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ثمار   ة واالس ف الموصل للتنم   م
2020  

 مقدمة    . 1

 مختلف دول العالم،  ات والمؤسسات   ال دة  ات االدارة الرش مة واحدة من اهم متطل تعد الحو

 المصارف كونها  مة  ة الحو  اهم مة لالدارة.  ومن هذا المنطلق تأ ات نظام الممارسات السل واحدى آل

مة والمن ة االدوات والوسائل السل ذ ل من المجلس واالدارة التنف  تحقيق توفر ل ة للوصول ا اس

كفاءة   استغالل مواردە  ف ع ساعد الم   التا ة فاعلة و ئة عمل رقاب ة، وتضمن ب ج ات االهداف االس

ف االمثل.  فها التوظ ة كفء، وتوظ ف  وادارة م

 الم ر االداء المؤس  يوفر اساسا وقواعد لتط مة ل ل للحو ان من اهدافنا اعداد دل  سولذلك فقد  تق

 من جهة وتمكينه من   والمساهم ثماري الموال المودع ف كوعاء اس  الم ز الثقة  بهدف دعم وتع

ة  ان التنم ا من ار دورە ركنا اساس   عت  العراق الذي     العمل الم كفاءة ونجاح  المساهمة 

ة.  ة من جهة ثان ة واالجتماع  االقتصاد

ل  ل من: وقد تم اعداد هذا الدل ة ل ام والقواعد القانون توافق مع االح سجم و  ما ي

  رقم  لسنة  56قانون البنك المركزي العرا

2004                                                                               

   2004لسنة  94قانون المصارف رقم  

  ة رقم ون  والمعامالت االل و  78قانون التوقيع االل

                                                                                                                              2012لسنة 

  ل االرهاب رقم افحة غسل االموال وتم  39قانون م

                                                  2015                                                         لسنة 

  ات رقم   المعدل 1997لسنة  21قانون ال

زها الصادرة عن:  ادئ تع ة وم مة المؤسس ة للحو  الدول  فضال عن المعاي

  ة                       OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنم

 ة ف ة الم ازل للرقا   لجنة 

  ة ة الدول  المحاس   FASB مجلس معاي المجلس الدو

د   التدقيق والتوك  IAASBلمعاي

 . مة الصادر عن البنك المركزي العرا ل الحو  دل ناد ا االس ل جاء  ا فان هذا الدل  واخ

  2 .  مة   ادئ العامة للحو  الم

 ف عة.  طبق م اته التا ف وفروعه و  الم ل ع   الموصل هذا الدل
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  وللجمهور عند  و  موقعه االل سخة محدثة منه ع ث تتوفر  ح مة  ل الحو  دل ف ب قوم الم

  الطلب. 

   ل، ع نود الدل ف ب ام ادارة الم االفصاح للجمهور عن مدى ال رە السنوي  ف ضمن تق قوم الم

ام ان يتضمن ال اب عدم االل ل بند من بنودە مع ذكر اس ف بتطبيق  ام ادارة الم ان مدى ال ر ب تق

ام بهذە  ام بها لالل  تم الق لة ال د ان االجراءات ال قه، و أي من بند لم يتم تطب

  البنود. 
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3 .   مجلس االدارة  

 من  و  ٧ يتألف مجلس االدارة الحا اط ٧اعضاء اصلي  اعضاء احت

  4 .  فات   التع

 خالف ذلك:  اق ع دل الس ل منها، مالم  ن  نة ق  المب ة المعا المصطلحات التال  قصد 

ة  مة المؤسس د              الحو ف  ادارته، والذي يهدف ا تحد ه الم عتمد عل   النظام الذي 

ل آمن، وحما ش اته  قها، وادارة عمل ف وتحق ة للم ح ة مصالاالهداف المؤسس

ن،  ة تجاە المساهم واصحاب المصالح اآلخ ة الواج المسؤول ام  ، واالل المودع

صدرها البنك المركزي العرا  مات ال  عات واالنظمة والتعل ال ف  ام الم وال

ات  عمل ة واإلجراءات الخاصة  ف الداخل اسات الم مة، وس ل الحو ما فيها  دل

ل.    ف   الم

 للمصارف

ا.  ة العل ذ ات معينة  اعضاء مجلس االدارة واعضاء االدارة التنف  توفر متطل  المالئمة

ف الموصل.ممجلس ادارة المجلس

ف الموصل.   ل الهيئة العامة لم هم االشخاص االعضاء  مجلس االدارة المعينون من ق  اعضاء مجلس االدارة 

اري.   ة او ممثال لشخص اعت صفته الشخص ف سواء   عضو مجلس  اإلدارة  الم  عضو مجلس االدارة 

 العضو ذي    ف (المدير المفوض)         التنف ذي  الم  عضو المجلس المسند له دور تنف

ذي   التنف سند له اي دور        العضو غ ف وال  ة للم االدارة اليوم لمجلس  اعضو المجلس الذي ال يتدخل 

ف.  ذي داخل الم  تنف

اري) الذي ال االعضاء المستقلون  ة او ممثال لشخص اعت صفته الشخص انه العضو (سواء  عرف العضو المستقل 

تضمن ا ته  المجلس، و ف اي عالقة اخرى غ عض الم طه  لحد االد ي

 : ات الواجب توفرها  االعضاء المستقل ما   للمتطل

  ه طة كة مرت ف او اي مؤسسة او  الم ة صلة تجارة  طهم ا ان ال ت

كة او مؤسسةتقدم  ا   كون  ، اال  ل المثال ال الح (ع س

عة).  ات التا ف او ال شارات للم   خدمات او اس

  كون قد تم ف او اي من ان ال  ة  الم ذ ة مناصب ادارة تنف نه  ا تعي

قة  ة ال تقل عن ثالث سنوات سا ه لف طة  ات المرت المؤسسات وال

ة المجلس.  حه لعض ــــخ ترش   لتار
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  ة  مؤسسة لها ة جوه ة عالقة عمل او منفعة اقتصاد طه ا ان ال ت

كو  ف، مثل (ان ال  ك الحد زائن تعامالت تجارة مهمة مع الم ن 

ف).  كة تورد اصوال ا الم ار او ل ف ال   الم

  ساهم فيها او كة  ك او موظف او ممن له صلة عمل   كون  ان ال 

ار  ا فيها، اي من ك ة مجلس ادارتها او يتو مهاما ادارة عل ك  عض ش

سي  ف او اعضاء مجلس ادارته او مدرائه الرئ ذين. مساه الم   التنف

  ف ار مساه الم أي من ك عة  ة ح الدرجة الرا ة صلة قرا طه ا ان ال ت

 . سي   او احد اعضاء مجلس ادارته او احد مدرائه الرئ

  كون قد ، وان ال  ف الخارجي مدقق الم مراج ة صلة  طه ا ان الت

المدقق خالل السنوات الثالث  ــــخ عمل لدى هؤالء المراجع قة لتار السا

ة المجلس.  حه لعض   ترش

  نه واي من االشخاص والمؤسسات ة عالقة او صلة اخرى ب ان التوجد ا

ف،  ة مع الم ا ة وغ م ا ة م طهم مصالح ومنافع اقتصاد الذين ت

ته وموضوعيته  اطار  ة هذا العضو ومهن حد من استقالل ل قد  ش و

 ممارسته لمهامه. 

  ا أل من ا او غ م ل م ش متلك  كه من اي  %٥ان ال  اسهم اي 

ع   ن

 

معاون  ما فيهم المدير المفوض ونائب شمل الموظف رف المستوى، 

ات، ومدير  ، ومدير العمل المديرالمفوض ومساعد المدير المفوض، والمدير الما

ثمار، ومدير  نة، ومدير االس ، ومدير الخ ادارةالمخاطر، ومدير التدقيق الداخ

ات الم ات االمتثال، ومدير االئتمان، ومدير العمل ة، ومدير العمل ة الدول ف

ل اإلرهاب، ومدير الموارد  افحة غسل االموال وتم ة، ومدير م ة المحل ف الم

ع  ة الجمهور، ومدير الف ة وحما ف ة الم ة، ومدير اإلدارة، ومدير التوع ال

ة موازة ألي من سلطات  ذ ف له سلطة تنف االضافة ألي موظف  الم  ، الرئ

المدير المفوض.  اي من ة  ا ا م ف ط وظ رت  المذكورن و

ا  ة العل ذ  االدارة التنف
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: شمل هذە االطراف ما

  .سيون ف واعضاء مجلس اداراتها ومدراؤها الرئ الم طة   المؤسسات المرت

  ة مساهمتهم س لغ  ف (الذين ت ار مساه الم فما فوق)  ٪٥ك

ة مؤسسات  االضافة ا ا عون لهم،  ون منهم والتا واالشخاص المق

 . ا ا او غ م ل م ش اف عليها  ون سلطة اال مل ات اخرى    و

  عون ون منهم والتا ف واالشخاص المق س واعضاء مجلس ادارة الم رئ

ون سلطة اال  مل ات اخرى  ة مؤسسات و االضافة ا ا ها اف عليلهم 

 . ا ا او غ م ل م   ش

  ون منهم سيون واالشخاص المق ف المفوض ومدراؤە الرئ مدير الم

ون سلطة  مل ات اخرى  ة مؤسسات و االضافة ا ا عون لهم  والتا

 . ا ا او غ م ل م ش اف عليها   اال

 االطراف ذات العالقة 

 .ف  أي مدير  الم  الشخص ذو العالقة 

  ةاو ة الدرجة الثان ة لغا المدير من خالل عالقة قرا أي شخص له عالقة 

قطن   ة أطفال المدير او أي شخص ما  ذالك تب او رعا ة،  س ة  قرا

  مسكن المدير. 

  ه مثل هذا متلك ف وع  ف و أي م ازة مؤهلة  الم أي شخص له ح

ازة مؤهلة او أي مدير لمثل هذا الشخص او  ف ح الشخص او أي مدير الم

وع.    الم

ف مثل المودع او المساهم او الموظف او الدائن او               اصحاب المصالح  اي ذو مصلحة  الم

ا ة. العمالء (ال ة المعن  ئن) او الجهات الرقاب

ازة الح قل عن    المصلحة المؤثرة عة ما ال  من رأس مال  ٪٥تملك المساهم او احد اقاره ح الدرجة الرا

ف.  الم  المؤهلة

ة ( س ملك  ا او غ ٪۱۰الشخص الذي  ل م ش ف  ) او ا من رأسمال الم
. ا  م

   المساهم الرئ

ف. الم م   المؤسسة ال تتح  المؤسسة االم 
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اف ع  ف قوة اال كون لدى الم ما فيها المصارف) ال   المؤسسات (

اف متوفرة عند امتالك  ل عام، تعت قوة اال ش ة  ة والمال ل شغ اساتها ال س

ت  المؤسسات  ا ا من نصف حقوق التص ا او غ م ل م ش ف  الم

ساهم فيها.   ال 

عة   المؤسسة التا

اساتها  المؤسسا ف تأث مادي ع س كون لدى الم ما فيها المصارف) ال  ت (

ل  ش ف  عت التأث المادي متوفر عند امتالك الم ل عام، و ش ة  ة والمال ل شغ ال

ا ما ب  ا او غ م ت  المؤسسات ال  ٪۰٥و  ٪۲۰م من حقوق التص

 ساهم فيها. 

لة   المؤسسة الزم

ف ا من نصف  ة مساه الم ملك اغلب ما فيها المصارف) ال   المؤسسات (

 . ا ا او غ م ل م ش ان  ت فيها، سواء   حقوق التص

قة   المؤسسة الشق

 

عا  ف تا كونالم ف او المؤسسات ال  قة للم لة والشق عة والزم  المؤسسات التا

قا لها.  ال او شق  او زم

طة  المؤسسات المرت

ان الشخص:       كة أخرى اذا  م   تعت موجودة لتح

  ا او من خالل شخص واحد او ا او غ م ل م ش طر  س متلك او 

ة  س ت ب كة.  ٪٥۲ا او له قوة تص ت لل  او ا من حصص التص

  .(او) كة ة المدراء لل ار غالب ات اخت صالح  يتمتع 

  .طرة مؤثرة  مارس س

طرة   الس

ف، وقد تتعلق هذە  ات الم لة االجل لتحقيق غا اسات ط م ورسم س  تصم

ل النمو الطب  ات االستحواذ مقا عمل المنتجات والخدمات او  اسات  الس

ات  ة اول ج ات ة خاصة رأس المال واالفراد، وتعكس االس ع واالسواق والموارد الطب

اتها استخدام ال ما تحدد خ المؤسسة نحو تحقيق غا ف،  موارد المحددة للم

اماتها.  ال  والوفاء 

ة  ج ات  االس
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اتها لوضع رسم  افة اجزاء المؤسسة وع مختلف مست  مخططات او برامج العمل ل

اتجيتها، وتتضمن الخطط كحد اد االهداف  ق الذي يتم اتخاذە لتحقيق اس تفص للط

ة.  م صورة  قها، ع ان تكون االهداف محددة  ة المحددة لتحق  والجداول الزمن

 خطط العمل 

ة منتظمة مها وفقا   عمل اس المخاطر ال يواجهها العمل وتقي د وق لتحد

مكن  د العنا ال  مكن ان تحدثه، وتحد ر الذي  الحتماالت حدوثها وال

د  ـــج من االرعة) وتحد ـ ف ان يتحملها او يتجنبها او يؤمن ضد حدوثها (او اي م للم

ات ورفع التقارر  ة عن معالجتها وضمان س العمل  الدورة والفورة ا المسؤول

ل الملموسة.  المشا ة   الجهات المعن

 ادارة المخاطر 

 

جميع  ة  اساته واجراءته الداخل ف وس د الم د من تق ات التأ عمل

ة  ف مات والمعاي وقواعد السلوك والممارسات الم نواالنظمة والتعل القوان

ة وتقوم بها وحدة متخصصة  ة والدول ة المحل مة الصادرة عن الجهات الرقاب السل

م وتقدم النصح واالرشاد وتراقب   وترفع التقارر ا المجلسو ال تحدد وتق

ف.  الم ام   حول مدى االل

ة االمتثال   مراق

ة قرار موظف او عضو مجلس ادارة  ة واستقالل هو الحالة ال تتأثر فيها موضوع

ا او تهم احد اقاره، او عندما يتأثر  ة تهمه شخص ة او معن ة ماد مصلحة شخص

المعلومات ال تتعلق  معرفته  ة او  ا ة او غ م ا ة م ارات شخص اعت اداؤە 

ل المثال: اساءة ا ستخدام االصول او اجراء تعامالت الطراف ذوي القرار، ع س

ة، ترشيح اعضاء المجلس  ة وغ المال القوائم المال طة  عالقة، المسائل المرت

ة وغ ذلك.  ذ ت اعضاء المجلس او االدارة التنف اف د م ة، تحد ذ  واالدارة التنف

 تعارض المصالح 

ف.  الهيئة العامة لحملة اسهم الم  الهيئة العامة 

ف.  كون مسؤوال عن مجموعة من المسؤول  الم ات و صالح  أي شخص مخول  المدير
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اته. اط ع واحت راس المال المدف ف   راسمال الم

ل اإلرهاب. افحة غسل االموال وتم   مكتب م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اب االول مجلس االدارة  ال

ثقة منه   واللجان المن
  

  

  

 

 المكتب
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م اعمالها   . 1   ل اللجان وتنظ  شك

عة  ثقة عن المجلس ومتا ل اللجان المن شك ام  اح

 عملها 

  حدد اهدافها ف،   اعضائه، مع جواز اضافة اعضاء من خارج الم ل لجان من ب شك  المجلس  يتو

اته ل من تحمل مسؤول  المجلس  ع له،وان وجود هذە اللجان ال  ات من ق صالح فوضها    و

  علم كون ذلك   ان  ة ع  من مصادر خارج شارات والدعم الف  االس ة لجنة الحصول ع مكن أل

 وموافقة المجلس 

  ر السنوي للمجلس  التق ل اللجان مع االفصاح عن اسماء اعضائها  شك   ة   مراعاة الشفاف

  ل اللجان شك   اد وعدم تعارض المصالح  ة والح  مراعاة التخصص والخ

 س المجلس  رئ رها ونتائجها ع مجلس االدارة وعرض تقار طة  عة اللجان المرت                      متا

 اجراءات عمل اللجان 

  اتها ن توص  اجتماعات اللجنة وتدو ط محا  مقرر اللجنة ض                                                       يتو

   س اللجنة محا  مجلس االدارة عرض رئ اتها ع  اجتماعاتها وتوص

    الموافق ت تحفظات غ ب ة االصوات، مع ت أغلب االجماع او                         تتخذ قرارات اللجنة 

  مجلس االدارة  ر سنوي عن نتائج اعمالها ا ة وتق ر دور م تقار                     تتعهد اللجان بتقد

  وفق االنظمة المعمول بها   اعمال اللجان ع افأة لقاء المشاركة   حدد المجلس م

  لة اللجنة ونطاق عملها شك حدد القرار  سه و قرار من المجلس او رئ ل اللجان المؤقتة  شك يتم 

ة النجاز عملها   ومسؤوليتها والمدة المطل

  ة مجلس اال  اللجنة نفس مدة عض ة  ر سنوي  دارة تكون مدة العض اعداد تق ل لجنة  تقوم 

ن:   يتضمن محور

•    قامت بها اللجنة خالل العام وجميع االمور المهمة ال المحور االول: يتضمن ملخصا حول االعمال ال

ل  عتها لمعالجة هذە المشا  ناقشتها اللجنة ومدى متا

ما الداء اللجنة خالل العام ومد • : يتضمن تقي لها المحور الثا عة من ق ب واالجراءات المت ة االسال ى فعال

 لعمل اللجنة  ل النظام الداخ ما يتعلق بتعد نها ف احات لتحس ة اق  وا

 انواع اللجان    . 2  

ة:   من اللجان التال  جب ان تتكون هذە اللجان كحد اد

ة  –اوال  مة المؤسس  لجنة الحو

نها واجتماعاتها ومهامها:  مة وتك  اهداف لجنة الحو ة   القواعد التال  ترا
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مة   اهداف لجنة الحو

ذە  عة تنف ف ومتا مة لدى الم ل الجراءات الحو مة وضع اطار عام ودل  لجنة الحو تتو

ف.  مة لدى الم اسات واجراءات الحو ة االفصاح عن س  عمل اف ع ل دوري واال ش  ومراجعته 

مة  ن لجنة الحو  تك

  س المجلس من فيهم رئ  االقل   تتكون اللجنة من ثالث اعضاء ع

  ال  ثقة عن مجلس االدارة (لجنة المراجعة، لجنة ادارة المخاطر، لجنة ستع  اللجان المن لجنة 

ت ...الخ) حسب الحاجة.  اف نات والم  التعي

   معاي ة، وااللمام  ة و المنتجات والخدمات البنك ف  اعضاء اللجنة فهم الصناعة الم جب ع

ة.  ة المؤسس م ة والحا  المحاس

مة  اجتماعات لجنة ا  لحو

ل   ان يتم عقد اجتماع  استها ع ه س ما تتطل سها وذلك حس  دعوة من رئ تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء ع

 األقل.  ن ع  شه

مة   مهام لجنة الحو

  ــهذا اسات واالجراءات المعتمدة لذلك و ف والس  الم مة  تقوم اللجنة بوضع اطار عام السس الحو

ث يتم رفعها  ح اسات  الخصوص،  مراجعة هذە الس ما تقوم اللجنة  لمجلس االدارة للموافقة ، 

اسات  جب ان تكون هذە الس  االقل ، و ا ع  االمر سن  حال استد لها  اح تعد واالجراءات واق

ة الصادرة عن البنك  عات الرقاب مات وال مة وجميع التعل ل الحو ام دل واالجراءات متوافقة مع اح

 الخصوص. المركزي 

  ل الدل ام  د من االل سيق مع لجنة التدقيق للتأ  اللجنة الت  تتو

  هذە  الت ع ة تعد اح ا ف واق اسة واجراءات االفصاح لدى الم عة س مراجعة ومتا تقوم اللجنة 

اسة    الس

  ة مة ومدى استقالل  الحو ف ومدى توافقه مع معاي  للم ل التنظ مراجعة اله تقوم اللجنة 

، ادارة المخاطر)  التدقيق الداخ ة ف (وحدة االمتثال، ادارة المراجعة الداخل  الم ة  الوظائف الرقاب

الخصوص.  الت  ة تعد اح ا  واق

 اعداد ميثاق االخ  ساعد   اللجنة ان  م عمل مجلس االدارة ع  تح ة ال  االخالق ات والمعاي الق

 االقل  ا ع  سن مراجعة هذە المعاي  ان تقوم اللجنة  ف، ع الم   ا وجميع العامل واالدارة العل

لها اذا لزم االمر.  اح تعد  واق

  ثقة عن مجلس اال ة اللجان المن شأن عض ات الالزمة  اعداد التوص انتقوم اللجنة   ام ة دارة والنظر 

تها    تداول عض
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  ثقة عن مجلس االدارة ل لجنة من اللجان المن عمل  ة الخاصة  م مراجعة اللوائح التنظ تقوم اللجنة 

مات الصادرة عن البنك  ف والتعل  الم عة  مة المت اسات واجراءات الحو  س د من انها ترا والتأ

الخصوص     المركزي العرا

  اح تحديثه ة للمصارف الصادر عن البنك المركزي واق مة المؤسس ل الحو ة تطبيق دل  اللجنة مراق  تتو

ا  لجنة مراجعة  –لجنة التدقيق  –ثان

ات   الحسا اهداف لجنة التدقيق

ات   مراجعة الحسا

  ة وال انات المال ة الب  عدالة وشفاف ة ع  الرقا ة  س ة واتتمثل اهداف اللجنة الرئ الفصاحات ع

  ط الداخ ة انظمة واجراءات الض ة وفعال د من كفا  التأ االضافة ا ضاحات المتممة لها،  واال

 قد يتعرض لها  ر ال و  حاالت االختالس والنصب وال عتها ومراجعة االجراءات المتخذة  ومتا

مات الصادرة عن البنك المركزي شورات والتعل ف وذلك وفقا للم الخصوص الم ة   الدول  والمعاي

 اعمال المراجعة  اف ع لجنة التدقيق مسؤولة عن اال ل تكون لجنة المراجعة  هذا الس و

قوم بها  ما فيها اي مهام اخرى    المدقق الخار  العالقة  مع المراجع اف ع ة واال الداخل

ف.   لحساب الم  المراجع الخار

 مراجعة ن لجنة التدقيق ات  تك  الحسا

  تتكون لجنة التدقيق من ثالث اعضاء  كونو اعضاء مستقل  ان   ع ل حملة االسهم  عينون من ق

ــع سنوات،   اعضاء المجلس ولمدة ال تتجاوز ار س اللجنه عضو الهيئة العامة، من ب كون رئ جب ان  و

س الممستقال  كون رئ نهم الحقا وللمدد ذاتها، وال  جوز اعادة تعي ف او و جلس او المدير المفوض للم

   الهيئة العامة لحملة االسهم عضوا    ع  لجنة التدقيق، و  اعضاء  اي مسؤول او موظف م

سا له  كون رئ ه لجنه اخرە لجنة التدقيق  س اللجنه عض جوز لرئ  وال 

 

 ة خ تمتعون  ة و  مؤهالت علم  ع كون جميع اعضاء اللجنة حاصل   جب ان  ة  ة مناس عمل

ة، او اي من التخصصات او المجاالت المشابهة ذات  ة، او التدقيق، او االدارة المال مجاالت المحاس

ف  أعمال الم  العالقة 

  .ة  المحاس المعاي  االعضاء فهم وااللمام   جب ع

ات  مراجعة الحسا  اجتماعات لجنة التدقيق

  ــع سنوي العمال اللجنه ر ر  اعداد تق
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  س كون صوت رئ ت متعادال،  ان التص ن، واذا  ة االصوات لالعضاء الحا أغلب تعتمد قرارات اللجنة  

 اللجنة مرجحا 

   ا، ومرت  االقل سن ، ومسؤول ادارة االمتثال، مرة واحدة  االجتماع مع المدقق الخار تقوم اللجنة 

 االقل مع ا  طلب االجتماع مع اللجنة ع  والمدقق الخار حق للمدقق الداخ ما   ، لمدقق الداخ

ورة العمل ذلك    تقت  ح

   ات  مراجعة الحسا  مهام لجنة التدقيق 

  ط  ضوا ة وع ات السن  خطة مراجعة الحسا ة وع  االجراءات المحاس المراجعة والموافقة ع

  ة وادارة المخاطر للم  ف . المحاس

  .  ر من مدير التدقيق الداخ   طلب تقار

  .مجلس االدارة  ذلك ا ر  ف ورفع تق  الم قة ع  واالنظمة المط  رصد االمتثال للقوان

  .   البنك المركزي العرا ف ا قدمها الم   ر ال   مراجعة التقار

  . عرضها عليها مجلس االدارة الغ عن اي امور    اال

  ات ل لجنة مراجعة الحسا  اساس الخطط المعتمدة من ق ف ومعامالته ع ات الم مراجعة عمل

 من  ون ا مل  االسهم معا الذين   طلب حام ناء ع من حقوق  %10طلب من مجلس االدارة و

ف.  س الم حددە صك تاس  النحو الذي  ة او ع ت االجمال   التص

  االقل  ر سنوي ع م تق شطتها. تقد  عن أ  اجتماعهم العمو ف   حملة اسهم الم   ا

 ف  للم  والتدقيق الخار ة التدقيق الداخ د نطاق ونتائج ومدى كفا                                       تحد

 ف  الم ة  ة الداخل ط والرقا  انظمة الض اف ع  اال

 ل ال اعتماد اله  مجلس االدارة  ة ا الت التوص شك ف واجراءات استحداث او الغاء ال  للم تنظ

لها الت وتعد شك ات الخاصة بهذە ال د المسؤول ة او دمجها وتحد م   التنظ

  ذلك ورفع ر الخاصة  ف ومراجعة التقار  الم ة  م اداء الموارد ال ة تقي  عمل اف ع اال

 مجلس االدارة شأنها ا ات   التوص

 ر ا ة مراجعة تقار ة حول وضع الموارد ال ذ                                                                   الدارة التنف

  ذها عة تنف ر ومتا ة للتدرب والتط  مراجعة الخطة السن

   ة واالستقالة، وانهاء خدمة جميع موظ ق  وال التعي مات المتعلقة  اسات والتعل مراجعة الس

 النافذة  ام القوان ة مع مراعاة اح ذ ما فيهم االدارة التنف ف                                                       الم

 ال   او اعادة تعي  تعي ة والموافقة ع  التوص  مدقق الخار

  ل ة نتائج ق الغ المجلس عن ا ف، وا ة للم  حول القوائم المال ر المدقق الخار استعراض تق

 موافقته عليها 
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   ة المؤهلة، الدارة التدقيق الداخ  من الموارد ال ا ة، والعدد ال اف ة ال التحقق من توفر الموارد المال

بهم   وتدر

   ف موظ ل ة التحقق من عدم ت ذ ة مهمات تنف ا     التدقيق الداخ

   ل ثالثة سنوات كحد اع ف  شطة الم  ا  ب  التدقيق الداخ ر موظ  التحقق من تدو

  ة شطة المسندة لجهات خارج ما فيها اال ف للتدقيق  شطة الم م  التحقق من اخضاع جميع ا تقي

تهم  اف د م  وتحد  التدقيق الداخ  اداء مدير وموظ

  وط تتعلق ة  ه، وا  وانهاء عمله واتعا  المدقق الخار خصوص تعي ات للمجلس  م التوص تقد

لف بها خارج نطاق التدقيق  ة اعمال اخرى  ار ا االعت م استقالليته آخذة   تقي االضافة ا  التعاقد معه، 



      

15 

 استدعاء اي مدير   ة ، ولها الحق  ذ ة معلومات من االدارة التنف  ا ة الحصول ع للجنة صالح

   ميثاق التدقيق الداخ ه  كون ذلك منصوصا عل  ان   لحضور اي من اجتماعاتها، ع

 ر المال  التقار ي عن اي خطأ  ل  ش الغ   تمكن الموظف من اال ة االجراءات ال ة مراجعة ومراق

عة نتائج  د من متا ات الالزمة للتحقيق المستقل والتأ ت او اي امور اخرى، وتضمن اللجنة وجود ال

ة  موضوع  التحقيق ومعالجتها 

  ام ر عن االل د من انه يتم اعداد التقار مة للتأ سيق مع لجنة الحو االتصال والت تقوم اللجنة 

 الوقت ا عات   وال ام والقواني . االح ا ل ال الش   لمناسب و
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ت  –ثالثا  اف شيح والم لجنة ال

شيح  اهداف لجنة ال

ت  اف  والم

ذي، وكذلك  س التنف دال اعضاء مجلس االدارة والرئ د واس  وتجد ة تعي ة وضمان شفاف مراق

االضافة  ل مستقل،  ش ل عضو من اعضاء مجلس االدارة  ة  ل وفعال ة مجلس االدارة  م فعال تقي

اسات رواتب وم ة س  وكذلك ضمان شفاف ذي ن التنف م اداء المدي ة وتقي م فعال  تقي ت اا ف

اسات مع اهداف  سجلم هذە الس  وضمان ا ذي ن التنف ضات اعضاء مجلس االدارة والمدي وتع

ف.     الم

ت  اف شيح والم ن لجنة ال  تك

  س اللجنة ما فيهم رئ كون عضوا مستقال تتكون هذە اللجنة من ثالث اعضاء   ان  ــع لمدة ار ع

 مدير الموارد ا د يتو لة للتجد ف مهسنوات قا  الم ة  ام ل

                                                                                         مقررال

ت  اف شيح والم  اجتماعات لجنة ال

 ه  القرارات او المناقشات المتعلقة  متنع عضو اللجنة عن المشاركة                                                                 جب ان 

ت  اف شيح والم  مهام لجنة ال

  ار قدرات ومؤهالت  االعت ع ة المجلس، مع االخذ   عض  لالنضمام ا د االشخاص المؤهل تحد

 حالة اعادة ترشيح العضو عدة مرات، مدى حضورە  ار   االعت ع ما يؤخذ   ، االشخاص المرشح

 اجتماعات المجلس  ة مشاركته   وفاعل

    لالنضمام ا  المجلس االشخاص المؤهل ا ترشح ا ة العل ذ   االدارة التنف اف ع اال

نات المهمة   التعي

  ة وجميع ذ  اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنف ت الممنوحة ا اف مراجعة الرواتب واالجور والم

ف   الم ة   الموارد ال

ر  شاط التدرب والتط   اف ع  اال

  الموضوعات  ة، وورشات عمل او ندوات  ف ة تع د من حضور اعضاء المجلس دورات تدر التأ

  ة  واالمتثال واخر تطورات العمل الم مة المؤسس االخص ادارة المخاطر والحو ة و ف  الم

  م اال ار تقي كون مع ث  ح م اداء المجلس والمدير المفوض   تقي اع اسس محددة ومعتمدة  اء دات

ا   موضوع

  ف العضاء المجلس عض الموضوعات المهمة عن الم ة   معلومات وملخصات حول خلف توف

  العمل الم  احدث الموضوعات ذات العالقة  د من اطالعهم المستمر ع  عند الطلب، والتأ
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 ل العام ة شامال ذلك اله اسات العامة ونظام خدمة الموارد ال اعتماد الس ة  ب للروات التوص

ادة  ئة العمل وز  ب  تحس ث تؤدي ا ح ة،  ة والجماع ة الفرد ع شج واالجور والحوافز ال

ف، وتحقيق   وضمان الوالء واالنتماء للم ة ورفع مستوى االداء الفردي والمؤس االنتاج

ة المؤهلة  ، واستقطاب الموارد ال  االستقرار الوظ

 ا اسة منح م د من وجود س قها. التأ ة وتطب صورة دور ف ومراجعتها   الم ت الدار  ف

  تهم اف ا وم ة العل ذ  االدارة التنف   ة العامل ق د رواتب المدير المفوض و ة بتحد التوص

ازاتهم االخرى   وامت

  ا ة العل ذ د من وجود خطة احالل لالدارة التنف   التأ

عا  لجنة ادارة  –را

اهداف المخاطر 

 المخاطر لجنة ادارة 

ف   يتعرض لهاالم  ادارة المخاطر ال اف ع  مهمة اال ساعد المجلس  ة  شار  لجنة اس

اتها  م توص م هذە المخاطر من خالل تقد                                                                                    لمجلسلومراجعة وتقي

ن لجنة ادارة المخاطر   تك

  تها اعضاء من االدارة  عض شارك  جوز ان  ل هذە اللجنة من ثالثة اعضاء من المجلس، و ش

ا  ة العل ذ س اللجنه عضوا مستقال التنف كون رئ  ان   ع

  ف مهمات مقرر اللجنة  الم  مدير ادارة المخاطر   يتو

 مجلس االدارة  ة  ة لمدة العض  اللجنة مساو ة                                   تكون مدة العض

 اجتماعات لجنة ادارة المخاطر 

  سها وتكو  دعوة من رئ ل شهر تجتمع اللجنة بناء ع  االقل  ة ع  ن هذە االجتماعات دور

    فني صفة دائمة المدير المفوض ومدير ادارة المخاطر وموظف  اجتماعات اللجنة  ح

 قرارات  ت ع كون الي منهم حق التص ل حسب اختصاصه وال   ادارة المخاطر    اختصاصي

 اللجنة 

 االدارة العل   من عنا عض المسائل ممكن للجنة دعوة اي عن ا لحضور اجتماعاتها وتوضيح 

ة  ان ة اللجنة او ام ضاحها دون ان تكون لهم صفة عض ة اس  ترى اللجنة اهم والموضوعات ال

  ت ع اتها او التص  توص  ع التأث

                                                                                                                                      قراراتها 
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 مهام لجنة ادارة المخاطر 

  ل المجلس ل اعتمادها من ق ف ق ة ادارة المخاطر لدى الم ج ات                                                               مراجعة اس

 ة ذ  االدارة التنف ة الواردة ا ر الدور ف والتقار  الم                                                      مراجعة اطار ادارة المخاطر 

  ف ات الم شطة وعمل  جميع ا ة   الدول د من االمتثال للمعاي  التأ

 المجلس ة عنها ا ر دور ف، ورفع تقار الم  ادارة المخاطر   تؤثر ع ة التطورات ال     موا  

ه ( قسم االئت ذ ثقه من االدارە التنف ه من اللجان المن ر الدور  التقار ثمار مان قتقوم بتل سم االس

ه المعلومات)                                                                                                                                وقسم تتقن

  ار ومستوى  االعت ع ف  أخذها الم   ة ال  المخاطر الفعل التحقق من عدم وجود تفاوت ب

 وافق عليها المجلس   المخاطر المقبولة ال

  قوم بها شطة  ة ا  المخاطر ذات االثر الجوهري، وا  تضمن التعرف ع ة ال تهيئة الظروف المناس

  ذلك ا ر   من مستوى المخاطر المقبولة، ورفع تقار مكن ان تعرضه لمخاطر ا ف  الم

عة معالجتها   المجلس ومتا

  ف سواء ما يتعلق  يتحملها الم ة ال ة المخاطر االئتمان اري او المدخل مراق المدخل المع

ازل   مقررات لجنة  ة ومخاطر السوق الواردة  ل شغ ، والمخاطر ال ف الداخ ند للتص المس

ة معالجتها  ف ة المتنوعة وك الت االئتمان سه  ال ادارة المخاطر واحتماالت تع  والخاصة 

  از موجب مقررات   تفادي مخاطر السيولة  ف ع ة قدرة الم  3ل (مراق ) شامال ذلك معاي

 السيولة 

  لة االجل ف ط ثمارات الم ة رأس المال ومراجعة اس ة وكفا ة السيولة والتدفقات النقد  مراق

  ات افة المست   ف وع ــــج ثقافة ادارة المخاطر داخل الم ز وترو  تع  العمل ع

 وارث واال  من ال ة االعمال والتعا ذ برامج استمرار عة تنف  زمات متا

  مواجهتها  ه القدرة ع س لد  ل ف ال ب مخاطر للم س   شاطات ال  عن ال التخ ة   التوص

  ادارة المخاطر اسات المتعلقة  مات والس االنظمة والتعل ف  ام الم د من ال   التأ
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 ةعن االدارة التنفيذيةاللجان المنبثق

ة المعلومات  –سادسا  لجنة تقن

ة واالتصاالت  اهداف لجنة تقن

 المعلومات واالتصاالت 

ة الحديثة  ون فة االل ف وادخال الص ة المعلومات واالتصاالت لدى الم ر استخدامات تقن  تط

ة المعلومات واالتصاالت  ن لجنة تقن                                                                          تك

 ف  الم ة المعلومات  نهم المدير المفوض ومدير تقن ا                                       تتكون اللجنة من ثالث اعضاء من ب ح

  ة المعلومات مقر  اللجنة. ر كون مدير تقن

ة المعلومات واالتصاالت   اجتماعات لجنة تقن

  االقل  ل شهر ع ة  سها وتكون اجتماعاتها دور دعوة من رئ                                                                     تجتمع اللجنة 

ة المعلومات واالتصاالت مها  م لجنة تقن

  تحديثه  ة المعلومات واالتصاالت والعمل ع اسات واجراءات تقن ل س  دل الموافقة ع ة  التوص

رە  ات العمل وتط قا لمقتض ه ط حات عل الت والتنق  واجراء التعد

 ات المستخد مج ة وال ون ة نظم المعلومات واالتصاالت االل فالتحقق من كفا  الم   مة 

  ة محدثة من المعلومات الغراض اط سخ احت ة االجراءات المتخذة لالحتفاظ ب التحقق من كفا

انات  وارث وفقدان قواعد الب ة  مواجهة احتماالت ال ون ات خدمة العمالء االل عة تقن  متا

 الش   له ع و ف والموقع االل ة للم كة الداخل  ادارة الش اف ع ةاال                                                     كة الدول

  ة المعلومات واالتصاالت من جهة، واالدارات  ادارة تقن ات ب  الواج د من وجود فصل  التأ

ف من جهة اخرى    الم  االخرى 

 ا المعلومات واالتصاالت مت مه تكنلوج عه تطبيق حو        ا
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عا ة  ‐سا اللجنة االئتمان

اهداف اللجنة 

ة   االئتمان

  ة وفق المعاي اسة االئتمان  تطبيق الس صورة عامة ع اف  ف واال  الم مراجعة منح االئتمان 

 العراق.  ة  ة والقواعد القانون  الدول

ة  ن اللجنة االئتمان  تك

  ف اضافة ا  الم تتكون اللجنة من خمس اعضاء، ثالثة من اعضاء المجلس ومدير قسم االئتمان 

ة.  مدير الدائرة القانون ف  للم شار القانو  المس

ة   اجتماعات اللجنة االئتمان

 االقل  ل شهر ع ة  سها وتكون اجتماعاتها دور دعوة من رئ                         تجتمع اللجنة 

ة   مهام اللجنة االئتمان

  المجلس العتمادها  مها ا ة وتقد اسة االئتمان اح الس                                                               اق

   ض ة للمق م الجدارة االئتمان  واسس تقي د معاي                                                             تحد

   ض ة للمق ل الجدارة االئتمان م نتائج تحل                                                                        تقي

  ض حسب المق ة  د السقوف االئتمان  تحد

 ائن ة شؤون ال  وشع ات السجل االئتما ة حسا التعاون مع شع ة  عة االنكشافات االئتمان   متا

  عة حركة سداد القروض  متا

  ة س التصف م ول ة وفق اسلوب التع   معالجة القروض المتع ة  التعاون مع الدائرة القانون

ة  ل القروض المتع عة تحص ة قدر المستطاع  متا داد القروض والمشط  اس  العمل ع

 ط اجراءات منح القروض س                                                                                                            ت

ثمار  –ثامنا   اهداف اللجنة لجنة االس

عة  ة ومتا ات سوق العراق لالوراق المال ف وفق مؤ  الم ة  ثمار ات االس  العمل اف ع اال

اتها من  ة لالستفادة من مؤ ة والدول م ة واالقل ة) الع حركة اسواق رأس المال (االسواق المال
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ة  از ف وفق اسس اح  الم ثمار  ز االس                                                                                             اجل تع

ن اللجنة   تك

                                                                                           تتكون اللجنة من خمسة اعضاء، 

 اجتماعات اللجنة 

 ال  ة مرة واحدة   االقل تكون اجتماعات اللجنة دور                                                           شهر ع

 مهام اللجنة 

  المجلس العتمادها  مها ا ة وتقد ثمار اسة االس اح الس ث  اق ة من ح م اداء المحفظة الحال تقي

 المخاطر والعائد 

  خص مكونات ة، سواء ما  ات سوق العراق لالوراق المال عة مؤ انات متا ا او ام المحفظة حال

عض المكونات  لها واضافة او حذف   تعد

  اتها ة لالستفادة من مؤ ة والدول م ة واالقل ة) الع عة حركة اسواق رأس المال (االسواق المال  متا

  نة ة) و(ادوات الدين) شامال ذلك حواالت الخ  ادوات (حقوق المل ثمار ا تجزئة محفظة االس

ة والسندات ال ة وكذلك مكونات المحفظة من االدوات االجن  حكوم

  ثمار ة لمكونات محفظة االس مة الدف ة والق مة السوق  الق  المقارنة المتواصلة ب

  ات عض هذە العمل ذ  ثمار وتنف مكونات محفظة االس اء واالحتفاظ  ات البيع وال اح عمل اق

اتها   حسب صالح

  المخاطرة والعائد   ضوء التوازن ب ثمار  م العوائد من االس  تعظ  العمل ع

  ة عن اسواق رأس المال ات دور ف اعداد مؤ الم ثمار   الطلب من دائرة االس

اب          الثالث ال

ه االدارە ذ  التنف

ا    . 1 ة العل ذ  مالئمة اعضاء االدارة التنف

ات الالزمة جب ان يتمتع اعضاء االدارة  ة والخ فا اهة وال ة وال  قدر من المصداق أ ا  ة العل ذ التنف

ت  اف شيح والم  عاتق المجلس ولجنة ال قع ع ف، و س الوقت لعمل الم ام وتك  االل والقدرة ع

د من ذلك ة التأ   .مسؤول
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ام عامة  ‐اوال  اح

 ة من المدير المفوض وعض ذ  تتكون االدارة التنف ذي ن التنف ة معاون المدير المفوض والمدي

ف وفروعه الت الم شك  ل

 اته ف وعمل ة امام المجلس عن تحقيق اهداف الم ة مسؤول ذ                                                         تمارس االدارة التنف

 ف ة للم ة اليوم ذ  االعمال التنف حق العضاء المجلس التدخل    ال 

  ان تتضمن هذە  ف، ع  الم ا  ة العل ذ اسة لضمان مالءمة اعضاء االدارة التنف عتمد المجلس س

ة  ذ  عضو االدارة التنف وط الواجب توفرها  ات وال  والمتطل  من المعاي اسة الحد االد الس

اف اسة من وقت الخر، ووضع اجراءات وانظمة   المجلس مراجعة هذە الس ا، وع د من العل ة للتأ

 المالئمة واستمرار تمتعهم بها  معاي ا  ة العل ذ  وفاء جميع اعضاء االدارة التنف

ا ا ‐ثان ة العل ذ االدارة التنف   ع  من  وط الواجب توفرها  ال
 
  

ة وط االت ف ال ا للم ة العل ذ  االدارة التنف   ع  من    :جب ان تتوفر 

 مجل  كون عضوا  عاان ال ف االخر تا كن الم ف اخر ما لم                                                              س ادارة اي م

 ف كون متفرغا الدارة اعمال الم   ان 

 الدرجة الجام  كون حاصال ع ة او ادارة االعمال ان  ف ة اوالم  العلوم المال   ة كحد اد ة االول ع

ة او االقتصاد ة او المحاس  لها  او المال او القانون او اي من التخصصات المشابهة او ذات صلة او ال

ف عمل الم  عالقة 

  ثناء اس  مجال اعمال المصارف او اعمال ذات الصلة، ال تقل عن خمس سنوات  ة  ه خ ان تكون لد

 مجال اعمال المصارف او االعمال ذات الصلة  ته  جب ان ال تقل خ منصب المدير المفوض الذي 

ة سنوات   عن ع شطة القطاع الما  ا

ة   . 2 ذ    مهام االدارة التنف
 االدارة  ةتتو ة اداء المهمات االت ذ   :التنف

 ل مجلس االدارة عد اعتمادها من ق ذها  ة وتنف ل شغ ة وال ج ات                                                   اعداد الخطط االس

 واالنظمة والت  ذ القوان اسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس تنف مات ذات العالقة والس عل

ة ذمة وامانة ومسؤول   االدارة 

  ة وادارة الودائع والقروض ف ات الم العمل شأن اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة  ات  م التوص تقد

ثمارات   واالس

 دة اتب الجد  الفروع والم   مراجعة خطط التوسع 

  ات واسلوب مراجعة الخدمات ث المتطل ة المقدمة من ح ة والدول ة المحل ف والمنتجات الم

شأنها ات  م التوص ذ واالرتقاء المستمر بها، وتقد   التنف
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 جميع مفاصل العمل اسات واالجراءات الخاصة  ر الس   اعداد وتط

 الت ال شك  ال ات ع ات والواج ــــع المسؤول ف يتضمن توز  للم ل تنظ ة تنظاعداد ه م

ة  د خطوط االتصال الرأس وتحد

ة                                                                                                                           واالفق

 ف ة الالزمة للم   اعداد الموازنات السن

 ة اموال وموجود ة لحما اف ة  ة داخل فات وضع انظمة رقا ف وضمان حسن وسالمة الت ات الم

قها  تطب ة والعمل ع                                                                                         والمعلومات المال

  جميع انواعها ة الدارة المخاطر   وضع نظم مناس

  التقار ة  ة والخارج ة الداخل د الجهات الرقاب سهل انجاز مهماتها تزو  تطلبها و ر والمعلومات ال

ة  ش ة والتفت  الرقاب

  ف ات الم شطة وعمل  جميع ا ة   الدول د من االمتثال للمعاي                                          التأ

  ف  اعمال الم  مجلس االدارة عن س ر ا  رفع تقار

  لمكتب   الموقع الرس  االطالع ع د اموال االرهابي خص قوائم تجم ما  افحةغسل االموال ف م

 حال وجود شخص قد ادرج اسمه  فه فورا  ه الص افحه غسل االموال ودائرە مراق واعالم مكتب م

 القوائم السوداء  ع

  

  الوثائق مها  شاطات والقرارت وتدع مة لجميع ال ة وسل سجالت ونظم معلومات واف االحتفاظ 

 الالزمة 

  اح الحلول ف واق  الم  العمل  عة س   مناقشة ومتا  االدارت المختلفة لتأم سيق ب الت

امل  سجام والت نات  التوافق واال التعي ة   التوص

 ش والتد  قيق مراجعة نتائج التفت

  الت عليها اسات واالجراءات ونظم العمل واجراء التعد  مناقشة ادلة الس

   مة ب ادلة السل  اطار الم ة، وذلك  اح المناس قه لالر ف وتحق  للم ة المركز الما مراق

   المخاطرة والعائد



 

24 

ا    . 3 ة العل ذ  اعضاء االدارة التنف ات تعي  متطل

  مدير مفو   المجلس تعي  يتو ة  ة او الخ ف ة الم ة والخ ة الفن فا اهة وال ال ض يتمتع 

نه  تعي قة ع  موافقة البنك المركزي المس ، والحصول ع شطة القطاع الما   ا

 ف  الم ا  ة العل ذ  اي من اعضاء االدارة النتف  موافقة المجلس عند تعي   ورة الحصول ع

  المجلس اقرار خطة احالل  ف الذين ال تنطبق عليهم يتو ا للم ة العل ذ العضاء االدارة التنف

   وشك ترك وظائفهم، وع  هذە الوظائف، او الذين هم ع ات الواجب توفرها لشاغ المتطل

 االقل  السنة ع   المجلس مراجعة هذە الخطة مرة واحدة 

    اي عضو  ل تعي  عدم ممانعة البنك المركزي ق ا، جب الحصول ع ة العل ذ االدارة التنف

  حصل من المرشح للتعي ا ان  ة العل ذ  االدارة التنف  اي عضو  ل تعي ف ق  الم  ع التا و

ة  ة وشهادات حسن الس ة وشهادات الخ ة، مرفقا بها الوثائق والشهادات العلم ته الذات  س ع

 ال ها من الوثائق المعززة الالزمة، وع سخة عن االقرار والسلوك وغ د البنك المركزي ب ف تزو م

ة للعضو ة الذات ه الس   مرفقا 

  ف او  مجلس ادارة الم صبح عضوا  ه ان  جوز لالداري الذي اقاله البنك المركزي من منص ال 

ف  الم ا  ة العل ذ ا او ضمن االدارة التنف عمل ادار    مديرا مفوضا له او الي من فروعه  او ان 

 غضون ثالثة ج  ا وذلك  ة العل ذ  االدارة التنف اقالة او استقالة اي عضو  ب اخطار البنك المركزي 

اب هذە االقالة او االستقالة اس جب اخطارە  ما  ام،    ا

  صه او تقرر تصفيته  ترخ ف ال  م ا  ة العل ذ  االدارة التنف ان عضوا  جوز للشخص الذي  ال 

ف. اثناء مدة اشغاله    الم ا  ة العل ذ عمل ضمن االدارة التنف ه، ان   لمنص

  ون مل ف الذين   الم ل مساهم عدد االسهم المرهونه من ق د البنك المركزي  ف تزو  الم ع

 ترتهن لها هذە االسهم %١ ف والجهه ال  من راس مال الم  او ا

 اعضاء مجلس اال    . 4 ف من غ  الم م اداء ادار دارة والمدير تقي

  المفوض
   اعضاء مجلس االدارة والمدير المفوض، ع ف من غ  الم اس اداء ادار  المجلس اعتماد نظام لق ع

   كحد اد  اال شتمل هذا النظام ع   :ان 

  ط اطار عام ادارة المخاطر، وتطبيق الضوا ام  اس اداء االل  مناسب لق خصص وزن ترج ان 

ة والمت ةالداخل ة والرقاب م ات التنظ   طل

   ع جب ان تؤخذ  ل  اس االداء،   ق د   الوح  العن ة والدخل الصا ان ال تكون االيرادات االجمال

ل  ة ورضا العم ات االساس العمل طة  ، مثل المخاطر المرت اس اداء االدار  اخرى لق ار عنا االعت

ال للتطبيق ان ذلك قا ها حيثما    استغالل النفوذ وتعارض المصالحعدم  وغ
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  م المعتمد  نظام التقي افأة اعضاءە وذلك اعتمادا ع د م  المجلس وضع اجراءات لتحد                                               ع

ا . 5  الم ة لالدار ت المال  ف

  تتصف  ة لالدار ت مال اف اسة منح م ف وضع س  الم ت  اف شيح والم  لجنة ال تتو

ام عمل من  عة ا سخة منها خالل مدة اقصاها س د البنك المركزي ب ة، وتزو ة والشفاف الموضوع

ل المجلس  ـــخ اعتمادها من ق ـ  تار

  ت اف اسة منح الم  س  جب ان يتوفر  ة كحد اد  االت ة العنا   :المال

ات الالزمة واستقطابهم  • فاءات والمهارات والخ  ذوي ال االدار  االحتفاظ  شجع ع ان 

ادائهم هم واالرتقاء    وتحف

ف •  مالءة وسمعة الم ل يؤثر ع ش   ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها 

ار المخاطر ووضع السيولة  •  االعت اح وتوقيتهاان تأخذ    واالر

 المدى المتوسط  •  ادائه  ل كذلك ع ة فقط،   اداء السنة الحال افأة ع  منح الم ند عن س ان ال 

ل اي من (   ) سنوات5‐3والط

جيته • ات ة واس مه الجوه ف وق  عن اهداف الم   ان تع
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ة  ارات اسهم او ا دالت او عالواتاو خ ل اتعاب او رواتب او   ش أن تكون ع ت،  اف ل الم حدد ش ان 

ا اخرى   مزا

د  • ث يتم تحد ح ت  اف ة معقولة من الم س ل دفع  ة تأج ان ة لمدة ان تتضمن ام س  هذە ال

  شاطات االداري المع عة العمل ومخاطرە و  اساس طب ل ع   التأج

ها)  • ة (ادارة المخاطر، والتدقيق، واالمتثال وغ  االدارات الرقاب ة الدار ت مال اف ان ال يتم منح م

ار نتائج اعما دون االخذ بنظر االعت  يراقبونها   نتائج اعمال الدوائرال ة وجودة لهم الرقاعتمادا ع اب

ة الصادرة عن تلك االدارات   ر الرقاب  االتقار

 تعارض المصالح    . 6

  تجنب تعارض المصالح  العمل ع ف   الم   م االدار  ل

  ف جزءا كون الم شأ عندما  اسة واجراءات لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ي عتمد المجلس س

ة واالفصاح عن ا ف ات من مجموعة م ال ف  اط الم شا عن ارت  المصالح قد ي ي تعارض 

 داخل المجموعة 

  ف هذە  تع شتمل ع ث  ح اسات واجراءات للتعامل مع اصحاب المصالح  عتمد المجلس س

سمح  ث ال  ح ة مراقبتها  اسات واالجراءات وال عات والس ار ال  االعت ع االطراف، اخذا 

 بتجاوزها 

  م االدار  وفق تل ات  اصحاب المصالح قد تمت ع د من ان عمل التأ ف   الم ة  ات الرقاب

 لجنة التدقيق مراجعة جميع تعامالت اصحاب المصالح  اسات واالجراءات المعتمدة، وع الس

 هذە التعامالت   ومراقبتها واطالع المجلس ع

 ح  االدارات المختلفة  ط لنقل المعلومات ب منع استغاللها للمنفعة عتمد المجلس ضوا ث 

ة   الشخص

  ث ح  ،  جميع االدار  واعمامها ع اسات وميثاق قواعد السلوك المه عتمد المجلس س

  أ  ما    :يتضمن كحد اد

ف لمصلحتهم  •  الم ة   معلومات داخل عدم استغالل اي من االدار

ة  الشخص

 قواعد واجراءات تنظم التعامل مع اصحاب المصالح •

شأ عنها تعارض مصالح   قد ي  معالجة الحاالت ال

  ممارسة اعمالها وتنفذ  ة  اهة عال ا تتمتع ب ة العل ذ د من ان االدارة التنف  المجلس التأ ع

اسات واالجراءات المعتمدة وتتجنب تعارض المصالح   الس

 ف رفيع ا  الم م ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف  ف تقد  الم   :لمستوىمتنع ع
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ة • امه المال وطه واح  االئتمان و  اذا لم يوافق مجلس االدارة ع

 تجاوز  • ف رفيع المستوى وسيؤدي االئتمان ا ان االئتمان ممنوحا الداري او لموظف الم اذا 

 ذلك االئتمان  ما  ف لذلك الشخص والمستحق،  وف من الم  لالئتمان الم لغ االجما الم

 واح ح ا عادل (الممن ف يتجاوز ما  عة للم ات التا  من ال المئة %50دة او ا   )خمس

  لغ االجما  تجاوز الم ان االئتمان سيؤدي ا ة لذلك الشخص، او اذا  افأة السن من الم

)  وفة لجميع االشخاص ذوي الصلة والمستحقة ا ) من رأس المال %10لالئتمانات الم

اطات  م واالحت ما تحددها االنظمة الصادرة عن البنك المركزي السل ة اقل  ة مئ س مة، او  السل

ة   المل  اي ائتمان مضمون برهن ع سب سالفة الذكر ال تنطبق ع ط ان تكون حدود ال

 وقت منح االئتمان  مته المثمنة وحسب رأي البنك المركزي و  تتجاوز ق م مح (عقار ) لمق

 ل لغ االص مة الم . اوق لغ االص قل عن ثلث الم ما ال   الئتمان 

ف  • عرضها الم   وط ال ام وال ف من االح وط اقل مواتاە للم ام و اح اذا منح االئتمان 

 الجمهور وفقا لالعراف المعتادة عند منح االئتمان   ع

ة الصادرة عن  • م القدر واالسلوب الذي تحددە اللوائح التنظ امل  ال كن االئتمان مضمونا  اذا لم 

 البنك المركزي 

  شخص ذي صلة  اء موجودات من او بيع موجودات ا ف  حق للم  او  ‐ال  اي شخص طب

ف  الم   -  اي موظف او مسؤول 

  اء موجودات من شخص ذي صلة ف  حق للم اري ‐ال    :اي شخص اعت

اء الموجودات • ة ل ام المال وط واالح  ال  اذا لم يوافق مجلس االدارة ع

  وطال ام وال ف من االح وط اقل مواتاە للم ام و اء الموجودات وفق اح اذا تم 

اء الموجودات   الجمهور وفقا لالعراف المتعارف عليها عند  ف ع  عرضها الم

 الغ ل ف جري ا قدمه الم أي ائتمان  ف فورا   الم ات)  جنة التدقيق (اي لجنة مراجعة الحسا

ف  ام الم  حالة ق  رفيع المستوى، و اء موجودات من شخص ذي صلة او موظف م  او  ا

 اعضاء  عت جب سداد االئتمان فورا، و اء موجودات من شخص ذي صلة  م هذا االئتمان او  بتقد

مة  المجلس او  ا عن دفع ق ا وفرد ا وجماع ه الحالة مسؤولون شخص ما تقتض المدراء المفوضون و

ذلك  دون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم االخرى المتعلقة  علمهم و ح  اصل االئتمان الممن

 االئتمان 

 والمضمونة  الدينار العرا  حصص االئتمان المقومة  ام ال تطبق القيود الواردة اعالە ع ل وفق ال

 حساب منفصل لدى  ة الصادرة عن البنك المركزي بودائع  م االسلوب الذي تحددە اللوائح التنظ

ل  اصل راس المال والفائدة ومن ق امل  ال  او حصص االئتمان مضمونة  الدينار العرا البنك ومقوم 

عة للحكومة العرا ة دائرة او هيئة تا ل ا ة او من ق حددها البنك المركزي. الحكومة العراق ة   ق
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اب الرابع ئه الرقا‐ال    ةب
  

 

ة  جراءات رقا ة و ة الداخل ف نظام للرقا  الم جب أن يتوفر 

ات المفروضة   فصل الواج د ع مة للنظم، والتأ دارة سل مة و سل

دقة لضمان عدم تضارب المصالح ومنع الفساد     العامل ع

ف   للم ل التنظ  اله ة وأن يرا ة الداخل والصفقات المال

ط ا ــع للض ادئ األر : الم  لداخ
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1 .     التدقيق الداخ
ف وادائه مع االمتثال  ات الم م الدوري المعقول لجودة حسا  توفر التقي ضمن التدقيق الداخ

ف واصحاب المصالح عن مدى   مجلس االدارة وادارة الم ة ا ر الدور قدم التقار ة و  الدول للمعاي

ة الد ات واجراءات الرقا ة ومالئمة العمل ف فاعل ل ادارة الم ة المعتمدة والمنفذة من ق  اخل

  ‐اوال   ادارة التدقيق الداخ ار موظ  اخت معاي
    

 

  ة ه خ ة ولد  المحاس الوروس   شهادة ال  االقل ع    من الحاصل كون مدير التدقيق الداخ ان 

 سنوات ة والتدقيق ال تقل عن  ع     المحاس

  ار  اخت   ة والتدقيق ولديهم يرا  المحاس   كونوا من المتخصص  ان   التدقيق الداخ موظ

ة اف ة ال   الخ

    وعدم التدخل   ادارة التدقيق الداخ  موظ ات ب ادل االدوار والمسؤول اسة ت اع س جب ات

ة م الت التنظ شك ة ال ق ة ل ذ ات التنف                                                           العمل

ا    ‐ثان  مهمات ادارة التدقيق الداخ

  ل من لجنة التدقيق عتمد الدل  ان   ع اسات واجراءات ادارة التدقيق الداخ ل عمل لس اعداد دل

 االقل  ع ت ل سنة او س ل لجنة التدقيق  ث من ق خضع للمراجعة والتحد   ومجلس االدارة و

  م نقاء الر ص نقاط القوة ونقاط الضعف فحص وتقي شخ ف و  جميع اعمال الم ة  ة الداخل قا

  لغرض معالجتها

  المهمات ام   الق ف قادرة ع  الم   د من ان ادارة التدقيق الداخ ة التأ  المجلس مسؤول يتو

  ة كحد اد   :االت

ام بها  • عة واالل اته التا ف و شطة الم ة ال اف ة  ة داخل ط ورقا  التحقق من توفر انظمة ض

 مجلس االدارە او لجنه التدقيق لضمان  • ە ا ا رها م  برفع تقار تقوم ادارە التدقيق الداخ

 استقالليتها

ة وانظمة •  الدول ة والمعاي ف الداخل اسات الم المركزي  التحقق من االمتثال لس البن

عات االخرى ذات العالقة  صدرها وال   ط ال مات والضوا  والتعل

ة  • ة حول االمور المال س د من ان المعلومات الرئ ث يتم التأ ح ة  ة واالدار تدقيق االمور المال

ت المناسب ة والتوق ة، تتوفر فيها الدقة واالعتماد   واالدار

مة  • ل الحو دل ام  ةمراجعة االل   المؤسس

ل المجلس  • ة المعتمدة من ق ما يتفق مع المنهج ارات الضغط و ة اخت  مراجعة صحة وشمول
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ف  • ة رأسمال الم فا  ل م الداخ ة التقي عة لعمل د من دقة االجراءات المت                                                           التأ

  –ثالثا  ة التدقيق الداخ  استقالل

    السلم الوظ ة  انة مناس ، واعطائهم م  الداخلي ة المدقق ز استقالل  المجلس ضمان وتع ع

 جميع السجالت   ذلك حق وصولهم ا ما  اتهم  ام بواج  للق كونوا مؤهل ف وضمان ان  للم

لة ا مكنهم من اداء المهمات المو ث  ح ف  أي موظف داخل الم ليهم واعداد والمعلومات واالتصال 

ات  ة مهمات وواج أ فهم  ل جوز ت  وال  دون اي تدخل خار رهم  ذهم اي اعمال اخرە تقار وعدم تنف

ه     ذ  تنف  

                                                                                                                           

عا  ز فعال –را  تع  ة التدقيق الداخ

 وذلك من خالل ة التدقيق الداخ ز فعال   :يتخذ المجلس االجراءات الالزمة لتع

 ف  الم ة التدقيق وترسيخ ذلك  ة الالزمة لعمل                                                                                                اعطاء االهم

  ب مالحظات التدقيق عة تص  متا
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2 .    التدقيق الخار

  ‐اوال ار المدقق الخار ام اخت  اح

  فة او عة او الحل اتها التا اتب التدقيق و  م  ب ر منتظم للمدقق الخار ضمن المجلس تدو

ــــخ االنتخاب   وذلك من تار ل خمس سنوات كحد اع ال،  ل من االش أي ش طة بها   المرت

  م ك مع المكتب القد ل مش ش ر) للمكتب   (عند التدو  تكون السنة االو

  جوز اعادة انتخاب ــــخ اخر انتخاب له ال   االقل من تار   ت ل مرور س م مرة اخرى ق المكتب القد

كة  خالف مهمة التدقيق المش ف   الم

  ا  سن ة المدقق الخار  لجنة التدقيق مهمة التحقق من استقالل  تتو

 ف الم  ولجنه التدقيق   المدقق الخار ه االتصال الفعال ب  اهم د ع  التأ

 ة او اي يتخذ المج ة الداخل ط والرقا  انظمة الض ة لمعالجة نقاط الضعف  لس االجراءات المناس

    نقاط اخرى اظهرها المدقق الخار
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أدراە المخاطر  . 3   عالقه المجلس 

  ات المحددة للمخاطر المقبولة المست ة  ذ ف التنف ام ادارات الم ة ال  ادارة المخاطر مراق  تتو

 ذلك مساءلة االدارة  يتحقق المجلس من  ما  ات المخاطر المقبولة   مست معالجة التجاوزات ع

شأن هذە التجاوزات  ة  ا المعن ة العل ذ  التنف

  اس قدرة ل دوري لق ش ارات الضغط  اجراء اخت د من ان ادارة المخاطر تقوم   المجلس التأ يتو

 تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة،  ف ع  اعتماد الم   كون للمجلس دور رئ و

ارات واعتماد االجراءات  وهات (المشاهد) المستخدمة ومناقشة نتائج االخت نار ات والس الفرض

 هذە النتائج   الواجب اتخاذها بناء ع

  ازل ما يتوافق مع مقررات لجنة  ف،  ة رأسمال الم فا  ل م الداخ ة التقي عتمد المجلس منهج

اف الم ة شاملة وفعالة وقادرة 2 رقم (لال ث تكون هذە المنهج ح ة اخرى   دول ة معاي ) وا

ف  ار خطة الم االعت ف، وتأخذ   من الممكن ان يواجهها الم د جميع المخاطر ال  تحد ع

د  قها، والتأ ة والتحقق من تطب صورة دور ة  ة، وخطة رأس المال ومراجعة هذە المنهج ج ات االس

   تواجهه من احتفاظ الم لة جميع المخاطر ال  لمقا ا  ف  برأسمال 

  لجنة  رها ا ف وذلك من خالل رفع تقار  الم ة ادارة المخاطر   المجلس ضمان استقالل يرا

 المعلومات من ادارات  ات الالزمة لتمكينها من الحصول ع ادارة المخاطر ومنح هذە االدارة الصالح

مهماتها  ام  ف االخرى والتعاون مع اللجان االخرى للق                                                                                             الم

  ف قة للمخاطر المقبولة للم                                                             عتمد المجلس وث

   كحد اد أ   :تتكون مهمات ادارة المخاطر مما 

•    الم ل المجلسمراجعة اطار ادارة المخاطر  ل اعتمادە من ق   ف ق

اسات واجراءات عمل الدارة جميع انواع  • ر س  تط االضافة ا ة ادارة المخاطر  ج ات ذ اس تنف

  المخاطر

ع من انواع المخاطر • ل ن ط  ة وض اس ومراق د وق ات تحد ر منهج   تط

  

سخة لالدارة التن • ر للمجلس من خالل لجنة ادارة المخاطر و ا تتضمن معلومات رفع تقار ة العل ذ ف

عة  قة المخاطر المقبولة ومتا المقارنة مع وث ف،  شطة الم ة لجميع ا عن منظومة المخاطر الفعل

ة   معالجة االنحرافات السلب

ف •  يواجهها الم ل جميع انواع المخاطر ال   دراسة وتحل

اس المخاطر مع انظمة المعلومات االدا • ات ق امل ال ة المستخدمةالتحقق من ت   ر
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ثناءات  • ل حاالت االس سج ف للمخاطر و ضات الم ات للجنة ادارة المخاطر عن تع م التوص تقد

ف الستخدامها الغراض االفصاح  اسة ادارة المخاطر الالزمة حول مخاطر الم  من س

ما يتوافق مع مقر  • ف  ه راس مال الم فا  ل م الداخ ه التقي  المجلس اعتماد منهج ات لجنه ار ع

 )l l l – llازل (

ه  • ت ف المخاطر الم شطه الم  ا  اي توسيع  ل الموافقه ع  المجلس ق  ذالك وقدرە  ع ع

 المخاطر   ومؤهالت موظف
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 دارة االمتثال عالقه المجلس بأ . 4

  ة ة ومدر اف ة  موارد  ة ادارة االمتثال واستمرار رفدها   ضمن المجلس استقالل

  مات ذات العالقة ومراجعة عات والتعل ف لجميع ال اسة لضمان امتثال الم عتمد المجلس س

قها  ل دوري والتحقق من تطب ش اسة  ات ادارة  هذە الس عتمد المجلس مهمات ومسؤول

 االمتثال 

 المدير ترف  سخة عنها ا ثقة عنه، مع ارسال   المجلس او اللجنة  المن رها ا ع ادارة االمتثال تقار

 المفوض 

  ما   ا ل  ش   ا ة وت ة مدر موارد  ل ادارة لالمتثال مستقلة، يتم رفدها  شك ف   الم يتو

مات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص   وتعل  يتما

  مات تقوم ادارة اال عات والتعل ف لجميع ال ة فعالة لضمان امتثال الم اعداد منهج متثال 

ات ادارة  ات ومسؤول ف توثيق مهمات صالح  الم ة ارشادات وادلة ذات عالقة، وع النافذة وا

ف  تم اعمامها داخل الم  االمتثال و

  ف من  الم قها  د من تطب رها والتأ كون اعدادها وتط اسة االمتثال و راقب س عتمد المجلس و

ات ادارة االمتثال   صالح

  المدير  سخه منه ا ثقه من المجلس مع ارسال   لجنه التدقيق المن رها ا ترفع ادارە االمتثال تقار

 المفوض

أدارە . 5 افحة غسل االموال عالقه المجلس  ل االرهاب  م  وتم

  :ة تجاە العمالء ة االت ة الواج  العنا ف تداب   يتخذ الم

انات او معلومات من  • ق وثائق او ب  عن ط د الحق ل والمستف ة العم التعرف والتحقق من ه

  مصادر موثوقة ومستقلة

د من ان  • ل والتحقق منها، والتأ ف لحساب العم ة اي شخص يت  ه ه الشخص لدالتعرف ع

ف بهذە الصفة ة الت   صالح

 هذا الشأن • ة  جوز طلب معلومات اضاف عة عالقة العمل و   فهم الغرض وطب

ة • ة لالشخاص المعن س ال طرة  ة والس ل المل  ه   التعرف ع

عالقة العمل وفحص اي معامالت تجري لضمان توافقها مع ما  • ل ما يتعلق    عة المستمرة  المتا

ة ونمط المخاطر وعن مصادر امواله عند اللزوم  يتوفر  شطة تجار ل من معلومات وا  عن العم

 ة  الحاالت االت ة  ة الواج  العنا   :تنفذ تداب

ل • ل وخالل فتح الحساب او اقامة عالقة العمل مع العم   ق

افحة غسل  • لغ الذي حددە مجلس م متها عن الم د ق ل عارض ت ة لعم عمل ام  االموال الق

ل االرهاب    وتم
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افحة  • لغ الذي حددە مجلس م مته عن الم د ق ما ي ل عارض   لصالح عم و ل ال اجراء تح

ل االرهاب    غسل االموال وتم

ل ارهاب • اب غسل اموال او تم  ارت اە    االش

ة  • ف انات التع ة الب  صحة او دقة او كفا  الشك 

  السجالت و ف  ــــخ انتهاء العالقة حتفظ الم ة لمدة خمس سنوات من تار ندات التال الوثائق والمس

ل عارض ايهما اطول، وتضمن اتاحتها  ذ معاملة لعم ــــخ غلق الحساب او تنف ل او من تار مع العم

عة الممكنة ال   :للجهات المختصة 

ة • ة الواج ة العنا  يتم الحصول عليها من خالل عمل ن  التحقق م سخ من جميع السجالت ال

 المعامالت

انت هناك محاولة  •   الفعل او ال ة سواء المنفذة  ة والدول جميع سجالت المعامالت المحل

ذها   لتنف

ة  • ل االرهاب وما يتصل بها لغا افحة غسل االموال وتم  مكتب م الغات المرسلة ا سخ عن اال

ــــخ الح الغ او تار م اال ــــخ تقد ة متعلقة بها انقضاء خمس سنوات من تار  دعوى قضائ ات  م ال

  وان تجاوزت تلك المدة

م المخاطر او اي معلومات مقررة من اجراءە او تحديثه  •                                                             السجالت المتعلقة بتقي

   أ ما  ف  م الم   :ل

ل االرهاب تتضمن • ذ برامج لمنع غسل االموال وتم   :اعداد وتنف

  عرضة لها    ل االرهاب ال م لمخاطر غسل االموال وتم  اجراء تقي

  مجال  امات المفروضة  ة تليق بتطبيق االل ط داخل اسات واجراءات وضوا وضع س

ل االرهاب  افحة غسل االموال وتم ار  م  نزاهة مالئمة عند اخت وضع وتطبيق معاي

   موظف

  مخاطر غسل االموال  كفل رفع قدراتهم  ما     والعامل التدرب المستمر للمسؤول

ل االرهاب   وتم

 قها ال اسات واالجراءات ومدى تطب ة الس ار مدى فاعل  تدقيق المستقل الخت

ة او االحتفاظ بها • أسماء وهم ة او    عدم فتح حساب مجهول اله

ة  • ة ام معن ع انوا اشخاصا طب ف من اسماء محظور التعامل معها سواء  ما يرد للم د  التق

ة او ال حقهم قرارات من الجهات المحل ةوالصادرة    دول

ة •   :اتخاذ االجراءات االت
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  انها تتضمن  ه  ش ة  ة عمل أ ل االرهاب فورا  افحة غسل االموال وتم الغ مكتب م ا

ل ارهاب  ل االرهاب  غسل اموال او تم افحة غسل االموال وتم د مكتب م تزو

عة  وجه ال طلبها وع   ندات ال    المعلومات والمس

  

  م والجهات المختصة عند طلبها  المحا افة ا م السجالت   تقد

  ة ف  عالقات عمل معها او عالقات م ة او الدخول  عدم التعامل مع المصارف الصور

اته من مصارف  استخدام حسا سمح  مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها 

ة.   صور

ة  . 6  المعامالت والمعلومات الم

 تتم معالجة  أ ما  ة    :المعامالت والمعلومات الم

  ة او ف ذ معاملة م ه ان تنف ه او موظف ه او مسؤول ف او اي من ادار اذا علم مجلس ادارة الم

قوم   ،  قانو مة او عمل غ ة ج أ كون له عالقة  لغ له عالقة او قد  ل او دفع م استالم او تح

اخطار البنك المركزي  ف فورا     ذلكالم

   ة ف ة الم موجب البند اعالە اعالە خرقا لل ة  حسن ن ة معلومات  ف ال  افشاء الم عت ال 

ة تجاە ذلك  ة مسؤول  ما ال يتحمل البنك المركزي وال تتحمل المصارف ا
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1 .   واصحاب المصالح                                                                   حقوق المساهم

  ‐اوال   مشاركة المساهم

 واالنظمة ذات العالقة، ومن ضمنها:   نصت عليها القوان  ال افة حقوق المساهم ة  ف حما  كفل الم

   ة للمساهم                                                         الحقوق العامة واالساس

 المعلومات   الحصول ع                             حقوق المساهم

 اجتماع الهيئة العامة  المتعلقة   حقوق المساهم

  تمكنهم من   جميع المعلومات ذات العالقه ال  ع حصول المساهم

 ممارسه حقوقهم

  الهيئه العامه مع  ت   المشاركه والتص ار المواضيع ال  االخذ بنظر االعت

   طرحها المساهم

 االجانب  والمساهم نهم صغار المساهم  ومن ب افئة لجميع المساهم  ضمان المعاملة المت را                                             و

ا  ن –ثان   حقوق اصحاب المصالح االخ

  ة محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح  آل م المجلس بتوف ل

ف  شطة الم  معلومات ذات داللة حول ا وذلك من خالل االفصاح وتوف

  أ   :الصحاب المصالح من خالل ما 

  اجتماعات الهيئة العامة •

ر السنوي •   التق

ة • ــع سن ر ر ر المجلس حول تداول اسهم  تقار  تق االضافة ا ة   معلومات مال تحتوي ع

 خالل السنة ف ووضعه الما   الم

ف •  للم و   الموقع االل

•   ر عن قسم عالقات المساهم  تق
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 اجتماع الهيئة العامة  –ثالثا 

  لحقوق  و ف االل ص جزء من موقع الم ضمان تخص م المجلس  عهم ل شج  و المساهم

  ، وكذلك  خاصة صغار المساهم  اجتماعات الهيئة العامة و ت   الحضور والتص ع

 االجتماعات امل للدعوة ومحا االجتماعات ومن ضمنها النص ال ة  ندات المعن   المس

 ة للهيئة العامة ثقة عن المجلس حضور االجتماعات السن  رؤساء اللجان المن                                                       ع

  حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف    الخارجي قوم ممثلون عن المدقق جب ان 

ح حول التدقيق  ة اسئلة قد تط ة عن ا  االجا ر المدقق الخار   وتق

 االجتماع السنوي للهيئة العامة  ة تثار  ل قض    حدە ع ت ع ورة التص                                                     يرا

 عاد انتخابهم تخب اعضاء المجلس و جري انتخاب   ي ما  خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة 

 خالل االجتماع ذاته   المدقق الخار

  حول   المال   ر الطالع المساهم عد انتهاء االجتماع السنوي للهيئة العامة يتم اعداد تقار

 قام ا ت واالسئلة ال  ذلك نتائج التص ما   تمت خالله والنتائج   لمالالمالحظات ال ون

ة عليها  ذ طرحها، وردود االدارة التنف  المساهمون 
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2 .  ة واالفصاح    الشفاف

ة واالفصاح  ‐اوال  مجال الشفاف ف  ام الم  ال

  تهم اصحاب المصالح  ة ال  المال ة وغ  المعلومات المال د من   المجلس التأ  ع

  انات ة الب أن المجلس مسؤول عن دقة وكفا د  ف ف نصا  ر السنوي للم جب ان يتضمن التق

ة  ة الداخل ط والرقا ة انظمة الض ر وعن كفا  ذلك التق ف والمعلومات الواردة  ة للم  المال

  ال ة لال  الدول  حددتها المعاي االفصاحات ال ف  ام الم د من ال  المجلس ان يتأ   غع الما

مات االخرى ذات العالقة وان  عات والتعل مات البنك المركزي وال ة وتعل ة الدول  المحاس ومعاي

ها   وغ الغ الما ة لال  الدول  المعاي  تطرأ ع ات ال التغ  علم  ة ع ذ د من ان االدارة التنف يتأ

 ذات العالقة   من المعاي

   د من تضم  المجلس التأ   ع يح للمساهم ة افصاحات ت ــع السن ر ر ر السنوي والتقار التق

ف   للم ات والوضع الما  نتائج العمل  االطالع ع  او المحتمل                                                                        الحالي

ا  ات الشف –ثان ر السنويمتطل  التق ة واالفصاح                                                  اف

  أ  ما  ر السنوي يتضمن كحد اد د من ان التق  المجلس التأ   :ع

 ه ات ف ة تغ ف وا  للم ل التنظ   ملخصا لله

  ات قام المجلس ة صالح ات لجان المجلس، وا ضها لتلك اللجانملخصا لمهمات ومسؤول   بتف

 امه بتطبيق بنودە ل ومدى ال  هذا الدل نة   تهم اصحاب المصالح المب   المعلومات ال

  راسمال  اته ومقدار مساهمته  ث مؤهالته وخ ل عضو من اعضاء المجلس من ح معلومات عن 

 مجا شغلها  ات  ة عض نه، وا ــــخ تعي  لجان المجلس وتار ته  ف وعض ات اخرى، لس الم

قة وكذلك القروض  ف، وذلك عن السنة السا  حصل عليها من الم الها ال جميع اش ت  اف والم

 االطراف ذوي العالقة  ف والعضو او ب  الم ات اخرى تمت ب ة عمل ف وا الممنوحة له من الم

  ه

  

 اتها والتطورات عة عمل لها وطب شمل ه  طرأت عليها  معلومات عن ادارة المخاطر                                                       ال

 هذە االجتماعات  ل عضو                                                  عدد مرات اجتماع المجلس ولجانه وعدد مرات حضور 

 خالل العام  ل ا المستق ة العل ذ ل من اعضاء المجلس واالدارة التنف   اسماء 
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  ت اعضاء اف ال م ف مع االفصاح عن جميع اش ت لدى الم اف اسة منح الم ملخصا عن س

 حدة  ل ع ا،  ة العل ذ  منحت لالدارة التنف الها ال جميع اش ت  اف  حدە، والم ل ع المجلس 

قة   وذلك عن السنة السا

 ) ة س ون  مل  الذين  د %1اسماء المساهم د المستف ف، مع تحد  من رأسمال الم ) او ا

ان اي من   من هذە المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان  ا او النها ل هذە المساهمات مرهونة 

ا   جزئ

  ،ف  الم ة منافع من خالل عمله   أ حصل ع أن العضو لم  اقرارات من جميع اعضاء المجلس 

ا او ألي من ذوي  انت له شخص ة، وسواء  ة ام عي انت تلك المنافع ماد فصح عنها سواء  ولم 

قة ه وذلك عن السنة السا   العالقة 

 ن االفصاح من االد ثم سمح للمس ث  ح ل االدارة)  عنوان ( مناقشة وتحل ف  ة للم ذ ارة التنف

 ذلك االثر المحتمل  ما  ف،   للم ة والوضع الما ل ة والمستق ات الحال فهم نتائج العمل

ضاحات  أن جميع اال ام  االل ف  تعهد الم د، و لالتجاهات المعروفة والحوادث وحاالت عدم التأ

ة الوار  انات المال  الب ند ا س املة وعادلة ومتوازنة ومفهومة ، و  هذا االفصاح معتمدة و دة 

ف  شورة للم  الم

ازة مؤهلة  . 3 ساب ح ة وا  المل ات   التغ

  ق اشخاص ة عن ط ا  م ة او غ ا قة م ط ف   الم ازة مؤهلة  ساب ح م ا ع اي شخص 

ج التضافر معهم  ن او  قدم اخ  وان  قة من البنك المركزي العرا  موافقة مس حصل ع ب ان 

 االقل ل يوما ع  ق  البنك المركزي العرا ذلك ا قا   .  اشعار مس

  :ازة مؤهلة ح لح ساب المق  يتضمن اشعار اال

ته ومحل اقامته الدائم و  • س  وج د النها ها المستف ازة مؤهلة او مال ح لح ل مالك مق مله او عاسم 

  شهدان سالمة وضعه الما ع اليهما و مكن الرج  االقل   ع  جانب جهت  .  مهنته ا

ازة المؤهلة •  لمثل تلك الح د النها  ذلك المستف ما  ازة مؤهلة  ح لح ل مالك مق ة ل    افادة خط

اح والخسا • ات االر ة مراجعة وحسا ة سن ات عموم ان سخا من احدث ثالث م م  ئر عند تقد

ة ار  هيئة اعت د النها ها المستف ازة المؤهلة او مال ح للح  حالة كون المالك المق اق ذلك     .انط

 المالك  • د النها  ذلك المستف ما  ازة مؤهلة  ح لح كون فيها للمالك المق   ــــع ال المشار قائمة 

ازة المؤهلة مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات  ن المسجلة لتلك لتلك الح والعناو

ـــع ـ   .  المشار

ساب • حدث بها اال  س قة ال ح والط ساب المق وط اال ام و   .  اح

ساب •  اال ستخدم   س لغ االموال ال ة ومصدر وم   .  ه

 ادارته • ف  او   اعمال الم    رئ اجراء تغي حات تتعلق    . اي خطط او مق
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سا • ادة ا م ز ع ق اي شخص  ة او عن ط ا  م ة او غ ا قة م ط ف   الم ازة مؤهلة  ب ح

الغ  قة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل ال ط التضافر معهم  ن او  او  %33و %20اشخاص اخ

50%    التوا ت ع ف او حقوق التص  البنك  ,من راسمال الم ذلك ا قا  قدم اشعارا مس ان 

ل   ق  االقل 30المركزي العرا   . يوما ع

ازة مؤهلة  •  ح حة  ادة مق ف او ز  الم ازة مؤهلة  ح لح ساب مق ا عد علمه  ف   الم ع

ل   وق  البنك المركزي العرا قا ا م اشعارا مس  علم بهذا  30تقد  ما اصبح ع  االقل او م يوما ع

اح ايهما اسبق   .  االق

ظرو  •  حالة علمه  ف   الم عد ع ازة لم  صورة خاصة الح  و ان اي من مال   ف معينة تب

ذلك    البنك المركزي العرا قدم اشعارا ا  . صالحا والئقا ان 

ف تجاە البنك المركزي  . 4 ام الم  ال

   ل مدة ه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك ق س المجلس توج  رئ يتو

ة ال تقل عن  مثله 15(اف ة من  سم   صار ا  يوما، ل  ) خمسة ع

  اجتماعات الهيئة العامة، وذلك خالل مدة ال  محا د البنك المركزي  س المجلس تزو  رئ يتو

 االجتماع   مح مثله ع ات او من  ــــخ مصادقة مراقب عام ال ام من تار  تتجاوز خمسة ا

 ) ل اعالم البنك المركزي ق ف  م الم ــــخ اجتماع الهيئة العامة عن  )30ل  االقل من تار  يوما  ثالث

ل الهيئة العامة  ه) من ق ه (او اعادة انتخا  النتخا شيح المدقق الخار  رغبته ب

  ف، الذين  الم ل مساه عدد االسهم المرهونة من ق د البنك المركزي  و ف ب م الم ل

ون ( ف وا%1متل  من رأسمال الم  لجهة المرتهن لها هذە االسهم ) او ا

  س واعضاء المجلس، واعضاء ادارته المعلومات المتعلقة برئ د البنك المركزي  و ف ب م الم ل

ل البنك   وفق النماذج المعتمدة من ق ثقة عن المجلس ع ا، شامال اللجان المن ة العل ذ التنف

ل فيه ل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعد ش  ا المركزي، 

  ن أعضاء مجالس او هيئات المدي المعلومات المتعلقة  د البنك المركزي  و ف ب م الم ل

ل البنك  عة داخل العراق وخارجه، وفق النماذج المعتمدة من ق اته التا ا ل ة العل ذ واالدارات التنف

ل فيها  ل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعد ش  المركزي، 

  ل خالل مدة اقصاها  مع هذا الدل ا الحالي ة العل ذ  المجلس توفيق اوضاع اعضاء االدارة التنف ع

ورة الطلب منهم توقيع  ل الحوكة الصادر عن البنك المركزي، مع  ــــخ نفاذ دل ثالث سنوات من تار

مة الصادر عن البنك المركزي.  ل الحو دل  االقرارات المرفقة 


