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 ولالقسم األ

 اإلطار العام للدلیل 

 

 ): نطاق التطبیق 1المادة (

 .منذ تاریخ صدوره المصرفیطبق ھذا الدلیل بشكل إلزامي على   -
 

 ): دلیل الحوكمة الخاص بالمصرف 2(المادة 

 فقد قام المصرف بما یلي :  نظراً ألھمیة الحوكمة المؤسسیة وتطبیقا للمعاییر الدولیة وأفضل الممارسات

 .والوارد ذكرھا في القسم الخاص باللجان)لجنة الحوكمة (تشكیل لجنة منبثقة عن المجلس، تسمى  -
ك بالمصرف یعتمد من مجلس اإلدارة وبما یتفق مع متطلبات الحد االدنى لدلیل الحوكمة الصادر عن البنتقوم اللجنة باعداد دلیل حوكمة خاص   -

 .المركزي العراقي 
 . نشر دلیل الحوكمة على الموقع اإللكتروني والتأكید على االطالع علیھ من قبل الموظفین وأعضاء مجلس اإلدارة كافة  -
على المشورة والمساعدة في استحداث المتطلبات الجدیدة في ھذا الدلیل طبقا الفضل الممارسات في التعاون مع الجھات االستشاریة للحصول    -

 .مجال الحوكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
20

21
ة 
سن
  ل

 
 

 
 

طار عمل دلیل الحوكمة لمصرف اإلقلیم التجاري لإلستثمار والتمویلإ  

3 

 القسم الثاني 

 مجلس اإلدارة

 

 ): تشكیل المجلس 3المادة (

، ویجوز المركزي العراقي  سنوات بعد أخذ موافقة البنكیتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الھیئة العامة وذلك لمدة ال تتجاوز أربع    -
 .أعادة انتخاب العضو لدورة ثانیة كحد أقصى 

) أعضاء على األقل یتم انتخابھم في اجتماع الھیئة العامة طبقا لمنظومة التصویت التراكمي، على أن ال 7یجب أن یكون عدد أعضاء المجلس (  -
ء أو ثلث أعضاء المجلس ، مع عضو یمثل األقلیة من المساھمین حیث یجوز أن یكون ھذا العضو من  ) أعضا4یقل عدد األعضاء المستقلین عن (

 .ضمن األعضاء المستقلین
 .ینتخب المجلس من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس -
 .یتولى نائب رئیس المجلس مھام الرئیس عند غیابھ او تعذر رئاستھ اجتماع المجلس  -
   .المجلس من العنصر النسوي كحد أدنى یفضل أن یكون أحد أعضاء -
 

 ): مؤھالت عضو المجلس واستقاللیتھ 4المادة (

 .اختیار عضو مجلس اإلدارة  -
 .وتعدیالتھ 1997لسنة   21وقانون الشركات رقم  2004) لسنة  94استیفاء المتطلبات القانونیة الواردة في قانوني المصارف رقم (   -
 .ذوي المؤھالت والشھادات الجامعیة األولیة والخبرة بالعمل المصرفي إن یكون ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة من -
خیر  ان ال یكون عضواً في مجلس إدارة أي مصرف آخر داخل العراق أو مدیراً مفوضا لھ او مدیراً إقلیمیا او موظفا فیھ، ما لم یكن المصرف اال  -

 .تابعا لذلك المصرف
 .قیمین ومن غیر العراقیینیجوز أن یكون عضو مجلس اإلدارة من غیر الم  -

 شروط استقاللیة عضو مجلس اإلدارة 

أن ال یكون شریكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للمصرف خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ انتخابھ عضواً في المجلس، وأال تربطھ     -
 .بالشریك المسؤول عن عملیة التدقیق صلة قرابة

 .مستشاراً قانونیا للمصرف او مدققا لحسابات المصرفأن ال یكون محامیا او  -
%)  5أن ال یكون حاصالً ھو أو أي شركة ھو عضو في مجلسھا أو مالكھا أو مساھما رئیسا فیھا على ائتمان من المصرف تزید نسبتھ على (  -

 .من رأس مال المصرف، و أال یكون ضامنا الئتمان من المصرف تزید قیمتھ على النسبة ذاتھا
أن ال یكون عضواً في مجالس أكثر من خمس شركات مساھمة أو عامة بصفتھ الشخصیة في بعضھا وبصفتھ ممثالً لشخص اعتباري في بعضھا    -

 .األخر
 .أن ال یكون اداریا او موظفا لدى مصرف آخر او مدیراً مفوضا لدى مصرف آخر  -
 .خالل السنوات الثالث السابقة أن ال یكون موظفا في المصرف او أحد االطراف المرتبطة بھ  -
 .أال تكون لھ اي صلة قرابة بأي من اعضاء المجلس او االدارة العلیا او أي من االطراف المرتبطة بھم حتى الدرجة الرابعة  -
 .أن ال یكون مساھما رئیسا في المصرف أو من یمثلھ  -
% من أسھم اي شركة من  5العائلة المساھمین أو أطراف ذات عالقة( أكثر من  أن ال یملك بشكل مباشر أو غیر مباشر )تشتمل على ملكیة أفراد    -

 .أي نوع
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 ): اجتماعات المجلس5المادة (

 .كلما دعت الحاجة لذلكأو ) اجتماعات في السنة 12یجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن (  -
قر اإلدارة یجوز نقلھا ألي مكان آخر داخل العراق بشرط حضور  تنعقد اجتماعات المجلس في مقر إدارة المصرف ، وإذا تعذر عقدھا في م  -

 .جمیع أعضاء المجلس أو االعتذار الكتابي لغیر الحاضرین
على اعضاء المجلس حضور اجتماعھ حضورا شخصیا ، وفي حال تعذر الحضور الشخصي یمكن لعضو المجلس الحضور من خالل الفیدیو    -

 .المجلس ، ویمكن استخدام ھذه الطریقة في حالة عدم حضور العضو لمرتین كحد أعلى خالل السنةأو الھاتف وذلك بعد موافقة رئیس 
 ) مرات أو أكثر خالل السنة وجب على رئیس المجلس إخطار الھیئة العامة للمصرف لكي تتخذ ما تراه مناسباً. 3في حال بلغ عدد الغیاب (  -
  .)أعضاء أو أیھما أكثر4%) من األعضاء أو (50یكتمل نصاب اجتماع مجلس اإلدارة في حالة حضور (  -
 تعتمد القرارات التي یتخذھا المجلس بغالبیة أصوات األعضاء الحاضرین، فاذا كان التصویت متعادالً فیكون صوت رئیس المجلس مرّجحاً.  -
الھاتف) على محضر االجتماع، وتختم بختم المصرف  تصدر قرارات المجلس بتوقیع كامل أعضائھ الحاضرین شخصیا (أو من خالل الفیدیو أو    -

 .) أیام عمل ویكون المجلس مسؤوالً عن قراراتھ ومتابعتھا10خالل مدة ال تزید عن (
على أمین سر المجلس تدوین محاضر اجتماعات المجلس بصورة دقیقة وكاملة، وتدوین أیة تحفظات أثیرت من أي عضو، وأن یحتفظ المصرف   -

 .اضربجمیع ھذه المح
) أیام عمل على األقل من تاریخ موعد  5على اإلدارة التنفیذیة تقدیم معلومات تفصیلیة ألعضاء المجلس بما سوف یعرض في االجتماع قبل (  -

 .اجتماع المجلس، وعلى رئیس المجلس التحقق من ذلك قبل االجتماع
 

 ): مھام ومسؤولیات المجلس6المادة (

والرسالة والغایات واألھداف االستراتیجیة والقیم الجوھریة للمصرف في ضوء توجھات الھیئة العامة، ثم    اعتماد خطط المصرف شاملة الرؤیة  -
 .توجیھ اإلدارة التنفیذیة لتنفیذ الخطط مع مراقبة أدائھا وتقییمھا وتعدیلھا إذا لزم األمر لضمان تنفیذ تلك الخطط

أكد من سالمة األوضاع المالیة للمصرف ومن مالءتھ، واعتماد سیاسات وإجراءات مناسبة  اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة ومتابعة أدائھا، والت  -
 .لإلشراف والرقابة الدوریة على أداء المصرف 

 .Key Performance Indicatorsاعتماد سیاسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفیذیة ، عن طریق وضع (مؤشرات أداء رئیسة) (  -
KPI(رصد األداء ) لتحدید وقیاس و،KPR (Key Performance Result والتقدم نحو تحقیق األھداف المؤسسیة للمصرف. 

التأكد من توفر سیاسات وخطط وإجراءات عمل لدى المصرف، شاملة جمیع أنشطتھ، وتتماشى مع التشریعات ذات العالقة،وأنھ قد تم إعمامھا   -
 .نتظامعلى جمیع المستویات اإلداریة،وأنھ تتم مراجعتھا با 

للمصرف, و رسم خطوط  واضحة للمسؤولیة والمساءلة لجمیع أنشطة المصرف، وترسیخ ثقافة  (Core Values) تحدید "القیم الجوھریة"  -
 .عالیة للمعاییر األخالقیة والنزاھة والسلوك المھني لإلداریین في المصرف

المالیة وسمعتھ ومسؤولیة تنفیذ متطلبات البنك المركزي، وكذلك متطلبات تحمل مسؤولیة سالمة جمیع اجراءات المصرف، بما فیھا أوضاعھ   -
الجھات الرقابیة والجھات التنظیمیة األخرى المتعلقة بعملھ،ومراعاة "أصحاب المصالح"،وأن یدار المصرف ضمن إطار التشریعات، وضمن 

 .نشطة المصرفالسیاسات الداخلیة للمصرف، وإن الرقابة الفعّالة متوفرة باستمرار على ا
 .متابعة تنفیذ قرارات الھیئة العامة -
والمصادقة    تقدیم الحسابات الختامیة والقوائم (الكشوفات) المالیة للمصرف وتقریر شامل بنتائج تنفیذ الخطة السنویة الى الھیئة العامة لمناقشتھا  -

 .علیھا
 .التأكد من االمتثال للمعاییر الدولیة في جمیع أنشطة وعملیات المصرف -
 .مناقشة واقرار الخطط السنویة والموازنات المتعلقة بأنشطة المصرف ومتابعة تنفیذھا -
 .تشكیل لجان مجلس اإلدارة واختیار أعضائھا من بین أعضاء المجلس او من غیرھم  -
م ومسائلتھم والحصول منھم على  المصادقة على اختیار المرشحین لشغل مناصب اإلدارة التنفیذیة، وتقییم ومتابعة أدائھم دوریا واالشراف علیھ  -

 .ئلةآشرح وتفسیر واضح لموضوع المس
 .تعیین وأنھاء خدمات المدقق الداخلي وتحدید اتعابھ ومكافاتھ وتقییم أداءه -
قب  اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلیة للمصرف ومراجعتھا سنویا، والتأكد من قیام المدقق الداخلي )وبالتنسیق مع المدقق الخارجي )اي مرا  -

 .الحسابات( بمراجعة ھذه األنظمة لمرة واحده على األقل سنویا، وعلى المجلس تضمین التقریر السنوي للمصرف ما یؤكد كفایة ھذه األنظمة
 .ضمان استقاللیة مدقق الحسابات الخارجي(مراقب الحسابات) بدایة واستمراراً   -
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ة، اعتماد استراتیجیة فعالة إلدارة المخاطر، ومراقبة تنفیذھا، إذ تتضمن مستوى المخاطر المقبولة، وضمان عدم تعرّض المصرف لمخاطر مرتفع -
اطر المرتبطة بھا، وأن یتأكد من وجود أدوات وبنیة تحتیة الزمة وكافیة إلدارة وأن یكون المجلس ملّما ببیئة العمل التشغیلیة للمصرف والمخ

 .المخاطر في المصرف، وقادرة على تحدید وقیاس وضبط ومراقبة جمیع أنواع المخاطر التي یتعرض لھا المصرف 
عد اإلدارة الرشیدة، ونظام الضبط الداخلي " الواردة  التأكد من قیام المصرف بتطبیق المبادئ األساسیة "لإلدارة الرشیدة"، كما ورد ذلك في "قوا  -

 2010) لسنة 4في تعلیمات رقم (
 .) بھا تغطي جمیع أنشطة المصرفManagement Information Systems. MIS( كافیة وموثوق  "ضمان وجود "نظم معلومات إداریة -
على تطبیق ممارساتھا وحضور دورات تدریبیة بخصوصھا، إضافة  نشر ثقافة الحوكمة بالمصرف وتشجیع جمیع العاملین واالدارة التنفیذیة    -

االئتمانیة   السیاسة  أن  التحقق من  على  الحوكمة في مؤسساتھم، فضالً  قواعد  المصرف بتشجیع عمالئھ على تطبیق  یقوم  ان  العمل على  الى 
المخاطر بنقاط الضعف والقوة، تبعا لممارساتھم في للمصرف تتضمن تطبیق الحوكمة المؤسسیة لعمالئھ والسیما من الشركات، بحیث یتم تقییم 

 .مجال الحوكمة المؤسسیة
  .) في ھذا الدلیل 1)الوارد ذكرھا في الملحق رقم ( sustainability principlesالتأكد من أن المصرف یتماشى مع معاییر االستدامة ( -
ذین یمتلكون "حیازة مؤھلة" من جھة، و"اإلدارة التنفیذیة"، من جھة  اتخاذ االجراءات الكفیلة بإیجاد فصل واضح بین سلطات المساھمین، ال   -

 ."أخرى، بھدف تعزیز الحوكمة المؤسسیة السلیمة، وعلیھ إیجاد آلیات مناسبة للحد من تأثیرات المساھمین، الذین یمتلكون "حیازة مؤھلة
 .اعتماد ھیكل تنظیمي للمصرف یحدد التسلسل اإلداري الواضح -
ات التنفیذیة الخاصة بأعمال المصرف )سواء المدیر المفوض أم اإلدارة التنفیذیة، سواء كان ذلك للعملیات المصرفیة أو منح  تحدید الصالحی  -

 . )االئتمان أو التوقیع على التحویالت والشیكات والضمانات والكفاالت واالقتراض والرھن وخطابات الضمان
 ف ومراجعتھا سنویاً.اعتماد خطة إحالل لإلدارة التنفیذیة في المصر  -
م  التأكد من اطالع اإلدارة التنفیذیة على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل األموال فیما یخص قوائم تجمید أموال اإلرھاب یومیا،ً وإعال   -

ي قائمة تجمید  ودائرة مراقبة الصیرفة في البنك المركزي فوراً في حالة وجود شخص قد أدرج أسمھ ف  اإلرھاب مكتب مكافحة غسل األموال 
 .أموال اإلرھابیین

عمال  یجب تقییم أداء المجلس ككل لمرة واحدة على األقل سنویا وعرض نتائج التقییم على الھیئة العامة، من خالل االعتماد على نظام لتقییم ا -
 :المجلس على ان یتضمن ھذا النظام كحد أدنى ما یأتي

 على تحقیق ھذه األھداف، بشكل یمكن قیاسھ دوریاً.   وضع أھداف محددة، وتحدید دور المجلس في االشراف -
- ) التنفیذیة  واإلدارة  المفوض  للمدیر  رئیسة  أداء  مؤشرات  یمكنKey Performance Indicators, KPIs & KPRsتحدید   ( 

 اً.استخالصھا من األھداف الستراتیجیة للمصرف وخطط العمل السنویة و استخدامھا لقیاس أداء االدارة التنفیذیة دوری
 .التواصل ما بین المجلس والمساھمین، وضرورة دوریة ھذا التواصل  -    
 .دوریة اجتماعات المجلس مع اإلدارة التنفیذیة -    
 دور العضو ومھامھ في اجتماعات المجلس ومدى التزامھ بالحضور، وكذلك مقارنة أدائھ بأداء األعضاء   -    

  " (Feedback) "التغذیة الراجعة من العضو المعني، وذلك بھدف تحسین عملیةالتقییم اآلخرین، كما یجب الحصول على      
على المصرف تزوید البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس أو ھیئات المدیرین واإلدارات التنفیذیة لشركاتھ التابعة داخل   -

 .سنوي وكذلك عند حدوث أي تعدیل علیھاالعراق وخارجھ، بشكل نصف 
 .على مجلس االدارة االشراف على جودة االفصاح و الشفافیة و المعلومات عن المصرف كافة -

 
 ): مھام ومسؤولیات رئیس المجلس7المادة (    

 .والمساھمین وبقیة أصحاب المصالح، من جھة أخرىإقامة عالقة بناءة بین المجلس، من جھة، واإلدارة التنفیذیة للمصرف، وبین المصرف  -
ع التشجیع على ابداء الرأي حول القضایا التي یتم بحثھا بشكل عام، وتلك التي یوجد حولھا تباین في وجھات النظر بین األعضاء، مع التشجی -

 .على المناقشة والتصویت في تلك القضایا
 التأكد من توقیع األعضاء على محاضر االجتماعات  -
"منھاج توجیھ"    - الجدید حضور  للعضو  یتیح  المستمر، وإن  یتعلق بتطویر خبراتھم وتعلمھم  فیما  المجلس،  احتیاجات أعضاء  تحدید وتلبیة 
)orientation program( للتعرف على أنشطة المصرف.  
) خمسة عشر یوما،ً لكي یصار إلى تسمیة  15كافیة ال تقل عن ( توجیھ دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الھیئة العامة، وذلك قبل مدة -

 .من یمثلھ
 . التأكد من إعالم البنك المركزي عن أیة معلومات جوھریة  -
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 ): اختیار وتعیین المدیر المفوض8المادة (    
 .مفوضاً للمصرف یعین مجلس إدارة المصرف أحد أعضائھ مدیراً   -
  2004)  لسنة  94المنصوص علیھا في قانون المصارف رقم (ى والوفاء بالشروط اآلتیة كحد أدنیجب على المدیر المفوض الذي یتم تعیینھ     -      
 وتعدیالتھ . 1997لسنة   21رقم  الشركاتقانون و

 .التفرغ التام إلدارة العملیات المصرفیة الیومیة  -
و إدارة االعمال، أو المحاسبة،   أو االقتصاد، أو القانون،  ان یكون حاصالً على شھادة البكالوریوس على األقل في العلوم المالیة والمصرفیة، ا  -

 .أو التخصصات المتعلقة بالعمل المصرفي
 .التمتع بالنزاھة والسمعة الطیبة -
 المركزي العراقي .   ان تكون لدیة خبرة العمل الفعلي باإلدارة التنفیذیة في المصارف وفق الضوابط والتعلیمات الصادرة عن البنك  -
 .دیر المفوض مسؤوالً عن تنفیذ قرارات المجلس وذلك ضمن الصالحیات المخولة لھیكون الم  -
 .ال یجوز الجمع بین منصبي رئیس المجلس والمدیر المفوض أو المدیر العام  -
 

 )مھام ومسؤولیات أمین سر المجلس9المادة (  

 : على المجلس أن یحدد مھام أمین سر المجلس بحیث تشتمل على ما یأتي    
حضور جمیع اجتماعات المجلس، وتدوین جمیع المداوالت، واالقتراحات، واالعتراضات، والتحفظات، وكیفیة التصویت على مشروعات   -

 . قرارات المجلس، مع تسجیل وحفظ وتوثیق سجالت ومحاضر اجتماعات المجلس بعد توقیعھا من أعضاء المجلس 
 

بكل موضوع منھا، وبیان رأي اإلدارة التنفیذیة واللجان المختلفة فیھا، وربط الوثائق عرض الموضوعات وذلك بعد إعداد خالصة موجزة    -
 .واألولیات بكل موضوع، وتقدیمھا لرئیس المجلس للموافقة على عرضھا

 

 .تزوید كل عضو بملخٍص كاٍف عن أعمال المصرف، عند االنتخاب او التعیین أو عند الطلب  -
ة المستشار القانوني أو مدیر الشؤون القانونیة للمصرف حول مھمات ومسؤولیات المجلس والسیما ما  التداول مع أي عضو جدید وبمساعد  -

ومواعید  العضویة  مدة  ومنھا  بالعضویة  الخاصة  األخرى  واألمور  والصالحیات  المھمات  لتوضیح  والتنظیمیة  القانونیة  بالمتطلبات  یتعلق 
  المركزي العراقي   ص القوانین ذات العالقة بعمل المصارف والتعلیمات الصادرة عن البنكاالجتماعات، فضالً على تزوید العضو الجدید بنصو

 .الحوكمة المؤسساتیة  دلیل والتي تخص عمل المجلس وبما فیھا ما جاء في
 .تنظیم مواعید واجتماعات المجلس وذلك بموافقة رئیس المجلس  -
المجلس على محاضر    - المجلس، وأیة موضوعات تم إرجاء التأكد من توقیع أعضاء  المتخذة من قبل  القرارات  االجتماعات ومتابعة تنفیذ 

 .طرحھا في اجتماع سابق
 .استالم تقاریر اللجان المرتبطة بالمجلس وعرضھا على المجلس  -
 .ضمان االمتثال لجمیع المتطلبات القانونیة فیما یتعلق بشؤون المجلس -
 .تماعات الموقعةتزوید البنك المركزي بمحاضر االج  -
 . التواصل مع المساھمین والمساعدة في تنظیم اجتماعات الھیئة العامة  -
 .االحتفاظ بالبیانات الخاصة بالمساھمین -
 .التحضیر الجتماعات الھیئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس -
 .إرسال الدعوات الى المساھمین والى البنك المركزي وإلى مسجل الشركات -
 .تأمین حضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة والمدقق الخارجي   -
 .االحتفاظ بسجالت اجتماعات الھیئة العامة -
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 ) اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة1الشكل (

 دارة اللجنة المنبثقة عن مجلس اإل

و  تالجنة الترشیح لجنة ادارة المخاطر  لجنة التدقیق 
 لجنة الحوكمة  تآالمكاف

لجنة حوكمة تقنیة   لجنة االئتمان العلیا
 االمعلومات 

 

 ) اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة 2الشكل (

 دارة التنفیذیةاللجان المنبثقة عن اإل

 لجنة تقنیة المعلومات واالتصاالت لجنة االستثمار  اللجنة االئتمانیة

 لتقنیة المعلوماتاللجنة التوجیھیة 
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 الثالث القسم 

 ) اللجان(

 

 ): اللجان المنبثقة عن المجلس10المادة (

تشكیل اللجان اآلتیة ( لجنة التدقیق ، لجنة المخاطر،   تمتلعب لجان المجلس دورا ھاما في دعم مجلس االدارة خالل عملیة اتخاذ القرار، وعلیھ  
 ت).آو المكاف تالجنة الترشیح

 :اإلطار العام لتشكیل ومتابعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس

اھدافھا وفوضھا بصالحیات من قبلھ، مع االلتزام بعدم  اتخاذ قرارات بمفردھا بدون تصویت  وحدد  تشكیل لجان من بین اعضاء المجلس    تم   -
المجلس یقوم بالمتابعة المستمرة ألعمال اللجان للتأكد من فاعلیة دورھا مع امكانیة دمج بعض اللجان وفقا لتناسب   ان مجلس ادارة المصرف، كما 

 .ارض بین واجبات ومسؤولیات ھذه اللجاناختصاصاتھا شریطة ان ال یكون ھنالك تع

ضمان سھولة حصول اللجان على المعلومات الكافیة من االدارة، كما یمكن ألي لجنة الحصول على االستشارات والدعم الفني من مصادر    -
 .خارجیة على ان یكون ذلك بعلم وموافقة المجلس

اعضائھا في التقریر السنوي للمجلس وعن اللجان التي كونھا المجلس وآلیة عملھا  مراعاة الشفافیة في تشكیل اللجان مع اإلفصاح عن اسماء    تم -
 .ونطاق اشرافھا

 .مراعاة التخصص والخبرة والحیاد وعدم تعارض المصالح في تشكیل اللجان -
 .متابعة اللجان المرتبطة بمجلس اإلدارة وعرض تقاریرھا ونتائجھا على رئیس المجلس  -
ین مھامھا ونطاق عملھا واجراءاتھا بما یشمل كیفیة اعداد التقاریر الى مجلس االدارة، وما ھو المتوقع من اعضاء  لكل لجنة میثاق داخلي یب -

 .مجلس االدارة من عضویتھم في تلك اللجان 
 .اء اعضائھابقائمة تشمل جمیع اللجان التابعة لعمل المجلس ومھامھا واجراءات عملھا وأسمالمركزي العراقي تزوید البنك بالمصرف  یقوم -
 .تختاره اللجنة عدا مدیر القسم المختص بأعمال اللجنة المعنیة نتنفیذیال ینموظفمن ال اللجاناختیار مقرر   -
 .یكون رئیس كل لجنة یتم تشكیلھا عضو مجلس ادارة مستقل -

 

 :تنظیم اعمال اللجان

 .تعقد اللجان اجتماعات دوریة ویحدد عددھا بحسب طبیعة أعمال كل لجنة  -

 .یتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوین توصیاتھا بحسب الصالحیات الممنوحة لھا  -

 .یعرض رئیس اللجنة محاضر اجتماعاتھا وتوصیاتھا على مجلس االدارة للتصویت علیھا -

 .تتعھد اللجان بتقدیم تقاریر دوریة وتقریر سنوي عن نتائج أعمالھا الى مجلس اإلدارة -

ویحدد القرار تشكیلة اللجنة ونطاق عملھا ومسؤولیاتھا والمدة المطلوبة   المركزي  م تشكیل اللجان المؤقتة بقرار من المجلس أو بطلب من البنكیت  -
 .إلنجازعملھا
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 اوالً / لجنة التدقیق: 

لبنك تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من االعضاء المستقلین من مجلس اإلدارة أو االستشارین أو خبراء في المجال المالي او التدقیق بموافقة ا -
كما على   لجنة أخرى من اللجان المنبثقة عن المجلسفي    عضو  لیسعضواً مستقالً من أعضاء مجلس اإلدارة و  ھو  المركزي ورئیس اللجنة  

 یملكون مقدرة و خبرة مالیة مناسبة تشمل: ان یشكل ھذه اللجنة ممن المجلس

 خبرة في ممارسات و إجراءات التدقیق . •

 فھم وسائل و طرق التدقیق الداخلي و إجراءات أعداد التقاریر المالیة .  •

 ادراك للمبادئ المحاسبیة المنطبقة على القوائم المالیة للمصرف.  •

تقییم القوائم المالیة للمصرف و التي من ضمنھا المیزانیة العمومیة, قائمة الدخل, قائمة التدفق النتقدي, قائمة التغیرات  القدرة على قراءة و فھم و   •
 في حقوق المساھمین.

 مھام وصالحیات اللجنة: میثاق و

 نطاق و نتائج و مدى كفایة التدقیق الداخلي و متابعة المدقق الخارجي و مناقشة تقاریره. -

 محاسبیة ذات األثر الجوھري على البیانات المالیة للمصرف. القضایا ال -

 انظمة الضبط و الرقابة الداخلیة في المصرف.  -

ق التأكد من االمتثال للمعاییر الدولیة و مكافحة غسل األموال في جمیع أنشطة و عملیات المصرف, من حق اللجنة التحقیق و البحث و التدقی -
 ح ترى انھا تؤثر على قوة و سالمة المصرف. في أیة عملیات أو إجراءات أو لوائ

و  - مھمات  تحدید  و  دمجھا  او  التنظیمیة  التشكیالت  إلغاء  او  استحداث  و  للمصرف  التنظیمي  الھیكل  باعتماد  اإلدارة  مجلس  الى  التوصیة 
 اختصاصات ھذه التشكیالت و تعدیلھا.

 على مراجعة تقاریر اإلدارة التنفیذیة حول وضع الموارد البشریة.مراجعة الخطة السنویة للتدریب و التطویر و متابعة تنفیذھا فضالً  -

ذیة مع  مراجعة السیاسات و التعلیمات المتعلقة بالتعیین و الترقیة و االستقالة و انھاء الخدمة لجمیع موظفي المصرف بما فیھم اإلدارة التنفی -
 مراعاة أحكام القوانین النافذة. 

 لجنة بعد انتھاء كل ربع مالي تقدمھ إلى مجلس اإلدارة. إعداد تقریر ربع سنوي عن أعمال ال -

 التدقیق و الموافقة على االجراءات المحاسبیة, و على خطة التدقیق السنویة, و على ضوابط المحاسبة. -

 International ) Financial Reportingالتأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التي حددتھا " المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي "   -
Standards , IFRS  ( و تعلیمات البنك المركزي و التشریعات و التعلیمات األخرى ذات العالقة, و أن یتأكد من أن اإلدارة التنفیذیة ,

 على علم بالتغیرات التي تطراً على المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي و غیرھا من المعاییر ذات العالقة. 

المالي"   - "البالغ  یخص  فیما  الداخلیة  الرقابة  و  الضبط  انظمة  كفایة  مدى  حول  تقریراً  للمصرف  السنوي  التقریر   Financial)تضمین 
Reporting) :بحیث یتضمن التقریر, كحد ادنى, ما یأتي , 

ة داخلیة حول االبالغ المالي في المصرف  فقرة توضح مسؤولیة المدقق الداخلي باالشتراك مع االدارات التنفیذیة عن وضع انظمة ضبط ورقاب •
 و المحافظة على تلك االنظمة. 

 فقرة حول إطار العمل الذي قام المدقق الداخلي باستخدامھ, و تقییمھ لتحدید مدى فاعلیة انظمة الضبط و الرقابة الداخلیة.  •

 التأكد من المتثال للمعاییر الدولیة في جمیع أنشطة و عملیات المصرف.  •
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 Know)وجود مكتب لمكافحة غسل األموال و تمویل اإلرھاب یرتبط بالمجلس, و یتولى تطبیق سیاسات  "العملیات الخاصة"  التأكد من   •
Your Customer , KYC).و المھمات و الواجبات المترتبة على ذلك, بما فیھا  ذلك قیام المكتب بإعداد التقاریر الدوریة عن نشاطھ , 

 .(Foreign Account Tax Compliance, FATCA)مریكي" مراقبة "االمتثال الضریبي األ •

االفصاح عن مواطن الضعف في انظمة الضبط و الرقابة الداخلیة التي تؤدي الى احتمال عدم امكانیة منع او الكشف عن بیان غیر صحیح   •
 وذي أثر جوھري. 

 الداخلیة. تقریر من المدقق الخارجي یبین رأیھ في فاعلیة االنظمة و الرقابة  •

  عالقة اللجنة بالمدقق الخارجي: 

 تتحمل اللجنة المسؤولیة المباشرة عن اآلتي:

 اقتراح األشخاص المؤھلین للعمل كمدققین خارجین أو التوصیة بعزلھم. •

 توفیر سبل األتصال المباشر بین المدقق الخارجي و اللجنة.  •

 االتفاق على نطاق التدقیق مع المدقق الخارجي.  •

اتخاذ إدارة المصرف اإلجراءات التصحیحیة الالزمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي یتم التعرف علیھا   نریر التدقیق و التأكد ماستالم تقا •
 من قبل المدقق الخارجي. 

 عالقة اللجنة بالمدقق الداخلي: تتحمل اللجنة المسؤولیة المباشرة عن اآلتي:  -

 . المركزي العراقي بعزلھ و ترقیتھ أو نقلھ بعد استحصال موافقة البنكتعیین المدقق الداخلي أو التوصیة  •

 دراسة خطة التدقیق الداخلي و الموافقة علیھا. •

 طلب تقاریر من مدیر التدقیق الداخلي.  •

 قیق الداخلي و تدریبھم. على لجنة التدقیق التحقق من توفر الموارد المالیة الكافیة, و العدد الكافي من الموارد البشریة المؤھلة, إلدارة التد •

 على لجنة التدقیق التحقق من عدم تكلیف موظفي التدقیق الداخلي بأیة مھمات تنفیذیة و ضمان استقاللیتھم. •

مراقبة االمتثال و مكافحة غسل االموال و تمویل االرھاب للقوانین و االنظمة و الضوابط المطبقة على المصرف و رفع تقریر بذلك الى   -
 المجلس. 

 . المركزي العراقي  ة التقاریر التي یقدمھا المصرف الى البنكمراجع -

 تقدیم التقریر السنوي الى مجلس اإلدارة لإلفصاح عن أنشطة المصرف و عملیاتھ.  -

لھا الحق في استدعاء أي مدیر لحضور أي من   - التنفیذیة, و  اللجنة صالحیة الحصول على أیة معلومات من اإلدارة  یجب أن تتوفر لدى 
 تھا دون أن یكون لھم صفة عضویة اللجنة, على ان یكون ذلك منصوصاً علیھ في میثاق التدقیق الداخلي. اجتماعا

) مرات على  4تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي, و المدقق الداخلي, و مسؤول إدارة االمتثال,و مسؤول مكافحة غسل األموال ( -
 أعضاء اإلدارة التنفیذیة.األقل في السنة, بدون حضور أي من 

تقوم اللجنة بمراجعة و مراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقاریر المالیة, أو أیة أمور أخرى,   -
 لجتھا بموضوعیة. و تضمن اللجنة وجود الترتیبات االزمة للتحقیق المستقل و حمایة الموظف, و التأكد من متابعة نتائج التحقیق و معا

 مراجعة تقاریر مكافحة غسل االموال و تمویل االرھاب.  -
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 متابعة تنفیذ برامج استمراریة األعمال و التعافي من الكوارث و األزمات بالتنسیق مع لجنة تقنیة المعلومات و االتصاالت.  -

 ثانیاً / لجنة إدارة المخاطر:   

متلك أعضاء اللجنة خبرة في إدارة المخاطر  تعضو مستقل, و  ھو  ان یكون رئیس اللجنة  وذین  غیر التنفیالاألعضاء    ة مناللجنة من ثالث  تتكون -
 و الممارسات و القضایا المرتبطة بھا.

 

 مھام اللجنة: میثاق و

 مراجعة استراتیجیة إدارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادھا من قبل المجلس.  -

التوصیات بشأنھا إلى مجلس اإلدارة لغرض المصادقة, فضالً عن االشراف على تطبیق السیاسة االئتمانیة مراجعة السیاسة  االئتمانیة و تقدیم   -
 المقترحة من قبلھم. 

اطرة مراقبة "المخاطر االئتمانیة" التي یتحملھا المصرف, سواء ما یتعلق "بالمدخل المعیاري" او "المدخل المستند للتصنیف الداخلي" و "المخ -
 "مخاطرة السوق" و المراجعة اإلشرافیة" و "انضباط السوق" الواردة في المقررات التي اصدرتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة. التشغیلیة" و  

 تحدید السقوف االئتمانیة التي تتجاوز صالحیة المدیر المفوض أو المدیر اإلقلیمي.  -

 ), شامالً ذلك معاییر السیولة. IIIمراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السیولة بموجب مقررات بازل ( -

 التوصیة بالتخلي عن االنشطة التي تسبب المخاطر للمصرف و التي لیس لدیھ القدرة على مواجھتھا. -

 التأكد من التزام المصرف باألنظمة و التعلیمات و السیاسات المتعلقة بإدارة المخاطر. -

أي عضو من اإلدارة العلیا لحضور اجتماعات من اجل توضیح بعض المسائل تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل, و یجوز دعوة   -
 و الموضوعات التي ترى اللجنة أھمیة استیضاحھا.

و    المراجعة الدوریة لسیاسة إدارة المخاطر المقترحة من قبل اإلدارة العلیا للمصرف و تقدیم التوصیات بشأنھا على مجلس اإلدارة إلقرارھا -
 المصادقة علیھا.

 شراف على إجراءات اإلدارة العلیا تجاه االلتزام بسیاسات المخاطر المعتمدة لدى المصرف. اال -

التواصل المستمر مع مدیر قسم المخاطر و الحصول على تقاریر دوریة منھ حول األمور ذات العالقة بالوضع الحالي للمخاطر في المصرف   -
 و السقوف الموضوعة و أیة تجاوزات لھا و خطط تجنب المخاطر.حدود لو ثقافة المخاطر, إضافة الى التقاریر الخاصة با

االشراف على استراتیجیات رأس المال و إدارة السیولة و استراتیجیات إدارة المخاطر ذات العالقة كافة للتاكد من مدى توافقھا مع إطار   -
 المخاطر المعتمد في المصرف. 

 ن اإلدارة التنفیذیة (االئتمان , االستثمار , تقنیة المعلومات و االتصاالت). تقوم بتلقي التقاریر الدوریة من اللجان المنبثقة م -

السیاسة   - تطبیق  على  االشراف  عن  فضالً  المصادقة,  لغرض  األدارة  مجلس  إلى  بشأنھا  التوصیات  تقدیم  و  االستثماریة  السیاسة  مراجعة 
 االستثماریة المقترحة من قبلھم. 

االستثماریة من - المحفظة  اداء  المستمرة    تقییم  المتابعة  و  الخارجیة,  و  الداخلیة  المصرف  باستثمارات  یتعلق  فیما  المخاطرة  و  العائد  حیث 
 لمؤشرات و حركة أسواق رأس المال المحلیة و الخارجیة. 

 و المكافآت:  لجنة الترشیحاتثالثاً / 

 عضواً مستقل.ھو  رئیس اللجنة  انتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من االعضاء المستقلین أو غیر التنفیذیین و  -
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 مھام اللجنة: میثاق و   

تحدید االشخاص المؤھلین لالنضمام إلى عضویة مجلس اإلدارة او اإلدارة العلیا في المصرف عدا تحدید األشخاص المؤھلین للعمل كمدیر   -
 للتدقیق الداخلي الذي یكون من مسؤلیة لجنة التدقیق.

 إعداد سیاسة المكافآت و رفعھا الى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا و االشراف على تطبیقھا مع االخذ بنظر االعتبار ما یأتي:  -

االعتبارات االنیة او القصیرة    ان تتماشى مع مبادئ و ممارسات الحوكمة السلیمة و بما یتضمن تغلیب مصالح المصرف طویلة االجل على •
 االجل.

 مدى تحقیق المصرف الھدافھ طویلة االجل وفق خطتھ االستراتیجیة المعتمدة. •

و   التأكد من ان سیاسة منح المكافات تأخذ باحسبان انواع المخاطر كافة التي یتعرض لھا المصرف, بحیث یتم الموازنة بین األرباح المتحققة •
 نھا األنشطة و االعمال المصرفیة. درجة المخاطر التي تتضم

یجب ان تشمل سیاسة المكافآت و الرواتب جمیع مستویات و فئات موظفي المصرف, اجراء مراجعة دوریة لسیاسة منح المكافات و الرواتب  •
راء تقییم دوري لمدى كفایة و الحوافز او عندما یوصي مجلس اإلدارة بذلك و تقدیم التوصیات  الى المجلس لتعدیل او تحدیث ھذه السیاسة, و اج

 و فاعلیة سیاسة منح المكافئات و الرواتب و الحوافز لضمان تحقیق أھدافھا المعلنة.

وضع سیاسة االحالل لتأمین وظائف اإلدارة التنفیذیة بالمصرف على ان تراجع بشكل سنوي على األقل, بحیث یكون المصرف جاھز للتعامل  •
 على شاغلي وظائف اإلدارة التنفیذیة دون التأثیر على أداء المصرف و استمرار تنفیذ عملیاتھ. بشكل طبیعي مع أي تغییر قد یطراً 

التأكد من اعداد الخطط و توفیر البرامج لتدریب أعضاء مجلس اإلدارة و تأھلیھم بشكل مستمر لمواكبة كافة التطورات المھمة على صعید   •
 الخدمات المصرفیة و المالیة (التجاریة).

ف على عملیة تقییم اداء الموارد البشریة في المصرف و السیما اإلدارة التنفیذیة و مراجعة التقاریر الخاصة بذلك و رفع التوصیات االشرا •
 بشأنھا الى مجلس اإلدارة.

 الحوكمة: لجنة رابعاً /    

 للجنة رئیس المجلس.تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غالبیتھم من االعضاء المستقلین و من غیر التنفیذین و تضم ا -

 مھام اللجنة میثاق و 

, و االشراف على إعداد دلیل الحوكمة المؤسسیة الخاص بالمصرف وفقاً لحجم عملیات المصرف  الحوكمة المؤسساتیة    مراجعة تطبیق دلیل -
 و تعدد و تنوع انشطتھ, و تحدیثھ و مراقبة و تطبیقھ.

 التقریر السنوي للمصرف.اشراف و إعداد تقریر الحوكمة و تضمینھ في  -

 التأكید من تطبیق المصرف لمبادى حوكمة الشركات و الممارسات السلیمة لھ.  -

 خامساً / لجنة االئتمان العلیا : نحتاج الى میثاق اللجنة 

 سادساً / لجنة حوكمة تقنیة المعلومات واالتصاالت : 

 تھا ي عضو تضم في أن یُفضَّل و األقل، في أعضاء ثالثة من اللجنة ھذه وتتشكَّل واالتصاالت المعلومات  تقنیة حوكمة  لجنة تشكیل المجلس على
 بخبراء  المؤسسة  نفقة  اللزوم وعلى   عند  االستعانة  وللجنة  واالتصاالت  المعلومات  تقنیة  في  االستراتیجیة  المعرفة  أو   الخبرة  ذوي   من  ا  ص  ا  أشخا

 جھة،  من المجال  ھذا في النقص تعویض لغرض المجلس، رئیس مع بالتنسیق وذلك خارجیین
 في   المعنیین  برأیھم بما فیھم  لألستعانة  اجتماعاتھا؛  لحضور   المؤسسة   إداریي  من  أي   دعوة  وللجنة  أخرى،   جھة  من  الموضوعي   ولتعزیزالرأي

  أھدافھا  المجلس  یُحدد  و  الخارجي،  في التدقیق  المعنیین  أو  (واالتصاالت  المعلومات   تقنیة  مدیر  مثل)   العلیا  التنفیذیة  اإلدارة  وأعضاء  الداخلي  التدقیق
  أو   للجنة  صالحیات  المجلس  تفویض  أن    للمجلس،  دوریة  برفع تقاریر  تقوم  أن   على ذلك،  یوضح  میثاق  وفق  وذلك  قبلھ،  من  بصالحیات  ویفوضھا
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 بمحاضر  وتحتفظ  ،(األقل  في  أشھر  ثالثة  )  دوري  بشكل  اللجنة  وتجتمع  الشأن،   مسؤولیاتھ بھذا  تحمُّل  من  كلیة  بصورة  یعفیھ  ال  أخرى   لجنة   أیة
 :اآلتیة المھام وتتولى موثقة، اجتماعات

 اللجان  ذلك في بما المناسبة التنظیمیة والھیاكل واالتصاالت المعلومات لتقنیة االستراتیجیة الخطط اعتماد.-1
 ، )واالتصاالت المعلومات لتقنیة التوجیھیة اللجنة) خاصة وبصورة العلیا التنفیذیة اإلدارة مستوى على التوجیھیة

 مشاریع من مضافة قیمة أفضل وتحقیق وتلبیتھا، للمؤسسة االستراتیجیة األھداف تحقیق یضمن وبما
 مدى من والتأكد لمراقبة اللًزمة والمعاییر األدوات واستخدام واالتصاالت، المعلومات تقنیة موارد واستثمارات

 العائد   ُمعدل  واحتساب ) IT Balanced Scorecards ( واالتصاالت  المعلومات  لتقنیة  المتوازن  األداء  بطاقات  نظام  استخدام  مثل  ذلك،  تحقق
 المالیة  الكفاءة  زیادة في المساھمة أثر وقیاس ،) ROI ( االستثمار على

 .والتشغیلیة
 أفضل  یحاكي واالتصاالت المعلومات تقنیة ومشاریع موارد ومراقبة وضبط إلدارة العام اإلطار اعتماد -2

 COBIT ( ) Control Objective for Information and Related ( التحدید  وجھ   وعلى   الشأن  بھذا  المقبولة   الدولیة   الممارسات
Technology ( الضوابط  ھذه ومتطلبات أھداف لتحقیق إصداراتھا بجمیع 

 تقنیة حوكمة عملیات ویغطي لھا، المصاحبة والتكنولوجیا أھداف المعلومات مصفوفة وتحقیق  مستدام، بشكل(  المؤسسیة األھداف تحقیق خلًل من
 المعلومات واالتصاالت 

  اللًزمة  الفرعیة  األھداف  وتوصیف  أدنى،  ا  حد  معطیاتھا  الصلة،وعد  ذات  والتقنیة  المعلومات  وأھداف  ،(المؤسسیة  األھداف  مصفوفة  اعتماد  -3
 .حقیقھالت
  المنبثقة الفرعیة  في والعملیات واالتصاالت المعلومات تقنیة لحوكمة الرئیسة العملیات تجاه ) RACI Chart ( للمسؤولیات مصفوفة اعتماد  -4

 Accountable نھائي  بشكل  المسؤولة  وتلك  ، Responsible أولي  المسؤولة بشكل  األطراف  أو  الشخص  أو  الجھات  أو  الجھة:  حیث  من  عنھا
 Consultantاالستشاریة  واألطراف ،
 .Informed العملیات ُكل تجاه إطالعھا یتم التي وتلك ،
 إلدارة  الكلي العام واإلطار یتوافق واالتصاالت المعلومات تقنیة مخاطر إلدارة إطارعام وجود من التأكد  -5

 بالحسبان ویأخذ ) ISO 73 ، ISO 31000 ( مثل الدولیة للمعاییر  اا وفق معھ، ویتكامل المؤسسة في المخاطر
 .ویلبیھا واالتصاالت المعلومات تقنیة حوكمة عملیات جمیع

 .للمؤسسة االستراتیجیة واألھداف یتوافق بما  واالتصاالت المعلومات تقنیة ومشاریع موارد موازنة اعتماد -6
 كفایتھا  من للتأكد واالتصاالت المعلومات تقنیة ومشاریع وموارد عملیات سیر على واالطالع العام  اإلشراف -7

 .وأعمالھا المؤسسة متطلبات تحقیق في الفاعلة ومساھمتھا
 االنحرافات  لمعالجة إجراءات من یلزم ما واتخاذ واالتصاالت، المعلومات لتقنیة  التدقیق تقاریر على االطالع -8

 .لتصحیحھا الالزمة اإلجراءات باتخاذ التوصیات ورفع
 

 ): اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة11لمادة(ا

لمساعدتھا في القیام بمھامھا ورفع التقاریر الى لجان مجلس اإلدارة المختصة بشكل دوري لضمان  من االدارة التنفیذیة  اإلدارة العلیا لجان    شكلت
من ثالثة أعضاء على األقل، ویمكن حضور اعضاء مجلس اإلدارة بصفة مراقب لمساعدتھم، لجان اإلدارة التنفیذیة    تتألففاعلیة الرقابة واالشراف،  

 .وترسل اللجان مواعید اجتماعاتھا إلى مجلس اإلدارة قبل االنعقاد لكي یتسنى ألي من أعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب إن رغب

 :اللجنة االئتمانیة  -اوال / 

 .الشھر على األقل او كلما دعت الحاجةتجتمع اللجنة لمرة واحدة في  -

 :مھام اللجنةمیثاق و  -

 .تاالشراف ومتابعة تطبیق التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فیما یخص أسس تقییم الجدارة االئتمانیة للزبائن وتكوین المخصصا   -

 :متابعة االنكشافات االئتمانیة بالتعاون مع شعبتین  -

 .ل االئتمانيحسابات السج  -

 ( شؤون الزبائن (المستھلكین والمستفیدین).   -
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 .متابعة حركة سداد القروض  -

 .التعاون مع الدائرة القانونیة في متابعة تحصیل القروض المتعثرة  -

 .العمل على استرداد القروض المشطوبة قدر المستطاع  -

 .تبسیط إجراءات منح القروض  -

 :لجنة االستثمار  -ثانیا / 

 .تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشھر على االقل او كلما دعت الحاجة  -

 :مھام اللجنةمیثاق و  -

ظة تجزئة محفظة االستثمار الى أدوات "حقوق الملكیة" و"أدوات الدین"، شامالً ذلك حواالت الخزینة والسندات الحكومیة وكذلك مكونات المحف  -
 .من األدوات األجنبیة

 .عملیات البیع والشراء أو االحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار ومتابعة تنفیذھا في حالة مصادقة مجلس اإلدارة علیھااقتراح  -

 .مراجعة المؤشرات الدوریة المستخدمة من قسم االستثمار أو الوحدات االستثماریة وتقدیم المقترحات الالزمة بخصوصھا  -

 :صاالتلجنة تقنیة المعلومات واالت  -ثالثا / 

 .تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشھر على االقل اوكلما دعت الحاجة  -

 :مھام اللجنةمیثاق و -

 .مراجعة وتطویر استخدامات تقنیة المعلومات واالتصاالت، والتحقق من أمنیة المعلومات واالتصاالت  -

 .االلكترونیة والبرمجیات المستخدمة في المصرف التحقق من كفایة البنیة التحتیة وأنظمة المعلومات واالتصاالت والشبكات -

 .لالحتفاظ بنسخ احتیاطیة محدثة من المعلومات ألغراض مواجھة احتماالت الكوارث وفقدان قواعد البیانات التحقق من كفایة االجراءات المتخذة   -

 .متابعة تقنیات خدمة العمالء االلكترونیة  -

 .بكة الداخلیة للمصرف وموقعھ االلكتروني على االنترنیتالتأكد من جودة ومالئمة ادارة الش  -

 .متابعة تنفیذ برامج استمراریة االعمال والتعافي من الكوارث واألزمات  -

الدلیل طبقا   - لتطویر  الالزمة  المقترحات  وتقدیم  تحدیثھ  والعمل على  واالتصاالت  المعلومات  تقنیة  دلیل سیاسات وإجراءات  اعداد   التأكد من 
 .لمقتضیات العمل

 .التأكد من وجود فصل في الواجبات بین إدارة تقنیة المعلومات واالتصاالت، من جھة، واالدارات األخرى في المصرف من جھة أخرى   -

 

 :واالتصاالت المعلومات لتقنیة التوجیھیة اللجنة رابعا /
  للمؤسسة وبشكل   االستراتیجیة  األھداف  لتحقیق  واالتصاالت   المعلومات   لتقنیة  التوجیھیة  اللجنة  تشكیل  العلیا  التنفیذیة  اإلدارة  على

والمدیرین   المفوض   المدیر  برئاسة  واالتصاالت،  المعلومات   لتقنیة   التوجیھیة  باللجنة  تسمى  لجنة  تشكیل  یتم  وعلیھ   مستدام،
  المجلس  وینتخب   المعلومات،  أمن  ومدیر  المخاطر  إدارة  ومدیر  واالتصاالت   المعلومات   تقنیة  مدیر  ذلك  في  بما  الفرعیین،

فیھا    عضوا  ولیس  مراقبا ،  مھمتھ  تكون   الذي  الداخلي  التدقیق  مدیر  فضالً عن  اللجنة،  ھذه  في  مراقبا  عضوا  لیكون  أحدأعضائھ 
  الحاجة لحضور   لدى  الغیر  دعوة  ویمكنھا  والموضوعیة،  االستقاللیة    مبدأ  لتحقیق  تقریره  مناقشة  أو  تقدیم   حین  فقط  حضوره  ویتم
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  وتتولى  في األقل،  سنوي  ربع  ُكل  مرة  دوری�ا  التوجیھیة  اللجنة  وتجتمع  أُصولیة،  بمحاضر  اجتماعاتھا  اللجنة  وتوثیق  اجتماعاتھا،
 :اآلتیة  بالمھام   القیام خاصة بصورة

 المقررة تیجیةاالسترا األھداف الى بالوصول الكفیلة المخاطر إلدارة والتشغیلیة االستراتیجیة الخطط إعداد   -1
 .مستمر فیھا بشكل المؤثرة والخارجیة الداخلیة العوامل ومراقبة تحقیقھا  لضمان تنفیذھا على واإلشراف  المجلس، قبل من
 مستمر،   بشكل  ومراجعتھا  واعتمادھا  الصلة،  ذات   والتقنیة  المعلومات   أھداف  بمصفوفة  المؤسسیة  األھداف  مصفوفة  ربط  -2

  ومراجعتھا   للقیاس  معاییر  مجموعة   تعریف  ومراعاة  وأھداف الضوابط،  للمؤسسة  االستراتیجیة  األھداف  تحقیق  یضمن  وبما 
 .ذلك على  اللجنة وإطلًع مستمر بشكل  التنفیذیةبمراقبتھا اإلدارة من المعنیین وتكلیف

 المعلومات  تقنیة حوكمة وعملیات  األھداف لتحقیق اللًزمة المالیة وغیر المالیة الموارد  بتخصیص   التوصیة -3
 العملیات   ُكل  تشمل  تنظیمیة  ھیاكل  خلًل  من  المناسب   المكان  في  الكفوء والمناسب   البشري  بالعنصر  واالستعانة  واالتصاالت،

تراعي  األھداف  لدعم  الالزمة   األُخرى   والخدمات   التقنیة  التحتیة  البنیة  وتطویع  المصالح   تضارب   وعدم  المھام،  فصل  التي 
 .واالتصاالت وعملیاتھا  المعلومات   تقنیة  حوكمة  مشاریع  تنفیذ   سیر  على  اإلشراف  عملیات   وتولي  لألھداف،  ا  بھا خدمة  الُمتعلقة

 .األولویة بحسب  واالتصاالت  المعلومات  تقنیة وبرامج  مشاریع ترتیب   - 4
 .مستمر بشكل وتحسینھا  كفاءتھا رفع على والعمل  والتقنیة الفنیة الخدمات  مستوى مراقبة  - 5
 :اآلتیة  األُمور بشأن واالتصاالت  المعلومات  تقنیة حوكمة للجنة  اللًزمة التوصیات  رفع  - 6
 .واالتصاالت  المعلومات  تقنیة حوكمة لجنة مھام بتحقیق  الكفیلة واآللیات  اللًزمة الموارد  تخصیص   •
 .االستراتیجیة األھداف تحقیق في سلبا تؤثر قد  انحرافات  أیة  •
 .وحمایتھا وأمنھا المعلومات  بتقنیة ُمتعلقة غیرمقبولة  مخاطر أیة  •
 المعلومات  تقنیة ومشاریع موارد  ومراقبة وضبط إلدارة  العام اإلطار بمتطلبات   واالمتثال األداء تقاریر  •

 .واالتصاالت 
 .علیھا یفید االطًالع ما على  والحصول  بأول،  أوال اجتماعاتھا بمحاضر واالتصاالت  المعلومات  تقنیة حوكمة لجنة تزوید  •
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 الرابعالقسم 
 اإلدارة التنفیذیة 

 

 ): مالءمة أعضاء اإلدارة التنفیذیة12المادة (

االلتزام وتكریس الوقت لعمل المصرف  یتمتع أعضاء اإلدارة التنفیذیة المصداقیة والنزاھة والكفاءة والخبرات المصرفیة الالزمة والقدرة على    -
 .والمكافآت مسؤولیة التأكد من ذلك، وحسب ما ھو محدد في مسؤولیاتھم المذكورة في ھذا الدلیل لجنة الترشیحاتویقع على عاتق المجلس، و

 :عمل اإلدارة التنفیذیة طارإ -

 . تتكون اإلدارة التنفیذیة من المسؤولین في المصرف   -

 .اإلدارة التنفیذیة صالحیاتھا وتؤدي مسؤولیاتھا على وفق التفویض والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارةتمارس   -

 .تكون اإلدارة التنفیذیة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن تحقیق أھداف المصرف وعملیاتھ -

 .ال یحق ألعضاء المجلس التدخل في االعمال التنفیذیة الیومیة للمصرف -

 :دارة التنفیذیةمھام اإل  -

 .تعدیلھا إعداد الخطط االستراتیجیة والتشغیلیة وتنفیذھا، بعد اعتمادھا من مجلس اإلدارة والتأكد من فاعلیتھا وتقدیم مقترحات بشأن تطویرھا أو  -

 .مانة ومسؤولیةتنفیذ القوانین واألنظمة والتعلیمات ذات العالقة والسیاسات والتوجیھات الصادرة عن مجلس اإلدارة بذمة وا  -

لخدمات تقدیم التوصیات بشأن اتخاذ القرارات المھمة المتعلقة بالعملیات المصرفیة بما فیھا ادارة الودائع، والقروض، واالستثمارات، وتقدیم ا   -
 .المحلیة والدولیة من حیث المتطلبات واسلوب التنفیذ واالرتقاء المستمر بھا

 .مكاتب الجدیدة والعمل على تنفیذھامراجعة خطط التوسع في الفروع وال  -

 .إعداد وتطویر السیاسات واالجراءات الخاصة بجمیع تفاصیل العمل  -

 .یةإعداد ھیكل تنظیمي للمصرف یتضمن تحدید الواجبات والمسؤولیات وتوزیعھا على التشكیالت التنظیمیة وتحدید خطوط االتصال الرأسیة واالفق -

 .السنویة الالزمة للمصرفإعداد الموازنات  -

 .االلتزام بانظمة الرقابة الداخلیة لحمایة اموال وموجودات المصرف وضمان حسن وسالمة التصرفات والمعلومات المالیة والعمل على تطبیقھا  -

 .وضع نظم مناسبة إلدارة المخاطر بجمیع انواعھا  -

 .والمعلومات التي تطلبھا وتسھل انجاز مھماتھا الرقابیة والتفتیشیةتزوید الجھات الرقابیة الداخلیة والخارجیة بالتقاریر   -

 .التأكد من االمتثال للمعاییر الدولیة في جمیع أنشطة وعملیات المصرف -

 .رفع تقاریر دوریة الى مجلس اإلدارة عن سیر أعمال المصرف  -

 .ات وتدعیمھا بالوثائق الالزمةاالحتفاظ بسجالت ونظم معلومات وافیة وسلیمة لجمیع النشاطات والقرار  -

 .مناقشة ومتابعة سیر العمل في المصرف واقتراح الحلول  -

 .التنسیق بین االدارات المختلفة لتأمین التوافق واالنسجام والتكامل  -

 .تحدید االحتیاجات من الموارد البشریة، و متابعة تدریبھا لتطویر أداءھا -

 .للمصرف وتحقیقھ لألرباح المناسبة، وذلك في إطار المبادلة السلیمة بین المخاطرة والعائد وتطبیقا لخطتھ السنویةمراقبة المركز المالي   -
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االطالع على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل األموال فیما یخص قوائم تجمید أموال اإلرھاب یومیا،ً وإعالم مكتب مكافحة غسل األموال     -
 .في البنك المركزي فورا في حالة وجود شخص قد درج أسمھ في قائمة تجمید أموال االرھابین ودائرة مراقبة الصیرفة

 .حصول على موافقة المجلس عند تعیین أي من أعضاء اإلدارة التنفیذیة في المصرف  -

 :الشروط الواجب توافرھا عند تعیین اإلدارة التنفیذیة للمصرف  -

 .ي مصرف آخر، ما لم یكن المصرف اآلخر تابعا لذلك المصرفأن ال یكون عضوا في مجلس إدارة أ   -

 .أن یكون متفرغا إلدارة أعمال المصرف  -

المحاسبة   - ادارة االعمال، او المالیة، أو  المالیة او المصرفیة، أو  العلوم  أدنى، في  الجامعیة األولیة، كحد  الدرجة  ، أو أن یكون حاصال على 
 .المعلومات والتي لھا عالقة بأعمال المصرف  االقتصاد، او القانون، أو تقنیة

  ان تكون لدیھ خبرة في مجال أعمال المصارف، أو األعمال ذات الصلة، حیث ال تقل عن خمس سنوات، باستثناء، منصب المدیر العام او المدیر    -
ذات الصلة بأنشطة القطاع المالي عن عشر    المفوض، أو المدیر اإلقلیمي، الذي یجب أن ال تقل خبرتھ في مجال أعمال المصارف او االعمال

 .سنوات

الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، قبل تعیین أي عضو في اإلدارة التنفیذیة،وبالتالي على المصرف، قبل تعیین أي عضو في اإلدارة     -
والشھادات الوثائق  بھا  الذاتیة، مرفقا  سیرتھ  على  للتعیین  المرشح  من  یحصل  أن  السیرة    التنفیذیة،  وشھادات حسن  الخبرة،  وشھادات  العلمیة، 

 .والسلوك، وغیرھا من الوثائق المعززة الالزمة

ال یجوز لإلداري، الذي اقالھ البنك المركزي من منصبھ، ان یصبح عضواً في مجلس ادارة أي مصرف، او مدیراً مفوضا ألي مصرف، او     -
 .التنفیذیة في أي مصرف آخر ألي فرع مصرف، او ان یعمل اداریا او ضمن اإلدارة

) أیام، كما یجب اخطاره بأسباب ھذه اإلقالة او  3اخطار البنك المركزي بإقالة او استقالة أي موظف في اإلدارة التنفیذیة، وذلك في غضون (   -
 .االستقالة

تصفیتھ اثناء مدة اشغالھ لمنصبھ، ان یعمل ضمن  ال یجوز للشخص الذي كان موظفا في اإلدارة التنفیذیة في مصرف الغي ترخیصھ او تقررت   -
 .اإلدارة التنفیذیة في أي مصرف اخر إال اذا قرر البنك المركزي عكس ذلك

 

 ): تضارب المصالح 13المادة (

باألعمال الشخصیة بطریقة تؤدي التأكد من بذل العنایة الواجبة لترتیب الشؤون المتعلقة بأعمال المصرف والشؤون المتعلقة  علیھ  مجلس اإلدارة     -
 .الى تجنب تضارب مصالحھ الشخصیة مع مصالح المصرف

على المجلس اعتماد سیاسات وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح، الذي قد ینشأ عندما یكون المصرف جزءا من مجموعة مصرفیة، واإلفصاح     -
 . شركات داخل المجموعةكتابة عن أي تعارض في المصالح قد ینشأ عن ارتباط المصرف بال

 على المجلس اعتماد سیاسات وإجراءات للتعامل مع األشخاص ذوي العالقة، بحیث تشتمل على تعریف ھذه األطراف، آخذا باالعتبار التشریعات،   -
 . والسیاسات،واالجراءات، وآلیة مراقبتھا، بحیث ال یسمح بتجاوزھا

أن عملیات األشخاص ذوي العالقة قد تمت على وفق السیاسات واإلجراءات المعتمدة، وعلى لجنة    على االدارات الرقابیة في المصرف التأكد من  -
 .التدقیق مراجعة جمیع تعامالت األشخاص ذوي العالقة ، ومراقبتھا، وإطالع المجلس على ھذه التعامالت

 :وظفین بحیث تتضمن كحد ادنى ما یأتيعلى المجلس اعتماد سیاسات ومیثاق قواعد السلوك المھني واعمامھا على جمیع الم  -

 .عدم استغالل أي من الموظفین معلومات داخلیة في المصرف لمصلحتھم الشخصیة   -

 .قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع األشخاص ذوي العالقة -
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 .معالجة الحاالت التي قد ینشأ عنھا تضارب لمصالح -

ت - التنفیذیة  اإلدارة  التأكد من أن  المجلس  المعتمدة، وتتجنب تعارض  على  السیاسات واإلجراءات  أعمالھا،وتنفذ  بنزاھة عالیة في ممارسة  تمتع 
 .المصالح 

المعلومات الھامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقیقة لیتمكنوا من الوفاء بواجباتھم وأداء مھامھم  یجب ان یحصل أعضاء المجلس على    -
 .على أكمل وجھ 

%)أو أكثر من رأس مال المصرف،  1تزوید البنك المركزي بعدد األسھم المرھونة من قبل مساھمي المصرف، الذین یمتلكون (على المصرف  -
 .والجھة التي تًرتھن لھا ھذه األسھم
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 الخامس القسم 

 التشكیالت األساسیة لتحقیق الرقابة واإلفصاح والشفافیة

 

 التدقیق الداخلي ): 14المادة (

م التقاریر  یضمن التدقیق الداخلي توفیر التقییم الدوري الالزم لجودة حسابات المصرف وأدائھ وسیر العملیات، مع االمتثال للمعاییر الدولیة وتقدی
 .إدارة المصرف الدوریة الى لجنة التدقیق عن مدى فاعلیة ومالءمة عملیات واجراءات الرقابة الداخلیة المعتمدة والمنفذة من قبل

 :مؤھالت موظفي إدارة التدقیق الداخلي  -

مدیر التدقیق الداخلي ومعاونھ من الحاصلین على شھادة البكالوریوس في المحاسبة، او إدارة المصارف أو العلوم المالیة والمصرفیة    یكون  ان یجب  -
رسة في مجال الرقابة وفقا للضوابط والتعلیمات الصادرة عن ھذا  او احدى التخصصات ذات العالقة بالعمل المصرفي وان یكون لدیھ خبرة ومما

 . البنك

 .یراعى في اختیار موظفي التدقیق الداخلي ان یكونوا من المختصین في المحاسبة والتدقیق ولدیھم الخبرة الكافیة  -

 :عالقة التدقیق الداخلي بالمجلس -

خاضعة لإلشراف المباشر من قبل لجنة التدقیق، وأنھا ترفع تقاریرھا مباشرة إلى رئیس لجنة  على المجلس التحقق من أن ادارة التدقیق الداخلي   -
 .التدقیق لضمان استقاللیتھا

 .سلطة االتصال المباشر بمجلس اإلدارة او برئیس مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق وبالمدقق الخارجي ومراقب االمتثال في المصرف  -
 .ونصف سنویة وسنویة عن نتائج االعمال،الى لجنة التدقیق تقدیم تقاریر شھریة وربعیة -
یث  إعداد دلیل عمل لسیاسات واجراءات ادارة التدقیق الداخلي على ان یعتمد الدلیل من لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة ویخضع للمراجعة والتحد -

 .من قبل لجنة التدقیق كل سنة او سنتین في األقل
أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة من لجنة التدقیق وإدارة التدقیق الداخلي وإدارة التدقیق الشرعي في حالة المصرف اإلسالمي تتم مراجعة ھیكل   -

 .مرة واحدة على األقل سنویا اوكلما دعت الحاجة الى ذلك
 

 ): عالقة المجلس بالمراقب الخارجي 15المادة (

ل  على المجلس ضمان تدویر منتظم للمدقق الخارجي بین مكاتب التدقیق وشركاتھا التابعة أو الحلیفة أوالمرتبطة بھا بأي شكل من األشكال، ك  - 
 .خمس سنوات كحد أعلى، وذلك من تاریخ االنتخاب

 .لداخلیة أو أیة نقاط أخرى أظھرھا المدقق الخارجيعلى المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة ا  -

مالي  اسھام المجلس في تعزیز دور المراقب الخارجي للتأكد من ان القوائم المالیة تعكس أداء المصرف في كافة النواحي الھامة وتبین مركزه ال  -
 .الحقیقي

 .یق بالمصرفالتأكید على أھمیة االتصال الفعال بین المراقب الخارجي ولجنة التدق  -

 

 ): عالقة المجلس بإدارة المخاطر 16المادة (

 .التأكد من ان إدارة المخاطر تراقب ادارات المصرف التنفیذیة بالمستویات المحددة للمخاطر المقبولة -

 .المعنیة بشأن ھذه التجاوزات  على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستویات المخاطر المقبولة، بما في ذلك مساءلة اإلدارة التنفیذیة  - 
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بشكل دوري لقیاس قدرة المصرف على تحمل الصدمات ومواجھة  "على المجلس التأكد من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء "اختبارات الضغط  - 
ختبارات واعتماد اإلجراءات  المستخدمة ومناقشة نتائج اال  المخاطر المرتفعة، وأن یكون للمجلس دور رئیسي في اعتماد الفرضیات والسیناریوھات

 .الواجب اتخاذھا بناًء على ھذه النتائج

بما وایة    - المصرف،  لكفایة رأس مال  الداخلي  التقییم  اعتماد منھجیة  المجلس  للرقابة   (|||) (||) وبازل على  بازل  "لجنة  یتوافق مع مقررات 
دولیة أخرى، بحیث تكون ھذه   بازل معاییر  أن تواجھ  المصرفیة  الممكن  التي من  المخاطر  المنھجیة شاملة، وفعالة، وقادرة على تحدید جمیع 

د  المصرف، وتأخذ باالعتبار خطة المصرف االستراتیجیة، وخطة رأس المال، ومراجعة ھذه المنھجیة بصورة دوریة، والتحقق من تطبیقھا، والتأك
 . لتي قد یتعرض لھامن احتفاظ المصرف برأسمال كاف لمواجھة جمیع المخاطر ا

على المجلس، قبل الموافقة على أي توسع في أنشطة المصرف، األخذ باالعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤھالت موظفي إدارة    - 
 . المخاطر

ر، ومنح ھذه االدارة الصالحیات على المجلس ضمان استقاللیة إدارة المخاطر في المصرف، وذلك من خالل رفع تقاریرھا إلى لجنة إدارة المخاط  - 
 . الالزمة لتمكینھا من الحصول على المعلومات من ادارات المصرف األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقیام بمھماتھا

تلك الحدود   یجب ان تشمل السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة الحدود المقبولة للمخاطر التي قد یتعرض لھا المصرف، مع ضرورة اتساق  - 
 .مع مدى قدرة المصرف على تقبل المخاطر و مدى مالئمة ذلك مع حجم رأس المال

قیاس مدى استمرار مالئمة خطوات العمل الخاصة بقیاس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراء أي تعدیالت علیھا اذا لزم االمر وفقا لتطورات    -
 .السوق و البیئة التي یعمل فیھا المصرف

ام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فیما یتعلق بعملیة متابعة ومراقبة المخاطر وضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحیث  استخد   -
تعكس مدى التزام المصرف بحدود المخاطر   )یتیح امداد اإلدارة العلیا بالمصرف و لجنة المخاطر و المجلس بتقاریر دوریة (شھریة على األقل

 .توضح التجاوزات على ھذه الحدود و أسبابھا و الخطة التصحیحیة الالزمة بھا المحددة و

 :تتكون مھمات إدارة المخاطر كحد أدنى مما یأتي، -

 دراسة وتحلیل جمیع أنواع المخاطر التي یواجھھا المصرف   -
 .س) في المصرف وعرضھ على المجلRisk Management Frameworkاعداد "إطار إدارة المخاطر (  -
 .تنفیذ استراتیجیة إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطویر سیاسات وإجراءات عمل إلدارة جمیع أنواع المخاطر  -
 .تطویر منھجیات تحدید وقیاس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر -
)  Risk Profileعن "منظومة المخاطر" (  رفع تقاریر للمجلس، من خالل لجنة إدارة المخاطر، ونسخة لإلدارة التنفیذیة، تتضمن معلومات  -

  .ومتابعة معالجة االنحرافات السلبیةRisk Appetite)( "الفعلیة لجمیع أنشطة المصرف، بالمقارنة مع "وثیقة المخاطر المقبولة
 (Management Information System, MIS).المستخدمة "التحقق من تكامل آلیات قیاس المخاطر مع "أنظمة المعلومات اإلداریة -
إدارة المخاطر عن "تعرّضات" (   - للجنة  التوصیات  إدارة  Exposuresتقدیم  للمخاطر، وتسجیل حاالت االستثناءات من سیاسة  ) المصرف 

 .المخاطر
 .توفیر المعلومات الالزمة حول مخاطر المصرف، الستخدامھا ألغراض اإلفصاح  -
 

 المجلس بإدارة االمتثال): عالقة 17المادة (

على المجلس اعتماد سیاسة واضحة لضمان امتثال المصرف لجمیع التشریعات والتعلیمات ذات العالقة، ومراجعة ھذه السیاسة بشكل دوري    -
 .والتحقق من تطبیقھا

 .على المجلس اعتماد مھمات ومسؤولیات إدارة االمتثال  -
 .نة التدقیق مع إرسال نسخة عنھا إلى المدیر العام، او المدیر المفوضترفع إدارة االمتثال تقاریرھا إلى لج  -
المركزي   - البنك  یتماشى وتعلیمات  إدارة لالمتثال مستقلة، یتم تعزیزھا بموارد بشریة مدربة، وتكافئ بشكل كاٍف، بما  على المصرف تشكیل 

 .الصادرة بھذا الخصوص
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ءات فعالة لضمان امتثال المصرف لجمیع التشریعات والتعلیمات النافذة وایة ارشادات وادلة ذات  تقوم إدارة االمتثال بإعداد سیاسات و إجرا   -
 .عالقة، وعلى المصرف توثیق مھمات وصالحیات ومسؤولیات ادارة االمتثال ویتم اعمامھا داخل المصرف

 

 ) :عالقة المجلس بإدارة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب18المادة (

ء المجلس ومن خالل لجنة التدقیق واإلدارات او األقسام الرقابیة في المصرف التأكد من اتخاذ المصرف تدابیر العنایة الواجبة تجاه العمالعلى   -
 .والتعلیمات الصادرة بموجبھ 2015) لسنة 39وفقا لقانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب رقم (

) خمس سنوت من تاریخ انتھاء العالقة مع العمیل او 5ف بالسجالت والوثائق والمستندات التالیة لمدة (على المجلس التأكد من احتفاظ المصر   -
 من تاریخ غلق الحساب او تنفیذ معاملة لعمیل عارض، ایھما اطول، وتضمن اتاحتھا للجھات المختصة بالسرعة الممكنة، والتي تشمل كحد ادنى 

 :ما یلي
یتم الحصول علیھا من خالل عملیة العنایة الواجبة في التحقق من المعامالت، بما في ذلك الوثائق الدالة على  نسخ من جمیع السجالت التي     -

 .ھویات عمالء المستفیدین الفعلیین والملفات المحاسبیة ومراسالت العمل
نفیذھا، على ان تكون تلك السجالت مفصلة بالقدر  جمیع سجالت المعامالت المحلیة والدولیة سواء المنفذة بالفعل او التي كانت ھناك محاولة لت   -

 .الذي یسمح بإعادة تمثیل خطوات كل معاملة على حدة
 .السجالت المتعلقة بتقییم المخاطر او أیة معلومات مقررة من اجرائھ او تحدیثھ  -
 :اعتماد برامج لمنع غسل األموال وتمویل اإلرھاب تتضمن -
 .ل وتمویل اإلرھاب التي ھي عرضة لھاإجراء تقییم لمخاطر غسل األموا  -
 .غسل االموال وتمویل االرھاب اعتماد سیاسات واجراءات وضوابط داخلیة تلیق بتطبیق االلتزامات المفروضة في مجال مكافحة -
 .التدقیق المستقل الختبار مدى فاعلیة السیاسات واالجراءات ومدى تطبیقھا  -
 

 لمصالح ): عالقة المجلس بأصحاب ا19المادة (

على المجلس توفیر آلیة محددة لضمان التواصل مع "أصحاب المصالح" وذلك من خالل اإلفصاح الفعال و توفیر معلومات ذات داللة حول     -
 : أنشطة المصرف "ألصحاب المصالح" من خالل اآلتي

 . اجتماعات الھیئة العامة -
 .التقریر السنوي وتقریر الحوكمة -
 .سنویة تحتوي على معلومات مالیة، باإلضافة إلى تقریر المجلس حول تداول أسھم المصرف ووضعھ المالي خالل السنةتقاریر ربع   -
 .الموقع االلكتروني للمصرف  -
 . تقریر عن قسم عالقات المساھمین  -
 .تراعى ضرورة التصویت على حدة على كل قضیة تثار في االجتماع السنوي للھیئة العامة  -
ا في ذلك  بعد انتھاء االجتماع السنوي للھیئة العامة یتم اعداد تقاریر الطالع المساھمین حول المالحظات التي تمت خاللھ والنتائج والقرارات بم  -

 .نتائج التصویت واالسئلة التي قام المساھمون بطرحھا، وردود اإلدارة التنفیذیة علیھا
 -:ھمین من خالل توفیر العوامل األتیة كحد ادنىعلى المجلس ضمان فاعلیة الحوار مع المسا  -
 .التأكد من اطالع أعضاء المجلس على وجھات نظر المساھمین خاصة فیما یتعلق باستراتیجیات المصرف ونظم الحوكمة  -
 .أن استراتیجیات المصرفعقد لقاءات دوریة مع كبار المساھمین واألعضاء غیر التنفیذین والمستقلین للتعرف على آرائھم ووجھات نظرھم بش   -
وفھم اإلفصاح في التقریر السنوي عن الخطوات التي تم اتخاذھا من قبل أعضائھ وبالتحدید األعضاء غیر التنفیذیین في إطار التوصل الى اتفاق  -

الخاصة بأداء المصرف.   المساھمین  "التدقیق" "والترشیح والمكافآت"، وای  –مشترك الراء كبار  ة لجان أخرى منبثقة عن على رؤساء لجنتي 
 .المجلس، حضور االجتماعات السنویة للھیئة العامة

 .یجب ان یقوم المدقق الخارجي او من یمثلھ بحضور االجتماع السنوي للھیئة العامة وتقدیم التقریر واالجابة عن االستفسارات  -
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 ): االفصاح والشفافیة20المادة (

 .المعلومات المالیة وغیر المالیة التي تھم أصحاب المصالحعلى المجلس التأكد من نشر   -
یجب أن یتضمن التقریر السنوي للمصرف نصا یفید بأن المجلس مسؤول عن دقة وكفایة البیانات المالیة للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك     -

 .التقریر، وعن كفایة أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة
من    - التأكد  المجلس  (على  المالي"  لإلبالغ  الدولیة  "المعاییر  حددتھا  التي  باإلفصاحات  المصرف   International Financialالتزام 

Reporting Standards IFRS وتعلیمات البنك المركزي والتشریعات والتعلیمات ، األخرى ذات العالقة، وأن یتأكد من أن اإلدارة التنفیذیة (
 .لمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي وغیرھا من المعاییر ذات العالقةعلى علم بالتغیرات التي تطرأ على ا

ت على المجلس التأكد من تضمین التقریر السنوي للمصرف والتقاریر ربع السنویة، إفصاحات تتیح ألصحاب المصالح االطالع على نتائج العملیا   -
 .والوضع المالي للمصرف 

 و اإلنكلیزیة).یفضل ان یتم اإلفصاح باللغتین (العربیة   -
 :على المجلس التأكد من أن التقریر السنوي یتضمن، كحد أدنى ما یأتي -
 .الھیكل التنظیمي للمصرف مبینا فیھ اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  -
 .ملخصا لمھمات ومسؤولیات لجان المجلس  -
 .سیة للمصرف، ومدى التزامھ بتطبیق بنود الدلیلالمعلومات التي تھم "أصحاب المصالح" المبینة في دلیل الحوكمة المؤس  -
 .التأكد من إعداد تقریر الحوكمة الخاص بالمصرف وتضمینھ في التقریر السنوي -
معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس، من حیث مؤھالتھ وخبراتھ ومقدار مساھمتھ في رأس مال المصرف، وعضویتھ في لجان المجلس،     -

التزامھ بحضور اجتماعات المجلس، وأیة عضویات یشغلھا في مجالس شركات أخرى، والمكافآت بجمیع أشكالھا التي حصل    وتاریخ تعیینھ و مدى
علیھا من المصرف ان وجدت، وذلك عن السنة السابقة، وكذلك القروض الممنوحة لھ من المصرف، وأیة عملیات أخرى تمت بین المصرف،  

 . بھ والعضو، أو بین األطراف ذوي العالقة
 .معلومات عن إدارة المخاطر، تشمل ھیكلھا، وطبیعة عملیاتھا، والتطورات التي طرأت علیھا  -
 .عدد مرات اجتماع المجلس ولجانھ وعدد مرات حضور كل عضو في ھذه االجتماعات -
 .والمستقیلین خالل ھذا العاممیثاق سلوكیات إدارة العمل وأسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة   -
 . ملخصا عن سیاسة منح المكافآت لدى المصرف، والمكافآت بجمیع أشكالھا التي منحت لإلدارة التنفیذیة كل على حده، وذلك عن السنة السابقة  -
رأس مال المصرف، مع تحدید   او اكثر) من  5أو أكثر) والمجموعات المرتبطة التي تمتلك (%    1أسماء المساھمین الذین یملكون نسبة (%    -

 . المستفید الحقیقي من ھذه المساھمات، أو أي جزء منھا، وتوضیح إن كان أي من ھذه المساھمات مرھونة كلیا أو جزئیا
 .نشر تقریر خاص بممارسات الحوكمة المؤسسیة  -
 .سیاسة االستدامة الخاصة بالمصرف وما تم بشأنھا  -
 

 )ن) :(حقوق المساھمی21المادة: (

 .حصول المساھمین على جمیع المعلومات ذات العالقة التي تمكن المساھمین من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ بصفة دوریة وبدون تأخیر  -
 .االجتماعاتالمشاركة والتصویت في اجتماعات الھیئة العامة على ان یؤخذ في االعتبار المواضیع التي یرغب المساھمون في طرحھا في مثل ھذه   -
 .مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الھیئة العامة وتوجیھ االستفسارات الى أعضاء المجلس  -
 .انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف  -
 .) یوما من تاریخ االجتماع30تزوید المساھمین بمعلومات عن مكان وتاریخ انعقاد الھیئة العامة وجدول اعمالھا قبل مدة (  -
ترشیح وانتخاب وانھاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة واالستفسار عن مؤھالتھم وخبراتھم وقدرتھم على أداء عملھم ومناقشة حجم المكافآت    -  

أن أي  والحوافز المالیة التي یتقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار اإلداریین التنفیذین، إضافة الى حقھم في تقدیم أي استفسار الى المجلس بش
 ممارسات غیر مھني.                                                                 

 .یحق لصغار المساھمین انتخاب عضو او اكثر لتمثیلھم في مجلس اإلدارة استناداً الى آلیة التصویت التراكمي  -
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 1ملحق)  (

 (Sustainability principles) االستدامة مبادئ معاییر 

 :انشطة االعمال .1
تقلیل أو تعویض  اتخاذ القرار المتعلق بأنشطة المؤسسة لتجنب أو دمج االعتبارات البیئیة واالجتماعیة في عملیة إدارة المخاطر المصرفیة والبیئیة 

 .االثار السلبیة
 :العملیات التجاریة .2

والبیئیة التي تعمل فیھا  المؤسسة التجاریة على المجتمعات المحلیة االثار السلبیة لعملیاتتفادي أو تقلیل أو تعویض   البیئة والبصمة االجتماعیة
 .االثار االیجابیة وحیثما امكن تعزیز

 .التجاریة للمؤسسة حقوق االنسان احترام حقوق االنسان في العملیات واالنشطة .3
العملیات التجاریة  مكان العمل شاملة الجنسین الذكر واالنثى في ل ثقافةتعزیز التمكین االقتصادي للمرأة من خال التمكین االقتصادي للمرأة  .4

 . عن المنتجات والخدمات المصممة خصیصا للمرأة من خالل االنشطة التجاریة للمؤسسة والعمل على البحث
 وصول محدود او ال تسطیع الوصول للقطاع تملكوالمجتمعات التي تعتبر تقلیدیة والتي  السعي لتقدیم الخدمات المالیة لألفراد الشمول المالي  .5

 .المالي الرسمي
 .المؤسسات تطبیق ممارسات حوكمة قویة وبشفافیة في الحوكمة .6
 والفرص المرتبطة باألنشطة والعملیات لتحدید إدارة المخاطر االجتماعیة والبیئیة تطویر المؤسسات الفردیة والقطاعیة الالزمة بناء القدرات .7

 .التجاریة
وتحسین القطاع كوحدة واحدة من أجل   الشراكات الدولیة لتسریع التقدم الجماعي التعاون مع القطاعات كافة واالستفادة من اكات التعاونیةالشر .8

 .التنمیة المحلیة ومتطلبات توافق رؤیة المؤسسة مع المعاییر الدولیة ضمان
 . الفردیة والقطاعیة قابلة ھذه المبادئ على مستوى المؤسسةالتقدم لم استعراض ومراجعة التقاریر بانتظام حول مسار التقاریر .9

 

__________________ 

_______ 
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