سياسة االفصاح
والشفافية
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المقدمة
التزاما" من مصرف الخليج التجاري بالعمل على تطبيق الحوكمة المؤسساتية حيث تعتبر األساليب المستخدمة في عملية
اإلفصاح الكامل من ركائز اإلدارة الرشيدة ،ويتطلب ابالغ المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع المصرف
بالمعلومات الكافيةحول هيكلية المصرف وأهدافه وسياساته التي يمكن الحكم من خاللها على فعالية مجلس اإلدارة واإلدارة
العليا.
وقد تم اعداد السياسة استنادا إلى النصوص المستخدمة حاليا في المصرف بعد تعديلها وتطويرها ،واستنادا إلى قانون
المصارف العراقي رقم  94لسنة  ، 2004وإلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف المذكور ،وإلى أفضل الممارسات في
مجال سياسة اإلفصاح والشفافية ،والمطبقة في مصارف عربية وعالمية .
قد تتكرر بعض العبارات في أكثر من سياسة ،وهو أمر معتاد في اعداد السياسات ،حيث أن بعض القواعد أو القوانين أو
التعليمات يمكن أن تستخدم في أكثر من سياسة ،وبالتالي ينبغي ادراجها فيها بحيث تكون كل سياسة مستقلة بذاتها وتتوفر
فيها كافة القواعد المتعلقة بها.
ومن هنا تاتي هذه الوثيقة لتكون مرشدا للمعنيين بسياسة اإلفصاح والشفافية لتطبيق وتنفيذ ما ورد فيه انسجاما مع
الممارسات المصرفية السليمة ،مع تحديد الواجبات والمسؤوليات كي ال يتعرض المصرف الحتمال مواجهة خسائر مالية أو
معنوية.
ومن الممكن أال تغطي السياسة كافة الحاالت التي قد تظهر بين الحين واآلخر ،مما يستدعي من القائمين على عملية
اإلفصاح في المصرف متابعة التحديث واقتراح التعديالت واإلضافات.
وينبغي التأكيد على أن جميع محتويات السياسة واجبة التطبيق ،بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذه .
الغرض :
الغرض من هذا المستند هو تحديد السياسات العامة التي يتبعها مصرف بغداد في مجال اإلفصاح والشفافية.

نطاق العمل :
 تعتبر المبادئ الواردة في هذه السياسة ملزمة لمجلس االدارة واالدارة التنفيذية والموظفين والمفوضين بالتحدثنيابة عن المصرف.
 يتعين على مجلس إدارة البنك ،من خالل لجنة مجلس االدارة للحوكمة ،ضمان توافر نظم واجراءات مالئمةلاللتزام بمتطلبات االفصاح بطريقة تضمن التطبيق السليم لهذه السياسة.
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يتعين على البنك ،من خالل لجنة مجلس االدارة للحوكمة ولجنة مجلس االدارة للمخاطر ضمان القيام بقياس وتقييم
المخاطرالمرتبطة باالفصاح والتي قد ينتج عنها عوامل متعددة ومتغيرات بما في ذلك االفصاحات غير الدقيقة
أوغير الصحيحة أوغير القانونية ،ويجب القيام بذلك عند دراسة المخاطر المتعلقة بعمليات وأنشطة البنك.
تعين على مجلس االدارة ،من خالل لجنة مجلس االدارة للحوكمة ،القيام بمراجعة سياسة االفصاح والشفافية
العادة النظرفي وتقييم السياسة في ضوء المتغيرات والتطورات المحيطة .ويجب أن تقوم لجنة مجلس االدارة
للحوكمة بهذه المراجعة على أساس سنوي وأن تقوم برفع وتقديم التوصيات) ان وجدت ( إلى مجلس اإلدارة
ألغراض الموافقة واالعتماد .هذا ويجب على االدارة التنفيذية للبنك من خالل وحدة واالفصاح إعداد وتقديم تقارير
على أساس ربع سنوي إلى لجنة مجلس االدارة– للحوكمة بشأن مدى التقدم في أنشطة االفصاح داخل البنك مع
بيان كافة االفصاحات التي قام بها البنك.
على االدارة التنفيذية احاطة لجنة مجلس االدارة للحوكمة علم بأي تطورات وتغيرات في الممارسات الدولية بشأن
موضوع االفصاح والشفافية المطلوب من قبل المنظمات الدولية ،ويجوز القيام بذلك من خالل التوصية باجراء
تغييرات على سياسة االفصاح والشفافية .باالضافة إلى تقديم التوصيات حول طرق ومنهجيات وأساليب تعزيز
ممارسات البنك في مجالاالفصاح وفقا ألفضل الممارسات الدولية.

التعريفات
اإلفصاح

المعلومة الجوهرية

الشفافية

IFRS

الكشف عن معلومات جوهرية ،مالية وغير مالية ،تهم المستثمرين ،المساهمين وأصحاب العالقة
والمصالح ،والجهات الرقابية واإلشرافية.ويتم اإلفصاح إما بشكل دوري أي على فترات مالية
محددة ،أو بشكل فوري عندما تستجد ظروف أو أحداث تستدعي ذلك.
أي معلومة لدى المصرف تتعلق بنشاطه أو بمركزه المالي أو إداراته و ال تكون معرفتها
متاحة للجمهور والمتعاملين و لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على
المسار العام ألعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية له أو
في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة المصرف
على الوفاء بالتزاماته.
اإلفصاح والكشف عن معلومات موثوقة بتوقيت مناسب ،تمكن المهتمين من استخدامها
ألغراض متعددة من ضمنها التقييم الدقيق للوضع المالي للمصرف ،تشمل أداؤه ونشاطاته
التجارية والمخاطر التي قد تنتج عنها.
اختصار لعبارة  ، International Financial Reporting Standardsوهي مجموعة من
المعايير المحاسبية وتفسيراتها صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
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التنظيم والرقابة على عملية االفصاح
 .1تتولى وحدة االفصاح /في قسم التدقيق مسؤولية تسهيل عملية االفصاح داخل البنك ،حيث تعمل الوحدة بمثابة
نقطة تنسيق مركزية لكافة متطلبات االفصاح .هذا ويتعين على وظيفة الرقابة المختصة وحدة االلتزام الرقابي
ضمان مالءمة االفصاحات وفقا للمتطلبات الرقابية.
 .2تقوم وحدة االفصاح باستالم طلب االفصاح ،وتتأكد من الحصول على الموافقات الالزمة ،ثم تقوم بصياغة
االفصاح والحصول على موافقة الرئيس التنفيذي بتوقيعه على مسودة االفصاح النهائية عندما يتطلب األمر
الحصول على توقيعه ومن ثم تقوم بتقديم االفصاح األصلي الموقع الى إدارة االلتزام لتقديمها إلى الجهات
الرقابية بناء على نوع االفصاح .أما بالنسبة لالفصاحات التي تتطلب النشر ،تتولى إدارة االتصاالت للبنك ،بعد
مصادقة وموافقة وحدة االفصاح ،القيام باالفصاح عن المعلومات المطلوبة من خالل القنوات المالئمة عندما
تكون هناك حاجة لنشر االفصاحات.
 .3ان مسؤولية التأكد من االفصاح عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب تقع على عاتق االدارات
المختصة) مالكي االفصاح(.
 .4تعمل إدارة االلتزام بمثابة المشرف الرقابي المختص لضمان القيام بكافة االفصاحات واالتصاالت مع الجهات
الرقابية في هذا الشأن.
 .5في حال عدم التزام أي ادارة بشأن متطلبات االفصاح ،تقوم وحدة الحوكمة واالفصاح بتصعيد هذا األمر بشكل
مالئم بالتشاور مع إدارة االلتزام الرقابي في صورة تقرير إلى المدير المفوض .
. .6عند القيام بأي افصاحات عامة ،يتعين على البنك تقييم مدى جوهرية /أهمية المعلومات وفقا لالرشادات
الرقابية في هذاالشأن؛ كما هو مبين في تعريف المعلومة الجوهرية في قسم التعريفات من هذا المستند.يتم
تحديد ما اذا كانت المعلومات جوهرية /هامة أم ال من قبل الرئيس التنفيذي و /أو رئيس مدراء الشؤون
المالية للبنك على النحو الوارد في السياسة) في حال عدم وجود المدير المفوض ،فان المسؤولية تؤول إلى
نائب المدير المفوض المفوض مع مدراء الشؤون المالية) عند تقديم التوصيات من قبل وحدة االفصاح أو
االدارة المختصة) مالكة اإلفصاح ( بالبنك.
 .7يتعين على البنك من خالل إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس االدارة ومكتب الرئيس
التنفيذي االحتفاظ بسجل لالفصاحات حول مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والذي يشمل المعلومات الخاصة
بهما وفقا لمتطلبات هذه السياسة وأي لوائح أو قوانين أخرى .ويجب تحديث هذه المعلومات فورا بأي تغيرات
قد تطرأ عليها مثل حزمة المكافآت والرواتب والمزايا المالية وتضارب المصالح وغيرها،.
 .8يتولي رئيس مدراء الشؤون المالية مسؤولية االفصاح عن المعلومات المالية ويتم تقديمها إلى وحدة االفصاح
بعد الحصول على اخطار /مصادقة البنك المركزي العراقي من إدارة االلتزام الرقابي.
 .9يتم مراجعة كافة المعلومات المالية من قبل لجنة مجلس االدارة للتدقيق واعتمادها من مجلس االدارة قبل
تقديمها إلى البنك المركزي العراقي لالخطار/المصادقة هذا ويتعين على المدير المفوض اعتماد االفصاح عن
المعلومات غير المالية.
 .10بغض النظر عن البيانات المالية المجمعة ،فانه ال يجوز للمدققين الخارجيين للبنك التدقيق على المعلومات
المفصح عنهامن البنك إال بتكليف من قبل الجهات الرقابية .ومع ذلك ،يجوز لمراجعي الحسابات القيام
بالمراجعة للتحقق من عدم احتواء تلك االفصاحات على أي تناقضات وأنها متسقة مع البيانات المالية
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المجمعة التي يقومون بابداء الرأي عليها ،كما يجوز للبنك محاولة الحصول على رأي المدققين حول
االفصاحات على أساس أنها وثيقة أو مستند محدد يوضح نطاق مراجعة ورأي المدققين.
 .11يتعين على البنك تقديم المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك أو التقارير الربع سنوية للبنك أو في
المناقشات والمداوالت المقدمة من قبل االدارة التنفيذية على الموقع االلكتروني لمصرف الخليج التجاري في
نموذج محدث باللغتين العربية واالنجليزية.

الفصل األول :مبدأ اإلفصاح والشفافية.
يحرص مصرف الخليج التجاري على تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية بصورة كاملة ،ويعمل دائما على توفير معلومات
كافية ولها داللة ومعنى حول نشاطاته ،للمساهمين ،والجمهور ،والجهات الرقابية المختلفة الداخلية والخارجية .
وعليه ،فقد قام المصرف باعتماد السياسات التالية:
أوالا :اإلفصاح عن البيانات المالية وفقا ا للمعايير الدولية للتقارير المالية  IFRSوتعليمات البنك المركزي العراقي ،وقانون
المصار ف العراقي ،مع مواكبة التغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية لإلبالغ المالي ،وعلى نطاق الشفافية المطلوبة
من المؤسسات المالية ،وااللتزام الكامل بكافة التعديالت التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية  ، IFRSأو ما
يصدر من تعليمات او قوانين محلية.
ثانيا ا:توفير الشروط األساسية التي ينبغي توفرها في المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها كالتالي:
 التوقيت المناسب لإلفصاح ،حيث ال معنى وال قيمة لإلفصاحات المتأخرة ،وغالبا ما تتصفبالشكلية.
 العمومية في اإلفصاح بمعنى إتاحتها لكافة الجهات المعنية. الوضوح التام في محتواها وسهولة فهمها دون تفسيرات متضاربة.ثالثا::يتضمن مفهوم المصرف للشفافية استعداده إلشراك الجهات ذات العالقة متمثلة بالبنك المركزي وسوق العراق
لالوراق المالية ومسجل الشركات بالمعلومات والبيانات والقرارات والحقائق المتعلقة بالمصرف ،مع االستعداد التام
لمناقشة ذلك ،وتقبل المالحظات من تلك الجهات.
رابعا ا  :توضيح مسؤولياته حول دقة وسالمة وكفاية البيانات المالية والمعلومات التي يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي
للمصرف
خامسا":تقديم بيانات وإيضاحات ومعلومات مناسبة وكافية ولها قيمة حول نشاطاته لكل من البنك المركزي العراقي
والمساهمين والمودعين مع التركيز على المواضيع التي يهتم بها المساهمون عاد اة ،ويفصح المصرف عن جميع ذلك
بشكل دوري ومتاح للجميع.
سادسا":فتح قنوات وخطوط اتصال مع السلطات الرقابية ،والمساهمين ،والمودعين ،والجمهور ،وذلك من خالل عدة
قنوات اتصال من ضمنها شعبة المساهمين ،التقرير السنوي للمصرف ،التقارير الربعية ،تقرير المجلس حول تداول أسهم
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المصرف ،الملخص الدوري للمساهمين والمحللين ،باإلضافة إلى توفير المعلومات على الموقع االلكتروني للمصرف
باللغتين العربية واإلنجليزية.
سابعا ا:نشر دليل الحاكمية المؤسسية المحدث ،على الموقع االلكتروني للمصرف.
ثامنا":تضمين التقرير السنوي للمصرف المعلومات التالية:
إفصاح من اإلدارة التنفيذية للمصرف يسمى مناقشات وتحليالت اإلدارة
( Management Discussion and Analysis).
 معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن ما يلي:
أ -مؤهالت وخبرات العضو.
ب -حصته في رأسمال المصرف.
ا
ج -صفة عضو المجلس :اذا كان عضواا مستقال أو تنفيذيا أو غير تنفيذي.
د -لجان المجلس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها.
ه -تاريخ تعيينه في المجلس.
و -أي عضويات في مجالس ادارة شركات أو مصارف اخرى.
ز -المكافآت والرواتب التي حصل عليها من المصرف.
ح -القروض الممنوحة له من المصرف.
ط -مدى التزام كل عضو بحضور اجتماعات مجلس االدارة ولجانه خالل العام مع بيان عدد مرات حضوره
لهذه االجتماعات ،وأي عمليات اخرى بين المصرف والعضو أو شركات يمتلكها أو األطراف ذات الصلة به.
 المساهمون الرئيسيون في المصرف مثل المساهمين او الجهات ذات العالقة التي لها سيطرة على اكثر من
( )%5من رأس مال المصرف.
 تقرير الحوكمة حول مدى التزام المصرف ببنود دليل الحوكمة مع توضيح التطبيق وذكر أسباب عدم االلتزام
بأي بند لم يتم سياسة اإلفصاح والشفافية -مجلس اإلدارة – مصرف الخليج التجاري وتطبيقه.
 تقرير حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية يبين مسؤولية اإلدارة التنفيذية عن وضع تلك األنظمة
واإلفصاح عن أي مواطن ضعف فيها ذات قيمة جوهرية .كما يتم تضمين التقرير السنوي تقرير المدقق
الخارجي برأيه في تقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف.
 معلومات عن قسم التدقيق الداخلي تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
 معلومات عن قسم االمتثال تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
 نشر سياسات ميثاق السلوك المهني على الموقع اإللكتروني للبنك وتحديد مدى االلتزام بها ضمن تقرير
الحوكمة الصادر في التقرير السنوي.
 تقرير حول االبالغ عن المخالفات الموجهة ألي عضو مجلس ادارة واالجراءات /التحقيقات التي تم القيام بها
في هذا الشأن.
- ملخص الهيكل التنظيمي للمصرف.
 ملخص مهام ومسؤوليات لجان مجلس اإلدارة وصالحيات اللجان وعدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة واللجان
المتفرعة عنه خالل العام ومدى إلتزام األعضاء بحضور إجتماعاتها.
 ملخص عن سياسات المكافآت بما في ذلك تشكيل لجنة المكافآت ونطاق صالحيتها ،وأعلى راتب تم دفعه
لتنفيذي ضمن اإلدارةالتنفيذية للمصرف.
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اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمنح المكآفات المالية لفئات الموظفين ومبالغها لكل فئة وعدد موظفي كل فئة،
مع تحليل للعناصر الثابتة والمتغيرة وأشكال الدفع .ويتضمن تصنيف الموظفين رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه
ومساعديه والمدراءالتنفيذيين األساسيين الذين يخضع تعيينهم لموافقة الجهات الرقابية واإلشرافيةSenior
) ، Managementوالموظفين الذين يتولون مهام رقابة مالية ورقابة مخاطر ) Staff Financial and
(  ،Risk Controlوالموظفين المشاركين في انشطة تحفها المخاطر ) Material Risk Takers (.وينبغي
على البنك ان يفصح عن هذه التعريفات.و حزمة المكافآت المدفوعة لكل من االتي ،كل على حدة:
أ -حزمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ) كمجموعة(.
ب -خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من البنك ،يضاف إليهم والمدير المالي ورئيس
التدقيق الداخلي ورئيس المخاطر إن لم يكونوا من ضمنهم ) كمجموعة(.
شهادة مجلس اإلدارة بكفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية. وصف لهيكل دائرة ادارة المخاطر واستقالليتها وأنشطة الدائرة المختلفة.

الفصل الثاني :اإلفصاحات المطلوبة في التقارير الدورية والتقارير السنوية.
ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للمصرف ،وأية تقارير ينشرها المصرف ،وفقا لمتطلبات سوق العراق لألوراق المالية
على المعلومات التالية كحد أدنى ،على أن يبدي المدقق الخارجي للمصرف رأيه بصراحة ووضوح حول المعلومات
المنشورة في التقارير:
 .1التقيد بالمعايير المحاسبية المعتمدة.
 .2نشر البيانات المالية وفق النماذج التي يعدها البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص وتشمل :
الميزانية العمومية وبيان الدخل وجدول التدفقات النقدية ،وتقرير مجلس االدارة عن نتائج االعمال
للفترة المعدّة عنها القوائم المالية ،وتقرير تدقيق مراقب الحسابات ،باإلضافة إلى جدول التغيرات
في حقوق المساهمين.
 .3اإلفصاح عن أسهم الشركة األم أو الشركة القابضة وأسماء المصارف الشقيقة والمؤسسات
التابعة للمصرف ،واإلفصاح عن االتفاقات والعقود التي اجريت معهم لتبادل خدمات مالية أو
مصرفية.
 .4اإلفصاح عن أسماء كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم ،وكذلك أسماء رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة ونسبة ملكية كل منهم في رأس مال المصرف ،ومدة توليهم لعضوية مجلس اإلدارة،
والمهام الموكلة إلى كل منهم ،باإلضافة إلى اإلفصاح عن األسماءوالسيرة الذاتية ألفراد اإلدارة
العليا في المصرف ،وضرورة اإلفصاح عن أي تغيرات أو استقاالت أو إقاالت تمت خالل السنة.
 .5األسس العامة النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة و الختيار أعضاء اإلدارة العليا ومؤهالتهم
وخبراتهم المطلوبة.
 .6حقوق المساهمين.
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 .7االفصاح عن طبيعة و حجم معامالت البنك مع االطراف ذات العالقة ممن لهم تأثيرات أو سيطرة
على البنك بما في ذلك موظفي اإلدارة في المناصب الرئيسية لدى تلك األطراف.
 .8السياسات واإلجراءات التي يتبعها المصرف لتطبيق اصول اإلدارة الرشيدة.
 .9سياسة اإلفصاح والشفافية -مجلس اإلدارة .
- .10سياسة المصرف المتعلقة بدفع أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
 .11سياسة المصرف في ما يخص السلوك المهني وواجبات ومسؤوليات العاملين.
 .12هيكلية وواجبات ومسؤوليات اللجان المختلفة.
 .13القواعد واإلجراءات المتبعة بالصفقات والعقود التي يجريها المصرف مع الغير.
 .14إجراءات المصرف المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه.
 .15ضرورة اإلفصاح عن المتطلبات الواردة في المعايير المعتمدة للتقارير المالية ،وذلك بالنسبة
لألدوات المالية المحتفظ بها -للمتاجرة ،أو متوفرة للبيع،أومحتفظ بها لتاريخ االستحقاق،
واإلفصاح عن المخاطر التي تنتج عن هذه األدوات وإبراز أثرها على الوضع المالي للمصرف،
ويشمل هذا اإلفصاح األمور اآلتية:
أ -مخاطر االئتمان الكبيرة.
ب -قيمة التغير في القيمة المعادلة) السوقية (للمشتقات المالية المسجلة من خالل بيان الدخل
والناتجة عن الجهة المصدرة لألدوات المالية أو للجهة المقترضة ،والتغير المتراكم منذ
نشوء مخاطر االئتمان وحتى تاريخ اعداد التقرير.يتم في هذه الحالة اإلفصاح عن المبلغ
المعاد تصنيفه من وإلى كل فئة ،وشرح اسباب إعادة هذا التصنيف عند القيام بإعادة تصنيف
أصل مالي) أسهم ،سندات وغيرها (مسجل بالكلفة المطفأة إلى القيمة المعادلة
ت -اإلفصاح عن المخصصات المكونة لألدوات المالية حسب نوع كل أداة ،واإلفصاح عن التغير
الذي طرأ على هذه المخصصات -منذ المدة السابقة .عند بيع اصول مالية عن طريق
الريبو)اعادة البيع أو اعادة الشراء( ،يتم في هذه الحالة اإلفصاح عن األمور اآلتية: -
أ -ماهية هذه األصول وطبيعتها.
ب -ب -المخاطر التي يبقى المصرف معرضا لها أو المنافع التي يبقى مستفيداا منها .يجب اإلفصاح عن قيمة هذه
األصول وشروط وتفاصيل عقد الرهن المتعلق به عند رهن اصول مالية كضمانات اللتزامات -متوجبة أو محتملة.
ت -عند تسجيل التزام مالي بالقيمة العادلة أو السوقية من خالل بيان الدخل ،ينبغي اإلفصاح عن األمور اآلتية: -
أ -التغير الحاصل على هذا االلتزام خالل الفترة ومبلغ التغير التراكمي للقيمة العادلة لهذا االلتزام المالي.
ب -الفرق بين القيمة المسجلة لاللتزام المالي والمبلغ المتوجب تسديده من المصرف للجهة المستفيدة من هذا االلتزام عند
استحقاقه .اإلفصاح عن القيمة العادلة للضمانات المالية وغير المالية التي يتسلمها المصرف وعن الشروط التي تحكم
استعماله لهذه -الضمانة.واإلفصاح عن أي مبالغ يقترضها المصرف ويتخلف عن سدادها وكذلك اإلفصاح عن الفوائد
المتراكمة المترتبة على هذه المبالغ -والمستجدات المتعلقة بها في حال حصول تفاوض مع الجهات المقترضة في شأن
احكام تسديدها.
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الفصل الثالث :اإلفصاح عن استحقاقات األصول

والخصوم.

يجب أن يتضمن التقرير الفصلي والسنوي جدوالا يبين كيفية توزيع العناصر الرئيسة لألصول والخصوم حسب تبويب
عناصرالميزانية المعدة للنشر ،وفقا للمدد المذكورة أدناه وإظهار الفجوات في كل مدة ومدى تعرض المصرف للمخاطر
المصاحبة لفجوات االستحقاق وكيفية ادارته لألصول والخصوم:
أ -المجموع لكل عنصر من عناصر الميزانية المعدة للنشر والمجموع العام لهذه العناصر.
ب -استحقاق دون الشهر.
ت -استحقاق بين شهر وثالثة أشهر.
ث- -استحقاق بين شهر وستة أشهر.
ج -استحقاق بين ستة أشهر وسنة.
ح -استحقاق بين سنة وخمس سنوات.
خ- -استحقاق فوق الخمس سنوات.
د -عناصر ليست لها استحقاقات محددة.

الفصل الرابع :اإلفصاح عن األعباء واإليرادات.
يجب أن يتضمن التقرير عرضا لبيان الدخل على أن يتضمن هذا العرض اإلفصاح عن العناصر اآلتية:
 مجموع إيرادات الفوائد.
 مجموع أعباء الفوائد.
 ايرادات العموالت.
 أعباء العموالت.
 خسائر أو أرباح األدوات المالية ذات العوائد المتقلبة والمسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
 خسائر أو أرباح األدوات المالية المتوفرة للبيع ذات الفوائد التعاقدية والمسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل.
 خسائر أو أرباح األدوات المالية المتوافرة للبيع ذات العوائد أو اإليرادات المتقلبة.
 خسائر أو أرباح األدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المتوافرة للبيع.
 خسائر أو أرباح األدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المحتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق.
 خسائر أو أرباح اإللتزامات المالية المسجلة بالكلفة المطفأة.
 التدني في قيمة االصول.
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الفصل الخامس :اإلفصاح عن سياسة مخاطر االئتمان.
يجب اإلفصاح عن السياسة المتبعة لتجنب هذه المخاطر كالضمانات المقدمة مقابل هذه المخاطر وكيفية تقييمها ووصف
األصول المحتفظ بها كضمانات مقابل مخاطر االئتمان واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمخاطر االئتمان غير المستحقة
وتلك التي استحقت ولم تدفع بعد ،وبالشكل اآلتي
أ -تحليل لعمر األصل المالي المستحق وغير المدفوع.
ب -وصف للضمانات المستلمة مقابل هذا النوع من األصول وكيفية تقييم قيمتها العادلة.
ج -تحليل األصل المالي الذي تنخفض قيمته بشكل دائم مع شرح األسباب التي اعتمدها المصرف للوصول إلى
هذا االستنتاج.
د -اإلفصاح عن سياسة المخاطر االئتمانية والخطط التي يتبعها المصرف في تنفيذ هذه السياسة ،باإلضافة
إلى اإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي يطبقها لالعتراف بهذه المخاطر وكيفية اعتبار المخاطر االئتمانية
غير المنتجة للفوائد وسياسته في احتساب المخصصات مقابلها وكيفية تسجيل الفوائد المتراكمة عليها ،على
أن يشمل هذا اإلفصاح وكحد أدنى المعلومات اآلتية:
 فئات الديون المتعثرة) غيرالمنتجة للفوائد (وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي.
 التغيرات الحاصلة على المخصصات المكونة مقابل الديون غير المنتجة للفائدة ويشمل ذلك أرصدة
هذه المخصصات في أول المدة مضافا إليها أية مخصصات كونت خالل المدة ومطروحا منها
المخصصات المستردة ،باإلضافة إلى المخصصات التي تم إطفاؤها خالل المدة.
 التغيرات في أرصدة الفوائد المستحقة وغير المقبوضة مقابل الديون غير المنتجة للفوائد ويشمل
ذلك رصيد الفوائد المستحقة وغير المقبوضة في اول المدة مضافا إليها الفوائد التي سجلت على
تلك الديون خالل الفترة مطروحا منها الفوائد المستحقة وغير المقبوضة التي جرى اطفاؤها
باإلضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المقبوضة التي رحلت إلى حساب اإليرادات في بيان الدخل
نتيجة اعادة تصنيف هذه الديون وتحويلها من فئة الديون غير المستحقة إلى فئة الديون العادية.
 توزيع مخاطر االئتمان حسب المحافظات.
 توزيع مخاطر االئتمان حسب النشاطات االقتصادية.
 توزيع مخاطر االئتمان حسب مدة االستحقاق.
 توزيع مخاطر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية.
 توزيع مخاطر االئتمان حسب نوع االئتمان.
 عدد حسابات التسهيالت االئتمانية ومجموعها والتي تفوق نسبة ( )%15خمسة عشر من المئة
من األموال الخاصة للمصرف.
 عدد حسابات التسهيالت االئتمانية ومجموعها والتي تفوق نسبة ( )%10عشرة من المائة من
األموال الخاصة للمصرف مقارنة بأربعة أضعاف رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة.
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الفصل السادس :اإلفصاحات الخاصة بالتعامل مع الجهات ذات العالقة بالمصرف
.
ضرورة اإلفصاح عن التعامل مع الجهات ذات العالقة مع المصرف كالشركة األم والمصارف الشقيقة ،والشركات التابعة،
وتلك الجهات التي ترتبط بكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة أو أية جهة اخرى يحددها البنك المركزي العراقي كجهة
ذات العالقة على أن يتضمن هذا اإلفصاح:
 .1المبالغ الممنوحة لهم وشروطها وآجالها.
 .2الضمانات المتسلمة لقاء هذه المبالغ وقيمتها.
 .3درجة تصنيفها.

الفصل السابع:التركزات في االصول والخصوم وعناصر خارج

الميزانية.

توزيع األصول والخصوم وفقا للعمالت الرئيسة المعنونة بها وحسب العمالت الرئيسة التالية بالدينارالعراقي الدوالراألمريكي -اليورو أما باقي العمالت فتندرج في خانة العمالت األجنبية – .
 .1مجموع اإليداعات والتوظيفات بما في ذلك عناصر خارج الميزانية مع المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة.
 .2مجموع اإليداعات والتوظيفات لدى المراسلين.
 .3مبالغ االستثمارات المالية ونسبتها إلى األموال الخاصة.
 .4حجم المبالغ في الموجودات الثابتة ونسبتها إلى األموال الخاصة.
 .5توزيع الودائع حسب أنواعها.
 .6توزيع الودائع حسب التوزيع القطاعي.
 .7توزيع الودائع حسب األجل.
 .8توزيع الودائع حسب المحافظات.
 .9عدد حسابات ومبالغ وشهادات االيداع التي تفوق ( )1000000مليون دينار أو ما يعادله للحساب الواحد،
ونسبة هذا العدد إلى المجموع العام لعدد الحسابات وكذلك نسبة مجموع هذه الودائع وشهادات اإليداع إلى
المجموع العام للودائع وشهادات اإليداع.

الفصل الثامن  :افصاحات اخرى.
1 .1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وكيفية احتساب القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية ،باإلضافة إلى
اإلفصاح عن حاالت التحوطات المالية التي يعتمدها المصرف لمواجهة المخاطر.
 .2اإلفصاح عن الطريقة التي يعتمدها المصرف لتحديد اإليرادات واألعباء )المصروفات(.
 .3اإلفصاح عن كيفية احتساب القيمة العادلة لكل فئة من الفئات ) األصول والخصوم ( المالية ومقارنتها بقيمتها
المسجلة ،أمااالستثمارات في أسهم شركات غير متداولة أسهمها في أسواق مالية نشطة ،فيجب اإلشارة إلى عدم
امكانية اإلفصاح عنها نظراا لعدم قدرة قياسها بشكل موثوق ،إال أنه يجب وصف هذه االستثمارات ونوعها
وقيمتها المسجلة ووصف أية معلومات تتعلق بها.
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 .4اإلفصاح عن كل نوع من انواع التحوط ويشمل ذلك طبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وتفاصيل األدوات المالية
المحددة التي تعد أدوات كتحوط والتصريح عن قيمتها العادلة بتاريخ التقرير.
 .5وصف لكل نوع من أنواع التحوط كتحوط التدفقات النقدية وتحوط االستثمارات في مؤسسات تابعة في الخارج
........إلخ
 .6اإلفصاح عن المخاطر الكمية والنوعية الناتجة عن األدوات المالية التي يتعرض لها المصرف حسب أرصدتها
الموقوفة بتاريخ اعداد التقرير وهذا يشمل:
أ -اإلفصاح عن مبالغ الخسائر واألعباء المتوقعة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجم التركيز
في كل نوع من هذه المخاطر.
ب -افصاحات عن كل نوع من أنواع المخاطر لألدوات المالية وكيفية نشوئها والسياسات واإلجراءات التي
يتبعها المصرف لقياس وإدارة هذه المخاطر مع اإلشارة إلى التغيرات التي طرأت عليها في المدة
السابقة.
 .7اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة مخاطر السيولة والخطط واالستراتيجيات التي يعتمدها
المصرف في تنفيذهذه السياسات وتلك اإلجراءات مع عرض استحقاقات السيولة وااللتزامات المتوجبة على
المصرف بتاريخ التقرير.
 .8اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات التي يعتمدها المصرف في إدارة مخاطر السوق ،والخسائر التي يمكن أن
يتعرض لها جراء هذه المخاطر .وهذا يتطلب عرض جداول تبين حساسية المصرف لكل نوع من أنواع مخاطر
السوق) مخاطر النقد األجنبي ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسهم( ،وأثرها على نتائج المصرف المالية وعلى
أمواله الخاصة ،هذا األمر يتطلب أيضاااإلفصاح عن األساليب واالفتراضات التي اعتمدها المصرف لتحليل
الحساسية تجاه مخاطر السوق ،وعرض النتائج المحققة ومقارنة مع هذه المخاطر فيما بين المدتين السابقة
والالحقة.
 .9اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات واإلستراتيجيات إلدارة المخاطر التشغيلية بتاريخ التقرير ،وشرح الخطط
واإلجراءات التي يعتمدها المصرف للتخفيف من هذه المخاطر ،وتحديد األعباء أو المخصصات لقاء المخاطر
التشغيلية.
 .10اإلفصاح عن األموال الخاصة المساندة ونسبة كفاية األموال استناداا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي
العراقي تنفيذاا ألحكام المادة ( )16من قانون المصارف رقم ( )94لسنة  ، 2004كما يجب اإلفصاح عن نسبتي
العائد على متوسط األموال الخاصة للمدة المصرح عنها والعائد على متوسط األموال الخاصة بالمدة السابقة.
 .11اإلفصاح عن أية أحداث الحقة لتاريخ اعداد التقرير ،ولحين تقديمه وأثر هذه األحداث على نتائج المصرف،
وأمواله الخاصة بمافيها النزاعات الحاصلة بين المساهمين وبين المصرف وكيفية حلها.
 .12المعلومات الواجب اإلفصاح عنها:
 .1الدخول في مشروع مشترك أو صفة استحواذ ولها انعكاس مؤثر على المصرف.
 .2أبرام أو إنهاء عقد مؤثر
 . .3بيع أو شراء أصل مؤثر.
 .4ادراج أسهم المصرف في سوق أوراق مالية آخرى أو في سوق أجنبي.
 .5وجود منتج جديد من شأنه أن يؤدي الى تحسن ملحوظ في االيرادات .
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 .6أي تغ ّير مؤثر في بيئة أو نشاط المصرف التي قد تؤدي إلى تحسن أو انخفاض ملحوظ في االيرادات .
 .7أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات هامة يتم اتخاذها  /تعديلها من قبل جهات حكومية محليا
أو خارجيا أو من قبل منظمات عالمية وغيرها.
 .8أي تغيرات في السياسات المحاسبية المطبقة مع ابداء أسباب التغيرات ومدى تأثيرها على البيانات
المالية.
 .9أي تغ ّير في تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء االدارة العليا والتنفيذية أو المدققين الخارجيين.
 .10أي تغ ّير في منصب رئيس مدراء المخاطر وأسباب هذا التغير.
 .11التغييرات الهامة التي تطرأ على االلتزامات الناشئة على المصرف سواء كانت التزامات قصيرة أو
طويلة األجل  ،مثل الحصول على تمويل هام أو أي شكل من أشكال التسهيالت االئتمانية مؤثر أو قيام
المصرف باصدار أدوات دين مع توضيح تفاصيل االصدار واالستخدام المزمع للمتحصالت.
 .12أي تغ ّير مؤثر في رأس المال.
 .13التعثر في سداد الدين أو االلتزامات أو الفوائد من قبل مصرف الخليج التجاري.
 .14أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام ألنشطة وأعمال المصرف أو مركزه المالي أو كيانه
القانوني ،وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر.
 .15أي قضايا أو أوامر قانونية تتعلق بأي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو أي عضو في االدارة
التنفيذية يكون لها انعكاس مؤثر في المصرف.
 .16وجود نزاع أو خالف قد يؤثر على المسار العام ألنشطة وأعمال المصرف مع أي طرف مثل :العمالء
والموردين ومقاولي الباطن والعمال والموظفين.
 .17أي نتائج تقييم ألصل من األصول المملوكة من قبل المصرف التي قد يكون لها تأثير على نتائج األعمال.
 .18أي صفقه بين المصرف والبنك األم أو البنوك الزميلة والتابعة أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من
الطرفين في أي مشروع أوأصل أو يقدم تمويالا له وله إنعكاس مؤثر.
 .19أي تصنيفات ائتمانية للمصرف وأي تغ ّيرات تطرأ عليها.
 .20أي تغ ّيرات أو تعديالت في النظام األساسي للبنك.
 .21اإلعالن عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للمصرف أو أي من بنوكه التابعة أو الزميلة وله
انعكاس مؤثر.
 .22العمليات ذات الطبيعة الغير متكررة التي قد تحصل أو يقوم بها المصرف ولها تأثير على أرباح
المصرف ومركزه المالي.
 .23توافر معلومات جوهرية تتعلق بالبنوك الزميلة والتابعة و لها انعكاس مؤثر مركزه المالي.
 .24توقف المصرف عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية مع ابداء أسباب ذلك سواء كان بسبب
كارثة مثل الحريق أوالتوقف الطوعي لألنشطة ألي سبب آخر.
 .25موافقة البنك المركزي العراقي على شراء او بيع اسهم الخزينة فور صدورها.
 .26االفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الهيئة العامة على ان يتضمن اإلفصاح ملخص بنود جدول
االعمال.
 .27االفصاح عن الغرامات المالية وغير المالية المفروضة على المصرف خالل السنة المالية ،من خالل
بيان يقوم بتالوته رئيس مجلس إدارة البنك في اجتماع الهيئة العامة وفقا لتعليمات البنك المركزي
العراقي بهذا الخصوص .
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 .28االفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة في الحاالت التالية وعلى ان يتضمن ملخص بنود
جدول االعمال.
 زيادة أو تخفيض رأس المال. االستحواذ على شركة مدرجة ،أو االستحواذ العكسي على شركة غير مدرجة اإلعالن عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية. االندماج أو التحول أو االنقسام أو التصفية. تعديل عقد المصرف. تغيير مراقب الحسابات. اإلعالن عن األرباح أو توزيعها. اتخاذ إجراءات قضائية تؤثر على الوضع المالي للمصرفتصرف مؤثر.
 أي صفقة أو عقد أوّ
.29االفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة او مجلس االدارة واالفصاح في حال تأجيل االجتماع و االسباب التي دعت الى
هذا.لتأجيل.
 .30االفصاح عن البيانات المالية )المرحلية والسنوية(.
.31االفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالسندات والصكوك المدرجة في البورصة وفقا لما يلي:
_ االلتزامات المستمرة:
يقوم المصرف باإلفصاح عن أي معلومات جوهرية على نشاط السوق أو سعر السندات أو الصكوك المدرجة أو أن تؤثر.
بشكل سلبي وجوهري على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتهم .

االخطارات ::
يقوم المصرف باإلفصاح عن المعلومات التالية:
 أي إشعار أو تعميم فيما يتعلق بعدم دفع أي توزيعات دورية عن السندات أو الصكوك .
 أي إصدار جديد مقترح ألسهم أو سندات أو صكوك ،وأي كفالة أو ضمان
 أي تغيير مقترح في هيكل رأس المال .
. أي عملية شراء أو استهالك أو إلغاء ألسهمه أو سنداته أو صكوكه ،فور ا بعد عملية الشراء أو االستهالك
أو اإللغاء ويتضمن اإلفصاح المبلغ المستحق السداد بعد هذه العمليات .
 أي حالة حل بموجب نشرة االكتتاب أو مستند العهدة
 . أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من أسهمه المدرجة أو بالسندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى
هذه األسهم .
 أي تغيير في التصنيف االئتماني للسندات أو الصكوك .
 أي تغيير في الممثل بالنسبة لحملة السندات أو الصكوك .
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أي تغيير جوهري مقترح في عقد المصرف أو أي تطور آخر من شأنه أن يؤثر على الحقوق المرتبطة
بالسندات أوالصكوك المدرجة وأي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من األسهم التي يتم تحويل هذه
السندات أو الصكوك إليها .
أي تغيير جوهري في نشاط المصرف.
أي إخطارات أخرى تطلبها الجهات الرقابية .
يجب نشر البيانات المالية والتقرير السنوي للبنك وأي معلومات أو تقارير هامة والتي يتعين عرضها على
المساهين خالل اجتماع الهيئة العامة على الموقع االلكتروني للمصرف مع جدول االعمال قبل اسبوعين من
تاريخ انعقاد االجتماع على األقل حتى يتسنى للسادة المساهمين مراجعتها قبل انعقاد الهيئة العامة.
يجب اخطار سوق العراق لألوراق المالية والبنك المركزي العراقي وأي هيئات رقابية أخرى ووزارة
التجارة بجدول أعمال الهيئة العامة قبل نشر أول اعالن عن المصرف في الصحف.
يجب نشر جدول أعمال الهيئة العامة في اثنين من الصحف المحلية  ،أول مرة يجب أن تكون قبل أسبوع
على األقل من المرة الثانية ،على أن تكون المرة الثانية قبل أسبوع على األقل من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
انعقاد الهيئة العامة وفي نفس اليوم ،يجب اخطار سوق العراق لألوراق فورا بالقرارات الهامة التي تم
اتخاذهاخالل االجتماع ،والتي قد يكون لها تأثير على البيانات المالية للمصرف.

التعامل مع االشاعات واألخبار
في حالة انتشار تكهنات ،أو أخبار ،أو معلومات متداولة بشأن المصرف عن طريق أي من وسائل اإلعالم أو التواصل
المختلفة ،أوشائعات ،أو معلومات متداولة في أوساط المتداولين ،والتي من المرجح أن يكون لها تأثير على سعر األوراق
المالية للمصرف او سمعته أوله صلة بالقرارات االستثمارية للمتداولين ،فإنه يجب أن يتم التعقيب عليها بإيضاحها أو
تأكيدها أو نفيها فور ا دون إبطاء من قبل ادارة المصرف ،وذلك بغض النظر عما إذا كانت صحيحة من عدمه.

توزيعات األرباح النقدية واالسهم المجانية
يتم اخطار سوق العراق لألوراق المالية بتاريخ توزيعات األرباح قبل االعالن عنها في الصحف. -
 يتم االعالن عن تاريخ توزيعات األرباح في اثنين من الصحف المحلية قبل أو في تاريخ بدء التوزيع بعد
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