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أن نصبح احد المصارف الرائدة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة والمتميزة
وبما يتوافق مع مس تجدات الص ناعة المص رفية العالمية  ،ويكون مص رف
حمورابي التجاري ھو المصرف المفضل للزبائن في السوق العراقي.

نحن مؤسسة عراقية توفر خدماتھا المصرفية الشاملة بمھنية وجودة عالية من
خالل ش راكة دائمة مع زبائننا في كافة القطاعات التجارية والتنموية  ،كما
ونس خر امكانياتنا التكنولوجية وامكانيات جھازنا الوظيفي المتميز لتحس ين
مس تويات الخدمات المقدمة التي تلبي احتياجات وطموحات الزبائن  ،وبما
يساھم في تنمية االقتصاد الوطني العراقي ورفاه المجتمع.

العدالة  -الشفافية  -المسائلة  -االستقاللية  -االنضباط – االستدامة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة والمساھمين الكرام
حضرات الضيوف الكرام
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يشرفني بأسمي ونيابة عن زمالئ ي اعض اء مجل س االدارة أن ارح ب بك م اجم ل الترحي ب وان اتق دم
اليكم بوافر الشكر واالمتنان على حض وركم ھ ذا االجتم اع لالط الع عل ى منج زات المص رف خ الل
الفترة  2020/8/26ولغاية  2020/12/31كما واود ان اشكر السادة اعضاء مجل س االدارة واالدارة
التنفيذية على ما تم تحقيه من منجزات خالل الفترة البالغة ) (4اشھر من السنة . 2020
كذلك يسعدني أن أقدم اعتذاري وتق ديري لك ل المس اھمين اعض اء الھيئ ة العام ة للمص رف ومنتس بي
المصرف لما بدوا من شعور عالي بالمسؤولية ورح االنتماء التي يشعر بھا العاملون اتجاة المصرف
.
كما ان المصرف يولي أھمية خاصة لتطبيق افضل ممارسات الحوكم ة المؤسس ية لم ا لھ ا م ن أھمي ة
ف ي تعزي ز أداء المص رف واالرتق اء بمنظوم ة أدارة المخ اطر لدي ة وفق آ للمس تجدات ف ي الص ناعة
المصرفية ويولي المصرف اھمية لتنمي ة وتط وير م واردة البش رية كم ا أن مجل س االدارة المص رف
وضع خطة استراتجية للنشاط المصرفي لسنوات ) (2023-2021مع االخذ بنظر االعتبار الظروف
االقتصادية السائدة وانتشار وباء جائحة كرونا .
وفي الختام أود اتقدم بأسمي وبأسم السادة اعضاء مجلس االدارة بخالص الشكر والتقدير الى كافة
الجھات التي اسھمت في دعم نشاط المصرف وفي مقدمتھا البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل
الشركات وھئية االوراق المالية وسوق العراق لالوراق المالية والى جميع العاملين في المصرف على
ما أبدوه من جھود وتعاون والنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقھا .

والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

د  .ماجد محمد حسن الصوري
رئيس مجلس االدارة
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يس ر مجلس ادارة مص رف حمورابي التجاري أن يقدم تقريره الس نوي عن
الحس ابات الختامية والميزانية العمومية حس ب معايير التقارير المالية الدولية
 )IFRSالمرفقة ( للمص رف للس نة المالية المنتھية في  31كانون األول
 2020المعدة وفقا الحكام الفقرة ) (3من المادة ) (117والمادة ) (134من
قانون الش ركات رقم ) (21لس نة  1997المعدلة متوافقا ً مع كافة القوانين
واألنظمة وتعليمات الس لطات الرقابية بما فيھا قواعد الحوكمة المؤس س ية
للمصارف باإلفصاح والشفافية متضمنا معلومات حول انشطة المصرف واھم
انجازاته واس تراتيجياته ونتائجه المالية ونش اط مجلس االدارة واللجان المنبثقة
عن مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ومعلومات اخرى مكملة تعكس نش اط
المصرف خالل عام 2020
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تقرير مجلس اإلدارة

تقرير مجلس االدارة
حول نشاط المصرف للسنة المنتھية في 2020/12/31
يس ر مجلس االدارة ان يقدم اول تقرير له عن نش اطات المص رف للس نة المنتھية في
 2020/12/31متض منا َ البيانات المالية للمص رف واالعمال التي انجزھا خالل عام 2020
حيث قامت اللجنة التأس يس ية بتس جيل المص رف لدى مس جل الش ركات والحص ول على ش ھادة
ال تأس يس ب تاريخ  2020/8/26ت حت الرقم م ش  89003-01-وع قد اجت ماع الھي ئة ال عا مة
بتاريخ  2020/10/12وتم الحصول على رخصة ممارسة المھنة بتاريخ 2020/11/29

اوال -تعريف بالمصرف
 بتاريخ  2020/8/26ص درت ش ھادة التأس يس في دائرة مس جل الش ركات بالرقم)م.ش  (89003- 01وتم االكتتاب بجميع رأس مال المص رف المص رح به والبالغ 201
مليار دينار ،وقد تم االكتتاب باكثر من المبلغ المعلن ،ولذلك تم اللجوء الى قس مة الغرماء بين
المكتتبين ،واالحتفاظ بالفض لة لحين اعالن االكتتاب القادم الس تكمال رأس المال الى 250
ملياردينار.
 بتاريخ  2020/10/12عقد اجتماع الھيئة العامة التأس يس ي في القاعة الكبرى في االدارةالعامة لمصرف دار السالم لالستثمار .وتم تعيين مراقبي الحسابات ،ولجنة مراجعة الحسابات
من اعضاء مجلس االدارة المنتخبين ،حسب القوانين النافذة ومتطلبات البنك المركزي.

المساھمون في المصرف
فيما يلي اسماء المساھمين الذين يمتلكون  %5أو اكثر من اسھم المصرف
عدد االسھم
اسم المكتتب
ت رقم المساھمة
شركة SERMIYANللتجارة العامة
75,986,147,948
42
1
وتجارة المنتوجات النفطية
50,000,000,000
1
2
البنك المركزي العراقي
41,232,890,334
19
3
شركة الخاتم لالتصاالت
6,030,638,079
68
4
شركة بترو بالن العراق المحدودة
4
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32

6
7
8

24
40
54

9
10

52
26

ھديل عبدالحميد عبدﷲ
شركة مجموعة البرھان للوكاالت
التجارية
اتحاد المقاوليين العراقيين
شركة اتحاد البصرة
شركة اطلس كوبكو عراق للتجارة
العامة
شركة بيت البرھان

4,591,419,511
3,693,930,098
3,356,928,504
2,943,301,762
1,101,698,929
1,086,802,876

اعضاء مجلس االدارة
فيما يلي جدول باعضاء مجلس االدارة االصليين واالحتياط

االعضاء االصليين وعددھم )(7
البنك المركزي العراقي ويمثله د .ماجد محمد حسن الصوري عضو مجلس ادارة البنك المركزي
رئيس مجلس االدارة
شركة سيريميان ويمثلھا المدير المفوض أوميت إينانج
شركة الخاتم ويمثلھا سامر سمير محمود مصلح
فارس رحيم عبد الكريم آل سلمان
محسن عبد حسن الزيدي
محمد صفوان عبد اللطيف
حسن لفتة ھاشم.
االعضاء االحتياط
حسين حميد طه
زيد فارس رحيم عبد الكريم
ماري آن الفريد يعقوب
قاسم ھادي رزوقي
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فارس داود سلمان
شركة المساندة ويمثلھا صالح الدين ناصر
سليم امين سليم حسون
اھداف المصرف
ان الھدف االس اس ي للمص رف ھو احتالل مكانة مناس بة في الص ناعة المص رفية العراقية
واحتالل نس بة مھمة في الس وق المحلي ،واالس ھام في تطوير ثقة المجتمع العراقي للتعامل مع
النظام المص رفي بش كل عام وھذا المص رف بش كل خاص ،وتعزيز جھود البنك المركزي
المبذولة في ھذا االتجاه ،وذلك عن طريق:
 العمل على تقديم افض ل المنتجات والخدمات المص رفية باحس ن الوس ائل واالليات الحديثةوبش كل مميز ،من اجل تغطية احتياجات الزبائن ،والعمل بش كل جدي على التحس ين المس تمر
لرفع مس توى وجودة الخدمة المقدمة ،وتقديم ھذه الخدمات بافض ل االس عار المنافس ة ،وبأقل
االوقات.
 تس ويق ھذه المنتجات والخدمات عن طريق انش اء وحدة مص رفية تتولى عملية التوعيةوالتس ويق .وتعتمد على المعاملة الحس نة والمتطورة .من اجل توس يع نطاق عمل المص رف
ليش مل االفراد والش ركات والمؤس س ات الوطنية واالجنبية .والعمل على المراجعة المس تمرة
لعملية التسويق والرقابة عليھا وتوسيعھا وتحسينھا.
 العمل على االسھام بمبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،وبشكل فعال ،لحفز التنمية في االقتصاد العراقي.
 تفعيل عملية توطين الرواتب ،وتقديم الحوافز والتس ھيالت المختلفة للذين يوطنون رواتبھملدى ٮالمصرف.
 االمتثال لجميع القوانين النافذة ،والتعليمات التي تص در من الجھات الرقابية ذات العالقة بمافي ذلك قانون المصارف وقانون غسل االموال.
 المش اركة في انظمة الدفع االلكتروني في البنك المركزي العراقي ،نظام التس وية االجمالية،نظام المقاص ة االلكترونية للص كوك االلكترونية والمقاص ة الداخلية لفروع المص ارف ،ونظام
الحفظ المركزي والبنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة.وغيرھا من االنظمة التي يتطلبھا العمل
المصرفي المتقدم والمتطور.
 العمل على تنمية رأسمال المصرف وتحقيق االرباح المجزية للمساھمين.6

وس يعمل المص رف بش كل عام وفق مبدأ ،ان الحفاظ على زبون المص رف ھو الحافز االھم
لتحقيق اھداف المص رف وتنمية وتطوير العمل فيه ،وان " الزبون دائما على حق في ظل
االمتثال للقانون" .
الحوكمة المؤسسية في المصرف
اثبتت تجارب العمل المصرفي في العراق وفي كل انحاء العالم على ان مخاطر ممارسة العمل
المصرفي ،وخصوصا بعد االزمة المالية العالمية االخيرة ،وجائحة كورونا ،انھا كثيرة ومعقدة
ومترابطة ،وتحتاج الى وجود حوكمة مؤس س ية فعالة ،ولذلك عمل مجلس ادارة المص رف في
اجتم اع ه االول المنعق د في  2020/10/12على اتخ اذ القرارات المتعلق ة بتطبيق افض ل
الممارسات المصرفية الرساء وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية ،من خالل ادخال التطورات
الھيكلية والرقابية التي تھدف الى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لھا المص رف ،وتعزيز
االطر الع ام ة للحوكم ة واالدارة الرش ي دة ،عن طريق قي ام ك ل من مجلس االدارة واالدارة
التنفيذية باالش راف ومتابعة انش طة المص رف بما يض من حماية حقوق المودعين والمس اھمين
واص حاب المص الح .وتطبيق القوانين النافذة ذات العالقة ) قانون المص ارف رقم  94لس نة
 2004النافذ ،قانون الش ركات رقم  22لس نة  1997وقانون مكافحة غس ل االموال وتمويل
االرھاب رقم  39لس نة  2015وقانون البنك المركزي الرقم  56لس نة  (2004وجميع القوانين
االخرى ذات الص لة اض افة ،الى تعليمات البنك المركزي .وتم التأكيد في اجتماع مجلس
االدارة االول على اھمية الفصل بين مسؤوليات مجلس االدارة ورئيسه ،عن مسؤوليات المدير
المفوض واالدارة التنفي ذي ة ،ووض ع الھي اك ل التنظيمي ة التي تتوزع فيھ ا الص الحي ات
والمسؤوليات بشكل واضح ،مع تأمين اطر فعالة للرقابة واالشراف من قبل مجلس االدارة عن
طريق اللجان المنبثقة منه ،والتقارير التي ترفع من قبل االدارة التنفيذية وخص وص ا بالنس بة
للتقارير التي ترفع من االدارات المختص ة في المص رف ،اض افة الى التعاون مع مالحظات
المدققين الخارجيين ،واللجان االشرافية من قبل البنك المركزي .ولذلك عمل المصرف على ما
يلي:
 تش كيل لجنة منبثقة عن مجلس االدارة باس م " لجنة الحوكمة المؤس س ية" تتألف من رئيسالمجلس واثنين من اعض اء المجلس ،من اجل متابعة اعمال المص رف واالش راف على تطبيق
مبادئ الحوكمة المؤس س ية ،وفقا لدليل الحوكمة المؤس س ية للمص ارف الص ادر من البنك
المركزي العراقي .وقد عقد مجلس االدارة اجتماعين خالل عام . 2020
وفي االجتماع االول لمجلس االدارة بتاريخ 2020/10/2
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 تم انتخ اب رئيس المجلس ون ائب ه ب االقتراع الس ري .وتعيين الم دير المفوض .واقرارالص الحيات االدارية والمالية للمدير المفوض ،وتمت الموافقة على النظام الداخلي وقواعد
الخدمة في المصرف.
وقرر المجلس تشكيل اللجان التالية المنبثقة منه ،اضافة الى لجنة الحوكمة المؤسسية ،باعتبارھا
جزءا اس اس يا من الھيكل التنظيمي لمجلس ادارة المص رف ،وحس ب متطلبات تعليمات نظام
الحوكمة في المصارف .وھي:
 لجنة التدقيق، لجنة الترشيح والمكافئات، لجنة ادارة المخاطر، لجنة االئتمان اللجنة القانونيةكما اقر المجلس الھيكل التنظيمي للمصرف واكد على انشاء االدارات الرقابية االساسية:
 ادارة االمتثال ادارة مكافحة غسل االموال وتمويل االرھاب ادارة المخاطر االدارة القانونية وتعيين المشاور القانوني كما اقر مجلس ادارة المص رف في اجتماعه االول س تراتيجية عمل المص رف لثالثسنوات ،ووافق على جدول اسعار العمليات المصرفية.
وق د تم تنفي ذ جميع قرارات المجلس المتعلق ة ب الھيك ل التنظيمي للمص رف ب داي ة مع
االس تعانة ببعض كوادر مص رف دار الس الم لالس تثمار الذين تم تعيينھم في مص رف
حمورابي التجاري فيما بعد.

ابنية المصرف
بعد االتفاق مع مص رف دار الس الم لالس تثمار على اس تئجار بنايته الكائنة في بغداد  -بارك
الس عدون التي كان يس تعملھا ادارة عامة وفرعا رئيس ا ،مع جميع المعدات واالجھزة واالثاث
الموجودة فيه والصالحة للعمل ،وبمبلغ  36مليون دينار سنويا ،وبعد اخذ موافقة البنك
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المركزي على ذلك .بعد توقيع العقد مع المص رف المذكور ،قام مص رف دار الس الم باخالء
البناية ونقل جميع موظفيه الى بناية اخرى ،وقام مصرف حمورابي باشغال البناية.

فروع المصرف
في االجتم اع الث اني لمجلس االدارة المنعق د بت اريخ  2020/12/8وافق المجلس على فتح
فرعيٮن للمصرف ،االول في مدينة اربيل والثاني في مدينة البصرة ،اضافة الى الفرع الرئيس
في مبنى االدارة العامة للمصرف في بغداد .وقد حصل المصرف على موافقة البنك المركزي
على فتح ھذه الفروع .وبعد قرار م صرف دار ال سالم باغالق فرعيه في اربيل والب صرة ،قرر
مص رف حمورابي باش غال ھاتين البنايتين وتحويل عقود االيجار بين مص رف دار الس الم
والمؤجر باس م مص رف حمورابي .والعمل جاري إلس تكمال جميع االجراءات المتعلقة بفتح
الفرعين.

النظام المصرفي الشامل
تم ا ستخدام النظام الم صرفي ال شامل ) (BANKSالذي ي ستخدمه جميع اق سام وفروع المصرف
العائد لمص رف دار الس الم ،بعد قرار المص رف المذكور بافراغ البناية ،وعدم حاجته لھذا
النظام .وبعد اجراء التحديثات الالزمة عليه واس تقالة موظفيه ،تم تعيين ھؤالء الموظفين في
مصرف حمورابي التجاري تحت التجربة لمدة ثالثة اشھر وسيتم تطعيمھم بموظفين آخرين في
المستقبل وحسب الحاجة.
قام المصرف بتفعيل االنظمة التالية المتعلقة بالنظام المصرفي الشامل عام 2020
 -1ربط النظ ام المص رفي  BANKSوالط ابع ات لغرض طبع القيود والتق ارير
) PRINTER SERVERتم تفعيل النظام عام (2020
 -2الس ماح للدخول لغرفة الخوادم )الس يرفرات( ) ACCESS CONTROLتم تفعيل
النظام عام (2020
 -3انشاء ادارة المراسالت االلكترونية ) Email Systemتم تفعيل النظام عام (2020

وسيقوم بنصب االنظمة االساسية االخرى المتعلقة بالنظام والتي يحتاجھا في عمله ،في عام
 2021وھي -:
 -1نظام تحويل االموال بين المصارف ) RTGSتم تفعيل النظام عام (2021
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 -2نظام تحويل االموال بين المص ارف وص كوك المقاص ة ) ASHتم تفعيل النظام عام
(2021
 -3نظام منصة خطابات الضمان مع البنك المركزي )تم تفعيل النظام عام (2021

االنظمة الجاري العمل على تنصيبھا -:
 -1نظام تحويل االموال ال الخارج ) SWIFTجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -2نظام ربط انظمة المدفوعات بالنظام المص رفي )) Smart Clear (BANKSجاري
العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -3برن امج تحوي ل االموال المح دودة حس

ب تعليم ات البن ك المركزي الى الخ ارج

)WESTERN UNIONجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -4نظام تبادل المعلومات االئتمانية ) CBSجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -5نظام مكافحة غسل االموال ) AMLجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -6نظام ارسال تحذير عن طريق SMSو EMAILفي حالة تغير درجة الحرارة او الرطوبة
او انذار حريق او تس ريب مياه ) Alarm Systemجاري العمل على تنص يب ھذا
النظام(
 -7انشاء ادارة اجھزة الخوادم )تخيلية ( ) piجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -8نظام ارشفة المستندات ) Laser Ficheجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
 -9وبعد تطور االعمال س يتم دراس ة امكانية وض ع النظام المص رفي  BANKSعبر
االنترنت ) ONLINE BANKSجاري العمل على تنصيب ھذا النظام(
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عددالعاملين في المصرف
تم تعيين الم دير المفوض حس ب قرار مجلس االدارة بت اريخ  2020/10/12وفي
 2020/12/31تم توقيع عقود  32موظ فا ً اعت بارا من  2021/1/2ت حت التجر بة ل مدة
ثالثة اشھر
تصنيف العاملين حسب التحصيل العلمي
-1عدد حملة شھادة البكالوريوس )  ( 27موظفا بما فيھم المدير المفوض .
 -2عدد حملة شھادة الدبلوم )(1
 -3عدد حملة شھادة اعدادية تجارة )(3
وق د تم ادخ ال جميع الموظفين الع املين في مص رف حمورابي الى دورات ت دريبي ة
داخلية من قبل بعض موظفي البنك المركزي قبل تعيينھم وكل حسب اختصاصه اضافة
الى الدورات التدريبية التالية-:
عدد
الدورات التدريبية
ت
الموظفين
ورشة عمل /متطلبات بطاقة األداء الخاصة بدليل الحوكمة المؤسسية
1
1
للمصارف
دورة دراسة الجدوى األقتصادية للمشاريع  +دورة على نظام  BANKSفي
2
1
عمان
1
3
دورة تقييم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ورشة عمل عن بعد حول قانون االمتثال الضريبي االمريكي للحسابات
4
1
االجنبية )فاتكا(
5
 NSFRونسبة صافي التمويل المستمر LCRدورة نسبة تغطية السيولة
1
1
6
دورة مكافحة غسل االموال وتمويل األرھاب
7
1
ورشة عمل /الجھاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي
ورشة عمل  /العائد على األستثمار في التدريب :استراتيجية ومنھجيات
8
1
التقييم
دورة على نظام  BANKSفي عمان
1
9
1
11
تنمية مھارات مدراء الفروع المصرفية
واس تمراراً للعمل في عام  2020يجري في عام  2021القاء محاض رات تدريبية من قبل
المسؤولين في المصرف حول النظام المصرفي الشامل وكيفية استخدام الشاشات والتعامل مع
النظام  ،اضافة الى محاضرات خاصة حول االئتمان وانواعه وكيفية التعامل معه ومحاضرات
حول تطبيق متطلبات االمتثال للقوانين وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بذلك ،وكذلك مكافحة
غسل االموال.
11

ادارة االمتثال
لم يتم تقديم تقرير لعدم وجود نش اط للمص رف وقد تم تقديم تقرير حول الفص ل االول من عام
.2021

ادارة المخاطر
اليوجد تقرير بسبب عدم ممارسة العمليات المصرفية ذات المخاطر .

ادارة الرقابة الداخلية
لم تصدر تقريراً بسبب عدم ممارسة العمليات المصرفية .

ادارة غسل االموال
لم يتم اصدار تقرير من القسم لعدم وجود عمليات مصرفية ذات شبھة

دليل الحوكمة الخاص بالمصرف :
سيتم نشره بعد استكمال صفحة المصرف االلكترونية في عام . 2021

لجنة مراجعة الحسابات:
قامت لجنة مراجعة الحس ابات مع الس يد المدقق الخارجي بمراجعة حس ابات المص رف للس نة
المنتھية في  2020/12/31وال يوجد اي اعتراض عليه.

الدعاوى والقضايا القانونية:
تم التعاقد مع احد المحامين الجراء عمليات التأس يس وتم تعيين مس ؤول االدارة القانونية في
عام .2021
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الضربية والضمان االجتماعي:
يجري العمل االن على الحص ول على الھوية الض ريبية للمص رف وس يتم القيام بجميع
االلتزامات الض ريبية في حينھا ويتم اس تقطاع الض ريبة من العاملين في المص رف حس ب
القوانين واالنظمة المرعية.
ويجري العمل على استقطاع حصة الضمان االجتماعي المفروضة على العاميلن في المصرف
وتخصيص حصة المصرف المفروضة عليه وسيتم دفعھا الى الجھات المختصة بعد.

الھيكل التنظيمي:
يرجى االطالع على المرفق رقم ).(1

تعارض المصالح المرتبط بأعضاء مجلس االدارة:
 التوجد ألي عضو من اعضاء مجلس ادارة المصرف مصلحة مباشرة او غير مباشرةفي االعمال والعقود المبرمة لحساب المصرف وفقا ً للضوابط والتعليمات.

السياسات المحاسبية:
يعتمد المصرف مبدأ االستحقاق في سياسته المحاسبية سواء بقيد االيرادات او المصروفات او
في إعداد الحسابات الختامية  ،كذلك يطبق مصرفنا معايير المحاسبة المالية للمصارف ومعايير
التقارير الدولية الص ادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدولية التي اقرھا البنك المركزي
العراقي في تبويب حس اباته وتنظيم س جالته وفي إعداد البيانات والكش وفات وتنظيمھا وفق
ماتقتضيه احكام القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة.

الميزانية العمومية لعام :2020
وفي الختام نتوجه بالش كر الى جميع مس اھمي المص رف ومنتس بيه والى ادارة البنك المركزي
على رعايتھا للمصرف والتي اسھمت وتسھم في تطويره وتطوير القطاع المصرفي.

راجح عبد علي احمد
المدير المفوض

د .ماجد محمد حسن الصوري
رئيس مجلس االدارة
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تقرير لجنة تدقيق الحسابات

م /تقرير لجنة تدقيق الحسابات
تحية طيبة-:
الس ادة مس اھمي مص رف حمورابي التجاري )ش.م.خ( المحترمين تنفيذ للمادة ) (24من قانون
المصارف العراقية رقم ) (94لسنة  2004 /مارست اللجنة اعمالھا من خالل تواجدھا في المصرف
وقامت باص دار التوجيھات الى فروع المص رف واالقس ام كافة وفيما يلي ملخص لعمل اللجنة خالل
عام 2020 /
 -1باش رت اللجنة أعمالھا بزيارات موقعية لفروع المص رف واقس امه لالطالع على س ير العمل فيھا
وتقديم التوجيھات والتوصيات في ھذا المجال.
 -2التأكيد على االدارة عند التعينات على العناص ر الجيدة من ذوي الخبرة ووض ع مقومات االحتفاظ بھم
وتطويرھم.
 -3يتم تطبيق جميع التعليمات الص ادرة عن البنك المركزي العراقي بخص وص االئتمان المص رفي
واحتساب مخاطره حسب الالئحة الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي.
 -4تم التأكد من ضوابط المحاسبة المعتمدة في المصرف وعمليه تطبيق تلك الضوابط بصورة صحيحة
كما تم فحص البيانات المالية والحسابات الختامية للفترة المنتھية في 2020/12/31
 -5اطلعت اللجنة على جميع العقود المبرمة خالل الس نة ) ( 2020وتأكدت انه ليس ت للس ادة رئيس
واعضاء المجلس والمدير المفوض والمديرين التنفيذيين اي مصلحة في تلك العقود.
 -6استعرضت اللجنة تقرير مراقب الحسابات الخارجي بخصوص البيانات المالية المقدم من قبل مراقب
الحسابات السيد خليل ابراھيم العبد ﷲ قبل عرضة على مجلس االدارة.
 -7تؤيد اللجنة بان جميع التعامالت المص رفية التزمت بقانون مكافحة غس ل األموال المرقم ) (39لس نة
 2015کما لم يتبين بأن المص رف مارس عمليات تمويل اإلرھاب وتاكدت من امتثال المص رف
)االدارة العليا واالدارات األخرى العاملة في المصرف(
 -8ان اللجنة وجدت أن المؤشرات المالية المتحققة خالل السنة  2020 /جميعھا جيدة من ناحية السيولة
مما يعني بان المصرف يسير بالطريق الصحيح وان ھذه النتائج جاءت بجھود السادة رئيس واعضاء
مجلس االدارة والمدير المفوض والعاملين.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس لجنة مراقبة الحسابات
سامر سمير محمود
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تقرير مراقب الحسابات المستقل

الرقم 1436 :
التاريخ 2021/6/10 :

السادة  /مساھمي حمورابي التجاري المحترمين
م/تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية
للفترة المالية لغاية 2020/12/31

الرأي:

لقــد قمنــا بتــدقيق البيــانــات املــاليــة ملص ـ ـ ـ ــرف حمورابي التجــاري ) ش  .م  .خ ( وال تتض ـ ـ ـ ــمن:
كش ــف املركز املا ي كما ي  ،2020/12/31وكش ــف األرباح أو الخس ــائر والدخل الش ــامل اآلخر ،وكش ــف
التغ ﺮ ي حقوق امللكي ــة ،وكش ـ ـ ـ ــف الت ــدفق النق ــدي للف ﺮة املن ي ــة ب ــذات الت ــاريخ ،وااليض ـ ـ ـ ـ ــاح ــات عن
البيانات املالية ،بما ف ا ملخص السياسات املحاسبية املهمة.
وبرأينا  ،ومع مراعـاة نتـائج التـدقيق املبينـة الحقـا ي هـذا التقرير  ،فـإن البيـانات املـاليـة للمص ـ ـ ـ ــرف
)عدا ما ورد في تحفظنا على الفقرة النقدية )ب ( 2-تعرض بص ـ ـ ـ ــورة عادلة ي كافة القض ـ ـ ـ ــايا
املهمة املركز املا ي للمصرف كما ي  ،2020/12/31وأداءﻩ املا ي  ،وتدفقاته النقدية للف ﺮة املن ية بذات
التاريخ بموجب معاي ﺮ املحاس ـ ـ ــبة الدولية ،ومعاي ﺮ التقارير املالية الدولية الص ـ ـ ــادرة عن مجلس معاي ﺮ
املحاســبة الدولية والقوان ن املحلية الخاصــة ذا الشــأن وم ا ) قانون املصــارف رقم  40لســنة 2004
 ،وقانون الشركات رقم )(21لسنة  1997املعدل ( .

أساس الرأي:
لقد تم تنفيذ عمل التدقيق استنادا إ ى معاي ﺮ املراجعة الصادرة  ،ومعاي ﺮ التدقيق الدولية الصادرة
عن اتحاد املحاسب ن الدو ي .وإن مسؤوليتنا بموجب هذﻩ املعاي ﺮ قد تم شرحها الحقا ي فقرة
مسؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية ي هذا التقرير.
ونحن مستقلون عن املصرف حسب املتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيق البيانات املالية الواردة
ي قواعد السلوك امل  .ولقد أدينا مسؤولياتنا بموجب تلك املتطلبات.

ونعتقد بأن إثباتات التدقيق ال حصلنا عل ا كافية ومالئمة لتوف ﺮ أساس لرأينا.

نتائج التدقيق املهمة:

لقد أظهرت نتائج التدقيق ال قمنا ا اإليضاحات واملالحظات التالية:
 -1املعاي ﺮ الدولية :
قام املص ـ ــرف خالل الس ـ ــنة  2020ي اعداد وتنظيم امل انية العامة والحس ـ ــابات الختامية
وفقأ للمعاي ﺮ الدولية لتقارير املالية ) (IFRSعلما ان االعداد تم للمرة األو ى بسبب حداثة
تكوين املصــرف لذا لم تظهر حســابات املقارنة للســنوات الســابقة وال إشــارة ال ا املعيار
الدو ي رقم ) (1ع ى وجه الخصوص .

 -2النقدية :
بلغ رصيد النقد ي البنك املركزي واملصارف املحلية ) (50مليار دينار و ) (151مليار دينار
ع ى التوا ي كما ي  ، 2020/12/31ولدينا التحفظ بشان املبالغ املودعة ي املصارف املحلية
)مصرف دار السالم ( كما مب ن ادناﻩ :
أ -وجود تركز ما ي ي نقدية املصــرف حيث بلغت نســبة اإليداع ي مصــرف دار الســالم
ُ
) (%75من اجما ي النقدية وراس املال خالفا لتعليمات البنك املركزي ذي العدد
) ( 183 / 2 / 9واملؤرخ ي . 2017 / 5 / 4
ب -علما ان مصــرف دار الســالم يعت ﺮ من املصــارف املتع ﺮة ) وهو االن تحت الوصــايا (
.

 -3النشاط املصر ي :
أ -لم يمارس املص ـ ــرف أي نش ـ ــاط اقتص ـ ــادي )نش ـ ــاط مص ـ ــر ي ( منذ تاريخ تأس ـ ــيس ـ ــه
ي  2020/8/ 26ولغاية 2020/12/31
ب -علما ان مص ــرف حمورابي التجاري طالب دائرة تس ــجيل الش ــركات ع ى دمج الف ﺮة
من  2020/8/26مع النشـ ـ ـ ـ ــاط لس ـ ـ ـ ـنــة  2021بموجــب الكتــاب املرقم ) (34/34/1
واملؤرخ ي  ، 2020/12/30غ ﺮ انــه لم تحص ـ ـ ـ ــل املوافقــة من قبــل دائرة تسـ ـ ـ ــجيــل
الشـ ـ ــركات ع ى دمج الف ﺮة البالغة بحدود )  (4شـ ـ ــهور من سـ ـ ــنة  2020مع السـ ـ ــنة
املالية . 2021

ت -ويسـ ـ ـ ــتنتج من الفقرت ن أعالﻩ ان مصـ ـ ـ ــرف حمورابي التجــاري لم يمــارس نشـ ـ ـ ـ ــاط
االسـ ـ ـ ــتثمارات واالئتمان النقدي والتعهدي وخصـ ـ ـ ــم الكمبياالت ومنح التسـ ـ ـ ــهيالت
املصرفية ويعود سبب ذلك ان املصرف الزال تحت االنشاء والتكوين .

 -4مباني اإلدارة العامة والفروع :

أ -عند اطالعنا ع ى خطة املصـ ــرف لسـ ــنة  2021الحظنا ان إدارة املصـ ــرف قامت ي تعاقد
مع مصــرف دار الســالم ع ى اســتئجار مب لإلدارة العامة ملصــرف حمورابي للســنة املالية
2021بعد موافقة البنك املركزي ع ى ذلك.
ب -وعليه بما جاء ي الفقرة )أ( أعالﻩ نو ـ ـ ـ ـ بوضـ ـ ـ ــع خطط مسـ ـ ـ ــتقبلية السـ ـ ـ ــتمالك بناية
للمصـ ـ ـ ــرف تشـ ـ ـ ــغلها إلدارة العامة والفرع الرئيﺴ ـ ـ ـ ـ وذلك وفقا لتعليمات البنك املركزي
العرا ي ذي العدد )  ( 357/3/9واملؤرخ ي . 2020/12/2

 -5األرباح والخسائر :

أ -بلغت خسارة الف ﺮة )  ( 1335مليون دينار كما ي  ، 2020/12/31ويعود سبب ذلك ا ى
عدم ممارسة النشاط التجاري حيث حصل املصرف ع ى االجازة من قبل البنك املركزي
العرا ي ي  2020/11/29بموجب الكتاب املرقم ). (17595/2/9
ً
ب -علما ان مصــرف حمورابي التجاري اســتخدم اثناء ف ﺮة االنشــاء والتكوين الطاقة املتاحة
لدى مصــرف دار الســالم من موجودات الثابتة ) مباني  +أجهزة مكاتب ( إضــافة ا ى ذلك
استعانة ببعض موظفي دار السالم للمساعدة ي مرحلة الشروع .
ت -لذا لم تظهر الحسـ ــابات الختامية األرا ـ ـ واملباني ووسـ ــائل نقل وأجهزة املكاتب إضـ ــافة
ا ى رواتب وتكاليف العامل ن .
ً
ث -علما ان مص ـ ـاريف تأسـ ــيس املصـ ــرف البالغة ) (1315مليون دينار و ي تشـ ــكل )(%98.5
من الخسارة أعالﻩ واعت ﺮت مصروفا ائيا وفقا للمعاي ﺮ املحاسبة الدولية .

 -6الحوكمة املؤسسية :

أ -تـقــريــر مـجـلــس اإلدارة  :قـمـن ـ ــا بـفـحــص ومــراجـع ـ ــة تـقــريــر مـجـلــس اإلدارة لـلـفـ ــﺮة املـنـ ـ ـي ـ ــة ــي
 2020/12/31والحظن ــا هنــال ــك اهتمــام من قبــل مجلس اإلدارة ي تش ـ ـ ـ ــكي ــل لج ــان الحوكمــة
حسب دليل الحوكمة .
ب -بالنظر لعدم ممارس ـ ـ ــة النش ـ ـ ــاط املص ـ ـ ــر ي وحداثة التكوين لذا لم يتم اعداد تقرير للفص ـ ـ ــل
الرابع لكل من قسم غسل األموال وإدارة املخاطر ومراقب االمتثال والرقابة الداخلية .
ت -نو بضرورة اتخاذ اإلجراءات املبينة ادناﻩ خالل السنة الالحقة )-: (2021











اصدار دليل حوكمة خاص باملصرف .
ض ـ ــرورة إالء أهمية خاص ـ ــة للمؤش ـ ــرات بطاقة األداء أل ا الطريق الوحيد لنجاح إدارة
املصرف .
كما نو ـ ـ ـ بضـ ـ ــرورة اصـ ـ ــدار بيان من قبل مجلس اإلدارة ا ى كافة األقسـ ـ ــام التنفيذية
ً
يوضح فيه القيم الجوهرية الواجبة االتباع وفقا ملؤشرات بطاقة األداء .
نو ـ ـ بالش ــروع ي ش ــراء األنظمة املص ــرفية االلك ﺮونية ألنش ــاء الب التحتية وخاص ــة
نظام غسل األموال ) ( AMLونظام االمتثال الضري األمريكي ) . ( FATCA
ضـ ـ ـ ــرورة الشـ ـ ـ ــروع ي اقتنــاء األنظمــة االلك ﺮونيــة لتطبيق ضـ ـ ـ ــوابط الحوكمــة واإلدارة
املؤسسية لتقنية املعلومات واالتصاالت ي القطاع املصر ي وال تتضمن مخرجا ا
تحقيق ألهداف الحوكمة املؤسساتية .
ً
ضـ ـ ـ ــرورة وجود نظام فاعل لتقييم نتائج اعمال مجلس اإلدارة السـ ـ ـ ــنوي وفقا ملا ورد ي
بطاقة األداء .
كذلك نو بضرورة تعي ن خ ﺮاء واستشاري ن ي مجلس اإلدارة لتقديم الخ ﺮة ألعضاء
لجان الحوكمة .
تم وض ـ ـ ــع خطة إس ـ ـ ـ ﺮاتيجية للمص ـ ـ ــرف لف ﺮة ثالث س ـ ـ ــنوات ) ( 2023-2021حس ـ ـ ــب
تعليمات البنك املركزي العرا ي وبرأينا يتطلب إعادة النظر ا بغية وضـ ـ ـ ــع تصـ ـ ـ ــور
كامل عن الخطوط التشغيلية املصرفية للسنوات الالحقة .

 -7الدعاوى القانونية :

ال توجد دعاوى املقامة من املصـ ـ ـ ــرف ع ى الغ ﺮ وال توجد دعاوى مقامة من الغ ﺮ ع ى
املصرف حسبما ورد ي كتاب القسم القانوني للمصرف .

 -8أمور مهمة أخرى :

 لم يش ﺮك املصرف ي عملية البيع والشراء من نافذة بيع العملة ي البنك املركزي
بالنسبة للعملة األجنبية خالل الف ﺮة املن ية ي . 2020/12/31
 ضرورة زيادة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بحيث تضمن وجود رقابة تحوطية
رصينة وعمليات التقييم والتوجيه والرقابة ) (EDMوعمليات الرقابة والتقييم

والقياس ) (MEAالخاصة  ،علما تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة لدراسة
ووضع اإلجراءات ادناﻩ -:
 مراقبة وتقييم وتقدير األداء واملطابقة .

 مراقبة النظام الضبط والرقابة الداخلية .
 مراقبة وتقييم وتقدير مستوى االمتثال للقوان ن واألنظمة والضوابط
الخارجية .

الحظنا إيالء أهمية لطريقة االحتفاظ بالسجالت واملستندات والوثائق حيث كانت
باملستوى املطلوب .

ً
املصرف مل م بتطبيق املعاي ﺮ الدولية ي املجاالت املحاسبية واالبالغ املا ي – ونظرا
لحداثة التكوين وعدم ممارسة النشاط االئتماني لم يطبق املعيار رقم ). (9

استخدم املصرف السجالت اليدوية واملصدقة من كاتب العدل ي تثبيت املعامالت
املالية واملحاسبية خالل الف ﺮة ي سنة  ، 2020اال انه خالل السنة  2021استخدم
ً
النظام االلك ﺮوني )  ( Banksبدال من السجالت اليدوية .

تم فحص ومراجعة محاضر اجتماع مجلس اإلدارة عدد )(2املنعقد خالل الف ﺮة من
 2020/8/26لغاية  2020/12/31وبموجبة تم انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس
اإلدارة وتعي ن املدير املفوض وتحديد الصالحيات ومناقشة الهيكل التنظيمي وتشكيل
اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة كما تم عرض قواعد الخدمة ي املصرف والنظام
الداخ ي .

 -9استمرارية املصرف ي الوجود :

ً
وفقا للمعيار الدو ي رقم )  (IAS 570برأينا ان املصرف سوف يجد صعوبة خالل
السنوات املقبلة ي استمرارية وجودﻩ بسبب كون )  ( %75من رأس املال املصرف
ع ى شكل ودائع لدى )مصرف دار السالم وهو مصرف متع ﺮ وتحت الوصايا ( .
وعلية يحتاج املصرف ا ى دعم قانوني واداري من لدن البنك املركزي و املعونة ي
تسهيل إجراءات الضوابط والتعليمات ومنح املصرف فرصة إضافية لل وض والنمو
مع التأكيد ع ى إدارة املصرف بضرورة اإلسراع للقيام بالعمليات املصرفية للتحقيق
وتعظيم املوارد املالية .

 -10جائحة كورونا :
تم انتشار جائحة كورونا ) (Coved19ي أوائل عام  2020ع ى مستوى العالم بما ي
ذلك جمهورية العراق  ,مما تسبب ي تعطيل العديد من النشاطات واالنظمة
االقتصادية وانعكس ذلك سلبا ع ى انشطة املصارف وتعت ﺮ ادارة املصرف ان ي هذﻩ
الجائحة حدث طارئ لم يتم التحوط له نظرا الن الوضع متغ ﺮ وسريع التطور ,وترى
االدارة انه من غ ﺮ املمكن تحديد تقدير كمي لالثر املحتمل لهذﻩ الجائحة ع ى البيانات
املالية املستقبلية للمصرف.

 -11اإلفصاح عن األجور املهنية :

بلغــت االجور املهنيــة املــدفوعــة ملراقــب الحسـ ـ ـ ـ ــابــات ) ( 12مليون دينــار عرا ي عن تــدقيق
حسابات املصرف ي العراق للسنة املالية . 2020

املعلومات األخرى :

إن اإلدارة مس ـ ـ ـ ــؤولــة عن املعلومــات األخرى الواردة ي تقريرهــا الس ـ ـ ـ ــنوي ,وإن رأينــا عن البيــانــات
املالية ال يغطي هذﻩ املعلومات وال نعطي أي شكل من أشكال التوكيد أو استنتاج بشأ ا.
وبخص ـ ـ ـ ــوص تدقيقنا للبيانات املالية ،فإن مس ـ ـ ـ ــؤوليتنا تتمثل ي قراءة املعلومات األخرى عندما
تص ـ ـ ـ ــبح متاحة لنا ،لألخذ ي االعتبار ما إذا كانت املعلومات األخرى غ ﺮ متوافقة بدرجة مهمة مع
البيانات املالية أو املعلومات ال تم الحصـ ــول عل ا من خالل تدقيقنا بحيث تبدو محرفة بدرجة
مهمة.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤول ن عن الحوكمة عن البيانات املالية:

إن اإلدارة مس ـ ـ ـ ــؤولــة عن إعــداد البيــانــات املــاليــة حس ـ ـ ـ ــب متطلبــات القــانون ومعــاي ﺮ التقــارير املــاليــة
الدولية ،وعن الرقابة الداخلية ال تراها اإلدارة ضـ ـ ــرورية لتمك ن إعداد البيانات املالية بحيث تكون
خالية من التحريفات املهمة ،سواء حدثت بسبب التالعب والغش أو بسبب األخطاء .
و ي إعداد البيانات املالية ،فإن اإلدارة مسـ ـ ـ ــؤولة عن تقييم قدرة املصـ ـ ـ ــرف ع ى االسـ ـ ـ ــتمرار كمنشـ ـ ـ ــأة
مسـ ـ ـ ــتمرة ،واالفصـ ـ ـ ــاح حينما يتطلب األمر عن القضـ ـ ـ ــايا املتعلقة باالسـ ـ ـ ــتمرارية واسـ ـ ـ ــتخدام أسـ ـ ـ ــاس
االس ــتمرارية ي املحاس ــبة ما لم تتجه اإلدارة نحو تص ــفية املص ــرف أو إ اء عملياته ،أو حينما ال يوجد
بديل واق ي آخر للقيام بذلك.
كذلك فإن أولئك املسؤول ن عن الحوكمة مسؤولون عن االشراف واملتابعة لعمليات اإلبالغ املا ي.

مسؤولية املدقق عن تدقيق البيانات املالية :

تتمثــل أهــدافنــا بــالحص ـ ـ ـ ــول ع ى يق ن معقول عمــا إذا كــانــت البيــانــات املــاليــة بش ـ ـ ـ ـكــل عــام خــاليــة من
التحريفات املهمة ،س ـ ـ ـ ــواء كانت ناتجة عن التالعب والغش أو الخطأ ،وإص ـ ـ ـ ــدار تقرير التدقيق الذي
يتضمن رأينا.
إن اليق ن املعقول هو مس ـ ـ ـ ــتوى عــال من اليق ن ،لكن ال يض ـ ـ ـ ــمن بــأن التــدقيق الــذي نفــذ من قبلنــا
بموجب معاي ﺮ التدقيق الدولية يؤدي دائما إ ى كش ـ ـ ـ ــف التحريفات املهمة حينما توجد .إن التحريف
قد ينش ـ ـ ـ ــأ من التالعب والغش أو الخطأ ويعت ﺮ مهما إذا ما كان يتوقع منه ،بدرجة معقولة ،بص ـ ـ ـ ــورة
فردية أو مجمعة ،أن يؤثر ع ى القرارات االقتصــادية للمســتفيدين ال تتخذ اســتنادا إ ى تلك البيانات
املالية.

املتطلبات األخرى :

باإلضـ ـ ـ ــافة إ ى ما ورد أعالﻩ ،فإننا نود بيان املالحظات التالية إيفاء باملتطلبات القانونية املعتمدة
ي العراق:
 -1تم اعتماد برنامج محاس ـ الك ﺮوني نوع ) (BANKSخالل الســنة  2021وقد تضــمن حســب
رأينــا تس ـ ـ ـ ــجيــل كــافــة موجودات ومطلوبــات ونفقــات  ،وكمــا ان نظــام الرقــابــة الــداخليــة قــد
اشتمل ع ى االجراءات الضرورية ال تضمن دقة هذﻩ البيانات.
 -2ان املجموعة الدف ﺮية املستخدمة من قبل املصرف والسجالت اليدوية متفقة مع متطلبات
نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت املوجودات واملطلوبات والنفقات .
 -3ان عملية جرد النقدية تمت بش ــكل س ــليم  ،وان نتائج هذا الجرد جاءت مطابقة للس ــجالت
وقد تم تقييم هذﻩ املوجودات وفقا لألسس واملبادئ املحاسبية املعتمدة.
 -4ان التقرير الس ـ ـ ــنوي لإلدارة وما تض ـ ـ ــمنه من معلومات مالية ومحاس ـ ـ ــبية يعكس وجهة نظر
ادارة املصرف.
 -5ان البيانات املالية قد نظمت وفقا ملعاي ﺮ املحاس ـ ـ ـ ــبة املالية ومعاي ﺮ التقارير املالية الدولية
والقوان ن والتشريعات املرعية و ي متفقة تماما مع ما تظهرﻩ السجالت.

مع التقدير ....
خليل إبراھيم العبدﷲ
محاسب قانوني ومراقب الحسابات

