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 . ةــ دمــمق

الحو�مة  یوضح �افة قواعد  مرجعاً  "الدلیل"و�شار إل�ه ف�ما �عد بـ  المؤسس�ة الحو�مة�عد دلیل 
ومع الجهات  " مع الجهات الداخل�ةالمصرف" المصرف األهلي العراقيیتبناها التي  المؤسس�ة

المتمثلة في مجلس اإلدارة األخرى واصحاب المصالح والمودعین لمساهمین الخارج�ة ومنها ا
 یهدف هذا الدلیل إلى ما یلي:حیث "المجلس" واإلدارة التنفیذ�ة العل�ا �البنك. 

للتأكد من   السل�مةالمؤسس�ة  الحو�مةعلى تطبیق قواعد  المصرفمساعدة المجلس وادارة  •
جمهور�ة  األنظمة والتعل�مات التال�ة الصادرة عن الجهات الرقاب�ة في  القوانین  امتثال البنك مع  

دلیل الحو�مة   و�االخص )  وأي جهات رقاب�ة أخرى  العراقيالمر�زي   (البنك"  الجمهور�ة"  العراق
وتعدیالتها وتعام�م البنك المر�زي  المؤسس�ة للمصارف الصادر عن البنك المر�زي العراقي

 .بهذا الخصوص  العراقي
 وتحفیز الشفاف�ة والمصداق�ة لتلك القرارات. المصرفتنظ�م منهج�ة اتخاذ القرارات داخل  •

 .المصرفالعمل �مرجع موثوق �ه ومعتمد من مجلس إدارة  •
 تحدید القواعد والمسؤول�ات الخاصة �إدارة وتطبیق هذا الدلیل. •
ة من حیث مفهومها وم�ادئها  المؤسس�لحو�مة لالخاصة  المصرفو�عبر هذا الدلیل نظرة  •

 .األساس�ة
 

   :المؤسس�ة الحو�مة: االلتزام �)1المادة (

مؤسس�ة فعالة مبن�ة على القوانین   وتطبیق حو�مة وجود  تجاه مسؤولیته المجلس یتحمل •
و�ذلك افضل  �المصرفوالتعل�مات الصادرة عن الجهات الرقاب�ة والس�اسات الخاصة 

المؤسس�ة وتحدید  الحو�مةوذلك من خالل مناقشة جوانب  الممارسات الدول�ة فى هذا الصدد 
�عتبر  . و المصرف�إت�اع أفضل األسالیب والممارسات التي تساهم في نمو  المصرفأهداف 

. و�حدد مسؤول�ات مجلس اإلدارة للمصرفالمؤسس�ة  الحو�مةر هذا الدلیل جزءًا من إطا
 واللجان المنبثقة عنه والقواعد المتعلقة بها. 

�حیث تنظم العالقات بین  المؤسس�ة للحو�مةمسؤول�ة وضع قواعد سل�مة  المصرف�قع على  •
المؤسس�ة على تنظ�م منهج�ة اتخاذ   الحو�مة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة. �ما تساعد 

الشفاف�ة والمصداق�ة لتلك القرارات �اإلضافة إلى و االفصاح الكافى    القرارات وتحفز على وجود 
تي قد یتعرض لها. للتقلیل من المخاطر ال المصرفالرقا�ة الداخل�ة على أنشطة اطر وضع 



 
 

6 
 

كما تساعد أ�ضًا على تجنب الممارسات غیر السل�مة والتي قد تؤدي إلى تعارض المصالح 
 للمخاطر. المصرفوتعر�ض 

 الحو�مة�عتبر وجود نظام �فؤ وفعال ألنظمة الض�ط والرقا�ة الداخل�ة أحد المكونات الرئ�س�ة   •
الذي یهدف  المصرفلس إدارة �حیث �ستمد أساسه من مج المصرفالمؤسس�ة الفعالة لدى 

 إلى:

 اإلدارة.  أمانة ونزاهة التقار�ر المال�ة وتقار�ر -

 كفاءة وفاعل�ة العمل�ات. -

  .المصرف سترات�ج�ةا تحدید  -

  .للمصرف المخاطر منظومة إدارة -

  .المصرف وأنشطة أعمال -

 مصلحة وأخذ  المودعین مصالح وحما�ة المساهمین تجاه �المسؤول�ة االلتزام بین التوازن  -
 .الحس�ان في األخرى  المصالح أصحاب 

 .السار�ة والضوا�ط والتعل�مات  للقوانین المصرف متثالا -

 الفعالة والشفاف�ة  اإلفصاح ممارسات  -
�ما �قوم مجلس االدارة �مراجعته والموافقة   ،ینشر هذا الدلیل على الموقع االلكترونى للمصرف •

 ع سنوات او عندما تدعو الحاجة الى ذلك.� عل�ه �ل ار 

 
 ): التعر�فات.2المادة (

 التعــر�فــات: 

 التعر�ف المصطلح

  اإلدارة  مجلس بین العالقات  تحدد  التي الشاملة األنظمة مجموعة هي الحو�مة المؤسس�ة 
  األخرى،  المصالح وأصحاب  األسهم  وحملة للمصرف  التنفیذ�ة واإلدارة
 المصرف اإلدارة مجلس یوجه  طر�قه عن  الذي النظام الحو�مة تتناول

 . أنشطته و�راقب 
 إدارة المصرف، مجلس ألعضاء المتطل�ات  من األدنى الحد  توفر مة ءالمال

 .التنفیذ�ة اإلدارة وأعضاء
 .العراقيالمصرف األهلي مجلس إدارة  المجلس
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 التعر�ف المصطلح

  والمساهمون  المثال (المودعون  سبیل على المصرف في مصلحة ذي أي أصحاب المصالح
 والسلطات  المعن�ة الرقاب�ة والجهات  والز�ائن والدائنون والعمالء والموظفون 

 الحكوم�ة). 
  المساهمة   �عتزمون   مرت�طة ممن  مجموعة  او  اعت�اري   أو  طب�عي  شخص   أي الح�ازة المؤهلة  

�ه    المكتتب   المال  رأس   من  )%  10(  تتجاوز  المصرف بنس�ة  مال  رأس  في
  �حد  ) أ�ام10( الح�ازة قبل بهذه المر�زي  البنك إشعار و�جب  للمصرف،

 فرداً   الح�ازة  بتنفیذ   الق�ام  قبل  البنك  هذا  على موافقة  الحصول  اجل  من  أدنى
 .مرت�طة او مجموعة

  للمصرف التنفیذ�ة اإلدارة في عضواً  �كون  الذي اإلدارة مجلس عضو  هو تنفیذيالعضو ال
 .ذلك مقابل شهر�ا رات�ا  �تقاضىو  له التنفیذ�ة اإلدارة في و�شارك

  ال  المثال على سبیل  مرت�طا  �كون  الذي اإلدارة  مجلس عضو هو العضو غیر التنفیذي 
 من   شكل  �أي  �شارك  وال  الفن�ة  الرأي والمشورة  �قدم  العالقة ) إذ  الحصر(ذو

 .شهر�ا رات�ا �ستلم وال الیوم�ة أعماله ومتا�عة المصرف في إدارة االشكال
  وعن  اإلدارة عن �املة  �استقالل�ة یتمتع  الذي اإلدارة مجلس عضو هو مستقلالعضو ال

 �عد  �ح�اد�ة األمور على للحكم القدرة توافر االستقالل�ة وتعني المصرف،
  او   اإلدارة  من  تأثیر أي  دون   العالقة  ذات   المعلومات   جم�ع  �الحس�ان األخذ 

 أخرى  خارج�ة جهات  من
 المصارف  قانون  من  1 المادة في ذلك ورد  �ما المستوى  رف�عو  الموظفون  اإلدارة التنفیذ�ة  

 واله�كل العراقي المر�زي  البنك تعل�مات  مع وتوافقا  2004 لسنة  94 رقم
 ..للمصرف التنظ�مي

 :أدناه في الموضحین  االشخاص  جم�ع ذو العالقة الشخص 
 رقم المصارف قانون  ) من1( المادة �موجب  الصلة ذو الشخص  •

 .  2004) لسنة 94(
 .سنتین لمدة للعمل تر�ه �عد  معاونه أو المفوض  المدیر •
  خدمته مدة طول الخارجي) الحسا�ات  (مراقب  الخارجي المدقق •

 .المصرف  مع عقده  انتهاء وسنتین �عد 
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 التعر�ف المصطلح

 تعاقد�ة خالل �عالقة �المصرف یرت�ط اعت�اري  أو طب�عي شخص  أي •
 .العقد  مدة

او مصالح   قرا�ةعالقات هي مجموعة االفراد او الشر�ات التي تر�طهم   المجموعة المرت�طة  
 اقتصاد�ة مؤثرة.  

  اجتماع   خالل  مجلس اإلدارة  أعضاء  الخت�ار  تصو�ت   أسلوب   عن  ع�ارة  هو التصو�ت التراكمي 
  األسهم  عدد  �ساوي  األصوات  من عدد  لكل مساهم �كون  العامة، إذ  الهیئة

  لعضو�ة  مرشح واحد  لصالح �لها بها �التصو�ت  �قوم وقد  التي �متلكها،
 تكرار   حدوث   دون   المرشحین  من  من �ختارهم  بین   توز�عها  أو  اإلدارة  مجلس

 هو  األسلوب  هذا من األساسي الهدف وان. لهذه األصوات 

  عن   اإلدارة  مجلس  لهم في   تمثیل  على  األقل�ة  مساهمي  حصول  فرص   ز�ادة
  على  معین مساهم  س�طرة من الحد  على  التراكم�ة، فضالً  األصوات  طر�ق

 .اإلدارة مقاعد مجلس
 اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس االدارة.   اللجان 

أي شخص �كون عضوا في مجلس اإلدارة، مدیر مفوض او عضو في    االدراي 
 لجنة مراجعة الحسا�ات في المصرف. 

القرا�ة من الدرجة 
 الرا�عة

 أبناء و�نات العم أو العمة، أبناء و�نات الخال أو الخالة. 

 
 .مجلس االدارة): 3المادة ( 

 .تشكیل المجلساوال: 

 مةالهیئة العا في اجتماعانتخابهم  �تمو  .أعضاء أصلیین) 7(من  البنك مجلس ادارة یتكون  .1
 و�نتخب مجلسانتخا�ه.    تار�خ  تبدأ من  سنوات   أر�عاسلوب التصو�ت التراكمي لمدة  للبنك وفق  

 �جوز التجدید لالعضاء لدورة ثان�ة. إدارة من بین أعضائه رئ�سا ونائ�ا له. 
  من   مجلس االدارة  أعضاء  ثلث ) أعضاء او  4ال �قل عدد األعضاء المستقلین عن ( یراعى ان   .2

   مع عضو �مثل األقل�ة من المساهمین. ، المستقلین االعضاء
 ُ�فضل أن �كون أحد أعضاء المجلس من العنصر النسوي �حد أدنى. .3
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 .مالءمة اعضاء مجلس االدارة وشروط العضو�ةثان�ا: 

 مؤهالت اعضاء مجلس االدارة:  .1
المعاییر   ةهذه الس�اسحیث تضمنت العضاء مجلس االدارة س�اسة مالءمة  تم اعتماد  •

�تم مراجعة هذه الس�اسة  و والمتطل�ات والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعَین،  
است�فاء جم�ع  وضع إجراءات وأنظمة �اف�ة للتأكد من تم كلما استدعت الحاجة لذلك، و 

الجهة مراجعتها من قبل  أن یتمعلى  ،األعضاء لمعاییر المالءمة واستمرار تمتعهم بها
 .في المصرفالمعن�ة 

وتم  افضل الممارسات المعمول بها مجلس االدارة حسب  العضاء قواعد سلوك تم وضع •
 �استمرار. تحدیثهاو  اعتمادها، و�تم مراجعتها

 الشروط التال�ة: رفصالمعضو�ة مجلس ادارة أو  رئاسة  �شغل  ف�من یتوافر �جب أن •

  2004) لسنة 94رقم (في قانون المصارف التي وردت ة ن�القانو طل�ات است�فاء المت -
 . وتعدیالته 1997) لسنة 21رقم (وقانون الشر�ات 

 له مفوضاأو مدیرا  العراقداخل  آخر مصرف اي ادارة في مجلس عضوا ال �كون  أن -
 .المصرف لذلك تا�عا ری االخ  المصرف �كن ما لم ف�ه اقل�م�ا أو موظفا أو مدیرا

ؤهالت والشهادات الجامع�ة األول�ة ثلثا أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الم �كون  أن -
 والخبرة �العمل المصرفي.  

 . اى جهة تت�ع الحكومةحكوم�ا یترأس وزارة او له مر�ز في  ال �كون موظفا أن -
 
 االعضاء المستقلین:  .2

في  ) أعضاء او ثلث أعضاء المجلس4ان ال �قل عدد األعضاء المستقلین عن (�جب 
 : مستقال ا عضو التال�ة لیتم اعت�اره  والمواصفات �حیث �جب ان یتوفر ف�ه الشروط  صرفمال
أن ال �كون شر�كا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للمصرف خالل السنوات الثالث السا�قة   •

عن عمل�ة التدقیق صلة لتار�خ انتخا�ه عضوًا في المجلس، وأال تر�طه �الشر�ك المسؤول 
 .قرا�ة

 .أن ال �كون محام�ا او مستشارًا قانون�ا للمصرف او مدققا لحسا�ات المصرف •
و أو أي شر�ة هو عضو في مجلسها أو مالكها أو مساهما رئ�سا  أن ال �كون حاصًال ه  •

) من رأس مال المصرف، و أال �كون  %5فیها على ائتمان من المصرف تز�د نسبته على ( 
 .ضامنا الئتمان من المصرف تز�د ق�مته على النس�ة ذاتها
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�صفته  اخرى أن ال �كون عضوًا في مجالس أكثر من خمس شر�ات مساهمة أو عامة   •
 .الشخص�ة في �عضها و�صفته ممثًال لشخص اعت�اري في �عضها األخر

 .أن ال �كون ادار�ا او موظفا لدى مصرف آخر او مدیرًا مفوضا لدى مصرف آخر •

ل السنوات الثالث أن ال �كون موظفا في المصرف او أحد االطراف المرت�طة �ه خال •
 .السا�قة

أال تكون له اي صلة قرا�ة �أي من اعضاء المجلس او االدارة العل�ا او أي من االطراف  •
 .المرت�طة بهم حتى الدرجة الرا�عة

 .أن ال �كون مساهما رئ�سا في المصرف أو من �مثله •

ساهمین أو  أن ال �ملك �شكل م�اشر أو غیر م�اشر (تشتمل على ملك�ة أفراد العائلة الم •
 .نوع% من أسهم اي شر�ة من أي 5أطراف ذات عالقة) أكثر من 

 
 .المجلس ت): اجتماعا4المادة (

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

نقلها الى أي مكان آخر داخل العراق �شرط حضور جم�ع أعضاء المجلس او االعتذار الكتابي  
 لغیر الحاضر�ن.  

الشخصي    على جم�ع أعضاء المجلس حضور االجتماعات شخص�ًا، وفي حال تعذر الحضور .2
�عد موافقة رئ�س   وذلك الهاتف من خالل الفیدیو أوالحضور  مجلس اإلدارة ف�مكن لعضو 

و�مكن استخدام هذه الطر�قة في حالة عدم حضور العضو لمرتین �حد اعلى خالل  المجلس 
 السنة. 

إخطار  وجب على رئ�س المجلس) مرات أو أكثر خالل السنة 3(في حال بلغ عدد الغ�اب  .3
 .تتخذ ما تراه مناس�االهیئة العامة للمصرف لكي  

أعضاء   4  ) من األعضاء أو%50( �كتمل نصاب اجتماع مجلس اإلدارة في حالة حضور  .4
 ) .أو أیهما أكثر

تعتمد القرارات التي یتخذها المجلس �غالب�ة أصوات األعضاء الحاضر�ن، فاذا �ان التصو�ت   .5
 .متعادًال ف�كون صوت رئ�س المجلس مرّجحا
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�ع �امل أعضائه الحاضر�ن شخص�ا (أو من خالل الفیدیو أو  تصدر قرارات المجلس بتوق  .6
الهاتف) وأمین سر المجلس على محضر االجتماع، وتختم �ختم المصرف خالل مدة ال تز�د 

 .) أ�ام عمل و�كون المجلس مسؤوًال عن قراراته ومتا�عتها10عن ( 

و�املة،  على أمین سر المجلس تدو�ن محاضر اجتماعات المجلس ولجانه �صورة دق�قة  .7
وتدو�ن أ�ة تحفظات أثیرت من أي عضو، وأن �حتفظ المصرف �جم�ع هذه المحاضر، وأن 

 .یتم تسجیل المحاضر مرئ�ا وصوت�ا وأن تحفظ لد�ه

على اإلدارة التنفیذ�ة تقد�م معلومات تفصیل�ة ألعضاء المجلس �ما سوف �عرض في االجتماع   .8
موعد اجتماع المجلس، وعلى رئ�س المجلس التحقق  ) أ�ام عمل على األقل من تار�خ  5قبل (  

 .من ذلك قبل االجتماع
 
 .وامین السر المجلس مسؤول�اتو  ) مهام5المادة (

 اوال: مهام المجلس:

 �قوم المجلس �ما یلي: 

االسترات�ج�ة والق�م الجوهر�ة   اعتماد خطط المصرف شاملة الرؤ�ة والرسالة والغا�ات واألهداف .1
توج�ه اإلدارة التنفیذ�ة لتنفیذ الخطط مع مراق�ة   توجهات الهیئة العامة، ثمللمصرف في ضوء  

 .لزم األمر لضمان تنفیذ تلك الخطط أدائها وتقی�مها وتعدیلها إذا
 .التاكد من االفصاح ووضع الرؤ�ة والرسالة والغا�ات على الموقع االلكترونى للمصرف .2
أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المال�ة للمصرف اإلشراف على اإلدارة التنفیذ�ة ومتا�عة  .3

ومن مالءته، واعتماد س�اسات و�جراءات مناس�ة لإلشراف والرقا�ة الدور�ة على أداء 
 .المصرف

 أداء"مؤشرات   اعتماد س�اسة لمراق�ة ومراجعة أداء اإلدارة التنفیذ�ة ، عن طر�ق وضع .4
  (Key Performance Results)و  (Key Performance Indicators)رئ�س�ة" 

 لتحدید وق�اس ورصد األداء والتقدم نحو تحقیق األهداف المؤسس�ة للمصرف. 

  جم�ع أنشطته، شاملة المصرف، لدى عمل و�جراءات  وخطط س�اسات  توفر من التأكد  .5
 اإلدار�ة، جم�ع المستو�ات  على إعمامها تم قد  وأنه العالقة، ذات  التشر�عات  وتتماشى مع

 .�انتظام  مراجعتها تتم وأنه
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) للمصرف، ورسم خطوط واضحة للمسؤول�ة  Core valuesتحدید "الق�م الجوهر�ة" ( .6
والمساءلة لجم�ع أنشطة المصرف، وترس�خ ثقافة عال�ة للمعاییر األخالق�ة والنزاهة والسلوك 

 المهني لإلدار�ین في المصرف. 
وسمعته ومسؤول�ة    ، �ما فیها أوضاعه المال�ة تحمل مسؤول�ة سالمة جم�ع اجراءات المصرف .7

الرقاب�ة والجهات التنظ�م�ة األخرى   زي، و�ذلك متطل�ات الجهاتتنفیذ متطل�ات البنك المر�
وأن یدار المصرف ضمن إطار التشر�عات،  المصالح"، ومراعاة "أصحاب  المتعلقة �عمله،

أنشطة  الداخل�ة للمصرف، و�ن الرقا�ة الفّعالة متوفرة �استمرار على  وضمن الس�اسات 
 وحسا�اته.  المصرف

 .العامة الهیئة قرارات  تنفیذ  متا�عة .8
  تنفیذ  شامل بنتائج وتقر�ر للمصرف المال�ة (الكشوفات) والقوائم الختام�ة الحسا�ات  تقد�م .9

 .علیها والمصادقة لمناقشتها العامة الهیئة الى السنو�ة الخطة

 .المصرف وعمل�ات  أنشطة جم�ع في الدول�ة المعاییرلكافة  االمتثال من التأكد  .10
 .تنفیذها  المصرف ومتا�عة �أنشطة المتعلقة والموازنات  السنو�ة الخطط واقرار مناقشة .11

 .او من غیرهم المجلس أعضاء بین من أعضائها واخت�ار اإلدارة مجلس لجان تشكیل .12
 دور�ا  أدائهم   وتقی�م ومتا�عة  التنفیذ�ة،  اإلدارة  مناصب   لشغل  المرشحین  اخت�ار  على  المصادقة .13

 .المسائلة لموضوع واضح شرح وتفسیر على  منهم والحصول ومسائلتهم علیهم واالشراف

 .أداءه وتقی�م ومكافاته اتعا�ه وتحدید  رئ�س التدقیق الداخلي خدمات  نهاءإو  تعیین .14
 الداخلي  المدقق  ق�ام  والتأكد من   سنو�ا،  ومراجعتها   للمصرف  داخل�ة  ورقا�ة   ض�ط   أنظمة  اعتماد  .15

 واحده األنظمة) لمرة  هذه �مراجعة( الحسا�ات  مراقب  اي )الخارجي (المدقق مع و�التنسیق 
 هذه �فا�ة یؤ�د  ما السنوي للمصرف التقر�ر تضمین المجلس وعلى سنو�ا، األقل على

 .األنظمة

 (بدا�ة واستمرارا).  )الحسا�ات  مراقب (الخارجي  الحسا�ات  مدقق استقالل�ة ضمان .16
  تنفیذها،  ومراق�ة ،المخاطر االلكترون�ة�ما فى ذلك المخاطر إلدارة فعالة استرات�ج�ة اعتماد  .17

  مرتفعة، وأن  لمخاطر المصرف تعرّض  عدم وضمان  المقبولة، المخاطر  تتضمن مستوى  إذ 
  من  یتأكد  وأن المرت�طة بها، والمخاطر للمصرف التشغیل�ة العمل ببیئة  ملّما المجلس  �كون 
  تحدید  على  وقادرة المصرف، المخاطر في إلدارة  و�اف�ة  الزمة تحت�ة  و�ن�ة أدوات  وجود 

 .المصرف لها یتعرض   التي أنواع المخاطر جم�ع  ومراق�ة وض�ط وق�اس
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 قواعد "  في  ذلك  �ما ورد   ،"الرشیدة  لإلدارة"  األساس�ة  الم�ادئ  بتطبیق  المصرف  ق�ام  من  التأكد  .18
 . 2010  ) لسنة4رقم( في تعل�مات  الواردة"  الداخلي الض�ط ونظام الرشیدة، اإلدارة

 Management Information)  وموثوق  �اف�ة "إدار�ة معلومات  نظم" وجود  ضمان  .19

System) المصرف أنشطة جم�ع  تغطي  بها. 
  ممارساتها   تطبیق  التنفیذ�ة على  واالدارة  العاملین  جم�ع  وتشج�ع  �المصرف  الحو�مة  ثقافة  نشر .20

  بتشج�ع  المصرف �قوم ان على الى العمل إضافة �خصوصها، تدر�ب�ة دورات  وحضور
  الس�اسة  أن من التحقق على فضالً  مؤسساتهم، الحو�مة في قواعد  تطبیق على عمالئه

 �حیث   الشر�ات،  من   والس�ما   لعمالئه  المؤسس�ة  الحو�مة   تطبیق  تتضمن للمصرف  االئتمان�ة
 .الحو�مة المؤسس�ة مجال في لممارساتهم ت�عا والقوة، الضعف بنقاط  المخاطر یتم تقی�م

 .(Sustainability Principles)االستدامة  معاییر مع یتماشى المصرف أن من التأكد  .21
  ح�ازة " الذین �متلكون  المساهمین، سلطات  بین واضح فصل �إ�جاد  الكفیلة االجراءات  اتخاذ  .22

  المؤسس�ة الحو�مة تعز�ز أخرى، بهدف جهة من ،"التنفیذ�ة اإلدارة "و جهة، من" مؤهلة
  ح�ازة " �متلكون  الذین المساهمین، من تأثیرات  للحد  مناس�ة آل�ات  إ�جاد  وعل�ه السل�مة،

 ."مؤهلة
 .الواضح اإلداري  التسلسل �حدد  للمصرف تنظ�مي ه�كل اعتماد  .23
 اإلدارة وأ المدیر المفوض  (سواء المصرف �أعمال الخاصة التنفیذ�ة  الصالح�ات  تحدید   .24

 التحو�الت  على  التوق�ع أو  منح االئتمان  أو  المصرف�ة  للعمل�ات  ذلك �ان  سواء التنفیذ�ة،
 .)الضمان وخطا�ات  والرهن والكفاالت واالقتراض  والضمانات  والش�كات 

 .سنو�ا ومراجعتها المصرف في التنفیذ�ة  لإلدارة إحالل خطة اعتماد   .25
  ف�ما األموالغسل  مكافحة لمكتب  الرسمي الموقع على التنفیذ�ة اإلدارة اطالع  من التأكد  .26

  مراق�ة  ودائرة األموال مكافحة غسل مكتب  و�عالم یوم�ا،ً  اإلرهاب  أموال تجمید  قوائم �خص 
 أموال  تجمید   قائمة  في  أسمه  أدرج  قد   شخص   حالة وجود   في  فوراً   المر�زي   البنك   في  الصیرفة

 .اإلرهابیین

  �أعضاء  المتعلقة �المعلومات  من خالل أمانة السر المر�زي  البنك تزو�د  المصرف على .27
  وخارجه، �شكل  العراق داخل التا�عة لشر�اته التنفیذ�ة واإلدارات  المدیر�ن أو هیئات  مجالس
 .علیها تعدیل أي حدوث  عند  و�ذلك سنوي  نصف

 .�افة  عن المصرف  والمعلومات   الشفاف�ة  و  االفصاح  جودة  على  االشراف  االدارة  مجلس  على .28
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 .ثان�ا: مهام رئ�س المجلس

 على رئ�س المجلس أن �ضطلع �ما یلي �حد أدنى: 

لمصرف و�ین المصرف الحرص على إقامة عالقة بناءة بین المجلس واإلدارة التنفیذ�ة ل .1
 والمساهمین و�ق�ة أصحاب المصالح. 

القضا�ا التي یتم �حثها �شكل عام وتلك التي یوجد    حول  �حر�ة �املة ابداء الرايتشج�ع على  ال .2
والتصو�ت على البناءة حولها ت�این في وجهات النظر بین األعضاء، و�شجع على النقاشات 

 تلك القضا�ا. 
التأكد من استالم جم�ع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السا�قة وتوق�عها، واستالمهم   .3

، على أن یتضمن الجدول ا�ام على االقل)  5(  مدة �اف�ةجدول أعمال أي اجتماع قبل انعقاده �
 . معلومات مكتو�ة �اف�ة عن المواض�ع التي سیتم مناقشتها في االجتماع

 .ینظم و�حدد عمل المجلسمكتوب التأكد من وجود میثاق  .4
تزو�د �ل عضو من أعضاء المجلس عند انتخا�ه بنصوص القوانین ذات العالقة �عمل البنوك   .5

وتعل�مات البنك المر�زي ذات العالقة �عمل المجلس �ما فیها هذه التعل�مات، و�كتیب یوضح  
 ومهام وواج�ات أمین سر المجلس.، حقوق العضو ومسؤول�اته وواج�اته

أن یت�ح  و  بتطو�ر خبراتهم وتعلمهم المستمر، تلب�ة احت�اجات أعضاء المجلس ف�ما یتعلق .6
 . یراعي الخلف�ة المصرف�ة للعضو �حیث توج�ه  برنامجللعضو الجدید حضور 

ال تقل عن   دعوة للبنك المر�زي لحضور اجتماعات الهیئة العامة، وذلك قبل فترة �اف�ة توج�ه   .7
 . ل�صار إلى تسم�ة من �مثله) یوم 15(

   حال حدوثها. جوهر�ةومات التأكد من اعالم البنك المر�زي عن ا�ة معل  .8
 

 .المجــلسمــهام أمــین ســر ثالثا: 

 �حیث تشمل:

حضور جم�ع اجتماعات المجلس، وتدو�ن �افة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات  .1
 والتحفظات و��ف�ة التصو�ت على مشروعات قرارات المجلس.

عرض الموضوعات وذلك �عد إعداد خالصة موجزة �كل موضوع منها، و��ان رأي اإلدارة  .2
�ط الوثائق واألول�ات �كل موضوع، وتقد�مها لرئ�س  التنفیذ�ة واللجان المختلفة فیها، ور 

 .المجلس للموافقة على عرضها
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تزو�د �ل عضو �ملخٍص �اٍف عن أعمال المصرف، عند االنتخاب او التعیین أو عند   .3
 .الطلب 

التداول مع أي عضو جدید و�مساعدة المستشار القانوني أو مدیر الشؤون القانون�ة للمصرف  .4
س�ما ما یتعلق �المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة لتوض�ح    ومسؤول�ات المجلس والحول مهمات  

المهمات والصالح�ات واألمور األخرى الخاصة �العضو�ة ومنها مدة العضو�ة ومواعید 
 االجتماعات، فضًال على تزو�د العضو الجدید بنصوص القوانین ذات العالقة �عمل

و�ما فیها ما جاء  البنك والتي تخص عمل المجلس المصارف والتعل�مات الصادرة عن هذا
 .في الدلیل

 .تنظ�م مواعید واجتماعات المجلس وذلك �موافقة رئ�س المجلس .5
القرارات المتخذة  التأكد من توق�ع أعضاء المجلس على محاضر االجتماعات ومتا�عة تنفیذ  .6

 .اجتماع سابق من قبل المجلس، وأ�ة موضوعات تم إرجاء طرحها في

 .م تقار�ر اللجان المرت�طة �المجلس وعرضها على المجلساستال .7
 . )رقم الجلسة، التار�خ  رقم القرار،(ترق�م القرارات �شكل تسلسلي من بدا�ة السنة الى نهایتها    .8
 .ضمان االمتثال لجم�ع المتطل�ات القانون�ة ف�ما یتعلق �شؤون المجلس .9

 .تزو�د البنك المر�زي �محاضر االجتماعات الموقعة .10
والمساعدة في  التواصل مع المساهمین �ما یتعلق �المساهمین واجتماعات الهیئة العامة:ف .11

 . تنظ�م اجتماعات الهیئة العامة
 .�الب�انات الخاصة �المساهمین االحتفاظ .12
 .المجلس الجتماعات الهیئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن  التحضیر .13

 .الشر�ات  الدعوات الى المساهمین والى البنك المر�زي و�لى مسجل إرسال .14
 .الخارجي حضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذ�ة والمدقق تأمین .15
 .�سجالت اجتماعات الهیئة العامة االحتفاظ .16

 
 .االدارة التنفیذ�ة  ):6(المادة 

 :  ما یلي�قوم المجلس �
س�اسة مالءمة العضاء االدارة التنفیذ�ة حیث تضمنت هذه الس�اسة المعاییر والمتطل�ات    اعتماد  .1

والشروط الواجب توفرها في عضو االدارة التنفیذ�ة العل�ا، و�تم مراجعة هذه الس�اسة �لما  
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تم وضع إجراءات وأنظمة �اف�ة للتأكد من است�فاء جم�ع األعضاء  قد  استدعت الحاجة لذلك، و 
 الجهة المعن�ة �البنك.على أن  یتم مراجعتها من قبل . المالءمة واستمرار تمتعهم بهالمعاییر 

 �جب ان تتوافر ف�من �عین في االدارة التنفیذ�ة العل�ا للبنوك الشروط التال�ة:  .2

االخر تا�عا لذلك   المصرفآخر ما لم �كن    مصرفان ال �كون عضوا في مجلس ادارة اي   •
 . المصرف

 ان �كون متفرغا الدارة اعمال البنك.  •

العلوم المال�ة او المصرف�ة   ان �كون حاصال على الدرجة الجامع�ة االولى �حد ادنى في •
والتي القانون او تقن�ة المعلومات االقتصاد او المال�ة او المحاس�ة او ادارة االعمال او  او

 . المصرفلها عالقة �عمل 
او اعمال ذات صلة ال تقل عن خمس  مال المصرفاعان �كون لد�ه خبرة في مجال  •

 المصارفالذي �جب ان ال تقل خبرته في مجال اعمال  المفوض  سنوات �اسثناء المدیر 
 عن عشر سنوات.  

 .من البنك المر�زي من منص�ه ان ال �كون إدار�ا تم اقالته  •
ترخ�صه او �ان موظفا في اإلدارة التنفیذ�ة في مصرف الغي الشخص قد ان ال �كون  •

 ثناء مدة شغاه لمنص�ه، اال اذا قرر البنك المر�زي عكس ذلك. تقررت تصفیته ا 
�جب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة عند تعیین أي من أعضاء اإلدارة التنفیذ�ة في   .3

 المصرف. 
 عضو من االدارة التنفیذ�ة. ل تعیین اي  قب�جب الحصول على عدم ممانعة البنك المر�زي  كما و  .4

) 3موظف في اإلدارة التنفیذ�ة وذلك خالل (  اياخطار البنك المر�زي �إقالة او استقالة    �جب  .5
 أ�ام مع ب�ان سبب االستقالة او اإلقالة.  

�شكل یتفق  و �جب ان تقوم اإلدارة التنفیذ�ة �مهامها المو�لة الیها �موجب التعل�مات والقوانین  .6
مجلس اإلدارة من  وما یتم تكل�فها وتفو�ضها    المجلس،اعتمدها    مع الس�اسات واالجراءات التي

 المخولة لهم. صالح�ات ال�الق�ام �ه وفق 
 

  .المفوض المدیر ): 7المادة (

.  یتمتع �النزاهة والكفاءة والخبرة  �عین مجلس إدارة المصرف احد أعضائه مدیرا مفوضا للمصرف .1
 وال �جوز الجمع بین منصبي رئ�س المجلس والمدیر المفوض. 
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) لسنة  94وني المصارف رقم ( نو�األخص قا اضافة الى ما هو وارد في التشر�عات المختلفة .2
�الشروط التال�ة �حد   المفوض ه �جب ان یتمتع المدیر فإن والشر�ات ساري المفعول 2004
 ادنى: 

 .الیوم�ة المصرف�ة العمل�ات  إلدارة  التام التفرغ •
  او والمصرف�ة،  المال�ة  العلوم في األقل على  ال�كالور�وس  شهادة على حاصالً  �كون  ان •

 �العمل المتعلقة التخصصات  أو القانون، أو االقتصاد، أو المحاس�ة،  أو االعمال، إدارة
 .المصرفي

 .الطی�ة والسمعة �النزاهة  التمتع •

 التنفیذ�ة �اإلدارة ) سنوات 10�المصارف ال تقل عن ( الفعلي العمل خبرة هلد� تكون  ان •
 .للمصارف

المدیر المفوض مسؤوال عن تنفیذ قرارات المجلس وذلك ضمن الصالح�ات المخولة  �كون  ان .3
 له. 

 
 .داءاالتقی�م ): 8المادة (

 
 اعضائه ولجانه:تقی�م المجلس و أعمال تقی�م أوًال: 

عرض نتائج  یتم  على ان  ،سنو�اولجانه  اعماله واعضائه استحداث نظام لتقی�م �قوم المجلس �
 النظام �حد ادنى:  ذا�تضمن ه. و التقی�م على الهیئة العامة

 في تحقیق هذه االهداف �شكل �مكن ق�اسه.  المجلساهداف محددة وتحدید دور  .1
 تحدید مؤشرات اداء رئ�س�ة واستخدامها لق�اس اداء المجلس.  .2

 Key Performance)التنفیذ�ة واإلدارة المفوض  للمدیر رئ�س�ة أداء مؤشرات  تحدید  .3
Indicators, KPIs, KPR).  

 التواصل.   ااالدارة التنفیذ�ة والمساهمین ودور�ة هذ و التواصل ما بین مجلس االدارة  .4

 دور�ة اجتماعات المجلس مع االدارة التنفیذ�ة.    .5
الحصول   �تمدور العضو في اجتماعات مجلس االدارة ومقارنة ادائه �أداء االعضاء االخر�ن. و  .6

 على التغذ�ة الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسین عمل�ة التقی�م. 
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 :المفوض تقی�م المدیر  ثان�ًا:

�حیث یتم وضع مؤشرات االداء الرئ�س�ة    معد   تقی�م�قوم المجلس بتقی�م المدیر العام سنو�ا وفق نظام  
�شكل یتضمن معاییر التقی�م �ل من التقی�م المالي واالداري للبنك ومدى انجازه لخطط واسترات�ج�ات 

 . البنك متوسطة وطو�لة االجل
 

 مصرف: في ال  اإلدارة التنفیذ�ةتقی�م ثالثًا: 

المدیر و  االدارة مجلس من غیر أعضاء المصرفداري ا اداء لق�اس نظام اعتماد � المجلس �قوم
 ادنى: �حد  على االتي  �شمل هذا النظام ، على أنالمفوض 

  وتطبیق  ادارة المخاطر  عمل  �اطار  االلتزام  اداء لق�اس مناسب ال الوزن الترج�حي  �عطى أن .1
 التنظ�م�ة.  والمتطل�ات  ط الداخل�ةلضوا�ا

  تؤخذ �عین  أن �جب  ولكن ،االداء لق�اس العنصر الوحید  أو الر�ح الدخل اجمالي ال �كون  أن .2
االساس�ة    �العمل�ات   المرت�طة  المخاطر  مثل  اإلدارة التنفیذ�ةاداء    لق�اس  أخرى   عناصر  االعت�ار

 للتطبیق. قابال  ذلك �ان غیرها حیثماو ء والزمالء رضا العمالو 

 المصالح. تعارض النفوذ و  ستغاللا عدم .3
 

 . للموظفین: المكافآت المال�ة )9المادة (

 : ما یلي�قوم المجلس �
   .الشفاف�ة�الموضوع�ة و   تتصف  للموظفین مال�ة  مكافآت  منح س�اسةاعتماد   .1
 �جب أن یتوفر في س�اسة منح المكافآت المال�ة العناصر التال�ة �حد أدنى:   .2

ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة  الموظفین أن تكون معدة للمحافظة على  •
 واستقطابهم وتحفیزهم واالرتقاء �أدائهم.  

 .  البنك وسمعة مالءة على یؤثر  �شكل استخدامها عدم  لضمان مصممة تكون  أن •
 أن تأخذ �االعت�ار المخاطر ووضع السیولة واألر�اح وتوقیتها.  •

بل أن �ستند أ�ضًا على  ،أن ال �ستند عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة الحال�ة •
 ) سنوات.5- 3أدائه في المدى المتوسط والطو�ل (

 .واسترات�جیته وق�مه البنك أن تعبر عن أهداف •
 �أن تكون على شكل، فقط األمور المال�ةى على �حیث ال تنطو ُتحدد شكل المكافآت  •

 .خ�ارات األسهم أو أي مزا�ا أخرى  عالوات أو  بدالت أو أتعاب أو رواتب أو ترق�ات او
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أن تتضمن إمكان�ة تأجیل دفع نس�ة معقولة من المكافآت، �حیث یتم تحدید هذه النس�ة   •
 ونشاطات اإلداري المعني.وفترة التأجیل على أساس طب�عة العمل ومخاطره 

 ،االمتثال ،التدقیق ،لرقاب�ة (إدارة المخاطرر انح مكافآت مال�ة إلدار�ي الدوائأن ال یتم م  •
 وغیرها) اعتمادًا على نتائج أعمال الدوائر التي یراقبونها. 

 

 .رض المصالحاتع )10المادة (

   .المصالحتجنب تعارض  �افة العاملین �المصرف وق�اداتهعلى  .1
اعتماد س�اسة و�جراءات لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ینشأ، واإلفصاح  � �قوم المجلس .2

 .قد ینشأ عن ارت�اط البنك �الشر�ات داخل المجموعة عن أي تعارض في المصالح
س�اسات و�جراءات للتعامالت مع ذوي العالقة �حیث تشمل تعر�ف هذه    اعتماد �قوم المجلس �  .3

 و�جراءات الموافقة وآل�ة مراق�ة هذه  وشروط التعامالت ًا �االعت�ار التشر�عات ذ األطراف أخ
 .واإلجراءات  مح بتجاوز هذه الس�اسات �س  �حیث ال التعامالت،

ذوي العالقة قد تمت وفق التعامالت مع التأكد من أن  من الدوائر الرقاب�ة في البنك تقوم .4
وعلى لجنة التدقیق الق�ام �مراجعة جم�ع تعامالت ذوي العالقة   ،الس�اسة واإلجراءات المعتمدة

 . التعامالت  هذهو�طالع المجلس على  ،ومراقبتها
 .تنفذ الس�اسات واإلجراءات المعتمدة التأكد من أن اإلدارة التنفیذ�ة العل�ا�  �قوم المجلس .5
تمنع االستغالل  و ،  اعتماد ضوا�ط لحر�ة انتقال المعلومات بین مختلف اإلدارات �المجلس    �قوم .6

 للمنفعة الشخص�ة. 

و�حیث  منتسب�ه للسلوك المهني وتعم�مها على جم�ع  ومیثاق  اعتماد س�اسات �  �قوم المجلس .7
 تتضمن �حد أدنى اآلتي: 

 معلومات داخل�ة في البنك لمصلحتهم الشخص�ة.  منتسب�هعدم استغالل أي من  •

 مع ذوي العالقة. التعامالت قواعد و�جراءات تنظم  •
 الحاالت التي قد ینشأ عنها تعارض مصالح.  •

التأكد من أن اإلدارة التنفیذ�ة تتمتع بنزاهة عال�ة في ممارسة أعمالها وتتجنب � �قوم المجلس  .8
 تعارض المصالح. 

 

 .ف�ما یتعلق �التدقیق الداخلي دور المجلس ):11المادة (

  ما یلي:حقق متالالمجلس  على
 :أدنى �حد  اآلت�ة �المهام الق�ام على قادرة البنك في الداخلي التدقیق دائرة أن من التأكد  .1
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 .التدقیق لجنة االعمال، الى نتائج  عن  وسنو�ة سنو�ة ونصف ور�ع�ة  شهر�ة تقار�ر تقد�م •

 لجنة من الدلیل ان �عتمد  على الداخلي التدقیق ادارة واجراءات  لس�اسات  عمل دلیل إعداد  •
  سنتین   او  سنة  �ل  التدقیق  لجنة  قبل  من  للمراجعة والتحدیث   و�خضع  اإلدارة  ومجلس  التدقیق

 .األقل في
الداخلي  التدقیق التدقیق و�دارة لجنة من الداخل�ة والرقا�ة الض�ط أنظمة ه�كل مراجعة تتم •

 .ذلك الى الحاجة دعت  �لما او  سنو�ا األقل على واحدة مرة

التدقیق خاضعة لإلشراف من قبل لجنة التدقیق، وأنها ترفع تقار�رها م�اشرة إلى رئ�س    إدارةإن   .2
 لجنة التدقیق لضمان استقاللیتها. 

سلطة االتصال الم�اشر �مجلس اإلدارة أو برئ�س مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق والمدقق  .3
 الخارجي ومراقب االمتثال في المصرف.

 
 .الخارجي التدقیق� دور المجلس ف�ما یتعلق ):12المادة (

 المجلس �ما یلي:  �قوم
ضمان تدو�ر �شكل منتظم للمدقق الخارجي بین مكاتب التدقیق وشر�اتها التا�عة او الحل�فة  .1

 .  أعلى وذلك من تار�خ االنتخاب سنوات �حد  خمسل �ل �أي شكل من االشكا  المرت�طة بها
أو اي  الداخل�ة الض�ط والرقا�ة نقاط الضعف في أنظمة المناس�ة لمعالجة اتخاذ االجراءات  .2

 �ظهرها المدقق الخارجي.  أخرى  نقاط
 ةاسهام المجلس في تعز�ز دور المراقب الخارجي للتأكد من ان القوائم المال�ة تعكس ادار  .3

ة الداخل�ة وسالمة اطر الرقا� المصرف في �افة النواحي الهامة وتبین مر�زه المالي الحق�قي
   .وااللكترون�ة

 التأكید على أهم�ة االتصال الفعال بین المراقب الخارجي ولجنة التدقیق �المصرف.  .4

 
 .المخاطر ادارةدور المجلس ف�ما یتعلق �): 13المادة (

 المجلس �ما یلي: �قوم
التنفیذ�ة �المستو�ات المحددة   المصرف  ادارات   التزام  مراق�ةتقوم �  المخاطر  إدارة  التأكد من ان  .1

 للمخاطر المقبولة. 

لة اإلدارة ء�ما في ذلك مسا  ،المقبولة  المخاطر  مستو�ات   على  التجاوزات   معالجة  من  التحقق .2
 �شأن هذه التجاوزات.   المعن�ة التنفیذ�ة العل�ا
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  دوري  �شكل  الضاغطة  األوضاع اخت�ارات  �إجراء تقوم  المخاطر إدارة دائرة  أن  من  التأكد  .3
وأن �كون للمجلس   ،المرتفعة  المخاطر  ومواجهة  الصدمات   تحمل  على  المصرف  قدرة   لق�اس

نتائج االخت�ارات واعتماد    دور رئ�سي في اعتماد الفرض�ات والسینار�وهات المستخدمة ومناقشة
 .اإلجراءات الواجب اتخاذها بناًء على هذه النتائج

�ما یتوافق مع مقررت "لجنة �ازل  ،المصرف رأسمال لكفا�ة الداخلي التقی�م منهج�ة اعتماد   .4
)II) و�ازل (III تكون هذه المنهج�ة شاملة وفعالة وقادرة    و�حیث أخرى، دول�ة معاییر ) وا�ة

على تحدید جم�ع المخاطر التي من الممكن أن یواجهها البنك، وتأخذ �االعت�ار خطة  
اإلسترات�ج�ة وخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهج�ة �صورة دور�ة والتحقق من   المصرف
 . اطر التي یواجههاوالتأكد من احتفاظ البنك برأسمال �اف لمقابلة جم�ع المخ تطب�قها

المخاطر   األخذ �االعت�ار المصرفة توسع في أنشط أي مجلس وقبل الموافقة علىال على .5
 .قدرات ومؤهالت موظفي إدارة المخاطرو  المترت�ة على ذلك

  إدارة  لجنة إلى تقار�رها رفع خالل من وذلك ،المصرف في المخاطر إدارة استقالل�ة ضمان .6
الحصول الصالح�ات الالزمة لتمكینها من    هذه االدارةومنح    ،االدارةالتا�عة لمجلس   المخاطر

والتعاون مع اللجان األخرى للق�ام   األخرى  إدارات المصرف االخرى المعلومات من  على
 �مهامها. 

 قد  التي للمخاطر المقبولة الحدود  اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة الس�اسات  تشمل ان �جب  .7
 تقبل  على المصرف قدرة مدى مع الحدود  تلك اتساق ضرورة مع المصرف، لها یتعرض 

 .المال رأس  حجم مع ذلك مالئمة ومدى المخاطر

 واجراء  المخاطر  ومراق�ة ومتا�عة �ق�اس الخاصة العمل خطوات   مالئمة استمرار مدى ق�اس .8
 .المصرف فیها �عمل  التي والبیئة السوق  لتطورات  وفقا االمر لزم اذا علیها تعدیالت  أي

  ومراق�ة  متا�عة �عمل�ة یتعلق ف�ما خاصة  وفعالة مناس�ة واتصال معلومات  نظم استخدام .9
 �المصرف العل�ا  اإلدارة امداد  یت�ح �حیث  المعلومات  إدارة نظام �فاءة وضمان المخاطر

 المصرف التزام مدى  تعكس )األقل على  (شهر�ة  دور�ة بتقار�ر والمجلس المخاطر  ولجنة
  التصح�ح�ة  الخطة  و  أس�ابها  و  الحدود   هذه على  التجاوزات   توضح  و   المحددة  المخاطر  �حدود 
 .بها الالزمة

 : أدنى �حد  یلي ما المخاطر إدارة دائرة مهام تكون  .10
 دراسة وتحلیل جم�ع أنواع المخاطر التي یواجهها المصرف.  •
  المجلس. وعرضه على المصرففي  المخاطر إدارة إطار اعداد  •
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 �افة  دارةعمل إل  و�جراءات   س�اسات   تطو�ر  إلى  �اإلضافة   إسترات�ج�ة إدارة المخاطر  تنفیذ  •
 . المخاطر أنواع

 تطو�ر منهج�ات لتحدید وق�اس ومراق�ة وض�ط �ل نوع من أنواع المخاطر.  •

رفع تقار�ر للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لإلدارة التنفیذ�ة العل�ا تتضمن   •
) الفعل�ة لكافة أنشطة البنك �المقارنة Risk Profileمنظومة المخاطر (معلومات عن 

 .، ومتا�عة معالجة االنحرافات السلب�ة )Risk Appetite(  مع وث�قة المخاطر المقبولة
 .المعلومات اإلدار�ة المستخدمة أنظمةالتحقق من تكامل آل�ات ق�اس المخاطر مع  •
تعرضات البنك للمخاطر، وتسجیل حاالت تقد�م التوص�ات للجنة إدارة المخاطر عن  •

 س�اسة إدارة المخاطر. مناالستثناءات 
 .  حول مخاطر البنك، الستخدامها ألغراض اإلفصاح الالزمة معلومات التوفیر  •

 
 . االمتثال ادارةدور المجلس ف�ما یتعلق �): 14المادة (

 على المجلس الق�ام �ما یلي:
 �اف�ة ومدر�ة. �كوادر فدهااستمرار ر  ضمانو  ،االمتثال ةار اد  استقالل�ة ضمان .1
  هذه الس�اسة  مراجعةو  ذات العالقة، لجم�ع التشر�عات  البنك لضمان امتثال س�اسة اعتماد  .2

 والتحقق من تطب�قها. �شكل دوري 
 .ادارة االمتثال دائرة مسؤول�ات و  مهام اعتماد  .3
الى  نسخة المنبثقة عنه مع ارسال لجنة التدقیقأو  تقار�رها الى المجلس ادارة االمتثال ترفع .4

 .المدیر المفوض 
 

 .إدارة مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب دور المجلس ف�ما یتعلق �): 15المادة (

على المجلس ومن خالل لجنة التدقیق واإلدارات او األقسام الرقاب�ة في المصرف التأكد من   .1
اتخاذ المصرف تدابیر العنا�ة الواج�ة تجاه العمالء وفقا لقانون مكافحة غسل األموال وتمو�ل 

 .والتعل�مات الصادرة �موج�ه 2015لسنة   )39(اإلرهاب رقم 

  )5لمدة ( التال�ة والمستندات  والوثائق �السجالت  المصرف احتفاظ من التأكد  المجلس على .2
 معاملة تنفیذ  او الحساب  غلق تار�خ من او العمیل مع العالقة انتهاء تار�خ من سنوت  خمس
  تشمل   والتي  الممكنة،  �السرعة   المختصة للجهات   اتاحتها  وتضمن   اطول،  ایهما   عارض،  لعمیل
 : یلي ما ادنى كحد 
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 في  العنا�ة الواج�ة عمل�ة خالل من  علیها الحصول یتم التي السجالت  جم�ع من نسخ •
  الفعلیین  المستفیدین  هو�ات عمالء  على  الدالة  الوثائق  ذلك  في  �ما  المعامالت،  من  التحقق

 .العمل ومراسالت  المحاسب�ة والملفات 

 محاولة  هناك�انت    التي  او  �الفعل  المنفذة  سواء  والدول�ة  المحل�ة  المعامالت   سجالت   جم�ع •
 �ل  خطوات   تمثیل   �إعادة  الذي �سمح  �القدر  مفصلة  السجالت   تلك  تكون   ان   على   لتنفیذها،
 .حدة على معاملة

 .او تحدیثه اجرائه من مقررة معلومات  أ�ة او المخاطر بتقی�م المتعلقة السجالت  •
 :تتضمن  اإلرهاب  وتمو�ل األموال غسل  لمنع برامج اعتماد  •

 .لها عرضة هي التي  اإلرهاب  وتمو�ل األموال غسل  لمخاطر تقی�م إجراء -
 مجال   في   االلتزامات المفروضة  بتطبیق   تلیق  داخل�ة   وضوا�ط  واجراءات   س�اسات   اعتماد  -

 .االرهاب  وتمو�ل االموال غسل مكافحة
 .تطب�قها ومدى واالجراءات  الس�اسات  فاعل�ة مدى الخت�ار المستقل التدقیق -

 
 .اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة): 16المادة (

 .نبذة عن اللجان .أ
، وذلك أهدافها وفوضها �صالح�ات وقام بتحدید بین أعضائه،  من لجانشكل المجلس  •

. دوري الى المجلس  �شكلوتقار�رها  محاضرها    برفع  اللجان  وتقوممیثاق یوضح ذلك،    وفق
و�ن�غي على المجلس متا�عة اللجان �شكل مستمر للتأكد من فاعل�ة دورهم وعرض النتائج  

 على رئ�س المجلس. 
 قام المجلس بتشكیل اللجان التال�ة المنبثقة من مجلس اإلدارة:  •

 . الحو�مةلجنة  .1
   .لجنة التدقیق .2
 ر.  لجنة ادارة المخاط .3
  .لجنة الترش�ح والمكافآت  .4
 اللجنة االئتمان�ة.   .5

 جب مراعاة التخصص والخبرة وعدم تعارض المصالح في تشكیل اللجان.  � •

 �جب ان �كون راس �ل لجنة یتم تشكیلها عضو مجلس إدارة مستقل.  •
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�جب على المصرف تزو�د البنك المر�زي العراقي �قائمة تشمل جم�ع اللجان المنبثقة عن   •
المجلس ومهامها و�جراءات عملها وأسماء أعضائها. �ما یتم اإلفصاح عن هذه اللجان في  

 التفر�ر السنوي.  

یتم اخت�ار مقرر اللجنة اما امین سر المجلس او أي موظف تنفیذي تختاره اللجنة عدا  •
   المعن�ة.ر القسم المختص �أعمال اللجنة مدی

 
 .تفاصیل اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة .ب
 

 :  المؤسس�ة و�مةحاللجنة  .1

 وعدد االجتماعات والنصاب:  اللجنة تشكیل 
  اللجنة من ثالثة أعضاء على أن �كون اثنین منهم على األقل أعضاء مستقلین  تتكون 

دور�ا على أن ال �قل عدد تجتمع اللجنة . وتضم رئ�س مجلس اإلدارة. وغیر تنفیذیین
نصاب اللجنة �حضور اثنین من اعضائها  نة. �كتملاجتماعاتها عن اجتماع في الس

 �ما فیهم رئ�س اللجنة. 
 
 اللجنة مسؤول�ات : 

لدلیل  مراجعة او   تطب�قه  مراق�ةوتحدیثه و   الحو�مة  دلیل  اعداد االشراف على  التوج�ه و  .1
 . وتحدیثه �لما اقتضت الحاجة وتقی�م مدى تطب�قها �شكل سنوي 

 وتضمینه في التقر�ر السنوي للمصرف.  تقر�ر الحو�مةاعداد  .2
 . السل�مة لهلتأكد من تطبیق المصرف لم�ادئ حو�مة الشر�ات والممارسات ا .3

الق�ام �كافة المهام المتعلقة �حو�مة تقن�ة المعلومات واالتصاالت حسب اطار عمل   .4
COBIT 2019  والمبینة ادناه وللجنة دعوة اي من ادار�ي المصرف للحضور

اجتماعاتها الدور�ة لالستعانة برایهم �ما فیهم المعنیین في التدقیق الداخلي واعضاء 
او المعنیین في التدقیق   )مثل مدیر تقن�ة المعلومات (�ا االدارة التنفیذ�ة العل

�خبراء خارجیین وذلك    المصرفالخارجي، وللجنة االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة  
�التنسیق مع رئ�س المجلس، لغرض تعو�ض النقص في هذا المجال من جهة، 
ولتعز�ز الرأي الموضوعي من جهة أخرى، و�حدد المجلس أهدافها و�فوضها  
�صالح�ات من قبله، وذلك وفق میثاق یوضح ذلك، وعلى أن تقوم برفع تقار�ر  
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  ح�ات للجنة أو أي لجنة أخرى ال دور�ة للمجلس، علما �ان تفو�ض المجلس صال
�عف�ه �كل من تحمل مسؤول�اته بهذا الخصوص، وتجتمع اللجنة �شكل ر�ع سنوي  

 على االقل، وتحتفظ �محاضر اجتماعات موثقة، وتتولى المهام التآل�ة: 

 المناس�ة التنظ�م�ة واله�اكل المعلومات  لتقن�ة االسترات�ج�ة االهداف اعتماد  .1
 وجه وعلى العل�ا التنفیذ�ة االدارة على مستوى  لتوجیه�ة ا اللجان ذلك �مافي

 تحقیق وتلب�ة �ضمن  و�ما ت)المعلوما لتنكولوج�ا التوجیه�ة اللجنة(الخصوص 
 مشار�ع من مضافة ق�مة افضل وتحقیق للمصرف االسترات�ج�ة االهداف

 لمراق�ة الالزمة والمعاییر أالدوات  واستخدام المعلومات، تقن�ة موارد  واستثمارات 
 لتقن�ة  االداء المتوازن  �طاقات  نظام استخدام مثل ذلك، تحقق مدى من والتاكد 

 على العائد  معدل واحتساب   (IT Balanced Scorecards) المعلومات 
 ة.والتشغیل�  ل�ةماال الكفاءة ز�ادة في المساهمة أثر وق�اس (ROI) االستثمار

 المعلومات  تقن�ة ومشار�ع موارد  ومراق�ة وض�ط الدارة العام االطار اعتماد  .2
 التحدید  وجه وعلى الخصوص  بهذا المقبولة الدول�ة الممارسات  افضل �حاكي

)COBIT 2019 (تحقیق خالل هذه الضوا�ط من ومتطل�ات  اهداف لتحقیق 
 المعلومات  أهداف مصفوفة وتحقیق مستدام، �شكل  المؤسس�ة  االهداف

 المعلومات. تقن�ة  حو�مة عمل�ات  و�غطي لها المصاح�ة والتكنولوج�ا
الصلة  والتقن�ة ذات  المعلومات  وأهداف المؤسس�ة االهداف مصفوفة اعتماد  .3

 .لتحق�قها الالزمة الفرع�ة أالهداف وتوص�ف ،ىأدن حد  معط�اتها وعد 
 لحو�مة الرئ�س�ة العمل�ات  تجاه (RACI Chart) للمسؤول�ات  مصفوفة اعتماد  .4

 الجهات  أو لجهةا حیث  من عنها المنبثقة الفرع�ة والعمل�ات  المعلومات  تقن�ة
 وتلك Responsible أولي �شكل المسؤول�ة االطراف  أو الشخص  أو

 وتلك  Consultant المستشارة وتلك ، Accountableنهائي �شكل  المسؤول�ة
 .  Informedالعمل�ات  كافة تجاه اطالعها التي یتم

 مع و�تكامل یتوافق المعلومات  تقن�ة مخاطر  إلدارة عام اطار وجود  من التأكید  .5
و�تكامل معه وفقاً  للمعاییر   المصرف المخاطر في الدارة الكلي العام اإلطار

) و�أخذ �الحس�ان جم�ع عمل�ات حو�مة  ISO 31000, ISO 73الدول�ة مثل (
 تقن�ة المعلومات واالتصاالت.
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 االسترات�ج�ة واألهداف یتوافق �ما المعلومات  تقن�ة ومشار�ع موارد موازنة اعتماد  .6
 .للمصرف

 المعلومات  تقن�ة ومشار�ع وموارد  عمل�ات  سیر على واالطالع العام االشراف .7
 المصرف. وأعمال متطل�ات  تحقیق الفاعلة في ومساهمتها  كفایتها من للتأكد 

یلزم من   ماطالع على تقار�ر التدقیق لتقن�ة المعلومات واالتصاالت واتخاذ اال .8
أجراءات لمعالجة االنحرافات ورفع التوص�ات �اتخاذ االجراءات الالزمة 

 لتصح�حها. 
 

 لجنة التدقیق:   .2

 وعدد االجتماعات والنصاب ةاللجن تشكیل : 
على ان �كونوا من األعضاء المستقلین من  اعضاء  ثالثة من التدقیق لجنة تتكون  .1

المجال المالي او التدقیق �موافقة البنك  مجلس اإلدارة او االستشار�ین او خبراء في 
أي لجنة اخرى منبثقة    ان �كون عضوا فيرئ�س اللجنة  المر�زي العراقي. وال �جوز ل

 .  ن المجلسع
�جب أن �كون جم�ع أعضاء اللجنة حاصلین على مؤهالت علم�ة مناس�ة في   .2

ذات مجاالت المحاس�ة أو المال�ة أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة 
 العالقة �أعمال البنك. 

�كتمل نصاب اللجنة �حضور اثنین من أعضاء اللجنة على األقل وتتخذ توص�اتها   .3
 �اإلجماع أو �أغلب�ة عدد اعضائها. 

 و�لما اقتضت الحاجة.  اللجنة مرة �ل ثالثة اشهر على االقلتجتمع  .4
 
 اللجنة مسؤول�ات : 

 �مراجعة األمور التال�ة:  اللجنة تقوم .1

 .للمصرفنطاق ونتائج ومدى �فا�ة التدقیق الداخلي والخارجي  •
 .للمصرفالقضا�ا المحاسب�ة ذات األثر الجوهري على الب�انات المال�ة  •
 . المصرفأنظمة الض�ط والرقا�ة الداخل�ة في  •

من االمتثال للمعاییر الدول�ة ومكافحة غسل األموال في جم�ع أنشطة وعمل�ات    التأكد  .2
المصرف، من حق اللجنة التحقیق وال�حث والتدقیق في أ�ة عمل�ات أو إجراءات أو  

 .لوائح ترى انها تؤثر على قوة وسالمة المصرف
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إلغاء التوص�ة الى مجلس اإلدارة �اعتماد اله�كل التنظ�مي للمصرف واستحداث او  .3
التشكیالت التنظ�م�ة او دمجها وتحدید مهمات واختصاصات هذه التشكیالت 

 .وتعدیلها

مراجعة الخطة السنو�ة للتدر�ب والتطو�ر ومتا�عة تنفیذها فضًال على مراجعة تقار�ر   .4
 .اإلدارة التنفیذ�ة حول وضع الموارد ال�شر�ة

واالستقالة وانهاء الخدمة  مراجعة الس�اسات والتعل�مات المتعلقة �التعیین والترق�ة .5
 .لجم�ع موظفي المصرف �ما فیهم اإلدارة التنفیذ�ة مع مراعاة أحكام القوانین النافذة

إعداد تقر�ر ر�ع سنوي عن أعمال اللجنة �عد انتهاء �ل ر�ع مالي تقدمه إلى مجلس   .6
 .اإلدارة

ة، وعلى  التدقیق والموافقة على االجراءات المحاسب�ة، وعلى خطة التدقیق السنو� .7
 .ضوا�ط المحاس�ة

المعاییر الدول�ة لإلبالغ  التأكد من التزام المصرف �اإلفصاحات التي حددتها .8
 ) International Financial Reporting Standards, IFRS(المالي

ذات العالقة، وأن یتأكد من  المر�زي والتشر�عات والتعل�مات األخرى  وتعل�مات البنك
�التغیرات التي تطرأ على المعاییر الدول�ة لإلبالغ المالي   التنفیذ�ة على علمأن اإلدارة  

 وغیرها من المعاییر ذات العالقة. 

تضمین التقر�ر السنوي للمصرف تقر�رًا حول مدى �فا�ة انظمة الض�ط والرقا�ة   .9
�حیث یتضمن ) Financial Reportingالمالي" ( اإلبالغالداخل�ة ف�ما �خص "

 :حد ادنى، ما �أتي التقر�ر، �
فقرة توضح مسؤول�ة المدقق الداخلي �االشتراك مع االدارات التنفیذ�ة عن وضع   •

انظمة ض�ط ورقا�ة داخل�ة حول االبالغ المالي في المصرف والمحافظة على  
 .تلك االنظمة

فقرة حول إطار العمل الذي قام المدقق الداخلي �استخدامه، وتقی�مه لتحدید مدى   •
 .انظمة الض�ط والرقا�ة الداخل�ةفاعل�ة 

 .التأكد من االمتثال للمعاییر الدول�ة في جم�ع أنشطة وعمل�ات المصرف •
وتمو�ل اإلرهاب یرت�ط �المجلس،    قسم اإلبالغ عن غسل األموالالتأكد من وجود   •

 ,Know Your Customer) العمل�ات الخاصةو�تولى تطبیق س�اسات 
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KYC) ة على ذلك، �ما  فیها ذلك ق�ام المكتب  والمهمات والواج�ات المترت�
 .�إعداد التقار�ر الدور�ة عن نشاطه

 Foreign Account Tax)مراق�ة "االمتثال الضر�بي األمر�كي"    •

Compliance Act, FATCA)  . 
االفصاح عن مواطن الضعف في انظمة الض�ط والرقا�ة الداخل�ة التي تؤدي الى  •

 .منع او الكشف عن ب�ان غیر صح�ح وذي أثر جوهري  إمكان�ةاحتمال عدم 
 .من المدقق الخارجي یبین رأ�ه في فاعل�ة االنظمة والرقا�ة الداخل�ة تقر�ر •
 :اآلتي عن  الم�اشرة المسؤول�ة اللجنة تتحمل: الخارجي �المدقق  اللجنة عالقة .10

 .�عزلهم التوص�ة أو خارجین �مدققین للعمل المؤهلین األشخاص  اقتراح •
 .واللجنة الخارجي المدقق بین الم�اشر  االتصال سبل توفیر •
 .الخارجي المدقق مع  التدقیق نطاق  على االتفاق •

  التصح�ح�ة  اإلجراءات  المصرف إدارة اتخاذ  من والتأكد  التدقیق تقار�ر  استالم •
 المدقق  قبل  من  علیها  التعرف  یتم  التي  المشاكل تجاه  المناسب   الوقت   في  الالزمة

 .الخارجي
 :اآلتي عن  الم�اشرة المسؤول�ة اللجنة تتحمل: الداخلي �المدقق  اللجنة عالقة .11
  موافقة  استحصال �عد  نقله  أو وترقیته �عزله التوص�ة أو الداخلي المدقق تعیین •

 .المر�زي العراقي البنك
 .علیها والموافقة الداخلي  التدقیق خطة دراسة •
 .الداخلي التدقیق مدیر من تقار�ر طلب  •
 من الكافي الكاف�ة، والعدد  المال�ة الموارد  توفر من التحقق التدقیق لجنة على •

 .وتدر�بهم الداخلي إلدارة التدقیق المؤهلة، ال�شر�ة الموارد 
  مهمات  �أ�ة التدقیق الداخلي موظفي تكل�ف عدم من التحقق التدقیق لجنة على •

 .استقاللیتهم وضمان تنفیذ�ة

  والضوا�ط   واالنظمة  اإلرهاب للقوانین  وتمو�ل  االموال  غسل  ومكافحة  االمتثال  مراق�ة .12
 .المجلس الى بذلك ورفع تقر�ر المصرف على  المط�قة

 .البنك المر�زي  الى المصرف  �قدمها  التي التقار�ر مراجعة .13

 .وعمل�اته المصرف عن أنشطة لإلفصاح اإلدارة مجلس الى السنوي  التقر�ر تقد�م .14



 
 

29 
 

  اإلدارة  من أ�ة معلومات  على الحصول صالح�ة اللجنة  لدى تتوفر أن �جب  .15
  أن  دون  اجتماعاتها من  أي لحضور  أي مدیر استدعاء في  الحق ولها  التنفیذ�ة،

میثاق   في عل�ه منصوصا ذلك �كون  ان على اللجنة، صفة عضو�ة لهم �كون 
 .الداخلي التدقیق

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

 .التنفیذ�ة اإلدارة أعضاء أي من حضور
  اإلبالغ  من تمكن الموظف التي والوسائل اإلجراءات  ومراق�ة  �مراجعة اللجنة تقوم .17

  اللجنة  وتضمن أخرى، أمور أ�ة  أو التقار�ر المال�ة، في خطأ أي عن  سري  �شكل
  نتائج   من متا�عة  والتأكد   الموظف،  وحما�ة  المستقل  للتحقیق  الترتی�ات الالزمة  وجود 

 .�موضوع�ة  ومعالجتها التحقیق

 .االرهاب  وتمو�ل االموال غسل   مكافحة تقار�ر مراجعة .18
  مع   �التنسیق   واألزمات   من الكوارث   والتعافي  األعمال  استمرار�ة   برامج  تنفیذ   متا�عة .19

 .المعلومات واالتصاالت  تقن�ة لجنة
 

 :المخاطر إدارة لجنة .3
 وعدد االجتماعات والنصاب:  ةاللجن تشكیل 

على ان �كون  من غیر التنفیذیین    االدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  تتكون  .1
رئ�س اللجنة مستقال على ان �متلك أعضاء اللجنة خبرة في إدارة المخاطر 

 المرت�طة بها.   اوالممارسات والقضا�

 �كتمل نصاب اللجنة �حضور اثنین من أعضاء اللجنة.  .2
  من عضو أي دعوة و�جوز �لما اقتضت الحاجةو ار�ع مرات �السنة تجتمع اللجنة  .3

  التي  والموضوعات   لمسائلا   �عض   توض�ح  اجل   من  اجتماعاتها  لحضور   العل�ا  اإلدارة
 .است�ضاحها أهم�ة اللجنة ترى 

 اللجنة:  مسؤول�ات 
 :  التال�ة المهام اللجنة تتولى

 .مراجعة استرات�ج�ة إدارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قبل المجلس .1



 
 

30 
 

وتقد�م التوص�ات �شأنها إلى مجلس اإلدارة لغرض مراجعة الس�اسة االئتمان�ة  .2
المصادقة، فضًال عن االشراف على تطبیق الس�اسة االئتمان�ة المقترحة من  

 .قبلهم

مراق�ة "المخاطر االئتمان�ة"، التي یتحملها المصرف، سواء ما یتعلق "�المدخل  .3
ل�ة"،  والمخاطرة التشغی "المع�اري" أو "المدخل المستند للتصن�ف الداخلي،

، و"انض�اط السوق" الواردة في المقررات "و"مخاطرة السوق" و"المراجعة اإلشراف�ة
 .التي اصدرتها لجنة �ازل للرقا�ة المصرف�ة

تحدید السقوف االئتمان�ة التي تتجاوز صالح�ة المدیر المفوض أو المدیر   .4
 .اإلقل�مي

)  IIIازل (مقررات � مراق�ة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السیولة �موجب  .5
 .  شامًال ذلك معاییر السیولة

األنشطة التي تسبب المخاطر للمصرف والتي ل�س  �افة التوص�ة �التخلي عن  .6
 .لد�ه القدرة على مواجهتها

التأكد من التزام المصرف �األنظمة والتعل�مات والس�اسات المتعلقة �إدارة   .7
 .المخاطر

المقترحة من قبل اإلدارة العل�ا للمصرف  المراجعة الدور�ة لس�اسة إدارة المخاطر  .8
 .وتقد�م التوص�ات �شأنها على مجلس اإلدارة إلقرارها والمصادقة علیها

االشراف على إجراءات اإلدارة العل�ا تجاه االلتزام �س�اسات المخاطر المعتمدة   .9
 .لدى المصرف

ول  التواصل المستمر مع مدیر قسم المخاطر والحصول على تقار�ر دور�ة منه ح .10
األمور ذات العالقة �الوضع الحالي للمخاطر في المصرف وثقافة المخاطر، 
إضافة الى التقار�ر الخاصة �الحدود والسقوف الموضوعة وأ�ة تجاوزات لها  

 .وخطط تجنب المخاطر

االشراف على استرات�ج�ات رأس المال و�دارة السیولة واسترات�ج�ات إدارة المخاطر   .11
 .من مدى توافقها مع إطار المخاطر المعتمد في المصرف  ذات العالقة �افة للتأكد 

تقوم بتلقي التقار�ر الدور�ة من اللجان المنبثقة من اإلدارة التنفیذ�ة (االئتمان،   .12
 .واالتصاالت)االستثمار، تقن�ة المعلومات 



 
 

31 
 

مراجعة الس�اسة االستثمار�ة وتقد�م التوص�ات �شأنها إلى مجلس اإلدارة لغرض  .13
 عن االشراف على تطبیق الس�اسة االستثمار�ة المقترحة من  المصادقة، فضالً 

 .قبلهم

تقی�م أداء المحفظة االستثمار�ة من حیث العائد والمخاطرة ف�ما یتعلق �استثمارات  .14
المصرف الداخل�ة والخارج�ة، والمتا�عة المستمرة لمؤشرات وحر�ة أسواق رأس 

 .المال المحل�ة والخارج�ة
 

 :والمكافآت الترش�ح لجنة .4
 وعدد االجتماعات والنصاب:  ةاللجن تشكیل 

وغیر   نوا من األعضاء المستقلیأعضاء على أن �كون ثالثةللجنة من ا تتشكل .1
 التنفیذیین.  

 اثنین �كتمل نصاب اللجنة �حضور . و تجتمع اللجنة �شكل نصف سنوي �حد أدنى .2
 .من أعضاء اللجنة

 اللجنة مسؤول�ات  : 
المؤهلین لالنضمام إلى عضو�ة مجلس اإلدارة أو اإلدارة العل�ا في تحدید األشخاص   .1

المصرف عدا تحدید األشخاص المؤهلین للعمل �مدیر للتدقیق الداخلي الذي �كون 
 .من مسؤول�ة لجنة التدقیق

على   إعداد س�اسة المكافآت ورفعها الى مجلس اإلدارة للموافقة علیها واالشراف .2
 :عت�ار ما �أتي اال  �عینتطب�قها مع االخذ 

ان تتماشى مع م�ادئ وممارسات الحو�مة السل�مة و�ما �ضمن تغلیب مصالح   •
 .المصرف طو�لة االجل على االعت�ارات االن�ة او القصیرة االجل

 .طو�لة االجل وفق خطته االسترات�ج�ة المعتمدة ألهدافهمدى تحقیق المصرف  •
أنواع المخاطر �افة التي  تأخذ �الحس�ان  المكافآت التأكد من ان س�اسة منح  •

یتعرض لها المصرف، �حیث یتم الموازنة بین األر�اح المتحققة ودرجة المخاطر  
 .التي تتضمنها األنشطة واالعمال المصرف�ة

�جب ان تشمل س�اسة المكافآت والرواتب جم�ع مستو�ات وفئات موظفي   •
وافز او عندما  والرواتب والح  المكافآت المصرف، اجراء مراجعة دور�ة لس�اسة منح  

یوصي مجلس اإلدارة بذلك وتقد�م التوص�ات الى المجلس لتعدیل او تحدیث هذه  
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ت والرواتب فآالس�اسة، واجراء تقی�م دوري لمدى �فا�ة وفاعل�ة س�اسة منح المكا
 .والحوافز لضمان تحقیق أهدافها المعلنة

  تراجع  �المصرف على انوضع س�اسة االحالل لتأمین وظائف اإلدارة التنفیذ�ة  •
، �حیث �كون المصرف جاهز للتعامل �شكل طب�عي مع  األقل  على  سنوي   �شكل

أي تغییر قد �طرأ على شاغلي وظائف اإلدارة التنفیذ�ة دون التأثیر على أداء  
 .المصرف واستمرار تنفیذ عمل�اته

لیهم  التأكد من اعداد الخطط وتوفیر البرامج لتدر�ب أعضاء مجلس اإلدارة وتأه •
�شكل مستمر لمواك�ة �افة التطورات المهمة على صعید الخدمات المصرف�ة 

 .والمال�ة
االشراف على عمل�ة تقی�م اداء الموارد ال�شر�ة في المصرف والس�ما اإلدارة   •

التنفیذ�ة ومراجعة التقار�ر الخاصة بذلك ورفع التوص�ات �شأنها الى مجلس  
 .اإلدارة

 
 : االئتمان�ة اللجنة .5

 وعدد االجتماعات والنصاب:  ةاللجن تشكیل 
وعلى أن  اإلدارة واثنین من أعضاء مجلس ن رئ�س مجلس االدارة شكل اللجنة م تت .1

 تضم اللجنة المدیر المفوض.
عضاء على االقل وتتخذ قراراتها  اال اثنین من �حضور االجتماعب نصا �كتمل .2

 .  منهم  الحاضر�ن�أغلب�ة عدد اعضائها �غض النظر عن عدد 
 . الحاجة اقتضت  �لما أو �السنة مرتین  االجتماع اللجنة على .3
 اللجنة مسؤول�ات : 

اتخاذ القرار المناسب �خصوص التسهیالت التي تم التوص�ة �الموافقة علیها من قبل 
والتي تز�د ق�متها عن الصالح�ات   لجنة االدارة التنفیذ�ة (اعلى لجنة في االدارة التنفیذ�ة)

ووفقا للس�اسة االئتمان�ة  االئتمان�ة العلى لجنة ائتمان�ة على مستوى االدارة التنفیذ�ة
 المعتمدة من مجلس االدارة.   والصالح�ات  للبنك

 
 .والمساهمین اصحاب المصالح حقوق ): 16المادة (

  توفیر آل�ة محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح  �جب  .1
 ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:   المصرفوتوفیر معلومات ذات داللة حول أنشطة 
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 اجتماعات الهیئة العامة. •

 .وتقر�ر الحو�مة السنوي  التقر�ر •
�اإلضـافة إلى تقر�ر المجلس حول تداول   ،تقار�ر ر�ع سـنو�ة تحتوي على معلومات مال�ة •

 ووضعه المالي خالل السنة. المصرفأسهم 
 .للمصرفالموقع االلكتروني  •
 قسم عالقات المساهمین.تقر�ر عن  •

تضمن توض�ح لحقوق ی  www.nbi.iq ضمان تخص�ص جزء من موقع البنك االلكتروني .2
یئة العامة، و�ذلك نشر وتشج�عهم على الحضور والتصو�ت في اجتماعات الهالمساهمین 
 المعن�ة �االجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر االجتماعات.  المستندات 

 ادنى:  �حد   األت�ة العوامل  توفیر  خالل  من  المساهمین  مع  الحوار  فاعل�ة  ضمان  المجلس  على .3
 حصول المساهمین على جم�ع المعلومات ذات العالقة على اكمل وجه دون تأخیر.  •

 یتعلق  ف�ما خاصــــــــة  المســــــــاهمین  نظر وجهات   على المجلس  أعضــــــــاء اطالع  من التأكد  •
 .الحو�مة ونظم المصرف �استرات�ج�ات 

ــاهمین  ��ار مع  دور�ة لقاءات   عقد  • ــاء  المســـــ ــتقلین التنفیذین  غیر  واألعضـــــ  للتعرف  والمســـــ
 . المصرف استرات�ج�ات  �شأن نظرهم ووجهات  آرائهم على

ــاح • ــنوي   التقر�ر في  اإلفصـ ــائه قبل  من  اتخاذها  تم  التي الخطوات   عن السـ  و�التحدید   أعضـ
ــاء  �ـ�ار الراء مشــــــــــــــترك وفهم اتـفاق الى التوصــــــــــــــل إطـار في  التنفـیذیین غیر  األعضــــــــــــ
 والترشـــــــــ�ح" "التدقیق"  لجنتي رؤســـــــــاء على  –. المصـــــــــرف �أداء الخاصـــــــــة  المســـــــــاهمین

 للهیئة  الســــــنو�ة  االجتماعات   حضــــــور المجلس،  عن  منبثقة  أخرى   لجان وا�ة ،"والمكافآت 
 .العامة

ــو�ت في اجتماعات الهیئة العامة • ــار�ة والتصـ ــاهمین في المشـ ــمان حق المسـ ــة  ضـ ومناقشـ
الموضــــــوعات المدرجة على جدول االعمال وتوج�ه االســــــتفســــــارات الى أعضــــــاء مجلس 

ــرف اإلدارة ــمان  . وعلى المصـــ ــب القوانین والتعل�مات ضـــ جم�ع حقوقهم المحددة لهم حســـ
 والتشر�عات المختلفة الناظمة. 

 العامة  للهیئة الســـــــــنوي   االجتماع  �حضـــــــــور  �مثله  من او  الخارجي المدقق  �قوم  ان �جب  •
 . االستفسارات  عن واالجا�ة التقر�ر وتقد�م

 

http://www.nbi.iq/
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 . االفصاح والشفاف�ة :)17المادة (

 .المصالح على المجلس التأكد من نشر المعلومات المال�ة وغیر المال�ة التي تهم أصحاب  .1
دقة و�فا�ة   �جب أن یتضمن التقر�ر السنوي للمصرف نصا �فید �أن المجلس مسؤول عن .2

�فا�ة أنظمة الض�ط والرقا�ة   المال�ة للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك التقر�ر، وعنالب�انات  
 .الداخل�ة

الدول�ة لإلبالغ  على المجلس التأكد من التزام المصرف �اإلفصاحات التي حددتها "المعاییر .3
وتعل�مات البنك    (International Financial Reporting Standards, IFRS)المالي

األخرى ذات العالقة، وأن یتأكد من أن اإلدارة التنفیذ�ة على   والتشر�عات والتعل�مات  المر�زي 
 .العالقة  التي تطرأ على المعاییر الدول�ة لإلبالغ المالي وغیرها من المعاییر ذات   علم �التغیرات 

السنو�ة، إفصاحات  على المجلس التأكد من تضمین التقر�ر السنوي للمصرف والتقار�ر ر�ع .4
 .والوضع المالي للمصرف ح ألصحاب المصالح االطالع على نتائج العمل�ات تت�

 .)العر��ة و اإلنكلیز�ة(�فضل ان یتم اإلفصاح �اللغتین   .5
 :یلي على المجلس التأكد من أن التقر�ر السنوي یتضمن، �حد أدنى ما  .6

 .اإلدارة اله�كل التنظ�مي للمصرف مبینا ف�ه اللجان المنبثقة عن مجلس •

 .ملخصا لمهمات ومسؤول�ات لجان المجلس •
المؤسس�ة للمصرف،  المعلومات التي تهم "أصحاب المصالح" المبینة في دلیل الحو�مة •

 .ومدى التزامه بتطبیق بنود الدلیل
 .التقر�ر السنوي  التأكد من إعداد تقر�ر الحو�مة الخاص �المصرف وتضمینه في •
وخبراته ومقدار مساهمته   ث مؤهالتهمعلومات عن �ل عضو من أعضاء المجلس، من حی •

لجان المجلس، وتار�خ تعیینه و مدى التزامه �حضور   في رأس مال المصرف، وعضو�ته في
والمكافآت �جم�ع   المجلس، وأ�ة عضو�ات �شغلها في مجالس شر�ات أخرى، اجتماعات 

وجدت، وذلك عن السنة السا�قة، و�ذلك  أشكالها التي حصل علیها من المصرف ان
 المصرف، وأ�ة عمل�ات أخرى تمت بین المصرف، والعضو، أو قروض الممنوحة له منال

 . بین األطراف ذوي العالقة �ه

والتطورات التي طرأت  ، تشمل ه�كلها، وطب�عة عمل�اتها،رمعلومات عن إدارة المخاط  •
 .علیها

 .في هذه االجتماعات  عدد مرات اجتماع المجلس ولجانه وعدد مرات حضور �ل عضو •
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واإلدارة التنفیذ�ة والمستقیلین  یثاق سلو��ات إدارة العمل وأسماء �ل من أعضاء المجلسم •
  .خالل هذا العام

أشكالها التي منحت  ملخصا عن س�اسة منح المكافآت لدى المصرف، والمكافآت �جم�ع •
 . السا�قة لإلدارة التنفیذ�ة �ل على حده، وذلك عن السنة

المرت�طة التي تمتلك   المجموعات و) أو أكثر %1(نس�ة أسماء المساهمین الذین �ملكون  •
تحدید المستفید الحق�قي من هذه المساهمات،  من رأس مال المصرف، مع )او اكثر % 5(

 . وتوض�ح إن �ان أي من هذه المساهمات مرهونة �ل�ا أو جزئ�ا أو أي جزء منها،
 .نشر تقر�ر خاص �ممارسات الحو�مة المؤسس�ة •

 .االستدامة الخاصة �المصرف وما تم �شأنهاس�اسة  •
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