البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف اإلسالمية
شعبة التعليمات و الضوابط

تقرير المسؤولية االجتماعية

إعداد
ن
حسي رضا مهدي

()2018

المقدمة
أﺻبحت اﻟﻤﻨظﻤات ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧحاء اﻟعاﻟم على اﻟرغم من اختالف األدوار و األﻧشطة اﻟتﻲ
تقوم بها على دراﻳة متﺰاﻳﺪة باﻟحاﺟة اﻟى مﻤارسة سلوك ذي مسؤوﻟﻴة اﺟتﻤاعﻴة واﻟفوائﺪ اﻟﻨاﺟﻤة
عن هذ اﻟسلوك.
ان هﺪف اﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻟﻤﺠتﻤعﻴة هو اﻟﻤساهﻤة ﻓﻲ تحقﻴﻖ اﻟتﻨﻤﻴة اﻟﻤستﺪامة ،و كذﻟك اﺻبح
ً
ﺣرﺟا
أداء اﻟﻤﻨظﻤات ﻓﻴﻤا ﻳتعلﻖ باﻟﻤﺠتﻤﻊ اﻟذي تعﻤﻞ ﻓﻴﻪ وتﺄﺛﻴرها على اﻟبﻴئة ﺟﺰء هاما ً و
ﻟقﻴاس أدائها بشﻜﻞ عام وﻗﺪرتها على اﻻستﻤرار ﻓﻲ اﻟعﻤﻞ بﻜفاءة  ،وﻳعﺪ هذا اﻧعﻜاسا ً ﺟﺰئﻴا ً
ﻟالعتراف اﻟﻤتﺰاﻳﺪ باﻟحاﺟة اﻟى ضﻤان وﺟود اﻧظﻤة بﻴئﻴة وﺻحﻴة ﻳضاف اﻟى ذﻟك اﻟعﺪاﻟة
اﻻﺟتﻤاعﻴة واﻟحوكﻤة اﻟتﻨظﻴﻤﻴة ،اﻻمر اﻟذي سﻴؤدي ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟبعﻴﺪ على ان تعتﻤﺪ كاﻓة اﻧشطة
اﻟﻤﻨظﻤات على ﺻحة(سالمة) اﻻﻧظﻤة اﻟبﻴئﻴة ﻓﻲ اﻟعاﻟم.
ان اﻟتﻨﻤﻴة اﻟﻤستﺪامة تعﺪ اﺣﺪ اﻻهﺪاف اﻟرئﻴسﻴة ﻟلبﻨك اﻟﻤركﺰي اﻟعراﻗﻲ إستﻨادا ً اﻟى ﻗاﻧوﻧﻪ
رﻗم  56ﻟسﻨة  2004ﻓقﺪ ﺣرص هذا اﻟبﻨك على مﻤارسة دوره ﻓﻲ اﻟﻤﺠتﻤﻊ من خالل مختلف
اﻟﻤبادرات واﻟﻨشاطات وبﻤا ﻳﻨسﺠم مﻊ أﻓضﻞ اﻟﻤﻤارسات اﻟﺪوﻟﻴة ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠال.
تﻨاول هذا اﻟتقرﻳر ابرز اﻟﻤبادرات اﻟﻤقﺪمة من ﻗبﻞ هذا اﻟبﻨك و اﻟﻤبوبة ﺣسب اﻟﻤواضﻴﻊ اﻟﺠوهرﻳة
اﻟواردة ضﻤن اﻟﻤواﺻفة اﻟﺪوﻟﻴة (( )ISO26000:2010دﻟﻴﻞ ارشادي ﺣول اﻟﻤسؤوﻟﻴة
اﻻﺟتﻤاعﻴة) ،إذ ﻳهﺪف اﻟبﻨك اﻟﻤركﺰي اﻟعراﻗﻲ اﻟى تطبﻴﻖ اﻓضﻞ اﻟﻤﻤارسات اﻟﺪوﻟﻴة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠاﻻت اﻟﻤختلفة ،وﻓﻴﻤا ﻳخص اﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻻﺟتﻤاعﻴة ﻓقﺪ تم تبوﻳب مبادرات هذا اﻟبﻨك وﻓﻖ ما
تم تحﺪﻳﺪه ﻓﻲ اﻟبﻨﺪ ( )6من اﻟﻤواﺻفة اﻟﺪوﻟﻴة ( )ISO 26000:2010واﻟذي ﺣﺪد اﻟﻤواضﻴﻊ
اﻟﺠوهرﻳة اﻟﻲ ﻳﻨبﻐﻲ ﻟلﻤﻨظﻤة ان تتﻨاوﻟها وهﻲ كﻤا ﻳاتﻲ-:
اوالً :الحوكمة المؤسسية ()Corporate Governance
ثانياً :حقوق االنسان ()Human Rights
ثالثاً :ممارسات العمل ()Labor Practices
رابعاً :البيئة ()The Environment
خامساً :ممارسات التشغيل العادلة ()Fair Operating Practices
سادساً :قضايا المستهلك ()Consumer Issues
سابعاً :مشاركة وتنمية المجتمع ()Participation & Development Community
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اوالً -:الحوكمة المؤسسية ()Corporate Governance
اﻟحوكﻤﻪ اﻟﻤؤسسﻴﻪ "هﻲ اﻟعامﻞ األكثر تﺄﺛﻴرا ﻓى تﻤﻜﻴن اﻟﻤﻧظﻤة من تحﻤﻞ مسؤوﻟﻴة تﺄﺛﻴر
ﻗراراتها وأﻧشطتها ودمﺞ اﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻟﻤﺠتﻤعﻴﻪ خالل اﻟﻤﻨظﻤة وﻓى عالﻗاتها".
اﻟحوكﻤﻪ اﻟﻤؤسسﻴﻪ ﻓى سﻴاق اﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻻﺟتﻤاعﻴة ﻟها طبﻴعة خاﺻة كوﻧها موضوعا محورﻳا
ﻳﺠب على اﻟﻤﻨظﻤة أن تعﻤﻞ بﻨاءا علﻴﻪ ،و وسﻴﻟة ﻟﺰﻳادة ﻗﺪرة اﻟﻤﻨظﻤة على ان تﻜون مسؤوﻟة
مﺠتﻤعﻴا ً باﻟﻨسبﻪ ﻟلﻤوضوعات اﻟﺠوهرﻳة اﻻخرى و وﻓقا ً ﻟلبﻴئة اﻟتﻲ تعﻤﻞ بها.
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
تتﻤثﻞ مبادرة اﻟبﻨك بهذا اﻟخصوص ﻓﻲ اﺻﺪاره ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟحوكﻤة اﻟﻤؤسسﻴة ﻟلﻤصارف اﻟعاملة
كاﻓة ،إذ تم اعﺪاده باﻻستﻨاد اﻟى اﻓضﻞ اﻟﻤﻤارسات اﻟﺪوﻟﻴة اﻟﻤتعارف علﻴها دوﻟﻴا ً و اﻟقواﻧﻴن
اﻟعراﻗﻴة ذات اﻟعالﻗة واﻟﻤعاﻳﻴر اﻟﺪوﻟﻴة اﻟصادرة عن اﻟﻤؤسسات واﻟهﻴئات اﻟﺪوﻟﻴة (مؤسسة
اﻟتﻤوﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴة ( ،)IFCمﻨظﻤة اﻟتعاون اﻻﻗتصادي واﻟتﻨﻤﻴة ( ،)OECDﻟﺠﻨة بازل ﻟلرﻗابة
اﻟﻤصرﻓﻴة ،هﻴئة اﻟﻤحاسبة واﻟﻤراﺟعة ﻟلﻤؤسسات اﻟﻤاﻟﻴة واإلسالمﻴة ( ،)AAOIFIمﺠلس
اﻟخﺪمات اﻟﻤاﻟﻴة اإلسالمﻴة ( )IFSBمن اﺟﻞ مساعﺪة اﻟﻤصارف على تعﺰﻳﺰ األطر اﻟعامة
ﻟلحوكﻤة واإلدارة اﻟرشﻴﺪة ،ﻓضالً عن مساعﺪة أعضاء مﺠاﻟس اإلدارة واإلدارة اﻟتﻨفﻴذﻳة
باﻻشراف واﻟﻤتابعة على أﻧشطة وعﻤلﻴات اﻟﻤصرف ،وبﻤا ﻳضﻤن ﺣﻤاﻳة ﺣقوق اﻟﻤودعﻴن
واﻟﻤساهﻤﻴن وأﺻحاب اﻟﻤصاﻟح.
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ثانياً -:حقوق االنسان ()Human Rights
إن ﺣقوق اإلﻧسان هﻲ اﻟحقوق األساسﻴة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟبشر واﻟتﻲ تحﻖ ﻟهم ﻟﻜوﻧهم بشر ،وهﻨاك
ﻓئتﻴن رئﻴسﻴتﻴن ﻟحقوق اإلﻧسان هﻤا :
اﻟفئة اﻻوﻟى :وتتعلﻖ باﻟحقوق اﻟﻤﺪﻧﻴة واﻟسﻴاسﻴة ،وتشﻤﻞ هذه اﻟحقوق اﻟحﻖ ﻓﻲ اﻟحﻴاة و واﻟﻤساواة
أمام اﻟقاﻧون ﻓضالً عن ﺣرﻳة اﻟتعبﻴر.
اﻟفئة اﻟثاﻧﻴة :وتتعلﻖ باﻟحقوق اﻻﻗتصادﻳة واﻟثقاﻓﻴة ،واﻟﻤﺠتﻤعﻴة وتشﻤﻞ هذه اﻟحقوق اﻟحﻖ ﻓﻲ
اﻟعﻤﻞ واﻟحﻖ ﻓﻲ اﻟﻐذاء واﻟحﻖ ﻓﻲ اﻟصحة واﻟحﻖ ﻓﻲ اﻟتعلﻴم واﻟحﻖ ﻓﻲ اﻻمن اﻟﻤﺠتﻤعﻲ.
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
توﻓﻴر كاﻓة اﻻﺣتﻴاﺟات اﻻساسﻴة ﻟلﻤوظفﻴن مﻨها على سبﻴﻞ اﻟﻤثال ﻻ اﻟحصر( اﻟضﻤان
اﻟصحﻲ ،تقﺪﻳم ﻗروض،اﻟﺪورات اﻟتﺪرﻳبﻴة اﻟﻤختصة ﻓﻲ مختلف اﻟﻤﺠاﻻت ،ورش عﻤﻞ
خارج اﻟعراق ،توﻓﻴر اﻟﺰماﻻت اﻟﺪراسﻴة ﻟلراغبﻴن باكﻤال دراستهم )
ثالثاً -:ممارسات العمل ()Labor Practices
كاﻓة اﻟسﻴاسات واﻟﻤﻤارسات اﻟﻤتعلقة باﻟعﻤﻞ اﻟﻤؤدي داخﻞ اﻟﻤﻧظﻤة أو بواسطتها أو
باﻟﻨﻴابة عﻨها ،تﻤتﺪ مﻤارسات اﻟعﻤﻞ ﻟتشﻤﻞ اﻟعالﻗة بﻴن اﻟﻤﻨظﻤة وموﻇفﻴها ،ﻓضالً عن اﻟﻤسؤوﻟﻴات
اﻟخاﺻة باﻟﻤﻨظﻤة داخﻞ مﻜان اﻟعﻤﻞ اﻟذي تﻤلﻜﻪ أواﻟقطاع اﻟذي تؤﺛر ﻓﻴﻪ بشﻜﻞ مباشر ،وتتعلﻖ
مﻤارسات اﻟعاملﻴن بﺠواﻧب (اﻟتوظﻴف ،ظروف اﻟعﻤﻞ واﻟحﻤاﻳة اﻟﻤﺠتﻤعﻴة ،اﻟحوار اﻟﻤﺠتﻤعﻲ،
اﻟصحة واﻟسالمة ﻓﻲ اﻟعﻤﻞ ،اﻟتﻨﻤﻴة اﻟبشرﻳة واﻟتﺪرﻳب ﻓﻲ مﻜان اﻟعﻤﻞ).
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
 التوظيف :توﻓﻴر ﻓرص عﻤﻞ ﻟلخرﻳﺠﻴن اﻻوائﻞ وﺣﻤلة اﻟشهادات اﻟعلﻴا. ظروف العمل والحماية المجتمعية(:اﺻﺪار مسودة اﻟسلوك اﻟوظﻴفﻲ واخالﻗﻴات اﻟعﻤﻞ ،ﺟائﺰةاﻟﻤوظف اﻟﻤتﻤﻴﺰ ،تﻨظﻴم بطوﻟة كرة اﻟقﺪم اﻟخﻤاسﻴة بﻴن دوائر اﻟبﻨك اﻟﻤركﺰي اﻟعراﻗﻲ).
 الحوار المجتمعي :اﻟتعاون مﻊ اﻟﻤصارف ﻓﻲ تقﺪﻳم اﻟعﺪﻳﺪ من اﻟﻤبادرات مﻨها على سبﻴﻞ اﻟﻤثالﻻ اﻟحصر(مبادرة اﻟﻨشاطات اﻟﻤﺠتﻤعﻴة واإلﻧساﻧﻴة ،ﺻﻨﺪوق دعم اﻟﺪرما ،مبادرة تﻤﻜﻴن)
 الصحة والسالمة في العمل ( :توﻓﻴر اﻟعﻨاﻳة اﻟصحﻴة من خالل وﺣﺪة اﻟضﻤان اﻟصحﻲ ﻓﻲاﻟبﻨك ،توﻓﻴر وسائﻞ اﻟوﻗاﻳة اﻟﻤﻨاسبة ﻟلعاملﻴن على مﻜائن اتالف اﻟعﻤلة ،توﻓﻴر ﺻﻨادﻳﻖ اﻻسعاﻓات
اﻻوﻟﻴة ﻓﻲ اروﻗة اﻟبﻨك ،ﻧظام اﻧذار واطفاء اﻟحرائﻖ ،مﻨﻊ اﻟتﺪخﻴن داخﻞ اروﻗة اﻟبﻨك).
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 التنمية البشرية والتدريب في مكان العمل :ﻳتضح ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟتﻲ ﻳقﻴﻤها مركﺰاﻟﺪراسات اﻟﻤصرﻓﻴة ﻓﻲ هذا اﻟبﻨك واﻟتﻲ تهﺪف اﻟى زﻳادة وتطوﻳر مهارات موظفﻲ اﻟبﻨك
اﻟﻤركﺰي اﻟعراﻗﻲ و وكذﻟك موظفﻲ اﻟﻤصارف.
رابعاً :البيئة ()The Environment
تؤﺛر ﻗرارات اﻟﻤﻨظﻤة واﻧشطتها على اﻟبﻴئة سواء كان تاﺛﻴرها اﻳﺠابﻴا ً او سلبﻴا ً بﻐض اﻟﻨظر
عن طبﻴعة عﻤلها ،اﻻمر اﻟذي ﻳتطلب تبﻨﻲ مﻨهﺞ متﻜامﻞ ﻳﺄخذ ﻓﻲ اعتباره اﻻﺛار اﻻﻗتصادﻳة
واﻻﺟتﻤاعﻴة واﻟبﻴئﻴة اﻟﻨاتﺠة على ﻗرارات اﻟﻤﻨظﻤة واﻧشطتها.
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
 ﻓﻲ ما ﻳتعلﻖ بﻤﺠال تقلﻴﻞ اﻟتلوث و اﻟحفاظ على اﻟبﻴئة ﻓقﺪ ﻗام اﻟبﻨك بتوﻓﻴر وسائﻞ ﻧقﻞ ﺟﻤاعﻴةﻟلﻤوظفﻴن اﻻمر اﻟذي ﻳﻨعﻜس على تقلﻴﻞ اﻟتلوث اﻟﻨاتﺞ عن عوادم وسائﻞ اﻟﻨقﻞ اﻟخصوﺻﻴة و
تقلﻴﻞ استخﺪام وﻗود اﻟسﻴارات اﻟذي ﻳﻨعﻜس على تقلﻴﻞ استخﺪام اﻟﻤوارد اﻟطبﻴعﻴة.
 اﻟتركﻴﺰ على اﻟترشﻴﺪ ﻓﻲ استخﺪام اﻟطاﻗة اﻟﻜهربائﻴة داخﻞ مباﻧﻲ اﻟبﻨك ،باﻻضاﻓة اﻟى توﺟﻴﻪاﻟﻤوظفﻴن باﻟترشﻴﺪ ﻓﻲ استخﺪام اﻟورق و اﻟﻤستلﺰمات اﻟﻤﻜتبﻴة.
 اﻟعﻤﻞ على تﻨفﻴذ خطة ﻟتشﻐﻴﻞ اﺟهﺰة اﻟطابعة اﻟﻤتعﺪدة اﻻستخﺪام (اﻟشبﻜﻴة) من اﺟﻞ اﻟترشﻴﺪ ﻓﻲاستخﺪام اﻟطاﻗة اﻟﻜهربائﻴة ﻓضالً عن تقلﻴﻞ اﻻستهالك ﻓﻴﻤا ﻳتعلﻖ بشراء اﻟطابعات ذات اﻻستخﺪام
اﻟفردي.
 توﺟﻴﻪ اﻟﻤوظفﻴن باطفاء اﻻﻧارة و اﺟهﺰة اﻟحواسﻴب و اﻟطابعات عﻨﺪ اﻧتهاء اﻟﺪوام و ﻗبﻞ مﻐادرةاﻟﻤﻜتب.
 اﻟتخلص من اﻻوراق اﻟﻨقﺪﻳة اﻟﻤثرومة بطرﻳقة اﻟطﻤر اﻟصحﻲ باﻟتﻨسﻴﻖ مﻊ اماﻧة بﻐﺪاد. -اﻟبﺪء باﻧشاء مبﻨى ﺟﺪﻳﺪ ﻟلبﻨك ﺻﺪﻳﻖ ﻟلبﻴئة.
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خامساً :ممارسات التشغيل العادلة ()Fair Operating Practices
تتعلﻖ مﻤارسات اﻟتشﻐﻴﻞ اﻟعادﻟة باﻟسلوك األخالﻗى ﻓى تعامالت اﻟﻤﻨظﻤة مﻊ اﻟﻤﻨظﻤات
األخرى واألﻓراد ،وﻓﻲ مﺠال اﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻻﺟتﻤاعﻴة ﻓﺈن مﻤارسات اﻟتشﻐﻴﻞ اﻟعادﻟة تختص
باﻟطرﻳقة اﻟتى تقوم ﻓﻴها اﻟﻤﻨظﻤة بﺈستخﺪام عالﻗاتها مﻊ اﻟﻤﻨظﻤات األخرى ﻟتعﺰﻳﺰ اﻟﻨتائﺞ
اإلﻳﺠابﻴة اﻟتى ﻳﻤكن أن تتحقﻖ من خالل توﻓﻴر اﻟقﻴادة اﻟسلﻴﻤة واﻟتشﺠﻴﻊ على تبﻨى اﻟﻤسؤوﻟﻴة
اﻻﺟتﻤاعﻴة بشﻜﻞ أوسﻊ ﻓى ﻧطاق مﺠال تﺄﺛﻴر اﻟﻤﻨظﻤة.
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
ﻳتضح ذﻟك ﻓﻲ اسلوب اﻟبﻨك باﻟتعامﻞ مﻊ اﻟﻤصارف واﻟﻤؤسسات اﻟﻤاﻟﻴة غﻴراﻟﻤصرﻓﻴة
واﻟتعاون اﻟحاﺻﻞ ﻓﻲ ما بﻴﻨهم من اﺟﻞ اﻟﻨهوض باﻟواﻗﻊ اﻻﻗتصادي واﻟحضاري ﻟلبلﺪ وبﻤا ﻳتفﻖ
مﻊ اﻟﻤعاﻳﻴر واﻟﻤﻤارسات اﻟﺪوﻟﻴة وتحقﻴقا ً ﻟﻤبﺪأ اﻟﻤﻨاﻓسة اﻟتامة .وان من ابرز سبﻞ اﻟتعاون
اﻟحاﺻﻞ هو مشروع آﻟﻖ بﻐﺪاد .كﻤا ﻳركﺰ هذا اﻟبﻨك على مﻜاﻓحة اﻟفساد من خالل اﻟﺪور اﻟﻤهم
اﻟذي مارسﻪ ﻓﻲ تﺄسﻴس مﻜتب مﻜاﻓحة غسﻞ اﻻموال وتﻤوﻳﻞ اﻻرهاب ،باﻻضاﻓة اﻟى اﻟشروع ﻓﻲ
تطبﻴﻖ معﻴار مﻜاﻓحة اﻟفساد .ISO37001:2016
سادساً :قضايا المستهلك ()Consumer Issues
إن اﻟﻤﻨظﻤات اﻟتى تقﺪم مﻨتﺠات أو خﺪمات ﻟلزبائن واﻟﻤستهلﻜﻴن ﻟها مسؤوﻟﻴات تﺠاه هؤﻻء
اﻟزبائن واﻟﻤستهلﻜﻴن.
ترتبﻂ ﻗضاﻳا اﻟﻤستهلك ﻓﻴﻤا ﻳتعلﻖ باﻟﻤسؤوﻟﻴة اﻻﺟتﻤاعﻴة بﻤﻤارسات اﻟتسوﻳﻖ اﻟعادﻟة وﺣﻤاﻳة
اﻟصحة واﻟسالمة واإلستهالك اﻟﻤستﺪام وتسوﻳة اﻟﻤﻨازعات ومعاﻟﺠتها وﺣﻤاﻳة اﻟبﻴاﻧات
واﻟخصوﺻﻴة واﻟتعلﻴم وغﻴرها.
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 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
 دﻟﻴﻞ ﺣﻤاﻳة اﻟﻤستهلك. ضوابﻂ اﻟتوعﻴة اﻟﻤصرﻓﻴة وﺣﻤاﻳة اﻟﺠﻤهور. توﺟﻴﻪ اﻟﻤصارف ﻓﻲ اواخر سﻨة  2017بتطبﻴﻖ شبﻜة ﺣﻤاﻳة اﻟﻤستخﺪم (.)SWIFT تاسﻴس شركة ضﻤان اﻟودائﻊ اﻟتﻲ تهﺪف اﻟى ﺣﻤاﻳة ﺻﻐار اﻟﻤودعﻴن و تعﺰﻳﺰ اﻻستقراراﻟﻤصرﻓﻲ.
سابعاً :مشاركة وتنمية المجتمع ()Participation & Community Development
ان مشاركة اﻟﻤﺠتﻤﻊ وتﻨﻤﻴتﻪ تعﺪ ﺟﺰءا ً ﻻ ﻳتﺠﺰأ من اﻟتﻨﻤﻴة اﻟﻤستﺪامة ،إذ ان مساهﻤة
اﻟﻤﻨظﻤة ﻓﻲ تﻨﻤﻴة اﻟﻤﺠتﻤﻊ تساعﺪ على تعﺰﻳﺰ مستوﻳات اعلى من رﻓاهﻴة اﻟﻤﺠتﻤﻊ.
ان تﻨﻤﻴة اﻟﻤﺠتﻤﻊ ﻟﻴست عﻤلﻴة تخطﻴطﻴة ،ﻓهﻲ عﻤلﻴة طوﻳلة اﻻمﺪ واﻟتﻲ تشﻤﻞ مصاﻟح
متعارف علﻴها ومختلفة ،وتتضﻤن اﻟﻤﺠاﻻت اﻟرئﻴسﻴة ﻟتﻨﻤﻴة اﻟﻤﺠتﻤﻊ واﻟتﻲ ﻳﻤﻜن ﻟلﻤﻨظﻤة ان
تسهم ﻓﻴها (خلﻖ ﻓرص عﻤﻞ من خالل توسﻴﻊ و تﻨوﻳﻊ اﻻﻧشطة اﻻﻗتصادﻳة واﻟتﻨﻤﻴة اﻟتﻜﻨوﻟوﺟﻴة،
اﻻستثﻤارات اﻻﺟتﻤاعﻴة ﻓﻲ خلﻖ اﻟﺪخﻞ واﻟثروة من خالل مبادرات اﻟتﻨﻤﻴة اﻻﻗتصادﻳة اﻟﻤحلﻴة،
ﻧشر برامﺞ تﻨﻤﻴة اﻟﻤهارات واﻟتعلﻴم ،اﻟحﻤاﻳة اﻟثقاﻓﻴة ،تقﺪﻳم اﻟخﺪمات اﻟصحﻴة ﻟلﻤﺠتﻤﻊ).
 مبادرات البنك المركزي في هذا المجال:
 مشروع آﻟﻖ بﻐﺪاد  -:ﻳهﺪف إﻟى إعادة تﺄهﻴﻞ ( )21ساﺣة ﻓﻲ بﻐﺪاد عن طرﻳﻖ تبرع  27مصرﻓاخاﺻا ومصرف ﺣﻜومﻲ واﺣﺪ.
 اطالق مبادرة ( )1ترﻳلﻴون دﻳﻨار ﻟتﻤوﻳﻞ اﻟﻤشارﻳﻊ اﻟﻤتوسطة واﻟصﻐﻴرة. ﺻﻨﺪوق دعم ﺻﻨﺪوق اﻟﺪراما اﻟعراﻗﻴة. -اﻟﻤساهﻤة ﻓﻲ اﻧشاء اﻻﻗراض اﻟﻤشترك.
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 اطالق مبادرة تﻤﻜﻴن :تستهﺪف دعم و تﻤوﻳﻞ مختلف اﻟﻨشاطات و اﻟﻤشارﻳﻊ اﻻﻧساﻧﻴة و اﻟبﻴئﻴة واﻟثقاﻓﻴة و اﻟﻤواهب اﻟشبابﻴة ﻟتﻐطﻴة اكبر عﺪد من اﻟﻤشارﻳﻊ و اﻻﻧشطة اﻟﻤﺠتﻤعﻴة و تحفﻴو اﻟعﻤﻞ
اﻟتطوعﻲ.
 اطالق مبادرة اﻟﻨشاطات اﻟﻤﺠتﻤعﻴة واإلﻧساﻧﻴة :تستهﺪف دعم وتﻤوﻳﻞ اﻟﻨشاطات و اﻟﻤشروعاتذات اﻟطابﻊ اﻟﻤﺠتﻤعﻲ و اإلﻧساﻧﻲ.
 اطالق برﻧامﺞ اﻟتﻤوﻳﻞ اﻻسالمﻲ اﻟﻤﺠ ّﻤﻊ. اطالق مبادرة رعاﻳة اﻟخرﻳﺠﻴن وتﺄهلﻴهم. مشروع توطﻴن اﻟرواتب من اﺟﻞ تعﺰﻳﺰ اﻟشﻤول اﻟﻤاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟعراق. 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 باعطاءمحاضرات ﻓﻲ اﻟﺠامعات اﻟعراﻗﻴة و بﺪون اﺟور.
 اﻟﻤشاركة ﻓﻲ اﻟﻤؤتﻤر واﻟﻤعرض اﻟعاﻟﻤﻲ ﺣول اﻟﻤصارف و اﻻستثﻤار واﻟخﺪمات اﻟﻤاﻟﻴة ﻓﻲاﻟعراق.
 اﻟﻤشاركة ﻓﻲ معرض بﻐﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ. اﻟﻤشاركة ﻓﻲ معرض بﻐﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟلﻜتاب. اﻟﻤشاركة ﻓﻲ معرض واسﻂ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟثاﻟث ﻟلطاﻗة واألعﻤار واألستثﻤار. تقﺪﻳم اﻟﺪعم ﻓﻲ ترمﻴم بﻨاﻳات شارع اﻟرشﻴﺪ واﻟﻤشاركة ﻓﻲ اﺣتفاﻟﻴة مئوﻳتﻪ. اهﺪاء اﺛاث مﻜتبﻲ متﻨوع واﺟهﺰة ﺣاسبات اﻟى دوئر اﻟﺪوﻟة مﻨذ عام  2015و ما زال اﻟعﻤﻞمستﻤر بذﻟك.
 ﺟﻤﻊ اﻟتبرعات ﻟشراء كسوة شتوﻳة وبطاﻧﻴات ﻟﻤخﻴﻤات اﻟﻨازﺣﻴن. تﻜرﻳم ذوي اﻟشهﺪاء من موظفﻲ هذا اﻟبﻨك. ﻗﻴام موظفﻲ ﻓرع اﻟبصرة باﻟتبرع مادﻳا ً ﻟﻤستشفى اﻟطفﻞ ﻟالمراض اﻟسرطاﻧﻴة. -تخصﻴص اﻟبﻨاﻳة اﻟﻤشﻴﺪة ﺣﺪﻳثا ً ﻓﻲ محاﻓظة اﻟبصرة ﻟرعاﻳة ذوي اﻻﺣتﻴاﺟات اﻟخاﺻة.
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ملحق رقم ()1
ملخص عن اسهامات البنك في المسؤولية االجتماعية
ت

المواضيع الجوهرية

إسهامات البنك المركزي العراقي

1

الحوكمة المؤسسية ( Corporate
)Governance

2

حقوق االنسان ()Human Rights

3

ممارسات العمل ()Labor Practices

4

البيئة ()The Environment

اصدار دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف العاملة كافة
باالستناد على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
توفير كافة االحتياجات االساسية للموظفين منها على سبيل
المثال ال الحصرررررررناللررررررما الصررررررح تقديم قروض
الدورات التدريبية المختصررة وف مختل المجاالت ورش
عمل خارج العراق توفير الزماالت الدراسررررررية للرا بين
بإكمال دراستهم)
 اصدار مسودة السلوك الوظيف واخالقيات العمل. جائزة الموظ المتميز. توفير فرص عمل للخريجين االوائل وحملة الشهاداتالعليا.
 التعاو مع المصارف ف تقديم العديد من المبادرات منهاعلى سبيل المثال ال الحصر نمبادرة النشاطات المجتمعية
واإلنسانية).
 توفير العناية الصحية من خالل وحدة اللما الصحف البنك.
 توفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين على مكائن اتالفالعملة.
 توفير صناديق االسعافات االولية ف اروقة البنك. نظام انذار واطفاء الحرائق. منع التدخين داخل اروقة البنك. إقامة دورات متخصصة من قبل مركز الدراساتالمصرفية داخل البنك.
 ف ما يتعلق بمجال تقليل التلوث والحفاظ على البيئة فقدقام هذا البنك بتوفير وسائل نقل جماعية للموظفين.
 التركيز على الترشيد ف استخدام الطاقة الكهربائية داخلمبان البنك باإلضافة الى توجيه الموظفين بالترشيد ف
استخدام الورق والمستلزمات المكتبية.
 العمل على تنفيذ خطة لتشغيل اجهزة الطابعة المتعددةاالستخدام نالشبكية) من اجل الترشيد ف استخدام الطاقة
الكهربائية فلالً عن تقليل االستهالك فيما يتعلق بشراء
الطابعات ذات االستخدام الفردي.
 توجيه الموظفين بإطفاء االنارة واجهزة الحواسيبوالطابعات عند انتهاء الدوام وقبل مغادرة المكتب.
 التخلص من االوراق النقدية المثرومة بطريقة الطمرالصح بالتنسيق مع امانة بغداد.
 -البدء بأنشاء مبنى جديد للبنك صديق للبيئة.
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ممارسات التشغيل العادلة
()Fair Operating Practices

6

قضايا المستهلك ()Consumer Issues

7

مشاركة وتنمية المجتمع
(Participation & Development
)Community

 يتضح ذلك في اسلوب البنك بالتعامل مع المصارفوالمؤسسات المالية غير المصرفية والتعاون الحاصل في
ما بينهم من اجل النهوض بالواقع االقتصادي والحضاري
للبلد و بما يتفق مع المعايير و الممارسات الدولية و تحقيقا ً
لمبدأ المنافسة التامة .وان من أبرز سبل التعاون الحاصل
هو مشروع آلق بغداد.
 مكافحة الفساد من خالل الدور المهم الذي مارسه فتأسيس مكتب مكافحة سل االموال وتمويل اإلرهاب.
الشررررررررو فر تررطرربرريررق مررعرريرررار مرركرررافررحرررة الررفسررررررررراد.ISO37001:2016
 دليل حماية المستهلك. ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور. توجيه المصارف ف اواخر سنة  2017بتطبيق شبكةحماية المستخدم ن)SWIFT
 تأسيس شركة ضما الودائع الت تهدف الى حماية صغارالمودعين وتعزيز االستقرار المصرف .
 مشرو آلق بغداد :إعادة تأهيل ن )21ساحة ف بغداد عنطريق تبر  27مصرفا خاصا ومصرف حكوم واحد.
 إطالق مبادرة ن )1تريليو دينار لتمويل المشاريعالمتوسطة والصغيرة.
 صندوق دعم صندوق الدراما العراقية. المساهمة ف انشاء صندوق اإلقراض المشترك. إطالق مبادرة تمكين - :تستهدف دعم وتمويل مختلالنشاطات والمشاريع االنسانية والبيئية والثقافية والمواهب
الشبابية لتغطية أكبر عدد من المشاريع واالنشطة
المجتمعية وتحفيز العمل التطوع .
 إطالق مبادرة النشاطات المجتمعية واإلنسانية مشرو توطين الرواتب من اجل تعزيز الشمول المالف العراق.
 مبادرة رعاية الخريجين وتأهليهم. إطالق برنامج التمويل اإلسالم المج ّمع. تنظيم حمالت التبر بالدم داخل اروقة البنك وبالتعاومع دوائر وزارة الصحة المختصة.
 دعم العملية التعليمية من خالل قيام موظف هذا البنك منحملة الشهادات العليا بإعطاء محاضرات ف الجامعات
العراقية وبدو اجور.
 المشاركة ف المؤتمر والمعرض العالم حولالمصارف واالستثمار والخدمات المالية ف العراق.
 المشاركة ف معرض بغداد الدول . المشاركة ف معرض بغداد الدول للكتاب. المشاركة ف معرض واسط الدول الثالث للطاقةواألعمار واالستثمار.

 تقديم الدعم ف ترميم بنايات شار الرشيد والمشاركة فاحتفالية مئويته.
 إهداء اثاث مكتب متنو وأجهزة حاسبات الى دوائرالدولية منذ عام  2015ومازال العمل مستمرا ً بذلك.
 جمع التبرعات لشراء كسوة شتوية وبطانيات لمخيماتالنازحين.
 تكريم ذوي الشهداء من موظف البنك المركزي العراق . قيام موظف فر البصرة بالتبر ماديا ً لمستشفى الطفللألمراض السرطانية مساهمة منهم ف رفع الحالة المعنوية
لدى األطفال المصابين.
 تخصيص البناية المشيدة حديثا ً ف محافظة البصرةلرعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

