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 المقدمة  

  مختلف دول العالم،  
 
كات والمؤسسات ف   الشر

 
تعد الحوكمة واحدة من اهم متطلبات االدارة الرشيدة ف

  المصارف  لإلدارة واحدى آليات نظام الممارسات السليمة  
 
  اهمية الحوكمة ف

 
.  ومن هذا المنطلق تأت

اىل   للوصول  والمناسبة  السليمة  والوسائل  االدوات  التنفيذية  واالدارة  المجلس  من  لكل  توفر  كونها 

اتيجية، وتضمن بيئة عمل رقابية فاعلة وبالتاىل  تساعد المرصف عىل استغالل   تحقيق االهداف االست 

 ها التوظيف االمثل.   موارده بكفاءة وادارة وتوظيف

المؤسس    االداء  لتطوير  وقواعد  اساسا  يوفر  لك   للحوكمة  دليل  اعداد  اهدافنا  من  فقد كان  لذلك 

  المرصف كوعاء استثماري  
 
المودعي   والمساهمي   من    ألموالالمستقبىل  بهدف دعم وتعزيز الثقة ف

  العر 
 
  ف

 
  العمل المرصف

 
 جهة وتمكينه من المساهمة بكفاءة ونجاح ف

 
اساسيا    اق الذي يعتتر بدوره ركنا

 من اركان التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة ثانية.  

 وقد تم اعداد هذا الدليل بما ينسجم ويتوافق مع االحكام والقواعد القانونية لكل من:  

  رقم  ق ✓
 
   2004لسنة    94قانون المصارف رقم   2004لسنة   56انون البنك المركزي العراف

   2015لسنة    43نون المصارف االسالمية رقم  قا ✓

ونية رقم   ✓   والمعامالت االلكت 
وت   2012لسنة    78قانون التوقيع االلكت 

   2015لسنة  39قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم   ✓

كات رقم    ✓    المعدل 1997لسنة   21قانون الشر

عية  االسالمية الصادرة عن:    كما اعد هذا الدليل وفق المعايت  والضوابط الشر

  IFCية لمؤسسة التمويل الدو  ✓

 OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية   ✓

 لجنة بازل للرقابة المرصفية  ✓

 AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية  ✓

    IFSBمجلس الخدمات المالية االسالمية  ✓

   .  
 
ا فان هذا الدليل جاء باالستناد اىل دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراف  واخت 
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   التعريفات

  المبينة 
 
 كل منها، مالم يدل السياق عىل خالف ذلك:    إزاء يقصد بالمصطلحات التالية المعات

  

  تحدد     -( : Banks Governanceالحوكمة المؤسسية للمصارف)  
ه  مجموعة االنظمة الشاملة الت 

رى ,  العالقات بي   مجلس االدارة واالدارة التنفيذية للمرصف وحملة االسهم واصحاب المصالح االخ 

تتناول الحوكمة النظام الذي عن طريقه يوجه مجلس االدارة المرصف ويراقب انشطته والذي يؤثر  

  -عىل : 

اتيجية المرصف   ✓  تحديد است 

 ادارة منظومة المخاطر للمرصف   ✓

 اعمال وانشطة المرصف   ✓

مصلحة   ✓ واخذ  المودعي    مصالح  وحماية  المساهمي    تجاه  بالمسؤولية  ام  االلت   بي    التوازن 

  الحسبان . اص
 
 حاب المصالح االخرى ف

 امتثال المرصف بالقواني   والتعليمات والضوابط السارية   ✓

 ممارسات االفصاح والشفافية   ✓

 

المرصف، وهيئة     -:   Appropriateالمالئمة   إدارة  المتطلبات ألعضاء مجلس  األدت  من  الحد  توفر 

  المرصف اإلسالم  وأعضاء اإلدارة 
 
عية ف  التنفيذية. الرقابة الشر

  المادة رقم    -:   Executive managementاإلدارة التنفيذية  
 
الموظفون رفيعو المستوى كما ورد ذلك ف

المصارف رقم  1) قانون  التنظيم     94( من    والهيكل 
 
العراف المركزي  البنك  تعليمات  توافقا مع  لسنة 

 للمرصف.  

( المصالح  : Stockholdersأصحاب  عىل-(  المرصف    
 
ف مصلحة  ذي  )المودعون  أي  المثال  سبيل   

والسلطات   المعنية  الرقابية  والجهات  والزبائن  والعمالء  والدائنون  والموظفون  والمساهمون 

 الحكومية(. 

المؤهلة   ممن    -:   Qualifying Holdingالحيازة  مرتبطة  او مجموعة  اعتباري  أو  أي شخص طبيع  

  رأس مال المرصف بنسبة تتجاوز )
 
مون المساهمة ف من رأس المال المكتتب به للمرصف  % (  10يعت  

(  أيام كحد أدت  من اجل الحصول عىل موافقة  10، ويجب إشعار البنك المركزي بهذه الحيازة قبل ) 

 بل القيام بتنفيذ الحيازة فردا مجموعة مرتبطة. قهذا البنك او 
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  أدناه:   -:  Related Personالشخص ذو العالقة: 
 
 جميع االشخاص الموضحي   ف

✓ ( المادة  بموجب  الصلة  ذو  ) 1الشخص  رقم  المصارف  قانون  من  لسنة  94(   )2004    

 المدير المفوض أو معاونه بعد تركه  للعمل لمدة سنتي   .  

انتهاء    ✓ بعد  وسنتي    خدمته  مدة  طول   ) الخارجر  الحسابات  )مراقب  الخارجر   المدقق 

 عقده مع المرصف.   

 قة تعاقدية خالل مدة العقد.   أي شخص طبيع  أو اعتباري يرتبط بالمرصف بعال ✓

المرتبطة   تربطهم    -:   Associated Groupالمجموعة    
الت  كات  الشر أو  األفراد  مجموعة  ه  

 عالقات قرابة أو مصالح اقتصادية مؤثرة. 

هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية   -:  Independent Memberالعضو المستقل  

  االستقاللية توافر القدرة للحكم عىل األمور بحيادية  
كاملة عن اإلدارة وعن المرصف، وتعت 

بعد األخذ بالحسبان جميع المعلومات ذات العالقة دون أي تأثت  من اإلدارة او من جهات  

 خارجية أخرى .  

  االدارة    -:      Executive Memberالعضو التنفيذي 
 
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوا ف

  اإلدارة التنفيذية له إذ يتقاض   مقابل ذلك  راتبا شهريا . 
 
 التنفيذية للمرصف ويشارك ف

هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون مرتبطا  - :    Non-executive Memberالعضو غت  التنفيذي  

قدم الرأي والمشورة الفنية وال يشارك بأي شكل  عىل سبيل المثال ال الحرص )ذو العالقة( إذ ي

   ادارة المرصف ومتابعة أعماله اليومية وال يستلم راتبا شهريا. 
 
 من االشكال ف

اكم    هو عبارة عن أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس    -:   Cumulative Votingالتصويت الت 

من األصوات يساوي عدد األسهم    اإلدارة خالل اجتماع الهيئة العامة ، إذ يكون لكل مساهم عدد 

  يمتلكها، وقد يقوم بالتصويت بها كلها لصالح مرشح واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها  
الت 

بي   من يختارهم من المرشحي   دون حدوث تكرار لهذه األصوات. وان الهدف األساس  من هذا  

   
 
مجلس اإلدارة عن طريق  األسلوب هو زيادة فرص حصول مساهم  األقلية عىل تمثيل لهم ف

اكمية،  عىل الحد من سيطرة مساهم معي   عىل مقاعد فضال مجلس اإلدارة.   األصوات الت 
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 مبادئ العامة للحوكمة  ال -1

كاته التابعة.  ✓    يطبق مرصف العربية االسالم  هذا الدليل عىل المرصف وفروعه وشر

تتوفر نسخة   ✓    يقوم المرصف بنشر دليل الحوكمة بحيث 
 
وت محدثة منه عىل موقعه االلكت 

   وللجمهور عند الطلب. 

ام ادارة المرصف ببنود    باإلفصاحيقوم المرصف ضمن تقريره السنوي   ✓ للجمهور عن مدى الت  

ام ادارة المرصف بتطبيق كل بند من بنوده مع   الدليل، عىل ان يتضمن التقرير بيان مدى الت  

ام بأي من بند لم يتم   تم القيام    ذكر اسباب عدم االلت  
تطبيقه، وبيان االجراءات البديلة الت 

ام بهذه البنود.     بها لاللت  
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   مجلس االدارة

 احكام عامة    -2 

االدارة كل عىل حدة   ✓ اعضاء مجلس  عىل  بشكل اساس  ورئيس   المرصف  ادارة  تقع مسؤولية 

المجلس   يتحمل  ، حيث  متضامني   االدارة مجتمعي    اعضاء مجلس  المسؤوليات  وعىل  كافة 

   
 
المتعلقة بعمليات المرصف وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك المركزي العراف

، والجهات االخرى ذات العالقة، والتأكد   ومصالح المساهمي   والمودعي   والدائني   والموظفي  

ة والسياسات  من ان ادارة المرصف تتم بشكل حصيف وضمن اطار القواني   والتعليمات النافذ

   الداخلية للمرصف. 

ان تشكيل اللجان او تفويض االدارة التنفيذية او اي جهة اخرى للقيام ببعض اعمال المجلس   ✓

   ال تعفيه من المسؤولية. 

ام كل عضو من اعضاء المجلس تجاه المرصف وتمثيله لجميع   ✓ سيخ مبدأ الت   يقوم المجلس بت 

م القيام بما يح ، وعليه ان يلت   قق مصلحة المرصف عموما وليس مصلحة مجموعة  المساهمي  

   محددة فقط. 

غت    ✓ او  القانونية  غت   االعمال  من  المرصف  حماية  مسؤولية  االدارة  مجلس  عاتق  عىل  تقع 

ات السلبية عىل مصلحة المرصف   التأثت  المالئمة للمساهمي   المسيطرين او الرئيسيي   وذات 

   او المساهمي   االخرين. 

   يجب عىل اعضاء مجلس ا ✓
 
  اتخاذ القرارات عند وجود اي تعارض ف

 
الدارة تجنب المشاركة ف

  حماية مصلحة المرصف بشكل سليم. 
 
   المصالح يمنعهم من تأدية دورهم ف

ام واجب الحرص واالخالص تجاه   ✓   وعليهم الت  
 
اف عىل اعضاء مجلس االدارة فهم دورهم االشر

   مع بشكل عام. المرصف ومساهميه واصحاب المصالح االخرين واتجاه المجت

لديهم   ✓ تكون  وان  المجلس  بوظائف  القيام    
 
ف فعالة  بصورة  المساهمة  المجلس  اعضاء  عىل 

ات خاصة للمجلس.     القدرة عىل تقديم ختر

  االقل سنويا , واعالم البنك   ✓
 
تقوم الهيئة العامة للمرصف لتقييم اداء المجلس ككل مرة واحدة ف

 التقييم . المركزي بذلك خالل شهر واحد من صدور هذا 
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 تشكيل المجلس  -3

  اجتماع الهيئة العامة وذلك لمدة ال تتجاوز   ✓
 
رب  ع سنوات بعد  أيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ف

   . أخذ موافقة هذا البنك، ويجوز أعادة انتخاب العضو لدورة ثانية كحد أقص 

  اجتماع  الهيئة العامة  7يجب ان يكون عدد اعضاء المجلس )  ✓
 
( اعضاء عىل االقل يتم انتخابهم ف

اكم  عىل ان   ( اعضاء او ثلث  4عن )عدد االعضاء المستقلي      ال يقلطبقا لمنظومة التصويت الت 

اعضاء المجلس مع عضو يمثل االقلية من المساهمي   حيث يجوز ان يكون هذا العضو من ضمن  

. اال   عضاء المستقلي  

 ينتخب المجلس من بي   اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس .  ✓

 يتوىل نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه او تعذر رئاسته اجتماع المجلس  ✓

 يفضل ان يكون احد اعضاء المجلس من العنرص النسوي كحد ادت  .  ✓

 

     مؤهالت عضو مجلس االدارة واستقالليته -4

 

 اختيار عضو مجلس االدارة   -1

  

✓ ( رقم   المصارف    
قانوت    

 
ف الواردة  القانونية  المتطلبات  لسنة  94استيفاء  وقانون    2004( 

كات رقم    وتعديالته .  1997لسنة    21الشر

ة   ✓   أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي المؤهالت والشهادات الجامعية األولية والختر
إن يكون ثلت 

 .  
 
 بالعمل المرصف

  مجلس إدارة أي مرصف آخر داخل العراق أو مديرا مفوضا له او مديرا   ال يكونان    ✓
 
عضوا  ف

 اقليميا او موظفا فيه مالم يكن المرصف االخت  تابعا لذلك المرصف  

✓    .  يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدارة من غت  المقيمي   ومن غت  العراقيي  
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وط استقاللية عضو مجلس االدارة -2    شر

يكا او موظفا لدى المدقق الخارجر  للمرصف خالل السنوات الثالث السابقة  ان ال   ✓ يكون شر

يك المسؤول عن عملية التدقيق صلة     المجلس واال تربطه بالشر
 
لتاري    خ انتخابه عضوا ف

 قرابة . 

 ان ال يكون العضو محاميا او مستشارا قانونيا او مدققا لحسابات المرصف.   ✓

  مجلسها او مالكا لها او مساهما رئيسا فيها،    ال يكونان   ✓
 
كة هو عضو ف حاصال هو او اية شر

( من رأسمال المرصف المكتتب به، وان ال  %5عىل ائتمان من المرصف تزيد نسبته عىل ) 

 يكون ضامنا الئتمان من المرصف تزيد قيمته عن النسبة ذاتها. 

كات مساهم  ال يكون ان   ✓   مجالس اكت  من خمس شر
 
   عضوا ف

 
ة او عامة بصفته الشخصية ف

  بعضها االخر. و بعضها  
 
 بصفته ممثال لشخص اعتباري ف

 اداريا او موظفا لدى مرصف اخر او مدير مفوض لدى مرصف اخر.  ال يكونان  ✓

  المرصف او احد االطراف المرتبطة به خالل السنوات الثالث السابقة     ال يكونان   ✓
 
 موظفا ف

با  ال تكونان   ✓ قرابة  اي من االطراف  له اي صله  او  العليا  االدارة  او  المجلس  اعضاء  ي من 

 المرتبطة بهم حت  الدرجة الرابعة . 

  المرصف او من يمثله .   ال يكونان  ✓
 
 مساهما رئيسيا ف

  اطرافبشكل مباشر او غت  مباشر )تشتمل عىل ملكية افراد العائلة المساهمي   او    ال يملك ان   ✓

كة من اي نوع .  % من اسهم اي5ذات العالقة ( اكت  من    شر
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 اجتماعات المجلس   -5

ويجب    يجتمع مجلس اإلدارة شهريا بدعوة من رئيسه، او بناء عىل طلب أي من أعضائه اآلخرين ✓

  السنة كلما دعت الحاجة لذلك.   6عن ) ال تقلان 
 
 ( اجتماعات ف

  مقر االدارة يجوز نقلها  ✓
 
  مقر ادارة المرصف واذا تعذر عقدها ف

 
  ألي تعقد اجتماعات المجلس ف

ين   ط حضور جميع اعضاء المجلس او االعتذار الكتاتر  لغت  الحاض   مكان أخر داخل العراق بشر

الشخص    ✓ الحضور  تعذر    حال 
 
وف اجتماعه حضورا شخصيا،  المجلس بحضور  اعضاء  م  يلت  

لمجلس الحضور من خالل الفيديو او الهاتف، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس  فيمكن لعضو ا

  حالة عدم حضور العضو لمرتي   كحد اعىل خالل السنة .  
 
 ويمكن استخدام هذه الطريقة ف

  حال بلغ عدد الغياب )  ✓
 
وجب عىل رئيس المجلس اخطار الهيئة   مرات او اكت  خالل السنة ( 3ف

 مناسبا .     تراهما  العامة للمرصف لك  تتخذ 

  حالة حضور )  ✓
 
 ( او ايهما اكت  .  4من االعضاء او)  %(50يكتمل نصاب اجتماع مجلس االدارة ف

التصويت   ✓ فاذا كان  ين  الحاض  بغالبية اصوات االعضاء  المجلس    يتخذها 
الت  القرارات  تعتمد 

 متعادال فيكون صوت رئيس المجلس مرجحا . 

ين شخصيا )او من خالل  تصدر قرارات المجلس بتوقيع كامل اعضائ ✓ او الهاتف(    الفيديو ه الحاض 

(  10عن )  ال تزيدوامي   ش المجلس عىل محرص  االجتماع وتختم بختم المرصف خالل مدة  

 ايام عمل ويكون المجلس مسؤوال عن قراراته ومتابعتها . 

عىل امي   ش المجلس تدوين محاض  اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين   ✓

ت من اي عضو وان يحتفظ المرصف بجميع هذه المحاض    ان يتم تسجيل  و ايه تحفظات اثت 

 المحاض  مرئيا وصوتيا وان تحفظ لديه . 

  االجتماع  المجلس بما س  ألعضاءعىل االدارة التنفيذية تقديم معلومات تفصيلية   ✓
 
وف يعرض ف

( ايام عمل عىل االقل من تاري    خ موعد اجتماع المجلس وعىل رئيس المجلس التحقق  5قبل ) 

 من ذلك قبل االجتماع . 
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 مهام ومسؤوليات المجلس    -6

والقي  اعتماد  -1 اتيجية  االست  واألهداف  والغايات  والرسالة  الرؤية  شاملة  المرصف  م  خطط 

  ضوء توجهات الهيئة العامة، ثم توجيه اإلدارة التنفيذية لتنفيذ الخطط  
 
الجوهرية للمرصف ف

 مع مراقبة أدائها وتقييمها وتعديلها إذا لزم األمر لضمان تنفيذ تلك الخطط. 

اإلدارة   -2 اف عىل  المالية للمرصف  اإلشر أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع  التنفيذية ومتابعة 

اف والرقابة الدورية عىل أداء المرصف.   ومن مالءته، واعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشر

ات اداء   -3 يعتمد المجلس سياسة لمراقبة ومراجعة اداء االدارة التنفيذية، عن طريق وضع مؤشر

 د االداء والتقدم نحو تحقيق االهداف المؤسسية للمرصف. رئيسة لتحديد وقياس ورص

من توفت  سياسات وخطط واجراءات عمل لدى المرصف، شاملة    التأكد يعمل المجلس عىل   -4

يعات ذات العالقة، تعمم عىل جميع المستويات االدارية،   لجميع انشطته وتتماسر مع التشر

 ويتابع المجلس مسألة مراجعتها بانتظام.  

للمسؤولية   -5 واضحة  خطوط  ورسم  للمرصف  المؤسسية  القيم  تحديد  المجلس  يتوىل 

اهة والسلوك  والمساءلة لجميع   انشطة المرصف، وترسيخ ثقافة عالية للمعايت  االخالقية والت  

  
  المرصف.   لإلداريي   المهت 

 
 ف

يتحمل المجلس مسؤولية سالمة جميع عمليات المرصف بما فيها اوضاعه المالية ومسؤولية   -6

االخرى   والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي،  البنك  متطلبات  تنفيذ 

يعات وضمن  الم تعلقة بعمله، ومراعاة اصحاب المصالح، وان يدار المرصف ضمن اطار التشر

باستمرار عىل انشطة المرصف، بما   الفعالة متوفرةالسياسات الداخلية للمرصف، وان الرقابة 

  ذلك انشطة المرصف المسندة لجهات خارجية.  
 
 ف

 متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .  -7

الخطة  تقديم   -8 تنفيذ  بنتائج  شامل  وتقرير  للمرصف  المالية  والقوائم  الختامية  الحسابات 

 السنوية اىل الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها . 

  جميع انشطة وعمليات المرصف .  -9
 
 التأكد من االمتثال للمعايت  الدولية ف

 متابعة تنفيذها. مناقشة واقرار الخطط السنوية والموازنات المتعلقة بنشاط المرصف و  -10

هم -11  .تشكيل لجان مجلس االدارة واختيار اعضائها من بي   اعضاء المجلس او من غت 

ادائهم   -12 ومتابعة  وتقييم  التنفيذية  االدارة  مناصب  لشغل  المرشحي    اختيار  عىل  المصادقة 

لموضوع   واضح  وتفست   ح  شر عىل  منهم  والحصول  ومسائلتهم  عليهم  اف  واالشر دوريا 

 ؟المسائلة
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 عيي   وانهاء خدمات المدقق الداخىل  وتحديد اتعابه ومكافئته وتقييم اداؤه . ت -13

قيام   -14 من  والتأكد  سنويا،  ومراجعتها  للمرصف  داخلية  ورقابة  انظمة ضبط  المجلس  يعتمد 

مراقب   )اي  الخارجر   المدقق  مع  وبالتنسيق   ) ع  
الشر الداخىل   )والمدقق  الداخىل   المدقق 

  االقل سنويا، وعىل المجلس تضمي    الحسابات ( بمراجعة هذه االنظم
 
ة، اي مرة واحدة ف

 التقرير السنوي للمرصف ما يؤكد كفاية هذه االنظمة. 

 يضمن المجلس استقاللية مدقق الحسابات الخارجر  بداية واستمرارا.  -15

اتيجية   -16 است  المجلس  المخاطر    إلدارةيعتمد  مستوى  تتضمن  تنفيذها،  ومراقبة  المخاطر 

المقبولة، وضمان عدم تعرض المرصف لمخاطر مرتفعة، ويكون المجلس ملما ببيئة العمل  

الزمة   تحتية  وبنية  ادوات  تأمي    عىل  ويعمل  بها،  المرتبطة  والمخاطر  للمرصف  التشغيلية 

     إلدارةوكافية  
 
ديد وقياس وضبط ومراقبة جميع  المرصف، وقادرة عىل تح  إلدارةالمخاطر ف

  يتعرض لها المرصف. 
 انواع المخاطر الت 

  قواعد    لإلدارةالمجلس من قيام المرصف بتطبيق المبادئ االساسية    يتأكد  -17
 
الرشيدة الواردة ف

 .  
 
  تعليمات البنك المركزي العراف

 
 االدارة الرشيدة ونظام الضبط الداخىل  الوارد ف

معلومات   -18 نظم  وجود  المجلس  تغط   يضمن  بها  وموثوق      انشطةجميع  ادارية كافية 

 المرصف. 

يتحقق المجلس من نشر ثقافة الحوكمة بالمرصف وتشجيع جميع العاملي   واالدارة التنفيذي   -19

بخصوصها   تدريبية  دورات  وحضور  ممارساتها  تطبيق  اىل  عىل  يقوم  إضافة  ان  عىل  العمل 

   المرصف بتشجيع عمالئه عىل تطبيق قواعد الحوكمة  
 
عىل التحقق من  مؤسساتهم فضال  ف

من   والسيما  لعمالئه  المؤسسية  الحوكمة  تطبيق  تتضمن  للمرصف  االئتمانية  السياسة  أن 

  مجال الحوكمة  
 
كات، بحيث يتم  تقييم المخاطر بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارستهم ف الشر

 المؤسسية. 

 المجلس من أن المرصف يتماسر مع معايت  االستدامة.  يتأكد  -20

فصل واضح بي   سلطات المساهمي   الذين يمتلكون    بإيجادتخذ المجلس االجراءات الكفيلة  ي -21

التنفيذية و"اإلدارة  جهة،  من  مؤهلة"  أخرى    ""حيازة  جهة  الحوكمة  من  تعزيز  بهدف 

، الذين يمتلكون  المؤسسية السليمة، وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأ ات المساهمي   ثت 

 "حيازة مؤهلة". 

 . الواضحيعتمد المجلس  هيكل تنظيم  للمرصف يحدد التسلسل االداري  -22

اإلدارة   -23 أم  المفوض  المدير  )سواء  المرصف  بأعمال  الخاصة  التنفيذية  الصالحيات  تحديد 

ع التوقيع  أو  االئتمان  منح  أو  المرصفية  للعمليات  ذلك  سواء كان  التحويالت  التنفيذية،  ىل 

اض والرهن وخطابات الضمان(    والشيكات والضمانات والكفاالت واالقت 

  المرصف ومراجعتها سنويا .  اعتماد   -24
 
 خطة إ حالل لإلدارة التنفيذية ف

التنفيذية عىل الموقع الرسم  لمكتب مكافحة غسل  -25 األموال فيما    التأكد من اطالع اإلدارة 

ودائرة مراقبة  األموال غسل وإعالم مكتب مكافحة   يا يخص قوائم تجميد أموال اإلرهاب يوم

  قائمة تجميد أموال  
 
  حالة وجود شخص قد ادرج اسمه ف

 
  البنك المركزي فورا ف

 
فة ف الصت 

 .  اإلرهابيي  
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عىل األقل وعرض نتائج التقييم عىل الهيئة العامة،  سنويا  ل لمرة واحدة  كتقييم أداء المجلس ك -26

 ما  من خالل االعتماد عىل  
 
نظام لتقييم اعمال المجلس عىل ان يتضمن هذا النظام كحد أدت

 :  
 
 يأت

اف عىل تحقيق هذه ✓   االشر
 
األهداف بشكل    وضع أهداف محددة، وتحديد دور المجلس ف

 . يمكن قياسه دوريا 

التنفيذية يمكن استخالصها من   ✓ للمدير المفوض واإلدارة  ات أداء رئيسية  تحديد مؤشر

اتيجية   للمرصف وخطط العمل السنوية واستخدامها لقياس اداء االدارة االهداف االست 

 التنفيذية دوريا . 

ورة دورية هذا التواصل.  ✓ ، وض   التواصل ما بي   المجلس والمساهمي  

 دورية اجتماعات المجلس مع اإلدارة.  ✓

امه بالحضور وكذلك مقارنة ادائه   ✓   اجتماعات المجلس ومدى الت  
 
دور العضو ومهامه ف

(  من العضو feed backىل التغذية الراجعة )عاالعضاء االخرين كما يجب الحصول    بأداء

  وذلك بهدف تحسي   عملية التقييم . 
 المعت 

بأعضاء مجالس او هيئات المديرين  عىل المرصف تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة  -27

عند   وكذلك  سنوي  نصف  بشكل  وخارجه،  العراق  داخل  التابعة  كاته  لشر التنفيذية  واإلدارات 

 حدوث أي تعديل عليها. 

اف عىل  جودة االفصاح و الشفافية و المعلومات عن المرصف كافة. -28  عىل مجلس االدارة االشر
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 مهام ومسؤوليات رئيس المجلس -7

و  -1 للمرصف،  التنفيذية  واإلدارة  جهة،  من  المجلس،  بي    بناءة  عالقة  المرصف  بي   إقامة    

 والمساهمي   وبقية أصحاب المصالح، من جهة أخرى.  

   يوجد حولها   -2
  يتم بحثها بشكل عام، وتلك الت 

التشجيع عىل ابداء الرأي حول القضايا الت 

  وجهات النظر بي   األعضاء، مع التشجيع عىل 
 
  تلك القضايا.   تباين ف

 
 المناقشة والتصويت ف

 التأكد من توقيع األعضاء عىل محاض  االجتماعات .  -3

اتهم وتعلمهم  المستمر،    -4 تحديد وتلبية احتياجات أعضاء المجلس، فيما يتعلق بتطوير ختر

( للتعرف عىل    Orientation Programوإن يتيح للعضو الجديد حضور "منهاج توجيه")   

 أنشطة المرصف . 

وجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل مدة كافية ال تقل  ت -5

 ( يوم لك  يصار إىل تسمية من يمثله.  15عن )

 لتأكد من إعالم البنك عن اية معلومات جوهرية . ا -6

 

 اختيار وتعيي   المدير المفوض  -8

 يعي   مجلس االدارة احد اعضائه مديرا مفوضا للمرصف.  -1

وط االتية كحد ادت  يجب عىل  -2  المدير المفوض الذي يتم تعيينه الوفاء بالشر

وط المنصوص عليها استيفاء المتطلبات القانونية    ✓ الواردة  يجب عىل جميع الشر

  المصارف 
  قانوت 

 
كات   2004 ( لسنة94رقم )ف  والشر

 التفرغ التام إلدارة العمليات المرصفية اليومية.  ✓

  العلوم  ان يكون حاصال عىل شهادة البكال  ✓
 
،  المالية والمرصفيةوريوس عىل االقل ف

او إدارة االعمال، أو المحاسبة، أو االقتصاد، أو القانون، أو التخصصات المتعلقة  

 .  
 
 بالعمل المرصف

اهة والسمعة الطيبة.  ✓  التمتع بالت  

  المصارف وفق الضوابط   ✓
 
ة العمل الفعىل  باإلدارة التنفيذية ف ان تكون لدية ختر

 صادرة عن هذا البنك. والتعليمات ال 
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الصالحيات    -3 ضمن  وذلك  المجلس  قرارات  تنفيذ  عن  مسؤوال  المفوض  المدير  يكون 

 المخولة له. 

 ال يجوز الجمع بي   منصتر  رئيس المجلس والمدير المفوض أو المدير العام.  -4

 

 مهام وصالحيات امي   ش المجلس  -9

المداوالت   -1 جميع  وتدوين  المجلس،  اجتماعات  جميع  اضات  حضور  واالعت  احات  واالقت 

ورة اعتماد الصوت   وعات قرارات المجلس مع ض  والتحفظات، وكيفية التصويت عىل مشر

  تذكر اثناء اجتماع  
والصورة أو أي وسيلة يراها مناسبة تضمن تدوين جميع المالحظات الت 

المجلس مع تسجيل وحفظ وتوثيق سجالت ومحاض  اجتماعات المجلس بعد توقيعها من  

 ء المجلس ى عل الصوت والصورة )فديو ( . أعضا

اإلدارة   -2 رأي  وبيان  منها   بكل موضوع  إعداد خالصة موجزة  بعد  وذلك  الموضوعات  عرض 

لرئيس   بكل موضوع، وتقديمها  الوثائق واألوليات  فيها، وربط  المختلفة  التنفيذية واللجان 

 المجلس للموافقة عىل عرضها. 

 مرصف عند االنتخاب او التعيي   أو عند الطلب. تزويد كل عضو بملخص كاف عن اعمال ال -3

  أو مدير الشؤون  القانونية للمرصف   -4
التداول مع أي عضو جديد وبمساعدة المستشار القانوت 

مه والتنظيمية    ام حول  القانونية  بالمتطلبات  يتعلق  ما  والسيما  المجلس  ومسؤوليات 

ومنها مدة العضوية ومواعيد    والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية  املتوضيح المه 

 االجتماعات، 

 تنظيم مواعيد واجتماعات المجلس وذلك بموافقة رئيس المجلس.  -5

التأكد من توقيع اعضاء المجلس عىل محاض  االجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة   -6

  اجتماع سابق . 
 
 من قبل المجلس واية موضوعات تم ارجاء طرحها ف

 اللجان المرتبطة بمجلس االدارة وعرض تقاريرها عىل رئيس المجلس. متابعة استالم تقارير  -7

ترقيم القرارات بشكل تسلسىل  من بداية السنة اىل نهايتها، بحيث يتكون كل قرار )رقم القرار   -8

 , رقم الجلسة , التاري    خ ( . 
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 ضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.  -9

 ة. زي بمحاض  االجتماعات الموقع لبنك المرك تزويد ا -10

  تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. التواصل مع  -11
 
 المساهمي   والمساعدة ف

 االحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمساهمي   .  -12

 التحضت  الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.  -13

كات. إرسال الدعوات اىل المساهمي   واىل البنك  -14  المركزي وإىل مسجل  الشر

15-  .  تأمي   حضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية والمدقق  الخارجر 

 االحتفاظ بسجالت اجتماعات الهيئة .  -16
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عية  -10   المصارف اإلسالمية  –الهيئة الشر
 
عية ف  هيئة الرقابة الشر

عية   -1    تشكيل هيئة الرقابة الشر

عية محلية   -1   3عدد افرادها عن    ال يقلعىل فروع المصارف االجنبية االسالمية تعيي   هيئة شر

وط والواجبات .   اشخاص ,تنطبق عليها الشر

عية او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مسبب من المجلس   -2      وبأغلبيةال يجوز حل الهيئة الشر
ثلت 

رات وتحديد مدة التصحيح وبعد االستماع اىل وجهات  االعضاء وبعد توجيه ان  ذار مشفوع بالمتر

عية او بعض اعضائها المقرر اعفائهم واستحصال موافقة الهيئة العامة   نظر هيئة الرقابة الشر

 للمرصف، وموافقة البنك المركزي. 

عية  -3  اجتماعات الهيئة الشر

✓ ( عية  الشر الهيئة  ان تجتمع     6يجب 
 
ف اجتماعات  ع   ( 

الشر ام  االلت   لمتابعة  االقل  السنة عىل 

 لعمليات المرصف . 

  السنة، اي كل   ✓
 
ع  والمدقق الخارجر  مرتي   ف

تجتمع الهيئة مع المجلس ومع قسم التدقيق الشر

ك   االقل، لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشت 
 
   ستة اشهر ف

حضور   ✓ عية  الشر الهيئة  أعضاء  ح   اجتماعاتهمعىل    
 
وف شخصيا  الحضور  حضورا  تعذر  ال 

الشخص  يمكن لعضو المجلس الحضور من خالل الفيديو أو ويمكن استخدام هذه الطريقة  

  حالة  
 
  حالة  ، الهاتف وذلك بعد موافقة رئيس المجلس ويمكن استخدام هذه الطريقة ف

 
ف

 عدم حضور العضو لمرتي   كحد أعىل خالل السنة. 

  حال بلغ عدد الغياب )  ✓
 
عية اخطار    مرات او اكت  خالل   3ف السنة ( وجب عىل رئيس الهيئة الشر

 مناسبا .  ما تراهالهيئة العامة للمرصف لك  تتخذ 
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عية    -4  مهام ومسؤوليات الهيئة الشر

يعة   ✓ الشر ألحكام  مخالفتها  وعدم  توافقها  حيث  من  أنشطته  و  المرصف  أعمال  مراقبة 

عية. اإلسالمية ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من   خلوها من أية محظورات شر

والخدمات،   ✓ والمنتجات،   واالتفاقيات،  والمعامالت  العقود  جميع  واعتماد  الرأي  إبداء 

وأصحاب   المساهمي    بي    ما  العالقة  تنظم    
الت  والسياسات  االستثمار،  وسياسات 

  ، عليها  المصادقة  بعد  الخسائر  وتحميل  األرباح  توزي    ع  فيها  بما  االستثمار،  حسابات 

المطابق  وت غت   الدخل    
 
ف الترصف  والية  االستثمار،  حسابات  عىل  اإليرادات  جنب 

يعة.   للشر

والموافقة   ✓ اإلسالمية  يعة  الشر بأحكام  المتعلقة  واالرشادات  السياسات  عليها    مراجعة 

  المرصف  ,للتأكد  
 
عية الداخلية ف  . من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الشر

ونشر  ✓ المرصف    
لموظف  االرشاد  وأحكامها    تقديم  اإلسالمية   يعة  الشر مبادئ    

 
ف الوع  

 .  وأدوات التمويل اإلسالم 

دورات   ✓ اح  االحكاماقت  عىل  عي  للتدريب  المعامالت  الشر وفقه  اإلسالمية  فة  والصت  ة 

ية.    المرصف وذلك بالتنسيق مع  قسم الموارد البشر
 لموظف 

عية من رئيسها او  حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمي   وعرض تقرير   ✓ الهيئة الشر

 من يفوضه من أعضاء الهيئة بهدف اعتماده. 

يعة اإلسالمية بحيث تقوم   ✓ ام المرصف بأحكام ومبادئ الشر تكوين وابداء الراي بمدى الت  

 :  
 الهيئة بما يأت 

ع  السنوي، الذي يرفع   •
لجنة التدقيق  اىل مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الداخىل  الشر

. من قبل قسم ا  ع 
 لتدقيق الداخىل  الشر

، بحيث  يتضمن مدى فاعلية   • ع 
ام الشر اصدار تقرير نصف سنوي وسنوي حول االلت  

عية والرقابة     انظمة الضوابط الشر
 
عية الداخلية، واي مواطن ضعف ف الضوابط الشر

السنوي   نصف  التقرير  رفع  يتم  ان  عىل  الجوهري،  االثر  ذات  الداخلية  عية  الشر

، ونسخة عن كل منهما للبنك. للمجلس، والتقرير ا  لسنوي للهيئة العامة للمساهمي  

  عقد تأسيس المرصف والنظام األساس  والتأكد من انسجامها مع احكام   ✓
 
إبداء الرأي ف

يعة اإلسالمية.   ومبادئ الشر
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، اىل ان   ✓ ع  الداخىل 
التنسيب لمجلس االدارة عىل تعيي   وتنحية مدير قسم التدقيق الشر

  
 
  بعد موافقة البنك المركزي. يؤخذ القرار النهات

طا    ✓ شر ذلك  واعتبار  المال  راس  لزيادة  المدفوع  المبلغ  مصادر  عية  شر   
 
ف الرأي  ابداء 

 لصحتها. 

عية التأكد من إعالم البنك عن اية معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر   ✓ عىل رئيس الهيئة الشر

 عىل  مالءمة أي من أعضاء الهيئة . 

ضمن اسلوب تقديم طلب الفتوى من قبل المؤسسات  كتابة الدليل االرشادي الذي يت ✓

التأكد من   عية، وتسيت  اجتماعاتها وآلية  التابعة للمرصف اىل هيئة الرقابة الشر االدارية 

المكتوب خطيا     
التوثيف  السجل  الهيئة، والتأكد ًمن  قرار صادر عن  باي  الفعىل   ام  االلت  

ونيا.   والمحفوظ ورقيا والكت 

عية  مهام امانة ش الهيئ-5  ة الشر

عية وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبليغ  األعضاء.  -1  تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة الشر

بوقت   -2 تقديم  من  عية كاف  الشر الهيئة  اجتماع  وقبل  التنفيذية  اإلدارة  قيام  من  التحقق 

 المعلومات التفصيلية عن أنشطة المرصف وعن الموضوعات ذات الصلة باالجتماع   

واي  -3 احات  واالقت  والمداوالت  عية  الشر الهيئة  اجتماعات  جميع  وتدوين  تحفظات    حضور 

ت من قبل أي عضو بشكل مناسب   . يتم حفظ وتوثيق جميع هذه المحاض   و أثت 

  محرص    -4
 
تدوين اسم العضو غت  الحاض  لالجتماع، مع بيان ما إذا كان بعذر ام ال، ويذكر ذلك ف

 الجلسة. 

ع    -5
الشر التدقيق  ادارة  عية وتزويد  الشر الهيئة  المتخذة من  الفتاوى والقرارات  تنفيذ  متابعة 

، وإدارة االمتثال لإلحاطة والعمل ب ها، ومتابعة بحث اي موضوعات تم ارجاء طرحها  الداخىل 

  اجتماع سابق. 
 
 ف

6-    
ع  الداخىل   ومفتسر

عية عند طلبها من قبل المدقق الشر تقديم محاض  اجتماع الهيئة الشر

 هذا البنك. 

عية   -7 الشر الهيئة  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  الداخىل   ع  
الشر التدقيق  قسم  بتقارير  االحتفاظ 

 بشأنها.   
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  المصارف اإلسالمية  مالئمة أعضاء -6
 
عية ف  هيئة الرقابة الشر

     ان ال يقليجب   -1
 
ف بها ف التأهيل العلم  لرئيس الهيئة عن الماجستت  ومن جامعة معت 

ة ال تقل   عية وتشمل فقه المعامالت وان يتمتع بختر   ( سنوات 4عن )تخصص العلوم الشر

عية أو     اصدار الفتوى واالحكام الشر
 
  مجال التدريس او البحث   من(  3) بعد  ف

 
التخرج ف

 .   مجال التمويل االسالم 
 
 العلم  ف

  حقل   -2
 
يجب ان يكون اعضاء الهيئة من الحاصلي   عىل شهادة البكالوريوس عىل االقل  ف

 االختصاص. 

ض عىل ترشيح أي شخص لعضوية الهيئة، -3    ال يحقق إذا وجد انه    للبنك المركزي ان يعت 

  البند )
 
وط الواردة ف  ( من هذه المادة او اي سبب اخر يراه مناسبا لعدم الموافقة  2من الشر

ط ان   -4   الهيئة من المقيمي   خارج العراق، يشت 
 
عددهم    ال يزيد عند الحاجة لتعيي   أعضاء ف

 ( اعضاء . 5( من أصل ) 2عن )

  يجب ان يكون رئيس واعضاء الهيئة   -5
   : مستقلي   وهذا يتحقق من خالل االت 

  مجلس   ✓
 
  المرصف او من  اعضاء ف

 
ان ال يكون من بي   اعضاء الهيئة أحد المساهمي   ف

التابعة للمرصف خالل السنتي   الماضيتي     كات    الشر
 
ادارة المرصف او أحد الموظفي   ف

 .  من تاري    خ التعيي  

الد ✓ من  قرابة  صلة  الهيئة  اعضاء  الحد  يكون  ال  ان  بكبار  يجب  الثانية  او  االوىل  رجة 

   
 
التنفيذين من الموظفي   الحاليي   او السابقي   )السنة الحالية والماضية( ف المسؤولي   

كات التابعة له.   المرصف او الشر

عية ألي مرصف اسالم   اخر    ✓   هيئة الرقابة الشر
 
ان ال يكون أحد اعضاء الهيئة عضوا  ف

 داخل العراق. 
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 للجان ا

 اللجان المنبثقة عن المجلس 

   لس االطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان المنبثقة عن المج -1 

يتوىل المجلس تشكيل لجان من بي   اعضائه، مع جواز اضافة اعضاء من خارج المرصف، يحدد   ✓

  المجلس ككل من تحمل    قبله واناهدافها ويفوضها بصالحيات من  
وجود هذه اللجان ال يعف 

 مسؤولياته  

ضمان سهولة حصول اللجان عىل المعلومات الكافية من االدارة، كما يمكن  ألي لجنة الحصول    ✓

  من مصادر خارجية عىل ان يكون ذلك بعلم وموافقة ع
 المجلس  ىل االستشارات والدعم الفت 

  التقرير السنوي للمجلس   ✓
 
  تشكيل اللجان مع اإلفصاح عن اسماء اعضائها  ف

 
مراعاة الشفافية ف

افها.    كونها المجلس وآلية عملها ونطاق اشر
 وعن اللجان الت 

ة والحياد وعدم ✓   تشكيل اللجان.   مراعاة التخصص والختر
 
 تعارض المصالح ف

 متابعة اللجان المرتبطة بمجلس اإلدارة وعرض تقاريرها ونتائجها عىل رئيس المجلس.  ✓

( يجب ان يتوفر لكل لجنة ميثاق داخىل  يبي   مهامها ونطاق عملها واجراءاتها بما يشمل كيفية    ✓

   اعداد التقارير اىل مجلس االدارة، وما هو المتوقع من اعضاء مجل
 
س االدارة من عضويتهم ف

 تلك اللجان.  

ومهامها   ✓ المجلس  لعمل  التابعة  اللجان  جميع  تشمل  بقائمة  البنك  هذا  تزويد  المرصف  عىل 

 واجراءات عملها وأسماء اعضائها.  

اختيار مقرر اللجنة المنبثقة عن المجلس أما أمي   ش المجلس أو أي موظف تنفيذي تختاره  ✓

 تص بأعمال اللجنة المعنية.  اللجنة عدا مدير القسم المخ 

 يجب  أن يكون رئيس كل لجنة يتم تشكيلها عضو مجلس ادارة مستقل.  ✓
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تنظيم اعمال اللجان : -2  

 تعقد اللجان اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة عمل كل لجنة.  -1

الصالحيات  يتوىل مقرر اللجنة ضبط محاض  اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بحسب   -2

 الممنوحة لها. 

 يعرض رئيس اللجنة محاض  اجتماعاتها وتوصياتها عىل مجلس االدارة للتصويت عليها.  -3

 تتعهد اللجان بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها اىل مجلس اإلدارة.   -4

ر تشكيلة  يتم تشكيل اللجان المؤقتة بقرار من المجلس أو بطلب من هذا البنك ويحدد  القرا  -5

 اللجنة ونطاق عملها ومسؤولياتها والمدة المطلوبة إلنجاز عملها. 

 

   -لجنة التدقيق :  -3

 

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عىل األقل عىل أن يكونوا من االعضاء المستقلي   من مجلس   -1

  المجال الماىل   
 
اء ف التدقيق بموافقة البنك المركزي و يجب    او اإلدارة أو االستشاريي   أو ختر

 
 
ستقال من أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز له عضوية لجنة  م  ان يكون رئيس اللجنة عضوا

 للجان المنبثقة عن المجلس . أخرى من ا

 

مناسبة   -2 مالية  ة  وختر مقدره  يملكون  اللجنة  أعضاء  أن كل  من  المجلس  يتأكد  أن  يجب 

 تشمل:   

  ممارسات وإجراءات التدقيق.  ✓
 
ة ف  ختر

 فهم وسائل وطرق التدقيق الداخىل  وإجراءات أعداد التقارير المالية.  ✓

 ادراك للمبادئ المحاسبية المنطبقة عىل القوائم المالية للمرصف.   ✓

 ادراك مهام وأهمية لجنة التدقيق.  ✓

انية   ✓   من ضمنها المت  
القدرة عىل قراءة وفهم وتقييم القوائم المالية للمرصف والت 

حقوق     
 
ف ات  التغت  قائمة   ، النقدي  التدفق  قائمة   ، الدخل  قائمة  العمومية، 

 .  المساهمي  
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   -: التدقيق  نةلج مهام وصالحيات  3-1

 نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخىل  و متابعة المدقق الخارجر  ومناقشة تقاريره   -1

 لقضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري عىل البيانات  المالية للمرصف.  ا -2

  المرصف.    -3
 
 انظمة الضبط والرقابة الداخلية ف

  جميع أنشطة وعمليات    -4
 
التأكد من االمتثال للمعايت  الدولية ومكافحة غسل األموال ف

  أية عمليات أو إجراءا 
 
ت أو  المرصف، من حق اللجنة التحقيق والبحث والتدقيق ف

 لوائح ترى انها تؤثر عىل قوة وسالمة المرصف. 

إلغاء   -5 او  واستحداث  للمرصف  التنظيم   الهيكل  باعتماد  اإلدارة  اىل مجلس  التوصية 

التشكيالت   هذه  واختصاصات  مهمات  وتحديد  دمجها  او  التنظيمية  التشكيالت 

 وتعديلها. 

مراجعة تقارير اإلدارة  مراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها عىل   -6

ية.   التنفيذية حول وضع الموارد البشر

قية واالستقالة وانهاء الخدمة   -7 مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيي   والت 

  المرصف بما فيهم اإلدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القواني   النافذة.  
 لجميع موظف 

ماىل  تقدمه إىل مجلس   فصلعد انتهاء كل إعداد تقرير رب  ع سنوي عن أعمال اللجنة ب  -8

 اإلدارة.  

التدقيق والموافقة عىل االجراءات المحاسبية، وعىل  خطة التدقيق السنوية، وعىل    -9

 ضوابط المحاسبة.  

ام المرصف   -10 "     فصاحاتباإلالتأكد من الت     حددتها "المعايت  الدولية لإلبالغ الماىل 
الت 

  (International Financial Reporting Standards , IFRS)    وتعليمات البنك ،

اإلدارة   أن  من  يتأكد  وأن  العالقة،  ذات  األخرى  والتعليمات  يعات  والتشر المركزي 

ها من     تطرأ عىل المعايت  الدولية لإلبالغ الماىل  وغت 
ات الت  التنفيذية عىل علم بالتغت 

 المعايت  ذات العالقة. 
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  فيما   كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية ول مدى  حتقريرا   السنوي   التقرير تضمي    -11

 ( " التقرير، كحد  بحيث يتضمن  (FINANCIAL REPORTING)يخص "االبالغ الماىل 

   :  
 
، ما يأت

 
 ادت

اك مع  االدارات التنفيذية عن وضع انظمة    ✓ مسؤولية المدقق الداخىل  باالشت 

  المرصف والمحافظة عىل تلك  
 
ضبط ورقابة داخلية حول االبالغ الماىل  ف

 االنظمة. 

الداخىل     ✓ المدقق  قام  الذي  العمل  لتحديد مدى  باستخدامه  إطار  وتقييمه 

 فاعلية انظمة الضبط  والرقابة الداخلية.  

  جميع أنشطة وعمليات المرصف.  التأكد  ✓
 
 من االمتثال للمعايت  الدولية ف

يرتبط   ✓ اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  مكتب  وجود  من  التأكد 

سياسات  تطبيق  ويتوىل  الخاصة    بالمجلس،   Know Your  العمليات 

Customer)  KYC   (  تبة عىل ذ فيها ذلك    لك بما والمهمات والواجبات المت 

 قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية عن نشاطه.  

يتر   ✓ "   مراقبة "االمتثال الرص   األمريك 

( Account Tax Compliance Act, FATCA Foreign) 

  تؤدي   ✓
  انظمة الضبط  والرقابة الداخلية الت 

 
االفصاح عن مواطن الضعف ف

أثر   وذي  صحيح  غت   بيان  عن   الكشف  او  منع  امكانية  عدم  احتمال  اىل 

 جوهري.  

  فاعلية االنظمة والرقابة الداخلية.   ✓
 
 تقرير من المدقق الخارجر  يبي   رأيه ف

 

:  عالقة اللجنة بالمدقق الخارجر  : تتحمل اللجنة ال -12  
ة عن اآلت   مسؤولية المباشر

اح األشخاص المؤهلي   للعمل كمدققي   خارجي   أو توصية بعزلهم.   ✓  اقت 

 توفت  سبل االتصال المباشر بي   المدقق الخارجر  واللجنة.  .   ✓

✓    .  االتفاق عىل نطاق التدقيق مع المدقق الخارجر 

اإلجراءا  ✓ المرصف  إدارة  اتخاذ  من  والتأكد  التدقيق  تقارير  ت  استالم 

التعرف   يتم    
الت  المشاكل  تجاه  المناسب  الوقت    

 
ف الالزمة  التصحيحية 

 .  عليها من قبل المدقق الخارجر 
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13-     :  
 
ة عن اآلت  عالقة اللجنة بالمدقق الداخىل  : تتحمل اللجنة المسؤولية المباشر

استحصال   ✓ بعد  نقل  أو  وترقيته  بعزله  التوصية  أو  الداخىل   المدقق  تعيي   

 موافقة هذا البنك.   

 دراسة خطة التدقيق الداخىل  والموافقة عليها.  ✓

✓   .  طلب تقارير من مدير التدقيق الداخىل 

  من    ✓
 
عىل لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد المالية الكافية، والعدد الكاف

ية   المؤهلة، إلدارة التدقيق الداخىل  وتدريبهم.   الموارد البشر

بأية   ✓ الداخىل   التدقيق    
موظف  تكليف  عدم  من  التحقق  التدقيق  لجنة  عىل 

 مهمات تنفيذية وضمان استقالليتهم. 

مراقبة االمتثال ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب للقواني   واالنظمة     ✓

 اىل المجلس. والضوابط المطبقة عىل المرصف ورفع تقرير بذلك 

  يقدمها المرصف اىل هذا البنك .   ✓
 مراجعة التقارير الت 

المرصف   ✓ أنشطة  عن  لإلفصاح  اإلدارة  مجلس  اىل  السنوي  التقرير  تقديم 

 وعملياته.  

يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول عىل أية معلومات من اإلدارة   ✓

  استدعاء أي مدير لحضور أي من اج
 
تماعاتها دون أن  التنفيذية، ولها الحق ف

  ميثاق ً عىل ان يكون ذلك منصوصا ،  
 
يكون لهم صفة عضوية اللجنة  عليه ف

  .  التدقيق الداخىل 

، ومسؤول إدارة  ✓ ، والمدقق الداخىل  تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجر 

  السنة، بدون    4  االموال  مسؤول مكافحة غسل    االمتثال
 
مرات عىل األقل ف

 ء اإلدارة التنفيذية.   حضور أي  من أعضا

اإلبالغ    ✓ من  الموظف  تمكن    
الت  اإلجراءات  ومراقبة  بمراجعة  اللجنة  تقوم 

  التقارير المالية، أو أية أمور أخرى، وتضمن اللجنة  
 
بشكل شي عن أي خطأ ف

من   والتأكد  الموظف،  وحماية  المستقل  للتحقيق  الالزمة  تيبات  الت  وجود 

 بموضوعية.    متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها 
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 مراجعة تقارير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.    ✓

  من الكوارث واألزمات    ✓
 
متابعة تنفيذ برامج استمرارية األعمال والتعاف

 بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت .  

 

 

 لجنة إدارة المخاطر:  -4

 

التنفيذين  عىل ان يكون رئيس  م -تشكل اللجنة : -1 ن ثالث أعضاء عىل األقل من األعضاء غت  

والممارسات   المخاطر  إدارة    
 
ف ة  ختر اللجنة  أعضاء  يمتلك  ان  ويجب   ، مستقل  عضو  اللجنة 

 والقضايا المرتبطة بها.   

 

 مهام اللجنة:  -2

اتيجية إدارة المخاطر لدى المرصف قبل اعتمادها من قبل المجلس.   ✓  مراجعة است 

اف عىل تطبيق  ع مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها إىل مجلس    ✓ ن االشر

حة من قبلهم .     السياسة ً فضال ، اإلدارة لغرض المصادقة االئتمانية المقت 

    مراقبة "المخاطر  ✓
 يتحملها المرصف، سواء ما يتعلق "بالمدخل المعياري" أو  االئتمانية"، الت 

و"  السوق"  و"مخاطرة  التشغيلية"،  والمخاطرة   "، الداخىل  للتصنيف  المستند    "المدخل 

بازل    يةفاشر ال االمراجعة   لجنة  اصدرتها    
الت  المقررات    

 
ف الواردة  السوق"  و"انضباط   ،"

 للرقابة المرصفية.  

✓     .   تتجاوز صالحية المدير المفوض أو  المدير اإلقليم 
 تحديد السقوف االئتمانية الت 

ذلك  شامال  (   (IIIمراقبة قدرة المرصف عىل تفادي مخاطر السيولة بموجب مقررات بازل     ✓

 .   معايت  السيولة

  ليس لديه القدرة عىل    ✓
  تسبب المخاطر للمرصف والت 

التوصية بالتخىل  عن األنشطة الت 

 مواجهتها. 

ام المرصف باألنظمة والتعليمات والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر.   ✓  التأكد من الت  

  السنة عىل األقل، ويجوز دعوة أي  عضو من اإلدارة العليا لحضو  ✓
 
ر  تجتمع اللجنة أرب  ع مرات ف

  ترى اللجنة أهمية استيضاحها  
 اجتماعاتها من اجل توضيح بعض المسائل والموضوعات الت 
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حة من قبل اإلدارة العليا للمرصف وتقديم   ✓ المراجعة الدورية لسياسة إدارة المخاطر المقت 

 التوصيات بشأنها عىل مجلس اإلدارة إلقرارها والمصادقة عليها.   

ام بسياسات المخاطر المعتمدة لدى المرصف.   ✓ اف عىل إجراءات اإلدارة العليا تجاه االلت    االشر

التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر والحصول عىل تقارير دورية منه حول األمور ذات   ✓

الخاصة   التقارير  اىل  المخاطر، إضافة  المرصف وثقافة    
 
ف للمخاطر  الحاىل   بالوضع  العالقة 

 والسقوف الموضوعة وأية تجاوزات لها وخطط تجنب المخاطر.   بالحدود 

ذات    ✓ المخاطر  إدارة  اتيجيات  واست  السيولة  وإدارة  المال  رأس  اتيجيات  است  عىل  اف  االشر

  المرصف.  
 
 العالقة كافة للتأكد من مدى توافقها مع إطار المخاطر المعتمد ف

  التقارير الدورية من اللجان المنبثقة م  ✓
ن اإلدارة التنفيذية )االئتمان ، االستثمار،  تقوم بتلف 

 تقنية المعلومات واالتصاالت(.  

مراجعة السياسة االستثمارية وتقديم التوصيات بشأنها إىل مجلس اإلدارة لغرض المصادقة   ✓

االستثمارية   السياسة  تطبيق  عىل  اف  االشر عن  فضال  السياسة  تطبيق  عىل  اف  االشر عن 

حة من قبلهم.    المقت 

أ  ✓ باستثمارات  تقييم  يتعلق  فيما   والمخاطرة  العائد  حيث  من  االستثمارية  المحفظة  داء 

المال   رأس  أسواق  وحركة  ات  لمؤشر المستمرة  والمتابعة  والخارجية،  الداخلية  المرصف 

 المحلية والخارجية. 
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شيح والمكافآت   -5 لجنة الت   

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عىل األقل عىل أن يكونوا من االعضاء المستقلي   أو غت  

 التنفيذيي   ويكون رئيس اللجنة عضو 
 
مستقال .    ا  

 

   مهام اللجنة:  

  المرصف   -1
 
تحديد األشخاص المؤهلي   لالنضمام إىل عضوية مجلس اإلدارة أو اإلدارة  العليا ف

لل  المؤهلي    األشخاص  تحديد  من مسؤولية  عدا  يكون  الذي  الداخىل   للتدقيق  عمل كمدير 

 لجنة التدقيق. 

اف عىل تطبيقها مع  -2 إعداد سياسة المكافآت و رفعها اىل مجلس اإلدارة للموافقة عليها و االشر

 :  
 - االخذ بنظر االعتبار ما يأت 

تغليب   ✓ يضمن  بما  و  السليمة  الحوكمة  ممارسات  و  مبادئ  مع  تتماسر  ان 

ة االجل.     مصالح المرصف طويلة االجل عىل االعتبارات االنية او القصت 

المرصف    ✓ تحقيق  اتيجية    ألهدافهمدى  االست  خطته  وفق  االجل  طويلة 

 المعتمدة.  

      المكافآتالتأكد من ان سياسة منح   ✓
تأخذ بالحسبان أنواع المخاطر كافة الت 

درجة   و  المتحققة  األرباح  بي    الموازنة  يتم  بحيث  المرصف،  لها  يتعرض 

  تتضمنها األنشطة و االعمال المرصفية.  
 المخاطر الت 

✓    
يجب ان تشمل سياسة المكافآت والرواتب جميع مستويات و فئات موظف 

الرواتب والحوافز  ،المرصف او  و   المكافآتاجراء مراجعة دورية لسياسة منح  

عندما يوض  مجلس اإلدارة بذلك و تقديم التوصيات اىل المجلس لتعديل او  

تحديث هذه السياسة، واجراء تقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح  

 المكافئات والرواتب والحوافز لضمان تحقيق أهدافها المعلنة. 

اإلدا  ✓ وظائف  لتأمي    االحالل  سياسة  ان   وضع  عىل  بالمرصف  التنفيذية  رة 

تراجع بشكل سنوي عىل األقل، بحيث يكون المرصف جاهز للتعامل بشكل  

طبيع  مع أي تغيت  قد يطرأ عىل شاغىل  وظائف اإلدارة التنفيذية دون التأثت   

 عىل أداء المرصف واستمرار تنفيذ عملياته.   

م ✓ أعضاء  لتدريب  امج  التر وتوفت   الخطط  اعداد  من  اإلدارة  التأكد  جلس 

وتأهليهم بشكل مستمر لمواكبة كافة التطورات المهمة عىل صعيد الخدمات  

 المرصفية والمالية )التجارية واإلسالمية(. 

  المرصف والسيما اإلدارة   ✓
 
ية ف اف عىل عملية تقييم اداء الموارد البشر االشر

جلس  التنفيذية ومراجعة التقارير الخاصة بذلك ورفع التوصيات بشأنها اىل م

 اإلدارة. 
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 - لجنة الحوكمة المؤسسية: -6

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غالبيتهم من االعضاء المستقلي   ومن غت  التنفيذين وعىل أن   -1

 تضم اللجنة رئيس المجلس.  

الخاص    -2 المؤسسية  الحوكمة  دليل  إعداد  عىل  اف  واالشر الدليل،  هذا  تطبيق  مراجعة 

 تعدد وتنوع انشطته وتحديثه ومراقبة تطبيقه . بالمرصف وفقا لحجم عمليات المرصف و 

  التقرير السنوي للمرصف .  -3
 
اف وإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه ف  اشر

كات و الممارسات السليمة له  لمبادئمن تطبيق المرصف  التأكيد   -4  حوكمة الشر
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 اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية 

اإلدارة   مجلس  تشكل  لجان  اىل  التقارير  ورفع  بمهامها  القيام    
 
ف لمساعدتها  لجان  العليا 

اإلدارة   لجان  وتشكل  اف،  واالشر الرقابة  فاعلية  لضمان  دوري  بشكل  المختصة  اإلدارة 

التنفيذية من ثالثة أعضاء عىل األقل، ويمكن حضور اعضاء مجلس اإلدارة بصفة مراقب  

اعاتها إىل مجلس اإلدارة قبل االنعقاد لك  يتست   لمساعدتهم، وترسل اللجان مواعيد اجتم 

 ألي من أعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب إن رغب. 

 

 

  الشهر عىل األقل او كلما دعت الحاجة.   اللجنة االئتمانية: -1
 
 تجتمع اللجنة لمرة واحدة ف

 مهام اللجنة:  

  فيما يخص    -1
 
اف ومتابعة تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي  العراف االشر

 أسس تقييم الجدارة االئتمانية للزبائن وتكوين المخصصات. 

2-      :  
 متابعة االنكشافات االئتمانية بالتعاون مع شعبت 

✓   .  
 حسابات السجل االئتمات 

 شؤون الزبائن )المستهلكي   والمستفيدين(  ✓

 .  تمويالت سداد ال  متابعة حركة -3

  متابعة تحصيل ال  -4
 
ة.  ديون التعاون مع الدائرة القانونية ف  المتعت 

داد ال -5  المشطوبة قدر المستطاع.  ديونالعمل عىل است 

 . تمويالت تبسيط إجراءات منح ال  -6

 

  الشهر عىل االقل او كلما دعت الحاجة لجنة االستثمار:  -2
 
 تجتمع اللجنة مرة واحدة ف

 مهام اللجنة:  

ذلك حواالت  شامال   " تجزئة محفظة االستثمار اىل أدوات "حقوق الملكية" و"أدوات الدين -1

 الخزينة والسندات الحكومية وكذلك مكونات المحفظة من األدوات األجنبية. 

2-    
 
تنفيذها ف اء أو االحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار ومتابعة  البيع والشر اح عمليات  اقت 

 حالة مصادقة مجلس اإلدارة عليها.   

ات الدورية المستخدمة من قسم االستثمار أو الوحدات االستثمارية وتقديم   -3 مراجعة المؤشر

حات الالزمة بخصوصها.   المقت 
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واالتصا -3 المعلومات  تقنية  او الت:  لجنة  االقل  عىل  الشهر    
 
ف واحدة  مرة  اللجنة  كلما    تجتمع 

 دعت الحاجة . 

 - مهام اللجنة : 

مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت، والتحقق من أمنية المعلومات   -1

 واالتصاالت.   

ونية   -2 االلكت  والشبكات  واالتصاالت  المعلومات  وأنظمة  التحتية  البنية  من كفاية  التحقق 

  المرصف. 
 
مجيات المستخدمة ف  والتر

احت -3 بنسخ  لالحتفاظ  المتخذة  االجراءات  من كفاية  المعلومات   التحقق  من  محدثة  ياطية 

 ألغراض مواجهة احتماالت الكوارث وفقدان قواعد البيانات. 

ونية.  -4  متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكت 

نيت.   -5   عىل االنت 
وت   التأكد من جودة ومالئمة ادارة الشبكة الداخلية للمرصف وموقعه االلكت 

  من ا -6
 
 لكوارث واألزمات. متابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال والتعاف

ديثه  تحالتأكد من اعداد دليل سياسات وإجراءات تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل عىل   -7

حات الالزمة لتطوير الدليل طبقا   لمقتضيات العمل    وتقديم المقت 

جهة،   -8 من  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  إدارة  بي    الواجبات    
 
ف فصل  وجود  من  التأكد 

  ا
 
 لمرصف من جهة أخرى. واالدارات األخرى ف

   حوكمة اإلدارة المؤسسية لتقنية المعلومات واالتصاالت ت نفيذ وتطبيق متطلبامتابعة ت  -9
 
ف

ونسب اإلنجاز حسب خطة تطبيق حوكمة وتقنية المعلومات واالتصاالت المعدة  المرصف 

  تحقيق مايىل  : 
 
 - من قبل المرصف للوصول اىل مرحلة النضوج ومدى التقدم ف

 ومتي   إلدارة المخاطر التقنية . اطار قوي  ✓

داد.   ✓  تعزيز أنظمة الحماية والموثوقية والمرونة القابلة لالست 

 تطبيق عمليات محكمة لحماية بيانات العمالء والعمليات واألنظمة .  ✓
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 اإلدارة التنفيذية  

 مة أعضاء اإلدارة التنفيذية   مالئ

ات   اهة والكفاءة والختر  
المصداقية والت  بأكتر قدر من  التنفيذية  اإلدارة  يتمتع أعضاء  أن  يجب 

ام وتكريس الوقت لعمل المرصف ويقع عىل عاتق المجلس،   المرصفية الالزمة والقدرة عىل االلت  

مسؤولياتهم     
 
ف محدد  هو  ما  وحسب  ذلك،  من  التأكد  مسؤولية  والمكافآت  شيح  الت  ولجنة 

  هذا الدليل.  المذكور 
 
 ة ف

     -اطار عمل اإلدارة التنفيذية: 

  المرصف .  -1
 
 تتكون اإلدارة التنفيذية من المسؤولي   ف

تمارس اإلدارة التنفيذية صالحياتها وتؤدي مسؤولياتها عىل وفق التفويض والقرارات الصادرة   -2

 من مجلس اإلدارة. 

 ق أهداف المرصف وعملياته.  تكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن تحقي -3

  االعمال التنفيذية اليومية للمرصف.   -4
 
 ال يحق ألعضاء المجلس التدخل ف

 

 مهام اإلدارة التنفيذية:    

اتيجية والتشغيلية وتنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة والتأكد   -1 إعداد الخطط االست 

حات بشأن تطويرها أو تعديلها.    من فاعليتها وتقديم مقت 

عن   -2 الصادرة  والتوجيهات  والسياسات  العالقة  ذات  والتعليمات  واألنظمة  القواني    تنفيذ 

 مجلس اإلدارة بذمة وامانة ومسؤولية.  

التوصيات بشأن اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالعمليات المرصفية بما فيها ادارة    تقديم -3

الودائع، والقروض، واالستثمارات، وتقديم الخدمات المحلية والدولية من حيث المتطلبات  

 واسلوب التنفيذ واالرتقاء المستمر بها.  

  الفروع والمكاتب الجديدة والعمل عىل  -4
 
 تنفيذها.  مراجعة خطط التوسع ف

 إعداد وتطوير السياسات واالجراءات الخاصة بجميع تفاصيل العمل.    -5

عىل   -6 وتوزيعها  والمسؤوليات  الواجبات  تحديد  يتضمن  للمرصف  تنظيم   هيكل  إعداد 

 التشكيالت التنظيمية وتحديد خطوط االتصال الرأسية واالفقية.   

 إعداد الموازنات السنوية الالزمة للمرصف.   -7

ام    -8 الرقابة الداخلية لحماية اموال وموجودات المرصف وضمان حسن وسالمة    نظمةبأااللت  

 الترصفات والمعلومات المالية والعمل عىل تطبيقها.   
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 وضع نظم مناسبة إلدارة المخاطر بجميع انواعها.    -9

  تطلبها وتسهل انجاز    -10
تزويد الجهات الرقابية الداخلية والخارجية بالتقارير والمعلومات الت 

 تها الرقابية والتفتيشية.  مهما

  جميع أنشطة وعمليات المرصف.   -11
 
 التأكد من االمتثال للمعايت  الدولية ف

 رفع تقارير دورية اىل مجلس اإلدارة عن ست  أعمال المرصف.    -12

االحتفاظ بسجالت ونظم معلومات وافية وسليمة لجميع النشاطات والقرارات وتدعيمها   -13

 بالوثائق الالزمة.  

اح الحلول.     مناقشة ومتا  -14   المرصف واقت 
 
 بعة ست  العمل ف

 التنسيق بي   االدارات المختلفة لتأمي   التوافق واالنسجام والتكامل.   -15

ية ومتابعة تدريبها لتطوير أداءها.   -16  تحديد االحتياجات من الموارد البشر

  إطار المبادلة ال -17
 
سليمة  مراقبة المركز الماىل  للمرصف وتحقيقه لألرباح المناسبة، وذلك ف

 بي   المخاطرة والعائد وتطبيق لخطته السنوية.    

االطالع عىل الموقع الرسم  لمكتب مكافحة غسل األموال فيما يخص  قوائم تجميد أموال   -18

  البنك المركزي  
 
فة ف اإلرهاب يوميا وإعالم مكتب مكافحة غسل األموال ودائرة  مراقبة الصت 

  .   قائمة تجميد أموال االرهابي  
 
  حالة وجود شخص قد درج أسمه ف

 
 فورا ف

19-    
 
ف التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  من  أي  تعيي    عند  المجلس  موافقة  عىل  الحصول  ورة  ض 

 المرصف.  
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وط الواجب توافرها عند تعيي   اإلدارة التنفيذية للمرصف:    - الشر

تابعا لذلك   -1 اآلخر  المرصف  يكن  ما لم  أي مرصف آخر،  إدارة    مجلس 
 
ف ال يكون عضوا  أن 

 المرصف.    

 أن يكون متفرغا إلدارة أعمال المرصف.    -2

  العلوم المالية او  شهادأن يكون حاصال عىل ال   -3
 
  ف

 
  المرصفية أو ة الجامعية األولية  كحد ادت

  لها    ادارة االعمال، او المالية، أو المحاسبة، أو 
االقتصاد، او القانون، أو تقنية المعلومات والت 

 عالقة بأعمال المرصف.  

  مجال أعمال المصارف، أو األعمال ذات الصلة،  ح  -4
 
ة ف وط التعيي    ان تكون لديه ختر سب شر

   
 
العراف المركزي  البنك  عن  أو    الصادرة  المفوض،  المدير  او  العام  المدير  منصب  باستثناء، 

  ،   مجال أعمال المصارف او االعمال ذات الصلة  المدير اإلقليم 
 
ته ف الذي يجب أن ال تقل ختر

 بأنشطة القطاع الماىل  عن عشر سنوات.   

  اإلدارة وبالتاىل  عىل    -5
 
يجب الحصول عىل عدم ممانعة البنك المركزي، قبل تعيي   أي عضو ف

  اإلدارة التنفيذية، أن ،التنفيذية يحصل من 
 
المرشح للتعيي      المرصف، قبل تعيي   أي عضو ف

ته   ست  وشهادات  بعىل  ة،  الختر وشهادات  العلمية،  الذاتية   ، مرفقا  والشهادات ً  الوثائق  ها 

ها من الوثائق المعززة الالزمة.   ة والسلوك، وغت   حسن الست 

  مجلس ادارة اي   -6
 
ال يجوز لإلداري  الذي اقاله البنك المركزي من منصبه ان يصبح عضوا ف

او مديرا مفوضا   او    أليمرصف  اإلدارة    ألي مرصف  او ضمن  اداريا  ان يعمل  او  فرع مرصف 

  أي مرصف آخر ً .  
 
 التنفيذية ف

  غضون   -7
 
  اإلدارة التنفيذية وذلك ف

 
يجب اخطار البنك المركزي بإقالة او استقالة أي موظف ف

 .   االستقالةاالقالة او  بأسبابايام كما يجب اخطاره  3

8-    
 
  ترخيصه او تقررت    ال يجوز للشخص الذي كان موظفا ف

  مرصف الع 
 
اإلدارة التنفيذية ف

  أي مرصف اخر إال اذا  
 
تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه، ان يعمل ضمن اإلدارة التنفيذية ف

 قرر البنك المركزي عكس ذلك.  

 

  

 

 

 

 



 

 
     دليل الحوكمة المؤسسية     34

  

 تضارب المصالح  

تيب الشؤون المتعلقة  بأعمال    -1 يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من بذل العناية الواجبة لت 

المرصف والشؤون المتعلقة باألعمال الشخصية بطريقة تؤدي اىل تجنب تضارب مصالحه  

 الشخصية مع مصالح المرصف.   

عندما   -2  
 
ينشأ قد  الذي  المصالح،  تعارض  لمعالجة  وإجراءات  اعتماد سياسات  المجلس  عىل 

  المصالح قد  
 
يكون المرصف جزء ا من مجموعة مرصفية، واإلفصاح كتابة عن أي تعارض ف

كات داخل المجموعة.      ينشأ عن ارتباط المرصف بالشر

ذوي العالقة بحيث تشتمل   عىل المجلس اعتماد سياسات وإجراءات للتعامل مع األشخاص  -3

وآلية   واالجراءات،  والسياسات،  يعات،  التشر باالعتبار  آخذا  األطراف،  هذه  تعريف  عىل 

 مراقبتها، بحيث ال يسمح بتجاوزها.   

التأكد من أن عمليات األشخاص ذوي العالقة  قد تمت   -4   المرصف 
 
عىل االدارات الرقابية ف

و  المعتمدة،  واإلجراءات  السياسات  وفق  تعامالت  عىل  جميع  مراجعة  التدقيق  لجنة  عىل 

 األشخاص ذوي العالقة ، ومراقبتها، وإطالع المجلس عىل هذه التعامالت.  

  واعمامها عىل جميع الموظفي      -5
عىل المجلس اعتماد سياسات وميثاق قواعد السلوك المهت 

  :  
 بحيث تتضمن كحد ادت  ما يأت 

داخلية   ✓ معلومات  الموظفي    من  أي  استغالل  لمصلحتهم  عدم  المرصف    
 
ف

 الشخصية.  

 قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع األشخاص ذوي العالقة   ✓

  قد ينشأ عنها تضارب لمصالح.  ✓
 معالجة الحاالت الت 

  ممارسة أعمالها،  وتنفذ   -6
 
اهة عالية ف عىل المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بت  

 ض المصالح.  السياسات واإلجراءات المعتمدة، وتتجنب تعار 

  الوقت المناسب وبصورة واضحة   -7
 
يجب ان يحصل أعضاء المجلس عىل المعلومات الهامة ف

 ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم عىل أكمل وجه.  

عىل المرصف تزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل مساهم  المرصف، الذين    -8

   ترتهن لها هذه األسهم.  %( أو أكت  م 1يمتلكون ) 
 ن رأس مال المرصف، والجهة الت 
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 األساسية لتحقيق الرقابة واإلفصاح والشفافية   التشكيالت       

 التدقيق الداخىل   -1

وست    وأدائه  المرصف  حسابات  لجودة  الالزم  الدوري  التقييم  توفت   الداخىل   التدقيق  يضمن 

العمليات، مع االمتثال للمعايت  الدولية وتقديم التقارير الدورية اىل لجنة التدقيق عن مدى  

إدارة  قبل  من  والمنفذة  المعتمدة  الداخلية  الرقابة  واجراءات  عمليات  ومالءمة  فاعلية 

 المرصف.  

    :   إدارة التدقيق الداخىل 
 مؤهالت موظف 

1-     
 
  االقل عىل شهادة البكالوريوس ف

 
ان يكون مدير التدقيق الداخىل  ومعاونه من الحاصلي   ف

المحاسبة، او إدارة المصارف أو العلوم المالية والمرصفية او احدى التخصصات ذات العالقة  

  مجال الرقابة وفقا للضوابط والتعليمات  
 
ة وممارسة ف   وان يكون لديه ختر

 
بالعمل  ً المرصف

 ادرة عن هذا البنك .   الص

  المحاسبة والتدقيق    -2
 
  التدقيق الداخىل  ان يكونوا من المختصي   ف

  اختيار موظف 
 
يراع ف

ة الكافية.    ولديهم الختر

   -عالقة التدقيق الداخىل  بالمجلس:   

اف المباشر من قبل لجنة    -1 عىل المجلس التحقق من أن ادارة التدقيق الداخىل  خاضعة لإلشر

ة إىل رئيس لجنة التدقيق لضمان استقالليتها.  التدقيق، وأن  ها ترفع تقاريرها مباشر

سلطة االتصال المباشر بمجلس اإلدارة او برئيس مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وبالمدقق   -2

  المرصف. 
 
 الخارجر  ومراقب االمتثال ف

 دقيق.  تقديم تقارير شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية عن نتائج االعمال، اىل لجنة الت   -3

إعداد دليل عمل لسياسات واجراءات ادارة التدقيق الداخىل  عىل ان يعتمد الدليل من لجنة   -4

او   التدقيق كل سنة  لجنة  قبل  من  والتحديث  للمراجعة  اإلدارة ويخضع  التدقيق ومجلس 

  األقل. 
 
 سنتي   ف

التد   -5 وإدارة  التدقيق  لجنة  من  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  هيكل  مراجعة  قيق  تتم 

  حالة المرصف  . او 
 
ع  ف

كلما دعت الحاجة اىل ذلك ً اإلسالم     الداخىل  وإدارة التدقيق الشر

 مرة واحدة عىل األقل سنويا. 
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ع  الداخىل   
 التدقيق الشر

حيث   من  اإلسالم   المرصف    
 
ف العمل  إجراءات  ونظم  العمل  ادلة  ومراجعة  بمتابعة  يختص 

  وضعتها وراجعته 
عية ويتأكد من ان المنتوجات والخدمات  مالءمتها للقواعد الت  ا الهيئة الشر

عية.     يقدمها المرصف تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الشر
 الت 

 : ع  الداخىل 
عية بالتدقيق الشر  عالقة هيئة الرقابة الشر

  تستند عىل المالحظة    -1
التأكد من نسب انجاز خطة التدقيق ومتابعة التحديثات عليها والت 

 الميدانية.  

 مراجعة دليل العمل الذي يوضح أغراض القسم وصالحياته ومسؤولياته.  -2

3-     
ع  صالحية او مسؤولية تنفيذية تجاه االعمال الت 

أن ال يكون لدى المدقق الداخىل  الشر

 يقوم بها.   

عية.  تحديد  -4   تنفيذ مقررات وفتاوى هيئة الرقابة الشر
 
 االنحرافات ف

5-   . ع  الداخىل 
  التدقيق الشر

 تقييم أداء مدير وموظف 

عية الداخلية لدى المرصف   -6  فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشر

عية والفتاوى والقرارات  الصادرة عن الهيئة.    -7  متابعة امتثال ادارة المرصف للنواج  الشر

المحاسبة   -8 هيئة   عن  الصادرة  والمحاسبية  عية  الشر للمعايت   المرصف  امتثال  متابعة   )

الخدمات المالية اإلسالمية   ( ومجلس   (AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  

IFSB )  . ) 

ام  بتنفيذ بنودها.  -9 ع  السنوية، عىل ان تعتمد من قبل الهيئة، وااللت  
 خطة التدقيق الشر

ا -10 تقرر  فحص    
الت  او  العاملة،  غت   التسهيالت  فئة  ضمن  تصنف    

الت  والتمويالت  لذمم 

ك، للتحقق من عدم  وجود تعد او تقصت    اعدامها، والممولة من حسابات االستثمار المشت 

 من قبل المرصف . 

واصحاب   -11 المساهمي    بي    العالقة  تنظم    
الت  بالسياسة  التنفيذية  اإلدارة  تقيد 

 عىل وجه الخصوص اسس توزي    ع األرباح.  حسابات االستثمار، و 
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ع  الداخىل  : 
 - عالقة المجلس بإدارة التدقيق الشر

، وضمان ان يكونوا مؤهلي   للقيام    -1 عيي   الداخليي   ضمان وتعزيز استقاللية المدققي   الشر

  ذلك حق وصولهم اىل جميع السجالت والمعلومات واالتصال باي موظف  
 
بواجباتهم، بما ف

داخل المرصف، بحيث يمكنهم من اداء المهمات الموكلة إليهم، واعداد تقاريرهم بدون أي  

  .  تدخل خارجر 

، وذلك من خالل:  اتخ -2 ع  الداخىل 
 اذ االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشر

  المرصف.   ✓
 
ع  وترسيخ ذلك ف

 اعطاء االهمية الالزمة لعملية التدقيق الشر

✓   . ع 
 متابعة تصويب مالحظات التدقيق الشر

المؤه  -3 ية  البشر الموارد  من    
 
الكاف والعدد  الكافية  المالية  الموارد  توفر  من  إلدارة  التحقق  لة 

المتطلبات    من 
 
االدت الحد  العاملي      

 
ف يتوفر  ان  الداخىل  وتدريبهم وعىل  ع  

الشر التدقيق 

 اآلتية:  

وط كل   ✓ شهادة جامعية متخصصة مع االلمام بأصول المعامالت المالية اإلسالمية وشر

 عقد واسباب فساده.  

ع  الداخىل  حاصال )شهادة المراقب و المدقق   ✓
ان   عىل ُ يكون رئيس قسم التدقيق الشر

المعتمد(   ع  
الشر المعتمد(و)المدقق  ع  

الشر )المستشار  شهادة  تضم    
والت  ع  

الشر

لمالية اإلسالمية  ( اAAOIF)قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  والممنوحة من

 إذ ان الحصول عىل احدى الشهادات ا لمذكورة أعاله كاف لسد المتطلب.  

ع  الداخىل  بأية مهمات تنفيذية.  -4
  التدقيق الشر

 التحقق من عدم تكليف موظف 

5-   " مهمات وصالحيات    يتضمن  (  Internal Audit Charter)اعتماد "ميثاق تدقيق داخىل 

ع  
 داخل المرصف.   وأعمامهومسؤوليات ادارة التدقيق الشر

الهيئة    -6 قبل  من  لمباشر  اف  لإلشر خاضعة  الداخىل   ع  
الشر التدقيق  ادارة  ان  من  التحقق 

عية، ونسخة منها اىل لجنة التدقيق.   عية، وأنها ترفع تقاريرها اىل رئيس الهيئة الشر  الشر
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 -:عالقة المجلس بالمراقب الخارجر   

كاتها التابعة    -1 عىل المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجر  بي   مكاتب التدقيق وشر

بها بأي شكل من األشكال، كل خمس سنوات كحد أعىل، وذلك    أو المرتبطةأو الحليفة  

 من تاري    خ االنتخاب.  

الضبط    -2 أنظمة    
 
ف الضعف  نقاط  لمعالجة  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  المجلس  عىل 

. والرقابة ال   داخلية أو أية نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجر 

  تعزيز دور المراقب الخارجر   للتأكد من ان القوائم المالية تعكس أداء    -3
 
اسهام المجلس ف

  .  
 مركزه الماىل  الحقيف 

  كافة النواج  الهامة وتبي  
 
 المرصف ف

 بالمرصف.    التأكيد عىل أهمية االتصال الفعال بي   المراقب الخارجر  ولجنة التدقيق  -4

 - عالقة المجلس بإدارة المخاطر : 

التأكد من ان إدارة المخاطر تراقب ادارات المرصف التنفيذية بالمستويات المحددة    -1

 للمخاطر المقبولة.  

عىل المجلس التحقق من معالجة التجاوزات عىل مستويات المخاطر المقبولة، بما    -2

  ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية المعنية بشأن هذه التجاوزات.   
 
 ف

عىل المجلس التأكد من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء "اختبارات الضغط"  بشكل    -3

المخاطر المرتفعة، وأن   دوري لقياس قدرة المرصف عىل تحمل الصدمات ومواجهة

)المشاهد(   والسيناريوهات  الفرضيات  اعتماد    
 
ف رئيس   دور  للمجلس  يكون 

بناء   اتخاذها  الواجب    نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات  المستخدمة ومناقشة 

 عىل هذه النتائج . 

عىل المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخىل  لكفاية رأس مال المرصف، بما يتوافق   -4

بازل ) المرصفية  للرقابة  بازل  ,     (III( وبازل     IIمع لجنة  ( واي معايت  دولية اخرى 

   
بحيث تكون هذه المنهجية شاملة، وفعالة، وقادرة عىل تحديد جميع المخاطر الت 

اتيجية، وخطة   من الممكن أن تواجه المرصف، وتأخذ باالعتبار خطة المرصف االست 

ة بصورة دورية، والتحقق من تطبيقها، والتأكد  رأس المال، ومراجعة هذه المنهجي 

  قد يتعرض لها.  
 من احتفاظ المرصف برأسمال كاف لمواجهة جميع المخاطر الت 

باالعتبار    -5 األخذ  المرصف،  أنشطة    
 
ف توسع  أي  عىل  الموافقة  قبل  المجلس،  عىل 

  إدارة المخاطر.   
تبة عىل ذلك وقدرات ومؤهالت موظف   المخاطر المت 

المجل -6 رفع اىل  خالل  من  وذلك  المرصف،    
 
ف المخاطر  إدارة  استقاللية  ضمان  س 

تقاريرها إىل لجنة إدارة المخاطر، ومنح هذه االدارة الصالحيات الالزمة لتمكينها من  

الحصول عىل المعلومات من ادارات المرصف األخرى والتعاون مع اللجان األخرى  

 للقيام بمهماتها.   
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المعتم  -7 السياسات  تشمل  ان  المقبول  يجب  الحدود  اإلدارة  مجلس  قبل  من  دة 

ورة اتساق تلك الحدود مع مدى قدرة     قد يتعرض لها المرصف، مع ض 
للمخاطر الت 

 المرصف عىل تقبل المخاطر و مدى مالئمة ذلك مع حجم رأس المال. 

ومراقبة    -8 ومتابعة  بقياس  الخاصة  العمل  خطوات  مالئمة  استمرار  مدى  قياس 

   
المخاطر واجراء أي   لتطورات السوق و البيئة ً تعديالت عليها اذا لزم االمر وفقا الت 

 يعمل فيها المرصف. 

استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة    -9

ضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح امداد اإلدارة العليا  ومراقبة المخاطر و 

بالمرصف و لجنة المخاطر و المجلس بتقارير دورية )شهرية عىل األقل( تعكس مدى  

و   الحدود  التجاوزات عىل هذه  توضح  و  المحددة  المخاطر  بحدود  المرصف  ام  الت  

 أسبابها و الخطة التصحيحية الالزمة بها. 

 

 

   -ت إدارة المخاطر : مهما     

 

  يواجهها المرصف.    -1
 دراسة وتحليل جميع أنواع المخاطر الت 

المخاطر   -2 إدارة  "إطار        ( Risk Management Frameworkاعداد 
 
ف  )  "

 المرصف وعرضه عىل المجلس. 

اتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إىل تطوير سياسات وإجراءات  عمل    -3 تنفيذ است 

 إلدارة جميع أنواع المخاطر.  

 تطوير منهجيات تحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر .   -4

رفع تقارير للمجلس، من خالل لجنة إدارة المخاطر، ونسخة لإلدارة  التنفيذية     -5

( المخاطر"  "منظومة  عن  معلومات  لجميع  Risk Profileتتضمن  الفعلية    )

(   Risk Appetiteأنشطة المرصف، بالمقارنة مع "وثيقة المخاطر المقبولة"   . )

 ، ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية. 

اإلدارية"   التحقق    -6 المعلومات  "أنظمة  مع  المخاطر  قياس  آليات  تكامل  من 

 (. (Management Information System, MISالمستخدمة

7- "  ( تعرضات  عن  المخاطر  إدارة  للجنة  التوصيات  عرض  ( Exposuresّتقديم 

 المرصف للمخاطر، وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة المخاطر. 

 زمة حول مخاطر المرصف، الستخدامها ألغراض اإلفصاح.  توفت  المعلومات الال  -8
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 - عالقة المجلس بإدارة االمتثال :  

يعات   -1 التشر لجميع  المرصف  امتثال  لضمان  واضحة  سياسة  اعتماد  المجلس  عىل 

 والتعليمات ذات العالقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.  

 عىل المجلس اعتماد مهمات ومسؤوليات إدارة االمتثال.  -2

إىل  المدير العام، او  ترفع إدارة االمتثال تقاريرها إىل لجنة التدقيق مع إرسال نسخة عنها   -3

 المدير المفوض.   

يتماسر   -4 بما  ية   بشر بموارد  تعزيزها  يتم  مستقلة،  لالمتثال  إدارة  تشكيل  المرصف  عىل 

  بشكل كاف ، مدربة بهذا الخصوص.  
 
 وتعليمات البنك المركزي الصادرة  وتكاف

المرصف  -5 امتثال  لضمان  فعالة  إجراءات  و  سياسات  بإعداد  االمتثال  إدارة  لجميع    تقوم 

توثيق   المرصف  وعىل  عالقة،  ذات  وادلة  ارشادات  واية  النافذة  والتعليمات  يعات  التشر

 مهمات وصالحيات ومسؤوليات ادارة االمتثال ويتم اعمامها داخل المرصف.  

 عالقة المجلس بإدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

  المرصف التأكد من  عىل المجلس ومن خالل لجنة التدقيق واإلدارات او األق ✓
 
سام الرقابية ف

وفقا  العمالء  تجاه  الواجبة  العناية  تدابت   المرصف  األموال    لقانون  اتخاذ  غسل  مكافحة 

 والتعليمات الصادرة بموجبه.  2015( لسنة 39وتمويل اإلرهاب رقم )

التالية لمدة    ✓ التأكد من احتفاظ المرصف بالسجالت والوثائق والمستندات  عىل المجلس 

خمس سنوات من تاري    خ انتهاء العالقة مع العميل او من تاري    خ غلق الحساب او تنفيذ  (  5)

معاملة لعميل عارض، ايهما اطول، وتضمن اتاحتها للجهات المختصة بالشعة الممكنة،  

 :   تشمل كحد ادت  ما يىل 
   -والت 

✓    
 
بما ف العناية  عليها من خالل عملية  الحصول  يتم    

الت  السجالت  نسخ من جميع 

عمالء  ذل المعامالت  من  التحقق    
 
ف الواجبة   ، هويات  عىل  الدالة  الوثائق  ك 

 المستفيدين الفعليي   والملفات المحاسبية ومراسالت العمل. 

  كانت عىل    ✓
جميع سجالت المعامالت المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل او الت 

يسمح بإعادة    ان تكون تلك السجالت مفصلة بالقدر الذي ،هناك محاولة لتنفيذها 

 تمثيل خطوات كل معاملة عىل حدة. 

 السجالت المتعلقة بتقييم المخاطر او أية معلومات مقررة من اجرائه او  تحديثه.    ✓
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 اعتماد برامج لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمن:  -3

  ه  عرضة لها.   ✓
 إجراء تقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الت 

  مجال   ✓
 
ف المفروضة  امات  االلت   تليق بتطبيق  اعتماد سياسات واجراءات وضوابط داخلية 

 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.  

 التدقيق المستقل الختبار مدى فاعلية السياسات واالجراءات ومدى تطبيقها.   ✓

 -مجلس بأصحاب المصالح : عالقة ال

عىل المجلس توفت  آلية محددة لضمان التواصل مع "أصحاب المصالح" وذلك  من خالل   -1

أنشطة المرصف "ألصحاب المصالح"   اإلفصاح الفعال و توفت  معلومات ذات داللة حول 

 :  
 من خالل اآلت 

 اجتماعات الهيئة العامة.   ✓

 التقرير السنوي وتقرير الحوكمة.   ✓

تقارير رب  ع سنوية تحتوي عىل معلومات مالية، باإلضافة إىل تقرير المجلس حول    ✓

 تداول أسهم المرصف ووضعه الماىل  خالل السنة 

  للمرصف.    ✓
وت   الموقع االلكت 

✓  .  ( تقرير عن قسم عالقات المساهمي  

   ورة ض  تراع  -2
 
 االجتماع السنوي  للهيئة العامة. التصويت عىل حدة عىل كل قضية تثار ف

حول   -3 المساهمي     الطالع  تقارير  اعداد  يتم  العامة  للهيئة  السنوي  االجتماع  انتهاء  بعد 

  قام  
  ذلك نتائج التصويت واالسئلة الت 

 
  تمت خالله والنتائج والقرارات بما ف

المالحظات الت 

 المساهمون بطرحها، وردود اإلدارة التنفيذية عليها.  

4-   :  - عىل المجلس ضمان فاعلية الحوار مع المساهمي   من خالل توفت  العوامل األتية كحد ادت 

يتعلق   ✓ فيما  خاصة  المساهمي    نظر  وجهات  عىل  المجلس  أعضاء  اطالع  من  التأكد 

اتيجيات المرصف ونظم الحوكمة.    باست 

التنفيذين  والمستقلي    ✓ للتعرف  عقد لقاءات دورية مع كبار المساهمي   واألعضاء غت    

اتيجيات المرصف.   عىل آرائهم ووجهات نظرهم بشأن است 

  تم اتخاذها من قبل  أعضائه وبالتحديد    ✓
  التقرير السنوي عن الخطوات الت 

 
اإلفصاح ف

ك     إطار التوصل اىل اتفاق وفهم مشت 
 
التنفيذيي   ف كبار المساهمي      آلراء األعضاء غت  

المرصف.   بأداء       -الخاصة 
لجنت  رؤساء  واية  عىل  والمكافآت"،  شيح  "والت  "التدقيق" 

 لجان أخرى منبثقة عن المجلس، حضور االجتماعات السنوية للهيئة العامة.  

يجب ان يقوم المدقق الخارجر  او من يمثله بحضور االجتماع السنوي للهيئة  العامة   ✓

 وتقديم التقرير واالجابة عن االستفسارات. 
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 -االفصاح والشفافية : 

  تهم أصحاب المصالح.    -1
 عىل المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغت  المالية الت 

يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمرصف نصا يفيد بان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية    -2

الضبط   أنظمة  وعن كفاية  التقرير،  ذلك    
 
ف الواردة  والمعلومات  للمرصف  المالية  البيانات 

 . والرقابة الداخلية 

ام المرصف   -3   حددتها "المعايت   الدولية لإلبالغ    باإلقصاءاتعىل المجلس التأكد من الت  
الت 

  (  " يعات    International Financial Reportingالماىل  ، وتعليمات البنك المركزي والتشر

األخرى ذات العالقة، وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية     (Standards , IFRSوالتعليمات  

ذات  عىل   المعايت   من  ها  الماىل  وغت  لإلبالغ  الدولية  المعايت   عىل  تطرأ    
الت  ات  بالتغت  علم 

 العالقة.  

عىل المجلس التأكد من تضمي   التقرير السنوي للمرصف والتقارير رب  ع  السنوية، إفصاحات   -4

 تتيح ألصحاب المصالح االطالع عىل نتائج العمليات والوضع الماىل  للمرصف.  

ية(. يفضل ان  -5  يتم اإلفصاح باللغتي   )العربية و اإلنكلت  

 

6-   :  
 عىل المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن، كحد أدت  ما يأت 

 الهيكل التنظيم  للمرصف مبينا فيه اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة .  ✓

 ملخصا لمهمات ومسؤوليات لجان المجلس .  ✓

المبي  ✓ المصالح"  "أصحاب  تهم    
الت  المؤسسية  المعلومات  الحوكمة  دليل    

 
ف نة 

امه بتطبيق بنود الدليل.   للمرصف، ومدى الت  

  التقرير السنوي.   ✓
 
 التأكد من إعداد تقرير الحوكمة الخاص بالمرصف وتضمينه ف

اته ومقدار    ✓ المجلس، من حيث مؤهالته  وختر معلومات عن كل عضو من أعضاء 

  لجان المجل
 
  رأس مال المرصف، وعضويته ف

 
س، وتاري    خ تعيينه و مدى  مساهمته ف

كات أخرى،     مجالس شر
 
امه بحضور اجتماعات المجلس، وأية عضويات يشغلها ف الت  

  حصل عليها من المرصف ان وجدت، وذلك عن السنة  
والمكافآت بجميع أشكالها الت 

السابقة، وكذلك القروض الممنوحة له من المرصف، وأية عمليات أخرى تمت بي    

 ي   األطراف ذوي العالقة به.   المرصف، والعضو، أو ب

  طرأت   ✓
معلومات عن إدارة المخاطر، تشمل هيكلها، وطبيعة عملياتها، التطورات الت 

 عليها. 

هذه   ✓   
 
ف عضو   كل  حضور  مرات  وعدد  ولجانه  المجلس  اجتماع  مرات  عدد 

 االجتماعات. 

التنفيذية   ✓ واإلدارة  المجلس   أعضاء  من  وأسماء كل  العمل  إدارة  سلوكيات  ميثاق 

 المستقيلي   خالل هذا العام. و 

✓    
الت  أشكالها  بجميع  والمكافآت  المرصف،  لدى  المكافآت  منح  سياسة  عن  ملخصا 

 منحت لإلدارة التنفيذية كل عىل حده، وذلك عن السنة السابقة.  
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     1أسماء المساهمي   الذين يملكون نسبة )   ✓
( والمجموعات المرتبطة الت  % أو أكت 

( من رأس  5تمتلك )    من هذه  % او اكت 
مال المرصف، مع "تحديد المستفيد الحقيف 

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

 جزئيا . 

 نشر تقرير خاص بممارسات الحوكمة المؤسسية.    -7

 سياسة االستدامة الخاصة بالمرصف وما تم بشأنها.  -8

 

   -قوق المساهمي   : ح

  تمكن المساهمي    من ممارسة   -1
حصول المساهمي   عىل جميع المعلومات ذات العالقة الت 

  .  حقوقهم عىل أكمل وجه بصفة دورية وبدون تأخت 

2-    
الت  المواضيع  االعتبار    

 
ف يؤخذ  ان  عىل  العامة  الهيئة  اجتماعات    

 
ف والتصويت  المشاركة 

  مثل هذه االجتماعات.  
 
  طرحها ف

 
 يرغب المساهمون ف

اىل  مناق -3 االستفسارات  وتوجيه  العامة  الهيئة  اعمال  جدول  المدرجة عىل  الموضوعات  شة 

 أعضاء المجلس.  

 انتخاب أعضاء مجلس إدارة المرصف.   -4

تزويد المساهمي   بمعلومات عن مكان وتاري    خ انعقاد الهيئة العامة وجدول اعمالها قبل مدة    -5

 .   االجتماع( يوما من تاري    خ 30) 

اتهم  ترشيح وانتخاب وانها  -6 ء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة واالستفسار عن مؤهالتهم  وختر

يتقاضاها أعضاء     
الت  المالية  والحوافز  المكافآت  أداء عملهم ومناقشة حجم  وقدرتهم عىل 

  تقديم أي استفسار اىل المجلس  
 
مجلس اإلدارة وكبار اإلداريي   التنفيذين، إضافة اىل حقهم ف

 بشأن أي ممارسات غت  مهنية.  

  مجلس اإلدارة استنادا  اىل آلية  يح -7
 
ق لصغار المساهمي   انتخاب عضو او اكت  لتمثيلهم ف

اكم  .   التصويت الت 
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 ( principles) Sustainability( مبادئ معايت  االستدامة  1لحق)م

 

 

 النص المبادئ  ت 

انشطة االعمال: إدارة   1
 المخاطر المرصفية والبيئية 

  عملية اتخاذ القرار  دمج االعتبارات 
 
البيئية واالجتماعية ف

المتعلق بأنشطة المؤسسة لتجنب أو تقليل أو تعويض 
 االثار السلبية. 

العمليات التجارية:  البيئة   2
 والبصمة االجتماعية 

 

تفادي أو تقليل أو تعويض االثار السلبية لعمليات  
   
المؤسسة التجارية عىل المجتمعات المحلية والبيئية الت 

 عمل فيها وحيثما امكن تعزيز االثار االيجابية. ت

 

  العمليات واالنشطة التجارية   حقوق االنسان  3
 
ام حقوق االنسان ف احت 

 للمؤسسة. 

تعزيز التمكي   االقتصادي للمرأة من خالل ثقافة مكان  التمكي   االقتصادي للمرأة  4
  العمليات 

 
التجارية  العمل شاملة الجنسي   الذكر واالنت  ف

للمؤسسة والعمل عىل البحث  ً عن المنتجات والخدمات  
 المصممة خصيصا للمرأة من خالل االنشطة التجارية . 

 

    الشمول الماىل   5
السع  لتقديم الخدمات المالية لألفراد والمجتمعات الت 
  تملك وصول محدود او ال تسطيع 

تعتتر تقليدية والت 
. الوصول للقطاع الماىل    الرسم 

  المؤسسات.  الحوكمة  6
 
 تطبيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية ف

تطوير المؤسسات الفردية والقطاعية الالزمة لتحديد إدارة  بناء القدرات  7
المخاطر االجتماعية والبيئية والفرص المرتبطة باألنشطة  

 والعمليات التجارية. 

اكات التعاونية  8 اكات  التعاون مع   الشر القطاعات كافة واالستفادة من الشر
الدولية لتشي    ع التقدم الجماع  وتحسي   القطاع كوحدة  
واحدة من أجل ضمان توافق رؤية المؤسسة مع المعايت  

 الدولية ومتطلبات التنمية المحلية. 

استعراض ومراجعة التقارير بانتظام حول مسار التقدم   التقارير  9
ستوى المؤسسة الفردية  لمقابلة هذه المبادئ عىل م

 والقطاعية . 
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 جدول المحتويات 

رقم  العنوان 

 الصفحة 

 2 المقدمة 

 4-3 التعريفات 

 5 المبادئ العامة للحوكمة 

 6 مجلس االدارة 

 7 تشكيل المجلس 

 8-7 مؤهالت عضو مجلس االدارة واستقالليته 

 9 اجتماعات المجلس 

 12- 10 مهام ومسؤوليات المجلس 

 13 ومسؤوليات رئيس المجلس مهام 

 14- 13 اختيار وتعيي   المدير المفوض 

 15- 14 مهام وصالحيات امي   ش المجلس 

عية    المصارف اإلسالمية  –الهيئة الشر
 
عية ف  16 هيئة الرقابة الشر

عية   18- 17 مهام ومسؤوليات الهيئة الشر

عية   18 مهام امانة ش الهيئة الشر
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  المصارف اإلسالمية مالئمة أعضاء هيئة 
 
عية ف  الرقابة الشر

 

19 

 20 اللجان 

 28- 20 اللجان المنبثقة عن المجلس 

 30- 29 اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية 

 31 االدارة التنفيذية 

 33- 31 مالئمة أعضاء اإلدارة التنفيذية 

 34 تضارب المصالح 

 35 واإلفصاح والشفافية التشكيالت األساسية لتحقيق الرقابة 

 41- 35 التدقيق الداخىل  

 43- 42 -االفصاح والشفافية : 

 43 حقوق المساهمي   

 45- 44 المالحق 

  

 


