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 التعريفات 

 
ير ذلك، ويتم الرجوع الى قانون غالسياق على يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو 

 :دليلخرى لم ترد في هذا الأية تعريفات أبشأن  وقانون المصارف العراقي يالبنك المركز
 

 العربية االسالميمصرف  المصرف
 

 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس
 

 دارة المصرفإمجلس  المجلس

  
لي ومدير مدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئتمان والمدير الماالتشمل  االدارة التنفيذية

دير التدقيق الداخلي العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية ومدير الخدمات المصرفية المحلية وم
فين " ومدير ومدير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظ
لخزينة ومدير ااالدارة " الشؤون االدارية " ومدير الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر ومدير 

بط وظيفيا االمتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرت
ه البنك مباشرة بالمدير المفوض أو المدير االقليمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب من

وقانون  2004سنة ( ل56مركزي االلتزام بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) ال

 .2004( لسنة 94المصارف رقم )

 .ةالمنبثقة والمشكلة بقرار من مجلس اإلدارلجنة مراجعة الحسابات )لجنة التدقيق(  (التدقيق مراجعة الحسابات )لجنة لجنة
 

لعمالء " أو الموظفين أو الدائنين أو اوالمساهمين أي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين  أصحاب المصالح
 الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية.
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 تكوين اللجنة
 

تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

 عضاء ،أ( 3من عدد اليقل عن )لجنة مراجعة الحسابات )لجنة التدقيق( يتم تشكيل 

 ، ولمدة اربع سنوات غير التنفيذيين الهيئة العامة من بين اعضاء مجلس االدارةيعينون في اجتماع 

 عادة تعينهم الحقآ وللمدد ذاتها وال يكون رئيس المجلس او المدير المفوضإويجوز  

  ،اعضاء في لجنة التدقيق ،او أي مسؤول او موظف مصرفي 

 وتعين الهيئة العامة رئيس لجنة التدقيق.

 
 باالضافة الى الشروط والمتطلبات الواجب توفرها  في اعضاء مجلس ادارة المصرف اللجنة مؤهالت أعضاء

 والتي حددتها التشريعات ذات العالقة وتعليمات الحوكمة،   

 عملية مناسبة ةعلى مؤهالت علمية ويتمتعون بخبر عضاء اللجنة حاصلينأيجب أن يكون جميع 

 دارة المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة في مجاالت المحاسبة أو التدقيق أو اال 

  ذات العالقة بأعمال المصرف وبما يتوافق مع متطلبات مهنة التدقيق المعاصره.

 يجب على االعضاء فهم وااللمام بالمعايير المحاسبية.

 
  تشكيل اللجنة      

  عضو مجلس االدارة 
 عضو مجلس االدارة 
 عضو مجلس االدارة 
 

 

 رئيسا 

 عضوا 
 عضوا 

 

 جنة للاالعضوية السارية المفعول في المجلس تعتبر شرطاً مسبقاً للعضوية في  ان مدة عمل اللجنة

 .في مجلس اإلدارة  يقضيهاستمتد مدة العضوية بالتزامن مع المدة التي 
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 ةنصالحيات اللج

 
 
 
 
 
 
 

 صالحيات اللجنة

 
 
 
 
 

 

طاق مسؤولياتها، مخولة بالقيام باالمور والمهام المناطة ضمن نلجنة مراجعة الحسابات )لجنة التدقيق( 
 :وهي مفوضة باالمور التالية 

 نهاء عملة تقدبم التوصيات الى الهيئة العامة التي تتخذ قرار تعيين المدقق الخارجي وا
 دها.تقييم استقالليه العتماواتعابه واي شروط تتعلق بالتعلقد مهه باالضافة الى 

 ي بشأن التقارير تسوية اي خالفات تنشأ بين االدارة التنفيذية العليا ومدقق الحسابات الخارج
 .المالية.

 ي لحضور الحصول على اي معلومات من االدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء اي ادار
 اي من اجتماعاتها.

  ل في والمدقق الداخلي  ومسؤول ادارة االمتثااالجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي
 المصرف.

  جلساالستشارة والدعم الفني من مصادر خارجية على ان يكون بعلم وموافقة المطلب 
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 عضوية اللجنة

تعيين رئيس اللجنة و التي تنطبق عليهم الشروط والمواصفات  لتعيينهم  هئمن اعضا اللجنةأعضاء  ترشيحيتولى المجلس  الترشيح
 .وي الخبرةذالمتوفرة من األعضاء وذلك على أساس المجموعة  من بينهم وذلك من قبل الهية العامة للمساهمين

 
 معمول بها.االنظمة اللقاء المشاركة في اعمال اللجنة وفق رئيس وأعضاء اللجنة يحدد مجلس االدارة مكافآت  المكافآت

 
 

 مين سر اللجنةأ

 

 

 ، حيث يكون موكالً للقيام بالمهام التالية:اللجنة أمين سر يكون رئيس قسم الرقابة والتدقيق 
  رسال الدعوات وبرامج االعمال.إولجنة مراجعة الحسابات )لجنة التدقيق( جتماعات إتنسيق 
  االجتماع. األعضاء بها قبل سبعة أيام على األقل من تاريخيتم تزويد وإعداد جداول أعمال االجتماعات 
 يق الداخلي والخارجي إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدماً )مثل تقارير التدق

إلى  لتوصيات إضافةإضافةً إلى أية تقارير تتعلق بتقييم أنظمة تقنية المعلومات وتقارير متابعة المالحظات وا
 مصفوفات الصالحيات ... إلخ(.

  محاضر االجتماعات.وترقيم تسجيل وتوثيق 
  .ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارت التي تم اتخاذها في االجتماعات 
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خالل تنفيذ اجتماعات اللجنة 
 .حفظ سجالت ووثائق اللجنة 
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 جتماعات اللجنةإ
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 .إذا تعذر عقده في مقر اإلدارة أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة للمصرفالمقر الرئيسي  عات اللجنةاعقد اجتممكان 

 عدد مرات عقد اإلجتماع
  على األقل خالل كل سنة مالية، كما يمكن زيا ( مرة12لجنة التدقيق" االجتماع )" يجب على ً  دة هذا العدد وفقا

 .ما لم يوجه المجلس بخالف ذلك مجلس اإلدارة و عند الطلب من قبلللضرورة أ
  
جتماعات اللجنة إ يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف وغيرهم لحضور الدعوات وجدول األعمال

 لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.

 
شخصياً وفي حال  غلب االعضاء على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضورأيكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور  النصاب القانوني

ئيس اللجنة دون رتعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خالل الفيديو او الهاتف بعد موافقة 
 .خصوصالسارية بهذا ال واالنظمةجتماع وفقاً للقوانين ان يكون له حق التصويت او التوقيع على محضر اال

 
يس اللجنة هو الصوت وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت رئ الحاضرين يتم إتخاذ القرارات بموافقة أغلبية األعضاء إتخاذ القرارات

 .المرجح

 
جدول األعمال  اجتماع( لمجلس اإلدارة توضح فيهيجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريراً )محضر   جتماعاتالمحاضر ا

لسر االحتفاظ الذي تمت مناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها وذلك للمصادقة عليه، وعلى أمين ا
 بصورة من التقرير على أن يتم حفظ األصل لدى امانة سر المجلس.

  رة، وأهم ملخص اجتماعاتها خالل الفتيجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري )نصف سنوي( تبين فيه
 ين سر اللجنة.المواضيع والتوصيات المتخذة، ويعرض على مجلس اإلدارة للعلم بما جاء فيه، ويحفظ لدى أم
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اللجنة وصالحياتمهام   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة وصالحياتمهام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المعمول بها بالمصرف. المراجعة والموافقة على االجراءات المحاسبية 

 والموافقة عليها السنوية وضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف التدقيقخطة  مراجعة . 

  الداخلي .  التدقيق مديرطلب تقارير من 

  ارة. رصد االمتثال للقوانين واالنظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس االد 

   . مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي 

 امور يعرضها عليه مجلس االدارة .  ةاالبالغ عن اي 

 ات بطلب من ومعامالته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحساب مصرفمراجعة عمليات ال

صويت من حقوق الت %10كون اكثر من مجلس االدارة وبناء على طلب حاملي االسهم معا الذين يمل

 لمصرف. ل النظام االساسياالجمالية او على النحو الذي يحدده 

 . تقديم تقرير سنوي على االقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها  

 نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للمصرف مراجعة. 

 انظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف يةالتأكد من كفا 

  اء التشكيالت التوصية الى مجلس االدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واجراءات استحداث او الغ

 .التنظيمية او دمجها وتحديد المسؤوليات الخاصة بهذه التشكيالت وتعديلها

  ومراجعة العليا  وبخاصة اإلدارة التنفيذيةمصرف االشراف على عملية تقييم اداء الموارد البشرية في ال

 اإلدارة.التقارير الخاصة بذلك ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس 

 مراجعة تقارير االدارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية. 

 مراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها. 

 ظفي المصرف بما التعيين والترقية واالستقالة، وانهاء خدمة مومراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة ب

 مع مراعاة احكام القوانين النافذة العليا فيهم االدارة التنفيذية
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  وتحديد اتعابه واية المدقق الخارجياو انهاء خدمات  على تعيين او اعادة تعيين  للهيئة العامةالتوصية ،

الى تقييم استقالليته العتمادها اخذا باالعتبار أي اعمال أخرى كلف شروط تتعلق بالتعاقذ معه، باإلضافة 

 بها خارج نطاق التدقيق.

  استعراض تقرير المدقق الخارجي حول القوائم المالية للمصرف، وابالغ المجلس عن اية نتائج قبل موافقته

 .عليها

 البشرية المؤهلة، الدارة التدقيق الداخلي  التحقق من توفر الموارد المالية الكافية، والعدد الكافي من الموارد

 .وتدريبهم

 التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي باية مهمات تنفيذية. 

  سنوات كحد اعلى اربعالتحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي بين انشطة المصرف كل. 

 سندة لجهات خارجيةالتحقق من اخضاع جميع انشطة المصرف للتدقيق بما فيها االنشطة الم. 

 تقييم اداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم. 

  للجنة صالحية الحصول على اية معلومات من االدارة التنفيذية ، ولها الحق في استدعاء اي مدير لحضور

 .اي من اجتماعاتها، على ان يكون ذلك منصوصا عليه في ميثاق التدقيق الداخلي

 بة االجراءات التي تمكن الموظف من االبالغ بشكل سري عن اي خطأ في التقارير المالية او مراجعة ومراق

والتأكد من وحماية الموظف اي امور اخرى، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل 

 .متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية

 يع أنشطة وعمليات المصرف.التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جم 

 محاسبية ذات اثر جوهري على البيانات المالية للمصرف. االتأكد من عدم وجود قضاي 

  تقوم اللجنة باالتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من انه يتم اعداد التقارير

 لمناسب وبالشكل الكافي.عن االلتزام باحكام ومبادئ الشريعة االسالمية في الوقت ا
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 التعريفات 
 

و السياق على غير ذلك، ويتم يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أ
 :لالعراقي بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدلي يالرجوع الى قانون البنك المركز

 
 العربية االسالميمصرف  المصرف

 
 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس

 
 مجلس ادارة المصرف المجلس

 
 تشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئتمان االدارة التنفيذية

ومدير  والمدير المالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية

سل االموال الخدمات المصرفية المحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافحة غ

الدارة ومدير ا وتمويل االرهاب ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظفين "

مدير " الشؤون االدارية " ومدير الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر و

سلطات  الخزينة ومدير االمتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية موازية ألي من

االقليمي  أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير المفوض أو المدير

متطلبات لبنك المركزي االلتزام بالوأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه ا

 وقانون 2004( لسنة 56الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) 

 2004( لسنة 94المصارف رقم )
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 أصحاب المصالح
 
 

 الغرض من الميثاق
 
 

 اهداف اللجنة

أو الموظفين أو  والمساهمينأي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين 

 الدائنين أو العمالء " الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية

مها واجتماعاتها ومها تقنية المعلومات واإلتصاالتتحديد تشكيلة لجنة 

 ومسؤولياتها.

فة لصيراتطوير استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت لدى المصرف وادخال 

 اإللكترونية الحديثة.
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 

 

 تكوين اللجنة

تشكيل وعدد 

 أعضاء اللجنة

   .من بينهم المدير المفوضمن مجلس االدارة  وينعض تتألف اللجنة من

 
 
 

 تشكيل اللجنة

 عضو مجلس ادارة 
 المدير المفوض /عضو مجلس ادارة 

 

   عضوا 

   عضوا 
 

 مدة عمل اللجنة
 .لالعضاء من المجلس لجنةلاالمجلس تعتبر شرطا  مسبقا  للعضوية في عضوية 
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 عضوية اللجنة

 الترشيح
 ألعضاء.وذلك على أساس المجموعة المتوفرة من ا تقنية المعلوماتيتولى المجلس تعيين أعضاء لجنة 

  

 المكافآت
 .المععمول بها لألنظمةجتماعات وفقا  اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور ا

 

 امين سر اللجنة
ن الحفاظ على عويكون مسؤوال   اللجنة.  رمقر/امين سر اللجنةالمعلومات  تكنولوجيا رئيس قسم يكون 

ؤوليات أخرى جتماعاتها، باإلضافة إلى أي مسالجميع وثائق اللجنة وتوزيع جدول األعمال والتحضير 
 حصر:ويقوم بالتالي على سبيل المثال ال ال  يتضمنها الوصف الوظيفي الخاص بمقرر اللجنة.

  بناء على طلب رئيسها وارسال الدعوات وبرامج االعمال جنةللاتنسيق اجتماعات. 
 من تاريخ االجتماع. إعداد جداول أعمال االجتماعات ويتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على األقل 
   إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدما. 
  االجتماعات.تسجيل وتوثيق محاضر 
  .ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارت التي تم اتخاذها في االجتماعات 
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خالل تنفيذ اجتماعات اللجنة 
 .حفظ سجالت ووثائق اللجنة 
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 جتماعات اللجنةا

مكان عقد 

 عات اللجنةاجتما

 ة.اللجنة إذا تعذر عقده في مقر اإلدار المقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس

عدد مرات عقد 

 اإلجتماع

لممكن طلب امن  كماات.  إجتماع ستلجنة عند الحاجة على أن ال تقل إجتماعاتها خالل السنة عن اتجتمع 
ى طلب من أعضاء اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء  على قرار من مجلس اإلدارة أو بناء  عل

 اللجنة.

 

الدعوات وجدول 

 األعمال

م لحضور يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف وغيره
 اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.

 

 النصاب القانوني 
  ما ويكون على ان يكون رئيس اللجنة احدهيكون إجتماع اللجنة قانونيا  بحضور اغلب االعضاء

  .الحضور شخصيا  
  ستبدال أحد أعضاء اللجنةاال يسمح بالتصويت بالوكالة أو.  
  

 إتخاذ القرارات
ر صوت رئيس يتم إتخاذ القرارات بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل األصوات يعتب

 المرجح.اللجنة هو الصوت 
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

محاضر 

 االجتماعات

  ألعضاء ايحتفظ مقرر اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ويعمم محضر كل إجتماع على
حضر من جتماع للتعليق عليه والموافقة على المالوذلك في غضون أسبوع عمل من تاريخ عقد ا

 األعضاء.
 ن قبل أي عضو يها محتفاظ بمحاضر اإلجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية اإلطالع علاليتم ا

 من أعضاء مجلس اإلدارة.
 وضح فيه يجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريرا  )محضر اجتماع( لمجلس اإلدارة ت

 .قة عليهجدول األعمال الذي تمت مناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها وذلك للمصاد
  )ل الفترة، تبين فيه ملخص اجتماعاتها خاليجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري )نصف سنوي

يحفظ لدى ووأهم المواضيع والتوصيات المتخذة، ويعرض على مجلس اإلدارة للعلم بما جاء فيه، 
 أمين سر اللجنة.
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 المعلومات واالتصاالتميثاق لجنة تقنية 

 

 مسؤوليات ومهام اللجنة

 اللجنة ومهام  مسؤوليات

  التصاالت المعلومات واالتوصية بالموافقة على دليل سياسات واجراءات تقنية
ضيات العمل والعمل على تحديثه واجراء التعديالت والتنقيحات عليه طبقا لمقت

 .وتطويره

 لكترونية نظم المعلومات واالتصاالت االو البنية التحتية التحقق من كفاية
 .المستخدمة في المصرف والشبكات والبرمجيات

 ثة من سخ احتياطية محدالتحقق من كفاية االجراءات المتخذة لالحتفاظ بن
 .اتالمعلومات الغراض مواجهة احتماالت الكوارث وفقدان قواعد البيان

 متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية. 

  ه على لاالشراف على ادارة الشبكة الداخلية للمصرف والموقع االلكتروني
 .الشبكة الدولية

 االتصاالت لمعلومات والتأكد من وجود فصل في الواجبات بين ادارة تقنية ا
 .من جهة، واالدارات االخرى في المصرف من جهة اخرى

  لصيرفة اتطوير استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت لدى المصرف وادخال

 االلكترونية الحديثة.
 .التحقق من امنية المعلومات واالتصاالت 
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 ميثاق اللجنة االئتمانية 

 التعريفات 
 

و السياق على غير ذلك، ويتم يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أ
 :لية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدليأ العراقي بشأن يقانون البنك المركزالرجوع الى 

 
 العربية االسالميمصرف  المصرف

 
 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس

 
 مجلس ادارة المصرف المجلس

 
 االدارة التنفيذية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئتمان

ومدير  والمدير المالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية

سل االموال الخدمات المصرفية المحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافحة غ

الدارة ومدير ا وتمويل االرهاب ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظفين "

مدير " الشؤون االدارية " ومدير الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر و

سلطات  الخزينة ومدير االمتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية موازية ألي من

االقليمي  أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير المفوض أو المدير

متطلبات لبنك المركزي االلتزام بالوأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه ا

 وقانون 2004( لسنة 56الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) 

 2004( لسنة 94المصارف رقم )
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 ميثاق اللجنة االئتمانية 

 
 

 أصحاب المصالح
 
 

 الغرض من الميثاق
 

 اهداف اللجنة االئتمانية

 

أو الموظفين أو  والمساهمينأي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين 

 .الدائنين أو العمالء " الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية

 ا.تحديد تشكيلة اللجنة االئتمانية واجتماعاتها ومهامها ومسؤولياته
 

 تمانية السياسة االئوالتأكد من أن منح االئتمان في المصرف سياسة مراجعة 
 ابعةومت العراق ها فيب تشريعات المعمولعايير الدولية والوفق الممعدة 
 ها.تطبيق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 ميثاق اللجنة االئتمانية 

 

 تكوين اللجنة

 
تشكيل وعدد 
 أعضاء اللجنة

سؤول عن متابعة ماضافة الى  ئتمانعضاء من مجلس االدارة يضاف لهم مدير اإلأتتألف اللجنة من ثالثة 
في اللجنة. عضوا مراقبا المخاطر  .  ورئيس قسماالئتمان /او التحصيل  

 
 
 

 

 ةاللجنتشكيل 

 عضو مجلس ادارة 
 عضو مجلس ادارة 
 عضو مجلس ادارة 
 االئتمان رئيس قسم 
 مسؤول عن متابعة االئتمان /او التحصيل 
 المخاطر  رئيس قسم ادارة 

   عضوا 

   عضوا 
 عضوا 
 عضوا 
 عضوا 
 عضو مراقب في اللجنة 
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 ميثاق اللجنة االئتمانية 

 .العضاء المجلس االئتمانيةجنة للاالمجلس تعتبر شرطا  مسبقا  للعضوية في عضوية  مدة عمل اللجنة

 

 عضوية اللجنة
 

.والتنفيذيين اءوذلك على أساس المجموعة المتوفرة من األعض االئتمانيةلجنة ايتولى المجلس تعيين أعضاء  الترشيح

  
 إلدارة.امجلس قبل المعتمدة من  لألنظمةجتماعات وفقا  اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور ا المكافآت

 
لجنة وتوزيع جدول ويكون مسؤوال  عن الحفاظ على جميع وثائق ال ةيكون امين سر اللجنة هو من يراه المجلس ذو كفاء اللجنةامين سر 

  مقرر اللجنة.بجتماعاتها، باإلضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يتضمنها الوصف الوظيفي الخاص الاألعمال والتحضير 
 ويقوم بالتالي على سبيل المثال ال الحصر:

 اللجنة بناء على طلب رئيس تنسيق اجتماعات لجنة التدقيق وارسال الدعوات وبرامج االعمال. 
 من تاريخ االجتماع. إعداد جداول أعمال االجتماعات ويتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على األقل 
   إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدما. 
  وتوثيق محاضر االجتماعات.تسجيل 
  .ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارت التي تم اتخاذها في االجتماعات 
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خالل تنفيذ اجتماعات اللجنة 
 .حفظ سجالت ووثائق اللجنة 
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 جتماعات اللجنةا
 

عات اجتمامكان عقد 
 اللجنة

 ة.يقرره رئيس اللجنة إذا تعذر عقده في مقر اإلدار المقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر

عدد مرات عقد 
 اإلجتماع

الممكن طلب  من كما.  إجتماع ١٢على أن ال تقل إجتماعاتها خالل السنة عن بصورة دورية  جنة للاتجتمع 
أعضاء  ى طلب مناجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء  على قرار من مجلس اإلدارة أو بناء  عل

 اللجنة.
 

الدعوات وجدول 
 األعمال

م لحضور يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف وغيره
 اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.

 
ما ويكون االعضاء على ان يكون رئيس اللجنة احدهيكون إجتماع اللجنة قانونيا  بحضور اغلب   النصاب القانوني 

  .الحضور شخصيا  
  ستبدال أحد أعضاء اللجنةاال يسمح بالتصويت بالوكالة أو.  

ر صوت رئيس يتم إتخاذ القرارات بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل األصوات يعتب إتخاذ القرارات
 المرجح.اللجنة هو الصوت 
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محاضر 
 االجتماعات

  ألعضاء ايحتفظ مقرر اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ويعمم محضر كل إجتماع على
حضر من جتماع للتعليق عليه والموافقة على المالوذلك في غضون أسبوع عمل من تاريخ عقد ا

 األعضاء.
 ن قبل أي عضو عليها محتفاظ بمحاضر اإلجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية اإلطالع اليتم ا

 من أعضاء مجلس اإلدارة.
 وضح فيه يجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريرا  )محضر اجتماع( لمجلس اإلدارة ت

 .قة عليهجدول األعمال الذي تمت مناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها وذلك للمصاد
  ل الفترة، سنوي( تبين فيه ملخص اجتماعاتها خاليجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري )نصف

يحفظ لدى ووأهم المواضيع والتوصيات المتخذة، ويعرض على مجلس اإلدارة للعلم بما جاء فيه، 
 أمين سر اللجنة.

 
 

 صالحيات اللجنة
 

 

رف في إطار الصالحيات يتخذها المصهي في المقام األول جهة لصنع القرارات اإلئتمانية التي اللجنة اإلئتمانية  صالحيات اللجنة
مان الصادر عن المخولة لها من المجلس ويتم تحديد الصالحيات لهذه اللجنة حسب جدول صالحيات منح اإلئت

 المجلس.
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 مسؤوليات ومهام اللجنة
 

 مهام اللجنةمسؤوليات و

 اقتراح السياسة االئتمانية وتقديمها الى المجلس العتمادها 

 معايير واسس تقييم الجدارة االئتمانية للمقترضين تحديد 

  تقييم نتائج تحليل الجدارة االئتمانية للمقترضين 

 تحديد السقوف االئتمانية بحسب المقترض 

 تماني وشعبة متابعة االنكشافات االئتمانية بالتعاون مع شعبة حسابات السجل االئ
 شؤون الزبائن

 متابعة حركة سداد القروض 

 وض المتعثرة وفق اسلوب التعويم وليس التصفيةمعالجة القر 

 التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة تحصيل القروض المتعثرة 

 العمل على استرداد القروض المشطوبة قدر المستطاع 

  تبسيط اجراءات منح القروض 
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 سالميعربية اإلمصرف ال
 

 

 يثاق لجنة إدارة المخاطرم
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 التعريفات 

 

ى غير ذلك، ويتم السياق عل نة أويكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القري
 :لالدلي بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا وقانون المصارف العراقي يقانون البنك المركزالرجوع الى 

 
 العربية االسالميمصرف  المصرف

 
 رئيـس المجلس

 
 ادارة المخاطر المصرفية

 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 تتيجياستراهي العملية التي يتم بموجبها تحديد وتقييم المخاطر وقياسها ووضع ا
ها ، ن اثارليل مواتخاذ االجراءات المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر والتقالدارتها 

 ومراقبة هذه المخاطر بشكل مستمر والعمل على ضبطها .

خاطر الم الدارة الحوكمةمجموعة األهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بنشاطات  أهداف ادارة المخاطر

 .لتحقيق األهداف المؤسسية
  

 مجلس ادارة المصرف المجلس
 

 االدارة التنفيذية
 
 
 
 
 

مدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئتمان والمدير التشمل 

المالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية ومدير الخدمات المصرفية 

المحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ومدير 

االدارة " الشؤون االدارية " ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظفين " ومدير 

الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر ومدير الخزينة ومدير االمتثال وأي موظف له 
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 اصحاب المصالح
 

 الغرض من الميثاق
 

 اهداف اللجنة

سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة 

بالمدير المفوض أو المدير االقليمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه 

( 56مركزي االلتزام بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) البنك ال

 2004( لسنة 94وقانون المصارف رقم ) 2004لسنة 

ء أو لعمالاأي ذي مصلحة في المصرف مثل المساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو 

 المزودين الخارجيين أو الجهات الرقابية المعنية.

 .ادارة المخاطر واجتماعاتها ومهامها ومسؤولياتهاتحديد تشكيلة لجنة 

 .فلمصراالمجلس في مهمة االشراف على ادارة المخاطر التي يتعرض لها  مساعدة
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 تكوين اللجنة
تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

أعضاء  عضويةة ويجوز أن يشارك في التتكون اللجنة من ثالث اعضاء على االقل من مجلس االدار
 اإلدارة التنفيذية العليا.من 

 
 

 تشكيل اللجنة

 عضو مجلس ادارة 
 عضو مجلس 
 عضو مجلس 
 ادارة المخاطر رئيس قسم 

 ئيس اللجنةر 

 عضوا 

   عضوا 
 مقر اللجنة /امين سر اللجنة 

 .إدارة المخاطرالمجلس تعتبر شرطا  مسبقا  للعضوية في لجنة عضوية  مدة عمل اللجنة
 

 عضوية اللجنة
  اء.األعض وذلك على أساس المجموعة المتوفرة من إدارة المخاطريتولى المجلس تعيين أعضاء لجنة  الترشيح

 
 .المعمول بها لألنظمةجتماعات وفقا  اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور ا المكافآت

 
ائق ميع وثويكون مسؤوال  عن الحفاظ على جإدارة المخاطر  رئيس قسم يكون امين سر اللجنة هو امين سر اللجنة

تضمنها خرى يجتماعاتها، باإلضافة إلى أي مسؤوليات أالاللجنة وتوزيع جدول األعمال والتحضير 
 الوصف الوظيفي الخاص بمقرر اللجنة.

 
 جتماعات اللجنةا
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عات اجتمامكان عقد 

 اللجنة

 دارة.اللجنة إذا تعذر عقده في مقر اإلالمقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس 

عدد مرات عقد 

 اإلجتماع

من  كما.  تماعإج ١٢ عند الحاجة على أن ال تقل إجتماعاتها خالل السنة عن إدارة المخاطرتجتمع لجنة 
ء  على ة أو بناإلدارالممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء  على قرار من مجلس ا

 أعضاء اللجنة.طلب من 
ي فتصاصيين ن اخيحضر اجتماعات اللجنة بصفة دائمة المدير المفوض ومدير ادارة المخاطر وموظفين فنيي
 .ادارة المخاطر كل حسب اختصاصه وال يكون الي منهم حق التصويت على قرارات اللجنة

 

الدعوات وجدول 

 األعمال

حضور لغيرهم التنفيذية أو موظفي المصرف ويمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة 
 اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.

 
  .يكون مكتمال  وقانونيا  بحضور أغلبية األعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة  النصاب القانوني 

  ستبدال أحد أعضاء اللجنةاال يسمح بالتصويت بالوكالة أو. 
  

 .تدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي  إتخاذ القرارات
 لمجلس ئيس اوتتخذ توصياتها بأغلبية عدد أعضاءها، وإذا كان تصويت متعادال، يكون صوت ر

 .مرجحا  
 

لك في ضاء وذيحتفظ مقرر اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ويعمم محضر كل إجتماع على األع  محاضر االجتماعات
 اء.جتماع للتعليق عليه والموافقة على المحضر من األعضالأسبوع عمل من تاريخ عقد ا غضون

 ضاء ضو من أععبل أي حتفاظ بمحاضر اإلجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية اإلطالع عليها من قاليتم ا
 مجلس اإلدارة.
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 مهام ومسؤوليات اللجنة

 مهام اللجنة
 

 مجلسل الالمخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قب مراجعة استراتيجية ادارة. 

 رة االدا الى مراجعة اطار ادارة المخاطر في المصرف والتقارير الدورية الواردة
 .التنفيذية

 صرفالتأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات الم 

  ورية ير دتقارمواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالمصرف، ورفع
 .عنها الى المجلس

 عين رف بالتحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها المص
 .االعتبار ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس

  ري، لجوهاتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات االثر
 يمكن ان تعرضه لمخاطر اكبر من مستوىواية انشطة يقوم بها المصرف 

 .االمخاطر المقبولة، ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجته

 خل المدمراقبة المخاطر االئتمانية التي يتحملها المصرف سواء ما يتعلق ب
خاطر ة ومالمعياري او المدخل المستند للتصنيف الداخلي، والمخاطر التشغيلي

تعثر  االتواحتموالخاصة بادارة المخاطر  ررات لجنة بازلالسوق الواردة في مق
 .التسهيالت االئتمانية المتنوعة وكيفية معالجتها

  ( 3)مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السيولة بموجب مقررات بازل
 .شامال ذلك معايير السيولة

 ات ثمارمراقبة السيولة والتدفقات النقدية وكفاية رأس المال ومراجعة است
 .المصرف طويلة االجل
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 افة العمل على تعزيز وترويج ثقافة ادارة المخاطر داخل المصرف وعلى ك
 .المستويات

 رة ة الداالزمالمراجعة المستمرة لنظام الرقابة الداخلية وتضمينه االجراءات ال
 .هذا النشاط بالتنسيق مع لجنة التدقيق

 ابمراجعة تقارير مكافحة غسيل االموال وتمويل االره. 

 زماتمتابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث واال. 

 ديه التوصية بالتخلي عن النشاطات التي تسبب مخاطر للمصرف التي ليس ل
 .القدرة على مواجهتها

 دارة ة باالتأكد من التزام المصرف باالنظمة والتعليمات والسياسات المتعلق
 .المخاطر

  ذه المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومراجعة وتقييم هاإلشراف على إدارة
 المخاطر من خالل تقديم توصياتها إلى المجلس.

  االشراف على اعمال قسم ادارة المخاطر واستالم التقارير المطلوبة من رئيس قسم
 ادارة المخاطر .

 

 

للمصرف قبولها، التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص تحديد مدى المخاطر التي يمكن   صالحيات اللجنة

 risk profile and riskبوضع إطار عام لمخاطر المصرف ) ةمساعدالو
appetite.والحصول على موافقة مجلس اإلدارة عليها ) 

 قييم سية وتلرئياالطالع على نتائج عمليات إدارة المخاطر المتعلقة بتحديد المخاطر ا
 تأثيراتها المحتمل على مستوى المصرف.

 من  ستراتيجيات إدارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادهامراجعة سياسات وا
جيات راتيوتقع على إدارة المصرف التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه االست ، المجلس

 باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات إدارة مختلف أنواع المخاطر.
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  ن قبل اده مالمخاطر ومراجعته وذلك قبل اعتم لقسم ادارةاقتراح هيكل تنظيمي خاص
 المجلس.  

 إلى اعنه دورية تقارير ورفع المخاطر، إدارة على تؤثر التي التطورات مواكبة 
 .المجلس

 فقة طلب االستشارة والدعم الفني من مصادر خارجية على ان يكون بعلم وموا
 المجلس.

 لجنة تقرارامب يتعلق فيما وخاصة المخاطر انواع بكافة الموظفين وعي درجة رفع 
 بازل.

 .التأكد من كفاية وفاعلية واستقاللية قسم ادارة المخاطر 
 إدارةم قسل الموافقة على الخطة الخاصة بإدارة المخاطر في المصرف والمعدة من قب 

لخطة لك االمخاطر بالتنسيق مع الجهات الرقابية األخرى في المصرف، بحيث تضم ت
 على سبيل المثال:

 .هيكل إدارة المخاطر 
 طر.إطار إدارة المخا 
 .المعايير والمناهج المعتمدة 
 .المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر 
 .برامج التوعية والتدريب 

 ة.مراجعة المخاطر المترتبة عن التغيرات التنظيمية والتغيرات القانوني 
 .االجتماع بشكل دوري مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
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 التعريفات 

ير ذلك، ويتم غلسياق على انة أو المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرييكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني 
 :لا الدليبشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذوقانون المصارف  العراقي  يالرجوع الى قانون البنك المركز

 العربية االسالميمصرف  المصرف
 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس

 مجلس ادارة المصرف المجلس
ير المدوتشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئتمان  االدارة التنفيذية

رفية ت المصخدماالمالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية ومدير ال
ير اب ومدالرهاالمحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافحة غسل االموال وتمويل 

 ومدير "رية ومدير االدارة " الشؤون االدا الموارد البشرية " شؤون الموظفين "
ه لموظف  وأي الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر ومدير الخزينة ومدير االمتثال

شرة مبا سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا
نه لب مبالمدير المفوض أو المدير االقليمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يط

 قم راقي رالع لبنك المركزي االلتزام بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزيا

 2004( لسنة 94وقانون المصارف رقم ) 2004( لسنة 56) 

 أصحاب المصالح
 
 

 الغرض من الميثاق
 

 اهداف اللجنة

ن دائنيأو ال نالموظفي أو والمساهمينأي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين 
 أو العمالء " الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية.

 
 تحديد تشكيلة لجنة االستثمار واجتماعاتها ومهامها ومسؤولياتها.

 
لمال أس اراالشراف على العمليات االستثمارية في المصرف ومتابعة حركة اسواق 

اتها ن مؤشرمادة لالستف)االسواق المالية( العراقية والعربية  واالقليمية والدولية 
 من اجل تعزيز االستثمار في المصرف وفق اسس احترازية.
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 تكوين اللجنة

تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

 ارية(.الستثممن المتخصصين باالستثمار )المحافظ ا تالثةتتالف اللجنة من عضوين من المجلس مع 

 
 

 تشكيل اللجنة

 عضو مجلس ادارة 
 عضو مجلس ادارة 
 االستثمار رئيس قسم 
 رئيس قسم  التمويل االسالمي 
      رئيس شعبة الخزينة 
 

 

   رئيسا 

   عضوا 
 عضوا 
 عضوا 
 عضوا 
 

 .من اعضاء المجلس لجنةالالمجلس تعتبر شرطا  مسبقا  للعضوية في عضوية  مدة عمل اللجنة
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 عضوية اللجنة

 اءالخبرالمتوفرة من األعضاء ويتولى المجلس تعيين أعضاء اللجنة وذلك على أساس المجموعة  الترشيح
 التنفيذيين.

 .المعمول بها لألنظمةوفقا  جتماعات اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور ا المكافآت
 
 
 

 أمين سر اللجنة

وزيع للجنة وتاثائق ويكون مسؤوال  عن الحفاظ على جميع و ةيكون امين سر اللجنة هو من يراه المجلس ذو كفاء
لخاص اوظيفي جتماعاتها، باإلضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يتضمنها الوصف الالجدول األعمال والتحضير 

 ويقوم بالتالي على سبيل المثال ال الحصر:  بمقرر اللجنة.

  يسهالب رئبناء على ط وارسال الدعوات وبرامج االعمال االستثمارتنسيق اجتماعات لجنة. 
 ريخ ل من تااألق إعداد جداول أعمال االجتماعات ويتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام على

 االجتماع.
   إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه االجتماعات لألعضاء مقدما. 
 .تسجيل وتوثيق محاضر االجتماعات 
  .ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارت التي تم اتخاذها في االجتماعات 
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خالل تنفيذ اجتماعات اللجنة 
 .حفظ سجالت ووثائق اللجنة 
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 جتماعات اللجنةا

عات اجتمامكان عقد 

 اللجنة

 ة.إلدارتعذر عقده في مقر االمقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة إذا 

عدد مرات عقد 

 اإلجتماع

من  كما.  عإجتما ١٢ عند الحاجة على أن ال تقل إجتماعاتها خالل السنة عن جنةللاتجتمع 
و دارة ألس اإلالممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناء  على قرار من مج

 بناء  على طلب من أعضاء اللجنة

وجدول الدعوات 

 األعمال

ر هم لحضووغير يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف
 اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.

هما ة احداللجنيكون إجتماع اللجنة قانونيا  بحضور اغلب االعضاء على ان يكون رئيس   النصاب القانوني 
  .ويكون الحضور شخصيا  

  ستبدال أحد أعضاء اللجنةاال يسمح بالتصويت بالوكالة أو.  

نة هو ئيس اللجوت ريتم إتخاذ القرارات بموافقة أغلبية األعضاء وفي حالة تعادل األصوات يعتبر ص إتخاذ القرارات
 الصوت المرجح .

 اع علىمناقشات وقرارات اإلجتماع ويعمم محضر كل إجتميحتفظ مقرر اللجنة بسجالت   جتماعاتالمحاضر ا
قة على لموافجتماع للتعليق عليه واالاألعضاء وذلك في غضون أسبوع عمل من تاريخ عقد ا

 المحضر من األعضاء.
 ل أي ا من قبعليه حتفاظ بمحاضر اإلجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية اإلطالعاليتم ا

 اإلدارة.عضو من أعضاء مجلس 
 توضح  دارةيجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريرا  )محضر اجتماع( لمجلس اإل

 لمصادقةذلك لوفيه جدول األعمال الذي تمت مناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها 

 .عليه
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 ل ا خاليجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري )نصف سنوي( تبين فيه ملخص اجتماعاته

ء فيه، ما جالفترة، وأهم المواضيع والتوصيات المتخذة، ويعرض على مجلس اإلدارة للعلم با

 ويحفظ لدى أمين سر اللجنة.
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 صالحيات ومسؤوليات اللجنة

،  كل دوريبش ، ومراجعتهااقتراح السياسة االستثمارية وتقديمها الى المجلس العتمادها  مسؤولية اللجنة
ة لشريعاالتشريعات المصرفية المعمول بها واحكام ومبادئ على ان تكون متفقة مع 

 االسالمية.

 تقييم اداء المحفظة الحالية من حيث المخاطر والعائد. 

 اليا اوظة حمتابعة مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية، سواء ما يخص مكونات المحف 
 .امكانات تعديلها واضافة او حذف بعض المكونات

 ستفادة لية لالالدوأس المال )االسواق المالية( العربية واالقليمية ومتابعة حركة اسواق ر
 .من مؤشراتها

 ونات ك مكتجزئة محفظة االستثمار الى ادوات )حقوق الملكية( و)ادوات الدين( وكذل
 المحفظة من االدوات االجنبية

 رماالستثظة االمقارنة المتواصلة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لمكونات محف 

 عض هذه يذ باقتراح عمليات البيع والشراء واالحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار وتنف
 .العمليات بحسب صالحياتها

 ئدالعاالعمل على تعظيم العوائد من االستثمار في ضوء التوازن بين المخاطرة و. 

 ومدى  لمالالطلب من دائرة االستثمار بالمصرف اعداد مؤشرات دورية عن اسواق رأس ا
 ارة.ى المكونات المختتأثيرها عل

 ( لسنة 94( من قانون المصارف رقم )33االلتزام بالمادة )يود يخص " ق فيما 2004

 االستثمار ".

 صالحيات اللجنة

  ية، بمالتوجيهالستثمار )تخضع لموافقة المجلس( والمبادئ ااتحديد إستراتيجية وسياسات 
ألصول اوزيع بتصنيف األصول، واتجاهات ت في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة

 .واالستثمارات المحظورة والتقييم
  وفقا للحدود التي يحددها  االستثمارات التي يقوم بها البنكاستعراض والموافقة على
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  .المجلس
 لسياساتات مع استعراض االستثمارات الجديدة المقترحة ورصد مدى امتثال هذه االستثمارا 

 واحكام الشريعة االسالمية..اريةواإلجراءات االستثم
 ا،خاصاما اهتم النظر إذا كان االستثمار المقترح هو معاملة تتصل بطرف ذو عالقة ويتطلب 

 .إلى جانب استعراض وموافقة المجلس
  يفها م توظتاستعراض واعتماد بشكل دوري أي معايير استثمارية أو أجهزة قياسية أخري

 .ارهمن قبل المصرف لمراقبة أداء استثم
  اتها مسئولي مستشارين آخرين حسبما تراه ضروريا ألداء (على نفقة المصرف) تعيينيجوز

يات من صالحيكون وذالك بعد الحصول على موافقة المجلس.  هذا وعلى نحو صحيح. 
ن جيهات ملى توعرئيس مجلس االدارة إبقاء أو إنهاء عمل أي مستشار تم االحتفاظ به بناء 

 .مجلس االدارةاللجنة أو رئيس 
 عية.الشر التنسيق مع اللجان االخرى وال سيما لجنة  ادارة المخاطر وهيئة الرقابة 
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  ميثاق لجنة الترشيح والمكافأت

 

 

 التعريفات 
 

لى غير ذلك، ويتم السياق ع ينة أويكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القر
 :لالعراقي بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدلي يالرجوع الى قانون البنك المركز

 

 عربية االسالميمصرف ال المصرف
 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس

 مجلس ادارة المصرف المجلس
مان تشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير االئت االدارة التنفيذية

مدير ولية والمدير المالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدو

ل ة غسالخدمات المصرفية المحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافح

 ومدير ين "االموال وتمويل االرهاب ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظف

مخاطر ة الاالدارة " الشؤون االدارية " ومدير الفرع الرئيسي ومدير ادار

ي من ية ألومدير الخزينة ومدير االمتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية مواز

مدير و الأسلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير المفوض 

زام اللتالبنك المركزي االقليمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه ا

 2004نة ( لس56بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) 

 2004( لسنة 94وقانون المصارف رقم )
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  ميثاق لجنة الترشيح والمكافأت

 

 أصحاب المصالح
 
 

 الغرض من الميثاق
 
 

 اهداف اللجنة
 
 

و أأو الموظفين  والمساهمينأي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين 

 الدائنين أو العمالء " الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية.

 ياتها.سؤولتحديد تشكيلة لجنة الترشيح والمكافآت واجتماعاتها ومهامها وم
 

ر لمديالتوصية بترشيح األشخاص المؤهلين لعضوية مجلس اإلدارة وا

ة قابالر المفوض واعضاء اإلدارة التنفيذية العليا، وأعضاء هيئة

لعامة ايئة الشرعية وكذلك متابعة تنفيذ القواعد المعتمدة من قبل اله

ريين الدافي التقييم الدوري الداء المجلس والمدير المفوض واعمال ا

ات بالمصرف، وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وتعويض

ذه اعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين وضمان انسجام ه

سات مع اهداف المصرف وكذلك مراجعة سياسات مكافآت السيا

هم لياتوتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب ومهامهم ومسؤو

  وكذلك مراجعة سياسة االحالل الوظيفي. 
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 ةـوين اللجنـتك

 
تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

 .اعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة تتشكل هذه اللجنة في االقل من ثالثة

 
 
 

 

 تشكيل اللجنة

 عضو مجلس ادارة 
 عضو مجلس االدارة 
 عضو مجلس االدارة 
 

  رئيسا 

 عضوا 
 عضوا 
 

 .لجنةالالمجلس تعتبر شرطاً مسبقاً للعضوية في عضوية  مدة عمل اللجنة
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 عضوية اللجنة

  .الخبراءالمتوفرة من األعضاء ووذلك على أساس المجموعة  اللجنةيتولى المجلس تعيين أعضاء  الترشيح

 
 .المعمول بها لألنظمةجتماعات وفقاً اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور ا المكافآت

 
 
 
 
 

 أمين سر اللجنة

 الية:هام التام بالم، حيث يكون موكالً للقيالموارد البشرية رئيس قسماللجنة هو يعتبر أمين سر  .أ
  لجنةئيس البناء على طلب ر وارسال الدعوات وبرامج االعمال اللجنةتنسيق اجتماعات. 
 ألقل مناعلى  إعداد جداول أعمال االجتماعات و يتم تزويد األعضاء بها قبل سبعة أيام 

 تاريخ االجتماع.ً 
 .ي تم رت التضمان توقيع أعضاء اللجنة على القراو  تسجيل وتوثيق محاضر االجتماعات

 اذها في االجتماعات. اتخ
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خالل تنفيذ اجتماعات اللجنة 
 حفظ سجالت ووثائق اللجنة. 
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 اللجنة تجتماعاا

عات اجتمامكان عقد 

 اللجنة

 ة.إلدارالمقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة إذا تعذر عقده في مقر ا

  عدد مرات عقد

 اإلجتماع

ن في مرتيقل ى االتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وتكون هذه االجتماعات دورية عل
 .السنة وكلما تطلب االمر ذلك

 
لحضور  غيرهميمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف و الدعوات وجدول األعمال

 معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.اجتماعات اللجنة لطلب أي 
ً بحضور  النصاب القانوني  كون هما ويعلى ان يكون رئيس اللجنة احد اغلب االعضاءيكون إجتماع اللجنة قانونيا

 ً  .الحضور شخصيا
س صوت رئي عتبروفي حالة تعادل األصوات ي الحاضرين يتم إتخاذ القرارات بموافقة أغلبية األعضاء إتخاذ القرارات

 ه.بلمتعلقة اشات ويمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في القرارات او المناق اللجنة هو الصوت المرجح.
 

توضح  دارةيجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريراً )محضر اجتماع( لمجلس اإل  جتماعاتالمحاضر ا

مصادقة ذلك للومناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها فيه جدول األعمال الذي تمت 

انة سر دى املعليه، وعلى أمين السر االحتفاظ بصورة من التقرير على أن يتم حفظ األصل 

 المجلس.
 الل خاتها يجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري )نصف سنوي( تبين فيه ملخص اجتماع

ه، جاء في م بمالمتخذة، ويعرض على مجلس اإلدارة للعلالفترة، وأهم المواضيع والتوصيات ا

 ويحفظ لدى أمين سر اللجنة.
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 اللجنة ومهام مسؤوليات
 

 مهام اللجنة

 

 ،ة وأعضاء هيئ تحديد االشخاص المؤهلين لالنضمام الى عضوية المجلس
اردة ة الووالتأكد من وفاء هؤالء االشخاص لشروط المالءمالرقابة الشرعية 

درات بار قمع االخذ بعين االعت الحوكمة والتشريعات المعمول بها،في دليل 
ادة ومؤهالت االشخاص المرشحين، كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة اع

 .لسمرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المج دترشيح العضو عد

 مةمالءالتأكد من وفاء عضو المجلس بالشروط المحددة في التشريعات وشروط ال 
 الواردة في هذا الدليل بداية واستمرارا.

 االعلي يذيةترشح الى المجلس االشخاص المؤهلين لالنضمام الى االدارة التنف. 

 االشراف على التعيينات المهمة. 

 نفيذيةالت مراجعة الرواتب واالجور والمكافآت الممنوحة الى اعضاء االدارة 
 .العليا

 االشراف على نشاط التدريب والتطوير. 

  التأكد من حضور اعضاء المجلس دورات تدريبية تعريفية، وورشات عمل او
ندوات في الموضوعات المصرفية وباالخص ادارة المخاطر والحوكمة 

 األسالمي. المؤسسية  واالمتثال واخر تطورات العمل المصرفي

  لتقييم م في االسهمتابعة تنفيذ القواعد المعتمدة من قبل الهيئة العامة لحملة ا
 الدوري الداء المجلس والمدير المفوض.

  يخص  في ما لحملة االسهمالمعتمدة من قبل الهيئة العامة متابعة تنفيذ القواعد
 .رواتب ومكافآت المدير المفوض

  توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض الموضوعات المهمة عن
المصرف العضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطالعهم المستمر على 
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 .احدث الموضوعات ذات العالقة بالعمل المصرفي

  ذلك  امالشالتوصية باعتماد السياسات العامة ونظام خدمة الموارد البشرية
يث ية، بحجماعجور والحوافز التشجيعية الفردية والالهيكل العام للرواتب واال

فردي ء التؤدي الى تحسين بيئة العمل وزيادة االنتاجية ورفع مستوى االدا
ي، وظيفوالمؤسسي وضمان الوالء واالنتماء للمصرف، وتحقيق االستقرار ال

 واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة

 ورة مصرف ومراجعتها بصالتأكد من وجود سياسة منح مكافآت الداريي ال
م مع تنسج، بحيث تكون هذه السياسة على قدر من الشفافية وهادورية وتطبيق

 اهداف المصرف.

 سب مراجعة سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتنا
 .ومهامهم ومسؤولياتهم

 ةتنفيذية الالتوصية بتحديد رواتب المدير المفوض وبقية العاملين في االدار 
 العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم االخرى

 التأكد من وجود خطة احالل لالدارة التنفيذية العليا. 
 مديرمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة فيما يخص رواتب ومكافآت ال 

 المفوض.
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 التعريفات 

 

 
غير ذلك، ويتم الرجوع الى قانون  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على

 :بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدليل وقانون المصارف المركزي العراقيالبنك 
 

 سالميمصرف العربية اإل المصرف
 

 رئيس مجلس اإلدارة رئيـس المجلس
 

األهداف  هي النظام الذي يعتمد عليه المصرف في إدارته والذي يهدف إلى تحديد الحوكمة المؤسسية
وإدارة عملياته بشكل آمن وحماية مصالح المؤسسية للمصرف وتحقيقها 

صالح المودعين واإللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب الم
ها البنك اآلخرين وإلتزام المصرف بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي يصدر

 المركزي وسياسات المصرف الداخلية.
  
  

 مجلس ادارة المصرف المجلس
 

تشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض والمدير اإلقليمي  التنفيذيةاالدارة 
ومعاون المدير االقليمي ومدير االئتمان والمدير المالي ومدير العمليات ومدير 
العمليات المصرفية الدولية ومدير الخدمات المصرفية المحلية ومدير التدقيق 

ومدير الموارد البشرية "  الداخلي ومدير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
شؤون الموظفين " ومدير االدارة " الشؤون االدارية " ومدير الفرع الرئيسي 
ومدير ادارة المخاطر ومدير الخزينة ومدير االمتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية 
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موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير 
يمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه البنك المفوض أو المدير االقل

( 56المركزي االلتزام بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم ) 
 2004( لسنة 94وقانون المصارف رقم ) 2004لسنة 

 

 

 
 أصحاب المصالح

 
 

 الغرض من الميثاق
 
 

 اهداف لجنة الحوكمة

دائنين والمساهمين أو الموظفين أو ال أي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين
 أو العمالء " الزبائن" أو الجهات الرقابية المعنية

 
 تهاتحديد تشكيلة لجنة الحوكمة المؤسسبة واجتماعاتها ومهامها ومسؤوليا

 
 

رف تتولى لجنة الحوكمة وضع اطار عام ودليل الجراءات الحوكمة لدى المص
 واالشراف على عملية االفصاح عنومتابعة تنفيذه ومراجعته بشكل دوري 
 .سياسات واجراءات الحوكمة لدى المصرف
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 تكوين اللجنة

تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

 تشكل هذه اللجنة من ثالثة اعضاء من المجلس بما فيهم رئيس مجلس االدارة.

 
 تشكيل اللجنة

 رئيس مجلس االدارة 
 عضو مجلس االارة 
 عضو مجلس االدارة 

  اللجنةرئيس 
 عضوا 

   عضوا 

 .الحوكمةعضوية المجلس تعتبر شرطا  مسبقا  للعضوية في لجنة  مدة عمل اللجنة
 

 عضوية اللجنة

  وذلك على أساس المجموعة المتوفرة من األعضاء. الحوكمةيتولى المجلس تعيين أعضاء لجنة  الترشيح
 .المعمول بهاتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدالت حضور االجتماعات وفقاً لألنظمة  المكافآت

لجنة وتوزيع جدول يكون امين سر اللجنة هو من يراه المجلس ذو كفاءة ويكون مسؤوال  عن الحفاظ على جميع وثائق ال امين سر اللجنة
 مقرر اللجنة.بتضمنها الوصف الوظيفي الخاص جتماعاتها، باإلضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يالاألعمال والتحضير 
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 جتماعات اللجنةا
عات اجتمامكان عقد 

 اللجنة
 المقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة إذا تعذر عقده في مقر اإلدارة.

عدد مرات عقد 
 اإلجتماع

 الل السنة عنعلى أن ال تقل إجتماعاتها خ بناء على طلب من رئيسها تجتمع لجنة الحوكمة المؤسسية عند الحاجة
ذلك أو بناء  على لمن الممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة  .  كماستة اشهركل أي بواقع اجتماع  اجتماعين

 قرار من مجلس اإلدارة أو بناء  على طلب من أعضاء اللجنة.
الدعوات وجدول 

 األعمال
تماعات اللجنة للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من اإلدارة التنفيذية أو موظفي المصرف وغيرهم لحضور اجيمكن 

 لطلب أي معلومات أو اإلجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.
 يكون مكتمال  وقانونيا  بحضور أغلبية األعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.   النصاب القانوني 

 ستبدال أحد أعضاء اللجنة.االوكالة أو ال يسمح بالتصويت ب  
 تدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي،   إتخاذ القرارات

 جحاٌ.وتتخذ توصياتها بأغلبية عدد أعضاءها، وإذا كان تصويت متعادال، يكون صوت رئيس المجلس مر 
ذلك في غضون محضر كل إجتماع على األعضاء ويحتفظ مقرر اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ويعمم   جتماعاتالمحاضر ا

 جتماع للتعليق عليه والموافقة على المحضر من األعضاء.الأسبوع عمل من تاريخ عقد ا
 عضو من أعضاء  حتفاظ بمحاضر اإلجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية اإلطالع عليها من قبل أياليتم ا

 مجلس اإلدارة.
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 صالحيات اللجنة

 صالحيات اللجنة

 كمة المؤسسية الوصول إلى البيانات الالزمة والوثائق الضرورية للتأكد من إدارة عمليات الحو
 .بالشكل السليم 

 طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. 
 

  ها على نحو وااللتزام بضمان قيام االدارة بوضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف
 كاف.

 

 ة الشرعية للقيام ومع هيئة الرقاب اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة اي من  يمكن للجنة التشاور مع
 بمهامها اذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
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 مهام اللجنة

 لمعتمدة اسس الحوكمة في المصرف والسياسات واالجراءات تقوم اللجنة بوضع اطار عام أل
مراجعة هذه ، كما تقوم اللجنة ب عليها بحيث يتم رفعها لمجلس االدارة للموافقة لذلك ،

ل ، ويجب ان مر سنويا على االقألالسياسات واالجراءات واقتراح تعديلها في حال استدعى ا
يمات تكون هذه السياسات واالجراءات متوافقة مع احكام دليل الحوكمة وجميع التعل

سالمية بهذا واحكام ومبادئ الشريعة االدرة عن البنك المركزي والتشريعات الرقابية الصا
 الخصوص.

  لرقابة اومع هيئة   (لجنة التدقيقلجنة مراجعة الحسابات ) تتولى اللجنة التنسيق مع
 .للتأكد من االلتزام بالدليلالشرعية 

 ابات التركيز على خصوصية العمل المصرفي االسالمي ومن ذلك حماية مصالح اصحاب حس
 اصحاب المصالح االخرى في المصرفاالستثمار باالضافة 

  ية تعديالت اتقوم اللجنة بمراجعة ومتابعة سياسة واجراءات االفصاح لدى المصرف واقتراح
 .على هذه السياسة 

 مة ومدى ظيمي للمصرف ومدى توافقه مع معايير الحوكتقوم اللجنة بمراجعة الهيكل التن
قسم الرقابة ،وحدة غسل االموال استقاللية الوظائف الرقابية في المصرف )وحدة االمتثال، 

 ادارة المخاطر( واقتراح اية تعديالت بالخصوص.قسم ، والتدقيق

  كم عمل مجلس تح اعداد ميثاق االخالقيات والمعايير االخالقية التي التأكد منعلى اللجنة
للجنة بمراجعة االعليا وجميع العاملين بالمصرف، على ان تقوم التنفيذية االدارة واالدارة 

 هذه المعايير سنويا على االقل واقتراح تعديلها اذا لزم االمر.

  جلس االدارة متتأكد اللجنة من ان المواثيق الخاصة بعمل كل لجنة من اللجان المنبثقة عن
درة عن الحوكمة  المؤسسية للمصرف المقر من المجلس والتعليمات الصا تنسجم مع دليل

 البنك المركزي العراقي بالخصوص.

  متوافقا مع  للمصرف وبحيث يكون تتولى اللجنة مراقبة تطبيق دليل الحوكمة المؤسسية
 .يللمصارف الصادر عن البنك المركزالتشريعات المعمول بها ودليل الحوكمة 
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 المسؤوليات
 تالية:تتولى لجنة الحوكمة المؤسسية والمنبثقة عن مجلس اإلدارة القيام بالمهام ال

 من نشر دليل الحوكمة  المؤسسية للمصرف على موقعه االلكتروني  الـتأكد. 

 لمجلس عليه تعديالت بأية والتوصية  السلوك وميثاق اإلفصاح لسياسة السنوية المراجعة 

 . اإلدارة

  الح يقوم باالفصاح عن المعلومات التي تهم اصحاب المصالتأكد من ان المصرف
 والمنصوص عليها في دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف.

 بسياسة تنفيذيةال اإلدارة الى اإلدارة مجلس من المعنية األطراف كافة إلتزام من التأكد 

 . المهني السلوك وميثاق المؤسسية المعتمدة الحوكمة

 اتهونشاط عملياته بكافة المؤسسية الحوكمة لسياسات المصرف تطبيق من الـتأكد . 

 في مؤسسيةالحوكمة ال بمراقبة والمتعلقة الداخلية الرقابة أنظمة فعالية من التأكد 

 .المصرف

 : تقديم توصيات بشأن العدد المناسب لتكوين المجلس، بما في ذلك 

 .تشكيل لجان المجلس وتحديد مهامها 
  باألداء الفعال ألعضاء المجلس.تولي جميع المسائل المتعلقة 

 ولية إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الد
اسات الحوكمة والمحلية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل المصرف وإدارته لسي

 وأيضا  التوصية للمجلس بإدخال تعديالت على تلك الممارسات.
 ءات لحلها حسب لتزام بالحوكمة والتوصية إلى المجلس بإتخاذ اإلجراالئل عدم االنظر في مسا

 مقتضى الحال.
 .التوصية إلى المجلس للموافقة على سياسة الحوكمة للمصرف 
 لجنة وأي رفع التقارير بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالحظات وتوصيات ال

 لب مجلس اإلدارة.أمور أخرى تراها اللجنة مناسبة أو عند ط
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