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 . ةــ دمــمق
الحوكمة   يوضح كافة قواعد   مرجعا   "الدليل"ويشار إليه فيما بعد بـ    المؤسسية  الحوكمةيعد دليل  
العراقييتبناها  التي    المؤسسية األهلي  الداخليةالمصرف"  المصرف  الجهات  مع  الجهات   "  ومع 

ا ومنها  المصالح  والمودعين  لمساهمين  الخارجية  اإلدارة األخرى  واصحاب  مجلس  في  المتمثلة 
 يهدف هذا الدليل إلى ما يلي:حيث "المجلس" واإلدارة التنفيذية العليا بالبنك. 

وادارة   • المجلس  قواعد    المصرفمساعدة  تطبيق  من    السليمةالمؤسسية    الحوكمةعلى  للتأكد 
جمهورية  األنظمة والتعليمات التالية الصادرة عن الجهات الرقابية في  القوانين  امتثال البنك مع  

دليل الحوكمة   وباالخص (  وأي جهات رقابية أخرى  العراقيالمركزي   )البنك"  الجمهورية"  العراق
وتعديالتها وتعاميم البنك المركزي   المؤسسية للمصارف الصادر عن البنك المركزي العراقي

 .بهذا الخصوص  العراقي

 وتحفيز الشفافية والمصداقية لتلك القرارات. المصرفتنظيم منهجية اتخاذ القرارات داخل  •

 .المصرفالعمل كمرجع موثوق به ومعتمد من مجلس إدارة  •

 تحديد القواعد والمسؤوليات الخاصة بإدارة وتطبيق هذا الدليل. •

نظرة   • الدليل  هذا  ومبادئها  المؤسسيلحوكمة  لالخاصة    المصرفويعبر  مفهومها  حيث  من  ة 
 .األساسية

 

   :المؤسسية الحوكمة: االلتزام ب(1المادة )
حوكمة وجود    تجاه  مسؤوليته  المجلس  يتحمل • القوانين    وتطبيق  على  مبنية  فعالة  مؤسسية 

الخاصة   والسياسات  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة  افضل    بالمصرفوالتعليمات  وكذلك 
المؤسسية وتحديد   الحوكمةوذلك من خالل مناقشة جوانب    الممارسات الدولية فى هذا الصدد 

يعتبر  . و المصرفبإتباع أفضل األساليب والممارسات التي تساهم في نمو    المصرفأهداف  
إطا من  جزءا   الدليل  اإلدارة للمصرفالمؤسسية    الحوكمةر  هذا  مجلس  مسؤوليات  ويحدد   .

 واللجان المنبثقة عنه والقواعد المتعلقة بها. 

بحيث تنظم العالقات بين  المؤسسية للحوكمةمسؤولية وضع قواعد سليمة  المصرفيقع على  •
تساعد   كما  التنفيذية.  واإلدارة  اإلدارة  اتخاذ    الحوكمة مجلس  منهجية  تنظيم  على  المؤسسية 

الشفافية والمصداقية لتلك القرارات باإلضافة إلى و االفصاح الكافى    القرارات وتحفز على وجود 
تي قد يتعرض لها.  للتقليل من المخاطر ال  المصرفالرقابة الداخلية على أنشطة  اطر  وضع  
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كما تساعد أيضا  على تجنب الممارسات غير السليمة والتي قد تؤدي إلى تعارض المصالح 
 للمخاطر. المصرفوتعريض 

 الحوكمةيعتبر وجود نظام كفؤ وفعال ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية أحد المكونات الرئيسية   •
الذي يهدف   المصرفلس إدارة  بحيث يستمد أساسه من مج  المصرفالمؤسسية الفعالة لدى  

 إلى:

 اإلدارة.  أمانة ونزاهة التقارير المالية وتقارير -

 كفاءة وفاعلية العمليات. -

  .المصرف ستراتيجيةا تحديد  -

  .للمصرف المخاطر منظومة إدارة -

  .المصرف وأنشطة أعمال -

 مصلحة  وأخذ  المودعين  مصالح  وحماية  المساهمين تجاه  بالمسؤولية  االلتزام  بين  التوازن  -
 .الحسبان في األخرى  المصالح أصحاب 

 .السارية والضوابط والتعليمات  للقوانين المصرف متثالا -

 الفعالة والشفافية  اإلفصاح ممارسات  -

كما يقوم مجلس االدارة بمراجعته والموافقة    ،ينشر هذا الدليل على الموقع االلكترونى للمصرف •
 ع سنوات او عندما تدعو الحاجة الى ذلك.ب عليه كل ار 

 
 (: التعريفات. 2المادة )

 التعــريفــات: 

 التعريف المصطلح 
  اإلدارة   مجلس بين  العالقات   تحدد   التي  الشاملة  األنظمة  مجموعة  هي الحوكمة المؤسسية 

  األخرى،   المصالح  وأصحاب   األسهم  وحملة  للمصرف   التنفيذية  واإلدارة
 المصرف اإلدارة مجلس يوجه  طريقه عن  الذي النظام الحوكمة تتناول

 . أنشطته ويراقب 
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 التعريف المصطلح 
حوكمة تكنولوجيا 

 المعلومات  
تتم من خاللها التي  العمليات والسياسات واالجراءت  رقابة    هي مجموعة 

والمستقبلية   الحالية  وتوجيه    لتكنولوجيااالستخدامات  ,وتقييم  المعلومات 
,  اهداف المؤسسة وتحقيقها  الخطط الستخدام تقنيات المعلومات فى تدعيم 

 ومتابعة هذا االستخدام النجاز الخطط المقررة .
 المصرف،إدارة  مجلس ألعضاء المتطلبات  من األدنى الحد  توفر مة ءالمال

 .التنفيذية اإلدارة وأعضاء
 .المصرف األهلي العراقيمجلس إدارة  المجلس

  والمساهمون   المثال )المودعون   سبيل  على  المصرف  في  مصلحة  ذي   أي أصحاب المصالح 
 والسلطات   المعنية الرقابية  والجهات   والزبائن  والدائنون والعمالء  والموظفون 

 الحكومية(. 
  المساهمة   يعتزمون   مرتبطة ممن  مجموعة  او  اعتباري   أو  طبيعي  شخص   أي الحيازة المؤهلة  

به    المكتتب   المال  رأس   من  (%  10)  تتجاوز  المصرف بنسبة  مال  رأس  في
  كحد   ( أيام10)  الحيازة قبل  بهذه  المركزي   البنك  إشعار  ويجب   للمصرف،

 فردا    الحيازة  بتنفيذ   القيام  قبل  البنك  هذا  على موافقة  الحصول  اجل  من  أدنى
 .مرتبطة او مجموعة

  للمصرف التنفيذية اإلدارة في عضوا   يكون  الذي اإلدارة مجلس عضو  هو تنفيذيالعضو ال
 . ذلك مقابل شهريا راتبا  يتقاضىو  له التنفيذية اإلدارة في ويشارك

  ال   المثال  سبيل على    مرتبطا   يكون   الذي  اإلدارة   مجلس  عضو  هو العضو غير التنفيذي 
 من   شكل  بأي  يشارك  وال  الفنية  الرأي والمشورة  يقدم  العالقة ( إذ  الحصر)ذو

 .شهريا راتبا يستلم وال اليومية أعماله ومتابعة المصرف في إدارة االشكال
  وعن   اإلدارة  عن كاملة   باستقاللية  يتمتع   الذي  اإلدارة  مجلس  عضو  هو مستقلالعضو ال

 بعد   بحيادية  األمور  على  للحكم  القدرة توافر  االستقاللية  وتعني  المصرف،
  او   اإلدارة  من  تأثير أي  دون   العالقة  ذات   المعلومات   جميع  بالحسبان األخذ 

 أخرى  خارجية جهات  من
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 التعريف المصطلح 
 المصارف   قانون   من  1  المادة  في  ذلك  ورد   كما  المستوى   رفيعو   الموظفون  اإلدارة التنفيذية  

 والهيكل  العراقي  المركزي   البنك  تعليمات  مع  وتوافقا   2004  لسنة   94  رقم
 ..للمصرف التنظيمي

 :أدناه في الموضحين  االشخاص  جميع ذو العالقة الشخص 

 رقم المصارف قانون  ( من1) المادة بموجب  الصلة ذو الشخص  •

 .  2004( لسنة 94)

 .سنتين لمدة للعمل تركه بعد  معاونه أو المفوض  المدير •

  خدمته مدة طول الخارجي( الحسابات  )مراقب  الخارجي المدقق •
 .المصرف  مع عقده  انتهاء وسنتين بعد 

 تعاقدية خالل بعالقة بالمصرف يرتبط اعتباري  أو طبيعي شخص  أي •
 .العقد  مدة

او مصالح   قرابةعالقات هي مجموعة االفراد او الشركات التي تربطهم   المجموعة المرتبطة  
 اقتصادية مؤثرة.  

  اجتماع   خالل  مجلس اإلدارة  أعضاء  الختيار  تصويت   أسلوب   عن  عبارة  هو التصويت التراكمي 
  األسهم   عدد   يساوي   األصوات   من  عدد  لكل مساهم  يكون   العامة، إذ   الهيئة

  لعضوية   مرشح واحد   لصالح  كلها  بها  بالتصويت   يقوم  وقد   التي يمتلكها،
 تكرار   حدوث   دون   المرشحين  من  من يختارهم  بين   توزيعها  أو  اإلدارة  مجلس

 هو  األسلوب  هذا من األساسي الهدف وان. لهذه األصوات 

  عن   اإلدارة  مجلس  لهم في   تمثيل  على  األقلية  مساهمي  حصول  فرص   زيادة
  على  معين  مساهم  سيطرة  من  الحد   على   التراكمية، فضال    األصوات   طريق

 .اإلدارة مقاعد مجلس
 اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس االدارة.   اللجان  
أي شخص يكون عضوا في مجلس اإلدارة، مدير مفوض او عضو في    االدراي  

 لجنة مراجعة الحسابات في المصرف. 
القرابة من الدرجة 

 الرابعة
 أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة. 
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 . مجلس االدارة(: 3المادة ) 

 .تشكيل المجلساوال: 
 مةالهيئة العا  في اجتماعانتخابهم    يتمو   .أعضاء أصليين(  7)من    البنك  مجلس ادارة  يتكون  .1

 وينتخب مجلس انتخابه.    تاريخ  تبدأ من  سنوات   أربعاسلوب التصويت التراكمي لمدة  للبنك وفق  
 يجوز التجديد لالعضاء لدورة ثانية. إدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا له. 

  من   مجلس االدارة  أعضاء  ثلث ( أعضاء او  4ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ) يراعى ان   .2
   مع عضو يمثل األقلية من المساهمين. ، المستقلين االعضاء

 النسوي كحد أدنى.ُيفضل أن يكون أحد أعضاء المجلس من العنصر  .3

 .مالءمة اعضاء مجلس االدارة وشروط العضويةثانيا: 
 مؤهالت اعضاء مجلس االدارة:   .1

اعتماد  • مالءمة    تم  االدارة  سياسة  مجلس  تضمنت  العضاء  السياسحيث  المعايير    ةهذه 
يتم مراجعة هذه السياسة  و والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعَين،  

وضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع  تم  كلما استدعت الحاجة لذلك، و 
الجهة مراجعتها من قبل    أن يتمعلى    ،األعضاء لمعايير المالءمة واستمرار تمتعهم بها

 .في المصرفالمعنية 

وتم  افضل الممارسات المعمول بها  مجلس االدارة حسب    العضاء  قواعد سلوك  تم وضع •
 باستمرار. تحديثهاو  اعتمادها، ويتم مراجعتها

 الشروط التالية: رفصالمعضوية مجلس ادارة أو  رئاسة  يشغل  فيمن يتوافر يجب أن •

  2004( لسنة  94رقم )في قانون المصارف  التي وردت  ة  نيالقانو طلبات  استيفاء المت -
 . وتعديالته 1997( لسنة 21رقم )وقانون الشركات 

 له  مفوضاأو مديرا    العراقداخل    آخر  مصرف  اي   ادارة  في مجلس  عضوا  ال يكون   أن -
 .المصرف لذلك تابعا ري االخ  المصرف يكن ما لم فيه اقليميا أو موظفا أو مديرا

الم  يكون   أن - الجامعية األولية ثلثا أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي  ؤهالت والشهادات 
 والخبرة بالعمل المصرفي.  

 . اى جهة تتبع الحكومةحكوميا يترأس وزارة او له مركز في  ال يكون موظفا أن -
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 االعضاء المستقلين:  .2

)يجب   عن  المستقلين  األعضاء  عدد  يقل  ال  أعضاء  4ان  ثلث  او  أعضاء  في   المجلس( 
 : مستقال ا عضو التالية ليتم اعتباره  والمواصفات بحيث يجب ان يتوفر فيه الشروط  صرفمال

أن ال يكون شريكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للمصرف خالل السنوات الثالث السابقة   •
عن عملية التدقيق صلة لتاريخ انتخابه عضوا  في المجلس، وأال تربطه بالشريك المسؤول  

 .قرابة

 .أن ال يكون محاميا او مستشارا  قانونيا للمصرف او مدققا لحسابات المصرف •

و أو أي شركة هو عضو في مجلسها أو مالكها أو مساهما رئيسا  أن ال يكون حاصال  ه  •
من رأس مال المصرف، و أال يكون  (  %5) فيها على ائتمان من المصرف تزيد نسبته على  

 .ضامنا الئتمان من المصرف تزيد قيمته على النسبة ذاتها

بصفته  اخرى  أن ال يكون عضوا  في مجالس أكثر من خمس شركات مساهمة أو عامة    •
 .الشخصية في بعضها وبصفته ممثال  لشخص اعتباري في بعضها األخر

 .أن ال يكون اداريا او موظفا لدى مصرف آخر او مديرا  مفوضا لدى مصرف آخر •

خال • به  المرتبطة  االطراف  أحد  او  المصرف  في  موظفا  يكون  ال  الثالث أن  السنوات  ل 
 .السابقة

أال تكون له اي صلة قرابة بأي من اعضاء المجلس او االدارة العليا او أي من االطراف  •
 .المرتبطة بهم حتى الدرجة الرابعة

 .أن ال يكون مساهما رئيسا في المصرف أو من يمثله •

ساهمين أو  تشتمل على ملكية أفراد العائلة الم) أن ال يملك بشكل مباشر أو غير مباشر   •
 .نوعمن أسهم اي شركة من أي  %5أكثر من ( أطراف ذات عالقة

 
 .المجلس ت(: اجتماعا4المادة )

اذا دعت    او  للمصرفعلى مجلس اإلدارة االجتماع ست مرات على األقل خالل السنة المالية   .1
وتعقد االجتماعات في مقر إدارة المصرف واذا تعذر عقدها في مقر اإلدارة يجوز    .الحاجة

نقلها الى أي مكان آخر داخل العراق بشرط حضور جميع أعضاء المجلس او االعتذار الكتابي  
 لغير الحاضرين.  

الشخصي    على جميع أعضاء المجلس حضور االجتماعات شخصيا ، وفي حال تعذر الحضور .2
بعد موافقة رئيس    وذلك  الهاتف  من خالل الفيديو أوالحضور    مجلس اإلدارة فيمكن لعضو  
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ويمكن استخدام هذه الطريقة في حالة عدم حضور العضو لمرتين كحد اعلى خالل  المجلس  
 السنة. 

إخطار  وجب على رئيس المجلس) مرات أو أكثر خالل السنة  3(في حال بلغ عدد الغياب   .3
 .تتخذ ما تراه مناسباالهيئة العامة للمصرف لكي  

أعضاء    4   من األعضاء أو(  %50)  يكتمل نصاب اجتماع مجلس اإلدارة في حالة حضور  .4
 ) .أو أيهما أكثر

تعتمد القرارات التي يتخذها المجلس بغالبية أصوات األعضاء الحاضرين، فاذا كان التصويت   .5
 .متعادال  فيكون صوت رئيس المجلس مرّجحا

المجلس بتوقيع كامل أعضائه الحاضرين شخصيا   .6 الفيديو أو  )تصدر قرارات  أو من خالل 
وأمين سر المجلس على محضر االجتماع، وتختم بختم المصرف خالل مدة ال تزيد ( الهاتف

 .أيام عمل ويكون المجلس مسؤواًل عن قراراته ومتابعتها( 10) عن 

ال .7 اجتماعات  محاضر  تدوين  المجلس  سر  أمين  وكاملة، على  دقيقة  بصورة  ولجانه  مجلس 
وتدوين أية تحفظات أثيرت من أي عضو، وأن يحتفظ المصرف بجميع هذه المحاضر، وأن 

 .يتم تسجيل المحاضر مرئيا وصوتيا وأن تحفظ لديه

على اإلدارة التنفيذية تقديم معلومات تفصيلية ألعضاء المجلس بما سوف يعرض في االجتماع   .8
اجتماع المجلس، وعلى رئيس المجلس التحقق  ى األقل من تاريخ موعد  أيام عمل عل (  5)  قبل  

 .من ذلك قبل االجتماع

 

 .وامين السر المجلس مسؤولياتو  ( مهام5المادة )
 اوال: مهام المجلس:

 يقوم المجلس بما يلي: 

الجوهرية  االستراتيجية والقيم   اعتماد خطط المصرف شاملة الرؤية والرسالة والغايات واألهداف .1
توجيه اإلدارة التنفيذية لتنفيذ الخطط مع مراقبة   للمصرف في ضوء توجهات الهيئة العامة، ثم

 .لزم األمر لضمان تنفيذ تلك الخطط أدائها وتقييمها وتعديلها إذا
 .التاكد من االفصاح ووضع الرؤية والرسالة والغايات على الموقع االلكترونى للمصرف .2

لتنفيذية ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المالية للمصرف اإلشراف على اإلدارة ا .3
أداء  على  الدورية  والرقابة  لإلشراف  مناسبة  وإجراءات  سياسات  واعتماد  مالءته،  ومن 

 .المصرف
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وضع .4 طريق  عن   ، التنفيذية  اإلدارة  أداء  ومراجعة  لمراقبة  سياسة  أداء  مؤشرات  "   اعتماد 
  (Key Performance Results)و    (Key Performance Indicators)"  رئيسية

 لتحديد وقياس ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية للمصرف. 

أنشطته،  شاملة  المصرف،  لدى  عمل  وإجراءات   وخطط  سياسات   توفر  من  التأكد  .5   جميع 
 اإلدارية،  جميع المستويات   على  إعمامها  تم  قد   وأنه العالقة،  ذات   التشريعات   وتتماشى مع

 .بانتظام  مراجعتها تتم وأنه
6. ( الجوهرية"  "القيم  للمسؤولية  Core valuesتحديد  واضحة  خطوط  ورسم  للمصرف،   )

والمساءلة لجميع أنشطة المصرف، وترسيخ ثقافة عالية للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك  
 المهني لإلداريين في المصرف. 

وسمعته ومسؤولية    ، بما فيها أوضاعه المالية تحمل مسؤولية سالمة جميع اجراءات المصرف .7
الرقابية والجهات التنظيمية األخرى    زي، وكذلك متطلبات الجهاتتنفيذ متطلبات البنك المرك

وأن يدار المصرف ضمن إطار التشريعات،   ،"المصالح  أصحاب "ومراعاة    المتعلقة بعمله،
السياسات  على   وضمن  باستمرار  متوفرة  الفّعالة  الرقابة  وإن  للمصرف،  أنشطة    الداخلية 

 وحساباته.  المصرف
 .العامة الهيئة قرارات  تنفيذ  متابعة .8
بنتائج  وتقرير  للمصرف  المالية  (الكشوفات )  والقوائم  الختامية  الحسابات   تقديم .9   تنفيذ   شامل 

 .عليها والمصادقة لمناقشتها العامة الهيئة الى السنوية الخطة

 .المصرف وعمليات  أنشطة جميع في الدولية المعاييرلكافة  االمتثال من التأكد  .10

 .تنفيذها  المصرف ومتابعة بأنشطة المتعلقة والموازنات  السنوية الخطط واقرار مناقشة .11

 .او من غيرهم المجلس أعضاء بين من أعضائها واختيار اإلدارة مجلس لجان تشكيل .12

 دوريا  أدائهم   وتقييم ومتابعة  التنفيذية،  اإلدارة  مناصب   لشغل  المرشحين  اختيار  على  المصادقة .13
 .المسائلة لموضوع واضح شرح وتفسير على  منهم والحصول ومسائلتهم عليهم واالشراف

 .أداءه وتقييم ومكافاته اتعابه وتحديد  رئيس التدقيق الداخلي خدمات  نهاءإو  تعيين .14

 الداخلي  المدقق  قيام  والتأكد من   سنويا،  ومراجعتها   للمصرف  داخلية  ورقابة   ضبط   أنظمة  اعتماد  .15
 واحده   لمرة (  األنظمة  هذه  بمراجعة)  الحسابات   مراقب   اي  (الخارجي  المدقق)  مع  وبالتنسيق 

للمصرف  التقرير  تضمين  المجلس  وعلى  سنويا،  األقل  على  هذه  كفاية  يؤكد   ما  السنوي 
 .األنظمة

 (. بداية واستمرارا) (الحسابات  مراقب )الخارجي  الحسابات  مدقق استقاللية ضمان .16
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  إذ   تنفيذها،  ومراقبة  ،المخاطر االلكترونيةبما فى ذلك  المخاطر   إلدارة  فعالة  استراتيجية  اعتماد  .17
مستوى  وأن   لمخاطر  المصرف  تعرّض   عدم  وضمان  المقبولة،  المخاطر  تتضمن   مرتفعة، 

  من   يتأكد   وأن  المرتبطة بها،  والمخاطر  للمصرف  التشغيلية  العمل  ببيئة   ملّما  المجلس   يكون 
  تحديد   على   وقادرة  المصرف،  المخاطر في  إلدارة   وكافية   الزمة  تحتية   وبنية  أدوات   وجود 

 .المصرف لها يتعرض   التي أنواع المخاطر جميع  ومراقبة وضبط وقياس

  قواعد "  في  ذلك  كما ورد   ،"الرشيدة  لإلدارة"  األساسية  المبادئ  بتطبيق  المصرف  قيام  من  التأكد  .18
 . 2010  لسنة (4)رقم في تعليمات  الواردة"  الداخلي الضبط ونظام الرشيدة، اإلدارة

 Management Information)   وموثوق   كافية  "إدارية  معلومات   نظم"  وجود   ضمان  .19

System) المصرف أنشطة جميع  تغطي  بها. 

  ممارساتها   تطبيق  التنفيذية على  واالدارة  العاملين  جميع  وتشجيع  بالمصرف  الحوكمة  ثقافة  نشر .20
العمل  إضافة  بخصوصها،  تدريبية  دورات   وحضور   بتشجيع   المصرف  يقوم  ان  على  الى 
في  قواعد   تطبيق  على  عمالئه   السياسة   أن  من  التحقق  على  فضال    مؤسساتهم،  الحوكمة 

 بحيث   الشركات،  من   والسيما   لعمالئه  المؤسسية  الحوكمة   تطبيق  تتضمن للمصرف  االئتمانية
 .الحوكمة المؤسسية مجال في لممارساتهم تبعا والقوة، الضعف بنقاط  المخاطر يتم تقييم

 .(Sustainability Principles)االستدامة  معايير مع يتماشى المصرف أن من التأكد  .21

  حيازة " الذين يمتلكون   المساهمين،  سلطات   بين  واضح  فصل  بإيجاد   الكفيلة  االجراءات   اتخاذ  .22
بهدف  جهة  من  ،"التنفيذية  اإلدارة "و  جهة،  من"  مؤهلة   المؤسسية  الحوكمة  تعزيز  أخرى، 

تأثيرات   للحد   مناسبة  آليات   إيجاد   وعليه  السليمة،   حيازة "  يمتلكون   الذين  المساهمين،  من 
 ."مؤهلة

 .الواضح اإلداري  التسلسل يحدد  للمصرف تنظيمي هيكل اعتماد  .23

 اإلدارة  وأ  المدير المفوض   سواء )  المصرف  بأعمال  الخاصة  التنفيذية   الصالحيات   تحديد   .24
 التحويالت   على   التوقيع  أو   منح االئتمان   أو   المصرفية   للعمليات   ذلك  كان   سواء  التنفيذية،
 .)الضمان وخطابات  والرهن والكفاالت واالقتراض  والضمانات  والشيكات 

 .سنويا ومراجعتها المصرف في التنفيذية  لإلدارة إحالل خطة اعتماد   .25

  فيما  األموالغسل    مكافحة  لمكتب   الرسمي  الموقع  على  التنفيذية  اإلدارة  اطالع   من  التأكد  .26
  مراقبة   ودائرة  األموال  مكافحة غسل  مكتب   وإعالم  يوميا،    اإلرهاب   أموال  تجميد   قوائم  يخص 

  أموال   تجميد   قائمة  في  أسمه  أدرج  قد   شخص   حالة وجود   في  فورا    المركزي   البنك   في  الصيرفة
 .اإلرهابيين
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السر  المركزي   البنك  تزويد   المصرف  على .27 أمانة  خالل    بأعضاء   المتعلقة  بالمعلومات   من 
  وخارجه، بشكل   العراق  داخل  التابعة  لشركاته  التنفيذية  واإلدارات   المديرين  أو هيئات   مجالس
 .عليها تعديل أي حدوث  عند  وكذلك سنوي  نصف

 .كافة  عن المصرف   والمعلومات   الشفافية  و  االفصاح  جودة  على  االشراف  االدارة  مجلس  على .28

 
 .ثانيا: مهام رئيس المجلس

 على رئيس المجلس أن يضطلع بما يلي كحد أدنى: 

ل .1 التنفيذية  واإلدارة  المجلس  بين  بناءة  عالقة  إقامة  على  المصرف الحرص  وبين  لمصرف 
 والمساهمين وبقية أصحاب المصالح. 

القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد    حول  بحرية كاملة ابداء الرايتشجيع على  ال .2
والتصويت على البناءة  حولها تباين في وجهات النظر بين األعضاء، ويشجع على النقاشات  

 تلك القضايا. 

التأكد من استالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم   .3
، على أن يتضمن الجدول ايام على االقل(  5)  مدة كافيةجدول أعمال أي اجتماع قبل انعقاده ب

 . معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع التي سيتم مناقشتها في االجتماع

 .ينظم ويحدد عمل المجلسمكتوب التأكد من وجود ميثاق  .4

تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك   .5
وتعليمات البنك المركزي ذات العالقة بعمل المجلس بما فيها هذه التعليمات، وبكتيب يوضح  

 ومهام وواجبات أمين سر المجلس.، حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته

يتعلق .6 فيما  المجلس  أعضاء  احتياجات  المستمر،  تلبية  وتعلمهم  خبراتهم  يتيح  و   بتطوير  أن 
 . يراعي الخلفية المصرفية للعضو توجيه بحيث  برنامجللعضو الجديد حضور 

ال تقل عن   دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل فترة كافية توجيه   .7
 . ليصار إلى تسمية من يمثله( يوم 15)

   حال حدوثها. جوهريةومات التأكد من اعالم البنك المركزي عن اية معل  .8
 

 . ســر المجــلسمــهام أمــين ثالثا: 
 بحيث تشمل:
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واالعتراضات  .1 واالقتراحات  المداوالت  كافة  وتدوين  المجلس،  اجتماعات  جميع  حضور 
 والتحفظات وكيفية التصويت على مشروعات قرارات المجلس.

عرض الموضوعات وذلك بعد إعداد خالصة موجزة بكل موضوع منها، وبيان رأي اإلدارة  .2
واللجان   لرئيس  التنفيذية  وتقديمها  موضوع،  بكل  واألوليات  الوثائق  وربط  فيها،  المختلفة 

 .المجلس للموافقة على عرضها

عند   .3 أو  التعيين  او  االنتخاب  عند  المصرف،  أعمال  عن  بملخٍص كاٍف  عضو  كل  تزويد 
 .الطلب 

التداول مع أي عضو جديد وبمساعدة المستشار القانوني أو مدير الشؤون القانونية للمصرف  .4
سيما ما يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح    مهمات ومسؤوليات المجلس وال  حول

ومواعيد  العضوية  مدة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  األخرى  واألمور  والصالحيات  المهمات 
بعمل العالقة  ذات  القوانين  بنصوص  الجديد  العضو  تزويد  على  فضال    االجتماعات، 

وبما فيها ما جاء   عن هذا البنك والتي تخص عمل المجلس  المصارف والتعليمات الصادرة
 .في الدليل

 .تنظيم مواعيد واجتماعات المجلس وذلك بموافقة رئيس المجلس .5

القرارات المتخذة   التأكد من توقيع أعضاء المجلس على محاضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ  .6
 .اجتماع سابق من قبل المجلس، وأية موضوعات تم إرجاء طرحها في

 .استالم تقارير اللجان المرتبطة بالمجلس وعرضها على المجلس .7

 . )رقم الجلسة، التاريخ  رقم القرار،)ترقيم القرارات بشكل تسلسلي من بداية السنة الى نهايتها    .8

 .ضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس .9

 .تماعات الموقعةتزويد البنك المركزي بمحاضر االج .10

بالمساهمين واجتماعات الهيئة العامة: .11 والمساعدة في   التواصل مع المساهمين  فيما يتعلق 
 . تنظيم اجتماعات الهيئة العامة

 .بالبيانات الخاصة بالمساهمين االحتفاظ .12

 .المجلس الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن  التحضير .13

 . الشركات  الدعوات الى المساهمين والى البنك المركزي وإلى مسجل إرسال .14

 .الخارجي حضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية والمدقق تأمين .15

 .بسجالت اجتماعات الهيئة العامة االحتفاظ .16
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 .االدارة التنفيذية  (:6المادة )
 :  ما يلييقوم المجلس ب

سياسة مالءمة العضاء االدارة التنفيذية حيث تضمنت هذه السياسة المعايير والمتطلبات    اعتماد  .1
كلما   السياسة  هذه  مراجعة  ويتم  العليا،  التنفيذية  االدارة  عضو  في  توفرها  الواجب  والشروط 

تم وضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع األعضاء  قد  استدعت الحاجة لذلك، و 
 الجهة المعنية بالبنك.على أن  يتم مراجعتها من قبل . المالءمة واستمرار تمتعهم بهالمعايير 

 يجب ان تتوافر فيمن يعين في االدارة التنفيذية العليا للبنوك الشروط التالية:  .2

االخر تابعا لذلك    المصرفآخر ما لم يكن    مصرفان ال يكون عضوا في مجلس ادارة اي   •
 .  المصرف

 ان يكون متفرغا الدارة اعمال البنك.  •

العلوم المالية او المصرفية    ان يكون حاصال على الدرجة الجامعية االولى كحد ادنى في •
والتي القانون او تقنية المعلومات االقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة االعمال او    او

 . المصرفلها عالقة بعمل 

او اعمال ذات صلة ال تقل عن خمس   مال المصرفاعان يكون لديه خبرة في مجال   •
 المصارفالذي يجب ان ال تقل خبرته في مجال اعمال    المفوض   سنوات باسثناء المدير 

 عن عشر سنوات.  

 .من البنك المركزي من منصبه ان ال يكون إداريا تم اقالته  •

ترخيصه او كان موظفا في اإلدارة التنفيذية في مصرف الغي  الشخص قد  ان ال يكون   •
 ثناء مدة شغاه لمنصبه، اال اذا قرر البنك المركزي عكس ذلك.  تقررت تصفيته ا 

في   .3 التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  من  تعيين أي  عند  اإلدارة  مجلس  موافقة  على  الحصول  يجب 
 المصرف.  

 عضو من االدارة التنفيذية. ل تعيين اي  قبيجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي  كما و  .4

( 3موظف في اإلدارة التنفيذية وذلك خالل )  اياخطار البنك المركزي بإقالة او استقالة    يجب  .5
 أيام مع بيان سبب االستقالة او اإلقالة.  

بشكل يتفق  و يجب ان تقوم اإلدارة التنفيذية بمهامها الموكلة اليها بموجب التعليمات والقوانين   .6
مجلس اإلدارة من  وما يتم تكليفها وتفويضها    المجلس،اعتمدها    مع السياسات واالجراءات التي

 المخولة لهم. صالحيات البالقيام به وفق 
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  .المفوض المدير (: 7المادة )
.  يتمتع بالنزاهة والكفاءة والخبرة  يعين مجلس إدارة المصرف احد أعضائه مديرا مفوضا للمصرف .1

 وال يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير المفوض.  

( لسنة  94وني المصارف رقم ) نوباألخص قا  اضافة الى ما هو وارد في التشريعات المختلفة .2
بالشروط التالية كحد    المفوض ه يجب ان يتمتع المدير  فإن  والشركات ساري المفعول  2004
 ادنى: 

 .اليومية المصرفية العمليات  إلدارة  التام التفرغ •

  او  والمصرفية،   المالية   العلوم  في  األقل  على   البكالوريوس   شهادة  على  حاصال    يكون   ان •
 بالعمل  المتعلقة  التخصصات   أو  القانون،  أو  االقتصاد،  أو  المحاسبة،   أو  االعمال،  إدارة

 .المصرفي

 .الطيبة والسمعة بالنزاهة  التمتع •

 التنفيذية  باإلدارة  ( سنوات 10بالمصارف ال تقل عن )  الفعلي  العمل  خبرة  هلدي  تكون   ان •
 .للمصارف

المدير المفوض مسؤوال عن تنفيذ قرارات المجلس وذلك ضمن الصالحيات المخولة   يكون   ان .3
 له. 

 
 .داءاالتقييم (: 8المادة )

 

 اعضائه ولجانه:تقييم المجلس و أعمال تقييم أواًل: 
ب المجلس  لتقييم  يقوم  نظام  واعضائه استحداث  ان   ،سنوياولجانه    اعماله  نتائج  يتم    على  عرض 

 النظام كحد ادنى:  ذايتضمن ه. و التقييم على الهيئة العامة

 في تحقيق هذه االهداف بشكل يمكن قياسه.  المجلساهداف محددة وتحديد دور  .1

 تحديد مؤشرات اداء رئيسية واستخدامها لقياس اداء المجلس.  .2

 Key Performance)التنفيذية  واإلدارة  المفوض   للمدير  رئيسية  أداء  مؤشرات   تحديد  .3

Indicators, KPIs, KPR).  

 التواصل.   ااالدارة التنفيذية والمساهمين ودورية هذ و التواصل ما بين مجلس االدارة  .4

 دورية اجتماعات المجلس مع االدارة التنفيذية.    .5
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الحصول   يتمدور العضو في اجتماعات مجلس االدارة ومقارنة ادائه بأداء االعضاء االخرين. و  .6
 على التغذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم. 

 
 :المفوض تقييم المدير  ثانيًا:

بحيث يتم وضع مؤشرات االداء الرئيسية    معد   تقييميقوم المجلس بتقييم المدير العام سنويا وفق نظام  
بشكل يتضمن معايير التقييم كل من التقييم المالي واالداري للبنك ومدى انجازه لخطط واستراتيجيات 

 . البنك متوسطة وطويلة االجل
 

 مصرف: في ال  اإلدارة التنفيذيةتقييم ثالثًا: 
المدير و   االدارة  مجلس  من غير أعضاء  المصرف داري  ا  اداء  لقياس  نظام  اعتماد ب  المجلس  يقوم

 ادنى: كحد  على االتي  يشمل هذا النظام ، على أنالمفوض 
  وتطبيق   ادارة المخاطر   عمل   باطار   االلتزام   اداء  لقياس  مناسب ال  الوزن الترجيحي   يعطى  أن .1

 التنظيمية.  والمتطلبات  ط الداخليةلضوابا

  تؤخذ بعين   أن  يجب   ولكن  ،االداء  لقياس  العنصر الوحيد   أو الربح  الدخل  اجمالي  ال يكون  أن .2
االساسية    بالعمليات   المرتبطة  المخاطر  مثل  اإلدارة التنفيذيةاداء    لقياس  أخرى   عناصر  االعتبار

 للتطبيق. قابال  ذلك كان غيرها حيثماو ء والزمالء  رضا العمالو 

 المصالح. تعارض النفوذ و  ستغاللا عدم .3
 

 . للموظفين: المكافآت المالية (9المادة )
 : ما يلييقوم المجلس ب

   .الشفافيةبالموضوعية و   تتصف  للموظفين مالية  مكافآت  منح سياسةاعتماد   .1

 يجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:   .2

على   • للمحافظة  معدة  تكون  الالزمة   الموظفين أن  والخبرات  والمهارات  الكفاءات  ذوي 
 واستقطابهم وتحفيزهم واالرتقاء بأدائهم.  

 .  البنك وسمعة مالءة على يؤثر  بشكل استخدامها عدم  لضمان مصممة تكون  أن •

 أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.  •

بل أن يستند أيضا  على   ،الحاليةأن ال يستند عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة   •
 ( سنوات.5- 3أدائه في المدى المتوسط والطويل )

 .واستراتيجيته وقيمه البنك أن تعبر عن أهداف •
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 كأن تكون على شكل ،  فقط  األمور الماليةبحيث ال تنطوى على  ُتحدد شكل المكافآت   •
 .األسهم أو أي مزايا أخرى خيارات  عالوات أو  بدالت أو أتعاب أو رواتب أو ترقيات او

أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النسبة   •
 وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني.

 ، االمتثال  ،التدقيق  ،لرقابية )إدارة المخاطرر انح مكافآت مالية إلداريي الدوائأن ال يتم م  •
 وغيرها( اعتمادا  على نتائج أعمال الدوائر التي يراقبونها. 

 

 .رض المصالحاتع (10المادة )

   .تجنب تعارض المصالح كافة العاملين بالمصرف وقياداتهعلى  .1
اعتماد سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ينشأ، واإلفصاح  ب  يقوم المجلس .2

 .قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل المجموعة المصالحعن أي تعارض في 

سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه    اعتماد يقوم المجلس ب  .3
أخ التشريعات ذ األطراف  باالعتبار  التعامالت  ا   هذه   وشروط  وآلية مراقبة  الموافقة   وإجراءات 

 .واإلجراءات  بتجاوز هذه السياسات مح  يس  بحيث ال التعامالت،

البنك  تقوم .4 الرقابية في  قد تمت وفق  التعامالت مع  التأكد من أن    من  الدوائر  العالقة  ذوي 
وعلى لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة    ،السياسة واإلجراءات المعتمدة

 . التعامالت  هذهوإطالع المجلس على  ،ومراقبتها

 .تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العلياب  يقوم المجلس .5

تمنع االستغالل  و ،  اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات بالمجلس    يقوم .6
 للمنفعة الشخصية. 

وبحيث  منتسبيه  للسلوك المهني وتعميمها على جميع    وميثاق   اعتماد سياسات ب   يقوم المجلس .7
 تتضمن بحد أدنى اآلتي: 

 معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.  منتسبيهعدم استغالل أي من  •

 مع ذوي العالقة.  التعامالت قواعد وإجراءات تنظم  •
 الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.  •

التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب ب  يقوم المجلس  .8
 تعارض المصالح. 
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 .فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي دور المجلس (:11المادة )
  ما يلي:حقق متالالمجلس  على

 :أدنى كحد  اآلتية بالمهام القيام على قادرة البنك في الداخلي التدقيق دائرة أن من التأكد  .1

 .التدقيق لجنة االعمال، الى نتائج  عن  وسنوية سنوية ونصف وربعية  شهرية تقارير تقديم •

 لجنة  من  الدليل  ان يعتمد   على  الداخلي  التدقيق  ادارة  واجراءات   لسياسات   عمل  دليل   إعداد  •
  سنتين   او  سنة  كل  التدقيق  لجنة  قبل  من  للمراجعة والتحديث   ويخضع  اإلدارة  ومجلس  التدقيق

 .األقل في

الداخلي   التدقيق  التدقيق وإدارة  لجنة  من  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  هيكل  مراجعة  تتم •
 .ذلك الى الحاجة دعت  كلما او  سنويا األقل على واحدة مرة

التدقيق خاضعة لإلشراف من قبل لجنة التدقيق، وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس    إدارةإن   .2
 لجنة التدقيق لضمان استقالليتها. 

والمدقق   .3 التدقيق  ولجنة  اإلدارة  مجلس  برئيس  أو  اإلدارة  بمجلس  المباشر  االتصال  سلطة 
 الخارجي ومراقب االمتثال في المصرف.

 
 .الخارجي التدقيقب دور المجلس فيما يتعلق (:12المادة )

 المجلس بما يلي:  يقوم

ضمان تدوير بشكل منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او الحليفة  .1
 .  أعلى وذلك من تاريخ االنتخاب سنوات كحد  خمسل كل بأي شكل من االشكا  المرتبطة بها

أو اي   الداخلية  الضبط والرقابة  نقاط الضعف في أنظمة  المناسبة لمعالجة  اتخاذ االجراءات  .2
 يظهرها المدقق الخارجي.  أخرى  نقاط

ادار  .3 تعكس  المالية  القوائم  ان  من  للتأكد  الخارجي  المراقب  دور  تعزيز  في  المجلس   ةاسهام 
ة الداخلية وسالمة اطر الرقاب  المصرف في كافة النواحي الهامة وتبين مركزه المالي الحقيقي

   .وااللكترونية

 التأكيد على أهمية االتصال الفعال بين المراقب الخارجي ولجنة التدقيق بالمصرف.  .4

 
 .المخاطر ادارةدور المجلس فيما يتعلق ب(: 13المادة )

 المجلس بما يلي: يقوم
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التنفيذية بالمستويات المحددة    المصرف  ادارات   التزام  مراقبةتقوم ب  المخاطر  إدارة  التأكد من ان  .1
 للمخاطر المقبولة. 

لة اإلدارة ءبما في ذلك مسا  ،المقبولة  المخاطر  مستويات   على  التجاوزات   معالجة  من  التحقق .2
 بشأن هذه التجاوزات.   المعنية التنفيذية العليا

  دوري   بشكل   الضاغطة   األوضاع  اختبارات   بإجراء  تقوم   المخاطر  إدارة  دائرة   أن   من   التأكد  .3
وأن يكون للمجلس   ،المرتفعة  المخاطر  ومواجهة  الصدمات   تحمل  على  المصرف  قدرة   لقياس

نتائج االختبارات واعتماد    دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة
 .اإلجراءات الواجب اتخاذها بناء  على هذه النتائج

بما يتوافق مع مقررت "لجنة بازل   ،المصرف  رأسمال  لكفاية  الداخلي  التقييم  منهجية  اعتماد   .4
(II( وبازل )III واية ) تكون هذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة    وبحيث أخرى، دولية معايير

خطة   باالعتبار  وتأخذ  البنك،  يواجهها  أن  الممكن  من  التي  المخاطر  جميع  تحديد  على 
اإلستراتيجية وخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من    المصرف
 . والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها تطبيقها

المخاطر    األخذ باالعتبار  المصرفة  توسع في أنشط  أي  مجلس وقبل الموافقة علىال  على .5
 .قدرات ومؤهالت موظفي إدارة المخاطرو  المترتبة على ذلك

  إدارة   لجنة  إلى  تقاريرها  رفع  خالل  من  وذلك  ،المصرف  في  المخاطر  إدارة  استقاللية  ضمان .6
الحصول الصالحيات الالزمة لتمكينها من    هذه االدارةومنح    ،التابعة لمجلس االدارة المخاطر

المصرف االخرى المعلومات من    على للقيام    األخرى   إدارات  اللجان األخرى  والتعاون مع 
 بمهامها. 

 قد   التي للمخاطر المقبولة  الحدود   اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  السياسات   تشمل ان  يجب  .7
 تقبل   على  المصرف  قدرة  مدى مع  الحدود   تلك  اتساق  ضرورة  مع  المصرف،  لها  يتعرض 

 .المال رأس  حجم مع ذلك مالئمة ومدى المخاطر

 واجراء  المخاطر  ومراقبة ومتابعة بقياس الخاصة العمل خطوات   مالئمة استمرار مدى قياس .8
 .المصرف فيها يعمل  التي والبيئة السوق  لتطورات  وفقا االمر لزم اذا عليها تعديالت  أي

  ومراقبة  متابعة  بعملية  يتعلق  فيما  خاصة   وفعالة  مناسبة  واتصال  معلومات   نظم  استخدام .9
 بالمصرف  العليا  اإلدارة  امداد   يتيح  بحيث   المعلومات   إدارة  نظام  كفاءة  وضمان  المخاطر

 المصرف   التزام  مدى   تعكس  )األقل  على   )شهرية   دورية  بتقارير  والمجلس  المخاطر   ولجنة
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  التصحيحية  الخطة  و  أسبابها  و  الحدود   هذه على  التجاوزات   توضح  و   المحددة  المخاطر  بحدود 
 .بها الالزمة

 : أدنى كحد  يلي ما المخاطر إدارة دائرة مهام تكون  .10

 دراسة وتحليل جميع أنواع المخاطر التي يواجهها المصرف.  •

  المجلس. وعرضه على المصرففي  المخاطر إدارة إطار اعداد  •

 كافة  دارةعمل إل  وإجراءات   سياسات   تطوير  إلى  باإلضافة   إستراتيجية إدارة المخاطر  تنفيذ  •
 . المخاطر أنواع

 أنواع المخاطر. تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من  •

رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن   •
( الفعلية لكافة أنشطة البنك بالمقارنة Risk Profileمعلومات عن منظومة المخاطر )

 .، ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية (Risk Appetite)  مع وثيقة المخاطر المقبولة

 .المعلومات اإلدارية المستخدمة أنظمةقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع التح •
حاالت  • وتسجيل  للمخاطر،  البنك  عن تعرضات  المخاطر  إدارة  للجنة  التوصيات  تقديم 

 سياسة إدارة المخاطر. مناالستثناءات 

 .  حول مخاطر البنك، الستخدامها ألغراض اإلفصاح الالزمة معلومات التوفير  •

 
 . االمتثال ادارةدور المجلس فيما يتعلق ب(: 14المادة )

 على المجلس القيام بما يلي:

 كافية ومدربة. بكوادر فدهااستمرار ر  ضمانو  ،االمتثال ةار اد  استقاللية ضمان .1

امتثال  سياسة  اعتماد  .2 التشريعات   البنك  لضمان  العالقة،  لجميع  السياسة   مراجعةو   ذات    هذه 
 تطبيقها.والتحقق من  بشكل دوري 

 .ادارة االمتثال دائرة مسؤوليات و  مهام اعتماد  .3

الى   نسخة  المنبثقة عنه مع ارسال  لجنة التدقيقأو    تقاريرها الى المجلس  ادارة االمتثال  ترفع .4
 . المدير المفوض 
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 .إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب دور المجلس فيما يتعلق ب(: 15المادة )
على المجلس ومن خالل لجنة التدقيق واإلدارات او األقسام الرقابية في المصرف التأكد من   .1

اتخاذ المصرف تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وفقا لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل 
 .والتعليمات الصادرة بموجبه 2015لسنة   )39)اإلرهاب رقم 

  )5لمدة ) التالية  والمستندات   والوثائق  بالسجالت   المصرف  احتفاظ  من  التأكد   المجلس  على .2
 معاملة  تنفيذ   او  الحساب  غلق  تاريخ  من  او  العميل  مع  العالقة  انتهاء  تاريخ  من  سنوت   خمس
  تشمل   والتي  الممكنة،  بالسرعة   المختصة للجهات   اتاحتها  وتضمن   اطول،  ايهما   عارض،  لعميل

 : يلي ما ادنى كحد 

 في   العناية الواجبة  عملية  خالل  من   عليها  الحصول  يتم  التي  السجالت   جميع  من  نسخ •
  الفعليين  المستفيدين  هويات عمالء  على  الدالة  الوثائق  ذلك  في  بما  المعامالت،  من  التحقق

 .العمل ومراسالت  المحاسبية والملفات 

 محاولة  هناككانت    التي  او  بالفعل  المنفذة  سواء  والدولية  المحلية  المعامالت   سجالت   جميع •
 كل   خطوات   تمثيل   بإعادة  الذي يسمح  بالقدر  مفصلة  السجالت   تلك  تكون   ان   على   لتنفيذها،

 .حدة على معاملة

 .او تحديثه اجرائه من مقررة معلومات  أية او المخاطر بتقييم المتعلقة السجالت  •

 :تتضمن  اإلرهاب  وتمويل األموال غسل  لمنع برامج اعتماد  •

 .لها عرضة هي التي  اإلرهاب  وتمويل األموال غسل  لمخاطر تقييم إجراء -
 مجال   في   االلتزامات المفروضة  بتطبيق   تليق  داخلية   وضوابط  واجراءات   سياسات   اعتماد  -

 .االرهاب  وتمويل االموال غسل مكافحة
 .تطبيقها ومدى واالجراءات  السياسات  فاعلية مدى الختبار المستقل التدقيق -

 
 .اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة(: 16المادة )

 . نبذة عن اللجان .أ
، وذلك  أهدافها وفوضها بصالحيات وقام بتحديد  بين أعضائه،    من  لجانشكل المجلس   •

. دوري الى المجلس  بشكلوتقاريرها  محاضرها    برفع  اللجان  وتقومميثاق يوضح ذلك،    وفق
وبنبغي على المجلس متابعة اللجان بشكل مستمر للتأكد من فاعلية دورهم وعرض النتائج  

 على رئيس المجلس. 
 قام المجلس بتشكيل اللجان التالية المنبثقة من مجلس اإلدارة: •
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 المؤسسية  الحوكمةلجنة  .1

 لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات    .2

   .لجنة التدقيق .3

 ر.  لجنة ادارة المخاط .4

 .الترشيح والمكافآت لجنة  .5

 اللجنة االئتمانية.   .6

 جب مراعاة التخصص والخبرة وعدم تعارض المصالح في تشكيل اللجان.  ي •

 يجب ان يكون راس كل لجنة يتم تشكيلها عضو مجلس إدارة مستقل.  •

يجب على المصرف تزويد البنك المركزي العراقي بقائمة تشمل جميع اللجان المنبثقة عن   •
المجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. كما يتم اإلفصاح عن هذه اللجان في  

 التفرير السنوي.  

يتم اختيار مقرر اللجنة اما امين سر المجلس او أي موظف تنفيذي تختاره اللجنة عدا  •
   المعنية.ر القسم المختص بأعمال اللجنة مدي

 

 . تفاصيل اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة .ب
 

 :  المؤسسية وكمةحاللجنة  .1

 وعدد االجتماعات والنصاب:   اللجنة تشكيل ➢

  اللجنة من ثالثة أعضاء على أن يكون اثنين منهم على األقل أعضاء مستقلين   تتكون 
دوريا على أن ال يقل عدد تجتمع اللجنة  . وتضم رئيس مجلس اإلدارة.  وغير تنفيذيين

نصاب اللجنة بحضور اثنين من اعضائها   نة. يكتملاجتماعاتها عن اجتماع في الس
 بما فيهم رئيس اللجنة. 

 
 : اللجنة مسؤوليات ➢

لدليل  مراجعة اتطبيقه و   مراقبةوتحديثه و   الحوكمة  دليل  اعداد على    االشرافو   التوجيه .1
 . وتحديثه كلما اقتضت الحاجة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي 

 في التقرير السنوي للمصرف.   وتضمينه الحوكمة تقرير اعداد  .2

 . له السليمة والممارسات  الشركات  حوكمة لمبادئ المصرف تطبيق من لتأكد ا .3
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 المعلومات: حوكمة تكنولوجيا  لجنة .2

 اشخاص  عضويتها  في  وتضملجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات من ثالث أعضاء    تتكون 
وللجنة االستعانة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات  راتيجيةجاالست والمعرفة الخبرة ذوي  من

عند اللزوم وعلى نفقة المصرف بخبراء خارجيين وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس بغرض 
تعويض النقص بهذا المجال من جهة ولتعزيز الرأي الموضوعي من جهة اخرى، وللجنة  
دعوة اي من اداريي المصرف للحضور اجتماعاتها لالستعانة برايهم بما فيهم المعنيين في  

الداخلي وأعضاء االدارة التنفيذية العليا )مثل مدير دائرة تكنولوحيا المعلومات أو   التدقيق
مدير قسم حوكمة تكنولوجيا المعلومات ( او المعنيين في التدقيق الخارجي، ويحدد المجلس 
أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله، وذلك وفق ميثاق يوضح ذلك، وعلى أن تقوم برفع 

لس، علما بان تفويض المجلس صالحيات للجنة أو أي لجنة أخرى ال  تقارير دورية للمج
يعفيه ككل من تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص، وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على  
ضوابط  حسب  ادناه  المبينة  المهام  وتتولى  موثقة،  اجتماعات  بمحاضر  وتحتفظ  االقل، 

صاالت في القطاع المصرفي ومرفقاتها  والحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية المعلومات واالت
 .  4/2019/ 25الستة والصادرة من البنك المركزي العراقي في 

 المناسبة  التنظيمية والهياكل المعلومات  تكنولوجيا  ل االستراتيجية  االهداف اعتماد  .1
مستوى  التوجيهية اللجان ذلك بمافي  وجه وعلى العليا التنفيذية االدارة على 

 تحقيق وتلبية وبما يضمن (ت المعلوما لتنكولوجيا التوجيهية  اللجنة(الخصوص 
 مشاريع من مضافة قيمة افضل وتحقيق للمصرف االستراتيجية االهداف

 لمراقبة الالزمة والمعايير أالدوات  واستخدام المعلومات، تقنية موارد  واستثمارات 
 لتقنية االداء المتوازن  بطاقات  نظام استخدام مثل ذلك، تحقق مدى من والتاكد 

 على العائد  معدل واحتساب   (IT Balanced Scorecards) المعلومات 
 .ةوالتشغيلي  ليةماال الكفاءة زيادة في المساهمة أثر وقياس (ROI) االستثمار

 المعلومات  تكنولوجيا  ومشاريع موارد  ومراقبة وضبط الدارة العام االطار اعتماد  .2
 التحديد  وجه وعلى الخصوص  بهذا الدولية المقبولة الممارسات  افضل يحاكي

(COBIT 2019  )تحقيق خالل هذه الضوابط من ومتطلبات  اهداف لتحقيق 
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 المعلومات  أهداف مصفوفة وتحقيق مستدام، بشكل  المؤسسية  االهداف
 المعلومات.  تقنية  حوكمة عمليات  ويغطي لها المصاحبة والتكنولوجيا

ذات  المعلومات  وأهداف المؤسسية االهداف مصفوفة اعتماد  .3 الصلة  والتقنية 
 .لتحقيقها الالزمة الفرعية أالهداف وتوصيف ،ىأدن حد  معطياتها وعد 

 لحوكمة الرئيسية العمليات  تجاه (RACI Chart) للمسؤوليات  مصفوفة اعتماد  .4
 لجهات ا أو حيث الجهة من عنها المنبثقة الفرعية والعمليات  المعلومات  تقنية

 وتلك  Responsibleأولي   بشكل المسؤولية االطراف  أو الشخص  أو
 وتلك  Consultant المستشارة وتلك ، Accountableنهائي بشكل  المسؤولية

 .  Informedالعمليات  كافة تجاه اطالعها التي يتم
 مع ويتكامل يتوافق المعلومات  تقنية مخاطر  إلدارة عام اطار وجود  من التأكيد  .5

ويتكامل معه وفقا   للمعايير   المصرف المخاطر في الدارة الكلي العام اإلطار
( مثل  تقنية  ISO 31000الدولية  حوكمة  عمليات  جميع  بالحسبان  ويأخذ   )

 المعلومات واالتصاالت. 
 االستراتيجية واألهداف يتوافق بما المعلومات  تقنية ومشاريع موارد موازنة اعتماد  .6

 .للمصرف
 المعلومات  تقنية ومشاريع وموارد  عمليات  سير على واالطالع العام االشراف .7

 المصرف. وأعمال متطلبات  تحقيق الفاعلة في ومساهمتها  كفايتها من للتأكد 
طالع على تقارير التدقيق لتقنية المعلومات واالتصاالت واتخاذ ما يلزم من  اال .8

االجرا باتخاذ  التوصيات  ورفع  االنحرافات  لمعالجة  الالزمة  أجراءات  ءات 
 لتصحيحها. 

 

 لجنة التدقيق:   .9

 :  وعدد االجتماعات والنصاب ةاللجن تشكيل ➢

على ان يكونوا من األعضاء المستقلين من  اعضاء    ثالثة  من  التدقيق  لجنة  تتكون  .1
مجلس اإلدارة او االستشاريين او خبراء في المجال المالي او التدقيق بموافقة البنك  

أي لجنة اخرى منبثقة    ان يكون عضوا فيرئيس اللجنة  يجوز لالمركزي العراقي. وال  
 .  ن المجلسع
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في   .2 مناسبة  علمية  مؤهالت  على  حاصلين  اللجنة  أعضاء  جميع  يكون  أن  يجب 
مجاالت المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات 

 العالقة بأعمال البنك. 

عضاء اللجنة على األقل وتتخذ توصياتها  يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أ  .3
 باإلجماع أو بأغلبية عدد اعضائها. 

 وكلما اقتضت الحاجة.  اللجنة مرة كل ثالثة اشهر على االقلتجتمع  .4

 

 : اللجنة مسؤوليات ➢

 بمراجعة األمور التالية:  اللجنة تقوم .1

 .للمصرفنطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي  •

 .للمصرفالقضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية  •

 . المصرفأنظمة الضبط والرقابة الداخلية في  •

من االمتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل األموال في جميع أنشطة وعمليات    التأكد  .2
للجنة التحقيق والبحث والتدقيق في أية عمليات أو إجراءات أو  المصرف، من حق ا

 .لوائح ترى انها تؤثر على قوة وسالمة المصرف

التوصية الى مجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واستحداث او إلغاء   .3
التشكيالت  هذه  واختصاصات  مهمات  وتحديد  دمجها  او  التنظيمية  التشكيالت 

 .وتعديلها

ة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها فضال  على مراجعة تقارير  مراجع .4
 .اإلدارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية

الخدمة  .5 وانهاء  واالستقالة  والترقية  بالتعيين  المتعلقة  والتعليمات  السياسات  مراجعة 
 .القوانين النافذة لجميع موظفي المصرف بما فيهم اإلدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام

إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة بعد انتهاء كل ربع مالي تقدمه إلى مجلس   .6
 .اإلدارة

وعلى   .7 السنوية،  التدقيق  خطة  وعلى  المحاسبية،  االجراءات  على  والموافقة  التدقيق 
 .ضوابط المحاسبة

حددتها .8 التي  باإلفصاحات  المصرف  التزام  من  لإلبالغ المعايير   التأكد  الدولية 
 (  International Financial Reporting Standards, IFRS)المالي
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ذات العالقة، وأن يتأكد من  المركزي والتشريعات والتعليمات األخرى  وتعليمات البنك
بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي   أن اإلدارة التنفيذية على علم

 . المعايير ذات العالقةوغيرها من 

والرقابة   .9 الضبط  انظمة  كفاية  مدى  حول  تقريرا   للمصرف  السنوي  التقرير  تضمين 
فيما يخص   المالي"الداخلية  بحيث يتضمن (  Financial Reporting" )اإلبالغ 

 :التقرير، كحد ادنى، ما يأتي 

ن وضع  فقرة توضح مسؤولية المدقق الداخلي باالشتراك مع االدارات التنفيذية ع  •
انظمة ضبط ورقابة داخلية حول االبالغ المالي في المصرف والمحافظة على  

 .تلك االنظمة

فقرة حول إطار العمل الذي قام المدقق الداخلي باستخدامه، وتقييمه لتحديد مدى   •
 .فاعلية انظمة الضبط والرقابة الداخلية

 .المصرفالتأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات  •

وتمويل اإلرهاب يرتبط بالمجلس،    قسم اإلبالغ عن غسل األموالالتأكد من وجود   •
الخاصة العمليات  سياسات  تطبيق   ,Know Your Customer)  ويتولى 

KYC)    المكتب قيام  ذلك  فيها  بما   ذلك،  على  المترتبة  والواجبات  والمهمات 
 .بإعداد التقارير الدورية عن نشاطه

األمريكي"مراقبة     • الضريبي   Foreign Account Tax)  "االمتثال 

Compliance Act, FATCA)  . 

االفصاح عن مواطن الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تؤدي الى  •
 .احتمال عدم إمكانية منع او الكشف عن بيان غير صحيح وذي أثر جوهري 

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

 :اآلتي عن  المباشرة المسؤولية اللجنة تتحمل: الخارجي بالمدقق  اللجنة عالقة .10

 .بعزلهم التوصية أو خارجين كمدققين للعمل المؤهلين األشخاص  اقتراح •
 .واللجنة الخارجي المدقق بين المباشر  االتصال سبل توفير •

 .الخارجي المدقق مع  التدقيق نطاق  على االتفاق •

  التصحيحية   اإلجراءات  المصرف  إدارة  اتخاذ   من  والتأكد   التدقيق  تقارير   استالم •
 المدقق  قبل  من  عليها  التعرف  يتم  التي  المشاكل تجاه  المناسب   الوقت   في  الالزمة

 .الخارجي
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 :اآلتي عن  المباشرة المسؤولية اللجنة تتحمل: الداخلي بالمدقق  اللجنة عالقة .11

  موافقة   استحصال  بعد  نقله   أو  وترقيته  بعزله  التوصية  أو  الداخلي  المدقق  تعيين •
 .المركزي العراقي البنك

 عليها. والموافقة الداخلي  التدقيق خطة دراسة •

خالل   • من  بشأنها  المالحظات  ابداء  و  الداخلي  التدقيق  إدارة  تقارير  مراجعة 
 التدقيق الدورية.اجتماعات لجنة 

 .الداخلي التدقيق مدير من تقارير طلب  •
  من   الكافي  الكافية، والعدد   المالية  الموارد   توفر  من  التحقق  التدقيق  لجنة  على •

 .وتدريبهم الداخلي إلدارة التدقيق المؤهلة، البشرية الموارد 
  مهمات   بأية  التدقيق الداخلي  موظفي  تكليف  عدم  من  التحقق  التدقيق  لجنة  على •

 .استقالليتهم وضمان تنفيذية

تقرير   المصرف  على  المطبقة  والضوابط  واالنظمة  للقوانين  االمتثال  مراقبة .12   ورفع 
و التوعية    اإلرهاب   وتمويل  االموال  غسل  مكافحةفيما يخص    المجلس    الى  بذلك

 .المصرفية و حماية الجمهور 

 .المركزي البنك  الى المصرف  يقدمها  التي التقارير مراجعة .13

 .وعملياته المصرف عن أنشطة لإلفصاح اإلدارة مجلس الى السنوي  التقرير تقديم .14

معلومات   على  الحصول  صالحية  اللجنة   لدى  تتوفر  أن  يجب  .15   اإلدارة   من  أية 
  أن   دون   اجتماعاتها  من   أي  لحضور   أي مدير  استدعاء  في   الحق  ولها   التنفيذية،

ميثاق    في  عليه  منصوصا  ذلك  يكون   ان  على  اللجنة،  صفة عضوية  لهم  يكون 
 .الداخلي التدقيق

الداخلي،  الخارجي،  المدقق  مع  باالجتماع  اللجنة  تقوم .16   إدارة  ومسؤول  والمدقق 
وكلما   السنة  في  األقل  على  مرات   (4)  غسل األموال  مكافحة  االمتثال، ومسؤول

 .التنفيذية اإلدارة  أعضاء أي من حضور بدون  ، اقتضت الحاجة

  اإلبالغ   من  تمكن الموظف  التي  والوسائل  اإلجراءات   ومراقبة   بمراجعة اللجنة  تقوم .17
  اللجنة   وتضمن  أخرى،  أمور  أية   أو  التقارير المالية،  في  خطأ  أي  عن  سري   بشكل
  نتائج   من متابعة  والتأكد   الموظف،  وحماية  المستقل  للتحقيق  الترتيبات الالزمة  وجود 

 .بموضوعية  ومعالجتها التحقيق
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و مراقب االمتثال و قسم    االرهاب   وتمويل  االموال  غسل  مكافحة  تقارير  مراجعة .18
 ماية الجمهور.حالتوعية المصرفية و 

  مع   بالتنسيق   واألزمات   من الكوارث   والتعافي  األعمال  استمرارية   برامج  تنفيذ   متابعة .19
 .المعلومات واالتصاالت  تقنية لجنة

 
 : المخاطر إدارة لجنة .10

 وعدد االجتماعات والنصاب:   ةاللجن تشكيل ➢

على ان يكون  من غير التنفيذيين    االدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  تتكون  .1
المخاطر  إدارة  في  خبرة  اللجنة  أعضاء  يمتلك  ان  على  مستقال  اللجنة  رئيس 

 المرتبطة بها.   اوالممارسات والقضاي

 يكتمل نصاب اللجنة بحضور اثنين من أعضاء اللجنة.  .2

  من  عضو  أي  دعوة  ويجوز  كلما اقتضت الحاجةو اربع مرات بالسنة  تجتمع اللجنة   .3
  التي  والموضوعات   لمسائلا   بعض   توضيح  اجل   من  اجتماعاتها  لحضور   العليا  اإلدارة

 .استيضاحها أهمية اللجنة ترى 
 اللجنة:  مسؤوليات ➢

 :  التالية المهام اللجنة تتولى
 .المصرف قبل اعتمادها من قبل المجلسمراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى   .1

مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة لغرض  .2
من   المقترحة  االئتمانية  السياسة  تطبيق  على  االشراف  عن  فضال   المصادقة، 

 .قبلهم

بالمدخل "رف، سواء ما يتعلق  ، التي يتحملها المص "المخاطر االئتمانية"مراقبة   .3
الداخلي،"أو  "  المعياري  للتصنيف  المستند  التشغيلية  "المدخل  ،  "والمخاطرة 

الواردة في المقررات "  انضباط السوق "، و"المراجعة اإلشرافية"و"  مخاطرة السوق "و
 .التي اصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية

ا .4 صالحية  تتجاوز  التي  االئتمانية  السقوف  المدير  تحديد  أو  المفوض  لمدير 
 .اإلقليمي

(  III)مقررات بازل  مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السيولة بموجب   .5
 .  شامال  ذلك معايير السيولة
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األنشطة التي تسبب المخاطر للمصرف والتي ليس  كافة  التوصية بالتخلي عن  .6
 .لديه القدرة على مواجهتها

المصرف   .7 التزام  من  بإدارة  التأكد  المتعلقة  والسياسات  والتعليمات  باألنظمة 
 .المخاطر

المراجعة الدورية لسياسة إدارة المخاطر المقترحة من قبل اإلدارة العليا للمصرف   .8
 .وتقديم التوصيات بشأنها على مجلس اإلدارة إلقرارها والمصادقة عليها

مخاطر المعتمدة  االشراف على إجراءات اإلدارة العليا تجاه االلتزام بسياسات ال .9
 .لدى المصرف

التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر والحصول على تقارير دورية منه حول   .10
المخاطر،  وثقافة  المصرف  للمخاطر في  الحالي  بالوضع  العالقة  ذات  األمور 
لها   تجاوزات  وأية  الموضوعة  والسقوف  بالحدود  الخاصة  التقارير  الى  إضافة 

 .وخطط تجنب المخاطر

ف على استراتيجيات رأس المال وإدارة السيولة واستراتيجيات إدارة المخاطر  االشرا .11
 .ذات العالقة كافة للتأكد من مدى توافقها مع إطار المخاطر المعتمد في المصرف

التنفيذية   .12 اإلدارة  من  المنبثقة  اللجان  الدورية من  التقارير  بتلقي  االئتمان،  )تقوم 
 .(االت واالتصاالستثمار، تقنية المعلومات 

مراجعة السياسة االستثمارية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة لغرض  .13
المصادقة، فضال  عن االشراف على تطبيق السياسة االستثمارية المقترحة من  

 .قبلهم

تقييم أداء المحفظة االستثمارية من حيث العائد والمخاطرة فيما يتعلق باستثمارات  .14
والخارجية، والمتابعة المستمرة لمؤشرات وحركة أسواق رأس المصرف الداخلية  

 .المال المحلية والخارجية
 

 :والمكافآت الترشيح لجنة .11
 وعدد االجتماعات والنصاب:   ةاللجن تشكيل ➢

من  ا  تتشكل .1 يكون  ثالثةللجنة  أن  على  المستقليأعضاء  األعضاء  من  وغير    نوا 
 التنفيذيين.  

 اثنين يكتمل نصاب اللجنة بحضور  . و كحد أدنىتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي   .2
 .من أعضاء اللجنة
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 :  اللجنة مسؤوليات ➢

تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا في  .1
المصرف عدا تحديد األشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون 

 .من مسؤولية لجنة التدقيق

واالشراف .2 عليها  للموافقة  اإلدارة  مجلس  الى  ورفعها  المكافآت  سياسة  على    إعداد 
 :االعتبار ما يأتي  بعينتطبيقها مع االخذ 

ان تتماشى مع مبادئ وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن تغليب مصالح   •
 .المصرف طويلة االجل على االعتبارات االنية او القصيرة االجل

 .طويلة االجل وفق خطته االستراتيجية المعتمدة ألهدافهمدى تحقيق المصرف  •

منح   • سياسة  ان  من  التي    المكافآت التأكد  كافة  المخاطر  أنواع  بالحسبان  تأخذ 
يتعرض لها المصرف، بحيث يتم الموازنة بين األرباح المتحققة ودرجة المخاطر  

 .التي تتضمنها األنشطة واالعمال المصرفية

ان • موظفي    يجب  وفئات  مستويات  جميع  والرواتب  المكافآت  سياسة  تشمل 
والرواتب والحوافز او عندما    المكافآت المصرف، اجراء مراجعة دورية لسياسة منح  

يوصي مجلس اإلدارة بذلك وتقديم التوصيات الى المجلس لتعديل او تحديث هذه  
ت والرواتب  فآلمكاالسياسة، واجراء تقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح ا

 .والحوافز لضمان تحقيق أهدافها المعلنة

  تراجع   وضع سياسة االحالل لتأمين وظائف اإلدارة التنفيذية بالمصرف على ان •
، بحيث يكون المصرف جاهز للتعامل بشكل طبيعي مع  األقل  على  سنوي   بشكل

التأثير على أداء  أي تغيير قد يطرأ على شاغلي وظائف اإلدارة التنفيذية دون  
 .المصرف واستمرار تنفيذ عملياته

التأكد من اعداد الخطط وتوفير البرامج لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة وتأهليهم   •
المصرفية  الخدمات  صعيد  على  المهمة  التطورات  كافة  لمواكبة  مستمر  بشكل 

 .والمالية

والسي • المصرف  في  البشرية  الموارد  اداء  تقييم  عملية  على  اإلدارة  االشراف  ما 
مجلس   الى  بشأنها  التوصيات  ورفع  بذلك  الخاصة  التقارير  ومراجعة  التنفيذية 

 .اإلدارة
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 : االئتمانية اللجنة .12

 وعدد االجتماعات والنصاب:   ةاللجن تشكيل ➢

وعلى أن  اإلدارة  واثنين من أعضاء مجلس  ن رئيس مجلس االدارة  شكل اللجنة م تت .1
 تضم اللجنة المدير المفوض.

من  بحضور  االجتماعب  نصا  يكتمل .2 قراراتها  اال  اثنين  وتتخذ  االقل  على  عضاء 
 .  منهم  بأغلبية عدد اعضائها بغض النظر عن عدد الحاضرين

 . الحاجة اقتضت  كلما أو بالسنة مرتين  االجتماع اللجنة على .3
 : اللجنة مسؤوليات ➢

بالموافقة عليها من قبل اتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية  
والتي تزيد قيمتها عن الصالحيات   لجنة االدارة التنفيذية )اعلى لجنة في االدارة التنفيذية(

التنفيذية ائتمانية على مستوى االدارة  للسياسة االئتمانية   االئتمانية العلى لجنة  ووفقا 
 المعتمدة من مجلس االدارة.   والصالحيات  للبنك

 
 
 

 . اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية( 17المادة )
 :المفوض  المدير من اداري  بقرار أدنى بحد   التالية اللجان شكلتُ  •

 اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات.  .1

 لجنة الفروع.  .2

 لجنة إدارة المخاطر الداخلية. .3

 لجنة االستثمار.  .4

 والمشتريات. ملجنة اللواز  .5

 لجنة الموارد البشرية. .6

 الموجودات والمطلوبات.لجنة  .7

 لجنة تحديث البيانات.  .8

 لجنة تسويق األراضي والعقارات المستملكة. .9

 .IFRS9لجنة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   .10

 لجنة استمرارية العمل. .11
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 يتم اعداد ميثاق لكل لجنة بحيث يتضمن ما يلي:  •

 أعضاء اللجنة.  −

 مقرر اللجنة. −

 مراقبي اللجنة.  −

 اللجنة. نصاب  −

 إجتماعات اللجنة.  −

 دور وأهداف اللجنة. −

 مسؤوليات اللجنة.  −

 قرارات اللجنة. −

 التقارير الصادرة عن الجنة.  −

 .يتم مراجعة ميثاق كل لجنة بشكل سنوي  •
 

 .والمساهمين اصحاب المصالح حقوق (: 18المادة )
  توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح   يجب  .1

 ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:   المصرفوتوفير معلومات ذات داللة حول أنشطة 

 اجتماعات الهيئة العامة. •

 .وتقرير الحوكمة السنوي  التقرير •

باإلضـافة إلى تقرير المجلس حول تداول   ،تقارير ربع سـنوية تحتوي على معلومات مالية •
 ووضعه المالي خالل السنة. المصرفأسهم 

 .للمصرفالموقع االلكتروني  •

 قسم عالقات المساهمين.تقرير عن  •

االلكتروني .2 البنك  موقع  من  جزء  تخصيص  لحقوق ي   www.nbi.iq  ضمان  توضيح  تضمن 
الهالمساهمين   اجتماعات  والتصويت في  الحضور  على  نشر وتشجيعهم  وكذلك  العامة،  يئة 

 المعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر االجتماعات.  المستندات 

 ادنى:   كحد   األتية العوامل  توفير  خالل  من  المساهمين  مع  الحوار  فاعلية  ضمان  المجلس  على .3

 حصول المساهمين على جميع المعلومات ذات العالقة على اكمل وجه دون تأخير.  •

 يتعلق  فيما خاصــــــــة  المســــــــاهمين  نظر وجهات   على المجلس  أعضــــــــاء اطالع  من التأكد  •
 .الحوكمة ونظم المصرف باستراتيجيات 

http://www.nbi.iq/


 
 

35 
 

ــاهمين  كبار مع  دورية  لقاءات   عقد  • ــاء  المســـــ ــتقلين التنفيذين  غير  واألعضـــــ  للتعرف   والمســـــ
 . المصرف استراتيجيات  بشأن نظرهم ووجهات  آرائهم على

ــاح • ــنوي   التقرير في  اإلفصـ ــائه قبل  من  اتخاذها  تم  التي  الخطوات   عن السـ  وبالتحديد   أعضـ
ــاء ــل إطـار  في  التنفـيذيين غير  األعضــــــــــــ  كـبار الراء  مشــــــــــــــترك وفهم اتـفاق  الى التوصــــــــــــ
 والترشـــــــــيح" "التدقيق"  لجنتي رؤســـــــــاء على  –. المصـــــــــرف بأداء الخاصـــــــــة  المســـــــــاهمين

 للهيئة  الســــــنوية  االجتماعات   حضــــــور  المجلس،  عن  منبثقة  أخرى   لجان واية  ،"والمكافآت 
 .العامة

ــويت في اجتماعات الهيئة العامة • ــاركة والتصـ ــاهمين في المشـ ــمان حق المسـ ــة  ضـ ومناقشـ
الموضــــــوعات المدرجة على جدول االعمال وتوجيه االســــــتفســــــارات الى أعضــــــاء مجلس 

ــرف  اإلدارة ــمان  . وعلى المصـــ ــب القوانين والتعليمات ضـــ جميع حقوقهم المحددة لهم حســـ
 والتشريعات المختلفة الناظمة. 

 العامة  للهيئة الســـــــــنوي   االجتماع  بحضـــــــــور  يمثله  من او  الخارجي  المدقق  يقوم  ان يجب  •
 . االستفسارات  عن واالجابة التقرير وتقديم

 
 . االفصاح والشفافية :)19المادة )

 .المصالح على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب  .1
يفيد بأن المجلس مسؤول عن .2 التقرير السنوي للمصرف نصا  دقة وكفاية    يجب أن يتضمن 

كفاية أنظمة الضبط والرقابة   للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك التقرير، وعنالبيانات المالية  
 .الداخلية

الدولية لإلبالغ   المعايير"على المجلس التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها   .3
البنك     (International Financial Reporting Standards, IFRS)المالي وتعليمات 

األخرى ذات العالقة، وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على    والتشريعات والتعليمات المركزي  
 .العالقة  التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي وغيرها من المعايير ذات   علم بالتغيرات 

السنوية، إفصاحات   على المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للمصرف والتقارير ربع .4
 .والوضع المالي للمصرف ألصحاب المصالح االطالع على نتائج العمليات   تتيح

 .)العربية و اإلنكليزية)يفضل ان يتم اإلفصاح باللغتين   .5

 :يلي على المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن، كحد أدنى ما  .6

 .اإلدارة الهيكل التنظيمي للمصرف مبينا فيه اللجان المنبثقة عن مجلس •
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 .ملخصا لمهمات ومسؤوليات لجان المجلس •

المؤسسية للمصرف،   المبينة في دليل الحوكمة"  أصحاب المصالح"المعلومات التي تهم   •
 .ومدى التزامه بتطبيق بنود الدليل

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

وخبراته ومقدار مساهمته   ث مؤهالتهمعلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس، من حي •
لجان المجلس، وتاريخ تعيينه و مدى التزامه بحضور   في رأس مال المصرف، وعضويته في

والمكافآت بجميع   المجلس، وأية عضويات يشغلها في مجالس شركات أخرى، اجتماعات 
ان المصرف  من  عليها  حصل  التي  السابقة،   أشكالها  السنة  عن  وذلك  وكذلك  وجدت، 

 المصرف، وأية عمليات أخرى تمت بين المصرف، والعضو، أو القروض الممنوحة له من

 . بين األطراف ذوي العالقة به

المخاط  • إدارة  عن  عملياتها،رمعلومات  وطبيعة  هيكلها،  تشمل  طرأت  ،  التي  والتطورات 
 .عليها

 .ماعات في هذه االجت عدد مرات اجتماع المجلس ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو •

واإلدارة التنفيذية والمستقيلين  ميثاق سلوكيات إدارة العمل وأسماء كل من أعضاء المجلس •
  .خالل هذا العام

أشكالها التي منحت  ملخصا عن سياسة منح المكافآت لدى المصرف، والمكافآت بجميع •
 . السابقة لإلدارة التنفيذية كل على حده، وذلك عن السنة

المرتبطة التي تمتلك  المجموعات و ) أو أكثر  %1(يملكون نسبة    أسماء المساهمين الذين •
تحديد المستفيد الحقيقي من هذه المساهمات،  من رأس مال المصرف، مع )او اكثر % 5(

 . وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا أو جزئيا أو أي جزء منها،

 .نشر تقرير خاص بممارسات الحوكمة المؤسسية •

 .االستدامة الخاصة بالمصرف وما تم بشأنهاسياسة  •


