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 املهام واملسؤوليات /ميثاق مجلس اإلدارة 

 

 هام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة:م

ــة فعالــة ومنتجــة والعمــل الرئيــس هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء، وهــو املســؤول األول عــن حســن إدارة املصــرف بطريق 

 حــة الشــركة والشــركاء واملســاهمين وســائر أصحــاب املصالــح، و تتضمــن واجبــات و مســؤوليات الرئيــس اآلتــي:علــى تحقيــق مصل

 التأكد من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب.  -

افقة على جدول أعمال إجتماع املجلس مع األخذ بعين ا  -   إلعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء املجلس.املو

 تشــجيع أعضــاء املجلــس علــى املشــاركة بشــكل جماعــي وفع بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة املصــرف.  - 

 ضاء املجلس.إتاحة كافة البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات والسجالت الخاصة باملصرف وباملجلس ولجانه ألع  - 

 إيجاد قنوات التواصل الفعلي باملساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس.   - 

     لس التنفيذيين وغير التنفيذيين. إفساح وتشجيع العالقات البناءة بين أعضاء املج   -

حوكمــة، ويجــوز للرئيــس تفويــض لجنــة التدقيــق أو غيرهــا مــن اللجــان إبقــاء أعضــاء املجلــس علــى إطــالع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام نظــام ال - 

 فــي ذلــك.

 صالحياته.يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء املجلس في بعض   - 

 :مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

  -الرئيسية اآلتية :  يباشر مجلس اإلدارة املهام واملسؤوليات 

 وضع استراتيجيات العمل وفق األهداف والسياسات وتطويرها . 

 تشكيل الهيكل التنظيمي للمصرف .  - 

 تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات .   -

 اإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء واملخاطر .  -

 تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه .   -

 ترشيح مدقق خارجي مستقل .   -

 املسؤولية تجاه املساهمين واألطراف  األخرى .   -

 املسؤولية تجاه البنك املركزي العراقي  .  -

 :استراتيجيات العمل واالهداف والسياسات -1

ــة ومحــددة يمكنهــا العمــل مــن خاللهــا علــى مجلــس اإلدارة تزويــد اإلدارة  التنفيذيــة بالسياســات واإلســتراتيجيات وخطــط عمــل واضح -

 علــى ض
ً
ــوء املؤثــرات واملتغيــرات ــــللوصــول إلــى تحقيــق أهــداف املصــرف ، ويتــم تقييــم وتطويــر هــذه اإلســتراتيجيات والسياســات ســنويا

 املحيطــة علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي والدولــي.



 
 

املستشار االسالميمصرف   

االدارةمجلس   

السر امانة   

 pg. 2 

ـات وتقاريــر ومعلومــات ــــــــن دراســــزوده بــه اإلدارة التنفيذيــة مـــتعين مجلــس اإلدارة فــي تحديــد السياســات واإلســتراتيجيات والخطــط بمــا تيسـ -

ــا مــن الجهات الرقابية وســائر األطــراف غيرهالعراقي املركــزي  البنكواستشــارات علــى أن تتضمــن تحديــد ســبل وأدوات اإلتصــال الســريع مــع 

ـمي باســم املصـرف ، ويمكــن للمجلــس ان يســتعين فــي لهيئــة و تســمية املتحــدث الرساملعنيــة بالحوكمــة ومــن بينهــا تســمية مســؤول اتصــال مــع ا

 بمكا
ً
 رج املصــرف.تـب اإلستشــارات املتخصصة من خاذلــك أيضــا

 

 

ـة بــإدارة املخاطــر واألمــور مــن أهــم السياســات التــي يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضعهــا والعمــل علــى تقييمهــا وتطويرهــا باســتمرار تلــك املتعلقـ -

 التاليــة :

مخاطــر أســعار الفائــدة  –الســوق  –مخاطــر كفايــة راس املــال  –ت منــح وتقييــم اإلئتمــان  مخاطــر التركــزا - –اإلســتثمار  –الســيولة  –مخاطــر 

مخاطــر  –التأميــن علــى  -الربحية واملوازنات  مكافحــة غســل األمــوال -التسعير–مخاطر العمليات واملحاسبة  –مخاطــر الصــرف األجنبــي  –

افية   –عالقــة واملصالــح املتداخلــة  التدقيــق  األطــراف ذات -األصــول –اإللتــزام  –القانونيــة  بالقوانيــن والقواعــد والتعليمــات اإلشــر

الجهــات املعنيــة العامليــن التــي تنظــم –الداخلــي والخارجــي  باإلضافــة إلــى السياســات الخاصة بشــؤون –تقييــم األداء –اإلفصاحــات لجميــع 

افــز وتطويــر وتنميــة املهــارات وتنميــة ســلوكيات وأخالقيــات العمــل، وغيرهــا مــن السياســات.تعيينهــم وتكلف  تهــم وتضــع أنظمــة للحو

ــأنه التأثيــر علــى ن شيجــب أن يمــارس مجلــس اإلدارة مهامــه بصــورة جماعيــة ومســتقلة مــع اإللتــزام باملوضوعيــة والحيــاد وتجنــب كل مــا مــ -

 ذلــك مثــل التكتــالت والعالقــات والتوجهــات الخاصــة مــع اإلدارات التنفيذيــة أو غيرهــا

تحديــد ل أو الخــارج علــى مجلــس إدارة املصــرف قبــل اتخــاذ قراراتــه بتأســيس فــروع للمصــرف بالخــارج أو بتأســيس أو تملــك شــركات بالداخــ -

ملخاطــر الــذي أهــداف محــددة لهــذه الفــروع أو للشــركات تنســجم مــع اإلهــداف واإلســتراتيجيات والسياســات العامــة للمصــرف ومســتوى ا

 يقبلــه ويمكنــه التحكــم فيــه.

ه بالخــارج ولــكل شــركة ومكتوبــة لـكل فــرع مـن فروعـة ومحــددة علــى مجلــس إدارة املصــرف إقرار سياسـات واســتراتيجيات وموازنــات واضح -

ـي تعمــل بهــا ، مــع األخــذ فــي تابعــة لــه بمــا يتــالءم مــع األهــداف املحــددة لــكل منهــا وطبيعــة البيئــة اإلقتصاديــة والســوقية والقانونيــة التـ

لفــرع الخارجــي والشــركة التابعــة التــي يمتلكهــا أو يشــارك فيهــا املصــرف بإعتبارهــا شــركة ذات شــكل قانونــي اإلعتبــار التفرقــة بيــن ا

 وإســتقاللية عــن املصــرف وبإعتبــار حقــوق األقليــة مــن املســاهمين اآلخريــن فيــه.

ـم إدارات الفــروع بالخــارج والشــركات التابعــة لألهــداف والسياســات واإلســتراتيجيات علــى مجلــس إدارة املصــرف التحقــق مــن تفهـ -

 واملوازنــات املحــددة لــكل منهــا والعمــل بموجبهــا وعلــى املجلــس القيــام بتقييــم العمــل بتلــك الفــروع والشــركات و 
ً
تقييــم انجــازات اإلدارة بهــا وفقــا

ــن اســتمرار ــذه اإلهــداف والسياســات واإلســتراتيجيات ، مــع العمــل علــى تطويــر السياســات واإلســتراتيجيات وخطــط العمــل بمــا يضمله

 تحقيــق األهــداف. 

 .اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة، وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا -

 :اعتماد الخطة السنوية للتدريب -2

 لنظــام الحوكمأن تتضمـن برامــج للتعريـف بأنشــطتها وبعلى 
ً
ى تشــكيل الهيــكل ة إلباإلضاف ـة الصادر مـن البنك املركزي العراقيالحوكمــة وفقــا

 التنظيمــي للمصــرف وينــدرج  تحــت ذلــك مايلــي : 

ذلــك مــن مــن تحديــد للمهــام واإلختصاصــات والواجبــات واملســؤوليات والعالقــات  التنظيميــة للمصــرف ومايتبــع ــةإقــرار الهيــكل أو الخريط -

انــب أجهــزة نفيذيــة بجوالتبعيــات بيــن املســتويات اإلداريــة املختلفــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي واإلدارات واألقســام الت

  -التدقيــق ، وينبغــي فــي ذلــك مراعــاة الضوابــط اآلتيــة : 

 التأكــد مــن الفصــل بيــن اإلختصاصــات وســلطات مجلــس اإلدارة واختصاصــات وســلطات اإلدارة التنفيذيــة . 
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 بة وإدارة املخاطــر . مــوال ومهــام تســجيل واملحاسوبينهــا وبيــن مهــام تحريــك األ لفصــل بيــن مهــام إبــرام الصفقــات والتعاقــدات التأكــد مــن ا -

الت فيمــا بيــن اإلدارات بطهــم عالقــة بتنفيــذ املعامالتأكــد مــن وجــود إشــراف ورقابــة ثنائيــة مســتمرة علــى تنفيــذ املعامــالت مــع  أفــراد ال تر  -

 التنفيذيــة .  واألقســام

 وجــود إدارة مســتقلة لتقييــم املخاطــر وتشــمل وحــدة مركزيــة إلدارة الطــوارئ . -

 اســتقاللية التدقيــق الداخلــي وقطــاع اإلمتثــال وتبعيتهمــا املباشــرة ملجلــس اإلدارة .  -

ــرات داخــل أو خــارج املصــرف فــي تشــكيل الهيــكل التنظيمــي بمــا يتــالءم مــع أهــداف يمكــن ملجلــس اإلدارة اإلســتعانة بمــن يشــاء مــن الخب -

 وطبيعــة وحجــم األعمــال ، مــع إقــرار الهيــكل بعــد ذلــك بصــورة جماعيــة مــن مجلــس اإلدارة . 

ارة العليــا والخبــراء واإلستشــاريين وتحديــد رواتبهــم ومكافآتهــم ) بعــد الحصــول يتولــى مجلــس اإلدارة  تعييــن املدير املفوض ووظائــف اإلد -

افقــات الالزمــة مــن الجهــات الرقابيكــون هــو املســؤول عــن إنهــاء خدماتهــم أو فصلهــم أو توقيــع الجــزاءات التأديبيــة عليهــم ويتــم ذلــك  علــى املو

افية فــي الحــاالت ر السياســات واملعاييــر التــي حددهــا املجلــس وبشــكل جماعــي مــن أعضــاء املجلــس مــع اإللتــزام فــي ذلــك يــة واإلشـفــي إطــا ـر

التأديبيــة عليهــم ويتــم ذلــك فــي إطــار  التــي تســتوجب ذلــك ( ، كمــا يكــون هــو املســؤول عــن إنهــاء خدماتهــم أو فصلهــم أو توقيــع الجــزاءات

 فــي بموضوعيــة والحيالسياســات واملعاييــر التــي حددهــا املجلــس وبشــكل جماعــي مــن أعضــاء املجلــس مــع اإللتــزام فــي ذلــك 
ً
اد ، ويراعــى أيضا

 تعاقــب اإلدارات التنفيذيــة. ذلـك أن تكــون لــدى مجلــس اإلدارة خطــة واضحــة بشــأن 

أفــراده والواجبــات واملســؤوليات املحــددة مــن فتــرة ألخــرى فــي ضـ - ـوء نتائــج ينبغي على مجلس اإلدارة تقييم وتطوير الهيكل التنظيمي و

افه ورقابتــه علــى التنفيــذ وتقييمــه لــألداء ونتائــج األعمــال وفــي ضــوء ا  ملتغيــرات املحيطــة .إشــر

درة عــن البنك املركزي علــى مجلــس إدارة املصــرف إقــرار الهيــكل التنظيمــي لــكل فــرع خارجــي وكل شــركة تابعــة مــع مراعــاة التعليمــات الصا - 

 العراقي بشــأن الهيــكل التنظيمــي.

 : ينبغــي اإللتــزام بالتالــيوبالنســبة ملجالــس إدارة الشــركات التابعــة 

ة بمــا يحقــق األغلبيــة وجــود تمثيــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه  املجلــس مـن اإلدارة التنفيذيـة فــي مجلــس إدارة الشــركة التابع• 

أو مــن تــم تفويضــه مــن االدارة التنفيذيــة لرئاســة مجلــس إدارة  التصويتيــة للمصــرف، بحيــث يتــرأس أحــد أعضــاء مجلــس إدارة املصــرف

ويكــون األعضــاء املمثليــن ملجلــس الشــركة التابعــة، مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع القوانيــن املعنيــة فــي البلــد الــذي تعمــل فيــه الشــركة التابعــة ، 

اقبــة أداء  إدارة املصــرف فــي الشـ ـركة التابعــة حلقــة وصــل بيــن مجلــس إدارة املصــرف ومجلــس إدارة الشــركة ومعاونــة املجلــس علــى مر

 مجلــس إدارة الشــركة وأوضــاع العمــل بهــا وتحديــد مــدى التزامهــا بسياســات وتعليمــات مجلــس إدارة املصــرف .

املصــرف التحقــق مــن كفــاءة وخبــرة  أعضائــه املمثليـن له فــي مجلــس إدارة الشــركة التابعــة وكذلك التحقــق مــن علــى مجلــس إدارة • 

 اســتقالليتهم وتوفــر الوقــت الكافــي لهــم إلنجــاز مهامهــم .  

 ن فــي شــركاته التابعــة واعتمــاد رواتبهــم ومكافآتهــم.علــى مجلــس إدارة املصــرف اعتمــاد تعييــن املســؤولين  التنفيذيــ• 

 :تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات -3

افية وســلطاته فــي اتخــاذ القــرار مــن خــالل تشــكيل لجــان مــن أعضائــه يمكــن أن يشــرك أو يســتعين فيهــا  يمــارس مجلــس اإلدارة مهامــه اإلشــر

مســؤوليات مجلــس اإلدارة ومــن أهــم اللجــان  تـص كل لجنــة بواحــدة أو أكثــر مــن املهــام التــي تقــع تحتعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة ، وتخبأ

 : التــي يجــب علــى مجلــس اإلدارة تشــكيلها

 

 لجنة الحوكمة  -1
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 التشكيل:         

 ء غالبيتهم من االعضاء املستقلين ومن غير التنفيذين وعلى ان تضم اللجنة رئيس املجلس .تتكون اللجنة من ثالثة اعضا 

 

 االجتماعات:

 . تجتمع اللجنة اربع اجتماعات على االقل في السنة مرة كل ثالث شهور 

 يمكن للجنة عقد اجتماعات اضافية بناءا على دعوة رئيس اللجنة او بطلب موقع من عضوين من اعضاء اللجنة . 

 .يحرر محضر لكل اجتماع ويرفع ملناقشته في اجتماع املجلس الالحق 

 

 نطاق عملها ومسؤولياتها :

 لحجم عمليات املصرف 
ً
                 مراجعة تطبيق هذا الدليل ، واالشراف على اعداد دليل الحوكمة املؤسسية الخاص باملصرف وفقا

اقبة تطبيقه .  وتعدد وتنوع انشطته ، وتحديثه مر

 . اشراف واعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف 

 . التأكيد من تطبيق املصرف ملبادئ حوكمة الشركات واملمارسات السليمة له 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة التدقيق  -2

 التشكيل:

و االستشارية أو خبراء في املجال املالي أو تتكون اللجنة من ثالثة اعضاء على االقل على ان يكونوا من االعضاء املستقلين من مجلس االدارة  •

 مستقال من اعضاء مجلس االدارة وال يجوز له عضوية لجنة اخرى من 
ً
افقة البنك املركزي و يجب ان يكون رئيس اللجنة عضوا التدقيق بمو

 .اللجان املنبثقة عن املجلس 

 لية تشمل :يجب ان يتأكد املجلس من ان كل اعضاء اللجنة يملكون مقدره و خبرة ما

 .خبرة في ممارسات و اجراءات التدقيق • 

  .فهم وسائل و طرق التدقيق الداخلي و اجراءات اعداد التقارير املالية• 

 .ادراك للمبادئ املحاسبية املنطبقة على القوائم املالية للمصرف • 

 .ادراك مهام و اهمية لجنة التدقيق  •
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ئم املالية للمصرف و التي من ضمنها امليزانية العمومية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفق النقدي ، القدرة على قراءة و فهم و تقييم القوا •

 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين .

 االجتماعات :

 .  تجتمع اللجنة اجتماعات دورية و حسب متطلبات العمل 

  موقع من عضوين من اعضاء اللجنة .يمكن للجنة عقد اجتماعات اضافية بناءا على دعوة رئيس اللجنة او بطلب 

 .يحرر محضر لكل اجتماع ويرفع ملناقشته في اجتماع املجلس الالحق 

 نطاق عملها وصالحياتها :

  .نطاق و نتائج و مدى كفاية التدقيق الداخلي و متابعة املدقق الخارجي و مناقشة تقاريره  •

 املالية للمصرف .القضايا املحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات   •

 .انظمة الضبط و الرقابة الداخلية في املصرف   •

التأكد من االمتثال للمعايير الدولية و مكافحة غسل االموال في جميع انشطة و عمليات املصرف من حق اللجنة التحقق و البحث و   •

 .ملصرفالتدقيق في اية عمليات أو اجراءات أو لوائح ترى انها تؤثر على قوة و سالمة ا

التوصية الى مجلس االدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف و استحداث أو الغاء التشكيالت التنظيمية أو دمجها و تحديد مهمات و   •

 اختصاصات هذه التشكيالت و تعديلها .

 لتنفيذية حول وضع املوارد البشرية .مراجعة الخطة السنوية للتدريب و التطوير و متابعة تنفيذها فضال على مراجعة تقارير االدارة ا  •

ذية مراجعة السياسات و التعليمات املتعلقة بالتعيين و الترقية و االستقالة و انهاء الخدمة لجميع موظفي املصرف بما فيهم االدارة التنفي  •

  .مع مراعاة احكام القوانين النافذة

 بع مالي تقدمه الى مجلس االدارة .اعداد تقرير ربع سنوي عن اعمال اللجنة بعد انتهاء كل ر  •

افقة على االجراءات املحاسبية وعلى خطة التدقيق السنوية و على ضوابط املحاسبة  •  .التدقيق و املو

 ,International, Financial Reporting, Standards)التأكد من التزام املصرف باالفصاحات التي حددتها "املعايير الدولية لإلبالغ املالي" .  •

IFRS)  وتعليمات البنك املركزي و التشريعات و التعليمات االخرى ذات العالقة وان يتأكد من ان االدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي

 العالقة.تطرأ على املعايير الدولية لالبالغ املالي و غيرها من املعايير ذات 

( Financial Reportingة انظمة الضبط والرقابة الداخلية "اإلبالغ املالي" )تضمين التقرير السنوي للمصرف تقريرا حول مدى كفاي  •

 بحيث يتضمن التقرير كحد ادنى مايأتي :

فقرة توضيح مسؤولية املدقق الداخلي باالشتراك مع االدارات التنفيذية عن وضع انظمة ورقابة داخلية حول حول االبالغ املالي في   •

 االنظمة .املصرف و املحافظة على تلك 

 فقرة حول اطار العمل الذي قام املدقق الداخلي باستخدامه و تقييمه مدى فاعلية انظمة الضبط و الرقابة الداخلية .  •

 التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة و عمليات املصرف .  •
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 Knowباملجلس ، و يتولى تطبيق سياسات "العمليات الخاصة")التأكد من وجود مكتب ملكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب يرتبط   •

Your Customer KYC. واملهمات و الواجبات املترتبة على ذلك بما فيها ذلك قيام املكتب باعداد التقارير الدورية عن نشاطه ) 

اقبة االمتثال الضريبي االمريكي )  •   .(Foreign Account Tax Compliance Act , FATCAمر

 تقرير من املدقق الخارجي يبين رايه في فاعلية االنظمة و الرقابة الداخلية .  •

 عالقة اللجنة باملدقق الخاجي: 

 تتحمل اللجنة املسؤولية املباشرة عن االتي :

 . اقتراح االشخاص املؤهلين للعمل كمدققين خارجين أو التوصية بعزلهم 

  توفير سبل االتصال املباشر بين املدقق الخارجي. 

 . االتفاق على نطاق التدقيق مع املدقق الخارجي 

  ف استالم تقارير التدقيق و التأكد من اتخاذ ادارة املصرف االجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت املناسب تجاه املشاكل التي يتم التعر

 عليها من قبل املدقق الخارجي .

 ة املباشرة عن االتي :عالقة اللجنة باملدقق الداخلي : تتحمل اللجنة املسؤولي 

 . افقة هذا البنك  تعيين املدقق الداخلي الداخلي أو التوصية بعزله و ترقيته أو نقله بعد استحصال مو

 . افقة عليها  دراسة خطة التدقيق الداخلي و املو

 لة الدارة التدقيق الداخلي و تدريبهمعلى لجنة التدقيق التحقق من توفر املوارد املالية الكافية و العدد الكافي من املوارد البشرية املؤه.  

 . على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهمات تنفيذية و ضمان استقالليتهم 

 اقبة االمتثال و مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب للقوانين و االنظمة و الضوابط املطبقة على املصرف و رفع تقرير بذلك ا لى مر

 املجلس .

 . مراجعة التقارير التي يقدمها املصرف الى هذا البنك 

 . تقديم التقرير السنوي الى مجلس االدارة لالفصاح عن انشطة املصرف و عملياته 

  يجب ان تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على اية معلومات من االدارة التنفيذية و لها الحق  في استدعاء  اي مدير لحضور اي من

 اجتماعاتها دون ان يكون لهم صفة عضوية اللجنة على ان يكون منصوصا عليه في ميثاق التدقيق الداخلي .

 ( مرات على 4تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق الخارجي و املدقق الداخلي و مسؤول ادارة االمتثال و مسؤول مكافحة غسل االموال )

 ارة التنفيذية .ور اي من اعضاء االدضاالقل في السنة بدون ح

  اقبة االجراءات التي تمكن املوظف في من االبالغ بشكل سري عن اي خطا في التقارير املالية أو اية امور اخرى و  تقوم اللجنة بمراجعة و مر

 تضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقق املستقل وحماية املوظف و التأكد من متابعة نتائج و معالجتها بموضوعية 

  فحة غسل االموال و تمويل االرهاب.اجعة تقارير مكامر 

 ات و متابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال و التعافي من الكوارث و االزمات بالتنسيق مع لجنة واالزمات  بالتنسيق مع لجنة تقنية املعلوم

 االتصاالت.       
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 لجنة ادارة املخاطر:- 3

 التشكيل :

تشكل اللجنة من ثالث اعضاء على االقل من االعضاء غير التنفيذين على ان يكون رئيس اللجنة عضو مستقل ، ويجب ان يمتلك اعضاء 

 بها .اللجنة خبرة في ادارة املخاطر واملمارسات والقضايا املرتبطة 

 

 :االجتماعات 

 .  تجتمع اللجنة اجتماعات دورية و حسب متطلبات العمل 

 . يمكن للجنة عقد اجتماعات اضافية بناءا على دعوة رئيس اللجنة او بطلب موقع من عضوين من اعضاء اللجنة 

 .يحرر محضر لكل اجتماع ويرفع ملناقشته في اجتماع املجلس الالحق 

 

 نطاق عملها وصالحياتها:

  اجعة استراتيجية ادارة املخاطر لدى املصرف قبل اعتمادها من قبل املجلس .مر 

  عن االشراف على تطبيق 
ً
مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس االدارة لغرض املصادقة , فضال

 السياسة االئتمانية املقترحة من قبلهم .

 اقبة " املخاطر االئتمانية " التي يتح ملها املصرف ، سواء ما يتعلق "باملدخل املعياري" او " املدخل املستند للتصنيف الداخلي" مر

افية " ، و " انضباط السوق " الواردة في املقررات التي  ، " واملخاطر التشغيلية " ، و " ومخاطرة السوق " و " واملراجعة االشر

 اصدرتها لجنة بازل للرقابة املصرفية .

  ئتمانية التي تتجاوز صالحية املدير املفوض او املدي االقليمي .تحديد السقوف اال 

 ( اقبة قدرة املصرف على تفادي مخاطر السيولة بموجب مقررات بازل  ذلك معايير السيولة .lllمر
ً
 ( ، شامال

 لتي ليس لديه الدرة على مواجهتها.التوصية بالتخلي عن االنشطة التي تسبب املخاطر للمصرف وا 

 لتزام املصرف باالنظمة والتعليمات والسياسات املتعلقة بإدارة املخاطر .التأكد من ا 

  تجتمع اللجنة اربع مرات في السنة على االقل ، ويجوز دعوة اي عضو من االدارة العليا لحضور اجتماعاتها من اجل توضيح بعض

 املسائل واملوضوعات التي ترى اللجنة اهمية استيضاحها .

 اسة ادارة املخاطر املقترحة من قبل االدارة العليا للمصرف وتقديم التوصيات بشأنها على مجلس االدارة املراجعة الدورية لسي

 إلقرارها واملصادقة عليها .
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 . االشراف على اجراءات االدارة العليا تجاه االلتزام بسياسات املخاطر املعتمدة لدى املصرف 

 ى تقارير دورية منه حول االمور ذات العالقة بالوضع الحالي للمخاطر في التواصل املستمر مع مدير قسم املخاطر والحصول عل

 املصرف وثقافة املخاطر اضافة الى التقارير الخاصة بالحدود والسقوف املوضوعة وأية تجاوزات لها وخطط تجنب املخاطر .

 افقها  االشراف على استراتيجيات رأس املال وادارة السيولة واستراتيجيات ادارة املخاطر ذات العالقة كافة للتأكد من مدى تو

 مع اطار املخاطر املعتمد في املصرف .

 . ) تقوم بتلقي التقارير الدورية من اللجان املنبثقة من االدارة التنفيذية ) االئتمان , االستثمار ، تقنية املعلومات واالتصاالت 

 عن االشراف على تطبيق مراجعة السياسة االستثمارية وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس ا 
ً
الدارة لغرض املصادقة ، فضال

 السياسة االستثمارية املقترحة من قبلهم .

  تقييم اداء املحفظة االستثمارية من حيث العائد واملخاطرة فيما يتعلق باستثمارات املصرف الداخلية والخارجية ، واملتابعة

 ارجية .املستمرة ملؤشرات وحركة اسواق رأس املال املحلية والخ

 

 

 

 

 

  واملكافآت:لجنة الترشيح  -4

 التشكيل:

. 
ً
 مستقال

ً
 تتكون اللجنة من ثالثة اعضاء على االقل على ان يكونوا من االعضاء املستقلين او غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضوا

 االجتماعات:

 . تجتمع اللجنة اربع اجتماعات على االقل في السنة مرة كل ثالث شهور 

 للجنة عقد اجتماعات اضافية بناءا على دعوة رئيس اللجنة او بطلب موقع من عضوين من اعضاء اللجنة . يمكن 

 .يحرر محضر لكل اجتماع ويرفع ملناقشته في اجتماع املجلس الالحق 

 :نطاق عملها وصالحياتها

 صرف عدا تحديد االشخاص املؤهلين تحديد االشخاص املؤهلين لالنضمام الى عضوية مجلس االدارة او االدارة العليا في امل

 للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون من مسؤولية لجنة التدقيق .

  : افقة عليها واالشراف على تطبيقها مع االخذ بنظر االعتبار ما يأتي  اعداد سياسة املكافآت ورفعها الى مجلس االدارة للمو

  بما يضمن تغليب مصالح املصرف طويلة االجل على االعتبارات االنية او ان تتماش ى مع مبادئ وممارسات الحوكمة السليمة و

 القصيرة االجل .

 . مدى تحقيق املصرف الهدافه طويلة االجل وفق خطته االستراتيجية املعتمدة 
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 ة بين االرباح التأكد من ان سياسة منح املكافات تأخذ بالحسبان انواع املخاطر كافة التي يتعرض لها املصرف ، بحيث يتم املوازن

 املتحققة ودرجة املخاطر التي تتضمنها االنشطة واالعمال املصرفية .

  يجب ان تشمل سياسة املكافآت والرواتب جميع املستويات وفئات موظفي املصرف ، اجراء مراجعة دورية لسياسة منح املكافآت

افز او عندما يوص ي مجلس االدارة بذلك وتقديم التوصيات ا لى املجلس لتعديل او تحديث هذه السياسة ظن والرواتب والحو

افز لضمان تحقيق اهداف املعلنة .   واجراء تقييم دوري ملدى كفاية وفاعلية سياسة منح املكافآت والرواتب الحو

  وضع سياسة االحالل لتأمين وظائف االدارة التنفيذية باملصرف على ان تراجع بشكل سنوي على االقل ، بحيث يكون املصرف

للتعامل بشكل طبيعي مع اي تغيير قد يطرأ على شاغلي وظائف االدارة التنفيذية دون التأثير على ادء املصرف واستمرار  جاهز 

 تنفيذ عملياته .

  التأكد من اعداد الخطط وتوفير البرامج لتدريب اعضاء مجلس االدارة وتأهليهم بشكل مستمر ملواكبة كافة التطورات املهمة على

 ملصرفية واملالية ) التجارية واالسالمية ( .صعيد الخدمات ا

  االشراف على عملية تقييم اداء املوارد البشرية في املصرف والسيما االدارة التنفيذية ومراجعة التقارير الخاصة بذلك ورفع

 التوصيات بشأنها الى مجلس االدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء:

هــام أن يمــارس دوره األساســي فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات وتحقيــق أهــداف املصــرف وتقييــم أدائهــا مــن خــالل املعلــى مجلــس اإلدارة  

 واألدوات الرئيســية التاليــة : 

 تقييم برامج وإجراءات العمل التنفيذية والرقابة الداخلية: 

ييــم ماتضعــه اإلدارة التنفيذيــة مــن برامــج وإجــراءات عمــل ماتصــدره مــن تعليمــات لتنفيــذ العمليــات علــى مجلــس اإلدارة القيــام بتق-1

، ومــن أهــم  الرقابــة الداخليــة ويتحقــق فــي ذلــك مــن كفايتهــا ومالئمتهــا وقدرتهــا علــى تنفيــذ السياســات التــي يضعهــا املجلــس وتضمنهــا ملقومــات

 املحاســبية وتلــك الخاصــة بإعــداد التقاريــر والبيانــات املاليــة  و التأكــد مــن ســالمتها.  -1هــذه البرامــج واإلجــراءات:  

 برامج وإجراءات التشغيل والنظم اإللكترونية . -2

 وغيرهــا .   ـان والخزينــة وخدمــة الزبائنة مثــل  اإلئتمـبرامــج وإجــراءات العمــل اليومــي بــاإلدارة التنفذيــ - 3 

 وســائل إجــراءات الرقابــة الداخليــة والوقايــة والضبــط  الداخلــي  علــى أن تتضمــن :  - 4

 وضع أنظمة وضوابط الرقابة واإلشراف العام عليها  ومنها:  
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 من حــاالت التعــارض فــي املصالــح املحتملــة لــكالا ومعالجــةالــح وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض املص*• 

 أعضاء مجلس اإلدارة .و  - 

 واإلدارة التنفيذية العليا. - 

  واملساهمين. - 

افقها، والشــفافية واإلفصــاح فــي التعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقة  . علــى أن تشــمل حفــظ أصــول املصــرف ومر

 :وضــع نظــام اإلفصــاح الكامــل بمــا يحقق العدالة والشــفافية 

ـب إتباعهــا عنــد ويمنــع تعــارض املصالــح واســتغالل املعلومــات التــي ال تتــاح للجمهــور، علــى أن يتضمــن ذلــك النظــام األساســي الواجـ•  

ـل األشــخاص املطلعيــن، وتحديــد فتــرات حظــر تــداول هــؤالء فــي األوراق املاليــة للشــركة أو أي شــركة  عــن التعامــل فــي األوراق املاليــة مــن قبـ

 .ديثهــاعتمادهــا أو  تحإعــداد قائمــة باألشــخاص ً مــن مجموعتهــا، فضــال املطلعيــن وتحديثهــا، وتزويــد الهيئــة والســوق بنســخة منهــا فــور ا

اقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجـ -  ـة. وضع نظام حوكمة خاص باملصرف النظــام الصــادر مــن  واإلشــراف العــام عليــه ومر

 اآلتــي:خــاص  ن بوجــهأمــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، ويجــب  أصحــاب املصالــحوضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة بيــن    - 

 ا األنظمــة وتحميهــا العقــود آليــة تعويــض أصحــاب املصالــح فــي حالــة انتهــاك حقوقهــم التــي تقرهــ -تغطــي هــذه السياســة   

 آليــة تســوية الشــكاوي أو الخالفــات التــي قــد تنشــأ بيــن املصــرف وأصحــاب املصالــح . -

 آليــة مناســبة إلقامــة عالقــات جيــدة مــع العمــالء واملورديــن واملحافظــة علــى ســرية املعلومــات املتعلقــة بهــم .  -

افــق مــع املعاييــر املهنيــة واألخالقيــة  - ــليمة وتنظــم العالقــة السقواعــد الســلوك املهنــي لــإلدارة التنفيذيــة والعامليــن باملصــرف بحيــث تتو

اقبــة تطبيــق هــذه القواعــد وااللتــزام بهــا .   بينهــم وبيــن أصحــاب املصالــح وآليــات مر

 مساهمة املصرف اإلجتماعية .  -

 املراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي املصــرف. -

ــا طلــب مــن اإلدارة التنفيذيــة تطويــر برامــج وإجــراءات العمــل والرقابــة الداخليــة ومعالجــة أوجــه القصــور والخلــل بهوعلــى مجلــس اإلدارة أن ي

ة  ويراجــع بصفــة مســتمرة ــبصفــة مســتمرة فــي ضــوء ماتظهــره لــه نتائــج التقييــم ومتابعــة األداء مــن فتــرة ألخــرى و مراجعــة التقاريــر الدوري

 ع لــه مباشــرة مــن اإلدارات التاليــة:خــالل العــام عبــر اللجــان املشــكلة منــه وعبــر اجتماعــات املجلــس الدوريــة عــدة أنــواع مــن التقاريــر التــي ترفــ

 :االدارة التنفيذية

 ــال ملختلــف األنشــطة وتقييــم املخاطــر والبيانــات املاليــة  ملجلــس اإلدارة .وتقــدم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج األعم

 :التدقيق الداخلي

 ـق.عقيبهــا علــى نتائــج التدقيـتقــدم تقاريــر ملجلــس اإلدارة عــن نتائــج التدقيــق الــدوري واملتابعــة مــع نســخة لــإلدارة التنفيذيــة التــي تقــدم ت

 

 :التدقيق الخارجي

ــع نســخة لــإلدارة التنفيذيــة تقــدم تقاريــر عــن نتائــج التدقيــق الــدوري واملتخصــص الــذي قــد يطلبــه املجلــس  تقريــر نتائــج التدقيــق الســنوي م

مــع اإلدارة التنفيذيــة وأجهــزة التدقيــق التحقــق مــن كفايــة وشــمولية لتقديــم تعقيبهــا علــى نتائــج التدقيــق ويجــب علــى املجلــس بالتنســيق 

 ومصداقيــة التقاريــر املختلفــة التــي ترفــع للمجلــس ولجانــه .
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 :دائرة االمتثال

والتــي تفيــد بمــدى التقيــد بتنفيــذ السياســات واإلجــراءات  تقديــم تقاريــر للجنــة التدقيــق عــن نتائــج املراجعــة التــي تقــوم بهــا دائــرة اإلمتثــال

ـك نتائــج مراجعــات غســل  ــــــاملعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتشــريعات والقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة وكذلـ

 األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

وفــي نهايــة العــام  اول بــأول خــالل العــام تقييــم نتائــج ســير العمليــات التنفيذيــة بالفــروع والشــركات التابعــة ـس إدارة املصــرفعلــى مجلـ -

افــات والتجــاوزات عــن املوازنــات والسياســات واإلس   ــتراتيجيات واملحاســبة عليهــا.وتحديــد اإلنحر

ـس إدارات شــركاته التابعــة علــى مجلــس إدارة املصــرف إقــرار منهجيــات تقييــم األداء التــي يجــب علــى اللجــان املشــكلة منــه وممثليــه فــي مجالـ -

 . واللجــان التنفيذيــة بهــا وأجهــزة التدقيــق الداخلــي للعمــل بموجبهــا

ــة فــي صــرف التحقــق مــن فعاليــة مهــام مســؤول املتابعــة واإللتــزام فــي املصــرف وفــي الفــروع الخارجيــة والشــركات التابععلــى مجلــس إدارة امل -

افــات والتجــاوزات فــي تلــك الفــروع والشــركات التابعــة واإلبــالغ  بــأول ً عنهــا لــإلدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة املصــرف أوال وفــق  كشــف اإلنحر

 واإللتــزام. برامــج ومنهاجيــات عمــل محــددة والتحقــق مــن عــدم وجــود أي عوامــل تؤثــر علــى اســتقاللية وحيــاد مســؤولي املتابعــة

اإلبــالغ مــن الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة إلــى اإلدارات علــى مجلــس اإلدارة التحقــق مــن كفايــة وكفــاءة وحيــاد التقاريــر وأنظمــة  -

 ــد أدنــى األمــور التاليــة :واللجــان املســؤولة باملصــرف ومجلــس اإلدارة طــوال العــام بحيــث تغطــي هــذه التقاريــر كح

 ارات  الفــروع الخارجيــة . معلومــات عــن أداء مجلــس إدارة الشــركات التابعــة وإد• 

 تقييــم األداء وقيــاس وتقييــم.معلومــات نوعيــة وكميــة ل •

 املخاطــر املصرفيــة بأنواعهــا.  • 

  .معلومــات عــن فعاليــة األنظمــة الداخليــة وأنظمــة •

 التشــغيل وإدارة املخاطــر . • 

معلومات عن جودة   وأســبابها واملســؤولية عنهــا ســات واملوزانــات املحــددة  مــن مجلــس إدارة املصــرفمخالفــات وتجــاوزات الســقوف والسيا• 

 األصول وتصنيفها. 

 معلومــات عــن الديــون املتعثــرة وكفايــة اإلجــراءات املتخذة بشــأنها والتحــوط لها. • 

  .نونيــة والضريبيــةمعلومــات عــن القضايــا واملســائل القا •

 مــع الســلطات املعنيــة. • 

افية معلومــات عــن األمــور ا •  املضيفــة.لخاصــة بالســلطات اإلشــر

افــز والجــزاءات الخاصــة بهــم وترقياتهم واإلســتفتاءات واإلســتغناءات وأ •  ســبابها.معلومات عن اداء املوظفين واملسؤلين واملكافات والحو

 لــى الســمعة. معلومــات عــن أي أحــداث غيــر عاديــة أو طارئــة مــن شــأنها  تعريــض املصــرف أو الفــرع ملخاطــر هامــة أو ذات تأثيــر ع•  

افات:    تقييم األداء ومعالجة اإلنحر

ـر يقيــم املجلــس أداء اإلدارة التنفيذيــة ومــدى التزامهــا بسياســات وذلــك مــن خــالل دراســة مجلــس اإلدارة للتقاريــر الدوريــة ســالفة الذكـ

افــات والتجــاوزات وتقييمهـ ـا وتحليــل أســبابها املجلــس ونجاحهــا فــي تحقيــق النتائــج واألهــداف املخطــط لهــا ، ويتضمــن ذلــك كشــف اإلنحر

 التعليمــات الالزمــة ملعالجتهــا وتفــادي تكرارهــا .   ومحاســبة املســؤولين عنهــا وإصــدار 
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 اعتماد الحسابات الختامية: 

 مســؤولية اعتمــاد الحســابات الختاميــة للمصــرف والتحقــق-
ً
مــن ســالمة  علــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل ممارســة دوره اإلشــرافي أيضــا

ملاليــة والحســابات الختاميــة وعــن شــفافية وكفايــة اإلفصاحــات بهــا وفــق املعاييــر املحاســبية واإلفصاحيــة ومصداقيــة جميــع البيانــات ا

 اإلســالمية والدوليــة.

 

 إدارة املخاطر:  

 تقييم املخاطر الحالية واملستقبلية: -

 علــى مجلــس اإلدارة أن يعمــل علــى تقييــم املخاطــر الحاليــة وإصــدار توجيهــات لــإلدارة مــن خــالل دراســة وتحليــل التقاريــر ســالفة الذكــر أيضـ 
ً
ـا

لــك التقاريــر ومــن ربطهــا التنفيذيــة حــول ســبل معالجتهــا والحــد منهــا والحــد مــن كفايــة التحــوط لهــا ، كمــا يســتقرء املجلــس مــن خــالل ت

ـه املصــرف ويعمــل علــى اريــر ومعلومــات مــن مصــادر متنوعــة أخــرى عــن الســوق املحلــي والدولــي املخاطــر  املســتقبلية التــي يمكــن أن تواجـبتق

 احتوائهــا والحــوط لهــا فــي خططــه وسياســته الحاليــة واملســتقبلية .

 إستراتيجية إدارة املخاطر:  

اقبــة ًيعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤوال إدارة املخاطــر املصرفيــة، وتشــمل مســؤوليات مجلــس اإلدارة علعــ  ــى األمــور التاليــة :ن اإلشــراف علــى ومر

اقبــة األســقف اإلجماليــة ملخاطــر التمويــل واإلســتثمار لتفــادي تركــز املخاطــر ، كمــا•  عليــه التأكــد مــن أن املصــرف لديــه رأســمال  إقــرار ومر

جــراء التعديــالت املناســبة كاف لتغطيــة هــذه املخاطــر كمــا يجــب عليــه أن يقــوم بصــورة دوريــة بمراجعــة مــدى فاعليــة أعمــال إدارة املخاطــر وإ

 عليهــا عنــد الــالزم. 

 ــبة لتحســين أنظمــة إدارة املخاطــر وزيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا.اتخــاذ التدابيــر املناس•

( وهــي املخاطــر الناتجــة عــن اتخــاذ قــرارات متعلقــة علــى   MACRO LEVELوضــع التوجهــات اإلســتراتيجيات للمخاطــر علــى املســتوى الكلــي ) • 

 دة أو الخــروج مــن أســواق القائمــة.ســبيل املثــال بدخــول أســواق جديــ

(وهــي املخاطــر الناتجــة عــن اتخــاذ القــرارات مثــل   BUSINESS LEVELوضــع التوجهــات اإلســتراتيجية للمخاطــر علــى مســتوى  االنشطة )•  

 القــرارات املتعلقــة بتخصيــص أو توزيع محفظــة اإلســتثمار. 

ل إدارة  ــع مســتويات شــاملة للمصــرف تتعلــق بمــدى تقبــل املخاطــر وتنوعهــا ، واســتراتيجيات تخصيــص املوجــودات املناســبة لــك تحديــد ووض• 

افــي  وعملــة ، ولفتــرات اإلســتحقاق.  تمويــل ، ولــكل نشــاط اقتصــادي وكل امتــداد جغر

 بولــة لألطــراف التــي يتعامــل معهــا املصــرف مــن حيــث :تحديــد مســتوى املخاطــر املق •

 املعــدل املتوقــع للعائــد علــى العمليــات يتناســب مــع  مخاطرهــا.  •

 تجنــب مخاطــر اإلئتمــان املفرطــة ) علــى مســتوى كل  عمليــة أو مســتوى املحفظــة ككل(. • 

   .ـة للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــانوضــع إســتراتيجية واضحـ• 

 علــى مايلــي : 
ً
 اعتمــادا

 . اإلعتبــار بعيــن اتخــذت التســعير  قــرارات وأن التعامــل بأطــراف املتعلقــة ○

 الضمانات والكفاالت املسموح بها والقابلة للتنفيذ.  ○

 .  األخرى  األطراف مع للعقود الواضح التوثيق ○
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 عمليــات التمويــل . مــول بهــا التــي تســري علــىاملع للقوانيــن واضــح دتحديــ ○

 وضــع حــدود وســقوف املخاطــر التــي يمكــن أن يتحملهــا املصرف ملواجهــة جميــع أنــواع املخاطــر. ○

عــرض لــه مــن خســائر مســتقبلية قــد تنشــأ مــن عــدم تغطيــة تحديــد مســتويات التعــرض ملخاطــر الســوق وتقييــم احتمــال مايمكــن الت• 

 .التزاماتهــا بمــا تحتفــظ بــه مــن موجــودات

نشــاطه مــل املصــرف و احتفــاظ املصــرف بســيولة كافيــة للوفــاء بالتزامــات املصــرف فــي جميــع األوقــات ، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار طبيعة ع• 

 وأســواق رأس املــال التــي يعمــل فيهــا. 

  .ـطتها املختلفــةة عــن أنشئتحديــد إطــار شــامل وســليم لتطويــر وتطبيــق بيئــة  احترازيــة ســليمة إلدارة مخاطــر التشــغيل الناشــ• 

 لحــدوث والظــروف الطارئــة أو غيــر العاديــة . حالــة األزمــات املحتملــة ا  CONTINGENCYالتخطيــط للطــوارئ  • 

 مالية املتوقعــة ، ومســتوى رأس املــال املســتهدف ، واملصــادر الخارجيــة لــرأس املــال .ية ، واملصروفات الرأسالتحديــد اإلحتياجات الرأسم •

  لتداخــل وضع اطار الدارة املخاطر يتصف بالفاعلية والشمول واإلتســاق ، و   •
ً
يجــب أن يتــم تقييــم املخاطــر بصــورة كليــة ومتكاملــة نظــرا

 املخاطــر التــي يواجههــا املصــرف. 

 تحديــد الحــد املناســب مــن رأس املــال لتغطيــة املخاطــر وفــق قاعــدة املنتجــات أو الخدمــات.  •

 ت وتأميــن توزيعهــا عبــر  قنــوات توزيــع متطــورة وحديثــة تتماشــى ومتطلبــات العمــل املصرفــي الحديــث.  تنويــع قاعــدة املنتجــات والخدمــا• 

  لإليــرادات وهــذا يرتبــط بشــكل أساســي بضــرورة ً متواصــال • 
ً
أنشــطة تنويــع أعمــال و التركيــز علــى النشــاطات واألعمــال التــي تؤمــن تدفقــا

 املصــرف إلــى أبعــد مــن األعمــال والنشــاطات التقليديــة . 

 بيــن إدارة املخاطــر وإســتراتيجية املصــرف.    تطويــر شــفافية وعمليــة إدارة املخاطــر وتقويــة اإلرتبــاط• 

ــال التــي يقــوم بهــا املصــرف والتحطيــط للمشــاريع املســتقبلية واملنتجــات تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية العامــة وتحديــد النشــاطات  واألعم• 

 الجديــدة ضمــن هامــش الخاطــرة الــذي يســتطيع املصــرف القيــام بــه .

 

 التدقيق الشرعي: 

جهــاز تدقيــق شــرعي يتمتــع أفــراده بمؤهــالت وخبــرات » بــة الشــرعية بنــاء توصيــات هيئــة الرقا» علــى ًتقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية تعييــن  

مجلــس اإلدارة التحقــق مــن عاليــة فــي مجــال العمــل املصرفــي اإلســالمي ومعرفــة ودرايــة جيــدة بالعلــوم الشــرعية املاليــة واملصرفيــة ، وعلــى 

 األمــور التاليــة:

تكــون تبعيتــه فــي ن حيــاد واســتقاللية التدقيــق الشــرعي وتجنــب أي  نــوع مــن التأثيــر عليــه مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك بــأن ضمــا -

افــز ومك  افــآت موظفــي التدقيــق الشــرعي وهــو الهيــكل التنظيمــي ملجلــس اإلدارة مباشــرة ويكــون املجلــس هــو املســؤول عــن تحديــد رواتــب وحو

 التحقــق مــن كفايــة مؤهالتهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم املهنيــة والعمــل 
ً
 علــى تنميتهــا باســتمرار. املســؤول عــن تقييــم أدائهــم ، وعليــه أيضــا

افــق مــع املتطلبــات الشــرعية والفتــاوي التــي تصــدر عــن هيئــة التحقــق مــن أن التدقيــق الشــرعي يتــم وفــق خطــط  وبرام - ــج تدقيــق شــاملة تتو

 الرقابــة الشــرعية.

افقــة  عليــه مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية ويعتمــده مــن م- تطبيــق جلــس اإلدارة للالتحقــق مــن وجــود دليــل إجــراءات تدقيــق يتــم املو

 ضــرورة.  والعمــل بــه ، والتحقــق مــن أنــه يتــم مراجعتــه وتحديثــه بصفــة دوريــة وإجــراء التعديــالت املناســبة عليــه عنــد ال

 ســتمر خالل العــام. التحقــق مــن تغطيــة التدقيــق الشــرعي لكافــة املعامــالت  واألنشــطة وأن يكــون فــي شــكل تدقيــق دوري وم -
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افــر تغطيــ - ـة للتدقيــق الشــرعي ــة كافيـالتأكــد مــن وجــود تنســيق جيــد فــي الجهــود بيــن  التدقيــق الشــرعي وهيئــة الرقابــة الشــرعية لضمــان تو

 ولتجنــب إزدواجيــة الجهــود إلــى الحــد األدنــى.

ع التدقيــق الشــرعي بتقاريــر وأوراق  عمــل التدقيــق بشــكل منظــم وآمــن يمكــن للمجلــس وهيئــة الرقابــة الشــرعية الرجــو  التحقــق مــن احتفــاظ -

اقإليــه ، وتكــون جاهــزة لإلطــالع عليهــا مــن قبــل مفتشــي   واملدققيــن الخارجييــن. ي ــــالبنك املركزي العر

وكذلــك  ن قيــام التدقيــق الشــرعي بتدريــب موظفــي  املصــرف وذلــك عــن طريــق عقــد اإلجتماعــات والــدورات التدربيــة والنــدواتالتحقــق مــ -

 التــي يقدمهــا املصــرف. ـات والخدمــاتــمــن خــالل توزيــع النشــرات والكتيبــات والفتــاوي التــي تصــدر عن هيئة الرقابة الشــرعية حــول املنتجـ

 

 

 

 التدقيق الداخلي: 

جــاالت العمــل باملصــرف تقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية تعييــن جهــاز تدقيــق داخلــي يتمتــع أفــراده بمؤهــالت وخبــرات عاليــة فــي كافــة م

 ـي عــن طريــق لجنــة التدقيــق وذلــك مــن خــالل األمــور التاليــة : ويتولــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى التدقيــق الداخلـ

بــأن تكــون تبعيتــه فــي ضمــان حيــاد واســتقاللية التدقيــق الداخلــي وتجنــب أي نــوع  مــن التأثيــر عليــه مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك  ○

افــز ومكافــآت موظفــي التدقيــق الداخلــي وهــو الهيــكل التنظيمــي ملجلــس ا إلدارة مباشــرة ويكــون املجلــس هــو املســؤول عــن تحديــد رواتــب وحو

 التحقــق مــن كفايــة مؤهالتهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم املهنيــة والعمــل 
ً
 يتهــا باســتمرار.علــى تنماملســؤول عــن تقييــم أدائهــم ، وعليــه أيضــا

أقســام وفــروع املصــرف وكافــة األنشــطة واملخاطــر وأن يكــون فــي شــكل تدقيــق دوري الد التدقيق تغطية من التحقق ○ اخلي لكافة ادارات و

 لعــام. ومســتمر خــالل العــام باإلضافــة إلــى تدقيــق البيانــات املاليــة والحســابات الختامية نهايــة ا

افــق أحــدث معاييــر وأدلــة التدقيــق الدوليــة مــو توفيــر  الداخلــي التدقيــق أن مــن التحقــق ○ يتــم وفــق برامــج تدقيــق   شــاملة ومهنيــة وتو

 ع تطــور العمــل باملصــرف. التقنيــات الالزمــة لذلــك ، مــع العمــل علــى تقييــم وتطويــر هــذه البرامــج لتتناســب مــ

ر توجيهــات ــر التدقيــق الداخلــي إلى مجلــس اإلدارة ومن  ثــم يحولهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة للــرد والتعقيــب عليهــا مــع إصــداتقاري رفــع يجــب ○

 ـل التدقيــق الداخلــي علــى متابعتهــا. املجلــس لهــا ملعالجــة املالحظــات وفــق برامــج زمنيــة محــددة يعمـ

ليــه ، وتكــون قــق مــن احتفــاظ إدارة التدقيــق الداخلــي بتقارير وأوراق  عمــل التدقيــق بشــكل منتظــم وآمــن يمكــن للمجلــس الرجــوع إالتح ○

 املركــزي واملدققيــن الخارجييــن.   لعراقي البنك املركزي اجاهــزة لإلطــالع عليهــا مــن قبــل مفتشــي مصــرف 

التأهيــل والخبــرة تعمــل علــى مجلــس إدارة املصــرف التحقــق مــن وجــود أجهــزة  تدقيــق داخلــي فــي فروعــه الخارجيــة وشــركاته التابعــة   مــن  ○

 ٍعلــى مســتوى عــال لبرامــج وأدلــة عمــل شــام
ً
لة وموثقــة مــع ضمــان حيادهــا واســتقالليتها بتبعيتهــا املباشــرة للجــان التدقيــق الداخـــلي وفقــا

 املشــكلة مــن قبـــل مجـــلس إدارة املصــرف.

 

 :دائرة اإلمتثال

ــال بمؤهــالت وخبــرات عاليــة فــي كافــة مجــاالت العمــل تقــع علــى لجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســؤولية تعييــن موظفــي اإلمتث  

 باملصــرف ويتولــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف عليــه بواســطة لجنــة التدقيــق وذلــك مــن خــالل األمــور التاليــة : 

افــز ومكافــآت موظفــي دائــرة تكــون تبعيتــه فــي الهيــكل التنظيمــي لدائــرة اإلمتثــال ،  وتكــون الل ○ جنــة هــي املســؤولة عــن تحديــد رواتــب وحو

 ـى تنميتهــا باســتمرار .اإلمتثــال وهــي املســؤولة عــن تقييــم أدائهــم والتحقــق مــن كفاية مؤهالتهــم وخبراتهم ومهاراتهــم املهنيــة والعمــل علـ
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 وضــع مــن والتأكــد ، الرقابيــة الجهــات وتعليمــات والقوانيــن واإلجــراءات بالسياســات وااللتزام املطابقة عدم مخاطر  تحديد من التحقق○

افــق ا هــذه وتطويــر  لتداركهــا مناســبة عمــل إجــراءات ال العمــل والقوانيــن مــع التطــور املســتمر فــي مجإلجــراءات بصفــة مســتمرة للتو

 تشــريعات والتعليمــات التــي تصــدر عــن الجهــات الرقابيــة. وال

افــق بمــا اإلرهــاب وتمويــل األمــوال  غســل مكافحــة إجــراءات وتطبيــق كفايــة مــن التحقــق ○  عــن الصــادرة والتعليمــات املتطلبــات مــع يتو

 اييــر واألعــراف الدوليــة املتعــارف  عليهــا.  واملع العراقي والقانــون  الرقابيــة الجهــات

ن نتائــج املراجعــة التــي ع تقديــم تقاريــر للجنــة التدقيــق Know Your Customerـن اإللتــزام بتطبيــق إجــراءات اعــرف عميلــك   مـ التحقــق ○

ــد بتنفيــذ السياســات واإلجــراءات املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتشــريعات والقوانيــن تقــوم بهــا دائــرة اإلمتثــال والتــي تفيــد بمــدى التقي

 ــوال وتمويــل اإلرهــاب.  ـــوالتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة وكذلــك نتائــج مراجعــات غســل األم

ل بتقاريــر وأوراق العمــل  بشــكل منظــم وآمــن يمكــن للمجلــس الرجــوع إليــه ، وتكــون جاهــزة لإلطــالع التحقــق مــن احتفــاظ دائــرة اإلمتثــا ○

 ملدققيــن الخارجييــن.او البنك املركزي العراقي عليهــا مــن قبــل مفتشــي 

 

 

 

 :املدقق الخارجي

افقــة الجمعيــة مدقق خارجي  مســتقل م عينت عن املسؤل  هو  االدارة مجلس ○ ــن ذوي اإلختصــاص والكفــاءة العاليــة وتحديــد أتعابــه بعــد مو

ت ، ويهيــئ األجــواء التــي العموميــة والوفــاء بمتطلبــات البنك املركــزي العراقي بهــذا الشــأن ، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يضــع الضوابــط والتعليمــا

ة أو ارجــي مــن الحصــول علــى كل ماتتطلبــه عمليــة التدقيــق مــن معلومــات وبيانــات ومســتندات ســواء مــن اإلدارة التنفيذيــتمكــن املدقــق الخ

 حيــاده واســتقالليته فــي إبــداء رأيــه وإبــراز نتائــج التدقيــق.  
ً
 مــن املجلــس نفســه ، والتــي تضمــن أيضــا

 يصــدر  وبعدهــا عليهــا والتعقيــب للــرد التنفيذيــة اإلدارة إلــى تحويلهــا ثــم ومــن  اإلدارة مجلــس إلــى الخارجــي املدقــق تقاريــر  رفــع يينبغــ ○

 .  التقاريــر  بتلــك الــواردة املالحظــات مــع للتعامــل توجيهاتــه املجلــس

صــرف تكليــف مدقــق خارجــي  واحــد للتدقيــق علــى املصــرف وفروعــه الخارجيــة وشــركاته التابعــة مالــم يتعــارض لــى مجلــس إدارة  املع يجــب ○

افية املضيفــة أو أي قوانيــن معنيــة أخــرى بالدولــة التــي يعمــ رع أو الشــركة ل بهــا الفــذلــك مــع قوانيــن وتعليمــات الســلطات الســلطات اإلشــر

 التابعــة.

اقب الحسابات الخارجي  :تعين / تغيير مر

اقــب تعييــن علــى العراقي املركــزي  البنك ممانعــة  عــدم علــى الحصــول  ○  مجلــس مــن ترشــيحه قبــل لــه والتجديــد الخارجــي الحســابات مر

افقــة املصــرف إدارة  . عموميــةال الجمعيــة مــن عليــه للمو

ســنوات  وال يجــوز إعــادة تعيينــه مــرة أخــرى قبــل مــرور عاميــن مــن   5اقــب الحســابات عن مر  مــع املصــرف تعاقــد مــدة تزيــد ال  أن يجــب  ○

 إنتهــاء آخــر تعييــن لــه باملصــرف.  

اقــب تكليــف اإلدارة مجلــس علــى ○ خارجيــة، مالــم يتعــارض ذلــك ال الفــروع حســابات بتدقيــق  العراقي املركــزي  البنك  مــن ـدمعتمـ حســابات مر

افية الخاضــع لرقابتهــا الفــرع الخارجــي ، أو لتعــذر ذلــك نتيجــة  عــدم وجــود مكتــب للمدقــق مــع توجيهــات البنــوك املركزيــة أو الســلطات اإلشــر

 ـي فــي البلــد الــذي يعمــل بــه الفــرع الخارجــي .الخارجـ
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اقــب الحســابات خــالل الســنة املاليــة / أو تغييــره بعــد إنتهاء الســنة املالية خالل فتــرة التجديــدال يجوز ملجلس االدارة  ○  تغييــر أو عــزل مر

افق اقب الحســابات خــالل الســنة املســموح لــه بهــا إال بعــد الحصــول علــى مو ــة البنك املركــزي العراقي ، وللمصــرف أن يطلب عــزل وتغيير مر

 املاليــة أو بعــد أنتهائهــا إذا تبيــن لــه تقصيــره فــي أداء مهامــه أو لحــدوث أســباب قويــة تبــرر ذلــك .

اقب الحسابات  افقة على تعينه او عزله او تغييره من قبل املصرف .الخارجي واالشروط الواجب توفرها في مر  لتي ستتخذ اساسا للمو

  :التسجيل والترخيص  

اقبــي الحســابات املعتمديــن  •  فــي ســجل مر
ً
اقــب الحســابات الخارجــي مقيــدا للتدقيــق علــى  البنك املركزي العراقي يجــب أن يكــون مر

 .واملؤسســات املالية حســابات البنــوك واملصــارف

 الكفاءة املهنية والخبرة: 

اقــب الحســابات )الشــركاء( وموظفيــه علــى شــهادات مهنيــة دوليــة معتــرف بهــا علــى نطــاق دولــي وأن يكــون م-   إلحــدى حصــول مر
ً
نتســبا

.جمعيــات املحاســبين القانونيــن املعتــرف بهــا 
ً
 دوليــا

اقــب أن -  اقــب الحســابات بخبــرة فــي مجــال التدقيــق علــى املصــارف وســمعة محليــة ودوليــة مقبولــة.  التــزام مر الحســابات باألدلة  يتمتــع مر

كذلــك التزامــه بجميــع التعليمــات التــي واملعاييــر الدولية للتدقيق  التــي يصدرهــا اتحــاد املحاســبين الدولــي والتطــورات التــي تحــدث عليهــا، و 

 املركــزي بهــذا الشــأن. البنك املركزي العراقي يصدرهــا 

 الحياد واإلستقاللية: 

اقــب الحســابات واإلشــتراك بأي  - ل بــأي عمــل تأســيس املصــرف أو عضويــة مجلــس إدارتــه أو اإلشــتغا صفة فــيال يجــوز الجمــع بيــن عمــل مر

اقــب الحســابات أو أي مــن موظفيــه ال  أو فنــي أو إداري أو استشــاري كمــا ال يجــوز ملر
ً
 لــدى أحــد مؤسســي رئيســين أن يكــون شــريكا

ً
موظفــا

  واســتقالله.ح مشــتركة معهــم يمكــن أن تؤثــر علــى حيــاده عالقــة قرابــة أو مصالــ يكــون لــهاملصــرف أو أحــد أعضــاء ً وكيــال مجلــس إدارتــه ، أو أن 

اقــب الحســابات أو موظفيــه علــى عــروض أو أي منافــع أو إمتيــازات خاصــة مــن املصــرف املكلــف بتدقيــق ح - ســاباته أو وجــود عــدم حصــول مر

 ــاده واســتقالله .أي تعامــالت بينهمــا يمكــن أن تؤثــر علــى حي

اقــب الحســابات أو ملوظفيــه املضاربــة فــي أســهم املصــرف بشــكل مباشــر أو غيرمباشــر.  -  ال يجــوز ملر

 

 األمانة واملصداقية والسرية: 

اقــب  عــدم وجــود تجــارب ســابقة أو تحفظــات جوهريــة لــدى املصــرف أو قضايــا أو  أحــكام قضائيــة   تشــكك فــي مصداقيــة وأمانــة مر

 الحســابات. 

اقــب الحســابات بقواعــد الشــرف واألمانــة املتعــارف عليهــا فــي تدقيــق الحســابات واملحافــظ علــى  بشــرف -  املهنــة. ً  أن يلتــزم مر

اقــب الحســابات باملحافظــة علــى ســرية البنــوك واملصــارف التــي يدقــق حســاباتها كرامــة املهنــة، وأن ال ينخــرط فــي عمــل مخــال  التــزام  - مر

افية.  للقوانيــن واللوائــح الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة واإلشــر
ً
 وفقــا

 

اقب الحسابات الخارجي  :مهام وواجبات مر

مهــام  الصادرة عن لجنة إتحــاد املحاســبين الدولــي يجــب أن تتم التدقيــق الدوليــةـق الصــادرة مــع عــدم اإلخــالل بمعاييــر وأدلــة التدقيـ -  

اقــب الحســابات تغطيــة املخاطــر الرئيســية التاليــة كحــد أدنــى :   وواجبــات مر
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 املخاطر اإلستراتيجية:  -1 

  وهي املخاطر الخاصة بأهداف وخطط وسياسات املصرف. 

  املخاطر التنظيمية واإلدارية: -2

افية ملجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة منــه وسياســات وإجــراءات ع ــم اإلدارة واللجــان وهــي املخاطــر الخاصــة باملهــام التنظيميــة واإلشــر

 وصالحيــات ونظم التشــغيل.  واإلدارات التنفيذيــة والهيــكل التنظيمــي والتوصيــف الوظيفــي وإجــراءات

 إدارة املخاطر: -3 

ومخاطــر الســيولة وهــي الخاصــة بعــدة مخاطــر منهــا مخاطــر أســعار الصــرف واملشــتقات املاليــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطر الســوق  

 واملخاطــر العمليــات واملخاطــر األخــرى.

 الي:مخاطر األداء امل -4 

رســلة للمصــرف وتحليــل وهــي الخاصــة بالسياســات واإلجــراءات املحاســبية وإعــدادات املوازنــات وامليزانيــات والبيانــات املاليــة واإلداريــة امل 

افــات  .  ة التقديريةـبيــن األداء الفعلــي واملوازن اإلتجاهات ومؤشــرات القياس وإجــراء املقارنات وتحديــد اإلنحر

 :سياسات واجراءات منح االئتمان

 ملخصصــات.وتتضمــن سياســات وإجــراءات منــح ومتابعــة وتحصيــل اإلئتمــان وتصنيــف اإلئتمــان وتقييــم كفايــة ا -

   .مخاطر إدارة الخزينة -

 املخاطر القانونية.  -

 ه النشــاط وأنظمــة التشــغيل.آليــة حــل املشــاكل املتعلقــة بجميــع أوجــ -

 دور التدقيــق الداخلــي وفعاليــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بــه . - 

 افها. لقــدرة علــى اكتشــوســائل الوقايــة والضبــط الداخلــي ومــدى فعاليتهــا فــي الوقايــة مــن التجــاوزات والتالعــب واإلختالســات والســرقات وا - 

 .نظم املعلومات أعمال إدارة الحاسب اآللي -

اقــب الحســا بات مهمتــه فــي تقييــم مــدى وبجانــب تغطيــة املخاطــر الرئيســية املبنيــة أعــاله يجــب  أن تأتــي علــى رأس أولويــات مهــام وواجبــات مر

ـرف وتقييــم صحــة ومصداقيــة البيانــات واملعلومــات الدوريــة التــي يــزود املصــرف بهــا التزام املصرف بشــروط ترخيصه وقوانين وتعليمات املصـ

 البنك املركزي العراقي . 

 

 

اقب الحسابات الخارجي:    تقارير مر

 قرير اإلفصاح السنوي:ت -1

 للمســاهمين فــي نهايــة ال  
ً
اقــب الحســابات تقديــم تقريــرا ســنة عــن امليزانيــة العموميــة للمصــرف وحســاب الدخــل والتوزيــع يجــب علــى مر

 للمعاييــر الدوليـ
ً
اقــب الحســابات فيهــا وفقــا ـة  و مــدى مالءمــة والتدفقــات النقديــة وجميــع اإلفصاحــات واملالحظــة الخــاص بهــا ورأي مر

ملعمــول بهــا باملصــرف و مــدى التــزام املصــرف بوضــع األنظمــة واللوائــح الداخليــة، ومــدى مالءمــة هــذه وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ا

 األنظمــة وتلــك اللوائــح لوضــع املصــرف، ومــدى التزامهــا بتطبيقهــا. 
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ـا ألحــكام القانــون وتشــريعات هيئة العراق لالوراق املاليــة ذات الصلــة بمــا باالضاقــة الــى مــدى التــزام املصــرف بنظامهــا األساســي وخضوعهـ

 فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة.

  :التقارير املالية الربع سنوية -2

 بأســبوع علــى األقــل قبــل النشــر بالتقاريــر 
ً
اقــب الحســابات  يجــب علــى املصــرف تزويــد البنك املركزي العراقي مســبقا التــي تعــد بواســطة مر

 .خــالل العــام لبعــض الجهــات املعنيــة ويســتثنى مــن فتــرة األســبوع ســوق العراق لــألوراق املاليــة

 مســؤولية مجلــس اإلدارة تجــاه املســاهمين واألطــراف األخــرى:

املســاهمين وكافــة املتعامليــن مــع املصــرف عــن األداء ونتائــج العمــال ، وبخــالف املســؤوليات القانونيــة  مجلــس اإلدارة هــو املســؤول األول أمــام

 التــي قــد تقــع علــى املجلــس اإلدارة تجــاه املســاهمين واألطــراف األخــرى مايلــي :

 ت الختاميــة للمصــرف ونتائــج األعمــال . ســالمة ومصداقيــة البيانــات املاليــة والحســابا -

ل أعضــاء املجلــس تطبيــق جميــع مــواد القانــون األساســي للمصــرف وعلــى  رأســها ممارســة النشــاط املصــرح بــه / ومايخــص عــزل واســتبدا -

مراعــاة الحــد األقصــى للمســاهمة ومتطلبــات زيــادة أو تخفيــض رأس املــال خــالل فتــرة عملــه وترشــيح وانتخــاب أعضــاء املجلــس الجــدد و 

 ي األخــرى . جميــع مــواد القانــون األساســائر و ألربــاح أو التعامــل مــع الخسوتوزيــع ا

علــى أدء املصــرف ونتائــج األعمــال وتحقيــق األهــداف فــي الوقــت الشــفافية واملوضوعيــة فــي اإلفصــاح عــن جميــع األمــور  الهامــة التــي تؤثــر  -

 الحالــي واملســتقبل بصــورة دقيقــة وفــي الوقــت املناســب.

تتطلبهــا القوايــن املحليــة  صالــح املتداخلــة وجميــع اإليضاحــات األخــرى التــياألطــراف ذات العالقــة  وامل اإلفصــاح عــن اإللتزامــات ومعامــالت -

 واملعاييــر الدوليــة.

عــن األمــور الهامــة يقــع علــى مجلــس إدارة املصــرف مســؤولية الشــفافية واملصداقيــة فــي اإلفصــاح للمســاهمين واألطــراف األخــرى املعنيــة  - 

 ـال فــروع املصــرف الخارجيــة وشــركاته التابعــة.واألحــداث واملخاطــر غيــر العاديــة ونتائــج أعمـ

 

 

 

 :لية مجلس االدارة تجاه البنك املركزي العراقيؤ مس

دعيــن واملســتثمرين ، مجلــس اإلدارة هــو املســؤول األول  أمــام املصــرف عــن متانــة الوضــع املالــي للمصــرف وعــن املحافظــة عــن حقــوق املو  -

ن اإللتــزام بهــا بجميــع لــك هــو املســؤول األول عــن صحــة ومصداقيــة وشــفافية املعلومــات والبيانــات املاليــة التــي يــزود املصــرف بهــا وعــوكذ

 ـمية األخــرى بالدولــة. القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عنــه باإلضافــة إلــى جميــع القوانيــن الصــادرة مــن الجهــات الرسـ

تائــج أعمالهــا نوعــن مجلــس اإلدارة هــو املســؤول األول أمــام البنك املركزي العراقي و عــن أداء  فــروع املصــرف الخارجيــة وشــركاته التابعــة  -

البيانــات املاليــة لهــذه الفــروع والشــركات التابعــة وكذلــك وإلدارة مخاطرهــا وهــو املســؤول عــن صحــة ومصداقيــة وشــفافية املعلومــات و 

نك املركزي العراقي بــأي البيانــات املاليــة والحســابات الختاميــة املجمعــة للمصــرف، كمــا أن مجلــس اإلدارة هــو املســؤول األول عــن إبــالغ الب

 روع مــن فــروع املصــرف الخارجيــة وشــركاته التابعــة وبصفــة خاصــة األمــور التاليــة :أحــداث غيــر عاديــة تحــدث فــي أي فــ

 اإلنخفاض الكبير في بعض املؤشرات املالية . ○

 .  األصول  قيمة في الهام اإلنخفاض.  الكبيــرة اإلئتمانيــة التركــزات  أحــد بشــأن أو  الكبيــرة الديــون  أحــد ســداد فــي املشــاكل ○
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 .واألرصدة األصول  أحد على قيود فرض أو  تجميد ○

  . املعلومات ونظم التشغيل أنظمة تعطيل أو  فشل ○

 روعبالفــ املســؤولين التنفيذييــن املديريــن أو  التابعــة الشــركات إدارة مجالــس أعضــاء  مــن عضــو  ألي توجــه تهــم أو  قانونيــة انتهــاكات حــدوث ○

 .  التابعــة والشــركات

 .   الداخلــي التدقيــق مديــر   أو  التنفيــذي الرئيــس أو  إدارة مجلــس أعضــاء أحــد إســتقالة ○

 القضايــا املرفوعــة علــى الفــروع الخارجيــة والشــركات  التابعــة واملخاطــر القانونيــة والضريبيــة الهامــة. ○

افية املضيفــة والقوانيــن املعنيــة األخــرى . أي انتهــاكات ○  أو مخالفــات لقوانيــن وتعليمــات البنك املركزي والســلطات اإلشــر


