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 مقدمة
بالمبادئ السليمة إلدارة المصرف حيث إن مصرف العالم االسالمي يعتقد اعتقاداً راسخاً ان التمسك 

يلعب دورا هاما في تعزيز اداء المصرف ويعزز ثقة الزبائن فيه مما يساعد على ايجاد القيمة 

الحقيقية لحقوق المساهمين ولقد اخذ مجلس إدارة المصرف عهدا على نفسه ومنذ تأسيسه رعاية ثقافة 

ى ان يصبح من أكبر المؤسسات المصرفية في العمل والمسؤولية في كامل مراكز أعماله ويطمح ال

العراق وأن يكون رائداً في هذا المجال وكما يعهد مجلس إدارة المصرف وكبار التنفيذيين بمهمة 

اإلدارة واإلشراف على المصرف وتتطلب هذه المسؤولية االلتزام والموضوعية والمصداقية ممن 

ام بمبادئ اإلدارة السليمة والسلوك األخالقي ال يشغل المناصب القيادية في المصرفعلما أن االلتز

ن من خالل لية جميع الموظفيسؤويقتصر على مجلس االدارة وكبار التنفيذيين فقط بل أن ذلك يعتبر م

 التمسك بتطبيق مبادئ وسياسات الحوكمة ووضعها موقع التنفيذ في عملهم اليومي .

اإلسالمي فيما يتعلق باإلشراف واإلدارة والمسؤولية يحدد الدليل هذا فلسفة وسياسة مصرف العالم 

الفعالة والضوابط الداخلية الموثوق بها والسلوكيات األخالقية لجميع الموظفين والشفافية في 

المعلومات واإلفصاح وحماية حقوق المساهمين والزبائن ثم إعداد هذا الدليل بما يتفق مع أفضل 

ستناداً للقوانين العراقية وتعليمات البنك المركزي العراقي وذات الممارسات المتعارف عليها دوليا وا

 العالقة والمعايير الدولية الصادرة من المؤسسات والهيئات الدولية .
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 التعاريف

 

 ( :Bank Governanceالحوكمة المؤسسية للمصارف )
واإلدارة التنفيذية للمصرف هي مجموعة األنظمة الشاملة التي تحدد العالقات بين مجلس اإلدارة 

وحملة األسهم وأصحاب المصالح األخرى ، تتناول الحوكمة النظام الذي عن طريه يوجه مجلس 

اإلدارة المصرف ويراقب أنشطته والذي يؤثر على تحديد استراتيجية المصرف ، إدارة منظومة 

لية تجاه المساهمين المخاطر للمصرف، أعمال وأنشطة المصرف، التوازن بين االتلزام بالمسؤو

وحماية مصالح المودعين وأخذ مصلحة أصحاب المصالح االخرى في الحسبان، إمتثال المصرف 

 بالقوانين والتعليمات والضوابط السارية، وممارسات اإلفصاح والشفافية .

 :( Appropriate المالئمة)
رقابة الشرعية في توفر الحد األدنى من المتطلبات ألعضاء مجلس إدارة المصرف، وهيئة ال

 المصرف اإلسالمي وأعضاء اإلدارة التنفيذية .

 ( :Executive Managementاإلدارة التنفيذية )
 2004لسنة  94من قانون المصارف رقم  1الموظفون رفيعو المستوى كما ورد ذلك في المادة 

 وتوافقاً مع تعليمات البنك المركزي العراقي والهيكل التنظيمي للمصرف .

 

 ( :Stockholderأصحاب المصالح )
أي ذي مصلحة في المصرف على سبيل المثال المودعون والمساهمون والموظفون الدائنون 

 والعمالء والزبائن والجهات الرقابية المعنية والسلطات الحكومية .
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 ( :Qualifying Holdingالحيازة المؤهلة )
يعتزمون المساهمة في رأس مال المصرف أي شخص طبيعي أو إعتباري أو مجموعة مرتبطة ممن 

( من رأس المال المكتتب به للمصرف، ويجب إشعار البنك المركزي بهذه %10بنسبة تتجاوز )

أيام كحد أدنى من أجل الحصول على موافقة هذا البنك قبل القيام بتنفيذ الحيازة فرداً  10الحيازة قبل 

 أو مجموعة مرتبطة .

 

 ( :Related Personالشخص ذو العالقة )
 . 94من قانون المصارف رقم  2004لسنة  1شخص ذو الصلة بموجب المادة 

 المدير المفوض أو معاونه بعد تركه للعمل بعد سنتين .
 المدقق الخارجي )مراقب الحسابات الخارجي( طول مدة خدمته وسنتين بعد انتهاء عقده المصرف.

 

 

 : (Associated Groupالمجموعة المرتبطة )
 هي مجموعة األفراد أو الشركات التي تربطهم عالقات قرابة أو مصالح اقتصادية مؤثرة .

 

 ( :Independent Memberالعضو المستق ل )
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية كاملة عن اإلدارة وعن المصرف، وتعني االستقاللية 

ذ بالحسبان جميع المعلومات ذات العالقة دون أي توافر القدرة للحكم على األمور بحيادية بعد األخ

 تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية أخرى .
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 ( :Executive Memberالعضو التنفيذي )
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للمصرف ويشارك في اإلدارة 

 التنفيذية له إذ يتقاضى راتباً شهرياً مقابل ذلك .

 

 -:  نظام الحوكمة الفعال
 يتطلب نظام الحوكمة الفعال:

 
 )الرئيس التنفيذي( جلس اإلدارة عن منصب المدير المفوضاستقاللية وفصل لمنصف رئيس م-
 توافر هياكل تنظيمية وإدارية مناسبة-
 وضوحاً في الصالحيات والمسؤوليات-
وخارجي وأنظمة رقابة داخلية فعالة إطار عام شامل للرقابة من خالل إدارة مخاطر وتدقيق داخلي -

. 

 

 أسس إطار فعال لحوكمة المصرف:
 

 يرسى هذا المبدأ األول اإلطار العام المهم للمبادئ األخرى .-
 أسواق تتمتع بالشفافية والكفائة .-
 الفصل بين اإلدارة التنفيذية وسلطة رئاسة المجلس .-
 

 حقوق حملة األسهم:
 

 ملكية آمنة-
 المعلومات .الحصول على -
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 المشاركة .-
 التصويت .-
 نصيب من األرباح .-
 

 المعاملة المنصفة لحملة األسهم :
 حقوق تصويت متساوية .-
 حماية حقوق األقلية وحقوق األجانب .-
 منع استغالل المعلومات السرية في التعامل والبيع الصوري من الشخص نفسه .-
 

 دور أصحاب المصلحة :
 القانونية واالتفاقيات .أحترام الحقوق -
 التعاون بين ا لمصارف وأصحاب المصلحة .-
 حق الحصول على المعلومات بالحد الذي يؤمن حرية العمل وعدم الضرر به .-
 التواصل والتعويض عن المخالفات .-

 
 

 اإلفصاح والشفافية :
 اإلفصاح الدقيق عن المعلومات المادية في التوقيت المناسب .-
 الموقف المالي واإلداري واألداء والملكيات للمصرف .اإلفصاح عن -

 النظم المحاسبية المتبعة .
 تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية .-
 

 مسؤولية مجلس اإلدارة :
 التوجه االستراتيجي .-
 . عمل اإلدارات متابعة-
 المسؤولية أمام المصرف وأمام حملة األسهم .-
 االلتزام باالنتماء .-
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 ماعات مجلس اإلدارةإجت
 الحضور الشخصي مطلوب )يمكن في بعض الحاالت قبول المشاركة بالفيديو( .

تدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل 

 أي عضو ، وأن تحتفظ الشركة بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب .

مطالبة وقبل اجتماع المجلس بوقٍت كاٍف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

 المجلس عن بنود جدول أعمال االجتماع، وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك .

 

 

 متطلبات ضمان استق اللية عضو مجلس اإلدارة:
 نتخابه.أن ال يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة ال-

أن ال يكون قد عمل موظفاً في المصرف أو في أي من الشركات التابعة لها خالل السنوات الثالث -

 السابقة إلنتخابه .

أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو باي عضو من اعضاء مجالس إدارات الشركات -

 ى الدرجة الثانية .التابعة أو بأحد المساهمين الرئيسيين في المصرف صلة قرابة حت

أن ال يكون شريكاً او موظفا سابقا لدى المدقق الخارجي للمصرف وأال يكون قد كان شريكا او -

موظفا خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان ال تربطه بالشريك 

 المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة أألولى .

مساهماً رئيسياً في المصرف أو ممثال لمساهم رئيسي أو حليفا لمساهم رئيسي في  أن ال يكون-

المصرف، أو تشكل مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في 

 إحدى الشركات التابعة للمصرف أو مساهما رئيسيا في المجموعة المالكة للمصرف.

ية مجلس إدارة المصرف أو إحدى شركاتها التابعة أو عضو هيئة أن ال يكون قد شغل عضو-

 مديرين فيها ألكثر من ثمانية سنوات متصلة .

 أن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية .
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 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
 

سالمة االوضاع المالية للمصرف ومن اإلشراف على اإلدارة التنيفيذية ومتابعة أدائها ، والتأكد من -

 مالءتها، وإعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء المصرف .

تحديد االهداف االستراتيجية للمصرف، وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه -

 تتماشى مع هذه االستراتيجية .األهداف ، واعتماد هذه االستراتيجية ، وكذلك اعتماد خطط عمل 

اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية لتحديد -

 وقياس ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية .

 التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى المصرف شاملة لكافة أنشطتها وتتماشى مع

التشريقات ذات العالقة ، وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية وأنه يتم مراجعتها بانتظام 

. 

تحديد القيم المؤسسية للمصرف ورسم خطوط  واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة المصرف -

 لمصرف.وترسيخ ثقافة عالية للمعايير االخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداريي ا

يتحمل المجلس مسؤولية سالمة كافة عمليات المصرف بما فيها أوضاعها المالية ومسؤولية تنفيذ -

متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بعملها ، ومراعاة أصحاب المصالح ، وأن المصرف 

ار فرة باستمريدار ضمن إطار التشريعات والسياسات الداخلية للمصرف، وأن الرقابة الفعالة متو

 على أنشطة المصرف بما في ذلك أنشطة المصرف .

اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للمصرف ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي -

 والمدقق الخارجي بمراجعة هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنوياً.

 واستمراراً.ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً 

اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة -

من وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة د وضمان عدم تعريض المصرف لمخاطر مرتفعة، وأن يتأك

ا لهالمخاطر في المصرف قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر يتعرض 

 المصرف .

اتخاذ االجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة -

من جهة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة ، وإيجاد آليات 

 ل اآلتي على سبيلخال مناسبة للحد من تأثيرات المساهمين الذي يمتلكون مصلحة مؤثرة، وذلك من

 -: المثال 

أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة على أي وظيفة في االدارة التنفيذية 

 العليا .
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أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده ، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها -

 من قبله .

رف يبين التسلسل اإلداري ، بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة إعتماد هيكل تنظيمي للمص-

 التنفيذية.

 

 تحديد مهام أمين سر المجلس بحيث تشمل :
 

حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات -

 وكيفية التصويت على مشروعات قرارات المجلس.

 اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس .تحديد مواعيد -

 التأكد من توقيع أعضاء مجلس االدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.-

متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس االدارة ، ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في -

 اجتماع سابق .

 

 االدارة .حفظ السجالت ووثائق اجتماعات مجلس -

 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع -

 المشروعات .

 

 التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس .-

 

وأمين سر المجلس ،  يجب أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التفيذية-

 وتسهيل قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .
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 مهام إضافية لرئيس مجلس اإلدارة
 رئيس المجلس يضطلع بما يلي كحد أدنى :

 الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للمصرف .-

ولها تباين وتلك التي يوجد حالتشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام -

 في وجهات النظر بين األعضاء، ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا .

التأكد من استالم جميع اعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم -

مكتوبة  جدول أعمال أي اجتماع قبل انعقاده بمدة كافية ، على أن يتضمن الجدول معلومات

كافية عن الموضوع التي سيتم مناقشتها في االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس 

. 

 التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس .-

 مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض .-

ص القوانين ذات العالقة وبكتيب تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصو-

 يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته، ومهام وواجبات أمين سر المجلس .

 تزويد كل عضو بملخص كاٍف عن أعمال الشركة عند التعيين أو عند الطلب .-

التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للمصرف حول مهام ومسؤوليات -

ا يتعلق بالمطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات المجلس وخاصة م

واألمور االخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ، ومواعيد االجتماعات ومهام اللجان 

 وقيمة المكافات ، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة .

 مجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر .تلبية احتياجات أعضاء ال-
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 حدود للمسؤولية والمساءلة
 

يعتمد المجلس حدود واضحة للمسؤولية والمسائلة وااللتزام واإللزام بها في جميع المستويات -

 االدارية في المصرف .

قل ويشمل على األيتأكد المجلس من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة -

 المستويات الرقابية التالية :

 المجلس ولجانه .

 إدارات منفصلة للمخاطر )واالمتثال عند الحاجة( والتدقيق الداخلي ال تمارس أعمال تنفيذية يومية .-

يتأكد من ان االدارة التفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للشركة وأنها -

تفوض الصالحيات للموظفين ، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز المساءلة ، وأنها تنفذ 

المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واالجراءات التي اعتمدها 

 المجلس .

 

 

 

 

 اللجان المنبثقة عن المجلس
حدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله وذلك وفق ميثاق المجلس يشكل لجان من بين أعضائه ، ي

يوضح ذلك ، وهذه اللجان تقوم برفع تقارير دورية إلى المجلس كما وأن وجود هذه اللجان ال يعفي 

 المجلس ككل من تحمل مسؤولياته .
 ويشكل المجلس اللجان التالية كحد أدنى :

بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من  تتألف من ثالثة أعضاء على األقل لجنة الحوكمة :

األعضاء المستقلين وتضم رئيس مجلس االدارة ، وتتولى هذه اللجنة التوجيه واإلشراف على إعداد 

 دليل الحاكمية المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه .

كون يلجنة التدقيق : يكون غالبية أعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين وال 

رئيس اللجنة هو رئيس مجلس أو رئيس ألي لجنة أخرى منبثقة وأن يكون جميع أعضاء اللجنة 
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حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت المحاسبة أو المالية أو أي 

 من التخصصات او المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال المصرف .

 ألمور التالية :اللجنة تقوم بمراجعة ا
 القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري عىل البيانات المالية للمصرف.-

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .-

تقوم اللجنة بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء عمله -

عتبار أي آخذه باال وأتعابه وأي شرط تتعلق بالتعاقد معه باإلضافة إلى تقييم استقالليته ،

 أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق

أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من االدارة التنفيذية ولها الحق 

في استدعاء أي إداري لحضور أي من اجتماعتها على أن يكون منصوصاً على ذلك في 

 ميثاقها .

رجي والمدقق الداخلي مرة واحدة على األقل في تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخا-

 السنة بدون حظور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا .

تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن -

 أي خطا في التقارير المالية أو أية أمور أخرى وتضمن اللجنة وجود الترتبيات الالزمة

 للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية .
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 لجنة الترشيح والمكاف آت :
تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم -

 رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين .

 تتولى هذه اللجنة المهام التالية :
تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار قدرات -

ومؤهالت األشخاص المرشحين كما يؤخذ بعين اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو 

 عدد مرات حضوره الفعلية وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس .

الهامة عن الشركة ألعضاء توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع -

المجلس عند الطلب ، والتأكد من إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة 

 بالعمل .

التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي المصرف ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق -

عليا تنفيذية الهذه السياسة كما توصي اللجنة بتحديد رواتب المدير العام وباقي االدارة ال

 ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى .

 

 لجنة إدارة المخاطر :
تتشكل هذه اللجنة من بين ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم 

 عضوا مستقال ويجوز أن يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.

 تتولى اللجنة المهام التالية :
 إطار إدارة المخاطر للمصرف .مراجعة -

 قبل اعتمادها من المجلس . لمخاطر لدى المصرفمراجعة استراتيجية إدارة ا-

مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر للمصرف ، ورفع تقارير دورية عنها -

 إلى المجلس .



 

14 
 

وى التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية الذي يأخذها المصرف ومست-

 المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس .

تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطرذات األثر الجوهري وأي -

أنشطة يقوم بيها المصرف يمكن أن تعرضها لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ، 

 ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها .

 لترشيح والمكافات سنوياً بتقييم لعمل المجلس ككل وللجانه وأعضائه .تقوم لجنة  ا-

سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة  من يقوم بتقييم أداء المديرالمفوضالمجلس هو -

ن معايير تقييم أداء المدير الترشيح والمكافات وفق مؤشرات أداء رئيسية ، وتتضم

ي للمصرف ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات كل من األداء المالي واإلدار المفوض

 المصرف متوسطة وطويلة األجل .

 

 المكاف آت المالية لإلداريين
المجلس يضع إجراءات لتحديد مكافات أعضائه وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره -

. 

 لجنة الترشيح والمكافآت في الشركة تضع سياسة منح مكافات مالية لإلداريين -

 بالموضوعية والشفافية ويتم إعتمادها من قبل المجلس . تتصف-

 العناصر الواجب توفرها في سياسة منح المكاف آت المالية :
أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة -

 واستقطابهم وتحفيزهم واالرتقاء بهم .

 كل يؤثر على مالءة وسمعة المصرف .أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بش-

 أن تأخذ باالعتبار المخاطر واألرباح وتوقيتها .-

أن ال يستند عنصر منح المكافئة فقط على أداء السنة الحالية ، بل يستند أيضاً على األداء -

 ( سنوات .5-3في المدى المتوسط )

 أن تعبر عن أهداف المصرف وقيمه واستراتيجيته .-
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كافاءات كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو تحدد شكل الم-

 خيارات األسهم أو اي مزايا اخرى .

أن تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافات ، بحيث يتم تحديد هذه النسبة -

 وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني .

ح مكافآت مالية إلداريي الدوائر القريبة )إدارة المخاطر، التدقيق، االمتثال  أن ال يتم من-

 وغيرها( إعتماداً على نتائج أعمال الدوائر التي يراقبونها .

 

 لجنة التدقيق الداخلي :
 يتأكد المجلس من :

 توفر أنظمة ضباط ورقابة داخلية كافية ألنشطة المصرف وشركاتها وااللتزام بها .-

 االمتثال لسياسات الشركة الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة .-

تدقيق األمور المالية واالدارية ، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور -

 المالية واالدارية ، تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب .

لية المدققين الداخليين ، واعطائهم مكانة مناسبة في السلم المجلس يضمن ويعزز استقال-

الوظيفي للمصرف وضمان أن يكون مؤهلين للقيام بواجباتهم ، بماا في ذلك حق وصولهم 

 إلى المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي .

 لك من خالل :المجلس يتخذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذ

 إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في المصرف .-

 متابعة تصويب مالحظات التدقيق .-

 لجنة التدقيق تتحقق من :
 تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة المصرف كل ثالثة سنوات كحد أعلى .-

 ة .عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذي-
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 Outsourcedإخضاع كافة أنشطة المصرف للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية )-

Activities. ) 

( يتضمن مهام Internal Audit Charterالمجلس يعتمد ميثاق تدقيق داخلي )-

 وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ، وتعميمه داخل المصرف .

الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق ، المجلس يتحقق من أن دائرة التدقيق -

 وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق وإلى المدير المفوض .

 لجنة التدقيق هيه من يقيم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحدد مكآفاتهم .-

 

 التدقيق الخارجي :
 جي سنوياً.لجنة التدقيق تحقق من استقاللية المدقق الخار

المجلس يتخذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة والرقابة الداخلية أو اي 

 نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي .

 

 ادارة المخاطر :    
دائرة إدارة المخاطر تراقب التزام دوائر المصرف التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر -

 المقبولة .

يتحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة ، بما في ذلك والمجلس -

 مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات .

 تكون مهام دائرة إدارة المخاطر ما يلي كحد أدنى :

المصرف قبل ( Risk Management Frameworkمراجعة إطار دائرة المخاطر )-

 مجلس .اعتماده من ال

تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر باالضافة تطوير سياسات واجراءات عمل إلدارة كافة -

 أنواع المخاطر .

 تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر .-
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رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لالدارة التنفيذية العليا تتضمن -

( الفعلية لكافة أنشطة المصرف بالمقارنة Risk Profile) مات عن منظومة المخاطرمعلو

 ( ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية .Risk Appetiteمع وثيقة المخاطر المقبولة )

 التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات االدارية المستخدمة .-

 المخاطر التي يواجهها المصرف .دراسة وتحليل كافة أنواع -

تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات المصرف للمخاطر ، وتسجيل حاالت -

 االستثناء من سياسة إدارة المخاطر .

 

 اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية :
 ةتتشكل هذه اللجان لرفع التقارير الى مجلس ادارة المختصة بشكل دوري لضمان فاعلي

الرقابة واالشراف وتشكل لجان االدارة التنفيذية من ثالثة اعضاء على االقل ويمكن 

حضور اعضاء مجلس االدارة بصفة مراقب لمساعدتهم وترسل اللجان مواعيدها الى 

 رئاسة المجلس قبل االنعقاد ليتسنى اي من اعضاء المجلس الحضور أن رغب .

 

 اللجنة االئتمانية :
 لمرة واحدة في الشهر أو كلما دعت الحاجة .تجتمع اللجنة -

االشراف ومتابعة تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يخص أسس -

 تقييم الجدارة االئتمانية للزبائن وتكوين المخصصات .

 متابعة سداد الزبائن للتمويالت .-

 المتعثرة . التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة تحصيل القروض-

 العمل على استرداد التمويالت المشطوبة قدر المستطاع .-

 تبسيط اجراءات منح التمويالت .-
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 لجنة االستثمار :
 تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر أو كلما دعت الحاجة .-

 تجزئة المحفظة االستثمارية الى ادوات " حقوق الملكية " و " أدوات الدين " .-

عمليات بيع وشراء أو االحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار ومتابعة تنفيذها  اقتراح عملية-

 في حال مصادقة المجلس عليها .

مراجعة المؤشرات الدورية المستخدمة من قبل قسم االستثمار أو الوحدات االستثمارية -

 وتقديم المقترحات الالزمة بخصوصها .

 لجنة تقنية المعلومات :
 

 احدة في الشهر أو كلما دعت الحاجة .تجتمع اللجنة مرة و-

مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت والتحقق من أمنية المعلومات -

 واالتصاالت .

التحقق من البنى التحتية ألانظمة المعلومات واالتصاالت والشبكات االلكترونية -

 والبرمجيات المستخدمة في المصرف .

راءات المتخذة لالحتفاظ بنسخ احتياطية من المعلومات ألغراض التحقق من كفاية االج-

 مواجهة اخطار فقدان قواعد البيانات .

 متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية .-
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التأكد من جودة ومالئمة ادارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه االلكتروني على -

 االنترنيت .

 عمال وخطة التعافي .متابعة تنفيذ خطة استمرارية اال-

التأكد من اعداد سياسات واجراءات لقسم تقنية المعلومات واالتصاالتوالعمل على تحديثها -

 دورياً .

 

 مالئمة أعضاء مجلس اإلدارة  
 

يعتمد المجلس سياسة فعالة لضمان مالئمة أعضائه بحيث تتضمن الحد األدنى من المعايير 

في العضو المرشح المعين ، ويتم مراجعتها كلما والمتطلبات والشروط الواجب توفرها 

استيفاء جميع االعضاء  استدعت الحاجة لذلك  ووضع اجراءات وأنظمة كافية للتأكد من

 للمعايير المالئمة . 
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من الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل رئاسة أو عضوية    
 مجلس إدارة المصرف  ؟

 

 ة تتشابه أعمالها مع أعمال المصرف . أن اليكون عضواً في مجلس ادارة أي شرك-

 أن ال يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات المصرف .-

أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد ادنى سواء في االقتصاد او المالية او -

ح المحاسبة او ادارة األعمال او اي من التخصصات المشابهة ، ويجوز للجنة الترشي

والمكافات النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال 

 المصرف .

 أن ال يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال عنها .-

 أن ال يكون عضوا في مجالس ادارة أكثر من خمس شركات مساهمة . -
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 مالئمة أعضاء اإلدارة التنفيذية
يعتمد سياسة لضمان مالئمة أعضاء االدارة التنفيذية العليا في المصرف ،  المجلس-

وتتضمن هذه السياسة الحد األدنى من المعايير والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في 

 عضو اإلدارة التنفيذية العليا وتراجع هذه السياسة من وقت آلخر .

 النزاهة والكفاءة الفنية والخبرة .يقع على عاتق المجلس تعيين مدير تنفيذي يتمتع ب-

الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول استقالة او انهاء خدمات اي من اعضاء -

 االدارة التنفيذية العليا في المصرف .

( ألعضاء االدارة التنفيذية العليا للمصرف ويتم Succession Planوجود خطة إحالل )-

 ة على األقل .مراجعة هذه الخطة مرة في السن

يجب أن تتوفر في من يعين في االدارة التنفيذية العليا للمصرف  
 الشروط التالية :

 أن يكون متفرغاً إلدارة اعمال المصرف .-

أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد ادنى سواء في   االقتصاد او المالية -

المشابهة التي لها عالقة بعمل  او المحاسبة او ادارة األعمال او اي من التخصصات

 المصرف .
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 تعارض المصالح
المجلس يعتمد سياسة واجراءات لمعالجة تعارض المصالح واالفصاح عن اي تعارض -

 في المصالح قد ينشأ عن ارتباط المصرف بالمصارف داخل المجموعة.

تعريف هذه المجلس يعتمد سياسات واجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل -

االطراف اخذا باالعتبار التشريعات وشروط التعامالت واجراءات الموافقة وآلية مراقة 

 هذه التعامالت بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات واالجراءات .

الدوائر الرقابية في المصرف تتاكد من أن التعامالت مع ذوي العالقة قد تمت وفق -

نة التدقيق تقوم بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة السياسة واالجراءات المعتمدة ولج

 ومراقبتها اطالع المجلس على هذه التعامالت .

 المجلس هو من يتأكد من ان االدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واالجراءات المعتمدة .-

المجلس يعتمد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف االدارات تمنع االستغالل -

 للمنفعة الشخصية .

المجلس يعتمد سياساٍت وميثاق للسلوك المهني وتعميمها  
  ؟  على جميع االداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي

 عدم استغالل أي من االداريين معلومات داخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية .-

 قواعد واجراءات تنظم المعامالت مع ذوي العالقة .-

 

 

 قد ينشأ عنها تعارض مصالح .الحاالت التي -

يتأكد المجلس من أن االدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب -

 تعارض المصالح .
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 تقييم أداء اإلداريين            
 -المجلس يوجد نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ويمكن أن يتضمن هذا النظام ما يلي :

 وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه. وضع أهداف محددة-

 التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل .-

 دورية إجتماعات مجلس االدارة مع االدارة التنفيذية العليا .-

، دور العضو في اجتماعات مجلس االدارة ، وكذلك مقارنة أدائه بأداء االعضاء االخرين -

ويجب الحصول على التغذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم 

. 

 حقوق أصحاب المصالح
المجلس يوفر آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل االفصاح 

وتوفير معلومات ذات داللة حول أنشطة المصرف ألصحاب المصالح من أن يـكـــون 

ى الدرجة الجامعية األولى كحد ادنى سواء في االقتصاد او المالية او المحاسبة حاصال عل

 او ادارة األعمال او اي من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل المصرف من

 -خالل اآلتي :

 اجتماعات الهيئة العامة .-

 التقرير السنوي .-

 فة الى تقرير المجلس حول تداولتقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية ، باإلضا-

 أسهم المصرف ووضعه المالي خالل سنة .

 الموقع األلكتروني للمصرف .-

 قسم عالقات المساهمين .-

المجلس يخصص جزء من موقع المصرف األلكتروني يتضمن توضيحاً لحقوق -

شر نالمساهمين وتشجيعهم على الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة  ، وكذلك 

 المستندات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل لدعوة حضور االجتماعات .
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 اإلفصاح والشف افية
 التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح .-

تضمين التقرير السنوي للمصرف نصاً يفيد أن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات -

للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية 

 الداخلية .

المجلس يتأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ -

( ويتأكد من ان االدارة التنفيذية على علم IAS( ومعايير المحاسبة الدولية )IFRSالمالي )

 التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي .بالتغيرات 

التأكد من ضمن التقرير السنوي للمصرف وتقاريره الربعية إفصاحات تتيح للمساهمين -

 الحاليين أو المحتملين اإلطالع على نتائج العمليات .

 

المجلس يتأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى  
: 
 مي للمصرف .ملخصاً للهيكل التنظي-

ملخصاً لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك -

 اللجان .

المعلومات التي تهم أصحاب مصالح الحوكمة المؤسسية وبما يتناسب مع مدى التزامها -

 بتطبيق ماجاء في الدليل .

قدار مساهمته معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته وم-

في رأس مال المصرف وفيما إذا كان مستقال ام ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ 

تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات أخرى والمكافات بكافة أشكالها 

الت يحصل عليها من المصرف وذلك عن السنة المنصرمة ، وأي عمليات أخرى تمت بين 

 ألطراف ذوي العالقة به .المصرف والعضو أو ا
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معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت -

 عليها .

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

افات ملخصاً عن سياسة منح المكافات لدى المصرف مع االفصاح عن كافة أشكال مك-

اعضاء المجلس كل على حده ، والمكافات بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا 

 كل على حده وذلك عن السنة المنصرمة .

( أو أكثر من رأس مال الشركة ، مع تحديد %1أسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة )-

لمساهمات أو أي جزء منها ( لهذه اUltimate Beneficial Ownersالمستفيد النهائي )

 وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا أو جزئياً .

إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله -

في المصرف ولم يفصح عنها سواء كانت تلك المنافع مادية أم عينية وسواء كانت له 

 القة به وذلك عن السنة المنصرمة .شخصياً او ألي من ذوي الع

 

 

 

 

 ومن هللا التوفيق .. 
 

 


