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 المقدمة

 

 

وتعزيز نظام الحوكمة الموسسية وفق السياقات التي وضعت من قبل منظمات لغرض مواكبة التطورات الدولية 

دولية متخصصة في هذا المجال ولتطبيق افضل الممارسات في القطاع المصرفي وامتثاال لتوجيه البنك 

المركزي وحرصا"من مصرف الخليج التجاري على ارساء وتطبيق مبادىء الحوكمة المؤسسية من خالل 

الهيكلية والرقابية التي تهدف الى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف حيث  ادخال التطورات

حماية الى  رف واالدارة التنفيذية بما يؤديتهدف الحوكمة الى تحديد طبيعة العالقة بين مجلس ادارة المص

د الدليل وفق مبدأ االفصاح والشفافية, وتم اعداتحقيق وواصحاب المصالح  اموال المودعين والمساهمين

الممارسات  الضوابط واالطر التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في دليل حوكمته بما يتفق مع افضل

المتعارف عليها دوليا"استنادا"الى القوانين العراقية ذات العالقة والمعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات 

(ولجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز االطر DECD) والهيئات الدولية كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

العامة للحوكمة واالدارة الرشيدة فضال عن مساعدة اعضاء مجالس االدارة واالدارة التنفيذية لالشراف ومتابعة 

 انشطة وعمليات المصرف ,بمايضمن حماية حقوق المودعين والمساهمين واصحاب المصالح.

لما تحتاج الى هياكل وعمليات ونظم فانها تحتاج الى وضع اليات ثالجيدة ملقد اثبتت التجربة ان الحوكمة 

 تضمن حسن االدارة والتطبيق السليم للنظم والسياسات وتمنع سوء استغالل السلطة لذا كان لمجلس االدارة

من  ولجانه وطريقة تكوين هذه اللجان الدور الرئيسي في تلبية متطلبات اليات الحوكمة بمايمكن ان تقدمه

القرار وتحقيق الفعالية المطلوبة في انجاز المهام وتحسين االداء  واتخاذ مساهمة فعالة في عمليات االشراف

   وتحقيق االهداف التي يسعى اليها المصرف .
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 المختصرات والمصطلحات 

 ت االختصار المصطلح
 1 المصرف مصرف الخليج التجاري

 2 المجلس مجلس ادارة المصرف
 3 الهيئة العامة الهيئة العامة لحملة اسهم المصرف

 4 راس المال راس المال المدفوع
 (AMLمكتب ) مكتب مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب

Anti-money Landry 

5 

 IFC مؤسسة التمويل الدولية

(International Finance 
Corporation) 

6 

 OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

Organization for 
Economic Co-operation 

and Development 

7 

يير الدولية لالبالغ المالياالمع  IFRS 

International Financial 
reporting Standard 

8 

 

 ف التعاري 

المصطلح      تعريفه  ت  
التنفيذية  هي مجموعة االنظمة الشاملة التي تحدد العالقات بين مجلس االدارة واالدارة

تتناول الحوكمة النظام الذي عن اصحاب المصالح االخرى للمصرف وحملة االسهم و
 طريقه يوجه مجلس االدارة المصرف ويراقب انشطته والذي يؤثر على :

 تحديد استراتيجية المصرف 
 ادارة منظومة المخاطر للمصرف 

 اعمال وانشطة المصرف 
  التوازن بين االلتزام بالمسؤولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين

 .واخذ مصلحة اصحاب المصالح االخرى في الحسبان 
  امتثال المصرف بالقوانين والتعليمات والضوابط السارية. 
  االفصاح والشفافية .ممارسات 

 الحوكمة المؤسسية

(Governance)  
1  

واعضاء االدارة عضاء مجلس ادارة المصرف المتطلبات التوفر الحد االدنى من 
.التنفيذية   

 المالئمة 

(Appropriate) 
2 

 94صارف رقم ) ( من قانون الم 1ذلك في المادة )الموظفون رفيعوا المستوى كما ورد 

وتوافقا"مع تعليمات البنك المركزي العراقي والهيكل التنظيمي للمصرف  2004( لسنة   
 االدارة التنفيذية 

(Executive 
management)  

3 
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فون اي ذي مصلحة في المصرف على سبيل المثال )المودعون والمساهمون والموظ
كومية والدائنون والعمالء والزبائن والجهات الرقابية المعنية والسلطات الح  

 اصحاب المصالح 

)Stockholders) 
4   

اي شخص طبيعي او اعتباري او مجموعه مرتبطة ممن يعتزمون المساهمة في راس 

% ( من راس مال المصرف ويجب اشعار البنك 10مال المصرف بنسبة تتجاوز )

ايام كحد ادنى من اجل الحصول على موافقة البنك  10بهذه الحيازه قبل المركزي 

  ةو مجموعة مرتبطالمركزي العراقي قبل القيام بتنفيذ الحيازة فردا ا

 الحيازة المؤهلة 

Qualifying Holding 
5 

 جميع االشخاص الموضحين في ادناه 

 2004( لسنة  94( من قانون المصارف رقم )1الشخص ذو الصلة بموجب المادة )

 المدير المفوض او معاونه بعد تركه للعمل لمدة سنتين 
المدقق الخارجي ) مراقب الحسابات الخارجي ( طول مدة خدمته وسنتين بعد انتهاء 

 عقده مع المصرف 

 الشخص ذو العالقة
Related person  

6 

هي مجموعة االفراد او الشركات التي تربطهم عالقات قرابة او مصالح اقتصادية 
 مؤثرة 

 المجموعة المرتبطة 
Associated Group  

7 

االدارة الذي يتمتع باستقاللية كاملة عن االدارة وعن المصرف وتعني  هو عضو مجلس
االستقاللية توافر القدرة للحكم على االمور بحيادية بعد االخذ بالحسبان جميع المعلومات 

 ذات العالقة دون اي تاثير من االدارة اومن جهات خارجية اخرى . 

 العضو المستقل 
Independent 

Member 

8  

هو عضو مجلس االدارة الذي يكون عضوا في االدارة التنفيذية للمصرف ويشارك في 
 االدارة التنفيذية له 

 العضو التنفيذي 
Executive Member 

 

9  

هو عضو مجلس االدارة الذي يكون مرتبطا على سبيل المثال الالحصر بالشخص ) ذو 
يشارك باي شكل من االشكال في ادارة العالقة ( اذ يقدم الراي او المشورة الفنية وال 

ستلم راتبا" شهريا" مصرف ومتابعة اعماله اليومية واليال  

 العضو غير التنفيذي 
Non – executive 

Member 

10 

هو عبارة عن اسلوب تصويت الختيار اعضاء مجلس االدارة خالل اجتماع الهيئة العامة 
اذ يكون لكل مساهم عدد من االصوات يساوي عدد االسهم التي يمتلكها وقد يقوم 

بالتصويت بها كلها لصالح مرشح واحد لعضوية مجلس االدارة او توزيعها بين من 
لهذه االصوات وان الهذف االساسي من هذا يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار 

االسلوب هو زيادة فرص حصول مساهمي االقلية على تمثيل لهم في مجلس االدارة عن 
على مقاعد فضال مجلس طريق االصوات التراكمية على الحد من سيطرة مساهم معين 

 االدارة 

 التصويت التراكمي 
Cumulative Voting 

11 
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 الفصل االول

 االطار العام للدليل

 اوال : نطاق التطبيق 

 مجلس االدارة والسلطة التنفيذية واقسام وشعب االدارة العامة . 

 . ثانيا" : االلتزام بالحوكمة المؤسسية

 .همية الحوكمة المؤسسية وتطبيقا" لمتطلبات البنك المركزي العراقي نظرا" أل

 .باعداد دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف  التجاري  قامت ادارة مصرف الخليج -1

يلتزم المصرف وبشكل تام بما ورد في احكام هذا الدليل وتنفيذ ماورد فيه من متطلبات الدارة حوكمة  -2

المصرف وفقا"للمعايير الدولية وافضل الممارسات المعمول بها وتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا 

 الشان . 

 لموقع االلكتروني الرسمي للمصرف .ينشر الدليل على ا -3

 

 الفصل الثاني

 مجلس االدارة

 اوال : تشكيل مجلس االدارة : 

يتكون مجلس ادارة البنك من اشخاص رفيعي المستوى ويتمتعون بخبرات واسعة وبالمهارات والمؤهالت الالزمة حيث يكون 

مزيجا"من الكفاءات االساسية التي تضمن اداء فعال وكفاءة عالية وتكون واجبات ومسؤوليات مجلس االدارة ككل ورئيس 

ومعتمدة وفق هذا الدليل ويتم تحقيق مبدا التوازن واالستقاللية في اختبار  للمصرف محددةمجلس االدارة واالدارة التنفيذية 

ويحصل .االدارة التنفيذية للمصرف  و ءعضاال الفعال وتبادل المعلومات بين االاعضاء المجلس وتحقيق قنوات مناسبة لالتص

في الوقت المناسب عن جميع المسائل ذات الصلة من اللجان  جميع اعضاء مجلس االدارة على معلومات دقيقة وواضحة

المرتبطة به ويكون امين سر المجلس مسؤوال عن ضمان اتباع اجراءات المجلس واالمتثال بجميع القواعد واالنظمة المعمول 

ى سياسة حوكمة بها . يتم ترتيب عملية تاهيل رسمية لكل عضو جديد عند انضمامه لمجلس االدارة بما في ذلك تعريفه عل

المصرف مع اعطاء نسخة منها لتكون مرجعا له وتشمل ايضا" ترتيب عقد اجتماعات مع اعضاء المجلس االخرين وامين 

السر ويوفر المصرف البرامج الالزمة للتثقيف والتطوير المستمر العضاء المجلس لجعلهم على دراية باخر المستجدات 

 يا"وعالميا"وهو ماسيساعدهم على القيام بواجباتهم كاعضاء مجلس ادارة . والتطورات في قطاع وصناعة البنوك محل
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سياسات الحوكمة بداية من ارساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق المعايير االخالقية والسلوك المهني يطبق مجلس االدارة 

اف والسلوك الواجب اتباعه في المصرف وبالتوازي للعاملين واالدارة العليا للبنك واالنتهاء باتخاذ الخطوات الالزمة لنشر االهد

مع ذلك كله الحفاظ على مصلحة المساهمين والمودعين كما يعتمد المجلس المعايير والقيم التي تعبر عن السياسات الواجب 

ي للمصرف اتباعها من جانب جميع العاملين في المصرف واالدارة التنفيذية واعضاء المجلس بما في ذلك التوجه االستراتيج

نظم الرقابة الداخلية وادارة المخاطر وبما يضمن وتحديد االهداف العامة لالدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذها والتاكد من فاعلية 

 الحفاظ على سمعة البنك .

 اختيار اعضاء المجلس :ثانيا":

يتم انتخاب اعضاء مجلس االدارة في اجتماع الهيئة العامة وذلك لمدة التتجاوز اربع سنوات بعد تاريخ موافقة البنك  -1

 المركزي العراقي ويجوز اعادة انتخاب العضو لدورة ثانية كحد اقصى . 

امة طبقا" لمنظومة التصويت ( اعضاء ويتم انتخابهم في اجتماع الهيئة الع 7يجب ان اليقل عدد اعضاء المجلس عن )  -2

( اربعة اعضاء او ثلث اعضاء  4التراكمي من ضمنهم االعضاء المستقلين على ان اليقل عدد االعضاء المستقلين عن ) 

 المجلس مع عضو يمثل االقلية من المساهمين حيث يجوز ان يكون هذا العضو من ضمن االعضاء المستقلين . 

 للمجلس ونائبا" للرئيس . يقوم المجلس بانتخاب رئيسا"  -3

 .يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه او تعذر رئاسته اجتماع المجلس  -4

 يفضل ان يكون احد اعضاء المجلس من العنصر النسوي كحد ادنى .  -5

 ثالثا": مؤهالت عضو المجلس واستقالليته :

 اختيار عضو مجلس االدارة .  -1
لسنة  21وقانون الشركات رفم  2004لسنة  94القانونية الواردة في قانون المصارف رقم استيفاء المتطلبات  -2

 وتعديالته . 1997
 والخبرة بالعمل المصرفي.ان يكون ثلثي اعضاء مجلس االدارة من ذوي المؤهالت والشهادات الجامعية االولية  -3
" مفوضا"له او مديرا"اقليميا"او ان اليكون عضو في مجلس ادارة اي مصرف اخر داخل العراق او مديرا  -4

 .موظفا"فيه مالم يكن المصرف االخير تابعا" لذلك المصرف 
 ين . ييجوز ان يكون عضو مجلس االدارة من غير المقيمين ومن غير العراق -5

 رابعا": شروط استقاللية عضو مجلس االدارة 

السابقة لتاريخ انتخابه عضوا  الثالثةا ان اليكون شريكا او موظفا لدى المدقق الخارجي للمصرف خالل السنوات -1

 .في المجلس وان التربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
 ان اليكون محاميا"او مستشارا"قانونيا"للمصرف او مدققا"لحسابات المصرف .  -2
لى ائتمان من ان اليكون حاصال"هو او اي شركة هو عضو في مجلسها او مالكها او مساهما" رئيسا" فيها ع -3

قيمته عن % من راس مال المصرف وان اليكون ضامنا"الئتمان من المصرف تزيد  5المصرف تزيد نسبته على 

 النسبة ذاتها . 
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ركات مساهمة او عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته خمس ش ان اليكون عضوا"في مجالس اكثر من -4

 ممثال"لشخص اعتباري او في بعضها االخر . 

 .ن اليكون اداريا"او موظفا" لدى مصرف اخر او مديرا"مفوضا"لدى مصرف اخر ا -5
 السابقة . الثالثة ان اليكون موظفا" في المصرف او احد االطراف المرتبطة به خالل السنوات  -6

ان التكون له اي صلة قرابة باي من اعضاء المجلس او االدارة العليا او اي من االطراف المرتبطة بهم حتى  -7

 رجة الرابعة . الد
 ان اليكون مساهما"رئيسا"في المصرف او من يمثله .  -8

ان اليملك بشكل مباشر او غير مباشر ) تشمل الملكية افراد العائلة المساهمين او اطراف ذات العالقة ( اكثر من    -9

 % من اسهم اي شركة من اي نوع .  5

 ثالثا" : اجتماعات المجلس 

 ( اجتماعات في السنة او كلما دعت الحاجة لذلك  6يجب ان التقل اجتماعات المجلس عن )  3-1

تنعقد اجتماعات المجلس في مقر ادارة المصرف واذا تعذر عقدها في مقر االدارة للمصرف يجوز نقلها الى مكان اخر  3-2

 الحاضرين داخل العراق بشرط حضور جميع اعضاء المجلس او االعتذار الكتابي لغير 

يتم حضور اجتماعات المجلس من قبل كافة االعضاء حضورا"شخصيا" وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو  3-3

المجلس مشاركة االجتماع من خالل الفديو او الهاتف وذلك بعد اخذ موافقة رئيس المجلس ويمكن استخدام هذة الطريقة في 

 ل السنة . حالة عدم حضور العضو لمرتين كحد اعلى خال

الهيئة العامة للمصرف لكي مرات او اكثر خالل السنة ( وجب على رئيس المجلس اخطار  3في حال بلغ عدد الغياب )  3-4

 تتخذ ماتراه مناسبا". 

 ( اعضاء ايهما اكثر . 4% ( من االعضاء او )50يكتمل نصاب اجتماع مجلس االدارة في حالة حضور )  3-5

تي يتخذها المجلس بغالبية اصوات االعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادال"فيكون صوت رئيس تعتمد القرارات ال 3-6

 المجلس مرجحا" . 

تصدر قرارات المجلس بتوقيع كامل اعضائه الحاضرين شخصيا") او المشاركين من خالل الفديو او الهاتف توقيعا"  3-7

ايام عمل ويكون  10وتختم بختم المصرف خالل مدة التزيد عن ) الكترونيا" ( وامين سر المجلس على محضر االجتماع

 المجلس مسووال"عن قراراته ومتابعتها . 

على امين سر المجلس تدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقه وكاملة وتدوين اية تحفظات اثيرت من  3-8

 تحفظ لديه . الجتماع مرئيا" وصوتيا" وان اي عضو وان يحتفظ المصرف بجميع هذة المحاضر وان يتم تسجيل ا

( ايام عمل على  5على االدارة التنفيذية تقديم معلومات تفصيلية العضاء المجلس بما سوف يعرض في االجتماع قبل ) 3-9

 . االقل من تاريخ موعد اجتماع المجلس وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك قبل االجتماع
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 رابعا" : مهام ومسؤوليات المجلس

 ضوءاعتماد خطط المصرف التي تشمل الرؤية والرسالة والغاية واالهداف االستراتيجية والقيم الجوهرية للمصرف في  4-1

توجهات الهيئة العامة وتوجية االدارة التنفيذية لتنفيذ الخطط الموضوعة ومراقبة ادائها وتقييمها وتعديلها اذا لزم االمر 

 لضمان تنفيذ تلك الخطط . 

االشراف على االدارة التنفيذية ومتابعة ادائها والتاكد من سالمة الوضع المالي للمصرف ومالءته واعتماد سياسات   2 -4

 واجراءات مناسبة لالشراف والرقابة الدورية على اداء المصرف . 

 ية اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء االدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات اداء رئيس 3 -4

(Key performance Result) KPR (Key performance indicators) KPI لتحديد وقياس ورصد االداء والتقدم نحو

  للمصرف.تحقيق االهداف المؤسسية 

التاكد من توفر سياسات وخطط واجراءات عمل لدى المصرف شاملة جميع انشطته وتتماشى مع التشريعات ذات  4 -4

 .العالقة وانه قد تم اعمامها على جميع المستويات االدارية وان تتم مراجعتها بانتظام 

لجميع انشطة  والمسائلة( للمصرف ورسم خطوط واضحة للمسؤولية   Core Values) تحديد القيم الجوهرية  5 -4

   المصرف وترسيخ ثقافة عالية للمعايير االخالقية والنزاهة والسلوك المهني لالداريين في المصرف . 

تحمل مسؤولية سالمة جميع اجراءات المصرف بما فيها اوضاعه المالية وسمعته ومسؤوليته تنفيذ متطلبات البنك   4-6

والجهات التنظيمية االخرى المتعلقة بعملة ومراعاة اصحاب المصالح وان يدار ية المركزي وكذلك متطلبات الجهات الرقاب

 وفرة باستمرار على انشطة المصرف اخلية للمصرف والرقابة الفعالة متالمصرف ضمن اطار التشريعات وضمن السياسات الد

 متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .  4-7

ئم والكشوفات المالية للمصرف وتقرير شامل بنتائج تنفيذ الخطة السنوية الى الهيئة تقديم الحسابات الختامية والقوا 4-8

 العامة لمناقشتها والمصادقة عليها  

المصرف كمعايير بازل والمعايير الدولية لالبالغ المالي التاكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات  4-9

IFRS   . 

 مناقشة واقرار الخطط السنوية والموازنات المتعلقة بانشطة المصرف ومتابعة تنفيذها  4-10

 اعضائها من بين اعضاء المجلس او من غيرهم تشكيل لجان مجلس االدارة واختيار  4-11

شراف عليهم المصادقة على اختيار المرشحين لشغل مناصب االدارة التنفيذية وتقييم متابعة ادائهم دوريا"واال 4-12

 ومسائلتهم والحصول منهم على شرح وتفسير واضح لموضوع المسائلة 

 تعيين وانهاء خدمات المدقق الداخلي وتحديد اتعابه ومكافاته وتقييم اداءه  4-13

 اعتماد انظمة ضبط ورقابة داخلية للمصرف ومراجعتها سنويا"والتاكد من قيام المدقق الداخلي في المصرف وبالتنسيق 4-14

مع المدقق الخارجي اي مراقب الحسابات بمراجعة هذة االنظمة لمرة واحدة على االقل سنويا"وعلى المجلس تضمين التقرير 

 السنوي للمصرف مايؤكد كفاية هذة االنظمة . 
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 ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي مراقب الحسابات بداية واستمرارا"  4-15

اذ تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعرض لة الدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها اعتماد استراتيجية فعا 4-16 

المصرف لمخاطر مرتفعة وان يكون المجلس ملما"ببيئة العمل التشغيلية للمصرف والمخاطر المرتبطة بها وان يتاكد من 

لى تحديد وقياس وضبط ومراقبة جميع انواع وجود ادوات وبنية تحتية الزمة وكافية الدارة المخاطر في المصرف وقادرة ع

 المخاطر التي يتعرض لها المصرف . 

التاكد من قيام المصرف بتطبيق المبادى االساسية لالدارة الراشدة كما ورد ذلك في قواعد االدارة الرشيدة ونظام  4-17

  2010( لسنة  4الضبط الداخلي الواردة في تعليمات البنك المركزي العراقي رقم )

وتلبي كل حاجات  موثوقه Managements Information Systems) MIS ادارية معلومات نظم وجود ضمان 18-4

           المصرف.

نشر ثقافة الحوكمة بالمصرف وتشجيع جميع العاملين واالدارة التنفيذية على تطبيق ممارساتها وحضور دورات   4-19 

ه على تطبيق قواعد الحوكمة في موسساتهم ئيقوم المصرف بتشجيع عمالعلى ان تدريبية بخصوصها اضافة الى العمل 

والسيما الشركات بحيث من تطبيق الحوكمة المؤسسية لعمالئه فضال"على التحقق من ان السياسة االئتمانية للمصرف تتض

 يتم تقييم المخاطر بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارساتهم في مجال الحوكمة المؤسسية . 

 1الوارد ذكرها في الملحق رقم  Sustainability Principlesالتاكد من ان المصرف يتماشى مع معايير االستدامة  4-20 

 في هذا الدليل 

اتخاذ االجراءات الكفيلة بايجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون حيازة مؤهلة من جهة واالدارة  4-21

تعزيز الحوكمة المؤسسية السليمة وعليه ايجاد اليات مناسبة للحد من تاثيرات المساهمين  التنفيذية من جهة اخرى بهدف

 الذين يمتلكون حيازة مؤهلة . 

 اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف والذي يحدد فيه التسلسل االداري بشكل واضح .  4-22

واالدارة التنفيذية ) سواء كان ذلك للعمليات  تحديد الصالحيات التنفيذية الخاصة باعمال المصرف للمدير المفوض 4-23

  االقتراض والرهن وخطابات الضمان المصرفية او منح االئتمان او التوقيع على التحويالت والشيكات والضمانات والكفاالت و

 وتراجع سنويا"ل االدارة التنفيذية في المصرف اعتماد خطة احال 4-24

ذية على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل االموال فيما يخص قوائم تجميد اموال لتاكد من اطالع االدارة التنفيا 4-25

( يوميا" واعالم مكتب مكافحة غسل االموال ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي فورا"في  OFACاالرهاب )  

 حالة وجود شخص قد ادرج اسمه في قائمة تجميد اموال االرهابين . 

 علىاداء المجلس ككل لمرة واحدة على االقل سنويا"وتعرض نتائج التقييم على الهيئة العامة من خالل االعتماد يقيم  4-26

 نظام لتقييم اعمال المجلس على ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ماياتي . 

 وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في االشراف على تحقيق هذة االهداف بشكل يمكن قياسه دوريا"  -1

تحديد مؤشرات اداء رئيسية للمدير المفوض واالدارة التنفيذية يمكن استخالصها من االهداف االستراتيجية للمصرف _ 2

 ة التنفيذية بصورة دورية .وخطط العمل السنوية واستخدام هذه المؤشرات لقياس اداء االدار
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 . التواصل مابين المجلس والمساهمين وضرورة دورية هذا التواصل -3

 دورية اجتماعات المجلس مع االدارة التنفيذية .- 4

دور العضو ومهامه في اجتماعات المجلس ومدى التزامه بالحضور وكذلك مقارنة أدائه باداء االعضاء االخرين كما  4-27

 ( وذلك بهدف تحسين عملية التقييم .Feed backيجب الحصول على التغذية الراجعة )

على المصرف تزويد البنك المركزي العراقي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس االدارة او هيئات المديرين واالدارات  4-28

 التنفيذية لشركاته التابعة داخل العراق وخارجه بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل عليها 

 . والمعلومات عن المصرف كافةعلى مجلس االدارة االشراف على جودة االفصاح والشفافية  4-29

 خامسا": مهام ومسؤوليات رئيس المجلس 

لمساهمين وبقية اصحاب المصالح ااقامة عالقة بناءه بين المجلس من جهة واالدارة التنفيذية للمصرف وبين المصرف و -1

 من جهة اخرى 

التشجيع على ابداء الراي حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين  -2

 االعضاء مع التشجيع على المناقشة والتصويت في تلك القضايا 

 التاكد من توقيع االعضاء على محاضر االجتماعات  -3

ا يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وان يتيح للعضو الجديد حضور تحديد وتلبية احتياجات اعضاء المجلس فيم -4

 ( للتعرف على انشطة المصرف .   Orientation Programمنهاج توجيه ) 

( خمسة عشر يوما"لكي  15وذلك قبل مدة كافية التقل عن )توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة -5

 يصار الى تسمية من يمثله . 

 التاكد من اعالم البنك المركزي العراقي عن اية معلومات جوهرية .  -6

 :سادسا": اختيار وتعين المدير المفوض 

 يعين مجلس ادارة المصرف احد اعضائه مديرا" مفوضا"للمصرف .  -1

وتكون جميع الشروط مستوفيه للمتطلبات  -دير المفوض الذي يتم تعينه الوفاء بالشروط االتية كحد ادنى :يجب على الم -2

 .والشركات  2004لسنة  94القانونية الواردة في قانون المصارف رقم 

 التفرغ التام الدارة العمليات المصرفية اليومية . 2-2

ان يكون حاصال على شهادة البكالوريوس على االقل في العلوم المالية والمصرفية او ادارة االعمال او المحاسبة او  2-3 

 االقتصاد او القانون او التخصصات المتعلقة بالعمل المصرفي . 

 التمتع بالنزاهة والسمعة الطيبة .  2-4
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ان تكون لدية خبرة العمل الفعلي باالدارة التنفيذية في المصارف وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي  2-5

 العراقي .

 يكون المدير المفوض مسووال"عن تنفيذ قرارات المجلس وذلك ضمن الصالحيات المخولة له  2-6 

 وض او المدير العام . اليجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير المف 2-7

 سابعا": مهام ومسؤوليات امين سر المجلس 

وكيفية التصويت على  حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين جميع المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات -1

مشروعات قرارات المجلس مع ضرورة اعتماد الصوت والصورة او اي وسيلة يراها مناسبة تضمن تدوين جميع 

المالحظات التي تذكر اثناء اجتماع المجلس مع تسجيل وحفظ وتوثيق سجالت ومحاظر اجتماعات المجلس بعد توقيعها 

 .ديو( من اعضاء المجلس فضال"على الصوت والصورة )ف

   عرض الموضوعات وذلك بعد اعداد خالصة موجزة بكل موضوع منها وبيان راي االدارة التنفيذية واللجان المختلفة فيها  -2

 وربط الوثائق واالوليات بكل موضوع وتقديمها لرئيس المجلس للموافقة على عرضها 

 االنتخاب او التعيين او عند الطلب تزويد كل عضو من اعضاء المجلس بملخص كاف عن اعمال المصرف عند  -3

التداول مع اي عضو جديد في المجلس وبمساعدة المستشار القانوني او مدير الشؤون القانونية للمصرف حول مهمات  -4

والتنظيمية لتوضيح المهمات والصالحيات واالمور االخرى الخاصة ومسؤوليات المجلس السيما مايتعلق بالمتطلبات القانونية 

وية منها ومدة العضوية ومواعيد االجتماعات فضال"عن تزويد العضو الجديد بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل بالعض

 تعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي تخص عمل المجلس بما فيها ماورد في هذا الدليل . الالمصارف و

 المجلس . تنظيم مواعيد واجتماعات المجلس وذلك بموافقة رئيس  -5

من توقيع اعضاء المجلس على محاضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس واية موضوعات  التاكد-6

 تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق . 

 ر اللجان المرتبطة بالمجلس وعرضها على المجلس . ياستالم تقاري -7

 ترقيم القرارات بشكل تسلسلي من بداية السنة الى نهايتها  -8

 ضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس .  -9

 تزويد البنك المركزي العراقي بمحاضر االجتماعات الموقعة .  -10

اهمين والمساعدة في تنظيم اجتماعات الهيئة فيما يتعلق بالمساهمين واجتماعات الهيئة العامة : التواصل مع المس -11

 العامة . 

 االحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمساهمين .  -12

 عن المجلس جتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة التحضير أل -13

 ارسال الدعوات الى المساهمين والى البنك المركزي والى مسجل الشركات .  -14
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 ر اعضاء مجلس االدارة واعضاء االدارة التنفيذية والمدقق الخارجي . تامين حضو -15

 االحتفاظ بسجالت اجتماعات الهيئة العامة .  -16

 التجاري:ثامنا": الهيكل التنظيمي لمصرف الخليج 

المرتبطة به ن يتضمن الهيكل التنظيمي للمصرف ادارة رقابية مستقلة مركزية تابعة مباشرة لمجلس االدارة من خالل اللجا

كفاءة متميزة وخبرة طيبة ومقدرة عالية على التواصل واالتصال بجميع وظائف المصرف والعاملين  مشكلة من اشخاص ذو

وتقييم ومراقبة  المخاطر التي قد تتمثل في العقوبات الرقابية القانونية فيه وتقوم االدارة بعملها بشكل حرفي فعال نحو تحديد 

و ماقد يعانيه المصرف من خسارة لسمعته نتيجة اخفاقه في تطبيق اللوائح والقوانين وقواعد السلوك او الخسارة المالية ا

المهني وتمارس االدارةالتنفيذية دورا"محوريا"خاصا" في تطبيق القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بمكافحة غسل االموال 

االدارة واالدارة التنفيذية العليا في سبيل اداء عملها بحرية  وتمويل االرهاب وتلقي هذة اللجان الدعم الكامل من مجلس

واستقاللية كاملة وتم اعداد واعتماد سياسات وانظمة العمل الخاصة بممارسة نشاطها المستقل كاحدى الوحدات الرقابية 

ة وتقديم المقترحات بشان الداخلية وتقوم باعداد تقاريير دورية ترفعها مباشرة الى لجنة مراجعة الحوكمة في مجلس االدار

 .بة للتطورات التي يشهدها المصرف اية تعديالت على سياسات ونظم العمل حتى تظل مواك

 الفصل الثالث

                                                          اللجان 

المصرفية بشكل سليم وفعال ولحاجة مجلس والتاكد من تطبيق االجراءات والعمليات بالنظر الهمية متابعة اعمال المصرف 

االدارة الى تشكيل لجان منبثقة عن المجلس تساعده في القيام بمهامه بشكل كفوء وفعال فقد تم تشكيل اللجان االساسية 

انة المرتبطة بالمجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة ادارة المخاطر ولجنة الترشيح والمكافاة ولجنة الحوكمة ويحق للمجلس االستع

اللجان وايجاد الحلول المناسبة لدرء المخاطر التي  هبالجهات الخارجية ذات العالقة بالعمل المصرفي في عضوية بعض هذ

قد يتعرض لها المصرف وكما سيرد تفصيله لكافة اللجان كما وتم تشكيل لجان منبثقة عن االدارة التنفيذية للمصرف وهي 

 لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات . اللجنة االئتمانية ولجنة االستثمار و

 اوال" : االطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان المرتبطة بمجلس االدارة :- 

تم تشكيل اللجان االساسية من بين اعضاء المجلس وتم تحديد اهدافها وتفويضها بصالحيات من قبله , مع االلتزام 1-1

اذ قرارات بمفردها بدون تصويت مجلس ادارة المصرف ,ويقوم المجلس بالمتابعة العمال اللجان للتاكد من فاعلية بعدم اتخ

دورها ذلك مع امكانية دمج بعض اللجان وفقا"لتناسب اختصاصاتها شريطة ان اليكون هنالك تعارض بين واجبات 

 ومسؤوليات هذه اللجان .

يمكن الي لجنة الحصول على االستشارات والدعم الفني من  اللجان, كمادارة لهذه تهيئة المعلومات الكافية من اال2-1

 مصادر خارجية على ان يكون ذلك بعلم وموافقة المجلس.

في التقرير السنوي للمجلس وعن اللجان  االفصاح عن اسماء اعضائها تمت مراعاة الشفافية في تشكيل اللجان مع 3-1

 اشرافها.التي كونها المجلس والية عملها ونطاق 

 .تمت مراعاة التخصص والخبرة والحياد وعدم تعارض المصالح في تشكيل اللجان4-1 
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افة اللجان اللجان المرتبطة بمجلس االدارة من قبل لجنة الحوكمة المؤسسية العداد تقريرا شامال باعمال ك متابعة5-1

 االدارة.ومتطلبات انجاح العمل وملخص لكافة االحتياجات المطلوبة لغرض المصادقة عليها من قبل اعضاء مجلس 

تم اعداد المواثيق الداخلية الخاصة بعمل اللجان والتي تبين مهامها ونطاق عملها واجراءاتها بمايشمل كيفية اعداد  6-1

 اللجان.مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وما هو المتوقع من اعضاءمجلس االدارة من عضويتهم في تلك لالتقارير 

 والشفافية.هام عمل هذه اللجان لتحقيق االفصاح ميتم نشر اسماء اعضاء اللجان على الموقع الرسمي للمصرف و7-1

اليجوز تكليف مدير القسم بمهام مقرر اللجنة اذا كانت اعمال اللجنة المعنية بنفس المهام التي يقوم بها القسم ويمكن ان 8-1

 المعني.يكون امين سر المجلس مقررا لهذه اللجان او اي موظف تنفيذي من خارج القسم 

يمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي ان يكون رؤساء اللجان من اعضاء مجلس االدارة المستقلين بموجب تعل9-1

 العراقي.

 ثانيا" : تنظيم اعمال اللجان .

تعقد اللجان اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة اعمال كل لجنة ويوثق ذلك ضمن الميثاق المعتمد الخاص 1-2

 اللجان بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج اعمالها الى مجلس االدارة وتلتزم لجنة.بكل 

 ها بحسب الصالحيات الممنوحة لهايتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصيات 2-2

روؤساء اللجان تجمع محاضر االجتماعات من قبل لجنة الحوكمة المؤسسية لتقوم بعرضها على مجلس االدارة امام  3-2

 عليها.للتصويت 

يتم تشكيل اللجان المؤقته بقرار من المجلس او بطلب من البنك المركزي العراقي ويحددالقرار تشكيلة اللجنة ونطاق 4-2

 عملها.عملها ومسؤولياتها والمدة المطلوبة النجاز 

 : ثالثا":مخطط توزيع اللجان لمصرف الخليج التجاري

 

 

 

اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية

اللجنة االئتمانية

لجنة االستثمار

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

ادارة المخاطرلجنة

لجنة الترشيح والمكافات

 لجنة التدقيق

 لجنة الحوكمة

لجنة تقنية المعلومات 

 واالتصاالت
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 رابعا" : اللجان المنبثقة من مجلس االدارة

 

 (Auditing Committee) لجنة التدقيق 4-1

 يعتمد ميثاق عمل لجنة التدقيق وكما موضح  4-1-1

تتكون اللجنة من ثالث اعضاء على االقل على ان يكونوا من االعضاء المستقلين من مجلس االدارة او االستشاريين  4-1-2

او خبراء في المجال المالي او التدقيق بموافقة البنك المركزي العراقي ويجب ان يكون رئيس اللجنة عضوا"مستقال"من 

 اخرى من اللجان المنبثقة عن المجلس .  اعضاء مجلس االدارة واليجوز له عضوية لجنة

  تشمل :يجب ان يتاكد المجلس من ان كل اعضاء اللجنة يملكون مقدرة وخبرة مالية مناسبة  4-1-3

 خبرة في ممارسات واجراءات التدقيق  1-3-1-4

  المالية.وسائل وطرق التدقيق الداخلي واجراءات اعداد التقاريير  فهم 2-3-1-4

  للمصرف.لمبادى المحاسبية المنطبقة على القوائم المالية ادراك ل3-3-1-4

  التدقيق.ادراك مهام واهمية لجنة 4-3-1-4

 الدخل, قائمةالقدرة على قراءة وفهم وتقييم القوائم المالية للمصرف والتي من ضمنها الميزانية العمومية قائمة  5-3-1-4

  المساهمين.قائمة التغييرات في حقوق  النقدي,التدفق 

  مهام وصالحيات اللجنة 4-2

 نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي ومتابعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره  -1

 القضايا المحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف .  -2

 انظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف .  -3

التاكد من االمتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل االموال في جميع انشطة وعمليات المصرف من حق اللجنة التحقيقية  -4

 والبحث والتدقيق في اية عمليات او اجراءات او لوائح ترى انها تؤثر على قوة وسالمة المصرف . 

رف باستحداث او الغاء التشكيالت التنظيمية او دمجها التوصية الى مجلس االدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمص -5

 وتحديد مهمات واختصاصات هذة التشكيالت وتعديلها . 

السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها ومراجعة تقاريير االدارة التنفيذية حول وضع الموارد مراجعة الخطة  -6

 البشرية . 
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مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيين والترقية واالستقالة وانهاء الخدمة لجميع موظفي المصرف بما فيهم  -7

 االدارة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين النافذة 

 اعداد تقرير ربع سنوي عن اعمال اللجنة بعد االنتهاء كل ربع مالي تقدمه الى مجلس االدارة .  -8

 المحاسبية وعلى خطة التدقيق السنوية وعلى ضوابط المحاسبة  جراءاتالتدقيق والموافقة على اال -9

التاكد من التزام المصرف باالفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لالبالغ المالي وتعليمات البنك المركزي العراقي  -10

ان االدارة التنفيذية على علم بالتغييرات التي تطرأ على المعايير والتشريعات والتعليمات االخرى ذات العالقة وان يتاكد من 

 المعايير ذات العالقة .  منالدولية لالبالغ المالي وغيرها 

تضمين التقرير السنوي للمصرف بيانا حول مدى كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية فيما يخص االبالغ المالي  -11

 بحيث يتضمن كحد ادنى مايلي : 

فقرة توضح مسؤولية المدقق الداخلي باالشتراك مع االدارات التنفيذية عن وضع انظمة ضبط ورقابة داخلية حول االبالغ -1

 المالي في المصرف والمحافظة على تلك االنظمة . 

 .  فقرة حول اطار العمل الذي قام المدقق الداخلي وتقيمه لتحديد مدى فاعلية انظمة الضبط والرقابة الداخلية -2

 التاكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات المصرف .  -3

التاكد من وجود مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب يرتبط بالمجلس ويتولى تطبيق سياسات العمليات الخاصة  -4

 ير الدورية عن نشاطه باعداد التقاري المكتبذلك قيام ا فيوالمهمات والواجبات المترتبة على ذلك بما 

 مراقبة االمتثال الضريبي االمريكي  -5

االفصاح عن مواطن الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تؤدي الى احتمال عدم امكانية منع او الكشف عن  -6

 بيان غير صحيح وذي اثر جوهري . 

 تقرير من المدقق الخارجي يبين رايه في فاعلية االنظمة والرقابة الداخلية .  -7

 عالقة اللجنة بالمدقق الخارجي : 

 تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن االتي :

 اقتراح االشخاص المؤهلين للعمل كمدققين خارجين او التوصية بعزلهم .  -1

 توفر سبل االتصال المباشر بين المدقق الخارجي واللجنة  -2

االتفاق على نطاق التدقيق مع المدقق الخارجي استالم تقاريير التدقيق والتاكد من اتخاذ ادارة المصرف االجراءات  -2

 التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها من قبل المدقق الخارجي . 
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 عالقة اللجنة بالمدقق الداخلي : 

 تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن االتي : 

 تعين المدقق الداخلي او التوصية بعزله وترقيته او نقله بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي  -1

 دراسة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها  -2

 طلب تقاريير من مدير التدقيق الداخلي .  -3

على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد المالية الكافية والعدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة الدارة التدقيق  -4

 .الداخلي وتدريبهم 

 وضمان استقالليتهم  على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي باية مهمات تنفيذية -5

مراقبة االمتثال ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب للقوانين واالنظمة والضوابط المطبقة على المصرف ورفع  4-2-14

 .تقرير بذلك الى المجلس 

 الى البنك المركزي العراقي . مراجعة التقاريير التي يقدمها المصرف  4-2-15

 مجلس االدارة لالفصاح عن انشطة المصرف وعملياته  تقديم التقرير السنوي الى 4-2-16

الحصول على اية معلومات من االدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء اي مدير لحضور اي من  صالحيةللجنة  4-2-17

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

تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ومسؤول ادارة االمتثال ومسؤول مكافحة غسل االموال  4-2-18

 ( مرات على االقل في السنة بدون حضور اي من اعضاء االدارة التنفيذية .  4)

بشكل سري عن اي خطا في التقاريير تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة االجراءات التي تمكن الموظف من االبالغ  4-2-19

المالية او اية امور اخرى وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل وحماية الموظف والتاكد من متابعة نتائج 

 التحقيق ومعالجته بموضوعية . 

 مراجعة تقاريير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .  4-2-20

بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات رامج استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث واالزمات متابعة تنفيذ ب 4-2-21

 واالتصاالت . 

 

 

 

 

 



       دليل الحوكمة لمصرف الخليج التجاري
 
 
 

20 
 

 

 (Risk Managements committeeادارة المخاطر) لجنة

تشكل اللجنة من ثالث اعضاء مستقلين وبرئاسة عضو من المجلس ويحضر رئيس قسم ادارة المخاطر في المصرف اجتماعات 

هذة اللجنة وتختص اللجنة بمتابعة مدى االلتزام باالستراتيجيات والسياسات المعتمدة للبنك وتقديم مقترحات بشانها خاصة 

مايتعلق باالستراتيجيات الخاصة براس المال وادارة مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية 

ادارات المخاطر والرقابة في المصرف ومتابعة اعمالها وتقييم تاثير تلك المخاطر  ومخاطر السمعة ووضع وتنفيذ اطار عمل

المحتمل  من على تحقيق اهداف المصرف مع ضمان تطبيق سياسات وانظمة ادلة عمل فعالة الدارة كل انواع المخاطر التي

ومتابعة ورقابة وتخفيف التعرض  حدوثها والتاكد من فاعلية وكفاءة قسم ادارة المخاطر في المصرف من تحديد وقياس

  -الصادر عن ادارة المصرف وتكون مهام اللجنة كمايلي :عمل الللمخاطر وتعمل هذة اللجنة بموجب ميثاق 

 مصرف قبل اعتمادها من قبل المجلس .مراجعة استراتيجية ادارة المخاطر لدى ال -1

مجلس االدارة لغرض المصادقة واالشراف على تطبيق السياسة مراجعة السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشانها الى  -2

 .االئتمانية المقترحة من قبلهم 

مراقبة المخاطر االئتمانية التي يتحملها المصرف سواء مايتعلق بالمدخل المعياري او المدخل المستند للتصنيف الداخلي  -3

ط السوق الواردة في المقررات التي اصدرتها لجنة بازل والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق والمراجعة االشرافية وانضبا

 للرقابة المصرفية . 

 تحديد السقوف االئتمانية التي تتجاوز صالحية المفوض  -4

 لسيولة بموجب مقررات بازل شامال ذلك معايير السيولة امراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر  -5

 التوصية بالتخلي عن االنشطة التي تسبب المخاطر للمصرف والتي ليس لديه القدرة على مواجهتها  -6

 المصرف باالنظمة والتعليمات والسياسات المتعلقة بادارة المخاطر التاكد من التزام  -7

ضور اجتماعاتها من اجل تجتمع اللجنة اربع مرات في السنة على االقل ويجوز دعوة اي عضو من االدارة العليا لح -8

 توضيح بعض المسائل والموضوعات التي ترى اللجنة اهمية استيضاحها . 

المراجعة الدورية لسياسة ادارة المخاطر المقترحة من قبل االدارة العليا للمصرف وعرض التوصيات بشأنها على مجلس  -9

 االدارة القرارها والمصادقة عليها .

 دارة العليا تجاه االلتزام بسياسات ادارة المخاطر المعتمدة لدى المصرف .االشراف على اجراءات اال -10

التواصل المستمر مع مدير قسم ادارة المخاطر والحصول على تقارير دورية منه حول االمور ذات العالقة بالوضع  – 11

ف الموضوعة واية تجاوزات لها الحالي للمخاطر في المصرف وثقافة المخاطراضافة الى التقارير الخاصة بالحدود والسقو

 وخطط تجنب المخاطر.
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على استراتيجية كفاية راس المال وادارة السيولة وكافة استراتيجيات ادارة المخاطرذات العالقة للتاكد من االشراف  -12

 مدى توافقها مع اطار المخاطر المعتمد في المصرف .

 واالتصاالت ( المنبثقة من االدارة التنفيذية )االئتمان ,االستثمار,تقنية المعلوماتتقوم بتلقي التقارير الدورية من اللجان -13

التوصيات بشأنها الى مجلس االدارة لغرض المصادقة واالشراف على تطبيق راجعة السياسة االستثمارية وتقديم م-14

 السياسة االستثمارية المقترحة من قبلهم .

من حيث العائد والمخاطرة فيما يتعلق باستثمارات المصرف الداخلية والخارجية  تقييم اداء المحفظة االستثمارية-15

 ,والمتابعة المستمرة لمؤشرات وحركة اسواق راس المال المحلية والخارجية .

 (Nomination Committee and Remunerationلجنة الترشيح والمكافات )  - 3

غير التنفيذيين )اضافة الى المدير المفوض (برئاسة عضو مستقل من اللجنة مشكلة من ثالثة اعضاء من مجلس االدارة 

مجلس وتختص بضمان التاكد من االشراف المستقل على كافة عناصر االجور وهيكل الحوافز االخرى المتفق عليها بما في 

ة مع االهتمام بوظائف اعضاء مجلس االدار ذلك تحديد مكافات كبار التنفيذيين في المصرف وتقديم المقترحات بشأن مكافات

االمتثال (بحيث تعكس اجورهم المتغيره مستوى اداء  –غسل االموال –التدقيق الداخلي  -الرقابة بالمصرف) ادارة المخاطر

 والمكافأتالمصرف والمخاطر التي تعرض لها وبشكل عام مراجعة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة  بالترشيحات 

قدرة المصرف على استقطاب افضل العناصر  سبتها مع المؤسسات االخرى والتأكد منمناغرض تقييمها ومدى بالمصرف ل

 واالحتفاظ بها وتعمل اللجنة وفق ميثاق العمل الصادر عن المصرف وتكلف بالمهام التالية :

شخاص تحديد االشخاص المؤهلين لالنضمام الى عضوية مجلس االدارة او االدارة العليا في المصرف عدا تحديد اال -1

 المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون من مسؤولية لجنة التدقيق . 

 مايلي الى مجلس االدارة  للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها مع االخذ بنظر االعتبار اعداد سياسة المكافات ورفعاها  -2

ان تتماشى مع مبادى وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن تغليب مصالح المصرف طويلة االجل على االعتبارات  -1

 االنية او القصيرة االجل . 

 االستراتيجية المعتمدة . مدى تحقيق المصرف الهدافه طويلة االجل وفق خطته  -2

ع المخاطر كافة التي يتعرض لها المصرف بحيث يتم الموازنة بين التاكد من ان سياسة منح المكافات تاخذ بالحسبان انوا -3

 االرباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها االنشطة واالعمال المصرفية . 

يجب ان تشمل سياسة المكافات والرواتب جميع مستويات وفئات موظفي المصرف واجراء مراجعة دورية لسياسة منح  -4

وافز او عندما يوصي مجلس االدارة بذلك وتقدم التوصيات الى المجلس لتعديل او تحديث هذة السياسة المكافات والرواتب والح

 واجراء تقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافات والرواتب والحوافز لضمان تحقيق اهدافها المعلنة . 

على ان تراجع بشكل سنوي على االقل بحيث يكون وضع سياسة االحالل لتامين وظائف االدارة التنفيذية بالمصرف  -5

االدارة التنفيذية دون التاثير على اداء المصرف جاهز للتعامل بشكل طبيعي مع اي تغيير قد يطرا على شاغلي وظائف 

 .المصرف واستمرار تنفيذ عملياته 
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التاكد من اعداد الخطط وتوفير البرامج لتدريب اعضاء مجلس االدارة وتاهليهم بشكل مستمر لمواكبة كافة التطورات  -6

 المهمة على صعيد الخدمات المصرفية والمالية 

رفع التوصيات متابعة وتقييم اداء الموارد البشرية في المصرف والسيما االدارة التنفيذية ومراجعة التقاريير الخاصة بذلك و -7

 بشانها الى مجلس االدارة 

 ce CommitteeCorporate Governan      لجنة الحوكمة المؤسسية 4-4

تتكون اللجنة من ثالث اعضاء غالبيتهم من االعضاء المستقلين ومن غير التنفيذين وتكون برئاسة مجلس االدارة وتهتم 

لنظام حوكمة المصرف واقتراح ماهو مالئم من تغييرات على سياسات اساسا"باالضافة للمهام االخرى بالتقييم الدوري 

الحوكمة المعتمدة وتقديم المقترحات واالشراف الدوري على السياسات والممارسات الخاصة بالحوكمة والتاكد من التزام 

مايتعلق بترشيح اعضاء  لكالمحلية والتعليمات الرقابية وكذالتشريعات وو الممارسات المثلى وبالقوانين المصرف بالمعايير

مجلس االدارة المستقلين وتعيين او تجديد عضوية او استبعاد احد اعضاء مجلس االدارة كما تقوم باعداد تقرير الحوكمة 

 يمة له . لوتضمينه في التقرير السنوي للمصرف والتاكد من تطبيق المصرف لمبادى حوكمة الشركات والممارسات الس

للمصرف لجان تنفيذية لمساعدتها في القيام بمهامها ورفع التقارير الى لجان مجلس االدارة المختصة تشكل االدارة العليا 

بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابة واالشراف وتشكل لجان االدارة التنفيذية من ثالثة اعضاء على االقل ويمكن حضور 

اجتماعاتها الى مجلس االدارة قبل االنعقاد لكي يتسنى  اعضاء مجلس االدارة بصفة مراقب لمساعدتهم وترسل اللجان مواعيد

  الي من اعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب ان رغب .

 :اللجان التابعة لالدارة التنفيذية

تشكل االدارة العليا للمصرف لجانا تنفيذية لمساعدتها في القيام بمهامها ورفع التقارير الى لجان مجلس االدارة المختصة 

لضمان فاعلية الرقابة واالشراف ,وتشكل لجان االدارة التنفيذية من ثالث اعضاء على االقل ويمكن حضور  بشكل دوري

اعضاء مجلس االدارة بصفة مراقب لمساعدتهم , وترسل اللجان مواعيد اجتماعاتها الى مجلس االدارة قبل االنعقاد لكي 

 الي من اعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب ان رغب . يتسنى

 اللجنة االئتمانية  -1

قة على تشكيلها من قبل مجلس االدارة وتم اعداد ميثاق عمل اللجنة دتم تشكيل اللجنة من قبل االدارة التنفيذية والمصا

 وتجتمع اللجنة لمرة واحدة في الشهر على االقل او كلما دعت الحاجة لتقوم بالمهام التالية : 

متابعة تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يخص اسس تقييم الجدارة االئتمانية للزبائن  -

 ووضع التخصيصات الالزمة واالشراف على منح االئتمان وفق الضوابط المعمول بها 

 متابعة االنكشافات االئتمانية -1

 متابعة حركة سداد القروض -2

 القانونية في متابعة تحصيل القروض المتعثرة التعاون مع الدائرة -3

 العمل على استرداد القروض المشطوبة قدر المستطاع -4

 .تبسيط اجراءات منح القروض -5
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 Investment Committeeلجنة االستثمار   -2

على تشكيلها من قبل مجلس االدارة وتم اعداد ميثاق عمل اللجنة )  المصادقةتم تشكيل اللجنة من قبل االدارة التنفيذية و

 ( وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهرعلى االقل او كلما دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالمهام التالية :  7الملحق رقم 

السندات الحكومية وكذلك تجزئة محفظة االستثمار الى ادوات حقوق الملكية وادوات الدين شامال ذلك حواالت الخزينة و-1

 مكونات المحفظة من االدوات االجنبية 

اقتراح عمليات البيع والشراء او االحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار ومتابعة تنفيذها في حالة مصادقة مجلس االدارة -2

 عليها . 

  قديم المقترحات الالزمة بخصوصها مراجعة المؤشرات الدورية المستخدمة من قسم االستثمار او الوحدات االستثمارية وت-3

 -:لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت  -3

تشرف هذة اللجنة على عمليات تقنية المعلومات بالمصرف وتضع التوصيات حول الميزانية والخطط السنوية لتقنية المعلومات 

مجلس االدارة لمراجعتها  بدوره الىكي يرفعها وفقا"لالستراتيجية المعتمدة في المصرف وتقدمها الى المدير المفوض ل

واعتمادها كما تشرف اللجنة على تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة لتقنية المعلومات ضمن اطار المواعيد الزمنية المقررة 

والميزانيات المخصصة وتشكل هذة اللجنة من قبل االدارة التنفيذية والمصادقة على تشكيلها من قبل مجلس االدارة وتعمل 

جنة وفق ميثاق العمل المعد من قبل المصرف وتجتمع مرة واحدة في الشهر على االقل او كلما دعت الحاجة لتقوم بالمهام الل

 التالية : 

 مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت والتحقق من امنية المعلومات واالتصاالت  -1

معلومات واالتصاالت والشبكات االلكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف التحقق من كفاية البنية التحتية وانظمة ال -2

 بما يتوافق وتعليمات البنك المركزي العراقي . 

محدثة من المعلومات وخزنها في مكان امن الغراض التحقق من كفاية االجراءات المتخذة لالحتفاظ بنسخ احتياطية -3

 البيانات ,  مواجهة احتماالت الكوارث وفقدان قواعد

 متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية .  -4

 التأكد من جودة ومالئمة ادارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه االلكتروني على االنترنيت  -5

 متابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث وادارة االزمات . -6

واجراءات تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل على تحديثه وتقديم المقترحات الالزمة التاكد من اعداد دليل سياسات  -7

 لتطوير الدليل طبقا"لمقتضيات العمل .
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التاكد من وجود فصل في الواجبات بين ادارة تقنية المعلومات واالتصاالت من جهة واالدارات االخرى في المصرف من  -8

 جهة اخرى . 

ادارة مركز المعلومات في المصرف تتم من قبل االشخاص المخولين حصرا"وعدم السماح الي جهة بالتدخل التحقق من ان -9

 باعمال المركز او الدخول اليه االبموافقة موقعة من قبل المدير المفوض . 

 ملخص تشكيل اللجان :

 

 

 الفصل الرابع                                                

 االدارة التنفيذية للمصرف  اوال:  

يتمتع اعضاء االدارة التنفيذية لمصرف الخليج التجاري بقدر كبير من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات المصرفية 

الطويلة في مجال الصيرفة والقدرة على االلتزام وتكريس الوقت لعمل المصرف بمتابعة واشراف الالزمة وسنوات الخبرة 

 من مجلس االدارة ولجنة الترشيح والمكافات وحسب ماهو محدد في مسؤولياتهم المذكورة في هذا الدليل .

 اطار عمل االدارة التنفيذية :  -1

 رف تتكون االدارة التنفيذية من المسؤولين في المص -
 تمارس االدارة التنفيذية صالحياتها وتؤدي مسؤولياتها وفق التفويض والقرارات الصادرة من مجلس االدارة .  -
 االدارة التنفيذية مسؤولة امام مجلس االدارة عن تحقيق اهداف المصرف وعملياته .  -
 اليحق العضاء المجلس التدخل في االعمال التنفيذية اليومية للمصرف . -

 

 

 

 عدد االجتماعات عدد  االفراد اللجنة

ضاء المستقلين من ( ثالثة من االع3تشكل من ) لجنة التدقيق

المجلس او المستشارين في الشؤون المالية 
والتدقيق ويكون رئيس اللجنة عضوا مستقال من 

 اعضاءالمجلس وال يجوز له عضوية باقي اللجان

اربعة اجتماعات في السنة او كلما 
 دعت الحاجة الى ذلك

( ثالثة من االعضاء غير التنفيذيين 3تشكل من ) لجنة ادارة المخاطر

 وتكون برئاسة عضو مستقل من مجلس االدارة 

 اجتماع كل شهرين اوكلما دعت الحاجة

 اجتماع كل شهرين اوكلما دعت الحاجة من غير التنفيذيين (اعضاء مستقلين3تشكل من ) لجنة الترشيح والمكافات 

االعضاء المستقلين من غير  ثالثة من(3تشكل من ) لجنة الحوكمة

 التنفيذيين على ان يكون رئيس المجلس من ضمنها

 اجتماع كل شهرين اوكلما دعت الحاجة

 لجنة االئتمان 
 لجنة االستثمار

 لجنة تقنية المعلومات 

تشكل من ثالث اعضاء على االقل ويمكن حضور 
 اعضاء مجلس االدارة بصفة مراقب لمساعدتهم

 شهريا" اوكلما دعت الحاجة 
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 مهام االدارة التنفيذية :  -2

والتاكد من فاعليتها وتقديم العمل وفق الخطط االستراتيجية والتشغيلية المعتمدة من مجلس االدارة وتنفيذها  -

 مقترحات بشان تطويرها او تعديلها . 
بذمة وامانة تنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات ذات العالقة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس االدارة  -

 ومسؤولية 
بشان اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالعمليات المصرفية بما فيها ادارة الودائع والقروض تقديم التوصيات  -

 واالستثمارات وتقديم الخدمات المحلية والدولية من حيث المتطلبات واسلوب التنفيذ واالرتقاء المستمر بها . 
مكاتب الجديدة والعمل على تنفيذها بعد استحصال موافقة البنك المركزي مراجعة خطط التوسع في الفروع وال -

 العراقي . 
اعداد السياسات واالجراءات الخاصة بجميع تفاصيل العمل وتطويرها بما ينسجم مع التطورات التي تطرأ على العمل  -

 المصرفي . 
جبات والمسؤوليات وتوزيعها على اعداد الهيكل التنظيمي للمصرف ويقر من قبل مجلس االدارة وتحديد الوا -

 التشكيالت التنظيمية وتحديد خطوط االتصال الراسية واالفقية . 
 اعداد الموازنات السنوية الالزمة للمصرف .  -
االلتزام بانظمة الرقابة الداخلية لحماية اموال وموجودات المصرف وضمان حسن وسالمة التصرفات والمعلومات  -

 ا . المالية والعمل على تطبيقه
 وضع نظم مناسبة الدارة المخاطر بجميع انواعها .  -
والخارجية بالتقاريير والمعلومات التي تطلبها وتسهل انجاز مهماتها الرقابية تزويد الجهات الرقابية الداخلية  -

 والتفتيشية . 

 التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات المصرف .  -

 رفع التقاريير الدورية الى مجلس االدارة عن سير اعمال المصرف .  -
 وسليمة لجميع النشاطات والقرارات وتدعيمها بالوثائق الالزمة االحتفاظ بسجالت ونظم معلومات وافية  -
 مناقشة ومتابعة سير العمل في المصرف واقتراح الحلول المناسبة .  -
التنسيق بين االدارات المختلفة لتامين التوافق واالنسجام والتكامل ومتابعة تدريبها لتطوير اعمال المصرف بما  -

 ينسجم مع التطورات التي تطرا على العمل المصرفي . 
 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية ومراقبة اداءها .  -
سبة وذلك في اطار الموازنة السليمة بين المخاطرة والعائد مراقبة المركز المالي للمصرف وتحقيقه لالرباح المنا -

 وتطبيق الخطة السنوية . 
االطالع على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل االموال فيما يخص قوائم تجميد اموال االرهاب يوميا" واعالم  -

ي حالة وجود شخص قد مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي فورا فمكتب مكافحة غسل االموال ودائرة 

 ادراج اسمه في قائمة تجميد اموال االرهابين واية حاالت اشتباه . 
 .ضرورة الحصول على موافقة المجلس عند تعيين اي من اعضاء االدارة التنفيذية في المصرف  -2
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 .  الشروط الواجب توافرها عند تعيين اعضاء االدارة التنفيذية للمصرف -4 

 اي مصرف اخر مالم يكن المصرف االخر تابعا للمصرف الذي يعمل فيه . ادارةان اليكون عضو في مجلس  -1

 ان يكون متفرغا" الدارة اعمال المصرف .  -2

ان يكون حاصال على الدرجة الجامعية االولية كحد ادنى في العلوم المالية او المصرفية او ادارة االعمال او المالية  -3

 او المحاسبة او االقتصاد او القانون او تقنية المعلومات والتخصصات ذات العالقة باعمال المصرف . 

( خمسة سنوات باستثناء  5ال ذات الصلة لمدة التقل عن )ان تكون لديه خبرة في مجال اعمال المصارف او االعم -4

منصب المدير المفوض الذي يجب ان التقل خبرته في مجال اعمال المصارف او االعمال ذات الصلة بانشطة القطاع 

 المالي عن عشر سنوات .

نفيذية وبالتالي على ل تعيين اي عضو في االدارة التممانعة البنك المركزي العراقي قب يجب الحصول على عدم -5

المصرف ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية مدعمة بالوثائق والشهادات االكاديمية والعلمية وشهادات 

 .ها من الوثائق المعززة الالزمة الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغير

ان يصبح عضوا مجلس ادارة في اي مصرف او  اليجوز لالداري الذي اقاله البنك المركزي العراقي من منصبه في -6

  دارة التنفيذية في اي مصرف اخر مديرا" مفوضا الي مصرف او الي فرع في المصرف او ان يعمل مسؤوال" ضمن اال

( ثالثة  3يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او استقالة اي موظف في االدارة التنفيذية وذلك في غضون )  -7

 ن اسباب هذه االستقالة للحصول على الموافقة . وبياايام 

فيذية في المصرف الغاء تراخيصه او قرار تصفيته اثناء مدة الذي كان موظفا" في االدارة التناليجوز للشخص  -8

 اشغاله منصبه ان يعمل ضمن االدارة التنفيذية في اي مصرف اخر اال اذا قرر البنك المركزي العراقي عكس ذلك . 

 

 :Conflicts of interestالمصالح    ثانيا" : تضارب

 

يجب على مجلس االدارة التاكد من بذل العناية الواجبة لترتيب الشؤون المتعلقة باعمال المصرف والشؤون المتعلقة -1

 باالعمال الشخصية بطريقة تؤدي الى تجنب تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح المصرف . 

ياسات واجراءات لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ينشا عندما يكون المصرف جزء من على المجلس اعتماد س -2

 المصرف بالشركات داخل المجموعة مجموعة مصرفية واالفصاح كتابة عن اي تعارض في المصالح قد ينشا عن ارتباط 

لى تعريف هذه االطراف على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعامل مع االشخاص ذوي العالقة بحيث تشتمل ع -3

 بتجاوزهااخذا باالعتبار التشريعات والسياسات واالجراءات والية مراقبتها بحيث اليسمح 

العالقة قد تمت وفق السياسات تتولى االدارات الرقابية في المصرف التاكد من ان عمليات االشخاص ذوي  -4 

واالجراءات المعتمدة وعلى لجنة التدقيق مراجعة جميع تعامالت االشخاص ذوي العالقة ومراقبتها واطالع المجلس 

 عليها . 

 

على المجلس اعتماد سياسات وميثاق قواعد السلوك المهني واعمامها على جميع الموظفين بحيث تتضمن كحد ادنى  -5

 مايلي : 

 ستغالل اي من الموظفين معلومات داخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية . عدم ا -
 قواعد واجراءات تنظم التعامل مع االشخاص ذوي العالقة .  -
 معالجة الحاالت التي قد ينشا عنها تضارب المصالح .  -
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على المجلس التاكد من ان االدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتنفذ السياسات واالجراءات  -6

 المعتمدة وتتجنب تعارض المصالح . 

يجب ان يحصل اعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من  -7

 واداء مهامهم على اكمل وجه . الوفاء بواجباتهم 

%  1على المصرف تزويد البنك المركزي العراقي بعدد االسهم المرهونة من قبل مساهمي المصرف الذين يمتلكون ) -8

 ( او اكثر من راس مال المصرف والجهة التي ترتهن لهم هذة االسهم . 

 

 الفصل الخامس

والشفافيةالتشكيالت االساسية لتحقيق الرقابة واالفصاح   

 اوال" : التدقيق الداخلي 

التقييم الدوري الالزم لجودة حسابات المصرف وأدائه وسير العمليات مع  ريضمن التدقيق الداخلي توفي

عمليات واجراءات ومالئمة االمتثال للمعايير الدولية وتقديم التقارير الدورية للجنة التدقيق عن مدى فاعلية 

 .والمنفذة من قبل ادارة المصرف ة الرقابة الداخلية المعتمد

 1- مؤهالت موظفي ادارة التدقيق الداخلي : 

ان يكون مدير التدقيق الداخلي ومعاونه من الحاصلين في االقل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة او ادارة  -

المصارف او العلوم المالية والمصرفية او احدى التخصصات ذات العالقة بالعمل المصرفي وان يكون لديه خبرة 

 عن البنك المركزي العراقي .  وممارسة في مجال الرقابة وفقا" للضوابط والتعليمات الصادرة
 يراعي في اختيار موظفي التدقيق الداخلي ان يكونوا من المختصين في المحاسبة والتدقيق ولديهم الخبرة الكافية .  -

 : عالقة التدقيق الداخلي بالمجلس -2

التدقيق الداخلي خاضعة لالشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق وانها ترفع ادارة على المجلس التحقق من ان  -

 تقاريرها مباشرة الى رئيس لجنة التدقيق لضمان استقالليتها . 
سلطة االتصال المباشر بمجلس االدارة او برئيس مجلس االدارة ولجنة التدقيق وبالمدقق الخارجي ومراقب االمتثال  -

 في المصرف . 
 .ر شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية عن نتائج االعمال الى لجنة التدقيق تقديم تقاري -
التدقيق الداخلي على ان يعتمد الدليل من لجنة التدقيق ومجلس االدارة  ادارةاعداد دليل عمل لسياسات واجراءات  -

 .ويخضع للمراجعة والتحديث من قبل لجنة التدقيق كل سنة او سنتين في االقل 
يكل انظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل لجنة التدقيق وادارة التدقيق الداخلي مرة واحدة بالسنة تتم مراجعة ه -

 .او عند الحاجة 
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 :ثانيا": عالقة المجلس بالمراقب الخارجي 

على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها  -

 باي شكل من االشكال كل خمس سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ االنتخاب . 
لية او اية نقاط اخرى على المجلس اتخاذ االجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخ -

 اظهرها المدقق الخارجي . 
في كافة النواحي اسهام المجلس في تعزيز دور المراقب الخارجي للتاكد من ان القوائم المالية تعكس اداء المصرف  -

 بين مركزه المالي الحقيقي . الهامة وت
 .لمصرفالتاكيد على اهمية االتصال الفعال بين المراقب الخارجي ولجنة التدقيق با -

 :ثالثا": عالقة المجلس بادارة المخاطر 

 .التاكد من ان ادارة المخاطر تراقب ادارات المصرف التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة  -1

االدارة التنفيذية المعنية  مسائلةعلى المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك -2

 بشان هذه التجاوزات . 

اختبارات الضغط بشكل دوري لقياس قدرة المصرف على تحمل على المجلس التاكد من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء -3

الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات ) المشاهد ( 

 .المستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد االجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج 

المصرف بما يتوافق مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية  ة التقييم الداخلي لكفاية رأسمالمجلس اعتماد منهجيعلى ال-4

( واية معايير دولية اخرى بحيث تكون هذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد جميع المخاطر  III( وبازل ) IIبازل ) 

نظر االعتبار خطة المصرف االستراتيجية وخطة راس المال ومراجعة هذه التي من الممكن ان تواجه المصرف وتاخذ ب

براسمال كاف لمواجهة جميع المخاطر التي قد المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ المصرف 

 يتعرض لها . 

مخاطر المترتية على ذلك وقدرات على المجلس قبل الموافقة على اي توسع في انشطة المصرف االخذ باالعتبار ال -5

 ومؤهالت موظفي ادارة المخاطر . 

على المجلس ضمان استقاللية ادارة المخاطر في المصرف وذلك من خالل رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح  -6

التعاون مع اللجان من ادارات المصرف االخرى وهذة االدارة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات 

 .االخرى للقيام بمهامها 

يجب ان تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس االدارة الحدود المقبولة للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف مع  -7

 . سمال÷مدى مالئمة ذلك مع حجم رضرورة اتساق تلك الحدود مع مدى قدرة المصرف على تقبل المخاطر و

مالئمة خطوات العمل الخاصة بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراء اي تعديالت عليها اذا لزم  قياس مدى استمرار-8

 التي يعمل فيها المصرف .  البيئةاالمر وفقا"لتطورات السوق و
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ادارة  استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة وخاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر وضمان كفاءة نظم-9

( تعكس مدى بتقارير دورية )شهرية وفصلية المعلومات بحيث يتيح امداد االدارة العليا بالمصرف ولجنة المخاطر والمجلس

 .ة الالزمة بها التزام المصرف بحدود المخاطر المحدودة وتوضح التجاوزات على هذة الحدود واسبابها والخطة التصحيح

 مهمات ادارة المخاطر :  -10

 راسة وتحليل جميع انواع المخاطر التي يواجهها المصرف د 10-1

 اعداد اطار ادارة المخاطر في المصرف وعرضه على المجلس .  10-2

اعداد مصفوفات لالقسام التي تتعرض للمخاطر في المصرف لتجديد وقياس نسب المخاطر المحتملة ووضع الية  10-3

 جميع انواع المخاطر .  الدارةلمعالجتها وفق ستراتيجية ادارة المخاطر باالضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل 

 من انواع المخاطر .  تطوير منهجيات تحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع 10-4

تقارير الى المجلس من خالل لجنة ادارة المخاطر ونسخة لالدارة التنفيذية تتضمن معلومات عن منظومة الترفع  10-5

 المخاطر الفعلية لجميع انشطة المصرف بالمقارنة مع وثيقة للمخاطر المقبولة ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية . 

 ليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات االدارية المستخدمة .التحقق من تكامل ا 10-6

تقديم التوصيات الى لجنة ادارة المخاطرعن تعرضات المصرف للمخاطر وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة  10-7 

 ادارة المخاطر . 

 الغراض االفصاح . الستخدامهاتوفير المعلومات الالزمة حول مخاطر المصرف  10-8

  المتثال :رابعا" عالقة المجلس بادارة ال

على المجلس اعتماد سياسة واضحة لضمان امتثال المصرف لجميع التشريعات والتعليمات ذات العالقة ومراجعة هذة  -1

 السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها . 

 على المجلس اعتماد مهمات ومسؤوليات ادارة االمتثال .  -2

ترفع ادارة االمتثال تقاريرها الى لجنة التدقيق مع ارسال نسخة عنها الى المدير العام او المدير المفوض او المدير  -3

 .االقليمي 

ك المركزي العراقي تعليمات البنعزيزها بموارد بشرية بما يتماشى مع على المصرف تشكيل ادارة مستقلة لالمتثال يتم ت -4

 ريب الكافي .الصادرة ويوفر لهم التد

والتعليمات النافذة واية تقوم ادارة االمتثال باعداد سياسات واجراءات فعالة لضمان امتثال المصرف لجميع التشريعات  -5

ويتم اعمامها داخل  ارشادات وادلة ذات عالقة وعلى المصرف توثيق مهمات وصالحيات ومسؤوليات ادارة االمتثال

 المصرف . 
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 مجلس بادارة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب خامسا" : عالقة ال

على المجلس ومن خالل لجنة التدقيق واالدارات او االقسام الرقابية في المصرف التاكد من اتخاذ المصرف تدابير العناية  -1

 والتعليمات الصادرة بموجبه  2015لسنة  39الواجبة تجاه العمالء وفقا" لقانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم )

( خمس سنوات من  5بالسجالت والوثائق والمستندات المدرجة ادناه لمدة )على المجلس التاكد من احتفاظ المصرف  -2

تاريخ انتهاء العالقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض ايهما اطول وتضمن اتاحتها للجهات 

  -ادنى مايلي :بالسرعة الممكنة والتي تشمل كحد المختصة 

نسخ من جميع السجالت التي يتم الحصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة في التحقق من المعامالت بما في  -

 ذلك الوثائق الدالة على هويات عمالء المستفيدين الفعلين والملفات المحاسبية ومراسالت العمل . 
الت المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها على ان تكون جميع سجالت المعام -

 تلك السجالت مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة . 
 ه او تحديثه . او اية معلومات مقررة من اجرائالسجالت المتعلقة بتقييم المخاطر  -
 غسل االموال وتمويل االرهاب تتضمن : اعتماد برامج لمنع  -

 اجراء تقييم لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي هي عرضه لها .  -1

اعتماد سياسات واجراءات وضوابط داخلية تليق بتطبيق االلتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل االموال -2

 وتمويل االرهاب . 

 .التدقيق المستقل الختبار مدى فاعلية السياسات واالجراءات ومدى تطبيقها  -3

 

 :سادسا": عالقة المجلس باصحاب المصالح 

على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خالل االفصاح الفعال وتوفير  -1

  من خالل االتي :لح الصحاب المصامعلومات ذات داللة حول انشطة المصرف 

 اجتماعات الهيئة العامة .  -
 التقرير السنوي وتقرير الحوكمة .  -
تقارير ربع سنوي تحتوي على معلومات مالية باالضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم المصرف ووضعه  -

 المالي خالل السنة . 
 الموقع االلكتروني للمصرف .  -
 تقرير عن قسم المساهمين .  -

 للهيئة العامة .  كل قضية تثار في االجتماع السنويعلى حدة تراعى ضرورة التصويت  -2

بعد انتهاء االجتماع السنوي للهيئة العامة يتم اعداد تقارير الطالع المساهمين حول المالحظات التي تمت خالله والنتائج -3

 طرحها وردود االدارة التنفيذية عليها . والقرارات بما في ذلك نتائج التصويت واالسئلة التي قام المساهمون ب

  العوامل االتية كحد ادنى :الحوار مع المساهمين من خالل توفير على المجلس ضمان فاعلية  -4

تراتيجيات المصرف ونظم التاكد من اطالع اعضاء المجلس على وجهات نظر المساهمين خاصة فيما يتعلق باس -1

 المعتمدة في المصرف .الحوكمة 
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عقد لقاءات دورية مع كبار المساهمين واالعضاء غير التنفيذين والمستقلين للتعرف على ارائهم ووجهات نظرهم بشان -2

 استراتيجيات المصرف . 

االفصاح في التقرير السنوي عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل اعضائه وبالتحديد االعضاء غير التنفيذين في اطار  -3

لجنتي التدقيق والترشيح  رؤساءباداء المصرف على كبار المساهمين الخاصة ألراء وفهم مشترك التوصل الى اتفاق 

 والمكافات واية لجان اخرى منبثقة عن المجلس حضور االجتماعات السنوية للهيئة العامة . 

قرير واالجابة عن يجب ان يقوم المدقق الخارجي او من يمثله بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة وتقديم الت -5

 ارات .االستفس

  :سابعا": االفصاح والشفافية

 لمالية التي تهم اصحاب المصالح في الموقع الرسمي للمصرف .على المجلس التاكد من نشر المعلومات المالية وغير ا -1

يجب ان يتضمن التقرير السنوي للمصرف نصا يفيد بان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للمصرف -2

 والمعلومات الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية . 

وتعليمات البنك المركزي العراقي على المجلس التاكد من االفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لالبالغ المالي  -3

والتشريعات والتعليمات االخرى ذات العالقة وان يتاكد من ان االدارة التنفيذية على علم بالتغييرات التي تطرا على المعايير 

 الدولية لالبالغ المالي وغيرها من المعايير ذات العالقة . 

ر ربع السنوي وافصاحات تتيح الصحاب المصالح والتقاري التقرير السنوي للمصرف على المجلس التاكد من تضمين -4

 االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للمصرف . 

 يفضل ان يتم االفصاح باللغتين ) العربية واالنكليزية ( . -5

 على المجلس التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن كحد ادنى مايلي : -6

 (1الدارة كما موضح في الصفحة )جلس اه اللجان المنبثقة عن مالهيكل التنظيمي للمصرف مبينا في -

 (.2الملحق رقم )ملخصا لمهمات ومسؤوليات لجان المجلس  -

المبينة في دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف ومدى التزامه بتطبيق بنود المعلومات التي تهم اصحاب المصالح  -

 الدليل . 
 التاكد من اعداد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف وتضمينه في التقرير السنوي .  -
المصرف  راسمالمعلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في  -

وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعينه ومدى التزامه بحضور اجتماعات المجلس واية عضويات يشغلها في 

جالس شركات اخرى والمكافات بجميع اشكالها التي حصل عليها من المصرف ان وجدت وذلك عن السنة السابفة م

والعضو او بين االطراف ذوي وكذلك القروض الممنوحة له من المصرف واية عمليات اخرى تمت بين المصرف 

 العالقة به 

 عدد مرات اجتماع المجلس ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات  -
 .ميثاق سلوكيات ادارة العمل واسماء كل من اعضاء المجلس واالدارة التنفيذية والمستقليين خالل العام  -
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فيذية كل على حده ملخصا عن سياسة منح المكافات لدى المصرف والمكافات بجميع اشكالها التي منحت لالدارة التن -
 وذلك عن السنة السابقة .

 راسمال% او اكثر من 5%او اكثر والمجموعات المرتبطة التي تمتلك 1اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة  -

المصرف مع تحديد المستفيد الحقيقي من هذه المساهمات او اي جزء منها او جزئيا"وتوضيح ان كان اي من هذه 
 المساهمات مرهونة كليا"

 الحوكمة المؤسسية . نشر تقرير خاص بممارسات  -7

 .سياسة االستدامة الخاصة بالمصرف وماتم بشأنها  -8

 ثامنا" : حقوق المساهمين 

التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه بصفة مين على جميع المعلومات ذات العالقة حصول المساه -1

 دورية وبدون تاخير . 

المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة على ان يؤخذ في االعتبار المواضيع التي يرغب المساهمون في طرحها  -2

 في مثل هذه االجتماعات . 

 .العامة وتوجيه االستفسارات الى اعضاء المجلس لموضوعات المدرجة على جدول اعمال الهيئة مناقشة ا -3

 انتخاب اعضاء مجلس ادارة المصرف .  -4

 يوما"من تاريخ االجتماع  30مدة تزويد المساهمين بمعلومات عن مكان وتاريخ انعقاد الهيئة العامة وجدول اعمالها قبل  -5

 وخبراتهم وقدرتهم على اداء عملهمترشيح وانتخاب وانهاء خدمة اعضاء مجلس االدارة واالستفسار عن مؤهالتهم  -6

ومناقشة حجم المكافأت والحوافز المالية التي يتقاضاها اعضاء مجلس االدارة وكبار االداريين التنفيذين اضافة الى حقهم في 

 ارسات غير مهنية . تقديم اي استفسار الى المجلس بشأن اي مم

 يحق لصغار المساهمين انتخاب عضو او اكثر لتمثيلهم في مجلس االدارة استنادا"الى الية التصويت التراكمي .  -7

 الخاتمه :

 من اجل تطبيق الحوكمه المؤسسية لمصرف الخليج التجاري يجب مراعاة ما يلي :

  المرتبطة به في المواعيد المثبته وكلما دعت الحاجة لذلك .يقوم المجلس بعقد االجتماعات المطلوبة مع اللجان 

  تقوم االدارة التنفيذية للمصرف بعقد االجتماعات المطلوبة مع اللجان المرتبطة بها في المواعيد المثبته وكلما دعت

 الحاجة لذلك .

 والمكافات لحذف او استحداث  تقوم االدارة التنفيذية للمصرف بمراجعة الهيكل التنظيمي بالتنسيق مع لجنة الترشيح

 االقسام والشعب وفق التطورات التي تطرأ على عمل المصرف .

 . اعادة تشكيل اللجان بموجب مقررات الحوكمة المؤسسية وتوجيهات البنك المركزي 

 . متابعة اعداد الموازنة الخاصة بالمصرف قبل انتهاء العام واعداد الميزانية الختامية 
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 ستراتيجية والخطط الموضوعة العمال االقسام وحسب االنحرافات التي تطرأ على الموازنة ومعدل متابعة الخطة اال

 االخفاق .

  وضع الحدود الزمنية لمتابعة ما ورد في التقارير المرفوعه من قبل اللجان وحل المشاكل التي قد تطرأ من جراء

 ك .العمل والمخاطر المحتملة وقوعها وايجاد الحلول المناسبه لذل

 

 المالحق                                                    

 (sustainability principlesمبادىء معايير االستدامه ) الملحق االول /

 النص  المباديء ت

انشطة االعمال : ادارة المخاطر  1
 المصرفية والبيئية

دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بانشطة 
 المصرف لتجنب او تقليل  او تعويض االثار السلبية 

العمليات التجارية :البيئة والبصمة  2
 االجتماعية

تفادي او تقليل او تعويض االثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية على 
 لبيئية التي تعمل فيها وحيثما امكن تعزيز االثار االيجابيةالمجتمعات المحلية وا

 احترام حقوق االنسان في العمليات واالنشطة التجارية للمؤسسة حقوق االنسان 3

للمرأة من خالل ثقافة مكان العمل شاملة الذكر تعزيز التمكين االقتصادي  التمكين االقتصادي للمرأة 4
للمؤسسة والعمل على البحث عن المنتجات واالنثى في العمليات التجارية 

 والخدمات المصممة خصيصا" للمرأة من خالل االنشطة التجارية .

السعي لتقديم الخدمات المالية لالفراد والمجتمعات التي تعتبر تقليدية والتي  الشمول المالي 5
 تملك وصول محدود او ال تستطيع الوصول للقطاع المالي الرسمي 

 تطبيق ممارسات حوكمه قويه وبشفافية في المؤسسات الحوكمة 6

تطوير المؤسسات الفردية والقطاعية الالزمة لتحديد ادارة المخاطر  بناء القدرات 7
 االجتماعية والبيئية والفرص المرتبطة باالنشطة والعمليات التجارية

التعاون مع القطاعات كافة واالستفادة من الشركات الدولية لتسريع التقدم  الشركات التعاونية 8
وتحسين القطاع كوحدة واحدة من اجل ضمان توافق رؤية المؤسسة الجماعي 

 مع المعايير الدولية ومتطلبات التنمية المحلية 

بادىء استعراض ومراجعة التقارير بانتظام حول مسار التقدم لمقابلة هذه الم التقارير 9
 على مستوى المؤسسة الفردية والقطاعية .
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 . ميثاق اللجان الدائمية التابعه لمجلس االدارة واالدارة التنفيذية /الملحق الثاني 

                                          ميثاق اللجان

  اللجان الدائمية لمجلس االدارة

البنك المركزي العراقي الطبعة الجديدة حسب دليل الحوكمة المؤسساتية الصادر من  

 االطار العام لتشكيل ومتابعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس:

يحدد أهدافها ويفوضها ’ مع جواز اضافة اعضاء من خارج المصرف’ ( على المجلس تشكيل لجان من بين اعضائه1

كما أن وجود هذة اللجان اليعفي المجلس ككل ’ المجلس وعلى هذه اللجان أن تقوم برفع تقاير دورية الى’ بصالحيات من قبلة

 من تحمل مسؤولياتة.

 بعلم وموافقة المجلس. ذلك( يمكن ألية لجنة الحصول على االستشارات والدعم الفني من مصادر خارجية على أن يكون 2

 للمجلس.(يجب مراعاة الشفافية في تشكيل اللجان مع االفصاح عن أعضائها في التقرير السنوي 3

 ( يجب مراعاة التخصص والخبرة والحياد وعدم تعارض المصالح في تشكيل اللجان.4

 ( متابعة اللجان المرتبطة بمجلس االدارة وعرض تقاريرها ونتائجها على رئيس المجلس.5

 تنظيم أعمال اللجان:

 تعقد اللجان اجتماعات دورية ويحدد عددها بحسب طبيعة اعمال كل لجنة .(1  

 يتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها او قراراتها بحسب الصالحيات الممنوحة لها.(  2

 طالع عليها .وتوصياتها على مجلس االدارة للموافقة واال( يعرض رئيس اللجنة محاضر أجتماعاتها 3

 غير الموافقين.تخذ قرارات اللجنة باالجماع أو أغلبية االصوات مع تثبيت تحفضات ( ت4

 ( تتعهد اللجان بتقديم تقارير دورية سنوية عن نتائج اعمالها الى مجلس أالدارة.5

 ( للمجلس تحديد مكأفأة لقاء المشاركة في أعمال اللجان على وفق االنظمة المعمول بها.6

نطاق عملها ومسؤوليتها والمدة ( يتم تشكيل  اللجان المؤقتة بقرار من المجلس أو رئيسة ويحدد القرار تشكيلة اللجنة و7

 المطلوبة النجاز عملها.

 تكون مدة العضوية في اللجنة نفس مدة العضوية في مجلس االدارة.(8
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 (لجنة الحوكمة المؤسساتية .1

 مهام لجنة الحوكمة المؤسسية: 

 المجلس.( يتم تشكيل "لجنة الحوكمة المؤسسية" من عدد اليقل عن ثالثة أعضاء ويضم رئيس 1

 (تتولى هذه اللجنة مراقبة تطبيق "دليل الحوكمةالمؤسسية للمصارف" أقتراح تحديثة.2

 (للبنك المركزي تعيين جهة خارجية لتقييم حوكمة اي مصرف متى وجد ذلك ضروريا وذلك على نفقة المصرف المعني .3

 (:2004لسنة 94قانون المصارف من 24لك في المادة كما ورد ذ’لجنة مراجعة الحسابات ي)ا(لجنة التدقيق2 

يعينون من قبل  اجتماع الهيئة ’( يتم تشكيل "لجنة التدقيق")لجنة مراجعة الحسابات( من عدد ال يقل عن ثالثة اعضاء1

و ’ واليكون رئيس المجلس’ ولمدة اربعة سنوات ويجوز أعادة تعينهم الحقا و للمدد ذاتها’ من بين أعضاء المجلس’ العامة

 عين الهيئة العامة رئيس لجنة التدقيق.وت’ اعضاء في لجنة التدقيق’ مصرفيموظف ’ أو اي مسؤول’للمصرف’فوضدير المالم

( يجب أن يكون جميع اعضاء اللجنة حاصلين على المؤهالت العلمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت 2

المجاالت المشابه ذات العالقة بأعمال المصرف.او اي من التخصصات أو ’او التدقيق أواالدارة المالية’المحاسبة  

يكون صوت رئيس ’ واذا كان التصويت متعادال’( تعتمد قرارات لجنة التدقيق بأغلبية االصوات لالعضاء الحاضرين 3

 اللجنة مرجحا.

ة واية تشريعات اخرى  بخصوص مهمات وصالحيات هذ2004(لسنة 94رقم )’ (مع مراعاة ماورد في قانون المصارف4

’ :_اللجنة ويحدد المجلس مهمات وصالحيات اللجنة على النحو االتي  

(نطاق نتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للمصرف.4,1  

(القضايا المحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف.4,2  

(انظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف.4,3  

من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف. ( التأكد4,4  

( التوصية الى مجلس االدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واجراءات استحداث أو الغاء التشيكالت التنظمية او 5,5

 دمجها وتحديد المسؤوليات الخاصة بهذه التشكيالت وتعديالتها.

اداء الموارد البشرية في المصرف ومراجعة التقارير الخاصة بذالك ورفع التوصيات ( االشراف على عملية تقييم 4,6

 بشأنها الى مجلس االدارة .

( مراجعة تقارير االدارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية.4,7  

( مراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها.4,8  
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وأنهاء خدمة جميع موظفي المصرف بما فيهم ’ ات المتعلقة بالتعيين والترقية واالستقالة( مراجعة السياسات والتعليم4,9

 االدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

( اعداد تقرير سنوي عن نتائج أعمالها تقدمة الى مجلس االدارة.4,10  

وأدارة المخاطر ’وعلى ضوابط المحاسبة’تدقيق السنويةوعلى خطة ال’ ( التدقيق والموافقة على االجراءت المحاسبية4,11

 للمصرف.

( التوصية والموافقة على تعيين وأعادة تعيين مدقق خارجي.4,12  

وابالغ المجلس عن اية نتائج قبل موافقتة عليها.’ ( أستعراض تقرير المدقق الخارجي حول القوائم المالية للمصرف4,13  

 الداخلي. ( طلب تقارير من مديرالتدقيق4,14

 ( مراقبة االمتثال للقوانين واالنظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذالك الى مجلس .4,15

 (مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي.4,16

 ( االبالغ عن أي امور يعرضها عليه المجلس.4,17

وبناء ’او بطلب من المجلس’ المعتمدة من قبل لجنة التدقيق( مراجعة عمليات المصرف ومعامالته على اساس الخطط 4,18

او على النحو الذي ’ %(عشرة بالمائة من مجموع حقوق التصويت10على ما طلبة حاملي االسهم الذين يملكون أكثر من )

 يحدده النظام االساسي للمصرف.

 ح عن أنشطتة وعملياته.(تقديم تقرير السنوي الى حملة أسهم المصرف في أجتماعهم العمومي يفص4,19

الدارة التدقيق ’ والعدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة’ (على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد المالية الكافية5

 الداخلي وتدريبهم.

 (على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي بين أنشطة المصرف كل ثالثة سنوات كحد أعلى.6

 (على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهمات تنفيذية.7 

 ( على لجنة التدقيق التحقق من أخضاع جميع أنشطة المصرف للتدقيق بما فيها"االنشطة المسندة خارجية" 8

 (Outsourced activities) 

يتضمن مهمات وصالحيات ومسؤوليات أدارة  (internal audit charter)(على المجلس اعتماد"ميثاق التدقيق داخلي" 9

 التدقيق واعمامه داخل المصرف.

 ( على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافأتهم.10
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وط تتعلق بالتعاقد وأية شر’وأتعابه’( تقوم اللجنة بتقديم  التوصيات للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وأنهاء عمله11

 وآخذه باالعتبار أية أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.’ باالضافة الى تقييم أستقالليتة’معه

العليا ولها الحق في استدعاء اي ’ ( يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أية معلومات من االدارة التنفيذية12

 يكون ذلك منصوصا" عليه في ميثاق التدقيق  الداخلي . مدير لحضور اي من اجتماعاتها على ان

بدون ’السنةمرة واحدة في االقل في ’االمتثالومسؤول أدارة ’والمدقق الداخلي’ ( تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي13

 حضورأي من أعضاء االدارة التنفيذية العليا.

’ مكن الموظف من االبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية(تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة االجراءات التي ت14

وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها ’ واية أمور أخرى

 بموضوعية

 (لجنة الترشيح والمكافات3

 م رئيس اللجنة لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد .(تتشكل هذه اللجنة في االقل من ثالثة اعضاء بمن فيه1

 ( يتولى مدير الموارد البشرية في المصرف مهمات مقرر اللجنة .2

( في حالة المصرف قيد التاسيس يتم تشكيل هذه اللجنة من فبل الهيئة التاسيسية للمصرف ولمدة اربعة سنوات قابلة 3

 للتجديد .

 التالية :(تتولى هذه اللجنة المهمات 5

 ( التاكد من وفاء عضو المجلس بالشروط المحددة في التشريعات وفي هاذا الدليل .5.1

 ( ترشح الى المجلس االشخاص المؤهلين لالنظمام الى االدارة التنفيذية العليا .5.2

 (مراجعة الرواتب واالجوروالمكافات الممنوحة الى االدارة التنفيذية العليا .5.3

 على نشاط التدريب والتطوير .(االشراف 5.4

وباالخص ’ أو ندوات في الموضوعات المصرفية’وورشات عمل’( التأكد من حضور أعضاء المجلس الدورات التعريفيه5.5

 ’ وأخر تطورات العمل المصرفي’واالمتثال’ والحوكمة المؤسسية’ أدارة المخاطر

أوالمدير المفوض بحيث يكون معيار تقييم االداء ’ دير العام(اتباع أسس محدودة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والم5.6

 موضوعيا.

( متابعة تنفيذ القواعد المعتمدة من فبل الهيئة العامة في التقييم الدوري الداء المجلس والمدير المفوض او المدير 5.7

 االقليمي بما يضمن التقييم الموضوعي لالداء .
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فية بعض الموضوعات المهمة عن المصرف العضاء المجلس عند الطلب ، والتاكد (توفير معلومات وملخصات حول خل5.8

 مل المصرفي .احدث الموضوعات ذات العالقة بالع من اطالعهم المستمر على

والحوافز ’( التوصية بأعتماد السياسات العامة "ونظام خدمة الموارد البشرية,شامال ذلك الهيكل العام للرواتب واالجور5.9

وزيادة االنتاجية ورفع مستوى االداء الفردي ’ بحيث تؤدي الى تحسين بيئة العمل’ية الفردية والجماعيةالتشجيع

 واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة.’وتحقيق االستقرار الوظيفي’والمؤسسي وضمان الوالء واالنتماء للمصرف

 وتطبيق هذة السياسة.’ورة دوريةالمصرف ومراجعتها بص من وجود سياسة منح مكافأت الداري (التأكد5.10

 وامتيازاتهم االخرى.’ ومكافأتهم’ (التوصية بتحديد رواتب العاملين في االدارة التنفيذية العليا11

 ( لألدارة التنفيذية العليا.succession plan( التأكد من وجود خطة أحالل )12

 (لجنة أدارة مخاطر وتتكون من :4

 اء من االدارة التنفيذية العليا االقل من المجلس ويجوز ان يشارك في عضويتها اعض تشكل اللجنة من ثالثة اعضاء في .1

 يتولى مدير ادارة المخاطر في المصرف مهمات مقرراللجنة . .2

 تكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد . .3

 تتولى اللجنة المهمات التالية:

 قبل أعتمادها من المجلس.( مراجعة ستراتيجية أدارة المخاطر لدى المصرف 1

 والتقارير الدورية الواردة الى االدارة التنفيذية.’ ( مراجعة أطار أدارة المخاطر في المصرف2

 ( التأكد من االمتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف.3

عين االعتبار ومستوى المخاطر المقبولة (مواكبة التطورات التي تؤثر على أدارة المخاطر الفعلية التي يأخذها المصرف ب4

 التي وافق عليها المجلس.

يمكن ’ وأية أنشطة يقوم بها المصرف’ ( تهيئة الظروف المناسبة التي تتضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري5

 جتها.ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معال’ أن تعرضة لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة

سواء ما يتعلق" بالمدخل المعياري" أو "المدخل المستند ’ ( مراقبة" المخاطر االئتمانية" التي يتحملها المصرف6

للتصنيف الداخلي" و" المخاطر التشغيلية" و"مخاطر السوق" الواردة في مقررات لجنة بازل)||( واحتماالت تعثر 

 ا.وكيفية معالجته’ التسهيالت االئتمانية المتنوعة

 شامال ذلك معايير السيولة.’ ( مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السيولة بموجب مقررات بازل)|||(7

 ( مراقبة السيولة والتدفقات النقدية وكفاية رأس المال ومراجعة أستثمارات المصرف طويلة االجل.8

 ة المستويات.( العمل على تعزيز وترويج ثقافة أدارة المخاطر داخل المصرف وعلى كاف9

 ( المراجعة المستمرة لنظام الرقابة الداخلية وتضمينة االجراءات الالزمة الدارة هذا النشاط بالتنسيق مع لجنة التدقيق.10

 ( مراجعة تقارير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.11
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 ( متابعة تنفيذ برامج استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث واالزمات.12

 التوصية بالتخلي عن النشاطات التي تسبب مخاطر للمصرف التي ليس لديه القدرة على مواجهتها. (13

 ( التأكد من التزام المصرف باالنظمة والتعليمات والسياسات المتعلقة بأدارة المخاطر.14

 :االئتمانية(اللجنة 6

صصاتهم ر االئتمان واخرون بحسب تختتالف هذه اللجنة من ثالثة من االعضاء من مجلس االدارة يضاف لهم مدي .1

 بة وتحصيل االئتمان .وعالقتهم بعملية منح ومراق

 وتقوم بالمهام التالية : على االقل في الشهرتجتمع اللجنة مرة واحدة  .2

 . اقتراح السياسة االئتمانية وتعديلها الى المجلس العتمادها 

 . تحديد معايير واسس تقييم الجدارة االئتمانية للمقترضين 

  نتائج تحليل الجدارة االئتمانية للمقترضين اخذا" في االعتبار الصالحيات التي تمنحها تقييم

 للمسؤولين االخرين .

 . تحديد السقوف االئتمانية بحسب المقترض 

 االئتمانية بالتعاون مع قسمي االئتمان والعمليات المصرفية والقسم المالي متابعة االنكشافات 

 كيد على اسلوب التعويم وليس التصفير .ة مع التاعالجة القروض المتعثرم 

 التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة تحصيل القروض المتعثرة. 

  والمشطوبة قدر المستطاع .القائمة المتاخرة التسديد العمل على استرداد القروض 

 . تبسيط اجراءات منح القروض واالئتمان بصورة عامة 

 (لجنة االستثمار:7

 مع عدد من المختصين باالستثمار )المحافظ االستثمارية (جنة االستثمار من عضوين من المجلس تتالف ل .1

 . على االقل في الشهرتجتمع اللجنة مرة واحدة  .2

 تقوم اللجنة بالمهمات التالية : .3

 . اقتراح السياسة االستثمارية وتعديلها للمجلس العتمادها 

  المخاطر والعائد .تقييم اداء المحفظة الحالية من حيث 

 تعديلها واضافة  مكونات المحفظة حاليا او امكانية متابعة مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية سواء ما يخص

 او حذف بعض المكونات .

 المال )االسواق المالية (العربية واالقليمية والدولية لالستفادة من مؤشراتها . متابعة حركة راسمال 

 الى ادوات )حقوق الملكية(وادوات الدين شامال ذلك حواالت الخزينة والسندات الحكومية  تجزئة محفظة االستثمار

 وكذلك مكونات المحفظة من االدوات االجنبية .

 ( لسنة94(من قانون المصارف رقم )33االلتزام بالمادة) في ما يخص )قيود االستثمار( 2004 

 فترية لمكونات محفظة االستثمار.المقارنة المتواصلة بين القيمة السوقية والقيمة الد 

 اتهاعض هذه العمليات بحسب صالحيتراح عمليات البيع والشراء واالحتفاظ بمكونات محفظة االستثمار وتنفيذ باق 

 . العمل على تعظيم العوائد من االستثمار في ضوء التوازن بين المخاطرة والعائد 
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  ومدى تاثيرها على المكونات  راسمالاالستثمار بالمصرف اعداد مؤشرات دورية عن اسواق  قسمالطلب من

 المختلفة .

 :(لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت 8

تشكل اللجنة من عضوين اثنين في االقل ويجوز ان يشارك في عضويتها اعضاء من االدارة التنفيذية العليا ويتولى مدير 

 المصرف مهمة مقرراللجنة .تقنية المعلومات في 

 تتولى اداء المهمات االتية:

 ( تطوير أستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لدى المصرف وادخال الصيرفة االلكترونية الحديثة.1

( التوصية بالموافقة على دليل سياسات واجراءات تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل على تحديثة واجراء التعديالت 2

 قيحات علية طبقا لمقتضيات العمل وتطويرة.والتن

 ( التحقق من كفاية نظم المعلومات واالتصاالت االلكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف.3

( التحقق من كفاية االجراءات المتخذة لالحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات الغراض مواجهه احتماالت 4

 نات.الكوارث وفقدان قواعد البيا

 ( متابعة تقنيات خدمة العمالء االلكترونية.5

 ( االشراف على ادارة الشبكة الداخلية للمصرف والموقع االلكتروني له على الشكبة الدولية.6

من جهه واالدارات االخرى في المصرف, ’ ( التاكد من وجود فصل في الواجبات بين أدارة تقنية المعلومات واالتصاالت7

 من جهه اخرى.

 

                                                                             

 

 

    

                                                          

 

 

                                                                                

                                                          


