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المقدمة  :ضمن مسؤولٌات ومهام مجلس االدارة وضع سٌاسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع
حاالت تعارض المصالح الواقعة او المحتمل وقوعها التً ٌمكن ان تأثر فً أداء أعضاء
مجلس االدارة او االدارة التنفٌذٌة او غٌرهم من الموظفٌن او المساهمٌن .
وٌمكن تجنب تعارض المصالح فً معظم الحاالت باالستمرار فً ممارسة حسن التقدٌر .
مفهوم تعارض المصالح ٌ :نشأ تعارض المصالح عندما تتدخل المصالح الشخصٌة الخاصة
باالشخاص بأي شكل من االشكال مع المصالح العامة للمصرف
أهداف سٌاسة تعارض المصالح :
أ – تهدف الى حماٌة مصالح المصرف من خالل تقدٌم االرشادات حول تحدٌد حاالت تعارض
المصالح وكٌفٌة التعامل معها .
ب -الغرض من هذه السٌاسة هو بٌان االجراءات التً تنظم تعارض المصالح لكل من مجلس
االدارة واالدارة التنفٌذٌة والموظفٌن والمساهمٌن وغٌرهم من أصحاب المصلحة ( وٌشار
الٌهم جمٌعا باالشخاص المعنٌن ) .
ج -تهدف هذه السٌاسة الى مساعدة االشخاص المعنٌن بكٌفٌة التعامل مع حاالت تعارض
المصالح وفقا للمتطلبات القانونٌة ووفق سٌاسة االفصاح والشفافٌة المطبقة فً مصرفنا .
المادة االولى  :الغرض من سٌاسة تعارض المصالح
أن الغرض من هذه السٌاسة هو تقدٌم أرشادات حول تحدٌد حاالت تعارض المصالح المحتملة والفعلٌة
وكٌفٌة التعامل معها وٌمكن تجنب تعارض المصالح فً معظم الحاالت باالستمرار فً ممارسة حسن
التقدٌر
ٌعتمد المصرف فً الواقع على التقدٌر السلٌم ألعضاء مجلس ادارته واعضاء اللجان المنبثقة عن
المجلس تجنبا لمنع الوقوع فً العدٌد من حاالت تعارض المصالح .
تم أعداد هذه السٌاسة تماشٌا مع المادة ( )31من قانون المصارف ( )94لسنة . 2004
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المادة الثانٌة  :السٌاسة العامة
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ٌجب ان ٌمثل اعضاء مجلس االدارة والموظفٌن واعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة فً
المصرف نموذجا ٌحتذى به بتحقٌق أرفع مستوٌات السلوك المهنً من حٌث الشكل والمضمون كما
ٌطلب المصرف من موظفٌه كافة تجنب المواقف التً تتعارض او قد تتعارض فٌها مصالحهم
الشخصٌة مع مصالح المصرف .
فً حاالت تولً المناصب من بعض افراد المصرف مثل ( عضوٌة مجلس االدارة او غٌرها من
المناصب التنفٌذٌة او االدارٌة ) وٌمكن ان ٌخلق ذلك تعارض فعلً او محتمل للمصالح فأنه ٌجب
علٌه أخطار المدٌر التنفٌذي او مجلس االدارة والذي بدوره ٌقوم بتحدٌد وجود اي تعارض فً
المصالح .
ان استغالل احد اعضاء مجلس االدارة او اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة ألي من
المعلومات السرٌة او الخاصه او التقنٌة او معلومات الزبائن وغٌرها من المعلومات التً ٌتم الحصول
علٌها خالل فترة العمل فً المصرف للتأثٌر على التعامالت التجارٌة الحالٌة او المقترحة بغرض
الحصول على مٌزة تجارٌة شخصٌة او افادة اطراف خارجٌة او الحاق الضرر بطرٌقة اخرى
بالمصرف سواء خالل فترة العمل فً المصرف او بعد تركه حٌث ٌعد تعارضا فً المصالح وممارسة
عمل غٌر الئق .
ٌحضر على أعضاء مجلس االدارة او اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة او كبار االدارة
التنفٌذٌة التداول بناءا على معلومات داخلٌة .
ٌتخذ المصرف التدابٌر الالزمة ألكتشاف الحاالت المحتملة لتعارض المصالح .

المادة الثالثة  :نطاق تعارض المصالح :ان مفهوم تعارض المصالح ٌنشأ من العناصر االساسٌة :
ٌ -1نشأ تعارض المصالح متى ما ثبت ان عضو من أعضاء مجلس االدارة او عضو اي لجنة من اللجان
المنبثقة عن مجلس االدارة والمشكلة حسب تعلٌمات دلٌل الحوكمة المؤسسٌة الصادر عن البنك
المركزي العراقً او اي من موظفً المصرف او فروعه التابعة له صلة بأي نشاط او له مصلحة
شخصٌة او مصلحة تنظٌمٌة او مهنٌة فً أي عمل او نشاط قد ٌؤثر بشكل مباشر او غٌر مباشر على
موضوعٌة قرارات ذلك العضو او الموظف او على قدرته فً تأدٌة واجباته ومسؤولٌاته تجاه
المصرف او احد الفروع التابعة للمصرف .
ٌ -2نشأ تعارض المصالح متى ماثبت ان عضو من أعضاء مجلس االدارة او اي من موظفً المصرف
او فروعه التابعة له ٌتلقى او ٌحصل مكاسب شخصٌة من اي طرف اخر سواء كان ذلك بطرٌقة
مباشرة او غٌر مباشرة مستفٌدا من موقعه ومشاركته فً أدارة شؤون المصرف .
ٌ -3لتزم كل عضو من أعضاء مجلس االدارة وكل موظف من موظفً المصرف وفروعه التابعة له بعد
استخدام موجودات المصرف او مواردها المختلفة ألي مصلحة شخصٌة او استغاللها لمنفعته الخاصة
او أهداف أخرى التقع فً نطاق نشاط دعم المصرف .
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المادة الرابعة  :االفصاح عن تعارض المصالح :
ٌلتزم على جمٌع أعضاء مجلس االدارة وموظفً المصرف باالفصاح والتبلٌغ عن مصالحهم الشخصٌة
التالٌة :
-1
-2
-3
-4

اي مصلحة فً أستثمار او ملكٌة .
المصالح المباشرة او غٌر المباشرة لعضو مجلس االدارة وكبار التنفٌذٌٌن واي من اقاربهم وتابعٌهم
او تقدٌم أقرار بنفً ذلك .
ملخص لعقود العمل الحالٌة او المقترحة لرئٌس و أعضاء مجلس االدارة .
التفاصٌل الكاملة ألي عقد او ترتٌب ٌكون فٌه رئٌس مجلس االدارة او مدٌر الحسابات او ألحد
أعضاء مجلس االدارة او ألي قرٌب من هؤالء مصلحة جوهرٌة او تقدٌم أقرار بنفً ذلك .

المادة الخامسة  :تعارض المصالح فً مجلس االدارة
ٌ -1جب على عضو مجلس االدارة ممارسة مهامه بأمانه ونزاهة وان تقدم مصلحة المصرف على
مصلحته الشخصٌة وان الٌشغل منصبه لتحقٌق مصالح خاصة .
 -2الٌجوز ألي عضو من أعضاء مجلس االدارة ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غٌر مباشرة فً
االعمال والعقود التً تتم لحساب المصرف وٌستثنى من ذلك االعمال التً تتم بطرٌق المنافسة العامة
اذا كان عضو مجلس االدارة صاحب العرض االفضل وعلى عضو مجلس االدارة ان ٌبلغ المجلس بما
له من مصلحة شخصٌة فً االعمال والعقود التً تتم لحساب المصرف وٌثبت هذا التبلٌغ فً محضر
أجتماع مجلس االدارة  ,والٌجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك فً التصوٌت على القرار الذي ٌصدر
فً هذا الشأن وٌبلغ رئٌس مجلس االدارة الهٌئة العامة عند انعقادها عن االعمال والعقود التً ٌكون
ألحد أعضاء مجلس االدارة مصلحة شخصٌة فٌها وٌرفق بهذا التقرٌر تقرٌر خاص من المحاسب
القانونً .
 -3الٌجور لعضو مجلس االدارة ان ٌشترك فً عمل من شأنه منافسة المصرف .
 -4الٌجوز للمصرف ان ٌقدم قرضا نقدٌا من اي نوع ألعضاء مجلس أدارتها او ان تضمن أي قرض
ٌعقده مع الغٌر وحسب ماجاء فً ( الفقرة  )1من المادة ( )31من قانون المصارف ( )94لسنة
.2004
ٌ -5جب على عضو مجلس االدارة تجنب تعارض المصالح وان ٌبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصٌة
فً االعمال والعقود التً تتم لحساب المصرف وٌثبت هذا التبلٌغ فً محضر االجتماع والٌجوز للعضو
صاحب المصلحة االشراك فً التصوٌت على القرار الذي ٌصدر فً هذا الشأن .
ٌ -6حظر على عضو مجلس االدارة االستفادة بشكل مباشر أو غٌر مباشر من أي أصول المصرف او
معلوماتها او الفرص االستثمارٌة المعروضة علٌة بصفته عضوا فً مجلس االدارة .
ٌ -7حظر على اعضاء مجلس االدارة التداول بناء على معلومات داخلٌة .
ٌ -8جب على اعضاء مجلس االدارة المحافظة على سرٌة المعلومات ذات الصلة بالمصرف .
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المادة السادسة  :تعارض المصالح لكبار التنفٌذٌٌن
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االمتناع عن الدخول فً اي تعامالت خاصة مع المصرف اال بموافقة مجلس االدارة .
االمتناع عن المشاركة فً اي اعمال من شأنها منافسة للمصرف اال بموالفقة مجلس االدارة .
االمتناع عن استغالل الوضع الوظٌفً لتحقٌق اي مصلحة او منفعة او مكاسب شخصٌة .
االمتناع عن االفصاح او استخدام المعلومات لتحقٌق مصالح شخصٌة .
االلتزام بالمحافظة على اصول المصرف وعدم استخدامها الي مصلحة التكون ضمن عمل المصرف .
ٌحظر على كبار التنفٌذٌٌن التداول بناء على معلومات داخلٌة .
عدم قبول هداٌا من اي شخص له تعامالت مع المصرف اذا كان من شأن تلك الهداٌا ان تؤدي الى
تعارض فً المصالح .

المادة السابعة  :تعارض المصالح لموظفً المصرف :
ٌ -1لتزم موظفً المصرف بعدم المشاركة او المتاجرة فً اعمال من شانها منافسة اعمال المصرف
وعدم الدخول فً تعامالت اال بموافقة مجلس االدارة .
ٌ -2لتزم الموظفٌن بالمحافظة على اصول المصرف وممتلكاته .
ٌ -3لتزم موظفً المصرف بعدم قبول اي هداٌا من اي شخص له تعامالت مع المصرف .
ٌلتزم موظفً المصرف بعدم افشاء المعلومات السرٌة التً ٌطلعوا علٌها بحسب طبٌعة عملهم
المادة الثامنة  :االقرارات الخاصة بحاالت تعارض المصالح
ٌلزم أعضاء مجلس أدارة المصرف وموظفٌه كافة بتقدٌم االقرارات الالزمة لمجلس االدارة متى ما طلب
المجلس ذلك لتوضٌح الحاالت التً تتعارض فٌها المصالح الشخصٌة مع مصالح المصرف والحصول على
التوجٌهات الالزمة بشأنها .
ومن صور ذلك على سبٌل المثال ال الحصر ماٌلً :
 -1تقدٌم او استالم هداٌا ذات قٌمة لها صلة بعالقة العمل الخاصة بالمصرف عدا الهداٌا الرمزٌة
والتذكارٌة التً تتم فً أطار العالقات الرسمٌة للمصرف .
 -2حصول الشخص او احد افراد اسرته على أي ملكٌة فً أي شركة او مؤسسة تقدم خدمات او منتجات
للمصرف او تقدم خدمة تنافس الخدمة التً ٌقدمها المصرف اال أذا كانت هذه االستثمارات فً شركة
مساهمة عامة تباع اسهمها للجمهور علنا .
 -3العمل كمسؤول او موظف او مستشار لدى اي مؤسسة والحصول منها على منفعة او السعً للحصول
منها على تلك المنافع مع أي جهة تقدم خدمات للمصرف او تنافسها فً تقدٌم الخدمات ما لم ٌكن قد تم
االعالن او االفصاح بالكامل عن مثل هذه العالقات .
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الحصول على قروض او سلف من افراد او جهات تقدم خدمات او منتجات او تتنافس مع المصرف فً
تقدٌم الخدمات .
كشف معلومات سرٌة تخص المصرف خارج نطاقه ودون الحصول على الموافقة الالزمة بذلك .
القٌام او السماح لألخرٌن باألستخدام الفعلً للموظفٌن او المواد او المعدات و االجهزة التابعة للشركة
ألي أغراض خالف االغراض التً تخدم مصالح المصرف ما لم ٌكن قد تم االعالن او االفصاح بالكامل
عن ذلك .
قبول رواتب او مكافأت من جهات خارجٌة مشابهة الى خدمات مدفوعة األجر من قبل المصرف ما لم
ٌكن االعالن او االفصاح بالكامل عن مثل هذه العالقة .
مخالفة نظم واسالٌب المحاسبة الصحٌحة التً ٌنبغً التقٌد بها فً كل االوقات وٌجب ان تعكس
وتوضح السجالت فً كل االوقات كافة االصول بشكل دقٌق كما ٌجب ان تكون االصول والمطالبات
واالٌرادات والمصروفات مسجلة بصورة سلٌمة بدفاتر الحسابات الخاصة بالمصرف .

المادة التاسعة  :اعمال التشكل مخالفة لسٌاسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح :
-1
-2

-3
-4

5

مشاركة اعضاء مجلس االدارة او المدراء التنفٌذٌٌن فً شؤون مدنٌة تطوعٌة التؤثر سلبا على صورة
المصرف واالداء السلٌم لها .
اشغال مناصب او العمل فً مؤسسات خارجٌة التتعامل مع المصرف والتسعى للتعامل معها والٌمثل
ذلك تعارض فعلً او محتمل فً المصالح بشرط عدم استخدام المعلومات الخاصة بالمصرف وال
التعدي على وقته .
قبول الموظفٌن ألنشطة ترفٌهٌة معقولة مثل وجبة عمل عادٌة .
وجود مصالح مالٌة ألعضاء مجلس االدارة او المدراء التنفٌذٌٌن او الموظفٌن فً مؤسسات خارجٌة
التتعامل والتسعى للتعامل مع المصرف والٌمثل ذلك تعارض فعلً او محتمل فً المصالح .
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المادة العاشرة  :تعهد :
ٌجب ملئ أستمارة االفصاح عن تعارض المصالح الخاصة بمصرفنا واالطالع على مضمون السٌاسة
الواردة اعاله بعناٌة واالقرار بااللتزام بها وعدم االخالل بأي مادة من موادها  .كما فً النموذج المرفق مع
السٌاسة .

المادة الحادٌة عشر  :السرٌان وتارٌخ النفاذ :
ٌ -1عمل بهذه السٌاسات منذ تأرٌخ المصادقة علٌها فً أجتماع مجلس االدارة .
 -2ان اجراء اي تعدٌالت على هذه السٌاسة من صالحٌة مجلس االدارة بعد الحصول على موافقته وٌجب
االفصاح عنها بشكل سلٌم الى االطراف ذات العالقة على ان تكون التعدٌالت بما ٌتوافق مع االنظمة
واللوائح من الجهات الرسمٌة .
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