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 ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال

شكلت لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال لمساعدة مجلس االدارة في اداء مسؤوليات المراقبة 

 لضمان االمتثال التام لما يلي ووفقا للقوانين المعمول بها.

 

 الغرض

االمتثال وفقا شكلت اللجنة لمساعدة مجلس ادارة المصرف في اداء مسؤوليات المراقبة لضمان 

 للقوانين المعمول بها:

 عملية اعداد تقرير المالية.  

 نظام الرقابة الداخلية على اعداد التقارير المالية. 

 عملية التدقيق. 

 عملية مراقبة االمتثال للقوانين واللوائح ومدونات قواعد السلوك.  

 

 الصالحيات

في اي مسالة تقع ضمن حقيق تخول الى لجنة التحقيق سلطة اجراء تحقيقات او االذن بإجراء ت

 نطاق مسؤوليتها وعلى وجه التحديد يخول الى اللجنة :

  توكيل مستشار قانوني او محاسب او مهني لتقديم المشورة الى لجنة التدقيق او

 المساعدة في اجراء التحقيقات.

  طلب اي معلومات تحتاجها من الموظفين جميعهم لديهم تعليمات بالتعاون مع طلبات

 لتدقيق او من اطراف خارجية.لجنة ا

  االجتماع بمسؤولي المصرف والمدققين الخارجيين او المستشار العام او المستشار

 الخارجي عند الضرورة .

  اتخاذ جميع القرارات عن طريق التصويت بأغلبية بسيطة ويكون الصوت المرجح في

 حالة تعادل االصوات هو صوت الرئيس.
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 التشكيل 

  اعضاء غير التنفيذيين من مجلس االدارة تتكون اللجنة من ثالثة. 

  تشمل الغالبية العظمى من اعضاء لجنة التدقيق اعضاء مستقلين على علم باألصول

 وعضو واحد على االقل ذو خبرة في مجال اعداد التقارير المالية. والقواعد المالية

 يعين المصرف لجنة التدقيق ورئيس لجنة التدقيق. 

  لن يكون رئيس مجلس االدارة عضوا في لجنة التدقيق. 

 ةيعين رئيس اللجنة امين سر اللجن. 

 

 الجتماعاتا

  )تجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على االقل كل ثالثة اشهر )اربع مرات في السنة

وتخول اليها سلطة الدعوة الى عقد اجتماعات اضافية حسبما تستدعي الظروف ومن 

ع اعضاء لجنة التدقيق االجتماعات من خالل الحضور المتوقع ان يحضر جمي

 الشخصي او عبر الهاتف او من خالل تداول الوثائق.

 .يجب ان يحضر اغلبية االعضاء من اجل اكتمال النصاب القانوني في االجتماع 

  يجوز للجنة التدقيق دعوة اعضاء االدارة او المنظمين او المدققين او غيرهم لحضور

جميع المدعوين  يم معلومات ذات الصلة حسب الضرورة وسيتم توعيةاالجتماعات وتقد

 . بالتزامات السرية المستمرة الخاصة بهم في بداية كل اجتماع

  يتم اعداد جدول اعمال االجتماعات ويقدم مسبقا الى االعضاء جنبا الى جنب مواد

 سب .احاطة مناسبة كما يتم اعداد محاضر االجتماع وتقديمها في الوقت المنا

 

 

 

 



 pg. 3 

 

 

 المسؤوليات

 تضطلع لجنة التدقيق بالمسؤوليات التالية:

 البيانات المالية

  مراجعة مشكالت المحاسبة اعداد التقارير الهامة بما في ذلك المعامالت المعقدة

او غير العادية والمجاالت الحساسة للغاية فضال عن التصريحات االخيرة 

 .تتأثيرها رسميا على البياناالمهنية منها والتنظيمية ومالحظة 

  مراجعة نتائج عملية التدقيق مع االدارة ومدققي الحسابات الخارجيين بما في

 ذلك اي صعوبات تواجههم.

 الحاجة( ودراسة ما اذا كانت البيانات  بمراجعة البيانات المالية السنوية )حس

طبيق المبادئ ومتوافقة مع المعلومات الواردة الى اعضاء لجنة التدقيق وتكاملة 

 المحاسبية المناسبة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير.

  مراجعة اقسام اخرى من التقارير المالية قبل نشرها ودراسة دقة واكتمال

 البيانات الواردة فيها وتوافقها مع البيانات المالية.

 ققي مراجعة جميع االمور المطلوب ابالغها الى لجنة التدقيق مع االدارة ومد

 الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

  وطبيعة ومدى مشاركة  الموسميةفهم كيفية تطوير االدارة للمعلومات المالية

 المدققين الداخليين والخارجيين في االعداد والمراجعة.

  مراجعة التقارير المالية  مع االدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ودراسة ما اذا

 ير متوافقة مع المعلومات المتوفرة لدى اعضاء لجنة التدقيق.كانت هذه التقار
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 الداخليالتدقيق 

  المراجعة والموافقة على الميثاق والخطط والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق مع االدارة

 .ومدير التدقيق 

  ضمان عدم وجود قيود او حدود غير عادلة ومراجعة والموافقة على تعيين او تغيير او

 اقالة مدير التدقيق الداخلي.

  مراجعة فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي بشكل منتظم واالجتماع على منفردا بمدير

التدقيق  الداخلي لمناقشة اي امور تعتقد لجنة التدقيق ضرورة مناقشتها في اجتماعات 

 خاصة.

 طلوبة مراجعة تقارير التدقيق الداخلي وتقديم توصيات الى المجلس باإلجراءات الم

 لتخفيف حدة المشكالت التي اثارها التدقيق الداخلي.

 التدقيق الخارجي

  مراجعة نطاق ومنهج التدقيق المقترح للمدققين الخارجيين بما في ذلك تناسق جهود

 التدقيق مع التدقيق الداخلي.

  مع  مراجعة تقارير المدققين الخارجيين ومناقشة مشكالت المحاسبة والتدقيق الهامة

 المدققين الخارجيين .

  مراجعة اداء المدققين الخارجيين او اعطاء الموافقة النهائية على تعيين او اقالة

 المدققين.

  استقالل المدققين الخارجيين عبر الحصول على بيانات من المدققين مراجعة وضمان

 بين المدققين والمصرف بما في ذلك خدمات اخرى غير التدقيق.بشان العالقات 

  االجتماع بالمدققين الخارجيين بانتظام كل على حدة لمناقشة اي امور تعتقد لجنة التدقيق

 والمدققون ضرورة مناقشتها في اجتماعات خاصة.
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 االمتثال

  مراجعة فاعلية النظام لمراقبة االمتثال للقوانين واللوائح ونتائج تحقيق االدارة ومتابعة

 حالة من حاالت عدم االمتثال. اي)بما في ذلك االجراء التأديبي( 

 .مراجعة نتائج فحص المدققين الحكوميين واية مالحظات للمدققين 

 .مراجعة عملية ابالغ قواعد السلوك لموظفي المصرف ومراقبة االمتثال لها وتنفيذها 

  الحصول على تحديثات منظمة من االدارة والمستشار القانوني بخصوص امور

 االمتثال.

 لوائح مكافحة غسل االموال والتشريعات ذات الصلة التي يصدرها ل لضمان االمتثا

 البنك المركزي او هيئة السلع واالوراق المالية .

 مسؤوليات اعداد التقارير

  اعداد تقارير لمجلس االدارة بشكل منتظم حول االنشطة والمشكالت والتوصيات ذات

 الصلة الخاصة بلجنة التدقيق.

  بين التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين ومجلس االدارة.توفير وسيلة اتصال مفتوحة 

 .اعداد تقارير سنوية توضح تشكيل ومسؤوليات لجنة التدقيق وكيفية انجازها 

 .مراجعة اي تقارير اخرى ذات صلة بمسؤوليات لجنة التدقيق 

 

 سؤوليات اخرىم

 . اجراء انشطة اخرى تتعلق بهذا الميثاق بناءا على طلب مجلس االدارة 

  مراجعة تقرير فرق  التفتيش التابعة للبنك المركزي العراقي)حينما ينطبق ذلك( وتقديم

التوصيات الى مجلس االدارة باإلجراءات المطلوبة لتخفيف حدة المشكالت المثارة )ان 

 وجدت(.

 .اجراء تحقيقات خاصة حسب الحاجة واالشراف عليها 

  سنويا وطلب موافقة المجلس على تغييرات مراجعة وتقييم مالئمة ميثاق لجنة التدقيق

 المقترحة.

  جان التدقيق في المصارف االخرى لضمان اتساق المنهجلالتنسيق مع. 


