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كلمة السيد رئيس مجلس االدارة 
حضرات السيدات والسادة المساهمين المحترمين 

» السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته »

ــلس االدارة واالدارة  ــي ســروري ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل الخوانــي واخواتــي اعضــاء مجـــ ــن دواعـ مــ
التنفيذيـــة وكـافـــة موظـــفي مصرفـــنا مصرف العـالـــم االسـالمي لما بـذلـــوه مـن جـهـود متمــــيزة للحفاظ 
علــى المســتوى الــذي وصــل اليــه مصرفنــا علــى الرغــم مــن حالــة الركـــود الشـــــديـــــدة التــــي ســـــادت 
الـــــــنشـــــاط االقتصــادي العراقــي خــالل عـــام 2020 واســتمرار توقــف معظــم المشــاريع االستثــــمارية 
والخدمــــــــــية فــــــقد واصل مصرفنا مسيرته بكل عـــزم وتفاني لتكـــــملة مســيرتــــه وتحــقــــيق نجــــاح 
تــــلو النــــجاح وتمييزه في المــصـــداقية مع الزبائـــــن وتوفير افضل الخدمــــات لهــــم مــــن خــــالل فـتـــح 
الحــسابـــــــــــات بــــانــواعهـــــا واجـــــراء الــــحــــــواالت واعــمـــــال الصـيــرفــــة الـــخـاصــــــــة بــبـيــــع 
و شــــــراء الــعـمــــالت االجـــنبــيـــة وعـــــــــمـليـــات التحـويــــل الـــــــمالي الـــ ) western union(  وفــتــــح 
االعتمـــادات المستندية وتطبــيـــق تجربـــة المــــصرف المتــنــــقل مســتخدمــــــًا بــــذلك احــــدث االسالــيب 
التـكـنـــولوجية وربــط كـافـــة فــــروعـــــه بـشـبـــــكة اتــــــصاالت تؤمـــــــــن للزبائـــــن التســهيالت الالزمــة 
بأســتخدام نظــام آلــــــي للتحويــل الخارجــي نظــام swift  ونــــظام المقاصــة االلكــــترونية ACH ونــظـــام 
المدفــــوعات RTGS  لتحقـيــــق السرعــــة في االنـــجاز وضـمــــن المــؤشــرات الخــاصـــة بــمــكافحـة غسل 
االموال وتـــمويل االرهـــــــــاب وقــانون رقـم 39 لسـنة 2015 . هــذا وقـــد قــام مـــصرفــنا بــتــطــبيــق 
نـظــــام الـمعـيـــار الدولــي 9 وعرض البيانــــات وفــــق ذلك المعــــــيار كــمـــا قـــام المصرف بفتــح عدة فروع 

جديــدة لتوســعة شــبكته الخدميــة فــي الوطــن ولــكل المواطنيــن . 
يســرني ان اقدم لحضراتكم التقرير الســنوي عــــن الحســابات الختامية والميزانيــــة العمومية المدقــــــقة 
للمصــرف للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31 الـــمعدة وفقــًا الحــكام قانــون الشــــــركات رقــم 21 
لـــــسنة 1997)المعدل( ووفــــقًا للمعايــــير الدولــــية والحكام قانــــون الــــمصارف االسالمية رقم 43 لسنة 

 . 2015
وفــي الختــام اغتنــم هــذه الفرصــة العــرب عــن بالــغ شــكري وتقديــري وامتنانــي لــكل مــن ســــاهم فـــي 
انجاح هــــذه الــــمؤسسة مــن الــبنــــك المركــزي العــراقي ودائــــرة مسجل الشركات وهيئة االوراق المالية 
وســوق العــراق لــالوراق الماليــة والســادة مراقبــي الحســابات وكادر مكتبهــم والهيئــة الشــرعية وال يفوتنــي 
ان اســــــجل شكــــري وتقديـــــري للجهــود االســتثنائية لمجلــس االدارة وفريــق االدارة التنفيذيــة وجـــــــميع 

العامـــليــــن فــــي المصــرف لمــا بذلــوه مـــن اخــالص وتفــان فــي تحقيــق نتائــج طيبــة ...
ــرف وكادره التنفيــذي علــى بــذل المزيــد فــي الجهــد لالرتقــاء  اعاهدكــم بـــأسم مجلــس ادارة المص
بالمصــرف العلــى الدرجــات وتحقيــق اهدافــه .. ندعــوا مــن اهلل التوفيــق الدائــم وان يســدد خطــى الجميــع 

لمــا فيــه خيــر بالدنــا وشعبنــــــــا .
اسأل اهلل القدير ان يوفقنا جميعًا لما فيه الخير و السالم 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

سيف الدين سعد هاشم بدير
رئيس مجلس االدارة
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تقرير مجلس االدارة
مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل ) ش/ م/ خ( التقرير السنوي لنشاط المصرف

كما في 2020/12/31
ــن  ــل المحترمي ــتثمار والتموي ــالمي لالس ــم االس ــرف العال ــاهمين مص ــادة مس ــيدات والس ــرات الس حض

ــه ...  ــة اهلل وبركات ــم ورحم ــالم عليك الس
نقــدم لحضراتكــم التقريــر الســنوي لمجلــس االدارة المتضمــن تفاصيــل البيانــات الخاصــة بأعمــال 
المصــرف و الحســابات الختاميــة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31 وفقــًا الحــكام 
المادتيــن )117( و )134( مــن قانــون الشــركات رقــم )21( لســنة 1997 المعــدل وعمــاًل بالقاعدة الحســابية 
رقــم )10( الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر الحســابية والرقابيــة واســتنادًا الحــكام قانــون المصــارف رقــم 94 

لســنة 2004 وقانــون المصــارف االســالمية رقــم )43( لســنة 2015 .

اواًل: تأسيس المصرف :
تــم تأســيس مصــرف العالــم االســالمي ) شــركة مســاهمة خاصــة ( فــي 2016/3/1 وحصــل علــى اجــازة 
ــم  ــي رق ــزي العراق ــك المرك ــون البن ــن قان ــادة 41 م ــن الم ــرة )1( م ــكام الفق ــق اح ــة وف ــة الصيرف ممارس
56 لســنة 2004 وقانــون المصــارف االســالمية رقــم 43 لســنة 2015 بموجــب موافقــة البنــك المركــزي 

العراقــي – المديريــة العامــة لمراقبــة الصيرفــة واالئتمــان المؤرخــة فــي 2016/2/2 

ثانيًا : اهدافه : 
ان اهــداف المصــرف كمــا وردت فــي عقــد التأســيس هــي المســاهمة فــي االنشــطة التنمويــة لالقتصــاد 
ــتثمار  ــارف االس ــال مص ــة اعم ــق ممارس ــن طري ــك ع ــدول وذل ــة لل ــة العام ــار السياس ــن اط ــي ضم العراق
واالعمــال المصرفيــة التجاريــة المتنوعــة المحليــة و الدوليــة لحســابه او لحســاب الغيــر وفق القوانيــن النافذة 

والسياســة االقتصاديــة والماليــة وللدولــة.

ثالثًا : لمحات عن مجلس االدارة وبعض االقسام التابعة لالدارة العامة : 
ــي  ــواردة ف ــات ال ــرف والمعلوم ــة للمص ــات المالي ــة البيان ــة وكفاي ــن دق ــؤول ع ــو المس ــس االدارة ه مجل
ــة مــن خــالل شــبكة اللجــان  ــة الداخلي ــة انظمــة الرقاب ــر الســنوية وهــو المســؤول ايضــًا عــن كفاي التقاري

وبعض االقسام المرتبطة به مباشرة .  

قسم االمتثال :
 يقــوم قســم االمتثــال بمتابعــة مــدى التــزام المصــرف فــي عملياتــه المصرفيــة اليوميــة ويقــوم بالتأكــد 
مــن ســالمة االنشــطة المصرفيــة فيمــا يخــص االئتمــان بنوعيــه النقــدي والتعهــدي والتأكــد ان المنــح كان 
ــة  ــات و المرابح ــة الضمان ــك المركــزي العراقــي وقيم ــات البن ــب تعليم ــا حس ــط المعمــول به ــًا للضواب وفق
والتأمينــات كذلــك متابعــة الحــواالت الصــادرة والمعــدة بهــا كشــوفات ومتابعــة التعثــرات فــي التســديدات 

مــن خــالل القســم القانونــي واالشــراف علــى ســير كافــة المعامــالت المصرفيــة.
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قسم االبالغ عن غسل االموال وتمويل االرهاب : 
انشــأ القســم بموجــب قانــون رقــم 93 لســنة 2004 و يمثــل القســم القانــون ومكافحــة غســل االمــوال 
  )AML( وتمويــل االرهــاب الجديــد رقــم 39 لســنة 2015 ويعتمــد المصــرف علــى تعليمــات غســل االمــوال
بتحقيــق مبــدأ اعــرف زبونــك )KYC(  واعــرف نشــاطه )KYB(  ويتمتــع القســم باالســتقالل االداري ويالتبــط 
ــا  ــتبه بأنه ــة يش ــأي عملي ــة ب ــور المتعلق ــق االم ــة وتدقي ــم بمتابع ــص القس ــرف ويخت ــل ادارة المص بعم
مرتبطــة بغســل االمــوال او تمويــل االرهــاب وطلــب المعلومــات التــي تتعلــق بهــا والتحــري عنهــا و تحليلهــا 
وتزويــد الجهــات المختصــة بهــذه المعلومــات عنــد الضــرورة و يجــوز للقســم ان يطلــب تزويده بــأي معلومات 
اضافيــة تعتبــر ضروريــة للقيــام بوظيفتهــا اذا كانــت ترتبــط بــأي معلومــات ســبق وان تلقتهــا اثنــاء مباشــرة 
اختصاصاتهــا مــن كافــة االقســام والفــروع وفــي حــال توفــر معلومــات تتعلــق بوجــود عمليــة يشــتبه بأنهــا 
مرتبطــة بغســل االمــوال او تمويــل االرهــاب يقــوم القســم بأعــداد تقريــر يرفــق بــه المعلومــات و البيانــات 
والوثائــق والمســتندات هــذا ويقــدم قســم االبــالغ تقاريــر عــن اعمــال القســم و انشــطته كل ســتة اشــهر 

ويوقــم بالدراســات والبحــوث واعــداد برامــج توعيــة وبرامــج تدريبيــة فــي مجــال اختصاصــه . 

ادارة المخاطر : 
االداريــة  الممارســات  افضــل  االســالمي هــي مواكبــة  العالــم  المخاطــر لمصــرف  ادارة  ان سياســة 
والمصرفيــة المطبقــة فــي المؤسســات الماليــة و ادراكهــا التــام بضــرورة انشــاء ادارة متكاملــة الدارة القســم 
معــززة بـــأفراد يمتلكــون خبــرة فــي هــذا المجــال مدربيــن وفــق احــدث الطــرق ودأبــت علــى وضــع سياســة 
خاصــة بالمصــرف مطابقــة ومالئمــة للقوانيــن العراقيــة النافــذه وتعليمــات البنــك المركــزي العراقــي 
ــم  ــة واه ــة والدولي ــة واالقليمي ــه فــي المصــارف المحلي ــو معمــول ب ــع ماه ــا م ــا ســنويًا ومقارنته وتحديثه

اهداف المخاطر هي :-  
1- المحافظة على االصول الموجودة لحماية مصالح المستثمرين المودعين الدائنين 

2- تحقيق اهداف المصرف الذي انشأ من اجلها .     
3- تحديد العالج النوعي لكل نوع من انواع المخاطر وعلى جميع مستوياتها .  

4- العمل على الحد من الخسائر وتقليلها الى ادنى حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية .
5- اعداد الدراسات كأنذار مبكر قبل الخسائر او بعدها و ذلك بغرض منع او تقليل الخسائر المحتملة.

6- تقوم ادارة المخاطر بوضع تقارير دورية بشأن حجم المخاطر التي يتعرض لها االستثمار  
7- المحافظة على حدود ومعايير المخاطر المحددة من قبل االدارة العليا  

8- ابالغ االدارة العليا بأن المخاطر تدار بشكل فعال ومناسب  
9- مساعدة االدارة العليا على اختيار النشاطات واالعمال المصرفية التي تنوي القيام بها .

قسم الشؤون القانونية :
يتولــى اعــداد الدراســات القانونيــة وابــداء الــرأي فــي المشــروعات واالنظمــة ذات العالقــه بأعمــال 
المصــرف وتقديــم االستشــارات فــي االمــور القانونيــة التــي تخــص المصــرف وتحصيــل الديــون المســتحقة 
لــه بأقامــة الدعــاوي علــى المدينيــن وكفالئهــم وتنفيذهــا او اجــراء التســويات الماليــه معهــم او اســتحصالها 
ــًا بوضــع الحجــز  ــة قانوني وفــق القانــون وتمثيــل المصــرف امــام المحاكــم وتنفيــذ طلبــات الدوائــر المخول

علــى ارصدتهــم وتنظيــم العقــود التــي يراهــا مناســبة الغــراض المصــرف .
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 قســم الشــؤون االداريــة : يتولــى القســم متابعــة توفيــر المتطلبــات للمصــرف مــن اجهــزة وقرطاســية 
واثــاث مكتبــي والرقابــة واالمــن علــى االماكــن وممتلــكات المصــرف  وتوفيــر الحراســة الالزمــة لــه وصيانــة 
المعــدات واالجهــزة بشــكل دوري للمحافظــة علــى اســتمرار العمــل ومتابعــة تســديد نفقــات المصــرف مقابل 
توفيــر الخدمــات الخارجيــة مثــل قوائــم المــاء والكهربــاء والنقــال ووســائل النقــل واالتصــاالت كمــا ويهتــم 
بشــؤون الموظفيــن ووضــع سياســة لســلم الرواتــب والدرجــات الوظيفيــة كل حســب اســتحقاقه مــن يســهم 

باالرتقــاء بالمصــرف وزيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفيــن . 

القسم الدولي :
يلبــي القســم احتياجــات ومتطلبــات جميــع الزبائــن فــي الخــارج والداخــل حيــث تقــوم بأعتبارهــا نافــذة 
المصــرف الــى العالــم الخارجــي بتنظيــم العالقــات الخارجيــة مــع المراســلين و المؤسســات الدوليــة وادارة 

الحســابات الخارجيــة ويتمثــل القســم فــي 
ــتعملة  ــة المس ــتندية ادى االدوات الخاص ــادات المس ــر االعتم ــادات letter credit dept : تعتب 1- االعتم
لتخويــل عمليــات التجــارة الخارجيــة مــن اســتيراد وتصديــر وان ذلــك يضفــي عليهــا الضمــان واالســتقرار 

نظــرًا لثقــة المســتورد والمصــدر بالمصــرف . 
2- الســوفت swift : ويتلخــص عملــه بأنشــاء العالقــات مــع البنــوك المراســلة وتنظيــم التعامــالت معهــم 

بأرســال واســتالم البرقيــات الخاصــة بالقســم الدولــي 
3- الحــواالت الخارجيــة remittance dept : يقــدم القســم الدولــي مــن خــالل الحــواالت الخارجيــة خدمــة 
ــى  ــم ال ــل امواله ــم لتحوي ــة طلباته ــك بتلبي ــن وذل ــار ومواطني ــن تج ــرف م ــن المص ــة لزبائ ــة وحيوي مهم
ــزي  ــك المرك ــات البن ــاع تعليم ــات بأتب ــذه العملي ــم ه ــرف وتت ــلين المص ــبكة مراس ــق ش ــن طري ــارج ع الخ
العراقــي بشــأن مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب والتعليمــات النافــذة ومطبقــة علــى مــزاد بيــع و 

شــراء العملــة . 

قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي :
ــي  ــة الت ــات واالســاليب الرقابي ــى مجموعــة العملي ــي ال ــق الشــرعي الداخل ينصــرف نطــاق قســم التدقي
ــداف  ــًا لاله ــم وفق ــي يت ــون االداء المصرف ــن ك ــق م ــى التحق ــدف ال ــي ته ــات الت ــن االولي ــة م ــل حزم تمث
والمعاييــر المحاســبية والشــرعية مــع تقديــم خدمــات وقائيــة وعالجيــة بغــرض بغــرض حمايــة الموجــودات 
ــات المحاســبية و االحصائيــة وضمــان تحقيــق السياســات والخطــط االداريــة  ــان علــى دقــة البيان واالطمئن

ــة.  والمالي
وبذلــك يعتبــر قســم التدقيــق الشــرعي الداخلــي من االقســام المهمــة في هيــكل المصرف والــذي يضطلع 
بــدور فاعــل مــن خــالل البرامــج والخطــط الفاعلــة لتغطيــة كافــة اعمــال ونشــاطات العمــل المصرفــي وذلك 
مــن خــالل التفتيــش الميدانــي الــدوري لكافــة فــروع واقســم المصــرف للوصــول الــى افضــل النتائــج فــي 
حمايــة امــوال المصــرف وتجنــب المخاطــر واالنحرافــات والعمــل مســتمر ويومــي لمدققــي القســم فــي الفــرع 
الرئيســي وكافــة اقســام المصــرف بهــدف معالجــة وتقويــم وتصويــب نقــاط الخلــل  وضمــان حســن وســالمة 
االداء والتأكــد مــن مــدى توافــق االجــراءات التنفيذيــة وانســجامها مــع سياســة المصــرف واجــراءات الضبــط 

الداخلــي ومبــادئ واحــكام الشــريعة االســالمية الســمحاء . 
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قسم تكنولوجيا المعلومات :
تطــور مفهــوم العمــل المصرفــي لــدى مصــرف العالــم االســالمي ليواكــب ذلــك التطــور مــن حيــث اعتمــاد 
ــه  افضــل االنطمــة والبرامــج فــي مجــال الخدمــة المصرفيــة االلكترونيــة ويرتبــط المصــرف النجــاز اعمال
مباشــرة بشــبكة اتصــاالت حديثــة عبــر االقمــار الصناعيــة بيــن االدارة العامــة وكافــة فروعــه المنتشــرة فــي 
انحــاء العــراق وفــق نظــام عالمــي متطــور باالضافــة الــى تعاملــه مــع انظمــة ) swift , RTGS , ACH( حيــث 

شــمل ذلــك مايلــي : 
1- وضع االستراتيجية العامة لقسم تكنلوجيا المعلومات  

2- وضع سياسات واجراءات عمل القسم  
3- البحــث المســتمر عــن احــدث برامــج تكنلوجيــا المعلومــات التــي تؤثــر علــى فاعليــة العمــل وتســاعد فــي 

تحقيــق مســتويات اداء اعلــى .
4- وضع سياسة خاصة في ادارة المتغيرات والمخاطر ومتابعة تنفيذها. 

5- ادارة المشاريع الخاصة بالقسم. 
6- المشــاركة مــع لجنــة المشــتريات الســتكمال توريــد متطلبــات القســم واالقســام االخــرى فــي المصــرف 

فيمــا يتعلــق بالحاســبات وملحقاتهــا .
7- متابعة تركيب وصيانة اجهزة الحاسوب والبرامجيات والشبكات واالنظمة التشغيلية . 

8- ضمان التشغيل المتواصل للبنية التحتية االلكترونية وفق مقاييس االداء العالمي . 
9- قياس مستويات اداء االنظمة تقنية المعلومات والعمل الدؤوب على تحسينها . 

10- الحفاظ على امن المعلومات من خالل برامج الفحص الدوري .
11- استخدام نظام االرشفة االلكترونية 

قسم االستثمار:
مهمــة القســم وضــع اجــراءات لتنظيــم ســير المعامــالت االســتثمارية وفــق مبــادئ الشــريعة االســالمية 
واالشــراف علــى المشــاريع ومتابعــة ســير العمــل فيهــا ودراســة الجــدوى العائــدة للمشــاريع ومراجعــة العقــود 

ومتابعــة تمويلهــا . 

الفروع التي تم افتتاحها خالل عام 2020 
1- فرع البصرة 2- فرع الرشيد 

الفروع التي سيتم افتتاحها خالل عام 2021
1- فرع دائرة مسجل الشركات 

2- فرع االنبار
3 - فرع السماوة 

4- فرع ذي قار
5- فرع النجف

6- فرع العمارة .
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كشف بالعقارات المملوكة للمصرف : 

القيمة الدفترية  تاريخ استمالك العقار موقع العقار رقم العقار 

2016/10/302,690,688,000واسط الكوت / فرع )5762/5(
2017/1/123,071,554,267البصرة/ فرع )7/97( 
2017/1/122,500,000,000البصرة/ استثمار )9/97( 
2017/5/217,475,000,000كربالء/العباسية/فرع)8/51(

2017/6/75,971,103,000بابل/فرع)101/24( 
2016/11/711,274,034,000كرخ الداوودي/استثمار)6271/7/20(

2017/12/255,706,945,000شارع الرشيد/فرع)11/50( 
2017/9/146,893,711,500المنصور/فرع)20/930/7( 
2017/9/136,939,727,000العرصات/البوجمعة/فرع)927/332( 
2017/5/34,333,575,000ميسان/فرع)2171/18( 
2017/8/247,295,000,000النجف/فرع)14065/2( 
2017/11/283,580,000,000ذي قار/فرع )267/30( 

2017/12/46,457,750,000داوودي/استثمار )20/7683/7 (
2017/12/305,075,600,000المنصور/استثمار )20/4/1662(
12,336,720,000جاري اكمال المعاملة النضال/االدارة العامة )417/324( 

2019/2/117,463,329,000كربالء)3/177(
2019/3/13كربالء)4/177( 

2019/3/233,023,131السماوة )665/15( 

المصارف المراسلة :

Bank Nameاسم المصرف المراسلت

 Arab African international bankالبنك العربي االفريقي 1

Bank Safwa Islamicبنك صفوة االسالمي – عمان2

Bank of Jordanبنك االردن 3

Alubafبنك اليوباف4

Alittihad Bankبنك االتحاد – االردن 5
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بيانات تفصيلية و تحليلية
1- العقود التي ابرمها المصرف والمستمرة خالل سنة 2020 

المدة نوعهالمبلغ اسم الجهة 

ًتجهيز اجهزة 209,696$تجهيز اجهزة الصراف االلي عدد 10  شهريا

ًتجهيز اجهزة 900,000$اجهزة الصراف االلي ATM عدد 70 شهريا

ًتجهيز ونصب95,000$اريديوم عمل داتا سنتر  شهريا

ًتجهيز ونصب322,075$اريديوم تجهيز سيرفرات ونظام شبكات شهريا
اريديوم ربط االجهزة UPS+اجهزة 

ًتجهيز ونصب54,000$الفروع  شهريا

ًتجهيز ونصب29,957$اريديوم البدالة مع الهواتف  شهريا

AML ًتجهيز ونصب135,000$نظام سنويا

ًالتصنيف االئتماني العالمي 47,309$شركة كابتال انتلجينس  سنويا

ًوكالة ويسترن يونين250,000$عقد اشتراك مع شركة ويسترن  سنويا

سنوياًشراء بطاقات ماستر كارد125,000$شركة انكربت 

سنوياًنصب وتجهيز4,000$عقد فاتيكا 

ًتجهيز ونصب 15,000,000IQبرنامج توطين رواتب موظفي الخدمات  سنويا

2- صافي النشاط 
بلـــغ صـافـــي النـشـاط الــذي حـقــقــه المصرف لـغايــــة 2020/12/31 ربحــًا قياســا بالسنــة الســابقة 

بمقــدار ) 1,292,900( الــف دينــار.

3- مبالغ الدعاية واالعالن والضيافة 
بلــغ مجمــوع المصروفــات لالغــراض المبينــه فــي ادنــاه )275,284( الــف دينــار لغــرض دعــم الخدمــات 

المقدمــة للمصــرف. 
المبلغ / الف دينار المصروفات رقم الدليل

166,242دعاية واعالن 3331

72,548نشر وطبع3332

36,494الضيافة3333

275,284المجموع
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مجلس االدارة ومقدار مساهمتهم في رأس المال المصرف 
أ - اعضاء مجلس االدارة االصليين ومقدار مساهمتهم برأس المال كما في 2020/12/31

عدد االسهم المنصباالسم

24,749,833,336عضوالسيد سيف الدين سعد هاشم بدير 

10,000عضوالسيد ليث عبداالله صادق

10,000عضوالسيدة لينا ناظم حميد 

10,000عضوالسيد محمد رشيد مجيد 

ب- اعضاء مجلس االدارة االحتياط ومقدار مساهمتهم برأس المال كما في 2020/12/31

عدد االسهم المنصباالسمت

166,666عضو احتياطالسيد علي قاسم سلمان1
16,916,775,000عضو احتياطالسيدة لبنى بخيت جياد2
10,000عضو احتياطشركة اجنحة السالم يمثلها احمد فالح حميد 3
10,000عضو احتياطشركة ركن التطويريمثلها غادة عبدالستار جبير 4
10,000عضو احتياطشركة نبع السلمان يمثلها عثمان محمد صالح 5
10,000عضو احتياطحسين صالح عبد 6
10,000عضو احتياطشركة سما المسك يمثلها زهراء ثامر عبدالفتاح 7

ت- اعضاء مجلس االدارة االحتياط ومقدار مساهمتهم برأس المال كما في 2020/12/31
24,749,833,336.00سيف الدين سعد هاشم حميد بدير 1
20,833,160,000,00عباس قاسم سلمان 2
20,833,250,000,00زينب عيدي حافظ 3
20,833,083,336,00محمد تقي عباس قاسم 4
20,833,250,000,00سحر محمد سعيد عباس الجشعمي 5
20,833,250,000,00عماد قاسم سلمان 6
20,833,083,336,00زينب سامي شنان 7
20,833,250,000,00سامي شنان زويد 8
20,833,250,000,00ابتسام جبار سدخان9
20,833,250,000,00احمد سامي شنان 10
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ث- بلــغ مجمــوع جلســات مجلــس االدارة المنعقــدة خــالل الســنة/2020 )7( جلســات تــم انعقادهــا خــالل اوقــات 
الدوام الرسمي .      

ج- المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس االدارة : 
لــم يســتلم اي مــن اعضــاء مجلــس االدارة ايــة مبالــغ مــن المصــرف بشــكل اجــور او اي نــوع مــن المخصصات 

النقديــة او العينيــة االخــرى عــن اجتماعــات مجلــس االدارة خالل الســنة 2020 . 

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة : 

اواًل: لجنة الحوكمة المؤسساتية

رئيس اللجنةرئيس مجلس االدارةسيف الدين سعد هاشم بدير1

عضوعضو مجلس االدارةسيف الدين سعد هاشم بدير2

عضوعضو مجلس االدارةعلي قاسم سلمان 3

ثانيًا : لجنة التدقيق

رئيس اللجنةرئيس مجلس االدارةمحمد رشيد مجيد 1

عضوعضو مجلس االدارةلبنى زبير جاسم 2

عضوعضو مجلس االدارةاحمد فالح حميد 3

مقرر اللجنةمدير قسم الرقابة والتدقيقحياد عبداللطيف سالم 4

ثالثًا : لجنة ادارة المخاطر 

رئيس اللجنةعضو مجلس االدارةلينا ناظم حميد 1

عضوعضو مجلس االدارةلبنى بخيت جياد  2

عضوعضو مجلس االدارةمصطفى عالء سلمان 3

مقرر اللجنةمدير المخاطرمروان صالح سلمان  4

رابعًا : لجنة الترشيح والمكافئات 

رئيس اللجنةرئيس مجلس االدارة سيف الدين سعد هاشم 1

عضوعضو مجلس االدارةعمر فؤاد محمد2

عضوعضو مجلس االدارةاحمد عمادالدين  3

مقرر اللجنةمدير القسم االداريمروان صالح سلمان  4
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خامسًا : اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية : 

لجنة تقنية المعلومات و االتصاالتلجنة االستثماراللجنة االئتمانية ت

مهند عصام جليل البتول مصطفى علي شمس فيصل عبدالعزيز1

المعتصم مؤيد عبدالرحمن زينب باسم خميس عمر فؤاد محمد2

مروان صالح سلمان محمد عامر اسماعيل احمد عمادالدين 3

مروان صالح سلمان4

الحوكمة المؤسساتية في المصرف : 
يحــرص المصــرف علــى تطبيــق المبــادئ المتعلقــة بحوكــــمة الشــركات فــي كافـــة انـشطـــته واعـمـــاله 
ــات  ــل درج ــق افض ــي و االداري لتحقي ــاح المال ــفافية واالفص ــوح والش ــات الوض ــى درج ــية وبأعل المـصرفــ
التعاون و االنــسجام بين جميع االطراف الـــمـصرفــية )مـجـلـس االدارة – االدارة التـنفـيذيـة – المـودعــون 

– المـستـثمـرون ( 
وحســب التعليمــات رقــم )4( لســنة 2010 الخاصــة بتســهيل تنفيــذ قانــون المصــارف رقــم )94( لســنة 
ــان مــن الضــروري عــرض أهميتهــا وضوابطهــا والدعــه اليهــا بأعتبارهــا ثقافــة عامــة تفــرض  2004 فكـ
نفســها وســمة مــن سمـــات العصــر تحقــق بهــا اهــداف سلســة ثقافيــة مؤسســية متميــزة موجهــة بـشـــكل 
عـــام الـــى ضـــرورة فـهـــم وادراك تـلـــك المفاهيــم والمصطلحــات االداريــة الحديثــة وموجهــة بشــكل خاص 
الى اهمية تبني وتطبيق مفاهـمـيـــن الـحوكمــــة الــــمـؤسـســـية المـعاصـــرة ونشرهـــــــا بـيـــن مــواردنــا 

البشــريــــة العاملـة فـي القـطـاعـــين الـعـام والخــاص 
فالحوكمــة مثــاًل يجــب ان تحمــل فــي مغزاهــا معنــى االدارة الرشــيدة والســليمة واصبحــت بذلك تســتخدم 
فـــي سـيـــاق المعانــي المرادفــة الدوات واليــات االدارة الحديثــة كنظــم العولمــة الحديثــة ومعايـــير النـتائــــج 
ومــؤشــــرات االداء والجــودة الشــاملة حيــث تعــرف الحوكمــة بأنها االنشــطة والفعاليات واالجـــراءات العملـــية 
ــل  ــة العم ــي ادارة منظوم ــن ف ــدراء التنفيذيي ــا والم ــس االدارات العلي ــا مجال ــوم به ــبناها وتــقــ ــي تـتـ التـ
ــداف  ــق اه ــي تحقي ــا ف ــتعانة به ــية واالس ــات المؤسس ــة والممارس ــي االداريــــ ــة النواح ــى كاف ــم عل للتحك
الخطــط االســتراتيجية للمؤسســـات وخــــاصة الجانــــب االســتثماري فيهــا او في حالــة مجاراة متطلبــات النمو 
والتطــور والتميــز فــي مجــاالت الحاســبات واالتمتــة الرقميــة لهــذا يأتــي دورهــا ضمــن عمليــات التخطيــط 
االســتراتيجي للمؤسســة وان اهــم القيــم التي تريـــد المؤســـسة ارسائـهـــا علــى كامل المؤسســة هي الهدف 
– المرونــة – الشــفافية – التعــاون – الســرعة – العدالــة – الحرفــــية – العـــمل  بــروح الفريــق – المســؤولية – 

االبتــكار – بأعتبارهــا قيــم مؤسســية راســخه او ممــــيزة تعـتبـــرها المؤســــسة ذات قيمــة واقعيــة . 
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سادسًا : تكاليف الكوادر الوظيفية
1 – الرواتب واالجور

بلغ اجمالي الرواتب واالجور للعاملين لغاية 2020/12/31 )1,255,369( الف دينار.
والجــدول ادنــاه يبيــن اســماء وعناويــن خمســة مــن منتســبي المصــرف الذيــن تقاضــوا اعلــى دخــل خــالل 

الســنة 2020

العنوان الوظيفياالسم

المدير المفوضليث عبداالله صادق

معاون المدير المفوضزيد ماجد محمد

مدير قسم التدقيقحياد عبداللطيف سالم

مراقب امتثالريا ثامر كمال

م.مبرمجمهند عصام جليل

2 – جدول تصنيف العاملين حسب الشهادات العلمية / 2020

العددالتحصيل ت

2الماجستير1

93بكلوريوس2

10دبلوم3

12اعدادية4

29متوسطة فمادون5

146المجموع6
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3 – جدول تصنيف العاملين حسب الدرجة الوظيفية /2020
العددالتحصيل ت
1المدير المفوض1
1معاون المدير المفوض2
1مراقب االمتثال3
1معاون مراقب االمتثال4
12مدير5
8معاون مدير6
14مالحظ أول7
2محاسب8
2مبرمج9
3معاون مبرمج10
101م . مالحظ و باقي العناوين الوظيفية11

146 المجموع

4 – الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي ساهم بها المصرف لسنة 2020 
تحــرص وتدعــم ادارة المصــرف انشــطة الــكادر العامــل مــن خــالل مشــاركتهم فــي الــدورات التدريبيــة 
ــه.  ــة زبائن ــة وخدم ــات المصرفي ــذ العملي ــة البشــرية لتنفي ــة عملهــم فــي التنمي ــب مــع طبيع ــي تتناس الت

وفيمــا يلــي كشــف بعــدد الــدورات التدريبيــة التــي اشــترك بهــا موظفــي المصــرف خــالل ســنة 2020
مكان الدورةالعددأسم الدورة ت
رابطة المصارف الخاصة العراقية1استراتيجية التوعية المصرفية وجودة الخدمة1

االكاديمية العالمية للتمويل واالدارة1تأهيل ادارة المخاطر2

رابطة المصارف الخاصة العراقية2اعداد الخطة السنوية للمراجعة والتدقيق المبني على المخاطر3

االكاديمية العالمية للتمويل واالدارة1التدابير االحترازية في مكافحة غسل االموال4

االكاديمية العالمية للتمويل واالدارة2ادارة عمليات الخزينة واالستثمار5

البنك المركزي العراقي2تاهيل ضابط  االمتثال6

جامعة الدول العربية1امن وسرية المعلومات7

الشركة العراقية للكفاالت1كيفية تاهيل وتطوير مهارات ضباط االئتمان8

البنك  المركزي العراقي1المحاسبة المصرفية9

البرنامج التدريبي للمصارف في تمويل المؤسسات الصغيرة 10
رابطة المصارف الخاصة العراقية2والمتوسطة

االكاديمية العالمية للتمويل واالدارة3الرقابة واالشراف على البنوك11
البنك المركزي العراقي1االئتمان المصرفي12
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سابعًا – حجم االستيرادات والصادرات
  لم يقم المصرف بأية عملية استيراد او تصدير الية سلعة او خدمة خالل السنة 2020.

ثامنًا -  اثر التسعيرة على نتائج نشاط المصرف    
يخضــع المصــرف الــى هيــكل اســعار االربــاح التــي يقررهــا المصــرف واســعار العمليــات المصرفيــة 

للعمــوالت واالجــور والنفقــات التــي يعتمدهــا فــي عملــه .

تاسعًا– المؤشرا المالية الداء المصرف خالل عام 2020   
أ – المركز المالي للمصرف )الموجودات( 

ــار فــي 12/31/ 2020  ــف دين ــي للمصــرف )الموجــودات( ) 342,432,349( ال ــغ حجــم المركــز المال بل
وكمــا مبيــن فــي الجــدول التالــي :-

النسبةالف ديناراسم الحسابرقم الدليل

37%127,978,404النقــود18

5%16,116,006االئتمان النقـدي14

27%90,963,839االستثمارات15

1%3,199,419الموجودات االخرى16

30%104,174,681الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ11

342,432,349100المجموع

1- النقد في الصندوق ولدى المصارف 
البنــك المركــزي والمصــارف المحليــة والخارجيــة فــي  النقــد فــي الصنــدوق ولــدى   بلــغ اجمالــي 
ــة   ــودات والبالغ ــوع الموج ــن مجم ــبة ) 37%( م ــل نس ــار ويمث ــف دين 12/31/ 2020 )127,978,404( ال
)342,432,349( الــف دينــار ونســبة )170%( مــن مجمــوع الودائــع والتامينــات والبالغـــة )75,289,246( 

ــار. ــف دين ال

2- االئتمان النقدي  
بلــغ اجمالــي االئتمــان النقــدي ) 17,696,408( الــف دينــار وقــد تــم احتســاب مخصص للديون المشــكوك 

فــي تحصيلهــا بمبلــغ )1,508,402( الــف دينار.
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3- االستثمارات
فيما يلي كشف يتضمن تفاصيل االستثمارات :

10,000,000شركة البوابة الوطنية

16,161,000مصنع العبوات الزجاجية

18,119,664مبنى مول الغزالية

16,318,743فندق ضيوف العربية

6,477,005مجمع روزلين التجاري

5,301,661مبنى استثماري مقابل مول المنصور

2,500,000مبنى استثماري في البصرة

17,585,766فندق كربالء

4- الموجودات االخرى 
بلــغ رصيــد الموجــودات االخــرى البالــغ )3,199,419( الــف دينــار ويتضمــن حســاب مســتندات شــحن غيــر 
مســددة وحســابات االيرادات المستحقـــــــة وغيـــــــــر المقبوضـــــــة اضافـــــــة الى سلــــــف المنتسبيـــــــن 

فــي 12/31/ 2020 
5- الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

بلــغ رصيــد الموجــودات الثابتــة بالقيمــة الدفتريــة )104,174,681( الــف دينــار كمــا فــي 12/31/ 2020  
وبلــغ رصيــد مشــروعات تحــت التنفيــذ )15,161,476( الــف دينــار فــي 12/31/ 2020.

6- البنود خارج الميزانية 
ــداره       ــغ مق ــي 12/31/ 2020 مبل ــا ف ــدرة كم ــتندية المص ــادات المس ــان واالعتم ــات الضم ــل خطاب وتمث

ــار. ــف دين ــة ) 8,324,846( ال ــة البالغ ــات النقدي ــرح التأمين ــد ط ــار بع ــف دين )55,103,129( ال

ب – المطلوبات:

النسبةالف ديناراسم الحسابرقم

22%75,289,246حسابات جارية وودائع25

0%229,492التخصيصات22

3%11,292,894قروض قصيرة االجل24

1%2,942,191المطلوبات االخرى26

74%252,678,525رأس المال واالحتياطيات21

342,432,349100المجموع
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1 – الودائع ومصادر التمويل  
تشــكل الودائــع بــكل انواعهــا ركنــا هامــا مــن الدعــم المالــي للمصــرف مــن حيــث اســتقطاب المزيــد مــن 
ودائــع العمــالء بمختلــف انواعهــا ) الحســابات الجاريــة والتوفيــر( ممــا يزيــد مــن ثقــة العمــالء بالمصــرف ، 
حيــث بلــغ رصيــد الحســابات الجاريــة والودائــع فــي 12/31/ 2020 )72,289,246( الــف دينــار كمــا يمثــل 

رصيــد الحســابات الجاريــة والودائــع نســبة  )30%( مــن  رأس المــال واالحتياطيــات.

2- المطلوبات االخرى 
بلــغ رصيــد المطلوبــات االخــرى فــي 12/31/ 2020 ) 2,942,191 ( الــف دينــار وتشــكل نســبتها الــى 

حجــم قيمــة المطلوبــات والبالغــة )342,432,348( الــف دينــار )%1(.

3- رأس المال واالحتياطيات 
رأس المــال المقــرر والمدفــوع بالكامــل )250( مليــار دينــار مدفــوع بالكامــل امــا االحتياطيــات فقــد بلــغ 

رصيدهــا بمبلــغ مقــداره ) 2,678,525 ( الــف دينــار لســنة 2020.

عاشرًا- كفاية رأس المال 
ــك  ــات البن ــب تعليم ــه بموج ــث أن ــي 12/31/ 2020 )  192%  (. حي ــال ف ــة رأس الم ــبة كفاي ــت نس بلغ
المركــزي العراقــي فــان الحــد االدنــى المطلــوب لنســبة كفايــة راس المــال  )15 %( وقانــون المصــارف رقــم 

)94( لســنة 2004 حــدد النســبة )%12(.

حادي عشر :- نسبة السيولة 
بلغــت نســبة الســيولة لغايــة 2020/12/31 ووفقــا للجــداول المعتمــدة مــن قبــل البنــك المركــزي 

العراقــي  ) %152 ( .

ثاني عشر :- نسبة تغطية السيولة 
بلغــت نســبة تغطيــة الســيولة لغايــة 2020/12/31 ووفقــا للجــداول المعتمــدة مــن قبــل البنــك المركزي 

العراقــي ) %266 ( .
بلغــت نســبة صافــي التمويــل المســتقر لغايــة 2020/12/31 ووفقــا للجــداول المعتمــدة مــن قبــل البنــك 

المركــزي العراقــي ) %143 ( .

ثالث عشر :- االيــرادات 
اظهــرت نتائــج اعمــال المصــرف لغايــة 2020/12/31 ايــرادات اجماليــة مقدارهــا )14,674,858( الـــف 
دينــار تمثــل ايــرادات العمليــات المصرفيــة، حيــث بلــغ صافــي العمــوالت الدائنــة ) 4,152,996( الــف دينــار.
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رابع عشر – المصروفات
بلـغ اجمالي المصروفات لعام 2020 ) 13,152,466( الف دينار وفق التفصيل االتي:

النسبة %المبلغ /الف ديناراسم الحساب

10%1,255,369نفقات الموظفين

41%5,403,684المصاريف التشغيلية

29%3,861,673االندثارات

2%317,058العموالت المدينة

6%814,682مخصص االئتمان

11%1,500,000مخصص االستثمار

100%13,152,466المجموع

خامس عشر :  الدعاوى القانونية 
ال توجــد ايــة دعــاوى قانونيــة مقامــة مــن قبــل المصــرف علــى الغيــر وكذلــك ال توجــد ايــة دعــاوى قانونية 

مقامــة مــن قبــل الغير علــى المصــرف لغايــة 2020/12/31

سادس عشر : دور قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي في عمل المصرف
يعتبــر قســم الرقابــة الداخليــة احــد اهــم المفاصــل الرقابيــة التــي تؤمــن حركــة المصــرف مــن اي مخاطــر 
مصرفيــة قــد يقــع فيهــا المصــرف ومتابعــه مســتمرة لفروعــة ولذلــك فــال بــد لنــا فــي البدايــة ان نســتعرض  

اهــم االعمــال التــي يقــوم بهــا القســم :
1 – الوقــوف علــى مــدى تنفيــذ التعليمــات المصرفيــة واالنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العراقــي مــن 

خــالل تدقيــق حســابات االدارة العامــة وفــروع المصرف.
2 – تدقيق اجراءات منح االئتمان المصرفي والمشاركة في اللجان لتقويم االخطاء المصرفية .

3 – تدقيق الرواتب والعالوات واالستقطاع الضريبي لموظفي المصرف كافة .
4 – التأكــد مــن ســالمة الســجالت وصالحيــات التخويــل بالصــرف والتوقيــع  والتحقــق مــن ســالمة اجــراءات 

فتــح الحســابات للزبائــن واجــراء الجــرد المفاجــىء للموجــود النقــدي.
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سابع عشر : المسؤولية االجتماعية 
ساهم المصرف كجزء من النشاطات االجتماعية واالنسانية في دعم عدد من المؤسسات الخيرية واالفراد 
بمبالغ مالية تجاوزت قيمتها )350,000,000( مليون مثل الحملة ضد وباء كورونا واعمار شارع المتنبي 

وبناء دار للعجزة . 

ثامن عشر- السياسة المحاسبية 
ــد  ــبي الموح ــام المحاس ــا للنظ ــة وفق ــر المحلي ــن المعايي ــال م ــة باالنتق ــابات الختامي ــداد الحس ــم اع ت أ - 
للمصــارف وشــركات التأميــن الــى معاييــر المحاســبة الدوليــة والربــع فتــرات ماليــة واســتنادا الــى معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم )1( ، مــع اتبــاع أســاس االســتحقاق في احتســاب االيــرادات والمصروفــات واعتماد 

طريقــة القســط الثابــت فــي احتســاب االندثــارات علــى الموجــودات الثابتــة.
ب - االســتمرار باعتمــاد مبــدأ الكلفــة التاريخيــة للموجــودات الثابتــة وأضهارهــا بالقيمــة الدفتريــة فــي قائمة 

المركــز المالــي بعــد طــرح مخصــص االندثــار المتراكم .

تاسع عشر- ادارة المخاطر 
وتتضمــن اســتراتيجيات نقــل المخاطــر الــى جهــة اخــرى وتجنــب تقليــل اثارهــا الســلبية وقبــول بعــض او 
كل تبعاتهــا ، كمــا يمكــن تعريفهــا بانهــا النشــاط االداري الــذي يهــدف الــى التحكــم بالمخاطــر وتخفيضهــا 
الــى مســتويات مقبولــة وبشــكل ادق وهــي عمليــة تحديــد وقيــاس والســيطرة وتخفيــض المخاطــر التــي 
تواجــه الشــركة او المؤسســة، فقــد اصــدر مجلــس االدارة قــرار علــى تشــكيل وحــدة المخاطــر علــى مــالك 
هــذا المصــرف وتقــوم الوحــدة بمهــام ادارة المخاطــر على ان ترتبــط بالمدير المفــوض وتتمتــع بالصالحيات 
ــام  ــن المه ــدة وضم ــكيل الوح ــخ تش ــن تاري ــارا م ــل واعتب ــص العم ــوع يخ ــع اي موض ــل م ــة للتعام الالزم

التاليــة:
ــة  ــة الدارة ونظــم الرقاب ــق فعال ــى اســاليب تحقي ــدة باالعتمــاد عل ــى ســمعة المصــرف الجي 1- الحفــاظ عل

والحــد مــن المخاطــر.
2- العمــل علــى حمايــة قــوة المركــز عــن طريــق التحكــم بكافــة انــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المصرف 

مــع العمــل علــى الســيطرة عليهــا بالتنســيق مــع جميــع االدارات واالقســام االخــرى للمصــرف.
3- التاكيــد علــى اهميــة الــدور المســتقل لقطــاع الرقابــة الداخليــة لمراقبــة كفــاءة ادارة المخاطــر بانشــطة 

المصــرف المختلفــة.
ــم  ــس االدارة وقس ــرف ومجل ــا للمص ــد االدارة العلي ــالل تزوي ــن خ ــاح م ــفافية واالفص ــدأ الش ــق مب 4- تحقي
ــن ان  ــن الممك ــي م ــتقبلية الت ــة والمس ــر الحالي ــة المخاط ــى كاف ــة عل ــر دوري ــة بتقاري ــة الداخلي الرقاب

ــالز. ــر ال ــه بالتدابي ــع التوج ــرف م ــا المص ــرض له يتع
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عشرون : التغيرات الجوهرية 
لــم تطــرأ أيــة تغييــرات جوهريــة تؤثــر علــى مســيرة المصــرف منــذ تاريــخ اعــداد البيانــات الماليــة ولغايــة 

تاريــخ تقريرنــا هــذا.

واحد وعشرون االحداث الالحقة
كان لتفشــي فايــروس كورونــا تاثيــرا واســعا علــى الوضــع المالــي للمصــرف ومــا ســببه مــن ضعــف النشــاط 
االقتصــادي والتأخيــر فــي عمليــات ســداد االئتمــان الممنــوح لزبائــن المصــرف. وال توجــد احــداث الحقــة 

بعــد تاريــخ الميزانيــة لهــا تاثيــر مباشــر يســتوجب التعديــل او االفصــاح .

المديـر المفوض
ليث عبداالله صادق

محمد صبري محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

ماجد جمال عبدالرحمن العباسي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

رئيس مجلس
سيف الدين سعد هاشم بدير 
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تقرير لجنة تدقيق الحسابات لسنة 2020
السادة اعضاء الهيئة العامة لمصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل المحترمين 

تحية طيبة ......
يســرنا كلجنــة تدقيــق الحســابات ان تنتهــز مناســبة انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي لتتمنــى لــكل 
مســاهمي المصــرف والســادة الحضــور كل الموفقيــة والنجــاح ، كمــا يســعدنا ان نقــدم تقريرنــا عــن مجمــل 
نشــاطات واجــراءات المصــرف منــذ منحــه اجــازة ممارســة الصيرفــة مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي فــي 

شــباط مــن عــام 2016 وفقــا  للمــادة 24 مــن قانــون المصــارف رقــم 94 لســنة 2004 وكمــا يلــي :
بموجــب محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة المــؤرخ فــي 2021/2/12 وتنفيــذا لقــرار مجلــس االدارة المــؤرخ 
ــق  ــة تدقي ــاء للجن ــاه كأعض ــماؤهم ادن ــة اس ــادة المبين ــن الس ــاب كل م ــم انتخ ــد ت ــي 2021/2/28 فق ف

الحســابات:
1- السيدة لينا ناظم حميد - رئيس اللجنة

2- السيد محمد رشيد مجيد - عضو
3- السيد مصطفى عالء سلمان - عضو

أوال: قامــت اللجنــة بمراجعــة كافــة البيانــات والمعلومــات الخاصــة بعمــل المصــرف للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي2020/12/31  (بحياديــة واســتقاللية ) وتأيــد لهــا ســالمة المعامــالت المصرفيــة و البيانــات الماليــة 

المنفــذة مــن خــالل المالحظــات المبينــة ادنــاه:
1.  مراجعة البيانات المالية والقيود المحاسبية التي تم اجرائها من اقسام و شعب المصرف.

ــة ومحاســبية ومؤشــرات اداء  ــه مــن معلومــات مالي ــر الســنوي ومــا تضمن ــى التقري ــة عل 2.  اطلعــت اللجن
ــرف  ــام للمص ــامل االداء الع ــادق وش ــكل ص ــس بش ــه يعك ــرى ان ــرف وت المص

لــم تالحــظ اللجنــة مــا يشــير الــى وجــود عمليــات غســل امــوال او تهريــب او تمويــل ارهــاب او اي عمليــات   .3
مشــبوهه او مخالفــه لقانــون البنــك المركــزي العراقــي او قانــون مكافحــة غســل االمــوال وحســب 

التعليمــات الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة بهــذا الخصــوص.
اســتعرضت اللجنــة تقريــر مراقبــا الحســابات والــذي تأيــد فيــه بــان البيانــات والمعلومــات التــي تضمنتهــا   .4
الحســابات الختاميــة قــد اعــدت اســتنادا الــى قانــون الشــركات وقانــون مكافحــة غســل االمــوال اضافــة 

الــى القواعــد المحاســبية الدوليــة المعتمــدة.
اســتلمت اللجنــة نســخة مــن التقاريــر المرســلة الــى البنــك المركــزي العراقــي وكذلــك التقاريــر المعــدة   .5

مــن قبــل كل مــن مراقــب االمتثــال وغســيل االمــوال وادارة المخاطــر.
ــًا: قامــت اللجنــه بأجــراء لقــاءات و اجتماعــات دوريــة خــالل عــام 2020 مــع مــدراء و موظفــي اقســام  ثاني
ــم  ــة وتقدي ــال اليومي ــة االعم ــت مراقب ــرف وتم ــي المص ــكلة ف ــان المش ــع اللج ــه وم ــرف و فروع المص

ــم. ــالمة أدائه ــين وس ــة لتحس ــات الالزم التوجيه
مع التقدير

عضو
مصطفى عالء سلمان 

عضو
محمد رشيد مجيد

رئيس اللجنة
لينا ناظم حميد



فـــرع الكــوت
الكــوت - الكفــاءات

فـــرع كربـــالء
محافظـــة كربــــــالء

فـــــرع النجـــف
النجــف - شــارع الــروان

فـــــرع الحلــــة
الحلــة - نهايــة شــارع 40



تقريــــر مراقــــب 
الحسابــــات
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العدد : ت م 28
التاريخ : 2021/5/31

السادة / أعضاء الهيئة العامة لمصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل/ ش م خ – بغداد - المحترمين
م / البيانات المالية للمصرف كما في 31 / كانون االول / 2020

ااـــــرأي
لقــد قمنــا بفحــص القوائــم الماليــة المرفقــة لمصــرف العالــم االســالمي لالســتثمار والتمويــل )ش م خ( 
كمــا فــي 31/كانــون االول/2020 والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمة 
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وااليضاحــات 

حــول القوائــم الماليــة.
ــي  ــا ف ــرف كم ــي للمص ــز المال ــن المرك ــة ع ــورة عادل ــر بص ــة تعب ــة المرفق ــم المالي ــا ان القوائ ــي رأين ف
31/كانــون االول /2020 واداءه المالــي وتدفقاتــه النقديــة وفقــا لمعاييــر اعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة 
ــة  ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــالمية الص ــبة اإلس ــر المحاس ــة، ومعايي ــبة الدولي ــر المحاس ومعايي
ــد  ــع القواع ــة م ــرف والمتفق ــي للمص ــام األساس ــة للنظ ــالمية )AAOIFI( المالئم ــة اإلس ــات المالي للمؤسس
والمبــادئ الشــرعية التــي حددتهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف وقانون الشــركات والقوانيــن المصرفية 

العراقيــة النافــذة.
اساس الرأي

لقــد قمنــا بــأداء مهمتنــا وفقــا لمعاييــر التدقيــق المحليــة والدوليــة، حيــث اننــا مســتقلون عــن المصــرف 
وفقــا لقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك 
المهنــي للمحاســبين، اضافــة الــى متطلبــات الســلوك المهنــي فــي العــراق، وقــد حصلنــا علــى أدلــة تدقيــق 

كافيــة ومالئمــة وتوفــر أساســا البــداء الــرأي.
مسؤولية إدارة المصرف 

أن البيانــات الماليــة المرفقــة معــدة مــن قبــل ادارة المصــرف وتعبــر عــن وجهــة نظرهــا واالفصــاح عنهــا 
ــام  ــذ نظ ــداد وتنفي ــي اع ــؤوليتها ف ــى مس ــة ال ــة باالضاف ــة والدولي ــر المحلي ــا للمعايي ــة طبق ــورة عادل بص
الرقابــة الداخليــة وخاصــة فــي مــا يتعلــق باالعــداد واالفصــاح عــن البيانــات الماليــة بصــورة عادلــة وخاليــة 
ــق  ــار وتطبي ــؤولية اختي ــذه المس ــمل ه ــا تش ــب، كم ــش والتالع ــن الغ ــة م ــة الناتج ــاء الجوهري ــن االخط م
ــن  ــؤولة عــ ــرات المحاســبية المناســبة .ان االدارة مســ السياســات المحاســبية المالئمــة واســتخدام التقدي
تقييــــم قــــدرة المصــــرف علــــى االســـتمرار كوحدة اقتصادية مســـتمرة واالفصـــاح عن ذلك. إن المكلفين 
بالحوكمــة مســؤولون عــن االشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة للمصــرف، وان مبــدأ االســتمراية 
ينطبـــق على المســـائل المتعلقـــة باالستمراريــــــة واعتمـــاد مبـــــــدأ االستمراريــــــــة المحاســـبي، مـــا لـم 
ينـــوي المســـاهمين تصفيـــة المصـــرف أو وقـــف عملياتـــه، أو عندمـــا ال يتوفـــر لديــــهم بديــــل واقعــــي اال 

بذلــك. القيــام 
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مسؤولية مراقب الحسابات
ــة  ان مســؤوليتنا هــي ابــداء الــراي الفنــي المحايــد عــن البيانــات الماليــة المقدمــة لنــا وذلــك وفقــا ألدل
ــة مــن  ــات خالي ــت هــذه البيان ــا اذا كان ــة بغــرض التأكــد المعقــول فيم ــة والدولي ــق المحلي ــر التدقي ومعايي
أيــة أخطــاء جوهريــة. وان فحصنــا يكــون علــى أســاس اختبــاري للســجالت والمســتندات المســتخدمة فــي 
المصــرف وكذلــك فحــص جــودة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة، اضافــة الــى تقييــم التقديرات والسياســات 
المحاســبية ومــدى مطابقــة البيانــات المقدمــة للمبــادئ والمعاييــر المحاســبية المحليــة والدوليــة المعتمــدة. 
وان التاكــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التاكيــد، ولكــن ال يضمــن ان عمليــة التدقيــق التــي تمــت وفقــا 
ــا  ــي أدن ــدرج ف ــوده. ون ــال وج ــي ح ــري ف ــأ جوه ــا أي خط ــف دائم ــوف تكش ــق س ــة للتدقي ــر الدولي للمعايي

المالحظــات وااليضاحــات التاليــة:

أوال : تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 
ــادة  ــب اع ــذي تطل ــام 2016 وال ــن ع ــداءا م ــة ابت ــبية الدولي ــر المحاس ــق المعايي ــرف بتطبي 1- ام المص
ــجيل  ــدأ التس ــد مب ــه اعتم ــا ان ــنة، كم ــذه الس ــع ه ــق م ــكل متس ــة بش ــنوات المقارن ــات للس ــرض البيان ع

ــم. ــادة التقيي ــن اع ــدال م ــدات ب ــكات والمع ــم الممتل ــي تقيي ــة ف ــة التاريخي بالتكلف
2- معيار المحاسبة الدولي رقم )9( االدوات المالية 

تــم احتســاب االثــر الكمــي الناتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( االدوات الماليــة، حيــث 
تــم مراجعــة المنهجيــة المتبعــة فــي المصــرف وأنهــا متوافقــة مــع متطلبــات المعيــار المذكــور. وقــد بلــغ  
المخصــص )998,452( الــف دينــار عــن االئتمــان النقــدي والتعهــدي واالرصــدة المتعلقــة بالمعيــار، مقارنــة 

برصيــد مخصــص االئتمــان بموجــب الالئحــة االرشــادية والبالــغ )1,500,000( الــف دينــار. 
3- المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )10( – القوائم المالية الموحدة

يهــدف هــذا المعيــار الــى وضــع األســس والمبــادئ المتعلقــة بإعــداد وعــرض القوائــم الماليــة الموحــدة 
عندمــا تســيطر منشــأة علــى واحــدة او اكثــر مــن المنشــآت األخــرى وبالتالــي فــإن القوائــم الموحــدة تعتبــر 
ان الشــركة التابعــة هــي جــزء مــن الشــركة القابضــة وكأنهــا احــد فروعهــا، وبمــا انــه ال توجــد شــركات تابعــة 

للمصــرف اومملوكــة بالكامــل مــن قبلــه، فانــه لــم يتــم تطبيــق هــذا المعيــار.
4-المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )16( – عقود االيجار

ــم )16(  ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي الع ــار الدول ــدار المعي ــة بإص ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــام مجل ق
»عقــود االيجــار« خــالل شــهر كانــون الثانــي 2016 والــذي بــدأ حيــز التطبيــق فــي كانــون الثانــي 2019، 
وحــدد بموجبــه مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واألفصــاح الخاصــة بعقــود االيجــار، حيــث يتطلــب هــذا 
ــد  ــع عقــود إاليجــار التــي تزي ــات لجمي ــراف بالموجــودات والمطلوب ــار مــن المســتأجر أن يقــوم بإالعت المعي
مدتهــا علــى )12( شــهر، إال إذا كان األصــل ذو قيمــة منخفضــة، ويتطلــب مــن المســتأجر إالعتــراف بحقــه في 
إســتخدام األصــل والمتمثــل فــي االعتــراف باالصــل المســتأجروااللتزام المتمثــل بدفعــات االيجــار، وحيث انه 
ال توجــد عقــود ايجــار ابرمهــا المصــرف تزيــد مدتهــا علــى )12( شــهرا، فــأن المصــرف لــم يطبــق المعيــار 

رقــم )16( للســنة الحاليــة موضــوع التدقيــق.
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5- المعيار المحاسبي الدولي رقم )34( - التقارير المالية المرحلية
لــم يقــم المصــرف باعــداد التقاريــر الماليــة المرحليــة خــالل ســنة 2020 اســتنادا الــى معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم )34( ومعيــار التدقيــق الدولــي رقــم )2410( وتعليمــات البنــك المركــزي العراقــي وفــق المــادة 

)23( االفصــاح والشــفافية فــي الفقــرة )4( منهــا بموجــب دليــل الحوكمــة المؤسســية للمصــارف.
المعيار المحاسبي الدولي رقم )36( – الهبوط في قيمة االصول  -6

لــم يقــم المصــرف باجــراء تقييــم ألســعار العقــارات العائــدة لــه وفــق القيمــة الســوقية لهــا خــالل ســنة 
2020 الماليــة، وبالتالــي فانــه ال يمكــن تطبيــق ماجــاء بمعيــار المحاســبة الدولــي )36( حــول التدنــي فــي 

قيمــة االصــول.

ثانيا : اجور تدقيق الحسابات
اســتنادا الــى كتــاب مجلــس مهنــة مراقبــة وتدقيــق الحســابات فــي العــراق ذي العــدد 527 فــي 
مبلــغ   2020/12/31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  البيانــات  تدقيــق  اجــور  بلغــت   2018/10/20

للتعليمــات. طبقــا  دينــار   )62,000,000(

ثالثا : االرصدة النقدية 
أ - بلــغ رصيــد النقــد كمــا فــي 2020/12/31 مبلــغ )127,978,404( الــف دينــار بارتفــاع مقــداره 

.)%101( وبنســبة  الســابقة  الســنة  رصيــد  دينارعــن  الــف   )64,465,394(
ب - بلــغ رصيــد المصــارف الخارجيــة االرصــدة النقديــة لــدى البنــوك المراســلة البالــغ ) 45,917,360( الــف 
ــار.  ــف دين ــغ )29,523,150( ال ــابقة البال ــنة الس ــد الس ــة برصي ــداره )155%( مقارن ــاع مق ــار بارتف دين
ويمثــل نســبة )18%( وهــو ضمــن النســبة المقــررة مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي والبالغــة )%20(.

ــواالت  ــق الح ــن طري ــة ع ــارة الخارجي ــل التج ــراض تموي ــتراة الغ ــة المش ــة االجنبي ــوع العمل ــغ مجم ت - بل
الخارجيــة والبيــع النقــدي واالعتمــادات المســتندية مــن خــالل نافــذة بيــع العملــة االجنبيــة فــي البنــك 
ــغ  ــواالت ومبل ــن الح ــداره )1,029,098,948( دوالر ع ــا مق ــام 2020 مبلغ ــالل ع ــي خ ــزي العراق المرك
)134,220,000( دوالرعــن البيــع النقــدي ومبلــغ )4,001,083( دوالرعــن االعتمــادات المســتندية 
ــن  ــة ع ــرادات المتحقق ــت االي ــد بلغ ــداره )1,167,320,031( دوالر، وق ــي مق ــوع كل ــة وبمجم الممنوح
ــار.  ــف دين ــادل )6,000,631( ال ــا يع ــدي بم ــع النق ــتندية والبي ــادات المس ــة واالعتم ــواالت الخارجي الح

ث - جــرى تقييــم مبالــغ البيانــات الماليــة بالعملــة االجنبيــة بتاريــخ الميزانيــة بســعر ))1460 دينــار لــكل 
ــدى البنــك المركــزي العراقــي كمــا فــي 2020/12/31 ــة ل ــع العمل دوالر وهــو ســعر بي

ــلة ذات تصنيــف ائتمانــي منخفــض )أقــل مــن B-( وفقــا  ج - لــم يتعامــل المصــرف مــع مصــارف مراس
لتعليمــات البنــك المركــزي العراقــي.

رابعا : االستثمارات 
أ - تــم تثبيــت االســتثمارات بالكلفــة والبالــغ رصيدهــا )92,463,839( الــف دينــار، بســبب عــدم وجــود قيمــة 
ــة يمكــن االعتمــاد عليهــا الغــراض القيــاس والتقييــم لتلــك المشــاريع المســتثمر فيهــا، ونوصــي  عادل
ــد  ــي ق ــتثمارية الت ــزات االس ــض الترك ــا لبع ــة تالفي ــاالت مختلف ــي مج ــتثمارات ف ــع االس ــرورة تنوي بض

تســبب خطــرا علــى وضــع المصــرف ال يمكــن تفاديــه بســهولة. 
ب - بلــغ مخصــص هبــوط قيمــة االســتثمارات )1,500,000( الــف دينــار لغايــة 2020/12/31، وهــو يمثــل 

نســبة )1,6%( مــن كلفــة االســتثمارات، وتعبــر هــذه النســبة منخفضــة جــدا.
ت - بلغت االيرادات المتحققة عن االستثمارات )3,740,000( الف دينار.
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خامسا: االئتمان النقدي والتعهدي 
ــي  ــبته حوال ــا نس ــدي م ــدي والتعه ــان النق ــي االئتم ــى اجمال ــب ال ــان المحتس ــص االئتم ــكل مخص يش أ - 
)2,5%( وهــي نســبة منخفضــة نســبيا ممــا يتطلــب زيــادة المخصــص وفقــا لحجــم المحفظــة االئتمانيــة 
وبمــا يتناســب مــع حجــم المخاطــر المتوقعــة واســتنادا الــى الالئحــة االسترشــادية حســب تعليمــات البنــك 
ــا  ــرف وتخفيف ــق المص ــا لح ــييل ضمان ــة للتس ــة والقابل ــات الكافي ــذ الضمان ــي بأخ ــا نوص ــزي. كم المرك

لمخاطــر االئتمــان.
ــة  ــبة المعياري ــن النس ــي ضم ــي )26%( وه ــع حوال ــي الودائ ــى اجمال ــدي ال ــان النق ــبة االئتم ــت نس ب - بلغ

ــة )%75(. ــزي البالغ ــك المرك ــل البن ــن قب ــددة م المح
ــى )5(  ــل ال ــتحقاق تص ــخ االس ــظ ان تواري ــدي لوح ــان النق ــل االئتم ــى تفاصي ــالع عل ــالل االط ــن خ ت - م
ســنوات فــي حيــن ان اغلــب ودائــع المصــرف هــي ودائــع جاريــة ممــا قــد يولــد فجــوة ســالبة تنعكــس 

ــن. ــات المودعي ــة طلب ــى تلبي ــى عــدم قــدرة المصــرف عل عل
ث - لــم يتــم اعــادة تبويــب حســاب المشــاركات فــي حســاب االســتثمارات بــدال مــن االئتمــان النقــدي، خالفــا 
لتعليمــات البنــك المركــزي العراقــي رقــم 219/6/9 فــي 2020/8/23، وقــد بلغــت نســبة المشــاركات 
ــق  ــي وف ــليمة )2%( وه ــات الس ــال واالحتياطي ــى رأس الم ــار ال ــف دين ــا )5,000,000( ال ــغ رصيده البال
ــة  ــتثمارات البالغ ــع االس ــاركات م ــبة المش ــون نس ــوف تك ــة )20%(، وس ــررة والبالغ ــبة المق ــدود النس ح

ــات الســليمة. ــار )38%( مــن راس المــال واالحتياطي ــف دين )92,463,839( ال
ج - نوصــي بتوزيــع االئتمــان علــى كافــة فــروع المصــرف بمــا يتالئــم مــع النشــاط التجــاري فــي المنطقــة 
الجغرافيــة التــي يقــع فيهــا الفــرع وحجــم إيداعاتــه بهــدف تعظيــم اإليــرادات وزيــادة الربحيــة وتجنــب 

الخســائر الحاصلــة فــي بعــض الفــروع.
ــى  ــات الضمــان المصــدرة ال ــدى البنــك المركــزي والخــاص بخطاب بلغــت نســبة االحتياطــي القانونــي ل ح - 
اجمالــي الخطابــات )3%( وهــي اقــل مــن النســبة المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي والبالغــة 
)7%( بموجــب التعليمــات المرقمــة 510/2/9 والمؤرخــة فــي 2019/12/30، وقــد بلغ المبلغ المســتقطع 
)1,387,141(  الــف دينــار، نوصــي بتكويــن مخصصــات اضافيــة لتغطيــة الفــرق الحاصــل فــي احتياطــي 

خطابــات الضمــان.

سادسا : الموجودات الثابتة 
بلغــت نســبة الموجــودات الثابتــة الــى صافــي امــوال المصــرف االساســية )38%( متجــاوزة النســبة  أ - 
ــل االســالمي  ــط ادوات التموي ــادة )3( مــن تعليمــات وضواب ــة المحــددة وهــي )30%( وفــق الم المعياري
حســب قانــون المصــارف االســالمية رقــم )43( لســنة 2015 ، اضافــة الــى ان الموجــودات الثابتــة تشــكل 

ــي الموجــودات وهــي نســبة مرتفعــة جــدا. نســبة )27%( مــن اجمال
ــرف،  ــي للمص ــام االساس ــا بالنظ ــون مرتبط ــة يك ــودات الثابت ــاص بالموج ــام خ ــتخدام نظ ــي اس ب - ينبغ

ــة. ــودات الثابت ــة الموج ــى حرك ــة عل ــة والمتكامل ــيطرة الفاعل ــرض الس بغ
ت - ال توجد اية عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون لغاية تاريخه.
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سابعا : الموجودات االخرى 
بالنســبة لحســاب مســتندات شــحن غيــر مســددة والظاهــر برصيــد )2,497,320( الــف دينــار والــذي يعــادل مبلــغ  أ - 
ــتندي  ــاد مس ــن اعتم ــك ع ــدودة، وذل ــة المح ــاوالت العام ــارة والمق ــار للتج ــار االعم ــركة من ــة ش )1,710,493( دوالر بذم
ــى  ــون عل ــث الزب ــب ح ــا يتطل ــر، مم ــداد التقري ــخ اع ــة تاري ــل لغاي ــديده بالكام ــم تس ــم يت ــام )2019( ل ــذ ع ــوح من مفت

ــر. ــن المخاط ــر م ــره الكثي ــى تاخي ــب عل ــا يترت ــديد لم التس
ب - لــم يتــم اســتحصال االيــرادات المســتحقة وغيــر المقبوضــة الظاهــرة برصيــد )565,393( الــف دينــار وهــو نفــس رصيــد 

الســنوات الســابقة.

ثامنًا : الودائع 
بلــغ رصيــد الودائــع )66,694,400( الــف دينــار بارتفــاع مقــداره )55,992,743( مقارنــة برصيــد الســنة الســابقة والبالــغ  أ - 

)10,971,657( الــف دينــار.
ب - لوحــظ وجــود تركــز فــي الودائــع ذات الحســابات الجاريــة الدائنــة، ممــا يتطلــب تنويعهــا للتقليــل مــن المخاطــر المحتملــة 

والمتعلقــة بالســحوبات النقديــة، وذلــك اســتنادا الــى تعليمــات البنــك المركــزي بخصــوص االيداعــات اآلجلــة.
ــة  ــة، بنســبة ارتفــاع مقدارهــا )16%( مقارن ــات وحقــوق الملكي ــي المطلوب ــع مــا نســبته )20%( مــن اجمال ت - شــكلت الودائ

ــنة 2019. بس

تاسعًا : التأمينات المستلمة
بلغــت التأمينــات المســتلمة عــن االئتمــان التعهــدي )خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية( مــا نســبته حوالــي )%15( 
مــن اجمالــي االئتمــان التعهــدي وهــي نســبة تمثــل الحــد االدنــى المقــرر مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي والبالغــة )%15( 

نقــدا و)85%( تقــدم كضمانــات عنــد اصــدار اي خطــاب ضمــان، ممــا قــد يعــرض المصــرف الــى مخاطــر ائتمانيــة عاليــة.

عاشرًا : المطلوبات االخرى
ــا  ــغ )1,387,822( دوالر اي م ــركة )RBSG( بمبل ــاب ش ــة واردة لحس ــة مصرفي ــاري حوال ــاط ج ــو نش ــاب دائن ــل حس يمث
يعــادل ) 2,026,220( الــف دينــار، لــم يتــم ايداعهــا فــي حســاب الشــركة المذكــورة فــي حينــه، وانمــا تــم تحويلهــا بتاريــخ 

2021/1/5 مــن الحســاب الوســيط.

احد عشر: القروض المستلمة
يمثــل حســاب القــروض المســتلمة قصيــرة االجــل برصيــد )11,3( مليــار دينــار، المبالــغ المخصصــة مــن البنــك المركــزي 
العراقــي للمصــرف عــن مشــروع المبــادرة، نوصــي باســتغاللها بالشــكل األمثــل، اذ تمثــل هــذه المبالــغ التزامــا علــى المصــرف 

ينبغــي الوفــاء بــه لتقليــل نســبة المخاطــر.

اثنا عشر : نشاط المصرف 
حقــق المصــرف ربحــا قبــل الضريبــة مقــداره )1,522,392( الــف دينــار، قياســا بالســنة الســابقة البالغــة خســارة مقدارهــا 
)50,442( الــف دينــار، وتشــكل نســبة الربــح الــى اجمالــي الموجــودات )4 بااللــف( وهــي نســبة منخفضــة جــدا قياســا بحجــم 

الموجــودات .
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ثالثة عشر : المصروفات 
أ - بلــغ اجمالــي المصروفــات للســنة الحاليــة (13,152,466) الــف دينــار بارتفــاع مقــداره )8,335,918( الــف دينــار 

وبنســبة ارتفــاع مقدارهــا )173%( عــن الســنة الســابقة.
ب - بلغت نسبة نفقات الموظفين والمصاريف التشغيلية الى اجمالي المصاريف )21%( و)29%( على التوالي.

اربعة عشر: االيرادات
أ - بلــغ اجمالــي االيــرادات خــالل الســنة الحاليــة )14,674,858( الــف دينــار، بارتفــاع )9,908,752( الــف دينــار عــن 

اجمالــي ايــرادات الســنة الســابقة والبالغــة )4,766,106( الــف دينــار وبنســبة ارتفــاع مقدارهــا )%208(
ب - تمثــل االيــرادات المتحققــة عــن االئتمــان النقــدي الممنــوح )المرابحــة والمشــاركة( مــا نســبته )3,8%( تقريبــا 
وهــي نســبة ضئيلــة جــدا ال تتناســب مــع حجــم المحفظــة االئتمانيــة النقديــة البالــغ )17,696,407( الــف دينــار، 

حيــث بلغــت االيــرادات )682,796( الــف دينــار.
ت - تمثــل االيــرادات المتحققــة عــن عمــوالت اصــدار خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية مــا نســبته )%6( 
ــرادات عــن  ــار، حيــث بلغــت االي ــف دين ــة البالغــة )55,103,129( ال ــة التعهدي ــي المحفظــة االئتماني مــن اجمال

ــار. ــف دين ــوالت )3,397,790( ال العم
ث - بلغــت االيــرادات المتحققــة عــن عمــوالت نافذة بيــع العملة االجنبيــة في البنــك المركزي العراقــي )6,000,631( 
ــا  ــتدامة، مم ــر المس ــرادات غي ــرادات. وتعتبرمــن االي ــي االي ــكل نســبة )41%( مــن اجمال ــي تش ــار، وه ــف دين ال

يتطلــب تنويعهــا ايــرادات المصــرف.

خمسة عشر: نسبة السيولة 
بلغــت نســبة الســيولة (521%) وهــي نســبة مرتفعــة جــدا عــن الحــد االدنــى المقــرر بموجــب تعليمــات البنــك 
المركــزي والبالغــة )30%( وال تتناســب مــع نســب الربحيــة التــي تعتبــر منخفضــة جــدا ، ممــا يتطلــب مــن المصــرف 
توظيــف الســيولة النقديــة الفائضــة والمتاحــة فــي مجــاالت اســتثمارية وائتمانيــة متنوعــة ذات مخاطــر منخفضــة 
وبمــا يتناســب مــع قانــون المصــارف رقــم )94( لســنة 2004 وكذلــك قانــون المصــارف االســالمية رقــم )43( لســنة 

2015. كمــا بلغــت نســبة تغطيــة الســيولة )266%( ونســبة صافــي التمويــل المســتقر )%143( .

ستة عشر- كفاية رأس المال 
بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال )192%( وهــي تمثــل نســبة مــالءة ماليــة عاليــة جــدا، ينبغــي علــى المصــرف 
توظيــف أموالــه بالشــكل الــذي يتناســب مــع حجــم رأس المــال واالحتياطيــات ، حيــث أنــه بموجــب تعليمــات البنــك 
ــم )94(  ــارف رق ــون المص ــال )15%( وقان ــة راس الم ــبة كفاي ــوب لنس ــى المطل ــد االدن ــان الح ــي ف ــزي العراق المرك

لســنة 2004 حــدد النســبة بـــ)%12(.

سبعة عشر: مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
اتخــذ المصــرف االجــراءات الكافيــة لمنــع غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب خــالل الســنة موضــوع التدقيــق وفقــا 
الحــكام قانــون مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب رقــم 39 لســنة 2015 النافــذ، وكذلــك التقيــد بتعليمــات 
الجهــة القطاعيــة المشــرفة، وقــد اطلعنــا علــى تقاريــر قســم مكافحــة غســل االمــوال المرســلة الــى البنــك المركــزي 

العراقــي العمــال القســم، حيــث اعــدت وفقــا للقانــون والتعليمــات الصــادرة الموجبــة.
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ثمانية عشر: قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي
من خالل اطالعنا على تقارير قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي تبين لنا ما يلي:

ــا )9(  ــغ عدده ــرف البال ــروع المص ــي ف ــرعي الداخل ــق الش ــة والتدقي ــم الرقاب ــر قس ــي تقاري ــم تغط 1- ل
فــروع بالشــكل المطلــوب اضافــة الــى أقســام المصــرف كافــة، حيــث ينبغــي تغطيتهــا بالكامــل وبصــورة 

منفصلــة لــكل فــرع وقســم وبشــكل دوري.
ــة  ــة كاف ــى تغطي ــة ال ــي، اذ ان الحاج ــكادر الحال ــزا لل ــن تعزي ــن داخليي ــم بمدققي ــد القس ــي برف 2- نوص

ــك.  ــب ذل ــرف تتطل ــطة المص انش
3- نوصــي باســتخدام برنامــج تدقيــق الكترونــي للمســاعدة فــي وضــع خطــط مســبقة لمراقبــة وتدقيــق 

كافــة انشــطة المصــرف، اضافــة الــى تطبيــق اســلوب التدقيــق المبنــي علــى المخاطــر.
4- ال يوجــد مــا يشــير الــى فصــل نشــاط الرقابــة الداخليــة عــن نشــاط التدقيــق الشــرعي الداخلــي، نوصــي 

بتفعيــل ذلــك.

تسعة عشر: مراقب االمتثال الشرعي
لــم تكــن تقاريــر مراقــب االمتثــال معــدة بالشــكل الــذي يتناســب مــع متطلبــات البنــك المركــزي العراقــي 

مــن ناحيــة الشــمولية واالفصــاح والشــفافية.
عشرون: لجنة تدقيق الحسابات 

ــة  ــم الرقاب ــر قس ــة تقاري ــدم متابع ــك لع ــا وذل ــاط له ــا المن ــابات بدوره ــق الحس ــة تدقي ــم لجن ــم تق ل
ــى محاضــر عمــل  ــع عل ــم نطل ــا ل ــات الالزمــة بشــانها، كمــا انن ــة رغــم محدوديتهــا ووضــع التوصي الداخلي
هــذه اللجنــة، خالفــا للمــادة 65 ثالثــا فــي البنديــن أ - ب مــن تعليمــات رقــم )4( لســنة 2010 وتعليمــات 
الحوكمــة المؤسســية، ممــا يتطلــب االلتــزام بمــا ورد بدليــل الحوكمــة المؤسســية وحســب متطلبــات البنــك 

المركــزي العراقــي.

واحد وعشرون: ادارة المخاطر
ــة  ــة والمحتمل ــر الحالي ــة المخاط ــي كاف ــذي يغط ــتوى ال ــر بالمس ــم ادارة المخاط ــر قس ــن تقاري ــم تك ل
والمتعلقــة بانشــطة المصــرف، فقــد ركــزت التقاريــر علــى الجانــب الســردي اكثــر منــه فــي االشــارة الــى 
المخاطــر الحقيقيــة المتجســدة فــي االئتمــان والتشــغيل والســوق وغيرهــا مــن المخاطــر االساســية، حيــث لم 
تبيــن فيمــا اذا كان المصــرف قــد اتخــذ كافــة اإلجــراءات لتفعيــل نظــام تصنيــف المخاطــر وخاصــة المخاطــر 

المتعلقــة بعمليــات غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب.

اثنان وعشرون: مجلس االدارة 
تــم انتخــاب العــدد المطلــوب العضــاء مجلــس االدارة، حيــث بلــغ العــدد )7( أعضــاء اصلييــن و)7( أعضــاء  أ - 

احتيــاط، وذلــك بموجــب اجتمــاع الهيئــة العامــة المنعقــد بتاريــخ 2021/2/12.
ــركات  ــون الش ــع قان ــة م ــي متفق ــة وه ــات اعتيادي ــنة 2020 )7( جلس ــالل س ــس االدارة خ ــد مجل ب - عق
العراقــي رقــم 21 لســنة 1997 المعــدل، وقــد تــم االطــالع علــى محاضــر هــذه الجلســات، ونــرى بــأن 

ــل الحوكمــة المؤسســاتية. ــا لدلي ــه وفق ــة الي ــه الموكل ــام بواجبات ــد ق ــس ق المجل
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ثالثة وعشرون : الدعاوى القانونية 
أيــدت ادارة المصــرف عــدم وجــود دعــاوى قانونيــة مقامــة مــن المصــرف علــى الغيــر وكذلــك عــدم وجــود 

دعــاوى مقامــة مــن الغيــر علــى المصــرف.

أربعة وعشرون : االنظمة االلكترونية 
 )T24( يعتمــد المصــرف علــى عــدة أنظمــة الكترونيــة تتعلــق باالمــور المحاســبية والرقابيــة، مثــل نظــام
الشــامل للعمليــات المصرفيــة كافــة ونظــام )CBS( الخــاص بتبــادل المعلومــات االئتمانيــة ونظــام االرشــفة 

االلكترونيــة، اضافــة الــى عــدد آخــر مــن االنظمــة المتعلقــة بالتحويــل الداخلــي والخارجــي.

خمسة وعشرون : تقرير هيئة الرقابة الشرعية
ــارة عــن  ــوب، اذ كان عب ــة الشــرعية بالمســتوى المطل ــة الرقاب ــر الســنوي الخــاص بهيئ ــم يكــن التقري ل
صفحــة واحــدة تضمنــت ســردا ال يرتقــي الــى مســتوى التقريــر الــذي مــن المفتــرض ان يرفــق مــع التقريــر 
الســنوي للمصــرف، ومــن خــالل اطالعنــا علــى تقاريرهيئــة الرقابــة الشــرعية االخــرى المعــدة خــالل الســنة 

تبيــن بانهــا لــم تتضمــن النقــاط االساســية التاليــة:
1. االســاس الــذي تــم اعتمــاده حــول توزيــع االربــاح وتحمــل الخســائرعلى حســاب الودائــع االســتثمارية، 

وفقــا الحــكام ومبــادئ الشــريعة االســالمية.
2. لــم تتضمــن تأكيــدا بأن جميع المبالـــغ التـــي قد تؤول إلـــى المصرف مـــن مصـــادر أو بطـــرق اخرى والتي 
ال تتفـــق مـــع أحـــكام ومبـادئ الشــريعة إالســـالمية، وبأن المصرف لـم يقم بضمها إلــــى إيراداتــه، وانه 

قد أتخــذ إجــراءات صرفهــا فــي أغــراض خيريــة.
ــراج الـــزكاة، حيــث يفتــرض انهــا تقـــع علـــى عاتـــق  3. لــم تبيــن التقاريــر، علــى مــن تقــع مســؤولية إخـ
المســـاهمين، اذ ليـــس هنـــاك تخويـــل بذلك، وعـــدم وجود قانــــون بتحصيلهــا، وعــدم نــــص النظــام 
االساســــي للمصــرف أو قــــرارات الهيئــة العامــة، أو توكيـــل مـــن المســـاهمين بذلـــك، لـــذا فـــإنه مــن 

المفترض علـــى المســـاهم تزكيـــة أســـهمه عنـــد تحقـــق الشـــروط والضوابـــط الشـــرعية للـــزكاة.
4. اضافــة الــى ماذكــر فــي اعــاله نوصــي بــان يكــون احــد اعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن لــه خبــرة 
فــي مجــال العمليــات المصرفيــة والمحاســبية، لمــا ســيحققه ذلــك مــن اضافــة نوعيــة الــى اعمــال الهيئــة.

ستة وعشرون : أمور اخرى 
أ - لــم يتــم اجــراء التحاســب الضريبــي لــدى الهيئــة العامــة للضرائــب والخــاص بالســنوات الســابقة ولغايــة 

2020/12/31، ممــا يترتــب علــى ذلــك فــرض غرامــات تاخيريــة.
ــام  ــب االقس ــي اغل ــي ف ــتقرار وظيف ــود اس ــدم وج ــي ع ــا يعن ــل مم ــدل دوران العم ــاع مع ــظ ارتف ب - لوح

ــام. ــكل ع ــي بش ــى االداء الوظيف ــلبا عل ــر س ــد يؤث ــذي ق ــروع وال والف
ــغ  ــي 2020/12/31 والبال ــا ف ــة كم ــفاتج الموقوف ــل الس ــن تفاصي ــي يتضم ــف تفصيل ــزود بكش ــم ن ت - ل

ــا المســتمرة حــول تزويدهــا. ــى الرغــم مــن مطالباتن ــار عل ــف دين ــا )59,516( ال مجمــوع ارصدته
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سبعة وعشرون: كشف التدفق النقدي
بمقــدار  النقديــة  التدفقــات  فــي  فائضــا  رصيــدا  الحاليــة  للســنة  النقــدي  التدفــق  كشــف  أظهــر 
)64,465,394( الــف دينــار، وقــد تركــزت الزيــادة فــي صافــي التدفــق النقــدي مــن االنشــطة التشــغيلية 
والبالــغ )72,390,908( الــف دينــار، مــن خــالل انخفــاض رصيــد االئتمــان النقــدي والزيــادة الكبيــرة فــي 

ــابقة. ــنة الس ــة بالس ــع مقارن ــد الودائ رصي

ثمانية وعشرون: الحوكمة المؤسسية 
ــس االدارة  ــة عــن مجل ــات الحوكمــة المؤسســية مــن خــالل اللجــان المنبثق ــزم بمتطلب ان المصــرف ملت
وقــد قــام المصــرف بتشــكيل لجنــة منبثقــة عــن المجلــس، تســمى )لجنــة الحوكمــة المؤسســية(، قامــت 
بإعــداد دليــل حوكمــة خــاص بالمصــرف ومعتمــد مــن مجلــس اإلدارة وبمــا يتفــق مــع متطلبــات الحــد األدنــى 

لدليــل الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العراقــي.

تسعة وعشرون: نتائج تدقيق البنك المركزي 
مــن خــالل اطالعنــا علــى نتائــج التدقيــق الــواردة فــي تقاريــر البنــك المركــزي العراقــي حــول بيانــات 
المصــرف الفصليــة للســنة موضــوع التدقيــق، فقــد اشــتملت علــى أهــم المالحظــات المتعلقــة بالجوانــب 
ــة  ــي اي ــر لتالف ــذه التقاري ــاء به ــاة ماج ــرورة مراع ــي االدارة بض ــذا نوص ــرف، ل ــاطات المص ــية لنش االساس

ــتقبلية.  ــاء مس ــر او اخط مخاط

ثالثون :االحداث الالحقة 
ــار المحاســبة الدولــي رقــم )10( االحــداث الالحقــة بعــد فتــرة التقريــر، قــدم المصــرف فــي  طبقــا لمعي
تقريــره الســنوي المرفــق افصاحــا عــن مــدى تاثيــر تفشــي فايــروس كورونــا علــى الوضــع المالــي للمصــرف 
ومــا قــد يســببه مــن ضعــف النشــاط االقتصــادي والتأخيــر فــي عمليــات ســداد االئتمــان الممنــوح لزبائــن 

المصــرف.

واحد وثالثون: السياسات المحاسبية 
- احتسبت كل من االيرادات والمصروفات خالل السنة وفق مبدأ االستحقاق.

- اعتمد المصرف طريقة القسط الثابت في احتساب االندثارات السنوية للموجودات الثابتة.
- تــم تســعير كافــة المعامــالت المتعلقــة بالعملــة االجنبيــة والتــي تخــص الموجــودات والمطلوبــات 

امريكــي. لــكل دوالر  وااليــرادات والمصروفــات بســعر )1460( دينــار 

اثنان وثالثون: أمور اخرى
1- نؤكد ماورد في تقرير مراقبا الحسابات للسنة الماضية وضرورة تالفي المالحظات الواردة فيه.

2- تعتبر االيضاحات من تسلسل1- 82 المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها.
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ثالثة وثالثون: المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية
وخضوعــًا لمــا ورد أعــاله وحســب رأينــا وبقــدر مــا توصلنــا إليــه مــن خــالل فحصنــا وطبقــًا لمــا هــو مــدون 

فــي دفاتــر وســجالت المصــرف ووفقــًا للمعلومــات واإليضاحــات المعطــاة لنــا فــأ
1- عمليــة جــرد الموجــودات الثابتــة والنقديــة تمــت مــن قبــل إدارة المصــرف وقــد تــم تقييــم هــذه 

الموجــودات وفقــا لألســس واالصــول والمبــادئ المحاســبية المعتمــدة.
ــة يعكــس بصــورة شــاملة  ــة واداري ــه مــن معلومــات مالي ــا تضمن ــس االدارة وم ــر الســنوي لمجل 2- التقري
مســيرة المصــرف خــالل الســنة موضــوع التدقيق وأنــه ال يتضمن مــا يخالف أحــكام القوانين والتشــريعات 

النافــذة.
3- البيانــات والحســابات الختاميــة قــد نظمــت وفقــًا للقواعــد المحاســبية الدوليــة والتشــريعات المرعيــة وهي 
متفقــة تمامــًا مــع مــا تظهــره الســجالت وإنهــا منظمــة طبقــًا لقانــون الشــركات واألنظمــة والتعليمــات 

الصــادرة بموجبــه وقانــون البنــك المركــزي العراقــي.

مع التقدير

محمد صبري محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

ماجد جمال عبدالرحمن العباسي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
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البيانات المالية وااليضاحات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
1- معلومات عامة 

ان مصــرف العالــم االســالمي لالســتثماروالتمويل هــو شــركة مســاهمة خاصــة عراقيــة مارســت نشــاطها 
عــام 2016 تأسســت بأســم شــركة البينــة للتحويــل المالــي – مســاهمة خاصــة بموجــب شــهادة التاســيس 
المرقمــة م. ش.   70574-01 فــي 2009/3/29. ومركــزه الرئيســي العاصمــة بغــداد برأســمال مقــداره 
)250( مليــار دينــار عراقــي. يقــوم المصــرف بتقديــم جميــع االعمــال الماليــة والمصرفيــة المتعلقة بنشــاطه 
مــن خــالل مركــزه الرئيســي فــي بغــداد  ) شــارع النضــال – تقاطــع القصــر االبيــض / 103 ز11 مبنــى 49 ، 

وفروعــه داخــل العــراق باالضافــة الــى تقديــم خدمــات الصيرفــة وخدمــات الوســاطة الماليــة .

2-اسس اعداد البيانات المالية المنفصلة
ــيرات  ــة والتفس ــر المالي ــداد التقاري ــة الع ــر الدولي ــا للمعايي ــرف وفق ــة للمص ــات المالي ــداد البيان ــم اع ت
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 

ــي.  ــزي العراق ــك المرك ــات البن ــى تعليم ــة ال باالضاف
تــم اعــداد البيانــات الماليــة وفقــا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة وان الدينــار العراقــي هــو عملــة اظهــار البيانــات 

الماليــة والــذي يمثــل العملــة الرئيســية للمصرف.
يقــوم المصــرف بالتعامــل بالعمــالت االجنبيــة مــع البنــوك المراســلة وفقــا الســعار الصــرف الســائدة ويتــم 
ترجمتهــا فــي نهايــة العــام باســتخدام ســعر الســوق الخــر يــوم عمــل فــي الســنة لعناصــر قائمــة المركــز 

المالــي ومتوســط ســعر الصــرف لعناصــر كشــف االربــاح والخســائر.
بلغت اسعار الصرف لعناصر المركز المالي كما في 31/كانون االول / 2019 كما يلي :

العملة                     سعر الصرف 
دوالر امريكي                   1460 
يورو                                 1773

3- السياسات المحاسبية الهامة 
تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف 

ــهيالت  ــوالت للتس ــد والعم ــتثناء الفوائ ــة باس ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــردات باس ــق االي ــم تحقي يت
االئتمانيــة غيــر العاملــة والتــي ال يتــم االعتــراف بهــا كايــرادات ويتــم تســجيلها فــي حســاب الفوائــد 
والعمــوالت المعلقــة. يتــم االعتــراف بالمصاريــف علــى اســاس مبــدا االســتحقاق ، ويتــم تســجيل العمــوالت 
كايــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا ، ويتــم االعتــراف باربــاح اســهم الشــركات عنــد تحققهــا ) 

ــة العامــة( . اقرارهــا مــن الهيئ
استخدام التقديرات 

ان اعــداد القوائــم الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن ادارة المصــرف القيــام بتقديــرات 
واجتهــادات تؤثــر فــي الموجــودات والمطلوبــات كالموجــودات الماليــة واالفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة 
، كمــا ان هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي االيــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي بنــود 
الدخــل الشــامل االخــر، وبشــكل خــاص يتطلــب مــن ادارة المصــرف اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر 

التدفقــات النقديــة المســتقبلية واوقاتهــا . 
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ان التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر 
وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن اوضــاع وظــروف 

تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
- مخصصــات الضرائــب : يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف الضرائــب وفقــا لالنظمــة والقوانيــن 

والمعايير المحاســبية.
- تقــوم االدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر اي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم قيــد 

التدنــي فــي قائمــة الدخــل الســنوية.
ــرأي  ــتنادا ل ــات اس ــذه االلتزام ــات له ــذ مخصص ــم اخ ــة يت ــات قضائي ــة التزام ــة اي ــة: لمواجه ــات قضائي - مخصص

المستشــار القانونــي للمصــرف.

4- األدوات المالية 
أ ( االعتراف , القياس األولي و إلغاء االعتراف

ــألداة  ــة ل ــكام التعاقدي ــي األح ــًا ف ــرف طرف ــح المص ــا يصب ــة عندم ــات المالي ــول واإللتزام ــراف باألص ــم االعت يت
الماليــة ويتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة لــألدوات غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربح أو الخســارة 
مضافــًا إليهــا تكاليــف المعامــالت المباشــرة والمرتبطــة بالحصــول علــى األداة الماليــة أو إصدارهــا. يتــم االعتــراف 
بالمشــتريات والمبيعــات لــألدوات الماليــة العاديــة فــي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المصــرف بشــراء أو بيــع األصــل أي 

تاريــخ العمليــة التجاريــة.
ب( التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

يقوم المصرف بتصنيف أصوله المالية إلى الفئات التالية ألغراض القياس الالحق:
- األصول المالية بالتكلفة المطفأة

األصول المالية بالتكلفة المطفأة هي األصول المالية التي:
• نموذج عمل المصرف هو االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية; و

• تســفر الشــروط التعاقديــة عــن تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تتكــون فقــط مــن دفعــات أصــل الديــن 
والفائــدة علــى المبلــغ الرئيســي القائــم.

ــًا  ــة ناقص ــدة الفعال ــة الفائ ــتخدام طريق ــأة باس ــة المطف ــي بالتكلف ــق المبدئ ــد التحق ــول بع ــذه األص ــاس ه تق
ــري. ــر جوه ــره غي ــون تأثي ــث يك ــم حي ــذف الخص ــم ح ــة. يت ــي القيم ــي ف ــص التدن مخص

ــد  ــهرًا بع ــن 12 ش ــد ع ــي تزي ــتحقاق الت ــرات االس ــتثناء فت ــة باس ــول المتداول ــن األص ــول ضم ــذه األص ــدرج ه ت
ــة. ــر متداول ــا كأصــول غي ــم تصنيفه ــي يت ــر والت ــرة التقري ــة فت نهاي

تشــتمل األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة علــى الوديعــة القانونيــة، النقديــة ومــا فــي حكمهــا، المبالــغ 
المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة ومعظــم الذمــم المدينــة األخــرى.

- أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
ــراف  ــد االعت ــر. عن ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــف االس تصن
المبدئــي، يمكــن للمصــرف القيــام باختيــار ال رجعــة فيــه ) علــى أســاس كل أداة علــى حــدة ( لتصنيــف االســتثمارات 
فــي االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ال يســمح بتصنيــف األســهم بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا كان االســتثمار فــي األســهم بغــرض المتاجــرة.



40

أ - قياس القيمة العادلة
بالنســبة لالســتثمارات المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة، تحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى 
ــاس  ــم قي ــي، يت ــز المال ــان المرك ــخ بي ــال بتاري ــال األعم ــد إقف ــهم عن ــوق األس ــي س ــة ف ــعار المدرج األس
االســتثمارات فــي أوراق ماليــة غيــر مدرجــة بالقيمــة العادلــة أخــذًا فــي االعتبــار مدخــالت الســوق القابلــة 

ــا. ــة للمالحظــة للشــركات المســتثمر فيه ــر القابل ــة غي ــات المالي للمالحظــة والبيان
ب- أرباح أو خسائر القياس الالحق

يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلة 
ــة  ــي القيم ــن احتياط ــا ضم ــم إدراجه ــر ويت ــامل اآلخ ــل الش ــن الدخ ــر ضم ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ م
ــد  ــة، عن ــوق الملكي ــن حق ــر ضم ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــة لالس العادل
اســتبعاد األصــل، ال تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراھمــة المعتــرف بھا فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر مــن احتياطــي حقــوق الملھيــة إلــى بيــان الدخــل، ولھن تتــم إعــادة تصنيــفھا إلــى األربــاح المحتجــزة.

- أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ــرف  ــدد المص ــم يح ــا ل ــة، م ــة العادل ــق القيم ــة وف ــوق الملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف ــف االس ــم تصني يت
ــراف  ــد ااالعت ــامل االخرعن ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــرة بالقيم ــه للمتاج ــظ ب ــر محتف ــتثمارًا غي اس
المبدئــي. يتــم قيــاس أدوات الديــن التــي ال تطابــق معاييــر التكلفــة المطفــأة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ولھنھا  المطفأة  التھلفة  بمعاھھر  تفي  التي  الدھن  أدوات  قھاس  ھتم  ذلك،  إلھ  باإلضافة  الخســارة،  أو  الربــح 
مصنفة بالقھمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقھمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يجوز تحديد 
أدوات الديــن وفــق القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي إذا كان هــذا التصنيــف يلغــي أو يقلــل القيــاس أو 
االعتــراف بالتضــارب الــذي قــد ينشــأ مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو االعتــراف باألربــاح والخســائر 

وفــق أســس مختلفــة.
تتــم إعادة تصنھف أدوات الدھن من التھلفة المطفأة للقھمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما ھتم 
تغھھر نموذج األعمال بحھث لم تعد معاھھر التھلفة المطفأة مســتوفاة، ال ھسمح بإعادة تصنھف أدوات الدھن 
المصنفة بالقھمة العادلة المبدئيــة، وھتم قھاس األصــول المالھة بالقھمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
بالقھمة العادلة في نھاھة ھل فترة مالھة ، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القھاس في بھان الدخل.

- التصنيف والقياس الالحق لإللتزامات المالية
تتكــون اإللتزامــات الماليــة مــن المبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة ومعظــم الذمــم الدائنــة األخــرى 

وتقــاس اإللتزامــات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
- انخفاض قيمة األصول المالية

تعتــرف المصــرف بدفعــات خســائر االئتمــان المتوقعــة )ECL( علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة:

• األصول المالية التي  تشمل أدوات دين
• عقود ضمان مالي صادرة;
• التزامات قروض صادرة; و

• ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم
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، باستثناء تلك  العمر  لفترة   ECL الشراء  الخسائر بمبلغ ھعادل قھمة  الشركة بقھاس مخصصــات  تقوم 
ھتم قھاس  ، في حھن  األولي  إدراجھا  االئتمان فيهــا بشكل كبھر منذ  التي لم تزھد مخاطر  المالھة  األدوات 
قھمة ECL لمدة 12 شھر. تعتبــر خســائر االئتمــان المتوقعــة  لمــدة 12 شــهرًا جــزءًا مــن خســائر االئتمــان 
ــخ  ــد تاري ــهرًا بع ــالل 12 ش ــة خ ــة ممكن ــى أداة مالي ــة عل ــداث االفتراضي ــن األح ــج ع ــي تنت ــة الت المتوقع

ــر. التقري
)ECL(  قياس خسائر االئتمان المتوقعة -

خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التالي:
ــة لكافــة  ــر: كالقيمــة الحالي ــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقري األصــول المالي  •
أوجــه العجــز النقــدي )الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للجهــة وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقديــة 

التــي تتوقــع المصــرف اســتالمها( .
األصــول الماليــة التــي تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقاريرالماليــة: كالفــرق بيــن إجمالــي   •

القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.
التزامــات القــروض غيــر المســحوبة: كالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة   •
ــتالمها; و ــرف اس ــع المص ــي تتوق ــة الت ــات النقدي ــزام والتدفق ــحب االلت ــة س ــي حال ــرف ف ــتحقة للمص المس

عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض الحامل عن أي مبالغ تتوقع الشركة استردادها.  •
مقاصة األدوات المالية  -

تتــم مقاصــة األصــول واإللتزامــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي فقــط 
عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي يلــزم بمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس 

صافــي أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي آن واحــد.
محاسبة التحوط  -

يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 نموذجًــا لمحاســبة التحــوط تــم تصميمــه ليكــون أكثــر 
توافقــًا مــع كيفيــة قيــام الكيانــات بأنشــطة إدارة المخاطــر عنــد التحــوط مــن التعــرض للمخاطــر الماليــة 

وغيــر الماليــة.
الغاء االعتراف  -

ــة مــن األصــل  ــة للتدفقــات النقدي ــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقدي ــم إلغــاء تحقــق األصــول المالي يت
المالــي، أوعندمــا يتــم تحويــل األصــل المالــي وجميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة المتعلقــة بــه ويتــم 

إلغــاء االلتــزام المالــي عنــد إطفــاءه.
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العــدد:هــ ش/3
التاريخ: 2021/1/21

الى/السيد رئيس مجلس ادارة مصرف العالم االسالمي المحترم.
م/التقرير السنوي لمجلس هيئة الرقابة الشرعية لسنة2020

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته....
بموجــب مقتضيــات العمــل تقدم هيئة الرقابة الشــرعية لمصرف العالــــم االســالمي تقريرهــــــا الســنوي 
لسنــــــة 2020 حيث عقد مجلس هيئة الرقابة الشرعيــــــــة لمصـــــرف العالـــــــم االسالمـــي خالل السنـــة 
المنتهيـــة فــــــي2020/12/31 )13( محضــر فــي المقـــــر الرئيســــــي للمصــرف وناقــش فيهــا مجموعـــــة 
مـــــن العقــــــود واالتفاقيات التي ابرمتها ادارة المصــــرف    اذ أبـــدت الهيئة رأيها فيهـــــا وأقــــــرت ماهــــــو 

صحيـــــح وتصحيــــح ومعالـــجة العقــود التــي ســــجلت عليها بعض الشبـــهات الشرعـــية وكما يلي:
اوال: رفضــت الهيئــة الشــرعية التعامــل بمنتــج رهن الذهب وذلك لمخالفته ألحكــــــام الشريعــــة االســالمية 

حيــث تعارضــت مــع المعيــار الشــرعي رقــم )57( للمعاييــر االســالمية ) ايوفي(.
ثانيــًا: اجــازت الهيئــة الشــرعية فــض الشــراكة بيــن مصــرف العالــم االســالمي ومصــرف الجنــــوب االســالمي 
حيــث يحــق للطرفيــن فــض الشــراكة حســب مــا ينــص عليــه عقــد المشــاركة بعــد حســــــم االلتزامــات 

ورضــى الطرفيــن .
ثالثــًا: اجــازت الهيئــة الشــرعية العمــل بمضمــون مبــادرة البنـــــــك المركـــــزي العراقــــــي واخـــــذ الضمانات 

المشــار اليهــا ضمــن المبــادئ الشــريعة االســالمية.
رابعــًا: اجــازت الهيئــة الشــرعية علــى دخــول مصــرف العالــم االسالمـــــي كشريــــــك مــع مصــــــرف الجنــوب 

االســالمي ألنشــاء مشــروع اســتثماري ) شــركة البوابــة الوطنيــة للدفــع االلكترونــي(.
خامسًا: تمت مصادقة الهيئة الشرعية على عقود التمويل التي تمت خـــــــالل السنـــــة.

سادســًا: اقامــة مؤتمــر خــاص بالهيئــات الشــرعية لبعــض المصــــــارف االسالميــــة تحــــت عـــــنوان 
المصرفيــة . المنتجــات  الشــرعية فــي تطويــر وحمايــة  دورالهيئـــــات 

سابعًا: وضمن منهاجها التدريبي اقامت هيــــئة الرقابة الشرعية نـــــدوة خاصــــة عـــــن غســــــل االمـــــــوال 
وطــرق مكافحته.

مع التقديـــر....

ماجد سمير محي الدين
عضوًا

د.محمد حســين عبود
عضوًا

حياد عبد اللطيف سالم
قسم الرقابة و التدقيق الشرعي الداخلي

ليث عبد االله صادق
المديـر المفـوض

سجى هيثم عبد الكريم
 عضوًا

د.ظاهــر محسن عبد اهلل
عضوًا

د.حمــيد جاســم عبــود
عضوًا
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تقرير مراقب االمتثال الشرعي2020 
تتمثــل مســؤولية مراقــب االمتثــال الشــرعي فــي التحقــق عن مــدى قيــام المـــــصرف ووحداتــه التنظيمية 
ــات  ــق السياســ ــجام وتــوافـــ ــدى انس ــرف وم ــن المص ــة م ــال المطلوب ــد االمتث ــة قواع ــتزام بكاف بااللــــ
ــلوك  ــد الســـ ــة لقـواعـــ ــذة الممثل ــات الناف ــن والتعليم ــع القواني ــرارات م ــة والق ــراءات التـــنــفيذيـــ واالج
والمعاييــر والمــمارســــات المـصرفــيــــة الســليمة الصــادرة عــن الجهــات ذات العالقــة واهمهــا قانون البـــنك 
ــون  ــركات وقان ــون الش ــالمية وقان ــارف االس ــون المص ــارف وقان ــون المصــ ــراقي وقــانـــ ــزي العــــ المركــ
التجـــــارة وقانــــون مكافــحــــة غــــسل االمــوال وتـــمويل االرهــاب فضــال عــن التشــريعات الدوليــة الحاكمــة 
والمنظمــة للعمــل المصرفــي كمقــررات لجنــة بـــــــازل للرقابـــــة المصرفيــة وقانــون االمتثــال الضريبــي 
االمريكـــي ) فاتـكـــا( وغيرهـــــا وذلــك بـهـــدف الحــــفاظ علــى مــوجـــودات المصــرف وتجنــب الوقــوع فــي 
االخطــاء والمخـــــــــالفات كمــا يحــرص القســم علــى متابعــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة المؤسســية الرشــيدة 
وتحقيــق متطلبــات االمتثــال الشرعـــــــي وفــق قواعــد هيئــة الرقابــة الشــرعية وضوابــط واحــكام الشــريعة 
االســالمية الســمحاء والتاكيــد علــى االلتــزام بمتــــــطلبات مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب مؤكــدا 
ضمــن سياســة االمتثــال الشــرعي وخطــة العمــل الســنوية هــو حـــضور اجتماعــات مجلــس االدارة ومتابعــة 
تحديــث الخطــط والسياســات والبرامــج ومراجعــة وتحديــث المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا المصــرف 
وتنظيــم واقامــة الــدورات التدريبيــة لتطويــر راس المــال البشــري للمصــرف والحــرص علــى ضمــان 
اســتقاللية قــرارات القســم وحقــه فــي ممارســة صالحياتــه باالطــالع ومراجعــة كافــة البيانــات والســجالت 
الغــراض تحقيــق اهــداف القســم بمــا يحقــق تاميــن ســالمة عمليــات واجــراءات وتطويــر قــدرات المصــرف 

التنافســية فــي الســوق المصرفيــة وتجنــب المصــرف مخاطــر عــدم االمتثــال . 

مراقب االمتثال
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سياسة االستدامــــــــــــــه
يســعى مصــرف العالــم االســالمي دائمــا الــى مراجعــة القــرارات المنعلقــه باعمالنــا علــى المــــدى البعـــــيد لضمان 
ــتفاده  ــى االس ــل عل ــل ونعم ــرة االج ــراءات القصي ــة لالج ــلبا نتيج ــتقبليه س ــغيليه المس ــا التش ــر عملياتن ــدم تأث ع
مــن الفــرص الجديــده المتاحــه مــن خــالل االداره الفاعلــه للمخاطــر الحاليــه والمســتقبليه وتحقيــــق التـــــوازن بيــن 
احتياجــات العنصــر البشــري والمجتمــع والبيئــه واالربــاح وبالتالــي ضمــان اســتمرارية نجـــــاح المجموعــه والــى جانــب 

االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات حيــث يركــز المصــرف علــى المحــاور االســتراتيجيه الســته التاليــه:

1- االقتصاد
ــه  ــة الفرص ــاهمينا واتاح ــا لمس ــدم مزاي ــد لنق ــدى البعي ــى الم ــه عل ــه المالي ــى الربحي ــاظ عل ــى الحف ــدف ال يه

لزبائننالالســتفاده مــن الخدمــات الماليــه الموثوقــه.

2- الشفافيه والمساءله:
يلتــزم مصــرف العالــم ىاالســالمي بايجــاد أطرعمــل راســخه للحوكمــه وباالفصــاح الدائــم عــن البيانــات 
والمعلومــات ويتحمــل مســؤولية االجــراءات التــي تتخذهــا والتأثيــرات الناجمــه عنــــها كمــا ونعــــــمل علــى تعزيــز 

ــه . ــفافيه والمصداقي ــزام بالش ــالل االلت ــن خ ــي م ــاع المال ــام والقط ــي النظ ــه ف الثق

3- التحالفات واالئتالفات:
نتواصــل بشــكل دائــم مــع مســاهميناوزبائننا وموظفينــا للتمكــن مــــن ادراك احتياجــــاتهم ومخــــــاوفهم 
باعتبارهــم جــزء ال يتجزأمــن اعمالنــا الرئيســيه كمــا نقومبعقــد اجتماعــات وتحالفــــــات مــع المســاهمين والزبائــن 
والموظفيــن بمــا يدعــم تحقيــق تأثيــرات بيئيــه واجتماعيــه ايجابيه وذلــك من خــالل عملــــياتنا التشغيلــــيه واعمالنا 

التــي تتماشــى مــع روئيتنــا واســتراتيجيتنا .

4- العنصر البشري :
ــا  ــم فرص ــح له ــا تتي ــه كم ــه وصحي ــل امن ــة عم ــر بيئ ــعى لتوفي ــرام ونس ــاف واحت ــا بانص ــة موظفين ــل كاف نعام

ــه. ــل وجه ــى اكم ــتحقاتهم عل ــى مس ــم عل ــن حصوله ــم ونضم ــة مهاراته ــور وتنمي للتط

5- المنتجات:
ــون  ــة الزبــــ ــب حاج ــان حس ــفافيه واتقـ ــكل ش ــا ب ــرح خدماتن ــوم بط ــه ونق ــؤوليه وحرفي ــا بمس ــارس اعمالن نم
ــى ذلــك  ــار احتياجاتهــم والمخاطــر التــي يســتطيعون تحملهــا باالضافــه ال وبأإســلوب مالئــم اخذيــن بنظــر االعتب
نأخــذ المخاطــر الخارجيــه بعيــن االعتبــار ونقــدم منتجــات وخدمــات مبتكــره تســاعد فــي تقليــل المخاطــر وتدعــم 

ــا. ــتدام العمالن ــاح المس ــا والنج ــي لزبائنن ــتقرار المال االس

6-البيـــــــــئه
نطبــق افضــل الممارســات والمعاييــر المعتــرف بهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي وذلــك بهــدف ضمــان تحقيق 
االداره البيئيــه الســليمه والحــد مــن التأثيــرات الناجمــه عــن عملياتنــا التشــغيليه وال يمكــن بحــال مــن االحــوال ان 
نســاوم علــى االمــن البيئــي علــى المــدى الطويــل فــي المجتمعــات التــي تعمــل بضمنهــا بهــدف تحقيــق فـــــوائد 

علــى المــدى القصيــر. 



ميثــــــاق سلوكيــــــات
العمـــــل
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ميثــــــــاق سلوكيـــــــات ادارة العمــــل
ــا  ــي وهــو م ــة االقصــاد الوطن ــي فــي تنمي ــدور فعــال وايجاب ان الجهــاز المصرفــي فــي العــراق يقــوم ب
يفــرض حتميــة اســتمرار هــذا الــدور الفعــال في ظــل تقاليــد راسخــــه واساليـــــــب عريقــه تعــود الربعينيات 

القــرن الماضــي ومعاييرهادفــه تهيمــن علــى الســوق المصـــرفي
وادراكا منــا الهميــة ارســاء المبــادئ والمفاهيم التي تحكم ســلوكيات العمــــــل المصرفــي وفي مقدمتهم 
ترســيخ االرتبــاط االدبــي والشــعور باالنتمــــاء الــى المهنــه المصرفيــه بيــــن العاملييــن فــي مجالهــا واذكاء 
روح التعــاون بيــن وحــدات الجهــاز المصرفــي فـــي اطــــــار المنافســه البنــاءه بغيــة تقديــم مســتوى رفيــع 
مــن الخدمــات المصرفيــه لجمهــور المتعاملـــين وتمكينــا مــن مواكبــة المســتجدات فــي الصناعــه المصرفيــه 
ومراعــاة معاييــــر الجــــــــوده الشــامله ومفاهيمهــا وقــد عقد مجلــــس االداره اجتمــــاعا بتاريــخ 2021/6/1 

أقــر فيـــــــه الميثــاق االتــي ليكــون اطــارا شــامال لســلوكيات العمــل المصرفــي.

نــــص الميثــــاق الخــــــــاص
بمصـــــــرف العالـــــــم االسالمـــــــــــي

البـــــاب االول
اهــــداف الميثــــاق

الماده )1(
ــي المصــرف  ــال فـ ــز اســاليب التنســيق الفعـ ــى توثيــق التعــاون المثمــر وتعزي ــاق ال    يهــدف هــذا الميث
والمصــارف االخــرى وبمــا ال يتعــارض مــع التنافــس الشــريف البنـــــــاء ومـــن دون تدخــل في النشــاط الخاص 
لــكل منهــا كمــا يهــدف الميثــاق الــى اثــراء روح التواصـــل مــع البنــك المركــزي العراقــي والجهــات الرســميه 
االخــرى مــن خــالل التشــريعات والنظـــم ذات العالقــه عــالوة علــى ارســاء الضوابــط التــي تعــود بالنفــع علــى 

موظفـــــــي المصــرف وزبائنــه وتدعــم المصالــح المشــتركه بينهــا وبينهــم..

البـــــــــاب الثــــانـي
  سلوكيات العمل المصرفي 

الماده )2(
ان نجــاح اي مصــرف فــي بلــوغ اهدافــه يعتمــد بالدرجــه االولــى علــى الثقــه التــي يوليهــا زبائنــه والمصــارف 
بحكــم مهنتهــا حيــث هــي عمــاد هــذه الثقــه ومــن ثــم يجــب عليــــها ان تبــذل قصــارى جهدهــا لتقديــم 
ــزم  ــن وان تلتــ ــح الزبائــ ــح المصــرف ومصالـــ خدمــات مصرفيــه متميــزه تراعــي التــوازن بيــن مصالــ
الموضوعيــه والتجــــرد فــي التعامـــل مـــع عمالئهــا وان يحفــــظ اســرارهم متوخيـــه فــي ذلــك االمانـــه 

والنزاهــه ومتحريـــه الدقــــه والنزاهــه والشــفافيه.
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الماده )3(
ان العمــل المصرفــي يقــوم علــى تقاليــد وآداب خاصــه هــي فــي الوقــــت نفســه ال تتجتـــزأ   مــن التقاليــد 
واآلداب العامــه ومــن ثــم يجــب علــى المصرفــي بصفتــه عضــوا فــي المجتمــع ان يكــون نموذجــا مشــرفا 
لســمو الخلـــــق واهــال للثقــــه وان تكــــون عالقاتــــه العامــــــه   والخاصــه مؤكــده لهــذه الصفــات وان ينــأى 

بنفســه عــن مواطــــن الشبهــــات واالربـــــاك المالــي واالســتغالل الوظيفــي .
الماده )4(

ان التنافــس الشــريف والتعــاون البنّــاء بيــن اقســام وفــروع المصـــرف وبيــن المــــصارف االخرى يعــد امرا« 
حيويــا للتواصــل الــى منــاخ مصرفــي سلـــيم ويجــب علــى المصرفــي ان يمــارس ذلــك بمــــا ينطـــــوي عليــه 
كلمــــة الشــرف مــــن معــان وعلــى المصرفــي فــي الوقــت نفســه ان يفصــل بيــن التعــاون البنــاء والمنافســـه 
الشريفــــه التي تــــدور حــــــــول مســتوى اداء الخدمه المصرفيه والمنافســه غير المشروعـــــــه التي تضـــر 
بمصالــــح وحــدات الجهــاز المصرفــي , وفــي جميع االحــوال يجب اال تندفــــع المصار ف نحــــو المنافســه على 
حســاب عوامــل االمــان او ان تخــل بتعهداتهــا تجــاه المصــارف االخــــرى او ان تســاعد عــن قصــد المتعامليــن 

مــع المصــارف علــى االخــالل بتعهداتهــم معهــا .
المـــاده )5(

علــى المصــارف ان تتعــاون فيمــا بينـــــها لمواجهــــــة عمليات غســل االموال وتمويـــــل االرهــاب والجرائم 
التــي تقــع علــى امــوال المصــرف وان التنسيــــــق فيمــا بينــــــها امــــر ضــروري للتأميــن ضــد مخاطــر العمــل 

المصرفــي .
المـــاده )6(

مقوماتـــــــها  بكـــــل  الســلعه  وهــذه  النقـــــود  هــي  اساســيه  ســلعه  مــع  يتعامــل  المصرفــي  ان 
واغراءاتهاتتطلــب اقصــى درجــه مــن الشــرف واالمانــه وال يجــوز للمصرفــي ان يســتغل وظيفتــه فــي تحقيــق 
مصلحــه شــخصيه كمــا ال يجــــوز لــه ان يتقــــاضى من العمــــالء اي مقابل عــن اي عمل يدخــل في اختصاص 

ــذي يعمــل بــه. وظيفتــه بالمصــرف ال
المـــاده )7(

ــه والحســم ومــن ثــم  ــب الدقـــ ان القــرارات المتعلقــه بالعمــل المصرفــي ال تتحمــل التأخيروهــي تتطل
يجــب علــى المصرفــي ان يتصــف بالمرونــه التــي يتطلبهــا اداء العمــل المصرفــي دون ان يتخلــى عــن احترام 

القوانيــن واالعــراف المنظمــه للعمــل المصرفــي واحكـــام هــذا الميثــاق.
المـــاده )8(

بقــدر مــا تكــون ســلطة المصرفــي فــي اتخــاذ القــرار تكــون ىمســؤوليته وعليــه ان يستخــــدم ســلطته 
التقديريــه الــى جانــب الدرايــه والخبــره العمليــه فــي اصــدار القــرار ومن هنـــــا فــان تقييــم القــرار المصرفي 

يجــب ان تراعــى فيــه المعلومــات المتاحــه والظــروف واالوضــاع التــي توافــرت لديــه وقــت اتخــاذ القــرار .
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البــاب الثــالث
العـاملــون في المهنه المصـــرفيه

المـــاده )9(
ان العمالــه الماهــره المدربــه هــي العنصــر االول واالساســي فــي نجــاح المصــرف ومــــن ثــم فــأن االهتمام 

بالتدريــب ونقــل الخبــرات يعــد واجبــا اساســيا علــى االجيــال الحاليــه تجــاه االجيــال التاليــه.
المـــاده )10(

ان طبيعــة العمــل المصرفــي ومــا يتطلبــه فــي القائميــن عليــه مــن الدقــه والعنايــه ومــا يلقــى بــه عليهــم 
مــن مســؤوليات وتبعــات تجعلهــم عرضــه لمخاطــر المهنــه فيســترعي ان يكفــل المصــرف لهــم مســتوى 

مناســب مــن الرواتــب والمزايــا.
المـــاده )11(

ــورش امــر ضــروري  ــدورات واقامــة ال ــة ال ــك المركــزي العراقــي مــع المصــارف فــي تهيئ ــاون البن ان تع
لتقديــم العلــم المصرفــي وتكويــن اجيــال تتولــى زمــام الجهــاز المصرفــــي فــي المســتقبل وعلــى المصــرف 
التعــاون بــزج الموظفيــن بالــدورات التدريبيــه ليتـــزودوا بالخبــرات فــي مختلــف مجــاالت ونشــاطات المصرف.

المـــاده )12(
ان مــا يتحملــه العاملــون فــي الجهــاز المصرفــي مــن اعبــاء ومســؤوليات ومــا يتعرضــون لــه مــن مخاطــر 
التقديــر والتوقــع وغيــــــرها مــن حساســيات المهنــه يستلــــزم بالضــروره احاطتهــم بســياج مــن الضمانــات 
تكفــل لهــم اتخــاذ القــرار فــي الوقــت المنــــاسب مــن دون إحجــام او تــردد وتمكنهــم فــي الوقــت نفســه مــن 

االخــذ بزمــام المبــادرات البنــاءه .
ــون خــالل  ــن ان تكــــ ــه ومخالفاتهــم يتعيي ــن بالمهن ــأن المعالجــه الســليمه الخطــاء العاملي ــا ف مــن هن
ــر  ــه ان تتوف ــه او القضائي ــلطات الرقابي ــى الس ــوء ال ــل اللج ــب قب ــاره اوال ويج ــي اط ــي وف ــاز المصرف الجه
االدلــه علــى وجــود عنصــر االنحــراف عــن طريــق تحقــق مصرفـــــي يوضــح اســس المســاءله لالسترشــاد 
بالــرأي الفنـــي المصــــرفي لـــدى الســلطات المختصــه فــي الدولــه او غيرها من الهيئــات او الجهــات المختصه

البـــاب الرابع 
الخدمات والعمليات المصرفيه وتسويقها 

المـــاده )13(
ان االهتمــام باستحــــداث الخدمــات المصرفيــه وتطويرها لمواكبــــة المســتجدات في هذا المجال واشبـــاع 
احتياجــات الزبائــن هــو مطلــب حيــــوي يتطلــب تكاتــف جهــود المصــرف بكافــة اقســامه وفروعــه لتحقيــق 

الهــدف. 
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المـــاده )14(
اذا كان تعــاون موظفــي المصــرف فـــي تطويـــر الخدمـــات المصرفيــه يعــد امــرا« واجبــــا فــأن التنافــس 
فيمــا بينهــم فــي اطــار المشــروع يعــد امــرا مرغوبــا فيــه بغيـــة ان تـــــؤدي هــذه المنافســه الــى المزيــد مــن 

الخدمــات والتطــور .
المـــاده )15(

ان التوســع فــي الخدمــات المصرفيــه ونشــــر الوعــــي المصرفــي لــدى مختــــلف المجتـــمع وتنميــة الودائع 
بانواعهــا المختـــتلفه واحجامهــا صغيــــره كانــت ام كبيره وتطوير النضم االدخاريـــــه هو الطريــــق لتعبئــــة 
ــي  ــتثماريه الت ــاريع االس ــل المش ــه وتموي ــاالت المختلف ــي المج ــا ف ــل توظيفه ــن اج ــمع م ــرات المجتــ مدخ

تخــدم النمــو االقتصــادي .
المـــاده )16(

ان االلتــزام بالسياســات النقديــــه واالئتمــــانيه والمصرفيــــه والقــرارات المنظمـــه لهــا يعــد واجبــا وطنيــا 
حتى تتحقق االهــــداف المنشــــوده لمصلحة االقتصــاد الوطني كمــــــا ان االلتـــزام بقرارات البنك المركزي 
العراقــي ومراعــاة توصياتــه فــي نواحــــي العمـــــــل المصرفــي المختلفــه يعــد امــرا ضروريــا للحفـــــاظ على 
حســن العالقـــــه ولضمــان انتظــام وصحــة المعامــالت المصرفيــه . ونظــرا لكــون القــرار االئتمــــــاني يجــب 
ان يرتكــز علــى قاعــده مناســبه مــن المعلومــات للحــــد مــن المخاطــر فـــــي تبــــــادل المعلومــات الصحيحــه 
بيــن وحــدات الجهــاز المصرفــي عــن عمالء االئتمـــــــان يعــــــد امرا حيـــــويا لمصلحــة المصــــارف واالقتصاد 
القومــي علــى حــد ســواء ولتيســير تدفــــق المعلومـــــــــات  علــى الراغبيــــــــن فــي الحصــول علــى ائتمــان 

مــن مصــارف اخــرى يجــب االلتــزام بقاعـــدتين اساســيتين :
الســــريه والدقــــه مــع االلتــزام بعــدم االفضــاء بشــخصية المستفســراو شــخصية مصـــدر المعلومــات مــن 

دون موافقــه صريحــه منهمــا .
ويجــب ان ال يخــل اســتخدام المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــرف اخـــــــر لالغــراض الغيــر 

مــراد االســتعمال بهــا اساســا .
المـــاده ) 17(

ــاتها المختلفــه للزبائــن  علــى المصــرف ايــالء العنايــه والشــفافيه الالزمتيــن لــدى تقديــم شــرح خدمــــ
ــات  ــس االعالن ــب ان تعك ــاراتهم , ويج ــى استفس ــرد عل ــي ال ــه ف ــزام المصداقي ــاالت والت ــب المغ ــع تجن م
ــروءه والمســموعه او فــي غيرهــا مــن  التــي تصــدر عــن الخدمــات المصرفيــه فــي وســائل االعــالم المقـــ
الوســائل الصــــوره الحقيقيـــــه لكــــل مــن هــذه الخدمـــــات والمنافــع التــي تتأتــى منهــا كذلــك االلتزامــات 
التــي تترتــب عليهــا كمــا يحــرص المصــــرف علــى توفيــر موظفيــن اكفــاء وعمالــه ماهــره ومدربــه لتقديــم 

ــن . ــه للمراجعي ــا المختلف خدماته
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المـــاده )18(
علــى المصــرف ان يحــل شــكاةي زبائنــه بــكل ســعه ورحابــة صــدر واالهتمام بهــــم وبــكل مهنيــه ومراعاة 

الســرعه والدقــه بنفــس الوقت .
الماده )19(

ان االلتــزام بتقاليــد العمــل المصرفــي يتطــــلب تصفيـــــة الخالفــــات التــي قــــد تنشــأ بيـــن المصــرف 
والزبــون او مــع جهــات اخــرى تصفيــه وديــه عــن طريــق التفاهــم والتفاـــوض وفــي حالــة تعــذر ذلــك اللجــوء 

للقضــاء .

االلتزام واجـــب وطنـــي
ــا  ــه لهــا واجب ــاق االلتــزام بالسياســات النقديــه واالئتمانيــه والمصرفيــه والقــرارات المنظمــ ــر الميث اعتب

ــي . ــى تتحقــق االهــداف المنشــوده لمصلحــة االقتصــاد الوطن ــا حت وطني
كمــا واعتبــر الميثــاق الاللتــزام بقــرارات البنــك المركــزي العراقــي ومراعــاة توصياتــه فــي نواحــي العمــل 
ــات ولضمــان انتظــام المعامــالت  ــى حســن العالق ــاظ عل ــا للحفــــــــ ــرا ضروري ــه امـــ المصرفــي المختلفــ

ــا . ــه وقانونيته المصرفي

مـــــــــراعــــاة الشفافيــــــــــــه 
ــل  ــن قب ــن مــ ــفافيه الالزمتي ــه والش ــالء العناي ــه اي ــز علي ــاق ومارك ــه الميث ــتمل علي ــا اش ــرز م ــن اب م
المصــرف لــدى تقــــديم شـــرح خدمــــاته للزبائــــن مــع تجنــــب المغـــــاالت وااللتـــزام والمصداقيــه فــي الرد 
ــه  ــي تصــدر عــن الخدمــات المصرفيــ ــات التـ ــاق ان تعكــس االعالن ــا اوجــب الميث ــى استفســاراتهم كم عل
فــي وسائــــل المــــقروءه والمسمـــوعه او غيـــــرها مــن الوســائل لــكل مــن هــذه الخدمــات والمنافــع التــي 

ــا . ــه عليه ــات المترتب ــا التزام تتأتىمنه

» تــــم بــعـونـــــــــــــــــه تـعــالــــــــــــــــى »



الميزانية العامة
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون االول 2020

2020/12/312019/12/31ايضاحات
)ألف دينار()ألف دينار(الموجودات:-

33,645,806 82,055,964 5نقد و ارصدة لدى بنوك مركزية
29,867,204 45,922,440 6ارصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية

39,751,459 90,963,839 8االستثمارات
22,170,149 16,116,006 7االئتمان المباشر ) بعد تنزيل المخصص (

149,916,919 104,174,681 9ممتلكات و معدات
3,454,152 3,199,419 10موجودات أخرى

278,805,689 342,432,349 مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق الملكية:-
المطلوبات:-

ودائع بنوك و مؤسسات مصرفية
10,971,657 66,964,400 11ودائع العمالء

8,045,353 8,324,846 13تأمينات نقدية
8,462,500 11,292,894 12قروض مستلمة قصيرة االجل

80,402 0 15مخصصات متنوعة
0 229,492 16مخصص ضريبة الدخل

165,551 2,942,192 14مطلوبات أخرى
27,725,463 89,753,824 مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:-
250,000,000 250,000,000 رأس المال المكتتب به

98,299 162,944 أحتياطي قانوني
1,510 1,510 أحتياطيات أخرى

980,417 2,514,071 أرباح مدورة
251,080,226 252,678,525 مجموع حقوق الملكية

278,805,689 342,432,349 مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

 45,534,650  46,778,283 19االلتزامات التعهدية بالصافي
عن مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل )ش. م. خ.(  - بغداد

محاسب
بسام صالح عبد حسن

رقم / 17885

محمد صبري محمد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

رقم االجازة )331(

ماجد جمال عبد الرحمن العباسي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

رقم االجازة )248(

المدير المفوض
ليث عبداالله صادق

رئيس مجلس االدارة
سيف الدين سعد هاشم بدير

خضوعا لتقريرنا المرقم ت م 28 في 31/ 5/ 2021
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون االول2020

2020/12/312019/12/31ايضاحات
)ألف دينار()ألف دينار(التفاصيــــل

 336,581  682,796 20االيرادات المتحققة من عمليات المرابحة 
 -    -   21االرباح المدفوعة عن العمليات المصرفية 

 336,581  682,796 صافي ايرادات الفوائد

 2,307,110  3,835,938 22صافي ايرادات العموالت

 1,729,103  6,000,631 25ارباح )خسائر( عمالت أجنبية
 -    -   صافي  مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة - قائمة الدخل 

 200,000  3,740,000 26ايرادات االستثمارات
 85,226  98,435 24ايرادات أخرى
 4,658,020  14,357,800 أجمالي الدخل

 1,033,495  1,255,369 27نفقات الموظفين
 1,667,834  3,861,673 9استهالك و اطفاءات

 1,380,926  3,077,681 28مصاريف تشغيلية أخرى
 459,207  2,326,003 23مصروفات اخرى

 -    1,500,000 23مخصص هبوط قيمة االستثمارات
 167,000  814,682 23مخصص تدني االئتمان المباشر

 4,708,462  12,835,408 أجمالي المصروفات

 )50,442( 1,522,392 صافي النشاط قبل الضريبة

 -    229,492 ضريبة الدخل
 )50,442( 1,292,900 صافي النشاط بعد الضريبة موزع كاالتي :

 -    64,645 احتياطي رأسمالي
 -    -   احتياطي التوسعات

 -    1,228,255 الفائض القابل للتوزيع
 1,292,900    - 

2020/12/312019/12/31كشف الدخل الشامل اآلخر
 الف دينار  الف دينار 

 -    1,292,900 صافي النشاط السنوي
 -    -   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 -    1,292,900 إجمالي الدخل الشامل للسنة

محاسب
بسام صالح عبد حسن 

 المدير المفوض
ليث عبداالله صادق
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صة 

صرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خا
م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

2020/12/31

أجمالي حقوق 
الملكية

 251,080,226 0 0

 1,522,392

 1,522,392

 75,907 0 0

 252,678,525

األحتياطيات

0 أرباح مدورة

 1,457,747

 1,457,747

 75,907 0 0

 2,514,071

التغير المتراكم 
0 0 0 0 0 0 0 0 في القيمة العادلة

صرفية 
مخاطر م

عامة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أخرى

 1,510 0 0 0 0 0 0 0

 1,510

قانوني

 98,299 0 0

 64,645

 64,645 0 0 0

 162,944

صدار
00 0 0 0 0 0 0عالوة األ

ب به
س المال المكتت

رأ

 250,000,000 0 0 0

 250,000,000

للسنة المنتهية في 

2020/12/31

صيد في بداية السنة
الر

صافي التغير في القيمة العادلة 
ضريبة

بعد ال

س المال 
الزيادة في رأ

صاريف 
مجموع االيرادات والم

المثبتة مباشرة في حقوق الملكية

ط خالل السنة
صافي النشا

صاريف السنة
مجموع االيرادات و الم

المحول الى أحتياطيات

األرباح الموزعة

أطفاءات أخرى

صيد في نهاية السنة
الر
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صة 
صرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خا

م
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

2019/12/31

أجمالي حقوق 
الملكية

 251,278,176 0 0 0 0

)197,950( 0 0

 251,080,226

األحتياطيات

أرباح مدورة

 1,178,367 0 0 0

 1,457,747 0 0

 980,417

التغير المتراكم 
0 0 0 0 0 0 0 0 في القيمة العادلة

صرفية 
مخاطر م

عامة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أخرى

 1,510 0 0 0 0 0 0 0

 1,510

قانوني

 98,299 0 0 0 0 0 0 0

 98,299

صدار
00 0 0 0 0 0 0عالوة األ

ب به
س المال المكتت

رأ

 250,000,000 0 0 0

 250,000,000

للسنة المنتهية في 

2020/12/31

صيد في بداية السنة
الر

صافي التغير في القيمة العادلة 
ضريبة

بعد ال

س المال 
الزيادة في رأ

صاريف 
مجموع االيرادات والم

المثبتة مباشرة في حقوق الملكية

ط خالل السنة
صافي النشا

صاريف السنة
مجموع االيرادات و الم

المحول الى أحتياطيات

األرباح الموزعة

أطفاءات أخرى

صيد في نهاية السنة
الر
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون االول 2020

2020/12/312019/12/31ايضاحات
)ألف دينار()ألف دينار(األنشطة التشغيلية 

 )50,442( 1,522,392 صافي نشاط السنة قبل الضريبة
تعديالت لبنود غير نقدية:

 1,667,834  3,861,673 استهالكات
 167,000  814,682 مخصص خسائر أئتمان محمل

 -  1,500,000 مخصص هبوط قيمة االستثمارات
 -  - خسائر بيع ممتلكات و معدات

 -  - خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة
 -  229,492 مخصص ضريبة الدخل

 80,402  - مخصصات متنوعة
 1,864,794  7,928,239 التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات
 )4,439,570( 5,159,059 التغير في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 -  - التغير موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة
 )1,114,808( 254,733 التغير في الموجودات األخرى

 297,571  55,992,743 التغير في ودائع العمالء
 6,782,165  279,493 التغير في التأمينات النقدية 

 92,998  2,776,641 التغير في المطلوبات أخرى
 3,483,150  72,390,908 صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغـيلية قبل الضرائب

 -  -   الضرائب المدفوعة
 3,483,150  72,390,908 صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغـيلية 

األنشطة األستثمارية
التغير في موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة

التغير في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 )4,751,459( )52,712,380(الزيادة في االستثمارات 

 )5,763,067( 41,880,565 )شراء( ممتلكات و معدات
 -  - )شراء( موجودات غير ملموسة

 )10,514,526( )10,831,815(صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

 -  - المتحصل من زيادة رأس المال
 7,512,500  2,830,394 قروض قصيرة االجل 

 )147,508( 75,907 االرباح المدورة 
أرباح موزعة

 7,364,992  2,906,301 صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التمويلية
 333,616  64,465,394 صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

 63,179,394  63,513,010 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 63,513,010  127,978,404 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة
ايضاحات حول البيانات المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

5- نقد في الصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العراقي 
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان
أ- ارصدة لدى البنك المركزي العراقي 

 3,033,439  31,611,078 حسابات جارية لدى البنك المركزي
 2,039,523  8,145,796 ودائع قانونية لدى البنك المركزي ) الغطاء القانوني ( 

 19,685,401  23,810 حساب مزاد العملة االجنبية
 1,027,533  2,082,850 احتياطي خطابات الضمان

 750,000  750,000 الشركة العراقية لضمان الودائع
 26,535,895  42,613,534  المجموع  

)ألف دينار(
2020/12/312019/12/31البيــــــان

ب- نقد في الخزائن
 4,893,363  4,666,337 ب - نقد في خزائن الفروع بالعملة المحلية 

 2,215,048  34,774,593 نقد في خزائن الفروع بالعملة االجنبية
 -    -   حواالت بالطريق

 7,108,411  39,440,930  المجموع  

 82,054,464  33,644,306 
6- ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

)ألف دينار(
2020/12/312019/12/31البيــــــان

 344,054  5,080 نقد لدى المصارف المحلية
 29,523,150  45,917,360 نقد لدى المصارف الخارجية

 29,867,204  45,922,440  المجموع  

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 1,500  1,500 مسكوكات ذهبية 
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
ايضاحات حول البيانات المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

7- التسهيالت االئتمانية المباشرة 
)ألف دينار(أ- كشف االئتمان النقدي 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 2,039,523  8,145,796 تمويالت ممنوحـة قصيرة االجل

 19,685,401  23,810 تمويالت مرابحة اسالمية
 1,027,533  2,082,850 تمويالت مشاركة اسالمية

 750,000  750,000 القرض الحسن 
 26,535,895  42,613,534  المجموع  

ب - مخصص االئتمان النقدي : ادناه كشف تفصيلي بارصدة مخصص االئتمان النقدي كما في 31/12/2020
2020/12/312019/12/31البيــــــان

 518,318  685,318 الرصيد في بداية السنة 
 167,000  895,084 االضافات خالل السنة 
 -    -   التنزيالت خالل السنة 

 685,318  1,580,402  الرصيد في نهاية السنة  

جـ - كشف تفصيلي باالئتمان النقدي كما في 2020/12/31

نوع التمويل
المجموع الكليشركاتافراد

الرصيد
2020/12/31 

العدد
الرصيد

2020/12/31 
العدد

الرصيد
2020/12/31 

العدد الكلي

 451  12,198,991  4  8,000,000  447  4,198,991 تمويالت مرابحة اسالمية

 1  5,000,000  1  5,000,000  -    -   تمويالت مشاركة اسالمية

 23  497,417  -    -    23  497,417 القرض الحسن 

 475  17,696,408  5  13,000,000  470  4,696,408 المجموع

تعتبر االيضاحات من تسلسل 1- 28 المرفقة بالقوائم المالية جزء منها وتقرأ معها



59

مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
ايضاحات حول البيانات المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

)ألف دينار(8- االستثمارات المالية 

2020/12/31البيــــــان
 10,000,000 شركة البوابة الوطنية 

 16,161,000 مصنع العبوات الزجاجية 
 18,119,664 مبنى مول الغزالية 

 16,318,743 فندق ضيوف العربية 
 6,477,005 مجمع روزلين التجاري 

 5,301,661 مبنى استثماري مقابل مول المنصور
 2,500,000 مبنى استثماري في البصرة 

 17,585,766 فندق كربالء
 1,500,000  -يخفض - مخصص هبوط قيمة االستثمارات 

 90,963,839  المجموع 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل كشف الدخل الشامل االخر    
2020/12/31

 -   أسهم شركات مدرجة في االسواق المالية 
 -   أسهم شركات غير مدرجة في االسواق المالية 

 90,963,839 االجمالي

الجدول ادناه يبين الحركة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل كشف الدخل الشامل االخر
2020/12/31

 -   الرصيد بداية السنة 
 -   االضافات ) التنزيالت ( 

 -   احتياطي التغير في القيمة العادلة 

 -   رصيد نهاية السنة 
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المجموع

 135,531,513

 2,434,291 

-41,644,571 

 2,341,015 

 93,980,218 

   - 

 3,446,355 

 1,520,658 

   - 

 4,967,013 

 89,013,205 

 15,161,476 

صة 
صرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خا

م
صرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

ضاحات حول البيانات المالية للم
اي

9- الموجودات الثابتة كما في 2020/12/31

نفقات ايرادية 
مؤجلة

ألف دينار

 11,329,342 

-1,030,822 

-2,341,015 

 7,957,505 

   - 

   - 

   - 

 7,957,505 

انظمة 
وبرامج

ألف دينار

 792,528 

 1,941,416 

 2,733,944 

   - 

   - 

   - 

 2,733,944 

اثاث واجهزة 
ب

مكات
ألف دينار

 5,937,084 

 265,140 

 6,202,224 

 1,010,308 

 620,222 

 1,630,530 

 4,571,694 

ب
عدد وقوال

ألف دينار

 578,874 

 578,874 

 77,423 

 57,887 

 135,310 

 443,564 

وسائل نقل

ألف دينار

 2,517,788 

 200,134 

 2,717,922 

 421,406 

 271,793 

 693,199 

 2,024,723 

االت ومعدات

ألف دينار

 898,896 

 27,601 

 926,497 

 200,615 

 92,650 

 293,265 

 633,232 

مباني

ألف دينار

 34,095,964 

-10,005,671 

 24,090,293 

 1,736,603 

 478,106 

 2,214,709 

 21,875,584 

 15,161,476 

ضي
أرا

ألف دينار

 79,381,037 

-30,608,078 

 48,772,959 

 48,772,959 

صيـــل
التفـا

الكلفة كما في 2020/1/1

ضافات خالل السنة 
اال

صا/كلفة موجودات محولة
ناق

أطفاء نفقات مؤجلة

صيد 2020/12/31
الر

ص االندثار المتراكم :
ص

مخ

صيد  في  2020/1/1
الر

اندثار السنة الحالية

تسويات االندثار المتراكم    

صيد  في  2020/31/12 
الر

القيمة الدفتريةكما في 2020/12/31

صيد في نهاية السنة
الر
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المجموع

 133,414,848 

 2,696,521 

   - 

 579,856 

 135,531,513 

   - 

 2,358,377 

 1,087,978 

   - 

 3,446,355 

 132,085,158 

 17,831,761 

صة 
صرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خا

م
صرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

ضاحات حول البيانات المالية للم
اي

9- الموجودات الثابتة كما في 2019/12/31

مشروعات 
ت التنفيذ

تح
ألف دينار

نفقات ايرادية 
مؤجلة

ألف دينار

 11,850,866 

 850,860 

-579,856 

 12,121,870 

   - 

   - 

   - 

 12,121,870 

اثاث واجهزة 
ب

مكات
ألف دينار

 5,679,021 

 258,063 

 5,937,084 

 867,329 

 142,979 

 1,010,308 

 4,926,776 

ب
عدد وقوال

ألف دينار

 572,676 

 6,198 

 578,874 

 62,951 

 14,472 

 77,423 

 501,451 

وسائل نقل

ألف دينار

 2,389,744 

 128,044 

 2,517,788 

 358,461 

 62,945 

 421,406 

 2,096,382 

االت ومعدات

ألف دينار

 839,149 

 59,747 

 898,896 

 178,544 

 22,071 

 200,615 

 698,281 

مباني

ألف دينار

 33,702,354 

 393,610 

 34,095,964 

 891,092 

 845,511 

 2,214,709 

 32,359,361 

ضي
أرا

ألف دينار

 78,381,038 

 999,999 

 79,381,037 

 79,381,037 

صيـــل
التفـا

الكلفة كما في 2020/1/1

ضافات خالل السنة 
اال

صا/كلفة موجودات محولة
ناق

أطفاء نفقات مؤجلة

صيد 2020/12/31
الر

ص االندثار المتراكم :
ص

مخ

صيد  في  2020/1/1
الر

اندثار السنة الحالية

تسويات االندثار المتراكم    

صيد  في  2020/31/12 
الر

القيمة الدفتريةكما في 2020/12/31

صيد في نهاية السنة
الر
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
ايضاحات حول البيانات المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

10- الموجودات االخرى 
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان

 -    -   مباني مستملكة نتيجة تسوية ديون 
 -    5,655 مدينـو النشاط غير الجاري

 -    2,497,320 مستندات شحن غير مسددة
 565,393  565,393 أيرادات مستحقة وغير مقبوضة 

 2,534,216  -   مصاريف مدفوعة مقدما
 149,879  1,520 تامينات لدى الغير 

 -    29,498 فـروقات نقـدية 
 3,988  -   نفقات قضائية

 -    -   سلف الغراض النشاط 

 200,676  100,033 سلف المنتسبين

 3,454,152  3,199,419  المجمـــــــــــــوع 
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مصرف العالم االسالمي لالستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة 
ايضاحات حول البيانات المالية للمصرف عن السنة المنتهية في 2020/12/31

11- ودائع العمالء
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان

الحسابات الجارية 
حسابات جارية دائنة / قطاع تعاوني

 7,050,874  29,735,054 حسابات جارية دائنة / قطاع خاص/ شركات
حسابات جارية دائنة/قطاع خاص/شركات / عملة 

أجنبية
   -    - 

 3,920,783  37,229,346 حسابات جارية دائنة /أفراد
 -    -   حسابات جارية دائنة /أفراد /عملة أجنبية

 10,971,657  66,964,400  المجموع 

 -    -   حسابات االدخـار

 -    -   حسابات التوفيـر / دينار
 -    -   حسابات التوفيـر /عملة أجنبية

 -    -   الودائع الوقتية
 -    -   الـودائع الثابتـة / افراد - عملة اجنبية 

 -    -   الـودائع الثابتـة / شركات - عملة اجنبية 
 -    -   ودائع ثابتة بانذار قطاع خاص - شركات

 -    -    المجموع 

12- قروض مستلمة قصيرة االجل 

2020/12/312019/12/31
يمثل حساب القروض المستلمة قصيرة االجل رصيد مبالغ 

القروض المستلمة عن مبادرة البنك المركزي للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة كما في 2020/12/31

 11,292,894  8,462,500 

 8,462,500  11,292,894 المجمــــــــوع
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13- التامينات النقدية 
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان

 2,720,024  5,478,380 تأمينات مستلمة لقاء اصدار خطابات ضمان

 -    2,846,466 تأمينات مستلمة لقاء اصدار اعتمادات مستندية 

 5,089,840  -   تامينات مزاد العملة

 7,809,864  8,324,846 المجموع

14- المطلوبات االخرى 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 167,639  59,516 السفاتج المسحوبة على المصرف /عملة محلية

 67,850  105,400 الصكوك المصدقة 

 -    2,026,220 دائنو النشاط الجاري

 39,555  17,848 تامينات مستلمة

 -    -   أيرادات مستلمة مقدمـا

 58,000  62,000 مصاريف أدارية مستحقة

 16,513  251,262 رسوم الطوابع المالية

 14,739 الزيادة في الصندوق

 -    -   مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل شركات

 7,527  5,965 أستقطاعات لحساب الغيـر

 8,310  367-حسابات دائنة متنوعة - منصة المتقاعدين

 -    120,492 أرصدة وتعويضات العمالء المتوفين

 35,646  279,117 دائنو الخدمات االلكترونية 

 401,040  2,942,192 المجموع
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15- التخصيصات المتنوعة
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 685,318  -   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 -    -   مخصص هبوط قيمة االستثمارات المالية 

 -    -   مخصص فوائد المتوقفين عن الدفع 

 80,402  -   مخصص أثر تطبيق معيار االدوات المالية الدولي رقم 9

 765,720  -   المجموع

16- مخصص ضريبة الدخل 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 -    -   الرصيد في بداية السنة 

 -    -   ضريبة الدخل المستحقة عن سنوات سابقة 

 -    229,492 ضريبة الدخل المستحقة خالل السنة 

 -    -   التسويات على ضريبة الدخل 

 -    229,492 ضريبة الدخل المستحقة للسنة الحالية 

     يمثل مبلغ الضريبة المحتسب ما نسبته 15% من اجمالي الربح المتحقق 
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17- راس المال
"تــم تأســيس المصــرف ســنة 2016 برأســمال مدفــوع مقــداره 250 مليــار دينــار عراقــي وفقــا للمــادة 41 مــن قانــون 
ــموجب  ــنة 2015 بــ ــم 43 لس ــالمية رق ــارف االس ــون المص ــنة 2004 وقان ــم 56 لس ــي رق ــزي العراق ــك المرك البن
موافقــة البنــك المركــــــزي العراقــي – المديريــة العامــة لمراقبــة الصيرفــة واالئتمــان فــي 2016/2/2 . وقــد باشــر 

المصــــــرف نشــاطه المصــــــــرفي بتاريــخ 2016/3/1 "

18- االحتياطيات
أ- االحتياطــي االلزامــي : وفقــا لقانــون الشــركات العراقــي يســتقطع مــا نســبته 5% مــن الدخــل الســنوي بعــد 
ــرف  ــال المص ــن رأس م ــى 50% م ــة عل ــغ المتجمع ــبة المبال ــد نس ــوز ان تزي ــي، وال يج ــي الزام ــب كاحتياط الضرائ
ــي  ــتمرار ف ــوز االس ــاهمين . يج ــى المس ــه عل ــة عن ــد ناتج ــة عوائ ــاري أو اي ــي االجب ــع االحتياط ــوز توزي ــا ال يج ، كم
االقتطــاع بموافقــة الهيئــة العامــة للمصــرف علــى ان ال يتجــاوز االحتياطــي االجبــاري مــا نســبته 100% مــن رأس مــال 

المصرف. 
ب- الفائــض المتراكــم : بلــغ رصيــد الفائــض المتراكــم )2,514,071( الــف دينــار لغايــة 2020/12/31 وهــو ناتــج 

عن نشاط السنة الحالية والسنوات السابقة .  
ــة  ــي وموافق ــزي العراق ــك المرك ــات البن ــى تعليم ــاء عل ــعات بن ــي التوس ــمل احتياط ــرى : وتش ــات االخ ج- االحتياطي

مجلــس االدارة .

19- االئتمان التعهدي 

)ألف دينار(
2020/12/312019/12/31البيــــــان

 28,456,948  47,652,398 خطابات الضمان 

 2,615,450- 5,478,380-تنزل تأمينات خطابات الضمان 

 25,841,498  42,174,018 صافي خطابات الضمان الصادرة 

 19,797,726  7,450,731 االعتمادات المستندية 

 104,574- 2,846,466-تنزل تأمينات االعتمادات 

 19,693,152  4,604,265 صافي االعتمادات المستندية 

 45,534,650  46,778,283 مجموع االئتمان التعهدي ) بالصافي ( 
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20- االيرادات المتحققة عن عمليات المرابحة
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 -    -   االرباح المتحققة عن التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 336,581  682,796 االرباح المتحققة عن المرابحة

 -    -   االرباح المتحققة عن القروض الممنوحـة - دوالر

 -    -   االرباح المتحققة االخرى 

 336,581  682,796 المجموع

21- االرباح المدفوعة عن العمليات المصرفية 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 -    -   أرباح حسابات جارية وتحت الطلب 

 -    -   أرباح حسابات التوفير

 -    -   أرباح الودائع ألجل

 -    -   أرباح االقتراض الداخلي

 -    -   المجموع

22- صافي ايرادات العموالت 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
عموالت دائنة 

 1,242  -   حواالت بنكية 

 1,342,659  3,397,790 تسهيالت غير مباشرة 

 1,071,295  755,206 اخرى 

 108,086- 317,058-عموالت مدينة 

 2,307,110  3,835,938  صافي العموالت 
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23- المصروفات االخرى 
)ألف دينار(

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 27,573  293,029 تعويضات وغرامات

 110,548  333,024 تبرعات واعانات للغير

 -    -   نفقات خدمات خاصة

 169,455  367,252 ضرائب ورسوم متنوعة 

 80,402  -   أثر تطبيق معيار االدوات المالية الدولي رقم 9

 71,229  1,332,698 مصروفات اخرى

 167,000  814,682 مخصص تدني االئتمان 

 -    1,500,000 مخصص هبوط قيمة االستثمارات

24- االيرادات االخرى 

2020/12/312019/12/31البيــــــان
 -    61,005 ايراد النشاط الخدمي

 -    -   ايرادات التسليفات المتنوعة 

 85,226  37,430 ايرادات اخرى 

 85,226  98,435 المجموع

 1,729,103  6,000,631 25- ايراد بيع وشراء العملة االجنبية 

 200,000  3,740,000 26- ايرادات االستثمارات 
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)ألف دينار(27- تكاليف الكوادر الوظيفية 
2020/12/312019/12/31البيــــــان

 705,018  818,483 رواتب و عالوات ومنافع الموظفين 
 256,575  362,528 المخصصات التعويضية 

 7,253  12,612 تدريب الموظفين 
 64,649  61,746 المساهمة في الضمان االجتماعي 

 1,033,495  1,255,369 المجموع

28- مصاريف تشغيلية اخرى 
2020/12/312019/12/31البيــــــان

 142,680  1,155,564 صيانة 
 57,350  154,865 خدمـات أبحاث واستشارات
 43,838  166,242 دعـاية وأعالن ونشر وطبع

 60,733  123,238 مصاريف مكتبية 
 6,639  -   مؤتمرات وندوات

 126,513  138,445 اتصاالت 
 5,410  1,362 نقـل العـامليـن

 4,659  1,852 نقل السلـع والبضـائع 
 81,399  26,237 السفـر وااليفـاد

 172,620  39,231 أستئجـار موجـودات ثابتـة
 288,460  532,380 أشتراكات وأنتماءات

 81,712  359,029 مكافئات لغير العاملين 
 65,053  4,488 خدمات قانونية

 44,598  91,995 الـوقود والـزيـوت
 20,271  20,491 القـرطاسيـة

 4,024  476 تجهيـزات العامليـن
 6,388  5,591 الميـاه والكهـرباء

 3,300  2,300 اجور تدقيق البنك المركزي
 58,000  62,000 اجور تدقيق الحسابات

 107,279  191,895 مصاريف تشغيلية اخرى 
 1,380,926  3,077,681  المجموع

شملت تكاليف الكوادر الوظيفية اجور التدريب والدراسة وبمبلغ 12,612 الف دينار
بلغت اجور التدقيق لسنة 2020 ) 62,000 ( الف دينار 
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Ninth: The financial indicators of the bank’s performance during the year 2020
A - the financial position of the bank (assets)
The size of the bank’s financial position (assets) amounted to (342, 432, 349) thousand dinars on 
December 31, 2020, as shown in the following table :

PercentageThousand DinarsAccount NameNumber

37%127,978,40Money18

5%16,116,006Cash Credit14

27%90,963, 839Investments15

1%3, 199, 419Other Assets16

30%104, 174, 68Fixed assets and projects under11

100342,432,349Total

1- Cash in hand and at banks
The total cash in the fund and with the Central Bank and local and foreign banks on December 31, 
2020 amounted to (127,978,404) thousand dinars, representing a percentage of (37%) of the total 
assets amounting to (342,432, 349) thousand dinars, and a percentage of (170%). Out of the total 
deposits and insurances amounting to (75,289,246) thousand dinars.

2-cash credit
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Course PlaceNumberCourse NameSequence

Association of Banks1Banking Awareness Strategy and Service 
Quality1

The International Academy1Qualification of Risk Management2

Association of Banks2Preparing the annual plan for reviewing 
auditing.3

The International Academy1Precautionary measures in combating 
money laundering4

The International Academy2Department of Treasury and Investment 
Operations5

Central Bank of Iraq2Qualification of the Compliance Officer6

The League of Arab 
States1Information security and confidentiality7

The Iraqi Company for 
Guarantees1How to qualify and develop the skills 

of credit officers8

Central Bank of Iraq1Banking Accounting9

Association of Banks2Training Program for Banks in 
Tamweel10

The International 
Academy3Monitoring and supervision of banks11

Central Bank of Iraq1Bank credit12

Seventh: The volume of imports and exports:
 The bank did not perform any import or export of any good or service during the year 2020

Eighth: The effect of pricing on the results of the bank’s activity
The bank is subject to the profit rate structure determined by the bank and the prices of banking oper-
ations for the commissions, wages and expenses that it adopts in its work.
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3-Table for classifying employees by job grade / 2020

NumberJob RankSequence

1Managing Director1

1Associate Managing Director2

1Compliance Monitor3

1Associate Compliance Controller4

12Manager5

8Associate Director6

14First Observer7

2Accountant8

2Programmer9

3Programmer Associate10

101Associate.Observer and other job ranks11

146Total

4-Training courses, seminars and conferences that the Bank contributed to for the year 2020
The bank’s management is keen and supports the activities of the working staff through their
participation in training courses that are commensurate with the nature of their work in human
development to implement banking operations and serve its customers. The following is the number 
of training courses that the bank’s employees participated in during the year 2020
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globalization systems, results standards, performance indicators and overall quality, where
governance is defined as the activities The activities and practical procedures that are adopted and 
carried out by the councils For senior management and executives in managing the work system to 
control all administrative aspects and institutional practices and use them in achieving the objectives 
of the strategic plans of the institutions, especially the investment aspect in them, or in the case of 
keeping pace with the requirements of growth, development and excellence in the fields of
computers and digital automation. The values that the institution wants to establish on the entire
institution are the goal - flexibility - transparency - cooperation - speed - justice -
professionalism - teamwork - responsibility - innovation - as well-established or distinctive institutional 
values that the institution considers to be of realistic value.

Sixth: The costs of the functional staff
1- Salaries and wages
The total salaries and wages for employees until 31/12/2020 amounted to (1,255,369) thousand di-
nars. The table below shows the names and addresses of five of the bank’s employees who received 
the highest income during the year 2020

Career TitleName

Managing DirectorLAITH ABDULELAH

Assistant DirectorZAID MAJID MUHAMMAD

Head of Audit DepartmentHAYAD ABDUL LATIF

Compliance MonitorRAYA THAMER KAMAL

Ass. ProgrammerMUHANNAD ESSAM JALIL

2.Table of workers classification according to scientific certificates / 2020

NumberDegreeSequence

2Master1

93Bachelor2

10Diploma3

12Preparatory4

29Intermediate and Below5

14Total
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Fourth: The Nomination and Remuneration Committee

Chairman of the CommitteeChairman of the Board1.SAIF EL-DIN SAAD HASHEM

Member
Member of the Board of 

Directors
2.GHADA ABDEL SATTAR JUBEIR

Member
Member of the Board of 

Directors
3.ZAHRAA THAMER ABDEL
FATTAH

Rapporteur of the Committee
Director of the Administrative 

Department
4.MUNIF ABDULLAH AJEEL

Fifth: Committees emanating from the Executive Management

Information and
Communication Technology 

Committee
Investment CommitteeCredit Committee

1.MUHANNAD ESSAM JALIL1.ALBATOOL Mustafa Ali1.SHAMS FAISAL ABDUL AZIZ

2.AL-MU’TASIM MUAYYAD 
ABDUL RAHMAN

2. ZAINAB BASSEM KHAMIS2.OMAR FOUAD MUHAMMAD

3.MARWAN SALAH SALMAN3.MOHAMMED AMER ISMAIL3.AHMED EMAD EL DIN

4.MARWAN SALAH SALMAN

Corporate governance in the bank :
The Bank is keen to apply the principles related to corporate governance in all its banking activities 
and business with the highest levels of clarity, transparency and financial and administrative disclo-
sure to achieve the best levels of cooperation and harmony between all banking parties (Board of 
Directors - Executive Management - Depositors - Investors) and according to instructions No. (4) of 
2010 regarding facilitating Implementation of the Banking Law No. (94) for the year 2004, so it was 
necessary to present its importance and its controls and call for it as a general culture that imposes 
its name and a feature of the times, in which it achieves the goals of a series of distinct cultural in-
stitutional goals directed in general to the necessity of understanding and realizing those concepts 
and modern administrative terminology and directed in particular to the importance of adopting The 
application of the concepts of contemporary institutional governance and its dissemination among our 
human resources working in the public and private sectors. Governance, for example, must carry in 
its meaning the meaning of rational and sound management, and thus became used in the context of 
meanings synonymous with modern management tools and mechanisms such as modern
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Committees of the Board of Directors

First: The Institutional Governance Committee

Chairman of the CommitteeChairman of the Board 1.SAif El-Din Saad Hashem BUdAIR 

MemberMember of the Board of
Directors 2.Shahd Ali Mohsen

MemberMember of the Board of
Directors 3.Ali Qassem Salman

Second: The Audit Committee

Chairman of the CommitteeMember of the Board of 
Directors1.Mohamed Rashid Majeed

MemberMember of the Board of 
Directors

2. Lubna Zubair Jassim - Member of 
the Board of Directors - Member

MemberBoard Member3.Ahmed Faleh Hamid - Board
Member - Member

Rapporteur of the CommitteeDirector of the Audit Depart-
ment - Rapporteur of

4.Hayad Abdul Latif Salem -
Director of the Audit Department - 
Rapporteur of

Third: The Risk Management Committee

Chairman of the Committee
Member of the Board of 

Directors 
1.Lina Nazim Hamid 

Member
Member of the Board of

Directors - Member
2.Lubna Bakheet Jiyad 

MemberBoard Member - Member3.Mustafa Alaa Salman 

Rapporteur of the CommitteeRisk Manager 4.Marwan Salah Salman 
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C- Names of the largest (10) shareholders in the bank capital as on December 31, 2020

24,749,833,336.001.SAIFULDEEN SAAD HASHIM HAMEED 
BUDAIR

20,833,160,000,002.ABBAS QASIM SALMAN

20,833,250,000,003.ZAINAB EDEY HAFIZ

20,833,083,336,004.MOHAMMED TAQI ABBAS QASIM

20,833,250,000,00
5.SAHAR MOHAMMED SAEED ABBAS
ALJASHAMY

20,833,250,000,006.EMAD QASIM SALMAN

20,833,083,000,007.ZAINAB SAMY SHINAN

20,833,250,000,008.SAMY SHINAN SHOUWAID

20,833,250,000,009.IBTISAM JABBAR SADKHAN

20,833,250,000,0010.AHMED SAMI SHINAN

C- Names of the largest (10) shareholders in the bank capital as on December 31, 2020
W - The total of the Board of Directors’ sessions held during the year 2020 reached (7) sessions that 
were held during official working hours.

C- Amounts received by members of the Board of Directors
None of the members of the Board of Directors received any amounts from the Bank in the form of 
wages or any other cash or in-kind allocations for the Board of Directors’ meetings during the year 
2020.
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2- Net activity
The net activity achieved by the bank up to 12/31/2020 amounted to a profit compared to the previous 
year, amounting to (1,292,900) thousand dinars. 

3- Advertising and hospitality amounts
The total expenses for the purposes indicated below amounted to (275,284) thousand dinars for the 
purpose of supporting the services provided to the bank.

Amount / Thousand DinarExpensesDirectory No.

166,242Advertising3331

72,548Publish and print3332

36,494Hospitality3333

275,284Total

B- Reserve board members and the amount of their capital contribution as on 12/12/2020

No.of sharesPositionNameSeqeuence 

166,666Reserved memberMR.ALI QASIM SALMAN1

16,916,775,000Reserved memberMRS.LUBNA BUKHAIT JEYAD2

10,000Reserved memberAJNIHAT ALSALAM Company
representative3

10,000Reserved memberRUKUN ALTATWEER Company 
representative4

10,000Reserved memberNABAA ALSALMAN Company
representative5

10,000Reserved memberHUSSEIN SALAH ABED6

10,000Reserved memberSAMA ALMISK Company
representative7
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Detailed data and analytics
1- The contracts concluded by the bank that are continuing during the year 2020

DurationIt's TypePriceEntity name

Monthlyequipment processing209,696$Equipping 10 ATMs

Monthlyequipment processing$900,000ATMs number 70

MonthlyProcessing and setting up95,000$Iridium for data center =

MonthlyProcessing and setting up$322,075Iridium equipping servers and
networking system

MonthlyProcessing and setting up$54,000Iridium connect devices UPS +
devices

MonthlyProcessing and setting up29,957$Iridium switch with phones

AnnuallyProcessing and setting up$135,000AML. system

AnnuallyCredit rating$47,309Capital Intelligence Company

AnnuallyWestern Union Agency$250,000Subscription contract with Western 
company

AnnuallyBuy Master Cards$125,000Encrypt company

Annuallyinstallation and processing4,000$Vatika contract

AnnuallyProcessing and setting upIQ 
15,000,000

Service employee salaries localization 
program
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2- The annual report of the Board of Directors and the financial and administrative information

included in it that comprehensively reflects the bank’s progress during the year under audit, and that it 

does not include anything that contravenes the provisions of the laws and legislation in force.

3- The final statements and accounts have been organized in accordance with the international

accounting rules and the applicable legislation, and they are fully consistent with what the records 

show, and they are organized according to the Companies Law, the regulations and instructions

issued thereunder, and the Law of the Central Bank of Iraq.

with respect
seal of / Signature

Mohamed Sabry Mohamed
Chartered accountant and auditor

Member of the Iraqi Association of Certified Public Accountants
Seal of / Signature

Majed Jamal Abdul Rahman Al Abbasi
Chartered accountant and auditor

Member of the Iraqi Association of Certified Public Accountants
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Twenty-nine: Central Bank audit results
  Through our review of the audit results contained in the Central Bank of Iraq’s reports on the bank’s 

quarterly data for the year under audit, they included the most important observations related to the 

basic aspects of the bank’s activities, so we recommend the administration to take into account what 

was stated in these reports to avoid any future risks or errors.

Thirty: subsequent events
  In accordance with International Accounting Standard No. (10) Subsequent events after the reporting 

period, the bank presented in its attached annual report a disclosure about the extent of the impact 

of the outbreak of the Corona epidemic on the financial position of the bank and what it may cause of 

weak economic activity and delay in the payments of credit granted to the bank’s customers.

Thirty-one: Accounting Policies
- Both revenues and expenses during the year were calculated according to the accrual principle

- The bank has adopted the third installment method in calculating depreciation for fixed assets

All foreign currency transactions related to assets, liabilities, revenues and expenses were priced at 

(1460) dinars per US dollar.

Thirty-two: other things
1- We confirm what was mentioned in the auditor’s report for the past year and the need to avoid the 

observations contained therein.

2- The notes from the sequence 1-28 attached to the financial statements are considered part of them 

and should be read with them.

Thirty-three: Local Legal and Regulatory Requirements
And subject to the above and according to our opinion and as far as we have reached through our 

examination and according to what is recorded in the books and records of the bank and according to 

the information and clarifications given to us, that :

1- The inventory process of fixed and cash assets was carried out by the bank’s management, and 

these assets were evaluated according to the approved accounting foundations, assets and

principles.
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3- The reports did not indicate who is responsible for paying the zakat, as it is assumed that it falls on 

the shoulders of the shareholders, as there is no authorization to do so, and there is no law to

collect it, and the bank’s statute or the decisions of the general assembly, or power of attorney from 

the shareholders to do so. The shareholder is supposed to pay zakat on his shares upon fulfillment of 

the Shariah conditions and controls for zakat.

4- In addition to what was mentioned above, we recommend that one of the members of the Sharia 

Supervisory Board should have experience in the field of banking and accounting operations, as this 

will achieve a qualitative addition to the work of the Board.

Twenty-six: other things
A - Tax accounting has not been carried out with the General Tax Authority, especially for previous 

years, up to December 31, 2020, which results in the imposition of late fines.

B - A high rate of work turnover was observed, which means that there is no job stability in most

departments and branches, which may negatively affect job performance in general.

C - We were not provided with a detailed statement that includes the details of the suspended bills as 

on December 31, 2020, whose total balances are (59,516) thousand dinars, despite our continuous 

claims about providing them.

Twenty-seven: cash flow statement
The cash flow statement for the current year showed an excess balance in cash flows of (64,465,394) 

thousand dinars. The increase in net cash flow from operational activities was concentrated in the 

amount of (72, 390,908) thousand dinars, through a decrease in the cash credit balance and

a significant increase In the balance of deposits compared to the previous year.

Twenty-eight: Corporate Governance
  The bank is committed to the requirements of corporate governance through the committees

emanating from the board of directors, and the bank has formed a committee emanating from the 

board, called (the corporate governance committee), which has prepared a corporate governance 

guide for the bank and approved by the board of directors and in accordance with the requirements 

of management and in accordance with the requirements of the minimum The Governance Manual 

issued by the Central Bank of Iraq.
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Twenty-two: Board of Directors
A - The required number of board members was elected, as the number reached (7) original members 

and (7) reserve members, according to the general assembly meeting held on 12/2/2021.

B - During the year 2020, the Board of Directors held (7) regular sessions, which are in accordance 

with the amended Iraqi Companies Law No. 21 of 1997. The minutes of these sessions have been 

reviewed, and we believe that the Board has carried out its duties entrusted to it in accordance with 

the Corporate Governance Manual.

Twenty-three: Legal cases
  The management of the bank supported the absence of legal claims brought by the bank against 

third parties, as well as the absence of claims against the bank by others.

Twenty-four: electronic systems
  The bank relies on several electronic systems related to accounting and control matters, such as the 

(T24) system that includes all banking operations, the (CBS) system for the exchange of credit

information and the electronic archiving system, in addition to a number of other systems related to 

internal and external transfer.

Twenty-five: Shari’a Supervisory Board Report
  The annual report of the Shariah Supervisory Board was not at the required level, as it was a single 

page that included a narrative that did not rise to the level of the report that is supposed to be at-

tached with the annual report of the bank. the following basic:

1- The basis for distributing profits and bearing losses on investment deposits, according to the

provisions and principles of Islamic Sharia.

2- It did not include confirmation that all the sums that may accrue to the bank from other sources or 

ways, which are not in accordance with the provisions and principles of Islamic Sharia, and that the 

bank has not included them in its revenues, and that it has taken measures to disburse them for

charitable purposes.
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Eighteen: Department of Control and Internal Shari’a Audit
  Through our review of the reports of the Internal Sharia Control and Audit Department, we found the 
following:

1- The reports of the Internal Sharia Control and Audit Department did not cover the bank’s
9 branches in the required form in addition to all the bank’s departments, as it should be covered 
completely and separately for each branch and section on a regular basis..

2- We recommend that the department be provided with internal auditors to enhance the current staff, 
as the need to cover all the activities of the bank requires that.

3- We recommend the use of an electronic audit program to help develop advance plans to monitor 
and audit all activities of the bank, in addition to applying the risk-based audit method.

4- There is no indication that the internal control activity is separated from the internal Sharia audit 
activity. We recommend activating this.

Nineteen: Monitoring Sharia Compliance
  The compliance observer’s reports were not prepared in a manner that suits the requirements of the 
Central Bank of Iraq in terms of comprehensiveness, disclosure and transparency.

Twenty: Audit Committee
  The Audit Committee did not perform its assigned role due to the failure to follow up on the reports of 
the Internal Control Department, despite their limitations, and to make the necessary
recommendations in this regard, and we did not see the minutes of the work of this committee,
contrary to Article 65 third in items A and B of instructions No. (4) of 2010 and instructions Institutional 
Governance, which requires compliance with what is stated in the Corporate Governance Manual and 
according to the requirements of the Central Bank of Iraq.

Twenty one: risk management
  The reports of the risk management department were not at the level that covered all the current and 
potential risks related to the activities of the bank. The reports focused on the narrative side more than 
in referring to the real risks embodied in credit, operating, market and other basic risks, as it did not 
indicate whether the bank had taken all the risks. Procedures to activate the risk classification system, 

especially the risks related to money laundering and terrorist financing operations.
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B - The revenues generated from the cash credit granted (Murabaha and Musharaka) represent 

approximately (3.8%), which is a very small percentage that is not commensurate with the size of the 

cash credit portfolio of (17,696,407) thousand dinars, where the revenues amounted to (682,796) 

thousand dinars.

C- The revenues generated from the commissions for issuing letters of guarantee and

documentary credits represent (6%) of the total pledged credit portfolio amounting to (55, 103, 129) 

thousand dinars, where the revenues from commissions amounted to (3,397,790) thousand dinars .

d- The revenues generated from the foreign currency sale window commissions in the Central Bank 

of Iraq amounted to (6,000,631) thousand dinars, which constitutes (41%) of the total revenues. It is 

considered one of the unsustainable revenues, which requires diversification of the bank’s revenues.

Fifteen: Liquidity Ratio
  The liquidity ratio reached (152%), which is very high than the minimum set by the Central Bank’s 

instructions, which is (30%), and it is not commensurate with the profitability ratio, which is

considered very low, which requires the bank to employ the excess cash available in various

investment and credit areas with risks Low and in line with the Banking Law No. (94) for the year 2004 

as well as the Islamic Banking Law No. (43) for the year 2015. The liquidity coverage ratio reached 

(266%) and the net stable financing ratio (143%).

Sixteen - Capital Adequacy
  The capital adequacy ratio reached (192%), which represents a very high financial solvency ratio. 

The bank should employ its money in a manner that is commensurate with the size of capital and 

reserves, as according to the instructions of the Central Bank of Iraq, the minimum required for the 

capital adequacy ratio (15%) And Banking Law No. (94) for the year 2004 sets the percentage at 12% 

Seventeen: Combating Money Laundering and Terrorism Financing
  The bank took adequate measures to prevent money laundering and terrorist financing during the 

year under audit in accordance with the provisions of the Anti-Money Laundering and Terrorist

Financing Law No. 39 of 2015 in force, as well as adherence to the instructions of the sectoral

supervisory authority. We have reviewed the reports of the Anti-Money Laundering Department sent to 

the Central Bank of Iraq for the work of the department Where it was prepared in accordance with the 

law and the positive issued instructions.
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Ninethly: Insurances received
  The insurances received for pledge credit (letters of guarantee and documentary credits) amounted 

to about (15%) of the total pledge credit, which is a percentage that represents the minimum set by 

the Central Bank of Iraq, amounting to (15%) in cash and (85%) provided as guarantees when issuing 

any letter collateral, which may expose the bank to high credit risks.

Tenthly: Other Liabilities
  The current activity creditors account represents an incoming bank transfer to the account of the

company (RBSG) in the amount of (1, 387, 822) dollars, equivalent to (2,026,220) one thousand 

dinars. It was not deposited in the account of the mentioned company at the time, but was transferred 

on 5/1/2021 from the broker account.

Eleven: Loans received
  The account of received short-term loans, with a balance of (11.3) billion dollars, represents the 

amounts allocated by the Central Bank of Iraq to the bank for the initiative project. We recommend 

that they be optimally utilized, as these amounts represent an obligation on the bank that must be 

fulfilled to reduce risks.

Twelve: Bank activity
The bank achieved a pre-tax profit of (1,522,392) thousand dinars, compared to the previous year, 

which amounted to a loss of (50, 442) thousand dinars, and the ratio of profit to total assets is (4 per 

thousand), which is a very low percentage compared to the size of assets.

Thirteen: Expenses
A - The total expenses for the current year amounted to (13,152,446) thousand dinars, an increase of 

(8, 335, 918) thousand dinars and an increase of (173%) over the previous year.

B - The percentage of staff expenses and operating expenses to the total expenses amounted to 

(21%) and (29%), respectively.

Fourteen: Revenue
A - The total revenues during the current year amounted to (14,674,858) thousand dinars, an increase 

of (9, 908,752) thousand dinars over the total revenues of the previous year, which amounted to 

(4,766, 106) thousand dinars, with an increase of (208%).
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Sixthly: Fixed Assets
A- The ratio of fixed assets to the bank’s net basic funds amounted to (38%) exceeding the specified 

standard ratio (30%) in accordance with Article (3) of the instructions and controls of Islamic financing 

tools according to the Islamic Banking Law No. (43) for the year 2015. In addition, the assets Fixed 

assets constitute (27%) of the total assets, which is a very high percentage.

b- A system for fixed assets should be used that is linked to the bank’s articles of association, for the 

purpose of effective and integrated control over the movement of fixed assets.

C - There are no expropriated properties as a result of debt settlement to date.

Seventhly: Other Assets.
A- With regard to the account of unpaid shipping documents that appears with a balance of 

(2,497,320) thousand dinars, which is equivalent to (1,710,493) dollars owed by Manar Al-Emar

Trading and General Contracting Company Ltd., for a documentary credit opened since (2019) that 

has not It is paid in full up to the date of preparing the report, which requires urging the customer to 

pay, as the delay in delay entails a lot of risks.

B - The apparent due and unreceived revenues were not collected with a balance of (565,393)

thousand dinars, which is the same as the balance of previous years.

Eighthly: Deposits.
A - The deposit balance amounted to (66,694,400) thousand dinars, amounting to (55,992,743)

compared to the previous year’s balance of (10,971,657) thousand dinars.

B - It was noticed that there is a concentration in deposits with credit current accounts, which requires 

diversifying them to reduce potential risks related to cash withdrawals, based on the instructions of the 

Central Bank regarding term deposits.

C - Deposits accounted for (20%) of the total liabilities and equity, with an increase of (16%)

compared to 2019.
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B - The provision for depreciation in the value of investments amounted to (1,500,000) thousand 
dinars until 31/12/2020, which represents a percentage (1.6%) of the cost of investments, and this 
percentage is considered very low.

C - The revenues generated from the investments amounted to (3,740,000) thousand dinars.

Fifthly: Cash and pledge credit
A- The credit provision calculated to the total cash and pledge credit constitutes about (2.5%), which 
is a relatively low percentage, which requires an increase in the provision according to the size of the 
credit portfolio and in proportion to the size of the expected risks and based on the indicative reg-
ulation according to the instructions of the Central Bank. We also recommend taking sufficient and 
liquidable guarantees to guarantee the right of the bank and mitigate credit risks.

B - The ratio of cash credit to total deposits amounted to about (26%), which is within the standard 
ratio specified by the Central Bank of (75%).

C - By looking at the cash credit details, it was noted that the maturity dates reach 5 years, while most 
of the bank’s deposits are current deposits, which may generate a negative gap that is reflected in the 
bank’s inability to meet the demands of depositors.

D - The account of the participations in the investment account has not been reclassified instead of 
the cash credit, contrary to the instructions of the Central Bank of Iraq No. p. 6/219 on 23/8/20, and 
the percentage of contributions with a balance of (5,000,000) thousand dinars to The capital and 
sound reserves are at a rate of (2%), which is in accordance with the limits of the prescribed ratio of 
(20%), and the percentage of shares with investments amounting to (92,463,839) thousand dinars will 
be (38%) of the capital and sound reserves.

E - We recommend distributing credit to all branches of the bank in line with the commercial activity 
in the geographical area in which the branch is located and the volume of its deposits with the aim of 
maximizing revenues, increasing profitability and avoiding losses in some branches.

F - The percentage of the legal reserve with the Central Bank for letters of guarantee issued to the 
total letters is (3%), which is less than the percentage specified by the Central Bank of Iraq, which is 
(7%) according to instructions No. 9 / 510, dated 12/30/2019 And the deducted amount amounted to 
(1, 387, 141) thousand dinars, we recommend making additional allocations to cover the difference in 

the reserve for letters of guarantee.
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Secondly: Auditing fees
   According to the letter of the Auditing and Oversight Profession Council in Iraq No. 527 on 

20/10/2018, the fees for auditing the financial statements for the year ending on 12/31/2020 amounted 

to (62,000,000) dinars according to the instructions.

Thirdly: Cash Balances
A- The cash balance as on December 31, 2020 amounted to (127,978,404) thousand dinars, an 

increase of (64,465,394) thousand dinars over the balance of the previous year, at a rate of (101%)

B - The balance of foreign banks’ cash balances with correspondent banks amounted to (45,917,360) 

thousand dinars, an increase of (155%) compared to the balance of the previous year of (29,523,150) 

thousand dinars. It represents a percentage (18%), and it is within the percentage established by the 

Central Bank of Iraq, which is (20%)).

C - The total foreign currency purchased for the purposes of financing foreign trade through foreign 

remittances, cash sales and documentary credits through the foreign currency sale window in the 

Central Bank of Iraq during the year 2020 amounted to (1,029,098,948) dollars for remittances and an 

amount of (134, 220,000) for the cash sale, and an amount of (4,001,083) dollars for the documentary 

credits granted, with a total sum of (1,167, 320,031) dollars. The revenues generated from foreign 

remittances, documentary credits and cash sales amounted to the equivalent of (6, 631, 000) 

thousand dinars.

D - The amounts of the financial statements in foreign currency were evaluated on the budget date at 

a price of (1460) dinars per dollar, which is the selling price of the currency at the Central Bank of Iraq 

as on 31/12/2020.

E - The bank did not deal with correspondent banks with a low credit rating (less than B -)

in accordance with the instructions of the Central Bank of Iraq.

Fourthly: Investments
A- The investments were fixed at a cost of (92,463,839) thousand dinars, due to the lack of a reliable 

fair value for the purposes of measurement and evaluation of those invested projects We recommend 

the need to diversify investments in different areas in order to avoid some investment concentrations 

that may cause a danger to the bank’s position that cannot be easily avoided.
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The provisio amounted to (998,452) thousand dinars for cash and pledge credit and balances related 

to the standard, compared to the balance of the credit provision under the indicative regulation, which 

amounted to (1,500,000) thousand dinars.

3- International Financial Reporting Standard No. (10) - Consolidated Financial Statements
  This standard aims to lay the foundations and principles related to the preparation and presentation 

of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities. Therefore, the 

consolidated statements consider that the subsidiary company is part of the holding company as if it 

were one of its branches, and since there are no subsidiaries of the bank or wholly owned by Before 

him, this criterion was not applied.

4- International Financial Reporting Standard No. (16) - Lease contracts
  The International Accounting Standards Board issued the International Financial Reporting Standard 

No. (16) “Leasing Contracts” during the month of January 2016, which came into effect in January 

2019, according to which it defined the principles of recognition, measurement, presentation and 

disclosure of lease contracts, as this standard requires the lessee To recognize assets and liabilities 

for all lease contracts of more than (12) months, unless the asset is of low value, and requires the

lessee to recognize his right to use the asset, which is represented in the recognition of the leased

asset and the obligation represented by lease payments, and since there are no lease contracts

entered into by the bank For a period exceeding (12) months, the bank did not apply Standard No. 

(16) for the current year under audit.

5- International Accounting Standard No. (34) Interim Financial Reporting
  The bank did not prepare interim financial reports during the year 2020 based on International

Accounting Standard No. (34) and International Auditing Standard (2410) and the instructions of the 

Central Bank of Iraq in accordance with Article (23) disclosure and transparency in paragraph (4) of it 

in accordance with the Corporate Governance Guide for Banks.

6- International Accounting Standard No. (36) Impairment in the value of assets
   The bank did not conduct an assessment of the real estate prices belonging to it according to its 

market value during the fiscal year 2020, and therefore it is not possible to apply what was stated in 

International Accounting Standard (36) about impairment in the value of assets.
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Bank management responsibility
  The attached financial statements are prepared by the bank’s management and express its point of 

view and fair disclosure in accordance with local and international standards, in addition to its

responsibility in preparing and implementing the internal control system,

 especially with regard to preparing and disclosing financial statements in a fair manner and free from 

fundamental errors resulting from fraud and manipulation.

This responsibility also includes selecting and applying appropriate accounting policies and using

appropriate accounting estimates. Management is responsible for assessing and disclosing the 

Bank’s ability to continue as an economic unit. Those charged with governance are responsible for 

supervising the bank’s financial reporting process, and the continuity principle applies to issues

related to continuity and the adoption of the accounting continuity principle, unless the shareholders 

intend to liquidate the bank or stop its operations, or when they have no realistic alternative but

to do so.

Auditor’s Responsibility:
  Our responsibility is to express an impartial technical opinion on the financial statements submitted

to us, in accordance with the evidence and standards of local and international auditing, for the

purpose of reasonable assurance as to whether these statements are free from any material

misstatement. And our examination is on a test basis for the records and documents used in the bank, 

as well as examining the quality and efficiency of the internal control system, in addition to evaluating 

the accounting estimates and policies and the extent to which the submitted data conform to the

approved local and international accounting principles and standards. Reasonable assurance is a

high level of assurance, but it does not guarantee that the audit conducted in accordance with

international standards of auditing will always reveal any material error, if any. Below are the following 

notes and clarifications :

Firstly: Implementation of International Accounting Standards :
1-The bank has applied international accounting standards starting in 2016, which required
  re-presenting the data for the coming years in a consistent manner with this year, and it also adopted 

the principle of recording at historical cost in valuing property and equipment instead of revaluation.

2-International Accounting Standard No. (9) Financial Instruments
  The quantitative impact resulting from the application of Financial Reporting Standard No.

(9) Financial Instruments has been calculated, as the methodology adopted by the bank has been 

reviewed and it is compatible with the requirements of the mentioned standard.



3

WORLD ISLAMIC BANK
For Investment & Finance

MOHAMMED SABRI MOHAMMED                      MAJID JAMAL ABDULRAHMAN ALABASI 
Chartered Accountant and Auditor                        Chartered Accountant and Auditor
Must9496@yahoo.com                                         majidjamal45@yahoo.com 
07718524037                                                        07903324616

Number: TM 28

Date: 31/5/2021

Gentlemen / The respected members of the General Authority of the Islamic World Bank for 
Investment and Finance / a private joint-stock company - Baghdad 
Sub/ the bank’s financial statements as on December 31, 2020

The opinion
 ,31 We have examined the attached financial statements of the World Islamic Bank for Investment and Finance (PSC) as on December  

 which consist of the statement of financial position, the statement of comprehensive income, the statement of changes in equity and ,2020

 .the statement of cash flows for the year ended on that date and the clarifications about the financial statements

In our opinion, the attached financial statements fairly reflect the financial position of the bank as on 

December 31, 2020, its financial performance and cash flows in accordance with international

financial reporting standards, international accounting standards, and financial accounting standards 

issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions that are 

appropriate to the bank’s articles of association and agreed With the Shariah rules and principles 

set by the Shariah Supervisory Board of the bank, the Companies Law and the Iraqi banking laws in 

force.

opinion basis:
  We have performed our task in accordance with local and international auditing standards, as we are 

independent of the bank in accordance with the rules of professional conduct for certified accountants 

issued by the International Council for Professional Conduct Standards for Accountants, in addition 

to the requirements of professional conduct in Iraq, and we have obtained sufficient and appropriate 

audit evidence that provides a basis for expressing an opinion.
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