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 مجلس اإلدارةميثاق 

 الغرض 

صالحيات من قبله، مع االلتزام  االهداف ويفوضد يحدباالجتماع وتيقوم اعضاء المجلس 

بعددم اتاداق قراتات بمفراهدا بددوو ت ددددددويدة مجلس اااتم الم ددددددرف،  ما ي ب   عل  

للتأ د من فاعليل اوت االااتم الم ددددددرف المجلس او يقوم بدالمتدابعدل المرددددددتمرم  عمدا  

ت ك تعاتض بين واجبات ومرددلولياشددري ل او ال ينوو ه ال تخت دداصدداتهالوفقا  الت فيذيل

 .المجلس

 التشكيل 

يتم انتادا  ععضدددددداء مجلس ايااتم ف  اجتمداع الايةدل العامل وقلك لمدم ال تتجاو  عتبع  -1

العضددددو لدوتم ةانيل  حد  سدددد وات بعد عتخذ موافقل  الب ك المر زي، ويجو  ععاام انتاا 

 .عق  

( ععضددددداء عل  ا ق  يتم انتاابام ف  اجتماع 7يجب عو ينوو عدا ععضددددداء المجلس     -2

الايةل العامل طبقا لم ظومل الت دوية الترا م ، عل  عو ال يق  عدا ا عضداء المرتقلين 

 ( ععضدداء عو ةلأ ععضدداء المجلس ، مع عضددو يمل  ا قليل من المردداهمين حيأ4عن   

 .يجو  عو ينوو هذا العضو من ضمن ا عضاء المرتقلين

 .ي تاب المجلس من بين ععضائه تئيرا ونائبا للرئيس -3

 .يتول  نائب تئيس المجلس ماام الرئيس ع د غيابه او تعذت تئاسته اجتماع المجلس  -4

 .يفض  عو ينوو عحد ععضاء المجلس من الع  ر ال روي  حد عان   -5

 تماعات جاال

 .لمرم واحدم ف  الشار عل  ا ق  او  لما اعة الحاجل يجتمع المجلس

 المسؤوليات

 -:المجلسمهام وصالحيات 

اعتماا تخ ط الم درف شاملل الرييل والرسالل وال ايات وا هداف االستراتيجيل والقيم  -1

الجوهريل للم ددرف ف  ضددوء توجاات الايةل العامل ، ةم توجيه ايااتم الت فيذيل لت فيذ 

 .الا ط مع مراقبل عاائاا وتقييماا وتعديلاا إقا لزم ا مر لضماو ت فيذ تلك الا ط 

م الت فيذيل ومتابعل عاائاا، والتأ د من سددددالمل ا وضدددداع الماليل ايشددددراف عل  اياات  -2

للم ددددرف ومن مالءته ، واعتماا سددددياسددددات وإجراءات م اسددددبل ل شددددراف والرقابل 

   .الدوتيل عل  عااء الم رف 

 Key) اعتماا سدددددياسدددددل لمراقبل ومراجعل عااء ايااتم الت فيذيل ، عن طري  وضدددددع  -3

Performance Indicators. KPI)  ملشددددرات عااء تئيرددددل لتحديد وقيا  وتصددددد

والدتدقددددم ندحدو تدحدقي  ا هدددداف ( Key Performance Result  KPR ا ااء ،

 .الملسريل للم رف
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التأ د من توفر سدياسدات وتخ ط وإجراءات عم  لدا الم رف، شاملل جميع عنش ته،  -4

تويات وتتماشدددددد  مع التشددددددريعات قات العالقل ، وعنه قد تم إعماماا عل  جميع المردددددد

 .ايااتيل ، وعنه تتم مراجعتاا بانتظام 

واضددددددحل وتسدددددم تخ وط  (CORE VALUESتحديد القيم الجوهريل للم دددددرف   -5

للمردلوليل والمرداءلل لجميع عنش ل الم رف ، وترسيث ةقافل عاليل للمعايير ا تخالقيل 

 .وال زاهل والرلوك الما   ل ااتيين ف  الم رف

ءات الم ددرف ، بما فياا عوضدداعه الماليل وسددمعته تحم  مرددلوليل سددالمل جميع اجرا  -6

ومرددددددلوليل ت فيذ مت لبات الب ك المر زي، و ذلك مت لبات الجاات الرقابيل والجاات 

الت ظيميل ا تخرا المتعلقل بعمله ، ومراعام "عصدحا  الم ال"" ، وعو يدات الم رف 

 قابل الفعّاللضددمن إطات التشددريعات ، وضددمن الرددياسددات الداتخليل للم ددرف ، وإو الر

 .متوفرم باستمرات عل  انش ل الم رف

 .متابعل ت فيذ قراتات الايةل العامل -7

تقديم الحردددابات الاتاميل والقوائم  النشدددوفات( الماليل للم دددرف وتقرير شدددام  ب تائ   -8

 .ت فيذ الا ل الر ويل ال  الايةل العامل لم اقشتاا والم ااقل علياا

 .دوليل ف  جميع عنش ل وعمليات الم رفالتأ د من االمتلا  للمعايير ال -9

 .م اقشل واقرات الا ط الر ويل والموا نات المتعلقل بأنش ل الم رف ومتابعل ت فيذها -11

 .تشني  لجاو مجلس ايااتم واتختيات ععضائاا من بين ععضاء المجلس او من غيرهم -11

الت فيذيل، وتقييم ومتابعل الم ددددااقل عل  اتختيات المرشددددحين لشدددد   م اصددددب ايااتم  -12

عاائام اوتيا واالشددراف عليام ومرددائلتام والح ددو  م ام عل  شددر  وتفرددير واضدد" 

 .لموضوع المرائلل

 .تعيين وعنااء تخدمات المدق  الداتخل  وتحديد اتعابه ومنافآته وتقييم عااءه -13

من قيام اعتماا عنظمل ضددددددبط وتقابل ااتخليل للم ددددددرف ومراجعتاا سدددددد ويا، والتأ د  -14

المدق  الداتخل   وبالت ردددي  مع المدق  الااتج   اي مراقب الحردددابات( بمراجعل هذه 

ا نظمددل لمرم واحددده عل  ا قدد  سدددددد ويددا، وعل  المجلس تضددددددمين التقرير الردددددد وي 

 .للم رف ما يل د  فايل هذه ا نظمل

 .ستمراتا  ضماو استقالليل مدق  الحرابات الااتج    مراقب الحرابات ( بدايل وا  -15

اعتمداا اسددددددتراتيجيدل فعالل يااتم المااطر، ومراقبل ت فيذها ، إق تتضددددددمن مرددددددتوا  -16

الماداطر المقبولدل ، وضددددددمداو عدددم تعرّض الم ددددددرف لمادداطر مرتفعدل، وعو ينوو 

المجلس ملّما ببيةل العم  التشدددد يليل للم دددددرف والمااطر المرتب ل باا، وعو يتأ د من 

 مدل و دافيل يااتم المااطر ف  الم ددددددرف، وقااتم عل  وجوا عاوات وب يدل تحتيدل ال

 .تحديد وقيا  وضبط ومراقبل جميع عنواع المااطر الت  يتعرض لاا الم رف
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التأ د من قيام الم ددرف بت بي  المبااا ا سدداسدديل "ل ااتم الرشدديدم"،  ما وتا قلك  -17

( 4تعليمات تقم  ف  "قواعد ايااتم الرشدددددديدم ، ونظام الضددددددبط الداتخل " الواتام ف  

 2111لر ل 

 .Management Information Systemsضددددماو وجوا عنظمل معلومات اااتيل  -18

MIS .افيل وموةوق باا ت    عنش ل الم رف  

نشدددر تقافل الحو مل بالم دددرف وتشدددجيع جميع العاملين واالااتم الت فيذيل عل  ت بي   -19

ل ال  العم  عل  او يقوم مماتسدددداتاا وحضددددوت اوتات تدتيبيل با ددددوصدددداا، إضدددداف

الم دددرف بتشدددجيع عمالئه عل  ت بي  قواعد الحو مل ف  ملسدددرددداتام، فضدددال  عل  

التحق  من عو الردياسدل االئتمانيل للم درف تتضدمن ت بي  الحو مل الملسريل لعمالئه 

والسدددددديمددا من الشددددددر ددات ، بحيددأ يتم تقييم المادداطر ب قدداط الضددددددع  والقوم ، تبعددا 

 .الحو مل الملسريل لمماتساتام ف  مجا 

( sustainability principlesالتأ د من عو الم رف يتماش  مع معايير االستدامل   -21

. 

اتااق االجراءات النفيلل بإيجاا ف دد  واضدد" بين سددل ات المردداهمين ، الذين يمتلنوو  -21

"حيددا م ملهلددل" من جاددل ، و"ايااتم الت فيددذيددل" ، من جاددل عتخرا ، بادددف تعزيز 

الحو مل الملسدرديل الردليمل ، وعليه إيجاا اليات م اسدبل للحد من تأةيرات المراهمين ، 

 ."الذين يمتلنوو "حيا م ملهلل

 .اعتماا هين  ت ظيم  للم رف يحدا الترلر  ايااتي الواض"   -22

تحديد ال دددالحيات الت فيذيل الااصدددل بأعما  الم دددرف   سدددواء المدير المفوض عم   -23

ايااتم الت فيذيل ، سددددواء  او قلك للعمليات الم ددددرفيل عو م " االئتماو عو التوقيع عل  

ت واالقتراض والرهن وتخ ابات الضماو ( التحويالت والشدينات والضدمانات والنفاال

. 

 اعتماا تخ ل إحال  ل ااتم الت فيذيل ف  الم رف ومراجعتاا س ويا  . -24

التأ د من اطالع ايااتم الت فيذيل عل  الموقع الرسددددم  لمنتب منافحل غردددد  ا موا   -25

موا  فيمدا يا  قوائم تجميدد عموا  ايتهدا  يوميدا،  وإعالم منتدب منافحل غردددددد  ا 

واائرم مراقبل ال ديرفل ف  الب ك المر زي فوتا  ف  حالل وجوا شدا  قد عاتأ عسمه 

 .ف  قائمل تجميد عموا  ايتهابيين

يجب تقييم عااء المجلس  ن  لمرم واحدم عل  ا ق  سدددددد ويا وعرض نتائ  التقييم عل   -26

عل  او يتضددددمن هذا الايةل العامل ، من تخال  االعتماا عل  نظام لتقييم اعما  المجلس 

 -ال ظام  حد عان  ما يأت  :
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وضددددددع عهداف محدام، وتحديد اوت المجلس ف  االشددددددراف عل  تحقي  هذه ا هداف،  .ع

 بشن  يمنن قياسه اوتيا.

 Key Performanceتحديد ملشدرات إااء تئيريل للمدير المفوض واالااتم الت فيذيل  . 

Indicators, KPIs & KPRs داف ا سددددددتراتيجيل يمنن عسددددددتاالصدددددداا من ا ه

 للم رف وتخ ط العم  الر ويل واستاداماا لقيا  عااء االااتم الت فيذيل اوتيا .

 .التواص  ما بين المجلس والمراهمين، وضروتم اوتيل هذا التواص  .أ

 .اوتيل اجتماعات المجلس مع ايااتم الت فيذيل .ا

و ذلك مقاتنل اوت العضددددو وماامه ف  اجتماعات المجلس ومدا التزامه بالحضددددوت،  .ه

 feedعاائه بأااء ا عضدددددداء ا تخرين،  ما يجب الح ددددددو  عل  "الت ذيل الراجعل"  

back.من العضو المع   وقلك بادف تحرين عمليل التقييم ) 

عل  الم دددرف تزويد الب ك المر زي بالمعلومات المتعلقل بأعضددداء مجالس عوهيةات  - 27

بعل ااتخ  العراق وتخاتجه، بشدددددن  ن ددددد  المديرين وايااتات الت فيذيل لشدددددر اته التا

 .س وي و ذلك ع د حدوث عي تعدي  علياا

عل  مجلس االااتم االشددددددراف عل  جوام االف ددددددا  و الشددددددفافيل و المعلومات عن  - 28

 .الم رف  افل

 


