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الحمد اهللا رب العـالمين والصـالة والسـالم علـى اشـرف         

  ..خلق اهللا سيدنا محمد وأل بيته 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ... وبعد    

على الرغم من مضي مده وجيزة ال تزيـد علـى خمـس          

لالســتثمار  اإلســالميمصــرف الجنــوب ســنوات علــى تأســيس 

ــل ،  ــاطاته     إوالتموي ــر نش ــذوره عب ــد ج ــتطاع ان يم ــه اس ال ان

المختلفة في الهيكل المصـرفي العراقـي  المتمثـل بالمصـارف     

  . اإلسالمية

 للشريعة المطابقةالمصرف من خالل ممارسته العمليات المصرفية  ةستراتيجاترسخت 

التـي رسـمها    النقديـة أتسـاقه مـع اتجاهـات السياسـة     كافة ، فضًال عـن   بأنواعها اإلسالمية

  البنك المركزي العراقي .

المباشـرة وغيـر المباشـرة تناغمـًا وامتثـاًال مـع        ألنشـطته وشهدت مسيرة المصرف       

القوانين والتعليمات واللوائح المؤطرة لعمل الجهاز المصرفي العراقي ، والتـي تسـاير نزعـة    

  . ييناالقتصاد واإلصالحاالنفتاح 

رسم مصرف الجنوب أسـتراتجيته فـي االسـتثمار والتمويـل وفـق أفضـل الممارسـات             

بنــاء قاعــدة مــن المهــارات والتمــويالت  هيــعين، واضــعًا نصــب  الدوليــة والعلميــةالرصــينة 

  ومحاسبتها ورقابتها. اإلسالميةوالمشاركات المتفقة مع معايير الصيرفة  تواالستثمارا

بمستوياتها كافـة   التنفيذية واإلدارة اإلدارةصرف المتمثلة بمجلس دعمت ادارة الم     

توجهات تحفيز تمويل المشروعات ضمن مبـادرة البنـك المركـزي ، فضـًال عـن دعـم قطـاع        

 بالمســؤولية. كمــا مثلــت المشــاركة  اإلســالمية والمضــاربةالمرابحــات  وأنــواع،  اإلســكان

  المصرف. أعمالمنهجًا راسخًا في  االجتماعية
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 ألنمـاط  إيجابيـة محصـلة   االجتماعيـة  المسـؤولية ونتـائج   الماليةالنتائج  جاءتلذلك     

  . اإلسالميالمتميزة لمصرف الجنوب  األداء

اال ان أعبر عن تقديري لجميع العـاملين   المقتضبة الكلمةوال يسعني في ختام هذه       

بـدوه مـن حسـن نوايـا وصـدق      في المصرف فضًال عن الهيئة العامة وكبار مسـاهميها لمـا ا  

  المصرف . أهدافباتجاه تحقيق  وإخالص

 ةندعو اهللا العلي القدير ان يتقبل شكرنا ودعائنـا الـدائم لنعمتـه ، كمـا نـدعو ألسـر           

  مصرفنا المباركة باليمِن والقبول .

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                          

  

  

   أ.د. محمود محمد داغر                                                                                   

االدارة سرئيس مجل                                                                                  
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  .. رسالتنــــا

ومبـادئ  أحكامعامل مع الجميع وفـق االلتزام بترسيخ قيم المنهج اإلسالمي بالت

وحرصـًا علـى  خدمة لمصلحـة المجتمـع العـام الشريعـة اإلسالميـة السمحاء،

تحقيق التوازن بين مصالـح ذوي العالقـة مـن مساهميـن ومستثمريـن وزبائـن 

  وموظفين.

  

  .. اـــــنـتـرؤي

لصناعة المصرفية سعى الى الوصول لكل ما هو جديد في مجال انمعًا ننمو .. و

والتكنولوجية والرقمية وايصال المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة الى 

  مختلف المناطق الجغرافية وشرائح المجتمع .

  

  .. قيمنــــــــا

  بـــروح المنافســـة الشريفـــة. العمـــلــ 

 والتميـز فـي العمـل المصرفـي اإلسالمــي. الكفــاءة ــ

 ي توزيــع الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة اإلسالميـة.فـ العدالــة ــ

 مفهوم المسؤولية اإلجتماعية وترجمته في العمل المصرفي اإلسالمي. تعزيز ــ
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  تقرير مجلس أدارة مصرف الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل  

  (شركة مساهمة خاصة) بغداد
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 ٢٠٢١/ كانون األول/٣١المالية المنتهية في عن نشاط المصرف للسنة 

  

  الهيئة العامة والمساهمين المحترمين....  أعضاءحضرة السيدات والسادة  

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

لالستثمار والتمويل أن يقدم للسادة المساهمين التقرير  اإلسالمييسر مجلس إدارة مصرف الجنوب 

لمصرف مرفقًا بالبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في السنوي الشامل عن أداء ا

(المعدل)  ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات رقم ١١٧، ١٣٤المادتين ( ألحكامووفقًا  ٣١/١٢/٢٠٢١

) الصادرة ١٠وتعليمات النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين والقاعدة المحاسبية رقم (

قانون  وأحكامايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق والمعايير المحاسبية الدولية عن مجلس المع

وتعليمات البنك  ٢٠١٥) لسنة ٤٣وقانون المصارف اإلسالمية رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٤المصارف المرقم (

  . العراقي المركزي

  : ةعام ةمقدم

نا والتي كان لها دور سلبي على االقتصاد بعدة معوقات اقتصادية تمثلت بجائحة كورو ٢٠٢١تميز عام 

تمويل السلة  ٢٠٢١مصرفنا في عام  إنجازاتالعراقي واالقتصاد العالمي. فضًال عن ذلك، من اهم 

  الغذائية.

تتضمن األولويات االستراتيجية الحالية للحكومة العراقية منح األولوية لتنويع االقتصاد، وتعزيز دور 

مو االقتصادي ، الذي يخلق المزيد من فرص العمل. في هذا السياق، أعطت القطاع الخاص في تحقيق الن

  الحكومة أولوية لتحسين بيئة األعمال التجارية واالستثمار.

وال تزال آفاق النمو االقتصادي في العراق متوقفة على قدرة الحكومة في حفز النشاط االقتصادي ومواصلة 

السياسات المالية الداعمة للنمو، وهوما يستلزم مزيد من جهود اإلعمار. في هذا الصدد تبرز أهمية 

السعي نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتوفير المزيد من الموارد لإلنفاق االستثماري حيث شهدت 

الموازنة العامة تزايدا ملموسا للنفقات الجارية على حساب النفقات االستثمارية وهو ما ينعكس على أداء 

ففي حال استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الموازنة العامة للدولة من المتوقع  القطاع غير النفطي.

 .غير مواتي على النشاط االقتصادي أن يكون لمزاحمة اإلنفاق الجاري لإلنفاق الرأسمالي أثرًا
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توجيه  ، مع ٢٠٢١تتمثل أبرز األولويات في وضع سقوف لإلنفاق الجاري في الموازنة العامة بداية من عام 

، والتكيف مع  اإلصالحات باتجاه تعزيز قدرة إطار المالية العامة على دعم اإلنفاق الرأسمالي الُمعزز للنمو

الكبيرة في ُأجور القطاع العام، وتوجيه المزيد من  التقلبات في أسعار النفط، ذلك من خالل احتواء الزيادة

 .  ، وتحسين إدارة المال العام النفطي اإلنفاق لتحسين الخدمات لدعم النشاط في القطاع غير

السلبية لجائحة كورونا ومن ثم العودة لمسار  األثارفي مواجهة  الحكومةعلى نجاح جهود  األمرويتوقف 

  التعافي االقتصادي .

في ظل ما تقدم ، سعى مصرفنا للحفاظ على موقعه الريادي ضمن المصارف العراقية االسالمية ، و من ثم 

 .٢٠٢٣حتى عام  الموضوعةء بشكل عام ، وصوال لتحقيق االهداف تحسين االدا

  :  : معلومات عامة أوال

  نبذة مختصرة عن المصرف:   -١

  تأسيس المصرف:  - أ

تأسس المصرف بعد تحوله من شركة للتحويل المالي باسم (شركة الجنوب للتحويل المالي) مساهمة 

 ١صادرة عن دائرة تسجيل الشركات برقم (م.ش/خاصة والتي تم تأسيسها بموجب شهادة التأسيس ال

الى مصرف (الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل) بموجب كتاب مسجل  ١١/٦/٢٠٠٩) في ٦٨٨٤٨-

) مليار ٤٥الخاص بانتهاء اإلجراءات وزيادة رأسمالها من ( ١٣/١/٢٠١٦) في ٨٠٧الشركات بالعدد (

) مليار دينار عراقي. وبموجب ٢٥٠مدفوع يبلغ ( رأسماللى ومن ثم وصوال ا , ) مليار دينار١٠٠دينار الى (

) ٩/٣/١٧٩١كتاب البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان الصادر بالعدد (

حول الموافقة النهائية لممارسة العمل المصرفي بدا المصرف نشاطه الفعلي يوم  ٢/٢/٢٠١٦في 

٧/٣/٢٠١٦  .    
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  -اف المصرف الرئيسية: أهد - ب

ممارسة االنشطة االسالمية والمصرفية واالستثمارية وفقًا للشريعة اإلسالمية السمحاء وتحت اشراف 

وقانون  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦ورقابة البنك المركزي العراقي وبموجب قانون البنك المركزي المرقم (

المعدل وقانون  ١٩٩٧) لسنة ٢١وقانون الشركات رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٦المصارف العراقية رقم (

 .٢٠١٥) لسنة ٤٣المصارف اإلسالمية المرقم (

السعي المستمر والجاد في تطوير الخدمات المصرفية من خالل اقتناء االنظمة الحديثة وزيادة  الوعي 

من خالل توعيتهم على استخدام الخدمات االلكترونية الحديثة لمواكبة التطور  المصرفي لدى الجمهور

 في دول العالم االخرى. الحاصل

 المختلفة. تطوير نوعية المنتجات المصرفية واالسالمية وبما ينسجم مع طبيعة المجتمع وشرائحه

 االخرى. لحفاظ على الموقع والمكانة المتميزة للمصرف بين اقرانه من المصارف االسالميةا

المشاريع التنموية المساهمة في دعم السياسة النقدية الموضوعة من قبل البنك المركزي و

 واالقتصادية للبلد.
 

  -طبيعة األنشطة التي يقوم بها المصرف:  - ج

ستراتيجية المتمثلة بتاسيس كيان مصرفي رصين مبني على اسس واصل مصرفنا العمل بخطته اإل

سليمة ليكون قادر على مواجهة اي تحديات او ظروف طارئة حيث استمر مصرفنا بمزاولة كافة االعمال 

 -فية المتطورة وفقًا للشريعة اإلسالمية والمتمثلة :المصر

بفتح الحسابات الجارية والتوفير وقبول الودائع بجميع انواعها لالفراد والشركات وبالعمالت الرئيسية ( 

 الدينار والدوالر ).

جارة منح التسهيالت االئتمانية وفق صيغ التمويل اإلسالمي مثل (المضاربة والمرابحة والمشاركة واالي

 واالستصناع) باالضافة الى االئتمان التعهدي اصدار خطابات ضمان واالعتمادات المستندية .

توصلت اليه  توظيف االموال في االنشطة االستثمارية المختلفة القصيرة والطويلة االجل وفقًا ألحدث ما

 اف المصرف. تقنيات التكنولوجيا في هذا المجال لتعزيز التنمية االقتصادية وبما يحقق اهد

 البطاقات كاستخدام للزبون االلكترونية الخدمات بتقديم متخصصة متطورة الكترونية قنوات توفير

) وخدمات الصراف االلي المنتشرة في بغداد وفروع المحافظات والخدمات المصرفية   VISA( االلكترونية
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تفسارات الزبائن وتقديم الحلول عبر االنترنت باالضافة الى توفير مركز خدمة هاتفية لالجابة على اس

 الفورية لهم . 

من الوسائل السريعة والمضمونة،  خدمات تحويل االموال عن طريق  نظام الويسترن يونين وتعتبر

 واآلمنة لتحويل واستالم األموال .

المساهمة في منح التمويالت ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة بما يخدم التنمية االقتصادية للبلد 

 يحد من ظاهرة البطالة والمساهمة الفعالة بخلق  فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع .و

وفق خطة عمل تركزت في   واألهليةتوطين رواتب الموظفين لكل من الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 تغطية اكبر رقعة جغرافية لتوفير الخدمات المصرفية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

لغذائية للشعب العراقي حيث احد زبائن المصرف حصل على عقد السلة الغذائية من تمويل السلة ا

يقوم مصرفنا بتمويل استيراد مفردات السلة الغذائية من خالل التمويل المباشر  الحكومة العراقية. حاليًا

 (مرابحات) والتمويل غير المباشر (االعتمادات المستندية ).

  -ل المصرف المدفوع: التطورات الحاصلة في رأس ما - ٢

مليار سهم  وهو مدفوع بالكامل خالل  )٢٥٠) مليار دينار عراقي ويمثل ( ٢٥٠(يبلغ راس مال المصرف 

حسب متطلبات البنك المركزي العراقي والقوانين واالنظمة ذات العالقة  وفيما يلي  ٢٠١٦سنة 

  -التطورات الحاصلة على زيادة راس المال :

 مليار دينار عراقي. ١٥٠مليار دينار عراقي الى  ١٠٠يادة راس المال من تم ز ٥/٢٠١٦خالل شهر  

 مليار دينار عراقي. ٢٠٠مليار دينار عراقي الى  ١٥٠تم زيادة راس المال من  ٨/٢٠١٦خالل شهر  

 مليار دينار عراقي. ٢٥٠مليار دينار عراقي الى  ٢٠٠تم زيادة راس المال من  ١٠/٢٠١٦خالل شهر  

  

150,000,000,000 

200,000,000,000 

250,000,000,000 

زیادة راس المال

٢٠١٦�٠٥�٠١ ٢٠١٦�٠٨�٠١ ٢٠١٦�١٠�٠١
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  -اعتمدت على : ٢٠٢١ف لعام خطة المصر - ٣

استمرار العمل بسياسة المصرف المتضمنة توسيع قاعدة الزبائن واستقطاب اكبر عدد من  .١

 الودائع بمختلف انواعها.

االستمرار بتنويع وتطوير المنتجات المصرفية وطرح منتجات جديدة لغرض تعدد مصادر  .٢

  اإلستفادة من فرص السوق المتاحة.   االيرادات والحفاظ على استقرار االرباح ونموها من خالل

الجغرافي في بقية المحافظات وتهيئة   االستمرار بخطة المصرف بافتتاح الفروع واجراءات التوسع .٣

  الكوادر البشرية الكفوءة الدارة تلك الفروع .

فاق جديدة مع المصارف الخارجية من آفي تعزيز التعاون مع المصارف المحلية وفتح  االستمرار .٤

  إقامة عالقات تعاون بما يخدم هذا التوجه .  خالل

وبما يخدم  المشاركة في المشاريع االستثمارية وفي عمليات التمويل الرئيسية ذات الجدوى .٥

  للبلد.  واالقتصادي االجتماعيالتنمية االقتصادية ويسهم في عملية التطور 

الدورات التدريبية داخل  االستمرار في خطة  تنمية وتدريب الكوادر المصرفية من خالل تكثيف .٦

  باالضافة الى ورش عمل التي تعد داخل المصرف . وخارج القطر

الى زبائن من أفراد وشركات بناًء على تدفقاتهم النقدية وباإلضافة  اإلسالميةتقديم التمويالت  .٧

  إلى ما يقدمونه من ضمانات مصرفية ومن خالل دراسة جميع انواع المخاطر.  

لتزم بالرقابة على المخاطر للحد من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها تكريس منهجية عمل ت .٨

المصرف بمختلف انواعها مثل (مخاطر السوق ، السيولة ، التمويالت الممنوحة ، وتغير اسعار 

 الصرف ، ومخاطر التشغيل ) ووضع التوصيات واالجراءات المناسبة لمعالجتها اوال باول .

فقًا إلستراتيجية المصرف طويلة االمد وبما يتفق مع مبادىء تطوير االجراءات المصرفية و .٩

 الحوكمة المؤسسية .
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  ثانيًا: مجلس اإلدارة: 

  مهامه وواجباته:  - أ

يعمل مجلس اإلدارة على بناء مؤسسة كبيرة وذات رصانة وتقوم على أسس قوية ومتينة وتستند على 

اسات مصرفية علمية وقائمة على مبادئ قاعدة مصرفية سليمة حيث يحرص المجلس على تطبيق سي

 ألحكامالعمل المصرفي الرصين والسليم من خالل تطبيق كافة القوانين والتعليمات المرعية وفقًا 

ومعايير دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي وصوًال لبناء كيان اقتصادي سليم 

ة واألمنية وتجنب المخاطر لالرتقاء بالمصرف الى مستوى لمواجهة كافة التحديات والظروف االقتصادي

  :  المصارف والبنوك العربية واإلقليمية ذات السمعة الجيدة وتقع على عاتقه المسؤوليات والمهام التالية

 التنفيذية. اإلدارةالستراتيجية للمصرف ومتابعة تنفيذها بدقة وانسيابية من قبل  األهدافرسم  .١

كافة اإلجراءات والسياسات الموضوعة للتأكد من مدى فعاليتها ومدى التزام المراجعة الدورية ل .٢

 التنفيذية بتطبيقها. اإلدارة

الرقابية من خالل اللجان المشكلة والمرتبطة بمجلس  لألقساماالطالع على التقارير الدورية  .٣

 الحوكمة المصرفية. نصت عليه مبادىء وحسب ما اإلدارة

 ليه من اإلدارة التنفيذية والمصادقة عليها.إتخطيطية المقدمة االطالع على الموازنات ال .٤

 IFRSمن مدى التزام المصرف باالفصاحات المالية بحسب المعايير المالية الدولية  التأكد .٥

والتشريعات ذات  (AAOIFI) اإلسالميةومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 الصلة .

من استيفائها جميع  والتأكدالفصلية والحسابات الختامية للمصرف مراجعة البيانات المالية  .٦

 المالية وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليها. واإليضاحاتالشروط 

 أجورهمالخاصة بالكوادر الوظيفية وتهيئة العاملين وتحديد  اإلداريةاالطالع على التقارير  .٧

 كفاءات التي يتمتعون بها.تهم حسب الخبرات والآومكاف

للحوكمة المصرفية وذلك لقناعته  األساسيةوالقواعد  اإلرشاديةيتبنى المجلس المعايير  .٨

وتفعيل جميع اللجان المنبثقة عنها  داء المصرف واالرتقاء بمنظومة المخاطرأهميتها في تعزيز أب

 واتخاذ كافة القرارات الالزمة لتطبيقها.
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  هيكل مجلس اإلدارة:  - ب

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء أصلين وستة أعضاء احتياط يتمتعون بالخبرة المصرفية والمالية 

  والتجارية حيث تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة

  - وفيما يلي جدول بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة األصليين واالحتياطيين وعدد األسهم التي يمتلكونها:  

  منصبال  عدد االسهم  االسماء  ت

  رئيس مجلس اإلدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  محمود محمد محمود داغر أ.د.  ١

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  ١,٠٠٠,٠٠٠  زهير عبد الكريم جبار  ٢

  مدير مفوض وعضو مجلس ادارة  ١,٠٠٠,٠٠٠ عدي سعدي ابراهيم خليل  ٣

  عضو مجلس ادارة  ١,٠٠٠,٠٠٠  د. ابتهال كاصد الزيدي  ٤

  عضو مجلس ادارة  ١,٠٠٠,٠٠٠  لجبارد. علي عبد االله عبد ا  ٥

  عضو مجلس ادارة  ١,٠٠٠,٠٠٠  ثائر محي الدين  ٦

  عضو مجلس ادارة  ١,٠٠٠,٠٠٠  د. رجاء عزيز بندر خليل  ٧

  عضو إحتياط  ١٠٠,٠٠٠  قيس زكي يونس عبد اهللا  ٨

  عضو إحتياط  ١,٠٠٠,٠٠٠  أ.د. ثريا عبد الرحيم علي كاظم  ٩

  عضو إحتياط  ١,٠٠٠,٠٠٠  د. رحيم حسوني زيارة  ١٠

  عضو إحتياط  ١,٠٠٠,٠٠٠  د. عبد الرحمن مصطفى  ١١

  عضو إحتياط  ٥,٠٠٠,٠٠٠  علي عباس حسن  ١٢

  عضو إحتياط  ٥,٠٠٠,٠٠٠  قاسم عباس حسن  ١٣

  

مليـون دينـار    ١٦٢حصل السيد رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس مكافـآت بقيمـة    -ج 

  .٢٠٢١عراقي خالل عام 

لبحـث   ة) جلسـ ١٣( ٢٠٢١التي عقـدها مجلـس االدارة خـالل عـام     بلغ عدد االجتماعات   -د 

  مختلف القضايا التي تهم سياسة المصرف وتوجهاته.
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  %) من رأس مال المصرف ٥عدد المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ( أدناه  -  هـ

  عدد األسهم  اسم المساهم  ت

  ٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  علي فالح كاظم  ١

  ٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  رائد حسن عباس  ٢

  ٢٤,٧٤٩,٩٠٠,٠٠٠  حسن فالح كاظم  ٣

  ٢٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  رشا علي حسون  ٤

  ٢٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  هدى شغاتي كاظم  ٥

  ٢٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  سندس شغاتي كاظم  ٦

  ١٥,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠  يوسف حسن فالح  ٧

  

 -اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:  - و

  لجنة المسؤولية االجتماعية - اوال

مجلس االدارةرئيس  رئيس اللجنة محمود محمد محمود داغر  د.أ.    

 د. ابتهال كاصد الزيدي عضو مجلس االدارة عضو

االمتثال مراقب عضو  هشام عبد اللطيف محمد 

  

 لجنة مراجعة الحسابات ( التدقيق )  - ثانيا

 زهير عبد الكريم جبار نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة

عزيز بندر خليل د. رجاء عضو مجلس االدارة  عضو  

 ثائر محي الدين عضو مجلس االدارة  عضو

 ضياء شغاتي  مدير الدائرة القانونية  مقرر اللجنة 
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  لجنة الترشيح والمكافأت (الموارد البشرية)  - ثالثا  

 د. عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس االدارة رئيس اللجنة

 د. ابتهال كاصد الزيدي عضو مجلس االدارة عضو

 قاسم عباس حسن عضو مجلس االدارة عضو

 منار مصطفى عيدان أمانة سر المجلس مقرر اللجنة 

  

  لجنة ادارة المخاطر  - رابعا

 د. ثريا عبد الرحيم علي كاظم عضو مجلس االدارة رئيس اللجنة

 د. علي عبد االله عبد الجبار عضو مجلس االدارة عضو

 قيس زكي يونس عبد اهللا عضو مجلس االدارة عضو

 ريتا جورج مدير المخاطر مقرر اللجنة 

  

 لجنة الحوكمة المؤسسية  - خامسا

محمود محمد محمود داغر  .أ.د رئيس مجلس االدارة رئيس اللجنة  

 د. رحيم حسوني زيارة  عضو مجلس االدارة  عضو

 د. علي نادر محمد المندالوي عضو مجلس االدارة عضو

رجريتا جو مدير المخاطر مقرر اللجنة   
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 - اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية:  - ز

 لجنة االستثمار والخزينة  - أوال

 نسيم محمد خير الحجار المدير المالي رئيس اللجنة

ادارة الفروع مدير عضو   سامر عماد منصور 

 فراس فاضل علي  معاون مدير االستثمار عضو

  

 لجنة االئتمانية التنفيذية ال - ثانيًا 

جنةرئيس الل  هديل طه نجم   مدير دائرة االئتمان   

 أية حسين علي مدير رقابة االئتمان   عضو

 نسيم محمد خير الحجار المدير المالي عضو

     

 اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات واالتصاالت  - ثالثا   

  

  

 عدي سعدي ابراهيم خليل  مدير مفوض وعضو مجلس ادارة رئيس اللجنة

ليات مدير العم عضو  بسام ذياب احمد البيطار 

 بدر مرداس جابر مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مقرر اللجنة

 ريتا جورج مدير المخاطر عضو

مراقب  عضو  رفاه ثامر عبد زبير مدير التدقيق الشرعي الداخلي 
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  - ثالثًا: األدارة التنفيذية لمصرف الجنوب اإلسالمي: 

صرف برئاسة المدير المفوض تنفيذ السياسات والخطط المرسومة لها من تتولى اإلدارة التنفيذية للم

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 

  لتجارية وقانون المصارف اإلسالمية وقانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب.وقانون المصارف ا

  :٢٠٢١وفيما يلي أسماء وعناوين وظائف اإلدارة العليا للمصرف في عام 

  العنوان الوظيفي  االسم  ت

  المدير المفوض  عدي سعدي ابراهيم خليل  ١

  معاون المدير المفوض  علي شاكر خلف  ٢

  المدير المفوض معاون  هيثم مصطفى محمد ٣

  الدائرة الدولية –مدير العمليات   بسام ذياب احمد البيطار  ٤

  المدير المالي  نسيم محمد خير الحجار  ٥

  مدير دائرة الرقابة على االمتثال  هشام عبد اللطيف محمد  ٦

  مدير قسم التدقيق الشرعي  رفاه ثامر عبد زبير  ٧

  مدير المخاطر  ريتا جورج رومان  ٨

  مدير الدائرة االدارية  تي كاظمضياء شغا ٩

  مدير قسم التوعية المصرفية  استبرق مجيد خرشيد  ١٠

  مدير القسم الهندسي  عادل حطاب دشر ١١

  مدير قسم الموارد البشرية  رانيا سامي التنير ١٢

  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات  بدر مرداس جابر ١٣

  مدير مكافحة غسيل األموال  سهير محمد خضير  ١٤

  مدير قسم ضبط االئتمان  آية حسين علي  ١٥
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  -رابعًا: نبذة مركزة عن العاملين في المصرف: 
  

يســعى مصـــرفنا الــى توظيـــف واســتقطاب الكفـــاءات والخبــرات المتخصصـــة كــًال حســـب تخصصـــه      

ــدورات التدريبيــة لغــرض     إشــراكهمالمــوظفين مــن خــالل    أداءالــى رفــع مســتوى    باإلضــافة فــي ال

ــل ــاد  تأهي ــوى بشــرية ق ــوير  رةق ــة والتط ــادة والتنمي ــى القي ــع  وإدارة عل ــا   األعمــالجمي ــة وفيم باحترافي

  -يلي مخلص عن عدد العاملين وشهاداتهم العلمية :

) منتسب موزعين على اإلدارة ٢٠٨( ٢٠٢١بلغ عدد العاملين في المصرف (مالك دائم) في نهاية عام 

 العامة والفروع وكما يلي: 

  

  العدد  الوظيفة  ت

  ١  وضمدير مف  ١

  ٢  معاون مدير مفوض  ٢

  ١٧  مدراء الدوائر واالقسام  ٣

  ٨  مدير فرع  ٤

  ٢٠  معاون مدير  ٥

  ١٦٠  موظفين  ٦

  ٢٠٨  المجموع  
  

  أدناه بيانات توضيحية بخصوص المؤهالت العلمية لكوادر المصرف :  - ب 
  

  العدد  الشهادة العلمي  ت

  ١  دكتوراه  ١

  ٢  محاسب قانوني  ٢

  ٨  ماجستير  ٣

  ١٥٣  وريوسبكال  ٤

  ١٥  دبلوم  ٥

 ٣١  أقل من دبلوم  ٦

  ٢٠٨  المجموع الكلي  
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  شبكة الحماية األمنية:  - ج 

وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لتقديم افضل  األمنيةاستمر المصرف بتطوير شبكة الحماية  

المراقبة  مةوأنظ األمنية األجهزة بأحداث األمنيةمستويات الحماية األمنية من خالل تزويد الكوادر 

  .المتطورة في كافة فروع المصرف  

 :٢٠٢١نفقات الكوادر الوظيفية لسنة  بإجماليجدول  أدناه - هـ 

  ومنافع العاملين واألجوررواتب  إجمالي  ٣,٣٥٩,٣٦٢,٠٧٥

  وتأهيلتدريب   ٦,١٦٨,٢٠٠

  وإيفادسفر   ٦٣,٩٨٠,٣٢٢

 

 : ٢٠٢١فيما يلي اهم الدورات التدريبية التي اقيمت خالل سنة  - و

  عددها  الدورات التدريبة

  ٦  الدورات  داخل المصرف

  ٣٠  الدورات خارج المصرف

  ١  الدورات خارج القطر
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  - خامسًا: الهيكل التنظيمي للمصرف: 
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  - سادسًا: الهيئة الشرعية: 

  عمالها.الهيئة الشرعية هي هيئة تتمتع باستقاللها عن اإلدارة التنفيذية في اداءها أل

  :األهداف األساسية لهيئة الرقابة الشرعية 

التحقق من ان إدارة المصرف أدت مسؤوليتها في تطبيق احكام الشريعة اإلسالمية في  .١

 معامالتها المصرفية.

  التحقق من أن أي منتج أو خدمة أو نشاط يبديه المصرف يكون منسجمًا مع الشريعة اإلسالمية. .٢

ابي مع الدوائر الرقابية األخرى بهدف الوصول الى بناء قاعدة رقابية تحقيق الدور التكاملي الرق .٣

 فاعلة.
  

  :مهام هيئة الرقابة الشرعية 

مراجعة التعليمات واجراءات العمل والقرارات االئتمانية الصادرة من إدارة المصرف والمصادقة  .١

 عليها.

 ة التنفيذية.اإلجابة على جميع االستفسارات واالسئلة المحالة اليها من اإلدار .٢

االطالع على جميع العقود التي يبرمها المصرف والمصادقة عليها بما ينسجم مع الشريعة  .٣

 اإلسالمية.

 المشاركة في حمالت التوعية بالنسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية. .٤
 

  :ممن تتكون الهيئة الشرعية- 

  اه : تتكون الهيئة الشرعية في مصرفنا من السادة المذكورة أسمائهم ادن

 د. عادل عبد الستار عبد الحسن. .١

 دريد داود سلمان .٢

 شهاب احمد علي  .٣

 احمد جودي محمد .٤

  د. محمد حلو داوود الخرسان .٥
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  سابعًا: مراسلو المصرف: 

سعيًا من ادارة المصرف في التوسع في اقامة عالقات دولية  وأقامة عالقات رصينة مع عدد من المصارف 

 -تم فتح حسابات مع البنوك المراسلة التالية أسمائهم:العربية واإلقليمية والعالمية 

 Arab African Bank بنك العربي االفريقي

 Bank of Jordan  بنك األردن

 Housing Bank  بنك االسكان للتجارة والتمويل

 Safwa Islamic Bank  بنك صفوة االسالمي 

 Ubaf France بنك يوباف

 Abu Dhabi Islamic Bank بنك أبو ظبي اإلسالمي

 Credit Libanais بنك االعتماد اللبناني

 Ares Bank بنك اريس

 Capital Bank  بنك كابيتال

 Banque Misr  بنك مصر 

 Invest Bank  بنك االستثمار األردني

 AlBaraka Turk  بنك البركة التركي

 BIA Banque  بنك بيا 

 Jordan Commercial Bank البنك التجاري االردني

 Ziraat Bank  الزراعات التركي بنك

 Jordan Islamic Bank (ABG group)  البنك االسالمي األردني (مجموعة البركة المصرفية)
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  ثامنًا: فروع المصرف ومواقعها: 

  ادناه قائمة بفروع المصرف ومواقعها :

  العنوان  عائدية البناية   اسم الفرع

  بغداد/ حي الوحدة   ملك  الرئيسي

  بغداد/ شارع الرشيد  رةمؤج  الرشيد

  بغداد / شارع فلسطين  مؤجرة  المستنصرية

  محافظة المثنى / حي الحسين/ االربع شوارع  ملك  السماوة 

  محافظة البصرة / مناوي باشا/ شارع االستقالل  ملك  البصرة 

  محافظة نينوى/ حي الجزائر  مؤجرة  الموصل

  خيل محافظة الديوانية / منطقة ام ال  ملك   الديوانية 

  محافظة النجف/ منطقة حي األمير  ملك  النجف

  محافظة واسط/ منطقة الهورة  ملك  الكوت

  تم غلق جميع منافذ التقاعد ما عدا محافظة بغداد / الكائن في التقاعد العامة.

  تاسعًا: السياسة التمويلية للمصرف: 

وفق ما تمليه عليه  عالمية حرص المصرف على وضع سياسة تمويلية متوازنة على أسس ومعايير

بنظر االعتبار القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي  األخذالشريعة اإلسالمية مع 

على مبدأ التعامل مع التمويالت  اإلسالميةوكذلك وفي هذا االطار اعتمد المصرف سياسة منح التمويالت 

التمويالت  إجماليالمصرفية حيث بلغت  ذات مخاطر منخفضة وضمانات جيدة وضمن ضوابط والقواعد

) (مئة وست وستون مليار وثالثمائة وخمس ١٦٦,٣٠٥,٣١١,٣٠٨مبلغ ( ٢٠٢١الممنوحة خالل سنة 

 % عن العام الماضي٤٠دينار عراقي ) بارتفاع قدره  وثالثمائة وثمانيةماليين وثالثمائة واحد عشر الف 

  موزعة كاالتي :

٣١/١٢/٢٠٢١كما في الرصيد   نوع التمويل االسالمي  

 ١٥٠,٩٠٢,٥٦٣,٢٤٩ تمويل مرابحة

 ١٥,٠١٢,٠٠٠,٠٠٠  تمويل مشاركات

 ٣٩٠,٧٤٨,٦٣٩ القرض الحسن

 ١٦٦,٣٠٥,٣١١,٨٨٨ مجموع حسابات التمويل االسالمي
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  عاشرًا: السياسة االستثمارية للمصرف: 

عـد وفقـًا لسياسـة اسـتثمارية     الرئيسية لـدى مصـرفنا وهـو م    األنشطةيعتبر النشاط االستثماري من اهم 

وخطط المصـرف المسـتقبلية    وإجراءاتومعايير استثمارية متينة ومتوافقة مع سياسات  أسسمبنية على 

بنظـر االعتبـار تـوفير     األخـذ وضمن التعليمات والقوانين النافذة ومن خالل استثمار الفوائض النقدية مع 

ر حرصنا على تنويع المحفظة االستثمارية على العديد السيولة الالزمة لمواجهة السحوبات وفي هذا االطا

المرتفعـة   ذات مرونـة عاليـة وتجنـب االسـتثمارات ذات المخـاطر      األجـل من المشاريع االستثمارية طويلة 

) فقـط  تسـعة عشـر مليـار ومئـة وتسـعة       ١٩,١٠٩,٦٣٦,٩٢٣لالسـتثمارات (  اإلجمـالي حيث بلغ الرصيد 

وتسعمائة وثالثة وعشرون دينار عراقي. كما لـدى المصـرف اسـتثمار    ماليين وستمائة وستة وثالثون الف 

  قيد التنفيذ يتمثل في اتمتت عملية جباية فواتير المياه والمجاري.

  أحد عشر: قسم االبالغ عن غسل االموال وتمويل االرهاب 

 ٢٠١٥ة لســن ٤٣رقـم   اإلسـالمية تنفيـذا لتعليمـات البنـك المركــزي العراقـي وامتثـاال لقـانون المصــارف       

المصـرف علـى    إدارةحـرص مجلـس    ٢٠١٥لسنة  ٣٩رقم  اإلرهابوتمويل  األموالوقانون مكافحة غسل 

  سياسة واضحة وبرنامج متكامل وأجراءات لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب. واعتمادوضع 

ام مؤسسـات  تعتبر جرائم غسل االموال من اخطر جرائم عصر االقتصاد الرقمي وانها التحدي الحقيقي امـ 

المال واالعمال وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهـة االنشـطة الجرميـة    

ومكافحة انماطها ، كما يعتبـر تبـيض االمـوال جريمـة الحقـة النشـطة جرميـة حققـت عوائـد ماليـة غيـر            

رف باالموال القذرة الغيـر شـرعية   تع مشروعة فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية وهي ما

ليتاح لها استخدامها بيسر وسهولة حيـث ان جـرائمهم تـدر امـوال باهضـة كتجـارة المخـدرات وتهريـب         

االسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي واالختالس ، لقد ازداد االهتمام في االونـة االخيـرة لـدى العديـد     

ة عمليات غسيل االموال غير المشروعة بعد اتساع نطاق من دول المنطقة والعالم والعراق خاصة بمجابه

هذه الظاهرة عالميا في ظل العولمة وتصاعد ثورة المعلومات وتكنلوجيا االتصاالت وغياب الشـفافية فـي   

التعامالت التجارية وضعف القوانين واالنظمة الموضوعة من قبل الدولة للحد منها ، ومن الواضـح وجـود   

تعبر عنه سلسلة البحوث والدراسـات   لعالم من امكانية اتساع هذه الظاهرة وهو ماقلق متزايد بين دول ا

وعقد الندوات واصدار اللوائح والتعليمات في هذا الصدد فضال عن الحملة الدوليـة القويـة التـي تقودهـا     

مـل  مكافحة غسيل االموال (مجموعـة الع لالتابعة لمنظمة التعاون االقتصادي FATF المجموعة العالمية 

المالي الدولية)، ، وتبقى البيئة المصرفية الموقع االكثر استهدافا النجاز انشـطة تبيـيض االمـوال ويرجـع     
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ذلك كون البنوك تقدم مختلف الخدمات المصرفية كعمليات الصرف والتحويل النقدي بواسـطة الشـيكات   

ال ومكافحتهـا لحمايـة انفسـها    والحواالت المالية وغيرها وتعتبر البنوك راس الحربة لمحاربة غسيل االمو

 من المخاطر المالية والمسؤولية القانونية.
  

  الثاني عشر: سياسة الخصوصية في المصرف: 

يطبق المصرف سياسة صارمة ويتبع إجراءات مشددة في إبقاء معلومات الزبائن سرية وآمنة ويؤكد علـى  

ل عليها المصرف من تعامـل الزبـائن   أتباع تدابير وإجراءات تضمن سرية المعلومات الشخصية التي يحص

فيما بينهم والتي هي بحوزته بشكل آمن وتضمن حمايتهـا مـن الفقـدان والضـياع والوصـول العشـوائي       

اليها بطريقة الدخول غير المصرح به أو إساءة االستخدام من أي شخص أو اإلفصاح بها الى جهة خارجيـة  

  ال يسمح بها القانون.

  مصرف الجنوب اإلسالمي للحفاظ على سرية المعلومات لعمالئه ما يلي:  ومن اإلجراءات المتبعة في

أنظمة الحماية االلكترونية الحديثة والمتطورة التـي يسـتخدمها المصـرف للوقايـة مـن عمليـات        .١

 القرصنة االلكترونية التي ال تسمح لغير المخولين بالدخول على األنظمة.

مؤهلين ومدربين وملتزمين بالعمل المصـرفي  الموظفون، أن موظفي مصرف الجنوب اإلسالمي  .٢

 اإلسالمي وتحكمهم مبادئ الشريعة اإلسالمية من منطلق األمانة والسرية.

ال يجوز الكشف عن المعلومات المقدمة الى المصرف ألية جهة أو منظمـة إال بعـد الحصـول علـى      .٣

 ية.موافقة الزبون المسبقة أو بموجب نص قانوني أو قرار صادر من محكمة عراق

  

:( CAP)  الثالث عشر : سياسة قبول العمالء  

تقتضي سياسة قبول العمالء الّصـادرة عـن مصـرف الجنـوب اإلسـالمي والمقـّرة والمعتمـدة مـن مجلـس          

، أن يعمل المصـرف علـى تطـوير سياسـات وإجـراءات عمـل محـددة لقبـول العمـالء والتحقـق مـن             إدارته

عمـل التنفيذيـة بمـا يتوافـق مـع سياسـة قبـول العمـالء لـدى          ، وعليه فقد تم صياغة إجـراءات ال  هوياتهم

المصرف، لتكون بذلك المرجعّية األساسّية التي تحدد األسس و اإلطار العام لقبول المصرف الـدخول فـي   

أي عالقة جديدة مع أي من العمالء الحاليين و/أو الجدد و/أو المحتمل أن يكونوا عمالء للمصرف عند فـتح  



 
 

 

 

 

 
 

٢٧ 
 

 

بعد ذلك إلى تصنيفهم تبعًا لدرجة مخاطرهم و اإلحتفـاظ بكافـة ملفـاتهم وسـجالتهم     الحسابات، ليصار 

    .والبيانات المطلوبة والمقدمة منهم  وأتمتتها وأرشفتها ورقيًا والكترونيًا على النظام

 تهدف سياسة قبول العمالء إلى:

منيعـة أمـام إسـتغالل     .األسهام في تقليل مخاطر التحايل التي قـد يتعـّرض لهـا المصـرف، وخلـق بيئـة      ١

المصرف وسمعته في تحقيق أهداف غير مشروعة، والمساهمة في اكتشاف وتحديد أي نشاطات مشـبوهة  

  في الوقت المناسب.

. تجنيب المصرف من تنفيذ أيـة معـامالت لكيانـات أو أشـخاص طبيعيـين و/أو معنـويين مشـبوهين أو        ٢

  مشتبه بهم.

لمالية أو أية عقوبات (محلية و/أو دوليـة) أخـرى قـد تنشـأ عـن      . حماية المصرف من التعرض للغرامات ا٣

  بالتعليمات والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة. االلتزامعدم 

. تمكين البنك من توفير وتقديم كافـة البيانـات والوثـائق إلـى الجهـات الرسـمية الحكوميـة والخاّصـة         ٤

  بالحاالت المشتبه بتورطها في عمليات غير مشروعة.
  

  الرابع عشر: سياسة التواصل مع المساهمين: 

يهتم المصرف دائمًا بالحفاظ على آلية تواصل واضحة وسريعة مع المساهمين وتوفير المعلومات 

الالزمة لمتخذي القرارات سواء على مستوى الهيئة العامة أو اإلدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارة معتمد 

ذلك النشر في الصحف المحلية والموقع االلكتروني للمصرف بما بذلك على وسائل االتصال الحديثة وك

يضمن إيصال الرسائل الى المساهمين أو لغرض تلقي االستفسارات من المساهمين حول وضع 

  المصرف ومجمل نشاطه وخطته المستقبلية واالجابة عليها في الوقت المالئم.
  

 رائم المالية:الخامس عشر: دائرة الرقابة على اإلمتثال ومكافحة الج

 ةيالشـرع  مسـتقل  فـة يوظ مـات يوالتعل واألنظمـة  نية تحـدد مخـاطر عـدم اإللتـزام بـالقوان     وظيفة مستقل

 قبـل  مـن  فـة يالوظهذه  ذيالمخاطر، ويتم تنف تلك لتجاوز الالزمة اتيالتوص وتضع الصلة، ذات ةيوالوضع

  .اإلمتثال ومراقبة الشرعي اإلمتثال قسم
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 قي(اداريـًا وفنيـًا) إلـى لجنـة التـدق      ايليتشـغ  ةيـ إلمتثـال ومكافحـة الجـرائم المال   ترتبط إدارة الرقابة على ا

خـرى، وترفـع   األ المصـرف  وأعمـال  أنشـطة  كافـة  عن تامة ةيالمنبثقة عن مجلس اإلدارة، وتتمتع باستقالل

 ريرالتقـا  مـن  نسـخة  هيتوج مع المجلس عن المنبثقة قيالتدق لجنة إلى مباشرة والطارئة الدورية رهاتقاري

 الجـرائم  ومكافحـة  اإلمتثال على الرقابة إدارة وتتألف المفوض، والمدير اإلدارة مجلس سيرئ من كل إلى

  .ةية الرقابة على اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالإدار سيًا وإداريًا إلى رئيعمل نيتابعت نيدائرت منلية الما

 عـن  المنبثقـة  قيالتـدق  لجنـة  إلى مباشرة ةيلمالا الجرائم ومكافحة اإلمتثال على الرقابة إدارة سييتبع رئ

 بمكتـب  مرتبطـة  فهـي  بهـا  المشـتبه  أو وهةالمشـب  األنشـطة  عـن  اإلبـالغ  صفة باستثناء اإلدارة، مجلس

 ةيـ للمكتـب بموجـب أحكـام الضـوابط الرقاب     ًايـ فن تتبـع  هـا نكو برهـا ل اإلوتمويـ  األمـوال  غسـل  مكافحة

 لسـنة  رهـاب اإل وتمويـل  األمـوال  غسـل  مكافحـة  بخصـوص  ةيالمصرف ريغ ةيالمال والمؤسسات للمصارف

  .العراقي المركزي البنك عن والصادرة ٢٠١٦

 اساتيمراقبة مدى التزام اإلدارات والدوائر بإجراءات وس اإلمتثال على الرقابة دائرة اتيومن مسؤول

، إعداد مخالفات أو تانحرافا أية لمعالجة ةيرؤساء اإلدارات المعن مع قيالخاصة بالمصرف والتنس اإلمتثال

إعداد البرامج الرقابية  اسات وإجراءات وأنظمة الرقابة على اإلمتثال في المصرف،يذ سيق وتنفيوتطب

الخاصة بالدائرة للتأكد من مدى التزام إدارات ودوائر وفروع المصرف بالقوانين النافذة وبالتعليمات 

 أنظمة عن الصادرة ةيعة الكشوف الرقابوالضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية الحكومية، مراج

لخاصة برقابة اإلمتثال واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أية مخالفات، إعداد خطة الرقابة ا المصرف

 نيالقوان على المستجدات بكافة اتي، تقديم التوصلإلعتماد للمجلس عهاعلى اإلمتثال السنوية ورف

 ماتيوتعل والتشريعات نيالقوان ومتابعة تحديد خالل من يهاعل تطرأ تعديالت وأي ريوالمعاي واألنظمة

 المختلفة الدوائر على يعهاوتوز العراق في البنوك أعمال تنظم التي العراقي المركزي البنك وضوابط

ان عدم تعرض المصرف لمخاطر عدم اإلمتثال، المتابعة المستمرة بما يستجد في برامج العقوبات لضم

 لمجلس بها اتيالتوص ورفع ةيالخارج المصرف أعمال على ةيوالقانون إلقتصاديةارها ومخاط ةيالدول

مصرفي اإلسالمي ال اإلمتثال لمراقبة واإلرشادية ةي، إعداد األدلة اإلجرائذيةيالتنف واإلدارة اإلدارة

 ماتيلتعل ، إعداد تقرير اإلمتثال الفصلي وفقًاةياإلسالم ةيالمال ريوالمعاي ةيوالمدعمة بالنصوص القانون

 ري، مراقبة مدى التزام مجلس اإلدارة بالنظام الداخلي للمصرف ومعايالشأن بهذا العراقي المركزي البنك

  .ةياإلسالم المصارف في الحوكمة
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  السادس عشر: اإلفصاح والشفافية: 

يير هيئة يقوم مصرف الجنوب اإلسالمي باإلفصاح وفق المعايير المحلية والدولية للتقارير المالية ومعا

وتعليمات البنك المركزي العراقي  (AAOIFI) اإلسالميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

والصادرة بمقتضى قانون المصارف النافذ والتشريعات ذات العالقة وأية متطلبات من أي جهة رقابية 

يه تعليمات سوق العراق حيث يلتزم المصرف باإلفصاح عن المعلومات الهامة حال حدوثها وفقًا لما تقتض

وهيئة األوراق المالية. كذلك يقوم المصرف بتهيئة كافة المعلومات للمساهمين واالجابة على 

  استفساراتهم من خالل التقارير السنوية للقوائم المالية.

  السابع عشر: نظام الضبط والرقابة الداخلية:   

ة الداخلية وكذلك الضبط الداخلي من خالل ان مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع وتطبيق أنظمة الرقاب  

أشرافه على وضع سياسات وإجراءات فعالة من اجل حماية أموال المودعين وحقوق الملكية للمساهمين 

وبيان مدى انسجامها وتوافقها مع  واإلجراءاتمهمة متابعة وتدقيق السياسات  اإلدارةوتتولى هذه 

للوائح والتعليمات ذات العالقة وتقديم التوصيات المناسبة والتعليمات النافذة وا واألنظمةالقوانين 

بخصوصها حيث تم منح هذه االدارة استقاللية وصالحيات تدقيقية لتتمكن من تقديم تقاريها الدورية 

  جاء في دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي .  وحسبما ما

 

  - الثامن عشر: المسؤولية االجتماعية: 

انطالقًا 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 

والمجتمع  العليا للمصرف حيث تستند سياسة هذه اللجنة على العالقة التفاعلية المشتركة بين المصرف

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 

ودعم العوائل  األيتامفالة قامة مشروع كإالدعم لألسر النازحة وتقديم الخدمات العالجية للمرضى و

) ٢٠المتعففة وذوي الشهداء في جائحة كورونا حيث خصص المصرف نسبة من أرباحه السنوية تبلغ (%

  لدعم القطاعات التالية: 
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  التفاصيل  النسب

٤٥%  

المؤسسات الخيرية والتي تعتني بشؤون االيتام والمتعففين وذوي االحتياجات الخاصة من  

  هريةخالل منحهم رواتب ش

١٥%  قطاع التعليم  

٢٠%  االغاثة الطارئة (مساعدة النازحين والمناطق المتضررة جراء معارك التحرير )  

٢٠%  الخدمات العالجية داخل العراق وخارجه واخرى تحددها لجنة المسؤولية االجتماعية  
  

ب الحضاري من حيث ان اسهامات المصرف لم تقتصر فقط على ذلك وانما شملت جوانب اخرى كالجان

خالل دعم  مبادرة النشاطات المجتمعية واالنسانية وتأهيل المصرف لشارع المتنبي والجانب الثقافي من 

خالل دعم الدراما العراقية ودعم مجلة المصارف االسالمية واقامة المعارض باالضافة الى دعم 

تية والعديد من االنشطة االجتماعية المؤتمرات العلمية واالنسانية والتبرعات االخرى وتنمية البنى التح

  االخرى. 

  التاسع عشر: االنظمة االلكترونية والتقنيات الحديثة 

في التقنيات الحديثة المتوافرة وإتاحة  على هذا الصعيد، تتمثل إستراتيجية المصرف في اإلستثمار 

ى تقديم  منتجات المزيد من الخيارات والمرونة في تلبية إحتياجات الزبائن فضال عن القدرة عل

  جديدة بسرعة وكفاءة أكبر وفي هذا اإلطار، فقد ادخل المصرف االنظمة التالية :

  

  نظام االنترنت البنكي والموبايل البنكي 

 نظام مكافحة غسيل األموال 

 Sanction Screeningنظام مراقبة الحركات المالية على القوائم العالمية 

  نظام الويسترن يونين

  SmartClearمع النظام المصرفي  RTGS & ACHوالحواالت اآلنية  ةااللكتروني ةالمقاص نظام ربط

  نظام البصمة البايومترية والتوقيع االلكتروني 

  ةنظام تقارير الفاتيكا مع مصلحة الضرائب االمريكي

 نظام الموارد البشرية

  ةنظام الموجودات الثابت

 نظام االستعالم االئتماني
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   ةيالت االئتمانينظام التسه

 دفع الرواتب للتوطين  Bulk Salaryنظام 

   Auto Huntingنظام 

  نظام مخطط سير العمل اإلداري

 االلكتروني  األرشفةنظام 

  نظام اصدار البطاقات االلكترونية

   IT ticketing systemنظام 

   DR Siteالموقع البديل 

 Q-Systemنظام الصف اإللكتروني (الطابور)  

  عشرون: الدعاوي القانونية المقامة: 

 –توجد دعوى مقامة ضد المصرف من قبل السيد مدير مصرف الجنوب / فرع البصرة في محكمة العمل  

  .٢٠٢٢وتم تسويتها في عام  ٢٠١٩/عمل/٨١٠بغداد المرقمة 

  واحد وعشرون: 

 :  ٣١/١٢/٢٠٢١تحليل المركز المالي واهم المؤشرات للسنة المالية المنتهية كما في 

حقق المصرف نتائج مالية جيدة من حيث االرباح وحافظ المصرف على المؤشرات المالية الرئيسية  من 

على مستوى العمليات المصرفية  أعمالهوادارة المطلوبات واستمر المصرف بتطوير  األصولحيث جودة 

    المصرف . على نهج التجديد في تطوير اداء  إضافيةمن خالل تقديم منتجات وخدمات 
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  ندرج ادناه ابرز النتائج المالية :

 الربحية  : 

 التغير %  ٢٠٢٠ /١٢/  ٣١  ٢٠٢١ /١٢/  ٣١  

 ٪٨٣  ١٠,٣١٨,٢٢٨,٩٢٧ ١٨,٩١٣,١٨١,٧٥٦  مجموع الدخل التشغيلي

 ٪٣٤ ٩,٦٦٤,٠٣٥,٩٢٥  ١٣,٠١١,٥٨١,٠٣٠  اجمالي المصروفات 

 ٪٨٠٢  ٩٨,١٢٨,٩٥٠  ٨٨٥,٢٤٠,١٠٩  حصة ضريبة الدخل  

 ٪٨٠٢  ٥٥٦,٠٦٤,٠٥٢  ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧  صافي الربح بعد الضريبة 

 

 

 

 

 

 

 

18,913,181,756       

13,011,581,030       

885,240,109       

5,016,360,617       

مجم�ع الدخل ال�شغ��� 

اجما�� المصار�ف 

��ة  حصة ال��

��ة  � ال��ــح �عد ال��
صا��

10,318,228,927       

9,664,035,925       

98,128,950       
556,064,052       

مجم�ع الدخل ال�شغ��� 

اجما�� المصار�ف 

��ة  حصة ال��

��ة  � ال��ــح �عد ال��
�

صا�

2020
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 :نمو اهم بنود الميزانية 
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 السيولة النقدية  : 

 

  : ٣١/١٢/٢٠٢١الجدول ادناه يوضح تحليل النقد والسيولة كما في 

 نقد في الخزينة

 ٣٩,٦٤٨,٨٨٧,٠٦١  نقد في الخزائن بعملة الدينار العراقي

 ٦,١٢٠,٢٠١,٤٧٧ لنقدية بالعملة االجنبيةاالوراق ا 

 
 ٤٥,٧٦٩,٠٨٨,٥٣٨ مجموع نقد في الخزائن

 االرصدة لدى البنك المركزي العراقي

 ٣٤,٤٧١,٦٤٣,٣٦٤  الحساب الجاري الطليق  

 ٥١,٢٣٦,٢٣٧,١٠٥ ودائع لمدد معينة لدى البنك المركزي العراقي

 ٢٢,٠٦٠,٣١٩,٣٢١ حساب االحتياطي القانوني

 ١٠٧,٧٦٨,١٩٩,٧٩٠ االرصدة لدى البنك المركزي  مجموع 

 ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

 ٣٧,٨٢١,٨٤٧,٣٧٧  االرصدة المدينة للمصارف العاملة في العراق

 ١٣٢,٤٧٨,١٤٧,٦٢٦ االرصدة المدينة للمصارف العاملة خارج العراق 

 ١٧٠,٢٩٩,٩٩٥,٠٠٣ مجموع ارصدة البنوك المحلية والخارجية
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حيث يحرص المصرف على توفير السيولة المالية المناسبة لمواجهة االلتزامات المالية والظروف 

وتجدر االشارة الى ان المصرف يحتفظ بهذه   االقتصادية وبما يحافظ على متانة المركز المالي .

ة التجارة الدولية من خالل % عن العام الماضي) بهدف تغطي١١٤السيولة العالية (ارتفاع بنسبة 

  االعتمادات المستندية.

  %.١٨٣ NSFR% ونسبة ٣١٤ LCR% ونسبة ٤٩كما قد بلغت السيولة القانونية 
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  :التمويالت االسالمية المباشرة 

% فـي التمـويالت االسـالمية المباشـرة     ٤٢هنالك زيادة بنسبة  -التمويالت االسالمية المباشرة:   - أ

) (مئـة  ١٥٥,٤٤٦,٧٩١,٦٥١حيـث بلـغ صـافي التمـويالت االسـالمية مبلـغ (      عن السنة السابقة 

وخمــس وخمســون مليــار واربعمائــة وســت واربعــون مليــون وســبعمائة وواحــد وتســعون الــف   

 وستمائة وواحد وخمسون دينار عراقي ).

  

  دينار ٣١/١٢/٢٠٢٠دينار      ٣١/١٢/٢٠٢١البيان                                       

  ويل المشاركاتتم

  تمويل المرابحات

  القرض الحسن

  المجموع

 االئتمانية  ينزل مخصص الخسائر

  صافي التمويالت االئتمانية 

  

  

  

  

  

  

  

١٥,٠١٢,٠٠٠,٠٠٠ 

١٤٣,٤٧٨,٦٥٨,٦٣٦ 

٣٩٠,٧٤٨,٦٣٩ 

١٦,٤١٨,٠٠٠,٠٠٠ 

٩٣,٨٤٦,٤٧٧,٤٤٤ 

٣٣٢,٠٨٦,٣٧٥ 

 

١١٠,٥٩٦,٥٦٣,٨١٩ ١٥٨,٨٨١,٤٠٧,٢٧٥ 

(٣,٤٣٤,٦١٥,٦٢٤) (١,٧٤٣,٦٩) 

١٠٨,٨٥٢,٨٦٧,٦٣٧ ١٥٥,٤٤٦,٧٩١,٦٥١ 

2021/12/31 2020/12/31

تم��ل المرا�حات 143,478,658,634 93,846,477,444

تم��ل المشار�ات 15,012,000,000 16,418,000,000

القرض الحسن 390,748,639 332,086,375

143,478,658,634

93,846,477,444

ة التم��الت االسالم�ة الم�ا��

تم��ل المرا�حات تم��ل المشار�ات القرض الحسن
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في استثمار األموال الجاهزة من خالل اطالق منتجات جديدة وزيادة التمويالت  اإلدارةوهذا يظهر جهد 

.اإلسالمية  

  كاالتي: ٣١/١٢/٢٠٢١ي التمويالت غير المباشرة كما في بلغ صاف -التمويالت غير المباشرة:  - ب

 ) مئتان واثنا عشر مليار وستمائة وتسع واربعون ٢١٢,٦٤٩,٢٢٢,٣٦١االعتمادات المستندية) (

  مليون ومئتان واثنان وعشرون الف وثالثمائة وواحد وستون  دينار ال غير) 

 ) مليون وستمائة  وتسع وخمسون ) (عشرون مليار وثالثمائة٢٠,٣٥٩,٦٠٠,٨٨٢خطابات الضمان

 ألف وثمانمئة واثنان وثمانون  دينار ال غير) .

 

  

 دينار ٣١/١٢/٢٠٢٠دينار      ٣١/١٢/٢٠٢١البيان                                                           

  التمويالت غير المباشرة (بالصافي)

  االعتمادات المستندية

  )االعتمادات تأميناتتنزل (

 صافي االعتمادات المستندية 

 

  

  خطابات الضمان

  خطابات الضمان) تأميناتتنزل (

  صافي خطابات الضمان 

  مجموع التمويالت غير المباشرة (بالصافي)

  

  

 

 

٣٧٦.١٨٤.٩٧٥.٤٥٤ 
(١٦٣.٥٣٥.٧٥٣.٠٩٣) 

 

١٦٧.٤١١.٦٠٤.٨٨١ 
)٤٠.٨٩٣.٢٤٢.٢٩٩(  

 

١٢٦.٥١٨.٣٦٢.٥٨٢ ٢١٢.٦٤٩.٢٢٢.٣٦١ 

٣١.٩٩٤.٦٣٧.٩٦٠ 
(١١.٦٣٥.٠٣٧.٠٧٨) 

٢٢.٢٢٢.٥٦٢.٣٣٢ 
)٣.٤١٨.٠٢٩.٠٩٠(  

١٨.٨٠٤.٥٣٣.٢٤٢ ٢٠.٣٥٩.٦٠٠.٨٨٢ 

١٤٥.٣٢٢.٨٩٥.٨٢٤ ٢٣٣.٠٠٨.٨٢٣.٢٤٣ 
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  %٤٤% وزيادة باجمالي خطابات الضمان بنسبة  ١٢٥بنسبة  هنالك زيادة في رصيد اجمالي االعتمادات        

  قارنة مع العام السابق.بالم

  

 مؤشرات األداء الرئيسية   

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  المؤشر

 ٥٥٦,٠٦٤,٠٥٢ ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧  صافي الدخل/الخسارة

 %٦٣,٠٢ % ٤٠,٥٥  نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات

مؤشر الكفاءة  (المصروفات التشغيلية / صافي الدخل   

  التشغيلي)

٩٣.٦٦ %٦٨.٨٠% 

 %٠,١٦ % ٠,٩٣  ) قبل الضريبةROAى  الموجودات (العائد السنوي عل  

,٢  ) قبل الضريبةROEالعائد السنوي على  حقوق الملكية (   ٠,٢٦ % ٣٠% 

فلس ٠.٠١٩  حصة السهم األساسي من ربح السنة فلس ٠.٠٠٢   

0
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2021/12/31 2020/12/31

االعتمادات المس�ند�ة 376,184,975,454 167,411,604,881

خطا�ات الضمان 31,994,637,960 22,222,562,332

31,994,637,960 22,222,562,332

ة التم��الت غ�� الم�ا��

االعتمادات المس�ند�ة خطا�ات الضمان
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  :ارصدة االحتياطيات- 

مائة ) فقط مليارين واربع٢,٤٢٤,٢٥٩,٢٦٨( ٣١/١٢/٢٠٢١بلغ رصيد االحتياطيات كما في 

واربع وعشرون مليون ومئتان وتسع وخمسون الف ومئتان وثمان وستون  دينار ال غير بارتفاع 

  و ج).  ) فقرة (ب٢٢% بالمقارنة مع العام الماضي وكما هو في ايضاح رقم (١٧٩نسبته 

  

  ٣١/١٢/٢٠٢١  اسم الحساب

  ٤٩٠,١٦٣,٦٧٢  احتياطي الزامي

  ٩٥٦,٥٤٣,٩٥٥  احتياطي مسؤولية اجتماعية

  ٩٧٧,٥٥١,٦٤١  احتياطي توسعات

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

490,163,672

956,543,955

[VALUE]

االحت�اط�ات

احت�ا�� الزا��  احت�ا�� مسؤول�ة اجتماع�ة احت�ا�� توسعات
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  -ارصدة التخصيصات وانواعها: 

  ٣١/١٢/٢٠٢١ادناه جدول بمبالغ التخصيصات كما في   

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١  أسم الحساب

مخصص الخسائر االئتمانية للتمويالت غير 

  المباشرة

٢,٠٤٧,٨٦٧,١٧١ ٣٥٦,٩٤٧,٧٢٩  

 ٩٨,١٢٨,٩٥٠ ٨٨٥,٢٤٠,١٠٩  مخصص الضريبة

  ٣٨٠,٧٢٩,٠٥٢  ٣٨٠,٧٢٩,٠٥٢  مخصص تقلبات أسعار المصرف

مخصص الخسائر االئتمانية للتمويالت 

  المباشرة

١,٧٤٣,٦٩٦,١٨٢ ٣,٤٣٤,٦١٥,٦٢٤  

  ٤,٢٧٠,٤٢١,٣٥٥ ٥,٠٥٧,٥٣٢,٥١٤  المجموع

 

ي تحتسب ضريبة الدخل وفق النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات النافـذة فـ  

  العراق.
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٤١ 
 

 

   -: المال راس كفاية معدل
 

وضعت لجنة بازل الخاصة بالقواعد واألنظمة والمؤشرات المالية والمحاسبية الخاصة بالجهاز 

) كما أن تعليمات البنك ٣%) بحسب بازل (٨المصرفي حد أدنى كفاية رأس المال بنسبة (

بلغ معدل كفاية رأس المال في  %) في حين١٢المركزي العراقي اعتبرت الحد األدنى المطلوب (

 المرجحة لدرجة المخاطر لبنود الميزانية العامة.   األوزان%) حسب جدول ٨٣المصرف (

  الخدمات:  وأسعارجدول العموالت - 

يعد المصرف جدول بأسعار العمليات المصرفية ويتم مناقشته وتعديله بين فترة وأخرى وفقًا 

زي في العراق وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركللظروف والتطورات المصرفية السائدة 

  العراقي وظروف السوق المحلية.

  الجوهرية الالحقة لتأريخ الميزانية:  واألحداثالتغيرات- 

لم تطرأ اي تغييرات جوهرية  او احداث تؤثر على مسيرة المصرف من تاريخ اعداد هذه الميزانيـة  

طر تشـغيلية متطلـب مـن البنـك المركـزي العراقـي       ولغاية التاريخ اعاله اال تكوين مخصص مخـا 

بسـبب   ٢٠٢٢التـي انخفضـت فـي عـام      ٩وذلك من خـالل التحويـل مـن مخصصـات معيـار رقـم       

  انخفاض المخصص المطلوب للمرحلة الثالثة نتيجة سداد عمالء متعثرين لمديونيتهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 
 

٤٢ 
 

 

  

  - اثنان وعشرون : األراضي والعقارات :
  

 ٣١/١٢/٢٠٢١كما في جدول عقارات المصرف  -١
 

  

 

 

  وصف العقار ت
  القيمة الفعلية المشتراة (القيمة السوقية)

  المجموع
  قيمة البناء  قيمة االرض 

١  
مبنى االدارة العامة + 

  الفرع الرئيسي
١٤,٥٨٢,٠٩٨,٠٨٥ ٩,٤٥١,٤٧٣,٠٨٥        ٥,١٣٠,٦٢٥,٠٠٠  

        ٣,٠٢١,٠٠٠,٠٠٠        ١,٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠        ١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع ذي قار  ٢

        ٤,٨٤٩,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٧٨٢,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع ميسان  ٣

 ٣,١٦٩,٦٠٠,٠٠٠        ٢,٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع النجف  ٤
 

٦,٠٦٥,٦٠٠,٠٠٠  

  ٢,٥٦٨,٩٠١,٧٢٠  ١,٧٦٨,٩٠١,٧٢٠        ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع السماوة  ٥

  ٢,٥٦٥,٧٥٢,٤٠٠  ١,٧٦٥,٧٥٢,٤٠٠        ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع القادسية   ٦

        ٣,٢٥١,٥٠٠,٠٠٠        ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ١,٥٠١,٥٠٠,٠٠٠  مبنى فرع واسط  ٧

        ٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠        ١,٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠        ١,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠  مبنى فرع كربالء  ٨

        ٤,٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠        ١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  فرع بابل مبنى  ٩

 ١,٥٩٧,٤٩٤,٨٠٠        ٢,٩٤٤,٥٠٠,٠٠٠  مبنى فرع البصرة  ١٠

 
٤,٥٤١,٩٩٤,٨٠٠ 

  ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  بيت المسبح  ١١

  ٦١,٢٥٦,٣٤٧,٠٠٥  ٢٨,١٣٠,٧٢٢,٠٠٥      ٢٠,١٢٥,٦٢٥,٠٠٠  المجموع



 
 

 

 

 

 
 

٤٣ 
 

 

 لمصرف أي عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون.ال يمتلك ا -٢

 : (Governance)ثالثة وعشرون : الحوكمة 

تعد الحوكمة من أهم نظم ادارة الشركات لما ترسخه من مبادىء االدارة الرشيدة وتحديد مهام 

 ومسؤوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا والعاملين في المصرف. وقد قام المصرف بانشاء

دليل للحوكمة (تمت الموافقة عليه من مجلس االدارة) يتماشى مع المتطلبات العالمية للحوكمة 

مبدأ تحمل المسوؤلية واإلقرار بها،  -٢مبدأ الشفافية،  -١والذي ارسى المبادىء األساسية اآلتية :

  يق واإللتزام.اعداد تقرير للحوكمة للوقوف على نطاق التطب مبدأ العدالة والمساواة. ويتم سنويًا

 : (Governance)اربع وعشرون : حوكمة تقنية المعلومات 

بناء على متطلبات المصرف المركزي والمتطلبات العالمية تم اعداد دليل لحوكمة تقنية المعلومات 

وقد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الحوكمة المؤسسية المنبثقة من مجلس االدارة في 

طار الحوكمة  وادارة تقنية المعلومات لضمان توافق انشطة تقنية . حيث تم وضع ا٣/١٢/٢٠٢١

المعلومات مع اهداف العمل وتلبية احتياجات اصحاب المصلحة المتمثلة في تحسين المخاطر 

 ). ٢٠١٩ COBITالى الممارسة الرائدة  وتحسين الموارد وتحقيق الفوائد (استنادًا

  

  والتدقيق الشرعي :خمسة وعشرون : الرقابة والتدقيق الداخلي 

المباشر وبالتعاون مع لجنة التدقيق بشكل خاص و  وإشرافهجهوده المتواصلة  اإلدارةواصل مجلس  .١

لزيادة كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المصرف وعلى رأسها السياسات  األخرىاللجان 

 المصرف .  ألعمالالمنظمة  واإلجراءات

ة والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي من خالل وضع خطة استراتيجية هيكلة دائرة الرقاب إعادةتم  .٢

الدائرة وقد استندت االستراتيجية على معايير التدقيق الداخلي  أداءمدتها ثالثة سنوات لزيادة فعالية 

لتعليمات البنك  باإلضافةالدولية وافضل الممارسات المهنية في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي 

 االستراتيجية في عدة محاور كان اهمها :  األهدافلعراقي ودليل الحوكمة ، وقد تركزت المركزي ا

  

 بناء ادارة للتدقيق الداخلي تلتزم بمعايير التدقيق الداخلي الدولية .  -



 
 

 

 

 

 
 

٤٤ 
 

 

 خلق كادر مدققين مؤهلين ومدربين وفق اعلى المستويات .  -

 مال المصرف . تفعيل ادوار الرقابة المالية والتشغيلية المستمرة على اع -

 تفعيل دور التدقيق الداخلي الشرعي .  -

التنفيذية العليا على ان  واإلدارة اإلدارةلمجلس  التأكيدالمساهمة في توفير مستوى عالي من  -

المختلفة المعتمدة في المصرف  تطبق بشكل فعال وفعلي على ارض  واإلجراءاتالسياسات 

 الواقع . 

التنفيذية العليا حول صحة ودقة البيانات المالية  واإلدارة ارةاإلدمعقولة لمجلس  تأكيداتتقديم  -

 للمصرف . 

تقديم تاكيدات معقولة لمجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا حول مدى التزام المصرف  -

 بالقوانين والتعليمات ذات العالقة باعماله المختلفة . 

واالدارة التنفيذية حول مدى التزام  تقديم تاكيدات معقولة لمجلس االدارة والهيئة الشرعية -

 المصرف باحكام الشريعة االسالمية في كافة اعماله ومعامالته ومنتجاته وعقوده . 

 دعم االدارة من خالل تقديم خدمات استشارية تساعد في تحقيق اهداف المصرف .  -

بية المساهمة في حماية موارد المؤسسة من خالل الفحص الدوري لمستوى االنظمة الرقا -

 الموجودة وخصوصا المانعة لعمليات االحتيال . 

 تفعيل اليات المراقبة المستمرة على العمليات التشغيلية والمالية في المصرف .  -

 

ر ، حيث تم تحليل كافة أعمال المصرف ـدت الى المخاطـة استنـق سنويـة تدقيـداد خطـتم اع .٣

دقيق استنادا الى درجة مخاطرها على من حيث المخاطر وترتيب االنشطة حسب االولوية في الت

 المصرف .

تم التاكيد على استقاللية وموضوعية الدائرة لضمان قيامها بعملها دون تحيز او ضغط ، كما  .٤

تم منحها صالحيات كاملة لالطالع على كافة مستندات ووثائق المصرف وفي اي وقت وبالطريقة 

ابة وتدقيق جديد استند على معايير التدقيق التي تراها مناسبة ، وتم اعداد واعتماد ميثاق رق

  .  الداخلي الدولية وافضل الممارسات المهنية



 
 

 

 

 

 
 

٤٥ 
 

 

  

  ستة وعشرون : أمور اخرى :

من العديد من  ٢٠٢١حصل المصرف على عديد من كتب الشكر والتقدير وتثمين الجهود خالل عام 

  -الجهات نذكر منها ما يلي :

  يةاإلسالمجامعة بغداد / كلية العلوم  -١

كتاب شكر وتقدير عن الجهود المبذولة من فرع شارع فلسطين في رفد المسيرة العلمية 

 .اإلسالميلطلبة قسم العلوم المالية والمصرفية 

 

  إقرار من مجلس االدارة 

  

إن مجلس إدارة مصرف الجنوب اإلسالمي ، يقر بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ، و توفير 

المصرف،. كما يقر بعدم وجود أي أمور جوهريه تؤثر على عمل و استمرارية نظام رقابة فعال في 

  المصرف في العام التالي .

  

  رئيس مجلس االدارة                             نائب رئيس مجلس االدارة                        

  أ.د.محمود محمد محمود داغر                            زهير عبد الكريم جبار                          

  

  إقرار من رئيس مجلس االدارة و المدير المفوض و المدير المالي   

  

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

  

  

  إلدارةرئيس مجلس ا         المدير المفوض                            المدير المالي                

  محمود محمد محمود داغر  نسيم محمد خير الحجار        عدي سعدي ابراهيم خليل            أ.د.   



 
 

 

 

 

 
 

٤٦ 
 

 

  

  



 
 

 

 

 

 
 

٤٧ 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
 

٤٨ 
 

 

  مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل

  ٢٠٢١افصاحات دائرة ادارة المخاطر 

 ٣١/١٢/٢٠٢١وتقرير تعرضات المخاطر داخل وخارج الميزانية  للسنة المنتهية كما في 

  

  المخاطر  إدارةهداف أ

مجموعة من األهداف الواضحة في إدارة المخاطر  لالستثمار والتمويل  اإلسالميمصرف الجنوب يتبع 

المرتبطة به على أساس إطار استراتيجي مصمم لتحقيق تلك األهداف من خالل إجراءات أساسية في 

تعمل  وسياسة المصرف حيث وضوابط البنك المركزي العراقيإدارة عمليات المخاطر حسب تعليمات 

  ، بالتعاون مع الدوائر األخرى، على تحقيق األهداف التالية:المصرفدائرة إدارة المخاطر في 

 . تحديد المخاطر المادية والغير مادية للبنك 

  تحديد حدود المخاطر المقبولة لدى البنك وضمان توافق خطط وعمليات البنك مع تلك الحدود 

 لضمان اتباع عملية دوائراالعمال لقة بالمخاطر/العائد عن طريق التواصل مع تحسين القرارات المتع

 . اعمالهامراجعة مستقلة وقوية على 

  . التقيد بالمبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة المخاطر 

  ضمان أن خطط البنك االستراتيجية وخطط تنمية األعمال تعتمد بشكل سليم على إجراءات فعالة

 قييم المخاطر  .  في ت

  رصد المخاطر لضمان استمرار تقديم األهداف المالية المحددة في ظل مجموعة من الظروف

 . منها ( جائحة كورونا)التشغيلية المعاكسة 

  واإلدارات المساندة على تحسين نظم مراقبة وتنسيق عمليات التعامل مع ادارات االعمال مساعدة

 قد مع شركات التأمين لنقل المخاطر التي ال يمكن إدارتها داخليا. المخاطر على مستوى البنك والتعا

 . إدارة مخاطر أمن المعلومات والمخاطر اإللكترونية 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

٤٩ 
 

 

 إطار الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر 

تقع مسؤولية دائرة إدارة المخاطر على كاهل كافة المستويات في البنك، ابتداء من مجلس اإلدارة  

التنفيذية نزوال إلى جميع مدراء اإلدارات. وقد تم توثيق هذا اإلطار من خالل دليل تفصيلي واإلدارة 

للسياسات واإلجراءات متوفر الطالع جميع موظفي البنك على شبكة اإلنترانت الداخلية.  كما تقع 

بصفته  على عبء كل مدير إدارة-وفقا لقاعدة الرقابة الثالثية-مسؤولية المراجعة الفعالة للمخاطر

المالك الرئيسي للمخاطر المرتبطة بإدارته، وتعمل دائرة إدارة مخاطر بشكل مستقل داخل البنك 

يقوم مدير دائرة إدارة حيث  . وكذلك دائرة إدارة التدقيق الداخلي ألغراض تطبيق إطار الحوكمة

طبيقات الفعالة لعملية المخاطر بتقديم الدعم الفني للجنة إدارة المخاطر بهدف توجيه واإلشراف على الت

إدارة المخاطر على مستوى البنك. كذلك، تقدم دائرة إدارة المخاطر الدعم الفني لمجلس إدارة البنك في 

عن اعتماد الحدود    مسؤوًالمجلس الالمهام المطلوبة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ويعتبر 

سعيه لتحقيق أهدافه  التي يختار البنك تحملها فيالقصوى المقبولة للمخاطر وهي مستوياتً  المخاطر 

  مسؤوال عن إطار ضوابط الرقابة الداخلية. المجلس كذلك، يكون التشغيلية. 

ً  المخاطر، أنشئت اللجان التالية لتنفيذ أدوار ا محددة  لجنة   وبغرض تعزيز تطبيقات الحوكمة وإدارة

  .ة التدقيق  ولجنة الحوكمة والمكافئات ، لجنة إدارة المخاطر ،لجن الترشيحات

إدارة التدقيق الداخلي هي المسؤولة عن المراجعة بصفة مستقلة على فعالية عمليات دائرة إدارة 

المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية في البنك، وتحقيق الهدف منها وهو رفع بيان موثوق به وذو مضمون 

واإلدارة التنفيذية بشأن مدى فعالية ضوابط عالي القيمة وفي المواعيد المحددة إلى مجلس اإلدارة 

الرقابة الداخلية والتخفيف من حدة المخاطر المرتفعة الحالية والمتطورة وقيامها بتعزيز الثقافة الرقابية 

  داخل البنك.  

 إدارة مخاطر االئتمان - ١

و األطراف أ مصرفمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناتجة في حال عجز أي من عمالء ال 

.  منح االئتمان يعتبر أحد مصادر مصرف ، في السوق من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الالمقابلة

قدرا كبيرا  المصرفيخصص  ؛ وبهذا الخصوص وأكثرها تحمال للمخاطر األكثر أهمية، الدخل الرئيسية 

أساسا من  المصرفانية التي تواجه تنشأ المخاطر االئتمحيث   من موارده وطاقته  ، للسيطرة عليها . 

رصدة امخاطر ائتمانية أخرى ناشئة عن عمليات الخزانة، بما في ذلك تنشأ عن كما  تمويل المشاريع

  تقوم دائرة إدارة المخاطر بصفة خاصة بمراجعة مخاطر التركز.  حيث  ،مقابلة الطراف األالتسويات مع 
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دد من العمالء إلى نفس المجموعة، أو يشاركون في أنشطة مخاطر التركز االئتمانية عند انتماء عتحدث 

مماثلة ولديهم خصائص اقتصادية مماثلة بما قد يؤثر في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية 

نتيجة لذلك، يعتمد البنك المراجعة و خاصة في حاالت التغيرات االقتصادية وظروف األعمال التجارية

في عدد من المجاالت بما في ذلك، التركزات الجغرافية وفترات االستحقاق  المستمرة لحاالت التركز

ضمن لكون المصرف ملتزم بمتمويل مشاريع ستراتيجية ونظرا ومع ذلك .  قتصادية والقطاع اال

  ، فإن خطر التركز يميل إلى االرتفاع .  والتجارية  القطاعات الصناعية

خصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  واالباح المؤجلة حيث كانت التعرضات االئتمانية بعد طرح م

 والمعلقة وقبل طرح الضمانات ومخففات المخاطر االخرى  كما يلي :

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ايضاح قائمة المركز المالي داخل الميزانية 

 ٣٤,٦١١,٠٤١,١٩٨ ١٠٧,٧٦٨,١٩٩,٧٩٠  ٥ ارصدة لدى البنك المركزي 

 ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

االخرى

٦٥,٥٥١,٤٠٥,٣٦٣ ١٧٠,٢٩٩,٩٩٥,٠٠٣  ٦ 

تمويالت  ائتمانية مباشرة (بالصافي) /ذمم 

بالصافي  -البيوع المؤجلة 

٩٢,١٠٢,٧٨١,٢٦٣ ١٤٠,١٥٣,٥٢٤,٤٥٥  ٧ 

 ١٦,٤١٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٠١٢,٠٠٠,٠٠٠    بالصافي  –المشاركات 

 ٣٣٢,٠٨٦,٣٧٥ ٢٨١,٢٦٧,١٩٥    بالصافي  –القرض الحسن 

 ٤,٤٧٢,٤٨٦,٤٣١ ٤٩,٥٥٦,٣٣٣,٦١٥  ١٢ االخرىالموجودات 

 ٢١٣,٤٨٧,٨٠٠,٦٣٠ ٤٨٣,٠٧١,٣٢٠,٠٥٧    مجموع البنود داخل قائمة المركز المالي 

    قائمة المركز المالي خارج  الميزانية 

 ٢٢,٢٢٢,٥٦٢,٣٣٢ ٣١,٩٩٤,٦٣٧,٩٦٠  ١٩ خطابات الضمان 

 ٦٢,٦٦٥,٧٠٥,٣٦٨ ٣٧٦,١٨٤,٩٧٥,٤٥٤  ١٩ االعتمادات المستندية 

 ٨٤,٨٨٨,٢٦٧,٧٠٠ ٤٠٨,١٧٩,٦١٣,٤١٤    مجموع البنود خارج قائمة المركز المالي 
 

 . ٢٠٢١كانون االول  ٣١الجدول اعاله يمثل الحد االقصى لمخاطر التمويالت  للمصرف كما في 

ادارة هذه التعرضات من خالل اخذ ضمانات، حيث يقبل أنواع الضمانات ، تضمن السياسة االئتمانية 

، والضمانات الشخصية /  ن على األصول الثابتةو، والره ولةقعتيادية  / والرهون على الموجودات المناال

المصرفية، يجب تقديم حد ائتماني رسمي من المصرف المعني  التجارية. وفيما يتعلق بالضمانات

    .كشرط مسبق  
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 ) IFRS( ٩ولي لالبالغ المالي للمعيار الد مخصصات خسائر االئتمانية المتوقعة  وفقًا  ٤.١

لتعليمات البنك المركزي العراقي يعتمد حساب مخصصات الخسائر االئتمانية على اساس المعيار  وفقًا

 ٩حيث يلتزم المصرف بطريقة حساب المعيار الدولي لالبالغ المالي رقم  ٩الدولي لالبالغ المالي رقم 

ة في المرحلة االولى التي ال تكون فيها القروض وذلك باالحتفاظ بمخصصات على التمويالت المنتج

متعثرة . ومع ذلك توجد ثالثة مستويات للتدرج المرحلي حيث يعتمد التصنيف في كل مرحلة على عوامل 

متعددة اهمها : التصنيف االئتماني واحتماالت التعثر عن السداد وسجل التخلف عن السداد وغير ذلك 

  تفاع ملحوظ في المخاطر االئتمانية .من المعلومات التي تشير الى ار

ة  ــالت المنتجــمن التموي كًال ٩م ـالي رقـالغ المـيار الدولي لالبـمن المع األولىة ـطي المرحلـث تغــحي

من   ( الجيدة وبمخاطر ائتمانية متدنية ) والتمويالت المنتظمة والتي لم يمضي على استحقاقها اكثر

ويالت التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري عن لحظة منح التم ٢يوم وتغطي المرحلة  ٣٠

يوم ،   ٩٠ولغاية  ٣٠التمويل او التاريخ السابق للقوائم المالية والتي مضى  على استحقاقها اكثر من 

حاالت التمويالت التي وصلت لمرحلة التعثر ( التدني في القيمة ) والتي  مضى على  ٣وتغطي المرحلة 

يوم  والجدول التالي يبن تفاصيل التعرضات والخسائر االئتمانية المتوقعة   ٩٠كثر من استحقاقها ا

  مفصلة حسب المراحل الثالثة. 

  

  

-١٢-٣١بحسب المرحلة كما في  -الخسائر االئتمانية المتوقعة  – ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

  وقعةالخسائر االئتمانية المت  التعرض عند التعثر  المرحلة  ٢٠٢١

  ١٢١,٤٣٨,٥٤٦  ١٣٩,٦١٣,١٦٨,٦٤٤  ١-المرحلة 

  ١٧,٠٨٢,٠٢٥  ٤,٨٠٦,٠٧٣,٦١١  ٢-المرحلة 

  ٣,٢٩٦,٠٩٥,٠٥٣  ٦,٨٤٨,٦٥٣,١٢٦  ٣-المرحلة 

  ٣,٤٣٤,٦١٥,٦٢٥  ١٥١,٢٦٧,٨٩٥,٣٨١  االجمالي
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 . المخاطر التشغيلية ٥

، لعوامل البشرية المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن ا

او فشل العمليات والنظم الداخلية وتعتبر المخاطر التشغيلية متأصلة  ءةاالحداث الخارجية  وعدم كفا

: نعطل االنظمة او الخطأ البشري او في عمليات البنك  وتشمل المصادر الرئيسية للمخاطر التشغيلية 

ظيف والتدريب واالحتفاظ بالموظفين واالثار االحتيال او جودة خدمة العمالء ،االمتثال الرقابي ، التو

االجتماعية والبيئية  او االحداث الخارجية عندما تفشل الضوابط على العمل بشكل فعال حيث تؤدي 

المخاطر التشغيلية الى الضرر بسمعة المصرف او تؤدي الى تداعيات قانونية او تنظيمية او تؤدي الى 

  خسارة مالية .

ال الرقابة والتحكم والتقييم الذاتي للمخاطر واعداد التقارير والمتابعة وقياس مصرف باعمالحيث يقوم 

راس المال .اما المنتجات واالعمال الجديدة فهي تخضع لتقيمها من حيث المخاطر وموافقة الهيئة 

  الشرعية و االدارة العليا قبل طرحها .
  

  إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات  ٢.١

  

  :ءات الالزمة لحماية سرية وسالمة المعلومات والبيانات المخزنة، بما في ذلكيطبق البنك اإلجرا

  تطبيق نظم الجدار الناريFirewall  . لحماية الشبكة من التدخل الخارجي 

 تطبيقات التحكم على الدخول إلى تطبيقات النظم 

 االمتثال لمبدأ الرقابة المزدوجة في اإلجراءات التشغيلية 

 ةعمليات مختلفة في ضوابط الرقابة الداخليإجراءات و اتتطبيق 

 ةتطبيق عمليات النسخ المتماثل للبيانات عبر اإلنترنت على خوادم مستقل 

 خطط الطوارئ في الموقع 

 

  خطط طوارئ خارج الموقع ألغراض استمرارية تشغيل األعمال business continuity plans  

 . disaster recovery programs وبرامج اإلنعاش في حاالت الكوارث   

ويعمل البنك على تعزيز ورفع قدرات البنية التحتية لنظام تكنولوجيا المعلومات لديه بما في ذلك  

المعامالت وحلول إدارة تخزين البيانات وإدارة المخاطر بغرض تأسيس قاعدة تسمح بفرص النمو 

  مستقبال. 
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  ادارة مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب  ٢.٢  
   

وبهذا البنك المركزي العراقي خضع البنك للقواعد واألنظمة الصادرة عن جهة الرقابة اإلشرافية، أي ي  

وكافة تعديالته  ٢٠١٥لسنة  ٣٩بقانون غسل االموال وتمويل االرهاب رقم الخصوص، يلتزم البنك 

  .والضوابط الرقابية بخصوص مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .

وإجراءات داخلية مكتوبة معتمدة من مجلس اإلدارة، صممت لمنع ورصد ومكافحة  يطبق البنك سياسات

عمليات غسل األموال، حيث تشمل نظم البنك في مكافحة عمليات غسل األموال العمليات والسياسات،   

  والموظفين والبرامج التدريبية والوثائق والمستندات والتقارير والنظم الرقابية .

االلتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بضرورة الحصول على نسخ من الرخصة حرصا من البنك على 

  التجارية والسجل التجاري من العميل وقت فتح الحساب للعميل، فإن البنك يطبق إجراءات "أعرف عميلك

)،KYC( "  ألغراض التحقق من هوية عمالء البنك منذ بداية عالقة العمل من خالل الوثائق والمستندات 

بالنسبة  ومن بعد انتهاء العالقة المصرفية.  وفق المدة المحددة رسمية؛ ويتم حفظ سجالت العمالء ال

للمعامالت المشبوهة، فيجري تعقبها ورصدها؛ كما تعقد برامج التدريب والتوعية لموظفي البنك من 

وتحليل رصد وقت آلخر. وقد طبق البنك أحدث النظم اآللية في مكافحة عمليات غسل األموال ل

وبالتزامن مع مشروع التحول الرقمي تم العمل على ربط جميع الحواالت الصادرة المعامالت المشبوهة. 

لغرض ضمان سير الحوالة الى نظام غسل االموال  Payment Safeمع نظام  Swiftوالواردة من نظام 

SafeWatch Filtering  . 
  

  حجم التعرض للمخاطر التشغيلية  ٢.٣

 األساسيمنهج المعيار  ستخدم ي اإلسالميفأن مصرف الجنوب  رأسمالام بمعيار كفاية وبهدف االلتز

ولقد بلغت اجمالي في احتساب المخاطر التشغيلية الحتساب احتياجات راس المال الداخلي للمخاطر 

مبلغ  ٢٠٢١-١٢-٣١تكلفة راسمال للمخاطر التشغيلية للسنة المالية المنتهية كما في 

  .دينار    ٢٧,١٤٥,٤٣٧)(
  

  ٢٠٢١- ١٢-٣١القياسي ) كما في  األسلوبعن المخاطر التشغيلية (منهجية  اإلفصاح

  اجمالي القيمة   األساسطريقة المؤشر 

         ١,٤٤٧,٧٥٦,٦٣٧  متوسط الدخل لثالث سنوات ماضية  

         ٢١٧,١٦٣,٤٩٦  % (معامل الفا)١٥نسبة المخاطر 

         ٢٧,١٤٥,٤٣٧   اإلضافية رأسمالمتطلبات  إجمالي
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  مخاطر السوق   .٣

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة في االرباح والتغيرات في المستوى للقيم السوقية للموجودات 

  والمطلوبات واالدوات المالية ومخاطر التغيير في اسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت العائد .

  

 مخاطر العمالت  إدارة ٣.١
  

  .  صرف  العمالت االجنبية  أسعارهي مخاطر الناتجة  عن تغيير في  ةاألجنبيمخاطر العمالت  

 لمركزا لقائمة ودحد بوضع دارةإلا مجلسيقوم  ف،للمصر سألساا عملة قيالعرايعتبر الدينار حيث  

 استراتيجيات عتباا ومي ويتمي بشكل نبيةألجا تلعمالا مركز قبةامريتم  ف،لمصرا ىلد عملة لكل لماليا

  .ةلمعتمدا ودلحدا ضمن جنبيةألا تلعمالا بمركز ظالحتفاا من دللتأكو طللتحو

 مقابل االجنبية الرئيسية تبالعمال كزامر خذأ أنه يمكن على فللمصرالسياسة االستثمارية  تنص

 ،واالحتياطيات السليمة  رأسمال% من ٢٠% بحيث ال يتجاوز المركز االجمالي٥ يتجاوز ال بما بعضها

 لتحو داتمحد ضمن فلصرا رسعاأ رطمخا من طلتحوا ة بهدفرلمتطوا قلسوأدوات ا امستخدإويمكن 

  مخاطر اضافية . يأل فلمصرا ضتعردون 

  

 على قيالعراالدينار  مقابل  االجنبية تلعمالا  فصر سعر في لممكناالتغيير  الجدول ادناه يمثل أثر

  .لدخلا قائمة

 

  االثر على االرباح والخسائر  التغيير في سعر الصرف  العملة

         ١,١١٦,٦٦٩,٧١١  %٥  والر امريكيد

         ٩٠,٢٨٠,٨٥٦  %٥  يورو اوربي

         ٢٣,٦٢٣,٨٠٥  %٥  درهم اماراتي
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 مخاطر السيولة   .٤

فية توفر السيولة الكاوالمترتبة عن عدم قدرة  رأسمال أو األرباحهي عبارة عن المخاطر التي تتعرض لها 

تعهداته تجاه العميل او الدائن او المستثمر وقت  او او لإليفاء بالتزامات المصرف التشغيللمتطلبات 

   استحقاقها دون ان يتكبد المصرف خسائر غير مقبولة .

ينشأ هذا النوع من المخاطر نتيجة لالخفاق في رصدها او معالجة التغييرات في ظروف السوق والتي تؤثر 

تصفية االصول (تحويلها الى نقد ) بسرعة وبأقل خسارة في قيمتها  ، حيث يهدف  على القدرة على

مصرف الجنوب االسالمي وبشكل رئيسي الى ضمان توفير سيولة كافية للوفاء بألتزاماته في الظروف 

العادية وفي االوقات الصعبة ، على حد سواء ، دون الحاجة الى اللجوء الى بيع االصول على نحو طارئ 

  دون تخطيط او ان يضطر الى اقتراض االموال بتكلفة عالية في ظل اي ظروف طارئة .وب

ومن خالل الدائرة المالية / قسم الخزانة يدير البنك مخاطر السيولة بشكل مستمر بما في االصول عالية 

  الجودة واالحتياطيات باالضافة الى التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية  خالل الفترات .

) حيث بلغت نسبة تغطية السيولة LCRالضافة الى ذلك يطبق المصرف معدالت تغطية السيولة (با

) على المدى NSFRونسبة صافي التمويل المستقر ( ٢٠٢١-١٢- ٣١% ) كما في ٣١٤قصيرة االجل (

وبذلك فأن المصرف يتمتع بوضع جيد يسمح له بأدارة  ٢٠٢١-١٢-٣١%) كما في ١٨٣طويل االجل (

  مويلية قصيرة االجل في حال حدوثها .اي ضغوط ت
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  )١٩-COVID( العمل استمرارية خطة .٥

سـتمر مصـرفنا فـي     )) ا  OMICRON VIRUS و مع استمرار جائحة كورونا وظهور المتحور الجديـد (( 

  اتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية واالستمرار بتفعيل فرق االستجابة لألزمات .

جميـع فـروع مصـرف الجنـوب اإلسـالمي بالكامـل علـى اإلجـراءات التحضـيرية والوقائيـة            تـم إطـالع  حيث 

األساسية. وتتراوح هذه اإلجراءات من تدابير النظافة ، بما في ذلك زيادة التنظيف وتكرار التعقيم و يتـابع  

جميـع الجهـات   المصرف جميع توصيات وزارة الصحة واللجنة العليا المكلفة بآلية معالجة تطورات الوباء و

  ذات العالقة للتأكد من شمول اإلجراءات المتخذة.

باإلضافة إلى ذلك ، فـإن جميـع مـوظفي مصـرف الجنـوب اإلسـالمي الـذين يتعـاملون مـع النقـد المـادي            

مجهزون بقفازات يمكن التخلص منها وأقنعة للوجه ويـتم تعقـيم غرفـة الخزينـة  بشـكل متكـرر كـإجراء        

  وقائي.

جيهات البنك المركـزي العراقـي، و سـعيا مـن مصـرف الجنـوب االسـالمي لتقـديم أفضـل          وفًقا لتو الفروع:

الخدمات لزبائنه  فإن فـروع المصـرف مسـتمرة بالعمـل لغايـات تقـديم الخـدمات المصـرفية وعلـى وجـه           

 أنحـاء للمصـرف منتشـرة فـي كـل      التابعـة  اآللـي الصـراف   أجهـزة الخصوص خدمة دفع الرواتب ، علما ان 

 العراق.
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المفهوم الذي يشير إلى تبني البنوك الستراتيجيات النمـو طويـل األجـل فـي اإلدارة     االستدامة هي 

من خالل تحقيق أرباح مسـتدامة للمسـاهمين وعالقـات مترابطـة مـع العمـالء ، وتقـدير وتنميـة لقـدرات          

  .جتمعية المحيطةالعاملين في إطار االحترام الكامل لالعتبارات البيئية والم

وتنطلق اهمية  االستدامة كونها تعد اداة تنظيمية مهمة لتحديد األهداف ومراقبة األداء والتقييم 

لجعل عمليات المصـرف أكثـر كفـاءة  مـن خـالل زيـادة القـدرة التنافسـية  والسـمعة التنظيميـة  وتقليـل            

  السريعة .المخاطر، السيما مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

  اوال: مقدمة 

يقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على نهج مصرف الجنوب اإلسالمي في تطبيق األسـتدامة فـي نشـاطتة    

من خالل توفير المعلومـات عـن المنجـزات واإللتزامـات البيئيـة والحوكمـة ، حيـث يتضـمن هـذا التقريـر           

 .اإلسالمي  الجوانب المهمة والتي تم تحدديها من قبل ادارة مصرف الجنوب

  

 ثانيا: نبذة مختصرة عن المصرف 

مساهمة خاصة بموجب شهادة التأسيس المرقمـة   -أسس مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل

ممارسـة   إجـازة الصادرة عن دائرة تسجيل الشـركات وحصـل علـى     ١٣/١/٢٠١٦في  ٨٠٧/١٤٣٧م.ش/

ك نـ الى قـانون الب  أستنادًا ٢/٢/٢٠١٦في  ٩/٣/١٧٩١الصيرفة من قبل البنك المركزي بكتابهم المرقم 

وقـد تـم    ، ٢٠١٥لسـنة   ٤٣ رقـم   اإلسـالمية وقـانون المصـارف    ٢٠٠٤لسـنة   ٥٦المركزي العراقي رقـم  

ــة العامــة المنعقــد فــي    إقــرارهزيــادة رأســمال المصــرف كمــا تــم   ــى ٢٠/٨/٢٠١٦فــي اجتمــاع الهيئ  إل

ــق  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ــار وف ــار دين ــون ملي ــان وخمس ــركات   أوًال /٥٥المــادة  ) مائت ــانون الش ، مــن ق

 ٣٠/٥/٢٠١٨فـي   ٩/٣/٢١٧رقـم   اإلسـالمية الى الضوابط التنفيذية لتنظـيم عمـل المصـارف     واستنادًا

  . المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي
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  ثالثا: التقارير المالية

لعكـس الوضـع المـالي الحقيقـي     الماليـة بالمصـرف بتتبـع البيانـات الماليـة والتحقـق منهـا         اإلدارةتلتزم 

 وإدارةالماليـة بجمـع    اإلدارةوالتنظيميـة الصـحيحة. حيـث تقـوم      اإلداريـة التقـارير   إصدارليتم  للمصرف 

المستخدمة لتتبـع المعـامالت الماليـة     واإلجراءاتومراقبة وضبط المعلومات المالية من خالل السياسات 

وبتعليمـات البنـك    والدوليـة  اإلسـالمية لمعـايير المحاسـبية   ، يـتم التقيـد با   . اضف الى ذلـك  األداء وإدارة

  في القوائم المالية بشفافية تامة. تاإلفصاحاالمالية على  اإلدارة، تعتمد المركزي . أخيرًا

  رابعا: تمكين الموظفين

فها ـداهق أقيتحـو نح عيهاـي سـة فـمتالحقدة وديعـرات یمتغو اًـفم ظروياألاه ـذهمصارف لاجه وات

ــــدم لتقة اتيرت وعراــــتسو اطنينــــولمت ااـــتطلعت واــــحاجــــد ازدادت فق،  ليةفاعءة واــــبكف

 زيادةي ــلإافة ــباإلضمصارف اإلسالمية لا بينة ــلمنافســدة احت ادوازدة ــلمولعواجي ــــولولتكنا

داري إلز الجهادرة اقر الختبا يئيسرلك المحا دياتلتحاه ذهر تعتب، و ماتهــقعوتو مليناــلعت ااــحومط

  طوارت.  لتاه ذكبة هوالم جديدةل سائن وعث لبحا يتطلبمما ع اـضوألاه ـذع هـم تكيفلاعلي 

وارد بالمم الهتمااهمها ل وطرق وأشكادة أعذ تأخ دياتلتحاه ذجهة هوالمناسبة لماالستجابة أن ا

صرف لمح ااـنج ي يتوقف عليهـذلاي ـاسألسل العاماها رلمناسبة لها باعتبال العما بيئة هيئةتو ريةلبشا

نح ـماض رـفتاي ـه علـترفكـوم ي تقـلتوا ديثةلحا اريةدإلا ساليبألد اكأح التمكينوم مفه ويبرز هطورتو

ورًا  عــش يولد لديهما ــممــل ، لعماي ــف ليةتقالــالست وااطلــسلم اهــويضتفوة ــلثقا مليناــلعا

 تراحاتقت واعاـدابإ هيئةي ـعل تظهرلتي والكامنة االطاقة  لديهم ويفجر وليةؤلمســل اة لتحمــبالثق

دارة إلاجه وعلي ت كينلتمـرة افكـوم تقو .علية فاءة وه بكفازنجال والعما ميةهو أنح عيتهمفـن دام تزيد

 يولد ــرفلتصــذا اهر أن اـباعتبم ، وعمالهل أفي مجا سينرؤوللمرف لتصا ريةحوة طسللوالثقة ابمنح 

 ولينؤلمســدي ال يخلق ــوفالي ســبالت، و ليةـؤولمســل اتحمءة واــلكفوا ميةباألهوار عــش مديهـل

، ويسعى مصرف الجنوب اإلسالمي على تطبيق مفهوم  للعمو انح إيجابيًا كاوادار تيًاذافعاًأو دا ورًاشع

وتحسين مستوى التمكين الوظيفي من خالل مشاركة الموظفين في الدورات والورش التدريبية لرفع 

االنتاجية وكذلك منحهم الصالحية في حضور االجتماعات كال حسب اختصاصه وإعطائهم حرية التعبير 

 عن افكارهم وأرائهم .
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  خامسا: حقوق اإلنسان 

عة الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة األمم المتحدة، تقع علـى كـل دولـة مسـؤولية     يوفقا للشر

لحريـات األساسـية وحمايتهـا وتعزيزهـا دون أي تمييـز علـى أسـاس الجـنس أو         احترام حقـوق اإلنسـان وا  

المجموعة العرقية أو اللغة أو الـدين أو العمـر أو المعتقـدات السياسـية أو غيـر ذلـك مـن أوضـاع وظـروف          

يجب حماية حقـوق المـوظفين وتـوفير بيئـة عمـل صـالحة        هوألجل تحقيق أهداف المصرف وتنميتخاصة. 

  ذل قصارى جهدهم لتحقيق االهداف اإلستراتيجية للمصرف .لتشجيعهم على ب

  ج

  سادسا : الحوكمة 

نظرا ألهمية الحوكمة المؤسسية يسـعى مصـرف الجنـوب اإلسـالمي بتطبيـق كافـة المعـايير فـي جميـع          

انشطة المصرف ، لما في ذلك مـن اثـر فـي تطبيـق المعـايير الدوليـة إلدارة المصـارف وتحقيـق االهـداف          

وتعزيز الثقة الشاملة فـي البنـك مـن خـالل اطـار حوكمـة المصـارف القائمـة علـى اإلفصـاح            اإلستراتيجية

  والشفافية .

  

  سابعا: مجلس إدارة مصرف الجنوب اإلسالمي 

إن تعزيز المهمة الرقابية لمجلس اإلدارة واستقاللية أعضائه وإشرافه الفعال على المدراء التنفيـذين فـي   

علـى تفعيـل الحوكمـة، وبالتـالي زيـادة جـودة المعلومـات         هلتـي تسـاعد  وات امن أهـم األد  دالمصرف  يع

المحاسبية من خالل التأكد  من سالمة ونزاهة التقارير المالية،  حيث يشكل مجلس اإلدارة الفعـال نقطـة   

قـة عـن مجلـس اإلدارة وعـن     ثبالتعـاون مـع اللجـان المنب    البداية في التطبيق السليم لمبـادئ الحوكمـة ،  

  تنفيذية للمحافظة على مصلحة المساهمين والمقترضين والموظفين وغيرهم .اإلدارة ال

يضـم مجلـس إدارة مصـرف الجنـوب اعضـاء اصـليين واحتيـاطيين مـن ذوي المـؤهالت والخبـرة بالعمـل            

لـدليل الحوكمـة    المصرفي وينبثق عن المجلس لجان مرتبطة بـاالدارة التنفيذيـة وبمجلـس االدارة وفقـاً    

  المركزي العراقي .الصادر عن البنك 
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  الحوكمة اداة لتحقيق التنمية المستدامة  ثامنا:

مــن أهــم نظــم إدارة الشــركات لمــا ترســخه مــن  )Cooperate Governance ( تعــد الحوكمــة

يــا التنفيذيــة العل واإلدارة اإلدارةالرشــيدة وتحديــد المهــام والمســؤوليات لمجلــس  اإلدارةمبــادئ 

والعامليــن بالمصــرف، والعــدل والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح، والرقابــة المنتجــة وإدارة 

، وتنميــة ) Shareholders( ، وتنظيــم حقــوق أصحــاب المصالــحواالفصاحالمخاطــر، والشــفافية 

داء المصــرف بصفــة عامــة، وينتهــي الــذي يــؤدي إلــى تحســين أ األمرالمجتمــع والنهــوض بــه؛ 

ء المصلحــة العامــة، ومصلحــة المصــرف الإلــى تحقيــق المعنــى الحقيقــي لمبــدأ إعــا حتمــ

  .وأصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى أي مصلحــة أخــرى

  

 تاسعا: نظرة عامة على أداء جانب االستدامة 
 ج

  الجوانب االقتصادية  .١

) نظرة عامة على أداء الجانب االقتصادي١ل رقم (الجدو  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  الوصف/ السنة

  ٢٠,٥٨٢,٢١٧,٠٦١ ١٠,٨١٤,٦٨٣,٩٢٥ ٦,٦٠٣,١٦٨,٠٦٢  االيرادات التشغيلية للمصرف

  ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧  ٥٥٦,٠٦٤,٠٥٢  ١٣٤,٢٤٨,٠٧٧  صافي الربح المصرفي

  أداء الجانب االقتصادي المتعلق باالستدامة

نتجات التي تلبي معايير أنواع الم

  األنشطة التجارية المستدامة

  تمويالت اسالمية  تمويالت اسالمية تمويالت اسالمية

المنتجات او الخدمات اإلسمية 

التي تلبي معايير األنشطة 

  التجارية المستدامة

      

النسبة المئوية من إجمالي 

محفظة أنشطة األعمال التجارية 

  من إجمالي المحفظة (%)

٨٣  ٪٨١  ٪٨٢٪  
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 .األنشطة الداخلية مثل االستخدام الفعال للطاقة ( مثل الكهرباء والمياه )  .٢

يتم تقديم مساعدات على شكل رعاية ضمن المسوؤلية االجتماعية والتي تشمل قطاعات  .٣

(المؤسسات الخيرية/ قطاع التعليم/االغاثة الطارئة كمساعدة النازحين /الخدمات العالجية داخل 

 ) وقد بلغ مخصص المسوؤلية االجتماعية كالتالي: العراق وخارجه

 ٨٥,٨٧١,٢٦٨بلغت المسوؤلية االجتماعية ( ٢٠١٩( 

 ١٢٩,٧٧٤,٤٣٨بلغت المسوؤلية االجتماعية ( ٢٠٢٠( 

 ٩٥٦,٥٤٣,٩٥٥بلغت المسوؤلية االجتماعية ( ٢٠٢١( 
 

رات شارك مصرف الجنوب االسالمي بتمكين المجتمع من خالل تحويل الشركات عن طريق مباد .٤

 البنك المركزي العراقي للمساعدة في أنشطة التوجيه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 جج

 : والرسالة وفقا لقيمة استدامة المصرف ةالرؤي .٥

في نوعية ي ان يكون المصرف األكثر تقدما من رؤية ورسالة وقيم مصرف الجنوب االسالم انطالقًا

لمعامالت المصرفية ، ورسالته في االلتزام بترسيخ قيم الخدمات الرقمية التي توفر أفضل الخدمات في ا

 خدمة  ، ريعـة اإلسالميـة السمحاءوفـق احكـام ومبـادئ الشمع الجميع المنهج اإلسالمي بالتعامل 

مصالـح ذوي العالقـة من مساهميـن علـى تحقيق التوازن بين  لمصلحـة المجتمـع العراقي وحرصًا

ننمو " وسعينا الى الوصول لكل ماهو جديد في مجال  ورؤيتنا " معًا   ومستثمريـن وزبائـن وموظفين.

الصناعة المصرفية والتكنولوجية والرقمية وايصال المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة الى مختلف 

معايير حوكمة  المناطق الجغرافية وشرائح المجتمع  ، يلتزم مصرف الجنوب االسالمي بتبني افضل

بالغ االهمية لتحقيق  امرًا على ذلك يقر مجلس االدارة بأن الحوكمة المؤسسية تعتبر سًاالمصارف وتأسي

الخطة االستراتيجية الخاصة بالمصرف بما يحقق لمساهميه واصحاب المصالح االخرين قدر عالي من 

  .الشفافية تمكنهم من تقييم وضع المصرف المالي واالداري 

لفاكس وعنوان البريد اإللكتروني وصفحة المصرف ، إضافة االسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم ا 

 الى مكتب الفرع او مكتب تمثيل المصرف .

  االسم : مصرف الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل .

  ، الواثق ، الكرادة ، بغداد، العراق .٦٠٩، حي ١٤، شارع ٧٣العنوان: مبنى

  ٠٠٩٦٤٧٧٠٠٠٠٠٣٨٨رقم الهاتف : 

  info@jib.iqالبريد اإللكتروني:
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عدد العاملين في المصرف موزعين على االدارة العامة والفروع :      

  

 

 المؤهالت العلمية لكوادر المصرف :     

 

 العدد الوظيفة ت

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ١ ١ ١ مدير مفوض ١

 ٢ ١ ١ معاون مدير مفوض ٢

 ١٧ ١٧ ١٣ مدراء الدوائر واالقسام ٣

 ٨ ٨ ٧ مدير فرع ٤

 ٢٠ ١٢ ١٦ معاون مدير ٥

 ١٦٠ ١١٥ ١٤٠ موظفين ٦

رس وخدماتح ٧  ٠ ٦٨ ٥٢ 

 ٢٠٨ ٢٢٢ ٢٣٠ المجموع ٨

  العدد  الشهادة العلمية  ت

٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  

  ١  ١  ١  دكتوراه  ١

  ٢  ١  ١  محاسب قانوني  ٢

  ٨  ٤  ٣  ماجستير  ٣

  ١٥٣  ١٦١  ١٨٤  بكالوريوس  ٤

  ١٥  ٥٥  ٤١  دبلوم  ٥

  ٣١  ٠  ٠  اعدادية ومتوسطة  ٦

  ٢٠٨  ٢٢٢  ٢٣٠  جموعالم  ٧
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العضوية في الجمعيات اإلقليمية / الوطنية / المحلية:  حيث أن مصرف الجنوب االسـالمي عضـوا    

  في :

 الشركة العراقية لضمان الودائع -

 اتحاد المصارف العربية -

  االيوفي  -
 

 .بيان أعضاء مجلس اإلدارة : حيث يحتوي على بيانات أعضاء مجلس اإلدارة  -٦

  دارة االصليين واالحتياطيين وعدد االسهم التي يمتلكونها :اعضاء مجلس اال 

 المنصب عدد االسهم االسماء ت

 رئيس مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  ا.د.محمود محمد محمود داغر ١

 نائب رئيس مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  زهير عبد الكريم جبار ٢

دارةمدير مفوض وعضو مجلس اال ١,٠٠٠,٠٠٠  عدي سعدي ابراهيم خليل ٣  

 عضو مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  د. ابتهال كاصد الزيدي ٤

 عضو مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  د. علي عبد االله عبد الجبار ٥

 عضو مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  ثائر محي الدين ٦

 عضو مجلس االدارة ١,٠٠٠,٠٠٠  د. رجاء عزيز بندر خليل ٧

 عضو احتياط ١٠٠,٠٠٠  قيس زكي يونس عبد اهللا ٨

 عضو احتياط ١,٠٠٠,٠٠٠  ا.د. ثريا عبد الرحيم علي كاظم ٩

 عضو احتياط ١,٠٠٠,٠٠٠  د. رحيم حسوني زيارة ١٠

 عضو احتياط ١,٠٠٠,٠٠٠  د. عبد الرحمن مصطفى ١١

 عضو احتياط ٥,٠٠٠,٠٠٠  علي عباس حسن ١٢

 عضو احتياط ٥,٠٠٠,٠٠٠  قاسم عباس حسن ١٣

  

مقارنـة   ي ادناة وصف لالداء من خالل مقارنة الخر ثـالث سـنوات (  يتضمن ف والذي:  االقتصادي األداء -٧

 .)األداء المستهدف ، المحفظة ، هدف التمويل أو االستثمار ، اإليرادات ، واألرباح والخسائر 
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) مقارنة الهدف واألداء ، او المحفظة ، او التمويل المستهدف ، او االستثمار ٢الجدول رقم (        

رباح والخسائرواإليرادات واأل  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  الوصف/ السنة

 ٦٣١,٧٩٦,٣٠٨,٥٤٧  ٣٩٦,٦٩٤,٣٠٣,٠٣٧  إجمالي األصول 

 ١٥٢,٠٣٢,٣٣٧,٦٤١ ١٠٧,٣٣١,٦٣٨,٢٠٢  األصول المنتجة 

  ١٥٨,٨٨١,٤٠٧,٢٧٣  ١١٨,٦٤٩,١١٦,٨٤٧  التمويالت االسالمية

  ٢٠,٥٨٢,٢١٧,٠٦١  ١٠,٨١٤,٦٨٣,٩٢٥  اإليرادات التشغيلية 

  ١٤,٦٨٠,٦١٦,٣٣٦ ٩,٠٧٣,٨٢٦,٨٧٧  ية التكلفة التشغيل

  ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧ ٥٥٦,٠٦٤,٠٥٢  صافي الربح  

  األداء بالمؤشرات (%) نسبة مئوية

  %١٢  %١٢الحد األدنى لنسبة كفاية رأس 

 اجمالي االصول المنتجة وغير

  المنتجة

٥  %١٠%  

  %٥  %١١  إجمالي األصول المنتجة

  ٦,٨٤٩,٠٦٩,٦٣٢  ١١,٣١٧,٤٧٨,٦٤٥  إجمالي القروض المتعثرة

  ٣,٥٥٢,٩٧٤,٥٧٩  ٩,٥٧٣,٧٨٢,٤٦٣  صافي القروض المتعثرة

  ٪٠.٩٣  ٪٠.١٦  العائد على األصول

  ٪٢.٣٠  ٪٠.٢٦  العائد على حقوق الملكية

  ٪٧١.٣٣  ٪٨٣.٩٠  نسبة الكفاءة

  ٪٩٣  ٪١٣٥ التمويالت االسالميةنسبة 
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 األداء االجتماعي : .٨
 

  وعدد الشكاوي العامة التي تم تلقيها والتصرف بناء عليها آليات الشكاوي العامة. 

     

٢٠٢١) عدد الشكاوي التي تم تلقيها خالل سنة ٣جدول(                             

 

*المتبقي قيد المعالجة                                                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة الشكاوي الى  عدد الشكاوي نوع الشكاوي

عدد الشكاوي 

 الكلي

نسبة معالجة  معالجة الشكاوي

الشكاوي الى عدد 

 الشكاوي الكلي

بطاقات ال  ٠.٤ ٩ ٠.٥ ١١ 

 ٠.٣ ٨ ٠.٤ ٩ خدمات مصرفية 

 ٠.١ ٣ ٠.٢ ٤ خدمات إلكترونية

    ٢٤ المجموع
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ـام حوكمــة الشــركات والكيانـ )١المادة (  ـات القانونيــة المدرجــة  نظـ

مــن أهــم نظــم إدارة الشــركات لمــا ترســخه  )Cooperate Governance ( تعــد الحوكمــة

التنفيذيــة  واإلدارة اإلدارةالرشــيدة وتحديــد المهــام والمســؤوليات لمجلــس  اإلدارةمــن مبــادئ 

والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح، والرقابــة المنتجــة العليــا والعامليــن بالمصــرف، والعــدل 

، ) Shareholders( ، وتنظيــم حقــوق أصحــاب المصالــحواالفصاحوإدارة المخاطــر، والشــفافية 

الــذي يــؤدي إلــى تحســين أداء المصــرف بصفــة عامــة،  األمر؛  وتنميــة المجتمــع والنهــوض بــه

ء المصلحــة العامــة، ومصلحــة الإلــى تحقيــق المعنــى الحقيقــي لمبــدأ إعــا حتمــ وينتهــي

  :رساء المبادئ األتيةأ .المصــرف وأصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى أي مصلحــة أخــرى

 ):The Principle of Transparency( مبـدأ الشـفافية ١.١

قيــم الرقابــة الذاتيــة  ءإعال .والمصارحــة، وتحـري الصــدق النيـةذلـك المبـدأ القائـم علـى حسـن 

فــي أداء المهــام والوظائـف الموكلـة إلـى كل  واألمانةوالنزاهــة، وتوخــي الحــرص والرعايــة الفائقــة 

لعليـا إلـى التنفيذيـة ا واإلدارة اإلدارةفـي رئيـس وأعضـاء مجلـس  متمثًالمسـؤول وعامـل بالمصـرف 

، ويعمــل علــى تجنــب تضــارب العالقة بالمصـرفف ذات ألطراجميـع العامليـن وغيرهـم مـن ا

 .النزيــه فــي الســوق االستثمارالمصالــح والحــد منهــا وتحقيــق النفــع العــام فــي ظــل مفهــوم 

 The Principle Of Taking Responsibility andمبــــدأ تحمــــل المســــؤولية واإلقــرار بهــا ( ١.٢

Acknowledging It:( 

ويهــدف إلــى تحديــد الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات فــي المصــرف، ووضــع آليــة رقابــة 

مناســبة تعمــل علــى محاســبة كل مســؤول عــن عملــه وتقييـم أداءه، وتقييـم أداء المصـرف بشـكل 

 وبيـانكمــا يهــدف إلــى إقــرار المســؤول بمســؤوليته  الدوليــة، مارساتالموفقا ألفضل عـام 

والمحافظــة  وازدهارهللمصـرف ودورهـا تجـاه المجتمـع والعمــل علــى تنميتــه  االجتماعيةالمسـؤولية 

  البيئــة.علــى 
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 ):The Principle of Justice And Equalityمبــدأ العدالــة والمســاواة (١.٣

أصحــاب المصالــح وعلــى رأســهم المسـاهمين متسـاويين فـي الحقـوق، ويحظـر التمييـز بينهـم 

ً  علــى ملكيــة الســهم أو  علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو الديـن ولهـم كافـة الحقـوق المترتبـة

   .بســواء صفتهــم بالمصــرف ســواء

 بمبادئها موااللتزانطاق تطبيق الحوكمة 

  )Scope of applicable( ) نطاق التطبيق٢المادة (

تسري مبادئ وأحكام هذا النظام على جميع المصارف العاملة في العراق منذ تاريخ صدوره وتستثنى 

فروع المصارف األجنبية من جميع المواد الخاصة بمجلس اإلدارة واللجان، ويفصح المصرف في التقرير 

 .امه بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظامالسنوي عن مدى التز

  ) االلتزام بمبادئ الحوكمة٣المادة (

 وااللتزامبمراجعـة وتحديـث تطبيقـات الحوكمـة بصورة مسـتمرة ومنتظمـة،  اإلدارةيقـوم مجلـس 

 بتطبيـق أفضـل مبـادئ الحوكمة.

 تقرير الحوكمة ) ٤المادة (

  الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس

ب أن يكــون عضــو المجلــس مؤهــال، ويتمتــع بقــدر كاف مــن المعرفـة باألمور اإلدارية يجــ

 يأتي:والخبـرة المناسـبة لتأديـة مهامـه بصـورة فعالــة، ويشــترط فــي عضــو المجلــس مــا 

 ٤المصارف رقم ن عاما، وأن يكــون متمتعــا باألهلية الكاملــة (قانون يأال يقل عمــره عــن ثالث .١

 .)١٥ص ٧المادة  ٢٠٠٤لسنة 

أال يكون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو  .٢

 األمانة.
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مـن تاريـخ انتخابـه لعـدد ثالثين يوما  اللأن يكــون مســاهًما، ومالــًكا عنــد انتخابــه أو خـ .٣

سهم وفقا لقانون  ٢٠٠٠لنظـام األساسي على ان ال يقل عن مـن أسـهم المصـرف يحـدده ا

 الشركات.

ان يكون ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي المؤهالت والشهادات الجامعية األولية والخبرة  .٤

 بالعمل المصرفي.

ان ال يكون عضوا في مجلس إدارة اي مصرف اخر داخل العراق أو مديرا مفوضا له او مديرا  .٥

 فا فيه، ما لم يكن المصرف االخير تابعا لذلك المصرف.إقليميا او موظ

 يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدارة من غير المقيمين ومن غير العراقيين. .٦
  

  ) تشكيل المجلس ٥المادة (

تتجاوز أربع سنوات  في اجتماع الهيئة العامة وذلك لمدة اال إلدارةيتم انتخاب أعضاء مجلس ا .١

أقصى.                                                                                   جوز أعادة انتخاب العضو لدورة ثانية كحد ويالمصرف بعد أخذ موافقة هذا 

 الهيئة العامة يتم انتخابهم في اجتماع ألقلأعضاء على ا )٧(المجلس يجب أن يكون عدد أعضاء  .٢

أعضاء أو  )٤( عن المستقلينيقل عدد األعضاء التراكمي، على ان أال التصويت  طبقا لمنظومة

من المساهمين حيث يجوز أن يكون هذا العضو من  ألقليةثلث أعضاء المجلس، مع عضو يمثل ا

  .                                                                               المستقلين األعضاءضمن 

  ا ونائبا للرئيس.ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس .٣

  يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابة او تعذر رئاسته اجتماع المجلس. .٤

 يفضل أن يكون أحد أعضاء المجلس من العنصر النسوي كحد أدنى. .٥
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  الهيكل التنظيمي

  

  مجلس إدارة المصرف

  ادناه :ائهم في من السادة والسيدات المدرجة اسم ٢٠٢١-١٢- ٣١يتألف مجلس ادارة المصرف لغاية 

  األعضاء األصليين :

 االسم صفة العضوية صفة  التحصيل الدراسي

  د. محمود محمد داغرأ.  رئيس مجلس اإلدارة مستقل  شهادة الدكتواره في االقتصاد

محاسب قانوني ومراقب حسابات 

  صنف اول

 زهير عبد الكريم جبار نائب رئيس مجلس االدارة مستقل

  عدي إبراهيم سعدي  عضو مجلس إدارة  تنفيذي/غير مستقل  مالماجستير في إدارة االع

  د. علي عبد االله  عضو مجلس إدارة  مستقل  فيزياءشهادة دكتوراه علوم 

  ثائر محي الدين عزت  عضو مجلس ادارة  مستقل  شهادة ماجستير في االقتصاد

  د. ابتهال كاصد  عضو مجلس ادارة  مستقل  دكتوراه تربية

  د. رجاء عزيز بندر  عضو مجلس ادارة  لمستق  دكتوراه اقتصاد
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  االحتياط األعضاء

  )Board Roles( ية للمجلس) الوظائف والمهام الرئيس٦المادة (
  

مهــام المجلــس، وحقــوق وواجبــات الرئيــس واألعضــاء ومســؤولياتهم، وفقــا تم تحديد 

نشــره علــى الموقــع  العراقي، وتــمألحــكام القانــون ودليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي 

  اإللكترونــي للمصــرف.

  )Board Responsibilities( ) مسؤوليات المجلس٧المادة (

يمثــل المجلــس كافــة المســاهمين، وعليــه بــذل العنايــة الالزمة فــي إدارة المصــرف بطريقــة 

فعالــة ومنتجــة بمــا يحقــق مصلحــة المصــرف والشــركاء والمســاهمين، وأصحــاب المصالــح، 

ر فــي الدولــة، وتنميــة المجتمــع طبقــا للنظــام األساسـي ويحقــق النفــع العــام وتنميــة االســتثما

  .للمصــرف

 االسم صفة العضوية صفة  التحصيل الدراسي

 ثريا عبد الرحيم علي د.  عضو مجلس ادارة مستقل  دكتواره اقتصاد

 د. قيس زكي يونس  عضو مجلس ادارة مستقل  دبلوم عال في العلوم المالية

  د. رحيم حسوني زيارة  و مجلس إدارةعض  مستقل  شهادة الدكتواره في االقتصاد

  بدالرحمن مصطفى د. ع  عضو مجلس إدارة  مستقل  دكتواره في إدارة المصارف

  علي عباس حسن  عضو مجلس ادارة  مستقل  شهادة بكالوريوس إدارة تجارية

  قاسم عباس حسن  عضو مجلس ادارة  مستقل  شهادة بكالوريوس إحصاء
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   (Chairman Duties)  ) واجبات الرئيس٨المادة (

الرئيــس هــو رئيــس مجلــس اإلدارة للمصــرف ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء، وهــو 

ة فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى تحقيــق مصلحــة بطريقــ المصرفالمســؤول األول عــن حســن إدارة 

» ميثــاق المجلــس«والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح، ويجــب أن يتضمن  المصرف

 تي:مهــام ومســؤوليات الرئيــس والمتضمــن مــا يأ

ف، وبين المصرف والمساهمين التنفيذية للمصر واإلدارةبناءة بين المجلس، من جهة،  عالقة إقامة  .١

 .وبقية أصحاب المصالح، من جهة أخرى

التشجيع على ابداء الرأي حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام، وتلك التي يوجد حولها تباين في  .٢

 .وجهات النظر بين األعضاء، مع التشجيع على المناقشة والتصويت في تلك القضايا

 .االجتماعاتضر على محا األعضاءالتأكد من توقيع  .٣

تحديد وتلبية احتياجات أعضاء المجلس، فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر، وإن يتيح  .٤

 .للعضو الجديد حضور "منهاج توجيه" للتعرف على أنشطة المصرف

 )١٥عن ( لال تقتوجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل مدة كافية  .٥

 .خمسة عشر يومًا، لكي يصار إلى تسمية من يمثله

 .المركزي عن أية معلومات جوهرية إعالم البنكالتأكد من  .٦

  

  التزامات أعضاء المجلس )٩ ( المادة

  :يلتزم أعضاء المجلس بما يلي

 .في حضور اجتماعات المجلس ولجانهاإللتزام   .١

  .لمصالحاإعالء مصلحة المصرف والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب  .٢

 .وسياستهإبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للمصرف  .٣

 .أهدافهمراقبة أداء المصرف في تحقيق  .٤

 ة.الخاصة بالحوكم واالجراءاتاإلشراف على تطوير القواعد  .٥

 .ومنتجةإدارة المصرف بطريقة فعالة  .٦

 .للمصرف العامة الجمعيات في الفعالة المشاركة .٧
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 أو الرئيــس مــن مســبق كتابــي إذن دون معلومــات أو بيانــات أو حــاتتصري بأيــة اإلدالء عــدم .٨

 .المصــرف باسم الرســمي المتحــدث هــو المفوض المدير ان علمــا ذلــك، فــي يفوضــه مــن
 ج

 لالجتماع ةالدعو (١٠)  المادة

األساســي للشــركة، وعلــى  علية النظــاميجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه، ووفقا لما ينص 

الرئيــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، 

وتوجــه الدعــوى لــكل عضــوة مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد النعقــاده 

 ل.ي عضــو طلــب إضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــابأســبوع علــى األقــل، ويجــوز أل

  

 )Board Meetings( اجتماعات المجلس (١١)  المادة

  . خالل السنة  جلسة  )  ١٢( عقد المجلس 

 )Board Decisions( المجلس قرارات   (١٢) المادة  

ليــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممث

 .الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع

 السر نأمي (١٣)  المادة

  .)الســر (أميــناعتمــد مجلــس اإلدارة قرار بتعيين السيد/ ضياء أمين سر لمجلــس اإلدارة 

 وواجبات أمين السر ممها  (١٤) المادة

ة الرئيــس وكافــة أعضــاء المجلــس فيمــا يقومــون بــه مــن مهــام، يقــوم أميــن الســر بمعاونــ

 :ويلتــزم بتســيير كافــة أعمــال المجلــس ومنهــا

 .المجلستحرير محاضر اجتماعات  .١

 .قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض .٢

 .المجلسقيد االجتماعات التي يعقدها  .٣
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 .وقراراتهحفظ محاضر اجتماعات المجلس  .٤

 .المجلسإرسال الدعوة ألعضاء  .٥

 .المجلسالتنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء  .٦

 .وثائــق ومســتندات المصــرف، وكذلــك المعلومــات والبيانــات الخاصــة بهــا .٧

أعضــاء المجلــس بعــدم الجمــع بيــن المناصــب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا  حفــظ إقــرار .٨

 .النظامون وأحــكام هذا للقانــ

 )Board Committees( المجلس نلجا (١٥)  المادة

شــكل مجلــس اإلدارة سـبع لجــان متخصصة أربعة منها منبثقة من مجلس اإلدارة وثالثة مرتبطة 

 به،تقاريرهــا من خالل اللجان المرتبطة  وترفــععلــى القيــام بواجباتــه  التنفيذية، تعينــهباإلدارة 

 :وتقــوم بالمهــام نيابــة عنه لدعــم ممارســات اإلدارة الفعالــة وهــذه اللجــان هـــي

 

  المهام والمسؤوليات  اللجان المرتبطة بمجلس اإلدارة

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكونوا من األعضاء  لجنة التدقيق (المراجعة) .١

ن او خبراء في المجال المالي او التدقيق بموافقة البنك يشاريتاالس المستقلين من مجلس اإلدارة او

المركزي ويجب ان يكون رئيس اللجنة عضوا مستقال من أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز لة عضوية 

لجنة اخرى من اللجان المنبثقة عن المجلس وتتكون لجنة التدقيق في مصرف الجنوب اإلسالمي من 

: 

 لكريم جبار           رئيسًا للجنةالسيد زهير عبد ا     - أ

 عضو    د. رجاء عزيز بندر                               - ب

 السيد ثائر محي الدين عزت                  عضو      -  ت

  السيد ضياء شغاتي كاظم                  مقرر اللجنة     - ث
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  المهام والمسؤوليات

 بعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره.نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي ومتا 

  القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف.مناقشة 

 .التأكد من كفاية وكفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف 

 التأكد من االمتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل األموال في جميع أنشطة وعمليات المصرف. 

  مجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واستحداث أو الغاء التشكيالت الى التوصية

 التنظيمية او دمجها وتحديد مهمات واختصاصات هذه التشكيالت وتعديلها.

 التنفيذية  إلدارةمراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها فضال على مراجعة تقارير ا

 لموارد البشرية.حول وضع ا

  مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيين والترقية واالستقالة وانهاء الخدمة لجميع موظفي

 المصرف بما فيهم اإلدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

 ة.إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة بعد انتهاء كل ربع مالي تقدمه إلى مجلس اإلدار 

 .التدقيق والموافقة على االجراءات المحسابية وعلى خطة التدقيق السنوية وعلى ضوابط المحاسبة 
  

) بحضور كامل االعضاء وتناولت عدة محاور منها متابعة القضايا  ٤  اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة (  - 

  المحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف 
 

ر وتتشكل اللجنة من ثالث أعضاء على االقل من األعضاء غير التنفيذين على أن ة المخاطلجنة إدار .٢

يكون رئيس اللجنة عضو مستقل، ويجب أن يمتلك أعضاء اللجنة خبرة في إدارة المخاطر 

 والممارسات والقضايا المرتبطة بها وتتكون لجنة إدارة المخاطر في مصرف الجنوب اإلسالمي من :
 ج

 عبد الرحيم علي           رئيسا للجنة  د. ثريا    - أ

 د. علي عبد االلة عبد الجبار         عضو    - ب

 عضو    السيد قيس زكي يونس              -  ت

 مقرر اللجنة     االنسة ريتا جورج                  - ث
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  المهام والمسؤوليات

 لمجلس.مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قبل ا 

مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة لغرض المصادقة فضال عن 

 االشراف على تطبيق السياسة االئتمانية المقترحة من قبلهم.

مراقبة "المخاطر االئتمانية" التي يتحملها المصرف، سواء ما يتعلق "بالمدخل المعياري" او "مدخل 

ف الداخلي" والمخاطرة التشغلية" و"مخاطرة السوق" و"المراجعة االشرافية" و"انضباط المستند للتصني

 السوق" الواردة في المقرارات التي اصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

 تحديد السقوف االئتمانية التي تتجاوز صالحية المدير المفوض أو المدير االقليمي.

 ) شامال ذلك معايير السيولة.(IIIطر السيولة بموجب مقررات بازل مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخا

 التوصية بالتخلي عن األنشطة التي تسبب المخاطر للمصرف والتي ليس لديه القدرة على مواجهتها.

 التأكد من التزام المصرف باألنظمة والتعليمات والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر.

ة المخاطر المقترحة من قبل اإلدارة العليا للمصرف وتقديم التوصيات المراجعة الدورية لسياسة إدار

  بشأنها على مجلس اإلدارة إلقرارها والمصادقة عليها.

تقنية  االستثمار، االئتمان،تقوم بتلقي التقارير الدورية من اللجان المنبثقة من اإلدارة التنفيذية (•   

 المعلومات واالتصاالت).

دورية  كما تم مناقشة التقارير الدورية  المنبثقة عن   ) اجتماعات٦: عقدت اللجنة (اجتماعات اللجنة  -

 اللجان  االدارة التنفيذية .

والمكافئات وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكونوا من األعضاء لجنة الترشيح 

ون هذة اللجنة في مصرف الجنوب المستقلين أو غير التنفيذين ويكون رئيس اللجنة عضوا مستقال وتتك

 اإلسالمي من:

 د. عبد الرحمن مصطفى طه        رئيسا للجنة أ.   - أ

 د. ابتهال كاصد ياسر                      عضو    - ب

 السيد قاسم عباس حسن                 عضو    -  ت

 السيدة منار مصطفى عيدان           مقرر اللجنة   - ث



 
 

 

 

 

 
 

٨٤ 
 

 

 المهام والمسؤوليات

المؤهلين لإلنضمام الى عضوية مجلس اإلدارة او اإلدارة العليا في المصرف  تحديد األشخاص 

عدا تحديد األشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق (الشرعي) والرقابة الداخلية  الذي يكون 

 بالتنسيق مع لجنة التدقيق.

 طبيقها.إعداد سياسة المكافآت ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها واالشراف على ت  

 الئحة عمل اللجنة سنويا واقتراح أي تعديالت إن وجدت.مراجعة   

 يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعها وتوصياتها على مجلس اإلدارة .  

 تتعهد اللجنة بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إلى مجلس اإلدارة.  

 دورية  .  ) اجتماعات  ٥ اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة (  

لجنــة مســتقلة منبثقــة عــن مجلــس إدارة المصــرف. ومهمــة الحوكمة المؤسسية هي لجنة  .٣

تمثيــل الرســمي للتواصــل  بيــن مجلــس اإلدارة وإدارة المصــرف فــي الهــذه اللجنــة 

ـة عــن المجلــس القضايــا واألمــور الخاصــة بالحوكمــة، حيــث تتولــى اللجنــة باألصالـ

وتوجيهــات وممارســات حوكمــة  لمبادئجبــة امســؤولية اإلشــراف العــام والمالحظــة الو

فــي  المبادئكمــا تتولــى مهمــة اإلشــراف ومتابعــة تطبيــق هــذه  الشــركات فــي المصرف.

طــار العــام للحوكمــة جميــع أعمــال وأنشــطة المصــرف بمــا فــي ذلــك مراجعــة اإل

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غالبيتهم من األعضاء  وامتثــال المصــرف رقابيــا لمبادئه

 المستقلين ومن غير التنفيذين وعلى أن تضم اللجنة رئيس المجلس  :

 رئيسا للجنة                 داغر د. محمود محمد محمودأ.  - أ

 عضوا                         د. رحيم حسوني زيارة            - ب

 عضو ا                د. علي نادر محمد                          -  ت

 عضوا / مقرر اللجنة               االنسة ريتا جورج                    - ث
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  المهام والمسؤوليات

  على إعداد دليل اللجنة مراقبة تطبيق " دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف " واالشراف  هتتولى هذ

الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف وفقا لحجم عمليات المصرف وتعدد وتنوع أنشطته وتحديثه 

 ومراقبة تطبيقه .

  .إشراف وإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف 

  ه.التأكيد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة الشركات والممارسات السليمة ل 

  ) اجتماعات   ٦اللجنة : عقدت اللجنة (اجتماعات  - 

  

   )Committees Work( اللجان لعم (١٦)  المادة

  اللجان المرتبطة باإلدارة التنفيذية:

 التنفيذية  وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على األقل او كلما دعت الحاجة جنة االئتمانيةالل -١

 وتتكون من :

 االئتمان                      رئيسًا                                                  مدير دائرة - السيدة هديل طه نجم   

 مدير رقابة االئتمان                     عضوا  –السيدة أية حسين علي  

 المدير المالي                     عضوا  –السيد نسيم محمد خير الحجار  
  

 مرة واحدة في الشهر على األقل او كلما دعت الحاجة وتتكون من: وتجتمع اللجنة االستثمار لجنة -٢

 المدير المالي                 رئيسا للجنة –السيد  نسيم محمد خير الحجار  

 مدير ادارة الفروع                        عضوا  –السيد سامر عماد منصور  

 عضوًا              م . مدير االستثمار                  –السيد فراس فاضل  
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وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على األقل او  تقنية المعلومات واالتصاالتالتوجيهية ل جنةللا -٣

 : كلما دعت الحاجة وتتكون من

 رئيسا للجنة       المدير المفوض –السيد عدي سعدي ابراهيم   - أ

 مقررا              مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات       –السيد بدر جابر مرداس   - ب

 معاون المدير المفوض لشؤون العمليات             عضوا  –السيد بسام البيطار  -  ت

 عضوا             مديرة المخاطر                –االنسة ريتا جورج   - ث

 مديرة التدقيق الداخلي                                        عضو مراقب -االنسة رفاه ثامر  -  ج

 مجلس اإلدارة      عضو مراقب من  -  ح
  

 )Disclosure( اإلفصاح (١٧) المادة

ملتــزم بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا التقاريــر الماليــة، وعــدد  مصرف الجنوب اإلسالمي

األســهم التــي يمتلكهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، وكبــار 

وكذلــك اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه  المســاهمين،

 .وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة

 التنفيذيةوقــد حــدد المصــرف سياســة التعامــل مــع الشــائعات عــن طريــق فحصهــا مــن اإلدارة 

لمصلحــة المصــرف وحمايــة  ًاــس اإلدارة لتحديــد كيفيــة التعامــل معهــا طبقـوالتســويق ومجل

   .المســاهمين حقــوق

يقــوم المصــرف باإلفصــاح لسوق األوراق المالية (هيئة األوراق المالية) باإلضافــة إلــى البنك 

ثــر علــى أداءه ويتخــذ المصــرف مــن المركــزي العراقي بشــأن المســائل والتطــورات التــي قــد تؤ

ســواء مــع الجهــات الرقابيــة  االتصالمبدئــي الشــفافية واإلفصــاح الكامــل كحجــر األســاس عنــد 

  .المصالــح أو أيــة جهــات أخــرى مــن أصحــاب



 
 

 

 

 

 
 

٨٧ 
 

 

 )Everyone's right( الجميع قح (١٨)  المادة

ي تنميــة المجتمــع والنهــوض بــه، والمحافظــة علــى البيئــة مــن المصــرف يقــوم بــدوره فــ

خــالل المشــاركة الفعالــة والجــادة بمنظومــة المســؤولية االجتماعيــة للمصــرف والسياســات 

  .الصحيــة

 

 )social responsibility( للمصرف االجتماعيةالمسؤولية 

ة تؤمــن بمبــدأ المســؤولية االجتماعيــة تجــاه المجتمــع وطنيــة مســؤول كمنشاةالمصــرف 

الــذي يعمــل ضمنــه ويلتــزم المصــرف بتعزيــز قيــم التنميــة بشــكل دائــم وحمايــة وحفــظ 

الحيــاة اإلنســانية والصحــة والمــوارد الطبيعيــة والبيئــة، كمــا يحــرص علــى إضافــة قيمــة إلــى 

ســواء عــن  االلتزامالمجتمــع الــذي يعمــل فيــه ويتضمــن ذلــك وعــي المصــرف التــام بأهميــة 

التابعــة للمصــرف  االجتماعيةطريــق المســاهمات الماليــة وغيــر الماليــة، وتقــوم المسؤولية 

ــي بعــض المبالــغ لتســوية ديــون بالصــرف فــي أبــواب المســتحقين باإلضافــة إلــى المســاهمة ف

المعســرين أو المتوفيــن وللمصــرف مســاهمات أخــرى عديــدة تشــمل مجموعــة واســعة مــن 

المســتفيدين فــي قطاعــات التربيــة والرعايــة الصحيــة واألنشــطة الثقافيــة باإلضافــة إلــى ذوي 

ات الخيريــة، وقــد قــدم المصــرف العديــد مــن المساهمات في ، الجمعيــاالجتماعية االحتياجات

   .رعايــة العديــد مــن المؤتمــرات والمعــارض خــالل الســنوات الماضيــة
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  )Sustainabilityاالستدامة   (

 هلياتوو ضمن واجباته و مسؤ التي تسعى المجتمعات الى تحقيقها األهدافتعتبر التنمية الشاملة من 

وتأتي العديد من  بها  المساهمة، و الشاملة  التنميةالجتماعية يسعى مصرف الجنوب الى تعزيز ا

 زاما". و هي تعكس الت الشاملة التنمية أهدافن دور المصرف في تحقيق األهداف االستراتيجية لتعبر ع

المتحدة  األمم أقرتهاتي العالمية ال األجندةان العراق قد وقع على خصوصا" و  االجتماعية امسؤوليتن من

يتعلق بتحقيق الشمول المالي لكافة قطاعات المجتمع ،  األمرو . لتحقيق التنمية الشاملة ٢٠٢١في عام 

 . وتوفير الخدمات المصرفية المتطورة و جعلها بمتناول فئات المجتمع كافة
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٩٠ 
 

 

٢٠٢١تقرير لجنة التدقيق لعام   

مساهمي مصرف الجنوب االسالمي المحترمين...حضرات السيدات والسادة   

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

قامت لجنة التدقيق   ٢٠٠٤) لسنة ٩٤) من قانون المصارف رقم (٢٤ستنادًا ألحكام المادة (إ 

بأعمالها أستنادًا لدليل الحوكمة المؤسسية بفحص ومراجعة البيانات المالية للمصرف للفترة من 

والبرامج الرقابية  اإلجراءاتحيث أعتمدت في أعمالها كافة  ٣١/١٢/٢٠٢١لغاية و ١/١/٢٠٢١

والسياسات والمعايير الرقابية المعتمدة من قبل مجلس االدارة على أنشطة المصرف أضافة الى ميثاق 

دائرة الرقابة والتدقيق وتقرير مجلس األدارة السنوي وتبين أنه معد وفقًا لمتطلبات وأحكام قانون 

وقانون مكافحة  ٢٠١٥) لسنة ٤٣وقانون المصارف األسالمية رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٤لمصارف رقم (ا

وتعليمات البنك المركزي العراقي والمعايير  ٢٠١٥) لسنة ٣٩غسل األموال وتمويل األرهاب رقم (

  يلي: (أيوفي) وتبين ما واإلسالميةالدولية 

ضمنه من بيانات وأيضاحات ومعلومات محاسبية أن البيانات المالية وتقرير مجلس األدارة ومات .١

وأعدت  ٢٠٢١/ كانون االول /٣١ومالية مطابق لواقع عمل المصرف للسنة المالية المنتهية كما في 

 وفق المعايير المحاسبية الدولية.
 

الموافقة على الخطة األستراتيجية وخطط التطوير وأعادة الهيكلة لدائرة الرقابة والتدقيق  .٢

 شرعي والتي تضمنت :الداخلي ال

 في أعداد الخطة. استخدمتاألسس والمرجعيات التي   - أ

دراسة وتقييم الوضع الحالي لدائرة الرقابة والتدقيق الداخلي الشرعي والتي على أساسها   - ب

 سوف يتم أعادة الهيكلية للدائرة وتطوير عملها بما يخدم الرقابة األفضل.

التدقيق الداخلي الشرعي من خالل تحليل نقاط تم وضع أهداف أستراتيجية لدائرة الرقابة و  -  ت

القوة والضعف والتهديدات والفرص ومنها نستطيع تحقيق االهداف والتغلب على نقاط 

 الضعف والتهديدات المحتملة.
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 تحقيق في تساعدنا التي الرقابية األدوات أيجاد خالل من للدائرة التنظيمي الهيكل أعادة  - ث

 :منها االهداف

  البشرية ذي الخبرة الرقابية.الموارد  -أوًال

  برامج رقابية تسهم في تحقيق الرقابة السريعة والدقيقة وأختزال  الوقت . -ثانيًا

الموافقة الموافقة على خطة التدقيق المستندة على المخاطر من خالل تحليل أعمال المصرف  .٣

تحليل  على خطة التدقيق المستندة على المخاطر من خالل تحليل أعمال المصرف ودرجة

المخاطر لكل نشاط من خالل المسح الشامل لمفاصل وعمل المصرف ووضع برنامج تدقيق لكل 

المباشر من قبل لجنة التدقيق والذي سيتم من خالل أسلوب  اإلشرافدائرة أو قسم من خالل 

 الخطة. ألهدافالتدقيق المبني على المخاطر ووفقًا لمعايير التدقيق الدولية للوصول 

 :يلي ما على يؤكد سوف والذي الشرعي الداخلي والتدقيق الرقابة دائرة ميثاق على الموافقة .٤

 أهداف التدقيق  . أ

 الصالحيات  . ب

 األستقاللية والموضوعية  . ت

 نطاق العمل  . ث

 المهام والمسؤوليات  . ج

 المراجعة والتدقيق الدوري  . ح

المصرف من  الموضوعية لمجلس أدارة االستشاريةحيث تقوم دائرة الرقابة والتدقيق بتقديم الخدمات 

عن األعمال التنفيذية أضافة  باستقالليةخالل لجنة التدقيق ، أضافة لتقديم العون لكافة أقسام المصرف 

من خالل أعداد دليل للفتاوى الشرعية  اإلدارةالى العمل كحلقة وصل بين هيئة الرقابة الشرعية ومجلس 

  بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

) دينار (خمسة مليارات وستة عشر مليون ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧مبلغ (ب صافيحقق المصرف ربح  .٥

حيث كان الربح  ٢٠٢٠وثالثمائة وستون الفًا وستمائة وسبعة عشر دينار) مقارنة بالعام 

) دينار ( ستمائة واربعة وخمسون مليون ومائة وثالثة وتسعون الف ٦٥٤,١٩٣,٠٠٢األجمالي (

د تطور كبير في نسبة االيرادات التي حققها %) مما يعني وجو٧٦٦ودينارين) اي بنسبة (

 التنفيذية. واإلدارة اإلدارةالمصرف نتيجة للجهود المكثفة لمجلس 
  



 
 

 

 

 

 
 

٩٢ 
 

 

) مليار دينار ٢٥٦الى ( ٢٠٢٠) مليار دينار للسنة المالية ٢٥١أرتفاع مجموع حقوق الملكية من ( .٦

 % والذي أدى الى رصانة وقوة المركز المالي للمصرف.١٠٢وبنسبة تطور 
 

بحدود  ٢٠٢٠) مليار دينار في حين كانت الودائع للسنة ١٧١بلغ مجموع ودائع العمالء بحدود ( .٧

% والذي يعني نجاح المصرف بأستقطاب الزبائن نتيجة ثقة ١٩٤) مليار دينار وبنسبة تطور ٨٨(

 الجمهور بمصرف الجنوب االسالمي.

 كما يلي: ٣١/١٢/٢٠٢١بلغ مجموع األئتمان التعهدي كما في  .٨

 

  النسبة الى االجمالي  دون الجيد دينار  الرصيد دينار  نوع التمويل

  %٩٢    ٣٧٦,١٨٤,٩٧٥,٤٥٤  االعتمادات

  %٨  ١٥,٠٧٦,٠٠٠  ٣١,٩٩٤,٦٣٧,٩٦٠  خطابات الضمان

      ٤٠٨,١٧٩,٦١٣,٤١٤  المجموع

 

تم مراجعة سياسة التعيين والترقيات حيث تم أعداد هيكلية جديدة لنظام الرواتب تعتمد الخبرة  .٩

 لشهادة وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس األدارة وتم تنفيذ هذا النظام فعًال.وا

 

تم األطالع على تقارير األدارة التنفيذية المقدمة الى البنك المركزي العراقي سواءًا الشهرية أو  .١٠

 ت المتابعة.منصف شهرية او الفصلية وت

 

لجان الرقابية للبنك المركزي العراقي تم متابعة أجراءات األدارة التنفيذية بخصوص مالحظات ال .١١

 واالجابة عليها أول بأول.

 

 المال رأس الى نسبتها بلغت حيث دينار مليار) ١٤٣( بحدود المباشر النقدي التمويل أجمالي بلغ .١٢

 المحددة النسبة من أعلى وهي% ٨٣ الودائع أجمالي الى نسبتها وبلغت% ٥٦ السليمة واالحتياطات

 ) مليار دينار.١١% وقد بلغت أرباحها أكثر من (٧٠ي العراقي البالغة مركزال البنك قبل من

  : يلي تبين ما االقتصادية القطاعات على التمويالت هذه تحليل خالل من .١٣
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  سبةنال  مبلغ التمويل/ دينار  القطاع

  %١٠  ١٣,٥٩٣,١٤٣,٨١٣  الصناعة

  %٩  ١٣,١٨١,٨٩٠,٦٠٢  االفراد

  %٧٤  ١٠٥,٧٢٣,٤٠٠,١٠٩  التجارة

  %٧  ٩,٧٢١,٤١٩,٥٠٠  والتشييد البناء

  %٠.٠٠٢  ٣٧٣,٠٦٨,٨٨٢  أخرى

    ١٤٢,٥٩٢,٩١٣,٩٠٥  المجموع
  

  حيث يعتبر التمويل أعاله تمويال جيدًا

) دينار والذي يمثل أكبر من ١٠٨,٢٠٥,٤٩٦,٥٢٣مودع في المصرف ( ٢٠بلغ رصيد أكبر  .١٤

غت نسبة الودائع ) دينار ، حيث بل١٤٣,٨٦٩,٤٠٧,٢٧٤البالغة ( التمويالت% من أجمالي ٧٥

% من أجمالي الودائع وهناك مخاطر عالية في حال تم سحبها خاصة كونها ٤٨األستثمارية 

 حكومية.

 

 ) دينار وكما يلي:٣٤,١٠٩,٦٣٦,٩٢٣بلغ مجموع أستثمارات المصرف ( .١٥

  

% وهي أقل من النسبة المحددة ١٤ات السليمة حيث بلغت نسبة األستثمارات الى رأس المال واألحتياطي

  %.٢٠قانونًا والبالغة 

  تاريخ المساهمة   مبلغ االستثمار/ دينار   نوع االستثمار 

  ٢٣/١/٢٠١٩   ١٥,٧٢٣,٠٧٦,٩٢٣   مصرف الناسك األسالمي 

  ٦/٨/٢٠١٩   ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠   الشركة العراقية لضمان الودائع 

  ٢/٤/٢٠١٨   ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠   شركة التكافل 

  ٣١/١٢/٢٠١٨   ٢,٠٨٦,٥٦٠,٠٠٠   شركة واجهة مكة 

  ١٣/١٢/٢٠١٩   ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   مشاركة قصر الروان 

    ٣٤,١٠٩,٦٣٦,٩٢٣   المجموع 



 
 

 

 

 

 
 

٩٤ 
 

 

  بلغت نسبة كفاية رأس المال كما يلي: - ١٦

  النسبة الفعلية   النسبة المعيارية   الشهر 
النسبة المحددة  

  من قبل المصرف
  االنحراف 

  حزيران 

 ١٢%  

 ٥٥%  

  %٧٤   ايلول   ال يوجد   %٢٠ 

  %٨٣   كانون االول 
 

  .عالية تشغيلية قدرات لديه المصرف نأ على يدل وهذا

  

  بلغت نسبة السيولة كما يلي: - ١٧

  

 كما يلي :  LCRبلغت نسبة تغطية السيولة  - ١٨
  

  

  ال يوجد أنحراف عن النسبة المعيارية.  

  النسبة الفعلية   النسبة المعيارية   الشهر 
النسبة المحددة  

  من قبل المصرف
  االنحراف 

  حزيران 

 ٣٠%  

 ٥٤%  

  %٣٧   ايلول   ال يوجد   %٤٠ 

  %٥١   كانون االول 

  النسبة الفعلية   النسبة المعيارية   الشهر 
النسبة المحددة  

  من قبل المصرف
  االنحراف 

  حزيران 

 ١٠٠%  

 ٢١٨%  

  %١٧٣   ايلول   ال يوجد   %١١٠ 

  %٣١٤   كانون االول 



 
 

 

 

 

 
 

٩٥ 
 

 

  

 كما يلي:  NSFRنسبة التمويل المستقر  - ١٩

  

  ال يوجد أنحراف عن النسبة المعيارية.  

 

أن كل األجراءات والسياسات المعتمدة من قبل المصرف متفقة مع التعليمات والقوانين واألعراف 

مد على النظام المحاسبي المتفق مع نظام مسك السجالت المحاسبية وقد المعتمدة وأن المصرف يعت

قام بتسجيل كافة العمليات المصرفية والموجودات والمطلوبات والنفقات وااليرادات وأجراء كافة 

المطابقات المطلوبة واجراء كافة المطابقات المطلوبة وأن نتيجة النشاط والمركز المالي متفق مع ما 

) ومعايير المحاسبة االسالمية IFRSت واالنظمة المحاسبية ووفقًا للمعايير الدولية (تظهره السجال

)AAOIFI) ٤٣وقانون المصارف األسالمية رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٤) ، ومتفق مع قانون المصارف رقم (

( المعدل) وقانون غسل االموال وتمويل  ١٩٩٧) لسنة ٢١وقانون الشركات الخاصة رقم ( ٢٠١٥لسنة 

  .٢٠١٥) لسنة ٣٩رهاب رقم (اال

  

  مع التقدير...

  

 زهير عبدالكريم جبار    

 رئيس لجنة التدقيق    

  

  النسبة الفعلية   النسبة المعيارية   الشهر 
النسبة المحددة  

  من قبل المصرف
  االنحراف 

  حزيران 

 ١٠٠%  

 ١١٨%  

  %١٥٥   ايلول   ال يوجد   %١١٠ 

  %١٨٣   كانون االول 
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  ٢٠٢١م / تقرير مجلس هيئة الرقابة الشرعية السنوي لعام 

  

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على خير خلقه أبي القاسم محمد وآله 

  الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

  السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة في مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل المحترمون

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ...

وفقًا لمقتضيات العمل المصرفي في المصارف االسالمية وتعزيز االشراف والرقابة الشرعية في مصرف 

 ٢٠٢١/كانون االول/٣١االسالمي وتكليفنا بذلك نقدم لكم التقرير السنوي للسنة المنتهية في  الجنوب

  اآلتي: 

/كانون ٣١عقد مجلس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الجنوب االسالمي خالل السنة المنتهية في  أوًال:

الخدمات واالتفاقيات اثني عشر اجتماعا موثقا بالمحاضر درس فيها مجموعة من العقود و ٢٠٢١االول /

التي ابرمتها ادارة المصرف حيث ابدت الهيئة رأيها فيها واقرت ما هو صحيح منها ومعالجة وتصحيح 

المعامالت التي سجلت الهيئة عليها بعض المالحظات الشرعية وبما يتوافق مع احكام الشريعة 

  اإلسالمية.

سم الرقابة الداخلية الشرعية ألعمال مركز وفروع : اطلع مجلس هيئة الرقابة الشرعية على تقارير قثانيًا

  مصرف الجنوب االسالمي وتأكد من توافق هذه التقارير مع مبادئ واحكام الشريعة االسالمية.

اننا في مجلس هيئة الرقابة الشرعية راقبنا وراجعنا اعمال وانشطة ونماذج عقود مصرف الجنوب  ثالثا:

اعاله وبعد دراسة هذه المعامالت والعقود أبدت الهيئة رأيها فيها  االسالمي المعروضة علينا في الفترة

  واقرتها بعد تصحيح بعض العقود والمعامالت وجعلها متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية.

وبعد هذه المراقبة والمراجعة والتصحيح تبين لنا في الهيئة الشرعية سالمة جميع عقود ومعامالت 

متوافقة مع الشريعة االسالمية والمعايير الشرعية الدولية وحرص ادارة مصرف المصرف وانشطته وأنها 

الجنوب االسالمي على االلتزام بمبادئ واحكام الشريعة االسالمية في معامالته وانشطته وعقوده 

  وكذلك التزامه بالقرارات واالرشادات التي صدرت من الهيئة الشرعية.
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ع فروعه مسؤولية تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس هيئة الرقابة تقع على ادارة المصرف بجمي رابعًا:

الشرعية واطالعنا 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 

  بناًء على التقارير الشرعية والبيانات المالية للمصرف. الشرعية وابداء الرأي فيها

في رأينا ان العقود والتعليمات والمعامالت التي ابرمها مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار  خامسًا:

  والتمويل خالل السنة المنتهية والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة االسالمية.

توزيع االرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار كان متوافقا مع االساس الذي  في رأينا ان سادسًا:

  تم اعتماده من قبلنا وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة االسالمية.

ونحن في مجلس هيئة الرقابة الشرعية نثمن جهود ادارة المصرف وحرصها على التطبيق العملي 

التها المالية وندعوا اهللا العلي القدير ان يحقق للجميع الرشاد الحكام الشريعة االسالمية في جميع معام

  والسداد انه ولي التوفيق 

  واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين.

  

 

 

 

  

  سند. عادل عبدالستار عبد الح                                                                                                      

  رئيس مجلس هيئة الرقابة الشرعية
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  )٢٠٢٣- ٢٠٢١أسس اعداد الخطة االستراتيجية للمصرف لالعوام (

  

  أوًال: منهجية التخطيط:

إعتمد مصرف الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل في إعداد إستراتيجيته على منهج المشاركة الواسعة 

الكين والزبائن ومتلقيي الخدمة، استنادًا إلى تحليل البيئة الداخلية مع كافة العاملين في المصرف والم

والخارجية للمصرف ونتائج التقييم المالّية وغير المالية للمصرف المتضّمنة أبرز نقاط القوة وفرص 

التحسين، وانطالقًا من رسالة ورؤية وقيم المصرف فقد تّم مناقشة وتوثيق تطلعات المصرف 

ة تحقيقها في إطار من التنسيق والتناغم مع التوجهات العامة للدولة، وترجمة ذلك المستقبلية وكيفي

، ولضمان تحقيق ضمن خطط العمل التشغيلية للوحدات التنظيمّية للمصرف والمنبثقة عن استراتيجيته

لقياس مدى إنجاز الخطط  )KPIsاألهداف اإلستراتيجية للمصرف، فقد تّم تحديد مؤشرات األداء (

يذية (األهداف التشغيلية)، إذ ستتم عمليات المراجعة الدورية لقياس مستوى تحقيق األهداف من التنف

خالل عمل فريق التخطيط اإلستراتيجي كفريق عمل دائم الكتشاف أي إنحرافات قد تحصل مستقبًال ورفع 

  توصيات المعالجة المقترحة إلى اإلدارة العليا في المصرف.

  :إلستراتيجية العامة للمصرف ومراجعتهاثانيــًا: إعداد وثيقة ا

إعتمد فريق التخطيط اإلستراتيجي في المصرف في إعداد اإلستراتيجية على منهجية (التخطيط،  

)، وذلك لضمان التحسين والتطوير المستمرين، Plan-Do-Check-Actالتنفيذ، المراجعة، اإلجراءات) (

األولويات اإلستراتيجية المتمثلة باإلستقرار والكفاءة  كما اعتمد المصرف على مباديء اإلدارة في تحديد

في كافة العمليات واألنشطة المصرفية والمالية وغير المالية والتعليم التفاعلي ونقل المعرفة 

Knowledge Transfer Methodology وتوظيف الجهود من ذوي  المستندة إلى تعزيز قنوات اإلتصال

  لإلستثمار والتمويل. الخبرة في مصرف الجنوب اإلسالمي

كما اعتمد فريق التخطيط اإلستراتيجي في إعداد اإلستراتيجية على جمع وتحليل المعلومات باستخدام 

العديد من الوسائل، منها مراجعة نظريات التخطيط اإلستراتيجي، ونقاط القوة والتحسين التي تّم 
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واعتبارها سنة األساس بسبب  ٢٠١٩لسنة  استنباطها من البيانات المالّية الفصلية والختامية للمصرف

)، وعقد ٢٠٢٤-٢٠٢١في بناء اإلستراتيجة للفترة ( ٢٠٢٠األحداث العالمية وآثار جائحة كورونا في سنة 

 SWOT/PESTELلتحليل بيئة عمل المصرف  Brainstormingجلسات العصف الذهني لفرق العمل 

وتوزيع نتائجها على الوحدات التنظيمية  Self-Assessment Programsوبرامج التقييم الذاتي 

  .Feed Back Resultللمصرف والحصول على نتائج التغذية الراجعة 

:ثالثـــًا: االهداف االستراتيجية للمصرف  

بناء" على النتائج التي استخلصت من خالل ماورد في البند ثانيا" أعاله تم صياغة االهداف االستراتيجية 

ل االهداف العامة طويلة المدى، والتي تم استنباط مبادرات (خطط تنفيذية الكبرى للمصرف والتي تمث

 ومشاريع )منها والتي من شأنها تحقيق االهداف االستراتيجية. 

ومفهومة وقابلة للقياس لتقيم مستوى االداء في تحقيق  (KPIs)كما تم تحديد مؤشرات أداء واضحة

  االهداف التشغيلية.

ستراتيجية للمصرف ضمن ثالثة اهداف عامة كبرى وكما يلي:وقد تم تلخيص االهداف اال  

 الهدف االستراتيجي االول:

رفد وادامة المحافظات ومختلف شرائح المجتمع لمجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات وحلول 

 االعمال المصرفية.

 الهدف االستراتيجي الثاني:

اعلى مستوى في التوازن بين مصالح ذوي  تعظيم االصول ورفع العائد على حق الملكية، مع تحقيق

 العالقة.

 الهدف االستراتيجي الثالث:

 السعي والوصول الى كل جديد في مجال الصناعة المصرفية والتكنولوجية والرقمية.
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:رابعا": الخطط التنفيذية والتشغيلية والمشاريع  

أنها أن تعمل على تحقيق االهداف تم اعتماد واقرار مجموعة من المشاريع والخطط التنفيذية التي من ش

 االستراتيجية للمصرف وأهمها:

زيادة وتنويع  الودائع والحسابات االستثمارية. -١   

تطوير الخدمات االلكترونية واالتجاه نحو تقديم الخدمات الرقمية بشكل أكبر. -٢  

زيادة معدالت الربحية لدى المصرف. -٣  

اآللية. فتح فروع جديدة وزيادة عدد الصرافات -٤  

تطوير السياسات واالجراءات وتعزيز قوة النظام الرقابي في المصرف.-٥  

تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الزبائن.-٦  
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  تقریر مراقب الحسابات
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  ) ٥٧/  ٢٢/  ٩٤  (العدد : 

    ٢٠٢٢/   ٤/   ٢    التاريخ :

المحترمين م.خ )مصرف الجنوب االسالمي ( ش.الى / السادة مساهمي   

 م / تقرير مراقب الحسابات 

بعد التحية   

 لمصرف الجنوب االسالمي ( ش.م.خ )يسرنا ان نعلمكم باننا  قد دققنا المركز المالي     

وقائمة الدخل وبيان التغييرات في حقوق  ٢٠٢١/كانون االول/٣١كما هو عليه في 

ات التاريخ وااليضاحات التي تحمل المالكين وكشف التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذ

) والتقرير السنوي الدارة المصرف المعد بمقتضى احكام قانون ٢٤) الى (١التسلسل من (

المعدل واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة وقانون  ١٩٩٧) لسنة ٢١الشركات رقم (

كأطار  ٢٠١٥) لسنة ٤٣وقانون المصارف االسالمية رقم (  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤المصارف رقم (

قانوني تنظيمي لعقود ونشاط المصرف في تعامالته المصرفية وتقديم خدمات لزبائنه 

  ووفقا لمعايير التدقيق المحلية والدولية المعترف بها . 

لقد حصلنا على المعلومات وااليضاحات التي كانت براينا ضرورية الداء مهمتنا التي قمنا 

راءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا إلج

  االختبارات الالزمة الوجه نشاط المصرف الواقعة ضمن اختصاصنا . 
 

 مسؤولية االدارة   

ان االدارة هي المسؤولة عن اعداد هذه البيانات واالفصاح عنها طبقا للمعايير المحاسبية 

 AAOIFI)الية االسالمية (الدولية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم

 ٢٠١٥) لسنة ٤٣) من قانون المصارف االسالمية رقم (١٣المنصوص عليها ضمن المادة (

باإلضافة الى مسؤوليتها في اعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق 
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التي قد باألعداد واالفصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من االخطاء الجوهرية و

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 

ة ومعايير التدقيق المحلية والدولية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز الدل

التدقيق للحصول على تأييد معقول عنها فيما اذا كانت البيانات خالية من اي خطا جوهري 

ويشمل التدقيق فحصنا على اساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة 

/كانون ٣١مة والحسابات الختامية االخرى للسنة المالية المنتهية في في الميزانية العا

واالفصاح عنها . كما يشمل تقييما عادال للمبادئ المحاسبية التي اعتمدتها  ٢٠٢١االول/

االدارة وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقوال للراي الذي نبديه ولدينا االيضاحات 

  والمالحظات التالية :

  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية . - اوال :

ان مصرف الجنوب االسـالمي ( ش.م.خ ) قـام بتطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للسـنة        

الخامسه والزال يعتمـد مبـدا التسـجيل بالكلفـة التاريخيـة فـي تقيـيم الممتلكـات والمبـاني          

قـام بأعـادة التقيـيم     والمعدات والموجودات االخرى بدال من اعـادة التقيـيم ، وان المصـرف   

بموجب القيمة العادلة استنادا الى تعليمات من الجهة القطاعية علما" ان المصرف قـد قـام   

) وفق متطلبـات البنـك المركـزي العراقـي وتـم قيـاس االثـر        ٩بأعداد "منهجية  المعيار رقم (

  .   ٢٦/١٢/٢٠١٨في  ٩/٦/٤٦٦لتطبيقه وفقا" العمام  البنك المركزي العراقي رقم 

  الالحقة االحداث -: ثانيا

ال توجد احداث الحقة بتاريخ الميزانية تـؤثر بشـكل مـادي علـى البيانـات الماليـة وال اثـر            

  سلبي لفيروس كورونا كذلك لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير . 
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   النقود -: ثالثًا

   -ن ادناه :بلغ رصيد النقد لدى المصارف الخارجية والمحلية بتاريخ الميزانية كما مبي )١

       ٣٧,٨٢١,٨٤٧,٣٧٧بنوك محلية                                              دينار   

     ١٣٢,٤٧٨,١٤٧,٦٢٦دينار                                                بنوك خارجية

    ١٧٠,٢٩٩,٩٩٥,٠٠٣    دينار                                                                                          

    

بموجب   ة% من راس المال و االحتياطيات وتعتبر النسب ٥٢اكثر من  ةويمثل البنوك الخارجي

  . ٣/٢/٢٠٢٠في  ٩/٢/٥٦ استنادا الى كتابكم المرقم% ٣٠تعليمات البنك المركزي العراقي 

  

بالمصـرف كالتـأمين ضـد    لوحظ عدم وجـود عقـد تـأمين للغـرف الحصـينة الخاصـة        )٢

السرقة والحريق وتلف النقود نتيجة الرطوبة وكذلك عدم وجود عقـود تـأمين ألمنـاء    

  الصندوق.

اعتمد المصرف على السويفتات الصادره عن المصارف الخارجيـة الغـراض المطابقـة     )٣

االرصــدة فــي تــاريخ اعــداد  لتأئييــداتورود كتــب اوذلــك لعــدم ٣١/١٢/٢٠٢١فــي 

  .الميزانية

طلب من المصارف المحليه تاكيد ارصدتها لدى المصرف و لم تردنا بعض مـن  تم ال )٤

 هذه التائييدات.

علـى اسـاس    ٢٠٢١/كانون االول/ ٣١تم تقيم الموجود النقدي للعمله االجنبيه في  )٥

  دينار لكل دوالر امريكي. ١٤٦٠سعر الصرف 
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 موجودات مالية اخرى 

  )) الخاصة بالمصرف  استثمارات / مشاركات (( اليةادناه كشف باالستثمارات الم  -:ًا رابع

  اسم الحساب  الحساب  دينار / كلفة العقد  نوع االستثمار  ت

 استثمارات مالية  ١٥٢٦  ١٥,٧٢٣,٠٧٦,٩٢٣  مصرف الناسك االسالمي   ١

 استثمارات مالية  ١٥٢٦  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  الشركةالعراقيةلضمان الودائع   ٢

 مشاركة استثمارات طويلة االجل ١٥٤٠  ٢,٠٨٦,٥٦٠,٠٠٠  شركة واجهة مكة   ٣

  استثمارات  ١٥٢٦  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة التكافل  ٤

  مشاركة ١٤٨٥  ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة قصر الروان  ٥

  مشاركة ١٤٨٩  ٥,٨٠٠,٠٠٠  مشاركة شركة الخرمل  ٦

  مشاركة ١٤٨٩  ٦,٢٠٠,٠٠٠  شركة ارض الرجاء  ٧

    ٣٤,١٢١,٦٣٦,٩٢٣  المجموع  
                                                                                                       

  

 .تأييدات ارصدة االستثمارات كما في تاريخ اعداد الميزانيةمن لم يردنا بعض  -

  االئتمان النقدي  - خامسًا :

ــة (    )١ ــاريخ الميزانيـ ــالمية بتـ ــويالت االسـ ــيد التمـ ــغ رصـ ــار  ١٦٦,٣٠٥,٣١١,٨٨٨بلـ ــة )  دينـ مقارنـ

 ) مليار دينار للسنة السابقة . ١١٨,٦٤٩,١١٦,٨٤٧(ـب

لبعض هذه  كمبيالةوهي عباره عن صك او   اإلسالميةلقاء منح التمويالت  ةان الضمانات المستحصل )٢

موجودات  ةحفاظا على سالم الممنوحةالتمويالت نوصي بالحصول على ضمانات كافيه  لقاء المبالغ 

 ف.المصر

ــة (   )٣ ــاريخ الميزانيــ ــدي بتــ ــان التعهــ ــيد االئتمــ ــغ رصــ ــة                             ٢٣٣,٠٠٨,٨٢٣,٣٠٠بلــ ــار مقارنــ ) دينــ

 ) دينار للسنة السابقة بعد تنزيل التأمينات .   ١٤٥,٣٢٢,٨٩٥,٨٨١ب ( 

 %) علما ان النسبه٤٣( ٢٠٢١ان نسبة تأمينات خطابات الضمان واالعتماد المستندية خالل السنة  )٤

 %).٢٥استنادا لتعليمات البنك المركزي العراقي (
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  التعهدياالئتمان  - : سادسا

 لقاء اصدار خطابات الضمان عباره عن صكوك و كمبياالت. ةان الضمانات المستحصل )١

راس المال %    من  ١٠تعهدي تجاوز نسبه  ائتمانلم يتم منح الشركات  التركزات االئتمانية )٢

 واالحتياطيات.

 صكوك + كمبياالت. ضماناتها ) مقترض وكانت اغلب ٢٠من ( الكثر لملفات االئتمانيةاتم مراجعه  )٣

و المتوسطة  ةقام المصرف بالتمويل من خالل البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغير )٤

 .) دينار ٢٢,٢٢٠,٤٢٧,٠٠٠بمبلغ (  ٣١/١٢/٢٠٢١حيث بلغت بتاريخ 

  التخصيصات - سابعا:

 السابقة بالسنة) دينار مقارنه ٣,٤٣٤,٦١٥,٦٢٤( االئتمانية التمويالتبلغ مخصص  )١

 ) دينار.١,٧٤٣,٦٩٦,١٨٢(

ب  ة) مليون دينار مقارن٣٥٦.٩٤٧.٧٢٩حيث بلغ ( ةمخصص االلتزامات التعهدي )٢

 . ٢٠٢٠) دينار لسنه ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١(

  قائمة الدخل ( االرباح والخسائر )  - ثامنا:

) دينار مقارنة ب ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧بتاريخ الميزانية مقداره ( حقق المصرف ربحا صافيا بعد الضريبة

  .  ٣١/١٢/٢٠٢٠) دينار في ٥٥٦,٠٦٤,٠٥٢(

  حقوق المساهمين   - تاسعا :

تأسس المصرف بعد تحويلة من شركة للتحويل المالي باسم ( شركة الجنوب للتحويل المالي)  – ١

ادرة من دائرة تسجيل الشركات مساهمة خاصة والتي تم تأسيسها بموجب شهادة التأسيس الص

الى مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل بموجب  ١١/٦/٢٠٠٩في  ٦٨٨٤٨-١المرقم م.ش 

) مليار ٢٥٠وتم زيادة راس المال ليصبح ( ١٣/١/٢٠١٦في  ٨٠٧كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 

اقبة الصيرفة واالئتمان الصادر بالعدد دينار وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمر

  حول الموافقة النهائية لممارسة العمل المصرفي.  ٢/٢/٢٠١٦) في ٩/٣/١٧٩١(
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% ) من االرباح  ٥) دينار كاحتياطي قانوني الذي يمثل نسبة ( ٢٥٠,٨١٨,٠٣١تم تخصيص مبلغ ( -٢

  .  ٢٠٢١لسنة   بعد الضريبة

) دينار عراقي وبعد اضافة ارباح سنة ( ٤٥٩,٠٥٧,٥٦٥( ٢٠٢٠بلغ رصيد االرباح المدورة من سنة   -٣

 ٣١/١٢/٢٠٢١) دينار يكون رصيد االرباح المدورة بتاريخ ٥,٠١٦,٣٦٠,٦١٧) البالغة ( ٢٠٢١

  ) دينار عراقي وقبل توزيع االحتياطيات.  ٥,٤٧٥,٤١٨,١٨٢(

  االموال  غسل - عاشرا:

موال و تمويل االرهاب وان هذه االجراءات يجري ان المصرف قد اتخذ االجراءات الكافية لمنع غسل اال

تنفيذها وفقا لالنظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهيه الصادرة من البنك المركزي العراقي ووفقا 

وقد الحظنا مدى امتثال ٢٠١٥لسنة  ٣٩الحكام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم 

وقد اطلعنا على تقارير قسم غسل االموال وكانت  قانونالمعنوين الحكام الاالشخاص الطبيعين و 

  مستوفية لكافة الشروط المطلوبة . 

 الرقابة الداخلية  - حادي عشر:

ان تقارير قسم التدقيق الشرعي كانت شاملة لنشاط المصرف وان نظام الرقابة الداخلية تضمن  –أ 

  بإجراءات الرقابة والتدقيق. االجراءات الضرورية التي يمكن من خاللها ان يقوم هذا القسم

  اطلعنا على تقرير الهيئة الشرعية وكانت شاملة لجميع انشطة المصرف وفروعه .  –ب 

  مراقب االمتثال  - ثاني عشر:

من خالل اطالعنا ودراستنا لتقارير مراقب االمتثال المقدمة خالل السنة موضوع التدقيق كانت معده وفقا 

  قي . لمتطلبات البنك المركزي العرا

  الدعاوى القانونية  -ثالث عشر:

 –توجد دعوى مقامة ضد المصرف من قبل السيد مدير مصرف الجنوب / فرع البصرة في محكمة العمل 

  . ٢٠٢٢وقد تم حسمها خالل السنه  ٢٠١٩/عمل/٨١٠بغداد المرقمة 
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  رابع عشر: كفاية رأس المال

  لغرض أحتساب كفاية رأس المال كانت النسبة من خالل فحصنا للسجالت المحاسبية والكشوفات المعدة 

  % . ١٢وهي تزيد عن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والتي ال تقل   عن   %  ٨٣

  

  خاطرمخامس عشر: ادارة ال

ان كافة تقارير قسم ادارة المخاطر كانت مستوفية للتعليمات والظوابط ( ادارة المخاطر) الصادرة عن 

  -ولدينا مايلي : ٢٠١٨مركزي العراقي لعام البنك ال

 % خالفًا لتعليمات البنك المركزي العراقي.٢١٤% بفارق قدره  ٣١٤ LCRبلغت نسبة تغطية السيوله  -١

 %.٣٠%) في حين نسبة السيولة من قبل البنك المركزي ٤٩بلغت نسبة السيولة ( -٢
  

   :سادس عشر

ات وادارة الدين / قسم العمالت االجنبية بموجب تم مفاتحة البنك المركزي العراقي/ دائرة العملي -١

 لبيان كمية الدوالر المشتراه من قبل المصرف ١٤/٢/٢٠٢٢) في  ٠/٦٠٠/م/٦٢الكتاب المرقم ( 

وقد زودنا المصرف بكشف بكمية العملة  األجنبيةمن خالل نافذه بيع وشراء العمالت  ٢٠٢١ في

 النافذةاضافة الى االيراد المتحقق من خالل هذه وحسب الجدول الموضح ادناه  ةاالجنبية المشترا

 علمًا اننا لم نستلم اجابة البنك المركزي العراقي لغاية تاريخ اصدار الحسابات الختامية 
 

  مبلغ االيرادات /دينار  مبلغ المشتريات/ دوالر  

    ٥٧٩,٩١٨,٣٨٧  حواالت

    ١٠٤,٩٧٢,٢٩٩  اعتمادات

    ٢١٣,٤٨٠,٠٠٠  نقد

  ٣,٦٥٠,٧٩٥,٤٦٠  ٨٩٨,٣٧٠,٦٨٦  مجموع
  

العملة االجنبية         تمثل نسبة االرباح من عمليات بيع وشراء الدوالر من خالل نافذه .٢

  ) دينار ٢٤,٤٤٤,٢٦٢,٤٨٤( البالغ المصرف ايرادات اجمالي عن%) ١٥(
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  االيضاحات االخرى 

تطبيق تعليمات الحوكمة المؤسسية :  – ١  

ختبار التجريبي لبطاقة االداء الخاصة بدليل الحوكمة  المؤسسية اطلعنا على نتائج اال

للمصرف وفي راينا ان المصرف ممتثل بشكل عام بالمتطلبات الكمية والنوعية وبحسب 

نموذج مشروع بطاقة االداء المتوازي ، وان مجلس االدارة واالدارة التنفيذية للمصرف تعمل 

عليمات الحوكمة المؤسسية الخاص بمارسات بجهد وبشكل دؤوب على االلتزام بتطبيق ت

  االفصاح والشفافية 

  نتائج التدقيق المكتبي من قبل البنك المركزي العراقي :  - ٢

تم االطالع على مراسالت البنك المركزي العراقي الخاصة بنتائج التدقيق للموازنات 

فصل من  الفصلية التي ترسل من المصرف الى البنك المركزي العراقي في نهاية كل

فصول السنة ، وتم متابعة تنفيذ المعالجات الواردة بنتائج التدقيق واية اجراءات تنفيذية 

اخرى يحددها البنك المركزي العراقي للمصرف ، مثل تقارير قسم الرقابة والتدقيق الشرعي 

  الداخلي . 

قي الخاصة من خالل دراستنا لملف المراسالت الخاصة بالمصرف مع البنك المركزي العرا -٣

بالتقارير الفصلية والشهرية لوحظ عدم وجود امور جوهرية ممكن ان تؤثر على كفاية 

 المعلومات المرسلة الى البنك المركزي العراقي . 

  وطبقا لما هو مدون في سجالت المصرف وااليضاحات المعطاة لنا . 

ظام مسك ان النظام المحاسبي المستخدم من قبل المصرف كان متفق مع متطلبات ن .١

الدفاتر وقد تضمن حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ومصروفات 

 وايرادات المصرف .
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ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية تمت بشكل سليم من قبل ادارة المصرف  .٢

وبأشرافنا وال توجد عليها أي اشارات حجز او رهن وأن نتائج هذا الجرد جاءات مطابقة 

 .تم تقييم الموجودات وفقا لألسس والمبادئ المحاسبية المعتمدة  للسجالت وقد

ان التقرير السنوي إلدارة المصرف وما يتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس  .٣

بصورة شاملة مسيرة المصرف خالل السنة وانه معد طبقا لمتطلبات قانون الشركات 

 ن والتشريعات . حكام القوانييخالف االمعدل وانه ال يتضمن ما  ١٩٩٧لسنة  ٢١رقم 

   AAOIFIو    IFRSان البيانات المالية قد نظمت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  .٤

) وبما يتفق مع  للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة المحاسبة والمراجعةمعايير (

التشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجالت وانها منظمة طبقا لكل من 

واالنظمة  ٢٠١٥) لسنة ٤٣ن الشركات المعدل وقانون المصارف االسالمية رقم (قانو

 والتعليمات الملزمة . 

  

  الراي 

مع االخذ بنظر االعتبار المالحظات وااليضاحات اعاله فبرأينا واستنادا للمعلومات 

ة مع وااليضاحات التي حصلنا عليها فان البيانات المالية وتقرير االدارة المرفق بها متفق

السجالت ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات لالداء 

/ كانون االول ٣١تعبر بصورة واضحة وعادلة عن المركز المالي للمصرف كما في 

  ونتائج نشاطه وتدفقاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ .  ٢٠٢١/

 

 مع التقدير 

 

منيب مصطفى حسين                                         هيثم سعيد خضر                

محاسب قانوني ومراقب حسابات                        محاسب قانوني ومراقب حسابات           

 عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين          عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين 

 عن شركة هيثم سعيد خضر وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات عن شركة حسيب كاظم جويد وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنيه 
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  ٣١/١٢/٢٠٢١    االيضاحات    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

              الموجودات

  ٨٥.٦١٦.٩٦٣.٠٩٥    ١٥٣.٥٣٧.٢٨٨.٣٢٨    ٦    نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
  ٦٥.٥٥١.٤٠٥.٣٦٣    ١٧٠.٢٩٩.٩٩٥.٠٠٣    ٧    ارصدة لدى بنوك ومؤسسات المالية االخرى

  ١٠٨.٨٥٢.٨٦٧.٦٣٨    ١٥٥.٤٤٦.٧٩١.٦٥١    ٨    تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
  ٣٧.٤٣٤.٠٢٦.٩٢٣    ١٩.١٠٩.٦٣٦.٩٢٣    ١٠    استثمارات مالية (بالصافي)
  ٨٨.٣١٥.٦٨٦.٧٠٤    ٧٧.٤٢٠.٨١٤.٢٩٢    ١١    عقارات ومعدات (بالصافي)

  ٦.٤٥٠.٨٦٦.٨٨٣    ٦.٤٢٥.٤٤٨.٧٣٦    ١٢    موجودات غير ملموسة
  ٤.٤٧٢.٤٨٦.٤٣١    ٤٩.٥٥٦.٣٣٣.٦١٥    ١٣    موجودات اخرى

  ٣٩٦.٦٩٤.٣٠٣.٠٣٧    ٦٣١.٧٩٦.٣٠٨.٥٤٨        مجموع الموجودات

              المطلوبات وحقوق الملكية

              المطلوبات

  ٨٨.١٢٣.٧٤٤.٧١١    ١٧٠.٦٨٩.١١٤.٧٩٦    ١٤    ودائع العمالء
  ٤٤.٣١١.٢٧١.٣٨٩    ١٧٥.٢٦٩.٤٨٣.١٧٨    ١٥    تأمينات نقدية

  ٩٨.١٢٨.٩٥٠    ٨٨٥.٢٤٠.١٠٩    ١٦    مخصص ضريبة الدخل
  ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١    ٣٥٦.٩٤٧.٧٢٩    ١٧    تخصيصات اخرى 

  ٣٨٠.٧٢٩.٠٥٢    ٣٨٠.٧٢٩.٠٥٢        مخصص تقلبات سعر الصرف
  ٤.٦٩٧.٢٢٢.٠٠٠    ٢٢.٢٢٠.٤٢٧.٠٠٠        قروض مستلمة
  ٥.٧٠٦.١٦٤.٧٣٧    ٥.٧٧٥.١٧٠.٠٤١    ١٨    مطلوبات اخرى

  ١٤٥.٣٦٥.١٢٨.٠١٠    ٣٧٥.٥٧٧.١١١.٩٠٥        مجموع المطلوبات
              حقوق الملكية

  ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠        رأس المال المدفوع
  ٢٣٩.٣٤٥.٦٤١    ٤٩٠.١٦٣.٦٧٢    ١٩    أحتياطي الزامي

  ٦٣٠.٧٧١.٨٢١    ١.٩٣٤.٠٩٥.٥٩٦   ١٩    الخرىاالحتياطيات ا
  ــــ    ــــ   ١٩    خسائر مدورة

  ٤٥٩.٠٥٧.٥٦٥    ٣.٧٩٤.٩٣٧.٣٧٥   ١٩    ارباح مدورة

  ٢٥١.٣٢٩.١٧٥.٠٢٧    ٢٥٦.٢١٩.١٩٦.٦٤٣        مجموع حقوق الملكية 

  ٣٩٦.٦٩٤.٣٠٣.٠٣٧    ٦٣١.٧٩٦.٣٠٨.٥٤٨        مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  ١٤٥.٣٢٢.٨٩٥.٨٨١    ٢٣٣.٠٠٨.٨٢٣.٣٠٠    ٢٠    ة بالصافيااللتزامات التعهدي
  

  المدير  المالي

  الحجار خير محمد نسيم

  المدير المفوض

  عدي سعدي ابراهيم

  رئيس مجلس االدارة

  د. محمود محمد محمود داغر
  

  ٢٠٢٢/  ٤/   ٢)  في   ٩٤/٢٢/٥٧خضوعًا لتقريرنا المرقم  (  

  منيب مصطفى حسين                                                     هيثم سعيد خضر                        

  محاسب قانوني ومراقب حسابات                                                        محاسب قانوني ومراقب حسابات

  الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيينعضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين                                 عضو 

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

 قائمة المركز المالي

 ٢٠٢١/ كانون االول /  ٣١كما في 
 



 
 

 

 

 

 
 

١١٧ 
 

 

  

  ٣١/١٢/٢٠٢١    االيضاحات  البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

            

  ١.٨٦٠.٢٣٦.٧٠٥    ــــ      الدخل من عقود المشاركات 

  ٤.٠٠١.٢٢٩.٠٦١    ١١.١٣٠.٤٨٨.٠٨٢      ايراد المربحات

 ٢.٢٧٩.٠٧٧.٥٠٥   ٩.٦٦٢.٩٧٨.٩٤٢    ٢١  صافي ايرادات العموالت

  ٣.٢٨١.٨٣٤.٢٣٤    ٣.٦٥٠.٧٩٥.٤٦٠      ايرادات مزاد بيع وشراء العملة

  ٣٨٠.٧٢٩.٠٥٢    ــــ      ايراد تقييم عمالت االجنبية

  ١١.٨٠٣.١٠٦.٥٥٧    ٢٤.٤٤٤.٢٦٢.٤٨٤      صافي ايرادات الفوائد والعموالت

            

  )٤١٥.٤٠٧.٩٦٩(    )٢.٣٠٣.٠٤٤.٥٦٦(    ٢٢  سائر) العمليات االخرىارباح (خ

  )١.٠٦٩.٤٦٩.٦٦١(     )٣.٢٢٨.٠٣٦.١٦٢(       استثمارية حسابات مدفوعة مصروفات

  ١٠.٣١٨.٢٢٨.٩٢٧    ١٨.٩١٣.١٨١.٧٥٦      االيرادات االجمالية

            المصروفات

  ٢.٨٧٧.٣٣٨.٨٥٨    ٣.٣٥٩.٣٦٢.٠٧٥    ٢٣  نفقات العاملين

االئتمان النقدي  مخصص تدني

  والتعهدي

  ٧٠٠.٣٣٦.٠٩٥   ــــ    

  ٥.٥٩٨.٩٠٠   ــــ      مخصص مخاطر تشغيلية

  ٣٨٠.٧٢٩.٠٥٢   ــــ      مخصص اعادة تقيم سعر الصرف

  ١.٦٦١.٨٦٠.١٥١    ٣.٥٢٠.٨٢٦.٥٧٤    ١١  استهالكات واطفاءات

  ٣.٨٠٦.٠٩٩.٦٤٩    ٥.٦٤٢.٠١٠.٦٣٠    ٢٤  مصاريف تشغيلية اخرى 

  ٢٥.٧٤٣.٨٩٥    ٣٣٧.٣٤٢.٩٤٨      تعويضات وغرامات

  ٢٠٦.٣٢٩.٣٢٥    ١٥٢.٠٣٨.٨٠٣      ضرائب ورسوم

  ٩.٦٦٤.٠٣٥.٩٢٥    ١٣.٠١١.٥٨١.٠٣٠      اجمالي مصاريف التشغيل

  ٦٥٤.١٩٣.٠٠٢    ٥.٩٠١.٦٠٠.٧٢٦      صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة 

  ٩٨.١٢٨.٩٥٠    ٨٨٥.٢٤٠.١٠٩      ضريبة الدخل

  ٥٥٦.٠٦٤.٠٥٢    ٥.٠١٦.٣٦٠.٦١٧      صافي الربح بعد الضريبة

            -صافي الربح بعد الضريبة موزع كما يلي:

  ٢٧.٨٠٣.٢٠٣    ٢٥٠.٨١٨.٠٣١      احتياطي الزامي (اجباري)

  ٥٢٨.٢٦٠.٨٤٩    ٤.٧٦٥.٥٤٢.٥٨٦      فائض متراكم

  ٥٥٦.٠٦٤.٠٥٢    ٥.٠١٦.٣٦٠.٦١٧      المجموع

  
  المدير  المالي

  الحجار خير محمد نسيم
  المدير المفوض                                                     

  عدي سعدي ابراهيم                                                

 الدخل الموحدةة قائم

 ٢٠٢١/ كانون االول /  ٣١كما في 
 



 
 

 

 

 

 
 

١١٨ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  

  ٣١/١٢/٢٠٢١قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية المنتهية في 

  ٣١/١٢/٢٠٢١  ايضاح    البيان

  اردين

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

            

صافي دخل السنة بعد احتساب ضريبة 

  الدخل 

    ٥٥٦.٠٦٤.٠٥٢    ٥.٠١٦.٣٦٠.٦١٧  

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

  من خالل قائمة الدخل الشامل االخر 

  ــــــ    ــــــ  ٨  

  ــــــ  ــــــ

            مجموع بنود الدخل الشامل االخر

  ٥٥٦.٠٦٤.٠٥٢    ٥.٠١٦.٣٦٠.٦١٧      الدخل الشاملاجمالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  

  



 
 

 

 

 

 
 

١١٩ 
 

 

  

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  

            االنشطة التشغيلية

    ٦٥٤.١٩٣.٠٠٢    ٥.٩٠١.٦٠٠.٧٢٦    ربح السنة قبل الضريبة

            بنود غير النقديةتعديالت ال

  ١.٦٦١.٨٦٠.١٥١    ٣.٥٢٠.٨٢٦.٥٧٤    االستهالكات

  )٢٢.٦٣٣.٣٧٣.٠٦١(    )٤٦.٥٩٣.٩٢٤.٠١٣(    التغير في التسهيالت االئتمانية 

  ٩٤٧.٧٢٩.٥٧٥    )٢.٧٠٢.٤٩٨.٥٥٢(    الزيادة في االحتياطيات والتخصيصات 

  )٢٠.٠٢٣.٧٨٣.٣٣٥(    )٤٥.٧٧٥.٥٩٥.٩٩١(    الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

          
          التغير في الموجودات والمطلوبات

 ١١.٠٤٢.٦٤١.٠٧٧   )٤٥.٠٨٣.٨٤٧.١٨٤(    الزيادة في الموجودات االخرى 

  ٢٢.١٥٥.٨٠٨.١٤٠    ٨٢.٥٦٥.٣٧٠.٠٨٥    الزيادة في ودائع العمالء 

  ٢٥.١٥٢.٤٥٩.٦٩٣    ١٣٠.٩٥٨.٢١١.٧٨٩    الزيادة في التأمينات النقدية 

  )٥.٢٢٠.٥٣٧.٨٨٩(    ٦٩.٠٠٥.٣٠٤    زيادة في المطلوبات االخرىال

  ٣.٠٤٧.٢٢٢.٠٠٠    ١٧.٥٢٣.٢٠٥.٠٠٠    الزيادة في القروض المستلمة

  ٥٦.١٧٧.٥٩٣.٠٢١    ١٨٦.٠٣١.٩٤٤.٩٩٤    صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية قبل الضريبة

  ٧٤.٤٣٧.٩٥٠    ٧٨٧.١١١.١٥٩    مدفوعات ضريبة الدخل                           

  صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بعد الضريبة 

  صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 

  ٥٦.٢٥٢.٠٣٠.٩٧١    ١٨٦.٨١٩.٠٥٦.١٥٣  

٣٦.٨٨٢.٤٤٠.٦٣٨    ١٤١.٠٤٣.٤٦٠.١٦٢  

          االنشطة االستثمارية 

  ٣٠.٩٠٧.٤٧٣.٨٦٠    ١٨.٣٢٤.٣٩٠.٠٠٠    استثمارات مالية

  )٣.٠٢٥.٦٦٤.٨٥٩(    ٧.٣٧٤.٠٤٥.٨٣٨    شراء ممتلكات ومعدات

  ٢٤٥.٨٢٢.٢٢٤    ٢٥.٤١٨.١٤٧    موجودات غير ملموسة

  ٢٨.١٢٧.٦٣١.٢٢٥    ٢٥.٧٢٣.٨٥٣.٩٨٥    صافي التدفق النقدي (المستخدم في ) من عمليات االستثمار

          االنشطة التمويلية 

 ـــــ   ـــــ    زيادة راس المال 

 ـــــ   ـــــ    النقدي من عمليات التمويل صافي التدفق 

      
  ٦٥.٠١٠.٠٧١.٨٦٣    ١٧٢.٦٦٨.٩١٤.٨٧٣    صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها 

      
  ٨٦.١٥٨.٢٩٦.٥٩٥    ١٥١.١٦٨.٣٦٨.٤٥٨    النقدية وما في حكمها في اول المدة

  ١٥١.١٦٨.٣٦٨.٤٥٨    ٣٢٣.٨٣٧.٢٨٣.٣٣١    النقدية وما في حكمها في نهاية  المدة

 التدفق النقديقائمة 

 ٢٠٢١/ كانون االول /  ٣١كما في 
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١٢١ 
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   ايضاحات حول البيانات المالية

  معلومات عامة  .١

تأسس المصرف بعد تحوله من شركة للتحويل المالي باسم (شركة الجنوب للتحويل المالي) 

تم تأسيسها بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل مساهمة خاصة والتي 

الى مصرف (الجنوب اإلسالمي لالستثمار  ١١/٦/٢٠٠٩) في ٦٨٨٤٨- ١الشركات برقم (م.ش/

الخاص بانتهاء  ١٣/١/٢٠١٦) في ٨٠٧والتمويل) بموجب كتاب مسجل الشركات بالعدد (

ومن ثم وصوال الى  , ) مليار دينار١٠٠) مليار دينار الى (٤٥اإلجراءات وزيادة رأسمالها من (

) مليار دينار عراقي. وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المديرية ٢٥٠راسمال مدفوع يبلغ (

حول الموافقة  ٢/٢/٢٠١٦) في ٩/٣/١٧٩١العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان الصادر بالعدد (

    .  ٧/٣/٢٠١٦علي يوم النهائية لممارسة العمل المصرفي بدا المصرف نشاطه الف

 

 أسس اعداد القوائم المالية .٢

 حاملي حسابات االستثمار تم إعداد القوائم المالية للبنك الممولة من أمواله الذاتية ومن أموال 

ل وفي حا ،وفقًا للمعايير الصادرة عن هيئة الُمحاسبة والُمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تتعلق  عدم وجود معايير صادرة عن هيئة

المالية يتم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الصادرة حولها بما  ببنود القوائم

 .لحين صدور معايير إسالمية لها يتفق مع المعايير الشرعية

  العراقيالمركزي  يلتزم المصرف بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات المصرف. 

   تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدا التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة

من خالل حقوق الملكية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب  العادلة

 .ت في العقاراتحسابات االستثمار والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة واالستثمارا

   هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك العراقيإن الدينار. 

  ُيراعى الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية وما يخص أصحاب حسابات االستثمار. 

   حسابات االستثمار أينما وردتحقوق حاملي حسابات االستثمار حاملي تعني. 



 
 

 

 

 

 
 

١٢٣ 
 

 

 لسياسات المحاسبيةالتغير في ا .٣

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد 

. باستثناء أن المصرف قام بتطبيق  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١  المالية للسنة المنتهية في القوائم

  :المعايير التالية

ل الموجودات والخسائر االئتمانية وااللتزامات (اضمحال ٣٠معيار المحاسبة المالي االسالمي رقم  )١

 )المخاطر المرتفعة ذات

 ) بتطبيق متطلبات نموذج  المصرف) حيث قام ٩تم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم

 العراقي.المصرف المركزي  الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب تعليمات

  لم . وهذا ٣٠ ار المحاسبة المالي اإلسالمي رقمبتطبيق متطلبات معي ٢٠٢١قام المصرف بعام

 .٩ اختالفات جوهرية عن معيار التقارير المالية الدولية رقم ينجم أية

  يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح النخفاض الموجودات المالية والخسائر

وغيرها من الموجودات  ،اراتواالستثم ،المتوقعة على مختلف التعرضات االئتمانية االئتمانية

المالية اإلسالمية والمخصصات المتعلقة بها وبما يتوافق مع أفضل الممارسات  لدى المؤسسات

 .المتبعة عالميًا

 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة)( ٣٣معيار المحاسبة المالي االسالمي رقم  )٢

  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات “  ٣٣إن معيار المحاسبة المالي اإلسالمي رقم

حيث ُيحدد هذا المعيار أنواع  ،٢٥يحل محل معيار المحاسبة المالي االسالمي رقم "  لةثالمما

لالستثمارات الُمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وُيحدد المعالجات الُمحاسبية بما  األدوات الرئيسية

ويهدف إلى  ،تتم بموجبها إدارة االستثمارات نموذج األعمال للبنك التي يتناسب مع خصائص

والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك  وضع مبادئ للّتصنيف واالعتراف

 .واألسهم وغيرها من األدوات الُمماثلة

  المتعلق باالستثمارات  ٣٣بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المالي اإلسالمي رقم  المصرفقام

لة ولم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا المعيار على القوائم ثم واألدوات المماالصكوك واألسه في

 .للبنكالمالية 

  



 
 

 

 

 

 
 

١٢٤ 
 

 

 أهم السياسات المحاسبية .٤

 معلومات القطاعات )١

وعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معـًا فـي تقـديم منتجـات أو     مقطاع األعمال يمثل مج

بقطاعـات أعمـال أخـرى، والتـي يـتم      خاضعة لمخاطر وعوائـد تختلـف عـن تلـك المتعلقـة       خدمات

وصـانع القـرار فـي المصـرف.      المفـوض قياسها وفقًا للتقاريرالتي يتم استعمالها من قبـل المـدير   

منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخـاطر   القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم

  .ة أخرىتعمل في بيئات اقتصادي وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات

 :اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر الُمخالفة للشريعة اإلسالمية  )٢

يقوم المصرف بتسجيل اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر المخالفة للشريعة اإلسالمية 

ويتم اإلنفاق منه لجهات الخير وفقًا لما تقرره هيئة  ،خاص ضمن المطلوبات األخرى في حساب

 .شرعيةالرقابة ال

 ذمم البيوع الُمؤجلة  )٣

 ،: هو بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليـه  بيع المرابحة

الثمن أو بمبلغ مقطوع وهو أحـد بيـوع األمانـة التـي يعتمـد فيهـا علـى بيـان ثمـن الشـراء أو            بنسبة من

  .التكلفة

المصرف إلى عميله (اآلمر بالشراء) سلعة بزيـادة محـددة علـى    : هو بيع  بيع المرابحة لآلمر بالشراء

   .الزيادة (ربح المرابحة) ويسمى بالمرابحة المصرفية بعد تحديد تلك ثمنها أو تكلفتها

 

  يقوم المصرف بتطبيق مبدًا اإللزام بالوعد في عقود المرابحة لآلمر بالشراء وبما ينسجم مع

 .والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةعن هيئة المحاسبة  المعايير الصادرة

   يتم إثبات إيرادات البيوع الُمؤجلة (التي ُيسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية

ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات مالية ُمتعددة الحقة) بتوزيعها على الفترات  الحالية أو ُيسدد

خصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر األجل بحيث ُي المالية الُمستقبلية لفترة

 .عما إذا تم التسديد نقدا أم ال
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   يتم إثبات ذمم البيوع الُمؤجلة عند حدوثها بقيمتها اإلسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة

أساس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أي مبلغ الدين المطلوب من العمالء  المالية على

 .المالية محسومًا منها مخصص خسائر ائتمانية متوقعة اية الفترةفي نه

 التمويل بالُمشاركة )٤

  هو تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو

بحيث يصبح كل واحد منهما متملكًا حصة في رأس المال بصفة  ،في مشروع قائم المساهمة

وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في  ،مستحقة لنصيبه من األرباحو ثابتة أو متناقصة

وتقسم المشاركة إلى المشاركة الثابتة والمشاركة  ،خالف ذلك رأس المال وال يصح اشتراط

 .المتناقصة المنتهية بالتمليك

  يتم تسجيل حصة المصرف في رأس مال الُمشاركة عند تسليمها للشريك المدير أو وضعها في

الُمشاركة ويتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقدًا أو بالقيمة العادلة إذا كان عينًا. وإذا  بحسا

ه يعترف به ربحًا نالعين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فإ نتٍج عن تقييم

 .أو خسارة

 المالية بالقيمة  يتم قياس حصة المصرف في رأس مال الُمشاركة الثابتة في نهاية الفترة

الُمشاركة الُمتناقصة يتم قياس رأس المال في نهاية الفترة المالية بالقيمة  التاريخية وفي حالة

التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة التي يتفق عليها ويثبت  التاريخية محسومًا منها القيمة

 .الدخل الفرق بين القيمتين ربح أو خسارة في قائمة

 ل نصيب المصرف في أرباج أو خسائر عمليات التمويل بالُمشاركة التي تنشأ وتنتهي يتم تسجي

فإنه يتم  ،أَما في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالية ،المالية بعد التصفية خالل الفترة

في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها بين  تسجيل نصيب المصرف

ما أ ،التي توزع األرباحالتي حدثت بها وذلك في حدود  صرف والشريك في الفترة الماليةالم

دفاتره في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر  نصيبه في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في

 .التي يخفض بها نصيب المصرف في رأس مال الُمشاركة

 قصيره يتحملها المشارك ويتم إثباتها ذممًا في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي المشارك أو ت

 .عليه
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  يتم في نهاية الفترة المالية تسجيل موجودات التمويل بالتكلفة أو بالقيمة النقدية الُمتوقع

 .أقل وُيثبت الفرق ُكُمخصص خسائر ائتمانية متوقعة تحقيقها أيهما

 ستثمار في حال عدم جدوىيتم شطب ذمم البيوع الُمؤجلة والتمويالت الُممولة من حسابات اال 

اإلجراءات الُمتخذة لتحصيلها بقيدها على حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وُيضاف 

وكذلك يتم  ،من الذمم/ التمويالت التي تم شطبها سابقًا إلى حساب أرباج االستثمار المحصل

ة في حال عدم جدوى المؤجلة والتمويالت الممولة من اموال المصرف الذاتي شطب ذمم البيوع

حساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ويضاف المحصل من  اإلجراءات المتخذة لتحصيلها على

ويتم تحويل اي فائض في المخصص  ،االيرادات سابقا الى  الذمم / التمويالت التي تم شطبها

 .الى قائمة الدخل -ان وجد  - االجمالي 

 

 قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  )٥

 لتي قام المصرف بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق لية اهي الموجودات الما

 .تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة من حاألربا

يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل 

ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة  ،الشراء) ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة عند

فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية  الدخل بما

سائر الناتجة حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخ وفي ،بالعمالت األجنبية

  .أخذ األرباح الموزعة أو المتحققة في قائمة الدخل عن ذلك في قائمة الدخل. يتم

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )٦

  تمثل هذه الموجودات االستثمارات في الموجودات المالية والممولة من أموال المصرف الذاتية

 .ى الطويلاالحتفاظ بها على المد وذلك بغرض

 ويعاد  ،يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء

ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة  ،بالقيمة العادلة تقييمها الحقًا

 .الملكية العادلة ضمن حسابات حقوق
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  تم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في في حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها في

 .٣٣ وفقًا للمعيار المحاسبي المالي اإلسالمي رقم األرباح المدورة

  في حال حصول تدني في قيمة هذه الموجودات فيتم تسجيل الخسائر الناتجة عن ذلك في

 .قائمة الدخل

  الدخل إذا ما تبين بموضوعيةيمكن استرجاع خسارة التدني التي تم تسجيلها سابقًا في قائمة 

أن الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر التدني من خالل احتياطي 

 .العادلة الظاهر ضمن حسابات حقوق الملكية القيمة

  يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في قائمة

  .الدخل

   يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات في

 .القيمة العادلة بند احتياطي

  ويتم  ،تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة

مالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها  التدني لهذه الموجودات في نهاية كل فترة اجراء اختبار

 .وال يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه الموجودات في الفترات الالحقة ل ،في قائمة الدخ
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية )٧

 نشطة  إن أسعار اإلغالق (شراء الموجودات / بيع المطلوبات) في تاريخ القوائم المالية في أسواق

 ادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أوتمثل القيمة الع

عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلة 

 .بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية ُمشابهة لها إلى حد كبير بُمقارنتها

 عذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها في حال وجود أدوات مالية يت

 .تنزيل أي تدني في قيمتها بالتكلفة بعد

  الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة )٨

تسديدًا لديون والتزامات على المتعاملين دون ان يكون  للمصرفوهي الموجودات التي تؤول 

ال يتوفر لدى المصرف نية لالحتفاظ بها لغرض الحصول و ،لتملكها المصرف هنالك نية لدى

 .في قيمتها المستقبلية على ايراد دوري او لغرض توقع الزيادة
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   وفاء لديون مستحقة بقائمة المركز المالي ضمن  للمصرفتظهر الموجودات التي آلت ملكيتها

 .الموجودات األخرى

   لت بها آًء لديون مستحقة بالقيمة التي وفا للمصرفلت ملكيتها آيتم تسجيل الموجودات التي

ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة  ،بالقيمة العادلة ايهما اقل او للمصرف

مع مراعاة ملكية األموال المستثمرة في هذه  ،قيمتها من قائمة الدخل ويتم طرح أي تدني في

ها كإيراد وانما يتم قيد الزيادة الالحقة الى الحد الزيادة في قيمتة وال يتم قيد قيم ،الموجودات

مع مراعاة ملكية األموال المستثمرة في هذه  "سابقا الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم اثباته

  .الموجودات

 االستهالك  )٩

 :. الممتلكات والمعداتأ

  في قيمتها ويتم تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك الُمتراكم وأي تدني

الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة  استهالك

 :العمر اإلنتاجي الُمتوقع لها القسط الثابت على مدى

 

 الممتلكات والمعدات

  نسبة االستهالك  البيان

  ٪٢  مباني

  ٪٢ ومطافىء حريقديكورات وقواطع 

  ٪٢٠ وسائل نقل وانتقال

  ٪٢٠ اثاثدات وأجهزة ومع

  ٪٢٠ حاسبات الكترونية

  ٪٢٠ كتب ومراجع علمية

  ٪٢٠ اسلحة نارية
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 فإذا كانت توقعات العمر  ،تتم ُمراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة

حقة عن التقديرات الُمعدَّة سابقًا يتم تسجيل التغّير في التقدير للسنوات الال اإلنتاجي تختلف

 .باعتباره تغّير في التقديرات

  تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ألغراض التدني عند وجود أحداث او أي

 .ان القيمة الدفترية ال يمكن استردادها مؤشرات على

  عندما يقل المبلغ الُممكن استرداده من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإّنه

 .قيمتها إلى القيمة الُممكن استردادها وّتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل يضيتم تخف

 :. الموجودات غير الملموسةب

  يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة ُمحددة أو لفترة

ل هذا العمر ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني ُمحدد خال، غير ُمحددة

َأَما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير ُمحدد  ،قائمة الدخل  ويتم قيد اإلطفاء في

في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في  فيتم ُمراجعة التدني

 .قائمة الدخل

 المصرف ويتم تسجيلها في قائمة  ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال

 .الدخل في نفس السنة

 يتم ُمراجعة أية ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية. 

  تعديالت على الفترات الالحقة ايةكذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء. 

 

 الموجودات الغير الملموسة

  االطفاءنسبة   يانالب

  ٪١٠  نظم وبرمجيات
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 المخصصات )١٠

ة يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المصرف التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئ  

  .أحداث سابقة وأنَّ تسديد االلتزامات ُمحتمل وُيمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه عن

 ضريبة الدخل  )١١

   مبالغ الضرائب المستحقة تمثل مصروفات الضرائب. 

 من ١٥ما نسبته  قام المصرف بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل %

 األرباح.
 

 تكاليف اصدار او شراء اسهم المصرف  )١٢

يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن اصدار أو شراء أسهم المصرف على األرباج المدورة (بالصافي بعد األثر 

ف إن وجد). وإذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف لهذه التكالي الضريبي

  .قائمة الدخل كمصاريف في

 التقاص )١٣

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة 

 يتم تسويتها على أساس المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الًملزمة وكذلك عندما المركز

 .التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت

 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات  )١٤

    يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات على أساس االستحقاق باستثناء ارباح استثمار

العتراف بها كأرباح استثمار ويتم تسجيلها والتمويالت غير العاملة التي ال يتم ا البيوع الُمؤجلة

 المعلقة. رفي حساب أرباح االستثما

  يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات الُمتعلقة بهاء ويتم االعتراف بأرباح أسهم

 .عند تحققها الشركات

  

 

 تاريخ االعتراف بالموجودات المالية )١٥

لية في تاريخ الُمتاجرة (تاريخ التـزام المصـرف ببيـع أو شـراء     يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات الما  

  .)يةالمال الموجودات
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 العمالت األجنبية )١٦

  يتم تسجيل الُمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ

 .الُمعامالت (التقابض) إجراء

  المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات

 العراقي.تاريخ قائمة المركز المالي والّمعلنة من المصرف المركزي  السائدة في

  يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة

 .تاريخ تحديد قيمتها العادلةي العادلة ف

 رباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخليتم تسجيل األ. 

 

 النقد وما في حكمه )١٧

وتتضمن: النقد واألرصدة لدى  ، هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر

وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات  ،المركزي واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المصرف

  ب.تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة ُمقيِّدة السح صرفية التيالم
  

 استخدام التقديرات .٥

 إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة المصرف القيام بتقديرات 

كما  ،واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة

وكذلك التغيرات في  ،التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات ان هذه

تظهر ضمن كل من حقوق الملكية وحقوق أصحاب حسابات االستثمار. وبشكل  القيمة العادلة التي

ة ادارة المصرف اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدي خاص يتطلب من

المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها  المستقبلية وأوقاتها. ان التقديرات

النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة  درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان

 .المستقبل التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في

 : ديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة وهي مفصلة على النحو التالياننا نعتقد بان تق 

 

  : يتطلب تحديد مخصص خسائر  -مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع والتمويالت

متوقعة للموجودات المالية من إدارة المصرف إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير  ائتمانية

لية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر المستقب مبالغ التدفقات النقدية



 
 

 

 

 

 
 

١٣٢ 
 

 

باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار معلومات  ،اإلعتراف المبدئي بها االئتمانية لألصول المالية بعد

 .المتوقعة القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية

 فقة ضريبة الدخل وفقًا مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من ن

 .والمعايير المحاسبية لألنظمة والقوانين

  مستويات القيمة العادلة: يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة

تصنف بموجبه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقًا  العادلة الذي

 .قارير المالية الدوليةمعايير ت للمستويات المحذدة في

 ) لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت ٢) والمستوى (١الفرق بين المستوى (

المعلومات أوالمدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما 

ا في ذلك دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بم يتطلب وضع أحكام وتحليل

 .األصل أو االلتزام األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص

  :ر اإلدارة العمر اإلنتاجي تقداألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة عند االعتراف األولي بها. كما  والقيمة

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة بشكل  تقدير تقوم بإعادة

واإلطفاءات السنوية اعتمادًا على الحالة العامة لتلك  دوري لغايات احتساب االستهالكات

ويتم أخذ خسارة التدني (إن  ،المستقبل الموجودات وتقديرات األعمال اإلنتاجية المتوقعة في

 .لدخلوجدت) في قائمة ا

  ان العوامل التي تؤثر على تقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير

 ،تقديرات اإلدارة للفترة المتوقع استخدام هذه الموجودات من قبل المصرف الملموسة تشمل

حال اختالف االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  التطور التكنولوجي والتقادم. في

حدث نتج عنه تغيير في العمر اإلنتاجي  بسبب ،ودات غير الملموسة عن تقديرات اإلدارةوالموج

 .فإن أثر هذا الحدث سيؤثر على بيان الدخل بشكل جوهري

  يتطلب تحديد مخصص تدني الموجودات المالية من إدارة المصرف اصدار احكام واجتهادات

باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية  ،وقاتهاالتدفقات النقدية المستقبلية وا هامة لتقدير مبالغ

المالية بعد االعتراف المبدئي بها باإلضافة الى األخذ بعين  في المخاطر االئتمانية لألصول

  .االئتمانية المتوقعة االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر

  معها ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  



 
 

 

 

 

 
 

١٣٣ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 
  

 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي  .٦
  

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          نقد في الخزينة 

  ٤٤.١٣٨.١٩٤.٢٨٨    ٣٩.٦٤٨.٨٨٧.٠٦١    نقد في خزائن الفروع بالعملة العراقية

  ٦.٨٦٧.٧٢٧.٦٠٩    ٦.١٢٠.٢٠١.٤٧٧    في خزائن الفروع بالعملة االجنبيةنقد 

          

          ارصدة لدى البنك المركزي العراقي :

  ١٧.٨٩٧.٩١٩.٥١٤    ٣٤.٤٧١.٦٤٣.٣٦٤    حسابات جارية طليقة 

ودائع لمدد معينة لدى البنك المركزي 

  العراقي 

  ٩.٦٨٦.٩٨٨.٢٠٤    ٥١.٢٣٦.٢٣٧.١٠٥  

  ٧.٠٢٦.١٣٣.٤٨٠    ٢٢.٠٦٠.٣١٩.٣٢١    ني حساب الغطاء القانو

  ٨٥.٦١٦.٩٦٣.٠٩٥    ١٥٣.٥٣٧.٢٨٨.٣٢٨    المجموع
  

يمثل حساب ودائع لمدد معينة المبالغ التي يحتجزها البنك المركزي العراقي من مبالغ خطابات الضمان الصادرة من المصرف  -

  .CBSIومزاد العملة والمقاصة و 
  

 : ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .٧

  ٣١/١٢/٢٠٢١    يانالب

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٤.٨٨٧.٥٢٤.٧٣٥    ٣٧.٨٢١.٨٤٧.٣٧٧    البنوك المحلية 

  ٦٠.٦٦٣.٨٨٠.٦٢٨    ١٣٢.٤٧٨.١٤٧.٦٢٦    البنوك الخارجية *

  ٦٥.٥٥١.٤٠٥.٣٦٣    ١٧٠.٢٩٩.٩٩٥.٠٠٣    المجموع
  

ـادات المسـتندي     ) دينـار والبـاقي يمثـل    ١١٢.٣٩٦.٦٢٩.٤٣٨ة بقيمـة ( * يتضمن رصيد البنوك الخارجية تأمينات نقديـة علـى االعتم

  حساب جاري .

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٣٤ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  

  

 : التسهيالت االئتمانية المباشرة .٨

 

 كشف تفصيلي باالئتمان النقدي   - أ

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ـــ    ـــ    الحواالت الخارجية المسحوبة على المصرف 

  ١٦.٤١٨.٠٠٠.٠٠٠    ١٥.٠١٢.٠٠٠.٠٠٠    تمويل المشاركات

  ١٠١.٨٩٩.٠٣٠.٤٧٢    ١٥٠.٩٠٢.٥٦٣.٢٤٩    مرابحات

  ٣٣٢.٠٨٦.٣٧٥    ٣٩٠.٧٤٨.٦٣٩    القرض الحسن

  ١١٨.٦٤٩.١١٦.٨٤٧    ١٦٦.٣٠٥.٣١١.٨٨٨    المجموع

          ينزل :

  )٨.٠٥٢.٥٥٣.٠٢٧(    )٧.٤٢٣.٩٠٤.٦١٣(    ارباح مؤجلة ومعلقة على التمويالت

  )١.٧٤٣.٦٩٦.١٨٢(    )٣.٤٣٤.٦١٥.٦٢٤(    مخصص التمويالت االئتمانية

    ١٠٨.٨٥٢.٨٦٧.٦٣٨    ١٥٥.٤٤٦.٧٩١.٦٥١  

  

  - فيما يلي الحركة على مخصص تدني االئتمان التعهدي :

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  ١.٣٢٠.٩٨٨.٦٩٨    ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١    الرصيد في بداية السنة

  ٧٢٦.٨٧٨.٤٧٣    ــــ    االضافات

  ــــ    ١.٦٩٠.٩١٩.٤٤٢    التنزيالت

    ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١    ٣٥٦.٩٤٧.٧٢٩  

  

  



 
 

 

 

 

 
 

١٣٥ 
 

 

 ) ٩كشف تفصيلي حسب المعيار رقم ( -ب

  المجموع    الثالثة المرحلة    المرحلة الثانية    المرحلة االولى    البيان

  ١٥.٠١٢.٠٠٠.٠٠٠    ـــــ    ـــــ    ١٥.٠١٢.٠٠٠.٠٠٠    مشاركات

  ١٣٥.٢٥٨.٥٧٦.٠٧٠    ٥.٢٨٣.٥١٥.٢٧٣    ٣.٦٩٢.٦٣١.١٧١    ١٢٦.٢٨٢.٤٢٩.٦٢٦    مرابحات شركات

  )٥.٨٤٥.٣٤٤.٩٠٠(    ــــ    )١٦٦.٠٦٨.٠٣٤(    )٥.٦٧٩.٢٧٦.٨٦٦(    ارباح مؤجلة شركات

  )٢.٢٠٧.٨٦٥(    )٢.٢٠٧.٨٦٥(    ــــ    ــــ    ارباح معلقة شركات

  ١٥.٦٤٣.٩٨٧.١٧٩    ١.٣٩٩.٩٧٣.١٩٩    ١.١١٣.٤٤٢.٤٣٩    ١٣.١٣٠.٥٧١.٥٤١    مرابحات افراد

  )١.٥٢١.٢٣٩.٢٣٠(    ــــ    )١١٨.٩١٣.٩٧٥(    )١.٤٠٢.٣٢٥.٢٥٥(    ارباح مؤجلة افراد

  )٥٥.١١٢.٦١٨(    )٥٥.١١٢.٦١٨(    ـــــ    ـــــ    ارباح معلقة افراد

  ٣٩٠.٧٤٨.٦٣٩    ١٦٥.٥٨١.١٦٠        ٢٢٥.١٦٧.٤٧٩    القرض الحسن

  صافي المرابحات قبل خصم المخصص
  ١٥٨.٨٨١.٤٠٧.٢٧٥    ٦.٧٩١.٧٤٩.١٤٩    ٤.٥٢١.٠٩١.٦٠١    ١٤٧.٥٦٨.٥٦٦.٥٢٥  

  )٣.٤٣٤.٦١٥.٦٢٤(    )٣.٢٩٦.٠٩٥.٠٥٣(    )١٧.٠٨٢.٠٢٥(    )١٢١.٤٣٨.٥٤٦(    مخصص الخسائر االئتمانية

  ١٥٥.٤٤٦.٧٩١.٦٥١    ٣.٤٩٥.٦٥٤.٠٩٦    ٤.٥٠٤.٠٠٩.٥٧٦    ١٤٧.٤٤٧.١٢٧.٩٧٩    ذمم البيوع المؤجلة بالصافي

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

    



 
 

 

 

 

 
 

١٣٦ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر  - ٩

  ٣١/١٢/٢٠٢١    لبيانا

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  ـــــ    ـــــ    رصيد بداية السنة

  ـــــ    ـــــ    التغير في احتياطي القيمة العادلة

ارباح بيع موجودات مالية مثبتة 

  ـــــ    ـــــ    مباشرة في االرباح المدورة

  ـــــ    ـــــ    رصيد نهاية السنة

  

 : االستثمارات المالية -  ١٠

  ٣١/١٢/٢٠٢١    بيانال

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

اسهم شركات غيرمدرجة في 

  االسواق المالية

  ٣٧.٤٣٤.٠٢٦.٩٢٣    ١٩.١٠٩.٦٣٦.٩٢٣  

  ٣٧.٤٣٤.٠٢٦.٩٢٣    ١٩.١٠٩.٦٣٦.٩٢٣    المجموع

 

 

 

 

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  



 
 

 

 

 

 
 

١٣٧ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 
 

١٣٨ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 
 

١٣٩ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  موجودات غير ملموسة  -١٢

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          التكلفة

  ٧.٩٩١.٩٢٣.٧٨٣    ٨.١٥٣.٧٩١.١١٥    ١/١/٢٠٢١الرصيد كما في 

  ــــ   ــــ    المحول من مشاريع تحت التنفيذ 

االضافات من خالل تغير سعر 

  الصرف

  ١١٢.٤٢١.٠٣٢   ــــ  

  ٤٩.٤٤٦.٣٠٠    ٨٣٨.٠٥٥.٤٦٨    االضافات خالل السنة

  ٨.١٥٣.٧٩١.١١٥    ٨.٩٩١.٨٤٦.٥٨٣    ١٢/٢٠٢١/ ٣١الرصيد كما في 

          االطفاء المتراكم 

  ١.٢٩٥.٢٣٤.٦٧٦    ١.٧٠٢.٩٢٤.٢٣٢    ١/٢٠٢١/ ١الرصيد كما في 

  ٤٠٧.٦٨٩.٥٥٦    ٨٦٣.٤٧٣.٦١٥    السنة االطفاء خالل

  ١.٧٠٢.٩٢٤.٢٣٢    ٢.٥٦٦.٣٩٧.٨٤٧    ٣١/١٢/٢٠٢١الرصيد كما في 

 ٣١القيمة الدفترية كما في 

/١٢/٢٠٢١  

  ٦.٤٥٠.٨٦٦.٨٨٣    ٦.٤٢٥.٤٤٨.٧٣٦  

    

  

  الموجودات االخرى -١٣

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٣.٥٢٠.٥١٨.٧٩٧    ٤٨.٩٩٠.٦٤٤.٠٧٩    مدينون متنوعون

دفعات مقدمة الغراض شراء 

  استثمارات

  ــــ    ــــ  

  ـــــ    ٣٠٦.٧٨٠.٧٥٠    تأمينات لدى الغير 

  ٧٠٨.٨٤١.٢٩٩    ١٥٦.٧٥٣.٤٩٨    مصاريف مدفوعة مقدمًا

  ١٥٤.٦٩٧.٥٠٠    ١٢.٠٣٦.٠٠٠    فروقات نقدية

  ٦٣.٣٦٥.٨٣٥    ٧٥.٠٤٣.٢٨٨    سلف منتسبين

  ٢٥.٠٦٣.٠٠٠    ١٥.٠٧٦.٠٠٠    مدينو خطاب الضمان

  ٤.٤٧٢.٤٨٦.٤٣١    ٤٩.٥٥٦.٣٣٣.٦١٥    المجموع
  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٤٠ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

 
 : ودائع العمالء   -١٤

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٩.٧٢٠.٦٨٢.٤٥١    ٨٠.٤٩٧.٨٥٨.٨٥٠    حسابات جارية دائنة / قطاع خاص شركات

  ٥.١٤٠.٦٥٤.١٦٢    ١٥.٠٣٥.٤٨٤.٣٤٥    حسابات جارية دائنة / قطاع خاص افراد

  ٤٧١.٢٨٦.٠٣٣    ١.٦٦٧.١٦٨.٦٧٨    حسابات ودائع االدخار

  ٧٧٠.٢٣٩.٤٦٠    ٤.٠٠٩.٦٨٦.٧٦٧    رواتب التوطين

  ٧١.٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠    ٦٩.٠٣٣.٧٧٠.٧١٤    ودائع الجل

  ٩٤٤.٨٥١.٠٠٠    ٤٣٩.٣٤٥.٤٤٢    الصكوك المعتمدة (المصدقة)

  ٣٦.٠٣١.٦٠٥    ٥.٨٠٠.٠٠٠    ودائع اخرى

  ٨٨.١٢٣.٧٤٤.٧١١    ١٧٠.٦٨٩.١١٤.٧٩٦    المجموع

  

 

 : تأمينات نقدية مستلمة -١٥

 

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٤٠.٨٩٣.٢٤٢.٢٩٩    ١٦٣.٥٣٥.٧٥٣.٠٩٣    تأمينات لقاء اعتمادات

  ٣.٤١٨.٠٢٩.٠٩٠    ١١.٦٣٥.٠٣٧.٠٧٨    تأمينات لقاء خطابات الضمان 

  ـــــ    ٩٨.٦٩٣.٠٠٧    تأمينات سقف ائتماني

  ٤٤.٣١١.٢٧١.٣٨٩    ١٧٥.٢٦٩.٤٨٣.١٧٨    المجموع

  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٤١ 
 

 

   مخصص ضريبة الدخل -١٦

  - ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :         

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٢٣.٦٩١.٠٠٠    ٩٨.١٢٨.٩٥٠    رصيد بداية المدة

  ــــ    ــــ    ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

  )٢٣.٦٩١.٠٠٠(    )٩٨.١٢٨.٩٥٠(     التسويات

  ٩٨.١٢٨.٩٥٠    ٨٨٥.٢٤٠.١٠٩    ضريبة الدخل المستحقة 

  ٩٨.١٢٨.٩٥٠    ٨٨٥.٢٤٠.١٠٩    رصيد نهاية السنة بذمة المصرف

 

  من الوعاء الضريبي (الربح المعدل الغراض ١٥تم احتساب مبلغ الضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل وبنسبة %

  عراقي .ضريبة الدخل ) وتم اعتماد مبلغ الضريبة وفقا لما جاء في بيانات وارقام النظام المحاسبي الموحد ال

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  

  



 
 

 

 

 

 
 

١٤٢ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  مخصص ائتمان التعهدي -١٧

  .مخصص االئتمان التعهدي الغير مباشر لخطابات الضمان واالعتمادات المستندية  يشتمل هذا البند

   ٢٠٢٠و٢٠٢١/ كانون االول /٣١فيما يلي الحركة على مخصص االئتمان التعهدي للسنتين المنتهيتين كما في 

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          
  ١.٣٢٠.٩٨٨.٦٩٨    ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١    رصيد بداية المدة

  ٧٢٦.٨٧٨.٤٧٣    ــــ    االضافات 

  ــــ    ١.٦٩٠.٩١٩.٤٤٢    التنزيالت

  ٢.٠٤٧.٨٦٧.١٧١    ٣٥٦.٩٤٧.٧٢٩    رصيد نهاية السنة 

  

  : المطلوبات االخرى -١٨

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          
 ١.١٧٤.٣١١.١٢٨   ١.٠١٧.٥٣٧.٦٧٧    ارباح حسابات استثمارية تحت التوزيع

  ١١٢.٠٠٠.٠٠٠    ١٣٢.٠٠٠.٠٠٠    مصاريف ادارية مستحقة 

  ٨.٤٠١.٤٦٣    ٣٦.٢٤٠.٣٠٢    رسوم الطوابع المالية

 ٣٥.١٩٣.٧٠٩   ٣٣.٨٧٨.٦٦٣    استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير

  ــــ    ــــ    صكوك مصدقة

  ١٠١.١١٩.٢٥٠    ١٠٦.٦٧٢.٥٧٠    زيادة في الصندوق

  ٢٥.٠٥٠.٠٠٠    ٣٥.١٥٠.٠٠٠    مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل شركات

 ــــ    ١٦١.١٧٠.٧٧٩    ارصدة وتعويضات عمالء متوفين

 ــــ    ١٤٩.٥٤٥.٦١٠    دائنو النشاط الجاري

  ــــ    ــــ    حسابات دائنة متبادلة

  ٤.٠١٤.٠٢٨.١٥٦    ٣.٨٧٤.٦٣٦.٨١٣    امانات تحويل خارجي

  ٢٣٦.٠٦١.٠٣١    ٢٢٨.٣٣٧.٦٢٧    حسابات دائنة متنوعة

  ٥.٧٠٦.١٦٤.٧٣٧    ٥.٧٧٥.١٧٠.٠٤١    المجموع
  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٤٣ 
 

 

  

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  - : حقوق الملكية-١٩

ع بالكامل وملبي )  مليار سهم وهو مدفو٢٥٠) مليار دينار ويمثل (٢٥٠رأس المال : يبلغ رأسمال المصرف (  - أ

لمتطلبات البنك المركزي العراقي والقوانين واالنظمة ذات العالقة حيث ، حيث ان بعد مزاولة المصرف اعماله 

  -) مليار دينار حصلت التطورات التالية وزيادة رأسماله تباعًا وكما يلي :١٠٠من خالل الفرع الرئيسي برأسمال (

 ٠) مليار دينار ١٥٠دة رأس المال الى (تم زيا ٢٠١٦خالل الشهر الخامس من عام  - ١

 ٠) مليار دينار ٢٠٠تم زيادة رأس المال الى ( ٢٠١٦خالل الشهر الثامن من عام  - ٢

 ٠) مليار دينار ٢٥٠تم زيادة رأس المال الى ( ٢٠١٦خالل الشهر العاشر من عام  - ٣
  

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          
  ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    بداية السنةعدد االسهم المصدرة في 

  ــــ    ــــ    

          عدد االسهم المصدرة في نهاية السنة

  ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    المجموع
  

 -: االحتياطي القانوني (االلزامي)  - ب

ياطي الزامي ، وال يجوز ان % (كحد ادنى) من دخل السنة بعد الضرائب كاحت٥وفقا لقانون الشركات يستقطع ما نسبته 

% من راس مال البنك ، كما ال يجوز توزيع االحتياطي االجباري او اية عوائد ٥٠تزيد المبالغ المتجمعة لهذ الحساب عن 

ناتجة عنه على المساهمين ويجوز االستمرار في االستقطاع بموافقة الهيئة العامة للبنك على ان ال يتجاوز االحتياطي 

  من راس مال البنك . %١٠٠االجباري 

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          
  ٢١١.٥٤٢.٤٣٨    ٢٣٩.٣٤٥.٦٤١    الرصيد بداية السنة

          
  ٢٧.٨٠٣.٢٠٣    ٢٥٠.٨١٨.٠٣١    المحول من حساب االرباح والخسائر

  ٢٣٩.٣٤٥.٦٤١    ٤٩٠.١٦٣.٦٧٢    الرصيد نهاية السنة

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٤٤ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  االحتياطيات االخرى -ج

يظهر هذا الحساب المبلغ الموزع من االرباح السنوية القابلة على حساب احتياطي المسؤولية االجتماعية البالغ 

  ) دينار .٩٧٧.٥٥١.٦٢١البالغ ( ) دينار واحتياطي توسعات٩٥٦.٥٤٣.٩٥٥(

  الفائض المتراكم (ارباح مدورة) - د

  يظهر هذا الحساب المبلغ المتبقي من االرباح السنوية القابلة للتوزيع على المساهمين 

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٨٩.٢٧٤.٩٧١    ٤٥٩.٠٥٧.٥٦٥    الرصيد بداية السنة

  ٥٥٦.٠٦٤.٠٥٢    ٥.٠١٦.٣٦٠.٦١٧    االضافات

  ـــ        توزيعات ارباح المساهمين

فرق مبلغ الضريبة المسددة عن المبلغ المحتسب 

  المحول من حساب االرباح والخسائر (قائمة الدخل)

  ـــ      

  ـــــ    ـــــ    التسويات خالل السنة

  )١٨٦.٢٨١.٤٥٨(    )١.٦٨٠.٤٨٠.٨٠٧(    التحويالت الى االحتياطيات

  ٤٥٩.٠٥٧.٥٦٥    ٣.٧٩٤.٩٣٧.٣٧٥    السنة الرصيد نهاية

  

  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  



 
 

 

 

 

 
 

١٤٥ 
 

 

  

  ايضاحات حول البيانات المالية

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

  

   حصة السهم من ربح السنة - ه

من ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد تم احتساب ربح السهم االساسي للسنة بتقسيم صافي حصة المساهمين 

   - االسهم كما يلي :

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

  ٥٢٨.٢٦٠.٨٤٩    ٤.٧٦٥.٥٤٢.٥٨٦    صافي ربح السنة 

          

  ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد االسهم 

  فلس / دينار    فلس / دينار    

  ٠.٠٠٢    ٠.٠١٩    م االساسي من ربح السنة حصة السه

  

  

  

  

  

  

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

  



 
 

 

 

 

 
 

١٤٦ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية 

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

 : االئتمان التعهدي (بالصافي) -أ -٢٠

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

          االئتمان التعهدي (بالصافي)

  ٦٢.٦٦٥.٧٠٥.٣٦٨    ٣٧٦.١٨٤.٩٧٥.٤٥٤    االعتمادات المستندية 

  )٤٠.٨٩٣.٢٤٢.٢٩٩(     )١٦٣.٥٣٥.٧٥٣.٠٩٣(    تنزل (تأمينات االعتمادات)

  ٢١.٧٧٢.٤٦٣.٠٦٩    ٢١٢.٦٤٩.٢٢٢.٣٦١    صافي االعتمادات المستندية 

          

  ٢٢.٢٢٢.٥٦٢.٣٣٢    ٣١.٩٩٤.٦٣٧.٩٦٠    خطابات الضمان

  )٣.٤١٨.٠٢٩.٠٩٠(     )١١.٦٣٥.٠٣٧.٠٧٨(     تنزل (تأمينات خطابات الضمان)

  ١٨.٨٠٤.٥٣٣.٢٤٢    ٢٠.٣٥٩.٦٠٠.٨٨٢    صافي خطابات الضمان الصادرة

  ٤٠.٥٧٦.٩٩٦.٣١١    ٢٣٣.٠٠٨.٨٢٣.٢٤٣    مجموع االئتمان التعهدي (بالصافي)
  

  : الحسابات المتقابلة االخرى- ب -٢٠

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

          

          الحسابات المتقابلة االخرى

  ١٠٤.٧٤٥.٨٩٩.٥١٣    ــــ    تعهدات العمالء

  ١    ١    وثائق هامة بحوزة المصرف

  ٥٦    ٥٦    حسابات متقابلة اخرى 

  ١٠٤.٧٤٥.٨٩٩.٥٧٠    ٥٧    مجموع الحسابات المتقابلة

  

ابات الختامية وتقراء معها) جزء من الحس٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

 



 
 

 

 

 

 
 

١٤٧ 
 

 

  ايضاحات حول البيانات المالية 

  ٣١/١٢/٢٠٢١للسنة المنتهية في 

 : صافي ايرادات العموالت -٢١

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  ــــ    ــــ    ايراد العمالت االجنبية

  ٢.٢٥٠.٥٢٣.١٨٤    ١٥.٨١٨.٢٠٥.٣٥٠    عموالت دائنة 

 ١٤٨.٣٨٤.٢١٤   ــــ    حواالت بنكية

 )٢٢٣.٩٧٧.٠٢٥(   )٦.٣٨٣.٧٩١.٩١٦(    تنزل العموالت المصرفية المدفوعة

 ١٠٤.١٤٧.١٣٢   ٢٢٨.٥٦٥.٥٠٨    ايرادات غير مباشرة اخرى

 ٢٨.٥٥٤.٣٢١   )٦.١٥٥.٢٢٦.٤٠٨(    المجموع

    ٢.٢٧٩.٠٧٧.٥٠٥   ٩.٦٦٢.٩٧٨.٩٤٢ 
  

 :  صافي ارباح العمليات االخرى–٢٢

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  ينارد
  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  

          
          االيرادات

  ٧٩.٦٨١.٥٩١    ٢٠٦.٥٦٠.٠٠٠    عوائد االستثمارت 

  ـــــ    ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠    ارباح بيع استثمارات عقارية

  ٥٦.٤٤٠    ١٥.٠٠٠    مصروفات مستردة

  ــــ    ٣٠٥.٦٦٣.٨١٩    ايرادات متنوعة

  ١.٣٠٩.٠٠٠   ــــ    ايرادات سنوات سابقة

  ــــ   ــــ    ايرادات عرضية

  ــــ   ــــ    ايجار موجودات ثابتة

  ٨١.٠٤٧.٠٣١    ١.٠١٢.٢٣٨.٨١٩    المجموع

          المصروفات 

  ٤٩٥.٩٥٥.٠٠٠    ٣٧٨.٢٥٠.٠٠٠    تبرعات للغير

  ــــ    ١.٦٤٦.٢٤٨.٠٧٩    خسائر بيع االستثمارات

 ٥٠٠.٠٠٠    ١.٢٩٠.٧٨٥.٣٠٦    مصروفات سنوات سابقة

  ــــ   ــــ    مصروفات عرضية

  ٤٩٦.٤٥٥.٠٠٠    ٣.٣١٥.٢٨٣.٣٨٥    جموع المصاريفم

  )٤١٥.٤٠٧.٩٦٩(    )٢.٣٠٣.٠٤٤.٥٦٦(    صافي ارباح العمليات االخرى

    

  ) جزء من الحسابات الختامية وتقراء معها٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (



 
 

 

 

 

 
 

١٤٨ 
 

 

  

  : نفقات العاملين -٢٣

   ٣١/١٢/٢٠٢١    انـــالبي

  دينار

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  

  دينار

  ٢.٧١٩.٤٦٧.٠٨٥    ٣.١٨٠.٩٢٣.٢٢٥    ومنافع وعالوات العمال  رواتب          

  ١٥٧.٨٧١.٧٧٣    ١٧٨.٤٣٨.٨٥٠    المساهمة في الضمان

  ٢.٨٧٧.٣٣٨.٨٥٨    ٣.٣٥٩.٣٦٢.٠٧٥    المجموع

  

 : مصاريف تشغيلية واالخرى -٢٤

  ٣١/١٢/٢٠٢١    البيان

  دينار

  ١٢/١/٢٠٢٠  

  دينار

          
  ٩٤٢.١٧٨.٩٤٤    ٨٠٥.٠٦٨.٧٩٣    خدمات مهنية واستشارية

  ١٣٩.٢٤١.٤٥٠    ٢٢٥.٨٤٨.١٦٠    ايجار وخدمات

  ٤٩٧.٤٧٣.٣١٧    ٥٧٨.٣٨٩.٣٩١    صيانة

  ١٨.٦٩٨.٧٠٠    ٦٣.٩٨٠.٣٢٢    سفر وايفاد

  ٣١١.٤٧٠.٩٥٧    ٣٢٢.٤٣٢.٨٢٤    اتصاالت وانترنت

  ٣٤.٥٧٠.٠٠٠    ٣٥٦.٥١٣.٧٨٠    دعاية واعالن 

  ٤٧.٠٢٤.٢٥٠    ١٢٢.١٢٧.٥٤٧    مؤتمرات وندوات ومعارض واحتفاالت وضيافة

  ٦٨.٣٤٢.٠٥٠    ٩٠.٩٦٩.٥٨٠    مصاريف مكتبية

  ٤٩.٥٠٣.٧٣٠    ١٤٤.٠٤١.٣٢٠    اشتراكات ورسوم ورخص 

  ٥.٧٨٩.٥٠٠    ١٩.٩٤٢.٣٤٠    نقل العاملين

  ١.٢٢٣.٠٥٠    ٤.٤٤٨.٥٠٠    نقل السلع والبضائع

  ٢١.٣٦٠.٥٠٠    ٦.١٦٨.٢٠٠    تدريب وتأهيل

  ٢٧.٢٢٥.٠٠٠    ٤٣.٢٢٠.٤٤٩    مصاريف طاقة

  ٢٧.٧٦٢.٠٠٠    ٢٣٧.١٦١.٥٦١    الكهرباءالمياه و

  ٧٠.٥٥٥.٠٠٠    ٤٨.٨١٣.٠٠٠    مكافأت لغير العاملين

 ـــــ    ١٦٢.٠٠٠.٠٠٠    مكافئات اعضاء مجلس االدارة

 ـــــ    ٨٦.٤٧٨.٨٢٥    اقساط التأمين

  ٢٥.٠٠٠    ٤٢.٠٠٠.٠٠٠    خدمات قانونية

  ١.١٥٠.٦٤٦.٥٠١    ٩٦٠.٧٩٨.٢٤٤    خدمات مصرفية

 ٦٢.٠٧٥.٠٠٠   ٨٠.٧٠٠.٠٠٠    الحسابات  اجور تدقيق مراقب

  ١.٣٠٠.٠٠٠   ـــــ    اجور تدقيق البنك المركزي 

  ــــــ    ٤٤.٦٠٠.٠٠٠    اجور تدقيق اخرى

  ٣٢٩.٦٣٤.٧٠٠    ٩٧٢.٣٦٣.٤٩٩    مصاريف تشغيلية اخرى

    ٣.٨٠٦.٠٩٩.٦٤٩    ٥.٤١٨.٠٦٦.٣٣٥  

          مصروفات اخرى

 ـــــ   ٢٢٣.٩٤٤.٢٩٥    اعانات للمنتسبين وللغير
 ـــــ   ـــــ    اخرى

 ـــــ   ٢٢٣.٩٤٤.٢٩٥    

  ٣.٨٠٦.٠٩٩.٦٤٩    ٥.٦٤٢.٠١٠.٦٣٠    مجموع المصاريف التشغيلية واالخرى

  معها أ) جزء من الحسابات الختامية وتقر٢٤) الى (١تعتبر االيضاحات من (

 ايضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠٢١/  ١٢/  ٣١للسنة المنتهية في 
 


































































































































































































































































































































