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مقدمة ال  

على الرغم من اختالف األدوار و األنشطة التي  العالمء نحاأفي جميع ظمات لمنا بحتصأ       

لناجمة ا الفوائدوذي مسؤولية اجتماعية ك سلوممارسة الى بالحاجة ة يداية متزدراعلى  تقوم بها

 .هذ السلوك نع

، و كذلك اصبح المستدامةلتنمية  اتحقيق همة في لمساهو المجتمعية الية ؤولمسا ان هدف       

ً وتأثيروتعمل فيه ي لذافيما يتعلق بالمجتمع ظمات لمنأداء ا   ًحرجاها على البيئة جزء هاما

ً جزئياً لعمل بكفاافي ار الستمراتها على رقدم وئها بشكل عاس أدالقيا ءة ، ويعد هذا انعكاسا

عدالة يضاف الى ذلك اللالعتراف المتزايد بالحاجة الى ضمان وجود انظمة بيئية وصحية 

كافة انشطة  على ان تعتمد المدى البعيد، االمر الذي سيؤدي في االجتماعية والحوكمة التنظيمية

 .لمنظمات على صحة)سالمة( االنظمة البيئية في العالما

إستناداً الى قانونه  ان التنمية المستدامة تعد احد االهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي       

على ممارسة دوره في المجتمع من خالل مختلف  هذا البنك حرص فقد 2004لسنة  56رقم 

 الممارسات الدولية في هذا المجال.فضل أ المبادرات والنشاطات وبما ينسجم مع

هذا التقرير ابرز المبادرات المقدمة من قبل هذا البنك و المبوبة حسب المواضيع الجوهرية  تناول

)دليل ارشادي حول المسؤولية  (ISO26000:2010الواردة ضمن المواصفة الدولية )

الممارسات الدولية في  ، إذ يهدف البنك المركزي العراقي الى تطبيق افضلاالجتماعية(

المجاالت المختلفة، وفيما يخص المسؤولية االجتماعية فقد تم تبويب مبادرات هذا البنك وفق ما 

( والذي حدد المواضيع ISO 26000:2010( من المواصفة الدولية )6تم تحديده في البند )

 -:للمنظمة ان تتناولها وهي كما ياتيينبغي الجوهرية الي 

 (Corporate Governance) ة المؤسسيةاوالً: الحوكم

  (Human Rightsثانياً: حقوق االنسان )

 (Labor  Practicesثالثاً:  ممارسات العمل )

 (The Environmentرابعاً: البيئة )

 (Fair Operating Practicesخامساً: ممارسات التشغيل العادلة )

 (Consumer Issuesسادساً: قضايا المستهلك )

 (Participation & Development Community) مشاركة وتنمية المجتمعسابعاً: 
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 (Corporate Governance) الحوكمة المؤسسية  -اوالً:

لية تأثير ومن تحمل مسؤنظمة لمافى تمكين ا تأثيركثر  ألالعامل "هي المؤسسيه  وكمه الحا 

 فى عالقاتها".ظمة ولمنل المجتمعيه خالولية المسؤامج ودنشطتها وأتها اراقر

يا رنها موضوعا محوصة كوخاطبيعة لها ولية االجتماعية لمسؤق المؤسسيه فى سياكمه الحوا

ولة مسؤ ان تكونعلى ظمة لمنرة اقددة لزيالة سيو و ،عليهءا بنا تعملظمة أن لمنايجب على 

 و وفقاً للبيئة التي تعمل بها.  االخرى جوهريةمجتمعياً بالنسبه للموضوعات ال

 ات البنك المركزي في هذا المجال:مبادر  

العاملة  دليل الحوكمة المؤسسية للمصارفل هتتمثل مبادرة البنك بهذا الخصوص في اصدار       

ً و القوانين  افضل الممارسات الدولية، إذ تم اعداده باالستناد الى كافة المتعارف عليها دوليا

مؤسسة )المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية العراقية ذات العالقة و

للرقابة (، لجنة بازل OECD(، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )IFCالتمويل الدولية )

(، مجلس AAOIFIالمصرفية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية )

مساعدة المصارف على تعزيز األطر العامة  من اجل (IFSBالخدمات المالية اإلسالمية )

للحوكمة واإلدارة الرشيدة، فضالً عن مساعدة أعضاء مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

والمتابعة على أنشطة وعمليات المصرف، وبما يضمن حماية حقوق المودعين باالشراف 

  والمساهمين وأصحاب المصالح.
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  (Human Rights) حقوق االنسان -ثانياً:

، وهناك لهم لكونهم بشرلتي تحق والبشر األساسية لجميع ا الحقوقن هي إلنساق احقوإن      

 هما : نإلنساا قئيسيتين لحقورفئتين 

واة لمساة و والحياالحق في ق الحقواه هذتشمل ، ولسياسيةوالمدنية ق ابالحقوالفئة االولى: وتتعلق 

 لتعبير. احرية فضالً عن  نلقانوم اماأ

في ق  الحق لحقوهذه اتشمل ولمجتمعية  ، والثقافيةواية دالقتصاق الحقووتتعلق با  الفئة الثانية:

 االمن المجتمعي.لحق في والتعليم  في ا لحقوالصحة ا لحق فياء والغذالحق في والعمل ا

 :مبادرات البنك المركزي في هذا المجال  

توفير كافة االحتياجات االساسية للموظفين منها على سبيل المثال ال الحصر) الضمان 

عمل  شالصحي ،تقديم قروض،الدورات التدريبية المختصة في مختلف المجاالت، ور

 خارج العراق، توفير الزماالت الدراسية للراغبين باكمال دراستهم (

 ( Practices Labor) ممارسات العمل  -ثالثاً:

أو  سطتها ابونظمة أو لماخل دي دالمؤالمتعلقة بالعمل ت اسارلممات والسياساافة كا          

ت لياولمسؤا، فضالً عن موظفيهاو ظمةلمنالعالقة بين العمل لتشمل ت اسارتمتد مما، بالنيابة عنها

، وتتعلق مباشر القطاع الذي تؤثر فيه بشكلأوتملكه ي لذالعمل ن اخل مكاظمة دالخاصة بالمنا

 الحوار المجتمعي، العمل والحماية المجتمعية، ظروف )التوظيف، العاملين بجوانب ممارسات

 العمل(.التنمية البشرية والتدريب في مكان  الصحة والسالمة في العمل،

 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال: 

 توفير فرص عمل للخريجين االوائل وحملة الشهادات العليا. التوظيف: -

جائزة ، دار مسودة السلوك الوظيفي واخالقيات العملاصظروف العمل والحماية المجتمعية:) -

 المركزي العراقي(.دوائر البنك بين  بطولة كرة القدم الخماسيةتنظيم  ،الموظف المتميز

التعاون مع المصارف في تقديم العديد من المبادرات منها على سبيل المثال  الحوار المجتمعي: -

 مبادرة تمكين( صندوق دعم الدرما، ،مبادرة النشاطات المجتمعية واإلنسانيةال الحصر)

الصحي في خالل وحدة الضمان توفير العناية الصحية من  ) الصحة والسالمة في العمل: -

البنك، توفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين على مكائن اتالف العملة، توفير صناديق االسعافات 

 .الحرائق، منع التدخين داخل اروقة البنك(نظام انذار واطفاء  االولية في اروقة البنك،



 

 
 

4 

مركز  يتضح ذلك في الدورات التي يقيمها التنمية البشرية والتدريب في مكان العمل: -

رات موظفي البنك ك والتي تهدف الى زيادة وتطوير مهاالدراسات المصرفية في هذا البن

 المركزي العراقي و وكذلك موظفي المصارف.

 (The Environment) البيئةرابعاً: 

طتها على البيئة سواء كان تاثيرها ايجابياً او سلبياً بغض النظر تؤثر قرارات المنظمة وانش       

طبيعة عملها، االمر الذي يتطلب تبني منهج متكامل يأخذ في اعتباره االثار االقتصادية عن 

 واالجتماعية والبيئية الناتجة على قرارات المنظمة وانشطتها.

 :مبادرات البنك المركزي في هذا المجال 

نقل جماعية توفير وسائل في ما يتعلق بمجال تقليل التلوث و الحفاظ على البيئة فقد قام البنك ب -

ج عن عوادم وسائل النقل الخصوصية و الذي ينعكس على تقليل التلوث النات االمر للموظفين

 تقليل استخدام وقود السيارات الذي ينعكس على تقليل استخدام الموارد الطبيعية.

التركيز على الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية داخل مباني البنك، باالضافة الى توجيه  -

 وظفين بالترشيد في استخدام الورق و المستلزمات المكتبية.الم

من اجل الترشيد في  عة المتعددة االستخدام )الشبكية(العمل على تنفيذ خطة لتشغيل اجهزة الطاب -

تقليل االستهالك فيما يتعلق بشراء الطابعات ذات االستخدام   عن تخدام الطاقة الكهربائية فضالً اس

 الفردي.

تهاء الدوام و قبل مغادرة توجيه الموظفين باطفاء االنارة و اجهزة الحواسيب و الطابعات عند ان -

 المكتب.

 التخلص من االوراق النقدية المثرومة بطريقة الطمر الصحي بالتنسيق مع امانة بغداد. -

 شاء مبنى جديد للبنك صديق للبيئة.البدء بان -
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 (Fair Operating Practices) العادلةممارسات التشغيل خامساً: 

ظمات لمنامع مة ظلمنت األخالقى فى تعامالك الة بالسلودلعاالتشغيل ت اسارتتعلق مما     

لة تختص دلعاالتشغيل ت اسارممان فإاالجتماعية لية ولمسؤل امجا فياد، وألفرى واألخرا

لنتائج التعزيز ى ألخرالمنظمات اعالقاتها مع ام بإستخدظمة لمنافيها م لتى تقوابالطريقة 

لية ولمسؤالتشجيع على تبنى والسليمة دة القيااتوفير ل تتحقق من خالكن أن لتى يماإليجابية ا

 ظمة.لمناتأثير ل مجاق سع فى نطاأوبشكل االجتماعية 

 :مبادرات البنك المركزي في هذا المجال 

      غيرالمصرفية يتضح ذلك في اسلوب البنك بالتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية      

للبلد وبما يتفق  والحضاري والتعاون الحاصل في ما بينهم من اجل النهوض بالواقع االقتصادي

ً لمبدأ المنافسة التامة مع المعايير والممارسات الدولية تعاون . وان من ابرز سبل الوتحقيقا

. كما يركز هذا البنك على مكافحة الفساد من خالل الدور المهم الحاصل هو مشروع آلق بغداد

الى الشروع في  الذي مارسه في تأسيس مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، باالضافة

 .ISO37001:2016تطبيق معيار مكافحة الفساد 

 (Consumer Issues) قضايا المستهلكسادساً: 

ء الهؤتجاه ت لياولمستهلكين لها مسؤزبائن واللت خدمات أو منتجام لتى تقدظمات المنإن ا    

 لمستهلكين.زبائن والا

حماية ولة دلعاالتسويق ت اساربمما االجتماعيةلية ولمستهلك فيما يتعلق بالمسؤاترتبط قضايا 

ت لبيانااحماية ومعالجتها ت وعازلمنااتسوية ك المستدام وإلستهالوالسالمة والصحة ا

 ها.غيرولتعليم والخصوصية وا
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  :مبادرات البنك المركزي في هذا المجال 

 دليل حماية المستهلك. -

 .ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور  -

 .(SWIFTبتطبيق شبكة حماية المستخدم ) 2017المصارف في اواخر سنة توجيه  -

حماية صغار المودعين و تعزيز االستقرار التي تهدف الى تاسيس شركة ضمان الودائع  -

 المصرفي.

 (Developmentation & Community pPartici) مشاركة وتنمية المجتمعسابعاً: 

مساهمة  إذ انجزءاً ال يتجزأ من التنمية المستدامة ،ان مشاركة المجتمع وتنميته تعد        

 .مستويات اعلى من رفاهية المجتمع المنظمة في تنمية المجتمع تساعد على تعزيز

ان تنمية المجتمع ليست عملية تخطيطية، فهي عملية طويلة االمد والتي تشمل مصالح        

مية المجتمع والتي يمكن للمنظمة ان متعارف عليها ومختلفة، وتتضمن المجاالت الرئيسية لتن

تسهم فيها )خلق فرص عمل من خالل توسيع و تنويع االنشطة االقتصادية والتنمية التكنولوجية، 

االستثمارات االجتماعية في خلق الدخل والثروة من خالل مبادرات التنمية االقتصادية المحلية، 

 (.فية، تقديم الخدمات الصحية للمجتمعنشر برامج تنمية المهارات والتعليم، الحماية الثقا

  :مبادرات البنك المركزي في هذا المجال 

مصرفا  27( ساحة في بغداد عن طريق تبرع 21) يهدف إلى إعادة تأهيل -مشروع آلق بغداد : -

 خاصا ومصرف حكومي واحد.

 المشاريع المتوسطة والصغيرة. ( تريليون دينار لتمويل1اطالق مبادرة ) -

 دعم صندوق الدراما العراقية.صندوق   -

 االقراض المشترك.المساهمة في انشاء  -
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تستهدف دعم و تمويل مختلف النشاطات و المشاريع االنسانية و البيئية و  اطالق مبادرة تمكين: -

الثقافية و المواهب الشبابية لتغطية اكبر عدد من المشاريع و االنشطة المجتمعية و تحفيو العمل 

 التطوعي.

اطالق مبادرة النشاطات المجتمعية واإلنسانية: تستهدف دعم وتمويل النشاطات و المشروعات  -

 ذات الطابع المجتمعي و اإلنساني.

 اطالق برنامج التمويل االسالمي المجّمع. -

  .اطالق مبادرة رعاية الخريجين وتأهليهم -

 في العراق. مشروع توطين الرواتب من اجل تعزيز الشمول المالي -

 تنظيم حمالت التبرع بالدم داخل اروقة البنك و بالتعاون مع دوائر وزارة الصحة المختصة. -

دعم العملية التعليمية من خالل قيام موظفي هذا البنك من حملة الشهادات العليا باعطاء  -

 محاضرات في الجامعات العراقية و بدون اجور.

العالمي حول المصارف و االستثمار والخدمات المالية في المشاركة في المؤتمر والمعرض  -

  .العراق

 المشاركة في معرض بغداد الدولي. -

 للكتاب.  معرض بغداد الدولي المشاركة في -

 ر.المشاركة في معرض واسط الدولي الثالث للطاقة واألعمار واألستثما -

 احتفالية مئويته.تقديم الدعم في ترميم بنايات شارع الرشيد والمشاركة في  -

و ما زال العمل  2015اهداء اثاث مكتبي متنوع واجهزة حاسبات الى دوئر الدولة منذ عام  -

 مستمر بذلك.

 جمع التبرعات لشراء كسوة شتوية وبطانيات لمخيمات النازحين. -

 ذوي الشهداء من موظفي هذا البنك. تكريم -

 ى الطفل لالمراض السرطانية.قيام موظفي فرع البصرة بالتبرع مادياً لمستشف -

 تخصيص البناية المشيدة حديثاً في محافظة البصرة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة. -



 

 

 المواضيع الجوهرية إسهامات البنك المركزي العراقي

 

 ت

دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف العاملة كافة  اصدار
.باالستناد على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال  

 Corporate) الحوكمة المؤسسية
Governance) 

1 

توفير كافة االحتياجات االساسية للموظفين منها على سبيل 

 تقديم قروض  المثال ال الحصرررررررناللررررررما  الصررررررح  

 الت ورشالمجاالدورات التدريبية المختصررة وف  مختل  

الدراسررررررية للرا بين الزماالت  عمل خارج العراق  توفير

 دراستهم( بإكمال

 2 (Human Rightsحقوق االنسان )

 .العمل واخالقيات الوظيف  السلوك مسودة اصدار -

 جائزة الموظ  المتميز. -

 الشهادات وحملة االوائل للخريجين عمل فرص توفير -

 .العليا

منها  التعاو  مع المصارف ف  تقديم العديد من المبادرات -

مبادرة النشاطات المجتمعية نعلى سبيل المثال ال الحصر 

 (.واإلنسانية

اللما  الصح  توفير العناية الصحية من خالل وحدة  -

 ف  البنك.

لعاملين على مكائن اتالف توفير وسائل الوقاية المناسبة ل -

 العملة.

 .توفير صناديق االسعافات االولية ف  اروقة البنك -

  الحرائق.نظام انذار واطفاء  -

 منع التدخين داخل اروقة البنك. -

قبل مركز الدراسات إقامة دورات متخصصة من  -

 المصرفية داخل البنك.

 3 (Labor  Practices)ممارسات العمل 

ف  ما يتعلق بمجال تقليل التلوث والحفاظ على البيئة فقد  -

 بتوفير وسائل نقل جماعية للموظفين. هذا البنكقام 

التركيز على الترشيد ف  استخدام الطاقة الكهربائية داخل  -

الى توجيه الموظفين بالترشيد ف   باإلضافةمبان  البنك  

 استخدام الورق والمستلزمات المكتبية.

عة المتعددة العمل على تنفيذ خطة لتشغيل اجهزة الطاب -

من اجل الترشيد ف  استخدام الطاقة  االستخدام نالشبكية(

الكهربائية فلالً عن تقليل االستهالك فيما يتعلق بشراء 

 الطابعات ذات االستخدام الفردي.

توجيه الموظفين بإطفاء االنارة واجهزة الحواسيب  -

 والطابعات عند انتهاء الدوام وقبل مغادرة المكتب.

التخلص من االوراق النقدية المثرومة بطريقة الطمر  -

 .الصح  بالتنسيق مع امانة بغداد

 البدء بأنشاء مبنى جديد للبنك صديق للبيئة. -

 4 (The Environmentالبيئة )

(1ملحق رقم )  

 ملخص عن اسهامات البنك في المسؤولية االجتماعية



ذلك في اسلوب البنك بالتعامل مع المصارف  يتضح -
والتعاون الحاصل في  ةوالمؤسسات المالية غير المصرفي

ما بينهم من اجل النهوض بالواقع االقتصادي والحضاري 
للبلد و بما يتفق مع المعايير و الممارسات الدولية و تحقيقاً 
لمبدأ المنافسة التامة. وان من أبرز سبل التعاون الحاصل 

 مشروع آلق بغداد.هو 
الذي مارسه ف   مهممكافحة الفساد من خالل الدور ال -

 اإلرهاب.تأسيس مكتب مكافحة  سل االموال وتمويل 

فرر  تررطرربرريررق مررعرريرررار مرركرررافررحرررة الررفسررررررررراد الشررررررررو  -

ISO37001:2016. 

 ممارسات التشغيل العادلة

(Fair Operating Practices) 
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 دليل حماية المستهلك. -

 الجمهور. وحماية المصرفية التوعية ضوابط  -

 شبكة بتطبيق 2017توجيه المصارف ف  اواخر سنة  -

 (SWIFTالمستخدم ن حماية

حماية صغار الت  تهدف الى شركة ضما  الودائع  تأسيس -

 المصرف . وتعزيز االستقرارالمودعين 

 

 6 (Consumer Issuesقضايا المستهلك )

 عن بغداد ف  ساحة (21نتأهيل  إعادة بغداد:مشرو  آلق  -

 حكوم  واحد. ومصرف خاصا مصرفا 27 تبر  طريق

( تريليو  دينار لتمويل المشاريع 1مبادرة ن إطالق -

 المتوسطة والصغيرة.

 صندوق دعم صندوق الدراما العراقية.  -

 المساهمة ف  انشاء صندوق اإلقراض المشترك. -

 مختل وتمويل تستهدف دعم  -تمكين: مبادرة  إطالق -

والبيئية والثقافية والمواهب  والمشاريع االنسانيةالنشاطات 

واالنشطة عدد من المشاريع  أكبرلتغطية  الشبابية

 التطوع . وتحفيز العمل المجتمعية

  واإلنسانيةمبادرة النشاطات المجتمعية  إطالق -

مشرو  توطين الرواتب من اجل تعزيز الشمول المال   -

 ف  العراق.

 رعاية الخريجين وتأهليهم.مبادرة  -

 برنامج التمويل اإلسالم  المجّمع. إطالق -

وبالتعاو  تنظيم حمالت التبر  بالدم داخل اروقة البنك  -

 دوائر وزارة الصحة المختصة. مع

 هذا البنك مندعم العملية التعليمية من خالل قيام موظف   -

محاضرات ف  الجامعات  بإعطاءحملة الشهادات العليا 

 .وبدو  اجورالعراقية 

حول  والمعرض العالم المشاركة ف  المؤتمر  -

 المالية ف  العراق.  واالستثمار والخدماتالمصارف 

 المشاركة ف  معرض بغداد الدول . -

 .للكتاب الدول معرض بغداد  المشاركة ف  -

 للطاقة الثالث الدول  واسط معرض ف  المشاركة -

 .واالستثمار واألعمار

 مشاركة وتنمية المجتمع

(Participation & Development 

Community) 
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تقديم الدعم ف  ترميم بنايات شار  الرشيد والمشاركة ف   -

 .احتفالية مئويته

إهداء اثاث مكتب  متنو  وأجهزة حاسبات الى دوائر  -

 ومازال العمل مستمراً بذلك. 2015الدولية منذ عام 

جمع التبرعات لشراء كسوة شتوية وبطانيات لمخيمات  -

 النازحين.

 ذوي الشهداء من موظف  البنك المركزي العراق . تكريم -

قيام موظف  فر  البصرة بالتبر  مادياً لمستشفى الطفل  -

لألمراض السرطانية مساهمة منهم ف  رفع الحالة المعنوية 

 لدى األطفال المصابين.

ً ف  محافظة البصرة  - تخصيص البناية المشيدة حديثا

 لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

 


