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 شكر وتقدير

 

الشكر والتقدير لجميع من شارك في إعداد هذا الدليل من لجنة الحوكمة بقدم تأن أفي مقدمة هذا الدليل أود     

و من قاموا بمراجعة هذا الدليل من فريق عمل مؤسسة  قرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل ال في مصرف

الجهد المتواصل للحصول على النسخة النهائية من   وبذل اعداده  كل من ساهم فيلو GIoDالحوكمة للمدراء 

 الدليل.

سعداء باألثر اإليجابي عندما يرون نتيجة وأثر هذا سيكونون العمل هذا وأنا على يقين ان جميع القائمين على 

ي فيعتبر هذا الدليل الخطوة االولى  . من قبل الفئات المستهدفة  مصرفنا عند تطبيق مبادئهاداء الدليل على 

 تطوير األداء وإستمرار نمو وتوسع مصرفنا.بهدف تطبيق مبادئ الحوكمة 

 

 وهللا ولي التوفيق     

 رئيس مجلس إدارة

 مصرف قرطاس االسالمي لإلستثمار والتمويل
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 مقدمة:

من حرص مصرف قرطاس االسالمي على تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسساتية في المصرف  ا  إنطالق      

فقد قام  8102 لسنة عن البنك المركزي العراقي والتزاما  من مجلس االدارة بتعليمات دليل الحوكمة الصادر

بين  اتحديد طبيعة العالقة موذلك للتنظيم بيئة العمل في المصرف المصرف بوضع دليل حوكمة خاص به 

من جهة والعالقة ما بين مجلس إدارة المصرف وأصحاب المصالح مجلس إدارة المصرف واإلدارة التنفيذية 

 بما يؤدي الى حماية أموال المودعين والمساهمين وأصحاب المصالح فضال على التركيزاالخرى من جهة ثانية 

 .على االفصاح والشفافية

 

إلى  اإستنادو دليل بما يتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا  ومن هذا المنطلق فقد تم إعداد هذا ال 

المركزي العراقي والمعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية )مؤسسة التمويل  البنكدليل 

 واالسالميةلجنة بازل للرقابة المصرفية(، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ((،IFC الدولية

AAOIFI  الحوكمة  مبادئ، لوضع مرجع لجميع العاملين في المصرف واصحاب المصلحة لغرض تعزيز

المؤسساتية، اضافة الى مساعدة أعضاء مجالس االدارة واالدارة التنفيذية من االشراف على ومتابعة أنشطة 

 لمصالح.وعمليات المصرف، بما يضمن حماية حقوق المودعين والمساهمين وأصحاب ا

 

من أهم عوامل تطوير وتعزيز مبادئ الحوكمة في المصرف هي اإليمان التام من قبل مجلس االدارة واالدارة إن 

التنفيذية بأهمية اإللتزام بمبادئ الحوكمة بمفهومها العلمي والعملي وتطبيقها كممارسة فعلية في هيكلية 

إن الممارسات السليمة للحوكمة تعزز الثقة لدى  ، حيثالمصرفوإجراءات إتخاذ القرارات الالزمة الدارة 

وزيع السلطات والصالحيات تبالمصارف تتمثل هذه الممارسات في حوكمة  والمساهمين والعمالء بالمصرف 

 من قبل مجلس االدارة واالدارة التنفيذية.المصرف والمسؤوليات بما يكفل تنظيم شؤون عمل 

نظام الرقابة الداخلي بحيث تضمن وجود رقابة من مجلس االدارة و كما يساهم في تعزيز و كفاءة و فعالية 

وبما يكفل إستقاللية كل من وظيفة المراجعة المصرف رقابة من االدارة التنفيذية و رقابة مباشرة على أنشطة 

 ظيفة اإلمتثال لتعزيز دور هيئة الرقابة الشرعية.ووظيفة إدارة المخاطر ووالداخلية 

 GIoDعمل مؤسسة الحوكمة للمدراء فريق ( من قبل 10/8181/ 20تمت مراجعة الدليل وتحديثه بتاريخ  )    

 / عضوة في مجموعة البنك الدولي. IFCسيسه من قبل مؤسسة التمويل الدولية االذي تم ت
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 فريق عمل الدليل 

 

 فريق اإلعداد:

 قرطاس والمتمثلةالتم إعداد النسخة األولية للدليل من قبل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس إدارة مصرف 

 :السادة المحترمين المذكورة أسماءهم أدناهب

  احمد يونس اسماعيل 

  عمر مختار كاظم 

 سعاد غازي محمد  

 

 فريق مراجعة الدليل:

أفضل المعايير والممارسات المتبعة في مجال حوكمة بناء على قرطاس وتحديثه التم مراجعة دليل مصرف 

 . GIoDمن قبل فريق عمل مؤسسة الحوكمة للمدراء المصارف 

 

 : GIoDمؤسسة الحوكمة للمدراء نبذة عن 

ضمن سلسلة من مراكز المديرين كواحدة من  في العراق  8102هي منظمة مجتمع مدني / غير ربحية تأسست 

عضو ال ،IFCالتي تم تأسيسها من قبل مؤسسة التمويل الدولية و( Institute of Directors IoDحول العالم )

في العراق لضرورتها القصوى في قيادة وتوجيه  المؤسساتلنشر ثقافة حوكمة  ،مجموعة البنك الدوليفي 

مال الشركات وسوق الالخاص والعام والمؤسسات المالية االخرى لما لها تأثير إيجابي على  ينالقطاع مؤسسات

 .( iod.org-www.iraqi )  واالقتصاد الوطني بشكل عام ، االمر الذي سيساهم في خلق التنمية المستدامة.

 

 

 

 

http://www.iraqi-iod.org/
http://www.iraqi-iod.org/
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 المنهجية المتبعة إلعداد هذا الدليل:

ة المماثلعلى العديد من تجارب الدول واإلطالع مصرف قرطاس باالعتماد في الحوكمة دليل قامت لجنة إعداد 

إلى دليل البنك المركزي العراقي والمعايير الدولية الصادرة عن  ا  وإستنادودراسة االدلة الصادرة منها وتماشياَ 

هيئة المحاسبة )لجنة بازل للرقابة المصرفية( ،(، (IFC المؤسسات والهيئات الدولية )مؤسسة التمويل الدولية

تم صياغة دليل خاص بالمصرف. وتم تنقيح الدليل ،  (AAOIFI والمراجعة للمؤسسات المالية واالسالمية 

 باإلستعانة بالخبراء من حيث: GIoDمن قبل فريق عمل مؤسسة الحوكمة للمدراء 

 أوال: مفهوم الحوكمة والمواضيع ذات العالقة.

 .ثانياَ: مالئمتها مع القانون العراقي

 .مصرف قرطاس دمهاقي ثالثاَ: مالئمتها مع الهيكل التنظيمي و الخدمات التي 

 .لقطاع المصارف االسالمية رابعا: موائمتها مع افضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية

الشرعية، ، مجلس االدارة ، هيئة الرقابة االطار العام للحوكمة المؤسسية محور ) 00يتكون الدليل من حيث 

و ابة ، انظمة الرقاالفصاح والشفافيةتعارض المصالح، حقوق المساهمين، ، العليا اللجان، االدارة التنفيذية

التدقيق الشرعي الداخلية، استراتيجية ادارة المخاطر لدى المصرف، قسم االمتثال الشرعي ومراقبة 

 .(التقييم الدوري لالداء، معايير االستدامة قواعد السلوك المهني،  قسم االبالغ عن غسل االموالاالمتثال،
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 التعريفات:

 قرطاس اإلسالمي لالستثمار والتمويل.المصرف  المصرف:

)المالكين( حسب قانون تألف الهيئة العامة لمصرف قرطاس من أصحاب األسهم ت الهيئة العامة للمصرف: 

 .2015لسنة   43 وقانون المصارف اإلسالمية رقم   1997لسنة  21الشركات العراقية رقم  

 من الخبراء والمختصين تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بهدف توجيه هم مجموعة : مجلس إدارة المصرف

 حسب تشيكلة الصحيحة لمجلس إدارة المصرفالوتجدر االشارة الى ان   . إدارة وانشطة المصرفومراقبة 

 .من )العضو المستقل، العضو غير التنفيذي، العضو التنفيذي(تتكون الحوكمة  مبادئ 

 هو عضو مجلس االدارة التي يتمتع باستقاللية كاملة عن االدارة وعن المصرف تعني العضو المستقل:

االستقاللية توفر القدرة للحكم على االمور بحيادية بعد االخذ بالحسبان جميع المعلومات ذات العالقة دون اي 

 االدارة او من جهات خارجية اخرى. تأثير من

عضووووووا فوووووي االدارة التنفيذيوووووة ايضوووووا  هوووووو عضوووووو مجلوووووس االدارة الوووووذي يكوووووون  العضوووووو التنفيوووووذي:

 ف ويشارك في االدارة التنفيذية وله ان يتقاضى راتبا شهريا مقابل ذلك.رللمص

ال ن مرتبطوووووا علوووووى سوووووبيل المثوووووال هوووووو عضوووووو مجلوووووس االدارة الوووووذي يكوووووو: تنفيوووووذيالالعضوووووو غيووووور 

)ذوي العالقوووووة ( اذ يقووووودم الووووورأي والمشوووووورة الفنيوووووة وال يشوووووارك بوووووأي شوووووكل مووووون االشوووووكال صووووورالح

 في ادارة المصرف ومتابعة اعماله اليومية وال يستلم راتبا شهريا.

 مجموعووووووة مووووون متخصصوووووين وخبوووووراء فووووووي مجوووووال الفقوووووه والمعووووووامالت عية: رهيئوووووة الرقاشوووووة ال ووووو

يعات رف حسووووووووب التشووووووووروانشووووووووطة المصوووووووولغوووووووورض مراقبووووووووة معووووووووامالت اإلسووووووووالمية  فيةصوووووووورالم

 والتعليمات اإلسالمية.

ف مثووووووووول الموووووووووودعين أو المسووووووووواهمين أو رمصووووووووولحة فوووووووووي المصوووووووووال ي ذو أصوووووووووحا: المصوووووووووال :

 الموظفين أو الدائنين او العمالء )الزبائن( أو الجهات الرقابية المعينة.

أكثوووووور موووووون ( او %01الشووووووخ  الووووووذي يملووووووك نسووووووبة )  المسوووووواهم الرئيسووووووي او الحيووووووازة المؤهلووووووة:

 رأسمال المصرف، بشكل مباشر او غير مباشر.

هوووووووو عبوووووووارة عووووووون اسووووووولوب تصوووووووويت الختيوووووووار اعضووووووواء مجلوووووووس االدارة التصوووووووويك التراكموووووووي: 

عووووودد مووووون االصووووووات يسووووواوي عووووودد االسوووووهم   خوووووالل اجتمووووواع الهيئوووووة العاموووووة اذ يكوووووون لكووووول مسووووواهم
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مجلوووووس االدارة  التوووووي يمتلكهوووووا وقووووود يقووووووم بالتصوووووويت بهوووووا كلهوووووا لصوووووالح مرشوووووح واحووووود لعضووووووية

او توزيعهوووووووا بوووووووين مووووووون يختوووووووارهم مووووووون المرشوووووووحين دون حووووووودو  تكووووووورار لهوووووووذه االصووووووووات .وان 

دة فوووورص حصووووول مسوووواهمي االقليووووة علووووى تمثوووويلهم  االهوووودف الرئيسووووي موووون هووووذا  االسوووولوب هووووو زيوووو

فوووووي مجلوووووس االدارة عووووون طريوووووق االصووووووات التراكميوووووة فضوووووال علوووووى الحووووود مووووون سووووويطرة مسووووواهم 

 ارة.معين على مقاعد مجلس االد

وأعضوووووواء   ف اإلسووووووالميرتوووووووفر متطلبووووووات معينووووووة فووووووي أعضوووووواء مجلووووووس إدارة المصوووووو المالءمووووووة:

 اإلدارة التنفيذية العليا.

وتطوووووووووووير اسووووووووووتراتيجيات إدارة هووووووووووي عمليووووووووووة قيوووووووووواس وتقيوووووووووويم المخوووووووووواطر  إدارة المخوووووووووواطر:

المصووووورف، وتتضووووومن هوووووذه االسوووووترايتجيات نقووووول الوووووى جهوووووة أخووووورى او محاولوووووة تجنبهوووووا او تقليووووول 

 .السلبي او قبول بعض منهااثرها 

ف و إنسوووووجام سياسوووووته الداخليوووووة موووووع كافوووووة القووووووانين و رالتأكووووود مووووون إمتثوووووال المصووووو: قسوووووم االمتثوووووا 

الصووووووادرة فية السووووووليمة روالمعووووووايير وقواعوووووود السوووووولوك والممارسووووووات المصووووووتعليمووووووات الو األنظمووووووة

   الرقابية المحلية والدولية .من الجهات 

مجموعووووووة موووووون اإلختصاصووووووين فووووووي مجووووووال عملهووووووم تووووووم إختيووووووارهم موووووون  اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا:

 وتشمل:  قبل مجلس االدارة 

 المدير المفوض  .0

 معاون المدير المفوض .8

 مدير قسم المحاسبة والمالية  .3

  ) قسم الموارد البشرية (مدير القسم اإلداري  .4

 ( االئتمان)قسم مدير قسم التمويل واالستثمار  .0

 مدير قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور  .2

 )قسم تكنولوجيا المعلومات(مدير قسم نظم المعلومات واالتصاالت  .7

 مدير قسم عمليات الفروع   .2

 مدير قسم المدفوعات  .9

 مدير وحدة المساهمين   .01

 مدير القسم القانوني  .00
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 مدير القسم الدولي  .08

 مدير قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال .03

 قسم اإلبالغ عن غسل األموال ومكافحة االرهاب   مدير  .04

 مدير قسم إدارة المخاطر  .00

 مدير قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي  .02

أي موظووووووف لووووووه سوووووولطة تنفيذيووووووة موازيووووووة ألي موووووون سوووووولطات المووووووذكورين أعوووووواله ويوووووورتب    .07

 وظيفيا بشكل مباشر بالمدير المفوض.

بمسووووووتوى موووووودير يطلووووووب منووووووه البنووووووك المركووووووزي  يعموووووول فووووووي المصوووووورف أي شووووووخ   خوووووور  .81

( لسوووووونة 02االلتووووووزام بالمتطلبووووووات الووووووواردة فووووووي قووووووانون البنووووووك المركووووووزي العراقووووووي  رقووووووم )

 .8114( لسنة 94(، وقانون المصارف رقم   ) 8114)

هووووووي  ليووووووة كميووووووة لقيوووووواس موووووودى رصوووووود المصوووووورف لمبووووووادئ مفهوووووووة شألاقووووووة ا داء المؤسسووووووي :

س مسوووووووتوى المراعووووووواة والتطووووووووع فوووووووي اعتمووووووواد افضووووووول الحوكموووووووة المؤسسووووووواتية ، وأيضوووووووا لقيوووووووا

سووووووووتخدم بطاقووووووووة األداء لتقيوووووووويم ممارسووووووووات المصوووووووورف ت  ممارسووووووووات الحوكمووووووووة المؤسسوووووووواتية. و

 للحوكمة المؤسساتية.
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 قائمة اإلختصارات

تكوووووون للكلموووووات والعبوووووارات الوووووواردة فوووووي هوووووذا الووووودليل المعووووواني المحوووووددة لهوووووا ، ويوووووتم الرجووووووع الوووووى 

 8114( لسووووووونة 94وتعليموووووووات البنوووووووك المركوووووووزي العراقوووووووي وقوووووووانون المصوووووووارف رقوووووووم  )قووووووووانين 

وقوووووووووانون تسوووووووووهيل تنفيوووووووووذ قوووووووووانون  8100( لسووووووووونة 43وقوووووووووانون المصوووووووووارف اإلسوووووووووالمية رقوووووووووم )

المعوووووودل لسوووووونة  0997( لسوووووونة 80) رقووووووم وقووووووانون الشووووووركات 8101( لسوووووونة  4المصووووووارف رقووووووم ) 

 .بشأن اية تعاريف اخرى لم ترد في هذا الميثاق 8114

 العبارة باللغة االنكليزية المعنى اإلختصار

IFC مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation  

AAOIFI  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

  واالسالمية

Accounting and Auditing organization 

for Islamic Financial Institutions  

FATCA  االمتثال الضريبي األمريكيمراقبة 

 

foreign Account Tax Compliance Act 

KYC  اعرف زبونك Know your costumer  
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 قائمة محتويات

 محتويات الدليل المحور
رقم 

 الصفحة

 8-4 اإلطار العاة للحوكمة المؤسسية  المحور االو 

 4 : دليل الحوكمةأوال 

 5 : تعريف الحوكمةثانيا 

 23-8 مجلس االدارة المحور الثاني

 8 : عضوية مجلس االدارة أوال 

 10 : مهام ومسؤوليات مجلس االدارة ثانيا 

 14 : مهام ومسؤوليات اعضاء مجلس االدارة ثالثا 

 15 : صالحيات اعضاء مجلس االدارةراشعا 

 15 : مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارةخامسا 

 16 االدارة : اجتماعات مجلسسادسا 

 17 : مؤهالت ومهام امين سر مجلس االدارةساشعا 

 19 : اختيار وتعيين المدير المفوض ومعاونهثامنا 

 27-23 هيئة الرقاشة ال رعية المحور الثالث

 23 : ماهية هيئة الرقابة الشرعيةأوال 

 25 : مهام ومسؤوليات الهيئة ثانيا 

 26 : اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية ثالثا 

 26 : امين سر الهيئة الشرعية راشعا 

 30-27 اللجان المحور الراشع

 27 : اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة أوال 

 29 : اللجان المنبثقة من االدارة التنفيذية ثانيا 

 -31 العليا اإلدارة التنفيذية المحور الخامس

 31 اعضاء االدارة التنفيذية العليا: مالئمة أوال 

 32 : مهام ومسؤوليات االدارة التنفيذية العلياثانيا 
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 33 لإلدارة التنفيذية: المكافأت المالية ثالثا 

 -34 تعارض المصال  المحور السادس

  حقوق المساهمين المحور الساشع

 36 االفصاح وال فافية المحور الثامن

 37 ةالرقاشة والتدقيق ال رعي الداخليانظمة  المحور التاسع

 38 أنظمة الضب : اوال 

  قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخليثانيا:  

 40 لجنة التدقيق  اتعالق: ثالثا 

 41 استيراتيجية ادارة المخاطر لدى المصرف المحور العاشر

 42 عالقة المجلس بادارة المخاطراوال:  

 43 المخاطرمهام ادارة : ثانيا 

 43 شرعي ومراقبة االمتثاللقسم االمتثال ا المحور الحادي عشر

  أوال: عالقة المجلس بقسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال 

عالقوووووووة المجلوووووووس بقسوووووووم االبوووووووالغ عووووووون غسووووووول االمووووووووال وتمويووووووول  اوال: المحور الثاني عشر

 االرهاب

44 

 45 قواعد السلوك المهني عشر الثالثالمحور

 45 التقييم الدوري لالداء عشر الرابعالمحور 

  معايير االستدامة عشرالخامس المحور 
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 المحور ا و 

 المؤسسية  لحوكمةاإلطار العاة ل

 دليل الحوكمة: أوال

يعووووود دليووووول الحوكموووووة الخووووواص بالمصووووورف ضوووووروريا لمسووووواعدة المجلوووووس واعضوووووائة فوووووي القيوووووام 

 ةمراجعوووووووة الووووووودليل بصوووووووفة دوريوووووووة  لتضووووووومينة بايووووووويجوووووووب . وبووووووودورهم بكووووووول كفووووووواءة ومهنيوووووووة

الووووووودليل  او  همسوووووووتجدات قانونيوووووووة او تنظيميوووووووة او تحوووووووديثات فوووووووي المعوووووووايير التوووووووي بنوووووووي عليووووووو

افة الووووووى ذلووووووك ئووووووة العامووووووة الووووووى مجلووووووس االدارة باالضووووووتفووووووويض مهووووووام جديوووووودة موووووون قبوووووول الهي

يتحموووووول المجلووووووس مسووووووؤولية تجوووووواه وجووووووود حوكمووووووة مؤسسووووووية فعالووووووة مبنيووووووة علووووووى القوووووووانين 

التعليمووووووات الصووووووادرة عوووووون الجهوووووووات الرقابيووووووة المتمثلووووووة بشوووووووكل رئيسووووووي بالبنووووووك المركوووووووزي و

العراقوووووووي والسياسوووووووات الخاصووووووووة بالمصووووووورف ويووووووووتم ذلوووووووك مووووووون خووووووووالل المناقشوووووووة جوانووووووووب 

الممارسوووووووات و  سووووووواليباالالحوكموووووووة المؤسسوووووووية وتحديووووووود اهوووووووداف المصووووووورف واتبووووووواع افضووووووول 

رغبووووووة مجلووووووس االدارة باضووووووافة التووووووي تسوووووواهم فووووووي نمووووووو المصوووووورف وتحقيووووووق اسووووووتيراتيجياته او 

    .مسؤوليات جديدة يراها ضرورية

 :محتويات هذا الدليل تتماشى مع المرجعيات القانونية التالية 

 8102لسنة  دليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي -أ

 8114( لسنة 94قانون المصارف رقم ) -ب

 8100( لسنة 43رقم )ة قانون المصارف االسالمي -ت

 8114المعدل لسنة  0997( لسنة 80الشركات العراقي رقم )قانون  - 

 8114( لسنة 02قانون البنك المركزي العراقي رقم ) -ج

 8100( لسنة 39قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ) -ح

ان لجنووووووة الحوكمووووووة المؤسسسووووووية النقوووووواط الواجووووووب مراعاتهووووووا عنوووووود تطبيووووووق هووووووذا الوووووودليل:  -0

  .مسؤولة من اعداد ومتابعة وتطبيق هذا الدليلالمنبثقة من مجلس االدارة 
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 هبوووووين مووووودى التوووووزام ادارتووووويتضووووومن التقريووووور السووووونوي للمصووووورف  علوووووى وحووووودة خاصوووووة  ت  -8

 التنفيذيوووووووة بوووووووالقوانين والتعليموووووووات الصوووووووادرة فيموووووووا يتعلوووووووق بالحوكموووووووة المؤسسوووووووية علوووووووى ان 

 .قبل نشره للجمهور حاالت عدم االمتثال ان وجدتتتضمن هذه الوحدة 

لمنصوووووووص المعلومووووووات التووووووي تهووووووم اصووووووحاب المصووووووالح ا عوووووون المصوووووورف االفصوووووواحعلووووووى  -3

 .يمات ذات العالقة وعلى مجلس ادارته التاكد من ذلكعليها في القوانين والتعل

يتووووووولى قسووووووم التوعيووووووة المصوووووورفية وحمايووووووة الجمهووووووور نشوووووور المووووووواد الووووووواردة فووووووي دليوووووول  -4

قووووووووة اخوووووووورى كترونووووووووي او بايووووووووة طريااللكمووووووووة المؤسسووووووووية علووووووووى موقووووووووع المصوووووووورف الحو

مناسوووووبة للجمهووووووور موووووع نشوووووور ثقافوووووة الحوكمووووووة فوووووي المصوووووورف وتشوووووجيع العوووووواملين واالدارة 

التنفيذيووووووة علووووووى تطبيووووووق ممارسووووووات وحضووووووور دورات تدريبيووووووة بخصوصووووووها تضووووووافة الووووووى 

العمووووول الوووووذي يقووووووم بوووووه المصووووورف لتشوووووجيع عمالئوووووه علوووووى تطبيوووووق قواعووووود الحوكموووووة فوووووي 

  .مؤسساتهم

لالقسووووووام والوحوووووودات فووووووي المصوووووورف علووووووى تطبيووووووق مسوووووواعدة المجلووووووس واالدارة التنفيذيووووووة  -0

مصوووووورف مووووووع االنظمووووووة والتعليمووووووات القواعوووووود الحوكمووووووة المؤسسووووووية للتاكوووووود موووووون امتثووووووال 

بشووووووكل رئيسووووووي بالبنووووووك المركووووووزي العراقووووووي  ةالصووووووادرة عوووووون الجهووووووات الرقابيووووووة المتمثلوووووو

ليوووووة مووووون اباالضوووووافة الوووووى الممارسوووووات الرائووووودة التوووووي يوووووتم تطبيقهوووووا للوصوووووول الوووووى درجوووووة ع

والفعاليووووووووة فووووووووي جميووووووووع العمليووووووووات وخاصووووووووة مجلووووووووس ادارة المصوووووووورف واالدارة  الكفوووووووواءة

 .التنفيذية العليا

تنظوووووويم منهجيووووووة اتخوووووواذ القوووووورارات داخوووووول المصوووووورف وتحفيووووووز شووووووفافية ومصووووووداقية تلووووووك  -2

 .القرارات

 .مجلس إدارة المصرفقبل كمرجع موثوق به ومعتمد من يعتبر الدليل   -7

 .بإدارة وتطبيق هذا الدليلتحديد القواعد والمسؤوليات الخاصة  -2

وموووووون خووووووالل ادخووووووال التطووووووورات الهيكليووووووة والتشووووووريعية والرقابيووووووة التووووووي تهوووووودف الووووووى الحوووووود موووووون 

المخوووووواطر التووووووي يتعوووووورض  لهووووووا القطوووووواع المصوووووورفي، اذ ان المسووووووتثمرين يتجهووووووون للتعاموووووول مووووووع 

المصووووووارف التووووووي تتمتووووووع بهياكوووووول حوكمووووووة سووووووليمة حيووووووث تهوووووودف الحوكمووووووة الووووووى تحديوووووود طبيعووووووة 

مووووووا بووووووين مجلووووووس إدارة المصوووووورف واإلدارة التنفيذيووووووة بمووووووا يووووووؤدي إلووووووى حمايووووووة أموووووووال العالقووووووة 

الموووووووووودعين والمسووووووووواهمين وأصوووووووووحاب المصوووووووووالح  فضوووووووووال علوووووووووى التركيوووووووووز علوووووووووى اإلفصووووووووواح 

والشوووووفافية، ومووووون هوووووذا المنطلوووووق فقووووود توووووم إعوووووداد هوووووذا الووووودليل بموووووا يتفوووووق موووووع أفضووووول الممارسوووووات 
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العراقيوووووووة ذات العالقوووووووة والمعوووووووايير الدوليوووووووة المتعوووووووارف عليهوووووووا دوليوووووووا واسوووووووتنادا  إلوووووووى القووووووووانين 

(  منظمووووووة IFCمؤسسووووووة التمويوووووول الدوليووووووة )مثوووووول الصووووووادرة عوووووون المؤسسووووووات والهيئووووووات  الدوليووووووة 

( لجنوووووووة بوووووووازل للرقابوووووووة  المصووووووورفية هيئوووووووة المحاسوووووووبة OECDالتعووووووواون االقتصوووووووادي والتنميوووووووة )

مية (  مجلوووووووووووس الخووووووووووودمات الماليوووووووووووة واإلسوووووووووووالAAOIFIوالمراجعوووووووووووة للمؤسسوووووووووووات الماليوووووووووووة )

(IFSB  ،لمسوووووووواعدة المصووووووووارف علووووووووى تعزيووووووووز األطوووووووور العامووووووووة للحوكمووووووووة  واإلدارة الرشوووووووويدة ،)

فضوووووووال عووووووون مسووووووواعدة أعضووووووواء مجوووووووالس اإلدارة واإلدارة التنفيذيوووووووة لإلشوووووووراف  ومتابعوووووووة أنشوووووووطة 

وعمليوووووووووات المصووووووووورف، بموووووووووا يضووووووووومن حمايوووووووووة حقووووووووووق الموووووووووودعين والمسووووووووواهمين وأصوووووووووحاب 

 المصالح.

 الحوكمة:ثانيا: 

العالقوووووووات بوووووووين مجلوووووووس اإلدارة تحديووووووود  إجوووووووراءات وممارسوووووووات يوووووووتم بموجبهووووووواهوووووووي مجموعوووووووة  

واإلدارة التنفيذيووووووة للمصوووووورف وحملووووووة األسووووووهم وأصووووووحاب المصووووووالح األخوووووورى، تتنوووووواول الحوكمووووووة 

يووووووؤثر وبالتووووووالي  اإلدارة المصوووووورف ويراقووووووب انشووووووطته  يوجووووووه مجلووووووس هالنظووووووام الووووووذي عوووووون طريقوووووو

 على:

 تحديد استراتيجية المصرف. .0

 .المخاطر للمصرفإدارة منظومة  .8

 .اعمال وانشطة المصرف .3

التووووووازن بوووووين االلتوووووزام بالمسوووووؤولية تجووووواه المسووووواهمين وحمايوووووة مصوووووالح الموووووودعين واخوووووذ  .4

 .مصلحة أصحاب  المصالح األخرى في الحسبان

 .امتثال المصرف بالقوانين والتعليمات والضواب  السارية .0

 .ممارسات اإلفصاح والشفافية .2

 وضمان الرقابة على أنشطة المصرف.لتحقيق تهيئة بيئة رقابية  .7
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 المحور الثاني

 مجلس االدارة

 :عضوية مجلس اإلدارةأوال: 

 ضمان عدم الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير المفوض. -0

ينتخووووووب أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة فووووووي اجتموووووواع الهيئووووووة العامووووووة وذلووووووك لموووووودة ال تتجوووووواوز أربووووووع  -8

سووووونوات بعووووود اخوووووذ موافقوووووة  البنوووووك المركوووووزي، ويجووووووز إعوووووادة انتخووووواب العضوووووو لووووودورة ثانيوووووة 

 كحد اقصى. 

أعضوووووواء علووووووى األقوووووول يووووووتم انتخووووووابهم فووووووي ( 7يجووووووب أال يقوووووول عوووووودد أعضوووووواء المجلووووووس عوووووون ) -3

 اجتماع الهيئة العامة طبقا لمنظومة التصويت التراكمي. 

 .للمجلس ونائبا ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا -4

اجتمووووواع  ةرئاسووووواعتوووووذاره عووووون يتوووووولى نائوووووب رئووووويس المجلوووووس مهوووووام الووووورئيس عنووووود غيابوووووه او  -0

 المجلس. 

، باسووووووتثناء نفيووووووذيا   فووووووي المصوووووورفال يجوووووووز أن يكووووووون أي موووووون أعضوووووواء المجلووووووس موظفووووووا ت -2

األعضوووووووواء المنتخبووووووووين بموجووووووووب التشووووووووريعات والتعليمووووووووات الصووووووووادرة  أو الموووووووودير المفوووووووووض 

 عن الجهات التشريعية في العراق.

 اضافة عنصر نسوي كحد ادنى . -7

حضووووووور اجتماعووووووات المجلووووووس واجتماعووووووات اللجووووووان المنبثقووووووة علووووووى أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة  -2

 واجتماعات الهيئة العامة.عن المجلس بحسب المقتضى 

عووووووووودم االفصووووووووواح عووووووووون المعلوموووووووووات السووووووووورية الخاصوووووووووة علوووووووووى أعضووووووووواء مجلوووووووووس اإلدارة  -9

 بالمصرف او استخدامها لمصلحته الخاصة او المصلحة غيره.

فووووووي علووووووى مصوووووولحته الشخصووووووية   ويووووووةاالول مصوووووولحة المصوووووورف علووووووى أالعضوووووواء اعطوووووواء -01

دة مووووون فووووورص العمووووول كووووول المعوووووامالت التوووووي توووووتم موووووع أيوووووة شوووووركة أخووووورى ، وعووووودم االسوووووتفا

التجاريوووووووة الخاصوووووووة بالمصووووووورف فيموووووووا يتعلوووووووق بمصووووووولحته الخاصوووووووة، وأن يتجنوووووووب وجوووووووود أي 

تعووووووارض بالمصووووووالح. وكووووووذلك اإلفصوووووواح للمجلوووووووس بشووووووكل تفصوووووويلي عوووووون أي تعووووووارض فوووووووي 

المصووووووالح فووووووي حالووووووة وجوووووووده، مووووووع االلتووووووزام بعوووووودم الحضووووووور أو المشوووووواركة بووووووالقرار المتخووووووذ 
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هوووووذه الموضووووووعات، وأن يووووودون هوووووذا اإلفصووووواح فوووووي باالجتمووووواع الوووووذي يوووووتم فيوووووه توووووداول مثووووول 

 محضر اجتماع المجلس.

علوووووووى اعضووووووواء مجلوووووووس االدارة المنتخبوووووووين اداء اعموووووووالهم وفقوووووووا  العلوووووووى المعوووووووايير والقووووووويم  -00

 االخالقية التي يلتزم بها المصرف.

أن يكووووووون لوووووودى العضووووووو الوقووووووت الكووووووافي ممووووووا يمكنووووووه موووووون الوفوووووواء بمسووووووؤولياته كعضووووووو  -08

 مجلس إدارة المصرف.

كووووووود مووووووون اطوووووووالع االدارة التنفيذيوووووووة علوووووووى الموقوووووووع الرسووووووومي لمكتوووووووب مكافحوووووووة غسووووووول التأ -03

االمووووووال فيموووووا يخووووو  قووووووائم تجميووووود امووووووال االرهووووواب يوميوووووا واعوووووالم مكتوووووب مكافحوووووة غسووووول 

االمووووووال ودائووووورة مراقبوووووة الصووووويرفة فوووووي البنوووووك المركوووووزي فوووووورا فوووووي حوووووال وجوووووود شوووووخ  قووووود 

 أدرج اسمه في قائمة تجميد اموال اإلرهابين.

 يكووووووووون رئوووووووويس المجلووووووووس أو أي موووووووون أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة أو المسوووووووواهمين يجووووووووب أال -04

الرئيسووووووويين مووووووورتبطين موووووووع المووووووودير المفووووووووض بصووووووولة قرابوووووووة حتوووووووى الدرجوووووووة الرابعوووووووة أي 

 األطراف المرتبطة بهم.

ان ال يكووووووووون موظفووووووووا فووووووووي المصوووووووورف او فووووووووي أحوووووووود األطووووووووراف المرتبطووووووووة بالمصوووووووورف  -00

 خالل السنوات الثال  السابقة.

وبشوووووكل مباشووووور او غيووووور مباشووووور )تشوووووتمل علوووووى ملكيوووووة افوووووراد العائلوووووة المسووووواهمين ان ال يملوووووك  -02

على لجنوووووة مووووون اسوووووهم اي شوووووركة مووووون اي نووووووع. %0اكثووووور مووووون  او األطوووووراف ذات عالقوووووة(

الترشووووووويحات والمكافوووووووحت فوووووووي المصووووووورف تحديووووووود المتطلبوووووووات الالزموووووووة لضووووووومان اسوووووووتقاللية 

 عضو مجلس  اإلدارة، بحيث تشمل الشروط االتية كحد أدنى:

 استقاللية عضو مجلس االدارةشروط 

  ان يكووووووووون لديووووووووه اهليووووووووة قانونيووووووووة وان يكووووووووون شووووووووخ  الئقووووووووا  وصووووووووالحا  مووووووووع اسووووووووتيفاء

( لسوووووووونة 94المتطلبووووووووات القانونيووووووووة واالداريووووووووة الووووووووواردة فووووووووي قووووووووانون المصووووووووارف رقووووووووم )

 .هاوتعديالت 0997لسنة  80وقانون الشركات رقم  8114

    أال يكوووووون عضووووووا فوووووي مجلووووووس إدارة أي مصووووورف  خووووور داخوووووول العوووووراق أو موووووديرا   عامووووووا

مووووووديرا  اقليميووووووا أوموظفووووووا فيووووووه مووووووالم يكوووووون المصوووووورف األخيوووووور تابعووووووا او أو موووووودير مفوووووووض 

 .للمصرف المعني
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 يكون محاميا  او مستشار قانوني او مدقق لحسابات المصرف اال. 

 مسووووواهمة خاصووووة داخوووول العوووووراق  االيكووووون عضوووووا  فوووووي مجووووالس اكثوووور مووووون خمسووووة شووووركات

 .بصفته الشخصية في بعضها وبصفته كممثل شخ  اعتباري في بعضها االخر

  وااليكووووووون شووووووريكا او ، االيكووووووون شووووووريكا او موظفووووووا لوووووودى الموووووودقق الخووووووارجي للمصوووووورف

 .هالسمج ا فيموظفا خالل السنوات السابقة لتاريخ انتخابه عضو

 ل عضووووووية مجلوووووس االدارة او احووووودى شوووووركاته التابعوووووة الكثووووور مووووون ثمانيوووووة االيكوووووون قووووود شوووووغ

 .متواصلةسنوات 

 هوووووا ا فيشوووووركاته هوووووو عضوووووو فوووووي مجلوووووس ادارتهوووووا او مالكووووومووووون حاصووووول هوووووو او اي اليكوووووون ا

( موووووون %0و مسوووووواهم رئيسووووووي فيهووووووا علووووووى ائتمووووووان موووووون المصوووووورف تزيوووووود نسووووووبته عوووووون )ا

المصووووورف تزيووووود قيمتوووووه  راسووووومال المصووووورف المكتتوووووب بوووووه واليكوووووون ضوووووامنا الئتموووووان مووووون

 .عن ذات النسبة

 .ان ال يكون مساهما رئيسا في المصرف او من ينوب عنه 

 مهاة ومسؤوليات مجلس اإلدارةثانيا: 

ض الهيئووووووة العامووووووة صووووووالحيات للمجلووووووس ال يعفيهووووووا موووووون تحموووووول مسووووووؤولياتها فيمووووووا يإن تفووووووو -0

 .يخ  عمليات المصرف

الرؤيووووووووة  )الخريطووووووووة االسووووووووتراتيجية ( التووووووووي تشوووووووومل اعتموووووووواد خطوووووووو  المصوووووووورف شوووووووواملة -8

والرسووووووالة والغايووووووات واالهووووووداف االسووووووتراتيجية والقوووووويم الجوهريووووووة للمصوووووورف فووووووي ضوووووووء 

توجهوووووات الهيئوووووة العاموووووة ثوووووم توجيوووووه اإلدارة التنفيذيووووووة لتنفيوووووذ الخطووووو  موووووع مراقبوووووة أدائهووووووا 

 وتقييمها وتعديلها اذا لزم االمر لضمان تنفيذ تلك الخط  .

ى اإلدارة التنفيذيوووووة العليوووووا، ومتابعوووووة أدائهوووووا والتأكووووود مووووون سوووووالمة األوضووووواع اإلشوووووراف علووووو -3

، وعليووووووووه اعتموووووووواد لحوكمووووووووة المؤسسوووووووويةل هوووووووواوموووووووودى تطبيق الماليووووووووة ومووووووووالءة المصوووووووورف

بشووووووكل  سياسووووووات وإجووووووراءات مناسووووووبة لإلشووووووراف والرقابووووووة الدوريووووووة علووووووى أداء المصوووووورف

ي اعتموووووووودها يتفووووووووق مووووووووع اسووووووووتراتيجية المصوووووووورف ومووووووووع السياسووووووووات واإلجووووووووراءات التوووووووو

 المجلس.

اعتموووووواد سياسووووووة لمراقبووووووة ومراجعووووووة أداء اإلدارة التنفيذيووووووة عوووووون طريووووووق وضووووووع مؤشوووووورات  -4

 .لمصرفل االستراتيجية هدافالأتحقيق األداء ومدى لتقييم أداء رئيسية  
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سياسوووووات وخطووووو  وإجوووووراءات عمووووول المصووووورف، شووووواملة لجميوووووع  وضوووووع والمصوووووادقة علوووووى -0

 .أنشطته وتتماشى  مع التشريعات ذات العالقة

يعكووووووس بوضوووووووح الواجبووووووات والمهمووووووات علووووووى للمصوووووورف ضوووووومان أن الهيكوووووول التنظيمووووووي  -2

 أن يشمل المستويات الرقابية التالية:

 مجلس إدارة المصرف. 

  ومراقبووووووووة االمتثووووووووال وقسووووووووم إدارات منفصوووووووولة إلدارة المخوووووووواطر واالمتثووووووووال الشوووووووورعي

الرقابوووووة والتووووودقيق الشووووورعي الووووووداخلي وقسوووووم اإلبوووووالغ عوووووون غسووووول األمووووووال ومكافحووووووة 

 .اإلرهاب وضمان عدم قيامها بأعمال تنفيذية يومية

والخوووووودمات التووووووي ضوووووومان أن الهيكوووووول التنظيمووووووي للمصوووووورف يتوافووووووق مووووووع النظووووووام الووووووداخلي  -7

 لمصرف اإلسالمي. يقدمها ا

ضووووومان أن الهيكووووول التنظيموووووي للمصووووورف يبوووووين التسلسووووول اإلداري الواضوووووح بموووووا فوووووي ذلوووووك  -2

 اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية. 

للمصووووووورف ورسوووووووم خطووووووووط واضوووووووحة  ( Core Valuesتحديووووووود القووووووويم الجوهريوووووووة ) -9

للمسووووووووؤولية والمسوووووووواءلة لجميووووووووع أنشووووووووطة المصوووووووورف وترسوووووووويخ ثقافووووووووة عاليووووووووة للمعووووووووايير 

 نزاهة والسلوك المهني لإلداريين في المصرف. األخالقية وال

تحمووووول مسوووووؤولية سوووووالمة جميوووووع عمليوووووات المصووووورف، بموووووا فيهوووووا أوضووووواعه الماليوووووة  -01

ومسووووووؤولية تنفيووووووذ  متطلبووووووات البنووووووك المركووووووزي ومتطلبووووووات الجهووووووات الرقابيووووووة والتنظيميووووووة 

 إدارة المصووووووورف ان األخووووووورى المتعلقوووووووة بعملوووووووه، ومراعووووووواة أصوووووووحاب المصوووووووالح، وضووووووومان

إطووووووار التشووووووريعات والسياسووووووات الداخليووووووة للمصوووووورف، وأن الرقابووووووة الفعالووووووة  ضوووووومن تعموووووول

متووووووفرة باسوووووتمرار علوووووى أنشوووووطة المصووووورف، بموووووا فوووووي ذلوووووك أنشوووووطة المصووووورف المسوووووندة 

 . للجهات الخارجية

مناقشوووووووة وإقووووووورار الخطووووووو  السووووووونوية والموازنوووووووات المتعلقوووووووة بنشووووووواطات المصووووووورف  -00

 ومتابعة تنفيذها  والتقيد بها.

الختاميووووووة والقوووووووائم الماليووووووة للمصوووووورف وتقريوووووور شووووووامل بنتووووووائ  تقووووووديم الحسووووووابات  -08

 تنفيذ الخطة السنوية  الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها.

تنفيووووووذ قوووووورارات الهيئووووووة العامووووووة ومتابعووووووة التقوووووودم موووووون قبوووووول اإلدارة التنفيذيووووووة فووووووي  -03

 .انجاز هذه القرارات
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 .ة وعمليات المصرفالتأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشط -04

تشوووووكيل اللجوووووان الدائموووووة المرتبطوووووة بوووووالمجلس واللجوووووان المؤقتوووووة التوووووي تووووودعو اليهوووووا  -00

 .(من أعضاء  المجلس أو غيرهم)الحاجة 

ضووووومان تعيوووووين مووووودير قسوووووم الرقابوووووة والتووووودقيق الشووووورعي الوووووداخلي  فوووووي المصووووورف  -02

اطر بنوووووواء علووووووى توصووووووية   لجنووووووة التوووووودقيق، باإلضووووووافة الووووووى تعيووووووين موووووودير قسووووووم إدارة المخوووووو

ومراقووووووب االمتثووووووال الشوووووورعي وموووووودير اإلبووووووالغ عوووووون غسوووووول األموووووووال وتمويوووووول اإلرهوووووواب 

وقبوووووول اسوووووتقاالتهم، وذلوووووك بعووووود الحصوووووول علوووووى موافقوووووة البنوووووك المركوووووزي وتوصوووووية لجنوووووة 

 الترشيحات والمكافحت.

 .ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي  بداية واستمرارا -07

ومراجعتهوووووووا سووووووونويا وذلوووووووك اعتمووووووواد أنظموووووووة ضوووووووب  ورقابوووووووة داخليوووووووة للمصووووووورف  -02

بالتنسوووويق مووووع لجنووووة التوووودقيق تمكنووووه موووون مسووووائلة اإلدارة التنفيذيووووة العليووووا، والتأكوووود موووون قيووووام 

موووووودير قسووووووم الرقابووووووة والتوووووودقيق الشوووووورعي الووووووداخلي فووووووي المصوووووورف والموووووودقق الخووووووارجي )  

أي مراجوووووع الحسوووووابات ( بمراجعوووووة هوووووذه األنظموووووة بواقوووووع مووووورة واحووووودة سووووونويا علوووووى األقووووول 

 .س تضمين التقرير السنوي للمصرف ما يؤكد كفاية هذه األنظمةوعلى المجل

اعتموووووووواد اسووووووووتراتيجية إلدارة المخوووووووواطر ومراقبووووووووة تنفيووووووووذها بالتنسوووووووويق مووووووووع لجنووووووووة  -09

إدارة المخوووووواطر، بحيووووووث  تتضوووووومن مسووووووتوى المخوووووواطر المقبولووووووة، وضوووووومان عوووووودم تعوووووورض 

المصوووووووورف لمخوووووووواطر مرتفعووووووووة. وأن يكووووووووون المجلووووووووس ملمووووووووا ببيئووووووووة العموووووووول التشووووووووغيلية 

 .مصرف والمخاطر المرتبطة بهالل

ضوووووووومان تطبيووووووووق اإلدارة التنفيذيووووووووة للمبووووووووادئ األساسووووووووية لووووووووإلدارة الرشوووووووويدة كمووووووووا  -81

ورد فووووووووي إلقواعوووووووود اإلدارة الرشوووووووويدة ونظووووووووام الضووووووووب  الووووووووداخليإل فووووووووي الفصوووووووول الرابووووووووع 

لتسوووووهيل تنفيوووووذ قوووووانون المصوووووارف رقوووووم  8101( سووووونة 4والعشووووورين مووووون التعليموووووات رقوووووم )

 .8114( لسنة 94)

نظووووووم معلومووووووات اداريووووووة كافيووووووة وموثقووووووة تغطووووووي جميووووووع انشووووووطة  ضوووووومان وجووووووود -80

 المصرف.

فووووووي المصوووووورف تتضوووووومن تطبيووووووق واضووووووح االئتمووووووان التحقووووووق موووووون أن سياسووووووة موووووونح  -88

وشووووووامل لمفوووووواهيم  الحوكمووووووة المؤسسووووووية فيمووووووا يخوووووو  زبائنووووووه موووووون الشووووووركات، وخاصووووووة 

نقوووووواط الشووووووركات المسوووووواهمة الخاصووووووة، بحيووووووث يووووووتم تقيوووووويم المخوووووواطر موووووون خووووووالل تحديوووووود  
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تبعوووووووووا لممارسووووووووواتهم فووووووووي مجوووووووووال الحوكموووووووووة المؤسسوووووووووية واالحكوووووووووام والقووووووووووة الضووووووووعف 

  اإلسالمية.

مثووووووول موووووووا ينووووووودرج ضووووووومن مفهووووووووم التأكووووووود مووووووون أن المصووووووورف يتبنوووووووى مبوووووووادرات  -83

 مجوووووال حمايوووووة البيئوووووة والصوووووحة  والتعلووووويمفوووووي المسوووووؤولية االجتماعيوووووة للمصووووورف كشوووووركة 

 .الصغيرة والمتوسطةللمشاريع ، ومراعاة تقديم التمويل 

اإلجوووووووراءات الكفيلوووووووة بإيجووووووواد فصووووووول واضوووووووح بوووووووين سووووووولطات المسووووووواهمين اتخووووووواذ  -84

الوووووذين يمتلكوووووون مصووووولحة موووووؤثرة مووووون جهوووووة واإلدارة التنفيذيوووووة مووووون جهوووووة أخووووورى، بهووووودف 

تعزيووووووز الحوكمووووووة المؤسسووووووية السووووووليمة وعليووووووه إيجوووووواد  ليووووووات مناسووووووبة للحوووووود موووووون تووووووأثيرات 

لمثوووووال ال المسووووواهمين الوووووذين يمتلكوووووون مصووووولحة موووووؤثرة، وذلوووووك مووووون خوووووالل علوووووى سوووووبيل ا

 يلي: ما الحصر

  أال يشوووووووغل أي مووووووون المسووووووواهمين الوووووووذين يمتلكوووووووون مصووووووولحة موووووووؤثرة أي وظيفوووووووة فوووووووي

 .اإلدارة التنفيذية العليا

  أن تسووووووووووتمد اإلدارة التنفيذيووووووووووة العليووووووووووا الصووووووووووالحيات والمسووووووووووؤوليات التشووووووووووغيلية موووووووووون

المجلوووووس وحوووووده وأن تعموووووول فوووووي إطوووووارالتفويض الممنوووووووح لهوووووا مووووون قبلووووووه، عنووووود اتخوووووواذ 

 .الالزمة إلدارة العمليات والنشاطات المصرفية القرارات

ألعضوووووووواء اإلدارة  ( Succession Planإقوووووووورار خطووووووووة االحووووووووالل الوووووووووظيفي ) -80

المصوووووورف، الووووووذين ال تنطبووووووق علوووووويهم المتطلبووووووات الواجووووووب توفرهووووووا  التنفيذيووووووة العليووووووا فووووووي

وعلووووووى المجلووووووس وظووووووائفهم بشوووووواغلي هووووووذه الوظووووووائف، أو الووووووذين هووووووم علووووووى وشووووووك توووووورك 

 الخطة مرة واحدة سنويا على األقل.مراجعة هذه 

اعووووووالم البنووووووك المركووووووزي عوووووون ايووووووة معلومووووووات جوهريووووووة يمكوووووون ان تووووووؤثر سوووووولبا  -82

 .ة أي من اعضاء ادارته التنفيذيةئعلى مال

المصوووووووادقة علوووووووى اختيوووووووار المرشوووووووحين لشوووووووغل مناصوووووووب اإلدارة التنفيذيوووووووة وتقيووووووويم  -87

علووووووى شوووووورح  ومتابعووووووة ادائهووووووم دوريووووووا واالشووووووراف علوووووويهم ومسووووووائلتهم والحصووووووول موووووونهم

 .وتفسير واضح لموضوع المسائلة

جميوووووووووع اإلدارة التنفيذيوووووووووة والمصووووووووورف وتشوووووووووجيع فوووووووووي نشووووووووور ثقافوووووووووة الحوكموووووووووة  -82

إضووووووووافة  .العووووووواملين علووووووووى تطبيوووووووق ممارسوووووووواتها وحضوووووووور دورات تدريبيووووووووة بخصوصوووووووها
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الوووووى العموووووول علووووووى ان يقوووووووم المصوووووورف بتشوووووجيع عمالئووووووه علووووووى تطبيووووووق قواعوووووود الحوكمووووووة 

 .في مؤسساتهم

مصوووووورف يتماشووووووى مووووووع معوووووواييير االسووووووتدامة الوووووووارد ذكرهووووووا فووووووي التأكوووووود موووووون ان ال -89

 من هذا الدليل .  الخامس عشرالمحور 

تحديوووووووود الصووووووووالحيات التنفيذيووووووووة الخاصووووووووة باعمووووووووال المصوووووووورف )سووووووووواء الموووووووودير  -31

سووووووواء  كووووووان ذلووووووك للعمليووووووات المصوووووورفية او موووووونح االئتمووووووان  (المفوووووووض ام اإلدارة التنفيذيووووووة

او التوقيوووووووع علوووووووى التحوووووووويالت والشووووووويكات والضووووووومانات والكفووووووواالت واالقتوووووووراض والووووووورهن 

 .وخطابات الضمان

التأكووووووود مووووووون اطوووووووالع اإلدارة التنفيذيوووووووة علوووووووى الموقوووووووع الرسووووووومي لمكتوووووووب مكافحوووووووة  -30

عووووووالم مكتووووووب غسوووووول األموووووووال فيمووووووا يخوووووو  قوووووووائم تجميوووووود أموووووووال اإلرهوووووواب يوميووووووا وا

مكافحوووووة غسووووول األمووووووال ودائووووورة مراقبوووووة الصووووويرفة فوووووي البنوووووك المركوووووزي فوووووورا فوووووي حالوووووة 

 .وجود شخ  قد أدرج اسمه في قائمة تجميد أموال اإلرهابيين

يجوووووووب تقيووووووويم أداء المجلوووووووس ككووووووول لمووووووورة واحووووووودة علوووووووى األقووووووول سووووووونويا وعووووووورض  -38

 يم اعمووووال المجلووووسنتووووائ  التقيوووويم علووووى الهيئووووة العامووووة موووون خووووالل االعتموووواد علووووى نظووووام لتقيوووو

علوووووى ان يتضووووومن هوووووذا  Key Performance Indicator KPI  باسوووووتخدام اسووووولوب

 النظام كحد ادنى ما يأتي:

  وضووووووع اهووووووداف محووووووددة وتحديوووووود دور المجلووووووس فووووووي االشووووووراف علووووووى تحقيووووووق هووووووذه

 دوريا. األهداف بشكل يمكن قياسه

 ة للموووووووووودير المفوووووووووووض واإلدارة التنفيذيووووووووووة يمكوووووووووونيتحديوووووووووود مؤشوووووووووورات أداء رئيسوووووووووو 

عموووووووول السوووووووونوية السووووووووتراتيجية للمصوووووووورف وخطوووووووو  استخالصووووووووها موووووووون األهووووووووداف اال

 .واستخدامها لقياس أداء اإلدارة التنفيذية دوريا

  التواصل ما بين المجلس والمساهمينضرورة دورية. 

 دورية اجتماعات المجلس مع اإلدارة التنفيذية. 

دور العضوووووووووو ومهاموووووووووه فوووووووووي اجتماعوووووووووات المجلوووووووووس ومووووووووودى التزاموووووووووه تحديووووووووود  -33

حضوووووور وكوووووذلك مقارنوووووة أدائوووووه بوووووأداء األعضووووواء االخووووورين، كموووووا يجوووووب الحصوووووول علوووووى بال

  .)التغذية الراجعة( من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم
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مجووووووووالس واإلدارات التزويوووووووود البنووووووووك المركووووووووزي بالمعلومووووووووات المتعلقووووووووة بأعضوووووووواء  -34

سووووونوي وكوووووذلك داخووووول العوووووراق وخارجوووووه بشوووووكل نصوووووف لوووووه لشوووووركات التابعوووووة لالتنفيذيوووووة 

 .عند حدو  أي تعديل عليها

علووووووى مجلوووووووس اإلدارة االشووووووراف علوووووووى جوووووووودة اإلفصوووووواح والشوووووووفافية والمعلوموووووووات  -30

 .عن المصرف كافة

أعضووووووواء اإلدارة التنفيذيوووووووة الوووووووذين توووووووم تعييووووووونهم عمووووووول  توقيوووووووفعلوووووووى المجلوووووووس  -32

بشوووووووكل ال يضووووووومن عووووووودم االمتثوووووووال موووووووع  التعليموووووووات الوووووووواردة فوووووووي القووووووووانين والتعليموووووووات 

ات ذات العالقوووووووة )دليووووووول الحوكموووووووة المؤسسوووووووية( خوووووووالل موووووووده أقصووووووواها ثوووووووال  والتشوووووووريع

 سنوات مع ضرورة الطلب منهم توقيع االقرار المطلوب بموجب التعليمات.

اإللموووووووام بالتشوووووووريعات والمبوووووووادئ المتعلقوووووووة بالعمووووووول المصووووووورفي والبيئوووووووة التشوووووووغيلية  -37

المسووووووووتجدات للمصوووووووورف ومواكبووووووووة التطووووووووورات التووووووووي  تحصوووووووول فيووووووووه، باإلضووووووووافة الووووووووى 

الخارجيووووووة التووووووي لهووووووا عالقووووووة بأعمالووووووه، بمووووووا فووووووي ذلووووووك متطلبووووووات التعيووووووين فووووووي وظووووووائف 

 اإلدارة التنفيذية العليا في المصرف.

 صالحيات أعضاء مجلس اإلدارةراشعا: 

لووووودى أعضووووواء المجلوووووس ولجانوووووه صوووووالحية االتصوووووال المباشووووور موووووع االدارة التنفيذيوووووة العليوووووا  -0

بالمهموووووات الموكلووووة إلووووويهم، بموووووا فوووووي ذلوووووك االسوووووتعانة وأمووووين سووووور المجلوووووس لتسوووووهيل  قيوووووامهم 

عنوووووود اللووووووزوم وعلووووووى نفقووووووة المصوووووورف بمصووووووادر خارجيووووووة وذلووووووك بالتنسوووووويق مووووووع رئوووووويس 

المجلوووووس موووووع التأكيووووود علوووووى عووووودم قيوووووام اي مووووون اعضووووواء المجلوووووس بالتوووووأثير علوووووى القووووورارات 

 اإلداريوووووة التنفيذيوووووة العليوووووا إال مووووون خوووووالل الموووووداوالت التوووووي توووووتم فوووووي اجتماعوووووات المجلووووووس

 وقراراته أو اللجان المنبثقة عنه.

موووووا عووووودا  ال يحوووووق ألعضووووواء المجلوووووس التووووودخل فوووووي األعموووووال التنفيذيوووووة اليوميوووووة للمصووووورف -8

 .المفوضالمدير 
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 مهاة ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارةخامسا: 

إقاموووووووة عالقوووووووة بنووووووواءة بوووووووين المجلوووووووس مووووووون جهوووووووة واإلدارة التنفيذيوووووووة للمصووووووورف، وبوووووووين  -0

 صحاب المصالح من جهة أخرى.المصرف والمساهمين وبقية أ

التأكووووووود مووووووون تسووووووولم جميوووووووع أعضووووووواء المجلوووووووس محاضووووووور االجتماعوووووووات السوووووووابقة وتوقيوووووووع  -8

المحاضووووور وتسووووولم األعضووووواء جووووودول أعموووووال أي اجتمووووواع قبووووول انعقووووواده بمووووودة كافيوووووة علوووووى 

أن يتضوووووومن الجوووووودول معلومووووووات مكتوبووووووة كافيووووووة عوووووون الموضوووووووعات التووووووي سووووووتتم مناقشووووووتها 

 بواسطة أمين سر المجلس.في االجتماع ويكون التسليم 

التشوووووجيع علوووووى النقووووود البنووووواء وابوووووداء الووووورأي حوووووول القضوووووايا التوووووي يوووووتم بحثهوووووا بشوووووكل عوووووام،  -3

وتلوووووك التوووووي يوجووووود حولهوووووا تبووووواين فوووووي وجهوووووات النظووووور بوووووين األعضووووواء والتشوووووجيع علوووووى 

 النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

 التأكد من وجود نظام داخلي ينظم ويحدد عمل المجلس. -4

عوووووه للبنووووك المركووووزي لحضووووور اجتماعووووات الهيئووووة العامووووة وذلووووك قبوووول موووودة كافيووووة توجيووووه د -0

 لكي يصار الى تسمية من يمثله. ما( يو00ال تقل عن )

علوووووووى رئووووووويس مجلوووووووس اإلدارة التأكووووووود مووووووون أن أعضووووووواء مجلوووووووس اإلدارة ملموووووووين بشوووووووكل  -2

مسوووووتمر بوووووحخر المسوووووتجدات فوووووي المجوووووال اإلداري والموووووالي للمصووووورف وذلوووووك عووووون طريوووووق 

لوووووى التقوووووارير المعووووودة مووووون قبووووول اإلدارة التنفيذيوووووة للمصووووورف ومراجعوووووة خططوووووه االطوووووالع ع

 والقضايا والمسائل الهامة األخرى بصورة منتظمة. ائهوأد

المتعلقووووووة  ضوووووورورية المعلومووووووات ال التاكوووووود موووووون اعووووووالم البنووووووك المركووووووزي العراقووووووي عوووووون  -7

 .عمل المصرفب

بتطووووووووير خبووووووووراتهم تحديووووووود وتلبيوووووووة احتياجوووووووات اعضووووووواء مجلووووووووس االدارة، فيموووووووا يتعلوووووووق  -2

وتعلمهووووووم المسووووووتمر، وان يتوووووويح للعضووووووو الجديوووووود حضووووووور منهوووووواج توجيووووووه للتعوووووورف علووووووى 

 انشطة المصرف.
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 اجتماعات مجلس االدارة سادسا: 

( اجتماعووووووات فووووووي السوووووونة او كلمووووووا 2يجووووووب ان التقوووووول اجتماعووووووات مجلووووووس االدارة عوووووون ) -0

 .دعت الحاجة لذلك

شخصووووووي، وفووووووي حووووووال تعووووووذر علووووووى أعضوووووواء المجلووووووس حضووووووور االجتماعووووووات بشووووووكل  -8

 الحضوووووووور الشخصوووووووي فووووووويمكن  لعضوووووووو المجلوووووووس إبوووووووداء وجهوووووووة نظووووووور مووووووون خوووووووالل

أو الهووووووواتف وذلوووووووك بعووووووود موافقوووووووة رئووووووويس  كوووووووونفراس( فيوووووووديوااللكترونيوووووووة ) منصوووووووات

مووووورتين كحووووود اعلوووووى فوووووي السووووونة الواحووووودة يكوووووون لوووووه الحوووووق فوووووي هوووووذه الحالوووووة ولالمجلوووووس 

 في التصويت أو التوقيع على محضر االجتماع.

جتماعوووووووات المجلوووووووس فوووووووي مقووووووور إدارة المصووووووورف أو أي مكوووووووان  خووووووور داخووووووول تنعقووووووود ا -3

 اإلدارة.العراق إذا تعذر عقدها في مقر 

مووووورات او اكثووووور خوووووالل السووووونة (  3 )ألي مووووون األعضووووواء فوووووي حوووووال بلووووو  عووووودد الغيووووواب  -4

توووووراه  تخوووووذ مووووواتوجوووووب علوووووى رئووووويس المجلوووووس اخطوووووار الهيئوووووة العاموووووة للمصووووورف لكوووووي 

 مناسب.

( مووووووووون  %01يكتمووووووووول نصووووووووواب اجتمووووووووواع مجلوووووووووس اإلدارة فوووووووووي حالوووووووووة حضوووووووووور )  -0

 ( أعضاء ايهما اكثر. 4األعضاء او)

تعتموووووووود القوووووووورارات التووووووووي يتخووووووووذها المجلووووووووس علووووووووى أغلبيووووووووة  أصوووووووووات األعضوووووووواء  -2

الحاضوووووورين فووووووإذا كووووووان التصووووووويت متعووووووادال  فيكووووووون صوووووووت رئوووووويس مجلووووووس االدارة 

 مرجحا .

الحاضووووووورين شخصووووووويا او)مووووووون  كامووووووول اعضوووووووائهتصووووووودر قووووووورارات المجلوووووووس بتوقيوووووووع  -7

وتخووووووتم خووووووالل الفووووووديو او الهوووووواتف( وامووووووين سوووووور المجلووووووس علووووووى محضوووووور االجتموووووواع 

ويكوووووون المجلوووووس مسوووووؤول م عمووووول ( ايوووووا01عووووون ) خوووووالل مووووودة ال تزيووووودبخوووووتم المصووووورف 

 .ربواسطة أمين الس عن متابعة تنفيذ قراراته

عمووووول علوووووى األقووووول مووووون اجتمووووواع المجلوووووس أيوووووام ( 0علوووووى اإلدارة التنفيذيوووووة العليوووووا وقبووووول ) -2

بمعلوموووووات وافيوووووة عووووون المواضووووويع التوووووي سوووووتعرض خوووووالل اموووووين السووووور القيوووووام بتزويووووود 

 مسوووووووتنداتأعضووووووواء المجلوووووووس بجووووووودول االعموووووووال وال والوووووووذي بووووووودوره يوووووووزود االجتمووووووواع

 يوم( 14)في مبادئ الحوكمة المدة  وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك.



 

 25 

س واللجووووووان المنبثقووووووة عنووووووه بصووووووورة دقيقووووووة يووووووتم توووووودوين محاضوووووور اجتماعووووووات المجلوووووو -9

وأن يحوووووتفص المصووووورف أموووووين السووووور  وكاملوووووة وتووووودوين أي تحفظوووووات أثيووووورت مووووون قبووووول 

 بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.

عنووووووود اعوووووووداد جووووووودول االعموووووووال، يؤخوووووووذ بنظووووووور االعتبوووووووار عووووووودم ادراج المواضووووووويع  -01

واالسووووووتراتيجيات تصوووووور علووووووى خطوووووو  التوسوووووويع ، حيووووووث تقالمتعلقووووووة بوووووواإلدارة التنفيذيووووووة

 .والمصادقة على الميزانيات والتقارير

 مؤهالت ومهاة أمين سر مجلس اإلدارةساشعا: 

 ان يكون لدية االهلية القانونية وان يكون شخ  الئق وصالح. -0

ان يكوووووووون حاصووووووول علوووووووى شوووووووهادة جامعيوووووووة أوليوووووووة فوووووووي االختصاصوووووووات ذات العالقوووووووة  -8

اإلدارة الماليوووووووووة المحاسوووووووووبة، العلووووووووووم الماليووووووووووة  عملوووووووووه )القوووووووووانون، اإلدارة العاموووووووووة، ب

 .والمصرفية( او أحد االختصاصات ذات العالقة بالعمل المصرفي

ان يكووووووون مقوووووويم فووووووي العووووووراق ومتفوووووورغ لهووووووذا المنصووووووب وان ال يكووووووون موظووووووف فووووووي  -3

 .مصرف او شركة او مؤسسة  مالية أخرى

 بالشرف. ةمخل ةان اليكون محكوم بجناية او جنح -4

يحضوووووووور جميووووووووع اجتماعووووووووات المجلووووووووس وتوووووووودوين جميووووووووع المووووووووداوالت واالقتراحووووووووات  -0

 قرارات المجلس.مشاريع واالعتراضات والتحفظات وكيفية  التصويت على 

 يحدد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس. -2

التأكووووود مووووون توقيوووووع أعضووووواء المجلوووووس علوووووى محضووووور االجتماعوووووات والقووووورارات المتخوووووذة  -7

 المجلس.من قبل 

متابعوووووة تنفيوووووذ القووووورارات المتخوووووذة مووووون قبووووول المجلوووووس، ومتابعوووووة بحوووووث أيوووووة موضووووووعات  -2

 .تم تأجيل طرحها في اجتماع  سابق

 حفص سجالت ووثائق ومحاضر اجتماعات المجلس. -9

متابعووووووة اللجووووووان المنبثقووووووة عوووووون مجلووووووس اإلدارة وعوووووورض تقاريرهووووووا علووووووى رئوووووويس  -01

 المجلس.

السووووونة الوووووى نهايتهوووووا )مووووون حيوووووث رقوووووم تووووورقيم القووووورارات بشوووووكل تسلسووووولي مووووون بدايوووووة  -00

 القرار ورقم الجلسة والتاريخ (.
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بمشووووووواريع اتخووووووواذ اإلجوووووووراءات الالزموووووووة للتأكووووووود مووووووون أن الموضووووووووعات الخاصوووووووة  -08

القووووورارات التوووووي سووووويتم إصووووودارها عووووون المجلوووووس تتوافوووووق موووووع التشوووووريعات والتعليموووووات 

 والقوانين ذات الصلة.

ع المجلوووووس وذلوووووك بعووووود يعووووورض الموضووووووعات التوووووي سوووووتتم مناقشوووووتها خوووووالل اجتموووووا -03

إعووووووداد خالصووووووة موووووووجزة بكوووووول  موضوووووووع منهووووووا، وبيووووووان رأي اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا 

واللجوووووووان المختلفوووووووة فيهوووووووا، وربووووووو  الوثوووووووائق واالوليوووووووات بكووووووول موضووووووووع وتقوووووووديمها 

 لرئيس المجلس للموافقة على عرضها خالل االجتماع.

تزويوووووود كوووووول عضووووووو بملخوووووو  كوووووواف عوووووون أعمووووووال المصوووووورف عنوووووود االنتخوووووواب او  -04

 ين او عند الطلب.يلتعا

تزويووووود كووووول عضوووووو مووووون أعضووووواء المجلوووووس عنووووود انتخابوووووه بنصووووووص القووووووانين ذات  -00

العالقووووووة بعموووووول المصووووووارف  وتعليمووووووات البنووووووك المركووووووزي العراقووووووي ذات العالقووووووة بعموووووول 

المجلوووووس، بموووووا فوووووي ذلوووووك دليووووول الحوكموووووة المؤسسوووووية الصوووووادر عووووون البنوووووك المركوووووزي، 

يوضوووووووووح حقووووووووووق العضوووووووووو  باإلضوووووووووافة الوووووووووى دليووووووووول عمووووووووول مجلوووووووووس اإلدارة الوووووووووذي

 ومسؤولياته وواجباته ومهمات وواجبات أمين سر المجلس.

التووووووووداول مووووووووع أي عضووووووووو جديوووووووود وبمسوووووووواعدة المستشووووووووار القووووووووانوني او مووووووووودير - -02

الشووووووؤون القانونيووووووة للمصوووووورف حووووووول مهمووووووات  ومسووووووؤوليات المجلووووووس وال سوووووويما مووووووا 

يتعلووووووووووق بالمتطلبووووووووووات القانونيووووووووووة والتنظيميووووووووووة لتوضوووووووووويح المهمووووووووووات والصووووووووووالحيات 

األمووووووووووور األخوووووووووورى الخاصووووووووووة بالعضوووووووووووية ومنهووووووووووا موووووووووودة العضوووووووووووية ومواعيوووووووووود و

االجتماعووووووات فضووووووال عوووووون تزويوووووود العضووووووو الجديوووووود بنصوووووووص القوووووووانين ذات العالقووووووة 

بعمووووووول المصوووووووارف والتعليموووووووات الصوووووووادرة عووووووون هوووووووذا البنوووووووك والتوووووووي تخووووووو  عمووووووول 

 المجلس.

 استالم تقارير اللجان المرتبطة بالمجلس وعرضها على المجلس. -07

 ال لجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.ضمان االمتث -02

عووووورض الموضووووووعات وذلوووووك بعووووود اعوووووداد خالصوووووة مووووووجزة بكووووول موضووووووع منهوووووا  -09

ي اإلدارة التنفيذيوووووووة  واللجوووووووان المختلفوووووووة فيهوووووووا وربووووووو  الوثوووووووائق واالوليوووووووات أوبيوووووووان ر

 بكل موضوع وتقديمها لرئيس المجلس للموافقة على عرضها.
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والمسووووووواعدة فوووووووي تنظووووووويم اجتماعوووووووات الهيئوووووووة العاموووووووة  التواصووووووول موووووووع المسووووووواهمين -81

 وعلى وجه الخصوص :

 يجووووووووب ادارتهووووووووا موووووووون قبوووووووول وحوووووووودة  االحتفوووووووواظ بالبيانووووووووات الخاصووووووووة بالمسوووووووواهمين(

  .خاصة عند ادراج أسهمها في سوق األوراق المالية(المساهمين 

 االحتفاظ بسجالت اجتماعات الهيئة العامة. 

  البنك المركزيإرسال الدعوات إلى المساهمين وإلى. 

  تووووووووأمين حضووووووووور أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة وأعضوووووووواء اإلدارة التنفيذيووووووووة والموووووووودقق

 .الخارجي أو رئيس مكتب مراقبة الحسابات في اجتماعات الهيئة العامة

 :اختيار وتعيين المدير المفوض ومعاونهثامنا: 

علووووووى المجلووووووس تعيووووووين احوووووود اعضووووووائه مووووووديرا مفوضووووووا شوووووورط ان يمتلووووووك الخبوووووورة الماليووووووة  -0

المصووووووورفية والموووووووؤهالت العمليوووووووة واسوووووووتقالليته فوووووووي اتخووووووواذ القووووووورار السوووووووليم فوووووووي االدارة 

 التنفيذية وعضويته في المجلس والفصل بينهما.

يكوووووووووون مسوووووووووؤوال عووووووووون تطبيوووووووووق قووووووووورارات مجلوووووووووس اإلدارة وإدارة العمليوووووووووات اليوميوووووووووة  -8

 للمصرف وتسيير نشاطه وفق الصالحيات الممنوحة له من المجلس.

 

 : ال روط والمواصفات .أ

 .ة( سن31االيقل عمره عن ) -0

أن تكوووووووون لديوووووووه أهليوووووووة قانونيوووووووة وأن يكوووووووون شخصوووووووا الئقوووووووا وصوووووووالحا   مووووووون الناحيوووووووة  -8

 الصحية وذو قابلية ذهنية وجسمانية على التطوير والمتابعة الميدانية.

أن يكووووووون مقوووووويم فووووووي العووووووراق ولووووووه محوووووول إقامووووووة دائووووووم ومعووووووروف ومتفوووووورغ للعموووووول  -3

صوووووورف وأال يكووووووون موظووووووف فووووووي مصوووووورف أو المصوووووورفي فووووووي مقوووووور اإلدارة العامووووووة للم

 شركة أو مؤسسة مالية أخرى.

أن يكووووووووون حاصووووووووال علووووووووى الشووووووووهادة الجامعيووووووووة األولووووووووي فووووووووي االختصاصووووووووات ذات  -4

العالقووووووووة بعملووووووووه )االقتصوووووووواد، القووووووووانون، اإلدارة العامووووووووة، اإلدارة الماليووووووووة، المحاسووووووووبة، 

عموووووووول العلوووووووووم الماليووووووووة والمصوووووووورفية، أو االختصاصووووووووات األخوووووووورى ذات العالقووووووووة  بال

 .المصرفي (
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أن تكوووووووون لديوووووووه الكفووووووواءة والخبووووووورة المصووووووورفية التوووووووي تطلبهوووووووا العمليوووووووات المصووووووورفية  -0

 ( سنوات.01التقل عن )ولديه خبرة وممارسة مصرفية 

أال يكوووووون محكوموووووا بجنايوووووة أو جنحوووووة مخلوووووة بالشووووورف ولوووووم يصووووودر قووووورار بحقوووووه مووووون  -2

 سلطة مختصة يمنع من ممارسته أي وظيفة قيادية في مصرف أو شركة.

أال يعووووين فووووي منصووووبه قبوووول حصوووووله علووووى بووووراءة ذمووووة موووون المصوووورف السووووابق إن كووووان  -7

 شغل هذا المنصب أو أي  وظيفة أخرى فيه.

ب واليكوووووون مووووودير اااليكوووووون قووووود اقالوووووه البنوووووك المركوووووزي العراقوووووي مووووون منصوووووبه ألسوووووب -2

سووووووابقا  لمصوووووورف الغووووووي ترخيصووووووه او تقوووووورر تصووووووفيته او اعلوووووون افالسووووووه اثنوووووواء اشووووووغال 

نوووووووك المركوووووووزي وبعووووووود اقتناعوووووووه بمؤهالتوووووووه وخبرتوووووووه وسووووووولوكه لب، ويحوووووووق لالمنصوووووووب 

اسووووتثناء المرشووووح مووووون هووووذا الشوووورط بعووووود انقطوووواع عشوووورة سووووونوات عقووووب وقوووووع الحووووود  

 ة.ذات الصل

يجووووووووز أن يكوووووووون المووووووودير المفووووووووض غيووووووور عراقوووووووي الجنسوووووووية شوووووووريطة تووووووووفر ذات  -9

 .الشروط المطلوب توفرها في  نظيره العراقي

 اقي على تعيينه في المنصب.تستحصل موافقة البنك المركزي العر -01

عوووووودم جووووووواز الجمووووووع بووووووين منصووووووبي رئوووووويس المجلووووووس والموووووودير العووووووام او الموووووودير  -00

  .المفوض

 الواجبات: .:

 شراف على تشكيالت المصرف ومراقبة أعمالها.اإل -0

تنفيووووووذ قوووووورارات المجلووووووس وأيووووووة أعمووووووال أو واجبووووووات أخوووووورى يكلووووووف بهووووووا موووووون قبوووووول  -8

 كافة أعمال المصرف. المجلس، ويكون المسؤول المباشر أمام المجلس عن

تصوووووودر باسووووووومه القووووووورارات واألوامووووووور والتعليموووووووات والمراسووووووالت فوووووووي كووووووول موووووووا لوووووووه  -3

 عالقة بأمور المصرف.

التفوووورغ التووووام ألعمووووال المصوووورف وال يجوووووز لووووه القيووووام بووووأي عموووول  خوووور حتووووى إذا كووووان  -4

 .خارج أوقات الدوام الرسمي

 التوقيع على كافة الكتب والمراسالت الخاصة بالمصرف. -0

علوووووووى كافوووووووة العقوووووووود  الخاصوووووووة بالمصووووووورف موووووووع الجهوووووووات األخووووووورى ذات  التوقيوووووووع -2

العالقووووووووة ممووووووووثال عوووووووون المصوووووووورف لتنفيووووووووذ أعمووووووووال أو تجهيووووووووز معوووووووودات يحتاجهووووووووا 
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المصوووووورف أو أي عمليووووووة بيووووووع أو شووووووراء وغيرهووووووا وبعوووووود موافقووووووة مجلووووووس اإلدارة ولووووووه 

فوووووي سوووووبيل تنفيوووووذ ذلوووووك التوقيوووووع علوووووى البيانوووووات والمحاضووووور والسوووووجالت أموووووام دوائووووور 

التسووووووجيل العقوووووواري ودوائوووووور الموووووورور وضووووووباطها وأمووووووام دوائوووووور الضووووووريبة وموووووووظفي 

ومخمنيهوووووا وموظفيهوووووا وأيوووووة دائووووورة أو مؤسسوووووة أخووووورى بكافوووووة فروعهوووووا وأقسوووووامها فوووووي 

جميوووووع أنحووووواء العوووووراق وبمووووووا ال يتعوووووارض موووووع القوووووووانين وتعليموووووات البنوووووك المركووووووزي 

 والجهات  ذات العالقة.

 

لمرشوووووووحين مووووووون قبووووووول لجنوووووووة تعيوووووووين العووووووواملين فوووووووي المصووووووورف االموافقوووووووة علوووووووى  -7

)باسووووووتثناء موووووون هوووووووم بدرجووووووة موووووودير فمووووووا فوووووووق( وتحديووووووود  الترشوووووويحات والمكافووووووحت 

رواتوووووبهم ومكافوووووحتهم وفوووووق نظوووووام الرواتوووووب ونقلهوووووم مووووون مكوووووان إلوووووى  خووووور ومووووون عمووووول 

الوووووى  خووووور فوووووي نطووووواق وظوووووائفهم وتخويلوووووه صوووووالحية التعيوووووين فوووووي الوظوووووائف األوليوووووة 

 .كالعدادين والحراس والفنيين وسائقي السيارات وبعد موافقة مجلس اإلدارة

 ت االعتيادية لموظفين المصرف كافة.منح اإلجازا -2

قبوووووول اسوووووتقالة المووووووظفين مووووون هوووووم دون درجوووووة مووووودير وإنهووووواء خووووودماتهم وفوووووق قوووووانون  -9

العموووووول والتعليمووووووات النافووووووذة  واستحصووووووال موافقووووووة المجلووووووس لموووووون هووووووم بدرجووووووة موووووودير 

 .وما فوق

أنهوووووواء خوووووودمات الموووووووظفين بسووووووبب التقصووووووير بالعموووووول او عوووووودم الكفوووووواءة او الفووووووائض  -01

 عن الحاجة. 

 )موووووون هووووووم دون درجووووووة موووووودير( حجووووووب الزيووووووادة السوووووونوية عوووووون الموووووووظفيننح او موووووو -00

 عندما يكون هنالك سبب يستوجب ذلك وإحاطة مجلس اإلدارة بالعلم.

الدائموووووووة )اللجنوووووووة االئتمانيوووووووة، لجنوووووووة االسوووووووتثمار، لجنوووووووة تقنيوووووووة تشوووووووكيل اللجوووووووان  -08

ذات التحقيقيوووووووة والتدقيقيوووووووة وأيوووووووة لجوووووووان أخووووووورى المعلوموووووووات واالتصووووووواالت( واللجوووووووان 

األهميووووووة لتسوووووويير العموووووول فووووووي  المصوووووورف ومتابعووووووة أعمالهووووووا وعوووووورض النتووووووائ  علووووووى 

  المجلس.

موقوووووووع )مدينوووووووة( المقووووووور الموافقوووووووة علوووووووى أيفووووووواد المووووووووظفين إلوووووووى الفوووووووروع خوووووووارج  -03

 .لألغراض المختلفةالرئيسي 
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تنسوووووويب الموووووودراء إلدارة األقسووووووام والفووووووروع وكالووووووة عنوووووود غيوووووواب موووووودراءها بسووووووبب  -04

 المرضية  أو ألي سبب  خر.اإلجازة االعتيادية أو 

الموافقوووووووة علوووووووى اشوووووووتراك المووووووووظفين فوووووووي الووووووودورات المصووووووورفية التوووووووي تقيمهوووووووا  -00

المراكوووووووز والجهوووووووات التدريبيوووووووة  المتخصصوووووووة داخووووووول وخوووووووارج القطووووووور وتسوووووووديد موووووووا 

 يترتب عليها من أجور وبموافقة المجلس بذلك.

مووووووونح صوووووووالحية تخويووووووول التوقيوووووووع مووووووون الووووووودرجتين )أ( و)ب( للمووووووووظفين علوووووووى أن  -02

   ض على مجلس اإلدارة  للموافقة.تعر

قتووووووراح التعووووووديل واإلضووووووافات علووووووى واجبووووووات األقسووووووام والفووووووروع وتشووووووكيل اللجووووووان إ -07

 من أجل تحسين انسيابية العمل ومستوى االداء.

 توجيه كتب الشكر والتقدير أو العقوبات لموظفي المصرف. -02

ل تكليووووووف الموووووووظفين باألعمووووووال اإلضووووووافية بعوووووود أوقووووووات الوووووودوام الرسوووووومي أو خووووووال -09

 أيام العطل الرسمية.

اعتبووووووار انقطوووووواع الموظووووووف بوووووودون إذن مسووووووبق إجووووووازة اعتياديووووووة أو تغيووووووب بوووووودون  -81

 .راتب وحسب مقتضى الحال

تمثيوووووول المصووووووورف أموووووووام دوائووووووور الدولوووووووة المختلفوووووووة والقضووووووواء وتوكيووووووول المحوووووووامين  -80

المختصووووووين وتوقيووووووع المراسووووووالت والكتووووووب بأسووووووم المصوووووورف أو تخويوووووول موووووون ينوووووووب 

 .عنه في هذه الحاالت

 اون المدير المفوض :مع

يعوووووووين بموافقوووووووة مجلوووووووس اإلدارة ويعووووووواون المووووووودير المفووووووووض فوووووووي إدارة وتنفيوووووووذ العمليوووووووات 

اليوميووووووة للمصوووووورف وفووووووق الصووووووالحيات الممنوحووووووة لووووووه ويحوووووول محوووووول الموووووودير المفوووووووض 

 ويمارس كافة صالحياته عند غيابه من المصرف ألي سبب كان.

 ال روط والمواصفات: .أ

 ة.( سن31االيقل عمره عن ) -0

وان يكوووووووون شوووووووخ  الئقوووووووا وصوووووووالحا مووووووون الناحيوووووووة  ةيكوووووووون لديوووووووه اهليوووووووه قانونيووووووو ان -8

 الميدانية. ةالصحية وذو قابلية ذهنية وجسمانية على التطير والمتابع
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أن يكووووووون مقوووووويم فووووووي العووووووراق ولووووووه محوووووول إقامووووووة دائووووووم ومعووووووروف ومتفوووووورغ للعموووووول  -3

المصوووووورفي فووووووي مقوووووور اإلدارة العامووووووة للمصوووووورف وأال يكووووووون موظووووووف فووووووي مصوووووورف أو 

 أو مؤسسة مالية أخرى. شركة

ان يكووووووووون حاصووووووووال علووووووووى الشووووووووهادة الجامعيووووووووة االوليووووووووة فووووووووي االختصاصووووووووات ذات  -4

 االدارة العامووووووووة، االدارة الماليووووووووة، المحاسووووووووبة، القووووووووانون، العالقووووووووة بعملووووووووه )االقتصوووووووواد،

العلووووووووووم الماليوووووووووة والمصووووووووورفية، او االختصاصوووووووووات االخووووووووور ذات العالقوووووووووة بالعمووووووووول 

 .المصرفي (

والخبووووووورة المصووووووورفية التوووووووي تتطلبهوووووووا العمليوووووووات المصووووووورفية  أن تكوووووووون لديوووووووه الكفووووووواءة -0

 ( سنوات.0ولديه خبرة وممارسة مصرفية ال تقل عن )

بالشوووووورف ولووووووم يصوووووودر قوووووورار بحقووووووه موووووون  ةمخلوووووو ةااليكووووووون محكوووووووم بجنايووووووة او جنحوووووو -2

 يفة قيادية من مصرف اوشركة.ظيمنع من ممارسة اي و ةسلطة مختص

ذمووووة موووون المصوووورف السووووابق إن كووووان ال يعووووين فووووي منصووووبه قبوووول حصوووووله علووووى بووووراءة  -7

 شغل هذا المنصب أو أي وظيفة أخرى فيه.

 ن اعلن افالسها.اااليكون موظف اساسيا  في مصرف او شركة سبق و -2

 تستحصل موافقة البنك المركزي العراقي على تعينه في المنصب. -9

 

 الصالحيات : .:

 يقوم بمهام المدير المفوض ويتمتع بكافة صالحياته عند غيابه. -0

 مشرفا على البريد الوارد من األقسام والفروع أو من الخارج. يكون -8

توقيوووووع األوامووووور اإلداريوووووة والتعووووواميم الداخليوووووة بعووووود موافقوووووة المووووودير المفووووووض المسوووووبقة  -3

 عليها.

التوقيووووووع علووووووى المراسووووووالت الخاصووووووة بالمصوووووورف مووووووع الوووووودوائر والجهووووووات ذات العالقووووووة  -4

 المفوض حصرا. فيما عدا المراسالت  الواردة والمعنونة الى المدير

اقتوووووراح التعوووووديل واإلضوووووافات علوووووى واجبوووووات األقسوووووام والفوووووروع وتشوووووكيل اللجوووووان مووووون  -0

 األداء.أجل تحسين انسيابية العمل ومستوى 

 التوصية بتوجيه كتب الشكر والتقدير أو العقوبات لموظفي المصرف. -2
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( ايووووووووام لموووووووووظفي المصوووووووورف دون درجووووووووة 01موووووووونح االجووووووووازات االعتيايووووووووة بحوووووووودود ) -7

 المدير.

التوقيوووووووع علوووووووى كتوووووووب االحالوووووووة الوووووووى المراكوووووووز الصوووووووحية واللجوووووووان الطبيوووووووة لمووووووووظفي  -2

 المصرف دون درجة مدير. 

 المساهمة في اعداد التقارير والدراسات الخاصة بعمل المصرف. -9

رفوووووع طلبوووووات قبوووووول اسوووووتقالة المووووووظفين الوووووى المووووودير المفووووووض موووووع بيوووووان الووووورأي  -01

 .بذلك

ر بالعموووووول او عوووووودم الكفوووووواءة التوصووووووية بأنهوووووواء خوووووودمات الموووووووظفين بسووووووبب التقصووووووي -00

 او الفائض عن الحاجة.

التوصووووووووية بالموافقووووووووة علووووووووى تغييوووووووور العنوووووووواوين الوظيفيووووووووة أو موووووووونح صووووووووالحيات  -08

التوقيووووووع للفئووووووة )أ( و)ب داخلووووووي وخووووووارجي ( لموووووووظفي المصوووووورف وموووووون خووووووالل لجنووووووة 

 التعيينات.

التوصووووووية بتكليووووووف الموووووووظفين باألعمووووووال اإلضووووووافية بعوووووود أوقووووووات الوووووودوام الرسوووووومي  -03

 أيام العطل الرسمية.أو خالل 

اقتووووووراح وترشوووووويح موووووووظفي المصوووووورف للمشوووووواركة بالوووووودورات التطويريووووووة المقامووووووة  -04

 داخل العراق وخارجه.

الموافقووووووة علووووووى اعتبووووووار انقطوووووواع الموظووووووف بوووووودون إذن مسووووووبق إجووووووازة اعتياديووووووة أو  -00

 .تغيب بدون راتب وحسب مقتضى الحال

ألداء اإلشوووووووراف المباشووووووور علوووووووى أعمووووووووال أقسوووووووام وفوووووووروع المصووووووورف ومراقبووووووووة ا -02

 .وإبالغ المدير المفوض بذلك
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 المحور الثالث

 هيئة الرقاشة ال رعية 

 هيئة الرقاشة ال رعية :أوال: ماهية 

تعووووووين الهيئووووووة العامووووووة للمصوووووورف وبموافقووووووة البنووووووك المركووووووزي العراقووووووي هيئووووووة تسوووووومى  -0

)هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية( وتنضووووووي هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية تحوووووت مسووووومى )مجلوووووس 

( وذلووووووك لالسووووووتثمار والتمويوووووول اإلسووووووالميقرطوووووواس هيئووووووة الرقابووووووة الشوووووورعية لمصوووووورف 

شووووووورعية، ألغوووووووراض توثيوووووووق اإلفتووووووواء، ويتووووووورأس المجلوووووووس رئووووووويس هيئوووووووة الرقابوووووووة ال

وتعتموووووود الفتوووووووى الصووووووادرة عوووووون المجلووووووس فووووووي الحوووووواالت المماثلووووووة، وضوووووومن متطلبووووووات 

 .صياغة المعايير المالية االسالمية

( اعضووووواء يكوووووون )ثالثوووووة( مووووونهم علوووووى االقووووول 0تتوووووألف هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية مووووون ) -8

موووووون ذوي الخبوووووورة فووووووي الفقووووووه االسووووووالمي واصوووووووله و )اثنووووووان ( موووووونهم فووووووي االقوووووول موووووون 

 .واالختصاص في االعمال المصرفية والقانونية والماليةذوي الخبرة 

( سووووونوات قابلوووووة للتجديووووود بموافقوووووة الهيئوووووة العاموووووة للمصووووورف 3تكوووووون مووووودة عضوووووويته ) -3

 بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

 تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف. -4

موووووون  ال يجوووووووز حوووووول الهيئووووووة الشوووووورعية أو إعفوووووواء أي عضووووووو فيهووووووا إال بقوووووورار مسووووووبب -0

مجلوووووووووس إدارة المصووووووووورف بأغلبيوووووووووة ثلثوووووووووي األعضووووووووواء وموافقوووووووووة الهيئوووووووووة العاموووووووووة 

 للمصرف.

 

 ثانيا: اختيار أعضاء الهيئة ال رعية

 بعووووود حصوووووولهم علوووووى موافقوووووة الهيئوووووة الشووووورعية مووووون قبووووول أالعضووووواء  رئووووويسيوووووتم اختيوووووار  .0

 .المعني المصرف

تووووراه مناسووووبا  موووون ينتخووووب اعضوووواء الهيئووووة موووون بيوووونهم عضووووو تنفيووووذيا  ولهووووا ان تسووووتعين بموووون  .8

 االشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها.
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ال يقوووووول التأهيوووووول العلمووووووي لوووووورئيس الهيئووووووة الشوووووورعية عوووووون شووووووهادة ماجسووووووتير موووووون جامعووووووة  .3

 معتووووورف بهوووووا فوووووي العلووووووم الشووووورعية تشووووومل فقوووووه المعوووووامالت ويتمتوووووع بخبووووورة ال تقووووول عووووون

 ( سوووووونوات بعوووووود التخوووووورج فووووووي التوووووودريس4( سوووووونوات فووووووي اصوووووودار الفتوووووواوى واالحكووووووام و)3)

 او البحث العلمي في مجال التمويل اإلسالمي. 

يكوووووون أعضووووواء هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية مووووون الحاصووووولين علوووووى شوووووهادة البكوووووالوريوس علوووووى  .4

األقووووول فوووووي حقووووول االختصووووواص، وتخضوووووع هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية الوووووى االختبوووووار مووووون قبووووول 

 .هيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي العراقي

ة الرقابوووووووة الشووووووورعية أحووووووود مسووووووواهمي المصوووووووورف او ال يجووووووووز ان يكوووووووون أعضووووووواء هيئووووووو .0

أعضوووووووووواء مجلووووووووووس إدارة المصوووووووووورف او المسووووووووووؤولين التنفيووووووووووذيين فووووووووووي المصوووووووووورف او 

الموووووووظفين فووووووي الشووووووركات التابعووووووة للمصوووووورف خووووووالل السوووووونتين الماضوووووويتين موووووون توووووواريخ 

التعيوووووووين او اي صووووووولة قرابوووووووة حتوووووووى الدرجوووووووة الثانيوووووووة بكبوووووووار المسوووووووؤولين التنفيوووووووذيين او 

ن او السوووووووابقين )فوووووووي السووووووونة الحاليوووووووة والماضوووووووية( فوووووووي المصووووووورف او المووووووووظفين الحووووووواليي

  الشركات التابعة له.

 مهاة ومسؤوليات الهيئة :: ثالثا

كتابوووووة الووووودليل االرشوووووادي الوووووذي يتضووووومن أسووووولوب تقوووووديم طلوووووب الفتووووووى مووووون قبووووول المؤسسوووووات  -0

اإلداريوووووووة التابعوووووووة  للمصووووووورف الوووووووى هيئوووووووة الرقابوووووووة الشووووووورعية، وتسووووووويير اجتماعاتهوووووووا واليوووووووة 

التأكووووود مووووون االلتوووووزام الفعلوووووي بوووووأي قووووورار صوووووادر مووووون هيئوووووة الرقابوووووة الشووووورعية، والتأكووووود مووووون 

 حفوظ ورقيا  والكترونيا .الموالسجل التوثيقي المكتوب خطيا  

الموافقووووووووة واعتموووووووواد الوثووووووووائق المتعلقووووووووة بالخوووووووودمات الجديوووووووودة ومراجعووووووووة الوثووووووووائق القديمووووووووة  -8

والمصووووووادقة علووووووى العقووووووود  واالتفاقيووووووات وغيرهووووووا موووووون المسووووووتندات القانونيووووووة المسووووووتخدمة فووووووي 

 المعامالت التجارية للمصرف.

مي واالحكووووووام الشوووووورعية للفقووووووه اإلسوووووواللضوووووومان موووووودى مالئمتهووووووا سوووووونوية الخطووووووة مراجعووووووة ال -3

 .بقرارات هيئة الرقابة الشرعية وعدم مخالفتها اومراقبة مدى التزامه

تقووووووديم اقتووووووراح الحلووووووول الشوووووورعية الممكنووووووة لمشوووووواكل المعووووووامالت الماليووووووة لتكووووووون متفقووووووة مووووووع  -4

  .الشريعة اإلسالمية وإيجاد  البدائل المناسبة خالل المدة المناسبة
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مخالفوووووة القواعووووود الماليوووووة للمتطلبوووووات الشووووورعية والتأكووووود مووووون تقوووووديم الووووورأي الشووووورعي فوووووي عووووودم  -0

التووووووزام المصوووووورف  باحتسوووووواب الخسووووووائر واالربوووووواح بشووووووكل حقيقووووووي دون تضووووووليل عوووووون طريووووووق 

 إخفاء بعض العوائد او المصروفات خالل سير األداء وبعد انتهاءه.

االشوووووراف علوووووى طريقوووووة احتسووووواب الزكووووواة وتوزيعهوووووا وايوووووة أمووووووال أخووووورى موجهوووووة لألعموووووال  -2

 يرية.الخ

س المووووووال واعتبووووووار ذلووووووك أي فووووووي شوووووورعية مصووووووادر االموووووووال المدفوعووووووة لزيووووووادة رأابووووووداء الوووووور -7

 شرطا لصحتها.

تقووووووديم االرشوووووواد لموووووووظفي المصوووووورف ونشوووووور الوووووووعي فووووووي مبووووووادئ التربيووووووة اإلسووووووالمية وأدوات  -2

عمليوووووووووات الصووووووووويرفة اإلسوووووووووالمية وفقوووووووووه خووووووووواص ب، واعوووووووووداد مووووووووونه  التمويووووووووول اإلسوووووووووالمي

تووووووووودريب الشووووووووورعي الوووووووووالزم لمووووووووووظفي المصووووووووورف وذلوووووووووك واقتوووووووووراح دورات ال المعوووووووووامالت

 .بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية

 االطالع على تقارير قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي في المصرف وفروعه. -9

النظوووووور فووووووي األمووووووور التووووووي تكلووووووف بهووووووا والمحالووووووة اليهووووووا موووووون مجلووووووس إدارة المصووووووورف  -01

 واعداد التقارير الالزمة بذلك. 

نشووووواطاتها وعووووون مووووودى التوووووزام المصووووورف بأحكوووووام الشوووووريعة اإلسوووووالمية  تقوووووديم تقريووووور عووووون -00

الوووووى مسوووووواهمي المصوووووورف  فووووووي اجتموووووواعهم العووووووام الوووووذي يعقوووووود سوووووونويا وكووووووذلك تقوووووودم تقووووووارير 

دوريوووووووة الوووووووى البنوووووووك المركوووووووزي والمووووووودير المفووووووووض وقسوووووووم الرقابوووووووة والتووووووودقيق الشووووووورعي 

 الداخلي.

 مام المشترك.مقابلة مجلس اإلدارة فصليا لمناقشة المسائل ذات االهت -08

مراجعووووووووة السياسووووووووات واالرشووووووووادات المتعلقووووووووة بأحكووووووووام الشووووووووريعة اإلسووووووووالمية والموافقووووووووة  -03

 عليها للتأكد من كفاية  وفاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف.

حضووووووور اجتماعووووووات الهيئووووووة العامووووووة للمسوووووواهمين وعوووووورض تقريوووووور الهيئووووووة الشوووووورعية موووووون  -04

 الهيئة بهدف اعتماده.رئيسها او من يفوضه  من أعضاء 

ي بموووووودى التووووووزام المصوووووورف بأحكووووووام ومبووووووادئ الشووووووريعة اإلسووووووالمية أتكوووووووين وابووووووداء الوووووور -00

 بحيث تقوم الهيئة بما ياتي :

 مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الشرعي الداخلي السنوي. 
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  اصووووودار تقريووووور نصوووووف سووووونوي وسووووونوي حوووووول االلتوووووزام الشووووورعي بحيوووووث يتضووووومن

الداخليوووووووة واي موووووووواطن ضوووووووعف فوووووووي أنظموووووووة مووووووودى فاعليوووووووة الضوووووووواب  الشووووووورعية 

الضووووووواب  الشوووووورعية والرقابووووووة الشوووووورعية الداخليووووووة ذات األثوووووور الجوووووووهري علووووووى ان 

يووووووتم رفووووووع التقريوووووور نصووووووف سوووووونوي للمجلووووووس والتقريوووووور السوووووونوي للهيئووووووة العامووووووة 

 .للمساهمين ونسخة عن كل منهما للبنك المركزي

  والخوووووووووودمات اعتموووووووووواد جميووووووووووع العقووووووووووود والمعووووووووووامالت واالتفاقيووووووووووات والمنتجووووووووووات

وسياسوووووووات االسوووووووتثمار والسياسوووووووات التوووووووي تووووووونظم العالقوووووووة موووووووا بوووووووين المسووووووواهمين 

وأصوووووحاب حسوووووابات االسوووووتثمار بموووووا فيهوووووا توزيوووووع األربووووواح وتحميووووول الخسوووووائر بعووووود 

المصوووووادقة عليهوووووا وتجنوووووب اإليووووورادات علوووووى حسوووووابات االسوووووتثمار واليوووووة التصووووورف 

 في الدخل غير المطابق للشريعة. 

يس المصووووورف والنظوووووام األساسوووووي والتأكووووود مووووون انسوووووجامها موووووع ي فوووووي عقووووود تأسووووواابوووووداء الووووور -02

 احكام ومبادئ  الشريعة اإلسالمية.

التنسوووووويب لمجلووووووس اإلدارة علووووووى تعيووووووين وتنحيووووووة موووووودير قسووووووم التوووووودقيق الشوووووورعي الووووووداخلي  -07

 على ان يؤخذ القرار النهائي بعد موافقة البنك المركزي.

 اجتماعات هيئة الرقاشة ال رعية :ثالثا: 

ت فووووووي السوووووونة علووووووى االقوووووول لمتابعووووووة ا( اجتماعوووووو2الهيئووووووة الشوووووورعية ) يجووووووب ان تعقوووووود -0

 .االلتزام الشرعي لعمليات المصرف

يجووووووب ان تجتمووووووع الهيئووووووة الشوووووورعية مووووووع المجلووووووس وقسووووووم التوووووودقيق الشوووووورعي والموووووودقق  -8

 الخارجي بشكل فصلي لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.

شخصووووويا وفوووووي حوووووال  علوووووى أعضووووواء الهيئوووووة الشووووورعية حضوووووور اجتماعووووواتهم حضوووووورا -3

تعووووووذر الحضووووووور الشخصووووووي  يمكوووووون لعضووووووو الهيئووووووة الحضووووووور موووووون خووووووالل الفيووووووديو او 

الهووووواتف وذلوووووك بعووووود موافقوووووة رئووووويس الهيئوووووة ويمكووووون اسوووووتخدام هوووووذه الطريقوووووة فوووووي حالوووووة 

 عدم حضور العضو لمرتين كحد اعلى خالل السنة.

 وجووووب علووووى رئوووويس الهيئووووة الشوووورعيةاو اكثوووور موووورات  (3فووووي حووووال بلوووو  عوووودد الغيوووواب ) -4

 راه مناسبا.يتخذ ما ياخطار مجلس االدارة لكي 

0-  
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 امين سر الهيئة :راشعا: 

تحديوووووود مواعيوووووود اجتماعووووووات الهيئووووووة الشوووووورعية وذلووووووك بالتنسوووووويق مووووووع رئوووووويس الهيئووووووة  -0

 األعضاء.وتبلي  

التحقوووووق مووووون قيوووووام اإلدارة التنفيذيوووووة وقبووووول اجتمووووواع الهيئوووووة الشووووورعية بوقوووووت كوووووافي مووووون  -8

أنشووووووووطة المصوووووووورف وعوووووووون الموضوووووووووعات ذات تقووووووووديم المعلومووووووووات التفصوووووووويلية عوووووووون 

 الصلة باالجتماع.

حضوووووووور وتووووووودوين جميوووووووع اجتماعوووووووات الهيئوووووووة الشووووووورعية والموووووووداوالت واالقتراحوووووووات  -3

وايووووووة تحفظووووووات أثيوووووورت موووووون قبوووووول  أي عضووووووو وان يووووووتم حفووووووص وتوثيووووووق جميووووووع هووووووذه 

 المحاضر بشكل مناسب.

ال توووووودوين اسووووووم العضووووووو غيوووووور الحاضوووووور لالجتموووووواع مووووووع بيووووووان مووووووا إذا كووووووان بعووووووذر ام  -4

 ويذكر ذلك في محضر الجلسة.

متابعوووووووة تنفيوووووووذ الفتووووووواوى والقووووووورارات المتخوووووووذة مووووووون الهيئوووووووة الشووووووورعية وتزويووووووود إدارة  -0

التوووووووودقيق الشوووووووورعي الووووووووداخلي  وإدارة االمتثووووووووال الشوووووووورعي لإلحاطووووووووة والعموووووووول بهووووووووا 

 ومتابعة بحث اية موضوعات تم ارجاء طرحها في اجتماع  سابق. 

عنوووووود طلبهووووووا موووووون قبوووووول الموووووودقق الشوووووورعي تقووووووديم محاضوووووور اجتموووووواع الهيئووووووة الشوووووورعية  -2

 .الداخلي ومفتشي البنك  المركزي

االحتفووووواظ بتقوووووارير قسوووووم التووووودقيق الشووووورعي الوووووداخلي ومتابعوووووة تنفيوووووذ توصووووويات الهيئوووووة  -7

 الشرعية بشأنها.
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 المحور الراشع

 اللجان

 أوال: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

علوووووى المجلوووووس تشوووووكيل لجوووووان مووووون بوووووين أعضوووووائه يحووووودد أهووووودافها ويفوضوووووها بصوووووالحيات  -0

موووووون قبلووووووه، مووووووع االلتووووووزام بعوووووودم  اتخوووووواذ قوووووورارات بمفردهووووووا بوووووودون تصووووووويت مجلووووووس إدارة 

كمووووووا ينبغووووووي علووووووى المجلووووووس ان يقوووووووم بالمتابعووووووة المسووووووتمرة ألعمووووووال اللجووووووان ، المصوووووورف 

جوووووووان وفقوووووووا لتناسوووووووب للتأكووووووود مووووووون فاعليوووووووة دورهوووووووا ذلوووووووك موووووووع إمكانيوووووووة دمووووووو  بعوووووووض الل

اختصاصووووووواتها شوووووووريطة ان ال يكوووووووون هنووووووواك تعوووووووارض بوووووووين واجبوووووووات ومسوووووووؤوليات هوووووووذه 

 اللجان.

ضووووومان سوووووهولة حصوووووول اللجوووووان علوووووى المعلوموووووات الكافيوووووة مووووون اإلدارة، كموووووا يمكووووون ألي  -8

لجنوووووة الحصوووووول علوووووى االستشوووووارات والووووودعم الفنوووووي مووووون مصوووووادر خارجيوووووة علوووووى ان يكوووووون 

 ذلك بعلم وموافقة المجلس.

ان يتووووووفر لكووووول لجنوووووة ميثووووواق داخلوووووي يبوووووين مهامهوووووا ونطووووواق عملهوووووا واجراءاتهوووووا بموووووا يجوووووب  -3

 .يشمل كيفية اعداد التقارير الى مجلس اإلدارة

 .مستقال اعضومن مجلس اإلدارة  لجنة منبثقة كل يجب ان يكون رئيس -4

يجوووووب مراعووووواة الشوووووفافية فوووووي تشوووووكيل اللجوووووان موووووع اإلفصووووواح عووووون أسوووووماء أعضوووووائها فوووووي  -0

 التقرير السنوي.

يجووووووب علووووووى المصوووووورف تزويوووووود البنووووووك المركووووووزي بقائمووووووة تشوووووومل جميووووووع اللجووووووان التابعووووووة  -2

 لعمل المجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.

 مين سووووووربووووووأموووووون أعضووووووائها او ينوووووواط يوووووتم اختيووووووار مقوووووورر اللجنووووووة المنبثقووووووة عوووووون المجلوووووس  -7

 .بهذه المهمة المجلس

المصوووووووالح فووووووي تشوووووووكيل يجووووووب مراعوووووواة التخصووووووو  والخبوووووورة والحيووووووواد وعوووووودم تعووووووارض  -2

 اللجان.

علووووووى المجلووووووس متابعووووووة اللجووووووان المنبثقووووووة عنووووووه واسووووووتعراض تقاريرهووووووا ونتائجهووووووا علووووووى  -9

 مجلس إدارة المصرف.
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علووووووى اللجووووووان عقوووووود اجتماعووووووات دوريووووووة وتحديوووووود عووووووددها بحسووووووب طبيعووووووة أعمووووووال  -01

 كل لجنة.

يتووووووولى مقوووووورر اللجنووووووة ضووووووب  محاضوووووور اجتماعووووووات اللجنووووووة وتوووووودوين توصووووووياتها أو  -00

 .بحسب الصالحيات الممنوحة لهاقراراتها 

يعووووووووورض رئووووووووويس اللجنوووووووووة محاضووووووووور اجتماعاتهوووووووووا وتوصوووووووووياتها علوووووووووى مجلوووووووووس  -08

 اإلدارة للموافقة عليها.

غيووووور االعضووووواء اغلبيوووووة االصووووووات موووووع تثبيوووووت تحفظوووووات ة بتتخوووووذ قووووورارات اللجنووووو -03

 الموافقين.

تتعهووووود اللجوووووان بتقوووووديم تقوووووارير دوريوووووة وتقريووووور سووووونوي عووووون نتوووووائ  أعمالهوووووا الوووووى  -04

 رة.مجلس اإلدا

يووووووتم تشووووووكيل اللجووووووان المؤقتووووووة بقوووووورار موووووون المجلووووووس أو رئيسووووووه ويحوووووودد القوووووورار  -00

 تشكيلة اللجنة ونطاق عملها ومسؤولياتها والمدة المطلوبة إلنجاز أعمالها.

لقوووووواء المشوووووواركة فووووووي أعمووووووال اللجووووووان العضوووووواء اللجووووووان للمجلووووووس تحديوووووود مكافووووووحت  -02

 .األنظمة المعمولة بهاوفق 

 مجلس اإلدارة.في عضوية المدة لمساوية مدة العضوية في اللجنة  -07

 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة:

 هاومسووووووووووؤوليات هووووووووووامهامواللجووووووووووان الرئيسووووووووووية  تشووووووووووكيلالبنووووووووووك المركووووووووووزي العراقووووووووووي حوووووووووودد 

والصووووووالحيات الموكلووووووة اليهووووووا ضوووووومن دليوووووول الحوكمووووووة المؤسسووووووية الصووووووادر فووووووي تشوووووورين الثوووووواني 

 لي:لالمتثال مع القوانين والتعليمات المرتبطة كما ي 8102

 لجنة الحوكمة المؤسسية -0

 لجنة التدقيق  -8

 لجنة الترشيح والمكافأت  -3

 لجنة ادارة المخاطر -4
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 لجنة الحوكمة المؤسسية: -8

تتكوووووون لجنوووووة الحوكموووووة مووووون ثوووووال  اعضووووواء غوووووالبيتهم مووووون االعضووووواء المسوووووتقلين والغيووووور  -0

 .االدارة رئيس مجلسيترأسها تنفيذيين وعلى ان 

علووووووووى اعووووووووداد دليوووووووول الحوكمووووووووة الخوووووووواص مراجعووووووووة تطبيووووووووق هووووووووذا الوووووووودليل واالشووووووووراف  -8

 .هاوتحديث ومراقبة تطبيق اوتعدد وتنوع انشطته ابالمصرف وفقا لحجم عملياته

 والممارسات السليمة له.المؤسسات التاكد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة  -3

السوووووونوي بالتعوووووواون مووووووع الجهووووووات ذات تقريوووووور الحوكمووووووة وارفاقهووووووا مووووووع التقريوووووور  تنظوووووويم -4

 العالقة.

ثقافووووووووة الحوكموووووووة المؤسسووووووووية فووووووووي المصوووووووورف وبووووووووين وترسوووووووويخ السوووووووعي الوووووووودائم لنشوووووووور  -0

   .موظفيها

 

 لجنة التدقيق: -2

جنووووة موووون ثووووال  اعضوووواء علووووى االقوووول علووووى ان يكونوووووا موووون االعضوووواء المسووووتقلين لتتكووووون ال -0

موووووون مجلووووووس االدارة او االستشوووووواريين او خبووووووراء فووووووي المجووووووال المووووووالي او التوووووودقيق بموافقووووووة 

عضوووووووا مسووووووتقال موووووون اعضوووووواء مجلووووووس االدارة وال  ان يترأسووووووهاالبنووووووك المركووووووزي ويجووووووب 

 يجوز له عضوية لجنة اخرى من اللجان المنبثقة.

وخبووووورة ماليوووووة مناسوووووبة  ةعلوووووى المجلوووووس التاكووووود مووووون ان كووووول اعضووووواء اللجنوووووة يملكوووووون مقووووودر -8

 تشمل: 

 خبرة في ممارسات واجراءات التدقيق. 

  التقاريرفهم وسائل وطرق التدقيق الداخلي واجراءات اعداد.  

 دراك لمبادئ المحاسبة المطبقة في القوائم الماليةاال.  

 مهام واهمية لجنة التدقيقلدراك الا. 

  القوووووودرة علووووووى قووووووراءة وفهووووووم وتقيوووووويم القوووووووائم الماليووووووة للمصوووووورف والتووووووي موووووون ضوووووومنها

قائمووووووة التغيوووووورات فووووووي  ق النقوووووودي،فقائمووووووة التوووووود قائمووووووة الوووووودخل، الميزانيووووووة العموميووووووة،

 .حقوق المساهمين

 ام اللجنةمه

 ومتابعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره.مدى كفاية التدقيق الداخلي مراجعة  .0
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 والرقابة الداخلية في المصرف.التدقيق والمراجعة على أنظمة الضب   .8

)مثووووووول المعوووووووايير للمعوووووووايير الدوليوووووووة  عمليوووووووات وانشوووووووطة المصووووووورف التأكووووووود مووووووون امتثوووووووال .3

( باإلضووووووافة لتعليمووووووات البنووووووك و مكافحووووووة غسوووووول األموووووووال  IFRS الدوليووووووة لالبووووووالغ المووووووالي

 .التشريعات ذات العالقةوالمركزي 

للمصوووووووورف وتقووووووووديم التوصووووووووية لمجلووووووووس اإلدارة بووووووووإجراء  مراجعووووووووة الهيكوووووووول التنظيمووووووووي .4

 في الهيكل بما يالئم مع خدماتها.تغييرات 

 لموظفي المصرف.السنوية التدريبية مراجعة ومتابعة تنفيذ الخطة  .0

السياسووووووات والتعليمووووووات المتعلقووووووة بووووووالتعيين والترقيووووووة واالسووووووتقالة وانهوووووواء الخدمووووووة مراجعووووووة  .2

 .لجميع موظفي المصرف

 اعداد تقرير ربع سنوي عن اعمال اللجنة وتقديمه لمجلس اإلدارة. .7

التوووووووودقيق والموافقووووووووة علووووووووى اإلجووووووووراءات المحاسووووووووبية وعلووووووووى خطووووووووة التوووووووودقيق السوووووووونوية  .2

 المحاسبية.ضواب  الو

 

 والمكافأت:لجنة الترشي   -3

ترأسها يواعضاء على االقل على ان يكونوا من االعضاء المستقلين او الغير تنفيذيين ثالثة تتكون اللجنة من 

 .عضوا مستقال

 

 

 مهاة اللجنة:

رف في المص تحديد األشخاص المؤهلين النضمامهم لعضوية مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية العليا .0

 ما عدا تحديد الشخ  المؤهل للعمل كمدير للتدقيق الداخلي والذي يكون من مسؤوليات لجنة التدقيق.

لمجلس  ورفعها تتصف بالموضوعية والشفافيةو بما يتالئم مع نظامها الداخلياعداد سياسة المكافحت  .8

 اإلدارة للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.
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 لجنة المخاطر -4

  تشوووووكل اللجنوووووة مووووون ثوووووال  اعضووووواء علوووووى االقووووول مووووون االعضووووواء الغيووووور تنفيوووووذيين علوووووى ان

يكوووووون رئووووويس اللجنوووووة عضوووووو مسوووووتقل ويجوووووب ان يمتلوووووك اعضووووواء اللجنوووووة الخبووووورة فوووووي ادارة 

 .بها ةالمرتبط االمخاطر والممارسات والقضاي

  تجتموووووع اللجنوووووة أربعوووووة مووووورات فوووووي السووووونة علوووووى األقووووول، ومووووون الممكووووون دعووووووة عضوووووو مووووون

 توضيح بعض المسائل والتقارير.التنفيذية لحضور اجتماعاتها بهدف اإلدارة 

 مهاة اللجنة:

قبوووووول اعتمادهووووووا موووووون  الالزمووووووة وتقووووووديم التوصوووووويات المخوووووواطر ةمراجعووووووة اسووووووتراتيجية ادار .0

 .واالشراف على تطبيقها من اإلدارة التنفيذية قبل مجلس إدارة المصرف

مراجعوووووووة السياسوووووووة االئتمانيوووووووة وتقوووووووديم التوصووووووويات لمجلوووووووس اإلدارة لغووووووورص المصوووووووادقة  .8

 وضمان تطبيق السياسة االئتمانية المقترحة من قبلهم.عليها 

مراقبوووووووة المخووووووواطر االئتمانيووووووووة التوووووووي يتحملهووووووووا المصووووووورف وتقووووووووديم توصوووووووياتها لمجلووووووووس  .3

 اإلدارة.

وانضووووووووباط السوووووووووق الووووووووواردة فووووووووي  مراقبووووووووة المخوووووووواطر التشووووووووغيلية ومخوووووووواطر السوووووووووق .4

 المقررات التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

صووووووووالحية الموووووووودير المفوووووووووض او الموووووووودير تحديوووووووود السووووووووقوف االئتمانيووووووووة التووووووووي تتجوووووووواوز  .0

 اإلقليمي.

مقوووووررات لجنوووووة بوووووازل مراقبوووووة قووووودرة المصووووورف علوووووى تفوووووادي مخووووواطر السووووويولة بموجوووووب  .2

 ( ، شامال ذلك معايير السيولة.3)

التوووووي تفووووووق المخووووواطر المقبولوووووة  عووووون األنشوووووطة التوووووي تسوووووبب المخووووواطرية بوووووالتخلي التوصووووو .7

 لدى المصرف.

 المتعلقة بإدارة المخاطر.األنظمة والسياسات بالتأكد من التزام المصرف    .2

موووووون قبوووووول موووووودير قسووووووم المخوووووواطر والتووووووي المقدمووووووة  الدوريووووووة متابعووووووة ومناقشووووووة التقووووووارير .9

 اطر.ومتابعة خط  تجنب المخ ،تتضمن الوضع الحالي للمخاطر في المصرف

االشووووووراف علووووووى اسووووووتراتيجيات رأس المووووووال وإدارة السوووووويولة والتأكوووووود موووووون موووووودى توافقهووووووا  .01

 المخاطر المقبولة لدى المصرف.  إطارمع 
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االسووووووتثمار، ولجنووووووة تزويوووووود اللجنووووووة بالتقووووووارير الدوريووووووة لأللجووووووان )لجنووووووة االئتمووووووان، لجنووووووة  .00

 .اإلدارة التنفيذيةمن تقنية المعلومات واالتصاالت( المنبثقة 

مراجعووووووووة السياسووووووووة االسووووووووتثمارية وتقووووووووديم التوصوووووووويات بشووووووووأنها لمجلووووووووس اإلدارة لغوووووووورض  .08

 المصادقة والمتابعة على تطبيق السياسة المقترحة.

تقيووووووووويم أداء المحفظوووووووووة االسوووووووووتثمارية مووووووووون حيوووووووووث العائووووووووود والمخووووووووواطرة فيموووووووووا يتعلوووووووووق  .03

 .باستثمارات المصرف الداخلية والخارجية

 المنبثقة عن االدارة التنفيذية:اللجان ثانيا: 

  العليوووووا لجوووووان لمسووووواعدتها فوووووي القيوووووام بمهامهوووووا ورفوووووع التقوووووارير الوووووى التنفيذيوووووة تشوووووكل اإلدارة

 .لجان مجلس اإلدارة المختصة بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابة واالشراف

  لجوووووان اإلدارة التنفيذيوووووة مووووون ثوووووال  أعضووووواء علوووووى األقووووول ويمكووووون حضوووووور أعضووووواء يتكوووووون

 .دارة بصفة مراقب لمساعدتهممجلس اإل

  المصووووورف بتشوووووكيل اللجوووووان التاليوووووة لالمتثوووووال موووووع القووووووانين والتعليموووووات المرتبطوووووة كموووووا قوووووام

 يلي:

 اللجنة االئتمانية  .0

 لجنة االستثمار .8

 لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت  .3

 

 اللجنة االئتمانية  .１

  الحاجة.تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على األقل او كلما اقتضت 

 مهاة اللجنة:

االشوووووووراف ومتابعوووووووة تطبيوووووووق التعليموووووووات الصوووووووادرة عووووووون البنوووووووك المركوووووووزي العراقوووووووي فيموووووووا  .１

 للزبائن وتكوين المخصصات.يخ  أسس تقييم الجدارة االئتمانية 

 القوووووانوني لمتابعوووووة القوووووروض المتعثووووورةالقسوووووم القوووووروض والتعووووواون موووووع سوووووداد حركوووووة متابعوووووة  .２

 .والمشطوبة

 .منح القروض اجراءات تبسي  .３
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 لجنة االستثمار:. 2

 .تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على األقل او كلما اقتضت الحاجة 

 تجزئة محفظة االستثمار الى أدوات حقوق ملكية وأدوات الدين. .0

ومتابعوووووة تنفيوووووذها اقتوووووراح عمليوووووات البيوووووع والشوووووراء او االحتفووووواظ بمكونوووووات محفظوووووة االسوووووتثمار  .8

 مجلس اإلدارة.عند مصادقتها من قبل 

مراجعوووووووة المؤشووووووورات الدوريوووووووة المسوووووووتخدمة مووووووون قبووووووول قسوووووووم االسوووووووتثمار وتقوووووووديم المقترحوووووووات  .3

 ضرورة تضمين قسم االستثمار ضمن الهيكل التنظيمي(الالزمة بخصوصها. )

 

 لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت:. 3

 .تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على األقل او كلما اقتضت الحاجة 

 اللجنة: مهاة

استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت، والتحقق من أمنية المعلومات مراجعة وتطوير  .0

 واالتصاالت.

التحقق من كفاية البنية التحتية وأنظمة المعلومات واالتصاالت والشبكات االلكترونية المستخدمة في  .8

 المصرف.

 متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية. .3

 الموقع االلكتروني للمصرف.وتحديث الشبكة الداخلية التأكد من جودة  .4

 التحقق من كفاية اإلجراءات المتخذة لالحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات. .0
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 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

 لجنة لجنة التدقيق)

لجنة الترشيح  لجنة ادارة المخاطر مراجعة الحسابات (

 لجنة الحوكمة والمكافات

نبثقة عن االدارة ماللجان ال

 التنفيذية

 لجنة االستثمار للجنة االئتمانيةا
لجنة تقنية المعلومات 

 واالتصاالت
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 االدارة التنفيذية العليا

 

 مالئمة االدارة التنفيذية أوال: 

 .تحقيق اهداف المصرفالسعي ل -0

التوووووودخل فووووووي عموووووول االدارة التنفيذيووووووة والتووووووي تعتبوووووور اهووووووم نقطووووووة  االدارة ال يحووووووق لمجلووووووس -8

 لمبادئ الحوكمة.

تتكوووووووووون اإلدارة التنفيذيوووووووووة العليوووووووووا فوووووووووي المصووووووووورف مووووووووون المسوووووووووؤولين أو المسوووووووووميات أو  -3

 .المناصب الوظيفية التي تم تحديدها في بند التعريفات

والنزاهووووووة  يجووووووب أن يتمتووووووع أعضوووووواء اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا بووووووأكبر قوووووودر موووووون المصووووووداقية -4

والكفايووووووووة والخبوووووووورات  الالزمووووووووة والقوووووووودرة علووووووووى االلتووووووووزام وتكووووووووريس الوقووووووووت لعموووووووول 

المصووووورف وتقوووووع علووووووى عووووواتق المجلووووووس ولجنوووووة الترشووووويحات والمكافووووووحت مسوووووؤولية التأكوووووود 

 من ذلك.

ضوووووورورة الحصوووووووول علوووووووى موافقووووووة ومصوووووووادقة المجلوووووووس عنوووووود تعيوووووووين أي مووووووون أعضووووووواء  -0

 اإلدارة التنفيذية في المصرف.

 

 تعيين اإلدارة التنفيذيةثانيا: شروط 

أن يكووووووون حاصووووووال علووووووى الدرجووووووة الجامعيووووووة األولووووووي كحوووووود أدنووووووى فووووووي العلوووووووم الماليووووووة أو  -0

المصووووووووووورفية أو إدارة األعموووووووووووال أو المحاسوووووووووووبة أو االقتصووووووووووواد أو القوووووووووووانون أو أي مووووووووووون 

 التخصصات المشابهة لهذه التخصصات التي لها عالقة بأعمال المصرف.

يكووووووون عضوووووووا فووووووي مجلووووووس ادارة اي مصوووووورف اخوووووور  ال ان ةعلووووووى عضووووووو االدارة التنفيذيوووووو -8

 لها تابعا  مالم يكن المصرف االخر

أن تكووووووون لديووووووة خبوووووورة ال تقوووووول عوووووون خمووووووس سوووووونوات فووووووي مجووووووال أعمووووووال المصووووووارف أو  -3

األعمووووووال ذات الصوووووولة، باسووووووتثناء منصووووووب الموووووودير المفوووووووض الووووووذي يجووووووب أال تقوووووول خبرتووووووه 
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 القطوووووواع المووووووالي عوووووونفووووووي مجووووووال أعمووووووال المصووووووارف أو األعمووووووال ذات الصوووووولة بأنشووووووطة 

  .( سنوات01)

يجوووووب الحصوووووول علوووووى عووووودم ممانعوووووة مووووون البنوووووك المركوووووزي العراقوووووي قبووووول تعيوووووين أي مووووون  -4

أعضوووووواء اإلدارة التنفيذيووووووة، وبالتووووووالي فعلووووووى المصوووووورف أن يحصوووووول موووووون المرشووووووح للتعيووووووين  

علووووووى سوووووويرته الذاتيووووووة مرفقووووووا بهووووووا موووووون الوثووووووائق والشووووووهادات العلميووووووة وشووووووهادات الخبوووووورة 

سوووووويرة والسوووووولوك وغيرهووووووا موووووون الوثووووووائق المعووووووززة الالزمووووووة والطلووووووب وشووووووهادات حسوووووون ال

موووووون المرشووووووح توقيووووووع اإلقوووووورارات الالزمووووووة بموجووووووب قوووووووانين البنووووووك المركووووووزي وتزويوووووودها 

  اليه.

يحووووووووق للبنووووووووك المركووووووووزي اسووووووووتدعاء أي عضووووووووو موووووووون أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة و/أو أي  -0

لووووووة شووووووخ  مرشووووووح لشووووووغل منصووووووب فووووووي اإلدارة التنفيذيووووووة فووووووي أي مصوووووورف إلجووووووراء مقاب

 شخصية معه قبل التعيين.

ال يجوووووووز لووووووإلداري الووووووذي اقالووووووه البنووووووك المركووووووزي موووووون منصووووووبه أن يصووووووبح عضوووووووا فووووووي  -2

مجلووووووووس اي مصووووووووورف او مووووووووودير مفووووووووووض ألي مصووووووووورف أو ألي فووووووووورع مصووووووووورف أو أن 

  .يعمل مفوضا أو ضمن اإلدارة التنفيذية في أي مصرف   خر

أو اسوووووتقالة أي عضوووووو يجوووووب إعوووووالم البنوووووك المركوووووزي مووووون خوووووالل المووووودير المفووووووض بإقالوووووة  -7

فوووووي اإلدارة التنفيذيوووووة، وذلوووووك فوووووي غضوووووون ثالثوووووة أيوووووام باإلضوووووافة الوووووى أسوووووباب اإلقالوووووة أو 

 االستقالة.

ال يجووووووز للشوووووخ  الوووووذي كوووووان عضووووووا  موووووع تعليموووووات البنوووووك المركوووووزي العراقوووووي تماشووووويا  -2

الغوووووي ترخيصوووووه، أو تقوووووررت تصوووووفيته أثنووووواء مووووودة اشوووووغاله فوووووي اإلدارة التنفيذيوووووة لمصووووورف 

  .يعمل ضمن اإلدارة التنفيذية في أي مصرف  خر لمنصبه أن

 

 مهاة ومسؤوليات االدارة التنفيذية:: ثالثا

  تموووووووارس اإلدارة التنفيذيوووووووة صوووووووالحياتها وتوووووووؤدي مسوووووووؤولياتها وفقوووووووا  للتفوووووووويض والقووووووورارات

 الصادرة عن مجلس االدارة.

  تكووووووووون اإلدارة التنفيذيووووووووة مسووووووووؤولة أمووووووووام المجلووووووووس عوووووووون تحقيووووووووق أهووووووووداف المصوووووووورف

 وعملياته.
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  علوووووووووى اإلدارة التنفيذيوووووووووة إعوووووووووداد الخطووووووووو  االسوووووووووتراتيجية والتشوووووووووغيلية وتنفيوووووووووذها بعووووووووود

 اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

  تنفيووووووذ القووووووووانين واألنظمووووووة والتعليموووووووات ذات العالقوووووووة والسياسووووووات والتوجيهوووووووات الصوووووووادرة

 عن مجلس اإلدارة بذمة وأمانة ومسؤولية.

 رات المهمووووووة المتعلقووووووة بالعمليووووووات المصوووووورفية بمووووووا تقووووووديم التوصوووووويات بشووووووأن اتخوووووواذ القوووووورا

واالسووووووووتثمارات وتقووووووووديم الخوووووووودمات المحليووووووووة وتمويوووووووول المشوووووووواريع فيهووووووووا إدارة الودائووووووووع 

 والدولية من حيث المتطلبات وأسلوب التنفيذ واالرتقاء المستمر بها.

 .مراجعة خط  التوسع في الفروع والمكاتب الجديدة 

 الخاصة بجميع تفاصيل العمل. إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات 

  إعوووووووووداد هيكووووووووول تنظيموووووووووي للمصووووووووورف يتضووووووووومن تحديووووووووود الواجبوووووووووات وتوزيعهوووووووووا علوووووووووى

 التشكيالت التنظيمية وتحديد خطوط االتصال الرأسية واألفقية.

  السنوية الالزمة للمصرف.الميزانيات التقديرية إعداد 

 .وضع نظم مناسبة إلدارة المخاطر بجميع أنواعها 

  الرقابيوووووووة الداخليوووووووة والخارجيوووووووة بالتقوووووووارير والمعلوموووووووات التوووووووي تطلبهوووووووا تزويووووووود الجهوووووووات

 وتسهيل إنجاز مهماتها  الرقابية والتفتيشية.

 .التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف 

 .رفع تقارير الى مجلس اإلدارة عن سير أعمال المصرف 

 ليمة لجميوووووووع النشووووووواطات والقووووووورارات االحتفووووووواظ بسوووووووجالت ونظوووووووم معلوموووووووات وافيوووووووة وسووووووو

 وتدعيمها بالوثائق الالزمة.

 .مناقشة ومتابعة سير العمل في المصرف واقتراح الحلول المناسبة 

 .التنسيق بين اإلدارات المختلفة لتأمين التوافق واالنسجام والتكامل 

 .مراجعة نتائ  التفتيش والتدقيق 

  وإجراء التعديالت عليها.مناقشة أدلة السياسات واإلجراءات ونظم العمل 

  مراقبوووووووة المركوووووووز الموووووووالي للمصووووووورف وتحقيقوووووووه لألربووووووواح المناسوووووووبة، وذلوووووووك فوووووووي إطوووووووار

 المبادلة السليمة بين المخاطرة والعائد.

 .تحديد االحتياجات من الموارد البشرية ومتابعة تدريبها لتطوير أداءها 
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  قوووووووائم  االطووووووالع علووووووى الموقووووووع الرسوووووومي لمكتووووووب مكافحووووووة غسوووووول األموووووووال فيمووووووا يخوووووو

تجميووووود أمووووووال االرهوووووابين  يوميوووووا واعوووووالم المكتوووووب ودائووووورة مراقبوووووة الصووووويرفة فوووووي البنوووووك 

المركووووزي فووووورا فووووي حووووال وجووووود اشووووتباه ووجووووود شووووخ  قوووود تووووم ادراج اسوووومه فووووي قوووووائم 

 تجميد أموال االرهابين.

 ين أي موووووووون أعضوووووووواء اإلدارة يووووووووضوووووووورورة الحصووووووووول علووووووووى موافقووووووووة المجلووووووووس عنوووووووود تع

 التنفيذية في المصرف.

 :لإلدارة التنفيذيةالمكافأت المالية : شعارا

علوووووووووى االحتفووووووووواظ بووووووووواإلداريين ذوي الكفووووووووواءات والمهوووووووووارات وضوووووووووع سياسوووووووووة تشوووووووووجع  -0

  .والخبرات الالزمة واستقطابهم وتحفيزهم واالرتقاء بأدائهم

أن تكوووووووون مصوووووووممة لضووووووومان عووووووودم اسوووووووتخدامها بشوووووووكل يوووووووؤثر علوووووووى موووووووالءة وسووووووومعة  -8

 المصرف.

 المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.أن تأخذ بعين االعتبار  -3
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 المحور السادس

 تعارض المصال  

علووووووى المجلووووووس التأكوووووود موووووون بووووووذل العنايووووووة الواجبووووووة لترتيووووووب الشووووووؤون المتعلقووووووة بأعمووووووال  -0

المصوووووووورف والشووووووووؤون المتعلقووووووووة  باألعمووووووووال الشخصووووووووية بطريقووووووووة تووووووووؤدي الووووووووى تجنووووووووب 

 تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح المصرف.

علووووووووى المجلووووووووس اعتموووووووواد سياسووووووووات وإجووووووووراءات لمعالجووووووووة أي حوووووووواالت موووووووون تعووووووووارض  -8

المصووووووووالح، الووووووووذي قوووووووود تنشووووووووأ إذا كووووووووان أو أراد المصوووووووورف أن يصووووووووبح موووووووون مجموعووووووووة 

د ينشووووووأ جووووووزءا عوووووون ارتبوووووواط قوووووومصوووووورفية واإلفصوووووواح عوووووون أي تعووووووارض فووووووي المصووووووالح 

 المصرف بهذه المجموعة.

ب المصووووووالح بحيووووووث علووووووى المجلووووووس اعتموووووواد سياسووووووات وإجووووووراءات للتعاموووووول مووووووع أصووووووحا -3

تشوووووووومل علووووووووى تعريووووووووف االطووووووووراف  خووووووووذا بعووووووووين االعتبووووووووار التشووووووووريعات والسياسووووووووات 

 مراقبتها بحيث ال يسمح بتجاوزها.ة واإلجراءات و لي

علووووووى اإلدارات الرقابيووووووة فووووووي المصوووووورف التأكوووووود موووووون أن عمليووووووات أصووووووحاب المصووووووالح قوووووود  -4

عووووووة جميووووووع تمووووووت وفقووووووا للسياسووووووات واإلجووووووراءات المعتموووووودة، وعلووووووى لجنووووووة التوووووودقيق مراج

 تعامالت أصحاب المصالح ومراقبتها وإطالع المجلس عليها.

علووووووووى المجلووووووووس إعووووووووداد ضووووووووواب  لنقوووووووول المعلومووووووووات بووووووووين اإلدارات المختلفووووووووة لمنووووووووع  -0

 استغاللها للمنفعة الشخصية.

علوووووووى المجلوووووووس اعتمووووووواد سياسوووووووات وميثووووووواق قواعووووووود الخدموووووووة وتعميمهوووووووا علوووووووى جميوووووووع  -2

 اإلداريين بحيث تتضمن كحد ادنى مايلي :

 صووووووورف لمصووووووولحتهم مم اسوووووووتغالل أي مووووووون اإلداريوووووووين لمعلوموووووووات داخليوووووووة فوووووووي العووووووود

 الشخصية.

 قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع أصحاب المصالح. 

 .معالجة الحاالت التي قد تنشأ عنها حاالت تعارض المصالح 
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علوووووووى المجلوووووووس التأكووووووود مووووووون أن اإلدارة التنفيذيوووووووة تتمتوووووووع بنزاهوووووووة عاليوووووووة فوووووووي ممارسوووووووة  -7

لتجنووووووب وتتخووووووذ االجووووووراءات الالزمووووووة  أعمالهووووووا وتنفووووووذ السياسووووووات واإلجووووووراءات المعتموووووودة 

 تعارض المصالح.

يجوووووووب ان يحصووووووول أعضووووووواء المجلوووووووس علوووووووى المعلوموووووووات الهاموووووووة فوووووووي الوقوووووووت المناسوووووووب  -2

الوفوووووواء بواجبوووووواتهم وأداء مهووووووامهم علووووووى أكموووووول وبصووووووورة واضووووووحة ودقيقووووووة  ليتمكنوووووووا موووووون 

 وجه.

علووووووى المصوووووورف تزويوووووود البنووووووك المركووووووزي بعوووووودد األسووووووهم المرهونووووووة موووووون قبوووووول مسوووووواهمي  -9

 و اكثر من رأس مال المصرف.ا (%0المصرف، الذين يمتلكون )

علووووووى المجلووووووس توووووووفير  ليووووووة محووووووددة لضوووووومان التواصوووووول مووووووع أصووووووحاب المصووووووالح  -01

ر معلوموووووووات ذات داللوووووووة حوووووووول أنشوووووووطة وذلوووووووك مووووووون خوووووووالل اإلفصووووووواح الفعوووووووال وتووووووووفي

 المصرف ألصحاب المصالح من خالل ما يلي:

 .اجتماعات الهيئة العامة 

 .التقرير السنوي وتقرير الحوكمة 

 باإلضوووووافة الوووووى وغيووووور ماليوووووة تقوووووارير ربوووووع سووووونوية تحتووووووي علوووووى معلوموووووات ماليوووووة ،

 تقرير المجلس حول تداول أسهم المصرف ووضعه المالي خالل السنة.

  االلكتروني للمصرف.الموقع 

 .تقريرعن قسم عالقات المساهمين 

علووووووى المجلووووووس ضوووووومان فاعليووووووة الحوووووووار مووووووع المسوووووواهمين موووووون خووووووالل توووووووفير العواموووووول  -00

 :األتية كحد أدنى

  التأكوووود موووون اطوووووالع أعضوووواء المجلوووووس علووووى وجهووووات نظووووور المسوووواهمين خووووواص فيمووووا يتعلوووووق

 باستراتيجيات المصرف ونظم الحوكمة.

 مسوووووواهمين واألعضوووووواء غيوووووور التنفيووووووذين والمسووووووتقلين للتعوووووورف لقوووووواءات دوريووووووة مووووووع كبووووووار ال

 على  رائهم ووجهات  نظرهم بشأن استراتيجيات المصرف.

  اإلفصووووواح فووووووي التقريووووور السوووووونوي عووووون الخطوووووووات التوووووي تووووووم اتخاذهوووووا موووووون قبووووول أعضووووووائه

وبالتحديوووووود األعضوووووواء غيوووووور التنفيووووووذيين فووووووي إطووووووار التوصوووووول الووووووى اتفوووووواق وفهووووووم مشووووووترك 

الخاصووووووووة بووووووووأداء المصوووووووورف علووووووووى رؤسوووووووواء لجنتووووووووي التوووووووودقيق ألراء كبووووووووار المسوووووووواهمين 



 

 52 

والترشوووووويح والمكافووووووحت وايووووووة لجووووووان أخوووووورى منبثقووووووة عوووووون المجلووووووس، حضووووووور االجتماعووووووات 

 السنوية للهيئة العامة.

  علووووووى رؤسوووووواء لجنتووووووي التوووووودقيق والترشوووووويح والمكافووووووحت وأيووووووة لجووووووان أخوووووورى منبثقووووووة عوووووون

 المجلس حضور االجتماعات السنوية للهيئة العامة.

  بحضوووووووور االجتمووووووواع السووووووونوي  مالمووووووودققين الخوووووووارجيين او مووووووون يموووووووثله يجوووووووب أن يقووووووووم

للهيئوووووووة العاموووووووة بهووووووودف االجابوووووووة عووووووون اي أسوووووووئلة قووووووود تطووووووورح حوووووووول التووووووودقيق والمووووووودقق 

 الخارجي.

  تراعووووى ضوووورورة التصووووويت بشووووكل منفوووورد علووووى كوووول قضووووية تثووووار فووووي االجتموووواع السوووونوي

 للهيئة العامة.

  انتخابهم خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.ينتخب أعضاء المجلس ويعاد 

  بعووووود انتهووووواء االجتمووووواع السووووونوي للهيئوووووة العاموووووة يوووووتم اعوووووداد تقوووووارير الطوووووالع المسووووواهمين أو

الموووووالكين حوووووول المالحظوووووات  التوووووي تموووووت خاللوووووه والنتوووووائ  بموووووا فوووووي ذلوووووك نتوووووائ  التصوووووويت 

 التنفيذيووووووووووة واألسووووووووووئلة التووووووووووي قووووووووووام المووووووووووالكون أو المسوووووووووواهمون بطرحهووووووووووا وردود اإلدارة

 .حولها

التحقوووووووق مووووووون ان السياسوووووووة االئتمانيوووووووة للمصووووووورف تتضووووووومن تطبيوووووووق  ذلوووووووك فضوووووووال علوووووووى

الحوكموووووة المؤسسوووووية لعمالئوووووه وال سووووويما مووووون الشوووووركات بحيوووووث يوووووتم تقيووووويم المخووووواطر بنقووووواط 

 الضعف والقوة تبعا لممارساتهم في مجال الحوكمة المؤسسية.
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 المحور الساشع  

 حقوق المساهمين

حصوووووول المسوووووواهمين علوووووى جميووووووع المعلوموووووات ذات العالقووووووة التوووووي تمكوووووون المسووووواهمين موووووون  -0

 ممارسة حقوقهم على  أكمل وجه بصفة دورية وبدون تأخير.

نظووووووور ؤخوووووووذ فوووووووي ت المشووووووواركة والتصوووووووويت فوووووووي اجتماعوووووووات الهيئوووووووة العاموووووووة علوووووووى ان  -8

االعتبووووووووار المواضوووووووويع التووووووووي يرغووووووووب  المسوووووووواهمون فووووووووي طرحهووووووووا فووووووووي مثوووووووول هووووووووذه 

 االجتماعات.

مناقشوووووووووة الموضووووووووووعات المدرجوووووووووة علوووووووووى جووووووووودول اعموووووووووال الهيئوووووووووة العاموووووووووة وتوجيوووووووووه  -3

 االستفسارات الى أعضاء  المجلس.

 انتخاب اعضاء مجلس ادارة المصرف. -4

المسووووووواهمين بمعلوموووووووات عووووووون مكوووووووان وتووووووواريخ انعقووووووواد الهيئوووووووة العاموووووووة وجووووووودول  دتزويووووووو -0

 يوم من تاريخ االجتماع. 31 ال تقل عن مدةخالل اعمالها 

ب وانهوووووواء خدمووووووة أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة واالستفسووووووار عوووووون مووووووؤهالتهم ترشوووووويح وانتخووووووا -2

وخبوووووراتهم وقووووودرتهم علوووووى أداء عملهوووووم ومناقشوووووة حجوووووم المكافوووووحت والحووووووافز الماليوووووة التوووووي 

يتقاضوووووواها أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة وكبووووووار اإلداريووووووين التنفيووووووذين، إضووووووافة الووووووى حقهووووووم فووووووي 

 ة.تقديم أي استفسار الى المجلس بشأن أي ممارسات غير مهني

 يحووووووووق لصووووووووغار المسوووووووواهمين انتخوووووووواب عضووووووووو او أكثوووووووور لتمثوووووووويلهم فووووووووي مجلووووووووس اإلدارة  -7

  لية التصويت التراكمي.بموجب 
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 المحور الثامن

 االفصاح وال فافية

 .للمصرف على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية -0

مسوووووؤول عوووووون  يجوووووب أن يتضووووومن التقريووووور السوووووونوي للمصووووورف نصوووووا يفيووووود بووووووأن المجلوووووس -8

دقوووووة وكفايوووووة البيانوووووات الماليوووووة للمصووووورف والمعلوموووووات الوووووواردة فوووووي ذلوووووك التقريووووور وعووووون 

 كفاية أنظمة الضب  والرقابة الداخلية.

علووووووى المجلووووووس أن يتأكوووووود موووووون التووووووزام المصوووووورف باإلفصوووووواحات التووووووي حووووووددتها المعووووووايير  -3

ريعات ( وتعليموووووووات البنوووووووك المركوووووووزي العراقوووووووي والتشوووووووIFRSالدوليوووووووة لإلبوووووووالغ الموووووووالي ) 

والتعليمووووووووات األخوووووووورى ذات العالقووووووووة، وأن يتأكوووووووود موووووووون أن اإلدارة التنفيذيووووووووة علووووووووى علووووووووم 

بوووووالتغيرات التوووووي تطووووورأ علوووووى المعوووووايير الدوليوووووة لإلبوووووالغ الموووووالي وغيرهوووووا مووووون المعووووووايير 

 .ذات العالقة

علوووووووى المجلوووووووس التأكووووووود مووووووون تضووووووومين التقريووووووور السووووووونوي للمصووووووورف والتقوووووووارير ربوووووووع  -4

مسوووووواهمين الحوووووواليين أو المحتملووووووين االطووووووالع علووووووى نتووووووائ  السوووووونوية، وإفصوووووواحات تتوووووويح  لل

االفصووووووواح بووووووواللغتين )العربوووووووي  العمليوووووووات والوضوووووووع الموووووووالي للمصووووووورف ويفضووووووول ان يوووووووتم

 .واالنكليزي(

 على المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن كحد أدنى ما يلي: -0

 مجلس اإلدارةن الهيكل التنظيمي للمصرف مبينا فيه اللجان المنبثقة ع. 

  صووووووالحيات قووووووام المجلووووووس  ةومسووووووؤوليات لجووووووان المجلووووووس وأيوووووو عوووووون مهووووووامملخصووووووا

  .بتفويضها لتلك اللجان

  معلوموووووووات عووووووون كووووووول عضوووووووو مووووووون أعضووووووواء مجلوووووووس اإلدارة، مووووووون حيوووووووث مؤهالتوووووووه

وخبراتوووووووه ومقووووووودار مسووووووواهمته فوووووووي رأس  موووووووال المصووووووورف، وعضوووووووويته فوووووووي لجوووووووان 

المجلووووووس وتوووووواريخ تعيينووووووه وأيووووووة عضووووووويات يشووووووغلها فووووووي مجووووووالس شووووووركات أخوووووورى 

والمكافوووووحت بجميوووووع أشوووووكالها التوووووي حصووووول عليهوووووا مووووون المصووووورف وذلوووووك عووووون السووووونة 
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وض الممنوحوووووة لوووووه مووووون المصووووورف وايوووووة عمليوووووات أخووووورى تموووووت السوووووابقة وكوووووذلك القووووور

 بين المصرف وعضو مجلس اإلدارة أو بين األطراف ذوي العالقة به.

  معلومووووووات عوووووون إدارة المخوووووواطر تشوووووومل هيكلهووووووا وطبيعووووووة عملياتهووووووا والتطووووووورات التووووووي

 .طرأت عليها

  عووووودد مووووورات اجتمووووواع المجلوووووس ولجانوووووه وعووووودد مووووورات حضوووووور كووووول عضوووووو فوووووي هوووووذه

 .االجتماعات

 أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام. 

  ملخصووووووا عوووووون سياسووووووة موووووونح المكافووووووحت لوووووودى المصوووووورف مووووووع اإلفصوووووواح عوووووون جميووووووع

أشوووووكال مكافوووووحت أعضووووواء المجلوووووس كووووول علوووووى حووووودة والمكافوووووحت بجميوووووع أشوووووكالها التوووووي 

 .منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حدة عن السنة السابقة

  ( 0أسوووووووماء المسووووووواهمين الوووووووذين يملكوووووووون نسوووووووبة%)  والمجموعوووووووات المرتبطوووووووة التوووووووي

 ( أو أكثر من  رأس مال المصرف %0تمتلك نسبة )

  إقوووورارات موووون جميووووع أعضوووواء المجلووووس بووووأن العضووووو لووووم يحصوووول علووووى ايووووة منووووافع موووون

سوووووواء كانوووووت تلوووووك المنوووووافع ولوووووم يقوووووم باإلفصووووواح عنهوووووا  خوووووالل عملوووووه فوووووي المصووووورف

العالقوووووة بوووووه وذلوووووك عووووون او الي مووووون ذوي ماديوووووة أو عينيوووووة وسوووووواء كانوووووت لوووووه شخصووووويا 

 .السنة السابقة

 نشر تقرير خاص بممارسة الحوكمة المؤسسية. 

 ميثاق سلوكيات إدارة العمل. 
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 المحور التاسع

 ةانظمة الضبط والرقاشة الداخلي 

 أوال: أنظمة الضبط:

ضووووووب  ورقابوووووووة داخليوووووووة كافيووووووة لحمايوووووووة أموووووووال وموجوووووووودات المصووووووورف وضووووووع أنظموووووووة  -0

 وضمان حسن وسالمة التصرف والمعلومات المالية والعمل على تطبيقها.

توووووتم مراجعوووووة هيكووووول أنظموووووة الضوووووب  والرقابوووووة الداخليوووووة مووووون قبووووول لجنوووووة التووووودقيق وقسوووووم  -8

 الرقابة والتدقيق الشرعي والمدقق الخارجي مرة واحدة سنويا على االقل.

وم المجلوووووس بتضووووومين التقريووووور السووووونوي للمصووووورف تقريووووورا حوووووول مووووودى كفايوووووة انظموووووة يقووووو -3

 (Reporting Financial) الضووووووووب  والرقابووووووووة الداخليووووووووة فيمووووووووا يخوووووووو  االبووووووووالغ المووووووووالي

 بحيث يتضمن التقرير النقاط التالية كحد ادنى:

  فقوووووورة توضووووووح مسووووووؤولية الموووووودقق الووووووداخلي باالشووووووتراك مووووووع اإلدارة التنفيذيووووووة عوووووون وضووووووع

ضوووووب  ورقابوووووة  داخليوووووة حوووووول اإلبوووووالغ الموووووالي فوووووي المصووووورف والمحافظوووووة علوووووى  أنظموووووة

 تلك األنظمة.

  فقووووورة حوووووول إطوووووار العمووووول الوووووذي قوووووام المووووودقق الوووووداخلي باسوووووتخدامه وتقييموووووه لتحديووووود فاعليوووووة

 أنظمة الضب  والرقابة الداخلية.

 ريخ تقيوووووويم اإلدارة التنفيذيووووووة لفاعليووووووة أنظمووووووة الضووووووب  والرقابووووووة الداخليووووووة، كمووووووا هووووووي بتووووووا

 .البيانات المالية التي  يتضمنها التقرير السنوي للمصرف

 .التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف 

  ،التأكووووود مووووون وجوووووود مكتوووووب لمكافحوووووة غسووووول األمووووووال وتمويووووول اإلرهووووواب يووووورتب  بوووووالمجلس

  KYC Know Your Customer) ويتووووووولى تطبيووووووق سياسووووووات العمليووووووات الخاصووووووة

والمهوووووام والواجبوووووات المترتبوووووة علوووووى ذلوووووك بموووووا فيهوووووا المكتوووووب باعوووووداد التقوووووارير الدوريوووووة  (

 ه.تعن انشط
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  مراقبووووة االمتثووووال الضووووريبي األمريكووووويforeign Account Tax Compliance 

Act FATCA.) 

   الداخليووووووة ذات القيمووووووة والرقابووووووة  اإلفصوووووواح عوووووون أي مووووووواطن ضووووووعف فووووووي أنظمووووووة الضووووووب

نقطووووووة أو مجموعووووووة نقوووووواط ضووووووعف هووووووو  عف جوووووووهري الجوهريووووووة، كووووووون أي  موووووووطن ضوووووو

واضوووووحة تقوووووود الوووووى احتموووووال عووووودم إمكانيوووووة منوووووع او الكشوووووف عووووون بيوووووان غيووووور صوووووحيح ذو 

 أثر جوهري.

  تقريوووووور موووووون الموووووودقق الخووووووارجي يبووووووين رأيووووووه فووووووي تقيوووووويم اإلدارة التنفيذيووووووة لفاعليووووووة أنظمووووووة

 الضب  والرقابة الداخلية.

تمكووووون المووووووظفين مووووون اإلبوووووالغ  المصووووورف بوضوووووع إجوووووراءاتقيوووووام  علوووووى المجلوووووس ضووووومان  -4

فيمووووووا يخوووووو  وجووووووود مخوووووواوف باحتمووووووال حوووووودو  مخالفووووووات  بشووووووكل سووووووري فووووووي حينووووووه 

باسوووووتقاللية عووووون هوووووذه المخووووواوف ومتابعتهوووووا ومراقبوووووة تنفيوووووذ  يوووووتم التحقيوووووق بحيوووووث  بشوووووكل و

 هذه اإلجراءات من قبل لجنة التدقيق.

 

 قسم الرقاشة والتدقيق ال رعي الداخلي:: ثانيا

ومراجعوووووة ادلوووووة العمووووول ونظوووووم إجوووووراءات العمووووول فوووووي المصووووورف اإلسوووووالمي يخوووووت  بمتابعوووووة 

موافقوووووة  متهوووووا للقواعووووود التوووووي وضوووووعتها وراجعتهوووووا الهيئوووووة الشووووورعية ويتأكووووود مووووونئمووووون حيوووووث مال

 والخدمات التي يقدمها المصرف المنتجات  الهيئة على 

 .عالقة قسم الرقاشة والتدقيق ال رعي الداخلي مع هيئة الرقاشة ال رعية .أ

هيئووووووووة الرقابووووووووة الشوووووووورعية التأكوووووووود موووووووون أن إدارة التوووووووودقيق الشوووووووورعي الووووووووداخلي فووووووووي علووووووووى 

 المصرف قادرة على القيام بالمهمات التالية كحد أدنى :

 .فح  وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى المصرف 

  متابعوووووووة امتثوووووووال إدارة المصووووووورف للنوووووووواحي الشووووووورعية والفتووووووواوى والقووووووورارات الصوووووووادرة

 .ن الهيئةع

  متابعوووووة امتثوووووال المصووووورف بالمعوووووايير الدوليوووووة والمحاسوووووبية الصوووووادرة عووووون هيئوووووة المحاسوووووبة

( ومجلوووووووووووس الخووووووووووودمات  AAOLFLوالمراجعوووووووووووة للمؤسسوووووووووووات الماليوووووووووووة اإلسوووووووووووالمية) 

 .(IFSB المالية   )
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 مراجعة دليل العمل الذي يوضح أغراض القسم وصالحياته ومسؤولياته. 

 ة علووووى أن تعتموووود موووون قبوووول الهيئووووة وااللتووووزام بتنفيووووذ وضووووع خطووووة التوووودقيق الشوووورعي السوووونوي

 .بنودها

  فحووووو  الوووووذمم والتموووووويالت التوووووي تصووووونف ضووووومن فئوووووة التسوووووهيالت غيووووور العاملوووووة أو التوووووي

وجوووووود  متقووووورر إعووووودامها والممولوووووة مووووون  حسوووووابات االسوووووتثمار المشوووووترك للتحقوووووق مووووون عووووود

 .تعد أو تقصير من قبل المصرف

  ومتابعوووووووة التصووووووورف بهوووووووا علوووووووى وفوووووووق قووووووورارات حصووووووور المكاسوووووووب المخالفوووووووة للشوووووووريعة

 .الهيئة

  التحقوووووووق مووووووون تقيووووووود اإلدارة التنفيذيوووووووة بالسياسوووووووة التوووووووي تووووووونظم العالقوووووووة بوووووووين المسووووووواهمين

 وأصحاب حسابات االستثمار وعلى وجه الخصوص أسس توزيع األرباح.

  التأكووووود مووووون نسوووووب انجووووواز خطوووووة التووووودقيق ومتابعوووووة التحوووووديثات عليهوووووا والتوووووي تسوووووتند علوووووى

 الميدانية.المالحظة 

  ان ال يكوووووووون لووووووودى المووووووودقق الشووووووورعي الوووووووداخلي صوووووووالحية او مسوووووووؤولية تنفيذيوووووووة تجووووووواه

 .االعمال التي يقوم بها

 تحديد االنحرافات في تنفيذ مقررات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية. 

 تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الشرعي الداخلي. 

 

 عالقة المجلس شاداء التدقيق ال رعي الداخلي : .:

علووووووى المجلووووووس ضوووووومان وتعزيووووووز اسووووووتقاللية الموووووودققين الشوووووورعيين الووووووداخليين، وإعطووووووائهم  -0

مكانووووووة مناسووووووبة فووووووي السوووووولم الوووووووظيفي للمصوووووورف، وضوووووومان أن يكونوووووووا مووووووؤهلين للقيووووووام 

بواجبووووواتهم بموووووا فوووووي ذلوووووك حوووووق الوصوووووول الوووووى جميوووووع السوووووجالت والمعلوموووووات والتواصووووول 

ت الموكلوووووووة إلووووووويهم موووووووع أي مووووووون مووووووووظفي المصووووووورف، بحيوووووووث يمكووووووونهم مووووووون أداء المهموووووووا

 .وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي

علووووووى المجلووووووس اتخوووووواذ اإلجووووووراءات الالزمووووووة لتعزيووووووز فعاليووووووة التوووووودقيق الشوووووورعي الووووووداخلي  -8

 من خالل :

 إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ مفاهيمها في المصرف. 
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 متابعة تصويب مالحظات التدقيق. 

المووووووارد الماليوووووة الكافيوووووة والعووووودد الكوووووافي مووووون المووووووارد علوووووى المجلوووووس التحقوووووق مووووون تووووووافر  -3

البشوووووورية المؤهلوووووووة لقسوووووووم الرقابووووووة والتووووووودقيق الشووووووورعي وتوووووودريبهم علوووووووى أن يتووووووووافر فوووووووي 

 العاملين كحد أدنى ما يلي:

  شوووووووهادة جامعيوووووووة متخصصوووووووة موووووووع االلموووووووام باصوووووووول المعوووووووامالت الماليوووووووة اإلسوووووووالمية

 .وشروط كل عقد وأسباب فساده

 لتوووووودقيق الشوووووورعي الووووووداخلي حاصووووووال علووووووى )شووووووهادة المراقووووووب ان يكووووووون رئوووووويس قسووووووم ا

والموووووودقق الشوووووورعي( والتووووووي تضووووووم شووووووهادة )المستشووووووار الشوووووورعي المعتموووووود( و )الموووووودقق 

الشووووووورعي المعتمووووووود( والممنوحوووووووة مووووووون قبووووووول هيئوووووووة المحاسوووووووبة والمراجعوووووووة للمؤسسوووووووات 

الماليووووووة اإلسووووووالمية اذ ان الحصووووووول علووووووى احوووووودى الشووووووهادات المووووووذكورة أعوووووواله كووووووافي 

 .طلبلسد ال

  أن يكوووووون علوووووى درايوووووة ومعرفوووووة بالمعوووووايير الصوووووادرة عووووون هيئوووووة المحاسوووووبة والمراجعوووووة

 للمؤسسات المالية اإلسالمية )وهي هيئة مقر عملها خارج العراق(.

علووووووى المجلووووووس التحقووووووق موووووون توووووودوير موووووووظفي التوووووودقيق الشوووووورعي الووووووداخلي علووووووى توووووودقيق  -4

 .أنشطة المصرف كل ثال  سنوات كحد أعلى

مووووون عووووودم تكليوووووف مووووووظفي التووووودقيق الشووووورعي الوووووداخلي بأيوووووة مهوووووام  علوووووى المجلوووووس التحقوووووق -0

 .تنفيذية

علووووووى المجلووووووس التحقووووووق موووووون اخضوووووواع جميووووووع انشووووووطة المصوووووورف للتوووووودقيق الشوووووورعي بمووووووا  -2

 .( Outsourced Activitiesالنشطة المسندة لجهات خارجية )افيها 

( Charter  Internal Auditعلوووووووى المجلوووووووس اعتمووووووواد ميثووووووواق التووووووودقيق الوووووووداخلي )    -7

وصووووووالحيات ومسووووووؤوليات إدارة التوووووودقيق الشوووووورعي وتعميمووووووه داخوووووول مهووووووام لووووووذي يتضوووووومن ا

 المصرف.

إدارة التووووووودقيق الشووووووورعي الوووووووداخلي خاضوووووووعة لإلشوووووووراف ان علوووووووى المجلوووووووس التحقوووووووق مووووووون  -2

المباشووووور مووووون قبووووول الهيئوووووة وأنهوووووا ترفوووووع تقاريرهوووووا الوووووى رئووووويس الهيئوووووة ونسوووووخة منهوووووا الوووووى 

 لجنة التدقيق.

وظفي التووووودقيق الشووووورعي مووووولجنوووووة التووووودقيق تقيووووويم أداء مووووودير وعلوووووى الهيئوووووة وبالتنسووووويق موووووع  -9

 الداخلي وتحديد مكافحتهم.
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 : عالقات لجنة التدقيقثالثا

تتحمووووووول اللجنوووووووة المسوووووووؤولية المباشووووووورة عووووووون  عالقوووووووة لجنوووووووة التووووووودقيق شالمووووووودقق الوووووووداخلي : .أ

 االتي:

  تعيووووووين الموووووودقق الووووووداخلي او التوصووووووية بعزلووووووه وترقيتووووووه او نقلووووووه بعوووووود استحصووووووال موافقووووووة

 .البنك المركزي

 دراسة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها. 

 طلب تقارير من مدير التدقيق الداخلي. 

  علووووووى لجنووووووة التوووووودقيق التحقووووووق موووووون توووووووفر الموووووووارد الماليووووووة الكافيووووووة، والعوووووودد الكووووووافي موووووون

 .الموارد البشرية المؤهلة، إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم

 تكليوووووف مووووووظفي التووووودقيق الوووووداخلي بايوووووة مهموووووات  علوووووى لجنوووووة التووووودقيق التحقوووووق مووووون عووووودم

 .تنفيذية وضمان  استقالليتهم

 

 عالقة المجلس شالمراقب الخارجي : .:

علوووووى المجلوووووس ضووووومان تووووودوير منوووووتظم للمووووودقق الخوووووارجي بوووووين مكاتوووووب التووووودقيق وشوووووركاتها  -0

التابعوووووة أو الحليفوووووة أو المرتبطوووووة بهوووووا بوووووأي شوووووكل مووووون األشوووووكال، كووووول خموووووس سووووونوات كحووووود 

 .تاريخ االنتخابأعلى وذلك من 

علوووووى المجلوووووس اتخووووواذ اإلجوووووراءات المناسوووووبة  لمعالجوووووة نقووووواط الضوووووعف فوووووي أنظموووووة الضوووووب   -8

 .والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي

التأكوووووووود علووووووووى أهميووووووووة االتصووووووووال الفعووووووووال بووووووووين المراقووووووووب الخووووووووارجي ولجنووووووووة التوووووووودقيق  -3

 .بالمصرف

المراقووووووب الخووووووارجي للتأكوووووود موووووون ان القووووووووائم سووووووهام فووووووي تعزيوووووووز دور الاعلووووووى المجلووووووس  -4

الماليوووووة تعكوووووس أداء المصووووورف فوووووي كافوووووة النوووووواحي الهاموووووة او ايوووووة نقووووواط أخووووورى اظهرهوووووا 

 .المدقق الخارجي

 

تتحمووووول اللجنوووووة المسوووووؤولية المباشووووورة عووووون  عالقوووووة لجنوووووة التووووودقيق شالمووووودقق الخوووووارجي : .ج

 .االتي
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  التوصية بعزلهماقتراح األشخاص المؤهلين للعمل كمدققين خارجيين او. 

 توفير سبل االتصال المباشر بين المدقق الخارجي واللجنة. 

 االتفاق على نطاق التدقيق مع المدقق الخارجي. 

  اسووووووتالم تقووووووارير التوووووودقيق والتأكوووووود موووووون اتخوووووواذ إدارة المصوووووورف اإلجووووووراءات التصووووووحيحية

الالزمووووووة فووووووي الوقووووووت المناسووووووب  تجوووووواه المشوووووواكل التووووووي يووووووتم التعوووووورف عليهووووووا موووووون قبوووووول 

 مدقق الخارجي.ال

 

 المحور العاشر

 لدى المصرف استيراتيجية ادارة المخاطر

 جية إدارة المخاطرأوال: عالقة المجلس شإستراتي

علوووووى المجلوووووس التحقوووووق مووووون معالجوووووة التجووووواوزات علوووووى مسوووووتويات المخووووواطر المقبولوووووة بموووووا  -0

 .ة بشأن هذه التجاوزاتيفي ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية المعن

التأكوووووووود موووووووون أن إدارة المخوووووووواطر تقوووووووووم بووووووووإجراء اختبووووووووارات الضووووووووغ  علووووووووى المجلووووووووس  -8

(Stress Testing بشووووووووكل دوري لقيوووووووواس قوووووووودرة المصوووووووورف علووووووووى تحموووووووول الصوووووووودمات )

ومواجهوووووووووة المخووووووووواطر المرتفعوووووووووة، وأن يكوووووووووون للمجلوووووووووس دور رئيسوووووووووي فوووووووووي اعتمووووووووواد 

الفرضوووووووووويات والسوووووووووويناريوهات )المشوووووووووواهد( المسووووووووووتخدمة ومناقشووووووووووة النتووووووووووائ  واعتموووووووووواد 

 لواجب اتخاذها بناء على هذه النتائ .اإلجراءات ا

علووووووووى اإلدارة التنفيذيووووووووة وبالتنسوووووووويق مووووووووع مجلووووووووس إدارة المصوووووووورف ممووووووووثال بلجنووووووووة إدارة  -3

المخووووووواطر وضوووووووع اسوووووووتراتيجية خاصوووووووة بوووووووإدارة المخووووووواطر ورفعهوووووووا إلوووووووى مجلوووووووس اإلدارة 

للموافقوووووة عليهوووووا والعمووووول علوووووى تحوووووديثها بشوووووكل دوري وكلموووووا تطلوووووب األمووووور ذلوووووك  ويجوووووب 

 راتيجية إدارة المخاطر في المصرف البنود التالية:أن تغطي است

 ( المخاطر المقبولةRisk Appetite) 

 لثقافة والوعي بإدارة المخاطر في المصرفا 

  التقييم الداخلي لكفاية رأس مال المصرف والمخاطر المرتبطة به 

  الممنوحة التمويل مخاطر 
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 مخاطر الماليةال 

 مخاطر التشغيلية ال 

  مخاطر اخرى 

المجلوووووووس مووووووون خوووووووالل لجنوووووووة إدارة المخووووووواطر مراقبوووووووة امتثوووووووال إدارات وقطاعوووووووات علوووووووى  -4

المصووووووورف التنفيذيوووووووة بالمسوووووووتويات المحوووووووددة للمخووووووواطر المقبولوووووووة مووووووون خوووووووالل الحصوووووووول 

 .المخاطر على تقارير دورية بمستويات االمتثال من قبل قسم إدارة

موووووا يتوافوووووق علوووووى المجلوووووس اعتمووووواد منهجيوووووة التقيووووويم الوووووداخلي لكفايوووووة رأسووووومال المصووووورف، ب -0

 IIمقوووووررات لجنوووووة بوووووازل للرقابوووووة المصووووورفية ) ضوووووواب  البنوووووك المركوووووزي العراقوووووي و موووووع

، بحيوووووووث تكوووووووون هوووووووذه المنهجيوووووووة شووووووواملة  وايوووووووة معوووووووايير دوليوووووووة أخووووووورى ( III( وبوووووووازل )

علوووووى تحديووووود جميوووووع المخووووواطر التوووووي مووووون الممكووووون أن يواجههوووووا المصووووورف،  وفعالوووووة وقوووووادرة

تراتيجية وخطووووووة رأس المووووووال ومراجعووووووة وتأخووووووذ بعووووووين االعتبووووووار خطووووووة المصوووووورف االسوووووو

هوووووذه المنهجيوووووة بصوووووورة دوريوووووة، والتحقوووووق مووووون تطبيقهوووووا والتأكووووود مووووون احتفووووواظ المصووووورف 

 برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها.

علووووووى المجلووووووس قبوووووول الموافقووووووة علووووووى أي توسووووووع فووووووي أنشووووووطة المصوووووورف، األخووووووذ بعووووووين  -2

 .ؤهالت موظفي إدارة المخاطراالعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات وم

يجووووووووب ان تشوووووووومل السياسووووووووات المعتموووووووودة موووووووون قبوووووووول مجلووووووووس اإلدارة الحوووووووودود المقبولووووووووة  -7

للمخوووواطر التووووي قوووود يتعوووورض لهووووا المصوووورف مووووع ضوووورورة اتسوووواق تلووووك الحوووودود مووووع موووودى 

 قدرة المصرف على تقبل المخاطر ومدى مالئمة ذلك مع حجم راس المال.

ل الخاصوووووووة بقيووووووواس ومتابعوووووووة ومراقبوووووووة قيووووووواس مووووووودى اسوووووووتمرار مالئموووووووة خطووووووووات العمووووووو -2

المخوووووواطر واجووووووراء أي تعووووووديالت عليهووووووا اذا لووووووزم االموووووور وفقووووووا لتطووووووورات السوووووووق والبيئووووووة 

 التي يعمل فيها المصرف.

فعالووووووة خاصووووووة فيمووووووا يتعلووووووق بعمليووووووة المناسووووووبة وال تتصوووووواالالاسووووووتخدام نظووووووم المعلومووووووات وا -9

المعلومووووووات بحيووووووث يتوووووويح امووووووداد متابعووووووة ومراقبووووووة المخوووووواطر وضوووووومان  كفوووووواءة نظووووووام إدارة 

اإلدارة العليووووووا بالمصوووووورف ولجنووووووة المخوووووواطر والمجلووووووس بتقووووووارير دوريووووووة )شووووووهرية علووووووى 

األقووووول( تعكوووووس مووووودى التوووووزام المصووووورف بحووووودود المخووووواطر المحوووووددة وتوضوووووح التجووووواوزات 

 على هذه الحدود واسبابها والخطة التصحيحية الالزمة بها.
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رفووووووع ومخوووووواطر فووووووي المصوووووورف، علووووووى المجلووووووس ضوووووومان اسووووووتقاللية قسووووووم إدارة ال -01

تقاريرهووووووا الووووووى لجنووووووة إدارة المخوووووواطر وموووووونح هووووووذه اإلدارة الصووووووالحيات الالزمووووووة لتمكينهووووووا 

مووووون الحصوووووول علوووووى المعلوموووووات مووووون إدارات المصووووورف األخووووورى والتعووووواون موووووع اللجوووووان 

 األخرى للقيام بمهماتها.

 على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للمصرف. -00

 المخاطر:مهاة ادارة : ثانيا

  .دراسة وتحليل جميع أنواع المخاطر التي يواجهها المصرف 

 لجنوووووووة إدارة المخووووووواطر علوووووووى  ااعوووووووداد إطوووووووار إدارة المخووووووواطر فوووووووي المصووووووورف وعرضوووووووه

 مجلس اإلدارة. المنبثقة من 

   تنفيووووووذ اسووووووتراتيجية إدارة المخوووووواطر باإلضووووووافة الووووووى تطوووووووير سياسووووووات وإجووووووراءات عموووووول

 المخاطر. إلدارة جميع أنواع 

 تطوير منهجيات تحديد وقياس ومراقبة وضب  كل نوع من أنواع المخاطر. 

  رفووووووع تقووووووارير للمجلووووووس، موووووون خووووووالل لجنووووووة ادارة المخوووووواطر المنبثقووووووة عوووووون مجلووووووس اإلدارة

تتضووووومن معلوموووووات عووووون منظوموووووة المخووووواطر الفعليوووووة لجميوووووع أنشوووووطة المصووووورف بالمقارنوووووة 

   مع وثيقة المخاطر المقبولة ومتابعة معالجة االنحرافات.

   التحقووووووووق موووووووون تكاموووووووول اليووووووووات قيوووووووواس المخوووووووواطر مووووووووع أنظمووووووووة المعلومووووووووات اإلداريووووووووة

 المستخدمة. 

   تقووووووووديم التوصوووووووويات الووووووووى لجنووووووووة إدارة المخوووووووواطر المنبثقووووووووة عوووووووون مجلووووووووس اإلدارة عوووووووون

تعرضووووووووات المصوووووووورف للمخوووووووواطر وتسووووووووجيل حوووووووواالت االسووووووووتثناءات موووووووون سياسووووووووة ادارة 

 المخاطر.  

   تووووووووووفير المعلوموووووووووات الالزموووووووووة حوووووووووول مخووووووووواطر المصووووووووورف السوووووووووتخدامها ألغوووووووووراض

 .اإلفصاح
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 المحور الحادي ع ر

 قسم االمتثا  ال رعي ومراقبة االمتثا 

 أوال: عالقة المجلس شقسم االمتثا  ال رعي ومراقبة االمتثا :

علووووووى المجلووووووس اعتموووووواد سياسووووووة واضووووووحة لضوووووومان امتثووووووال المصوووووورف لجميووووووع التشووووووريعات  -0

والتعليموووووووووات ذات العالقوووووووووة، ومراجعوووووووووة هوووووووووذه السياسوووووووووة بشوووووووووكل دوري والتحقوووووووووق مووووووووون 

 .تطبيقها

 .ومسؤوليات االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثالمهام على المجلس اعتماد  -8

 لجنة التدقيق.لترفع ادارة مراقبة االمتثال تقاريرها  -3

رفووووووودها علوووووووى المجلوووووووس تشوووووووكيل إدارة مسوووووووتقلة لمراقوووووووب االمتثوووووووال الشووووووورعي، وضووووووومان  -4

بمووووووارد بشووووورية مدربوووووة وكفوووووؤة بموووووا يتماشوووووى وتعليموووووات البنوووووك المركوووووزي الصوووووادرة بهوووووذا 

 .الخصوص

تقووووووووم إدارة مراقوووووووب االمتثووووووووال باعتمووووووواد منهجيووووووووة لضووووووومان امتثووووووووال المصووووووورف لجميووووووووع  -0

وأيووووووة إرشووووووادات وأدلووووووة ذات العالقووووووة وعلووووووى المصوووووورف  ةالتشووووووريعات والتعليمووووووات النافووووووذ

 .تعميمها داخل المصرفودارة االمتثال وصالحيات ومسؤوليات إمهام توثيق 

يوووووووتم اعوووووووداد وتطووووووووير سياسوووووووة االمتثوووووووال والتأكووووووود مووووووون تطبيقهوووووووا فوووووووي المصووووووورف مووووووون  -6

 .ويعتمد من قبل مجلس االدارة صالحيات إدارة مراقب االمتثال

 ع ر الثانيالمحور

 عالقة المجلس شقسم االشالغ عن غسل االموا  وتمويل االرها::: اوال

علوووووووووى مجلوووووووووس إدارة المصووووووووورف ضووووووووومان امتثوووووووووال المصووووووووورف بوووووووووالقوانين والتعليموووووووووات  -0

الووووووواردة فووووووي القوووووووانين الصووووووادرة البنووووووك المركووووووزي المتمثلووووووة فووووووي قووووووانون مكافحووووووة غسوووووول 

والضوووووووواب  الرقابيوووووووة بخصووووووووص  8100( لسووووووونة 39األمووووووووال وتمويووووووول اإلرهووووووواب رقوووووووم )
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نوووووك  المركوووووزي الصوووووادرة عووووون الب8102مكافحوووووة غسووووول األمووووووال وتمويووووول اإلرهووووواب لعوووووام 

 العراقي.

علوووووى المجلوووووس مووووون خوووووالل لجنووووووة التووووودقيق واإلدارات او األقسوووووام الرقابيوووووة فوووووي المصوووووورف  -8

التأكووووود مووووون اتخووووواذ المصووووورف تووووودابير العنايوووووة الواجبوووووة تجووووواه العموووووالء وفقوووووا لقوووووانون مكافحوووووة 

والتعليمووووووووات الصووووووووادرة  8100( لسوووووووونة 39غسوووووووول األموووووووووال وتمويوووووووول اإلرهوووووووواب رقووووووووم ) 

 بموجبه.

 برام  لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمن:اعتماد  -3

 اجراء تقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي هي عرضة لها. 

  اعتمووووووووواد سياسوووووووووات وإجوووووووووراءات وضوووووووووواب  داخليوووووووووة تليوووووووووق بتطبيوووووووووق االلتزاموووووووووات

 المفروضة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  

  ية السياسات واإلجراءات ومدى تطبيقها.التدقيق المستقل الختبار مدى فاعل 

علوووووووى المجلوووووووس ضووووووومان قيوووووووام المصووووووورف باالحتفووووووواظ بالسوووووووجالت والوثوووووووائق والمسوووووووتندات  -4

( سووووونوات مووووون تووووواريخ انتهووووواء العالقوووووة موووووع العميووووول او مووووون تووووواريخ غلوووووق 5التاليوووووة لمووووودة )

الحسوووووواب او تنفيووووووذ معاملووووووة لعميوووووول عووووووارض، ايهمووووووا أطووووووول وضوووووومان اتاحتهووووووا للجهووووووات 

 رعة الممكنة والتي تشمل كحد ادنى:المختصة بالس

  نسووووخ موووون جميووووع السووووجالت التووووي يووووتم الحصووووول عليهووووا موووون خووووالل عمليووووة العنايووووة الواجبووووة

عموووووووالء الفووووووي التحقووووووق مووووووون المعووووووامالت. بمووووووا فوووووووي ذلووووووك الوثووووووائق الدالوووووووة علووووووى هويووووووة 

 المستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسالت العمل. 

  مكتوووووب مكافحوووووة غسووووول األمووووووال وتمويووووول اإلرهووووواب  نسوووووخ مووووون البالغوووووات المرسووووولة الوووووى

( سووووونوات مووووون تووووواريخ تقووووودين اإلبوووووالغ أو تووووواريخ الحكوووووم 0وموووووا يتصووووول بهوووووا لغايوووووة انقضووووواء )

 في دعوى قضائية متعلقة بها وان تجاوزت تلك المدة.

   جميووووووع سووووووجالت المعووووووامالت المحليووووووة والدوليووووووة سووووووواء المنفووووووذة بالفعوووووول او التووووووي كانووووووت

لووووووى ان  تكووووووون تلووووووك السووووووجالت مفصوووووولة بالقوووووودر الووووووذي يسوووووومح هنوووووواك محاولووووووة لتنفيووووووذها ع

 بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة. 

 م المخاطر او اية معلومات مقررة من إجرائه أو تحديثهيالسجالت المتعلقة بتقي. 
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 ع ر الثالثالمحور 

 قواعد السلوك المهني

المهنووووووووي الخوووووووواص يتوقووووووووع موووووووون أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة االمتثووووووووال لقواعوووووووود السوووووووولوك  -0

بالمصووووورف والمنصووووووص عليهوووووا بمدونوووووة السووووولوك المهنوووووي وبموووووا يعكوووووس التوووووزام المجلوووووس 

بووووووأعلى معووووووايير االعمووووووال والسوووووولوك األخالقووووووي، حيووووووث يتوجووووووب علووووووى كوووووول عضووووووو موووووون 

األعضوووووووواء ان يكووووووووون علووووووووى درايووووووووة بمتطلبووووووووات مدونووووووووة السوووووووولوك المهنووووووووي وان يلتووووووووزم 

لمدونووووووووة فضووووووووال عوووووووون أي بالمعووووووووايير األخالقيووووووووة المحووووووووددة والمنصوووووووووص عليهووووووووا فووووووووي ا

 تفسيرات وإجراءات صادرة بمقتضاها.

علووووووى أعضوووووواء المجلووووووس استشووووووارة الوووووودائرة القانونيووووووة فووووووي المصوووووورف أو مستشووووووار قووووووانوني  -8

خوووووووارجي مسوووووووتقل إذا كوووووووان هنووووووواك أي شوووووووك حوووووووول موووووووا إذا كانوووووووت أي معاملوووووووة أو سووووووولوك 

 معوووووووين ال تمتثووووووول أو ال تخضوووووووع للقووووووووانين والتعليموووووووات المحليوووووووة الصوووووووادرة عووووووون الجهوووووووات

 .الرقابية

علووووووى المجلووووووس وبالتنسوووووويق مووووووع اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا وكافووووووة أعضوووووواء اللجووووووان المنبثقووووووة  -3

ع تطبيووووووق السوووووولوكيات المرغوبووووووة وتجنووووووب يعوووووون المجلووووووس توظيووووووف  ليووووووات مختلفووووووة لتشووووووج

السوووووولوكيات غيوووووور المرغوبووووووة، وترسوووووويخ مبووووووادئ المسووووووائلة والمسووووووؤولية والسوووووولوك المهنووووووي 

 ير اإلداريين.لدى موظفي المصرف اإلداريين وغ
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 ع رالراشع المحور 

 التقيم الدوري لالداء 

، علووووووى ان واإلدارة التنفيذيووووووةعلووووووى الهيئووووووة العامووووووة اعتموووووواد نظووووووام لتقيوووووويم اعمووووووال المجلووووووس  -0

 ما ياتي: ىيتضمن هذا النظام كحد أدن

 مسبقا.محددة الهداف هم لالمدى تحقيق 

 تحديووووووووووود مؤشووووووووووورات أداء رئيسوووووووووووية KPI  يمكووووووووووون استخالصوووووووووووها مووووووووووون االهوووووووووووداف

 .االستراتيجية وخط  العمل السنوية واستخدامها لقياس أداء المجلس دوريا

 ضرورة التواصل الدوري ما بين المجلس والمساهمين. 

 اجتماعات المجلس الدورية مع اإلدارة التنفيذية العليا. 

 دور العضوووووووووو فوووووووووي اجتماعوووووووووات المجلوووووووووس وكوووووووووذلك مقارنوووووووووة اداءه بوووووووووأداء األعضووووووووواء 

االخووووورين، كموووووا يجوووووب الحصوووووول علوووووى التغذيوووووة الراجعوووووة مووووون العضوووووو المعنوووووي وذلوووووك 

 .بهدف تحسين عملية التقييم

علوووووووى المصووووووورف تزويووووووود البنوووووووك المركوووووووزي بالمعلوموووووووات المتعلقوووووووة بووووووورئيس وأعضووووووواء  -8

المجلووووووس وأعضوووووواء ادارتووووووه التنفيذيووووووة العليووووووا شووووووامال ذلووووووك اللجووووووان المنبثقووووووة عوووووون المجلووووووس 

 و  أي تعديل فيها.بشكل نصف سنوي وكذلك عند حد

علوووووووى المصووووووورف تزويووووووود البنوووووووك المركوووووووزي بالمعلوموووووووات المتعلقوووووووة بأعضووووووواء مجوووووووالس او  -3

هيئووووووات المووووووديرين واإلدارات التنفيذيووووووة العليووووووا لشووووووركاته التابعووووووة داخوووووول العووووووراق وخارجووووووه 

 .بشكل نصف سنوي وذلك عند حدو  أي تعديل فيها

ائها سوووووونويا وفووووووق نظووووووام علووووووى المجلووووووس تقيوووووويم أداء هيئووووووة الرقابووووووة الشوووووورعية ككوووووول واعضوووووو -4

 .المجلسمعد من قبل 

بعووووود  الرقابوووووة الشووووورعية ألعضووووواء هيئوووووة مكافئوووووات ماليوووووة تقررهوووووا الهيئوووووة العاموووووة تخصوووووي  -0

 .التقييماجتيازهم 

نظووووووام  علووووووى مجلووووووس االدارة تقيوووووويم أداء الموووووودير العووووووام او الموووووودير المفوووووووض سوووووونويا وفووووووق -2

بحيووووث تتضوووومن معوووووايير تقيوووويم أداء المووووودير العووووام او المووووودير  ،قبوووول المجلوووووستقيوووويم معوووود مووووون 

المفوووووووووض كووووووووال موووووووون األداء المووووووووالي واإلداري للمصوووووووورف والتزامووووووووه بتطبيووووووووق الضووووووووواب  
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الشووووووورعية المعتمووووووودة فوووووووي المصووووووورف ومووووووودى إنجوووووووازه خطووووووو  واسوووووووتراتيجيات المصووووووورف 

 .متوسطة وطويلة االجل واعالم البنك المركزي بنتائ  هذا التقييم

زي فووووووي أي وقووووووت دعوووووووة أعضوووووواء لجنووووووة التوووووودقيق او موووووودير إدارة التوووووودقيق للبنووووووك المركوووووو -7

 .مدير إدارة االمتثال لبحث أي أمور تتعلق بعملهم الداخلي للمصرف او

المصوووووورف وموووووون اإلدارة التنفيذيووووووة فووووووي علووووووى المجلووووووس اعتموووووواد نظووووووام لقيوووووواس وتقيوووووويم أداء  -2

يشوووووتمل هوووووذا النظوووووام غيووووور أعضووووواء المجلوووووس والمووووودير العوووووام او المووووودير المفووووووض علوووووى ان 

 على االتي كحد ادنى:

  ان يخصووووووووو  وزن ترجيحوووووووووي مناسوووووووووب لقيووووووووواس أداء االلتوووووووووزام بإطوووووووووار عمووووووووول إدارة

 .المخاطر وتطبيق الضواب  الداخلية والمتطلبات التنظيمية والرقابية

  ان ال تكوووووووون اإليووووووورادات االجماليوووووووة والووووووودخل الصوووووووافي العنصووووووور الوحيووووووود فوووووووي قيووووووواس

اإلدارة االعتبووووووووار عناصوووووووور أخوووووووورى لقيوووووووواس أداء األداء بوووووووول يجووووووووب ان تأخووووووووذ بعووووووووين 

مثوووووول المخوووووواطر المرتبطووووووة بالعمليووووووات األساسووووووية ورضووووووا العميوووووول )الزبووووووون( التنفيذيووووووة 

 وغير حيثما كان ذلك قابل للتطبيق.

  علوووووووى الهيئوووووووة العاموووووووة وضوووووووع إجوووووووراءات لتحديووووووود مكافئوووووووة أعضووووووواء المجلوووووووس وذلوووووووك

 اعتمادا على نظام لقياس التقييم المعتمد من قبلها.
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 ع ر الخامسالمحور 

 وشألاقة ا داء المؤسسي مبادئ معايير االستدامة

 أوال: معايير االستدامة  

 النص المبادئ ت

ان ووووووووألة االعمووووووووا   ادارة المخوووووووواطر  8

  (المصرفية البيئية

بوووووووارات البيئيوووووووة واالجتماعيوووووووة فوووووووي عمليوووووووة اتخووووووواذ تاالع دعوووووووم

او  القوووووووورار المتعلووووووووق بأنشووووووووطة المصوووووووورف لتجنووووووووب او تقليوووووووول

 تعويض االثار السلبية

 

العمليوووووووووووووات التجاريوووووووووووووة  البيئوووووووووووووة  2

 (ةاالجتماعي والبصمة

تفوووووووووادي او تقليووووووووول او تعوووووووووويض االثوووووووووار السووووووووولبية المؤسسوووووووووة 

التجاريوووووووة علوووووووى المجتمعوووووووات المحليوووووووة والبيئوووووووة التوووووووي فيهوووووووا 

 وحيثما امكن تعزير االثار االيجابية 

 

واالنشووووووطة التجاريووووووة احتوووووورام حقوووووووق االنسووووووان فووووووي العمليووووووات  حقوق االنسان 3

 للمؤسسة

ة مووووون خوووووالل ثقافوووووة مكوووووان ءاتعزيوووووز التمكوووووين االقتصوووووادي للمووووور ةاءالتمكين االقتصادي للمر 4

فووووووووي العمليووووووووات  (الووووووووذكر واالنثووووووووى)العموووووووول شوووووووواملة الجوووووووونس 

التجاريوووووووة للمؤسسوووووووة والعمووووووول علوووووووى البحوووووووث عووووووون المنتجوووووووات 

ة مووووووووون خوووووووووالل اءوالخووووووووودمات المصوووووووووممة خصيصوووووووووا للمووووووووور

 االنشطة التجارية 

 

السووووووعي لتقووووووديم الخوووووودمات الماليووووووة لالفووووووراد والمجتمعووووووات التووووووي  ال مو  المالي 5

وصووووووول محوووووودود او التسووووووتطيع  لووووووديهاتعتبوووووور تقليديووووووة والتووووووي 

 للقطاع المالي الرسمي ولالوص
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 تطبيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية في المؤسسسات الحوكمة  6

 

زمووووووووة لتحديوووووووود لالوالقطاعيووووووووة اتطوووووووووير المؤسسووووووووات الفرديووووووووة  شناء القدرات  7

ادارة المخوووووووواطر االجتماعيووووووووة والبيئيووووووووة والفوووووووورص المرتبطووووووووة 

 باالنشطة والعمليات التجارية 

 

التعووووووواون موووووووع القطاعوووووووات كافوووووووة واالسوووووووتفادة مووووووون الشوووووووركات  ال ركات التعاونية 1

الدوليووووووة لتسووووووريع التقوووووودم الجموووووواعي وتحسووووووين القطوووووواع كوحوووووودة 

سسووووة مووووع المعووووايير واحوووودة موووون اجوووول ضوووومان توافووووق رؤيووووة المؤ

 الدولية ومتطلبات التنمية المحلية 

 

اسووووووتعراض ومراجعووووووة التقووووووارير بانتظووووووام حووووووول مسووووووار التقوووووودم  التقارير 9

لمقابلوووووووة هووووووووذه المبووووووووادئ علوووووووى مسووووووووتوى المؤسسووووووووة الفرديووووووووة 

 والقطاعية

 

 

 

 ثانيا: شألاقة ا داء المؤسسي

  لقيووووووواس لغووووووورض التطووووووووير المسوووووووتمر للمصووووووورف يجوووووووب أن يمتلوووووووك المصووووووورف أسووووووواليب

 وتقييم االداء المؤسسي .

  ويمكووووووون االعتمووووووواد علوووووووى أشوووووووهر هوووووووذه األسووووووواليب وهوووووووي بطاقوووووووة األداء المتووووووووازن والتوووووووي

 :تتكون من 

 مؤشرات محاسبية  شألاقة االهداف المالية( .0

تقيس قدرة المؤسسة على ادارة التدفقات المالية والسيولة النقدية. مثل العائد على االستثمار، تكلفة 

 .ربحية، التدفق النقدي. ويستخدم لقياس ذلك النسب المالية واألرقام المالية المختلفةالمنتجات، ال
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 مؤشرات تسويقية  شألاقة العمالء(. 2

تقيس كفاءة المؤسسة في ادارة العمالء. مثل تحقيق رغبات العمالء عن طريق منتجات أو خدمات جديدة، 

 البيع، زيادة المعرفة بمنتجاتنااالستجابة لشكاوى العمالء، تحسين الخدمة أو أسلوب 

 مؤشرات ت غيلية  شألاقة العمليات الداخلية( .3

تقيس قدرة المؤسسة على ادارة االنتاج والعمليات. هذه البطاقة تجعلنا ال ننسى تطوير المؤسسة من 

 . الداخل والمحافظة على مستو  عاٍل من األداء فيما نقوم به من عمليات

 شدا((مؤشرات تدريبية  التعلم واإل .4

تقيس كفاءة راس المال البشري في المؤسسة وقدرتها على التعلم والتقدم. هذه البطاقة تتعلق بقدرة 

 .المؤسسة على تطوير منتجات جديدة وتعلم أو ابتكار تكنولوجيا متقدمة وتطبيق سياسات إدارية حديثة

 


