2019/12/31
56,313,190,881

2018/12/31
5,840,886,734

خطابات الضمان

66,049,434,846

52,885,597,549

االعتمادات المستندية

خطابات الضمان

Contingent Credit

Capital adequacy ratio: The Basel Committee on the rules, regulations and financial and accounting
indicators of the banking system has set a minimum capital adequacy ratio (8%)
according to Basel (3), and the instructions of the Central Bank of Iraq
considered the required minimum (12%) while the bank’s capital adequacy rate
reached (111%) according to the table of weighted risk weights for the general
budget items.
Bank pricing: The bank shall prepare a table of the prices of banking operations, and it is
discussed and amended from time to time according to the prevailing banking
conditions and developments in Iraq and in line with the instructions of the
Central Bank of Iraq and the conditions of the local market.
Reserves Balances and their Use: The balance of reserves was as of December 31, 2019
(745,585,004) only seven hundred and forty-five million five hundred and eighty
five thousand and four dinars only, as is shown in Note No. (18) Paragraph (B).
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Account Name

31/12/2019

Bank Reserve

211,542,438

Reserve social responsibility

85,871,267

Expansions Reserve

448,171,298

Balances of Retained Provision and Types:
Below is a table of the provision amounts as on December 31, 2019:
Account Name

31/12/2019

31/12/2018

Credit Contingent provision

1,320,988,698

1,443,085,511

Income tax provision

23,691,000

851,911,000

Exchange fluctuations provision

0

60,910,000

Decreasing Islamic finance
provision

1,009,156,732

1,017,152,000
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Income tax is calculated according to the tax rates established in accordance
with the laws, regulations, and instructions existing in Iraq.

التخصيصات
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000

1,443,085,511
1,017,152,000

1,500,000,000
1,000,000,000
1,320,988,698

1,009,156,732

851,911,000

500,000,000

23,691,000

0
مخصص االئتمان
التعهدي

60,910,000
0

مخصص تدني التمويالت مخصص تقلبات أسعار مخصص ضريبة الدخل
المصرف
االسالمية
2019/12/31

2018/12/31

Material changes and events subsequent to the date of the budget: There have been no fundamental or recent changes affecting the bank’s
progress from the date of preparing this budget until the date above.
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Twenty-three: Land and Real Estate:
Value at Cost
Land Value
Building value

No.

Description

1

General
administration
building + main
branch

5,130,625,000

7,502,912,000

12,633,537,000

2

Thiqar branch
building

1,166,000,000

1,855,000,000

3,021,000,000

3

Maisan branch
building

2,067,000,000

2,782,500,000

4,849,500,000

4

Najaf branch
building

2,896,000,000

3,167,500,000

6,063,500,000

5

Samawah branch
building

800,000,000

1,759,520,000

2,559,520,000

6

Qadisiyah branch
building

800,000,000

1,759,520,000

2,559,520,000

7

Wasset branch
building

1,501,500,000

1,750,000,000

3,251,500,000

8

Karbala’ branch
building

1,170,000,000

1,365,000,000

2,535,000,000

9

Babil branch
building

1,650,000,000

2,625,000,000

4,275,000,000

10

Basrah branch
building

2,944,500,000

1,590,330,000

4,534,830,000

20,125,625,000

26,158,161,000

46,283,786,000

Total
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Total

2- The bank does not own any expropriated real estate as a result of debt
settlement.
Twenty-four: Other matters: The bank obtained many letters of thanks, appreciation and efforts evaluation
during 2018 from many agencies, including the following: 1- The Central Bank of Iraq / Administrative Department - Public Relations
Department
A- for supporting social responsibility.
B - For the Journal of Islamic Banks.
2- The Central Bank of Iraq / Issuance and Treasury Department / Banks
Follow-up Department
A- From the Journal of Islamic Banks.
3- Central Bank of Iraq / Department of Statistics and Research
A- From the Journal of Islamic Banks.
4- Middle Technical University / Management Institute / Rusafa
A- About the training program for their staff
5- Nahrain University / College of Business Economics
A- From the Journal of Islamic Banks.
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Acknowledgment from the Board of Directors:
The Board of Directors of Al Janoob Islamic Bank acknowledges its
responsibility for preparing the financial statements, and for providing an
effective control system in the bank. It also acknowledges that there are no
material matters affecting the business and continuity of the bank in the
following year.

Chairman of the Board of Directors

Deputy Chairman of the Board

Ali Falih Kadhim Al-Zaidy

Raed Hassan Abbas Al-Dhalimi

Acknowledgment from the Chairman of the Board of Directors, the Associate
Managing Director and the Financial Director.
We acknowledge the correctness, accuracy and completeness of the data and
information contained in this report.

Chairman of the Board of
Directors

Associate Managing
Director

Ali Falih Kadhim Al-Zaidy

Zuhair Abd Al-Kareem
Jabbar
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Report of the Audit Committee for the year 2019
Ladies and gentlemen, the respected shareholders of Al Janoob Islamic Bank.
Peace, mercy and blessings of God....
Pursuant to the provisions of Article (24) of the Banking Law No. (94) of 2004,
the Accounts Review and Auditing Committee began its work and examined,
audited and reviewed the bank’s financial statements for the period from
1/1/2019 to 12/31/2019, where the procedures, policies and monitoring
programs were adopted on the bank’s activities In addition to the audit
document and the annual management report, it was found that it was prepared
in accordance with the requirements and provisions of the Banking Law No. 94
of 2004 and the Islamic Banking Law No. (43) of 2015 and the instructions of the
Central Bank of Iraq and international standards. It has been shown that:
1- The financial statements, the board of directors 'report, and the data,
clarifications and accounting and financial information it contained, is
identical to the reality of the banks' work for the period ending on
December 31, 2019.
2- The annual training and development plan was reviewed, its
implementation was followed up, and the executive management reports
on the status of human resources were reviewed.
3- Reviewing and approving the audit plan submitted by Sharia Supervision
and Audit Department.
4- Viewing and reviewing the reports submitted by the executive
management to the Central Bank of Iraq.
5- The policies and instructions related to appointments and promotion
were reviewed.
6- The bank’s various and varied activities have been reviewed and we
confirm the bank’s compliance with laws, regulations and instructions
related to money laundering and in accordance with the Anti-Money
Laundering and Terrorism Financing Law No. (39) of 2015 and according
to the reports sent to the Central Bank of Iraq.
7- The risk management process is carried out according to sound and
objective controls and is based on foundations consistent with the
applicable laws.
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8- Reviewing the observations of the supervisory and inspection
committees of the Central Bank of Iraq and following up on the measures
taken in their regard. We support the bank's filtering of all observations.
9- The capital adequacy ratio reached (111%), which is a high percentage,
which requires the bank's management to reduce it.
10- The net cash credit granted on 12/31/2019 was (86,219,494,577) dinars,
as the net cash credit increased from the previous year 2018 by (46%).
11- Financial investments on December 31, 2019 amounted to
(68.341,500,000), an increase of (87,8%) over the previous year.
12- We support the bank’s compliance with implementing Instructions No.
(4) for the year 2004 to facilitate implementation of the Banking Law.
All the foundations and regulations adopted by the bank in the numbers of its
financial statements are in line with the principles, customs and accounting
principles, and fairly reflect the course of the bank’s activity and are organized
in accordance with the Iraqi Banking Law No. 94 of 2004, the Islamic Banking
Law No. 43 of 2015 and the Companies Law No. 21 of 2015. 1997 Amendment,
regulations and instructions in force, international accounting standards and
Sharia standards for Islamic financial institutions.

Many thanks and regards…

Dr. Ahmed Zeki Younis
Chairman of the Audit Committee
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تقرير
هيئة الرقابة الشرعية

Subject/ Annual Report of the Sharia Supervisory Department for
the year 2019
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. Praise be to God,
Lord of the worlds, and may God bless the best of his creation our Prophet
Mohammed and his family.
Gentlemen, respected members of the General Assembly of the Al Janoob
Islamic Bank for Investment and Finance, peace and mercy be upon you.
According to the requirements of banking work in Islamic banks and the
strengthening of supervision and Sharia Laws control in Al Janoob Islamic Bank
and our assignment to do so, we present to you the annual report for the year
ending on 31 / December / 2019 as follows :
First: The Board of “Sharia Supervisory Board” of Al Janoob Islamic Bank held
twelve meetings during the year ending on December 31, 2019, in which they
studied a set of contracts, services and agreements concluded by the bank’s
management. The Commission has some Sharia notes and in accordance with
the provisions of Islamic law.
Second: The Board of the Sharia Supervisory Board reviewed the reports of
Sharia Internal Control Department of the activities of the Center and branches
of Al Janoob Islamic Bank, and made sure that these reports conform to the
principles and provisions of Islamic law.
Third: We in the Board of the Sharia Supervisory Board monitored and reviewed
the work activities and models of contracts of Al Janoob Islamic Bank presented
to us in the above mentioned period and after reviewing and studying these
transactions and contracts, the Commission expressed its opinion and approved
it after correcting and editing some contracts and transactions and making them
compatible with the provisions of Islamic Sharia.
After this monitoring, review and correction, it became clear to us in the Council
of the Sharia Board that all contracts, transactions and activities of the bank are
in line with Islamic Sharia and international Sharia standards, and that the
management of Al Janoob Islamic Bank is keen to adhere to the principles and
provisions of Islamic Sharia in its transactions, activities and contracts, as well as
its commitment to the decisions and instructions issued by the Sharia Board.
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Fourth: The management of the bank in all its branches is responsible for
implementing and applying the decisions of Sharia Supervisory Board and
keeping it informed of all operations and developments that require the
issuance of decisions by Sharia Board regarding them. The responsibility of
Sharia Supervisory Board is limited to monitoring the proper implementation of
decisions from Sharia point of view and expressing opinion on them based on
Sharia reports and the financial statements of the bank.
Fifthly: In our opinion, the contracts, instructions and transactions concluded by
Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance during the ending year, which
we have reviewed, were carried out in accordance with the principles and
provisions of Islamic law.
Sixth: In our opinion, the distribution of profits and charging of losses on
investment accounts was consistent with the basis that was adopted by us in
accordance with the principles and provisions of Islamic law.
We, in the Board of the Sharia Supervisory Board, value the efforts of the bank’s
management and its keenness to implement the provisions of Islamic law in all
its financial transactions. We pray to God Almighty to guide everyone to what
he loves and is pleased with. He is the guardian of success.

Dr. Adel Abd Al-Sattar Abd Al-Hassan
Chairman of the Sharia Supervisory Board
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مراقب الحسابات

)Issue: (58/131/20/55
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Date: 9/10/2020

To / the respected shareholders of Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
Subject/ Auditor's report
Greetings,
We are pleased to inform you that we have audited the financial statements of
Al Janoob Islamic Bank (PJSC) as of 31 / December / 2019, the income
statement, the statement of changes in the rights of the owners and the cash
flow statement for the year ending with the same date and the notes bearing
the sequence of (1) To (23) and the annual report of the bank’s management
prepared in accordance with the provisions of the Companies Law No. (21) for
the year 1997 as amended and the regulations and instructions issued pursuant
to the Banking Law No. (94) for the year 2004 and the Islamic Banking Law No.
(43) for the year 2015 as a legal regulatory framework for contracts and the
bank’s activity in its banking dealings. And to provide services to its clients in
accordance with recognized local and international auditing standards.
We obtained the information and explanations that, in our opinion, were
necessary to perform our mission in accordance with the legislation in force and
in accordance with customary auditing procedures, which included the
necessary tests for the aspects of the bank’s activity falling within our
competence.
Management responsibility
The Management is responsible for preparing these data and disclosing them in
accordance with international accounting standards and the standards of the
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions ((AAOIFI)
stipulated in Article (13) of the Islamic Banking Law No. (43) of 2015 in addition
to its responsibility in preparing and implementing the internal control system
Especially with regard to the numbers and disclosure of financial statements in
a fair and free from material errors that may be caused by errors and
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manipulation. This responsibility also includes testing the application of
appropriate accounting policies and the use of reasonable accounting estimates.
The responsibility of the auditor
Our responsibility is to express a neutral technical opinion on the financial
statements submitted to us in accordance with the evidence and local and
international auditing standards. These standards require that we plan and
complete the audit to obtain reasonable assurance about whether the data are
free of any fundamental error. The audit includes our examination on a test basis
of the data and supporting documents. For the amounts appearing in the
general budget and other final accounts for the fiscal year ending on 31 /
December / 2019 and disclose them. It also includes a fair evaluation of the
accounting principles adopted by the management. We believe that our audit
provides a reasonable basis for the opinion we express. We have the following
clarifications and notes:
First: - Applying international accounting standards:
Al Janoob Islamic Bank (PJSC) has applied international accounting standards for
the third year and is still adopting the principle of historical cost registration in
evaluating property, buildings, equipment and other assets instead of revaluation, and that the bank is in the process of reassessing the fair value when
the instructions are received from the sectoral entity Note that “the bank has
prepared“ the methodology of Standard 9, and the methodology has been sent
to the Central Bank according to the bank’s letter No. Iraqi No. 9/6/466 on
26/12/2018.
Second: - Subsequent events
There are no subsequent events at the budget date that materially affect the
financial statements, nor is there a negative impact of Coronavirus as well, until
the date of preparing this report.
Third: - Money
1) The balance of cash with foreign and domestic banks at the date of the
balance sheet, as shown below:
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Local banks:

930,276,498 dinars

External banks: 10,163,652,516 dinars
Total : 11,093,929,014
2) It was noticed that there is no insurance contract for the strong rooms (Bank
Safes) of the bank, such as insurance against theft, fire and money damage due
to dampness, as well as the absence of insurance contracts for fund trustees.
3) The monetary asset of the foreign currency was valued on December 31, 2019
on the basis of a price (1190) dinars per dollar.
Other financial assets
Fourth: - Below is a list of the bank's financial investments:
No.

Investment

Investment cost
per thousand
dinars
25.000.000

1

The National Company for
Glass Industries

2

National Gate for Electronic
payment

10.000.000

3

Al Nasik Islamic Bank

6.923.077

4

Iraqi Deposit Guarantee
Company

750.000

5

Wajihat Makkah Company

3.600.000

6

Islamic Instruments

22.068.424

Total

68.341.501

Account

Account name

1526

Financial investments

1526

Financial investments

1526

Financial investments

1526

Financial investments

1540

Sharing long-term
investments

15280

Long-term
investments

Fifth: - Cash and Contingent credit
1) The balance of cash credit at the budget date was (86,219,494,577)
dinars, compared to (59.947.999.469) dinars for the previous year.
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2) The balance of the contingent credit on the budget date was
(66,049,434,902) dinars compared to (52.045.240.651) dinars for the
previous year after deducting the insurances.
3) The percentage of Letters of Guarantee and Documentary Credit (LC)
during the year 2019 in accordance with the instructions of the Central
Bank of Iraq.
Sixth: - Income statement (profits and losses)
The bank achieved a net profit after tax on the balance sheet date of
(134.248.077) million dinars, compared to (740.020.047) million dinars on
December 31, 2018.
Seventh: AML anti money laundering
The bank has taken adequate procedures to prevent money laundering or
terrorist financing and that these procedures are being implemented in
accordance with the regulations, directives and guidelines issued by the
Central Bank of Iraq and in accordance with the provisions of the Anti-Money
Laundering and Terrorist Financing Law No. 39 of 2015. We have reviewed
the reports of the Money Laundering Department and they meet all the
conditions required.
Eighth: - Internal Control and Audit
A - The reports of the Sharia audit department were comprehensive for the
activity of the bank, and that the internal control system included the
necessary procedures through which this department could carry out control
and audit procedures.
B - We reviewed the report of the Sharia Board, and it was comprehensive
for all the activities of the bank and its branches.

Ninth: - Compliance Officer
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Through our review and study of the compliance auditor's reports submitted
during the year, the audit was prepared in accordance with the requirements
of the Central Bank of Iraq.
Tenth: Legal cases
There are no lawsuits for or against the bank, and the legal department
supported that.

Eleventh: Capital Adequacy
Through our examination of the accounting records and statements
prepared for the purpose of calculating capital adequacy, the ratio was
111%, which is more than the rate specified by the Central Bank of Iraq.
Twelfth:
1- The Central Bank of Iraq / Department of Operations and Debt
Management / Department of Foreign Currency was approached
according to the book No. With the amount of foreign currency
purchased, according to the table shown below, in addition to the
revenue achieved through this window, noting that we did not receive the
response of the Central Bank of Iraq until the date of issuing the final
accounts
The amounts
The amount of revenue The amount of purchases
purchased through the
In dinars
In dinars
Foreign Currency Buy
and Sell window
1.508.895.806
1.303.503.269.870
Total

And according to what is recorded in the bank records and the explanations
given to us.
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1. The accounting system used by the bank was in agreement with the
requirements of the bookkeeping system and it included, at our discretion,
the recording of all assets, liabilities, expenses and revenues of the bank,
noting that the bank did not count the depreciation of the fixed assets for the
year above and according to what was approved by the bank’s management.
2. The percentage of profits from the sale and purchase of the dollar through
the foreign currency window represents (23%) of the bank’s total revenues
of (6.603.168.062) dinars.
3. The inventory of fixed and monetary assets was properly carried out by
the bank’s management and under our supervision, and there are no seizure
or mortgage signals on it, and that the results of this inventory were in
conformity with the records and the assets were evaluated according to the
approved accounting principles and principles.
4. The annual report of the bank’s management and the financial and
accounting information it contains comprehensively reflects the bank’s
progress during the year and that it is prepared in accordance with the
requirements of the amended Companies Law No. 21 of 1997, and it does
not contain anything contrary to the provisions of laws and legislation.
5. The financial statements have been organized in accordance with the
International Accounting Standards IFRS and in accordance with the
legislation in force. They are consistent with what the records show, and they
are organized according to both the amended Companies Law and the Islamic
Banking Law No. (43) of 2015 and the binding regulations and instructions.

The opinion
Taking into consideration the above notes and explanations, in our opinion
and based on the information and explanations we obtained, the financial
statements and the management report attached to them are in agreement
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with the records and meet the legal requirements and that according to what
they included in terms of performance indicators that express clearly and
fairly the financial position of the bank as on December 31/2019 And the
results of its activities and its cash flows for the fiscal year ending on the same
date.

With respect

Muneeb Mustafa Hussain
Chartered accountant and accounts
controller
Member of the Iraqi Association of
Certified Public Accountants
About Haseeb Kadhim Jaweed Company and his
partner for auditing / partnership
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Shahla’ Hikmat Al-Bazaz
Chartered accountant and accounts
controller
Member of the Iraqi Association of
Certified Public Accountants

الميزانية العامة

Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad
Statement of financial position as on 31 / December / 2019

Statement

Clarity

31/12/2019
Dinar

31/12/2018
Dinar
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Assets
Cash and balances in the Central Bank
of Iraq
Balances in banks and other financial
institutions
Direct Credit Facilities (net)
Financial investments (net)
Property and equipment (net)
Intangible assets
Other assets

5

75.064.367.581

74.157.230.309

6

11.093.929.014

31.558.774.753

7
9
10
11
12

86.219.494.577
68.341.500.783
86.951.881.996
6.696.689.107
15.515.127.508

59.947.999.469
36.380.000.000
86.151.639.121
6.570.544.975
4.058.619.545

349.882.990.566

298.824.808.172

65.967.936.571
19.158.811.696
23.691.000
1.320.988.698
1.650.000.000
10.926.702.626

17.413.046.707
17.757.494.156
130.592.000
1.037.654.812
950.000.000
9.762.957.349

Total liabilities
Property rights

99.048.130.591

47.051.745.024

Paid Capital
Statuary reserve
Other reserves
Retained losses
Retained Earnings

250.000.000.000
211.542.438
534.042.566
ــــ
89.274.971

250.000.000.000
204.830.034
813.171.113
ـــــ
755.062.001

Total Property Rights

250.834.859.975

251.773.063.148

Total liabilities and Equity

349.882.990.566

298.824.808.172

66.049.434.902

52.045.240.651

Total assets
Liabilities and Property Rights
Liabilities
Customer deposits
Cash Margins
Income tax provision
Other customizations
CBI Initiative
Other liabilities

13
14
15
16
17

18
18
18
18

Contingent Liabilities

19

Chairman of Board of Directors
CEO
Finance Director
Ali Falih Kadhim
Zuhair Abd Al-Kareem Jabbar
Lubna Mufeed Ismaeel
Subject to our report No. (131/20/55/58) on 9/10/2020
Muneeb Mustafa Hussain
Shahla’ Hikmat Al-Bazaz
Chartered accountant and accounts
Chartered accountant and accounts
controller
controller
Member of the Iraqi Association of Certified Member of the Iraqi Association of Certified
Public Accountants
Public Accountant

Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad
Consolidated income statement For the year ending December 31, 2019
Statement
136

Clarity

31/12/2019

31/12/2018

Dinar
Income from Musharaka
contracts
Murabahat revenue
Net commission income
Revenue from Foreign
Exchange

Dinar

1.174.860.000

1.169.306.335

788.603.700
2.581.021.689
1.508.895.806

ــــ
743.317.234
5.055.691.668

6.053.381.195

6.968.315.237

549.786.867

1.466.781.984

6.603.168.062

8.435.097.221

22

2.735.260.112
1.009.156.732

2.109.690.936
ـــــ

10

ـــــ

1.596.122.748

23

2.195.885.391
40.759.650
464.167.100

2.850.375.458
112.840.432
895.455.600

6.445.228.985

7.564.485.174

Net profit for the year before
tax
Income tax

157.939.077

870.612.047

23.691.000

(130.592.000)

Net profit after tax

134.248.077

740.020.047

6.712.404

37.001.002

127.535.673

703.019.045

134.248.077

740.020.047

20

Net interest and commission
income
Profits (losses) of other
operations

21

Total revenue
Expenses
Personnel expenses
Provision for impairment of
cash and pledge credit
Depreciations and
amortizations
Other operating expenses
Compensation and fines
Taxes and fees
Total operating expenses

The net profit after tax is
distributed as follows:
Reserve mandatory
(compulsory)
Accumulated surplus
Total
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Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad
Clarifications on the financial statements For the year ending 12/31/2019

Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019

Statement

Clarity

Net income for the year after
accounting for income tax
Change in fair value of financial
assets through the statement of
other comprehensive income

8

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

134.248.077

740.020.047

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

134.248.077

740.020.047

Total items of other
comprehensive income
Total comprehensive income
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Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad
Cash flow Statement As of 31 / December / 2019
Statement

31/12/2019
Dinar

31/12/2018
Dinar

Operational activities
Profit for the year before tax
Adjustments for non-cash items

157.939.077

870.612.047

Depretiation
Loss of impairment of credit facilities
The increase in reserves and allocations

ــــ
(26.271.495.108)
(812.808.364)

1.596.122.748
(10.064.551.469)
(2.789.097.773)

Profit before changes in assets and liabilities

(27.084.303.472)

(11.257.526.494)

Increase in other assets
The increase in customer deposits
Decline in cash Margins
Increase in other liabilities
The increase in loans received

(11.456.507.963)
48.554.889.864
1.401.317.540
1.163.745.277
700.000.000

2.057.341.913
8.456.812.104
6.393.108.156
9.437.379.536
950.000.000

Net cash flow from operating operations before
tax
Income tax payments

40.363.444.718

27.294.641.709

(106.901.000)

(721.319.000)

Net cash flow from operations after tax
Net cash flow from operations

40.256.543.718

26.573.322.709

13.330.179.323

16.186.408.262

Financial investments
Purchase of property and equipment
Intangible assets

(31.961.500.783)
(800.242.875)
(126.144.132)

(36.380.000.000)
(13.873.421.918)
(503.734.129)

Net cash flow (used in) from investing activities

(32.887.887.790)

(50.757.156.047)

Capital increase

ـــــ

ـــــ

Net cash flow from financing operations

ـــــ

ـــــ

Net increase in cash and cash equivalents

(19.557.708.467)

(34.570.747.785)

Cash and cash equivalents at the beginning of
the period

105.716.005.062

140.286.752.847

Cash and cash equivalents at the end of the
period

86.158.296.595

105.716.005.062

Change in assets and liabilities

Investment activities

Financial activities
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Clarifications on the financial statements

1- Brief about the bank
The bank was established after its conversion from a financial transfer company in the name
of (Al Janoob Financial Transfer Company) a private shareholding company that was
established according to the incorporation certificate issued by the Companies Registration
Department number (PJSC / 1-68848) on 6/11/2009 with a capital of (500) million dinars to
(a bank) Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance (according to the company
registrar's letter number (807) on 1/13/2016 related to the completion of procedures and
increasing its capital from (45) billion dinars to (100) billion dinars, and the letter of the Central
Bank of Iraq, the General Directorate of Banking and Credit Monitoring issued in issue (9 /)
3/1791) on 2/2/2016 regarding the final approval to practice banking.
The capital was raised to reach a 250 Billion paid up Iraqi Dinars

2- Basic of Financial Statements Preparation:
• Final accounts were prepared according to the instructions and directives of the Central
Bank of Iraq, and the transition was made from local standards to international accounting
standards and for three financial periods according to the International Accounting Standard
No. 1 (moving from local standards to standards).
• Continuing to adopt the principle of the historical cost of fixed assets, which will be shown
in the net financial position list (after subtracting the accumulated depreciations),
• The financial statements of the bank were presented in Iraqi dinars, which is the national
currency. As for foreign currencies, they were evaluated according to Standard No. 21, as
shown below:
- The US dollar at (1.190) dinars / dollar
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Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad

Clarifications on the financial statements For the year ending 12/31/2019
5- Cash on hand and balances with the Central Bank of Iraq
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Cash in Iraqi Dinars

21.164.163.717

14.866.512.205

Cash in foreign currency

4.040.038.776

4.351.476.130

Free current accounts

11.009.935.094

3.430.798.042

Deposits for certain periods

34.692.995.604

49.026.707.592

legal cover Account

4.157.234.390

2.481.736.340

Total

75.064.367.581

74.157.230.309

Cash in the treasury

Balances with the Central
Bank of Iraq:

with the Central Bank of Iraq

- A deposit account for certain periods represents the amounts that the Central Bank of Iraq
withholds from the amounts of letters of guarantee issued by the bank, the currency auction
and clearance and CBSI.
6- Balances with banks and banking institutions:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Local Banks

930.276.498

2.278.853.349

Foreign banks

10.163.652.516

29.279.921.404

Total

11.093.929.014

31.558.774.753
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Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad

Clarifications on the financial statements For the year ending 12/31/2019
7- Direct credit facilities:
-

A detailed statement of the cash credit
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

ـــ

ـــ

Musharaka financing

37.925.000.000

ـــ

Murabahat

49.784.604.454

60.938.259.151

Interest-free Loan

280.128.683

233.788.000

Total

87.989.733.137

61.172.047.151

(1.770.238.560)

(1.224.047.682)

86.219.494.577

59.947.999.469

remittances from abroad
drawn via the bank

Minus :
Provision for credit Loss

-

The following is the movement in the provision for impairment of pledged credit:
Statement

Balance at the beginning of

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

1.037.654.812

1.017.152.000

283.333.886

20.502.812

1.320.988.698

1.037.654.812

the year
Additions
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8- Financial assets at fair value through other comprehensive income statement

Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

the year

ـــــ

ـــــ

Change in fair value reserve

ـــــ

ـــــ

retained earnings

ـــــ

ـــــ

The end of the year balance

ـــــ

ـــــ

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Balance at the beginning of

Profits from selling financial
assets directly recognized in

9- Financial Investments:
Statement

Shares of companies not
listed in the financial
markets

68.341.500.783

36.380.000.000

Total

68.341.500.783

36.380.000.000
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Al Janoob Islamic Bank (PJSC)
A Private Joint Stock Company-Baghdad
Clarifications on the financial statements For the year ending 12/31/2019
11-Intangible assets
Statement
Cost
Balance as of 1/1/2019
Transferred from projects
under implementation
Addition through the year

31/12/2019
Dinar

31/12/2018
Dinar

7.865.779.651
ـــــ

7.362.045.522
ــــ

126.144.132

503.734.129

Balance as of 12/31/2019
Accumulated
Amortization
Balance as of 1/1/2019
Amortization during the
year

7.991.923.783

7.865.779.651

1.295.234.676
ـــــ

615.354.399
679.880.277

Balance as of December
31, 2019

1.295.234.676

1.295.234.676

Book value as on
31/12/2019

6.696.689.107

6.570.544.975

12- Other assets
Statement

31/12/2019
Dinars

31/12/2018
Dinars

Other debtors
Payments for the purpose
of purchasing
investments
Margins with other FIs
Prepaid expenses
Cash differences
Associate advances
Letter of guarantee Paid
Installments due for
Murabaha

1.098.147.645
ــــ

45.426.981
ــــ

12.948.402.720
698.082.599
148.887.500
25.887.000
83.458.000
512.262.044

3.498.148.641
56.498.440
151.432.250
14.381.250
262.395.000
30.336.983

Total

15.515.127.508

4.058.619.545
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13- Customer deposits:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Current accounts / private sector
companies

31.791.814.441

10.342.950.169

Current accounts credit / private
sector individuals

4.795.851.421

6.662.404.038

Savings deposit accounts

556.261.006

407.692.500

Salary domiciliation

270.494.466

ــــ

28.163.332.540

ــــ

390.182.697

ــــ

65.967.936.571

17.413.046.707

Investments Deposits
Other deposits
Total

14. Cash Margins Received:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Margins for LCs

9.036.498.450

2.978.912.625

Margins for letters of
guarantee

3.900.130.755

6.681.243.689

Margins for Currency
Auction

6.222.182.491

8.097.337.842

Total

19.158.811.696

17.757.494.156

15- Income tax provision
149

The details of this item are as follows:
Statement

31/12/2019
Dinar

31/12/2018
Dinar

The balance of the
beginning of the period

130.592.000

851.911.000

Income tax paid during the
year
Income tax due

(130.592.000)

(851.911.000)

23.691.000

130.592.000

Balance at the end of the
year

23.691.000

130.592.000

• The tax amount was calculated according to the Income Tax Law at a rate of 15% of the
tax base (adjusted profit for income tax purposes) and the tax amount was approved
according to the data and figures of the Iraqi unified accounting system.

16- Contingent Credit Provision:
This item includes the provision for indirect pledged credit for letters of guarantee and
documentary credits, which constitutes 2% of these credits after subtraction cash Margins
in accordance with the instructions of the Central Bank of Iraq.

Statement

The balance of the
beginning of the period

31/12/2018

Dinar

Dinar

1.037.654.812

1.443.085.511

Additions

283.333.886

ــــ

Reducing

ــــ

405.430.699

1.320.988.698

1.037.654.812

Balance at the end of the
year
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31/12/2019

17- Other liabilities:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

ــــ

93.170.000

Administrative expenses

57.800.000

62.000.000

Fee for financial stamps

78.252.003

14.973.941

Deduction from employees
for others

26.716.721

21.683.743

Certified Checks

177.971.000

12.000.000

9.193.288.278

7.454.486.895

11.802.250

90.000

ـــــ

ـــــ

Various credit accounts

1.380.872.374

2.104.552.770

Total

10.926.702.626

9.762.957.349

Revenue received in
advance

Amounts owed to
depositors
Increase in cash account
Reciprocal credit accounts

18-Shareholders Rights:
A- Capital: The bank’s capital is (250) billion dinars, representing (250) billion shares,
and it is fully paid and meets the requirements of the Central Bank of Iraq and the
relevant laws and regulations, as after the bank’s business through the main branch
with a capital of (100) billion dinars, it obtained The following developments and its
capital increase, respectively, as follows:
- During the fifth month of 2016, the capital was increased to (150) billion dinars
2- During the eighth month of 2016, the capital was increased to (200) billion dinars
3- During the tenth month of 2016, the capital was increased to (250) billion dinars
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Statement

The number of shares issued at
the beginning of the year

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

250.000.000.000

250.000.000.000

ــــ

ــــ

250.000.000.000

250.000.000.000

The number of shares issued at
the end of the year
Total

B- Legal reserve (mandatory): - According to the Companies Law, a rate of 5% (as a
minimum) of the year’s income after taxes is deducted as a mandatory reserve, and
the sums accumulated for this account may not exceed 50% of the bank’s capital,
and the mandatory reserve or any returns from it may not be distributed to
shareholders. Continuing to deduct with the approval of the general assembly of the
bank, provided that the mandatory reserve does not exceed 100% of the bank’s
capital.
statement

Balance at the beginning of the
year

Transferred from Profit and
Loss Account
Balance at the end of the year

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

204.830.034

167.829.032

6.712.404

37.001.002

211.542.438

204.830.034

C- Other reserves: This account shows the amount distributed from the annual profits
payable to the account of the social responsibility reserve of (674,869,208) dinars
and the expansion reserve of (138,301.905) dinars, according to the decision of the
General Assembly at its meeting on December 31, 2019
D- Accumulated surplus (retained earnings): This account shows the remaining amount
of annual profits that are distributable to shareholders.
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Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinars

Dinars

Balance at the beginning of the year

755.062.001

2.456.065.978

Additions

134.248.077

740.020.047

Dividends to shareholders

ـــ

(2.079.776.835)

The difference in the amount of tax paid
compared to the calculated amount
transferred from the profit and loss account
(income statement)

ـــ

ــــ

Adjustments during the year

(755.062.001)

(113.340.473)

Transfers to reserves

(44.973.106)

(247.906.716)

89.274.971

755.062.001

Balance at the end of the year

E- Share of the profit for the year: The basic profit per share for the year was
calculated by dividing the shareholders ’net share of the profit for the year by the
weighted average number of shares as follows:

Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Net profit of the year

127.535.673

703.019.045

Average number of shares

250.000.000.000

250.000.000.000

Fils / dinar

Fils /Dinar

0.0005

0.003

Basic share profit for the year
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19- A- Contingent credit (net):
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Contingent Credit (Net)
Documentary Credits

32.280.872.852

8.819.799.359

Credit Margins

(9.036.498.450)

(2.978.912.625)

Net documentary credit

23.244.374.402

5.840.886.734

Guarantee

13.636.374.720

52.885.597.549

Guarantee Margins

(3.900.130.755)

(6.681.243.689)

Net letters of guarantee
issued

9.736.243.965

46.204.353.860

Total Contingent credit
(net)

32.980.618.367

52.045.240.594

19- B- Other Reciprocal Accounts:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Other reciprocal accounts
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Customer undertakings

33.068.816.478

ـــــ

Important documents in
the bank's possession

1

1

Other reciprocal accounts

56

56

Total reciprocal accounts

33.068.816.535

57

20- Net commission income:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Foreign currency revenue

ــــ

35.663.485

Commissions Received

2.767.555.302

1.703.395.895

Bank transfers

71.746.600

ـــــ

Minus ; bank commissions
paid

(449.322.181)

(995.742.146)

Other indirect
commissions

191.041.968

ـــــ

Total

(186.533.613)

(995.742.146)

2.581.021.689

743.317.234

21- Net profits from other operations:
Statement

31/12/2019

31/12/2018

Dinar

Dinar

Revenue
Investment returns

440.143.350

1.342.466

Refundable Expenses

ــــ

1.508.550

Other revenue

ــــ

1.171.527.068

Previous year’s
revenue

3.292.519

3.795.000

Accidental revenue

ــــ

11.900

fixed assets Rent

242.350.000

380.830.000

Total

685.785.869

1.559.014.984

Donations to others

93.945.000

91.735.000

Compensation and
fines

ــــ

ــــ

Various taxes and
fees

ــــ

ــــ

Expenses
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Accidental expenses

42.054.002

498.000

Total Expenses

135.999.002

92.233.000

Net profits from
other operations

549.786.867

1.466.781.984

22- Personnel expenses:
Statement

31/12/2019
Dinar

31/12/2018
Dinar

Salaries, benefits and
allowances for workers
Contribution to Social
Security

2.592.885.200

1.986.627.864

142.374.912

123.063.072

Total

2.735.260.112

2.109.690.936

23- Operating and other expenses:
Statement

31/12/2019

12/1/2018

Dinar

Dinar

Professional and consulting services

304.677.223

497.178.006

Rent and services

168.699.440

78.893.560

maintenance

299.624.921

303.815.350

Travel and dispatch

87.292.841

138.917.770

Communications and internet

205.405.161

108,834,574

Advertising

13.762.500

256.790.900

Conferences, seminars, exhibitions,
celebrations and hospitality

64.290.109

119.488.250

Office expenses

167.594.514

88.223.625

Subscriptions, fees and licenses

15.000.000

43.643.878

156

Transfer of employees

9.263.840

41.161.100

Transport of goods

2.224.000

2.129.500

Training

33.232.500

91.432.940

Energy expenses

29.245.000

35.822.000

Water and electricity

9.355.495

22.546.250

Payments for non-workers

55.781.000

188.259.000

Bank services

547.903.114

ـــــ

Auditor Fees

57.800.000

62.000.000

Central bank audit fees

2.400.000

1.500.000

117.684.233

760.950.755

2.191.235.891

2.841.587.458

4.649.500

8.788.000

ـــــ

ـــــ

4.649.500

8.788.000

2.195.885.391

2.850.375.458

Other operating expenses

Other expenses
Subsidies for personnel and others
others

Other operating expenses

157

158

