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 فصاح والشفافية سياسة اإل

 

 اوال : المقدمة  

عملية   من خالل  الشركة  تهدف  الشركات  حوكمة  في  المبادىء  اهم  من  والشفافية  األفصاح  الية  ان 

األفصاح الى التأكد من ان مساهميها وغيرهم من اصحاب المصالح على فهم ودراية بطبيعة عمليات 

   .المستقبلي وغيرها من التطورات والمعلومات الجوهرية الناتجة عن عملياتها اليوميةالشركة والتوجه  

على   تأثيره  ومدى  أهلية  مؤسسة  أي  نشاط  حجم  لمعرفة  مهماً  مرتكزاً  األساسية  المعلومات  تمثل 

هذه السياسة  وتأتي    المستفيدين وإسهامها بهذا النشاط في الدفع قدماً بالتنمية االجتماعية في نطاق نشاطها

لتحديد العناصر والمعلومات الجوهرية واألساسية التي يلتزم بها مصرف األقليم التجاري  باإلفصاح  

 .عنها بانتظام الطالع البنك المركزي العراقي ، المودعين ، المستثمرين  وعامة الجمهور

 

 ثانيا : الغرض 

ي األلتزام باأللتزام والقوانين والتعليمات  الهدف من سياسة اإلفصاح والشفافية هو تعزيز قدرة الشركة ف

هيئة سوق المال في العراق واجهات الرقابية األخرى تهدف    –الصادرة من البنك المركزي العراقي  

ليات ألطراف الرئيسية في عملية األفصاح والمسؤولين  وسياسة األفصاح الى تحديد األدوار والمسؤ 

 . ة الحوكمة واأللتزام بالتعليمات الصادرة من جهات مختلفةدارعن تقديم البيانات الواجب تقديمها إل

قليم بتقديم المعلومات األساسية والتأكد أن مصرف الغرض من سياسة األفصاح هو قيام مصرف اإل 

باإلاإل يلتزم  التجاري  ذلك قليم  بما في  المناسب،  الوقت  بدقة وفي  فصاح عن جميع األمورالجوهرية 

 . المالي للمصرف واألداء والحوكمة وتوقيت االفصاح عنهاالوضع اإلداري والتنظيمي و

 

 فصاح عن المعلومات الجوهرية  ثالثا : اإل

ف المعلومات الجوهرية ومستوى أدائها    معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة المصرف  ايهعلى أنها "  تُعَرَّ

قليم التجاري والمعلومات التي يتوقع أن تؤدي إلى رسم تصور محدد وجوهري عن أوضاع مصرف اإل

لذلك يجب نشر كافة المعلومات الجوهرية المماثلة على نطاق واسع وفي حينها وبما يتوافق مع األنظمة  

 والقوانين. 
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 فصاح عن المعلومات المالية اإل -1

كشف    -الميزانية العمومية    -دارة على الكشوفات المالية ) كشف الدخل  يجب ان يوافق رئيس مجلس اإل

كية ( المعتمدة من قبل مدقق خارجي مستقل يوضح الكشف المالي مقارنة بين نتائج األعمال  حقوق المل

ورقة مرفقة بخصوص كل فقرة من    في  للسنة الحالية ومقارنتها مع السنة السابقة يتم وضع تفاصيل

للمصرف ، األراضي ، تفاصيل بخصوص اكبر عشرة مقترضين ، تفاصيل بخصوص اكبر  يانات الب

، استثمارات    مودعين  تفاصيل   ، الميزانية  اعداد  تاريخ  عند  معهم  واألرصدة  المصرف  مراسلي 

المصرف ) السندات ( في داخل وخارج العراق .يوضح في الميزانية العمومية اعضاء مجلس األدارة  

 واسماء حاملي اسهم المصرف وعدد اسهمهم .

  

 المالية   لألوراق فصاح الى سوق العراقاإل-2

وراق المالية وبشكل دوري الكشوفات المالية ) كشف الدخل لأليلتزم المصرف في تزويد سوق العراق  

الميزانية العمومية ( المعتمدة من قبل مراجع خارجي ليكون متاحا للمستثمرين المحتملين عند اتخاذهم  -

   .قرارات استثمارية

 

 للمصرف   األلكتروني فصاح عبر الموقعاإل -3

كشف الدخل ( للمصرف لعدة عدة   -قليم بنشرالكشوفات المالية ) الميزانية العمومية  إليقوم مصرف ا 

طالع اتاحة األطراف الخارجية المتمثلة بالمودعين ، المستثمرين ، عامة الناس لإل  سنوات متتالية بهدف

ينشر    عليها واألستفادة منها عند اتخاذ قراراتهم بخصوص األيداع او األستثمار في اسهم المصرف

رئيس المجلس ، المدير   –المصرف في الموقع األلكتروني معلومات مهمة حول اعضاء مجلس األدارة  

اسماء وعناوين الفروع وارقام األتصال والبريد االلكتروني لكل فرع ، الخدمات المقدمة    –المفوض  

القروض التي توفرها  من قبل المصرف المتمثلة بقبول انواع من الودائع ، بطاقات بالستيكية ، انواع  

 .المصرف ، التحويل الخارجي

 

 فصاح عن الجوانب غير المالية اإل -4

اإل مصرف  الحوكيقوم  سياسات  في   المتمثلة  مالية  غير  اخرى  بنشرمعلومات  التجاري  ة  مقليم 

المتعلقة بها ومنها وكذلك رؤية المصرف ،رسالة المصرف ،  اهداف المصرف   ثائق والو  راءاتهاواج

لجنة التدقيق ( يتم وضع العديد من السياسات مثل سياسة    –، لجان مجلس األدارة ) لجنة الحوكمة  

سياسة المكافأة   ،جتماعية فصاح ، سياسة التوظيف ، سياسة العناصر البيئة واإلستدامة ، سياسة اإلاإل

  .افزوالحو


