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 الغرض من تشكيل اللجنة : اوالا 

يقوم مجلس ادارة مصرف االتحاد العراقي بتشكيل لجان من بين اعضاء المجلس يحدد اهدافها و      
مع االلتزام بعدم اتخاذ قرارات بمفردها بدون تصويت مجلس ادارة , يفوضها بصالحيات من قبله

اكد كما ينبغي على المجلس ان يقوم بالمتابعة المستمرة العمال اللجان للت, مصرف االتحاد العراقي
من فاعلية دورها ذلك مع امكانية دمج بعض اللجان وفقًا لتناسب اختصاصاتها شريطة ان ال يكون 

 . هناك تعارض بين واجبات و مسؤوليات اللجان

 التشكيل : ثانياا 

ن من مجلس على االقل على ان يكونوا من االعضاء المستقلي تتكون اللجنة من ثالثة اعضاء   
يمتلك اعضاء اللجنة الخبرة الكافية في ادارة المخاطر و الممارسات و القضايا كما يجب ان , االدارة 

   .المرتبطة بها

 االجتماعات: ثالثاا 

 . لمرة واحدة في الشهر على االقل او كلما دعت الحاجة الى عقد اجتماع ادارة المخاطرتجتمع لجنة 

 الحوكمة المؤسسية صالحيات لجنة مهام و :  رابعاا 

هذه اللجنة بمجموعة من المهام و اعضاء تقوم ( 3) بتشكيل لجنة تتالف من قام المصرف
 : المسؤوليات يمكن تلخيصها باالتي

 .مراجعة استراتيجية ادارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قبل مجلس االدارة -1
, قةمراجعة السياسة االئتمانية و تقديم التوصيات بشأنها الى مجلس االدارة لغرض المصاد -2

 . فضال عن االشراف على تطبيق السياسة االئتمانية المقترحة من قبلهم
و مخاطر السيولة التي , مخاطر السوق , المخاطر التشغيلية , تحديد المخاطر االئتمانية  -3

 تواجه المصرف 
 . تحديد السقوف االئتمانية التي تتجاوز صالحية المدير المفوض -4
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تسبب المخاطر للمصرف و التي ليس له قدرة على التوصية بالتخلي عن االنشطة التي  -5
 . مواجهتها

 . التاكد من التزام المصرف باالنظمة و التعليمات و السياسات المتعلقة بادارة المخاطر -6
التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر و الحصول على التقارير الدورية منه حول االمور  -7

اضافة الى التقارير الخاصة بالحدود و , لمصرفذات العالقة للمخاطر في المصرف و ثقافة ا
 . السقوف الموضوعة و اية تجاوزات لها و خطط تجنب المخاطر

, مراجعة السياسة االستثمارية و تقديم التوصيات بشأنها الى المجلس االدارة لغرض المصادقة -8
 . فضال عن االشراف على تطبيق السياسة المقترحة من قبلهم

االستثمارية من حيث العائد و المخاطرة فيما يتعلق باستثمارات المصرف تقييم اداء المحفظة  -9
و المتابعة المستمرة لمؤشرات و حركة اسواق راس المال المحلية و , الداخلية و الخارجية

 .الخارجية

 ادارة المخاطراسماء اعضاء لجنة  

 الخبرات المؤهالت الصفة االسم
 عمل في قسم تكنولوجيا المعلومات  بكاريوس علوم حاسبات  رئيس اللجنة  مازن منعم عباس 
 العمل في مجال المصارف  بكاريوس علوم سياسية  عضو  دمحم مفتن خفيف 
 عمل في قسم االئتمان والمحاسبة  بكاريوس ادرة واقتصاد  عضو  دمحم عباس جبر 

 

        


