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 مقدمة .1
تعد احلوكمة واحدة من اهم متطلبات االدارة الرشيدة في الشركات واملؤسسات في مختلف 

ومن هذا املنطلق تأتي اهمية   .دول العالم، واحدى آليات نظام املمارسات السليمة لالدارة
الدارة التنفيذية االدوات والوسائل السليمة احلوكمة في املصارف كونها توفر لكل من اجمللس وا

واملناسبة للوصول الى حتقيق االهداف االستراتيجية، وتضمن بيئة عمل رقابية فاعلة وبالتالي 
 تساعد املصرف على استغالل موارده بكفاءة وادارة مصرفية كفء، وتوظيفها التوظيف االمثل. 

لكي يوفر اساسا وقواعد لتطوير االداء ولذلك فقد كان من اهدافنا اعداد دليل للحوكمة 
املؤسسي املستقبلي بهدف دعم وتعزيز الثقة في املصرف كوعاء استثماري الموال املودعني 
واملساهمني من جهة ومتكينه من املساهمة بكفاءة وجناح في العمل املصرفي في العراق الذي 

 جتماعية من جهة ثانية.يعتبر بدوره ركنا اساسيا من اركان التنمية االقتصادية واال

 لكل من:وقد مت اعداد هذا الدليل مبا ينسجم ويتوافق مع االحكام والقواعد القانونية 

ü  2004لسنة  56قانون البنك املركزي العراقي رقم 

ü  2004لسنة  94قانون املصارف رقم 

ü  2015لسنة  43قانون املصارف االسالمية رقم 

ü 2012لسنة  78اللكترونية رقم قانون التوقيع االلكتروني واملعامالت ا 

ü  2015لسنة  39قانون مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب رقم 

ü  املعدل 1997لسنة  21قانون الشركات رقم 

 كما اعد هذا الدليل وفق املعايير والضوابط الشرعية  االسالمية الصادرة عن:

ü  مجلس اخلدمات املالية االسالميةIFSB   

ü للمؤسسات املالية االسالمية  هيئة احملاسبة واملراجعةAAOIFI 

 فضال عن املعايير الدولية للحوكمة املؤسسية ومبادئ تعزيزها الصادرة عن:

ü  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD 

ü للرقابة املصرفية جلنة بازل 
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ü  مجلس معايير احملاسبة الدوليةFASB 

ü  اجمللس الدولي ملعايير التدقيق والتوكيدIAASB 

 ان هذا الدليل جاء باالستناد الى دليل احلوكمة الصادر عن البنك املركزي العراقي. واخيرا ف

  



	4	

 املبادئ العامة للحوكمة .2
ü  وشركاته التابعة وفروعه االسالمي هذا الدليل على املصرف العربيةيطبق مصرف. 

ü  يقوم املصرف بنشر دليل احلوكمة بحيث تتوفر نسخة محدثة منه على موقعه االلكتروني
 .عند الطلبلجمهور ول

ü  يقوم املصرف ضمن تقريره السنوي باالفصاح للجمهور عن مدى التزام ادارة املصرف ببنود
الدليل، على ان يتضمن التقرير بيان مدى التزام ادارة املصرف بتطبيق كل بند من بنوده 

ي مت لتمع ذكر اسباب عدم االلتزام بأي من بند لم يتم تطبيقه، وبيان االجراءات البديلة ا
 .القيام بها لاللتزام بهذه البنود
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 مجلس االدارة .3
 يتألف مجلس االدارة احلالي من السادة:

 األصليني:االعضاء 

عضو غير  -رئيس مجلس االدارة السيد
 تنفيذي

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد

 املدير املفوض -عضو تنفيذي السيد

 األحتياط:ء االعضا

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد

 عضو غير تنفيذي السيد
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 التعريفات .4
 يقصد باملصطلحات التالية املعاني املبينة قرين كل منها، مالم يدل السياق على خالف ذلك:

 

احلوكمة املؤسسية 

 للمصارف

الذي يعتمد عليه املصرف في ادارته، والذي يهدف الى حتديد هي النظام 

االهداف املؤسسية للمصرف وحتقيقها، وادارة عملياته بشكل آمن، وحماية 

مصالح املودعني، وااللتزام باملسؤولية الواجبة جتاه املساهمني واصحاب املصالح 

رها يصداآلخرين، والتزام املصرف بالتشريعات واالنظمة والتعليمات التي 

 وسياسات املصرف الداخلية، وكمةاحلدليل العراقي مبا فيها البنك املركزي 

   واإلجراءات اخلاصة بعمليات املصرف ككل.

 .واعضاء االدارة التنفيذية العليا الدارةمعينة في اعضاء مجلس اتوفر متطلبات  املالئمة

 العربية االسالمي.صرف ممجلس ادارة  اجمللس

 هم االشخاص االعضاء في مجلس االدارة املعينون من قبل الهيئة العامة ملصرف دارةاعضاء مجلس اال

   العربية االسالمي.

سواء بصفته الشخصية او ممثال لشخص اإلدارة في املصرف  جلس معضو  مجلس االدارة عضو

 .اعتباري

في  العضو التنفيذي

 اجمللس

 دير املفوض)(امل عضو اجمللس املسند له دور تنفيذي في املصرف

 

 العضو غير التنفيذي

 في اجمللس

عضو اجمللس الذي ال يتدخل باالدارة اليومية للمصرف وال يسند له اي دور 

 داخل املصرف. تنفيذي

يعرف العضو املستقل بانه العضو (سواء بصفته الشخصية او ممثال لشخص  االعضاء املستقلون

خرى غير عضويته في اجمللس، اعتباري) الذي ال يربطه باملصرف اي عالقة ا
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ويتضمن احلد االدنى للمتطلبات الواجب توفرها في االعضاء املستقلني ما 

 يلي:
ü  ان ال تربطهم اية صلة جتارية باملصرف او اي مؤسسة او شركة مرتبطة

به (على سبيل املثال ال احلصر، اال يكون شريكا في شركة او مؤسسة 

 .الشركات التابعة)تقدم خدمات او استشارات للمصرف او 
ü  ان ال يكون قد مت تعيينه في اية مناصب ادارية تنفيذية في املصرف

او اي من املؤسسات والشركات املرتبطة به لفترة ال تقل عن ثالث 

 .سنوات سابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية اجمللس
ü  ان ال تربطه اية عالقة عمل او منفعة اقتصادية جوهرية في مؤسسة لها

رية مهمة مع املصرف، مثل (ان ال يكون شريك الحد تعامالت جتا

 .زبائن املصرف الكبار او لشركة تورد اصوال الى املصرف)
ü  ان ال يكون شريك او موظف او ممن له صلة عمل في شركة يساهم

فيها او يشترك في عضوية مجلس ادارتها او يتولى مهاما ادارية عليا 

ء مجلس ادارته او مدرائه فيها، اي من كبار مساهمي املصرف او اعضا

  ./التنفيذينالرئيسيني
ü  ان ال تربطه اية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من كبار مساهمي

 .املصرف او احد اعضاء مجلس ادارته او احد مدرائه الرئيسيني
ü  ان التربطه اية صلة مبراجعي/مدققني املصرف اخلارجيني، وان ال

/املدققني خالل السنوات الثالث يكون قد عمل لدى هؤالء املراجعني

 .السابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية اجمللس
ü  ان التوجد اية عالقة او صلة اخرى بينه واي من االشخاص واملؤسسات

الذين تربطهم مصالح ومنافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مع 
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املصرف، وبشكل قد يحد من استقاللية هذا العضو ومهنيته 

 ممارسته ملهامه. وموضوعيته في اطار

املدير  اون/معتشمل املوظفني رفيعي املستوى، مبا فيهم املدير املفوض ونائب االدارة التنفيذية العليا

املفوض ومساعد املدير املفوض، واملدير املالي، ومدير العمليات، ومدير ادارة 

 اخملاطر، ومدير التدقيق الداخلي، ومدير اخلزينة، ومدير االستثمار، ومدير

ومدير االئتمان، ومدير العمليات املصرفية الدولية، ومدير العمليات االمتثال، 

املصرفية احمللية، ومدير مكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب، ومدير املوارد 

البشرية، ومدير اإلدارة، ومدير التوعية املصرفية وحماية اجلمهور، ومدير الفرع 

صرف له سلطة تنفيذية موازية ألي من باالضافة ألي موظف في املالرئيسي، 

 .سلطات اي من املذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة باملدير املفوض

 :مايلي تشمل هذه االطراف االطراف ذات العالقة
ü  املؤسسات املرتبطة باملصرف واعضاء مجلس اداراتها ومدراؤها

 .الرئيسيون
ü  فوق)  فما ٪٥كبار مساهمي املصرف (الذين تبلغ نسبة مساهمتهم

واالشخاص املقربون منهم والتابعون لهم، باالضافة الى اية مؤسسات 

وشركات اخرى ميلكون سلطة االشراف عليها بشكل مباشر او غير 

  .مباشر
ü  رئيس واعضاء مجلس ادارة املصرف واالشخاص املقربون منهم

والتابعون لهم باالضافة الى اية مؤسسات وشركات اخرى ميلكون 

 .ليها بشكل مباشر او غير مباشرسلطة االشراف ع
ü  مدير املصرف املفوض ومدراؤه الرئيسيون واالشخاص املقربون منهم

والتابعون لهم باالضافة الى اية مؤسسات وشركات اخرى ميلكون 

 .سلطة االشراف عليها بشكل مباشر او غير مباشر
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 أي مدير في املصرف. ü الشخص ذو العالقة

ü الل عالقة قرابة لغاية الدرجة الثانية أي شخص له عالقة باملدير من خ

او قرابة تسبية، مبا في ذالك تبني او رعاية أطفال املدير او أي شخص 

 يقطن في مسكن املدير.
ü  أي شخص له حيازة مؤهلة في املصرف وفي أي مشروع ميتلك فيه

مثل هذا الشخص او أي مدير املصرف حيازة مؤهلة او أي مدير ملثل 

 وع. هذا الشخص او املشر

اي ذو مصلحة في املصرف مثل املودعني او املساهمني او املوظفني او الدائنني  اصحاب املصالح

 .او العمالء (الزبائن) او اجلهات الرقابية املعنية

ة /احليازاملصلحة املؤثرة

 املؤهلة

من رأس مال  ٪٥ متلك املساهم او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ما اليقل عن

 .املصرف

) او اكثر من رأسمال املصرف بشكل مباشر ٪۱۰الشخص الذي ميلك نسبة ( ملساهم الرئيسيا

 .او غير مباشر

 .تحكم باملصرفتاملؤسسة التي  املؤسسة االم

هي املؤسسات (مبا فيها املصارف) التي يكون لدى املصرف قوة االشراف على  املؤسسة التابعة

الك تعتبر قوة االشراف متوفرة عند امت سياساتها التشغيلية واملالية بشكل عام،

املصرف بشكل مباشر او غير مباشر اكثر من نصف حقوق التصويت في 

 .املؤسسات التي يساهم فيها

هي املؤسسات (مبا فيها املصارف) التي يكون لدى املصرف تأثير مادي على  املؤسسة الزميلة

عند امتالك  ير املادي متوفرسياساتها التشغيلية واملالية بشكل عام، ويعتبر التأث

من حقوق التصويت  ٪٥۰ و ٪۲۰ املصرف بشكل مباشر او غير مباشر ما بني

 .في املؤسسات التي يساهم فيها
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هي املؤسسات (مبا فيها املصارف) التي ميلك اغلبية مساهمي املصرف اكثر  املؤسسة الشقيقة

 .مباشر من نصف حقوق التصويت فيها، سواء كان بشكل مباشر او غير

هي املؤسسات التابعة والزميلة والشقيقة للمصرف او املؤسسات التي يكون  املؤسسات املرتبطة

 .املصرف تابعا او زميال او شقيقا لها

 تعتبر موجودة لتحكم شركة أخرى اذا كان الشخص: السيطرة

ü  ميتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خالل شخص واحد

او اكثر من حصص التصويت  ٪۲٥قوة تصويت بنسبة او اكثر او له 

 للشركة.
ü .(او) يتمتع بصالحيات اختيار غالبية املدراء للشركة 
ü .ميارس سيطرة مؤثرة 

هي تصميم ورسم سياسات طويلة االجل لتحقيق غايات املصرف، وقد تتعلق  االستراتيجية

النمو  هذه السياسات باملنتجات واخلدمات او بعمليات االستحواذ مقابل

الطبيعي واالسواق واملوارد الطبيعية خاصة رأس املال واالفراد، وتعكس 

االستراتيجية اولويات استخدام املوارد احملددة للمصرف، كما حتدد خطى 

 .املؤسسة نحو حتقيق غاياتها والوفاء بالتزاماتها

وياتها هي مخططات او برامج العمل لكافة اجزاء املؤسسة وعلى مختلف مست خطط العمل

لوضع رسم تفصيلي للطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق استراجتيتها، وتتضمن 

اخلطط كحد ادنى االهداف واجلداول الزمنية احملددة لتحقيقها، على ان تكون 

 .االهداف محددة بصورة كمية

هي عملية منتظمة لتحديد وقياس اخملاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقا  ادارة اخملاطر

حتماالت حدوثها والضرر الذي ميكن ان حتدثه، وحتديد العناصر التي ميكن ال

للمصرف ان يتحملها او يتجنبها او يؤمن ضد حدوثها (او اي مزيج من 
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االربعة) وحتديد املسؤولية عن معاجلتها وضمان سير العمليات ورفع التقارير 

 .الدورية والفورية الى اجلهات املعنية باملشاكل امللموسة

 الداخلية بجميع القواننيواجراءته مليات التأكد من تقيد املصرف وسياساته ع مراقبة االمتثال

واالنظمة والتعليمات واملعايير وقواعد السلوك واملمارسات املصرفية السليمة 

الصادرة عن اجلهات الرقابية احمللية والدولية وتقوم بها وحدة متخصصة وهي 

واالرشاد وتراقب وترفع التقارير الى اجمللس  التي حتدد وتقيم وتقدم النصح

 .حول مدى االلتزام باملصرف

هو احلالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار موظف او عضو مجلس  تعارض املصالح

ادارة مبصلحة شخصية مادية او معنوية تهمه شخصيا او تهم احد اقاربه، او 

شرة او غير مباشرة او مبعرفته عندما يتأثر اداؤه باعتبارات شخصية مبا

صول او الباملعلومات التي تتعلق بالقرار، على سبيل املثال: اساءة استخدام ا

اجراء تعامالت الطراف ذوي عالقة، املسائل املرتبطة بالقوائم املالية وغير 

املالية، ترشيح اعضاء اجمللس واالدارة التنفيذية، حتديد مكافآت اعضاء اجمللس 

 .التنفيذية وغير ذلك او االدارة

 الهيئة العامة حلملة اسهم املصرف. الهيئة العامة

أي شخص مخول بصالحيات ويكون مسؤوال عن مجموعة من املسؤولني في  املدير

 املصرف.

 راس املال املدفوع واحتياطياته. راسمال املصرف

 مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب. املكتب
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 الباب االول

 لس االدارةمج
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 احكام املسؤولية .1
ü  تقع مسؤولية ادارة املصرف بشكل اساسي ورئيسي على اعضاء مجلس االدارة كل على

، حيث يتحمل اجمللس كافة حدة وعلى اعضاء مجلس االدارة مجتمعني متضامنني
املسؤوليات املتعلقة بعمليات املصرف وسالمته املالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك 

زي العراقي ومصالح املساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني، واجلهات االخرى ذات املرك
العالقة، والتأكد من ان ادارة املصرف تتم بشكل حصيف وضمن اطار القوانني والتعليمات 

 .النافذة والسياسات الداخلية للمصرف

ü م ببعض اعمال اجمللسان تشكيل اللجان او تفويض االدارة التنفيذية او اي جهة اخرى للقيا 
 .ال تعفيه من املسؤولية

ü  ميع جليقوم اجمللس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من اعضاء اجمللس جتاه املصرف ومتثيله
املساهمني، وعليه ان يلتزم القيام مبا يحقق مصلحة املصرف عموما وليس مصلحة مجموعة 

 .محددة فقط

ü صرف من االعمال غير القانونية او غير تقع على عاتق مجلس االدارة مسؤولية حماية امل
املالئمة للمساهمني املسيطرين او الرئيسيني وذات التأثيرات السلبية على مصلحة 

 .املصرف او املساهمني االخرين

ü  يجب على اعضاء مجلس االدارة حتنب املشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود اي تعارض
 .ية مصلحة املصرف بشكل سليمفي املصالح مينعهم من تأدية دورهم في حما

ü  واجب احلرص واالخالص  لتزاماعلى اعضاء مجلس االدارة فهم دورهم االشرافي وعليهم
 .جتاه املصرف ومساهميه واصحاب املصالح االخرين واجتاه اجملتمع بشكل عام

ü لقدرة ن لديهم افي القيام بوظائف اجمللس وان تكو على اعضاء اجمللس املساهمة بصورة فعالة
 .على تقدمي خبرات خاصة للمجلس
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 عدد اعضاء اجمللس وانتخابهم ومدة العضوية - تشكيلة اجمللس .2
ü  تتم اجراءات انتخاب مجلس االدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمني بشفافية وفقا

تم تقدمي سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح لعضوية مجلس االدارة يللقوانني النافذة، على ان 
ني املرشحني لعضوية لتسهيل مهمة الهيئة العامة في انتخاب االفضل من ب عند االنتخاب

 اإلدارة.مجلس 
ü  صليني من بينهم رئيس اعضاء ا خمسةمن  االسالمي العربيةيتألف مجلس ادارة مصرف

 .أعضاء احتياط خمسةاجمللس و
ü ع سنواتينتخب اعضاء مجلس االدارة في الهيئة العامة حلملة االسهم لفترة ال تتجاوز ارب ،

 .ويجوز إعادة تعيني العضو ملدة اربع سنوات متالحقة
ü  يجوز حلملة اسهم املصرف في الهيئة العامة حتديد مكافاة اعضاء مجلس االدارة ويختار
 . جلس االدارة رئيسا من بني اعضاءهم
ü احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤوال عن تطبيق  يعني مجلس االدارة

 .ات اليومية للمصرفس االدارة وادارة العمليقرارات مجل
ü  يجوز العضاء مجلس االدارة ان يكونوا شخصيات معنوية ممثلة بشخص طبيعي او اكثر

  .يعينوا لهذه الغاية
ü  يجوز للشخص املعنوي ان يرشح عددا من االعضاء يتجاوز عدد املقاعد اخملصصة له حسب

لعدد املطلوب باالقتراع السري من قبل الهيئة نسبة متثله في رأس املال ليصار الى انتخاب ا
 .العامة اسوة باملرشحني من االشخاص الطبيعيني

ü  يجوز للشخص املعنوي الذي ميثله عضو او اكثر في اجمللس ان يستبدل من ميثلونه بغيرهم
سواء كان ذلك اثناء املدة املذكورة او في نهايتها، كما يجوز اعادة انتخاب العضو املنتخب 

انتهاء املدة التي انتخب لها ويعتبر ذلك ترشيحا جديدا يستلزم كافة االحكام لدى 
 األساسي.نصوص عليها في النظام والشروط املطلوبة للعضوية الول مرة وامل
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ü  يتمتع ممثلو الشخص املعنوي مبا يتمتع به االعضاء املنتخبون من احلقوق والواجبات ويكون
مال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومساهميها ويعتبر ممثل الشخص االعتباري مسؤوال عن اع

  .مفوضا مطلقا باتخاذ القرارات في اجمللس ويعتبر رأيه ملزما للجهة التي انتدبته لتمثيلها
ü  يكون اعضاء اجمللس من االعضاء غير التنفيذيني عدا املدير املفوض، بهدف ضمان

فيف من تعارض املصالح الذي ميكن ان املوضوعية واملساءلة في عملية اتخاذ القرار، والتخ
ينشأ بني عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية وعملية االدارة التشغيلية اليومية، وكذلك 

 .ضمان وجود نظم عمل ورقابة كافية حلماية مصالح املصرف
ü  يجب الفصل بني كل من منصب رئيس اجمللس و/او نائبه ومنصب املدير املفوض، وعلى

 .يس اجمللس و/او نائبه واملدير املفوض اي قرابة حتى الدرجة الرابعةان ال تربط رئ
ü  يراعى في تشكيلة اجمللس التنوع في اخلبرة العملية واملهنية واملهارات املتخصصة وان يكون

   اإلدارة.االعضاء على معرفة بالقوانني واالنظمة ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس 
ü كا ملا ال يقل عن ألفي سهم، وإذا انقضت اسهمه عن هذا يجب ان يكون عضو اجمللس مال

ثالثني يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس  30احلد وجب عليه إكمال النقص خالل 
 اإلدارة وإال اعتبر فاقدا لعضوية اجمللس عند انتهاء املهلة املذكورة.

ü  إشعار اجمللس بذلك اذا اعتذر املساهم املنتخب عن قبول عضوية مجلس اإلدارة وجب عليه
سبعة أيام من تاريخ انتخابه للمجلس إن كان حاضرا جلسة االنتخاب، ومن تاريخ  7خالل 

 تبليغه به إن كان غائبا. 
ü  اذا استقال عضو مجلس اإلدارة وجب أن تكون استقالته حتريرية، وال تعتبر نافذة إال من

 تاريخ قبولها من اجمللس.
ü دارة، يدعو رئيس اجمللس العضو االحتياط احلائز على اذا حصل شاغر في عضوية مجلس اإل

 أكثرية األصوات، وإذا كان ألكثر من عضو أصوات متساوية، يختار الرئيس احدهم. 
ü  اذا حصل أكثر من شاغر في عضوية مجلس اإلدارة ولم يكن عدد األعضاء االحتياط كافيا

خاب أعضاء أصليني إلكمال مللء هذه الشواغر، يدعو رئيس اجمللس، الهيئة العامة النت
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 60النقص في عضوية اجمللس بعد إدخال االحتياط، وانتخاب أعضاء احتياط بدلهم خالل 
 ستني يوما من حصول الشاغر. 

ü  اذا فقد مجلس اإلدارة نصف عدد أعضائه في وقت واحد اعتبر منحال ووجب عليه دعوة
 لفقدان، النتخاب مجلس جديد.ثالثني يوما من تاريخ ا 30الهيئة العامة لالجتماع خالل 

ü  اذا غاب عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع تتبع اإلجراءات املبينة في
 البندين اعاله بحسب األحوال ويحل العضو االحتياط محل العضو األصلي مدة غيابه.

 شروط العضوية  .3
ترشيح االعضاء الذين لضمان قيام مجلس االدارة من االضطالع بدوره بالصورة املطلوبة يتم 

تتوفر فيهم املؤهالت والشروط الالزمة خلدمة مصالح املصرف واجلهات ذات العالقة وااللتزام 
مبا ورد في قانون املصارف وغيره من التشريعات النافذة فيمن يشغل رئاسة وعضوية مجلس 

 وط واملؤهالت واخلبرات التالية:االدارة بحيث تتوفر لدى العضو الشر

ü لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا الئقا وصاحلا ان تكون. 
ü  . ان ال يقل عمره عن ثالثني سنة 
ü أي ال يكون متفرغا  وان ال يعمل بكامل الوقت للمصرف ان يكون مقيما في العراق)

 . العمال املصرف)
ü  ان يصرح بقبوله عضوية اجمللس كتابة وان يعلن عن اية مصلحة شخصية له في اي عمل

 .سجتاري مناف
ü  ان يكون حاصال على الدرجة اجلامعية االولى، كحد ادنى، سواء في العلوم املالية

او اي  -او القانون -او االقتصاد –او احملاسبة  –او املالية  –او ادارة االعمال  -واملصرفية
من التخصصات املشابهة او ذات الصلة، ويجوز للجنة الترشيح واملكافآت النظر في اضافة 

 ى.تخصصات اخر
ü  ان ال يكون عضوا في مجالس اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل العراق، بصفته

 .الشخصية في بعضها وبصفته ممثال لشخص اعتباري في البعض االخر
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ü ؤدي الى ومبا ي االسالمية ان تكون لديه اخلبرة الالزمة والكافية في الشؤون املصرفية واملالية
بتعزيز احلوكمة في املصرف وميكنه من القيام بدوره فهم درجة مخاطر املصرف ويسمح له 

 .االشرافي على االدارة بشكل كامل وفعال
ü  يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة املصرف خبرة مصرفية او مالية او محاسبية

او ادارية او اقتصادية او قانونية او التخصصات املشابهة ذات الصلة ملدة ال تقل عن خمس 
 .سنوات

ü  تكون لديه املعرفة املناسبة والكافية حول انشطة املصرف وعملياته على ان يتم تطوير ان
هذه املعرفة بشكل دوري مبا يؤمن مواكبة منو اعمال املصرف وتشعب نشاطاته وتنوع 
عملياته في حالة عدم توفر خبرات لدى بعض اعضاء اجمللس في مجاالت مصرفية محددة 

ج تدريبية متخصصة لزيادة اخلبرة لدى هؤالء االعضاء يجب على املصرف ان يقدم برام
الالزمة للقيام بدورهم بشكل والقيام بجميع اخلطوات التي تؤمن اكتسابهم املعلومات 

 .فاعل
ü  ان ال يكون شريكا او موظفا لدى املدقق اخلارجي للمصرف في وقت انتخابه او قبله بثالث

ؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من سنوات على االقل، وان ال تربطه بالشريك املس
 .الدرجة االولى

ü  ان اليكون حاصال هو او اية شركة هو عضو في مجلسها او مالكا لها او مساهما رئيسا
) من رأسمال املصرف املكتتب به، %5فيها، على ائتمان من املصرف تزيد نسبته على (

  .بة ذاتهاوان ال يكون ضامنا الئتمان من املصرف تزيد قيمته عن النس
ü ال يجوز الي عضو ان يكون موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء. 
ü ان اليكون موظفا في احلكومة او اية مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال عنها. 
ü ينبغي ان ال يكون العضو محاميا او مستشارا قانونيا او مدققا حلسابات املصرف. 
ü ذكورين ادناه ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة املصرف:كما يحضر على االشخاص امل 

من اوقف عن العمل مبوجب االحكام املنصوص عليها في قانون املصارف نتيجة مخالفته  •
 احكام القانون والقرارات واملنشورات والتعليمات الصادرة مبقتضاه
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 .ئياو قضا من حكم عليه في جرمية مخلة بالشرف او مت فصله او تنحيته بقرار تأديبي •
 .من اشهر افالسه او توقف عن الدفع او دخل في صلح واق مع دائنيه •
من كان عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او كانت له صلة مباشرة بادارته ومتت  •

 .تصفيته باجراء قضائي او الغي االذن املمنوح له نتيجة مخالفته للقانون
ü  املنصوص عليها في قانون وتسقط عن الشخص عضوية مجلس االدارة وفقا لالحكام

 املصارف اذا توافرت فيه حالة من احلاالت التالية:
اذا فقد شرطا من شروط العضوية املذكورة اعاله، وفي هذه احلال يجب على اجمللس  •

 .اتخاذ قرار بذلك
 الوفاة  •
 العجز عن القيام باعمال الوظيفة الي سبب مدة تزيد على اربعة اشهر متتالية  •
 لس انقضاء مدة اجمل •
 .اذا مت تعيني العضو او انتخابه بخالف احكام قانون املصارف او قانون الشركات •
االقالة او االستقالة على ان تكون االستقالة في وقت مناسب واال التزم العضو املستقيل  •

 .بالتعويض
 .اذا اساء استعمال عضويته للقيام بأعمال منافسة للمصرف او احلق ضررا فعليا به •
لعضو عن حضور ثالث جلسات متوالية دون عذر مشروع، يبلغ به اجمللس اذا تغيب ا •

 .خطيا، ويقرر اجمللس بشأنه ما يراه مناسبا في حينه

واذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا من الشروط املذكورة اعاله زالت عنه عضوية اجمللس من تاريخ 
ويته بشأنه قد اثر في فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطال اذا كان تص

 اتخاذه. 
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 اجتماعات اجمللس .4
ü  ،يجتمع مجلس اإلدارة شهريا بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب أي من أعضائه اآلخرين

  .لالنعقاد كلما دعت احلاجة لذلك ويجوز لرئيس اجمللس دعوة اجمللس
ü ق يختاره الرئيس تعقد اجتماعات اجمللس في مقر ادارة املصرف او أي مكان أخر داخل العرا

 اذا تعذر عقد االجتماع في مركز أدارتها.
ü وفي حال تعذر احلضور الشخصي  ،يلتزم اعضاء اجمللس بحضور اجتماعه حضورا شخصيا

فيمكن لعضو اجمللس ابداء وجهة نظر من خالل الفيديو او الهاتف، وذلك بعد موافقة 
لتصويت او التوقيع على محضر رئيس اجمللس وبدون ان يكون له احلق في هذه احلالة في ا

 االجتماع 
ü  يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثالثني دقيقة على موعد انعقاد اجتماع اجمللس، وينعقد

 اجمللس بحضور أغلبية عدد أعضائه.
ü  تتخذ قرارات اجمللس باألكثرية املطلقة لألعضاء احلاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح

 .يساجلانب الذي فيه الرئ
ü قرارات اجمللس بتوقيع رئيسه، وتختم بختم املصرف ويكون رئيس اجمللس مسؤوال  تصدر

 عن متابعة تنفيذ قراراته 
ü  ،يسجل في سجل خاص محضر بخالصة ما دار في االجتماع من مناقشات، واقتراحات

 وتثبت اآلراء اخملالفة، ويوقعه األعضاء احلاضرون 
ü  ه رئيسهخاص ويوقعتسجل قرارات مجلس اإلدارة في سجل. 
ü .تكون نسخ قرارات اجمللس املصدقة من املسجل مستندا صاحلا للتقدمي إلى أية جهة 

ü  توجه االدارة التنفيذية العليا دعوة الجتماع مجلس االدارة مرفقة بجدول االعمال قبل
املوعد احملدد للجلسة باسبوع واحد في االقل وذلك بكتاب مسجل او بتسليمها الى العضو 

مبا يفيد ذلك، ويجب ان تقدم جميع التقارير واملستندات االخرى املتعلقة  مقابل توقيعه
باملواضيع املدرجة بجدول االعمال في الوقت املناسب وقبل اجللسة باسبوع واحد على 
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االقل وذلك بهدف متكني االعضاء من دراسة املواضيع املطروحة بشكل واف واتخاذ 
 القرارات املناسبة بشأنها

ü وضوعات التالية على وجه اخلصوص:في اجتماعاته خالل السنة امل يناقش اجمللس 
 .تقييم ادائه واللجان املنبثقة عنه واالدارة العليا واالدارة التنفيذية •
 اخلطط االستراتيجية والسياسات واالجراءات املتعلقة بكافة انشطة املصرف •
 .االمور املتعلقة بالضبط والرقابة الداخلية •

 احكام اخرى .5
ü مجلس نائب للرئيس يختاره اجمللس من بني اعضائه ويتولى رئاسة اجمللس وادارة يكون لل

 اجتماعاته عند غياب الرئيس
ü  يعني مجلس االدارة امينا للسر للقيام بكافة اعمال ادارة محاضر االجتماعات ومسك

سجالت ودفاتر اجمللس ويكون رابطا مستمرا بني االعضاء وبينهم وبني ادارة املصرف 
 للمعلومات التي يطلبونها  ومصدرا

ü  يقر اجمللس صالحيات امني السر وواجباته ومسؤولياته في اطار اعداد محاضر اجتماعات
مجلس االدارة وعلى امني السر توضيح املناقشات احلاصلة داخل اجتماعات اجمللس ومدى 

 مشاركة كل عضو من االعضاء في هذه املناقشات
ü اي من اعضائه عن الدخول بشكل مباشر او غير  يحضر على رئيس اجمللس او نائبه او

مباشر في مفاوضات تفضي الى شراء او بيع او رهن اصول للمصرف او التصرف في 
االصول املقدمة للمصرف في شكل ضمانات مقابل قروض او تسهيالت ائتمانية ممنوحة 

راعي وذلك في حال كانت هذه املفاوضات مبنية على اعتبارات او مصالح شخصية وال ت
 مصلحة املصرف

ü   للمجلس تفويض صالحيات محددة الى جلان متخصصة في املصرف او الى املدير املفوض
 و يكون في جميع االحوال مسؤوال مسؤولية مباشرة عن نتائج هذا التفويض
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ü  كل تفويض يصدر عن مجلس ادارة املصرف سواء الحد اعضائه او الى جلان املصرف او الى
ن يكون محدد املوضوع وكذلك املدة الزمنية لسريانه وعلى اجمللس املدير املفوض يجب ا

 عدم اصدار تفويضات عامة او غير محددة املواضيع او املدة
ü  ميكن للمجلس احلصول على رأي استشاري من جهة خارجية حول اي من املواضيع التي

 تهم املصرف وذلك بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس االدارة. 
ü دارة ان يكلف عضوا او اكثر من بني اعضائه باالجتماع مع عناصر االدارة ميكن جمللس اال

 .التنفيذية في املصرف الستيضاحهم واخذ رأيهم في مسألة او اكثر يحددها قرار التكليف

 مهام ومسؤوليات مجلس االدارة .6
 املهام واالختصاصات العامة –اوال 

I. الكشف عن املصلحة الشخصية 

ü ي مجلس االدارة او املوظف املصرفي رفيع املستوى وبالكامل يكشف كل من يكون عضوا ف
دى عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او ل

كما يتعني عليهم الكشف عن املعلومات ذاتها الى  . املوظف املصرفي رفيع املستوى
ظف املصرفي رفيع املستوى، اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس االدارة او املو

ويحدث هذا الكشف اوال عندما يصبح عضوا في اجمللس، ثم سنويا بعد ذلك وفقا 
نك ادرة عن البللخطوط التوجيهية التي يعتمدها املصرف واستنادا الي لوائح تنظيمية  ص

 .املركزي العراقي
ü  اي جلنة اخرى او كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه املصلحة للنقاش في مجلس االدارة او

فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو املعني او املوظف 
املصرفي رفيع املستوى عن املصلحة في بداية املناقشة وال يشارك بعد ذلك في املناقشة 
ه دوينسحب من االجتماع اثناء مناقشة املسالة وال يشترك في البت فيها وال يعتمد وجو

 .ين النصاب القانونيالغراض تكو
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II.  يتولى اجمللس حتديد االهداف االستراتيجية للمصرف، وتوجيه االدارة التنفيذية

العداد استراتيجية تهدف الى حتقيق هذه االهداف، واعتماد هذه االستراتيجية، 

 وكذلك اعتماد خطط عمل سنوية تتماشى مع هذه االستراتيجية

III. الجراءات واالطر املالئمة لضمان االلتزام يتولى اجمللس املصادقة على السياسات وا

بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية في كافة جوانب انشطة وعمليات املصرف 

 .االسالمي واملنتجات واخلدمات التي يقدمها

IV.  يتولى اجمللس االشراف على االدارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها، والتأكد من

ن مالءته، واعتماد سياسات واجراءات مناسبة سالمة االوضاع املالية للمصرف وم

 .لالشراف والرقابة الدورية على اداء املصرف

V.  يعتمد اجمللس سياسة ملراقبة ومراجعة اداء االدارة التنفيذية، عن طريق وضع

مؤشرات اداء رئيسة لتحديد وقياس ورصد االداء والتقدم نحو حتقيق االهداف 

 .املؤسسية

VI. ياسات وخطط واجراءات عمل لدى املصرف، شاملة يعمل اجمللس على توفير س

جلميع انشطته وتتماشى مع التشريعات ذات العالقة، تعمم على جميع املستويات 

 .االدارية، ويتابع اجمللس مسألة مراجعتها بانتظام

VII.  يتولى اجمللس حتديد القيم املؤسسية للمصرف ورسم خطوط واضحة للمسؤولية

، وترسيخ ثقافة عالية للمعايير االخالقية والنزاهة واملساءلة جلميع انشطة املصرف

 .والسلوك املهني لالداريني في املصرف

VIII.  يتحمل اجمللس مسؤولية سالمة جميع عمليات املصرف مبا فيها اوضاعه املالية

ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي، وكذلك متطلبات اجلهات الرقابية 

ومراعاة اصحاب املصالح، وان يدار املصرف  والتنظيمية االخرى املتعلقة بعمله،
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ضمن اطار التشريعات وضمن السياسات الداخلية للمصرف، وان الرقابة الفعالة 

متوفرة باستمرار على انشطة املصرف، مبا في ذلك انشطة املصرف املسندة جلهات 

 .خارجية

 املهام واالختصاصات التنظيمية واالشراف على االداء -ثانيا 

I. رات الهيئة العامة ومتابعة ذلكتنفيذ قرا 

II.  تقدمي احلسابات اخلتامية والقوائم املالية للمصرف وتقرير شامل بنتائج تنفيذ

 اخلطة السنوية الى الهيئة العامة ملناقشتها واملصادقة عليها

III. التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات املصرف 

IV. ملوازنات املتعلقة بنشاط املصرف ومتابعة تنفيذهامناقشة واقرار اخلطط السنوية وا 

V.  تشكيل اللجان الدائمة املرتبطة باجمللس، واللجان املؤقتة التي تدعو اليها احلاجة

 من بني اعضاء اجمللس او غيرهم

VI.  يتولى اجمللس تعيني احد اعضائه مديرا مفوضا، على ان يتمتع بالنزاهة والكفاية

ون مسؤوال عن تنفيذ قرارات اجمللس وادارة العمليات الفنية واخلبرة املصرفية، ويك

 اليومية للمصرف

VII.  يقوم اجمللس وبناء على التقارير الدورية التي ترفعها اليه االدارة التنفيذية واملدقق

الداخلي واملدقق اخلارجي واملراقب الشرعي الداخلي وتلك التي ترسل اليه من قبل 

املصرف وتقييم اعماله وحسن ادارته ومعاجلة هيئة الرقابة الشرعية، مبراجعة اداء 

االنحرافات والتجاوزات وحتليل اسبابها واملسؤولني عنها واحملاسبة عليها واصدار 

 التعليمات الالزمة ملعاجلتها ولتفادي تكرارها
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VIII. يعني اجمللس بناءا على توصية جلنة التدقيق، كل من مدير التدقيق،ومدير ادارة  -د

رة االمتثال، وقبول استقاالتهم، وذلك بعد احلصول على موافقة اخملاطر، ومدير ادا

 البنك املركزي 

IX.  يعتمد اجمللس  انظمة ضبط ورقابة داخلية للمصرف ومراجعتها سنويا، والتأكد

من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هذه االنظمة، اي مرة واحدة في 

ر السنوي للمصرف ما يؤكد كفاية هذه االقل سنويا، وعلى اجمللس تضمني التقري

 االنظمة

X. يضمن اجمللس استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي بداية واستمرارا 

XI.  يعتمد اجمللس استراتيجية الدارة اخملاطر ومراقبة تنفيذها، تتضمن مستوى اخملاطر

املقبولة، وضمان عدم تعرض املصرف خملاطر مرتفعة، ويكون اجمللس ملما ببيئة 

لتشغيلية للمصرف واخملاطر املرتبطة بها، ويعمل على تأمني ادوات وبنية العمل ا

حتتية الزمة وكافية الدارة اخملاطر في املصرف، وقادرة على حتديد وقياس وضبط 

 ومراقبة جميع انواع اخملاطر التي يتعرض لها املصرف

XII. ة يضمن اجمللس وجود نظم معلومات ادارية كافية وموثوق بها تغطي جميع انشط

 املصرف

XIII.  يتحقق اجمللس من ان السياسة االئتمانية للمصرف تتضمن تطبيق احلوكمة

املؤسسية لعمالءه من الشركات، وخاصة الشركات املساهمة العامة، بحيث يتم 

 تقييم اخملاطر بنقاط الضعف والقوة تبعا ملمارساتهم في مجال احلوكمة املؤسسية

XIV. ات اجتماعية مناسبة في مجال حماية يتولى اجمللس متابعة تبني املصرف  ملبادر

البيئة والصحة والتعليم، ومراعاة تقدمي التمويل للمشروعات واملنشآت الصغرى 

 والصغيرة ومتوسطة احلجم باسعار وآجال مناسبة
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XV.  يحدد اجمللس العمليات املصرفية التي تتطلب موافقته، على ان يراعى عدم التوسع

جلس، وان ال مينح صالحيات تنفيذية، مبا في ذلك، مبا يخل بالدور الرقابي للم

فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من اعضاء اجمللس منفردا مبا في ذلك رئيس 

 اجمللس. 

XVI.  يعتمد اجمللس ميثاق تدقيق داخلي يتضمن مهمات وصالحيات ومسؤوليات ادارة

 التدقيق، ويعممه داخل املصرف 

XVII. ارة التنفيذية وامني سر اجمللس، العضاء اجمللس وجلانه االتصال املباشر مع االد

لتسهيل قيامهم باملهمات املوكلة اليهم، مبا في ذلك االستعانة عند اللزوم، وعلى 

نفقة املصرف، مبصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس، وال يجوز الي 

 من اعضاء اجمللس التأثير على قرارات االدارة التنفيذية اال من خالل املداوالت التي

 تتم في اجتماعات اجمللس او اللجان املنبثقة عنه

XVIII.  يتخذ اجمللس االجراءات الكفيلة بايجاد فصل واضح بني سلطات املساهمني الذين

ميتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واالدارة التنفيذية من جهة اخرى، بهدف تعزيز 

مني احلوكمة املؤسسية السليمة، ويحدد آليات مناسبة للحد من تأثيرات املساه

 االتي على سبيل املثال ال احلصر:الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خالل 

ü  ان ال يشغل اي من املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة اية وظيفة في االدارة التنفيذية
 العليا

ü  ،ان تستمد االدارة التنفيذية العليا الصالحيات واملسؤوليات التشغيلية من اجمللس وحده
في اطار التفويض املمنوح لها من قبله عند اتخاذ القرارات الالزمة الدارة  وان تعمل

 العمليات والنشاطات املصرفية
XIX.  يعتمد اجمللس هيكل تنظيمي للمصرف يبني التسلسل االداري الواضح مبا في ذلك

 .جلان اجمللس واالدارة التنفيذية
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 مهام وصالحيات رئيس اجمللس – ثالثا

I. ة بناءة بني اجمللس واالدارة التنفيذية للمصرف من جهة، احلرص على اقامة عالق

 وبني املصرف واملساهمني وبقية اصحاب املصالح، من جهة اخرى

II.  التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام، وتلك التي

يوجد حولها تباين في وجهات النظر بني االعضاء، ويشجع على النقاشات 

 ى تلك القضاياوالتصويت عل

III.  ،التأكد من تسلم جميع اعضاء اجمللس محاضر االجتماعات السابقة وتوقيعه

وتسلمهم جدول اعمال اي اجتماع قبل انعقاده مبدة كافية، على ان يتضمن 

 اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املوضوعات التي ستتم مناقشتها

IV. اتهم وتعلمهم املستمرتلبية احتياجات اعضاء اجمللس فيما يتعلق بتطوير خبر ،

 يراعي كحد ادنى املواضيع االتية:وتأمني حضور العضو اجلديد لبرنامج 

ü االهداف املؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته املعتمدة 
ü الهيكل التنظيمي للمصرف، واحلوكمة املؤسسية وميثاق قواعد السلوك املهني 
ü االوضاع املالية للمصرف 
ü  املصرف واطار ادارة اخملاطر لديههيكل وانواع مخاطر 
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 مهام وصالحيات كل عضو من اعضاء اجمللس – رابعا

I.  ،االملام بالتشريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل املصرفي، والبيئة التشغيلية للمصرف

ومواكبة التطورات التي حتصل فيه، وكذلك املستجدات اخلارجية التي لها عالقة 

ت التعيني في وظائف االدارة التنفيذية العليا في بأعماله، مبا في ذلك متطلبا

 املصرف

II.  حضور اجتماعات اجمللس، واجتماعات جلانه بحسب املقتضى، واجتماعات الهيئة

 العامة

III.  عدم االفصاح عن املعلومات السرية اخلاصة باملصرف او استخدامها ملصلحته

 اخلاصة او ملصلحة غيره

IV. لتي تتم مع اية شركة اخرى له مصلحة تغليب مصلحة املصرف في كل املعامالت ا

شخصية فيها، وعدم االستفادة من فرص العمل التجارية اخلاصة باملصرف ملصلحته 

اخلاصة، وان يتجنب تعارض املصالح، وكذلك االفصاح للمجلس بشكل تفصيلي 

عن اي تعارض في املصالح في حالة وجوده، مع االلتزام بعدم احلضور او املشاركة 

تخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذه املوضوعات، وان يدون هذا بالقرار امل

 .االفصاح في محضر اجتماع اجمللس
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 مهام وصالحيات امني سر اجمللس – خامسا

I. وتدوين جميع املداوالت واالقتراحات حضور جميع اجتماعات اجمللس ،

 لسواالعتراضات والتحفظات، وكيفية التصويت على مشروعات قرارات اجمل

II. حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس 

III. التأكد من توقيع اعضاء اجمللس على محاضر االجتماعات والقرارات 

IV.  متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من قبل اجمللس، ومتابعة بحث اية موضوعات مت

 ارجاء طرحها في اجتماع سابق

V. جمللسحفظ سجالت ووثائق ومحاضر اجتماعات ا 

VI. متابعة اللجان املرتبطة مبجلس االدارة وعرض تقاريرها على رئيس اجمللس 

VII.  ترقيم القرارات بشكل تسلسلي من بداية السنة الى نهايتها، بحيث يتكون كل

 السنة –رقم اجللسة  –قرار كما يأتي: رقم القرار 

VIII. ارات اتخاذ االجراءات الالزمة للتأكد من ان املوضوعات اخلاصة مبشروعات القر

املنوي اصدارها عن اجمللس(من حيث رقم املوضوع ، ورقم اجللسة ، والسنة) تتوافق 

 مع التشريعات

IX. التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن اجمللس 

X.  تزويد البنك املركزي بالقرارات املالئمة التي يتم توقيعها من قبل اعضاء اجمللس 

XI. همني واملساعدة في تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وعلى وجه التواصل مع املسا

 اخلصوص:

ü االحتفاظ بالبيانات اخلاصة باملساهمني 
ü االحتفاظ بسجالت اجتماعات الهيئة العامة 
ü ارسال الدعوات الى املساهمني والى البنك املركزي 
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ü ي ورئيس هيئة تأمني حضور اعضاء مجلس االدارة واعضاء االدارة التنفيذية واملدقق اخلارج
 .الرقابة اخلارجية او رئيس مكتب مراقبة احلسابات في اجتماعات الهيئة العامة

XII. :تتسلم امانة سر اجمللس ما يأتي 

ü طلبات رئيس اجمللس لعرض املوضوعات على اجمللس 
ü طلبات اجلهات اخلارجية، مثل البنك املركزي واملسجل العام للشركات 
ü لس االدارةطلبات املساهمني، وطلبات اعضاء مج 
ü تقرير مراقب احلسابات 
ü البالغات والقرارات الصادرة من جهات عليا 
ü موضوعات وتقارير اللجان 

XIII.  تزويد كل عضو من اعضاء اجمللس عند انتخابه بنصوص القوانني ذات العالقة بعمل

املصارف وتعليمات البنك املركزي ذات العالقة بعمل اجمللس مبا فيها دليل احلوكمة 

البنك املركزي، وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته الذي اصدره 

 ومهمات وواجبات امني سر اجمللس

XIV.  تزويد كل عضو مبلخص كافي عن اعمال املصرف عند االنتخاب او التعيني او عند

 الطلب

XV.  التداول مع اي عضو جديد، وذلك مبساعدة املستشار القانوني، او مدير الشؤون

ل مهمات ومسؤوليات اجمللس، وبخاصة ما يتعلق القانونية للمصرف، حو

باملتطلبات القانونية والتنظيمية، لتوضيح املهمات والصالحيات واالمور االخرى 

اخلاصة بالعضوية، ومنها مدة العضوية ومواعيد االجتماعات ومهمات اللجان 

وقيمة املكافآت وامكانية احلصول على املشورة الفنية املتخصصة املستقلة عند 

 الضرورة.
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XVI.  تتولى امانة سر اجمللس عرض املوضوعات بعد اعداد خالصة موجزة بكل موضوع

منها، وبيان رأي االدارة التنفيذية واللجان اخملتلفة فيها، وربط الوثائق واالوليات 

 بكل موضوع ، وتقدميها لرئيس اجمللس للموافقة على عرضها.
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 الباب الثاني

 املنبثقة عن اجمللساللجان 
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 تشكيل اللجان وتنظيم اعمالها .1
 احكام تشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس ومتابعة عملها

ü  ،يتولى اجمللس تشكيل جلان من بني اعضائه، مع جواز اضافة اعضاء من خارج املصرف
يحدد اهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله،وان وجود هذه اللجان ال يعفي اجمللس ككل 

 من حتمل مسؤولياته
ü  ألية جلنة احلصول على االستشارات والدعم الفني من مصادر خارجية على ان يكون ميكن

 ذلك بعلم وموافقة اجمللس
ü  مراعاة الشفافية في تشكيل اللجان مع االفصاح عن اسماء اعضائها في التقرير السنوي

 للمجلس
ü مراعاة التخصص واخلبرة واحلياد وعدم تعارض املصالح في تشكيل اللجان 
ü لجان املرتبطة مبجلس االدارة وعرض تقاريرها ونتائجها على رئيس اجمللسمتابعة ال. 

 اجراءات عمل اللجان

ü تعقد اللجان اجتماعات دورية مرة كل شهر على االقل 
ü يتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها 
ü يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس االدارة 
ü تتخذ قرارات اللجنة باالجماع او بأغلبية االصوات، مع تثبيت حتفظات غير املوافقني 
ü تتعهد اللجان بتقدمي تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج اعمالها الى مجلس االدارة 
ü يحدد اجمللس مكافأة لقاء املشاركة في اعمال اللجان على وفق االنظمة املعمول بها 
ü تة بقرار من اجمللس او رئيسه ويحدد القرار تشكيلة اللجنة ونطاق يتم تشكيل اللجان املؤق

 عملها ومسؤوليتها واملدة املطلوبة الجناز عملها
ü تكون مدة العضوية في اللجنة نفس مدة عضوية مجلس االدارة 
ü :تقوم كل جلنة باعداد تقرير سنوي يتضمن محورين 
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ا اللجنة خالل العام وجميع االمور يتضمن ملخصا حول االعمال التي قامت به :احملور االول •
 املهمة التي ناقشتها اللجنة ومدى متابعتها ملعاجلة هذه املشاكل

يتضمن تقييما الداء اللجنة خالل العام ومدى فعالية االساليب واالجراءات احملور الثاني:  •
 للجنةااملتبعة من قبلها واية اقتراحات لتحسينها فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي لعمل 
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 انواع اللجان .2
 يجب ان تتكون هذه اللجان كحد ادنى من اللجان التالية:

 جلنة احلوكمة املؤسسية –اوال 

 :تراعى القواعد التالية في اهداف جلنة احلوكمة وتكوينها واجتماعاتها ومهامها

 اهداف جلنة احلوكمة

املصرف ومتابعة تنفيذه تتولى جلنة احلوكمة وضع اطار عام ودليل الجراءات احلوكمة لدى 

ومراجعته بشكل دوري واالشراف على عملية االفصاح عن سياسات واجراءات احلوكمة 

 .لدى املصرف

 تكوين جلنة احلوكمة

ü  اعضاء على االقل مبن فيهم رئيس اجمللس ثالثتتكون اللجنة من 
ü ر، جلنة ارة اخملاطاللجان املنبثقة عن مجلس االدارة (جلنة املراجعة، جلنة اد فيلجنة تستعني ال

 حسب احلاجة.) ...الخ التعيينات واملكافآت
ü  يجب على اعضاء اللجنة فهم احكام ومبادئ الشريعة االسالمية ذات العالقة وتطبيقاتها

على املنتجات واخلدمات البنكية، واالملام مبعايير احملاسبية االسالمية ومتطلبات مجلس 
 اخلدمات االسالمية

 مة اجتماعات جلنة احلوك

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وذلك حسبما تتطلبه سياستها على 

 األقل.على  ينان يتم عقد اجتماع كل شهر

  



	35	

 مهام جلنة احلوكمة 

ü  تقوم اللجنة بوضع اطار عام السس احلوكمة في املصرف والسياسات واالجراءات املعتمدة
لس االدارة للموافقة ، كما تقوم اللجنة مبراجعة ، بحيث يتم رفعها جملوبهذا اخلصوص لذلك

هذه السياسات واالجراءات واقتراح تعديلها في حال استدعى االمر سنويا على االقل ، 
ويجب ان تكون هذه السياسات واالجراءات متوافقة مع احكام دليل احلوكمة وجميع 

 صوص.التعليمات والتشريعات الرقابية الصادرة عن البنك املركزي باخل
ü تتولى اللجنة التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية وجلنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل 
ü  التركيز على خصوصية العمل املصرفي االسالمي، ومن ذلك حماية مصالح اصحاب

 حسابات االستثمار 
ü ت التقوم اللجنة مبراجعة ومتابعة سياسة واجراءات االفصاح لدى املصرف واقتراح اية تعدي

 على هذه السياسة 
ü  تقوم اللجنة مبراجعة الهيكل التنظيمي للمصرف ومدى توافقه مع معايير احلوكمة ومدى

دقيق /التاستقاللية الوظائف الرقابية في املصرف (وحدة االمتثال، ادارة املراجعة الداخلية
 ، ادارة اخملاطر) واقتراح اية تعديالت باخلصوص. الداخلي، التدقيق الشرعي

ü ى اللجنة ان تساعد في اعداد ميثاق االخالقيات واملعايير االخالقية التي حتكم عمل عل
مجلس االدارة واالدارة العليا وجميع العاملني باملصرف ، على ان تقوم اللجنة مبراجعة هذه 

 املعايير سنويا على االقل واقتراح تعديلها اذا لزم االمر
ü أن عضوية اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة تقوم اللجنة باعداد التوصيات الالزمة بش

 والنظر في امكانية تداول عضويتها 
ü  تقوم اللجنة مبراجعة اللوائح التنظيمية اخلاصة بعمل كل جلنة من اللجان املنبثقة عن مجلس

االدارة والتأكد من انها تراعي سياسات واجراءات احلوكمة املتبعة في املصرف والتعليمات 
 نك املركزي العراقي باخلصوصالصادرة عن الب

ü  تتولى اللجنة مراقبة تطبيق دليل احلوكمة املؤسسية للمصارف الصادر عن البنك املركزي
 واقتراح حتديثه
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 جلنة مراجعة احلسابات –جلنة التدقيق  –ثانيا 

 اهداف جلنة التدقيق/ مراجعة احلسابات

لشرعية واية البيانات املالية تتمثل اهداف اللجنة الرئيسية في الرقابة على عدالة وشفاف

واالفصاحات وااليضاحات املتممة لها، باالضافة الى التأكد من كفاية وفعالية انظمة 

واجراءات الضبط الداخلي ومتابعتها ومراجعة االجراءات املتخذة في حاالت االختالس 

والنصب والتزوير التي قد يتعرض لها املصرف وذلك وفقا للمنشورات والتعليمات 

الصادرة عن البنك املركزي واملعايير الدولية باخلصوص وفي هذا السبيل تكون جلنة 

والشرعية  مسؤولة عن االشراف على اعمال املراجعة الداخلية  /جلنة التدقيقاملراجعة

واالشراف على العالقة  مع املراجع اخلارجي مبا فيها اي مهام اخرى يقوم بها املراجع 

 اخلارجي حلساب املصرف

 كوين جلنة التدقيق/ مراجعة احلساباتت

ü  تتكون جلنة التدقيق من ثالث اعضاء يعينون من قبل حملة االسهم في الهيئة العامة، من
بني اعضاء اجمللس وملدة ال تتجاوز اربع سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم الحقا وللمدد ذاتها، 

او موظف مصرفي اعضاء  وال يكون رئيس اجمللس او املدير املفوض للمصرف او اي مسؤول
في جلنة التدقيق، ويعني في الهيئة العامة حلملة االسهم عضوا في جلنة التدقيق يكون رئيسا 

 له
ü  يجب ان يكون جميع اعضاء اللجنة حاصلني على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية

الت صصات او اجملامناسبة في مجاالت احملاسبة، او التدقيق، او االدارة املالية، او اي من التخ
 املشابهة ذات العالقة بأعمال املصرف

ü م باملعايير يجب على االعضاء فهم احكام ومبادئ الشريعة االسالمية ذات العالقة، واملا
 احملاسبية اإلسالمية.
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 اجتماعات جلنة التدقيق/ مراجعة احلسابات 
ü جتتمع اللجنة مرة واحدة شهريا في االقل 
ü غلبية االصوات لالعضاء احلاضرين، واذا كان التصويت متعادال، تعتمد قرارات اللجنة  بأ

 يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا
ü ،وهيئة الرقابة الشرعيةتقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي، ومسؤول ادارة االمتثال 

، ومرتني على االقل مع املدقق الداخلي واملراقب الشرعي مرة واحدة في االقل سنويا
كما يحق للمدقق الداخلي واملراقب الشرعي واملدقق اخلارجي وهيئة الرقابة الداخلي، 

  الشرعية طلب االجتماع مع اللجنة حني تقتضي ضرورة العمل ذلك
 مهام جلنة التدقيق / مراجعة احلسابات

ü   املراجعة واملوافقة على االجراءات احملاسبية وعلى خطة مراجعة احلسابات السنوية وعلى
 سبة وادارة اخملاطر للمصرف . ضوابط احملا

ü  الداخلي .  التدقيق مديرطلب تقارير من 

ü   رصد االمتثال للقوانني واالنظمة املطبقة على املصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس االدارة
 . 

ü   . مراجعة التقارير التي يقدمها املصرف الى البنك املركزي العراقي 

ü  االدارة . االبالغ عن اي امور يعرضها عليها مجلس 

ü ومعامالته على اساس اخلطط املعتمدة من قبل جلنة مراجعة  صرفمراجعة عمليات امل
احلسابات بطلب من مجلس االدارة وبناء على طلب حاملي االسهم معا الذين ميلكون اكثر 

لنحو الذي يحدده صك تاسيس من حقوق التصويت االجمالية او على ا %10من 
 . املصرف

ü  على االقل الى حملة اسهم املصرف في اجتماعهم العمومي عن تقدمي تقرير سنوي
 انشطتها . 

ü حتديد نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي للمصرف 

ü االشراف على انظمة الضبط والرقابة الداخلية في املصرف 
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ü  داث او التوصية الى مجلس االدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واجراءات استح
الغاء التشكيالت التنظيمية او دمجها وحتديد املسؤوليات اخلاصة بهذه التشكيالت 

 وتعديلها

ü   االشراف على عملية تقييم اداء املوارد البشرية في املصرف ومراجعة التقارير اخلاصة
 بذلك ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس االدارة

ü وارد البشريةمراجعة تقارير االدارة التنفيذية حول وضع امل 
ü مراجعة اخلطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها 
ü  مراجعة السياسات والتعليمات املتعلقة بالتعيني والترقية واالستقالة، وانهاء خدمة جميع

 موظفي املصرف مبا فيهم االدارة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانني النافذة
ü و اعادة تعيني املدقق اخلارجيالتوصية واملوافقة على تعيني ا 
ü  استعراض تقرير املدقق اخلارجي حول القوائم املالية للمصرف، وابالغ اجمللس عن اية نتائج

 قبل موافقته عليها
ü  التحقق من توفر املوارد املالية الكافية، والعدد الكافي من املوارد البشرية املؤهلة، الدارة

 التدقيق الداخلي وتدريبهم
ü ن عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي باية مهمات تنفيذيةالتحقق م 
ü  التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي بني انشطة املصرف كل ثالثة سنوات كحد

 اعلى
ü التحقق من اخضاع جميع انشطة املصرف للتدقيق مبا فيها االنشطة املسندة جلهات خارجية 
ü ديد مكافآتهمتقييم اداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحت 
ü  تقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني املدقق اخلارجي وانهاء عمله واتعابه، واية

شروط تتعلق بالتعاقد معه، باالضافة الى تقييم استقالليته آخذة باالعتبار اية اعمال اخرى 
 .كلف بها خارج نطاق التدقيق
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ü ية ، ولها احلق في استدعاء اي للجنة صالحية احلصول على اية معلومات من االدارة التنفيذ
مدير حلضور اي من اجتماعاتها، على ان يكون ذلك منصوصا عليه في ميثاق التدقيق 

 الداخلي
ü  مراجعة ومراقبة االجراءات التي متكن املوظف من االبالغ بشكل سري عن اي خطأ في

تقل للتحقيق املس التقارير املالية او اي امور اخرى، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة
 والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبوضوعية

ü  تقييم فعالية وكفاية وظيفة الرقابة الشرعية الداخلي في ضمان االلتزام باحكام ومبادئ
والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، الشريعة االسالمية وحتديدا الفتاوى 

 مور اخرى على:وتشتمل مسؤولية اللجنة من بني ا
 .تقييم فاعلية وكفاية نطاق وبرامج الرقابة الشرعية الداخلية •

االطالع على التقارير املعدة من قبل ادارة الر قابة الشرعية الداخلية وهيئة الرقابة  •

 .الشرعية للتاكد من انه مت اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها

 .تسهيل مهمة ادارة الرقابة الشرعية الداخلية •

 .جعة واقرار خطط التدقيق املقترحة من املراقب الشرعي الداخليمرا •

ü وتشتمل كفاية الرقابة الشرعية (هيئة الرقابة الشرعية) مراجعة نطاق ونتائج ومدى ،
 مسؤولية اللجنة من بني امور اخرى ما يلي:

 .تسهيل مهمة هيئة الرقابة الشرعية •

 ة، وحتديد تعويضاتهم وتقييمالتوصية الى اجمللس بخصوص تعيني وعزل اعضاء الهيئ •

 أدائهم.

 .مراجعة خطاب التعيني وقبوله •

اقرار امكانية تقدمي هيئة الرقابة الشرعية خلدمات اخرى غير تلك املتعلقة بالفتاوى  •

 .والرقابة الشرعية، وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي املستقل للهيئة
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شرعية للتأكد من انه قد مت اتخاذ االطالع على التقارير املعدة من قبل هيئة الرقابة ال •

 .االجراءات الالزمة بشأنها

ü  تقوم اللجنة باالتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية وجلنة احلوكمة للتأكد من انه يتم
اعداد التقارير عن االلتزام باحكام ومبادئ الشريعة االسالمية في الوقت املناسب وبالشكل 

 .الكافي

 واملكافآت جلنة الترشيح –ثالثا 

 اهداف جلنة الترشيح واملكافآت

مراقبة وضمان شفافية تعيني وجتديد واستبدال اعضاء مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 

واعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك تقييم فعالية مجلس االدارة ككل وفعالية كل عضو 

 ة هيئة الرقابة الشرعيةمن اعضاء مجلس االدارة بشكل مستقل، باالضافة الى تقييم فعالي

ككل وفعالية كل عضو من اعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقييم اداء املديرين التنفيذيني 

وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وتعويضات اعضاء مجلس االدارة 

مع اهداف املصرف وكذلك وضع واملديرين التنفيذيني وضمان انسجلم هذه السياسات 

   .آت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية مبا يتناسب ومهامهم ومسؤولياتهمسياسات مكاف

 تكوين جلنة الترشيح واملكافآت

ü تتكون هذه اللجنة من ثالث اعضاء مبا فيهم رئيس اللجنة ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد 
ü يتولى مدير املوارد البشرية في املصرف مهمات مقرر اللجنة 

 املكافآتاجتماعات جلنة الترشيح و

ü  تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وتكون هذه االجتماعات دورية على
 يناالقل كل شهر

ü يجب ان ميتنع عضو اللجنة عن املشاركة في القرارات او املناقشات املتعلقة به 
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 مهام جلنة الترشيح واملكافآت

ü  االخذ بعني االعتبار قدرات حتديد االشخاص املؤهلني لالنضمام الى عضوية اجمللس، مع
ومؤهالت االشخاص املرشحني، كما يؤخذ بعني االعتبار في حالة اعادة ترشيح العضو عدة 

 مرات، مدى حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات اجمللس
ü ترشح الى اجمللس االشخاص املؤهلني لالنضمام الى االدارة التنفيذية العليا 
ü االشراف على التعيينات املهمة 
ü  مراجعة الرواتب واالجور واملكافآت املمنوحة الى اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

 وجميع املوارد البشرية في املصرف
ü االشراف على نشاط التدريب والتطوير 
ü  التأكد من حضور اعضاء اجمللس دورات تدريبية تعريفية، وورشات عمل او ندوات في

اخملاطر واحلوكمة املؤسسية  واالمتثال واخر تطورات  املوضوعات املصرفية وباالخص ادارة
 العمل املصرفي

ü  واملدير املفوضوهيئة الرقابة الشرعية اتباع اسس محددة ومعتمدة في تقييم اداء اجمللس 
 بحيث يكون معيار تقييم االداء موضوعيا

ü  توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املوضوعات املهمة عن املصرف العضاء
لس عند الطلب، والتأكد من اطالعهم املستمر على احدث املوضوعات ذات العالقة اجمل

 بالعمل املصرفي
ü  التوصية باعتماد السياسات العامة ونظام خدمة املوارد البشرية شامال ذلك الهيكل العام

للرواتب واالجور واحلوافز التشجيعية الفردية واجلماعية، بحيث تؤدي الى حتسني بيئة 
زيادة االنتاجية ورفع مستوى االداء الفردي واملؤسسي وضمان الوالء واالنتماء العمل و

 للمصرف، وحتقيق االستقرار الوظيفي، واستقطاب املوارد البشرية املؤهلة
ü ا.هالتأكد من وجود سياسة منح مكافآت الداريي املصرف ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق 
ü هم قية العاملني في االدارة التنفيذية العليا ومكافآتالتوصية بتحديد رواتب املدير املفوض وب

 وامتيازاتهم االخرى
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ü التأكد من وجود خطة احالل لالدارة التنفيذية العليا 
ü  اقتراح مكافآت اعضاء هيئة الرقابة الشرعية جمللس االدارة للمصادقة عليها، وعلى اللجنة

بنك املركزي على مكافآت القيام بهذه املهمة قبل تقدمي طلب للحصول على موافقة ال
 وتعويضات اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

 جلنة ادارة اخملاطر –رابعا 

 اهداف جلنة ادارة اخملاطر

هي جلنة استشارية تساعد اجمللس في مهمة االشراف على ادارة اخملاطر التي يتعرض لها 

 ساملصرف ومراجعة وتقييم هذه اخملاطر من خالل تقدمي توصياتها الى اجملل

 تكوين جلنة ادارة اخملاطر

ü  تشكل هذه اللجنة من ثالثة اعضاء من اجمللس، ويجوز ان يشارك في عضويتها اعضاء من
 االدارة التنفيذية العليا

ü يتولى مدير ادارة اخملاطر في املصرف مهمات مقرر اللجنة 
ü  تكون مدة العضوية في اللجنة مساوية ملدة العضوية في مجلس االدارة 

 نة ادارة اخملاطراجتماعات جل

ü جتماعات دورية على االقل كل جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتكون هذه اال
 شهر

ü  يحضر اجتماعات اللجنة بصفة دائمة املدير املفوض ومدير ادارة اخملاطر وموظفني فنيني
اختصاصيني في ادارة اخملاطر كل حسب اختصاصه وال يكون الي منهم حق التصويت على 

 ارات اللجنةقر
ü كن للجنة دعوة اي عنصر من عناصر االدارة العليا حلضور اجتماعاتها وتوضيح بعض مم

املسائل واملوضوعات التي ترى اللجنة اهمية استيضاحها دون ان تكون لهم صفة عضوية 
 وصياتها او التصويت على قراراتهااللجنة او امكانية التأثير على ت
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 مهام جلنة ادارة اخملاطر

ü عة استراتيجية ادارة اخملاطر لدى املصرف قبل اعتمادها من قبل اجمللسمراج 
ü مراجعة اطار ادارة اخملاطر في املصرف والتقارير الدورية الواردة الى االدارة التنفيذية 
ü التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات املصرف 
ü طر باملصرف، ورفع تقارير دورية عنها الى اجمللسمواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة اخملا 
ü  التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها املصرف بعني االعتبار

 ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس
ü  تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات االثر اجلوهري، واية انشطة

بها املصرف ميكن ان تعرضه خملاطر اكبر من مستوى اخملاطر املقبولة، ورفع تقارير  يقوم
 بذلك الى اجمللس ومتابعة معاجلتها

ü  مراقبة اخملاطر االئتمانية التي يتحملها املصرف سواء ما يتعلق باملدخل املعياري او املدخل
ة واردة في مقررات جلنق الاملستند للتصنيف الداخلي، واخملاطر التشغيلية ومخاطر السو

واملعايير الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية االسالمية واخلاصة بادارة اخملاطر  بازل
 واحتماالت تعثر التسهيالت االئتمانية املتنوعة وكيفية معاجلتها

ü ) شامال ذلك 3مراقبة قدرة املصرف على تفادي مخاطر السيولة مبوجب مقررات بازل (
 معايير السيولة

ü بة السيولة والتدفقات النقدية وكفاية رأس املال ومراجعة استثمارات املصرف طويلة مراق
 االجل

ü العمل على تعزيز وترويج ثقافة ادارة اخملاطر داخل املصرف وعلى كافة املستويات 
ü  املراجعة املستمرة لنظام الرقابة الداخلية وتضمينه االجراءات الالزمة الدارة هذا النشاط

 نة التدقيقبالتنسيق مع جل
ü مراجعة تقارير مكافحة غسيل االموال ومتويل االرهاب 
ü متابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث واالزمات 
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ü  التوصية بالتخلي عن النشاطات التي تسبب مخاطر للمصرف التي ليس لديه القدرة على
 مواجهتها

ü التأكد من التزام املصرف باالنظمة والتعليمات والسياسات املتعلقة بادارة اخملاطر 
ü :عند استخدام الصيغ القائمة على املشاركة واملضاربة، متتد مسؤولية اللجنة لتشمل ضمان 

 وجود عملية مراجعة دورية الداء هذه االصول •

 وضع استراتيجيات تخارج لهذه العمليات •

 بصورة منتظمة بأي تقدم جوهري في هذه العملياتاحاطة مجلس االدارة  •

 جلنة ادارة املوجودات/ املطلوبات –خامسا 

 اهداف جلنة ادارة املوجودات/ املطلوبات

تقوم اللجنة بادارة مخاطر سعر الفائدة، وحتصل على البيانات الالزمة لعملها من فريق فني 

ف ومتفرغا لهذه املهمة، وجزءا متخصص، ميكن ان يكون بعضه من املالك الدائم في املصر

 اخر يعمل لبعض الوقت

 تكوين جلنة ادارة املوجودات/ املطلوبات

ومديري معاون املدير املفوض تتكون اللجنة من خمسة اعضاء من بينهم املدير املفوض و 

اإلدارات التنفيذية ذات العالقة بعمل اللجنة (مدير اخملاطر، مدير الدائرة املالية ، مدير 

 تثمار واخلزينة ... الخ) .االس

 اجتماعات جلنة ادارة املوجودات/ املطلوبات

 اإلدارة.تقدم اللجنة تقرير نصف سنوي الى مجلس 
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 مهام جلنة ادارة املوجودات/ املطلوبات

ü  ،حساب فجوة االستحقاق املوجبة والسالبة والصفرية والفجوة املتراكمة خالل السنة
نوية للمصرف، وذلك لتحديد قدرة املصرف على وسنويا، ونشرها في التقارير الس

مواجهتها واالستفادة منها من حيث اثارها على قائمة الدخل وقائمة املركز املالي وسالمة 
 املصرف

ü  حساب االجل واالجل احملور واملرونة السعرية الدوات الدين، وحتديد اثار التقلبات في
 اسعار السوق على هذه املؤشرات

ü ملصرف واجل املوجودات واجل املطلوبات في املصرف وبالتالي حساب اجل محافظ ا
 حساب فجوة االجل

ü  حساب اثر االجل على حقوق ملكية املصرف وحساب اجل حقوق امللكية والعالقة مع
 الرفع املالي

ü  تقدير اثر التمويل خارج امليزانية العمومية من خالل مشتقات سعر الفائدة واملشتقات
 عملة (سعر الصرف)، وذلك على دخل املصرف وسالمتهاالئتمانية ومشتقات ال

ü اساليب اخرى متقدمة مثل، احملاكاة والقيمة حتت اخملاطر 

 جلنة تقنية املعلومات واالتصاالت –سادسا 

 اهداف جلنة تقنية املعلومات واالتصاالت

تطوير استخدامات تقنية املعلومات واالتصاالت لدى املصرف وادخال الصيرفة 

 ة احلديثةااللكتروني

 تكوين جلنة تقنية املعلومات واالتصاالت

ü  اعضاء من بينهم املدير املفوض ومدير تقنية املعلومات في املصرف ثالثتتكون اللجنة من 
ü  مقر اللجنة. مدير تقنية املعلوماتيكون 

 



	46	

 اجتماعات جلنة تقنية املعلومات واالتصاالت

ü  دورية كل شهرين على االقلجتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها 
ü  تقرير نصف سنوي الى مجلس االدارةتقدم اللجنة 

 مهام جلنة تقنية املعلومات واالتصاالت

ü  التوصية باملوافقة على دليل سياسات واجراءات تقنية املعلومات واالتصاالت والعمل على
 حتديثه واجراء التعديالت والتنقيحات عليه طبقا ملقتضيات العمل وتطويره

ü لتحقق من كفاية نظم املعلومات واالتصاالت االلكترونية والبرمجيات املستخدمة في ا
 املصرف

ü  التحقق من كفاية االجراءات املتخذة لالحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من املعلومات
 الغراض مواجهة احتماالت الكوارث وفقدان قواعد البيانات

ü متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية 
ü اف على ادارة الشبكة الداخلية للمصرف واملوقع االلكتروني له على الشبكة الدوليةاالشر 
ü  ،التأكد من وجود فصل في الواجبات بني ادارة تقنية املعلومات واالتصاالت من جهة

 واالدارات االخرى في املصرف من جهة اخرى        
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 اللجنة االئتمانية -سابعا

 اهداف اللجنة االئتمانية

ة منح االئتمان في املصرف واالشراف بصورة عامة على تطبيق السياسة االئتمانية مراجع

 .وفق املعايير الدولية والقواعد القانونية في العراق

 تكوين اللجنة االئتمانية

تتكون اللجنة من خمس اعضاء، ثالثة من اعضاء اجمللس ومدير قسم االئتمان في املصرف 

 /مدير الدائرة القانونية.لمصرفاضافة الى املستشار القانوني ل

 اجتماعات اللجنة االئتمانية

ü جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها دورية كل شهر على االقل 
ü تقدم اللجنة تقرير نصف سنوي الى مجلس االدارة 

 مهام اللجنة االئتمانية

ü اقتراح السياسة االئتمانية وتقدميها الى اجمللس العتمادها 
ü عايير واسس تقييم اجلدارة االئتمانية للمقترضنيحتديد م 
ü  تقييم نتائج حتليل اجلدارة االئتمانية للمقترضني 
ü حتديد السقوف االئتمانية بحسب املقترض 
ü  متابعة االنكشافات االئتمانية بالتعاون مع شعبة حسابات السجل االئتماني وشعبة شؤون

 الزبائن
ü متابعة حركة سداد القروض 
ü املتعثرة وفق اسلوب التعومي وليس التصفية معاجلة القروض 
ü التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة حتصيل القروض املتعثرة 
ü العمل على استرداد القروض واملشطوبة قدر املستطاع 
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ü  تبسيط اجراءات منح القروض 

 جلنة االستثمار –ثامنا 

 اهداف اللجنة

فق مؤشرات سوق العراق لالوراق املالية االشراف على العمليات االستثمارية في املصرف و

ومتابعة حركة اسواق رأس املال (االسواق املالية) العربية واالقليمية والدولية لالستفادة 

 من مؤشراتها من اجل تعزيز االستثمار في املصرف وفق اسس احترازية

 تكوين اللجنة

ذوي اخلبرة  تتكون اللجنة من خمسة اعضاء، عضوين من مجلس االدارة وثالثة من

 واالختصاص في احملافظ االستثمارية 

 اجتماعات اللجنة

ü تكون اجتماعات اللجنة دورية مرة واحدة في الشهر على االقل 
ü تقدم اللجنة تقرير نصف سنوي الى مجلس االدارة 

 مهام اللجنة

ü اقتراح السياسة االستثمارية وتقدميها الى اجمللس العتمادها 
ü ة من حيث اخملاطر والعائدتقييم اداء احملفظة احلالي 
ü  متابعة مؤشرات سوق العراق لالوراق املالية، سواء ما يخص مكونات احملفظة حاليا او

 امكانات تعديلها واضافة او حذف بعض املكونات
ü  متابعة حركة اسواق رأس املال (االسواق املالية) العربية واالقليمية والدولية لالستفادة من

 مؤشراتها
ü ستثمار الى ادوات (حقوق امللكية) و(ادوات الدين) شامال ذلك حواالت جتزئة محفظة اال

 اخلزينة والسندات احلكومية وكذلك مكونات احملفظة من االدوات االجنبية
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ü املقارنة املتواصلة بني القيمة السوقية والقيمة الدفترية ملكونات محفظة االستثمار 
ü محفظة االستثمار وتنفيذ بعض هذه  اقتراح عمليات البيع والشراء واالحتفاظ مبكونات

 العمليات بحسب صالحياتها
ü العمل على تعظيم العوائد من االستثمار في ضوء التوازن بني اخملاطرة والعائد 
ü  الطلب من دائرة االستثمار باملصرف اعداد مؤشرات دورية عن اسواق رأس املال ومدى

 ى املكونات اخملتتأثيرها عل



	50	

 

 

 

 

 الباب الثالث

 لرقابة الشرعيةهيئة ا



	51	

 احكام االلتزام مببادئ الشريعة االسالمية .1
ان االلتزام باحكام الشريعة االسالمية ومبادئها في اطار تقدمي اخلدمات املالية هو ما مييز املصرف 
االسالمي عن غيره من املصارف، وال ميكن بغياب هذا االلتزام جذب املستثمرين والعمالء الذين 

الهم والدخول بطرق تتوافق مع احكام الشريعة االسالمية ومبادئها، يرغبون باستثمار امو
 وتأسيسا على ذلك يقوم مجلس االدارة مبراعاة ما يلي:

ü  ،االلتزام في ممارسة جميع اوجه العمل املصرفي بأحكام الشريعة االسالمية ومبادئها
ة الشرعية في وحتديدا االلتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقاب

 .املصرف، وتقع مسؤولية التأكد من هذا االلتزام على ادارة املصرف

ü  تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع املعلومات بصورة دقيقة وكافية وفي التوقيت املناسب
التي تساعدها في ممارسة مهامها املتمثلة في التأكد من التزام املصرف باحكام الشريعة 

 أي مستقل في هذا الشأناالسالمية وتكوين ر

ü  االلتزام باحلصول على رأي هيئة الرقابة الشرعية في جميع العقود واالتفاقيات واملعامالت
وسياسات ونظم واليات وبرامج العمل وتقدمي املنتجات واخلدمات بحيث يتم اقرارها 

ومن  ،ورقابتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية قبل تنفيذه ويخضع لرقابتها بعد التنفيذ 
سياسات االستثمار والتصرف في الدخل غير املطابق للشريعة واحتساب الزكاة ذلك 

 واالعمال اخليرية وذلك بالتنسيق مع مجلس االدارة

ü  وضع دليل للسياسات واالجراءات اخلاصة بااللتزام باحكام ومبادئ الشريعة االسالمية
 يحتوي ما يلي:

 ى قرارات حولها الية عرض املواضيع على الهيئة للحصول عل •

 نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية •

 الية ضمان االلتزام بقرارات الهيئة •

ü  تزويد اي شخص بناء على طلبه بشرح ألي فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في
  املصرف، ويجب ان يتم اعداد ذلك الشرح بالتشاور مع اعضاء هيئة الرقابة الشرعية
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ü درة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف على موقعه نشر القرارات والفتاوى الصا
االلكتروني سنويا على االقل، ويفضل اطالع العمالء على تلك القرارات والفتاوى كجزء 

 .من برنامج خدمة العمالء
 تشكيل هيئة الرقابة الشرعية .2

ü جلنة  ةتتولى الهيئة العامة للمصرف تعيني اعضاء هيئة الرقابة الشرعية بناء على توصي
الترشيح واملكافآت، وذلك بعد احلصول على موافقة البنك املركزي ملدة اربع سنوات قابلة 

 للتجديد

ü  تتألف الهيئة التشريعية من خمس اعضاء يكون ثالثة منهم في االقل من ذوي اخلبرة في
 الفقه االسالمي، واثنان منهم في االقل، من ذوي اخلبرة واالختصاص في االعمال املصرفية

 واملالية والقانونية

ü  ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا وعضوا تنفيذيا، ولها ان تستعني مبن تراه مناسبا من
 االشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها

ü  اليجوز ان يكون اعضاء الهيئة من االداريني او املوظفني او من اعضاء اجمللس او من املساهمني
 في املصرف

ü مة للمصرفتكون قرارات الهيئة ملز 

ü  ال يجوز حل الهيئة او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مسبب من اجمللس وباغلبية ثلثي
 االعضاء وموافقة الهيئة العامة للمصرف وموافقة البنك املركزي

ü  يكون حتديد نطاق عمل الهيئة وواجباتها واتعابها مبوجب اتفاق بني الهيئة ومجلس االدارة 
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 اجتماعات الهيئة .3
ü لهيئة بشكل شهري للقيام باملراجعات الدورية ، ومتابعة االلتزام الشرعي لعمليات جتتمع ا

 املصرف ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة

ü  ،جتتمع الهيئة مع اجمللس وبحضور قسم التدقيق الشرعي واملدقق اخلارجي مرتني في السنة
 هتمام املشتركاقشة املسائل ذات االناي كل ستة اشهر في االقل، مل

ü  على اعضاء الهيئة حضور اجتماعاتها شخصيا، وفي حال تعذر احلضور الشخصي فيمكن
لعضو الهيئة ابداء وجهة نظره من خالل الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس الهيئة، من 
دون ان يكون له احلق في هذه احلالة في التصويت او التوقيع على محضر االجتماع، ويفقد 

) من مجموع عدد %50ذا احلق اذا كانت نسبة حضوره الشخصي تقل عن (العضو ه
 اجتماعات الهيئة

ü  تتولى الهيئة تدوين محاضر اجتماعاتها بصورة دقيقة وكاملة وتدوين اية حتفظات اثيرت
 من قبل اي عضو، و يحتفظ املصرف بجميع هذه احملاضر بشكل مناسب

ü الهيئة بوقت كاف، تقدمي معلومات وافية  على االدارة التنفيذية العليا، وقبل اجتماع
ى ويتولالعضاء الهيئة  ن املوضوعات ذات الصلة باالجتماع ودقيقة عن انشطة املصرف وع
 رئيس الهيئة التحقق من ذلك

ü  اعداد دليل اجراءات يعتمد من قبل مجلس االدارة، يشمل نظام عمل الهيئة،  تتولى  الهيئة
قد ع م عالقتها مع اجمللس واالدارة التنفيذية، وآليةواختصاصاتها ومسؤولياتها، وتنظي

 اجتماعاتها

ü املعمول فيها باملصرف على اعضاء الهيئة، شامال املهني تطبق (مدونة قواعد السلوك (
 ذلك اخالقيات وخصوصيات العمل املصرفي االسالمي
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 استقاللية االعضاء ضمانات .4
 نى:، كحد ادرط توفر املتطلبات االتيةلضمان استقاللية عضو هيئة الرقابة الشرعية، يشت

ü  ،ان اليكون حاصال على اي متويل له او ألي من افراد عائلته حتى الدرجة الثانية من املصرف
 او اي من الشركات التابعة للمصرف

ü  ان اليكون قد عمل كموظف في املصرف اوفي اي من الشركات التابعة له خالل السنتني
 املاضيتني من تاريخ التعيني

ü  ،ان ال يكون عضوا في هيئة رقابة شرعية لدى اي مصرف اسالمي اخر مرخص في العراق
وان اليكون عضوا في هيئات رقابة شرعية الكثر من اربع مؤسسات مالية غير مصرفية ال 

 مع مراعاة عدم تضارب املصالح -عاملة في العراق –تقبل الودائع 

ü عامل معها املصرف، باستثناء التعامالت ان ال يكون عضوا في اجمللس او مالكا لشركة يت
، على ان التي تنشأ بسبب اخلدمات او االعمال املعتادة التي يقدمها املصرف لعمالئه

حتكمها الشروط ذاتها التي تخضع لها التعامالت املماثلة مع اي طرف اخر من دون اية 
 شروط تفضيلية

ü في املصرف ارة التنفيذية العلياان ال تربطه بأي من اعضاء اجمللس او بأي شخص من االد 
قرابة حتى الدرجة الثانية، وان ال يتقاضى من املصرف اي راتب او مبلغ مالي او مكافآت 
او مزايا او هدايا باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في الهيئة، او ما يتقاضاه مقابل اية 

 اعمال اضافية يكلف بها وال تؤثر على استقالليته

ü اهما في املصرف او ممثال ملساهم رئيس في املصرف او مساهما في احدى ان ال يكون مس
 الشركات التابعة للمصرف او مساهما في اجملموعة املالكة للمصرف
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 مهام وصالحيات هيئة الرقابة الشرعية .5
ü  مراقبة اعمال املصرف وانشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها الحكام الشريعة

 عة العمليات للتحقق من خلوها من اية محظورات شرعيةاالسالمية ومتابعة ومراج

ü  ابداء الرأي واعتماد جميع العقود واملعامالت واالتفاقيات واملنتجات واخلدمات وسياسات
االستثمار والسياسات التي تنظم العالقة ما بني املساهمني واصحاب حسابات االستثمار ، 

االيرادات على حسابات االستثمار ، والية  مبا فيها توزيع االرباح وحتميل اخلسائر وجتنيب
 التصرف في الدخل غير املطابق للشريعة

ü  املوافقة على حتميل اية خسائر تنتج عن عمليات املصرف فيما يخص اصحاب حسابات
 االستثمار

ü  تكوين وابداء الرأي مبدى التزام املصرف بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية بحيث تقوم
 الهيئة مبا يأتي:

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

اصدار تقرير نصف سنوي وسنوي حول االلتزام الشرعي، بحيث يتضمن مدى فاعلية  •
رقابة ضوابط الشرعية والالضوابط الشرعية الداخلية  واي مواطن ضعف في انظمة ال

الداخلية ذات االثر اجلوهري، على ان يتم رفع التقرير نصف السنوي الشرعية 
للمجلس والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساهمني، ونسخة من كل منهما للبنك 

 املركزي

 مراجعة السياسات واالرشادات املتعلقة باحكام الشريعة االسالمية واملوافقة عليها •

املؤسسية للتأكد من التزام املصرف باحكام ومبادئ الشريعة  التنسيق مع جلنة احلوكمة •
 االسالمية

تقدمي املشورة لالطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثل املدققني والقانونيني  •
 واملستشارين

ü  الرقابة الشرعية الداخلية في املصرفالتأكد من كفاية وفاعلية نظام 
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ü الداخلي، وذلك من خالل مراجعة تقاريرها  التأكد من كفاية وفاعلية ادارة التدقيق الشرعي
 ورد االدارة عليها وتقدمي التوجيهات لها

ü اقتراح دورات التدريب الشرعي الالزم ملوظفي املصرف 

ü  الشريعة ومبادئ االطالع على جميع التقارير التي تتضمن مراجعة االلتزام باحكام
 رجي، وردود االدارة عليها، مبا فيها تقارير البنك املركزي، واملدقق اخلااالسالمية

ü  حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمني، وعرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية من قبل
 رئيسها او من يفوضه من اعضاء الهيئة بهدف اعتماده

ü  ابداء الرأي في عقد تأسيس املصرف والنظام االساسي والتأكد من انسجامها مع احكام
 ومبادئ الشريعة االسالمية

ü نسيب للمجلس على تعيني وتنحية مدير قسم التدقيق الشرعي الداخلي، على ان يؤخذ الت
 القرار النهائي بعد موافقة البنك املركزي

ü  يحق للهيئة احلصول على اية معلومات والوصول ، من دون قيود، الى جميع انشطة
املصرف واالتصال بأي موظف داخل املصرف، كما يجب تفويضها بجميع الصالحيات 
التي متكنها من اداء املهمات املوكلة اليها على النحو املطلوب، مبا في ذلك استدعاء اي 

 موظف في املصرف

ü وبعد احلصول على موافقة اجمللس، ان تستعني باستشارات للهيئة اذا ما اقتضت احلاجة ،
 امن مصادر خارجية وذلك على نفقة املصرف، ملساعدتها في القيام باملهمات املوكلة اليه

 على اكمل وجه

 مهام كل عضو في الهيئة .6
ü احملافظة على العدل واالنصاف بني اصحاب املصالح 

ü التصرف بطريقة تسمح له باحلفاظ على امانته ونزاهته 

ü  االخذ في االعتبار عند اتخاذ القرار، اجلوانب القانونية والشرعية باالضافة الى اجلوانب
 الفنية لاللتزام الشرعي

ü اء بني املذاهب الفقهية اخملتلفة وتباينات اخلبرة بني زمالئه في الهيئةتقدير اختالف االر 
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 مهام امني سر هيئة الرقابة الشرعية .7
 يتم تعيني مدير قسم التدقيق الشرعي الداخلي امينا لسر الهيئة ، ويتولى املهام االتية:

ü ت حضور جميع اجتماعات الهيئة وتدوين جميع املداوالت واالقتراحات واالعتراضا
 والتحفظات وكيفية التصويت على مشروعات قرارات الهيئة

ü حتديد مواعيد اجتماعات الهيئة وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبليغها لالعضاء 

ü  التحضير الجتماعات الهيئة وتسلم االستفسارات الشرعية من جميع الوحدات التنظيمية
 متهيدا لعرضها على الهيئة

ü ئة على محاضر االجتماعاتالتأكد من توقيع اعضاء الهي 

ü  متابعة تنفيذ الفتاوى والقرارات املتخذة من قبل الهيئة ، وتزويد ادارة التدقيق الشرعي
الداخلي، وادارة االمتثال لالحاطة والعمل بها، ومتابعة بحث اية موضوعات مت ارجاء 

 طرحها في اجتماع سابق

ü حفظ سجالت ووثائق اجتماعات الهيئة 

ü ملتغيب عن االجتماع، مع بيان ما اذا كان بعذر ام ال، ويذكر ذلك في تدوين اسم العضو ا
 محضر اجللسة

ü  الهيئة تزويد البنك املركزي باقرارات املالئمة التي يتم توقيعها من قبل اعضاء 
 مالئمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية .8

ü ن تتضمن على اجمللس اعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة اعضاء الهيئة الشرعية، على ا
هذه السياسة احلد االدنى من املعايير واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو 
املرشح واملعني، وعلى ان تتم مراجعة هذه السياسة كلما استدعت احلاجة لذلك، مع وضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من وفاء جميع االعضاءمبعايير املالئمة واستمرار متتعهم 

املصرف تزويد البنك املركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس بها، وعلى 
 ادارته

ü :يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية الهيئة الشروط التالية 
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ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في العلوم الشرعية في مجال  •
و التمويل االسالمي او االقتصاد الفقه االسالمي واصوله، او في املصارف االسالمية، ا

 االسالمي

ان يتمتع بخبرة ال تقل عن ثالث سنوات في اصدار الفتاوى واالحكام الشرعية ، او  •
خبرة في مجال التدريس او البحث العلمي في التخصصات املشار اليها في الفقرة 

 السابقة ال تقل عن اربع سنوات بعد التخرج

ü املعتمد من قبلالهيئة توقيع اقرار على وفق النموذج  على كل من يشغل رئاسة او عضوية 
البنك املركزي، وحتفظ نسخة منه لدى املصرف ونسخة لدى البنك املركزي مرفقا به 

 .السيرة الذاتية للعضو

ü  على رئيس اجمللس التأكد من اعالم البنك املركزي عن اية معلومات جوهرية ميكن ان تؤثر
 الهيئةسلبا على مالءمة اي من اعضاء 

ü  عند احلاجة لتعيني اعضاء في الهيئة من املقيمني خارج العراق ، يشترط اال يزيد العدد على
نصف عدد اعضاء الهيئة
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 الباب الرابع

 االدارة التنفيذية العليا في املصرف
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 مالئمة اعضاء االدارة التنفيذية العليا .1
ر من املصداقية والنزاهة والكفاية يجب ان يتمتع اعضاء االدارة التنفيذية العليا بأكبر قد

واخلبرات الالزمة والقدرة على االلتزام وتكريس الوقت لعمل املصرف، ويقع على عاتق اجمللس 

 .وجلنة الترشيح واملكافآت مسؤولية التأكد من ذلك

 احكام عامة -اوال

ü رين تتكون االدارة التنفيذية من املدير املفوض وعضوية معاون املدير املفوض واملدي
 التنفيذيني لتشكيالت املصرف وفروعه

ü متارس االدارة التنفيذية مسؤولية امام اجمللس عن حتقيق اهداف املصرف وعملياته 

ü ال يحق العضاء اجمللس التدخل في االعمال التنفيذية اليومية للمصرف 

ü نيعتمد اجمللس سياسة لضمان مالءمة اعضاء االدارة التنفيذية العليا في املصرف، على ا 
تتضمن هذه السياسة احلد االدنى من املعايير واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في 
عضو االدارة التنفيذية العليا، وعلى اجمللس مراجعة هذه السياسة من وقت الخر، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من وفاء جميع اعضاء االدارة التنفيذية العليا مبعايير املالئمة 

 متتعهم بها واستمرار
  الشروط الواجب توفرها في من يعني باالدارة التنفيذية العليا -ثانيا

 :يجب ان تتوفر في من يعني في االدارة التنفيذية العليا للمصرف الشروط االتية

ü ان اليكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف اخر ما لم يكن املصرف االخر تابعا  

ü فان يكون متفرغا الدارة اعمال املصر 

ü  ان يكون حاصال على الدرجة اجلامعية االولية كحد ادنى في العلوم املالية اواملصرفية او
او القانون او اي من التخصصات املشابهة او  ادارة االعمال او املالية او احملاسبة او االقتصاد
 ذات صلة او التي لها عالقة بعمل املصرف
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ü  اعمال ذات الصلة، ال تقل عن خمس ان تكون لديه خبرة في مجال اعمال املصارف او
الذي يجب ان ال تقل خبرته في مجال اعمال  املدير املفوضسنوات باستثناء منصب 

 املصارف او االعمال ذات الصلة بانشطة القطاع املالي عن عشرة سنوات
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  مهام االدارة التنفيذية .2
 :تتولى االدارة التنفيذية اداء املهمات االتية

ü راتيجية والتشغيلية وتنفيذها بعد اعتمادها من قبل مجلس االدارةاعداد اخلطط االست 

ü  تنفيذ القوانني واالنظمة والتعليمات ذات العالقة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن
 مجلس االدارة بذمة وامانة ومسؤولية

ü ع ئتقدمي التوصيات بشأن اتخاذ القرارات املهمة املتعلقة بالعمليات املصرفية وادارة الودا
 والقروض واالستثمارات

ü مراجعة خطط التوسع في الفروع واملكاتب اجلديدة 

ü  مراجعة اخلدمات واملنتجات املصرفية احمللية والدولية املقدمة من حيث املتطلبات واسلوب
 التنفيذ واالرتقاء املستمر بها، وتقدمي التوصيات بشأنها

ü ل العملاعداد وتطوير السياسات واالجراءات اخلاصة بجميع مفاص 

ü  اعداد هيكل تنظيمي للمصرف يتضمن توزيع املسؤوليات والواجبات على التشكيالت
 التنظيمية وحتديد خطوط االتصال الرأسية واالفقية

ü اعداد املوازنات السنوية الالزمة للمصرف 

ü  وضع انظمة رقابة داخلية كافية حلماية اموال وموجودات املصرف وضمان حسن وسالمة
 ومات املالية والعمل على تطبيقهاالتصرفات واملعل

ü وضع نظم مناسبة الدارة اخملاطر بجميع انواعها 
ü  تزويد اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية بالتقارير واملعلومات التي تطلبها ويسهل اجناز

 مهماتها الرقابية والتفتيشية
ü التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات املصرف 
ü فع تقارير الى مجلس االدارة عن سير اعمال املصرفر 
ü  االحتفاظ بسجالت ونظم معلومات وافية وسليمة جلميع النشاطات والقرارت وتدعيمها

 بالوثائق الالزمة
ü مناقشة ومتابعة سير العمل في املصرف واقتراح احللول 
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ü التنسيق بني االدارت اخملتلفة لتأمني التوافق واالنسجام والتكامل 
ü صية بالتعييناتالتو 
ü مراجعة نتائج التفتيش والتدقيق 
ü مناقشة ادلة السياسات واالجراءات ونظم العمل واجراء التعديالت عليها 
ü  مراقبة املركز املالي للمصرف وحتقيقه لالرباح املناسبة، وذلك في اطار املبادلة السليمة بني

  اخملاطرة والعائد
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 ة العليامتطلبات تعيني اعضاء االدارة التنفيذي .3
ü  يتولى اجمللس تعيني مدير مفوض يتمتع بالنزاهة والكفاية الفنية واخلبرة املصرفية او اخلبرة

 في انشطة القطاع املالي، واحلصول على موافقة البنك املركزي املسبقة على تعيينه

ü  ضرورة احلصول على موافقة اجمللس عند تعيني اي من اعضاء االدارة النتفيذية العليا في
 صرفامل

ü  يتولى اجمللس اقرار خطة احالل العضاء االدارة التنفيذية العليا للمصرف الذين ال تنطبق
عليهم املتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف، او الذين هم على وشك ترك 

 وظائفهم، وعلى اجمللس مراجعة هذه اخلطة مرة واحدة في السنة على االقل

ü بنك املركزي قبل تعيني اي عضو في االدارة التنفيذية يجب احلصول على عدم ممانعة ال
العليا، وبالتالي على املصرف قبل تعيني اي عضو في االدارة التنفيذية العليا ان يحصل من 
املرشح للتعيني على سيرته الذاتية، مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية وشهادات اخلبرة 

الوثائق املعززة الالزمة، وعلى املصرف تزويد وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من 
 البنك املركزي بنسخة عن االقرار مرفقا به السيرة الذاتية للعضو

ü  ال يجوز لالداري الذي اقاله البنك املركزي من منصبه ان يصبح عضوا في مجلس ادارة
التنفيذية املصرف او مديرا مفوضا له او الي من فروعه  او ان يعمل اداريا او ضمن االدارة 

  العليا في املصرف

ü  يجب اخطار البنك املركزي باقالة او استقالة اي عضو في االدارة التنفيذية العليا وذلك
 في غضون ثالثة ايام، كما يجب اخطاره باسباب هذه االقالة او االستقالة

ü  ال يجوز للشخص الذي كان عضوا في االدارة التنفيذية العليا في مصرف الغي ترخيصه او
 .تقرر تصفيته اثناء مدة اشغاله ملنصبه، ان يعمل ضمن االدارة التنفيذية العليا في  املصرف
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  تقييم اداء اداريي املصرف من غير اعضاء مجلس االدارة واملدير املفوض .4
على اجمللس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي املصرف من غير اعضاء مجلس االدارة واملدير 

 :ل هذا النظام على االتي كحد ادنىاملفوض، على ان يشتم

ü  ان يخصص وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء االلتزام باطار عام ادارة اخملاطر، وتطبيق
 الضوابط الداخلية واملتطلبات التنظيمية والرقابية

ü  ان ال تكون االيرادات االجمالية والدخل الصافي العنصر الوحيد في قياس االداء، بل يجب
عتبار عناصر اخرى لقياس اداء االداريني، مثل اخملاطر املرتبطة بالعمليات ان تؤخذ بعني اال

 االساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابال للتطبيق

ü عدم استغالل النفوذ وتعارض املصالح 

ü على اجمللس وضع اجراءات لتحديد مكافأة اعضاءه وذلك اعتمادا على نظام التقييم املعتمد 

 ية لالدارينياملكافآت املال .5
ü  تتولى جلنة الترشيح واملكافآت في املصرف وضع سياسة منح مكافآت مالية لالداريني

تتصف باملوضوعية والشفافية، وتزويد البنك املركزي بنسخة منها خالل مدة اقصاها 
 سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من قبل اجمللس

ü ناصر االتية كحد ادنىيجب ان يتوفر في سياسة منح املكافآت املالية الع: 
ان تشجع على االحتفاظ باالداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلبرات الالزمة  •

 واستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء بادائهم

 ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة املصرف •

 اان تأخذ في االعتبار اخملاطر ووضع السيولة واالرباح وتوقيته •

ان ال يستند عنصر منح املكافأة على اداء السنة احلالية فقط، بل كذلك على ادائه في  •
 ) سنوات5-3املدى املتوسط والطويل اي من (

 ان تعبر عن اهداف املصرف وقيمه اجلوهرية واستراتيجيته •
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ان يحدد شكل املكافآت، كأن تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدالت او عالوات  •
 اسهم او اية مزايا اخرىاو خيارات 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من املكافآت بحيث يتم حتديد هذه النسبة  •
 ملدة التأجيل على اساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات االداري املعني

ان ال يتم منح مكافآت مالية الداريي االدارات الرقابية (ادارة اخملاطر، والتدقيق،  •
يرها) اعتمادا على نتائج اعمال الدوائرالتي يراقبونها بدون االخذ بنظر واالمتثال وغ

  االعتبار نتائج اعمالهم الرقابية وجودة االتقارير الرقابية الصادرة عن تلك االدارات
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 تعارض املصالح .6
ü يلتزم االداريني في املصرف بالعمل على جتنب تعارض املصالح 
ü ة تعارض املصالح الذي قد ينشأ عندما يكون املصرف يعتمد اجمللس سياسة واجراءات ملعاجل

جزءا من مجموعة مصرفية واالفصاح عن اي تعارض في املصالح قد ينشا عن ارتباط 
 املصرف بالشركات داخل اجملموعة

ü  يعتمد اجمللس سياسات واجراءات للتعامل مع اصحاب املصالح بحيث تشتمل على تعريف
التشريعات والسياسات واالجراءات والية مراقبتها هذه االطراف، اخذا بعني االعتبار 

 بحيث ال يسمح بتجاوزها
ü  تلتزم االدارات الرقابية في املصرف بالتأكد من ان عمليات  اصحاب املصالح قد متت على

وفق السياسات واالجراءات املعتمدة، وعلى جلنة التدقيق مراجعة جميع تعامالت اصحاب 
 لس على هذه التعامالتاملصالح ومراقبتها واطالع اجمل

ü  يعتمد اجمللس ضوابط لنقل املعلومات بني االدارات اخملتلفة بحيث مينع استغاللها للمنفعة
 الشخصية

ü  ،يعتمد اجمللس سياسات وميثاق قواعد السلوك املهني واعمامها على جميع االداريني
 :بحيث يتضمن كحد ادنى ما يأتي

 خلية في املصرف ملصلحتهم الشخصيةعدم استغالل اي من االداريني معلومات دا •

 قواعد واجراءات تنظم التعامل مع اصحاب املصالح •

 معاجلة احلاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح •
ü  على اجمللس التأكد من ان االدارة التنفيذية العليا تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها

 املصالحوتنفذ السياسات واالجراءات املعتمدة وتتجنب تعارض 
ü ميتنع على املصرف تقدمي ائتمان لشخص ذي صلة او ملوظف في املصرف رفيع املستوى: 
 اذا لم يوافق مجلس االدارة على االئتمان وشروطه واحكامه املالية •

اذا كان االئتمان ممنوحا الداري او ملوظف املصرف رفيع املستوى وسيؤدي االئتمان الى  •
املصروف من املصرف لذلك الشخص واملستحق، مبا في جتاوز املبلغ االجمالي لالئتمان 
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ذلك االئتمان املمنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما 
)خمسني باملئة من املكافأة السنوية لذلك الشخص، او اذا كان االئتمان %50يعادل (

الشخاص ذوي الصلة سيؤدي الى جتاوز املبلغ االجمالي لالئتمانات املصروفة جلميع ا
) من رأس املال السليم واالحتياطات السليمة، او نسبة مئوية %10واملستحقة الى (

اقل كما حتددها االنظمة الصادرة عن البنك املركزي شرط ان تكون حدود النسب سالفة 
الذكر ال تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على امللكية (عقار ) ملقيم محلي تتجاوز 

ثمنة وحسب رأي البنك املركزي وفي وقت منح االئتمان قيمة املبلغ االصلي قيمته امل
 لالئتمان مبا اليقل عن ثلث املبلغ االصلي. او

اذا منح االئتمان باحكام وشروط اقل مواتاه للمصرف من االحكام والشروط التي  •
 يعرضها املصرف على اجلمهور وفقا لالعراف املعتادة عند منح االئتمان

يكن االئتمان مضمونا بالكامل بالقدر واالسلوب الذي حتدده اللوائح التنظيمية اذا لم  •
 الصادرة عن البنك املركزي

ü  اي شخص  -ال يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة
   -طبيعي او اي موظف او مسؤول في املصرف

ü ري:اعتبااي شخص  -ت من شخص ذي صلة ال يحق للمصرف شراء موجودا 
 اذا لم يوافق مجلس االدارة على الشروط واالحكام املالية لشراء املوجودات •

اذا مت شراء املوجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاه للمصرف من االحكام والشروط  •
 التي يعرضها املصرف على اجلمهور وفقا لالعراف املتعارف عليها عند شراء املوجودات

ü  (اي جلنة مراجعة احلسابات) في املصرف فورا بأي ائتمان يقدمه يجري ابالغ جلنة التدقيق
املصرف الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع املستوى ، 
وفي حالة قيام املصرف بتقدمي هذا االئتمان او شراء موجودات من شخص ذي صلة يجب 

فوضون وكما تقتضيه احلالة سداد االئتمان فورا، ويعتبر اعضاء اجمللس او املدراء امل
مسؤولون شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل االئتمان املمنوح بعلمهم وبدون 

 معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم االخرى املتعلقة بذلك االئتمان
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ü  ال تطبق القيود الواردة اعاله على حصص االئتمان املقومة بالدينار العراقي واملضمونة
االسلوب الذي حتدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك املركزي بودائع  بالكامل وفق

في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص االئتمان مضمونة 
بالكامل باصل راس املال والفائدة ومن قبل احلكومة العراقية او من قبل اية دائرة او هيئة 

.لبنك املركزيتابعة للحكومة العراقية يحددها ا
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يجب أن يتوفر في املصرف نظام للرقابة الداخلية وإجراءات رقابة سليمة وإدارة سليمة للنظم، 

والتأكيد على فصل الواجبات املفروضة على العاملني بدقة لضمان عدم تضارب املصالح ومنع 

يراعي الهيكل التنظيمي للمصرف املبادئ األربع  الفساد والصفقات املالية الداخلية وأن

 :للضبط الداخلي

ü  فصل املهام 

ü  الفحص املزدوج 

ü الرقابة املزدوجة 

ü التوقيع املزدوج 
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  التدقيق الداخلي .1
يضمن التدقيق الداخلي توفر التقييم الدوري املعقول جلودة حسابات املصرف وادائه مع 

ارير الدورية الى مجلس االدارة وادارة املصرف واصحاب االمتثال للمعايير الدولية ويقدم التق

املصالح عن مدى فاعلية ومالئمة العمليات واجراءات الرقابة الداخلية املعتمدة واملنفذة من 

 قبل ادارة املصرف

     معايير اختيار موظفي ادارة التدقيق الداخلي -اوال 

ü على شهادة البكالوريوس في احملاسبة ان يكون مدير التدقيق الداخلي من احلاصلني في االقل 
  ولديه خبرة في احملاسبة والتدقيق ال تقل عن  عشر سنوات

ü  يراعى في اختيار موظفي التدقيق الداخلي ان يكونوا من املتخصصني في احملاسبة والتدقيق
 ولديهم اخلبرة الكافية

ü يق الداخلي وعدم يجب اتباع سياسة تبادل االدوار واملسؤوليات بني موظفي ادارة التدق
 التدخل في العمليات التنفيذية لبقية التشكيالت التنظيمية

 مهمات ادارة التدقيق الداخلي -ثانيا 

ü  اعداد دليل عمل لسياسات واجراءات ادارة التدقيق الداخلي على ان يعتمد الدليل من جلنة
ل سنة او التدقيق ومجلس االدارة ويخضع للمراجعة والتحديث من قبل جلنة التدقيق ك

 سنتني على االقل

ü  فحص وتقييم نقاء الرقابة الداخلية في جميع اعمال املصرف وتشخيص نقاط القوة ونقاط
 الضعف لغرض معاجلتها

ü  يتولى اجمللس مسؤولية التأكد من ان ادارة التدقيق الداخلي في املصرف قادرة على القيام
 :باملهمات االتية كحد ادنى

ورقابة داخلية كافية النشطة املصرف وشركاته التابعة  التحقق من توفر انظمة ضبط •
 وااللتزام بها
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التحقق من االمتثال لسياسات املصرف الداخلية واملعايير الدولية وانظمة البنك  •
 املركزي والتعليمات والضوابط التي يصدرها والتشريعات االخرى ذات العالقة

من ان املعلومات الرئيسية حول االمور تدقيق االمور املالية واالدارية بحيث يتم التأكد  •
 املالية واالدارية، تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املناسب

 راجعة االلتزام بدليل احلوكمة املؤسسيةم •

 مراجعة صحة وشمولية اختبارات الضغط ومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من قبل اجمللس •
 ة التقييم الداخلي لكفاية رأسمال املصرفالتأكد من دقة االجراءات املتبعة لعملي •

 استقاللية التدقيق الداخلي –ثالثا 

على اجمللس ضمان وتعزيز استقاللية املدققني الداخليني، واعطائهم مكانة مناسبة في السلم 

الوظيفي  للمصرف وضمان ان يكونوا مؤهلني للقيام بواجباتهم مبا في ذلك حق وصولهم الى 

لومات واالتصال بأي موظف داخل املصرف بحيث ميكنهم من اداء جميع السجالت واملع

املهمات املوكلة اليهم واعداد تقاريرهم بدون اي تدخل خارجي وال يجوز تكليفهم بأية مهمات 

 وواجبات خارج نطاق عملهم

 تعزيز فعالية التدقيق الداخلي –رابعا 

 :داخلي وذلك من خالليتخذ اجمللس االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق ال

ü اعطاء االهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في املصرف 

ü متابعة تصويب مالحظات التدقيق 
 انظمة الضبط والرقابة الداخلية -خامسا 

ü  تتم مراجعة هيكل انظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل جلنة التدقيق وادارة التدقيق
 حدة في االقل سنوياالداخلي واملدقق اخلارجي مرة وا
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ü  يقوم اجمللس بتضمني التقرير السنوي للمصرف تقريرا حول مدى كفاية انظمة الضبط
 :والرقابة الداخلية فيما يخص االبالغ املالي بحيث يتضمن التقرير كحد ادنى ما يأتي

فقرة توضح مسؤولية االدارة التنفيذية عن وضع انظمة ضبط ورقابة داخلية حول االبالغ  •
 ي في املصرف واحملافظة على تلك االنظمةاملال

فقرة حول اطار العمل الذي قامت االدارة التنفيذية باستخدامه لتقييم فاعلية انظمة  •
 الضبط والرقابة الداخلية

تقييم االدارة التنفيذية لفاعلية انظمة الضبط والرقابة الداخلية كما هي بتاريخ البيانات  •
 سنوي للمصرفاملالية التي يتضمنها التقرير ال

 التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات املصرف •

التأكد من وجود مكتب ملكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب يرتبط باملدير املفوض  •
ويتولى تطبيق سياسات العمليات اخلاصة واملهمات والواجبات املترتبة على ذلك مبا 

 قارير الدورية عن نشاطهفيها قيام املكتب باعداد الت

 مراقبة االمتثال الضريبي االمريكي •

االفصاح عن اي مواطن ضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية،  •
كون اي موطن ضعف جوهري هو نقطة او مجموعة نقاط  ضعف واضحة تقود الى 

 ياحتمال عدم امكانية منع او الكشف عن بيان غير صحيح وذي اثر جوهر

تقرير من املدقق اخلارجي يبني رأيه في تقييم االدارة التنفيذية لفاعلية انظمة الضبط  •
 والرقابة الداخلية

ü  يقوم املصرف بوضع اجراءات متكن املوظفني من االبالغ وبشكل سري في حينه عن وجود
مخاوف باحتمال حدوث مخالفات بشكل يسمح بأن يتم التحقيق وبأستقاللية عن هذه 

 ومتابعتها ومراقبة تنفيذ هذه االجراءات من قبل جلنة التدقيق اخملاوف
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 التدقيق الشرعي الداخلي .2
تنبع اهمية الرقابة الشرعية الداخلية من خصوصية العمل املصرفي االسالمي املتمثلة بحضور 

، كذلك فان ايالء االهمية الالزمة لهذه الوظيفة شرعي في جميع اوجه العمل والنشاطاجلانب ال

راجعة التزام البنك في جميع عملياته ومعامالته باحكام ومبادئ الشريعة االسالمية يسهم مل

 في اشاعة مناخ الثقة بني جمهور املتعاملني مع املصارف االسالمية ودرء خطر السمعة

 مهام قسم التدقيق الشرعي الداخلي -اوال

ة الداخلية ويعمل وفقا لسياسات ال يتجزأ من نظام الرقابتعد الرقابة الشرعية الداخلية جزءا 

املصرف االسالمي، وعلى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من ان ادارة التدقيق الشرعي الداخلي 

 قادرة على القيام باملهمات التالية:

ü فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى املصرف 

ü ية والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة متابعة امتثال ادارة املصرف للنواحي الشرع 

ü متابعة امتثال املصرف باملعايير الدولية احملاسبية 

ü  وضع خطة التدقيق الشرعي السنوية، على ان تعتمد من قبل الهيئة، وااللتزام بتنفيذ
 بنودها

ü  فحص الذمم والتمويالت التي تصنف ضمن فئة التسهيالت غير العاملة ، او التي تقرر
ا، واملمولة من حسابات االستثمار املشترك للتحقق من عدم وجود تعد او تقصير اعدامه

 من قبل املصرف

ü حصر املكاسب اخملالفة للشريعة ومتابعة التصرف بها على وفق قرارات الهيئة 

ü  التحقق من تقيد االدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظم العالقة بني املساهمني واصحاب
 لى وجه اخلصوص اسس توزيع االرباح حسابات االستثمار وع
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 استقاللية ومالئمة املدققني الشرعيني الداخليني –ثانيا 

ü  على اجمللس التحقق من ضمان وتعزيز استقاللية املدققني الشرعيني الداخليني واعطاؤهم
مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للمصرف، وضمان ان يكونوا مؤهلني للقيام بواجباتهم، 

ك حق وصولهم الى جميع السجالت واملعلومات، واالتصال بأي موظف داخل مبا في ذل
املصرف، بحيث ميكنهم من اداء املهمات املوكلة اليهم واعداد تقاريرهم من دون اي تدخل 

 خارجي

ü :اتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل 

 لتدقيق الشرعي وترسيخ ذلك في املصرفاعطاء االهمية الالزمة لعملية ا •

 متابعة تصويب مالحظات التدقيق الشرعي •

ü  التحقق من توفر املوارد املالية الكافية والعدد الكافي من املوارد البشرية املؤهلة الدارة
 التدقيق الشرعي الداخلي وتدريبهم 

ü بات ى من املتطلينبغي ان يتوفر في العاملني بقسم التدقيق الشرعي الداخلي احلد االدن
 االتية:

شهادة جامعية مالئمة مع االملام باصول املعامالت املالية االسالمية وشروط كل عقد  •
 واسباب فساده

ان يكون على دراية ومعرفة باملعايير الصادرة عن (هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  •
 املالية االسالمية

ü على تدقيق انشطة املصرف كل ثالث  التحقق من تدوير موظفي التدقيق الشرعي الداخلي
 سنوات كحد اعلى

ü التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الشرعي الداخلي بأية مهام تنفيذية 

ü  التحقق من اخضاع جميع انشطة املصرف للتدقيق الشرعي مبا فيها االنشطة املسندة
 جلهات خارجية

ü ادارة التدقيق  اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يتضمن مهمات وصالحيات ومسؤوليات
 الشرعي واعمامه داخل املصرف
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ü  التحقق من ان ادارة التدقيق الشرعي الداخلي خاضعة لالشراف املباشر من قبل الهيئة وانها
 ترفع تقاريرها الى رئيس الهيئة ونسخة منها الى جلنة التدقيق والى املدير املفوض 

ü اداء مدير وموظفي التدقيق  على الهيئة وبالتنسيق مع جلنة الترشيح واملكافآت تقييم
 الشرعي الداخلي وحتديد مكافآتهم
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 التدقيق اخلارجي .3
 احكام اختيار املدقق اخلارجي -اوال

ü  يضمن اجمللس تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او
من  احلليفة او املرتبطة بها بأي شكل من االشكال، كل خمس سنوات كحد اعلى وذلك

 تاريخ االنتخاب
ü تكون السنة االولى (عند التدوير) للمكتب بشكل مشترك مع املكتب القدمي 
ü يجوز اعادة انتخاب املكتب القدمي مرة اخرى قبل مرور سنتني في االقل من تاريخ اخر  ال

 انتخاب له باملصرف بخالف مهمة التدقيق املشتركة
ü املدقق اخلارجي سنويا تتولى جلنة التدقيق مهمة التحقق من استقاللية 
ü  يتخذ اجمللس االجراءات املناسبة ملعاجلة نقاط الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية

 او اي نقاط اخرى اظهرها املدقق اخلارجي
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 ادارة اخملاطر .4
ü  تتولى ادارة اخملاطر مراقبة التزام ادارات املصرف التنفيذية باملستويات احملددة للمخاطر

 املقبولة
ü حقق اجمللس من معاجلة التجاوزات على مستويات اخملاطر املقبولة مبا في ذلك مساءلة يت

 االدارة التنفيذية العليا املعنية بشأن هذه التجاوزات
ü  يتولى اجمللس التأكد من ان ادارة اخملاطر تقوم باجراء اختبارات الضغط بشكل دوري لقياس

ر املرتفعة، ويكون للمجلس دور رئيسي قدرة املصرف على حتمل الصدمات ومواجهة اخملاط
في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات (املشاهد) املستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات 

 واعتماد االجراءات الواجب اتخاذها بناء على هذه النتائج
ü  يعتمد اجمللس منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال املصرف ، مبا يتوافق مع مقررات

) واية معايير دولية اخرى بحيث تكون هذه املنهجية 2لالشراف املصرفي رقم ( جلنة بازل
شاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع اخملاطر التي من املمكن ان يواجهها املصرف، وتأخذ 
باالعتبار خطة املصرف االستراتيجية، وخطة رأس املال ومراجعة هذه املنهجية بصورة دورية 

والتأكد من احتفاظ املصرف  برأسمال كافي ملقابلة جميع اخملاطر  والتحقق من تطبيقها،
 التي تواجهه

ü  يراعي اجمللس ضمان استقاللية ادارة اخملاطر في املصرف وذلك من خالل رفع تقاريرها الى
جلنة ادارة اخملاطر ومنح هذه االدارة الصالحيات الالزمة لتمكينها من احلصول على 

 رف االخرى والتعاون مع اللجان االخرى للقيام مبهماتهااملعلومات من ادارات املص
ü يعتمد اجمللس وثيقة للمخاطر املقبولة للمصرف 
ü تتكون مهمات ادارة اخملاطر مما يأتي كحد ادنى: 
 مراجعة اطار ادارة اخملاطر في املصرف قبل اعتماده من قبل اجمللس •

ات واجراءات عمل الدارة تنفيذ استراتيجية ادارة اخملاطر باالضافة الى تطوير سياس •
 جميع انواع اخملاطر

 تطوير منهجيات حتديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من انواع اخملاطر •
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رفع تقارير للمجلس من خالل جلنة ادارة اخملاطر ونسخة لالدارة التنفيذية العليا تتضمن  •
طر يقة اخملامعلومات عن منظومة اخملاطر الفعلية جلميع انشطة املصرف، باملقارنة مع وث

 املقبولة ومتابعة معاجلة االنحرافات السلبية

 دراسة وحتليل جميع انواع اخملاطر التي يواجهها املصرف •

 التحقق من تكامل اليات قياس اخملاطر مع انظمة املعلومات االدارية املستخدمة •

تقدمي التوصيات للجنة ادارة اخملاطر عن تعويضات املصرف للمخاطر وتسجيل حاالت  •
ستثناءات من سياسة ادارة اخملاطر الالزمة حول مخاطر املصرف الستخدامها الغراض اال

 االفصاح
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 ادارة االمتثال .5
ü يضمن اجمللس استقاللية ادارة االمتثال واستمرار رفدها مبوارد بشرية كافية ومدربة 
ü ةيعتمد اجمللس سياسة لضمان امتثال املصرف جلميع التشريعات والتعليمات ذات العالق 

 ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها
ü يعتمد اجمللس مهمات ومسؤوليات ادارة االمتثال 
ü  ترفع ادارة االمتثال تقاريرها الى اجمللس او اللجنة  املنبثقة عنه، مع ارسال نسخة عنها الى

 املدير املفوض
ü  بشرية مدربة وتكافئيتولى املصرف تشكيل ادارة لالمتثال مستقلة، يتم رفدها مبوارد 

 بشكل كافي مبا يتماشى وتعليمات البنك املركزي الصادرة بهذا اخلصوص
ü  تقوم ادارة االمتثال باعداد منهجية فعالة لضمان امتثال املصرف جلميع التشريعات

والتعليمات النافذة واية ارشادات وادلة ذات عالقة، وعلى املصرف توثيق مهمات 
 االمتثال ويتم اعمامها داخل املصرفصالحيات ومسؤوليات ادارة 

ü  يعتمد اجمللس ويراقب سياسة االمتثال ويكون اعدادها وتطويرها والتأكد من تطبيقها في
 املصرف من صالحيات ادارة االمتثال
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 ادارة مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب .6
ü يتخذ املصرف تدابير العناية الواجبة االتية جتاه العمالء: 

تحقق من هوية العميل واملستفيد احلقيقي عن طريق وثائق او بيانات او التعرف وال •
 معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة

التعرف على هوية اي شخص يتصرف حلساب العميل والتحقق منها، والتأكد من ان  •
 الشخص لديه صالحية التصرف بهذه الصفة

 في هذا الشأن فهم الغرض وطبيعة عالقة العمل ويجوز طلب معلومات اضافية •

 التعرف على هيكل امللكية والسيطرة بالنسبة لالشخاص املعنوية •

املتابعة املستمرة في كل ما يتعلق بعالقة العمل وفحص اي معامالت جتري لضمان  •
توافقها مع ما يتوفر عن العميل من معلومات وانشطة جتارية ومنط اخملاطر وعن مصادر 

 امواله عند اللزوم
ü ناية الواجبة في احلاالت االتيةتنفذ تدابير الع: 
 قبل وخالل فتح احلساب او اقامة عالقة العمل مع العميل •

القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن املبلغ الذي حدده مجلس مكافحة غسل  •
  االموال ومتويل االرهاب

 ساجراء حتويل الكتروني لصالح عميل عارض مبا يزيد قيمته عن املبلغ الذي حدده مجل •
  مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب

 االشتباه في ارتكاب غسل اموال او متويل ارهاب •

 الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية •
ü  يحتفظ املصرف بالسجالت والوثائق واملستندات التالية ملدة خمس سنوات من تاريخ

يذ معاملة لعميل عارض ايهما انتهاء العالقة مع العميل او من تاريخ غلق احلساب او تنف
 :اطول، وتضمن اتاحتها للجهات اخملتصة بالسرعة املمكنة

نسخ من جميع السجالت التي يتم احلصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة في  •
 التحقق من املعامالت
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جميع سجالت املعامالت احمللية والدولية سواء املنفذة بالفعل او التي كانت هناك  •
 لتنفيذها محاولة

نسخ عن االبالغات املرسلة الى مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب وما  •
يتصل بها لغاية انقضاء خمس سنوات من تاريخ تقدمي االبالغ او تاريخ احلكم البات في 

 دعوى قضائية متعلقة بها وان جتاوزت تلك املدة

 من اجراءه او حتديثه السجالت املتعلقة بتقييم اخملاطر او اي معلومات مقررة •
ü لتزم املصرف مبا يأتيي: 
 :اعداد وتنفيذ برامج ملنع غسل االموال ومتويل االرهاب تتضمن •

Ø اجراء تقييم خملاطر غسل االموال ومتويل االرهاب التي هي عرضة لها 

Ø  وضع سياسات واجراءات وضوابط داخلية تليق بتطبيق االلتزامات املفروضة في مجال

 ل ومتويل االرهابمكافحة غسل االموا

Ø وضع وتطبيق معايير نزاهة مالئمة عند اختيار موظفني 

Ø  التدريب املستمر للمسؤولني والعاملني مبا يكفل رفع قدراتهم في مخاطر غسل االموال

 ومتويل االرهاب

Ø التدقيق املستقل الختبار مدى فاعلية السياسات واالجراءات ومدى تطبيقها 

 بأسماء وهمية او االحتفاظ بهاعدم فتح حساب مجهول الهوية او  •

التقيد مبا يرد للمصرف من اسماء محظور التعامل معها سواء كانوا اشخاصا طبيعية ام  •
 معنوية والصادرة بحقهم قرارات من اجلهات احمللية او الدولية

 :اتخاذ االجراءات االتية •
Ø  في انها ابالغ مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب فورا بأية عملية يشتبه

 تتضمن غسل اموال او متويل ارهاب

Ø  تزويد مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب باملعلومات واملستندات التي

  يطلبها وعلى وجه السرعة
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Ø تقدمي السجالت كافة الى احملاكم واجلهات اخملتصة عند طلبها 

Ø القات عدم التعامل مع املصارف الصورية او الدخول في عالقات عمل معها او ع

مصرفية مراسلة معها او مع املؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من 

 .مصارف صورية

 املعامالت واملعلومات املريبة .7
 :تتم معاجلة املعامالت واملعلومات املريبة كما يأتي

ü  اذا علم مجلس ادارة املصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة
و استالم او حتويل او دفع مبلغ له عالقة او قد يكون له عالقة بأية جرمية او عمل مصرفية ا

  غير قانوني، يقوم املصرف فورا باخطار البنك املركزي بذلك
ü  اعاله خرقا للسرية  اعالهال يعتبر افشاء املصرف الية معلومات بحسن نية مبوجب البند

 مل املصارف اية مسؤولية جتاه ذلكاملصرفية كما ال يتحمل البنك املركزي وال تتح
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 الفصل السادس  

 العالقة مع املساهمني واصحاب املصالح االخرين



	86	

 حقوق املساهمني واصحاب املصالح االخرين .1
 مشاركة املساهمني -اوال 

واالنظمة ذات العالقة،  يكفل املصرف حماية كافة حقوق املساهمني التي نصت عليها القوانني

 ا:ومن ضمنه

ü وق العامة واالساسية للمساهمنياحلق 

ü حقوق املساهمني في احلصول على املعلومات 

ü حقوق املساهمني املتعلقة باجتماع الهيئة العامة 
 ويراعى ضمان املعاملة املتكافئة جلميع املساهمني ومن بينهم صغار املساهمني واملساهمني االجانب

 حقوق اصحاب املصالح االخرين –ثانيا 

ü وفير آلية محددة لضمان التواصل مع اصحاب املصالح وذلك من خالل يلتزم اجمللس بت
االفصاح وتوفير معلومات ذات داللة حول انشطة املصرف الصحاب املصالح من خالل ما 

 :يأتي
 اجتماعات الهيئة العامة •

 التقرير السنوي •

 تقارير ربع سنوية حتتوي على معلومات مالية باالضافة الى تقرير اجمللس حول تداول •
 اسهم املصرف ووضعه املالي خالل السنة

 املوقع االلكتروني للمصرف •

 تقرير عن قسم عالقات املساهمني •
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 اجتماع الهيئة العامة –ثالثا 

ü  يلتزم اجمللس بضمان تخصيص جزء من موقع املصرف االلكتروني حلقوق املساهمني
صغار وتشجيعهم على احلضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وبخاصة 

املساهمني، وكذلك نشر املستندات املعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 
 للدعوة ومحاضر االجتماعات

ü على رؤساء اللجان املنبثقة عن اجمللس حضور االجتماعات السنوية للهيئة العامة 

ü ف ديجب ان يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة به
 االجابة عن اية اسئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق اخلارجي

ü يراعى ضرورة التصويت على حده على كل قضية تثار في االجتماع السنوي للهيئة العامة 

ü  ينتخب اعضاء اجمللس ويعاد انتخابهم  خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة كما يجري
 اع ذاتهانتخاب املدقق اخلارجي خالل االجتم

ü  بعد انتهاء االجتماع السنوي للهيئة العامة يتم اعداد تقارير الطالع املساهمني / املالكني
حول املالحظات التي متت خالله والنتائج مبا في ذلك نتائج التصويت واالسئلة التي قام 

 املالكون/ املساهمون بطرحها، وردود االدارة التنفيذية عليها
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 الشفافية واالفصاح .2
 التزام املصرف في مجال الشفافية واالفصاح -الاو

ü على اجمللس التأكد من نشر املعلومات املالية وغير املالية التي تهم اصحاب املصالح 
ü  يجب ان يتضمن التقرير السنوي للمصرف نصا يفيد بأن اجمللس مسؤول عن دقة وكفاية

وعن كفاية انظمة الضبط البيانات املالية للمصرف واملعلومات الواردة في ذلك التقرير 
 والرقابة الداخلية

ü  على اجمللس ان يتأكد من التزام املصرف باالفصاحات التي حددتها املعايير الدولية لالبالغ
املالي ومعايير احملاسبة الدولية وتعليمات البنك املركزي والتشريعات والتعليمات االخرى 

لى علم بالتغيرات التي تطرأ على املعايير ذات العالقة وان يتأكد من ان االدارة التنفيذية ع
 الدولية لالبالغ املالي وغيرها من املعايير ذات العالقة

ü  على اجمللس التأكد من تضمني التقرير السنوي والتقارير ربع السنوية افصاحات تتيح
 للمساهمني احلاليني او احملتملني االطالع على نتائج العمليات والوضع املالي للمصرف

 متطلبات الشفافية واالفصاح في التقرير السنوي – ثانيا

 :على اجمللس التأكد من ان التقرير السنوي يتضمن كحد ادنى ما يأتي

ü ملخصا للهيكل التنظيمي للمصرف واية تغيرات فيه 

ü  ملخصا ملهمات ومسؤوليات جلان اجمللس، واية صالحيات قام اجمللس بتفويضها لتلك
 اللجان

ü صحاب املصالح املبينة في هذا الدليل ومدى التزامه بتطبيق بنودهاملعلومات التي تهم ا 

ü  معلومات عن كل عضو من اعضاء اجمللس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في
راسمال املصرف وعضويته في جلان اجمللس وتاريخ تعيينه، واية عضويات يشغلها في 

حصل عليها من املصرف، وذلك  مجالس شركات اخرى، واملكافآت بجميع اشكالها التي
عن السنة السابقة وكذلك القروض املمنوحة له من املصرف واية عمليات اخرى متت بني 

 املصرف والعضو او بني االطراف ذوي العالقة به
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ü معلومات عن ادارة اخملاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها 

ü وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات عدد مرات اجتماع اجمللس وجلانه 

ü اسماء كل من اعضاء اجمللس واالدارة التنفيذية العليا املستقيلني خالل العام 

ü  ملخصا عن سياسة منح املكافآت لدى املصرف مع االفصاح عن جميع اشكال مكافآت
فيذية اعضاء اجمللس كل على حده، واملكافآت بجميع اشكالها التي منحت لالدارة التن

 العليا، كل على حدة وذلك عن السنة السابقة

ü  ) او اكثر من رأسمال املصرف، مع حتديد %1اسماء املساهمني الذين ميلكون نسبة (
املستفيد النهائي من هذه املساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه 

 املساهمات مرهونة كليا او جزئيا
ü أن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في اقرارات من جميع اعضاء اجمللس ب

املصرف، ولم يفصح عنها سواء كانت تلك املنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا 
 او ألي من ذوي العالقة به وذلك عن السنة السابقة

ü  االفصاح من االدارة التنفيذية للمصرف بعنوان ( مناقشة وحتليل االدارة) بحيث يسمح
تثمرين بفهم نتائج العمليات احلالية واملستقبلية والوضع املالي للمصرف، مبا في للمس

ذلك االثر احملتمل لالجتاهات املعروفة واحلوادث وحاالت عدم التأكد، ويتعهد املصرف 
بااللتزام بأن جميع االيضاحات الواردة في هذا االفصاح معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة 

   ى البيانات املالية املنشورة للمصرفومفهومة ، وتستند ال
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 التغيرات في امللكية واكتساب حيازة مؤهلة .3
ü  اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في املصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن

طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك 
سبقا بذلك الى البنك املركزي العراقي قبل يوما على املركزي العراقي وان يقدم اشعار م

  . االقل

ü يتضمن اشعار االكتساب املقترح حليازة مؤهلة: 
اسم كل مالك مقترح حليازة مؤهلة او مالكها املستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته  •

الدائم وعمله او مهنته الى جانب جهتني على االقل ميكن الرجوع اليهما ويشهدان 
  . مة وضعه املاليسال

افادة خطية لكل مالك مقترح حليازة مؤهلة مبا في ذلك املستفيد النهائي ملثل تلك احليازة  •
  املؤهلة

تقدمي نسخا من احدث ثالث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات االرباح  •
كها واخلسائر عند انطباق ذلك في حالة كون املالك املقترح للحيازة املؤهلة او مال

 . املستفيد النهائي هيئة اعتبارية
قائمة باملشاريع التي يكون فيها للمالك املقترح حليازة مؤهلة مبا في ذلك املستفيد  •

النهائي املالك لتلك احليازة املؤهلة مساهمات حتدد حجم مثل تلك املساهمات 
  . والعناوين املسجلة لتلك املشاريع

  . ريقة التي سيحدث بها االكتساباحكام وشروط االكتساب املقترح والط •
  . هوية ومصدر ومبلغ االموال التي ستستخدم في االكتساب •
  .اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال املصرف  او في ادارته •
اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في املصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة  •

خرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز احلد الفاصل او عن طريق اشخاص ا
من راسمال املصرف او حقوق التصويت على التوالي  %50او  %33و %20البالغ 

  .يوماُ على االقل 30ان يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك املركزي العراقي قبل  ,
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ملصرف او زيادة مقترحة في على املصرف بعد علمه باكتساب مقترح حليازة مؤهلة في ا •
يوما على االقل  30حيازة مؤهلة تقدمي اشعارا مسبقا الى البنك املركزي العراقي وقبل 

  . او متى ما اصبح على علم بهذا االقتراح ايهما اسبق
على املصرف في حالة علمه بظروف معينة تبني بان اي من مالكي وبصورة خاصة احليازة   •

 . يقدم اشعارا الى البنك املركزي العراقي بذلك لم يعد صاحلا والئقا ان
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 التزام املصرف جتاه البنك املركزي .4
ü  يتولى رئيس اجمللس توجيه دعوة للبنك املركزي حلضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك

 ) خمسة عشر يوما، ليصار الى تسمية من ميثله15قبل مدة كافية ال تقل عن (
ü نك املركزي مبحاضر اجتماعات الهيئة العامة، وذلك خالل يتولى رئيس اجمللس تزويد الب

مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ مصادقة مراقب عام الشركات او من ميثله على محضر 
 االجتماع

ü ) ثالثني يوما في االقل من تاريخ اجتماع 30يلتزم املصرف باعالم البنك املركزي قبل (
اخلارجي النتخابه (او اعادة انتخابه) من قبل الهيئة  الهيئة العامة عن رغبته بترشيح املدقق

 العامة
ü  ،يلتزم املصرف بتزويد البنك املركزي بعدد االسهم املرهونة من قبل مساهمي املصرف

 ) او اكثر من رأسمال املصرف واجلهة املرتهن لها هذه االسهم%1الذين ميتلكون (
ü تعلقة برئيس واعضاء اجمللس، واعضاءيلتزم املصرف بتزويد البنك املركزي باملعلومات امل 

 دة من قبلاملعتمادارته التنفيذية العليا، شامال اللجان املنبثقة عن اجمللس على وفق النماذج 
 البنك املركزي، بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل فيها

ü تيلتزم املصرف بتزويد البنك املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء مجالس او هيئا 
املديرين واالدارات التنفيذية العليا لشركاته التابعة داخل العراق وخارجه، وفق النماذج 

 البنك املركزي، بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل فيها املعتمدة من قبل
ü  على اجمللس توفيق اوضاع اعضاء االدارة التنفيذية العليا احلاليني مع هذا الدليل خالل مدة

ث سنوات من تاريخ نفاذ دليل احلوكة الصادر عن البنك املركزي، مع ضرورة اقصاها ثال
 .الطلب منهم توقيع االقرارات املرفقة بدليل احلوكمة الصادر عن البنك املركزي

 


