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 استراتيجية االستدامة  -1

 

 

 

 

 نظرة عامة على اداء جانب االستدامة -2

موضننوا االسننتدامة فنني الم سسنناا   أصننب بسبب التطور الكبير الذي شهدته بيئة االعمال في السنناواا االريننر       

م شراا االداء الننذي لنند يقنند يقتصننر عبنن  الجااننب   أحد  تجارية او اسالمية(  )سواء كااا  المالية وراصة المصارف

متمثبننة بالمحاف ننة عبنن  البيئننة وتحقينن  الرفاحيننة المالي فقط بننل تقننداى النن  مننده مسنناحمتها فنني تحقينن  االسننتدامة ال

ولهننذا ياب نني عبنن  المصننارف تحسننيت االفصننا  وتحقينن    .االجتماعية وتطوير االقتصاد بجااب تفقيل دور الحوكمننة

الشفافية وتقزيز ثقة المستثمريت التي تقد مت القوامل الرئيسية الستمراريتها واجاحهننا وتننهتي حننذى الثقننة لبمسننتثمريت 

بالمقبوماا الكامبة عت استثمارتهد ومستقببها ومقرفة كافة ال ننروف المحيطننة بهننذى االسننتثماراا  رالل تزويدحدمت  

بالمقننايير  االلتننزاداي عت طري  االفصا  الجوحري عت المقبومنناا الماليننة وايننر الماليننة وتحقينن  الشننفافية ومننده 

الشننفافية  إطننارتبانني مفهننود االسننتدامة لبقمننل فنني ت التي بمرتبف االاشطة ومت ضماها االلتزادوالقواايت ذاا القالقة  

 المجتمع.وحماية حقوق  

فات ابقاد االستدامة الثالثة ليسا مستقبة عت بقضها بل ااها مكمبة لبقضها االرر لتحقينن    مصرفية،ومت وجهة ا ر  

التاافسننية بمننا ال ينن ثر عبنن  استمرار الم سسة المالية وتق يد قيمتها وزينناد  قنندرتها حدف االستدامة الشامبة وضمات 

 والمرطط التالي يوض  الية الترابط بيت االبقاد الثالثة الستدامة الم سسة المالية. المرتبفة،الموارد الطبيقية والبيئية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ابعاد االستدامة التي تحقق االستدامة الشاملة 1شكل )  

البقد 
االقتصادي

البقد االجتماعي 

البقد 
البيئي 
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 االقتصادي:البعد  2-1 

والم سساا المالية لقد ح ي مفهود التامية االقتصادية المستدامة باحتماد متزايد رالل الساواا االرير  مت الشركاا  

ا را لبتاثير االقتصادي الكبير في البيئة والمجتمع واتيجننة لبامننو االقتصننادي المتزاينند وراصننة فنني قطنناا الصننااعة 

حاالننق قبنن  شننديد مننت الانناث بسننبب تبننو  الهننواء   أصننب عب  البيئة    واالابقاثاا الااتجة عاه ولما له مت تاثير سببي

الحنند مننت تنناثير الامننو االقتصننادي  توجننب عبنن  حننذى الموسسننااوالماء اضافة ال  استازاف الموارد الطبيقيننة لننذلق 

لبقنند والجدول التالي يبيت ا ر  عامة عب  اداء المصرف ضننمت ا  .والحفا  عب  البيئة وحماية حقوق االجيال القادمة

 االقتصادي

( نظرة عامة عىل آداء ١الجدول رقم )
 الجانب االقتصادي  

   

     

 2020 2019 2018 الوصف / السنة 

 11,492,375,957 8,390,814,309 730,843,785 اإليرادات التشغيلية للمرصف 

ي 
 
ي الرب  ح المرصف

 
 5,404,539,677 3,199,483,119 (1,124,904,346) صاف

 الجانب االقتصادي المتعلق باالستدامة اداء 

ي معايير االنشطة  ي تلت 
المنتجات الت 

 التجارية المستدامة 
 .......  .......  ........ 

 

 :بيئيالالبعد  2-2

عاها والهدف ماها حو تحسننيت  االفصا عب  البيئة وكيفية قياسها و ااشطة المصرفيرتبط بالمقبوماا المتقبقة بتاثير 

التي يمكت عدحا كننادا   المصرففي االستدامة البيئية عب  المده البقيد عت طري  اا مة االدار  في   الم سسي  االداء

حننو كيفيننة  الم سساا المالية بصننور  عامننةلذلق يمكت ات اقد التحدي البيئي الذي يواجه  ,  جديد  في االستدامة البيئية

اتيجية مت المترصصيت لديها في المحاف ة عب  الموارد الطبيقية ومكافحة تبو  المنناء والهننواء وضع الرطط االستر

وجميع االمور المتقبقة بالبيئة الت حذى القمبية لد تقد تقتصر عب  جهة او فئة مقياننة بننل اصننبحا مسنن ولية التنندحور 

الجميننع, ويمكننت تقيننيد اداء دي وموضوعي مننت البيئي في جميع ااحاء القالد مس ولية استراتيجية تحتاج ال  احتماد ج

 المصرف ضمت حذا البقد كاالتي:

سق  المصرف ال  االست الل االمثل لمصادر الطاقة وذلق بتطبي  مقايير االباية الرضراء   الداربية:االاشطة   •

بة لتبريد وتدفئة المبانن . في باايته الجديد  اذ اعتمد عب  اا مة القزل الحراري لتقبيل الهدر بالطاقة الكهربائية المطبو
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 Conventional air)وفي المجال افسه فقد عمل المصننرف عبنن  تحويننل اا مننة التبرينند مننت االا مننة القديمننة 

conditionsفي التبرينند ضوضاء الصوا واستهالق قدراا كهربائية عالية ال  االا مة الحديثة  تي تصاحبها( وال

(Central cooling units ) 

 

افننث كميننة التبرينند مثننل مكيفنناا الهننواء   ٪ إلاتنناج50٪ إلنن   30أقل باسننبة  طاقة    االا مة الحديثة في التبريدتستردد  

ات عمبية استبدال اا مة التبريد القديمة التي ااتهجها المصرف باالا مننة الحديثننة المصاوعة في ماتصف السبقياياا. 

 .2020-2018ا بيت عامي م ٪ مت تكاليف طاقة التبريد40٪ إل  20توفير ساحد بتوفير  

ومت االاشطة الداربية االرره التي ساحد فيها المصرف بنندعد البقنند البيئنني حننو اعتمنناد التقايننة فنني اقننل المقبومنناا 

( وبننذلق فقنند اسننهما حننذى (Share folderواالوامر االدارية بيت اقسنناد المصننرف المرتبفننة عننت طرينن  اعتمنناد 

وحذا مننا ينناقكث عبنن  الكبننف المصننروفة فنني حننذا المجننال )..............(  ةالرطو  بتقبيل االعتماد عب  الورق باسب

 دياار عراقي ساويا. )............(والتي تقادل 

 

 كاالتي:ترصيص جزء مت تمويل مبادراا الباق المركزي لالاشطة ذاا التاثيراا البيئية القالية وحي  •

 الا اد البيئي المتقب  بهذا الجااببتطوير مزارا المواشي لبحفا  عب  ما  تمويالا تهتد   ➢

  hand machineما  تمويالا تقبل مت االعتماد عب  المكائت وما يرافقها مت تبو  بيئي مثل مشروا   ➢

 

 :االجتماعيالبعد  2-3

عب  المجتمع لكواه يهدف النن  تحقينن    المرتبفة  المصرفيرتبط حذا المفهود باحمية المقبوماا المتقبقة بتاثير ااشطة  

الة االجتماعية عت طري  توزيع الموارد الطبيقية واالقتصادية وتامية الثقافاا واحتراد حقننوق االاسننات والتاويننع القد

 .والمشاركة والتي يمكت اعتبارحا كم شراا لببقد االجتماعي

ويمكت تقييد اداء المصرف ضمت حذا البقد مت رالل استقراض ااشطة المصرف المتقبقة بتمكيت الماطقة والمجتمننع 

 واثارى االيجابية والجهود المبذولة لتقبيل االثار السببية وحي كاالتي: 

ث الجنناث االداء الداربي: سق  المصرف ال  تحقي  القدالة االجتماعية في التو يننف بقنندد التمييننز عبنن  اسننا •

 2019لقننامي ( 45 & 41)وقنند اصننبحا حننذى الاسننبة  (%39) 2018وكااا اسبة الذكور النن  االاننا  فنني عنناد 

 عب  التوالي. 2020و
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 اقامة االاشطة ذاا التاثير االجتماعي القالي:  •

الهيكننل راللهننا تقننريفهد بعمل المصرف عب  اقامننة دوراا تطويريننة لبطببننة المترننرجيت حننديثا ويننتد مننت  ➢

التا يمي لبمصرف ومسار ااتقال االوامر االدارية بيت االقساد المرتبفننة وتقننريفهد بمهنناد وكيفيننة عمننل كننل 

قسد مت اقساد المصرف التافيذية والرقابية وماحهد شننهاداا مشنناركة فنني اهايننة النندور . ات حننذى النندوراا 

وفنني  (2) 2019وقد بب ا عدد الدوراا في عنناد    يثا،حدتساحد في زياد  فرص القمل الطالب المتررجيت  

  دور .   (5) 2020عاد 

فقد رصص المصننرف   كورواا،ومت حذى الاشاطاا ترصيص اموال لدعد الم سساا الصحية اثااء جائحة   ➢

 لهذا ال رض. 2020مبيوت دياار في عاد  100

لنندعد مبننادراا الباننق مبيننوت دياننار عراقنني  6مقنندارى اضافة ال  التزاد المصرف بترصيص مببغ شننهري   ➢

 .المركزي المتقبقة بتمكيت المجتمع ودعد مرتبف المشاريع التي لها تاثير اجتماعي

لنندعد المشنناريع الصنن ير  والمتوسننطة   2019مبيار مت مبادر  الباق المركننزي فنني عنناد    2  ترصيص مببغ ➢

مبيننار فنني عنناد  2مننت  أكثننرومببننغ  االاننالق( روف الجائحة وحالة  )بسبب 2020مبيار في عاد   1ومببغ  

2021. 

2018

2019

2020

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

القدالة االجتماعية في التو يف 

الذكور االاا 
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تحفيز االطفال عب  تباي عاداا مس ولة مت رالل االدرار والتوفير مت رالل ترويجه لحساب )حصننالتي(  ➢

تننوفير مننت اجننل حساب التوفير لبص ار. وحو حساب متواف  مننع الشننريقة االسننالمية يشننجع االبنناء عبنن  ال

 ابااءحد وياتي مع مجموعة مت االمتيازاا الفريد .

 

 الملف الشخصي المختصر -3

 الرؤية والرسالة وقيمة استدامة المصرف:  3-1

دفاا ماذ البداية لد يكت مزاحمة المصارف االسالمية القائمة عب  الحصة الحاليننة لبصننيرفة األسننالمية مننت ح ➢

القراق، والتي التتجاوز اسب مئوية قبيبة، وااما توسيع حذ  الحصة لتواكننب اجمالي الردماا المصرفية في 

حجد الطبب المتاامي عب  حذا الاوا مت الصيرفة، وحذا ال يهتي بتكرار الماتجنناا الموجننود  اصننال، واامننا 

ا رال ماتجاا وردماا جديد  قطقا اشواطاً كبير  في األسواق القالمية، لكننت السننوق القراقيننة مننا زالنن ادب

 بما يسهد في دعد التامية المستدامة بجميع مستوياتها  تفتقدحا

التزماا ماذ البداية بر ية واضحة، تقود عب  طر  ماتجاا وردماا جديد  لنند تكننت متننوفر  مننت ر يتاا حي   ➢

 وتحق  االحداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة. القراقية،قبل في السوق 

سيخ قيد الماهج االسالمي بالتقامل الحست وف  احكاد الشريقة األسالمية لتنناقكث القمل عب  تررسالتاا حي   ➢

 .عب  المجتمع

 

 

 

 

 معلومات عن المصرف:  3-2 

 االسد: مصرف المستاشر االسالمي  ➢

 الكراد  / عرصاا الهادية / مقابل جامع الرضيري -الكائت في ب داد  الرئيسي:لفرا القاوات:  ➢

 فرا البيات: الكائت في ب داد جامقة البيات ➢

 شارا الكوفة بالقرب مت حيئة استثمار الاجف -الكائت في محاف ة الاجف  -فرا الاجف  ➢

 .باشا مقابل فادق مااوي -شارا مااوي باشا  -الكائت في محاف ة البصر   -فرا البصر   ➢

 ردمة الزبائت 6622              موبايل 9647826557799 الهاتف:رقد  ➢

 info@mib.iqعاوات البريد االلكترواي:  ➢

 /https://mib.iq: اإللكتروايالموقع  ➢

 

mailto:info@mib.iq
https://mib.iq/
https://mib.iq/
https://mib.iq/
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 نطاق االعمال المصرفية:  3-3

 (2يتبرص اطاق االعمال المصرفية بجدول رقد )

 

   نطاق االعمال المرصفية( 2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانون االول  31 كما في الموجودات  

2020 2019 

11686860839 نقد وارصدة لدى البنك المركزي 
3 91476565924 

 176174113 1364954940 ارصدة لدى البنوك والمؤسسات 
صافي  -تسهيالت ائتمانية مباشرة  74422776305 62563917207 

 26800000000 47000050000 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
صافي   –ممتلكات ومعدات   15652891089 10318404290 

 2491115705 3280394050 موجودات اخرى )ارصدة مدين(
 193826177239 258589674777 مجموع الموجودات 

   المطلوبات 
 36105371323 33653651432 ودائع العمالء 
 3458427143 5689108568 تأمينات نقدية 
 400000000 4489788327 التخصيصات 

 1750000000 4460000000 قرض البنك المركزي 
 37800000 52818008000 مطلوبات اخرى 

 41751598466 101110556327 مجموع المطلوبات 
   حقوق المساهمين 

 150000000000 150000000000 راس المال 
/ الزامي   احتياطي اجباري   430201140 159974156 

/ الفائض المتراكم  احتياطي رأسمالي   8173821656 3039508963 
( 1124904346)  الخسائر المتراكمة    (3461124904 )  

 152074578773 157479118450 مجموع حقوق المساهمين
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 المرفقةجدول الحسب   عدد الموظفين بتصنيف يعتمد الجنس والوظيفة والعمر والتعليم ➢

 عمرتصنيف الموظفير  حسب ال( 3الجدول رقم )

 العدد  الفئة العمرية 

 ال يوجد  15-20

20-30 28 

30-40 19 

40-50 11 

50-60 4 

 4 فأكي   60

 

 

 تصنيف الموظفير  حسب التحصيل الدراسي ( 4الجدول رقم )

 العدد  التحصيل الدراسي 

 7 اعدادية فما دون

 3 دبلوم 

 54 بكالوريوس 

 2 ماجستير 

 

ي ( 5الجدول رقم )
 تصنيف الموظفير  حسب العنوان الوظيف 

ي 
 العدد  العنوان الوظيف 

 1 مدير مفوض 

 1 معاون مدير مفوض 

 12 مدير قسم

 2 معاون مدير قسم

 3 اول  مالحظ

 3 مدقق اول 

 6 مالحظ

 14 معاون مالحظ 

مج  5 مي 
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 1 مهندس 

 3 محاسب 

 3 معاون محاسب 

 7 امير  صندوق 

 2 خدمات 

 3 سائق 

 

 

 

 المنتجات والخدمات واالنشطة التجارية:  3-4

حسنناب  حصننالتي،حسنناب  بشننره،حسنناب  االدرننار،حسنناب  الجنناري،وتشننمل الحسنناب  االفددراد:خدددمات  ➢

 .السكايالتمويل  والمتوسطة،تمويل المشاريع الص ير   الحديدية،الرزائت  ازدحار،

 

 رب’’ حساب التوفير اعالى مع مبدا المضاربة حي  يكوت الزبوت حنو  يتواف  لألطفال:  )حصالتي(حساب التوفير                          

‘‘. يسنتثمر المصنرف راث منال الزبنوت ضنمت وعناء اسنتثماري  ’’ المضاربالمستشار االسالمي حو   المال' ‘ومصرف

المنال والمضنارب حسنب  بقدحا توزينع االربنا  بنيت رب  المضاربة. يتدمشترق مع الحساباا االرره القائمة عب  مبدا  

 .الاسبة المتف  عبيها

 

 

 حسنابحساب توفير يقدد لبزبائت فرصة الفوز بجنوائز اقدينة )جنوائز( ينتد فنت    حساب االدخار )بشرى(:                         

 الرصنيدبشره بالدياار القراقي فقط مما ي حل الزبائت لبفوز بالجوائز بشرط االحتفا  بالحند االدان  لمتوسنط  

 والمقايير االرره التي يحددحا المصرف الضوابطفي حذا الحساب اضافة ال  

 

 

 
المتوقع( وفقا لهيكل يتد توزيع االربا  الحقيقية )بحد أعب  يساوي مقدل الرب   حساب االستثمار )ازدهار(:

متدرج يقتمند عبن  أوزات مقيانة. تند توضني  مقندالا النرب  المتوققنة واالوزات المقتمند  عاند تناريخ فنت  

 .الحساب في المبح 
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بحبول تمويبية اسننالمية   ويسرتمويل التقبيد قسط رسود دراسة اباائق بسهولة    برنامج تمويل )اقرا(:

 .الضوابط الشرعية ووف عصرية 

 

 

تمويل المشاريع الص ير  والمتوسننطة مصننرف المستشننار االسننالمي يقنندد  برنامج تمويل )خطوة(:

 .أو الفئة الشريحةمجموعة مت الحبول التمويبية االسالمية القصرية التي تالئد احتياجاا حذى 

 

 

يقننود مصننرف المستشننار االسننالمي بتمويننل   واألراضننيتمويننل الققنناراا    برنامج تمويددل )دار:(:

الشننريقة   ومبنناد الققاراا واألراضي مت رالل طر  أدواا تمويبية متقدد  متوافقة مع أحكاد  

 .الزبائت  وراباا االسالمية والتي تااسب احتياجاا

 
 

تمويل القالج تد تصميد حذا الماتج إيمااا مت مصرف المستشننار االسننالمي   تمويل )شفاء(:برنامج  

في تذليل كافننة الققبنناا لبزبننائت الننذيت ال يمبكننوت تهمياننا صننحيا و / أو الننذيت ال ي طنني تننهمياهد 

افقنناا القننالج   وتقسننيطمت رالل شننبكة مننت المستشننفياا المقتمنند     القالج،الصحي كافة افقاا  

 .الة اسالمية( ووف  الضوابط الشرعيةبالسقر الاقدي )ماتج جق

تمويننل األثننا  واألجهننز  الكهربائيننة يقنندد مصننرف المستشننار االسننالمي   )منزلددي(:  تمويل  رنامجب

أفضل الحبول التمويبية لتمويل األثا  المازلنني واألجهننز  الكهربائيننة بصننيغ تتوافنن  مننع أحكنناد 

 .اإلسالميةالشريقة 
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 برامج التمويل التجار ،ردماا وتمويل  الاقد،وتشمل الحساباا وادار    الشركات:خدمات  ➢

شركاا ألت تببية احتياجنناتكد حنني حنندفاا الرئيسنني، يقنندد مصننرف   -قطاا راص    :)تمويل(رنامج  ب

المستشار اإلسالمي تمويل بصي ة المرابحة التي توفر لكد الحبننول الالزمننة لتمويننل اعمننالكد بمننا 

 .يتواف  مع أحكاد ومباد  الشريقة اإلسالمية

 

 

 االلكترواية،ا اد المقاصة    السفاتج،  المستادية،االعتماداا    الرارجية،وتشمل الحواالا    الخدمات التجارية: ➢

 ا اد التسوية المالية االاية.

 :.خدمات الدفع االلكتروني ➢

 

 العضوية في الجمعيات:   3-5

 2018 عضو في رابطة المصارف القراقية ماذ عاد ➢

 

 بيان اعضاء مجلس االدارة -4

يرفق بيانات اعضاء مجلس االدارة ولمحة عامة عن االنجددازات والتحددديات واالسددتراتيجيات التددي تاطددي الجوانددب 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 استدامة الحوكمة -5

 يمثل هذا القسم التزام المصرف في اداء الحوكمة من خالل مراعاة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 

 ستدامةاداء اال -6

المصرف ببااء ثقافة االستدامة لجميع القامبيت مت اجل ضننمات تحقينن  اداء االسننتدامة وات الرطننواا التنني اترننذتها يبتزد  

والبيئي واالجتماعي( تكشف مننده التزامننه بتحقينن  حننذا   )االقتصاديادار  المصرف عب  مستوه ابقاد االستدامة الثالثة  

  االداء وحي عب  احو االيجاز كاالتي:

تصميد بااية مقر االدار  القامة بما يتوافنن  مننع المقننايير البيئيننة مننت رننالل اسننترداد اا مننة عننزل حننراري  ➢

 وصوتي تضمت تقبيل التبو  وتقبيل استرداد الطاقة لهذى االاراض.

 مرتبف المراف  في البااية  لإلااراستهالق الطاقة المطبوبة  لتقبيل  LEDالحدي  اعتماد ا اد االاار   ➢

ا را لطبيقة القمل في حذا القطاا فات اعب  اسبة تبننو  حنني الافاينناا الورقيننة وقنند عمننل المصننرف عبنن   ➢

تشجيع مو فيه عب  استرداد االا مة االلكترواية في تبادل وتشارق المقبومنناا وكننذلق تشننجيع المتقننامبيت 

 مقه عب  استرداد التقاية الرقمية.  
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شقبة الردماا والصننيااة لضننمات اجننراء الصننيااة الدوريننة لجميننع المرافنن  الصننحية   عملف  المصريتابع   ➢

والردمية بما يضمت عدد احدار الماء وكذلق يسق  المصرف ال  اسننترداد صنناابير المنناء الحساسننة لتقبيننل 

 الهدر الحاصل اثااء االسترداد.

 مج تمكيت المجتمع ترصيص االموال لدعد مبادراا الباق المركزي القراقي ضمت براا ➢

( وحننو حسنناب )حصننالتيتحفيز االطفال عب  تباي القاداا المس ولة مننت رننالل التننرويج لحسنناب االطفننال  ➢

 ادرار متواف  مع احكاد الشريقة االسالمية.

 

 االداء االقتصادي -7

التمويننل   حنندف  المحف ننة، المستهدف،والذي يشمل مقاراة االداء ويتضمت وصف االداء االقتصادي في ارر ثال  ساواا 

 االربا  والرسائر وكما موض  في الجدول االتي: االيراداا،  االستثمار، او

 

لاليرادات واالرباح والخسائر  التمويل المستهدف او االستثمار وا ( مقارنة الهدف واألداء آو المحفظة او 4الجدول رقم )  

      

 2020 2019 2018 الوصف / السنة   

 258,589,674,777 193,826,177,239 109,561,993,319 اجمالي األصول

 242,936,783,688 183,507,772,949 101,295,656,861 األصول المنتجة

 74,422,776,305 62,563,197,207 4,397,094,539 آئتمان / تمويل المرصف

    تمويل الطرف الثالث

 11,492,375,957 8,390,814,309 730,843,785 اإليرادات التشغيلية

 5,487,936,280 4,791,331,190 1,855,748,131 التكلفة التشغيلية

ي الرب  ح
 
 5,404,539,677 3,199,483,119 (1,124,904,346) صاف

ات ٪ نسبةاألداء   بالمؤشر    مئوية 

 %705 %177 %256 الحد األدن  لنسبة كفاية رآس المال

األص          ول ة          ير المنتج          ة ال اجم          الي األص          ول 
 المنتجة واألصول ةير المنتجة

- - - 

األص          ول ة          ير المنتج          ة ال اجم          الي األص          ول 
 المنتجة

- - - 

انخف   اض قيم   ة األص   ول المالي   ة مقاب   ل األص   ول 
 اإلنتاجية

   

ة  - - - اجمالي القروض المتعي 

ة ي القروض المتعي 
 
 - - - صاف

 %4 %4 %1 العائد عىل األصول

 %7 %6 %1 العائد عىل حقوق الملكية
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ي الفائدة
 
 %2.3 %1.9 %1.0 هامش صاف

 %209 %175 %39 (اإليرادات / المصاريف )نسبةنسبة الكفاءة 

 %221 %173 %47 نسبة القرض ال الودائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتماعياالداء اال -8

مت رالل تمويننل المشنناريع الصنن ير  والمتوسننطة لكافننة يبتزد المصرف بتقديد ردماا متساوية لبمستهبكيت  ➢

مبيننار دياننار   2شرائ  المجتمع ضمت مبادر  الباق المركزي القراقنني وقنند بب ننا تمننويالا حننذى المشنناريع  

 .2021مبيار في عاد  2مت  وأكثر 2020دياار عراقي في  ومبيار 2019عراقي في عاد 

ويكوت التو يف مبايا عبنن  اعتمنناد الكفنناء . يبتزد المصارف باعتماد مبدا تكاف  الفرص فيما يرص القمالة   ➢

دوت الست القااواي وفقا لقننااوت القمننل  باالبتقاد عت القمل الجبري وعمل القاصريتالمصرف    وكذلق يبتزد

 .القراقي

مبيننوت  200ة بب ا قيمتهننا مننا يقننارب يبتزد المصرف بما  القامبيت مكافئاا تشجيقية ومرصصاا متاوع ➢

 68اي باسننبة زينناد    2020مبيوت دياننار فنني عنناد    335في حيت ااها بب ا ما يقارب    2019دياار في عاد  

الجور المو فيت الدائميت بحي  تكوت االجننور اعبنن  مننت %. كما وات المصرف مبتزد برفع الاسبة الم ية  

 المصرفي القراقي.الحدود الدايا لالعمال المماثبة في القطاا 

ومواقف يبتزد المصرف بتوفير بيئة عمل الئقة واماة لجميع القامبيت وتتضمت توفير ارفة لبطقاد ومصب    ➢

ورزاااا االسقافاا االولية وكذلق االحتماد با افة الحمامنناا واصننب اجهننز  كشننف لبسياراا والدراجاا  

 الطواريء.الدرات وتوفير مطافئ الحري  ومرارج اماة لساللد 

يبتزد المصرف بتطوير القدراا الذاتية لبكننوادر القامبننة لنندعد التمويننل المسننتداد مننت رننالل تحمبننه افقنناا   ➢

 12مننا يقننارب  2019زجهد في دوراا تطويرية عب  مدار الساة وقد بب ا افقاا التنندريب والتاحيننل لقنناد 

مبيوت دياننار وباسننبة  146ما يقارب وبب ا    2020مبيوت دياار عراقي في حيت زادا حذى الافقاا في عاد  

 زياد  عالية جدا.

 المجتمع:تمكيت   ➢
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 المصننرفية،يتد استالد شكاوه القمالء والرد عبيها مت رالل وحد  راصة تابقة ال  قسد التوعيننة  •

الموضننوعاا شننكاوه حننول  أكثرشكوه وقد كااا ( 55) 2020وقد بب ا عدد الشكاوه في عاد 

 ( %جميعال( شكوه. وتد اكمال ) 65مالي )مت اجبطاقاا الصراف االلي 

يقمل المصرف عب  دعد االعمال االساسية بمننا يضننمت تحقينن  احننداف التاميننة المسننتدامة  •

( حين  تبرصنا اشناطاا المصنرف  2شنكل رقند ) والموضحة بال   المقروفة أيضاً باألحداف القالمية 

 ( 5بتحقي  االحداف كما في جدول رقد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف التنمية المستدامة ( 2شكل )  
 

االنشطة المتعلقة بتمكير  المجتمع( 5الجدول رقم )  

 التسبسل 

اانننواا االاشنننطة المتقبقنننة بتمكنننيت 

 تفاصيل حدف التامية المستدامة المجتمع

1 

مشناركة فنني المشنناريع السننكاية مننع 

شنركة البقند الرابننع وشنركة ال نندير 

وشنركة الباناء المركنزي لبمقنناوالا 

 القامة

)مندت ومجتمقناا محبينة   11الهدف رقد  

 مستدامة(

الشنراكاا لتحقين    )عقد  17والهدف رقد  

 االحداف(

مبينار ديانار   36.5  ترصيص مببغ

عراقنني الاجنناز مجمقنناا سننكاية 

 2019فني    تبندألمد  ثال  ساواا  

 2022وتاتهي 

2 
تمويل سكاي مباشنر لالفنراد ضنمت 

 مبادر  الباق المركزي القراقي

ومجتمقناا محبينة   )مندت  11الهدف رقد  

 مستدامة(

مبيننار لتمويننل  4ترصننيص مببننغ 

االفننننراد وتمكينننناهد مننننت شننننراء 

الوحننداا السننكاية وبتسننديد عبنن  

 ساة( 15ال   )يصلالمده البقيد 

3 

اسننتثماراا طويبننة االجننل / قطنناا 

مشننروا شننراء مستشننف  رنناص )

 البدور(

 ()الصحة الجيد  والرفاى 3الهدف رقد 

 

مبيار  30ترصيص مببغ ما يقارب 

ديانننار عراقننني لشنننراء وتشننن يل 

مستشف  مجهنز  باحند  االجهنز  

الطبيننة يبنندا المشننروا فنني عنناد 
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 2022وتدرل الردمة عاد  2020

4 

اسننتثماراا طويبننة االجننل/ قطنناا 

رنناص )تاسننيث شننركاا عقارينننة 

 وتجارية وزراعية(

 عب  الفقر( )القضاء1الهدف رقد 

 عب  الجوا( )القضاء 2الهدف رقد 

مبيار  26ترصيص مببغ ما يقارب 

ثنننال   لتهسنننيثديانننار عراقننني 

 شركاا

وال  2019بندا المشنروا فني عناد 

 يزال مستمر

5 

تمويننل مشنناريع صنن ير  ومتوسننطة 

 ضمت مبادر  الباق المركزي

 )القضاء عب  الفقر( 1الهدف رقد 

الالئننن  وامنننو  )القمنننل 8الهننندف رقننند 

 االقتصاد(

مبينننار ديانننار  3ترصنننيص مببنننغ 

عراقنني لتافيننذ مرتبننف المشنناريع 

الصنن ير  والمتوسننطة. بنندا المننا  

عبن    2021ل اينة    2019ماذ عاد  

 5ات تكننوت اقصنن  فتننر  لبتسننديد 

 ساواا.

 

 

 

 

 بيئياالداء ال -9

  الداربية:االاشطة  •

اج  المصرف في تطبي  مبدا االست الل االمثل لمصادر الطاقة وذلننق بتطبينن  مقننايير االبايننة الرضننراء فنني  ✓

بااية االدار  القامة الجديد  اذ اعتمد عب  اا مة القننزل الحننراري لتقبيننل الهنندر بالطاقننة الكهربائيننة المطبوبننة لتبرينند 

ويننل اا مننة التبرينند مننت االا مننة القديمننة وتدفئننة المبانن . وفنني المجننال افسننه فقنند عمننل المصننرف عبنن  تح

(Conventional air conditions  والتي تصاحبها ضوضاء الصوا واستهالق قدراا كهربائية عالية ال )

طاقننة أقننل باسننبة  االا مة الحديثننة فنني التبرينندتستردد ( Central cooling unitsاالا مة الحديثة في التبريد )

ات عمبيننة اسننتبدال لتبريد مثل مكيفاا الهواء المصاوعة فنني ماتصننف السننبقياياا. ٪ إلاتاج افث كمية ا50٪ إل  30

٪ مننت تكنناليف طاقننة 40٪ إلنن  20تننوفير اا مة التبريد القديمة التي ااتهجها المصرف باالا مة الحديثة ساحد بتوفير 

 .2020-2018ما بيت عامي  التبريد

ومت االاشطة الداربية االرره التي ساحد فيها المصرف بدعد البقد البيئي حو اعتماد التقاية في اقننل المقبومنناا  ✓

( وبذلق فقنند اسننهما حننذى (Share folderواالوامر االدارية بيت اقساد المصرف المرتبفة عت طري  اعتماد 

ا ما ياقكث عب  الكبف المصروفة في حذا المجال وحذ)..............(    الرطو  بتقبيل االعتماد عب  الورق باسبة

 دياار عراقي ساويا. )............(والتي تقادل 
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يتابع المصرف عمل شقبة الردماا والصيااة لضمات اجراء الصيااة الدورية لجميع المراف  الصحية والردميننة  ✓

لحساسة ) تبقائية االاالق( لتقبيل بما يضمت عدد احدار الماء وكذلق يسق  المصرف ال  استرداد صاابير الماء ا

 الهدر الحاصل اثااء االسترداد.

 

 مسؤولية عن تطوير المنتجات او الخدمات المالية المستدامةال -10

 وعمبياا mobile bankingيقتقد المصرف ات اعتماد التقاياا الرقمية عبر االاترايا مثل استرداد تطبي   ✓

القمننالء وقنند بنندا المصننرف رننالل حننذى السنناة   ااحتياجاسوف تسهد بتسهيل    ااألاترايفت  الحساب عت طري   

   المالية. بردماا الدفع االلكترواي واسترداد الصرافاا االلية والتطبيقاا في االدار

يقود المصرف بتقييد جميع الماتجاا التي يتد بيقها لبقمالء ويكوت حذا التقيننيد بيئيننا واجتماعيننا واقتصنناديا فقبنن   ✓

سبيل المثال تد تقييد الماتجاا ذاا االثار السببية عب  الجوااب البيئية مثل تمويننل مشنناريع المقنناحي التنني تضننر 

ت فيها وكذلق الماتجاا ذاا الثاار االيجابيننة عبنن  البيئننة مثننل مشنناريع بالبيئة والصحة مت رالل ممارسة التدري

 تمويل بدائل الطاقة او الطاقة الا يفة.

والرنندماا الماليننة المسننتدامة عننت طرينن  الموقننع االلكتروانني الرنناص اسننتبيات رضننا القمننالء عننت الماتجنناا  ✓

بالمصرف وكذلق متابقة تقبيقاا القمالء في صفحاا التواصل االجتماعي مت رننالل قسنند التوعيننة المصننرفية. 

كذلق يقمل المصرف عب  مقرفة رضا المو فيت القامبيت في المصرف عننت طرينن  اسننتمار  الرضننا الننو يفي 

وقد تضماا حذى االستمار  استبيااا لثال  محاور. المحننور االول راي المو ننف   2020في عاد  ا  التي تد اعدادح

عت بيئة القمل والمحور الثننااي عالقننة المو ننف برئيسننه والمحننور الثالنن  عالقننة المو ننف بزمالئننه المننو فيت 

 المباشر. دمس وله% مت حالة عدد الرضا لبقض المو فيت عت ادار  10وكااا اتيجة االستبيات وجود 
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