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 :  وتعريف مقدمةأوال : 

  
يعتبر ميثاق لجنة االئتمان العليا عبارة عن تعليمات وضوابط لتنظيم عمل اللجنة وبما يتوافق مع دليل الحوكمة المؤسسية ومع 

 .السياسات واإلجراءات االئتمانية
المصارف التي تستند الى  يعد االئتمان المصرفي مرحلة مهمة من مراحل تطور الخدمات المصرفية ويعد من أهم إيـرادات ثيح

التمويـل ، إذ تعبـر عمليـة االئتمـان عـن الثقـة التـي تنـشأ  والتأكـد مـن وجـود الـضمانات لقـاء الحـصول علـى ن وبز لادراسة اوضاع 
  .)الزبون( التي تدل على توافـق الرغبـة والحاجـات و)المـصرف( بـين 

 
 : لجنةصالحيات الثانيا : 

 
 اهذختي يتلا ةيمالسإلا تاجتنملا ليو متو  نامتئال ا حنمب ةطبتر ملا تار ار قلا ذاختال  ةهج اهتايلو ؤ سمو  اهماهمل ةفاضإلاب ةنجللا ربتعت
 تايحالصلا ةفو فصم بسح ةنجللا هذهل تايحالصلا ددحتو  ،ةر ادإلا سلجم نم اهل ةددحملا تايحالصلا راطا نمض فر صملا
 .سلجملا نم ةدمتعملاو  اهيلع قفاو ملا

 .هي في المقام األول جهة لصنع القرارات تهدف إلى تنفيذ القرارات االئتمانية لجنة االئتمان  ▪
كون الصوت المرجح في حالة تعادل األصوات هو تتخذ جميع القرارات عن طريق التصويت باألغلبية البسيطة. وي ▪

 .صوت رئيس اللجنة
 

 الغرض واالهداف :ثالثا : 
 
 

  : يلي امبيتمثل الغرض الرئيسي 
 )ضمن الحدود التي وضعها المجلس(.وضع سياسات وحدود وتوجيهات تطبق في إطارها إستراتيجيات االئتمان  ▪
 .ةلو بقملا تانامضلا وأ نامتئال اب قلعتي امب سلجملل تايصو تلا ميدقت ▪
 .ةحو نمملا تايحالصلا نمض تايصو تلا ىلع ةقفاو ملا ▪
 .ةيمالسالا تاجتنملا طو ر شو  ةينامتئال ا ةسايسلا قيبطت ديكأت ▪
  .رطاخملا نم دحلل ةفاضإلاب فر صملا ةيامحو  ةينامتئال ا طباو ضلا قيبطتو  ةميلس دعاو ق قفو  نامتئال ا حنم فادها قيقحت ▪
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 : والمهامالمسؤوليات : رابعا
 

 اقتراح السياسة االئتمانية وتعديلها لمجلس اإلدارة العتمادها. .1
 التأكد من تطبيق السياسة االئتمانية في المصرف ضمن جميع المراحل. .2
، وتحديد السقوف  لالفراد والشركات الراغبين بالحصول على التمويلتحديد معايير واسس تقييم الجدارة االئتمانية  .3

 .االئتمانية
 تقييم نتائج تحليل الجدارة االئتمانية مع األخذ باالعتبار الصالحيات الممنوحة. .4
ية تقوم بدراسة المعامالت االئتمانية التي تتجاوز سقف لجنة االئتمان ومن مهامها  دراسة وتحليل المعامالت االئتمان .5

 ومدى كفاية الشروط والضوابط المقدمة للجنة واصدار القرار الخاص بها بمنح االئتمان من عدمه.
 متابعة اإلنكشافات االئتمانية . .6
 متابعة حركة السداد للتمويالت الممنوحة. .7
 اقتراح المعالجة للديون المتعثرة. .8
 التعاون مع الدائرة القانونية لمتابعة التحصيالت والمتعثرين. .9

 أكد من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية فيما يتعلق بالعملية االئتمانية )الصالحيات والمهام(.الت .10
 تدقيق التركزات االئتمانية. .11
 .التأكد من تطبيق اإلجراءات االئتمانية حسب األصول من االطراف المعنية بالعملية االئتمانية .12
 .عوائد كافية لتغطية المخاطر المقدرةالالتأكد من أن  .13
 ان أن صالحيات االئتمان تم تخويلها لالشخاص المؤهلين ذو االختصاص.ضم .14
 تبسيط ووضوح إجراءات المنح لمنتجات التمويالت االسالمية. .15
 . نيلهؤ ملا صاخشالل ةلو خم نامتئال ا ةيحالص نا نامض .16
 .ةيذيفنتلا ةر ادإلا عم قيسنتلاب سلجملا ىلا ةينامتئال ا ناجللا ءاضعاب بيسنتلا .17
 .ى ر خألا ةيباقر لا تاطلسلاو  يقار علا ي ز كر ملا كنبلا تاميلعت عم ىشامتت ةينامتئال ا تار ار قلا ن وك نم دكأتلا .18
 .ةظفحملا ومنل طيطختلا .19
 .ضع سياسات التسعير التي تستند على المخاطرو  .20
 اعتماد ومراقبة مخاطر كل عمليات االئتمان .21
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 هيكل اللجنة واألعضاء ::خامسا
 

 االعضاء : .1

 .ر من مجلس اإلدارة بتحديد أسمائهمقرامن مجلس اإلدارة ويصدر على األقل  تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء  ▪

 يضاف لالعضاء من غير مجلس اإلدارة مدير االئتمان واخرون ذو العالقة واالختصاص بمراحل العملية االئتمانية ▪

 )منح/التوثيق/المراقبة/تنفيذ/تحصيل(.

 .واالختصاص ما أمكن أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة يراعى ▪

 .ويراعى عند الترشيح لعضوية اللجنة عدم وجود تضارب المصالح ▪

 :دورية اإلجتماعات  .2

  .بالشهر على األقل( نيعامتجا) رهشلاب 2 ددع اجتماعتجتمع اللجنة ما ال يقل عن  ▪

 أو حسب حاجة العمل.في الحاالت الطارئة واالستثنائية  يمكن عقد إجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك ▪

تعقد اللجنة اجتماعا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو مجلس اإلدارة ، مع توضيح  ▪
 .االسباب لذلك

  : مدة العضوية  .3

 سنوات(. 4مدة العضوية في اللجنة تكون هي نفس مدة عضوية المجلس وفقا للنظام األساسي للمصرف ) ▪

 اء مدة عضويتها اذا اقتضت الظروف.يجوز لمجلس اإلدارة اعادة تشكيل اللجنة قبل انته ▪

 عمل اللجنة :آلية سادسا : 

 
 .ويراعى عند الترشيح لعضوية اللجنة عدم وجود تضارب المصالح .يكتمل النصاب بحضور أغلبية األعضاء ▪
 يتم تعيين مقررا للجنة. ▪

 .يجوز للعضو الحضور شخصيا، أو االجتماع عبر الهاتف أو التصوير المرئي أو بالتمرير ▪
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 .اللجنة بإعداد جدول أعمال اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة، و إرسال الدعوة لألعضاء مقرروم يق ▪

تسجل في محاضر اجتماعات اللجنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك  ▪

لمحاضر لألعضاء بعد أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، على أن ترسل نسخ من هذه ا

 .أمانة السر(االعتماد لالحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل مقرر مجلس اإلدارة )

تخضع اللجنة لرقابة مجلس اإلدارة من خالل متابعته ألداء اللجنة للتحقق من التزامها باألعمال الموكلة إليها  ▪

 المجلس بشفافية مطلقة. و يجب على اللجنة أن ترفع تقاريرها الخطية إلى

على اللجنة أن تقيم أدائها بشكل سنوي للتأكد من كفاءة األداء و فعاليته و مجاالت التطوير والتحسين فيها  ▪

 وترفع بذالك توصياتها إلى مجلس اإلدارة.

يرجح الجانب  االصواتتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي  ▪

 .عن التصويت  االمتناع يجوزاللذي معه الرئيس، و ا

   .التي دعته إلى التحفظ االسباب عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين ألييجوز  ▪

 .يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة ال ▪

 احكام عامة: : سابعا
 

، كما ال يجوز المصرفغير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  ال يجوز أن يكون للعضو مصلحة مباشرة، أو ▪

  مصرف.عضو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة اللل

مرجعًا اساسيًا للجنة ويجب عدم الخروج من مسارها او تجاوزها إال بعد  دليل حوكمة المصرف ونظامها االساسيتعتبر  ▪

 .أصولياذ الموافات المطلوبة اخ

 اللتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والبنك المركزي العراقي باإلضافة للقوانين ذات العالقة.يتم ا ▪

 


