
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 دليل الحوكمة المؤسسية

لالستثمار والتمويل، وال  اإلسالميهذا الدليل ُملك مصرف نور العراق 
يُسمح بنسخ أو نشر أو تحريــــــــــــف أو شطب أي مــن محتويات هذه 
الوثيقة دون أذن خطي ُمسبق مــن مجلس إدارة المصرف وتحت طائلة 

 المساءلة القانونيَّة
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 المقدمة

لياااااة العالمياااااة إنَّ االهتمااااااح بالحوكماااااة المؤسَّسااااايَّة نااااات  عااااان ت اااااورات هاماااااة بعاااااد ا زماااااة الما

دون اسااااااتثناء ي والتااااااي مااااااا زالاااااات بعاااااا   التااااااي عصاااااافت فااااااي أللاااااا  اقتصاااااااديات العااااااالح 

االقتصااااااااديَّات تنعااااااااني مااااااان اثارهاااااااا حتااااااام ا ني فقاااااااد قامااااااات بعااااااا  ال يئاااااااات والمن َّماااااااات 

اااااااااةي كمن ماااااااااة التَّعااااااااااون االقتصاااااااااادي والتَّنمياااااااااة ختصَّ ومؤسساااااااااة التمويااااااااال ي (OECD) المن

هيئااااااااااة المحاساااااااااابة والمراجعااااااااااة وقابااااااااااة المصاااااااااارفيَّة ولجنااااااااااة بااااااااااازل للرَّ ( IFCة )يااااااااااالدول

بمساااااااااااعدة المصااااااااااارف حااااااااااول تعزيااااااااااز  ( AAOiFiللمؤسسااااااااااات الماليااااااااااة واالساااااااااا مية )

 الحوكمة المؤسَّسـيـَّة والمبادئ االساسية للرقابة المصرفية .

وماااااان هنااااااا جاااااااء اهتماااااااح البنااااااك المركاااااازي العراقااااااي ب صاااااادار دلياااااال الحوكمااااااة المؤسَّساااااايَّة 

( ومااااان ثاااااح اصااااادار نساااااخت ن المحدثاااااة لااااادليل 2102للمصاااااارف فاااااي شااااا ر تماااااوز فاااااي عااااااح )

( ليكااااااون نبراسااااااا  فااااااي اعااااااداد هااااااذا 2102الحوكمااااااة المؤسَّساااااايَّة فااااااي شاااااا ر تشاااااارين الثاااااااني )

ل سااااااتثمار والتموياااااال والااااااذي يعكااااااس  الاااااادليل والخاااااااا بمصاااااارف نااااااور العاااااارا  االساااااا مي

ماااااادم االهتماااااااح ب ااااااذس التعليمااااااات بمااااااا ينسااااااجح ماااااا  افضاااااال الممارسااااااات الدوليااااااة المتعااااااارف 

 علي ا. 

 

 والمرجعية: اإلسناد

هاااااذا الااااادليل اساااااتنادا إلااااام دليااااال الحوكماااااة المؤسساااااية للمصاااااارف والصاااااادر عااااان  إصااااادارتاااااحَّ  

 .20/00/2102ك المركزي العراقي بتاريخ البن

 

 التعريفات

   اإلس مي ل ستثمار والتمويل.امصرف نور العر المصرف : .1

 البنك المركزي العراقي. البنك المركزي : .2
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اإلسااااااااا مي المؤسساااااااااية لمصااااااااارف ناااااااااور العااااااااارا   وكماااااااااةدليااااااااال الح الددددددددددليل : .3

 ل ستثمار والتمويل.

اااااا  وياااااادار باااااا  المصاااااارف ي والااااااذي  الحوكمددددددة المؤسسددددددية للمصددددددرف .4 : الن اااااااح الااااااذي ينوجا

إلااااااااام تحديااااااااد ا هاااااااااداف المؤسسااااااااية للمصااااااااارف وتحقيق ااااااااا   وإدارة عملياااااااااات ي اااااااادف 

المصاااااارف بشااااااكل اماااااان  وحمايااااااة مصااااااالم المااااااودعين وأصااااااحا  حسااااااابات االسااااااتثمار 

المشااااااااترك   وااللتاااااااازاح بالمسااااااااؤولية الواجبااااااااة تجاااااااااس المساااااااااهمين وأصااااااااحا  المصااااااااالم 

ها   والتااااااازاح المصااااااارف بالتشااااااااريعات وا ن ماااااااة والتعليماااااااات التاااااااي يصاااااااادر ا خااااااارين

 البنك المركزي وسياسات المصرف الداخلية.

 مصرف نور العرا  اإلس مي ل ستثمار والتمويل. ادارة مجلس المجلس : .5

الماااااادير المفاااااااو   تشاااااامل المااااااو فين رفيعااااااي المسااااااتوم  بمااااااا فااااااي ح  اإلدارة التنفيذيددددددة : .6

المااااااااادير او معااااااااااون المااااااااادير المفاااااااااو  او معااااااااااون  اإلقليمااااااااايالمااااااااادير للمصااااااااارف او 

ومااااادير قــاااااـسح  المخاااااا ر ومااااادير إدارةوالمديـاااااـر الماااااالي ومااااادير العمـاااااـليات    اإلقليماااااي

الشاااااارعي  االمتثااااااالقسااااااح الااااااداخلي وماااااادير دائاااااارة الخزينااااااة وماااااادير  الشاااااارعي التاااااادقيق

موازياااااااة  ي مااااااان الســاااااااـل ات  تنفيذياااااااة سااااااال ةواي مو اااااااف لااااااا    ومراقباااااااة االمتثاااااااال  

 .لمفو المذكورة ويرتب  و يفيا  مباشـــــــرة  بالمدير ا

عضااااااااااء مجلاااااااااس اإلدارة واإلدارة  مت لباااااااااات ال الحاااااااااد االدنااااااااام مااااااااان توفر : المالئمدددددددددة .7

  لتحقيااااق أكباااار قاااادر  التنفيذيااااة العليااااا وأعضاااااء هيئااااة الرقابااااة الشاااارعية فااااي المصاااارف

ماااااااان المصااااااااداقية والنزاهااااااااة والكفاااااااااءة والخباااااااارات ال زمااااااااة والقاااااااادرة علاااااااام االلتاااااااازاح 

 وتكريس الوقت ال زح لعمل المصرف.

هيئااااااة الرقابااااااة الشاااااارعية فااااااي مصاااااارف نااااااور العاااااارا  اإلساااااا مي ل سااااااتثمار  : الهيئددددددة .8

 والتمويل.

المصااااااارف للقيااااااااح بتااااااادقيق عملياااااااات المعتماااااااد بحساااااااابات المااااااادقق  : المددددددددقق الخدددددددارجي .9

 .اإلس ميوحسابات مصرف نور العرا  
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أي ذي مصــلـااااااااـحة فااااااااي المصاااااااارف مــااااااااـثل المودعـااااااااـين  : أصددددددددحاب المصددددددددالح .11

أو المو فــياااااااااااـن أو أو أصاااااااااااحا  حساااااااااااابات االساااااااااااتثمار المشاااااااااااتركي أوالمسااااااااااااهمين 

 .والسل ات الحكوميةالدائــنـين أو العمــ ء أو الج ات الرقابية 

ماااااادة ساااااانتين لالماااااادير المفااااااو  او معاوناااااا  بعااااااد تركاااااا  العماااااال  الشددددددخل ذو العالقددددددة: .11

والمااااادقق الخاااااارجي )مراقااااا  الحساااااابات الخاااااارجي(  اااااول مااااادة خدمتااااا  وكاااااذلك  سااااانتين 

انت ااااااااء عقااااااادس مااااااا  المصااااااارف وكاااااااذلك الشاااااااخا ال بيعاااااااي او االعتياااااااادي الاااااااذي بعاااااااد 

 يرتب  بالمصرف بع قة تعاقدي  خ ل مدة العقد.

مجموعااااااة االفااااااراد او الشااااااركات التااااااي تاااااارب  ح ع قااااااات قرابااااااة  المجموعددددددة المرتبطددددددة: .12

 او مصالم اقتصادية مؤثرة.

عضاااااااو مجلاااااااس ادارة الاااااااذي يتمتااااااا  باساااااااتق لية كاملاااااااة عااااااان االدارة  العضدددددددو المسدددددددتقل: .13

والمصااااارف   واالساااااتق لية تعناااااي تاااااوفر قااااادرة الحكاااااح علااااام االماااااور بحيادياااااة بعاااااد االخاااااذ 

بالحسااااااابان جميااااااا  المعلوماااااااات ذي الع قاااااااة دون تااااااا ثير مااااااان االدارة او ج اااااااات خارجياااااااة 

 اخرم.

االدارة التنفيذياااااااة عضاااااااو مجلاااااااس ادارة والاااااااذي يكاااااااون عضاااااااوا  فاااااااي  العضدددددددو التنفيدددددددذي: .14

 ويتقاضم راتبا  ش ريا  مقابل ذلك. ويشارك في االدارة التنفيذية ل ن  للمصرف

عضاااااااو مجلاااااااس ادارة ومااااااارتب  كااااااا ن يكاااااااون )شاااااااخا ذو  العضـدددددددـو الييدددددددر تنفيـدددددددـذي: .15

المشاااااااورة والااااااارأي وال يشاااااااارك فاااااااي ادارة المصااااااارف واليساااااااتلح راتباااااااا   حقاااااااديع قاااااااة( و

 ش ريا .

 لختيااااااااار اعضاااااااااء مجلااااااااس ادارة المصاااااااارف خاااااااا تصااااااااويت ال التصددددددددويت التراكمددددددددي: .16

مسااااااهح عااااادد مااااان االصاااااوات تسااااااوي عااااادد لكااااال اجتمااااااي ال يئاااااة العاماااااة   حيااااا  يكاااااون  

كل ااااااا لصااااااالم مرشاااااام واحااااااد او باالساااااا ح التااااااي يمتلك ااااااا ولاااااا  الحااااااق فااااااي التصااااااويت 

 هاااااااي حصاااااااول مسااااااااهمييوزع اااااااا باااااااين المرشاااااااحين دون تكااااااارار ل صاااااااوات  وال اياااااااة 

والحاااااد  مجلاااااس االدارة عااااان  رياااااق االصاااااوات التراكمياااااةعلااااام تمثيااااال ل اااااح فاااااي االقلياااااة 

 .من سي رة مساهح معين علم مقاعد مجلس االدارة

 

 

 

 

 



 01دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف                                                                                 

  

 والتمويل لالستثمار اإلسالمي العراق نور مصرف
IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE   

 

 

 

 

 االختصارات والمصطلحات

 المصطلحات االختصارات  ت

0. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 

2. 

9. 

01. 

00. 

 البنك 

 المصرف

 المجلس 

 ال يئة العامة

 ال يئة الشرعية 

 رأس مال المصرف 

 (AMLالمكت  )

IFC 

OECD 

AAOiFi 

IFSB 

 البنك المركزي العراقي

 مصرف نور العرا  االس مي ل ستثمار والتمويل

 مصرف نور العرا  االس ميمجلس ادارة 

 ال يئة العامة لحملة االس ح 

 لمصرف نور العرا  االس ميهيئة الرقابة الشرعية 

 رأس المال المدفوي

 االرها ل االموال وتمويل مكت  مكافحة لس

 مؤسسة التمويل الدولية

 من مة التعاون االقتصادي والتنمية

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واالس مية

 مجلس الخدمات المالية االس مية
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 مجلس اإلدارة

   -: تشكيل المجلس .1

التتجاااااااوز يااااااتح انتخااااااا  اعضاااااااء مجلااااااس االدارة فااااااي اجتماااااااي ال يئااااااة العامااااااة ولماااااادة  .أ 

ارباااااا  سااااااانوات بعاااااااد موافقاااااااة البناااااااك المركااااااازي العراقاااااااي ويجاااااااوز انتخاااااااا  العضاااااااو 

 لدورة ثانية كحد اقصم.

( اعضااااااء ياااااتح انتخااااااب ح فاااااي اجتمااااااي ال يئاااااة العاماااااة 2عااااادد اعضااااااء مجلاااااس االدارة ) .ب 

( اعضااااااااء مااااااا  4بالتصاااااااويت التراكماااااااي واليقااااااال عااااااادد االعضااااااااء المساااااااتقلين عااااااان )

 .االقلية من المساهمين يمثلعضو 

 ينتخ  المجلس من بين أعضائ  رئيسا  ونائبا  للرئيس. .ج 

يتاااااولم نائااااا  رئااااايس المجلاااااس م ااااااح الااااارئيس عناااااد ليابااااا  او تعاااااذر رئاسااااات  الجتمااااااي  .د 

 المجلس.

يجااااااا  أن ال يكاااااااون رئااااااايس المجلاااااااس أو أي مااااااان أعضااااااااء المجلاااااااس أو المسااااااااهمين  .ه 

 بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة. مفو الرئيسين مرتب ا  م  المدير ال

 ال يجوز الجم  بين منصبي رئيس المجلس والمدير المفو . .و 

 اختيار عضو مجلس االدارة واستقالليته .2

باااااااا كبر قاااااااادر ماااااااان المصااااااااداقية والنزاهااااااااة  يجاااااااا  أن يتمتاااااااا  أعضاااااااااء مجلااااااااس االدارة 

والكفاااااااااءة والخباااااااارات ال زمااااااااة والقاااااااادرة علاااااااام االلتاااااااازاح وتكااااااااريس الوقاااااااات لعماااااااال 

أو عضاااااااوية المجلاااااااس الشااااااارو   يجااااااا  أن تتاااااااوافر فااااااايمن يشااااااا ل رئاساااااااة   المصااااااارف

 التالية:

 ث ثون سنـة.  (31) أن ال يقل عمرس عن .أ 

داخااااال العااااارا  أو ماااااديرا   مصااااارف اخااااارأن ال يكاااااون عضاااااوا  فاااااي مجلاااااس إدارة أي  .  

 ما لح يكن المصرف ا خر تابعا  لذلك المصرف.  في  إقليميا  أو مو فا  
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 لحسابات المصرف.أن ال يكون محاميا  أو مستشارا  قانونيا  أو مدقق  .ج 

أن ال يكاااااون عضاااااوا  فاااااي مجاااااالس إدارة أكثااااار مااااان خماااااس شاااااركات مسااااااهمة عاماااااة  .د 

بصاااااااافت  الشخصاااااااية فااااااااي بعضااااااا ا وبصاااااااافت  مماااااااث   لشااااااااخا     داخااااااال العااااااارا 

 اعتباري في بعض ا ا خر.

ان يكااااااااون ثلثااااااااي اعضاااااااااء مجلااااااااس االدارة حاصاااااااالين علاااااااام الشاااااااا ادات الجامعيااااااااة  .س 

عمااااااااال المصاااااااارفية او الماليااااااااة او االوليااااااااة كحااااااااد ادناااااااام ولاااااااادي ح الخباااااااارة فااااااااي اال

 القانونية او المحاسبة او االقتصاد.

 يجوز ان يكون عضو مجلس االدارة من لير المقيمين ومن لير العراقيين. .و 

خاااااا ل الااااااث   ان اليكااااااون شااااااريكا  او مو فااااااا  لاااااادم الماااااادقق الخااااااارجي للمصاااااارف  .ز 

 سااااااانوات الساااااااابقة لتااااااااريخ انتخابااااااا  عضاااااااوا  فاااااااي المجلاااااااس وال ترب ااااااا  بالشاااااااريك

 المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة.

حاصااااااا   هاااااااو او اي شاااااااركة هاااااااو عضاااااااو فاااااااي مجلسااااااا ا او مالك اااااااا او ن ان اليكاااااااو .ح 

%( مااااان 5مسااااااهما  اورئيساااااا  في اااااا علااااام ائتماااااان مااااان المصااااارف تزياااااد نسااااابت ن علااااام )

رأس مااااااال المصاااااارف وان اليكااااااون ضااااااامنا  الئتمااااااان ماااااان المصاااااارف تزيااااااد قيمتاااااا ن 

 عن النسبة ذات ا.

دارياااااا  او مو فاااااا  لااااادم مصااااارف اخااااار او مااااادير مفاااااو  لااااادم مصااااارف ان اليكاااااون ا .  

 .اخر

ان اليكااااااااون مو فااااااااا  فااااااااي المصاااااااارف او احااااااااد اال ااااااااراف المرتب ااااااااة باااااااا  خاااااااا ل  .ي 

 السنوات الث   السابقة.

ان ال تكااااااون لاااااا  صاااااالة قرابااااااة باااااا ي ماااااان اعضاااااااء المجلااااااس او االدارة العليااااااا او اي  .ك 

 المرتب ة ب ح حتم الدرجة الرابعة.من اال راف 
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 اجتماعات المجلس .3

 
ة علاااااام ا قاااااال  وكلمااااااا دعاااااات يجاااااا  أن ينعقااااااد المجلااااااس ساااااات ماااااارات فااااااي كاااااال ساااااان .أ 

 الحاجة لذلك.

تنعقاااااااد اجتماعاااااااات المجلاااااااس فاااااااي مقااااااار إدارة المصااااااارف أو أي مكاااااااان اخااااااار داخااااااال  .  

 العرا  إذا تعذر عقدها في مقر اإلدارة.

جتماعاااااااات حضاااااااورا  شخصااااااايا   وفاااااااي حاااااااال تعاااااااذر ل  اعضااااااااء المجلاااااااسيحضااااااار  .ج 

خصاااااي فااااايمكن لعضاااااو المجلاااااس إباااااداء وج اااااة ن ااااارس مااااان خااااا ل الفياااااديو الحضاااااور الش

وتساااااتخدح هاااااذس ال ريقاااااة فاااااي حالاااااة أو ال ااااااتف وذلاااااك بعاااااد موافقاااااة رئااااايس المجلاااااسي 

 عدح الحضور للعضو مرتين بالسنة كحد اعلم.

ماااااارات او اكثاااااار خاااااا ل الساااااانة (  3فااااااي حالااااااة ليااااااا  العضااااااو عاااااان االجتماعااااااات ) .د 

العامااااااة للمصاااااارف التخاااااااذ االجااااااراءات يجاااااا  علاااااام رئاااااايس المجلااااااس اخ ااااااار ال يئااااااة 

 المناسبة بذلك.

%  ماااااااان االعضاااااااااء او 51الجتماااااااااي مجلااااااااس االدارة بحضااااااااور النصااااااااا   يكتماااااااال  .س 

 ( اعضاء.4)

التااااااي يتخااااااذها المجلااااااس ب البيااااااة اصااااااوات الحاضاااااارين فاااااا ذا كااااااان القاااااارارات  تعتمااااااد  .و 

 .مرجحا   التصويت متعادال  يكون صوت رئيس المجلس

كامااااال االعضااااااء الحاضااااارين شخصااااايا  او مااااان خااااا ل تتخاااااذ قااااارارات المجلاااااس بتوقيااااا   .ز 

ال ااااااتف او الفياااااديو مااااا  توقيااااا  اماااااين سااااار المجلاااااس وتخاااااتح بخاااااتح المصااااارف ويكاااااون 

 المجلس مسؤوال  عن قرارات  ومتابعت ا.

علااااااام االدارة التنفيذياااااااة تقاااااااديح معلوماااااااات تفصااااااايلية العضااااااااء المجلاااااااس بماااااااا ساااااااوف  .ح 

ريخ موعااااااد اجتماااااااي ( اياااااااح عماااااال علاااااام االقاااااال ماااااان تااااااا5يعاااااار  باالجتماااااااي قباااااال )

 المجلس.
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 مهام ومسؤوليات المجلس .4
 
والرؤيااااااااة والرسااااااااالة وال ايااااااااات والقاااااااايح الجوهريااااااااة تحديااااااااد ا هااااااااداف اإلسااااااااتراتيجية  .أ 

تحقياااااااق  لتنفياااااااذ و للمصااااااارف ي وتوجيااااااا  اإلدارة التنفيذياااااااة العلياااااااا إلعاااااااداد إساااااااتراتيجية
 اف ي واعتماد هذس اإلستراتيجية . هذس ا هد

التنفيذيااااااااة والت كااااااااد ماااااااان ساااااااا مة االوضاااااااااي الماليااااااااة للمصاااااااارف  متابعااااااااة اداء االدارة .  
      م ئمت . ومن

اعتماااااااد هيكاااااال تن يمااااااي للمصاااااارف يبااااااين التسلساااااال اإلداري ي بمااااااا فااااااي ذلااااااك لجااااااان  .ج 
 المجلس وال يئة واإلدارة التنفيذية العليا.

الت كاااااد مااااان تاااااوفر سياساااااات وخ ااااا  وإجاااااراءات عمااااال لااااادم المصااااارف شااااااملة لجميااااا   .د 
التشاااااريعات ذات الع قاااااة ي وأنااااا  قاااااد تاااااح تعميم اااااا علااااام جميااااا   أنشااااا ت  وتتماشااااام مااااا 

 ي وأن  يتح مراجعت ا بانت اح. المستويات اإلدارية
اعتماااااااااد سياسااااااااة لمراقبااااااااة ومراجعااااااااة اداء االدارة التنفيذيااااااااة عاااااااان  ريااااااااق وضاااااااا   .س 

مؤشاااااارات اداء رئيسااااااية لتحديااااااد وقياااااااس ورصااااااد االداء والتقاااااادح فااااااي تحقيااااااق االهااااااداف 
 المؤسسية للمصرف.

( كافيااااااة وموثااااااو  ب ااااااا ت  ااااااي جمياااااا  MISوجااااااود ن ااااااح معلومااااااات إداريااااااة )ضاااااامان  .و 
 أنش ة المصرف.

 متابعة تنفيذ قرارت ال يئة العامة. .ز 
تحماااااال مسااااااؤولية ساااااا مة جمياااااا  اجااااااراءات المصاااااارف   بمااااااا في ااااااا اوضاااااااع ن الماليااااااة  .ح 

عت  ومسااااااؤولية تنفيااااااذ مت لبااااااات البنااااااك المركاااااازي العراقااااااي والج ااااااات الرقابيااااااة موساااااا
التن يميااااااا  االخااااااارم   وان المصااااااارف يااااااادار ضااااااامن التشاااااااريعات وضااااااامن والج اااااااات 

ب سااااااااتمرار علاااااااام  متااااااااوفرة قابااااااااة الفعالااااااااة وأن الر السياسااااااااات الداخليااااااااة للمصاااااااارف
 .انش ة المصرف

 تقديح الحسابات الختامية والقوائح )الكشوفات( المالية للمصرف. .  
 الت كد من االمتثال للمعايير الدولية في جمي  انش ة المصرف. .ي 
تشاااااكيل لجاااااان مجلاااااس االدارة واختياااااار اعضااااااءها مااااان باااااين اعضااااااء المجلاااااس او مااااان  .ك 

 ليرهح...

 ت بيق مبادئ االدارة الرشيدة. .ل 

 تعيين وان اء خدمات المدقق الخارجي وتحديد اتعاب  وتقييح اداءسن. .ح 

 اعتماد استراتيجية فعال  الدارة المخا ر ومراقبة تنفيذها. .ن 

مصاااااارف ومراجعت ااااااا ساااااانويا  والت كااااااد ماااااان اعتماااااااد ان مااااااة ضااااااب  ورقابااااااة داخليااااااة لل .س 
قياااااااح الماااااادقق الااااااداخلي الشاااااارعي بالتنساااااايق ماااااا  الماااااادقق الخااااااارجي بمراجعااااااة هااااااذس 

 وتضمين ذلك في التقرير السنوي للمصرف. االن مة سنويا  علم االقل
نشااااااار ثقافاااااااة الحوكماااااااة بالمصااااااارف وحضاااااااور دورات تدريبياااااااة بخصوصااااااا ا والت كاااااااد  .ي 

تضااااااااامن ت بياااااااااق الحوكماااااااااة المؤسساااااااااية ماااااااان ان السياساااااااااة االئتمانياااااااااة للمصااااااااارف ت
 لعم ئ .
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    عااااااااايير االسااااااااتدامة . كمااااااااا فااااااااي الت كااااااااد ماااااااان ان المصاااااااارف يتماشاااااااام ماااااااا  م .ف 
 (.0) الملحق

اتخاااااااذ االجااااااراءات الكفيلاااااا  ب يجاااااااد فصاااااال واضاااااام بااااااين ساااااال ات المساااااااهمين الااااااذي  .ا 
 يملكون حيازة مؤهلة من ج ة واالدارة التنفيذية من ج ة اخرم.

التنفيذيااااااة الخاصااااااة ب عمااااااال المصاااااارف سااااااواء للماااااادير المفااااااو  تحديااااااد الصاااااا حيات  .  
ة او ماااااانم االئتمااااااان او التوقياااااا  أو االدارة التنفيذيااااااة فيمااااااا يخااااااا العمليااااااات المصاااااارفي

 التحوي ت والشيكات والضمانات والكفاالت وخ ابات الضمانعلم 
 اعتماد خ ة اح ل ل دارة التنفيذية بالمصرف ومراجعت ا سنويا . .ر 
 ي االدراة التنفيذيااااااة علاااااام الموقاااااا  الرساااااامي لمكتاااااا  مكافحااااااة لساااااال الت كااااااد ماااااان ا اااااا .ش 

لمتابعااااااة قااااااوائح تجميااااااد امااااااوال االرهااااااا  يوميااااااا   واعاااااا ح المكتاااااا  ودائاااااارة  االمااااااوال
مراقباااااة الصااااايرفة فاااااي البناااااك المركااااازي العراقاااااي فاااااورا  فاااااي حالاااااة ادراج اي شاااااخا 

 في قائمة تجميد اموال االرهابيين.
بالمعلوماااااااات المتعلقاااااااة ب عضااااااااء مجلاااااااس االدارة تزوياااااااد البناااااااك المركااااااازي العراقاااااااي  .ت 

 بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدو  اي تعديل علي ا.
االدارة الماااااااادير المفااااااااو  ووضاااااااا  مؤشاااااااارات اداء رئيسااااااااة لمراقبااااااااة ومراجعااااااااة اداء  .  

 التنفيذية من خ ل اعتماد سياسة تحدد ذلك.
التنفيذيااااااة شاااااا ل مناصاااااا  االدارة ار المرشااااااحين ليصاااااااد  مجلااااااس االدارة علاااااام اختياااااا .خ 

 وتقييح ادائ ح ومسائلت ح للحصول علم تفسير واضم عن موضوي المسائلة.
 

 رئيس المجلسمهام ومسؤوليات  .5

من ج ة واالدارة التنفيذية للمصرف وبين المصرف جلس الحرا علم اقامة ع قة بناءة بين الم .أ 
 والمساهمين وبقية اصحا  المصالم من ج ة اخرم.

ن في بحث ا وتلك التي يوجد حول ا تبايالتشجي  علم النقد البناء حول القضايا التي يجري  .  
 وج ات الن ر بين االعضاء م  التشجي  علم المناقشة والتصويت في تلك القضايا.

الت كد من توقي  اعضاء المجلس علم محاضر االجتماعات واست م ح جدول االعمال الي  .ج 
 ة كافية.قبل انعقادسن بمداجتماي 

تلبية احتياجات اعضاء المجلس فيما يتعلق بت وير خبرات ح وأن يتاح للعضو حضور من اج  .د 
 ( للتعرف علم انش ة المصرف.orientation programتوجي  )

 ( يوح.05توجي  دعوة للبنك المركزي العراقي لحضور اجتماعات ال يئة بمدة التقل عن ) .س 
 
 
 

 مهام ومسؤوليات  أمين سر المجلس .6

وتااااااادوين جميااااااا  الماااااااداوالت واالقتراحاااااااات  المجلاااااااس حضاااااااور جميااااااا  اجتماعاااااااات  .أ 

واالعتراضاااااااااات والتحف اااااااااات وكيفياااااااااة التصاااااااااويت علااااااااام مشاااااااااروعات قااااااااارارات 
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وحفاااااا  وتوثياااااااق  واعتماااااااد التصاااااااوير كوساااااايلة لتثبياااااات االجتماعاااااااات المجلااااااس

 .سج ت ومحاضر اجتماعات المجلس بعد توقيع ا من قبل اعضاء المجلس

اعااااااداد خ صااااااة مااااااوجزة لكاااااال موضااااااوي من ااااااا  وبيااااااان  عاااااار  الموضااااااوعات بعااااااد .  

واالولياااااااات لكااااااال  رأي االدارة التنفيذياااااااة واللجاااااااان المختلفاااااااة في اااااااا   وربااااااا  الوثاااااااائق

 .موضوي وتقدح لرئيس المجلس للموافقة علم عرض ا

تزويااااااد كاااااال عضااااااو منتخاااااا  ماااااان اعضاااااااء مجلااااااس االدارة بنصااااااوا القااااااوانين ذات  .ج 

 لمركزي العراقي.الع قة بعمل المصارف وتعليمات البنك ا

التااااااداول ماااااا  اي عضااااااو جديااااااد بمساااااااعدة ماااااادير الاااااادائرة القانوينااااااة حااااااول م مااااااات  .د 

ومسااااااااؤوليات المجلااااااااس فيمااااااااا يتعلااااااااق بالمت لبااااااااات القانونيااااااااة والتن يميااااااااة لتوضاااااااايم 

الم مااااااات والصاااااا حيات وامااااااور تخااااااا العضااااااوية مثاااااال ماااااادة العضااااااوية ومواعيااااااد 

 االجتماعات.

 بالتنسيق م  رئيس المجلس.تحديد مواعيد اجتماعات المجلس   وذلك  .س 

علااااااام محاضااااااار االجتماعاااااااات والقااااااارارات  الت كاااااااد مااااااان توقيااااااا  أعضااااااااء المجلاااااااس .و 

 المجلس.متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من و

 است ح تقارير من اللجان المرتب ة بالمجلس وعرض ا علم المجلس . .ز 

تااااارقيح القااااارارات بشاااااكل تسلسااااالي مااااان بداياااااة السااااانة الااااام ن ايت اااااا  بحيااااا  يكاااااون كااااال  .ح 

 .تاريخقرار  يتضمن : رقح القرار   رقح الجلسة   ال

 بمحاضر االجتماعات الموقعة.تزويد البنك المركزي  .  

  .التواصل م  المساهمين والمساعدة في تن يح اجتماعات ال يئة  .ي 

 إرسال الدعوات إلم المساهمين والم البنك المركزي والم مسجل الشركات. .ك 

 العامة.االحتفا  بسج ت اجتماعات ال يئة  .ل 

 االحتفا  بالبيانات الخاصة بالمساهمين. .ح 
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 اختيار وتعيين المدير المفوض .7

 يعين مجلس ادارة المصرف احد اعضاءس مدير مفو  للمصرف. .أ 

يجاااااااا  ان ت بااااااااق علاااااااام الماااااااادير المفااااااااو  جمياااااااا  الشاااااااارو  المنصااااااااوا علي ااااااااا  .  

 2114( لسااااااانة 94رقاااااااح )الاااااااواردة فاااااااي قاااااااانون المصاااااااارف   نياااااااةللمت لباااااااات القانو

 المعدل 0992( لسنة 20رقح ) الشركاتوقانون 

 صاااااال علاااااام البكااااااالوريوس علاااااام االقاااااال فااااااييجاااااا  ان يكااااااون الماااااادير المفااااااو  حا .ج 

العلااااااااااوح الماليااااااااااة والمصاااااااااارفية او ادارة االعمااااااااااال او المحاساااااااااابة او االقتصاااااااااااد او 

 اي تخصا متعلق بالعمل المصرفي. اوالقانون 

 مانة والسمعة ال يبة.يج  ان يتمت  بالنزاهة واال .د 

المااااااادير المفاااااااو  مساااااااؤول عااااااان تنفياااااااذ قااااااارارات المجلاااااااس وضااااااامن الصااااااا حيات  .س 

 المخولة ل .

 اليجوز الجم  بين منصبي رئيس المجلس والمدير المفو . .و 

 التفرغ التاح الدارة العمليات المصرفية. .ز 

يكاااااااون المااااااادير المفاااااااو  مساااااااؤوال  عااااااان تنفياااااااذ قااااااارارات مجلاااااااس االدارة وضااااااامن  .ح 

 ولة ل .الص حيات المخ
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 اللجان المنبثقة عن المجلس

 اإلطار العام لتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس  .1

تشااااااكل وبالحااااااد االدناااااام اللجااااااان االتيااااااة) لجنااااااة التدقيق لجنااااااة ادارة المخااااااا ر  لجنااااااة  .أ 

الترشااااااايم والمكافااااااامت ولجناااااااة الحوكماااااااة المؤسساااااااية( والتاااااااي تااااااادعح مجلاااااااس االدارة 

 وزيادة فعاليت .خ ل عملية اتخاذ القرارات 

علااااااام المجلاااااااس تشاااااااكيل لجاااااااان مااااااان باااااااين أعضاااااااائ    يحااااااادد أهاااااااداف ا ويفوضااااااا ا  .  

 بص حيات من قبل .

 علم اللجان االلتزاح بعدح اتخاذ قرارات دون الرجوي لمجلس االدارة. .ج 

يمكاااااان  يااااااة لجنااااااة الحصااااااول علاااااام االستشااااااارات والاااااادعح الفنااااااي ماااااان مصااااااادر  .د 

  تااااااوفر امكانيااااااة حصااااااول كااااااون بعلااااااح وموافقااااااة المجلااااااس ماااااايخارجيااااااة علاااااام ان 

 اللجان علم المعلومات الكافية من االدارة.

 اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان في التقرير السنوي لمجلس االدارة. .س 

يجااااا  تاااااوفر ميثاااااا  داخلاااااي لكااااال لجناااااة يباااااين فيااااا  م ااااااح اللجناااااة ون اااااا  عمل اااااا  .و 

ومااااااااهو متوقااااااا  مااااااان  واجراءات اااااااا بكيفياااااااة اعاااااااداد التقاااااااارير الااااااام مجلاااااااس االدارة

 .اعضاء المجلس من عضويت ح في اللجان

يااااااازود البناااااااك المركااااااازي العراقاااااااي بقاااااااوائح اللجاااااااان المشاااااااكل  واساااااااماء االعضااااااااء  .ز 

 وم ام ا واجراءات عمل ا.

 يج  ان يكون رئيس كل لجنة عضو مستقل. .ح 

 تنظيم أعمال اللجان .2

 ( ستة اجتماعات في السنة الواحدة علم ا قل.6تعقد اللجان ) .أ 

 مقرر اللجنة ضب  محاضر االجتماعات وتدوين توصيات ا. يتولم .  

رئاااااايس اللجنااااااة يعاااااار  محاضاااااار االجتماعااااااات والتوصاااااايات علاااااام مجلااااااس اإلدارة  .ج 

 للتصويت علي ا.

 تقدح اللجان تقارير دورية وسنوية عن نتائ  أعمال ا الم المجلس. .د 
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تشااااااكيل لجاااااااان مؤقتاااااااة  بقاااااارار مااااااان مجلاااااااس االدارة او ب لاااااا  مااااااان البناااااااك  .س 

العراقااااااي ويحاااااادد القاااااارار تشااااااكيلية اللجنااااااة ون ااااااا  عمل ااااااا ومسااااااؤوليات ا المركاااااازي 

 ومدة انجاز عمل ا.

علاااااام رؤساااااااء لجنتااااااي التاااااادقيق والترشاااااايم والمكافاااااامت وأيااااااة لجااااااان أخاااااارم منبثقااااااة  .و 

 عن المجلس   حضور االجتماعات السنوية لل يئة العامة.

 

 لجنة التدقيق    .3

 تشكيل اللجنة: .أ 

تتكاااااااااون اللجناااااااااة مااااااااان ث ثاااااااااة أعضااااااااااء مساااااااااتقلين مااااااااان  مجلاااااااااس االدارة او    اوالً:
االستشاااااااااريين او خبااااااااراء فااااااااي المجااااااااال المااااااااالي او التاااااااادقيق وبموافقااااااااة البنااااااااك 

 .المركزي العراقي 

اليجااااااوز لاااااارئيس اللجنااااااة أن يكااااااون عضااااااوا  فااااااي أي لجنااااااة اخاااااارم منبثقااااااة ماااااان  ثانيدددددداً:
 المجلس.

يااااتح تعاااين رئاااايس لجناااة التاااادقيق مااان قباااال حملاااة االساااا ح فاااي اجتماااااي ال يئاااة العامااااة  ثالثددداً:
 للمصرف من قبل اعضاء اللجنة المنتخبين.

تعتماااااااد قااااااارارات اللجناااااااة ب للبياااااااة اصاااااااوات االعضااااااااء الحاضااااااارين وأذا كاااااااان  رابعددددددداً:
 التصويت متعادال   يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا .

 

 مهام وصالحيات اللجنة .ب 

ن ااااااا  ونتااااااائ  وماااااادم كفايااااااة التاااااادقيق الااااااداخلي ومتابعااااااة الماااااادقق الخااااااارجي      والً:ا
 ومناقشة تقاريرس.

 القضايا المحاسبية ذات ا ثر الجوهري علم البيانات المالية للمصرف.  ثانياً:

 أن مة الضب  والرقابة الداخلية في المصرف.   ثالثاً:

   مياااااا الت كااااااد ماااااان االمتثااااااال للمعااااااايير الدوليااااااة ومكافحااااااة لساااااال االمااااااوال فااااااي ج رابعدددددداً: 
 االنش ة.

مجلاااااااااس االدارة  باعتمااااااااااد ال يكااااااااال التن يماااااااااي للمصااااااااارف التوصاااااااااية إلااااااااام   اً:مسدددددددددخا
 واستحدا  أو إل اء التشكي ت التن يمية أو دمج ا .

راجعاااااااة مراجعاااااااة الخ اااااااة السااااااانوية للتااااااادري  والت اااااااوير ومتابعاااااااة تنفياااااااذها وم  سادسددددددداً:
 تقارير االدارة التنفيذية حول وض  الموارد البشرية.
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مراجعااااااة السياسااااااات والتعليمااااااات الخاصااااااة بااااااالتعيين والترقيااااااة واالسااااااتقالة     سددددددابعاً:
وإن اااااااء الخدمااااااة لجمياااااا  مااااااو في المصاااااارف بمااااااا فااااااي ح اإلدارة التنفيذيااااااة ماااااا  

 مراعاة االحكاح النافذس.

 ال اللجنة وتقديم ا إلم المجلس.إعداد تقرير رب  سنوي عن اعم   ثــامناً:

التااااااي حااااااددها المعااااااايير الدوليااااااة  باالفصاااااااحاتالت كااااااد ماااااان التاااااازاح المصاااااارف   تاسددددددعاً:
                                   IFRSل باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا غ المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي 

(International Financial Reporting Standards) 
 وتعليمات البنك المركزي والتشريعات االخرم.

 علااااامالموافقاااااة علااااام االجاااااراءات المحاسااااابية  وعلااااام خ اااااة التااااادقيق السااااانوية و عاشدددددراً:
 ضواب  المحاسبة.

ف تقرياااار حااااول ماااادم كفايااااة ان مااااة الضااااب  تضاااامين التقرياااار الساااانوي للمصاااار احددددد عشددددر:
 والرقابة الداخلية ويتضمن التقرير مايلي:

مساااااؤولية الماااااادقق الاااااداخلي الشاااااارعي باالشاااااتراك ماااااا  االدارة التنفيذياااااة عاااااان  (1)
 وض  ان مة الضب  والرقابة الداخلية حول االب غ المالي 

الت كااااد ماااان تااااولي مكتاااا  مكافحااااة لساااال االمااااوال وتموياااال االرهااااا  ت بياااااق  (2)
( وكااااااذلك قياااااااح المكتاااااا  ب عااااااداد التقااااااارير الدوريااااااة عاااااان KYCسياسااااااة ال )

 نشا  .

 المتثال للمعايير الدولية في جمي  انش ة المصرف.الت كد من ا (3)

 مراقبة االمتثال الضريبي االمريكي (4)

 (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) 

 خارجي يبين راي  بفاعيلة ان مة الرقابة الداخلي  تقرير من المدقق ال (5)

 توصية بعزل ح.الاقتراح االشخاا المؤهلين للعمل كمدققين خارجيين او  اثنـا عشــر:

 االتفا  م  المدقق الخارجي علم ن ا  التدقيق. ثالثة عشر:

اساااااات ح تقااااااارير التاااااادقيق ماااااان الماااااادقق الخااااااارجي والت كااااااد ماااااان اتخاااااااذ االجااااااراءات  اربعدددددة عشددددددر:
ة ال زمااااااة ماااااان قباااااال ادارة المصاااااارف اتجاااااااس المشاااااااكل المؤشاااااارة فااااااي يالتصااااااحيح
 التقرير.

او التوصااااااية بعزلاااااا  او ترقيتاااااا  او نقلاااااا  بعااااااد  تعيااااااين الماااااادقق الشاااااارعي الااااااداخلي خمسددددددة عشددددددر:
 استحصال موافقة البنك المركزي العرقي.

 الداخلي الشرعي. خ ة التدقيقالموافقة علم  ستة عشر:

  ل  تقارير من مدير التدقيق الشرعي الداخلي. سبعة عشر:

الماااااوارد المالياااااة والعااااادد الكاااااافي مااااان الماااااوارد البشااااارية المؤهلاااااة  وفرالت كاااااد مااااان تااااا ثمانيدددددة عشدددددر:
 الدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
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عاااادح تكليااااف مااااو في التاااادقيق الشاااارعي الااااداخلي باااا ي واجبااااات  التحقااااق ماااان تسددددعة عشددددر:
 تنفيذية وضمان استق ليت ح.

مراقباااااة االمتثاااااال ومكافحاااااة لسااااال االماااااوال وتمويااااال االرهاااااا  للقاااااوانين واالن ماااااة  رون:ـــدددددـعش
 والضواب  الم بقة بالمصرف ورف  تقرير بذلك لمجلس االدارة.

للجناااااة صااااا حية الحصاااااول علااااام اياااااة معلوماااااات مااااان االدارة التنفيذياااااة ول اااااا حاااااق  واحدددددد وعشدددددرون:
صااااااوا اسااااااتدعاء اي ماااااادير لحضااااااور اجتماعات ااااااا وعلاااااام أن يكااااااون ذلااااااك من

 علي  في ميثا  التدقيق الداخلي الشرعي.

تجتماااا  اللجنااااة ماااا  الماااادقق الخااااارجي والااااداخلي وماااادير قسااااح االمتثااااال  وماااادير  اثنددددان وعشددددرون:
( مااااااارات سااااااانويا  علااااااام االقااااااال فاااااااي السااااااانة دون 4مكافحاااااااة لسااااااال االماااااااوال )
 حضور اعضاء ال يئة التنفيذية.

تخااااذة ل باااا غ السااااري عاااان االخ ااااار فااااي تراقاااا  وتراجاااا  اللجنااااة االجااااراءات الم ثالثددددة وعشددددرون:
 التقارير المالية.

 تراج  اللجنة تقارير مكافحة لسل وتمويل االرها . رون:ـة وعشـاربع

متابعاااااة تنفياااااذ بااااارام  اساااااتمرارية االعماااااال والتعاااااافي مااااان الكاااااوار  واالزماااااات  خمسدددددة وعشدددددرون:
 بالتنسيق م  قسح تقنية المعلومات واالتصاالت.

 

 لجنة إدارة المخاطر .4

تشاااااكل هاااااذس اللجناااااة مااااان ث ثاااااة أعضااااااء علااااام ا قااااال مااااان االعضااااااء ليااااار التنفياااااذيين علااااام  .أ 

 ان يكون رئيس اللجنة مستقل ويمتلك االعضاء خبرة في ادارة المخا ر.

 : م اح اللجنة .  

مراجعااااااااة إسااااااااتراتيجية إدارة المخااااااااا ر لاااااااادم المصاااااااارف قباااااااال اعتمادهااااااااا ماااااااان    اوالً:

 المجلس.

مراجعاااااااة السياساااااااة االئتمانياااااااة وتقاااااااديح التوصااااااايات بشااااااا ن ا الااااااام مجلاااااااس االدارة     ثانيددددددداً:

 للمصادقة علي ا وكذلك االشراف علم ت بيق ا.

 تحديد السقوف االئتمانية التي تتجاوز ص حية المدير المفو .   ثالثـــــاً:

ماااان تجتماااا  اللجنااااة اربعااااة ماااارات فااااي الساااانة علاااام االقاااال ويجااااوز دعااااوس اي عضااااو    رابعدددداً:

 االدارة العليا لحضور االجتماعات.
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الحصااااااول علاااااام تقااااااارير دوريااااااة ماااااان ماااااادير قسااااااح ادارة المخااااااا ر حااااااول   خامسدددددداً:

الوضااااااا  الحاااااااالي لمخاااااااا ر المصااااااارف اضاااااااافة الااااااام التقاااااااارير الخاصاااااااة بحااااااادود 

 السقوف الموضوعة واي تجاوزات علي ا وخ   تجن  المخا ر.

ر وتقاااااديح التوصااااايات بشااااا ن ا الااااام مجلاااااس المراجعاااااة الدورياااااة لسياساااااة ادارة المخاااااا   سادسددددداً:

 االدارة القرارها والمصادقة علي ا.

تسااااااتلح التقااااااارير الدوريااااااة ماااااان اللجااااااان المنبثقااااااة ماااااان االدارة التنفيذيااااااة ) االئتمااااااان    سددددددابعاً:

 االستثمار   تقنية المعلومات(.

رة امراجعااااااة السياسااااااة االسااااااتثمارية وتقااااااديح التوصاااااايات بشاااااا ن ا الاااااام مجلااااااس   االد  ثامندددددداً:

 للمصادقة علي ا وكذلك االشراف علم ت بيق ا.

تقياااااااايح اداء  المحف ااااااااة االسااااااااتثمارية ماااااااان حياااااااا  العائااااااااد والمخااااااااا رة المتعلقااااااااة   تاسددددددددعاً:

باالسااااااااتثمارات الداخليااااااااة والخارجيااااااااة ومتابعااااااااة مؤشاااااااارات حركااااااااة اسااااااااوا  رأس 

 المال المحلية والخارجية.

مصاااااارف سااااااواء مااااااايتعلق  الماااااادخل مراقبااااااة المخااااااا ر االئتمانيااااااة التااااااي يتحمل ااااااا ال عاشددددددراً:

المعيااااااااري  او  المااااااادخل المساااااااتند للتصااااااانيف الاااااااداخلي  و المخاااااااا ر التشااااااا يلية  

و مخاااااااا ر الساااااااو    و  المراجعاااااااة االشااااااارافية  و   انضااااااابا  الساااااااو   الاااااااواردة 

 في مقررات بازل للرقابة المصرفية.

( IIIبااااازل)مراقبااااة قاااادرة المصاااارف علاااام تفااااادي مخااااا ر الساااايولة بموجاااا  مقااااررات  احددددد عشددددر:

 شام   معيار السيولة.

التوصااااية بااااالتخلي عاااان االنشاااا ة التااااي تسااااب  المخااااا ر للمصاااارف والتااااي لاااايس ل ااااا  اثنددددا عشددددر:

 القدرة علم مواج ت ا.

االشاااااراف علااااام اجاااااراءات االدارة العلياااااا تجااااااس االلتااااازاح بسياساااااات المخاااااا ر المعتمااااادة  ثالثدددددة عشدددددر:

 لدم المصرف.
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 لجنة الترشيح والمكافآت .5

اللجناااااة علااااام االقااااال مااااان ث ثاااااة اعضااااااء مااااان االعضااااااء المساااااتقلين او ليااااار تتكاااااون  .أ 

 التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضوا  مستق  .

 م اح اللجنة: .  

تحدياااااااد ا شاااااااخاا المااااااااؤهلين ل نضاااااااماح إلاااااااام عضاااااااوية المجلااااااااس او االدارة  اوالً:

 التنفيذية العليا عدا االشخاا الؤهلين للتدقيق الشرعي الداخلي.

اد سياسااااااااة المكافاااااااامت ورفع ااااااااا الاااااااام مجلااااااااس االدارة للموافقااااااااة علي ااااااااا   اعااااااااد ثانيدددددددداً:

 واالشراف علي ا   ويؤخذ بن ر االعتبار ما يلي عند اعداها:

يجاااااا  ان تتماشاااااام ماااااا  مبااااااادئ الحوكمااااااة ماااااا  ت لياااااا  مصااااااالم المصاااااارف  (1)

  ويلة االمد.

أن تؤخاااااذ بن ااااار االعتباااااار اناااااواي المخاااااا ر التاااااي يتعااااار  ل اااااا المصااااارف  (2)

بااااااين االرباااااااح المتحققااااااة والمخااااااا ر التااااااي تتضاااااامن ا  بحياااااا  تااااااتح الموازنااااااة

 االنش ة واالعمال المصرفية.

ان تشاااااامل السياسااااااة جمياااااا  مساااااااتويات المااااااو فين وتجااااااري عمليةالمراجعاااااااة  (3)

الدورياااااااة للسياساااااااة الجاااااااراء التعااااااادي ت وتقيااااااايح التوصااااااايات لمجلاااااااس االدارة 

 بذلك.

  مراجعت اااااااا وضااااااا  سياساااااااة االحااااااا ل لتااااااا مين و اااااااائف االدارة التنفيذياااااااة مااااااا ثالثددددددداً:

 سنويا .

اعاااااداد الخ ااااا  وتاااااوفير بااااارام  تااااادري  اعضااااااء مجلاااااس االدارة لمواكباااااة كافاااااة رابعددددداً:

 الت ورات في الخدمات المصرفية والمالية.

االشااااااااراف علاااااااام تقياااااااايح اداء المااااااااوارد البشاااااااارية فااااااااي المصاااااااارف ورفاااااااا   خامسدددددددداً:

 .التوصيات بش ن ا الم مجلس االدارة

 لجنة الحوكمة المؤسسية   .6

ن وماااااان لياااااار ياللجنااااااة ماااااان ثاااااا   اعضاااااااء لااااااالبيت ح ماااااان االعضاااااااء المسااااااتقلتتكااااااون 

 التنفيذيين علم ان تضح اللجنة رئيس المجلس ومن م ام ا:

االشاااااراف علااااام اعاااااداد دليااااال الحوكماااااة المؤسساااااية الخااااااا بالمصااااارف وتحديثااااا   .أ 

 ومراقبة ت بيق ن.

 االشراف واعداد تقرير الحوكمة وتضمين  في التقرير السنوي للمصرف. .  

ت كيااااااااد ماااااااان ت بيااااااااق المصاااااااارف لمبااااااااادئ حوكمااااااااة الشااااااااركات والممارسااااااااات ال .ج 

 السليمة ل .
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 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

اللجان المنبثقة عن 
 مجلس االدارة

 لجنة التدقيق
 

 لجنة الحوكمة
 

لجنة الترشيح 
 والمكافآت

لجنة ادارة 
 المخاطر



 25دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف                                                                                 

  

 والتمويل لالستثمار اإلسالمي العراق نور مصرف
IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE   

 

 

 

 

 

 هيئة الرقابة الشرعية

 :تعيين الهيئة .1

 تعاااااااين ال يئاااااااة العاماااااااة أعضااااااااء ال يئاااااااة الشااااااارعية  بنااااااااء  علااااااام توصاااااااية المجلاااااااس .أ 

لمااااااادة أربااااااا  سااااااانوات قابلاااااااة للتجدياااااااد و وبتنساااااااي  مااااااان لجناااااااة الترشااااااايم والمكافااااااا ت 

 وبموافقة البنك المركزي العراقي    وتكون قرارات ا ملزمة للمصرف.

  يكااااااون ث ثااااااة ماااااان ح فااااااي ا قاااااال علاااااام االقاااااال تتاااااا لف ال يئااااااة ماااااان خمسااااااة أعضاااااااء  .  

واالقتصاااااااااد االساااااااا مي والمعااااااااام ت   وأصااااااااول فااااااااي الفقاااااااا  اإلساااااااا مي متخصااااااااا 

واثنااااااان ماااااان ح ماااااان ذوي الخباااااارة واالختصاااااااا فااااااي  الماليااااااة والمصاااااارفية االساااااا مية 

ولااااااااادي ح المااااااااااح بالمت لباااااااااات الشااااااااارعية  المصااااااااارفية والمالياااااااااة والقانونياااااااااة ا ماااااااااور

 للصيرفة االس مية

خااااا  اعضااااااء ال يئاااااة مااااان بيااااان ح رئيساااااا  ول اااااا ان تساااااتعين بمااااان تاااااراس مناسااااابا  مااااان ينت .ج 

 .االشخاا وال يئات لتحقيق اهداف ا

ال يجااااااوز حاااااال ال يئااااااة أو إعفاااااااء أي عضااااااو في ااااااا   إال بقاااااارار مسااااااب  ماااااان المجلااااااس  .د 

 .وموافقة ال يئة العامة للمصرفوب للبية ثلثي ا عضاء 

ين او الماااااااو فين او مااااااان اعضااااااااء اليجاااااااوز ان يكاااااااون اعضااااااااء ال يئاااااااة مااااااان االداريااااااا .س 

 المجلس او من المساهمين في المصرف.

تحدياااااااد ن اااااااا  عمااااااال ال يئاااااااة وواجبات اااااااا واتعاب اااااااا بموجااااااا  اتفاااااااا  باااااااين المجلاااااااس  .و 

 وال يئة.
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 الشروط الواجب توفرها لمالئمة عضو الهيئة .2

ويتمت   اليقل الت هيل العلمي لرئيس ال يئة عن ش ادة الماجستير علم االقل في العلوح الشرعية .أ 
( سنوات بعد 4( سنوات في اصدار الفتاوي واالحكاح الشرعية او )3بخبرة التقل عن )

 او البح  العلمي في مجال التمويل االس مي. دريسالتخرج في الت
يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الحاصلين علم ش ادة البكالوريوس علم االقل في  .  

ة يالشرعية الم االختبار من قبل هيئة الرقابة الشرعاالختصاا  وتخض  هيئة الرقابة حقل 
 المركزية في البنك المركزي العراقي.

 توقي  االقرار الخاا بعضو ال يئة. .ج 
عند الحاجة لتعيين اعضاء في ال يئة من المقيمين خارج العرا    يشتر  ان اليزيد عددهح  .د 

 ( اعضاء.5( من اصل )2)
 

 استقاللية عضو الهيئةالشروط الواجب توفرها لتحقق  .3

أن اليكون اي من اعضاء ال يئة من المساهمين بالمصرف او من اعضاء مجلس ادارة  .أ 
المصرف او مو فا  في الشركات التابعة للمصرف خ ل السنتين الماضيتين من تاريخ 

 التعين.
ار أن اليكون الحد اعضاء ال يئة صلة قرابة من الدرجة االولم او الثانية الي احد من كب .  

المسؤولين التنفيذيين من المو فين الحاليين او السابقين )السنة الحالية والماضية( من 
 شركات التابعة ل .المصرف او ال

 أن اليكون عضوا  في هيئة رقابة شرعية لدم اي مصرف اس مي اخر مرخا في العرا . .ج 
لثانية من المصرف أن اليكون حاص   علم أي تمويل ل  او  ي فرد من عائلت  حتم الدرجة ا .د 

 او أي من الشركات التابعة للمصرف.

 اجتماعات الهيئة .4

( اجتماعات في السنة علم االقل لمتابعة االلتزاح الشرعي لعمليات 6يج  أن تعقد ال يئة ) .أ 
             ســنويا   المصرف   كما يج  أن تجتم  م  المجلس ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي

 لمناقشة المسائل ذات االهتماح المشترك.
علم اعضاء ال يئة الحضور شخصيا  ل جتماعات وفي حالة تعذر ذلك يمكن لعضو ال يئة  .  

ابداء وج ة ن رس من خ ل الفيديو او ال اتف بعد موافقة رئيس المجلس ودون ان يكون ل  
استخداح هذس ال ريقة في حالة عدح حق التصويت او التوقي  علم محضر االجتماي  ويمكن 

 حضور العضو مرتين في السنة كحد اعلم.
علم االدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماي ال يئة بوقت كافي تقديح معلومات وافية ودقيقة عن  .ج 

ذات الصلة باالجتماعات العضاء ال يئة وعلم رئيس نشا ات المصرف وعن الموضوعات 
 ال يئة التحقق من ذلك.

مرات خ ل السنة( وج  علم رئيس ال يئة الشرعية اخ ار  3الة ليا  عضو ال يئة )في ح .د 
  .ال يئة العامة للمصرف التخاذ االجراءات المناسبة
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 يةمهام ومسؤوليات الهيئة الشرع  .5

اعاااااااداد دليااااااال اجاااااااراءات يشااااااامل ن ااااااااح عمااااااال ال يئاااااااة واختصاصااااااا ا ومساااااااؤوليت ا  .أ 
تقاريرهااااااا وتن اااااايح ع قت ااااااا ماااااا  المجلااااااس واالدارة التنفيذيااااااة العليااااااا   واليااااااة اعااااااداد 

مااااااا  المجلاااااااس والمسااااااااهمين واالدارة التنفيذياااااااة ومن جيت اااااااا فاااااااي الرقاباااااااة الشااااااارعية 
 والية عقد من جيت ا.

فت ااااااا  حكاااااااح توافق ااااااا وعاااااادح مخال حياااااا  شاااااا ت  ماااااان مراقبااااااة أعمااااااال المصاااااارف وأن .  
ومتابعااااااة ومراجعااااااة العمليااااااات المصاااااارفية للتحقااااااق ماااااان خلوهااااااا  الشااااااريعة اإلساااااا مية

 . من أي محضورات شرعية

داء الااااااااارأي واعتمااااااااااد جميااااااااا  العقاااااااااود والمعاااااااااام ت واالتفاقياااااااااات والمنتجاااااااااات ابااااااااا .ج 
والسياسااااااات التااااااي تنضااااااح الع قااااااة بااااااين المساااااااهمين والخاااااادمات وسياسااااااات االستثمار

حميااااال الخساااااائر بعاااااد واصاااااحا  حساااااابات االساااااتثمار بماااااا في اااااا توزيااااا  االربااااااح  وت
المصااااااادقة علي ااااااا   وتجناااااا  االياااااارادات علاااااام حسااااااابات االسااااااتثمار واليااااااة التصاااااارف 

 في الدخل لير الم ابق للشريعة.

 ادئ الشاااااااريعة االسااااااا ميةبااااااتقااااااديح االرشااااااااد لمااااااو في المصااااااارف ونشاااااار الاااااااوعي بم .د 
 .واحكام ا وادوات التمويل االس مي

لمصاااااااارف بالتنسااااااايق ماااااااا  دورات للتااااااادري  الشاااااااارعي الااااااا زح لماااااااو في ا اقتاااااااراح  .س 
 .قسح الموارد البشرية 

حضااااااور اجتماعااااااات ال يئااااااة العامااااااة للمساااااااهمين وعاااااار  تقرياااااار ال يئااااااة الشاااااارعية  .و 
 من قبل رئيس ا او من يفوض  من اعضاء ال يئة ل ر  اعتمادس.

تكااااااااوين وابااااااااداء الاااااااارأي بماااااااادم التاااااااازاح المصاااااااارف ب حكاااااااااح ومبااااااااادئ الشااااااااريعة  .ز 
 االس مية بحي  تقوح ال يئة بما ب تي:

اوال : مراجعااااااة واعتماااااااد تقرياااااار التاااااادقيق الااااااداخلي الشاااااارعي الساااااانوي والااااااذي يرفاااااا  
 قبل قسح التدقيق الشرعي الداخلي. للجنة التدقيق من

ثانياااااااا : اصااااااادار تقريااااااار نصاااااااف سااااااانوي وسااااااانوي حاااااااول االلتااااااازاح الشااااااارعي بحيااااااا  
وأي ماااااااوا ن ضاااااااعف فاااااااي أن ماااااااة  يتضااااااامن فعالياااااااة الضاااااااواب  الشااااااارعية الداخلياااااااة 

لداخلياااااااة الشااااااارعية ذات االثااااااار الجاااااااوهري  علااااااام أن ياااااااتح رفااااااا  الضاااااااب  الرقاباااااااة ا
التقرياااااار نصااااااف الساااااانوي للمجلااااااس   والتقرياااااار الساااااانوي لل يئااااااة العامااااااة للمساااااااهمين 

 مركزي العراقي.ا للبنك المونسخة عن كل من 

التنسااااااي  لمجلااااااس  االدارة علاااااام تعيااااااين وتنحيااااااة ماااااادير التاااااادقيق الشاااااارعي الااااااداخلي    .ح 
 علم أن يؤخذ القرار الن ائي بموافقة البنك المركزي العراقي . 

واعتبااااااار  لزيااااااادة رأس المااااااال الماااااادفويلمبلاااااا  مصااااااادر اشاااااارعية فااااااي ابااااااداء الاااااارأي  .  
 .ذلك شر ا  لصحت ا
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المؤسسات االدارية  لتقديح الفتوم من قباسلو  يتضمن  الذيوكتابة الدليل االرشادي  .ي 
والية الت كد من االلتزاح الفعلي   اوتسيير اجتماعات التابعة للمصرف الم هيئة الرقابة الشرعية 

ورقيا   لمحفو ا  وايوالت كد من السجل التفويضي المكتو  خ  ن ال يئةب ي قرار صادر ع
 .والكترونيا  

 

 سر الهيئة الشرعيةانة مهام ام .6

   وذلااااااك بالتنساااااايق ماااااا  رئاااااايس ال يئااااااة الشاااااارعية  تحديااااااد مواعيااااااد اجتماعااااااات ال يئااااااة .أ 

 .وتبلي  االعضاء بذلك

  وتاااااادوين محاضاااااار اجتماعااااااات ال يئااااااة بصااااااورة حضااااااور جمياااااا  اجتماعااااااات ال يئااااااة  .  

دقيقااااااااة وكاملااااااااة بحياااااااا  تشاااااااامل جمياااااااا  المااااااااداوالت واالقتراحااااااااات واالعتراضااااااااات 

 ات ال يئة .والتحف ات وكيفية التصويت علم مشروعات قرار

الت كاااااد مااااان تقاااااديح المعلوماااااات التفصااااايلية عااااان انشااااا ة المصااااارف وعااااان الموضاااااوعات  .ج 

وقبااااااال اجتمااااااااي ال يئاااااااة الشااااااارعية وبوقااااااات  ذات الصااااااالة مااااااان قبااااااال االدارة التنفيذياااااااة

 كاٍف.

تااااادوين اساااااح العضاااااو ليااااار الحاضااااار ل جتمااااااي   مااااا  بياااااان إن كاااااان بعاااااذر او ليااااار  .د 

  االجتماي. حضرذلك وذكر ذلك في م

تنفياااااااذ الفتااااااااوي والقااااااارارات المتخاااااااذس فاااااااي ال يئاااااااة الشااااااارعية وتزوياااااااد قساااااااح متابعاااااااة  .س 

 التدقيق الشرعي الداخلي وقسح االمتثال الشرعي ب ا ل حا ة والعمل ب ا.

االحتفاااااا  بتقاااااارير قساااااح التااااادقيق الشااااارعي الاااااداخلي ومتابعاااااة تنفياااااذ توصااااايات ال يئاااااة  .و 

 الشرعية بش ن ا.

التاااااادقيق الشاااااارعي الااااااداخلي عنااااااد  تقااااااديح محاضاااااار اجتماااااااي ال يااااااة العامااااااة الاااااام قسااااااح .ز 

  لب ا.

 تقديح معلومات وافية ودقيقة العضاء ال يئة قبل اجتماي ال يئة بوقت كاٍف. .ح 

 بيئة وانظمة الضبط الشرعي .7

في المصرف قادرة علم الشرعي علم هيئة الرقابة الشرعية الت كد من ادارة التدقيق الداخلي  .أ 
 القياح بالم مات التالية كحد ادنم:

 فحا وتقييح وكفاية وفعالية ن اح الرقابة الشرعية الداخلية لدم المصرف. اوالً:   
                             لي ما والتي تستند علم الم ح ة     عالت كد من نس  انجاز خ ة التدقيق ومتابعة التحديثات  ثانياً:   

 .الميدانية 
 تاوي هيئة الرقابة الشرعية.تحديد االنحرافات في تنفيذ مقررات وف ثالثاً:
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 متابعة التزاح المصرف بالنواحي الشرعية والفتاوي والقرارات الصادرة عن ال يئة.  اً:ـعـراب

 بالمعايير الدولية والمحاسبة.متابعة التزاح المصرف  خامساً:
 وض  خ ة التدقيق الشرعي السنوية علم ان تعتمد من قبل ال يئة وااللتزاح بتنفيذ بنودها. سادساً:
فحا الذمح والتموي ت التي تصنف ضمن فئة التس ي ت ال ير عاملة او التي تقرر  اً:ـسابع

 اعدام ا
والممولة في حسابات االستثمار المشترك للتحقق من عدح وجود نقد او تقصير من قبل 

 المصرف.

ضمان وتعزيز استق لية المدققين الشرعيين الداخليين وضمان ان يكونوا مؤهلين للقياح بواجبات ح  .  
بما في ذلك حق وصول ح الم جمي  السج ت والمعلومات واالتصال ب ي مو ف داخل المصرف 

 واعداد التقارير دون أي تدخل خارجي.

 الداخلي وذلك من خ ل مايلي: اتخاذ االجراءات لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي .ج 
 اع اء االهمية ال زمة لعملية التدقيق الشرعي الداخلي وترسيخ ذلك في المصرف. اوالً:       
 متابعة تصوي  م ح ات التدقيق الشرعي الداخلي. ثانياً:       

التدقيق الشرعي الكوادر البشرية المؤهلة الدارة  منالتحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي  .د 
 الداخلي وتدريب ح علم أن يتوفر في العاملين في التدقيق الشرعي الداخلي المت لبات التالية:

يج  أن يكون مدير قسح التدقيق الشرعي الداخلي حاص   علم ش ادة المراق  والمدقق  اوالً:       
المالية ( الممنوحة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات CSAAالشرعي )
 االس مية 

يج  أن يكون مو في قسح التدقيق الشرعي الداخلي من الحاصلين علم ش ادة الدبلوح او     ثانياً:      
البكالورريوس في حقل االختصاا وتق  علم عاتق  مدير القسح عملية اختيارهح وت هيل ح 

 وتدريب ح.

 .التحقق من عدح تكليف مو في التدقيق الشرعي الداخلي ب ي م اح تنفيذية  .س 

 التحقق من اخضاي جمي  انش ة المصرف للتدقيق الشرعي بما في ا المسندة بج ات خارجية. .و 

التحقق من تقيد االدارة التنفيذية بالسياسة التي تن ح الع قة بين المساهمين واصحا  حسابات  .ز 
 اسس توزي  االرباح.االستثمار وبشكل خاا 

اعتماد ميثا  تدقيق شرعي داخلي تتضمن م اح وص حيات ومسؤوليات ادارة التدقيق الشرعي  .ح 
 بناءا  علم توصية ال يئة الشرعية وتعميم ن علم اال راف ذات الع قة.

التحقق من كون قسح التدقيق الداخلي الشرعي خاض  ل شراف المباشر من ال يئة الشرعية وان ا  .  
 تقاريرها الم رئيس ال يئة   ونسخة من ا الم لجنة التدقيق والمدير المفو  ترف 
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 االدارة التنفيذية 

يجااااا  ان يتمتااااا  أعضااااااء اإلدارة التنفيذياااااة العلياااااا بااااا كبر قااااادر مااااان المصاااااداقية والنزاهاااااة 
ة والخباااااااارات ال زمااااااااة والقاااااااادرة علاااااااام االلتاااااااازاح وتكااااااااريس الوقاااااااات لعماااااااال ءوالكفااااااااا

ويقاااااا  علاااااام عاااااااتق المجلااااااس ولجنااااااة الترشاااااايم والمكافاااااامت مسااااااؤولية الت كااااااد  المصاااااارف
 .من ذلك

 :احكام عامة .1

تتكاااااااااون اإلدارة التنفيذياااااااااة مااااااااان المااااااااادير المفاااااااااو  وعضاااااااااوية معااااااااااون المااااااااادير  .أ 
 المفو  والمديرين التنفيذيين لتشكي ت المصرف وفروع .

والقاااااااارارات تمااااااااارس اإلدارة التنفيذيااااااااة مسااااااااؤوليت ا وصاااااااا حيت ا وفااااااااق التفااااااااوي   .  
 الصادرة من مجلس االدارة.

تكااااااااون اإلدارة التنفيذيااااااااة مسااااااااؤولة أماااااااااح مجلااااااااس اإلدارة عاااااااان تحقيااااااااق أهااااااااداف  .ج 
 .وعمليات  المصرف

 ال يحق  عضاء المجلس التدخل في ا عمال التنفيذية اليومية للمصرف. .د 

 مهمات اإلدارة التنفيذية: .2

 اعتمادهاااااا مااااان قبااااال المجلاااااسإعاااااداد الخ ااااا  اإلساااااتراتيجية والتشااااا يلية وتنفياااااذها   بعاااااد  .أ 
 .وتقديح مقترحات لت ويرها وتقديم ا 

تنفيااااااااااذ القااااااااااوانين وا ن مااااااااااة والتعليمااااااااااات ذات الع قااااااااااة والسياسااااااااااات والتوجي ااااااااااات  .  
 الصادرة عن المجلس بذمة وأمانة ومسؤولية.

تقاااااااديح التوصااااااايات بشااااااا ن اتخااااااااذ القااااااارارات الم ماااااااة المتعلقاااااااة بالعملياااااااات المصااااااارفية  .ج 
 .وتقديح الخدمات المحلية والدولية وي ت واالستثماراتوإدارة الودائ  والتم

 .والعمل علم تنفيذها مراجعة خ   التوس  في الفروي والمكات  الجديدة .د 

مراجعاااااااة الخااااااادمات والمنتجاااااااات المصااااااارفية المحلياااااااة والدولياااااااة المقدماااااااة  مااااااان حيااااااا   .س 
 المت لبات وأسلو  التنفيذ واالرتقاء المستمر ب ا وتقديح التوصيات بش ن ا.

 العمل. تفاصيلعداد وت وير السياسات واإلجراءات الخاصة بجمي  إ .و 

المساااااااااؤوليات والواجباااااااااات  تحدياااااااااد إعاااااااااداد هيكااااااااال تن يماااااااااي للمصااااااااارف يتضااااااااامن   .ز 
 علم التشكي ت التن يمية وتحديد خ و  االتصال الرأسية وا فقية.وتوزيع ا 

 إعداد الموازنات السنوية ال زمة للمصرف. .ح 

ليااااااااة كافيااااااااة لحمايااااااااة أمااااااااوال وموجااااااااودات المصاااااااارف ن مااااااااة رقابيااااااااة داخااللتاااااااازاح ب  .  
 وضمان حسن وس مة التصرفات والمعلومات المالية والعمل علم ت بيق ا.
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 وض  ن ح مناسبة إلدارة المخا ر بجمي  أنواع ا. .ي 

تزويااااااااد الج ااااااااات الرقابيااااااااة الداخليااااااااة والخارجيااااااااة بالتقااااااااارير والمعلومااااااااات التااااااااي  .ك 
 انجاز م مات ا الرقابية والتفتيشية. تس يلت لب ا و

 الت كد من االمتثال للمعايير الدولية في جمي  أنش ة وعمليات المصرف. .ل 

 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية ومتابعة تدريب ا. .ح 

مراقباااااة المركاااااز الماااااالي للمصااااارف وتحقيقااااا  لإربااااااح المناسااااابة   وذلاااااك فاااااي إ اااااار  .ن 
 والعائد.المبادلة السليمة بين المخا رة 

اعااااا ح مكتااااا  مكافحاااااة لسااااال االماااااوال ودائااااارة مراقباااااة الصااااايرفة فاااااورا  فاااااي حالاااااة  .س 
 وجود شخا تح ادارج  في قائمة تجنيد اموال االرهابيين.

ضااااااارورة الحصاااااااول علااااااام موافقاااااااة مجلاااااااس االدارة عناااااااد تعياااااااين اي مااااااان اعضااااااااء  .ي 
 االدارة التنفيذية بالمصرف.

 مال المصرف.رف  تقارير دورية الم مجلس االدارة عن سير اع .ف 

 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية ومتابعة تدريب ا لت وير اداءها. .ا 

 مناقشة ومتابعة سير العمل في المصرف بشكل مستمر واقتراح الحلول. .  

اال اااااااا ي علاااااااام الموقاااااااا  الرساااااااامي لمكتاااااااا  مكافحااااااااة لساااااااال االمااااااااوال وتموياااااااال  .ر 
ة الصااااايرفة االرهاااااا  فيماااااا يخاااااا تجمياااااد االماااااوال واعااااا ح المكتااااا  ودائااااارة مراقبااااا

 فورا  في حالة ادراج شخا في قائمة تجميد اموال االرهابيين.

 

 :لمالئمة اعضاء االدارة التنفيذيةالشروط الواجب توفرها .3

  ماااااااالح يكااااااان المصااااااارف أن ال يكاااااااون عضاااااااوا  فاااااااي مجلاااااااس إدارة أي مصااااااارف اخااااااار  .أ 

 .االخر تابعا  لذلك المصرف

 أن يكون متفرلا  إلدارة أعمال المصرف.  .  

العلااااااوح الماليااااااة او  فااااااي درجااااااة الجامعيااااااة االولاااااام كحااااااد ادناااااامحاصاااااا   علاااااام ال أن يكااااااون .ج 

االقتصاااااااااااد أو الماليااااااااااة أو المحاساااااااااابة أو إدارة ا عمااااااااااال أو القااااااااااانون او او  المصاااااااااارفية 

 .والتي ل ا ع قة ب عمال المصرف تقنية المعلومات

ال تقاااااال  مجااااااال عماااااال المصااااااارف او االعمااااااال ذات الصاااااالة أن تكااااااون لدياااااا  خباااااارة فااااااي   .د 

( سااااااانوات باساااااااتثناء منصااااااا   )المااااااادير المفاااااااو (  الاااااااذي يجااااااا  أن ال تقااااااال 5عااااااان )

او االعمااااااااال ذات الصاااااااالة ب نشاااااااا ة الق اااااااااي خبرتاااااااا  فااااااااي مجااااااااال أعمااااااااال المصااااااااارف 

 .( سنوات01عن )المالي 
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الحصاااااااول علااااااام عااااااادح ممانعاااااااة البناااااااك المركااااااازي العراقاااااااي قبااااااال تعياااااااين أي  .س 

ف أن يحصااااااال مااااااان عضاااااااو فاااااااي اإلدارة التنفيذياااااااة العلياااااااا  بالتاااااااالي علااااااام المصااااااار

المرشاااااام للتعيااااااين علاااااام ساااااايرت  الذاتيااااااة مرفقااااااا  ماااااا  الوثااااااائق والشاااااا ادات العلميااااااة   

وشااااااا ادات الخبااااااارة وشااااااا ادات حسااااااان السااااااايرة والسااااااالوك وليرهاااااااا مااااااان الوثاااااااائق 

 المعززة.

ال يجاااااوز لااااااأداري الاااااذي أقالاااااا  البنااااااك المركااااازي ماااااان منصاااااب    أن يصاااااابم عضااااااوا   .و 

ي مصاااااارف   أو مااااااديرا   ي فااااااري فااااااي مجلااااااس أي مصاااااارف   أو مااااااديرا  مفوضااااااا   

مصاااااارف   أو أن يعماااااال إداريااااااا  أو ضاااااامن اإلدارة التنفيذيااااااة العليااااااا فااااااي أي مصاااااارف 

 اخر.

فاااااي حالاااااة إقالاااااة أو اساااااتقالة أي مو اااااف فاااااي اإلدارة  يجااااا  إخ اااااار البناااااك المركااااازي .ز 

( أيااااااح كماااااا يجااااا  اخ اااااارس عااااان اسااااابا  هاااااذس 3التنفيذياااااة العلياااااا وذلاااااك فاااااي لضاااااون )

 . االقالة او االستقالة

ال يجااااااوز للمو ااااااف فااااااي اإلدارة التنفيذيااااااة العليااااااا فااااااي مصاااااارف ال ااااااي ترخيصاااااا   أو  .ح 

تقااااااررت تصاااااافيت  اثناااااااء ماااااادة اشاااااا ال  لمنصااااااب   أن يعماااااال ضاااااامن اإلدارة التنفيذيااااااة 

 العليا في أي مصرف اخر اال اذا قرر البنك المركزي عكس ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف                                                                                 

  

 والتمويل لالستثمار اإلسالمي العراق نور مصرف
IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE   

 

 

 اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية

االدارة العليااااااا بتشااااااكيل لجااااااان لمساااااااعدت ا للقياااااااح بم ام ااااااا وترفاااااا  تقااااااارير الاااااام تقااااااوح  .0

بشاااااااااااكل دوري لضااااااااااامان فعالياااااااااااة الرقاباااااااااااة  اللجاااااااااااان المرتب اااااااااااة بمجلاااااااااااس االدارة

 . واالشراف

( اعضاااااااء علاااااام االقاااااال ويجااااااوز أن يحضاااااار 3لجااااااان االدارة التنفيذيااااااة تتكااااااون ماااااان ) .2

 اعضاء مجلس االدارة بصفة مراق  لمساعدت ح .

لجاااااااان مواعياااااااد اجتماعات اااااااا الااااااام مجلاااااااس االدارة لكاااااااي يتسااااااانم العضااااااااء ترسااااااال ال .3

 مجلس االدارة الحضور ل جتماعات.

 اللجنة االئتمانية: .1

 تجتم  اللجنة مرة واحدة كل ش ر علم االقل وكذلك كلما دعت الحاجة. .أ 

 م اح اللجنة: .  

متابعااااة ت بياااااق تعليماااااات البناااااك المركااااازي فيماااااا يخاااااا اساااااس تقيااااايح الجااااادارة  اوالً:

 االئتمانية للزبائن وتكوين المخصصات.

 متابعة االنكشافات االئتمانية بالتعاون م  شعبتي : ثانيا:

 حسابات السجل االئتماني. (1)

 شؤون الزبائن. (2)

 متابعة حركة سداد القرو . ثالثاً:

 استرداد القرو  المش وبة قدر المست اي. رابعاً:

 تس يل وتبسي  اجراءات منم القرو . خامساً:

 المتابعة م  الدائرة القانونية لتحصيل القرو  المتعثرة. سادساً:
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 لجنة االستثمار: .2

 تجتم  اللجنة مرة واحدة كل ش ر علم االقل وكذلك كلما دعت الحاجة. .أ 

 م اح اللجنة: .  

تجزئااااااااااة محف ااااااااااة االسااااااااااتثمار الاااااااااام ادوات   حقااااااااااو  ملكيااااااااااة   و ادوات  اوالً:

الحكوميااااااة كااااااذلك مكونااااااات الاااااادين  وتشاااااامل حااااااواالت الخزينااااااة والسااااااندات 

 المحف ة من االدوات االجنبية.

تقتاااااااااارح عمليااااااااااات البياااااااااا  والشااااااااااراء او االحتفااااااااااا  بمكونااااااااااات محف ااااااااااة  ثانيددددددددددا:

 االستثمارومتابعة تنفيذها في حالة مصادقة مجلس االدارة علي ا.

مراجعاااااة المؤشااااارات الدورياااااة المساااااتخدمة مااااان )قساااااح االساااااتثمار( او الوحااااادات  ثالثددددداً:

 قييح المقترحات ال زمة بخصوص ا .االستثمارية وت

 لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت .3

 تجتم  اللجنة مرة واحدة في الش ر علم االقل او كلما دعت الحاجة. .أ 

 م اح اللجنة .  

مراجعاااااااة وت اااااااوير اساااااااتخدامات تقنياااااااة المعلوماااااااات واالتصااااااااالت والتحقاااااااق اوال: 

 من امنية المعلومات واالتصاالت.

كفاياااااااة االجاااااااراءات المتخاااااااذة ل حتفاااااااا  بنساااااااخ محدثاااااااة مااااااان التحقاااااااق مااااااان  ثانيددددددداً:

المعلومااااااااات اللاااااااارا  مواج ااااااااة احتماااااااااالت الكااااااااوار  وفقاااااااادان قواعااااااااد 

 البيانات .

 متابعة تقنيات خدمة العم ء االلكترونية. ثالثاً:

الت كاااااااد مااااااان جاااااااودة وم ئماااااااة ادارة الشااااااابكة الداخلياااااااة للمصااااااارف وموقعااااااا ن  رابعددددددداً:

 االلكتروني علم االنترنت.

متابعاااااااة تنفياااااااذ بااااااارام  اساااااااتمرارية االعماااااااال والتعاااااااافي مااااااان الكاااااااوار   خامسددددددداً:

 واالزمات.
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الت كاااااااد مااااااان اعاااااااداد دليااااااال سياساااااااات واجاااااااراءات تقنياااااااة المعلوماااااااات  سادسددددددداً:

 واالتصاالت والعمل علم تحديث  وتقديح مقترحات ت ويرس.

الت كاااااااد مااااااان وجاااااااود فصااااااال فاااااااي الواجباااااااات  باااااااين ادارة تقنياااااااة المعلوماااااااات  سدددددددابعاً:

 التصاالت من ج ة واالدارات االخرم من ج ة اخرم.وا
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االدارة التنفيذيةاللجان المنبثقة عن   

اللجان المنبثقة عن 
 االدارة التنفيذية

لجنة تقنية المعلومات 
 واالتصاالت

 لجنة االستثمار
 

 اللجنة االئتمانية
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 المصالحتضارب 
 

علاااااام مجلااااااس االدارة بااااااذل العنايااااااة الواجبااااااة لترتياااااا  الشااااااؤون المتعلقااااااة بالمصاااااارف  .1

 وتلك الشؤون المتعلقة باالعمال الشخصية لتجن  تضار  المصالم.

علااااااام مجلاااااااس االدارة اعتمااااااااد سياساااااااات وإجاااااااراءات لمعالجاااااااة تضاااااااار  المصاااااااالم   .2

واالفصاااااااااح عاااااااان اي تعااااااااار  بالمصااااااااالم قااااااااد ينشاااااااا  عاااااااان ارتبااااااااا  المصاااااااارف 

 بشركات داخل مجموعة مصرفية يكون المصرف جزءا  من ا.

علااااااام مجلاااااااس االدارة اعتمااااااااد سياساااااااات واجاااااااراءات للتعامااااااال مااااااا  االشاااااااخاا ذوي  .3

لتعرياااااااف هاااااااذس اال اااااااراف بالتشاااااااريعات والسياساااااااات واالجاااااااراءات والياااااااة  الع قاااااااة

 .مراقبت ا بحي  اليسمم بتجاوزها

اا ذوي الع قاااااااة تاااااااتح علااااااام االدارات الرقابياااااااة الت كاااااااد مااااااان أن عملياااااااات االشاااااااخ .4

 وفق السياسات واالجراءات المعتمدة.

علاااااام مجلااااااس االدارة اعتماااااااد سياسااااااات وميثااااااا  للساااااالوك الم نااااااي وتعميم ااااااا علاااااام  .5

 جمي  المو فين  وبحي  تتضمن هذس السياسات مايلي:

عااااااادح اسااااااات  ل المعلوماااااااات الداخلياااااااة التاااااااي تخاااااااا المصااااااارف مااااااان قبااااااال  .أ 

 المو فين  لمصلحت ح الشخصية.

 قواعد وإجراءات تن ح التعامل م  االشخاا ذوي الع قة.    .  

 معالجة الحاالت التي قد ينش  عن ا تعار  مصالم. .ج 

علاااااام لجنااااااة التاااااادقيق مراجعااااااة جمياااااا  تعااااااام ت االشااااااخاا ذوي الع قااااااة ومراقبت ااااااا  .6

 وا  ي المجلس علم هذس التعام ت.

ة ضااااااارورة حصاااااااول اعضااااااااء مجلاااااااس االدارة علااااااام المعلوماااااااات الم ماااااااة بصاااااااور .7

 دقيقة وواضحة لكي يتمكنوا من اداء م ام ح علم اكمل وج .

علااااااام مجلاااااااس االدارة أن تت كاااااااد أن االدارة التنفيذياااااااة تنفاااااااذ السياساااااااات واالجاااااااراءات  .8

 المعتمدة وتجن  تضار  المصاح.

علاااااام المصاااااارف تزويااااااد البنااااااك المركاااااازي العراقااااااي بعاااااادد االساااااا ح المرهونااااااة وكاااااال  .9

واكثاااااااار ماااااااان اساااااااا ح المصاااااااارف ( 0%مساااااااااهمي المصاااااااارف والااااااااذين يمتلكااااااااون) 

 والج ة التي ترهن ل ا هذس االس ح.
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 انظمة الضبط والرقابة الداخلية

 

علم كل من لجنة التدقيق والمدقق الداخلي الشرعي والمدقق الخارجي مراجعة هيكل وان مة  .1
 الضب  والرقابة الداخلية مرة واحدة علم االقل سنويا .

االدارة السنوي للمصرف تقريرا  حول مدم كفاية يقوح مجلس االدارة بتضمين تقرير مجلس  .2
( بحي  Financial Reportingان مة الضب  والرقابة الداخلية علم االب غ المالي )

 يتضمن التقرير مايلي:

فقرة توضم مسؤولية االدارة التنفيذية العليا عن وض  ان مة ضب  ورقابة داخلية علم  .أ 
 علم تلك االن مة.االب غ المالي في المصرف والمحاف ة 

تقرير حول ا ار العمل الذي قامت ب  االدارة التنفيذية العليا ب ستخدام  لتقييح فعالية  .ب 
 ان مة الضب  والرقابة الداخلية.

تقييح االدارة التنفيذية العليا لفعالية ان مة الضب  والرقابة الداخلية كما هو  وبتاريخ  .ج 
 االدارة السنوي للمصرف.البيانات المالية التي تضمن ا تقرير مجلس 

 الت كد من االمتثال للمعايير الدولية في جمي  انش ة وعمليات المصرف . .د 

الت كد من وجود قسح مكافحة لسل االموال وتمويل االرها  يرتب  بمجلس االدارة  .ه 
( والم ات والواجبات المترتبة علم ذلك  بما KYCويتولم ت بيق العمليات الخاصة  )

  عداد التقارير الدورية عن نشا  .في ا قياح القسح ب

 (FATCA )  مراقبة االمتثال الضريبي االمريكي .و 

(Foreign Account Tax Compliance Act ) 

 االفصاح عن اي موا ن ضعف في ان مة الضب  والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية. .ز 

وفعالية ان مة تقرير من المدقق الخارجي يبين رأي  في تقييح االدارة التنفيذية العليا  .ح 
 الضب  والرقابة الداخلية.

وجود اي مخاوف  عنحين   فييتح وض  اجراءات تمكن المو فين من االب غ بشكل سري  .3
بخصوا احتمالية حدو  مخالفات وبشكل يسمم ب ن يتح التحقيق ب ستق لية في هذس 

بة تنفيذ هذس المخاوف ومتابعت ا ويتح مراقبة تنفيذ هذس االجراءات ومتابعت ا ويتح مراق
 االجراءات من قبل لجنة التدقيق.

علم الدوائر الرقابية في المصرف الت كد من أن عمليات ذوي الع قة قد تمت وفق السياسة  .4
 واالجراءات المعتمدة.
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 التدقيق الداخلـي

 يح الدوري المعقول لجودة حسابات المصرف وادائا  ما  االمتثاالييتضمن التدقيق الداخلي توفير التق
للمعااايير الدوليااة وتقااديح التقااارير الدوريااة لمجلااس االدارة واصااحا  المصااالم  عاان ماادم فعاليااة 

 المصرف. لوم ئمة العمليات واجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة والمنفذة من قب

 مؤهالت موظفي التدقيق الداخلي: .1

ادة البكاالوريوس أن يكون مدير التدقيق الداخلي ومعاون  من الحاصلين علم االقال عام شا  .أ 
فااي المحاساابة او ادارة المصااارف او العلااوح الماليااة المصاارفية او احاادم التخصصااات ذات 

 الع قة بالعمل المصرفي وأن يكون لدي  خبرة في مجال الرقابة الداخلية. 

مو في التدقيق الداخلي يج  أن يكونوا من المختصين في المحاسبة والتدقيق ولدي ح الخبرة  .  
 الكافية.

 مات ادارة التدقيق الداخلي:مه .2

خاضعة ل شراف المباشر من قبل لجنة  داخليعلم المجلس التحقق من ادارة التدقيق ال .أ 
   وان ا ترف  تقاريرها مباشرة الم رئيس لجنة التدقيق. دقيقالت

 ش رية وفصلية ونصف سنوية وسنوية عن نتائ  االعمال الم لجنة التدقيق . تقارير تقديح .  

عمل لسياسات واجراءات ادارة التدقيق الداخلي علم أن يعتمد الدليل من قبل اعداد دليل  .ج 
 لجنة التدقيق والمجلس  ويخض  للمراجعة والتحدي  من قبل لجنة التدقيق.

ونقا   ةنقا  القوفحا وتقييح ن اح الرقابة الدخلية في جمي  اعمال المصرف  وتشخيا  .د 
 الضعف ل ر  معالجت ا.

 التدقيق الداخلي:مهمات ومسؤوليات   .3

ة ادارة المخاااااااا ر ة الضاااااااب  والرقاباااااااة الداخلياااااااة وان ماااااااالت كاااااااد مااااااان كفاياااااااة ان مااااااا .أ 

 ومدم فعاليت ا.

مسااااااااااعدة مجلاااااااااس االدارة علااااااااام القيااااااااااح بمساااااااااؤوليات  مااااااااان خااااااااا ل تزويااااااااادس  .  

باااااااالتحلي ت وعملياااااااات التقيااااااايح والتوصااااااايات بشااااااا ن االنشااااااا ة التاااااااي تقاااااااوح دائااااااارة 

 التدقيق الداخلي بمراجعت ا.

 من تنفيذ تعليمات ال يئات الرقابية وقرارات المجلس .الت كد  .ج 

توثياااااااق م ااااااااح وصااااااا حيات ومساااااااؤوليات ادارة التااااااادقيق الاااااااداخلي ضااااااامن ميثاااااااا   .د 

 التدقيق الداخلي المعتمد في المصرف.
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مراجعااااااة عمااااااال الوحاااااادات التن يمياااااااة فاااااااي دوائاااااار االدارة العاماااااااة والفاااااااروي  .س 

التاااااااي تاااااااح اكتشااااااااف ا والشاااااااركات التابعاااااااة واعاااااااداد التقاااااااارير حاااااااول الم ح اااااااات 

معنياااااااة ب تخااااااااذ االجاااااااراءات ال زماااااااة لمعالجاااااااة تلاااااااك الم ح اااااااات واالجاااااااراءات ال

والمخالفااااااااات وتعااااااااد التقااااااااارير دون أي تاااااااادخل خااااااااارجي ويحااااااااق لاااااااادائرة التاااااااادقيق 

الااااااداخلي مناقشااااااة تقاريرهااااااا ماااااا  الاااااادوائر والفااااااروي والشااااااركات التابعااااااة التااااااي يااااااتح 

 تدقيق ا.

المصااااااارف للت كاااااااد مااااااان أن المعلوماااااااات مراجعاااااااة عملياااااااات االبااااااا غ الماااااااالي فاااااااي  .و 

الرئيساااااااية حاااااااول االماااااااور المالياااااااة واالدارياااااااة تتاااااااوفر في اااااااا الدقاااااااة واالعتمادياااااااة 

 والتوقيت المناس .

الت كااااااااد ماااااااان االمتثااااااااال لسياسااااااااات المصاااااااارف الداخليااااااااة والمعااااااااايير واالجااااااااراءات  .ز 

 الدولية والقوانين والتعليمات ذات الع قة.

 ف.مراجعة حسابات الشركات التابعة للمصر .ح 

أي اعماااااااال واختصاصاااااااات اخااااااارم ذات ع قاااااااة ب بيعاااااااة عمااااااال الااااااادائرة تساااااااندها  .  

 الي ا لجنة التدقيق.
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 التدقيق الشرعي الداخلـي

 التعريف: .1

 

عااااااان مااااااادم التااااااازاح فحاااااااا مساااااااتقل وموضاااااااوعي التااااااادقيق الشااااااارعي الاااااااداخلي هاااااااو 

الشااااااارعية ا ومقاااااااررات وفتااااااااوي هيئاااااااة الرقاباااااااة كام اااااااادئ الشاااااااريعة واحباااااااالمصااااااارف بم

فااااااي ممارسااااااة جمياااااا  انشاااااا ت  وتقااااااديح قيمااااااة تحو يااااااة واستشااااااارية وارشااااااادية للمصاااااارف 

يساااااااااعدس فااااااااي تحقيااااااااق اهدافاااااااا  ويشاااااااامل الفحااااااااا للعقااااااااود واالتفاقيااااااااات والسياسااااااااات 

والمنتجاااااااااات والمعاااااااااام ت وعقاااااااااود الت سااااااااايس والااااااااان ح االساساااااااااية والقاااااااااوائح المالياااااااااة 

عمليااااااات الفحااااااا والمراقبااااااة والتقااااااارير وخاصااااااة تقااااااارير المراجعااااااة الداخليااااااة وتقااااااارير 

 التي يقوح ب ا مفتشوا البنك المركزي العراقي.

 الداخلي:الشرعي اختيار موظفي إدارة التدقيق  .2

أن يكااااااااون ماااااااادير التاااااااادقيق الشاااااااارعي الااااااااداخلي حاصاااااااا   علاااااااام شاااااااا ادة المراقاااااااا    . أ

( الممنوحاااااااة مااااااان قبااااااال هيئاااااااة المحاسااااااابة والمراجعاااااااة  CSAA) والمااااااادقق الشااااااارعي

  مية .للمؤسسات المالية االس

يجاااااا  أن يكااااااون مااااااو في قسااااااح التاااااادقيق الااااااداخلي الشاااااارعي ماااااان الحاصاااااالين علاااااام  .  

شاااااا ادة الاااااادبلوح او البكااااااالوريوس علاااااام االقاااااال فااااااي حقاااااال االختصاااااااا وتقاااااا  علاااااام 

 عاتق مدير القسح مسؤولية عملية اختيارهح وت هيل ح وتدريب ح.

جاااااا  علاااااام الماااااادقق الشاااااارعي الااااااداخلي االلتاااااازاح بميثااااااا  اخ قيااااااات المحاساااااا  والمرا . ت

 ةالخاااااااااارجي للمؤسساااااااااات المالياااااااااة االسااااااااا مية الصاااااااااادرة عااااااااان هيئاااااااااة المحاساااااااااب

 واالمراجعة للمؤسسات المالية االس مية

 الداخلي:الشرعي مهمات إدارة التدقيق  .3

وضاااااا  خ ااااااة شاااااااملة للتاااااادقيق والمراجعااااااة تشااااااتمل علاااااام فتاااااارات زمنيااااااة ومراحاااااال  .أ 

هيئااااااة  د  علي ااااااا ماااااان قباااااال رئاااااايسانجازمحاااااادودة وتجااااااري تحااااااديث ا ساااااانويا   ويصااااااا

 .ة الشرعية ورئيس مجلس االدراة بالرقا

إعاااااداد دليااااال عمااااال يوضااااام الااااارا  القساااااح وصااااا حيات  ومساااااؤوليات  ويكاااااون متفقاااااا   .  

هيئااااااة الرقابااااااة  مقاااااارراتماااااا  مبااااااادم الشااااااريعة االساااااا مية واحكام ااااااا وفااااااي ضااااااوء 
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الفتااااااوي الصاااااادرة من اااااا ويصااااااد  علااااام الااااادليل مااااان قبااااال رئااااايس والشااااارعية 

 ئيس مجلس االدارة . هيئة الرقابة الشرعية ور

المحاف اااااااااااة علااااااااااام اماااااااااااوال الماااااااااااودعين واصاااااااااااحا  الحساااااااااااابات االساااااااااااتثمارية  .ج 

 والمساهمين.

ماااااان خاااااا ل تخفااااااي  المصااااااروفات لياااااار  الربحيااااااة وضاااااا  االسااااااس الكفيلااااااة بزيااااااادة   .د 

 الضرورية .

واالنحرافااااااات فااااااي تنفيااااااذ مقااااااررات وفتاااااااوي هيئااااااة القصااااااور  الكشااااااف عاااااان اوجااااااة .س 

 واحكام ا. ةاالس ميالرقابة الشرعية ومبادئ الشريعة 

تقيااااايح التااااازاح ادارة المصااااارف بن ااااااح ادارة المخاااااا ر يحتاااااا  بااااا  مااااان تحقياااااق خساااااائر  .و 

 باالعمال امتثاال  للمبدأ االس مي )الضرر الضرار(.

المااااادقق الشااااارعي الاااااداخلي لااااايس لااااا  مساااااؤولية مساااااتقلة تجااااااس المااااادقق الخاااااارجي فيماااااا  .ز 

قق الخااااااارجي مسااااااؤولية يتعلااااااق ب عمااااااال التاااااادقيق الشاااااارعي الااااااداخلي  ويكااااااون للمااااااد

مساااااتقلة خاصاااااة باااااا  كمااااادقق خااااااارجي علااااام أن يجااااااري تن ااااايح ذلااااااك بالتنسااااايق بااااااين 

مراقاااااا  الحسااااااابات الخااااااارجي ولجنااااااة مراجعااااااة الحسااااااابات وقسااااااح التاااااادقيق الشاااااارعي 

 الداخلي.

 اعمال قسم التدقيق الشرعي الداخلي: .4

ت تجمياااااا  معلومااااااات متعلقااااااة بالنشااااااا  الااااااذي ساااااايتح مراقبتاااااا  مثاااااال المواقاااااا  والمنتجااااااا .أ 

 والخدمات والفروي واالقساح.

 تحديد هدف الرقابة الشرعية الداخلي ون ا  عمل ا. .  

توثياااااااق نتاااااااائ  الرقاباااااااة الشااااااارعية الداخلياااااااة والخارجياااااااة والمراسااااااا ت ذات الع قاااااااة  .ج 

 بما في ذلك المراس ت م  الج ات االشرافية الرقابية.

الحصااااااااول علاااااااام كاااااااال فتاااااااااوي وارشااااااااادات وتعليمااااااااات هيئااااااااة الرقابااااااااة الشاااااااارعية  .د 

 الداخلية.

االتصاااااااال بكااااااال االفاااااااراد داخااااااال المصااااااارف للتعرياااااااف بواجباااااااات الرقاباااااااة الشااااااارعية  .س 

 الداخلية.

 تحديد الموارد الضروية النجاز الرقابة الشرعية الداخلية. .و 

 اعداد برنام  التدقيق الشرعي الداخلي. .ز 
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 اجراءات الرقابة واعداد مراجعة اوراق العمل: .5

 المراجعة المستندية  .أ 

 المراجعة الحسابية  .  

 المراجعة الفنية الموضوعية .ج 

 مراجعة الموازين والم ابقات .د 

 مراجعة بنود القوائح المالية .س 

 المراجعة لبيان مستوم االلتزاح باالسس والمعايير الرقابية االس مية .و 

 المراجعة لمستوم االلتزاح بالقرارات الخاصة ب يئة الرقابة الشرعية .ز 

 

 التوثيق وكتابة التقارير: .6

 

يااااااتح توثيااااااق مسااااااتندات المراجعااااااة والتاااااادقيق واعااااااداد ملفااااااات لكاااااال تقرياااااار بصاااااااورة  . أ

 كتابية والكترونية

يح يااااااساااااتخراج مؤشااااارات فصااااالية حاااااول المخالفاااااات ومااااااتح بشااااا ن معالجت اااااا وتقاااااديح تق .  

 فصلي.

تعاااااد تقاااااارير اساااااتثنائية مفاجئاااااة خاصاااااة باااااالفروي وتااااادخل ضااااامن التقريااااار الفصااااالي ماااااا  . ت

 التوضيم بالسرعة الممكنة.لح يكن االمر م ما  ويستدعي 

تقااااااديح التقاااااااارير الاااااام رئااااااايس هيئااااااة الرقاباااااااة الشاااااارعية ومااااااان ثااااااح تقااااااادح الااااااام ادارة  .  

 المصرف
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 المتثال الشرعي ومراقبة االمتثالا

 تعريف االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال: .1

والوضعية    هي و يفة مستقلة تحدد مخا ر عدح االلتزاح بالقوانين واالن مة والتعليمات الشرعية

 وتض  التوصيات ال زمة لتجاوز تلك المخا ر.

 تشكيل القسم: .2

 ( مو فين علم االقل ومدير القسح.3يتكون قسح االمتثال من ) .أ 

م ل( سنوات وأن يكون حاص   ع01  خبرة مصرفية التقل عن )ديمدير القسح يج  أن تكون ل .  

( والممنوحة من قبل المجلس العاح ش ادة )االختصاا االس مي المعتمد في الحوكمة واالمتثال

 للبنوك  والمؤسسات المالية االس مية.

 استقاللية االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال: .3

ر التوصيات الملزمة ثال الشرعي وذلك من خ ل عدح ت ثيج  ضمان استق لية االمت .أ 

 والصادرة من ادارة االمتثال ومن خ ل مايلي:

 رةاومراقبة االمتثال بمجلس االد ارتبا  قسح االمتثال الشرعي .  

الص حية الكاملة لمراق  االمتثال الشرعي بالوصول لكافة المعلومات والسج ت والمستندات  .ج 

 والمو فين.

 ضرورة التزاح مراق  االمتثال والمو فين التابعين ل  ب داء و ائف ح المحددة ل ح. .د 

 مهام قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال: .4

رير االمتثال الشرعي استنادا  الم مراجعة سياسات واجراءات االلتزاح لكل العمليات اعداد تقا .أ 

ويعنون الم مجلس   علي ا المصرفية وتحديد مخا ر عدح االلتزاح واقتراح التعدي ت المناسبة

 االدارة.

 اعداد الدليل االرشادي لمراقبة االمتثال المصرفي االس مي. .  

ال مسندا  بالنصوا القانونية والمعايير المالية االس مية ويعمح اعداد دليل مخا ر عدح االمتث .ج 

 علم كافة مو في المصرف.
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 عالقة مجلس االدارة  بأدارة االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال: .5

 

اعتماد سياسة واضحة لضمان امتثال المصرف لجمي  التشريعات والتعليمات ذات الع قة  .أ 

 دوري والتحقق من ت بيق ا.م  مراجعة هذس السياسة بشكل 

 اعتماد م مات ومسؤوليات ادارة االمتثال الشرعي من قبل المجلس. .  

ن ا  نسخة الم مترف  ادارة االمتثال الشرعي تقاريرها الم لجنة التدقيق م  ارسال نسخة  .ج 

 المدير المفو .

فئ بشكل علم المصرف تشكيل ادارة ل متثال مستقلة ويتح تعزيزها بموارد بشرية مدربة تكا .د 

 كاٍف  وبما يتماشم م  تعليمات البنك المركزي الصادرة ب ذا الخصوا.

سياسات واجراءات فعالة لضمان امتثال المصرف لجمي  تقوح ادارة االمتثال الشرعي ب عداد  .س 

واي ارشادات وادلة ذات ع قة وعلم المصرف توثيق م مات  التشريعات والتعليمات النافذة

 .ارة االمتثال ويتح اعمام ا في المصرفوص حيات ومسؤوليات اد
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 ادارة المخاطر

 اهداف ادارة المخاطر: .1

ادارة المخا ر المختلفة التي يمكن ان يتعر  ل ا المصرف مثل مخا ر السو  والتش يل 

واالئتمان واالمتثال والعم ت االجنبية والسيولة ومعدل العائد وذلك ب دف الحصول علم معدالت 

 اعلم لمستوم مخا ر مقبول ولمختلف االنش ة. ربحية

 مهام ادارة المخاطر: .2

( في المصرف Risk Management Frame work ار ادارة المخا ر )أاعداد  .أ 

 وعرض  علم المجلس العتمادس.

تنفيذ استراتيجية ادارة المخا ر باالضافة الم ت وير سياسات واجراءات عمل الدارة جمي   .  

 انواي المخا ر.

تقارير للمجلس من خ ل لجنة ادارة المخا ر ونسخة ل دارة التنفيذية العليا تتضمن رف   .ج 

( الفعلية لجمي  انش ة المصرف Risk Profileومة المخا ر ) معلومات عن من

( ومتابعة معالجة االنحرافات Risk Appetizeبالمقارنة م  وثيقة المخا ر المقبولة )

 السلبية.

 ( االدارية المستخدمة .MISياس المخا ر م  ان مة المعلومات )التحقق من تكامل اليات ق .د 

( المصرف للمخا ر Exposuresتقديح التوصيات للجنة ادارة المخا ر عن تعرضات ) .س 

 وتسجيل حاالت االستثناءات في سياسة ادارة المخا ر.

 توفر المعلومات ال زمة حول مخا ر المصرف الستخدام ا اللرا  االفصاح. .و 

يل جمي  انواي المخا ر التي يواج  ا المصرف لتمكين ا من الحصول علم دراسة وتحل .ز 

 المعلومات من دوائر المصرف االخرم والتعامل م  اللجان االخرم للقياح بم ام ا.

يج  أن تشمل السياسات المعتمدة من قبل المجلس الحدود المقبولة للمخا ر التي قد  .ح 

ود م  قدرة المصرف علم تقبل يتعر  ل ا المصرف م  ضرورة اتسا  تلك الحد

 المخا ر ومدم م ئمة ذلك م  حجح رأس مال المصرف.

استخداح ن ح معلومات واتصال مناسبة فعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة  .  

المخا ر وضمان كفاءة ن اح ادارة المعلومات بحي  يسمم بتزويد االدراة العليا ولجنة 

ية ش رية تعكس مدم التزاح المصرف بحدود المخا ر روالمخا ر والمجلس بتقارير د

 المحددة وتوضم التجاوزات علم هذس الحدود  واسباب ا والخ ة التصحيحة ال زمة ب ا.

 .اعتماد وثيقة المخا ر المقبولة للمصرف .ي 
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 عالقة مجلس االدارة  بأدارة المخاطر: .3

 

بالمساااااااتويات المحاااااااددة  يذياااااااةمخاااااااا ر تراقااااااا  ادارات المصااااااارف التنفالت كاااااااد مااااااان ادراة ال .أ 

 للمخا ر المقبولة.

 (Stress Testباااااا جراء اختبااااااارات الضاااااا   )الت كااااااد ماااااان أن إدارة المخااااااا ر تقااااااوح  .  

لقيااااااااس قااااااادرة المصااااااارف علااااااام تحمااااااال الصااااااادمات ومواج اااااااة المخاااااااا ر  بشاااااااكل دوري

  وأن يكاااااااون للمجلاااااااس دور رئيساااااااي فاااااااي اعتمااااااااد الفرضااااااايات والسااااااايناريوهات المرتفعاااااااة 

ذهااااااا علاااااام اخرات واعتماااااااد االجااااااراءات الواجاااااا  اتتااااااائ  االختباااااااومناقشااااااة ن المسااااااتخدمة

 . هذس النتائ 

بمااااااا فااااااي ذلااااااك  التحقااااااق ماااااان معالجااااااة التجاااااااوزات علاااااام مسااااااتويات المخااااااا ر المقبولااااااة .ج 

 .مسائلة االدارة التنفيذية بش ن هذس التجاوزات 

بماااااا يتوافاااااق مااااا  مقاااااررات لتقيااااايح الاااااداخلي لكفاياااااة رأس ماااااال المصااااارف اعتمااااااد من جياااااة ا .د 

وايااااااة معااااااايير دوليااااااة اخاااااارم بحياااااا  تكااااااون هااااااذس  ( III( و)IIل للرقابااااااة المصاااااارفية )باااااااز

المن جيااااااة شاااااااملة وفعالااااااة وقااااااادرة علاااااام تحديااااااد جمياااااا  المخااااااا ر بمااااااا في ااااااا المخااااااا ر 

الشاااااااارعية التااااااااي يمكاااااااان ان يواج  ااااااااا المصاااااااارف وت خااااااااذ باالعتبااااااااار خ ااااااااة المصاااااااارف 

االسااااااتراتيجية وكفايااااااة رأس المااااااال ومراجعااااااة هااااااذس المن جيااااااة بصااااااورة دوريااااااة والتحقااااااق 

 كاااااد مااااان احتفاااااا  المصااااارف بااااارأس ماااااال كاااااافي لمقابلاااااة جميااااا  المخاااااا ر مااااان ت بيق اااااا والت

 .التي يواج  ا

المخاااااااا ر  وقبااااااال التوسااااااا  فاااااااي اي مااااااان انشااااااا ة المصااااااارف  ا خاااااااذ بن ااااااار االعتباااااااار .س 

 .ذلك وقدرات ومؤه ت مو في ادارة المخا رالمتوقعة والمترتبة  علم 

ريرهاااااا الااااام ضااااامان اساااااتق لية ادارة المخاااااا ر فاااااي المصااااارف وذلاااااك مااااان خااااا ل رفااااا  تقا .و 

 لجنة ادارة المخا ر ومنم هذس االدارة الص حيات ال زمة.
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 ادارة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

 تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء: .1

التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن  ريق وثائق او بيانات او معلومات  .أ 

 ومستقلة.من مصادر موثوقة 

التعرف علم هوية اي شخا يتصرف بحسا  العميل والتحقق من ا   والت كد من كون   .  

 لدي  الص حية بالتصرف ب ذا الصفة.

 ف ح ال ر  و بيعة ع قة العمل. .ج 

 والترتيبات القانوينة.  المعنوي  التعرف علم هيكل الملكية والسي رة بالنسبة ل شخاا .د 

بع قة العمل وفحا اي معام ت تجري لضمان توافق ا م   المتابعة المستمرة بكل مايتعلق .س 

 معلومات العميل وانش ت  التجارية ومصادر اموال .

 

 الحاالت التي تنفذ بها تدابير العناية الواجبة: .2

 قبل وخ ل فتم الحسا  او اقامة ع قة العمل م  العميل. .أ 

مجلس مكافحة لسل االموال  يحددسالقياح بعملية لعميل عار  تزيد قيمت ا علم المبل  الذي  .  

 وتمويل االها .

اجراء تمويل الكتروني لصالم عميل عار  تزيد قيمت  عن المبل  المحدد من قبل مجلس  .ج 

 مكافحة لسل االموال وتمويل االرها .

 االشتباس في ارتكا  لسل االموال وتمويل االرها . .د 

 انشاء ع قة العمل.ت جيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي بعد  .س 

 حفظ السجالت والوسائط .3

( سنوات من تاريخ 5رف باالحتفا  بالسج ت والوثائق والمستندات التالية لمدة )صيقوح الم 

العميل او من تاريخ للق الحسا  او تنفيذ معاملة لعميل عار   وتضمن  م انت اء الع قة 

 :االدارة الت كد منوعلم مجلس اتاحت ا للج ات المختصة بالسرعة الممكنة  
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نسخ من جمي  السج ت التي يتح الحصول علي ا من خ ل عملية العناية الواجبة في  .أ 

التحقق من المعام ت بما في ذلك الوثائق الدالة علم هويات عم ء المستفيدين الفعليين 

 والملفات المحاسبية ومراس ت العمل.

 او التي هناك محاولة لتنفيذها. جمي  سج ت المعام ت المحلية والدولية المنفذس .  

 نسخ من االب لات المرسلة الم مكت  مكافحة لسل االموال وتمويل االرها   .ج 

 السج ت المتعلقة بتقييح المخا ر او أي معلومات مقررة من اجرائ  او تحديث . .د 

 برامج غسل االموال وتمويل االرهاب .4

 سوتمويل االرها  تعتمد من مجليلتزح المصرف ب عداد وتنفيذ برام  لمن  لسل االموال 

 االدارة وتتضمن مايلي:

 ح لمخا ر لسل االموال وتمويل االرها  التي هي عرضة ل ا.ياجراء تقي .أ 

وض  سياسات واجراءات وضواب  داخلية ت بق االلتزامات المفروضة في مجال مكافحة  .  

 لسل االموال وتمويل االرها .

 المو فين.وض  معايير نزاهة م ئمة عند اختيار  .ج 

التدري  المستمر للمسؤولين والعاملين لرف  قدرات ح فيم ا يخا لسل االموال وتمويل  .د 

 االرها .

 عالقة مجلس االدارة  بأدارة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب : .5

مجلس االدارة أن يت كد من اتخاذ المصرف التدابير العناية الواجبة تجاس العم ء من علم  .1

 الرقابية ولجنة التدقيق واالدارات االخرم.خ ل االقساح 

( سنوات وعلم المجلس الت كد من 5ضرورة االحتفا  بالسج ت والوثائق والمستندات لمدة) .2

 ذلك وتشمل هذس الوثائق مايلي:

 نسخ من السج ت الخاصة بعملية العناية الواجبة في التحقق من المعام ت. .أ 

 سواء النافذة او جرت محاولة لتنفيذها. جمي  سج ت المعام ت المحلية والدولية .  

 لمتعلقة بتقييح المخا رالسج ت ا .ج 

 اعتماد برام  لمن  لسل االموال وتمويل االرها  تتضمن مايلي: .3

اعتماد سياسات واجراءات وضواب  داخلية تتوافق م  ت بيق االلتزامات المفروضة في  .أ 

 مجال مكافحة لسل االموال وتمويل االرها  .

 لمخا ر لسل االموال وتمويل االرها  التي هي عرضة ل ا. اجراء تقييح .  
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 الشرعية بالتدقيق الشرعي الداخلي:عالقة هيئة الرقابة 

 مراجعة دليل العمل الذي يوضم الرا  القسح وص حيات  ومسؤوليات . .1

أن اليكون للمدقق الداخلي الشرعي ص حية او مسؤولية تنفيذية تجاس االعمال التي يقوح  .2

 ب ا.

 تحديد االنحرافات في تنفيذ مقررات وفتاوي هيئة الرقابة الشرعية. .3

 التدقيق الشرعي الداخلي. يتقييح اداء مدير ومو ف .4

 مراجعة دليل العمل الذي يوضم الرا  القسح وص حيات  ومسؤوليات . .5

 متابعة امتثال ادارة المصرف للنواحي الشرعية والفتاوي والقرارت الصادرة من ال يئة . .6

( هيئة AAOIFIعة امتثال المصرف للمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن )متاب .7

( ومجلس الخدمات المالية IFSBالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االس مية و)

 االس مية.

 اعداد خ ة التدقيق الشرعي السنوي علم ان تعتمد من ال يئة الشرعية. .8

ياسة التي تنضح الع قة بين المساهمين واصحا  حسابات ة بالسالتنفيذيمتابعة تنفيذ االدارة  .9

 االستثمار.

 عالقة المجلس بأدارة التدقيق الشرعي الداخلي:

مجلس االدارة يضمن استق لية المدقق الشرعي الداخلي  وحق وصول ح الم جمي   .0

 المعلومات والسج ت واالتصال ب ي مو ف داخل المصرف.

دارة الالتحقق من توفر موارد مالية كافية والعدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة  .2

 ي علم ان تتوفر ب ح الم ال  التالية:التدقيق الشرعي الداخل

 ش ادة جامعية معينة متخصصة م  االلماح ب صول المعام ت المالية االس مية. .أ 

الشرعي التي تضح ) المستشار رئيس القسح حاصل علم ش ادة المراق  والمدقق  .ب 

 (.AAOIFIالشرعي المعتمد( و)المدقق الشرعي المعتمد( الممنوحة من قبل )

 الينكلف المدقق الشرعي الداخلي ب ي م مات تنفيذية. .3

اعتماد ميثا  تدقيق داخل يتضمن الم مات والص حيات الدارة التدقيق الشرعي الداخلي  .4

 ويعمح داخل المصرف.
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ارة التدقيق الشرعي الداخلي تق  تحت اشراف ال يئة الشرعية الت كد من ان اد .5

 مباشرة  وترف  تقاريرها الم رئيس ال يئة الشرعية ونسخة الم لجنة التدقيق.

 عالقه مجلس االدارة بأصحاب المصالح:

 

علم مجلس االدارة االفصاح الفعال وتوفير المعلومات الصحا  المصالم عن جمي  انش ة  .1

 اليات محددة لضمان التواصل مع ح  ومن خ ل مايلي:المصرف وفق 

 .اجتاعات ال يئة العامة .أ 

 .التقرير السنوي وتقرير الحوكمة .  

 الموق  االلكتروني للمصرف. .ج 

 تقارير فصلية تحتوي علم معلومات مالية. .د 

 تقرير قسح ع قات المساهمين. .س 

 قضية تثار في اجتماعات ال يئة العامة السنوي.كل التصويت علم حل  .2

اعداد تقارير ي ل  علي ا المساهمين تتضمن نتائ  التصويت واالسئلة التي ي رح ا  .3

 المساهمين ورد االدارة التنفيذية علي ا ذلك بعد انت اء االجتماي السنوي لل يئة العامة.

 التواصل بين اعضاء مجلس االدارة والمساهمين من خ ل مايلي: .4

فيما يتعلق ب ستراتيجيات المصرف ون ح االستماي الم وج ات ن ر المساهمين  اوالً:

 الحوكمة.

عقد لقاءات دورية م  كبار المساهمين واالعضاء ال ير تنفيذيين والمستقلين للتعرف  ثانياً:

 علم ارائ ح.

ضرورة حضور المدقق الخارجي او من يمثل  ب جتماي ال يئة العامة السنوي لتقييح التقرير  .5

 واالجابة عن االسفسارات.

في التقرير السنوي بصدد ماتح اتخاذس وبالتحديد من قبل اعضاء ال ير تنفيذيين االفصاح  .6

 للتوصل الم ف ح مشترك الراء كبار المساهين ب داء المصرف.
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 اإلفصاح والشفافية

 الت كد من نشر المعلومات المالية ولير المالية التي ت ح أصحا  المصالم. .1

للمصااااااارف وتقااااااااريرس الفصااااااالية   إفصااااااااح تتااااااايم الت كاااااااد مااااااان تضااااااامين التقريااااااار السااااااانوي  .2

للمسااااااااهمين الحااااااااليين أو المحتملاااااااين اال ااااااا ي علااااااام نتاااااااائ  العملياااااااات والوضااااااا  الماااااااالي 

 للمصرف.

الت كااااااد ماااااان التاااااازاح المصاااااارف باإلفصاااااااحات التااااااي حااااااددت ا المعااااااايير الصااااااادرة عاااااان هيئااااااة  .3

دت ا المحاساااااااابة والمراجعااااااااة للمؤسسااااااااات الماليااااااااة اإلساااااااا مية   واإلفصاااااااااحات التااااااااي حااااااااد

(  وتعليماااااااات البناااااااك المركااااااازي والتشاااااااريعات IFRSالمعاااااااايير الدولياااااااة لأبااااااا غ الماااااااالي )

 ا خرم ذات الع قة.

 الت كد من تضمين تقرير مجلس اإلدارة السنوي كحد أدنم ما يلي: .4

 ملخصا  لل يكل التن يمي للمصرف. .أ

ملخصااااااااا  لم اااااااااح ومسااااااااؤوليات لجااااااااان المجلااااااااسي وأي صاااااااا حيات قاااااااااح المجلااااااااس  .ب

 لتلك اللجان. بتفويض ا

المؤسسااااااية  وكمااااااةالمعلومااااااات التااااااي ت ااااااح أصااااااحا  المصااااااالم المبينااااااة فااااااي دلياااااال الح .ج

 للمصرف ومدم التزام  بت بيق ما جاء في الدليل.

معلوماااااااٍت عاااااان كاااااال عضااااااو ماااااان أعضاااااااء المجلااااااس ماااااان حياااااا  مؤه تاااااا  وخبراتاااااا   .د

ومقااااادار مسااااااهمت  فاااااي رأس ماااااال المصااااارف  وتااااااريخ تعيينااااا   عضاااااويت  فاااااي لجاااااان 

 م االلتزاح لحضور اجتماعات المجلس.المجلس مد

 معلوماٍت عن إدارة المخا روهيكل االدارة و بيعة اعمال ا. .ه

عااااادد مااااارات اجتمااااااي المجلاااااس ولجانااااا  وال يئاااااة وعااااادد مااااارات حضاااااور كااااال عضاااااو  .و

 في هذس االجتماعات.

ملخصاااااا  عااااان سياساااااة مااااانم المكافاااااامت لااااادم المصااااارفي والمكافااااامت بجميااااا  أشااااااكال ا  .ز

 التي منحت لأدارة التنفيذية العليا كل علم حدس  وذلك عن السنة السابقة. 
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ميثاااااااا  سااااااالوكيات ادارة العمااااااال واساااااااماء كااااااال مااااااان اعضااااااااء مجلاااااااس االدارة  .ح

 خ ل العاح. والمستقيلينواالدارة التنفيذية العليا 

%( أو أكثااااااااار مااااااااان رأسااااااااامال 01مين الاااااااااذين يملكاااااااااون نسااااااااابة )أساااااااااماء المسااااااااااه .ط

%( او اكثاااااار ماااااان رأس مااااااال 5والمجموعااااااات المرتب ااااااة التااااااي تمتلااااااك )المصاااااارفي 

  م  تحديد المستفيد الحقيقي من هذس المساهمات.المصرف 

 نشر تقرير خاا بممارسات الحوكمة المؤسسية. .ي

 سياسة االستدامة الخاا بالمصرف.ماتح بصدد  .ك

 

 المساهمينحقوق 

 

 ضرورة حصول المساهمين علم جمي  المعلومات ذات الع قة والتي تمكن ح من ممارسة حقوق ح. .0

 المشاركة والتصويت في اجتماعات ال يئة العامة. .2

 مناقشة موضوعات المدرجة في جدول اعمال ال يئة العامة. .3

 انتخا  اعضاء مجلس ادارة المصرف. .4

( يوح من تاريخ االجتماي وكذلك مكان 31ال يئة العامة قبل )اع ح المساهمين بجدول اعمال  .5

 وتاريخ انعقادس.

 ترشيم وانتخا  وان اء خدمة اعضاء مجلس االدارة. .6

استنادا الم  ل ح الحق في انتخا  عضو او اكثر من ص ار المساهمين لتمثيل ح مجلس االدارة .2

 .التصويت التراكمي
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(0ملحق )  

 (Sustainability Principlesاالستدامة )مبادئ معايير 

 النا المبادئ ت

0 
 انش ة االعمال: 

 إدارة المخا ر المصرفية والبيئية

دم  االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية اتخاذ القرار المتعلق ب نش ة 

 المؤسسة لتجن  او تقليل او تعوي  االثار السلبية 

 العمليات التجارية: 2

 والبصمة االجتماعيةالبيئة 

تفادي او تقليل او تعوي  االثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية علم 

 المجتمعات المحلية والبيئية التي تعمل في ا وحيثما امكن تعزيز االثار االيجابية

 احتراح حقو  االنسان في العمليات واالنش ة التجارية للمؤسسة حقو  االنسان 3

تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خ ل ثقافة مكان العمل شاملة الجنسين الذكر  االقتصادي للمرأةالتمكين  4

واالنثم في العمليات التجارية للمؤسسة والعمل علم البح  عن المنتجات 

 والخدمات المصصمة خصيصا  للمرأة من خ ل االنش ة التجارية

الية لإفراد والمجتمعات التي تعتبر تقليدية والتي تمتلك السعي لتقديح الخدمات الم الشمول المالي 5

 وصول محدود او التست ي  الوصول للق اي المالي الرسمي

 ت بيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية في المؤسسات الحوكمة 6

ت وير المؤسسات الفردية والق اعية ال زمة لتحديد إدارة المخا ر االجتماعية  بناء القدرات 2

 يئية والفرا المرتب ة باالنش ةة والعمليات التجاريةوالب

التعاون م   الق اعات كافة واالستفادة من الشراكات الدولية لتسري  التقدح  الشراكات التعاونية 2

الجماعي وتحسين الق اي كوحدة واحدة من أجل ضمان توافق رؤية المؤسسة م  

 المعايير الدولية ومت لبات التنمة المحلية

استعرا  ومراجعة التقارير ب نت اح حول مسار التقدح لمقابلة هذس المبادئ عم  التقارير 9

 مستوم المؤسسة الفردية والق اعية
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