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 دليل الحوكمة
 

ع لماررراسدو المئه  ل سلرررا ب ور البيا  بدلم   ب ل ك ا و يعد دليل الحوكمة   الخاص بالمصرررضر ررررضلميا

لاحد متطهبات االدامو الضشرريدو ور المسارراررات بمختها دلل العال ال لامط اس ما ااررتضابيئية البن     لمهنية

عرة الردليرل بت  مضاج   لمؤيترب لا رداورب المعتمردو سهم المنهئيرة الوارررررحرة برادا  سمهيرابرب لادامو اسمرالربال لسهيرب

بصرررر ة دلميةل للل  لتلررررمينب بست ماررررتئدات اامومية  ل بنييمية  ل بحدييات ور المعاييض التر بنر سهيها  

رراوة الم لل ل يتحمل المئه  مارسلليتب  االبل الهيئة العامة إلم المئه  ب الدليلل  ل ب ويض مها  جديدو ما ا

تعهيمات الصرررادمو سا الئهات الضاابية المتميهة  ابئاه لجود حوكمة مسارررارررية وعالة مبنية سهم البواميا لال

منااشرة جوام      لليت  لل  ما خ  .بشر ل م يارر بالبن  المضك ت العضاار لالارياارات الخاارة بالمصرضر

اررالي  لالمماماررات التر باررا   ور ممو  إلالحوكمة المسارراررية لبحديد   دار المصررضر لاببا   ولررل ا

إن  .ما المئه  بإرررراوة مارررسلليات جديدو يضا ا ررررضلمية  المصرررضر لبحبيس اارررتضابيئياببل  ل م بة

 :محتويات  ذا الدليل بتماشم مع المضجعيات البامومية التالية
 

  2018.دليل الحوكمةالصادمسا البن  المضك ت ور بشضيا اليامر سا   •
  2004.لانة  (94)اامون المصامر ما  •
  2015.لانة ( 43)مية ما   االاامون المصامر ا •
  2004.المعدل لانة  1997لانة ( 21)اامون الشضكات العضاار ما  •
  2004.لانة ( 56)اامون البن  المضك ت ما   •
  2012.لانة ( 78) تضلمية ما   اللت ا  تضلمر لالمعاماللاامون التوايع ا •
 2015.لانة ( 39)م اب ما  الموال لبمويل االاامون م اوحة  ال ا •

 

 

 ومراجعة تطبيق دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرفاعداد وتحديث 
 

الحوكمة المؤسسية وتطبيقأ للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي وافضل   الهمية  نظرأ

 الممارسات قام المصرف بالتالي : 
 

اسداد لمتابعة لبطبيس  ذا    ماسللة سا  مئه  االدامووكمة المسااية المنبيبة سا   ن لئنة الح •

 .ل بما يت س مع متطهبات الحد االدمم لدليل الحوكمة الصادم سا البن  المضك ت العضاارالدلي 
 

سهم المصضر  ن يبو  رما ببضيضه الانوت بإسداد ببضيض ُينشض لهئمهومل يبيا مدى الت ا  إدامبب  •

 ن يتلما  ذا التبضيض   كمة المساايةل سهمالتن يذية بالبواميا لالتعهيمات الصادمو ويما يتعهس بالحو

ع حا  .)إن لجدت(متيال الت سد  اال يلا
 

وصرراع سا المعهومات التر به   اررحاب المصررالص المنصرروص سهيها ور البواميا  إلسهم المصررضر ا •

 .اةل لسهم مئه  إدامبب التسكد ما لل  لالتعهيمات لات الع
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مة المسارارية سهم مواع الئمهوم مشرض المواد الوامدو ور دليل الحوكيتولم اار  التوسية المصرضوية لحماية   •

المصرررضر  تضلمر  ل بسيّة طضيبة  خضى منااررربة لهئمهوم مع مشرررض اباوة الحوكمة ور اللالمصرررضر ا

 دامو التن يذية سهم بطبيس مماماابها لحلوم دلمات بدميبية بخصواها ل  اإللبشئيع العامهيا ل

واسد الحوكمة ور مسارراررابه  ل   ب سهم بطبيس ا  بب المصررضر لتشررئيع سم الذت يبو  إررراوة الم العمل

  ال ب ل     تمامية لهمصرضر بتلرما بطبيس الحوكمة المسارارية لعمالما ان الارياارة ا سهم التحبس    ولر 

حيث ببيي  المخاطض بنباط البوو لبعهيمات منص اال تمان الم اسلرا  مئه  االدامو  ب اريما منالشرضكاتل

ع لمم  .اماابه  ور مئال الحوكمة المساايةل لببعا

ع يوررص كاوة اواسد الحوكمة المسارارية التر يتبنا ا   •  "المصرضر"يعد دليل الحوكمة المسارارية مضجعا

 .دامو التن يذية العهيا بالمصضرإللا "المئه "دامو إلداخهية المتميهة ور مئه  امع الئهات ال

 

 اهـــداف الدلـــيل  

 

. ااا  لالوحدات ور المصضر سهم بطبيس اواسد الحوكمة ألدامو التن يذية اإلمااسدو المئه  لا

ميمة لالتعهيمات الصادمو سا الئهات الضاابية  الو لهتسكد ما امتيال المصضر مع االمسااية الضشيد

راوة الم المماماات الضا دو التر يت  بتطبيبها  إليار بالبن  المضك ت العضاارل باالمتميهة بش ل م 

يات لخااة مئه  إدامو المصضر  الم دمجة سالية ما ال  ا و لال عالية ور جميع العمهلهواول 

  .دامو التن يذية العهياإللا
. بنيي  منهئية ابخال البضامات داخل المصضر لبح ي  ش اوية لمصدااية به  البضامات.  
. العمل كمضجع مواوق بب لمعتمد ما مئه  إدامو المصضر.  
.  يات الخااة بإدامو لبطبيس  ذا الدليلبحديد البواسد لالماسلل. 

 

  لها   عرضيت   التي  المخاطر  من  الحد  لى  تهدفا   التي  والرقابية  والتشريعية  الهيكلية  التطورات  ادخال  لل خ  ومن

  حيث   سليمة  حوكمة  بهياكل  تتمتع  التي  المصارف  مع  للتعامل  يتجهون  المستثمرين  ان   اذ  لمصرفي،  القطاعا

  أموال  حماية  إلى   يؤدي   بما  التنفيذية  دارةالوا  المصرف   إدارة  مجلس  مابين   قةلالع  طبيعة   تحديد   الى   الحوكمة  تهدف

 تم  فقد  المنطلق  هذا  ومن  والشفافية،  فصاحالا  التركيزعلى  على  لفض  المصالح  وأصحاب  والمساهمين  المودعين

 قةلالع  ذات  العراقية  القوانين   إلى   واستنادا  دوليا  عليها  المتعارف  لممارسات  فضل  معأ  يتفق  بما  الدليل  هذا  إعداد

  العامة  طرال ا  تعزيز  على  المصارف  لمساعدة  الدولية   والهيئات  المؤسسات  عن  الصادرة  الدولية   والمعايير

  ومتابعة   شرافلل  التنفيذية  دارةالوا   دارةالا  مجالس  أعضاء  مساعدة  عنل  فضالرشيدة،  دارةالوا  للحوكمة

 .المصالح وأصحاب والمساهمين  المودعين حقوق  حماية يضمن  المصرف،بما وعمليات أنشطة
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 ات ــــريفـالـتـع 
 
 

ــارف  الحوكمة ــية للمص ــس دامو البيا مئه  ااات   ميمة الشررامهة التر بحدد العال ر مئموسة ا -   :المؤس

نيا  الذت سا خضىل بتنالل الحوكمة الالصرررالص ااررره  ل ارررحاب الماللهمصرررضر لحمهة ا  دامو التن يذيةاللا

 :دامو المصضر ليضاا  امشطتب لالذت يساض سهمالطضيبة يوجب مئه  ا
 

 .بحديد ااتضابيئية المصضر*
 

 .إدامو منيومة المخاطض لهمصضر*
 

 .اسمال لامشطة المصضر*
 

المصالص ت ا  بالماسللية بئاه الماا ميا لحماية مصالص المودسيا لاخذ مصهحة  احاب اللالتوازن بيا ا*

 .خضى ور الحابانالا
 

 .امتيال المصضر بالبواميا لالتعهيمات لاللوابط الاامية*
 

 .وصاع لالش اويةالمماماات ا*

 
 
 

المعامر المحددو لها ويما بعد ما ل  بدل البضينة  ل الاياق  ب ون له همات لالعبامات الوامدو ور  ذا الدليل  

( 94)سهم  يض لل ل ليت  الضجو  الم اواميا لبعهيمات البن  المضك ت العضاار لاامون المصامر ما 

ن باهيل بن يذ اامون المصامر لاامو   2015لانة  (  43) مية ما  االلاامون المصامر ا  2004لانة  

ل بشسن اية بعضي ات 2004المعدل لانة    1997لانة  (  21)ن الشضكات ما لاامو   2010لانة  (  4)  ما 

 :اخضى ل  بضد ور  ذا الميياق

 

 سلا  مئه  إدامو المصضرل ل يئة الضاابة   متطهبات  الحد االدمم ما   بووض :ءمةالالم

 .دامو التن يذيةالمية ل سلا  ا االاالشضسية

 

( ما اامون المصامر ما  1الماتوى كما لمد لل  ور المادو ): الموظ ون مويعو االدارة التنفيذية

 لبواوبس مع بعهيمات البن  المضك ت العضاار لالهي ل التنييمر لهمصضر.  2004( لانة 94)

 

: ات لت مصهحة ور المصضر سهم ابيل الميال )المودسون ل الماا مون  اصحاب المصالح

 ت الضاابية المعنية لالاهطات الح ومية. لالموظ ون لالدا نون لالعم   لال با ا لالئها

 

: ات شخص طبيعر ال استبامت ال مئموسة مضببطة مما يعت مون الماا مة ور  الحيازة المؤهلة

%( ما ماس المال الم تت  بب لهمصضر ليئ  اشعام البن  10ماس مال المصضر مابة بتئالز )

الحصول سهم مواوبة  ذا البن  ابل البيا  ( ايا  كحد ادمم ما اجل 10المضك ت بهذه الحيازو ابل )

 بتن يذ الحيازو وضد  ال مئموسة مضببطة. 
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( لانة 94( ما اامون المصامر ما  )1 و الشخص لل الصهة بموج  المادو ): الشخص ذو العالقة

الحاابات ال المديض الم وض ال معالمب بعد بضكب لهعمل لمدو انتياال المداس الخامجر ) مضاا   2004

الخامجر( طول مدو خدمتب لانتيا بعد امتها  سبده مع المصضر ال ال ات شخص طبيعر ال استبامت 

 يضببط بالمصامر بع اة بعاادية خ ل مدو العبد. 

 

مئموسة ما االوضاد ال الشضكات التر بضبطه  س اات اضابة ال مصالص  : المجموعة المرتبطة

 ااتصادية مساضو. 

 

و سلو مئه  االدامو الذت يتمتع باالاتبااللية ال امهة سا االدامو لسا المصضرال  :   العضو المستقل

لبعنر االاتب لية بواوض البدمو لهح   سهم االموم بحيادية بعد االخذ بالحابان جميع المعهومات لات 

 الع اة دلن ات باايض ما االدامو ال ما جهات خامجية اخضى. 

 

مئه  االدامو الذت ي ون سلو  ور االدامو التن يذية لهمصضر ليشامك  :  و سلو العضو التنفيذي

 ور االدامو التن يذية لب ال يتبارم ماببسشهضيس مبابل لل . 

 

ون مضببطس سهم ابيل الميال ال الحصض )لل :  و سلو مئه  االدامو الذت ي ذيالعضو الغير تنفي

ست ش ل ما االش ال ور ادامو المصضر لمتابعة  الع اة( ال يبد  الض ت لالمشومو ال نية لال يشامك ب 

 اسمالب اليومية لال ياته  ماببسشهضيس.

 

:  و سبامو سا ااهوب بصويت الختيام اسلا  مئه  االدامو خ ل اجتما  الهيئة  التصويت التراكمي

بها  العامة ال ي ون ل ل ماا   سدد ما االاوات ياالت سدد االاه  التر يمته ها لاد يبو  بالتصويت  

كهها لصالص لصالص مضشص لاحد لعلوية مئه  االدامو ال بوزيعها بيا ما يختام   ما المضشحيا 

لان الهدر االااار ما  ذا االاهوب  و زيادو وضص حصول  دلن حدلث ب ضام لهذه االاواتال  

ماا مر االاهية سهم بمييل له  ور المئه  سا طضيس االاوات التضاكمية لالحد ما ايطضو ماا   

 عيا سهم مباسد المئه . م
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 الفصـل االول   

 مجـلس االدارة 
 

 

 

 :  تشكيلة المجلس  اوأل:
 

بتئالز  مبع انوات بعد اخذ   الجتما  الهيئة العامة للل  لمدو  دامو ور االينتخ   سلا  مئه  ا1-

 .مواوبة البن  المضك تل ليئوز إسادو امتخاب العلو لدلمو اامية كحد ااصم

 

ال يت  امتخابه  ور اجتما  الهيئة العامة  ال سلا  سهم ا (7) يبل سدد  سلا  المئه  سا  ن اليئ   2-

 .طببا لمنيومة التصويت التضاكمر
 

ع لهض ي  ور اجتماسات الهيئة العامةينتخ  المئه  ما بيا  سلا ب 3- ع لهمئه  لما با  .م ياا

 

 .يتولم ما   م ي  المئه  مها  الض ي  سند  يابب ال بعذم م ااتب اجتما  المئه  4-
 

 ي ون احد اسلا  المئه  ما العنصض الناوت. 5-

 

 مؤهالت اختيار عضو مجلس االدارة : ثانيأ:

 

.  ع ع مع ااتي ا  المتطهبات البامومية  ال ن ب ون لديب   هية اامومية ل ن ي ون شخصا  باع لاالحا

 21لاامون الشضكات ما   2004لانة (  94)دامية الوامدو ور اامون المصامر ما االل 

 .بب  لبعدي 1997لانة

.   االللية لالخبضو  اهير اسلا  مئه  االدامو ما للت المس  ت لالشهادات الئامعية  ن ي ون

 ور العمل المصضور. 

.  ع  ل مديض م وض   ن ال ي ون سلواع ور مئه  إدامو  ت مصضر آخض داخل العضاق  ل مديضاع ساما

ع ويب مال  ي ا المصضر ا ع لذل  المصضرال ل مديض ااهيمر  ل موظ ا  .خيض بابعا

.    جنبر  ال  ن ي ون العلو ادامو ما  يض المبيميا لما  يض العضااييال ل االيئوز ان ي ون سلو مئه
 .لايبة إاامة اامية الم عول    حام

 

 :شروط استقاللية عضو مجلس االدارة :ثالثأ
 

ية سلو مئه    لالمتطهبات االل مة للمان ااتب سهم لئنة التضشيحات لالم اوآت ور المصضر بحديد

 :بية كحد  دممالدامول بحيث بشمل الشضلط االا
   
.   ماتشام  ااموميس لهمصضر ال مداس لحاابات المصضران ال ي ون محاميس ال. 
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.  ي ون سلواع ور مئال   كيض ما خم  شضكات ماا مة خااة داخل العضاق بص تب الشخصية    ن ال

 .خضال شخص استبامت ور بعلها الب كمميل ور بعلها لبص ت 
  

.  ع     ي ون حاا  ن ال ع م يايا ع لها  ل ماا ما  و  ل  ت شضكة  و سلو ور مئه  إدامبها  ل مال ا

 ن الما م امال المصضر الم تت  ببل لا(  5 %) ويها سهم ا تمان ما المصضر ب يد مابتب سا 

ع   . تمان ما المصضر ب يد ايمتب سا لات النابةال ي ون رامنا

.   ان ال ي ون شضي ا ال موظ س لدى المداس الخامجر لهمصضر خ ل الانوات الي ث الااببة لتاميخ

 امتخابب سلو  ور المئه  لان ال بضبطب بالشضي  الماسلل سا سمهية التدايس اهة اضابة. 

.   ان ال ي ون اداميس ال موظ س ور المصضر ال احد االطضار المضببطة بب خ ل الانوات الي ث

 بة.الااب 

.   ان ال ب ون لب اهة اضابة بست ما اسلا  المئه  ال االدامو العهيا الات ما االطضار المضببطة

 به  حتم الدمجة الضابعة. 

.  .ان ال ي ون ماا مس م يايس ور المصضر ال ما يميهب 

.   ان ال يمه  بش ل مباشض ال  يض مباشض ) بشتمل سهم مه ية اوضاد العا هة الماا ميا ال اطضار

 % ما ااه  ات شضكة ما ات مو . 5الع اة ( اكيض ما لات 

 :اجتماعات المجلس :رابعا

.  يئ  ان ال ببل اجتماسات المئه  سا) ( اجتماسات ور الانة كهما دست الحاجة لذل. 

.   بعذم سبد ا ور مبض االدامو يئوز مبهها  بنعبد اجتماسات المئه  ور مبض ادامو المصضر لالا

العضاق بشضط حلوم جميع اسلا  المئه  ال االستذام ال تابر لغيض  ألت م ان اخض داخل  

 .الحارضيا

.   الشخصر الحلوم  بعذم  حال  اجتماسب حلوم  شخصيس لور  المئه  حلوم  سهم اسلا  

المئه    بعد مواوبة م ي   الهابا للل   ال  ال يديو  الحلوم ما خ ل  المئه   يم ا لعلو 

 .سد  حلوم العلو لمضبيا كحد اسهم خ ل الانةليم ا ااتخدا   ذه الطضيبة ور حالة 

.   ي تمل مصاب اجتما  مئه  االدامو ور حال حلوم)0 (%  ما االسلا  ال) ( اسلا  ال

 .ايهما اكيض

.   ور حال بهغ سدد الغياب)   لج  سهم م ي  المئه  اخطام الهيئة  ) خ ل الانةمضات ال اكيض

 .العامة لهمصضر ل ر بتخذ ما بضاه مناابس

.  مد البضامات التر يتخذ ا المئه  بغالبية ااوات االسلا  الحارضيا وسلا كان التصويت  بعت

 .متعادأل وي ون اوت م ي  المئه  مضجحس

.   ال ما خ ل ال ديو ال الهابا(بصدم اضامات المئه  بتوايع كامل اسلا ب الحارضيا شخصيس (

) 0(مدو ال ب يد سا  لاميا اض المئه  سهم محلض االجتما  لبخت  بخت  المصضر خ ل  

 .ايا  سمل لي ون المئه  ماسلال سا اضامابب لمتابعتها
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.   سهم اميا اض المئه  بدليا محارض اجتماسات المئه  للئامب بصومو دايبة لكامهة لبدليا

المحارض لي بئميع  ذه  المصضر  يحت ظ  لان  ات سلول  اايضت ما  بح يات  بائيل  ات  ت  

 .بح ظ لديب المحارض مض يس لاوبيس لان  

.    سهم االدامو التن يذية ببدي  معهومات ب صيهية السلا  المئه  بما اور يعضض ور االجتما

ايا  سمل سهم االال ما باميخ موسد اجتما  المئه  ل سهم م ي  المئه  التحبس ما  ) (ابل  

 .لل  ابل االجتما  

 

 :دارةالمهام ومسؤوليات مجلس ا :خامسأ
 

.    خطط لااستماد  لالغايات  لالضاالة  الضؤية  شامهة  االالمصضر  لالبي   ال دار  اتضابيئية 

دامو التن يذية لتن يذ الخطط  الالئو ضية لهمصضر ور رو  بوجهات الهيئة العامة ا  بوجيب ا 

 .مض للمان بن يذ به  الخططالمع مضاابة  دا ها لببييمها لبعديهها الا ل   ا

. االا سهم  العهي دامو  الشضار  االتن يذية  ما  لالتسكد  لمتابعة  دا ها  ا  ال  المالية  ال مة  لرا  

شضار لالضاابة الدلمية سهم   ستماد ايااات لإجضا ات مناابة لل لسهيب ابب   لم لهمصضر  

 . دا  المصضر

دامو التن يذية سا طضيس لررع مسشرضات  دا  م يارية لتحديد  الاستماد ارياارة لمضاابة لمضاجعة  دا  ا .3

 .دا  لمدى التبد  محو بحبيس   دار المصضراللماد الاياس  

.  ب لبتماشم  التسكد ما بووض ايااات لخطط لإجضا ات سمل لدى المصضرل شامهة لئميع  مشطت

راوة الم  الداميةل باال  بعميمها سهم جميع الماتويات ا اةل ل مب اد ب   مع التشضيعات لات الع

 .لل  رمان  ن بت  مضاجعتها بش ل دلمت 

.   البي  الئو ضيةبحديد  (Core Values  )  لهمصضرل لما  خطوط لارحة لهماسللية لالماا لة

المصضرل ا   لئميع  مشطة  لهمعاييض  سالية  اباوة  المهنر   خ اللبضايخ  لالاهوك  لالن ا ة  اية 

 .دامييا ور المصضرل 

بن يذ متطهبات  مة جميع سمهيات المصرضرل بما ويها  لرراسب المالية لمارسللية   بحمل مارسللية ار  .6

خضى المتعهبرة بعمهربل لمضاسراو  اررررحراب الالبنر  المضك ت لمتطهبرات الئهرات الضارابيرة لالتنييميرة ا

المصرالصل لررمان إدامو المصرضر ررما إطام التشرضيعات لالارياارات الداخهية لهمصرضرل ل ن  

اررندو الضاابة ال عالة متووضو بااررتمضام سهم  مشررطة المصررضرل بما ور لل   مشررطة المصررضر الم

 .لهئهات الخامجية

.  دامو التن يذية ور امئاز  ذه البضاماتاالالعامة لمتابعة التبد  ما ابل  بن يذ اضامات الهيئة. 

.   ببدي  الحاابات الختامية لالبوا   المالية لهمصضر لببضيض شامل بنتا ج بن يذ الخطة الانوية الم

 .الهيئة العامة لمنااشتها لالمصاداة سهيها

.  لهمعاييض الدللية ور جميع  مشطة لسمهيات المصضرمتيال اال ما. 

 .منااشة لإاضام الخطط الانوية لالموازمات المتعهبة بنشاطات المصضر لمتابعة بن يذ ا لالتبيد بها .10

.   المئه  بش يل الهئان الدا مة المضببطة بالمئه  لالهئان المساتة التر بدسو اليها الحاجة ما

 . سلا  المئه   ل  يض  
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.    االدامو التن يذية لببيي  لمتابعة ادا ه  دلميس  المصاداة سهم اختيام المضشحيا لشغل مناا

 لاالشضار سهيه  لماا هته  لالحصول منه  سهم شضع لب ايض لارص لمورو  الماا هة. 

.  المداس الداخهر لبحديد ابعابب لم اوابب لببيي  ادا ه.بعييا لامها  خدمات 

 

ع للل  بالتنايس مع لئنة التدايس بم نب  استماد  ميمة ربط   .14 لماابة داخهية لهمصضر لمضاجعتها انويا

ا ماا هة  ور  الما  الداخهر  الشضسر  لالتدايس  الضاابة  اا   مديض  ايا   ما  لالتسكد  العهيال  التن يذية  دامو 

ع سهم ميمة بوااع مضو لاحدو  ال ل بمضاجعة  ذه ا) الحااباتمضاجع    الخامجر ) تالمصضر لالمداس   انويا

 .ميمةالالل لسهم المئه  بلميا التبضيض الانوت لهمصضر ما يسكد ك اية  ذه االا

. ية مداس الحاابات الخامجر بداية لااتمضاماع  لرمان ااتب. 

.   المخاطضل بحيث  إلاستماد ااتضابيئية إدامو  بالتنايس مع لئنة  بن يذ ا  المخاطض لمضاابة  دامو 

ل ن ي ون   .لرمان سد  بعضض المصضر لمخاطض مضب عةبتلما ماتوى المخاطض المببولةل  

يت  ل ن  بهال  المضببطة  لالمخاطض  لهمصضر  التشغيهية  العمل  ببيئة  ع  مهما لجود  المئه   ما  سكد 

دامو المخاطض ور المصضرل ب ون اادمو سهم بحديد لاياس  إلزمة لكاوية  ال  دلات لبنية بحتية  

 .ض لهالربط لمضاابة جميع  موا  المخاطض التر يتعض 

دامو الضشيدو الاواسد ا"دامو الضشيدو كما لمد ور ل اااية االدامو التن يذية لهمبادئ الرمان بطبيس ا .17

لتاهيل بن يذ    2010انة  (  4)   ور ال صل الضابع لالعشضيا ما التعهيمات ما  "لميا  اللبط الداخهر

لهماا ميا لحماية لاحتضا  حبواه   بوويض سا د مناا   :ل ميل2004لانة ( 94) اامون المصامر ما  

متيال لهبواميا المعمول بها ور العضاق لحماية حبوق المودسيال حيث  اللإدامو المصضر بش ل اهي  لا

لل  ما خ  بحبيس  يت   المصضرل للجود  ميمة ربط     ل مب  المئه  سهم سمهيات  إشضار لماابة 

 .معهومات الخااة بالمصضروصاع ال امل سا البيامات المالية لالاللماابة كاوية لا

 .رمان لجود مي  معهومات إدامية كاوية لمواواة بغطر جميع  مشطة المصضر .18

.   مشض اباوة الحوكمة ور المصضر لبشئيع جميع العامهيا لاالدامو التن يذية سهم بطبيس مماماتها

بتشئيع   المصضر  يبو   ان  سهم  العمل  الم  اراوة  بخصواها  التدميبية  الدلمات  لحلوم 

 ب سهم بطبيس اواسد الحوكمة ور مسااابه ل ولأل سهم التحبس ما ان الايااة اال تمامية  سم 

ببيي    يت   بحيث  الشضكات  ايما ما  لال  لعم  ب  المسااية  الحوكمة  بطبيس  بتلما  لهمصضر 

 .المخاطض بنباط اللعا لالبوو ببعس لمماماابه  ور مئال الحوكمة المسااية

بادمات اجتماسية مناابة ور مئال حماية البيئة لالصحة لالتعهي ل  التسكد ما  ن المصضر يتبنم م  .20

 .لمضاساو ببدي  التمويل لهمشضلسات لالمنشآت الصغيضو لالصغيضو لالمتواطة بساعام مناابة

. ا الذياالابخال  الماا ميا  بيا اهطات  بإيئاد وصل لارص  ال  يهة  يمته ون مصهحة    جضا ات 

لا جهة  ما  الاهيمة  المساضو  المسااية  الحوكمة  بع ي   بهدر  جهة  خضىل  ما  التن يذية  دامو 

للل  ما    لمته ون مصهحة مساضولسهيب إيئاد آليات مناابة لهحد ما بسايضات الماا ميا الذيا ي 

 :الحصض ما يهر السهم ابيل الميال    ل خ 

دامو  اله ون مصررررهحة مساضو  ت لظي ة ور ايشررررغل  ت ما الماررررا ميا الذيا يمت   ن ال  •

 .التن يذية العهيا
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حيات لالماررسلليات التشررغيهية ما المئه  لحده   دامو التن يذية العهيا الصرر ال ن باررتمد ا •

دامو  ل زمرة  ل ل ن بعمرل ور إطرام الت ويض الممنوع لهرا ما ابهربل سنرد ابخرال البضامات ا

 .العمهيات لالنشاطات المصضوية

.   نبيبة سا  ئان الملهدامت الوارص بما ور لل  اال ل بنييمر لهمصضر يبيا التاهال ا استماد  ي

 .دامو التن يذيةالالمئه  لا 

. بحديد الص حيات التن يذية الخااة بسسمال المصضر اوا  المديض الم وض ال االدامو التن يذية. 

. لظي ر   ل خطة إح   إاضام  (Succession Planال )يذية العهيا ور المصضرل  تن دامو الالسلا  ا 

ع سهم امضاجعة  ذل   .ال اله الخطة مضو لاحدو انويا

. ما  ذا  (  1)اتدامة الوامد لكض ا ور المهحس ما   الالتسكد ما ان المصضر يتماشم مع معاييض ا

 .الدليل

. ل ويما يخص  موا ال مواع الضامر لم ت  م اوحة  ال ادامو التن يذية سهم الال  ا  التسكد ما اط

موال لدا ضو مضاابة الصيضوة ال   م ت  م اوحة  ال ا م اب يوميا لاسال اوا   بئميد  موال ا

 .م ابيياالمج اامب ور اا مة بئميد  موال ا ور البن  المضك ت ووما ور حالة لجود شخص اد  د

امة ما  ال انويا لسضض متا ج التبيي  سهم الهيئة العال يئ  ببيي   دا  المئه  ك ل لمضو لاحدو سهم ا .27

يسبرالا   خ  ما  ادمم  كحد  النيا   يتلما  ذا  ان  سهم  المئه   اسمال  لتبيي   ميا   سهم   :ستماد 

  يمكن   بشكل  هدافهذه اال   تحقيقه  على  شرافاال  في  دورالمجلس  وتحديد  محددة  اهداف  وضع •

  .دوريا قياسه
استخلص هذه االهداف تحديد مؤشرات اداء رئيسة للمدير المفوض واالدارة التنفيذية ويمكن   •

اداء االدارة  لقياس  السنوية واستخدامها  العمل  من االهداف االستراتيجية للمصرف وخطط 

  التنفيذية دوريأ.
  .لتواصلا هذا دورية والمساهمين،وضرورة  المجلس مابين التواصل •
 .دارةالتنفيذيةالا مع لمجلسا جتماعاتا  دورية •

المئه  لمدى الت امب بالحلوم لكذل  مباممة  دا ب  دلم العلو لمهامب ور اجتماسات   •

الحصول سهم كما يئ   الضاجعة   ) بسدا  االسلا  االخضيال  المعنر  (  التغذية  العلو  ما 

للل  بهدر بحايا سمهية التبيي ل ل ر مئموسة المعهومات يتهبا ا ال ضد سا  دا ب لمتا ئب  

ببدمب لم ويها لمبدام  التر لاع  لب االخطا   لمدى م  مة  دا ب  بحيث بورص  بعهمب  بدام 

 لههدر الذت ينبغر الواول اليب. 

. المديرين اوهيئات مجالس بأعضاء المتعلقة بالمعلومات المركزي البنك تزويد المصرف لىع  
  حدوث عند وكذلك سنوي  نصف بشك  وخارجه العراق داخل لتابعة لشركاتها التنفيذية داماتاللا
 .عليها تعديل ت

.  وصاع لالش اوية لالمعهومات سا المصضر كاوةالشضار سهم جودو االاسهم مئه  االدامو. 
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 :دارةال مهام ومسؤوليات رئيس مجلس ا سادسأ:

 

 :دامو البيا  بالمها  لالماسلليات التاليةالسهم م ي  مئه  ا

لهمصررضرل لبيا المصررضر لالماررا ميا  دامو التن يذية  الاة بنا و بيا المئه  ما جهة لا اامة س- .1

 .لببية  احاب المصالص ما جهة  خضى
 

سلا  الجتماسات الااببة لبوايع المحارض لباه  االالتسكد ما باه  جميع  سلا  المئه  محارض ا .2

جدلل  سمال  ت اجتما  ابل امعباده بمدو كاويةل سهم  ن يتلررما الئدلل معهومات م توبة كاوية سا  

 .جتما  لي ون التاهي  بوااطة  ميا اض المئه الالموروسات التر اتت  منااشتها ور ا
 

التشررررئيع سهم النبد البنا  لابدا  الض ت حول البلررررايا التر يت  بحيها بشرررر ل سا ل لبه  التر يوجد   .3

 .البلاياسلا  لالتشئيع سهم النباشات لالتصويت سهم به   الحولها ببايا ور لجهات النيض بيا ا
  

 ( 15)ببل سا   البوجيب دسوه لهبن  المضك ت لحلرررروم اجتماسات الهيئة العامة للل  ابل مدو كاوية   .4

ع ل ر ُيصام الم بامية ما يميهب  .يوما
 

دامت  الدامو مهميا بشررر ل مارررتمض بآخض المارررتئدات ور المئال االالتسكد ما  ن  سلرررا  مئه  ا .5

دامو التن يذية لهمصررضر  الم التباميض المعدو ما ابل اطالع سهاللالمالر لهمصررضر للل  سا طضيس ا

 .خضى بصومو منتيمةاللمضاجعة خططب ل داؤه لالبلايا لالماا ل الهامة ا
 

 .جوهرية  معلومات اية عن  المركزي البنك ملاع  من التأكد .6

الماتمضل لان دامول ويما يتعهس بتطويض خبضابه  لبعهمه  الد لبهبية احتياجات اسلا  مئه  ابحدي  .7

 . يتيص لهعلو الئديد حلوم منهاج بوجيب لهتعضر سهم امشطة المصضر

 

 :اختيار وتعيين المدير المفوض  سابعأ:
 

ف شرررضط  ن يمته  الخبضو المالية المصرررضوية لالمس   يعيا .1 ت   المئه   حد اسلرررا ب مديضاف م وررررا

دامو لال صل الدامو التن يذية لسلويتب ور مئه  االيتب ور ابخال البضام الاهي  ور ا لالعهمية لااتب

 .بينهما

 يئ  سهم المديض الم وض الذت يت  بعيينب الووا  بالشضلط االبية كحد ادمم: .2

سهم جميع الشررضلط المنصرروص سهيها ااررتي ا  المتطهبات البامومية الوامدو ور اامون    يئ  •

 لالشضكات. 2004( لانة 93المصامر ما  )

 الت ضغ التا  الدامو العمهيات المصضوية اليومية. •

 التمتع بالن ا ة لالامعة الطيبة. •

 .انة (30)يبل سمضه سا    ان ال •



 

  

 

13 

 

اتصررادل الا(اة بعمهب   ختصررااررات لات العالسهم الشررهادو الئامعية ور ا   ن ي ون حاارر  •

دامو المراليرةل المحراارررربرةل العهو  المراليرة لالمصررررضويرةل  ل الدامو العرامرةل االالبرامونل ا

 )اة بالعمل المصضور خضى لات العالختصااات االا

ب خبضو  ويرة للردير  ن ب ون لرديرب ال  را و لالخبضو المصررررضويرة التر بطهبهرا العمهيرات المصررررض •

 .لمماماة مصضوية

ي ون المديض الم وض مارسلال سا بن يذ اضامات المئه  للل  ررما الصر حيات المخولة   •

 لب.

 ن ي ون مبي  ور العضاق للب محل إاامة دا   لمعضلر لمت ضغ لهعمل المصضور ور مبض   •

ة  ي ون موظا ور مصضر  ل شضكة  ل مسااة مالي  ن ال دامو العامة لهمصضر ل الا

 . خضى

 :دارةالت ومهام أمين سر مجلس اال مؤه ثامنأ:

يعيا اميا اض مئه  ادامو المصضر ما ابل م ي  مئه  االدامو لبالتنايس مع اسلا  المئه ل يئ   

ان يتمتع اميا اض ادامو البن  المعيا بالخبضات لالمس  ت لالمهامات لات الع اة بمها  لماسلليات اميا  

 موك  بالمها  المذكومو ادماه لالمحددو ما ابل المئه : اض المئه  لي ون 

ستضارات  الاتضاحات لاالت لا اليحلض جميع اجتماسات المئه  لبدليا جميع المدال  .1

مناابة  ل لاستماد ات لايهة  لالتح يات لكي ية التصويت سهم مشضلسات اضامات المئه 

المئه  لح ظ الواا س لالمحارض  بلما بدليا جميع الم حيات التر بذكض اانا  اجتما  

 بعد بوايعها ما ابل االسلا .

اة   جتما  المئه  للل  بعد إسداد خ    ايعضض الموروسات التر اتت  منااشتها خ   .2

دامو التن يذية العهيا لالهئان المخته ة ويهال لمبط  الموج و ب ل مورو  منهال لبيان م ت ا

   للببديمها لض ي  المئه  لهمواوبة سهم سضرها خ لليات ب ل مورو   ال الواا س لا

 .جتما الا

 .متخاب ال التعيا ال سند الطه الب ليد كل سلو بمهخص كار سا  سمال المصضر سند ا  .3

التدالل مع  ت سلو جديد لبمااسدو الماتشام البامومر ال مديض الشسلن البامومية لهمصضر   .4

هس بالمتطهبات البامومية لالتنييمية  ايما ما يتع ال حول مهمات لماسلليات المئه  ل 

خضى الخااة بالعلوية لمنها مدو العلوية  ال موم اال حيات لا لتوريص المهمات لالص

اة بعمل   سا ب ليد العلو الئديد بنصوص البواميا لات الع  جتماسات ولاللمواسيد ا 

 .المصامر لالتعهيمات الصادمو سا  ذا البن  لالتر بخص سمل المئه  

 .واسيد اجتماسات المئه  للل  بالتنايس مع م ي  المئه يحدد م  .5

جتماسات لالبضامات المتخذو ما ابل  ال بوايع  سلا  المئه  سهم محلض ا  التسكد ما .6

 .المئه 
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متابعة بن يذ البضامات المتخذو ما ابل المئه ل لمتابعة بحث  ية موروسات ب  بسجيل   .7

 .طضحها ور اجتما  اابس 

 .الهئان المضببطة بالمئه  لسضرها سهم المئه   بباميض  اات  .8

 

ما حيث ما  البضام لما  الئهاة  (بضاي  البضامات بش ل باهاهر ما بداية الانة الم مهايتها  .9

 .)لالتاميخ

 .متيال لئميع المتطهبات البامومية ويما يتعهس بشسلن المئه الرمان ا .10

 .يعها ما ابل  سلا  المئه  مة التر يت  بوا يد البن  المضك ت بالبضامات المب ل .11

 . التواال مع الماا ميا لالمااسدو ور بنيي  اجتماسات الهيئة العامة لسهم لجب الخصوص .12

 .حت اظ بالبيامات الخااة بالماا مياالا .13

 التحليض الجتماسات الهيئة العامة لالتعالن مع الهئان المنبيبة سا المئه .  .14

 .مضك تإماال الدسوات إلم الماا ميا لإلم البن  ال .15

. ت اجتماسات الهيئة العامة  حت اظ بائ الا. 

دامو التن يذية لالمداس الخامجر  ل م ي   الدامو ل سلا  االبسميا حلوم  سلا  مئه  ا .17

 .م ت  مضاابة الحاابات ور اجتماسات الهيئة العامة

ي ون موظا ور مصضر ال شضكة   الضاق لمت ضغ لهذا المنص  لان ان ي ون مبي  ور الع .18

 .ال مسااة مالية  خضى
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  الفصل الثاني 
  هيئة الرقابة الشرعية         

 

 

 اوأل:التأسيس: 

  2015لارنة   43بسارارت  يئة الضاابة الشرضسية بموج  المادو الارابعة ما اامون المصرامر االار مية ما   

ان لهضاابة الشرضسية الدلم ال بيض ور ل  لاارتناد  لما جا  ور دليل الحوكمة المسارارية لهمصرامر االار مية  

 بميي  طبيعة سمل المصضر االا مر سا  يضه.

 

كيان مارتبل ما المتخصرصريا ور وبب المعام ت لالتموي ت الار مية لما للت  امها بعضر الهيئة الشرضسية 

 الخبضو ور االسمال المصضوية بش ل سا .

 

 ثانيأ:  تعيين الهيئة الشرعية : 

 

والمكافات(    للمصرف  العامة  الهيئة  تعين .1 )الترشيح  لجنة  توصيات  على    البنك  وبموافقةبناءأ 

  وتعتمد   فتاء،الا  توثيق  غراضال  وذلك  )الشرعية  الرقابة  هيئة( تسمى  هيئة ،  العراقي  المركزي

 .ميةلسالا  المعاييرالمالية  صياغة  متطلبات  ،وضمن الهيئة    عن  الصادرة  الفتوى

 في  ختصررراصاالو  لخبرةا  ذويما ال يقل عن ثلث اشرررخاص من  الشررررعية  الرقابة  هيئة  تتألف .2

 على  حصرولهم  بعد  رئيسرا الشررعية  الهيئة أعضراء  والمالية،ينتخب  والقانونية المصررفية  عمالاال

 :ان على  بينهم من البنك هذا  موافقة

  جامعة   من قلالا  ماجسرتيرعلى  شرهادة عن الشررعية  الهيئة  لرئيس  العلمي التأهيل  يقلال •

  تقررل ال    بخبرة  ويتمتع  تلالمعررام  فقرره  تشرررررمررل  الشررررررعيررة  العلوم  في  بهررا  معترف

 في التخرج  بعد  سررنوات(4)او  الشرررعية  حكامالوا اصرردارالفتاوى في  سررنوات(3)عن

 .ميالسلا  التمويل  مجال في العلمي  اوالبحث  التدريس

 على  البكالوريوس شرررهادة على الحاصرررلين  من الشررررعية  الرقابة  هيئة أعضررراء  يكون •

  هيئة  قبل  من  ختبارالا الى  الشررعية  الرقابة  هيئة  ختصراص،وتخضرعالا  حقل  في قلالا

 .العراقي  المركزي البنك في الشرعية الرقابة

 من  مناسررربا تراه  بمن  تسرررتعين أن  تنفيذيا،ولها  وعضررروا رئيسرررا  بينهم من  الهيئة أعضررراء  ينتخب .3

 .أهدافها  لتحقيق  والهيئات  شخاصالا
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  إدارة  مجلس اوأعضراء المصررف  مسراهمي  أحد الشررعية  الرقابة  هيئة أعضراء  يكون  ان  يجوزال   .4

لل  خ  للمصررف التابعة الشرركات في  اوالموظفين المصررف في  التنفيذيين  اوالمسرؤولين المصررف

  التنفيذيين   بكبارالمسرؤولين  الثانية  ىالدرجة  قرابة  صرلة اواي  التعيين  تاريخ  من  الماضريتين  السرنتين

 التابعة  اوالشرركات المصررف في  )والماضرية الحالية  السرنة في (السرابقيناو  الحاليين  اوالموظفين

 .له

  إسررتحصررال   بعد للمصرررف العامة  الهيئة  بموافقة  للتجديد  قابلة  سررنوات( 3)  العضرروية مدة  تكون .5

 .العراقي  المركزي البنك  موافقة

 .للمصرف  ملزمةالعامة  الهيئة قرارات  تكون .6

 المصررف  إدارة  مجلس  من  مسربب  بقرار الإ  فيها  عضرو   أي إعفاء أو  الشررعية  الهيئة  حل  يجوزال   .7

 ف وموافقة البنك المركزي العراقي.للمصر العامة  الهيئة  وموافقة عضاءالا  ثلثي  بأغلبية

ان ال يكون احد اعضراء الهيئة الشررعية عضروا في هيئة الرقابة الشررعية الي مصررف اسرلمي  .8

 اخر داخل العراق.

 
 

 ثالثأ:  مهام  ومسؤوليات   الهيئة :  

 

 

 الشرررعي  تزاماللا  لمتابعة قلالا على السررنة في  اجتماعات  (6) الشرررعية  الرقابة  هيئة  تعقد ان  يجب .1

  وتحرير   والعراجلرة  الطرارئرة  مورالا  لمنراقشرررررة  اجتمرا   مرعقردالا  تطلرب  ،وكلمرا  المصررررررف  لعمليرات

 .النظر  وجهات  في فاتلاخت  أي  يوثق  بشكل  اجتماعات  محاضر
 

  التابعة داريةالا  المؤسرسرات قبل  من  الفتوى طلب  تقديم أسرلوب  يتضرمن الذي رشراديالا الدليل  كتابة .2

  بأي  الفعلي  لتزامالا من التأكد اوالية  تسررررييراجتماعاته  و   الشرررررعية،  الرقابة  هيئة الى للمصرررررف

  ورقيا  المحفوظ  خطيا  المكتوب  التوثيقي السررجل  من  الشرررعية،والتأكد  الرقابة  هيئة  من  قرارصررادر

 .والكترونيا
 

  على  والمصرررررادقرة  القرديمرة  الوثرائق  ومراجعرة  الجرديردة  برالخردمرات  المتعلقرة  الوثرائق  واعتمراد  الموافقرة .3

 .للمصرف  التجارية  تلالمعام في  المستخدمة  القانونية  المستندات  من  وغيرها  تفاقياتالوا العقود
 

  ومراقبة  شرررعيا  المصرررف  أنشررطة  بتوجيه  الشرررعية الرقابة  هيئة قيام  تتضررمن  سررنوية  خطة وضررع .4

 .مخالفتها وعدم الشرعية الرقابة  هيئة بقرارات التزامه  مدى

 الشرررررريعرة  مع  متفقرة  لتكون المراليرة  تلالمعرام  لمشررررراكرل  الممكنرة  الشررررررعيرة  الحلول  اقتراح  تقرديم .5

 .المناسبة  البدائل  وإيجاد  ميةلسالا
   

 .لصحتها شرطا  المال،واعتبارذلك رأس لزيادة المدفو  مصادرالمبلغ شرعية في الرأي ابداء .6
 

  التمويل  وأدوات  ميةلسررر الا  التربية  مبادئ في  ونشررررالوعي المصررررف  لموظفي رشرررادالا  تقديم .7
 .ميلسالا
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  زمة لال التقارير واعداد المصرف إدارة مجلس من اليها والمحالة بها تكلف التي مورالا في النظر .8

 .بذلك
 

  مساهمي  الى  ميةلسالا  الشريعة   بأحكام  المصرف  التزام   مدى  اوعن  نشاطاته  عن  تقرير   تقديم  .9

 .المركزي البنك الى دورية تقارير تقدم وكذلك سنويا يعقد الذي العام جتما اال في المصرف
   

  ستثمار الا  وسياسات  والخدمات  والمنتجات  تفاقياتالوا  تلوالمعام  العقود   جميع  واعتماد  الراي  ابداء .10

  رباح الا  توزيع  فيها  بما  ستثمارالا  حسابات  وأصحاب  المساهمين  مابين  قةلالع  تنظم  التي  والسياسات

  الدخل   في  التصرف  والية  ستثمارال ا  حسابات  على  يراداتال ا  وتجنب  عليها  المصادقة  بعد  الخسائر  وتحميل

 .للشريعة غيرالمطابق
 

 كفاية   من   للتأكد  عليها  والموافقة  مية ل سالا  الشريعة  بأحكام  المتعلقة  رشاداتالوا  السياسات  مراجعة .11

 .المصرف في الداخلي الشرعي الرقابة نظام وفاعلية
 

  .البشرية  الموارد  قسم  مع بالتنسيق  وذلك  المصرف  لموظفي  زملال  الشرعي  التدريب  دورات  اقتراح .12

 يفوضه   اومن  رئيسها  من  الشرعية  تقريرالهيئة  وعرض  للمساهمين  العامة  الهيئة   حضوراجتماعات .13

 .اعتماده بهدف  الهيئة أعضاء من
 

  بما  الهيئة  تقوم  بحيث  ميةلسالا  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  المصرف  التزام  بمدى  الراي  وابداء  تكوين .14

 - :يأتي

مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الداخلي الشرعي السنوي الذي يرفع للجنة التدقيق من قبل قسم  •

 .التدقيق الداخلي الشرعي

  الضوابط  فاعلية  مدى  يتضمن  بحيث  الشرعي  تزاماالل  حول  وسنوي  سنوي  نصف  تقرير  صدارا •

 الداخلية  الشرعية  والرقابة  الشرعية  الضوابط  أنظمة  في  ضعف  مواطن  واي  الداخلية  الشرعية

  للهيئة   والتقريرالسنوي  للمجلس  سنوي  نصف  التقرير  رفع  يتم  ان  على  الجوهري  ثرالا  ذات

 .المركزي للبنك منهما  كل عن ونسخة  للمساهمين العامة

 ومبادئ  احكام   مع   انسجامها  من   والتأكد   ساسيال  اوالنظام  المصرف  تأسيس   عقد  في  الراي  ابداء .15

 .ميةلسالا الشريعة

 القرار  يؤخذ  ان  على  الداخلي  الشرعي  التدقيق  قسم  مدير  وتنحية  تعيين  على  دارةالا   لمجلس  التنسيب .16

 .المركزي  البنك موافقة  بعد  النهائي
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 :الشرعية  الرقابة  هيئة  اجتماعات  رابعأ:
 
 

 الشرعي  تزاماللا  لمتابعة  قلالا  على  السنة  في  اجتماعات  (6)  الشرعية  الهيئة  تعقد  ان  يجب .1

 .المصرف لعمليات
 

  بشكل   الخارجي  والمدقق  الشرعي  التدقيق  وقسم  المجلس  مع  الشرعية  الهيئة  تجتمع  ان  يجب .2

 .المشترك هتمامالا ذات المسائل لمناقشة فصلي
 

  الحضور   تعذر  حال  في  او   شخصي  حضورا  اجتماعاتهم  حضور  الشرعية  الهيئة  أعضاء  على .3

  رئيس   موافقة  بعد  وذلك  الهاتف  او   الفيديو   للخ   من  الحضور  الهيئة  لعضو   يمكن  الشخصي

لل  خ   اعلى  كحد  لمرتين  العضو   حضور  عدم  حالة  في  الطريقة  هذه  استخدام   ويمكنمجلس  ال

 .السنة
 

السنة  مرات  (3)  الغياب  عدد  بلغ  حال   في .4 اكثر خلل   الشرعية   الهيئة   رئيس  على   وجب  او 

 .مناسب ماتراه  تتخذ لكي دارةالا مجلس اخطار

 

 

 :الهيئة سر  امين  خامسأ:
 

 .عضاءالا وتبليغ  الهيئة رئيس مع  بالتنسيق  وذلك الشرعية الهيئة اجتماعات مواعيد تحديد .1
 

 المعلومات   تقديم  من  كافي  بوقت  الشرعية  الهيئة  اجتما   وقبل  التنفيذية  دارةالا  قيام  من  التحقق .2

 .جتما  البا الصلة ذات الموضوعات وعن المصرف أنشطة عن التفصيلية
 

  تحفظات   واية  قتراحاتالوا  تالوالمداو  الشرعية  الهيئة  اجتماعات  جميع   وتدوين   حضور  .3

 .مناسب بشكل  المحاضر هذه جميع  وتوثيق  حفظ يتم وان عضو أي قبل من  أثيرت

  محضر   في  ذلك  ويذكر  ال   ام  بعذر  كان  إذا  ما  بيان   مع  جتما لل  الحاضر  العضوغير  اسم  تدوين .4

 .الجلسة
 

  الشرعي   التدقيق  إدارة  وتزويد  الشرعية  الهيئة  من  المتخذة  والقرارات  الفتاوى  تنفيذ  متابعة .5

   ارجا   تم  موضوعات  اية  بحث  ومتابعة  بها  والعمل   حاطةلل  الشرعي  متثالالا  وإدارة  الداخلي

 .سابق  اجتما  في طرحها
 

  ومفتشي   الداخلي  الشرعي  المدقق  قبل  من  طلبها  عند  الشرعية  الهيئة  اجتما   محاضر  تقديم .6

 .المركزي البنك
 

   .بشأنها  الشرعية   الهيئة  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلي  الشرعي  التدقيق  قسم  بتقارير  حتفاظالا .7
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 الفصل الثالث 
 اللجان

 
 

 

 

 

 االدارة مجلس عن المنبثقة  جانللا          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق                     ـي تــدـق اـل نــة  ـج ـل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دارةالاللجان المنبثقة عن مجلس ا  اوأل:

 

ت ا  بعد  اللحيات ما ابهبل مع ا  يحدد   داوها لي ورها بص    المئه  سلابش يل لئان ما بيا   .1

المئ  سهم  ينبغر  كما  المصضر  إدامو  مئه   بصويت  بدلن  بم ضد ا  اضامات  يبو  ابخال  ان  ه  

با سمال الهئان لهتسكد ما واسهية دلم ا لل  مع إم امية دمج بعض الهئان لوال بالمتابعة الماتمضو  

 .ي ون  ناك بعامض بيا لاجبات لماسلليات  ذه الهئان ال لتناا  اختصااابها شضيطة ان 

الحصول سهم لئنة    التدامول كما يم ا  الرمان اهولة حصول الهئان سهم المعهومات ال اوية ما ا .2

 .اتشامات لالدس  ال نر ما مصادم خامجية سهم ان ي ون لل  بعه  لمواوبة المئه  الا

يئ  ان يتووض ل ل لئنة ميياق داخهر يبيا مهامها لمطاق سمهها لاجضا ابها بما يشمل كي ية اسداد  .3

 .سلويته  ور به  الهئاندامو ما  الداموللما و المتواع ما  سلا  مئه  االالتباميض الم مئه  ا

بتحديد   داوها    ال .4 يبو   لسهيب  ن  الم وض  لالمديض  المئه   م ي   منصبر  بيا  الئمع  يئوز 

 .لي ورها االحيات ما ابهب

اتشامات لالدس  ال نر ما مصادم  اللمنبيبة سا المئه  الحصول سهم ات لئنة ما الهئان االيم ا   .5

 . خامجية سهم  ن ي ون لل  بعه  لمواوبة المئه 

 .وصاع سا  اما   سلا ها ور التبضيض الانوتاليئ  مضاساو الش اوية ور بش يل الهئان مع ا .6
 

            لجنة ادارة المخاطر    لجنة الترشيح والمكافات لجنة الحوكمة
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يئ  سهم المصضر ب ليد البن  المضك ت ببا مة بشمل جميع الهئان التابعة لعمل المئه  لمهامها  .7

 . لإجضا ات سمهها ل اما   سلا ها

اض المئه  ال  ت موظا بن يذت بختامه الهئنة يت  اختيام مبضم الهئنة المنبيبة سا المئه  اما اميا   .8

 .سدا مديض البا  المختص بسسمال الهئنة المعنية 

 .يئ  مضاساو التخصص لالخبضو لالحياد لسد  بعامض المصالص ور بش يل الهئان .9

 .سهم المئه  متابعة الهئان المنبيبة سنب لااتعضاض بباميض ا لمتا ئها سهم مئه  إدامو المصضر .10
 

 .الهئان سبد اجتماسات دلمية لبحديد سدد ا بحا  طبيعة  سمال كل لئنةسهم  .11

بحا   .12 اضامابها  بوايابها  ل  لبدليا  الهئنة  اجتماسات  محارض  ربط  الهئنة  مبضم  يتولم 

 .حيات الممنوحة لها الص

 .دامو لهمواوبة سهيهاالجتماسابها لبوايابها سهم مئه  ايعضض م ي  الهئنة محارض ا .13

 .سلا   يض المواوبيا ال اوات مع بيبيت بح يات االجما   ل بس هبية اال لهئنة بابتخذ اضامات ا .14

 .داموالبتعهد الهئان بتبدي  بباميض دلمية لببضيض انوت سا متا ج  سمالها الم مئه  ا .15

المئه   ل  .16 المساتة ببضام ما  الهئان  العضاار  يت  بش يل  المضك ت  البن   البضام    بطه  ما  ليحدد 

 .مئاز  سمالهاالبش يهة الهئنة لمطاق سمهها لماسلليابها لالمدو المطهوبة  

 .ميمة المعمول بهاالة ور  سمال الهئان لوس ا لهمئه  بحديد م اوآت لبا  المشامك .17

 .داموالور الهئنة م   مدو سلوية مئه  اب ون مدو العلوية  .18

ال .19 العضاار بتحديد لبوايس  المضك ت  البن   ب اا   الواج  بش يهها  الض ياية  المها  االهئان  الم  راوة 

حيات الموكهة اليها رما دليل الحوكمة المسااية الصادم ور بشضيا اليامر  لالماسلليات لالص

ع بسن المصضر اا  بتش يل الهئان التالية  2018 متيال مع البواميا لالتعهيمات المضببطة كما لاال ل سهما

 :يهر

 

  ة لئنة الحوكمة المسااي  •
 )لئنة مضاجعة الحاابات(لئنة التدايس  •

  جنة التضشيحات لالم اوآت •
 لئنة إدامو المخاطض  •
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 دارة الا عن  المنبثقة اللجان         
 

 التنفيذية        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اللجنة
 ستثمار الا لجنة ئتمانية الا

  المعلومات  تقنية لجنة

 التصاالت وا
 

  
 

  
 
 
 
 
  
 

التنفيذية:  االدارة  عن  المنبثقة   ثانيأ:  اللجان 
 

. ا بمهامهاالبش ل  البيا   ور  لمااسدبها  لئان  العهيا  ا  دامو  لئان مئه   الم  التباميض  دامو اللموع 

ث    دامو التن يذية ما ا اللئان ا شضارل لبش يل  الل دلمت للمان واسهية الضاابة لاالمختصة بش 

ا سهم  اال سلا   مئه   ليم ا حلوم  سلا   لبضال  الالل  لمااسدبه ل  مضاا   بص ة  دامو 

ت ما  سلا  المئه   ال معباد ل ر يتانم  ال و ابل ادامالن مواسيد اجتماسابها الم مئه  االهئا

ع بسن المصضر اا  بتش يلالحلوم بص ة مضاا ل   متيال مع البواميا لالتعهيمات  ل الهئان التالية    سهما

 :المضببطة كما يهر
 

   تمامية الالهئنة ا •
  اتيماماللئنة ا •
 ت البصااللئنة ببنية المعهومات لا  •

 

دامو التن يذية لبوايبها للل  لتنيي   سمال  الدامو لااليبة سا مئه  اب  اسداد مواايس الهئان المنب .2

ع بسمب يبع سهم سابس لئنة  .لالتعهيمات لالتشضيعات المضببطة ذه الهئان بالتماشر مع البواميا   سهما

دامو مضاجعة دليل الحوكمة الخاص بالمصضر لمواايس  المة المسااية المنبيبة سا مئه  ا الحوك 

دامو  الدلمت لالحصول سهم مواوبة مئه  االهئان المنبيبة سنب لرمان بحدييها  ل بعديهها بش ل 

 .التحديياتت  ل  سهم  ذ التعدي 
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 الفصل الرابع  

 االدارة التنفيذية 

 
 

لبن يذ ال بعد استماد ا ما ابل  ببو  االدماو التن يذية لهمصضر باسداد الخطط الاتضابيئية لالتشغيهية 

مئه  االدامو لبن يذ البواميا لاالميمة لالتعهيمات لات الع اة لالايااات لالتوجيهات الصادمو سا  

لببدي  التوايات بشسن ابخال البضامات المهمة المتعهبة بالعمهيات المصضوية لببدي   مئه  االدامو 

الخدمات لالتسكد ما االمتيال لهمعاييض الدللية ور جميع امشطة لسمهيات المصضر لموع التباميض الم 

 مئه  االدامو. 

 

 

 :دارة التنفيذية الأعضاء امالءمة    :اوأل
 

. التن يذية العهيا ور المصضر ما الماسلليا  ل الماميات  ل المناا  الوظي ية التر  دامو البت ون ا

 .ب  بحديد ا ور بند التعضي ات
 

. الخبضات دامو التن يذية العهيا بسكبض ادم ما المصدااية لالن ا ة لال  اية ل اليئ   ن يتمتع  سلا  ا

المصضر لببع سهم سابس المئه  للئنة  ت ا  لب ضي  الوات لعمل الل االل مة لالبدمو سهم ا

 .التضشيحات لالم اوآت ماسللية التسكد ما لل 
 

.  دامو التن يذية ور الالمئه  سند بعييا  ت ما  سلا  ارضلمو الحصول سهم مواوبة لمصاداة

  .المصضر
.  مصضر آخض ما ل  ي ا   ي ون سلواع ور مئه  إدامو  ت ن ال دامو التن يذية  السهم سلو ا

 الخض بابعا لذل  المصضر. المصضر ا
 

 

 

 اطار عمل االدارة التنفيذية:  ثانيأ:

 

ع لهت ويض لالبضامات الصادمو سا مئه   لتن يذية ادامو االبمامس ا  .1   حيابها لبسدت ماسلليابها لوبا

 االدامو.

. المصضر لسمهياببدامو التن يذية ماسللة  ما  المئه  سا بحبيس   دار الب ون ا. 

 بت ون االدامو التن يذية ما الماسلليا ور المصضر. .3

 ال يحس ألسلا  المئه  التدخل ور االسمال التن يذية اليومية لهمصضر.  .4
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 :  للمصرف االدارة التنفيذية الشروط الواجب توفرها عند تعيين ثالثأ:

 

ع   .1  . دامو  سمال المصضرال ن ي ون مت ض ا

سمال  ال المالية  ل المصضوية  ل إدامو اللية كحد  دمم ور العهو   السهم الدمجة الئامعية ا   ع  ن ي ون حاا .2

اة  شابهة لهذه التخصصات التر لها س اتصاد  ل البامون  ل  ت ما التخصصات المال ل المحاابة  ل ا

 . بسسمال المصضر 

.   سمال لات الصهةل الال المصامر  ل اببل سا خم  انوات ور مئال  سم  ال  ن ب ون لدية خبضو

سمال الضبب ور مئال  سمال المصامر  ل اببل خب ن المنص  المديض الم وض الذت يئ     بااتينا 

 .انوات (10)لات الصهة بسمشطة البطا  المالر سا 

دامو التن يذيةل  اللعضاار ابل بعييا  ت ما  سلا  ايئ  الحصول سهم سد  ممامعة ما البن  المضك ت ا .4

الواا س   ما  بها  ع  مضوبا الذابيةل  ايضبب  سهم  لهتعييا  المضشص  ما  يحصل  المصضر  ن  وعهم  لبالتالر 

زمة   ك ل يض ا ما الواا س المع زو اللالشهادات العهمية لشهادات الخبضو لشهادات حاا الايضو لالاهو 

 . ا اليبزمة بموج  اواميا البن  المضك ت لب ليد اضامات الاللالطه  ما المضشص بوايع ا

دامت الذت ااالب البن  المضك ت ما منصبب  ن يصبص سلواع ور مئه   ت مصضر  ل مديضاع   ليئوز    ال .5

ع  م ور ع  ل رما ات وض  مصالت مصضر  ل  الا دامو التن يذية ور  ت مصضر الضر  ل  ن يعمل إداميا

 .آخض

دامو التن يذيةل  الت سلو ور ابإاالة  ل ااتبالة    المديض الم وض   ل  البن  المضك ت ما خ  يئ  إس .6

 .اتبالةالاالة  ل االراوة الم  اباب اال يا  با (3)للل  ور  لون 

 ان ال ي ون سلو  ور مئه  االدامو ات مصضر اخض مال  ي ا االخض بابعس لذل  المصضر.  .7

 

 مهام االدارة التنفيذية:  رابعأ:

. ئه   لالتشغيهية لبن يذ ا بعد استماد ا ما ابل ماتضابيئية الدامو التن يذية إسداد الخطط االسهم ا

 .داموالا

. اة لالايااات لالتوجيهات الصادمو سا مئه    ميمة لالتعهيمات لات العالبن يذ البواميا لا

 .دامو بذمة ل مامة لماسللية الا
 

. ودا ع  ببدي  التوايات بشسن ابخال البضامات المهمة المتعهبة بالعمهيات المصضوية بما ويها إدامو ال

اتيمامات لببدي  الخدمات المحهية لالدللية ما حيث المتطهبات ل اهوب التن يذ  الت لا لالتموي 

 .مببا  الماتمض بهااللا

. مضاجعة خطط التواع ور ال ضل  لالم اب  الئديدو.  
. جضا ات الخااة بئميع ب اايل العملال إسداد لبطويض الايااات لا.  
.  ت التنييمية لبحديد  يتلما بحديد الواجبات لبوزيعها سهم التش ي إسداد  ي ل بنييمر لهمصضر

  .وبية البصال الض اية لاالخطوط ا
. زمة لهمصضر إسداد الموازمات الانوية ال. 
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. مة  لرع  ميمة ربط لماابة داخهية كاوية لحماية  موال لموجودات المصضر لرمان حاا لا

  .هاالتصضر لالمعهومات المالية لالعمل سهم بطبيب 
 .دامو المخاطض بئميع  مواسها اللرع مي  مناابة  .9

0.  ب ليد الئهات الضاابية الداخهية لالخامجية بالتباميض لالمعهومات التر بطهبها لباهيل إمئاز مهمابها

  .الضاابية لالت تيشية
. متيال لهمعاييض الدللية ور جميع  مشطة لسمهيات المصضرال التسكد ما ا.  
.  دامو سا ايض  سمال المصضرالمئه  ا موع بباميض الم.  
 .زمة  لالبضامات لبدسيمها بالواا س الت لمي  معهومات لاوية لاهيمة لئميع النشاطات  حت اظ بائ الا .13

. منااشة لمتابعة ايض العمل ور المصضر لااتضاع الحهول المناابة.  
 .مائا  لالت املال مات المخته ة لتسميا التواوس لاداالالتنايس بيا ا .15

مباع المناابةل للل  ور إطام المبادلة الاهيمة بيا المخاطضو  االالمضك  المالر لهمصضر لبحبيبب  ضاابة  م .16

 . لالعا د

الضامر طالا .17 المواع  ا    سهم  امواااللم ت  م اوحة  ال  بئميد  موال  اوا    ويما يخص  م ابيا  الل 

لاس عل  البن    يوميا ور  الصيضوة  مضاابة  لدا ضو  الم ت   للجود     اشتباه  لجود  حال  ور  ووماع  المضك ت 

 .شخص اد ب  ادماج اامب ور اوا   بئميد  موال االض ابيا

.   دامو التن يذية ور المصضرالسلا  ارضلمو الحصول سهم مواوبة المئه  سند بعيا  ت ما. 

 

 : صالحيات المدير المفوض: خامسأ

 

المضك ت العضاار لكاوة المصامر الح ومية لاال هية  لب الحس ور وتص الحاابات بامواسها ور البن   .1

كاوة اموا  المئازو داخل العضاق لخامجب لالاح  لااليدا  لكذل  وتص االستمادات الماتندية ل 

 العمهيات المصضوية. 

بولر كاوة االسمال ال زمة لهمصضر لباييض مشاطب لالتوايع سهم كاوة المضاا ت الخااة  .2

 الغيض. بالمصضر اما  

اما  الئهات الضامية لالبطا  العا  لالمختهط اما  العضاق لالتوايع سهم كاوة بمييل المصضر  .3

 المعام ت المتعهبة بالمصضر للب الحس ور بوكيل ما ينوب سنب ور بعض الص حيات. 

( مهيام دينام) وبط 10لب حس االيدا  لالاح  ما امادو الحاابات بابور مالية ال بتئالز مبهغ ) .4

 سشضو مهيام دينام ال  يض ا( لما زاد سا لل  يعضض سهم مئه  االدامو.

لب الحس بتوايع كاوة العبود الخااة لكذل  التر بهدر الة بحبيس ا ضاض المصضر لمصالحب بعد  .5

 مواوبة مئه  االدامو.

 بش يل الهئان المخته ة لتاييض اسمال المصضر.  .6

ا  متطهبات العمل لمنص الم اوست لالحواو   بعييا موظ ر المصضر لاالاتغنا  سا خدمابه  ح  .7

 لهعامهيا ور المصضر ل لل  بالتنايس مع لئنة التضشيص لالم اوات الخااة بمئه  االدامو.

 مهال لبيهيض  وتص االستمادات لبصديبها ال الغا ها لبخهيص الماتندات الوامدو بسا  المصضر لاات  .8

  ب اوة اش الها لدى المصامر لات جهات مالية اخضى. لخص  االلماق التئامية 
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 الفصل الخامس 
 التشكيالت االساسية لتحقيق الرقابة 

 
 التدقيق الداخلي الشرعي :وال : ا
يتمتع قسم الرقابة و التدقيق الشرعي الداخلي بإستقللية تامة ويرتبط القسم بمجلس االدارة عن   

طريق هيئة الرقابة الشرعية ويرفع تقاريره دورية لها و يكون رئيس قسم التدقيق الشرعي الداخلي  
 . يسا لقسم التدقيق الشرعي الداخليمسؤوال أمام مجلس اإلدارة بصفته رئ 

المنبثقة عن مجلس   (من هذه التقارير الى لجنة مراجعة لجنة الحسابات ) لجنة التدقيقترسل نسخة  
االدارة تغطي اعمال القسم تدقيق األعمال الداخلية والمخاطر التشغيلية بناء على خطورة خطة  

ة ب التدقيق لكافة المصرف ، وتكون مسؤوليات قسم الرقابة و التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق والرقا
 صرف.على جميع نشاطات وعمليات الم

ن أبتقتضي ؤولة عن تنفيذ إجراءات التدقيق الداخلي التي مس  عيوتعتبر إدارة الرقابة والتدقيق الشر 
عقول لمطابقة  م يتم تنفيذ اجراءات التدقيق وفق خطط سنوية وخطط آنية للحصول على تأكيد 

ره وأن النتائج التي يتم التوصل لها بشكل عام المعاملت والعمليات المصرفية لضوابط العمل ومعايي
تمثل صورة عادلة عن العمليات التي تمت مراجعتها اعداد التقارير من خلل الزيارات التفتيشية 
الميدانية للفرو  واجراءات التدقيق التي يقوم بها القسم وتثبيت التوصيات اللزمة ومتابعة تنفيذها  

 رة.و  اضافة الى رفع التقارير الدورية الى مجلس االدامن خلل التقارير ترسل الى الفر

 

 :و معاون إدارة التدقيق الداخلي ريمؤهالت مد -1

 

 .اإلدارة التنفيذية للمصرف اءتوفر الشروط العامة والواجب توافرها عند تعيين أعض  -أ

ان يكون مدير التدقيق الداخلي من الحاصلين في االقل على شهادة البكالوريوس في     - ب

والمصرفية او احدى التخصصات ذات  ماليةالمحاسبة ، أو إدارة المصارف أو العلوم ال

(   ۱۰العلقة بالعمل المصرفي وان يكون لديه خبرة وممارسة في مجال الرقابة ال تقل عن ) 

 لمعاونه   ( سنوات 5سنوات و ) 

يراعي في اختيار موظفي التدقيق الداخلي ان يكونوا من المتخص المحاسبة والتدقيق ولديهم     - ت

 .الخبرة الكافية
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 :الداخليالشرعي  المجلس بالتدقيق  قةعال -2
 
ضمان وتعزيز استقللية المدققين الشرعيين الداخليين ، وضمان أن يكونوا مؤهلين للقيام  -أ

ذلك حق وصولهم الى جميع السجلت والمعلومات واالتصال باي بواجباتهم ، بما في 

موظف داخل المصرف ، بحيث يمكنهم من اداء المهمات الموكلة إليهم ، واعداد تقاريرهم  

 أي تدخل خارجي  دونب 

 اتخاذ االجراءات اللزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي الداخلي ، وذلك من خلل :    - ب

 اعطاء االهمية اللزمة لعملية التدقيق الشرعي وترسيخ ذلك في المصرف .  •

 متابعة تصويب ملحظات التدقيق الشرعي .   •
رية المؤهلة اإلدارة من الموارد البش لكافيالتحقق من توفر الموارد المالية الكافية والعدد ا  - ت

التدقيق الشرعي الداخلي وتدريبهم وعلى ان يتوفر في العاملين الحد االدنى من المتطلبات  

 : االتية

شهادة جامعية متخصصة مع االلمام بأصول المعاملت المالية اإلسلمية وشروط كل   •
 عقد واسباب فساده . 

المراقب و المدقق  شهادة)التدقيق الشرعي الداخلي حاصل على  س ي أن يكون رئ •
المستشار الشرعي المعتمد ( و ) المدقق الشرعي  )شهادة  ضمو التي ت  (الشرعي

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسلمية ،   قبلالمعتمد ( والممنوحة من 
 (AAOIFI  إذ ان الحصول على احدى الشهادات المذكورة أعله كاف لسد )  

 المتطلب 
 . تكليف موظفي التدقيق الشرعي الداخلي بأية مهمات تنفيذية  التحقق من دعم   - ث

( يتضمن مهمات وصلحيات  Internal Audit Charterتدقيق داخلي )   ثاقي اعتماد م  -ج

 ومسؤوليات ادارة التدقيق الشرعي وإعمامه داخل المصرف . 

التحقق من ان ادارة التدقيق الشرعي الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من قبل الهيئة    -ح

 . التدقيق ، ونسخة منها الى لجنة شرعيةالشرعية ، وأنها ترفع تقاريرها إلى رئيس الهيئة ال

 

 :عالقة هيئة الرقابة الشرعية بالتدقيق الشرعي الداخلي -3
 

التدقيق   -أ خطة  انجاز  نسب  من  الملحظة  التأكد  على  تستند  والتي  عليها  التحديثات  ومتابعة 

 . الميدانية

 مراجعة دليل العمل الذي يوضح أغراض القسم وصلحياته ومسؤولياته   - ب

ال يكون لدى المدقق الداخلي الشرعي صلحية او مسؤولية تنفيذية تجاه األعمال التي يقوم    أن - ت

 بها . 
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 هيئة الرقابة الشرعية . تحديد االنحرافات في تنفيذ مقررات وفتاوى   - ث

 تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الشرعي الداخلي -ج

 لدى المصرف . داخليةفحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية ال -ح

 متابعة امتثال ادارة المصرف للنواحي الشرعية والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة  -خ

 : أدارة المخاطر :ثانيا  
 
ادارة المخاطر هي حجر اساس العمل المصرفي ، جميع األنشطة المصرفية تحتوي على  تعتبر 

بعض المخاطر ، كما أن الخطر موجود في إجراءات األعمال و األنظمة الداخلية و كذلك العوامل 
 الخارجية أيضا . 

ولة أي في لهذا فأن النشاطات المتعلقة بالمخاطر يجب أن تكون بمقاييس معينة ضمن المخاطر المقب 
إنتاج أرباح و زيادتها للمساهمين ويتم هذا عن طريق وضع  حدود آمنة حتى يتمكن المصرف من 

لمخاطر المنبثقة عن خطة سنوية يتم مراجعتها كل ثلثة اشهر للسيطرة على الخطر بواسطة لجنة ا
 .  مجلس اإلدارة
 

 و معاون ادارة المخاطر :  ريمؤهالت مد -1

 سنة . (  ۲۸أن يكون عراقيي الجنسية واليقل عمرهما عن )   -أ

االقتصاد او القانون او  )أن يكون مدير القسم ومعاونه حاصلين على شهادة جامعية أولية في   - ب

 . (اإلدارة العامة أو اإلدارة المالية أو المحاسبة او العلوم المالية و المصرفية 

ة دورات في مجال إدارة المخاطر داخل العراق او  ان يكون مدير القسم ومعاونه قد اجتازا عد  - ت

 ساعة للمعاون . (  ۷۹( ساعة للمدير و )  50خارجه ، ال تقل عن ) 

( سنوات    3ان يمتلك مدير القسم خبرة في مجاالت المالية والمصرفية والرقابية ( ال تقل عن )    - ث

سنة  (    ۱اإلنكليزية وان يمتلك معاونه خبرة ممارسة مصرفية التقل عن )    اللغةمع المام جيد ب 

 . واحدة

 :عالقة المجلس بادارة المخاطر -2

 
رف التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر  التأكد من أن إدارة المخاطر تراقب ادارات المص  -أ

 .الحصول سهم بباميض دلمية ما ابل اا  إدامو المخاطض  لما خ  المقبولة

المقبولة ، بما ذلك مساءلة    المخاطرعلى المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات    - ب

 اإلدارة التنفيذية المعنية بشأن هذه التجاوزات . 

بش ل دلمت  (  Stress Testing)التسكد ما  ن إدامو المخاطض ببو  بإجضا  اختبامات اللغط    - ت

لبياس ادمو المصضر سهم بحمل الصدمات لمواجهة المخاطض المضب عةل ل ن ي ون لهمئه  دلم  



 

  

 

28 

 

ال  استماد  ور  لالايناميو ات  م يار  لاستماد   )المشا د(ضريات  النتا ج  لمنااشة  الماتخدمة 

 . جضا ات الواج  ابخال ا بنا ع سهم  ذه النتا جالا

سهم المئه  استماد منهئية التبيي  الداخهر ل  اية م امال المصضرل بما يتواوس مع مبضمات   - ث

دللية  خضىل بحيث ب ون  ذه    لاية معاييض(  III) لبازل  (  IIبازل)  لئنة بازل لهضاابة المصضوية  

المنهئية شامهة لوعالة لاادمو سهم بحديد جميع المخاطض التر ما المم ا  ن يواجهها المصضرل  

ا  بعيا  االلبسخذ  المصضر  المنهئية  الستبام خطة  لمضاجعة  ذه  المال  اتضابيئية لخطة م س 

ل كار لمبابهة جميع  بصومو دلميةل لالتحبس ما بطبيبها لالتسكد ما احت اظ المصضر بض اما

 .المخاطض التر يواجهها

ض  خاطم ستبام الالخذ بعيا اال مع ا  سهم المئه  ابل المواوبة سهم  ت بواع ور  مشطة المصضرل -ج

 .ت موظ ر إدامو المخاطض المتضببة سهم لل  لادمات لمس 

لهمخاطض التر اد يتعضض  دامو الحدلد المببولة  اليئ  ان بشمل الايااات المعتمدو ما ابل مئه  ا  -ح

لها المصضر مع رضلمو ابااق به  الحدلد مع مدى ادمو المصضر سهم بببل المخاطض لمدى  

 .  مة لل  مع حئ  ماس المال م

 مة خطوات العمل الخااة ببياس لمتابعة لمضاابة المخاطض لاجضا   ت   اياس مدى ااتمضام م -خ

 .وق لالبيئة التر يعمل ويها المصضرمض لوبا لتطومات الاال ت سهيها الا ل   ا بعدي 

ااتخدا  مي  المعهومات لابصال مناابة لوعالة خااة ويما يتعهس بعمهية متابعة لمضاابة المخاطض   -د

دامو العهيا بالمصضر للئنة المخاطض  المو المعهومات بحيث يتيص امداد الرمان ك ا و ميا  إدا

مدى الت ا  المصضر بحدلد المخاطض المحددو  بع    )الالشهضية سهم ا(لالمئه  بتباميض دلمية  

 .زمة بها للبورص التئالزات سهم  ذه الحدلد لاابابها لالخطة التصحيحية ا

لئنة إدامو  موع بباميض ا الم   ل و المخاطض ور المصضرل للك ما خ ية اا  إدام لرمان ااتب -ذ

م المعهومات ما إدامات الحصول سه زمة لتم ينها ما   حيات ال دامو الصالالمخاطض لمنص  ذه ا

 .خضى لهبيا  بمهمابهاالخضى لالتعالن مع الهئان االالمصضر ا

 

 :يأتي امم  ادنى كحد تكونر تالمخاط  إدارة هماتم -3

 

 .المصرف يواجهها  المخاطرالتي أنوا  جميع  وتحليل دراسة -أ

 .دارةالا مجلس على وعرضه المصرف في المخاطر إدارة إطار اعداد - ب

 دارةاال عمل وإجراءات سياسات تطوير الى ضافةالبا  المخاطر إدارة  استراتيجية تنفيذ - ت
 .المخاطر أنوا  جميع

 بطويض منهئيات بحديد لاياس لمضاابة لربط كل مو  ما  موا  المخاطض.  - ث
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ونسخة   دارةالا  مجلس عن المنبثقة المخاطر ادارة لجنة للخ  من   للمجلس، تقارير رفع -ج
 المصرف أنشطة لجميع الفعلية المخاطر منظومة عن معلومات  تتضمن للدارة التنفيذية

 .نحرافاتالا معالجة ومتابعة المقبولة المخاطر وثيقة  مع بالمقارنة

     .المستخدمة داريةالا المعلومات أنظمة مع  المخاطر قياس اليات تكامل من  التحقق -ح
  تعرضات  عن دارةالا مجلس عن المنبثقة  المخاطر إدارة لجنة الى التوصيات تقديم -خ

 .المخاطر ادارة سياسة من ستثناءات الا تالحا  وتسجيل للمخاطر المصرف

 ال ضاض االوصاع.  اتخدامهاالومات ال زمة حول مخاطض المصضر  بوويض المعه -د

 

 : متثال المتثال الشرعي ومراقبة االقة المجلس بقسم االعثالثأ:

 
 

العاستماد   -أ لات  لالتعهيمات  التشضيعات  لئميع  المصضر  امتيال  اةل   ايااة لارحة للمان 

 .لمضاجعة  ذه الايااة بش ل دلمت لالتحبس ما بطبيبها

 . متيال المتيال الشضسر لمضاابة االاستماد مهمات لماسلليات ا - ب

 مع اماال ماخة الم المديض الم وض.   متيال بباميض ا الم لئنة التدايسالبضوع إدامو مضاا  ا - ت
 

متيال الشضسرل لرمان مود ا بموامد بشضية  البش يل إدامو ماتبهة لمضاا  ا  صضرسهم الم - ث

 .مدمبة لك سو بما يتماشم لبعهيمات البن  المضك ت الصادمو بهذا الخصوص
 

لئميع التشضيعات  متيال باستماد منهئية وعّالة للمان امتيال المصضر  ال ببو  إدامو مضاا  ا -ج

حيات   اةل لسهم المصضر بوايس مهمات لا لالتعهيمات الناوذو ل ّية إمشادات ل دلة لات الع

 .متيال ليت  بعميمها داخل المصضراللماسلليات إدامو ا

 

 : رهاب الموال وتمويل اال غ عن غسل االبالقة المجلس بقسم االع رابعأ:
 

امتيال المصررضر بالبواميا لالتعهيمات الوامدو ور  سهم مئه  إدامو المصررضر رررمان  -أ

موال لبمويل  الالبواميا الصررادمو سا البن  المضك ت المتميهة ور اامون م اوحة  اررل ا

موال  اللاللرروابط الضاابية بخصرروص م اوحة  اررل ا  2015لعا  (  39)م اب ما   الا

 .الصادمو سا البن  المضك ت العضاار 2016م اب لعا  اللبمويل ا

ااررا  الضاابية ور المصررضر التسكد  الدامات ال االلئنة التدايس لا   لالمئه  ما خ   سهم - ب

  لوبرا لبرامون م راوحرة  اررررل   ما ابخرال المصررررضر بردابيض العنرايرة الواجبرة بئراه العم

 .لالتعهيمات الصادمو بموجبب 2015/لانة  (39)م اب ما  الموال لبمويل االا

 :م اب بتلمااللبمويل اموال  الاستماد بضامج لمنع  ال ا - ت

 .لها  عرضة هي التي رهابالا وتمويل   موالالا غسل لمخاطر تقييم اجراء •
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  المفروضة  تزامات اللا  بتطبيق   تليق  داخلية   وضوابط   وإجراءات  سياسات  اعتماد •

  .رهابال ا وتمويل موالالا  غسل مكافحة مجال  في
 .تطبيقها  ومدى جراءاتاالو  السياسات فاعلية ختبارمدىال  المستقل التدقيق •

 

ت لالواا س لالماتندات التالية لمدو   حت اظ بالائ ال سهم المئه  رمان ايا  المصضر با - ث

اة مع العميل ال ما باميخ  هس الحااب ال بن يذ معامهة   انوات ما باميخ امتها  الع(  5)

المم نة لالتر  لعميل سامضل ايهما  طول لرمان اباحتها لهئهات المختصة بالاضسة  

 :بشمل كحد ادمم
 

سمهية العناية    ل صول سهيها ما خ ح ت التر يت  ال ماخ ما جميع الائ  •

بما ور لل  الواا س الدالة سهم  وية   .ت  الواجبة ور التحبس ما المعام

 .ت العمل    المات يديا ال عهييا لالمه ات المحاابية لمضاا سم
 

المحهية لالدللية اوا  المن ذو بال عل ال التر كامت ت  ت المعام جميع ائ  •

ت م صهة بالبدم الذت يامص    ناك محاللة لتن يذ ا سهم ان ب ون به  الائ 

 .بإسادو بمييل خطوات كل معامهة سهم حدو

المخاطض  ل  ّية معهومات مبضمو ما إجضا ب  ل     ت المتعهبة بتبيي  الائ  •

 .بحدييب 

 

 : والرقابة الداخليةأنظمة الضبط  خامسأ: 

الضاابة  -أ لاا   التدايس  لئنة  ابل  ما  الداخهية  لالضاابة  اللبط  مضاجعة  ي ل  ميمة  بت  

ع سهم ا  .ال اللالتدايس الشضسر الداخهر لالمداس الخامجر مضو لاحدو انويا

اللبط   - ب ك اية  ميمة  ببضيضاع حول مدى  لهمصضر  الانوت  التبضيض  بتلميا  المئه   يبو  

الداخه الالضاابة  يخص  ويما  المالر بالية  يتلما    ( Financial Reporting  )غ  بحيث 

 :التبضيض النباط التالية كحد  دمم

 
 

باوبضو بورص ماسللي  • الداخهر  المداس  التن يذية سا الشتضاك مع ا الة  دامو 

ا  لرع حول  داخهية  لماابة  ربط  المالر  ب ال  ميمة  المصضر   غ  ور 

 .ميمةال لالمحاوية سهم به  ا
 

وبضو حول إطام العمل الذت اا  المداس الداخهر بااتخدامب لببييمب لتحديد  •

 .واسهية  ميمة اللبط لالضاابة الداخهية
 

ا • كما  ر الببيي   الداخهيةل  لالضاابة  اللبط  ل اسهية  ميمة  التن يذية  دامو 

  .يتلمنها التبضيض الانوت لهمصضربتاميخ البيامات المالية التر 
 .متيال لهمعاييض الدللية ور جميع  مشطة لسمهيات المصضرال التسكد ما ا •
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االت  • لم اوحة  ال  م ت   لجود  ما  االسكد  لبمويل  يضببط ال موال  م اب 

الخااة العمهيات  ايااات  بطبيس  ليتولم   Know Your  )بالمئه ل 

Customer“NYC”)  المتضب بما ويها لالمهمات لالواجبات  بة سهم لل ل 

  .ايا  الم ت  بإسداد التباميض الدلمية سا مشاطب
 (FATCAي ) مريك الا الضريبي متثالالا مراقبة •

 
وصاع سا  ت مواطا رعا ور  ميمة اللبط لالضاابية الداخهية لات الا •

البيمة الئو ضيةل كون  ت مواطا رعا جو ضت  ر مبطة  ل مئموسة 

احتمال سد  إم امية منع ال ال شا سا بيان مباط رعا لارحة ببود الم 

  . يض احيص لل  اض جو ضت
دامو التن يذية ل اسهية  ميمة الس الخامجر يبيا م يب ور ببيي  اببضيض ما المدا •

 .اللبط لالضاابة الداخهية
 

غل بش ل   ب ال رع إجضا ات ُبم ا الموظ يا ما اسهم المئه  رمان  ن يبو  المصضر بو  - ت

حينب   ور  مخال اضت  حدلث  باحتمال  مخالر  لجود  يخص  ويما  يت   للل   بان  بش ل  ات 

جضا ات ما ابل لئنة  اللمتابعتها لمضاابة بن يذ  ذه ا  لية سا  ذه المخالر التحبيس لبااتب

 .التدايس

 

 

 الفصل السادس
 المسؤوليات واالدوار االخرى المرتبطة بمجلس االدارة 

 
 أوال : دور المجلس في تضارب المصالح : 

 
التأكد من بذل العناية الواجبة لترتيب الشؤون المتعلقة بأعمال المصرف والشؤون المتعلقة   .1

مصالح  مع  الشخصية  مصالحه  تضارب  تجنب  الى  تؤدي  بطريقة  الشخصية  باألعمال 
 المصرف

اعتماد سياسات وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح ، الذي قد ينشأ عندما يكون المصرف   .2
مجموعة مصرفية ، واإلفصاح كتابة عن أي تعارض في قد ينشأ عن ارتباط    من   1جزء  

 المصرف بالشركات داخل المجموعة 
اعتماد سياسات وإجراءات للتعامل مع األشخاص ذوي العلقة ، بحيث تشتمل على تعريف   .3

هذه األطراف ، آخذا باالعتبار التشريعات ، والسياسات ، واالجراءات ، وآلية مراقبتها ، 
 حيث ال يسمح بتجاوزها .ب 
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على اإلدارات الرقابية في المصرف التأكد من أن عمليات األشخاص ذوي العلقة قد تمت   .4
تعاملت   جميع  مراجعة  التدقيق  لجنة  وعلى   ، المعتمدة  واإلجراءات  السياسات  وفق  على 

 األشخاص ذوي العلقة ، ومراقبتها ، وإطل  المجلس على هذه التعاملت .
اسات وميثاق قواعد السلوك المهني واعمامها على جميع الموظفين بحيث تتضمن  اعتماد سي  .5

 كحد ادني ما يأتي :  

 الشخصية   رف لمصلحتهم عدم استغلل أي من الموظفين معلومات داخلية في المص -أ

 قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع األشخاص ذوي العلقة - ب
 . معالجة الحاالت التي قد ينشأ عنها تضارب المصالح  - ت
وتنفذ   - ث  ، أعمالها  ممارسة  في  عالية  بنزاهة  تتمتع  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  التأكد 

 السياسات واإلجراءات المعتمدة ، وتتجنب تعارض المصالح . 
يجب أن يحصل أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة  .6

 دقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجهواضحة و 
على المصرف تزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل اهمي المصرف ،   .7

أو أكثر من رأس مال المصرف ، والجهة التي ترتهن لها هذه % (   ۱الذين يمتلكون ) 
 . األسهم

 
 : عالقة المجلس بالمراقب الخارجي ثانيا :

 
على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو   .1

الحليفة أو المرتبطة بها بأي شكل من األشكال ، كل خمس سنوات كحد أعلى ، وذلك من  

 تاريخ االنتخاب  

على المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة  .2

 اخلية أو أية نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي .  الد

اسهام المجلس في تعزيز دور المراقب الخارجي للتأكد من أن القوائم المالية تعكس أداء  .3

 .المصرف في كافة النواحي الهامة وتبين مركزه المالي الحقيقي

 بالمصرف .  التدقيقالتأكيد على أهمية االتصال الفعال بين المراقب الخارجي ولجنة   .4

 
 عالقة المجلس بأصحاب المصالح :  ثالثا : 

 
توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح " وذلك من خلل اإلفصاح الفعال  .1

" من خلل   و توفير معلومات ذات داللة حول أنشطة المصرف " ألصحاب المصالح 

 : اآلتي

 اجتماعات الهيئة العامة    .أ
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 التقرير السنوي وتقرير الحوكمة .  .ب

تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية ، باإلضافة إلى تقرير المجلس   .ت

 حول تداول أسهم المصرف ووضعه المالي خلل السنة .

 الموقع االلكتروني للمصرف تقرير عن قسم علقات المساهمين . .ث

 مراعاة ضرورة التصويت على حدة على كل قضية تثار في االجتما  السنوي للهيئة العامة  .2

اع .3 يتم  العامة  للهيئة  السنوي  االجتما   انتهاء  حول بعد  المساهمين  الطل   تقارير    داد 

الملحظات التي تمت خلله والنتائج والقرارات بما في ذلك نتائج التصويت واالسئلة التي 

 المساهمون بطرحها ، وردود اإلدارة التنفيذية عليها . قام 

 ضمان فاعلية الحوار مع المساهمين من خلل توفير العوامل األتية كحد ادني :  .4

التأكد من اطل  أعضاء المجلس على وجهات نظر المساهمين خاصة فيما يتعلق   -أ

 باستراتيجيات المصرف ونظم الحوكمة 

مين واألعضاء غير التنفيذين وا تقلين للتعرف  عقد لقاءات دورية مع كبار المساه - ب
 على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن استراتيجيات المصرف

وبالتحديد   - ت قبل  من  اتخاذها  تم  التي  الخطوات  عن  سنوي  التقرير  في  اإلفصاح 
األعضاء غير التنفيذيين في إطار التوصل إلى اتفاق وفهم مشترك االراء كبار  

صرف على رؤساء لجنتي " التدقيق " " والترشيح  المساهمين الخاصة بأداء الم
 والمكافآت " ، واية لجان أخرى منبثقة حضور االجتماعات السنوية للهيئة العامة 

التقرير  أن يقوم المدقق الخارج او من يمثله بحضور االجتما  السنوي للهيئة العامة وتقديم   .5
 .واالجابة عن االستفسارات

 
 اح والشفافية : دور المجلس في االفص رابعا :

 
 التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح . .1

يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمصرف نصا يفيد بأن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية   .2

البيانات المالية للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك التقرير ، وعن كفاية أنظمة الضبط  

 والرقابة الداخلية .

  IFRS)   التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبلغ المالي .3

International Financial Reporting Standards )  المركزي البنك  وتعليمات 

التنفيذية على علم  والتشريعات والتعليمات األخرى ذات العلقة ، وأن يتأكد من أن اإلدارة  

 . وغيرها من المعايير ذات العلقة بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبلغ المالي

تتيح   .4 إفصاحات   ، السنوية  ربع  والتقارير  للمصرف  السنوي  التقرير  تضمين  من  التأكد 

 ألصحاب المصالح االطل  على نتائج العمليات والوضع المالي للمصرف . 
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 العربية و اإلنكليزية ( .  )تم اإلفصاح باللغتين يفضل ان ي .5

 على المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ، كحد أدني ما يأتي :  .6

 الهيكل التنظيمي للمصرف مبينا فيه اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  .أ

 ملخصا لمهمات ومسؤوليات لجان المجلس .   .ب

ينة في دليل الحوكمة المؤسسية المعلومات التي تهم " أصحاب المصالح المب  .ت

 للمصرف ، ومدى التزامه بتطبيق بنود الدليل 

 التأكد من إعداد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف وتضمينه في التقرير السنوي .  .ث

معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس ، من حيث مؤهلته وخبراته ومقدار    .ج

 التزامةيخ تعيينه و رأس مال المصرف ، وعضويته في لجان المجلس ، وتار 

بحضور اجتماعات المجلس ، وأية عضويات يشعلها في مجالس شركات أخرى  

والمكافآت بجميع أشكالها التي حصل عليها من المصرف ان وجدت ، وذلك عن 

السنة السابقة ، وكذلك القروض الممنوحة له من المصرف ، وأية عمليات أخرى  

 طراف ذوي العلقة به . تمت بين المصرف ، والعضو ، أو بين األ 

معلومات عن إدارة المخاطر ، تشمل هيكلها ، وطبيعة عملياتها ، والتطورات    .ع

 التي طرات عليها .

 . عدد مرات اجتما  المجلس ولجانه وعدد مرات حضور کل االجتماعات .خ

سلوكيات إدارة العمل وأسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية   ثاقيم .د

 ل هذا العام والمستقيلين خل 

ملخص ا عن سياسة منح المكافآت لدى المصرف ، والمكافآت بجميع أشكالها التي  .ل

 منحت لإلدارة التنفيذية كل على حده ، وذلك عن السنة السابقة 

% أو أكثر ( والمجموعات المرتبطة   1أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة )  . م

المستفيد   % او اكثر ( من رأس مال المصرف ، مع تحديد  5)  التي تمتلك 

الحقيقي من هذه المساهمات ، أو أي جزء منها ، وتوضيح إن كان أي من هذه 

 المساهمات مرهونة كليا أو جزئي . 

 .نشر تقرير خاص بممارسات الحوكمة المؤسسية  .7

 سياسة االستدامة الخاصة بالمصرف وما تم بشأنها .  .8

 
 حقوق المساهمين :   خامسا :

 
التي تمكن المساهمين من ممارسة   .1 حصول المساهمين على جميع المعلومات ذات العلقة 

 .حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية وبدون تأخير 
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المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة على أن يؤخذ في االعتبار المواضيع التي  .2

 يرغب المساهمون في طرحها في مثل هذه االجتماعات .

الى مناقش .3 االستفسارات  وتوجيه  العامة  الهيئة  أعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات  ة 

 أعضاء المجلس . 

 انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف .  .4

   تزويد المساهمين بمعلومات عن مكان وتاريخ انعقاد الهيئة العامة وجدول أعمالها قبل مدة .5

 يوما من تاريخ االجتما   (   ۳۰) 

ترشيح وانتخاب وانهاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة واالستفسار عن مؤهلتهم وخبراتهم   .6

يتقاضاها أعضاء   التي  المالية  المكافات والحوافز  أداء عملهم ومناقشة حجم  وقدرتهم على 

ر الى المجلس  مجلس اإلدارة وكبار اإلداريين التنفيذين ، إضافة الى حقهم في تقديم أي استفسا

 . بشأن أي ممارسات غير مهنية

يحق لصغار المساهمين انتخاب عضو او اكثر لتمثيلهم في مجلس اإلدارة استنادا الى آلية  .7

 التراكمي .  التصويت

 س اإلدارة :لمجلقواعد السلوك   سادسا :
يتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة االمتثال لقواعد السلوك المهني الخاص بالمصرف  .1

ص عليها بمدونة السلوك المهني وبما يعكس التزام المجلس بأعلى المعايير  والمنصو
األعمال والسلوك األخلقي حيث يتوجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون على  
دراية بمتطلبات مدونة السلوك المهني وان يلتزم بالمعايير األخلقية المحددة والمنصوص  

 رات وإجراءات صادرة بمقتضاها .عليها في المدونة فضل عن أي تفسي 
على أعضاء مجلس اإلدارة استشارة الدائرة القانونية في المصرف إذا كان هناك أي شك  .2

 حول ما إذا كانت معاملة أو سلوك معين تمتثل او تخضع لقانون اللجنة . 
على المجلس وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية العليا وكافة أعضاء اللجان المنبثقة عن   .3

مجلس واالدارة التنفيذية توظيف اآلليات المختلفة لتشجع تطبيق السلوكيات المرغوبة  ال
وتجنب السلوكيات غير المرغوبة من خلل اتبا  أساليب الحوافز والعقوبات على سبيل  

 المثال ال الحصر . 
ن  على المجلس وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية العليا وكافة أعضاء اللجان المنبثقة عنه وع .4

االدارة التنفيذية توظيف اآلليات المختلفة لتش جيع تطبيق السلوكيات المرغوبة وتجنب  
 السلوكيات غير المرغوبة من خلل اتبا  أساليب الحوافز والعقوبات المثال ال الحصر . 
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 محلق ) أ ( تفاصيل اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة 
 

 :  لجنة الحوكمة المؤسسية أوال :
 

 :  تشكيل وعضوية اللجنة  .1

تشكل هذه اللجنة من ثلثة أعضاء من المجلس غالبيتهم من المستقلين ومن غير   -أ
 التنفيذيين على أن تضم في عضويتها رئيس المجلس

ينبغي أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهلت علمية وخبرات عملية في   - ب
ية والمحاسبة أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات  مجاالت اإلدارة المال

العلقة بأعمال المصرف بما فيها إدارة المخاطر والضوابط الرقابية والخبرة اإلدارية 
 والقيادة والمعرفة بطبيعة أعمال المصرف ورؤيته االستراتيجية  

عليمات حوكمة  ينبغي أن يكون كافة أعضاء لجنة الحوكمة المؤسسية مطلعين على " ت - ت
المؤسسية للمصارف العراقية " الصادرة عن البنك المركزي العراقي وأية قوانين  

أخرى ملزمة للمصرف معمول بها ؛ إضافة إلى الممارسات الموصى بها في مجال  
 إدارة الحوكمة المؤسسية 

 :  اللجنةمقرر . 2
 للجنة الحوكمة . أمقرراو مراقب االمتثال يكون أمين سر مجلس االدارة  -أ
األعضاء  - ب وإلى  اللجنة  رئيس  إلى  االجتما   أعمال  جدول  إرسال  اللجنة  مقرر  على 

   .المكونين لهذه اللجنة ، قبل خمسة أيام عمل من تاريخ عقد االجتما 

رئيس   - ت الى  منهم  نسخ  وإرسال  اللجنة  اجتما   بمحاضر  االحتفاظ  اللجنة  مقرر  على 
  .وأعضاء اللجنة

   .تنسيق اجتماعات لجنة التدقيق وارسال الدعوات وبرامج األعمال - ث

إعداد جداول أعمال االجتماعات ويفضل أن يتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على  -ج
   .األقل من تاريخ االجتما 

فات إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدمة ) مثل المل -ح
الداخلي والخارجي ،   التدقيق  المؤسسية وتقارير  الحاكمية  بمتطلبات وتقارير  الخاصة 

 والتقارير المالية واإلدارية .. إلخ ( . 
 تسجيل وتوثيق محاضر االجتماعات  -خ
ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارات التي تم اتخاذها في االجتماعات متابعة تنفيذ   -د

 .ماعات اللجنة القرارات المتخذة خلل اجت
 حفظ سجلت ووثائق اللجنة   -ذ

   نصاب االجتماع : .3
يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة . تتخذ قرارات اللجنة 

 . باإلجما  ، او بأغلبية األصوات ، مع تثبيت تحفظات غير الموافقين
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 :  اجتماعات اللجنة.4

يقل عدد اجتماعاتها عن اربعة اجتماعات في   -أ اللجنة االجتما  دوريا على أن ال  تعقد 
السنة من الممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء على قرار من  

 مجلس اإلدارة أو بناء على طلب من أعضاء اللجنة  
اإلدارة يوضح أنشطة  على رئيس اللجنة وبعد كل اجتما  تقديم تقرير رسمي إلى مجلس   - ب

 اللجنة واالمور التي راجعتها والتي عرضت عليها .
 تزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات المدرجة في محاضر اجتماعاتها .   على اللجنة - ت
يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف أو  - ث

اجتماعات لحضور  غيرهم  و  الخارجيين  أو   المستشارين  معلومات  أي  لطلب  اللجنة 
 اللجنة.  اإلجابة أي استفسارات تخص

 
 : لجنة الترشيحات والمكافآت :    أثاني
 

 :   تشكيل وعضوية اللجنة  .1

تتكون هذه اللجنة في األقل من ثلثة أعضاء من المجا على أن يكونوا من غير التنفيذيين   -أ
 . ويكون رئيس اللجنة عضو مستقل 

أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهلت علمية وخبرات عملية في  ينبغي أن يكون جميع   - ب
أو   التخصصات  من  أي  أو  والمحاسبة  المالية  واإلدارة  البشرية  الموارد  إدارة  مجاالت 
والضوابط   المخاطر  إدارة  فيها  بما  المصرف  باعمال  العلقة  ذات  المشابهة  المجاالت 

 . أعمال المصرف ورؤيته االستراتيجية  الرقابية والخبرة اإلدارية والقيادة والمعرفة بطبيعة
ينبغي أن يكون كافة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مطلعين على تعليمات حوكمة   - ت

المؤسسية للمصارف العراقية " الصادر عن البنك المركزي العراقي وأية قوانين أخرى  
 ملزمة للمصرف معمول بها . 

 
 مقرر اللجنة :  . 2

سر مجلس اإلدارة أو ممن يتعلق عملهم بالموارد البشرية عدا    يكون مقرر اللجنة إما أمين -أ
   .مدير القسم المختص

على مقرر اللجنة إرسال جدول أعمال االجتما  إلى رئيس اللجنة وإلى األعضاء المكونين   - ب
   .لهذه اللجنة ، قبل خمسة أيام عمل من تاريخ عقد االجتما 

اجتما  اللجنة و إرسال نسخ منهم الى رئيس وأعضاء  على مقرر اللجنة االحتفاظ بمحاضر   - ت
 . ق وارسال الدعوات وبرامج األعمالاللجنة تنسيق اجتماعات لجنة التدقي 

إعداد جداول أعمال االجتماعات ويفضل أن يتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على   - ث
 . األقل من تاريخ االجتما 
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ضمان توقيع   -االجتماعات للعضاء مقدمة  إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه -ج
القرارات  تنفيذ  اتخاذها في االجتماعات . متابعة  تم  التي  القرارات  اللجنة على  أعضاء 

 .  ةالمتخذة خلل اجتماعات اللجنة حفظ سجلت ووثائق اللجن 
 نصاب االجتماع :  . 3

 اللجنة يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أعضائها بما فيهم رئيس  -أ
تتخذ قرارات اللجنة باإلجما  ، او بأغلبية االصوات ، مع تثبيت تحفظات غير الموافقين   - ب

. 
 اجتماعات اللجنة :  .4

 تعقد اللجنة االجتما  دوريا على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اربعة اجتماعات في السنة  -أ
قرار من مجلس    من الممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء على - ب

 اإلدارة أو بناء على طلب من أعضاء اللجنة
يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف أو  - ت

المستشارين الخارجيين وغيرهم لحضور اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة  
 على أي استفسارات تخص اللجنة . 

د كل اجتما  تقديم تقرير رسمي إلى مجلس اإلدارة يوضح أنشطة  على رئيس اللجنة وبع - ث
 اللجنة واألمور التي راجعتها والتي عرضت عليها

 على اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات المدرجة في محاضر اجتماعاتها .   -ج
 مهام ومسؤوليات اللجنة :  .5

 القيام بالمهام التالية :  تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والمنبثقة عن مجلس اإلدارة
تحديد األشخاص المؤهلين للنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا في   -أ

المصرف عدا تحديد األشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون من  
 مسؤولية لجنة التدقيق . 

ليها و االشراف على إعداد سياسة المكافآت ورفعها الى مجلس اإلدارة للموافقة ع - ب
 تطبيقها األخذ بنظر االعتبار ما يأتي : 

 مدى تحقيق المصرف الهدافه طويلة األجل وفق خطته االستراتيجية المعتمدة  .1
يجب أن تشمل سياسة المكافآت والرواتب جميع مستويات و فئات موظفي   .2

 المصرف ، اجراء مراجعة دورية لسياسة منح المكافات والرواتب والحوافز او 
عندما يوصي مجلس اإلدارة بذلك و تقديم التوصيات الى المجلس التعديل أو 
تحديث هذه السياسة ، واجراء تقييم دوري المدى كفاية وفاعلية سياسة منح 

 المكافئات والرواتب والحوافز لضمان تحقيق أهدافها المعلنة
تغليب مصالح  ان تتماشى مع مبادئ و ممارسات الحوكمة السليمة و بما يضمن   .3

 رات االنية أو القصيرة األجل . المصرف طويلة األجل على االعتبا

التاكد من اعداد الخطط وتوفير البرامج التدريب أعضاء مجلس اإلدارة وتأهليهم   .4
بشكل مستمر لمواكبة كافة التطورات المهمة على صعيد الخدمات المصرفية 

   .(التجارية واإلسلمية  )والمالية
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اإلدارة  .5 البشرية في المصرف والسيما  الموارد  أداء  تقييم  االشراف على عملية 
مجلس   إلى  بشأنها  التوصيات  ورفع  بذلك  الخاصة  التقارير  ومراجعة  التنفيذية 
اإلدارة وض االحلل التامين وظائف اإلدارة التنفيذية بالمصرف على أن تراجع  

لتعامل بشكل طبيعي مع  سنوي على األقل ، بحيث يكون المصرف جاهز لكلبش
أداء   التأثير على  التنفيذية دون  اإلدارة  قد يطرأ على شاغلي وظائف  تغيير  أي 

 المصرف و استمرار تنفيذ عملياته 
التي   .6 كافة  المخاطر  أنوا   بالحسبان  تأخذ  المكافات  منح  سياسة  أن  من  التأكد 

ة المخاطر  يتعرض لها المصرف ، بحيث يتم الموازنة بين األرباح المتحققة ودرج 
 التي تتضمنها األنشطة واألعمال المصرفية 

 أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة ضمن اختصاصها . - ت
 

 صالحيات اللجنة :  .5

إن تفويض مجلس اإلدارة بعض من صلحياته للجنة ال يعفيه ككل من تحمل مسؤولياته بهذا  
 الخصوص . 

جهة   -أ األول  المقام  في  والمكافآت  الترشيحات  إدارة  لجنة  لتنفيذ تمثل  قرار  صنع 
التنفيذية   واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مستويات  على  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجيات 

 للمصرف وفقأ للستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة .  
والمكافآت على أن تكون هذه  - ب الترشيحات  للجنة  الخاصة  التشكيلة  يحدد مجلس اإلدارة 

ال دليل  تلبي متطلبات  المركزي في  التشكيلة  البنك  الصادر عن  وقانون    ۲۰۱۸حوكمة 
المعدل السنة (    ۲۱وقانون الشركات العراقي رقم )    ۲۰۰4( لسنة    94المصارف رقم )  

۱۹۹۷   
يمكن دعوة أعضاء اإلدارة اآلخرين على حسب كل حالة على حدة ، ومع ذلك فإنهم لن  - ت

 يشكلوا جزءا في لجنة إدارة الترشيحات والمكافات 
البشرية  مراجعة   - ث الموارد  بإدارة  يتعلق  فيما  الداخلي  التدقيق  دائرة  وتقارير  توصيات 

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومنافع الموظفين والتأكد من أن اإلدارة تعمل على تطبيق  
 هذه التوصيات . 

الوصول إلى البيانات اللزمة والوثائق الضرورية للتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بمهامها   -ج
لجنة  با ومسؤوليات  نطاق صلحيات  من  تدخل  التي  باألمور  يتعلق  فيما  السليم  لشكل 

 الترشيحات والمكافآت 
أو   -ح للتدقيق  والمكافآت  الترشيحات  بعمليات  المرتبطة  المصرف  أنشطة  كافة  إخضا  

االدارة   لمجلس  المرشحين  االعضاء  مقابلة  الحاجة  عند  خارجية  جهة  من  المراجعة 
بالمجلس باالضافة الى أعضاء االدارة التنفيذية ودراسة مؤهلتهم  واالشخاص المرتبطين  

لشغل المناصب المرشحين لها طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من  
 أي مستشار خارجي . 



 

  

 

40 

 

الداخلية في المصرف وااللتزام بها  -خ ضمان قيام االدارة بوضع أنظمة الضيط والرقابة 
 على نحو کاف 

توكيل بعض أعمال اللجنة إلى لجان فرعية أو جهات خارجية للقيام ببعض المهام الخاصة  -د
اللجان الفرعية أو   واألعمال االستشارية المسموح بها ، شريطة أن يتم عرض أعمال 

 .الجهات االستشارية على اللجنة خلل اجتماعها التالي 
 

 : : لجنة التدقيق الجنة مراجعة الحسابات   ثالثا
 

 تشكيل وعضوية اللجنة : .1

يقل عن ثلثة    -أ الحسابات ( من عدد ال  لجنة مراجعة  أي  التدقيق " )  لجنة  يتم تشكيل 

   .أعضاء من المستقلين من مجلس االدارة ، يعينون في اجتما  الهيئة العامة

في المجال المالي او التدقيق بموا   يمكن أن يكونوا االعضاء من االستشاريين أو خبراء - ب

 البنك المركزي العراقي ، ولمدة متماثلة مع مدة مجلس إدارة المصرف .

أن ال يكون رئيس المجلس أو المدير المفوض للمصرف أو أي مسؤول أو موظف في    - ت

 . المصرف من أحد أعضاء في لجنة التدقيق

 ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضوا مستقل .    - ث

اليجوز لرئيس اللجنة أن يكون عضوا في اي لجنة اخرى من اللجان المنبثقة عن مجلس   -ج

مقدره وخبرة مالية مناسبة تشمل    يتأكد المجلس من أن كل أعضاء اللجنة يملكون ،  االدارة

 التالي :

 خبرة في ممارسات وإجراءات التدقيق .  •

 المالية  فهم وسائل وطرق التدقيق الداخلي وإجراءات أعداد التقارير •

 ادراك للمبادئ المحاسبية المنطبقة على القوائم المالية للمصرف . •

 ادراك مهام وأهمية لجنة التدقيق .  •

القدرة على قراءة وفهم وتقييم القوائم المالية للمصرف والتي من ضمنها الميزانية   •
العمومية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفق النقدي ، قائمة التغيرات في حقوق 

 اهمين .  المس
 

 مقرر اللجنة:  .2
يتم اختيار مقرر اللجنة المنبثقة عن المجلس أما أمين سر المجلس أو أي موظف تنفيذي تختاره  

 اللجنة عدا مدير القسم المختص بأعمال اللجنة المعنية ، حيث يكون موكل للقيام بالمهام التالية :
 تنسيق اجتماعات لجنة التدقيق وارسال الدعوات وبرامج االعمال .  -أ
ل االجتماعات ويفضل أن يتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على إعداد جداول أعما - ب

 األقل من تاريخ االجتما   
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إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدمة ) مثل البيانات  - ت
 المالية ، تقارير المالية المراد مناقشتها ، إلخ ( . 

قيع أعضاء اللجنة على القرارات التي تم تسجيل وتوثيق محاضر االجتماعات ضمان تو  - ث
 اتخاذها في االجتماعات  

 متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلل تنفيذ اجتماعات اللجنة -ج
 حفظ سجلت ووثائق اللجنة  -ح

 
 نصاب االجتماع :  .3

 يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة   -أ
 .، مع تثبيت تحفظات غير الموافقينأغلبية األصوات  تتخذ قرارات اللجنة باإلجما  ، أو ب  - ب

 - اجتماعات اللجنة :  .4
اجتماعا -أ يقل عدد  أن ال  دوريا على  االجتما   اللجنة  في  تعقد  اجتماعات  اربعة  تها عن 

  .السنة
يمكن اللجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف أو  - ب

المستشارين الخارجيين وغيرهم لحضور اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة  
 على اي استفسارات تخص اللجنة .  

يوضح أنشطة  على رئيس اللجنة وبعد كل اجتما  تقديم تقرير رسمي إلى مجلس اإلدارة   - ت
 اللجنة واألمور التي راجعتها والتي عرضت عليها .

تقوم لجنة التدقيق باالجتما  مع مدير قسم التدقيق الشرعي الداخلي والمدققين الخارجيين   - ث
( مرات على    4ومسؤولي االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال )  

 إلدارة التنفيذية .  االقل في السنة وبدون حضور اي من اعضاء ا
 على اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات المدرجة في محاضر اجتماعاتها -ج
من الممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء على قرار من مجلس   -ح

 اإلدارة أو بناء على طلب من أعضاء اللجنة .
 مهام ومسؤوليات اللجنة :  .5

 قيق الداخلي و متابعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره . نطاق ونتائج ومدى كفاية التد -أ

 اتي التأكد من االمتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل األموال في جميع أنشطة و عمل  - ب

المصرف ، من حق اللجنة التحقيق والبحث والتدقيق في أية عمليات أو إجراءات أو 

 انها تؤثر على قوة وسلمة المصرف .  یلوائح تر

كل ربع مالي تقدمه إلى مجلس   ءإعداد تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة بعد انتها - ت

 اإلدارة . 

التدقيق والموافقة على االجراءات المحاسبية ، وعلى خطة التدقيق السنوية ، وعلى   - ث

 ضوابط المحاسبة 
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ي ، التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها " المعايير الدولية لإلبلغ المال -ج

  (International Financial Reporting Standards , IFRS    وتعليمات البنك )

اإلدارة   أن  من  يتأكد  وأن   ، العلقة  ذات  األخرى  والتعليمات  والتشريعات  المركزي 

التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبلغ المالي وغيرها من  

 المعايير ذات العلقة  

 اته ي عن أنشطة المصرف و عمل إلفصاح قديم التقرير السنوي الى مجلس اإلدارة لت  -ح

تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبلغ بشكل سري   -خ

عن أي خطأ في التقارير المالية ، أو أية أمور أخرى ، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات  

الم للتحقيق ستقل وحماية  التح اللزمة  نتائج  متابعة  والتأكد من   ، ومعالجتها    قيقوظف 

 بموضوعية 

 مراجعة تقارير مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب .  -د

مع   -ذ بالتنسيق  واألزمات  الكوارث  من  والتعافي  األعمال  استمرارية  برامج  تنفيذ  متابعة 

 . تقنية المعلومات واالتصاالت

ال - ر تدابير  المصرف  اتخاذ  التأكد من  اللجنة  لقانون  على  العملء وفقا  تجاه  الواجبة  عناية 

 والتعليمات الصادرة بموجبه  ۲۰۱۵لسنة    39مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  

التأكد من أن عمليات األشخاص ذوي العلقة قد تمت على وفق السياسات واإلجراءات  - ز

ة ، ومراقبتها المعتمدة وعلى لجنة التدقيق مراجعة جميع تعاملت األشخاص ذوي العلق

 ، وإطل  المجلس على هذه التعاملت 

تضمين التقرير السنوي للمصرف تقريرا حول مدى كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية  - س

( بحيث يتضمن التقرير ، كحد    Financial Reportingفيما يخص االبلغ المالي، )  

 ادني ، ما يأتي : 

قرة توضح مسؤولية المدقق الداخلي باالشتراك مع االدارات التنفيذية عن وضع ف  .1

المالي في المصرف والمحافظة على  انظمة ضبط ورق ابة داخلية حول االبلغ 

 تلك األنظمة 

فقرة حول إطار العمل الذي قام المدقق الداخلي باستخدامه ، وتقييمه لتحديد مدى   .2

فاعلية انظمة الضبط والرقابة الداخلية . التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في 

ن وجود مكتب لمكافحة غسل األموال  جميع أنشطة وعمليات المصرف ثم التأكد م

وتمويل اإلرهاب يرتبط بالمجلس ، ويتولى تطبيق سياسات العمليات الخاصة ) 

Know Your Customer , KYC    ، والمهمات الواجبات المترتبة على ذلك )

 بما فيها ذلك قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية عن نشاطه . 
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 Account Tax Compliance Actمراقبة االمتثال الضريبي األمريكي ,   .3

.Foreign FATCA 

االفصاح عن مواطن الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تؤدي    .4

 بيان غير صحيح وذي أثر جوهري إلى احتمال عدم امكانية منع او الكشف عن  

 االنظمة والرقابة الداخلية .تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في فاعلية  .5

 

   -  صالحيات اللجنة: .6
 .القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف -أ
 انظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف .  - ب
إلغاء   - ت أو  واستحداث  للمصرف  التنظيمي  الهيكل  باعتماد  اإلدارة  مجلس  الى  التوصية 

 ا وتحديد مهمات واختصاصات هذه التشكيلت وتعديلها .التشكيلت التنظيمية أو دمجه
للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها فضل على مراجعة تقارير   - ث مراجعة الخطة السنوية 

  .اإلدارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية

لجميع  مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيين والترقية واالستقالة وانهاء الخدمة  -ج
   .موظفي المصرف بما فيهم اإلدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة

اللجنة صلحية الحصول على أية معلومات من اإلدارة التنفيذية ، ولها الحق في استدعاء   -ح
أي مدير لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لهم صفة عضوية اللجنة ، على أن  

 في ميثاق التدقيق الداخلي . يكون ذلك منصوصا عليه 
مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب للقوانين واالنظمة والضوابط   -خ

 رف ورفع تقرير بذلك إلى المجلس . المطبقة على المص

 مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .   -د

أ -ذ بعض  توكل  آن  التدقيق  لجنة  بأعمال  ومن صلحيات  للقيام  فرعية  لجان  إلى  عمالها 

اللجنة  أعمال  يتم عرض  أن  شريطة  بها  المسموح  االستشارية  تقوم  واألعمال  التدقيق 

 الفرعية على لجنة التدقيق في اجتماعها التالي . 

 شار خارجي . اإلدارية أو الفنية من أي مست طلب المشورة القانونية أو المالية أو   - ر

 عالقات اللجنة :  .7
 عالقة اللجنة بالمدقق الخارجي : -أ
 حيث تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن األتي :  

 اقتراح األشخاص المؤهلين للعمل كمدققين خارجين أو التوصية بعزلهم .   .1

 توفير سبل االتصال المباشر بين المدقق الخارجي واللجنة .   .2

 االتفاق على نطاق التدقيق مع المدقق الخارجي .  .3
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  استلم تقارير التدقيق والتأكد من اتخاذ إدارة المصرف اإلجراءات التصحيحية اللزمة  .4

 في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها من قبل المدقق الخارجي .  

 
 :عالقة اللجنة بالمدقق الشرعي الداخلي - ب
 حيث تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن اآلتي :  

الداخلي أو التوصية بعزله وترقيته أو نقله بعد استحصال موافقة   .１ المدقق  تعيين 

 البنك المركزي العراقي  

 دراسة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها   .２

 طلب تقارير من مدير التدقيق الشرعي الداخلي .  .３

الكافي   .４ والعدد   ، الكافية  المالية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  من على 

 الموارد البشرية المؤهلة ، إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي وتدريبهم .  

بأية مهمات   .５ الداخلي  التدقيق  تكليف موظفي  التحقق من عدم  التدقيق  لجنة  على 

 تنفيذية وضمان استقلليتهم . 

الشرعي   .６ الداخلي  التدقيق  تقرير  واعتماد  قسم السن مراجعة  قبل  من  الذي   ، وي 

 شرعيالتدقيق الداخلي ال

 لجنة ادارة المخاطر :  رابعا : 
 تشكيل وعضوية اللجنة : .1

تتكون هذه اللجنة في األقل من ثلثة أعضاء من المجلس على ان يكونوا من المستقلين او   -أ

 غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضوة مستقل .

ينبغي أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهلت علمية وخبرات عملية في   - ب

مجاالت اإلدارة المالية والمحاسبة أو أي التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العلقة 

والقيادة  الرقابية والخبرة اإلدارية  المخاطر والضوابط  إدارة  فيها  بما  بأعمال المصرف 

 المصرف ورؤيته االستراتيجية .  والمعرفة بطبيعة أعمال  

ينبغي أن يكون كافة أعضاء لجنة إدارة المخاطر مطلعين على تعليمات حوكمة المؤسسية   - ت

للمصرف   ملزمة  أخري  قوانين  وأية  العراقي  المركزي  البنك  عن  العراقية  للمصارف 

 وصى بها في مجال إدارة المخاطر .معمول بها ؛ إضافة إلى الممارسات الم

 نة : مقرر اللج .2
يتم اختيار مقرر اللجنة المنبثقة عن المجلس أما أمين سر أو أي موظف تنفيذي تختاره  

اللجنة عدا مدير القسم المختص بأعمال اللجنة المعنية ، حيث يكون موكل للقيام بالمهام 
 التالية

 تنسيق اجتماعات لجنة التدقيق وارسال الدعوات وبرامج االعمال .   -أ
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الجتماعات ويفضل أن يتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على إعداد جداول أعمال ا - ب

 األقل من تاريخ االجتما  . 

إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدمة ) مثل ملفات    - ت

 المخاطر وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي ، والتقارير المالية واإلدارية ... إلخ ( . 

  .توثيق محاضر االجتماعاتتسجيل و  - ث

 .ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارات التي تم اتخاذها في االجتماعات -ج

 .اللجنة حفظ سجلت ووثائق اللجنة   متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلل تنفيذ اجتماعات  -ح

 نصاب االجتماع :  .3
 يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة   -أ
تخذ قرارات اللجنة باإلجما  ، او بأغلبية األصوات ، مع تثبيت تحفظات غير  ت  - ب

 المواققين 
 اجتماعات اللجنة :  .4

 تعقد اللجنة االجتما  دوريا على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اربعة اجتماعات في  -أ
يم اللجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف أو  - ب

أو   الطلب أي معلومات  اللجنة  الخارجيين و غيرهم لحضور اجتماعات  المستشارين 
 اإلجابةعلى أي استفسارات تخص اللجنة 

على رئيس اللجنة وبعد كل اجتما  تقديم تقرير رسمي إلى مجلس اإلدارة يوضح أنشطة   - ت
 اللجنة واألمور التي راجعتها والتي عرضت عليها . 

 . على اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات المدرجة في محاضر اجتماعاتها  - ث
 مهام ومسؤوليات اللجنة :  .5

 تشتمل مسؤوليات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر على ما يلي :  
داخل    -أ التنظيمية  الوحدات  مختلف  على  وتعميمها  المخاطر  إدارة  استراتيجية  اعتماد 

 المصرف . 

من - ب المحددة    التأكد  بالمستويات  التنفيذية  المصرف  ادارات  تراقب  المخاطر  إدارة  أن 

 للمخاطر المقبولة .

على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة ، بما في    - ت

 . ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية المعنية بشأن هذه التجاوزات

ر تقوم بإجراء اختبارات الضغط " بشكل دوري  على المجلس التأكد من أن إدارة المخاط - ث

القياس قدرة المصرف على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة ، وأن يكون  

للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المشاهد المستخدمة ومناقشة 

 ائج  نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بناء على هذه النت 
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على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال المصرف ، بما واية يتوافق   -ج

( وأية معايير دولية    III( وبازل )    IIمع مقررات " لجنة بازل للرقابة المصرفية بازل )  

أخرى ، بحيث لون هذه المنهجية شاملة ، وفعالة ، وقادرة على تحديد جميع المخاطر  

مكن أن تواجه المصرف ، وتأخذ باالعتبار خطة المصرف االستراتيجية ،  التي من الم

  ، تطبيقها  والتحقق من  المنهجية بصورة دورية ،  ، ومراجعة هذه  المال  وخطة رأس 

والتأكد من احتفاظ المصرف برأسمال كاف المواجهة جميع المخاطر التي قد يتعرض  

 لها

في    -ح توسع  أي  على  الموافقة  قبل   ، المجلس  باالعتبار  على  األخذ   ، المصرف  أنشطة 

 المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلت موظفي إدارة المخاطر . 

رفع    -خ خلل  من  وذلك   ، المصرف  في  المخاطر  إدارة  استقللية  المجلس ضمان  على 

تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر ، ومنح هذه االدارة الصلحيات اللزمة لتمكينها من  

ا للجان األخرى لمعلومات من ادارات المصرف األخرى والتعاون مع االحصول على 

 للقيام بمهماتها .  

يجب أن تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة الحدود المقبولة للمخاطر التي    -د

قد يتعرض لها المصرف ، مع ضرورة اتساق تلك الحدود مع مدى قدرة المصرف على  

 تقبل المخاطر و مدى ملئمة ذلك مع حجم رأس المال

و -ذ ومتابعة  بقياس  الخاصة  العمل  استمرار ملئمة خطوات  المخاطر  قياس مدى  مراقبة 

واجراء أي تعديلت عليها اذا لزم األمر وفقا لتطورات السوق و البيئة التي يعمل فيها  

 المصرف . 

استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة   - ر

بالمصرف  المخاطر وضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح امداد اإلدارة العليا

و لجنة المخاطر و المجلس بتقارير دورية تعكس مدى التزام المصرف بحدود المخاطر  

المحددة و توضح التجاوزات على هذه الحدود و أسبابها و الخطة التصحيحية اللزمة  

 بها .  

 مراقبة تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر ، التي تتضمن مستوى المخاطر المقبولة .  - ز

ة الرئيسية إلدارة المخاطر وتعميمها على مختلف الوحدات التنظيمية داخل  اعتماد السياس - س

 المصرف .

وقياس   - ش لتحديد  اللزمة  الخطوات  باتخاذ  المصرف  في  التنفيذية  اإلدارة  قيام  من  التأكد 

 . ومراقبة وضبط المخاطر وفقا للستراتيجية والسياسات المعتمدة
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المخاطر التي يتعرض لها المصرف ، بهدف  الحصول على تقارير دورية عن مستوى   - ص

تقييم مدى فاعلية مراقبة وضبط هذه المخاطر من قبل اإلدارة التنفيذية ومقارنتها مع مستوى  

 .المخاطر المقبولة لدى المصرف وحدود

ا - ض إدارة  في  المتبعة  والسياسات  االستراتيجيات  استمرارية  مراجعة  لضمان  لمخاطر 

 . سريانها

 صالحيات اللجنة :  .6
الوصول إلى البيانات اللزمة والوثائق الضرورية للتأكد من إدارة المخاطر بالشكل   -أ

 . السليم 

 . طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي - ب

توكيل بعض أعمال اللجنة إلى لجان فرعية أو جهات خارجية للقيام ببعض المهام  - ت

رية المسموح بها ، شريطة أن يتم عرض أعمال اللجان  الخاصة واألعمال االستشا

 الفرعية أو الجهات االستشارية على اللجنة خلل اجتماعها التالي .
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 )ب(لحق م

 مبادئ ومعايير االستدامة 
 النص  المبادئ  ت 

1 
 عمال الا أنشطة

 والبيئية  المصرفية المخاطر إدارة

  عملية في جتماعيةالوا  البيئية عتباراتالا دمج
  لتجنب المصرف بأنشطة القرارالمتعلق اتخاذ

 ثارالسلبيةالا اوتعويض  اوتقليل 

2 

 التجارية  العمليات

 )جتماعيةاال والبصمة البيئة( 

 

 ثارالسلبيةاال اوتعويض  اوتقليل تفادي

  المجتمعات على التجارية المؤسسة لعمليات

  امكن وحيثما  فيها تعمل  التي والبيئية المحلية

 .يجابيةاالثاراال تعزيز

 

 

3 
 نسان اال حقوق

 

  نشطةاال و  العمليات في نساناال حقوق احترام
 للمؤسسة  التجارية

 للمرأة قتصادياال التمكين 4

  ثقافةلل خ من للمرأة قتصادي الا تعزيزالتمكين
 في نثىالالذكروا الجنسين شاملة العمل مكان
 البحث على والعمل للمؤسسة التجارية العمليات
 خصيصا المصممة والخدمات المنتجات عن

 التجارية  نشطة لل االخ من للمرأة

5 
 المالي  الشمول

 

 فرادلل  المالية الخدمات لتقديم السعي

 تملك والتي تقليدية  تعتبر التي والمجتمعات

  الوصول ستطيعي ت اوالت  محدود وصول

 .الرسمي لماليا للقطا 

 

6 
 الحوكمة 

 

  في وبشفافية  قوية حوكمة  ممارسات تطبيق
 .المؤسسات

 

7 
 القدرات بناء

 

 والقطاعية الفردية تطويرالمؤسرررسرررات

  جتماعية الالمخاطرا  إدارة  لتحديد  زمةلل ا

  نشرررررطرة البرا  المرتبطرة  والفرص  والبيئرة

 .التجارية والعمليات
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8 

 
 التعاونية  الشراكات

 

 

  من ستفادةالوا كافة القطاعات مع التعاون

  لجماعيا التقدم لتسريع الدولية الشراكات

  اجل من واحدة  كوحدة  القطا  وتحسين

 مع المؤسسة رؤية توافق ضمان

 .المحلية التنمية ومتطلبات  المعاييرالدولية

 

9 
 التقارير

 

  بانتظام  التقارير  ومراجعة اسرررتعراض

 المبادئ هذه لمقابلة التقدم مسرررار  حول

   والقطا  الفردية  المؤسسة  مستوى  على

 

 


