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 المقدمة

لتشكيل ارحلة انتقلت الصيرفة اإلسالمية في البالد من مرحلة التجربة االستثنائية إلى م

 المؤسسي المنظم والساند للقطاع المالي.

 الذي عد   2015لسنة  (43)أحاط بذلك التشكيل قانون المصارف اإلسالمية رقم 

د في البال ناشئةاألولى التي تستند اليها أسس الصناعة المصرفية اإلسالمية الالركيزة القانونية 

 والتي نسعى أن نراها في طور التكامل اإلقليمي والدولي.

رفة ن الصية الرقابة الشرعية الكيان الرقابي الذي يمكن من خالله التمييز بيهيئتعد 

قابي الر المستوى كذلك ، و تعتبرعلى مستوى النشاط والرقابة اإلسالميةالتجارية و الصيرفة 

ن ق التعاوتحقي ىإلو بما يؤدي  أحكامهاالشريعة اإلسالمية و  بمبادئاألول في توليد قيم االلتزام 

 .المحلي و الدولي على المستويين الرقابي والتمويلي اإلسالمي

المية ية اإلسيستند إلى اطر الرقابة المصرف لمتطلبات إقامة نطاق أشرافي و استكماالً  

 عي وتم وضع الضوابط الخاصة بكل من قسم التدقيق الشرعي الداخلي و قسم االمتثال الشر

 مراقبة االمتثال.
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 القياسيةالمراجع والمجال 

 

 .المجال 

ابة الرق الضوابط األسس الواجب اتباعها من قبل المصارف اإلسالمية في إرساء أسس هذهتوفر 

قابة بهيئة الر الخاصةالمهام والصالحيات والشرعية الفعالة من خالل تحديد المسؤوليات 

 .ومراقبة االمتثال الشرعي وقسم االمتثالالشرعي  وقسم التدقيقالشرعية 

 وابط ذه الضه ى معأو تعاميم تتعارض أو ال تتماش  مات أو ضوابطيتعل يةتعلق أ

 منذ دخولها حيز التنفيذ.

 المراجع القياسية. 

يلي: ما وك ضوابطه الفي أعداد هذالرقابية الدولية  تم اعتماد المواد القانونية والمعايير و الوثائق 

- 

 .2015لسنة  (43)قانون المصارف اإلسالمية رقم  -1

 .2004لسنة  (94)قانون المصارف رقم  -2

لمحاسبة االصادرة عن هيئة ( 5،3،2،1)معايير الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  -3

 .(AAOIFI) والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية. 2009لسنة  (10)معيار رقم  -4

 .2005لسنة  بااللتزام و وظيفة االلتزام في المصارف الخاصة وثيقة بازل -5

 .(2015:9001)من المواصفة الدولية آيزو (9-2)البند  -6
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 .الشرعية هيئة الرقابة -1

 .التعريف 1-1

ويل ين في فقه المعامالت والتمهيئة الرقابة الشرعية كيان مستقل من المتخصص

عام  بشكلوالقانونية  والماليةمي ومن ذوي الخبرة في األعمال المصرفية الساإل

منهم من المتخصصين في الفقه  ثالثة(على األقل ) أعضاء خمسة(تتكون من )

 سالميةو المصرفية اإل الماليةوالمعامالت  واالقتصاد اإلسالمي اإلسالمي وأصوله

لمام ديهم او ل القانونية و ماليةذوي الخبرة في األمور المصرفية و ال و )اثنان( من

 .بالمتطلبات الشرعية للصيرفة اإلسالمية

 .المهام 1-2          

مه ومراقبته واإلشراف عليه للتأكد من التزا اإلسالميالمصرف توجيه نشاطات 

بة لمحاسمع التقيد بالمعايير الشرعية لهيئة ا بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

ا فتواه تكون ووالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في المسائل الواردة فيها، 

 التنفيذ.وواجبة  مصرفملزمة لل اوقراراته

 .التعييـــن 1-3        

اء هيئة تعيين أعض على توصية )لجنة التعيين(بناًء تتولى الهيئة العامة و 1-3-1   

بار ما جاء مأخوذا بنظر االعت (1-7) (1-6) (1-5)وفقاً للفقرات الرقابة الشرعية 

 وبموافقة البنك المركزي العراقي. (1-1)في الفقرة 

ً  ينتخب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 1-3-2 هذا  بعد حصولهم على موافقة رئيسا

 البنك من بينهم.
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 .التعيينَامر  1-4      

 يئةهقاللية يُنص فيه صراحة على است هيئة الرقابة الشرعيةلتعيين يعد أمر إداري       

هذا  ( أعاله ويتضمن1-1،1-2باإلضافة إلى ما تضمنته الفقرتين ) الرقابة الشرعية

 -اآلتي: األمر 

ء عفاإ المسؤول عن حل الهيئة أو تكون الهيئة العامة هيالنص على أن  1-4-1

 ئهأعضاثلثي  بأغلبية بقرار مسبب من مجلس إدارة المصرف ذلك  وبعض أعضائها 

لى ، وبعد االستماع إع بالمبررات وتحديد مدة للتصحيحبعد توجيه إنذار مشفو

 أو بعض أعضائها المقرر إعفائهم. الرقابة الشرعية وجهات نظر هيئة

ال طورعية ها هيئة الرقابة الشالتي تتلقا على مقدار المكافأةالنص بشفافية  1-4-2

 العقد.مدة 

 .بمبدأ السرية المصرفية البات االلتزام 1-4-3

 .المؤهالت األكاديمية 1-5

على  لرئيس الهيئة الشرعية عن شهادة الماجستير يمالعل التأهيلال يقل  1-5-1

متع األقل من جامعة معترف بها في العلوم الشرعية تشمل فقه المعامالت ويت

( 4) أو( سنوات في إصدار الفتاوى واألحكام  الشرعية 3بخبرة ال تقل عن )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ميالعلمي في مجال التمويل اإلسالسنوات بعد التخرج في التدريس أو البحث 

ريوس حاصلين على شهادة البكالوالرقابة الشرعية من ال يكون أعضاء هيئة 1-5-2

من  الشرعية إلى االختبار قابةالر ل االختصاص، وتخضع هيئةعلى األقل في حق

 البنك المركزي العراقي. المركزية فيهيئة الرقابة الشرعية قبل 

 .االستقاللية 1-6

حد ضائها اأعمن بين تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة عندما ال يكون                
 أو أحد المصرف مجلس إدارة فيالمساهمين في المصرف أو أعضاء 
يخ خالل السنتين الماضيتين من تار الموظفين في الشركات التابعة للمصرف

 جة حتى الدر، كذلك عندما ال يكون ألحد أعضاء الهيئة صلة قرابة  التعيين
 ي السنةفين ) السابق أوالثانية بكبار المسؤولين التنفيذيين من الموظفين الحاليين 

حد أ ، وأن ال يكون هالتابعة لأو الشركات  صرفالحالية والماضية ( في الم
أعضاءها عضواً في هيئة رقابة شرعية في أي مصرف إسالمي آخر داخل 

الغ مسؤولية إب ويتحمل مجلس اإلدارة ورئيس هيئة الرقابة الشرعيةالعراق، 
 محتملة.  أوعن أي حاالت تعارض ممكنة  المركزي البنك
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 .المؤهالت الشخصية 1-7

 .الشخصية الجيدة 1-7-1

ضع إجراءات شفافة لتحديد حسن سلوك أعضاء هيئة يأن  المصرفيجب على      

  -الرقابة الشرعية وأن تأخذ بنظر االعتبار ما يلي :

ى وعل بجناية أو جنحة مخلة بالشرفيكون الشخص محكوماً عليه  أن ال 1-7-1-1

 االحتيال أو الجرائم المالية. أووجه الخصوص الجنايات المتعلقة بالغش 

ً  أن ال 1-7-1-2 ً أو مديراً  يكون الشخص مالكا  أو شركة أو صرفلم أو متصرفا

،  منظمة أو أعمال حرة أو مهنة أخرى تم رفض تسجيلها أو ترخيصها أو عضويتها

عن  أو أنه تم شطب أو سحب أو إنهاء ذلك التسجيل أو الترخيص أو العضوية ونتج

 أو مهنة تتطلب تلك الرخصة ذلك منع الشخص عن حق العمل في تجارة أو أعمال

 أي ترخيص أخر. أوالتسجيل  أوالتجارية 

كة أعمال شر إدارةيكون الشخص مديراً أو شريكاً بصفة أخرى في  أن ال 1-7-1-3

 تصفيةأو مشروع انتهت نتائج أعمالها باإلعسار أو عدم القدرة على السداد أو ال

ً بتلك الشركة أو بعد مدة قصيرة معقول ة من اإلجبارية حينما كان الشخص مرتبطا

 تركه العمل بها ) سنة على سبيل المثال ( .

مهمة  ركز أمانة أوطلبت استقالته من وظيفته أو م أوإذا تم طرد الشخص  1-7-1-4

 والثقة.ائتمانية أو مهام مشابهة بسبب مسائل متعلقة باألمانة 

سبب ب إذا تم إقصاء الشخص من العمل كمدير أو إنهاء صالحياته اإلدارية 1-7-1-5

  0أفعال سيئة

 الرقابي الشخص استعداداً للتعهد بااللتزام بمتطلبات النظام يبد  أذا لم  1-7-1-6

 األخرى.عايير الرقابية والقانونية والمهنية والمتطلبات والم
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 .القدرة الكفاءة و  1-7-2

بدي الشرعية ي الرقابة هيئةمن أن الشخص المعين في التأكد  المصرفيجب على        

دارة ءات اإلوإجرا ،الكامنة فيها المخاطروكفاءة وقدرة على فهم المتطلبات الفنية لألعمال 

عند  الصلة ، مع األخذ في االعتبار كل العوامل ذاتبعملياتها بشكل فعاللوبة للقيام المط

 -: ما يلي لشخص وتشمل دون الحصراتقييم كفاءة وقدرة 

أظهر الشخص من خالل المؤهالت والخبرة قدرته على تحمل إذا  1-7-2-1

 بنجاح.مسؤوليات المركز الوظيفي 

ً ومهنياً إذا كان الشخص مؤهالً علمياً  1-7-2-2   .جباتهألداء وا وبدنياً وذهنيا

م ل أوية إذا لم تتم محاسبة الشخص من قبل هيئة مهنية أو تجارية أو رقاب 1-7-2-3

 ءة أويتم فصله أو تطلب استقالته من أي مركز وظيفي بسبب اإلهمال أو عدم الكفا

 التصرف.الغش أو سوء 

 ؤوليات المركزإذا كان لدى الشخص معرفة جيدة بمجال األعمال ومس 1-7-2-4

 المسؤوليات.الوظيفي والصالحيات الممنوحة له ألداء هذه 

 

 .التكوين  1-8

الشرعية  هيئة الرقابة ( تنضوي1-1)األخذ بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة  مع 1-8-1

وذلك ألغراض توثيق  للمصرف كذا( مجلس هيئة الرقابة الشرعية) تحت مسمى

ن ادرة عهيئة الرقابة الشرعية، وتعتمد الفتوى الصلمجلس رئيس اإلفتاء، ويترأس ا

 .الميةاإلسمتطلبات صياغة المعايير المالية ضمن و ،المجلس في الحاالت المماثلة

لهيئة  عقد اجتماعها حيث يمكنبأن تحدد الهيئة الشرعية النصاب المطلوب  يجب 1-8-2

ثة ( ثال3خمسة أعضاء أن تحدد النصاب لعقد االجتماع بحضور ) (5شرعية تضم )

الرقابة  هيئةهم رئيس  الحاضرينمن األعضاء  (2أن يكون )شريطة أعضاء 

 وفقه المعامالت. المختصين في الصيرفة اإلسالمية األعضاءو احد  الشرعية

استحصال  العامة بعد( سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة 3)مدة العضوية  تكون 1-8-3

 لشرعيةالرقابة ا عن حل هيئة ةمسؤولالهيئة العامة وتكون  المركزي موافقة البنك

 (.1-3أو إعفاء بعض أعضائها وكما في الفقرة )
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 ألي سبب من األسبابحال خلو منصب أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  في 1-8-4

 رشيحتب ولجنة التعيينرعية يقوم مجلس اإلدارة بطلب من رئيس هيئة الرقابة الش

 ، ويعرض(1-3-2) (1-7( )1-5بالفقرات ) األخالللشغل هذا المنصب دون  بديل

لبنك تعيين الشخص البديل في أول اجتماع للهيئة العامة بعد استحصال موافقة ا

 المركزي العراقي على المرشح لشغل المنصب.

ب يتم سبب من األسبا أليفي حال خلو منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية  1-8-5

 (1-3) (1-5)( 1-7الفقرات )العمل بما ورد في 

في  ال يجوز أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية عضواً في هيئة أخرى تعمل 1-8-6

 المصالح.منعاً لتعارض العراق  داخلالمصرفي نفس المجال المالي أو 

 

 سر هيئة الرقابة الشرعية أمانة 1-9

ة من ة الشرعيهيئة الرقاب أعمالسر تكون مهمتها تنظيم  أمانةالرقابة الشرعية  لهيئةيكون 

 -خالل االتي:

 تحديد تاريخ االجتماعات. 1-9-1

 استالم الطلبات المراد عرضها على هيئة الرقابة الشرعية. 1-9-2

فات توثيق االختالالشرعية، مع ضرورة  الرقابة هيئةتحرير محاضر اجتماعات  1-9-3

 يقها.الفتاوى التي تقوم بإصدارها والمواضيع التي تم تدق جهات النظر، وترقيمفي و

 اخلية.الجهات الرقابية الد إلىالشرعية  الرقابة هيئةتقديم محاضر اجتماعات  1-9-4

 ومفتشي البنكها من قبل المدقق الشرعي الداخلي تقديم المحاضر عند طلب 1-9-5

 المركزي العراقي.

ة لرقابتقارير قسم التدقيق الشرعي الداخلي ومتابعة توصيات هيئة ااالحتفاظ ب 1-9-6

 الشرعية بشأنها.

تها ة الشرعية و ما ورد فيها من إيضاحات و اتاحبفهرست قرارات هيئة الرقا 1-9-7

 لمفتشي هذا البنك و المؤسسات البحثية.
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  .أعمال هيئة الرقابة الشرعية 1-10

لمتابعة  األقلعلى  السنة فياجتماعات ( 6الرقابة الشرعية )تعقد هيئة  أن يجب 1-10-1

شة ، وكلما تطلب األمر عقد اجتماع لمناقالمصرفااللتزام الشرعي لعمليات 

يوثق أي األمور الطارئة والعاجلة ويجب تحرير محاضر االجتماعات بشكل 

البنك  مفتشيوتكون خاضعة للتدقيق من قبل ، اختالفات في وجهات النظر

 .العراقي ركزيالم

يئة التنفيذية للمصرف حضور اجتماعات ه اإلدارة أو اإلدارةمجلس  ألعضاء 1-10-2

ع يتم مناقشتها مسالرقابة الشرعية وفقا لطلب مسبق يتضمن المواضيع التي 

  .الهيئة

تها الهيئة الشرعية اقتراح وعرض أية مواضيع يراها ضرورية لمناقش لرئيس 1-10-3

 بشأنها. ةالالزم اتواتخاذ القرار

استدعاء أي من مسؤولي المصرف لحضور هيئة الرقابة الشرعية  لرئيس 1-10-4

م بحضور ممثل عن قس وفي إطار ما تقدم يوصيهيئة الرقابة الشرعية جلسات 

 .الداخلي الشرعيالتدقيق 

ً  إدارةالشرعية مقابلة مجلس  الرقابة هيئة على 1-10-5 لمناقشة  المؤسسة أعاله فصليا

 المشترك.المسائل ذات االهتمام 

اعات جتمخالل اال المصرفعلى مذكرات  الشرعية باإلجابةهيئة الرقابة  تقوم 1-10-6

د من موع اقل تقديرالدورية على أن يتم تقديم تلك الطلبات قبل أسبوع في 

 .الالحق التاريخ باالجتماعويتم النظر بالمذكرات التي ترفع بعد هذا االجتماع 

ا تحصل مالشرعية بالسرية المصرفية وال يجوز لها إفشاء  الرقابة هيئة تلتزم 1-10-7

 نيةالقانو عليه من معلومات بأي شكل من األشكال وتنطبق عليها أحكام المواد

ومن أمثلة  2004( لسنة 94قانون المصارف رقم ) في الشأنالواردة بهذا 

 -: يليما  المعلومات السرية ال الحصر

 المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة التي يخطط 1-10-7-1

 فيها.المصرف لتقديمها أو المشاركة 

لإلدارة  أو اإلدارةمحتوى مسودات اآلراء والقرارات لمجلس  1-10-7-2

 التنفيذية.
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المذكرات الداخلية التي تم تحضيرها والتي تكون على شكل  1-10-7-3

لى دمت أو سيتم تقديمها إمسودات أو بشكلها النهائي والمتعلقة بمسائل ق

 الشرعية.مكاتب االستشارات  أوالشرعية  الرقابة هيئةأعضاء 

تعلق يأو نتائج مداوالت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيما  محتوى 1-10-7-4

 لمديرمسائل التي تم التفاوض بشأنها في اجتماعاتهم مع ممثلي المصرف كابال

 المفوض أو مجلس اإلدارة.

رية بما في ذلك توقيت قرار معين أو وضع أية معاملة تجا 1-10-7-5

وفق  اإلدارةما يسمح به مجلس  ءتنتهي بعد باستثناالمعامالت التي لم 

 للمصرف.اإلجراءات الداخلية 

عدم اإلفصاح عنها مسألة قرر المصرف المعني أي موضوع أو  1-10-7-6

تائج مثل الممارسات اإلدارية الداخلية واإلجراءات غير الرسمية ومحتوى ون

أو  الرقابة الشرعية هيئةناقشات وأعمال العضو الزميل في التصريحات والم

 مكتب االستشارات الشرعية.

 مهام هيئة الرقابة الشرعية 1-11

ل تقديم طلب الفتوى من قب سلوبأ كتابة الدليل اإلرشادي الذي يتضمن 1-11-1

اعاتها وتسيير اجتم الشرعية، الرقابة هيئةت اإلدارية التابعة للمصرف إلى المؤسسا

من  التأكدو الشرعية، الرقابة هيئةلتزام الفعلي بأي قرار صادر من من اال وآلية التأكد

ً وإرقياً السجل ألتوثيقي المكتوب خطياً المحفوظ و  .لكترونيا

قديمة ثائق العتماد الوثائق المتعلقة بالخدمات الجديدة ومراجعة الوالموافقة وا 1-11-2

ة في والمصادقة على العقود واالتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدم

 .للمصرف المعامالت التجارية

 صرفالشرعية بتوجيه أنشطة المخطة سنوية تتضمن قيام هيئة الرقابة  وضع 1-11-3

 ً  .وعدم مخالفتها الرقابة الشرعية هيئة ومراقبة مدى التزامه بقرارات شرعيا

قة كون متفتلكل المعامالت المالية ااقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمش تقديم 1-11-4

 مناسبة.مع الشريعة اإلسالمية وإيجاد البدائل المناسبة خالل مدة 
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رعية الرأي الشرعي في عدم مخالفة القواعد المالية للمتطلبات الش تقديم 1-11-5

ن عوالتأكد من التزام المصرف باحتساب الخسائر واألرباح بشكل حقيقي دون تضليل 

 خالل سير األداء وبعد انتهاءه. أو المصروفاتطريق إخفاء بعض العوائد 

حساب الزكاة وتوزيعها وأية أموال أخرى موجهة  ةاألشراف على طريق 1-11-6

 الخيرية.لألعمال 

مية ونشر الوعي في مبادئ التربية اإلسال صرفتقديم اإلرشاد لموظفي الم 1-11-7

 اإلسالمي.وأدوات التمويل 

تبار واع لمال،اإبداء الرأي في شرعية مصادر المبلغ المدفوع لزيادة رأس  1-11-8

 .ذلك شرطاً لصحتها

فقه وإعداد منهج لتدريب الموظفين على مبادئ وعمليات الصيرفة اإلسالمية  1-11-9

 المعامالت.

 المحظورات  1-12

مي مع الشرعية االستثمار في أدوات التمويل اإلسال لهيئة الرقابةال يجوز  1-12-1

 أعضاءها.المصرف الذي يعمل فيه 

 بتأدية ة والمشاركةالشرعية ممارسة األعمال التنفيذي الرقابة هيئةلال يجوز  1-12-2

 أعمال المصرف.

رور مالشرعية تقلد منصب جديد في المصرف إال بعد  لهيئة الرقابةال يجوز  1-12-3

 االستقالة.يخ سنة من تار

 ـة القرار إال بحصول أغلبي أوال يمكن في أي حال من األحوال إصدار فتوى  1-12-6

و احد األعضاء المختصين بالصيرفة يكون االثنان رئيس الهيئة  أنعلى ( 2+1)

 لشرط.اذلك  إذا لم تستوفيمن الموافقين عليها وتعتبر باطلة  اإلسالمية و فقه المعامالت

  اإلدارةواجبات  1-13

ة بمبادئ الشريعة وأحكامها بغض النظر عن مسؤولي إدارة المصرفلتزام ا 1-13-1

  اإلسالمية.هيئة الرقابة الشرعية في متابعة أعمال مؤسسة الخدمات المالية 

 ما فيهاعمالها بالشرعية لتنفيذ أ الرقابة هيئةر جميع البيانات الالزمة لنجاح توفي 1-13-2

  الشرعي.الوسائل المتخذة للتوصل للرأي وتوضيح إبراز 
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ي مسائل فالشرعية على كافة البيانات الالزمة  الرقابة هيئةااللتزام باطالع  1-13-3

ية ل أساسخاصة ألدوات تمويإعالن الرأي أو تقديم منح مالية جديدة أو خصم عقود مالية 

 جديدة.

ستقلة ل بصفة منفصلة أو ممن الدخو باطالع هيئة الرقابة الشرعيةااللتزام  1-13-4

 احترام واجببا فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتاجها مع التزامه مصرفلإلدارة التنفيذية لل

 .السرية

ر سامانة  تزاول فيهلالعامة للمصرف  اإلدارةتخصيص مكان مستقل في مبنى  1-13-5

 أعمالها.  الرقابة الشرعية هيئة

 .في حال تطلب األمر ذلك الرقابة الشرعية هيئةات حضور اجتماع 1-13-6

ي فالذي يساعدها  على التدريب الكافي الرقابة الشرعية هيئةضمان حصول  1-13-7

 . اتخاذ قراراتها

ع ، وفي حال وضبة الشرعية في أي حال من األحوالعدم وضع قيود على الرقا 1-13-8

جب كما ي ذلك في تقاريره،أي نوع من أنواع القيود يجب على مراقب االمتثال تضمين 

 .في تقريرها السنوي الموجه للمساهمينفصاح عنها اإل الرقابة الشرعية يئةعلى ه

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية  1-14

 -تية :قابة الشرعية بأعداد التقارير اآلتقوم هيئة الر

 ( التحري عن الوقائع.1تقرير رقم ) 1-14-1

 الخدمة  أوحول تصميم المنتج  السابقة( )اإلجراءات( 2تقرير رقم ) 1-14-2

 ها.تطوير أوالمصرفية       

ات للتدقيق حول المنتج الالحقة( )اإلجراءات( 3التقرير الداخلي رقم ) 1-14-3

 . المعروضة للزبائن

إلى دائرة  ( الذي تلتزم هيئة الرقابة الشرعية بتقديمه4التقرير الفصلي رقم ) 1-14-4

البنك المركزي والذي يتضمن اإلفصاح الكامل عن عمليات مراقبة الصيرفة في 

ً  إعداد التقريرفترة سالمية التي قامت بها المؤسسة لالصيرفة اإل بل من ق يكون موقعا

 المفوض.هيئة الرقابة الشرعية وقسم التدقيق الشرعي الداخلي والمدير 

ستجدة يطلبها ( السنوي حول االلتزام الشرعي وأية تقارير م5تقرير رقم ) 1-14-5

 العراقي.البنك المركزي 
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 األطراف المعنية بتقارير هيئة الرقابة الشرعية 1-15   

 فيتم تقديمه (3، إما التقرير رقم )للمصرفمدير المفوض لل( 2،1يجب تقديم التقارير رقم )   

ى المساهمين فيتم تقديمه إل (5رقم ) ، إما التقرير السنويإلى قسم التدقيق الشرعي الداخلي

، وتكون والجمهور وسوق العراق لألوراق المالية وخاصة أصحاب حسابات االستثمار

تقديم بلشرعية تلتزم هيئة الرقابة او متاحة أمام مفتشي هذا البنك،رير المذكورة أعاله االتق

            إعداد التقارير المذكورة أعاله.   الشروحات المطلوبة لدى

  متضمنات تقارير هيئة الرقابة الشرعية 1-16   

 ( 1-14عنوان مناسب للتقرير باالسترشاد بالبنود ) 1-16-1

 االستقاللية.، بحيث تستوفي شرط الجهة التي يوجه إليها التقرير 1-16-2

كل رعية بشى طلب المشورة الشالفقرة االفتتاحية وتتم فيها اإلشارة إلى محتو 1-16-3

د ة العمل الذي تم أداؤه وعلى النحو التالي ) لق، وتحتوي على وصف طبيعواضح

 رحتهاطراقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي 

تزمت نت الالمؤسسة خالل الفترة كما قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي عما إذ كا

ي تم ة التبالفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددبأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية و

صرف لما إدارة أنإصدارها من قبلنا ( ويجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد 

ع ) تق تيكاآلعن االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بصورة صحيحة ولة مسؤو

ً  المعامالت تمت أنمسؤولية التأكد من  إما  ،ميةالشريعة اإلسالألحكام ومبادئ وفقا

 ، وفيصرفمستقل وبناًء على مراقبتنا لعمليات الم رأيمسؤوليتنا فتنحصر في إبداء 

 إعداد تقرير لكم (.

مبادئ بأحكام و صرففقرة الرأي، وتحتوي على إبداء الرأي بشان التزام الم 1-16-4

 -يلي:حيث يجب أن يضم التقرير ما  اإلسالمية،الشريعة 

ام والوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحك صرفن عقود المالشهادة با 1-16-4-1

 -اآلتية: ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفقاً للصيغة 

  نة خالل الس صرفالم مهاالعقود والعمليات والمعامالت التي أبر أن 1-16-4-1-1   

الشةةريعة مبةةادئ حكةةام وألوفقةةاً  (تةةتمتمةةت ل لةةم )التةةي اطلعنةةا عليهةةا  000المنتهيةةة                             

 اإلسالمية.
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 فق ل وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يت حتوزيع األربا أن 1-16-4-1-2        

 الشةةريعةمبةةادئ  وحكةةام ألأو ال يتفةةق مةةع األسةةاس الةةذي تةةم اعتمةةاده مةةن قبلنةةا وفقةةاً                                 

 .اإلسالمية

  .سالميةحكام ومبادئ الشريعة اإلاحتساب الزكاة تمل لم يتم وفقاً أل أن 1-16-4-1-3

 لتةياتبةين الفتةرة  أن، يجب على هيئة الرقابة الشةرعية تاريخ التقرير 1-16-4-1-4

ال  أنكةذلك يجةب  المراقبةة،التقرير وان تؤرخ تقريرهةا بتةاريخ إتمةام عمليةة  يشملها 

 .دارةاإلعتماد القوائم المالية من ا أوقيع تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي تم به تو

الرقابةةة إذ يجةةب توقيةةع هيئةةة  الشةةرعية،هيئةةة الرقابةةة  أعضةةاءتوقيةةع  1-16-4-1-5

نمةوذج تقريةر هيئةة الرقابةة ( يتضةمن 1والملحق رقةم ) .الشرعية من جميع أعضائها

 المركةةزي البنةةكتعليمةةات ة ونيةةالمعالشةةرعية القابةةل لإلضةةافات وفقةةاً لرؤيةةة الهيئةةة 

 .العراقي
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 قسم التدقيق الشرعي الداخلي  -2

 التعريف  2-1

 بمبادئ صرفالتزام الم وموضوعي لمدىالداخلي هو فحص مستقل الشرعي التدقيق  

 ،شطتهأن ممارسة جميعفي  مها ومقررات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعيةالشريعة وأحكا

ل ويشمفه افي تحقيق أهد يساعده صرفلميقدم قيمة تحوطيه واستشارية وإرشادية ل

ظم والن الفحص للعقود واالتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعامالت وعقود التأسيس

مليات عارير وتق المراجعة الداخليةاألساسية والقوائم المالية والتقارير وخاصة تقارير 

 م بها مفتشو البنك المركزي العراقي.التي يقو الفحص والمراقبة

  القسم تشكيل 2-2   

   رقابة عن طريق هيئة ال اإلدارةالداخلي بمجلس الشرعي يرتبط قسم التدقيق  2-2-1

 ارةاإلديكون رئيس قسم التدقيق الشرعي الداخلي مسؤوالً أمام مجلس  والشرعية 

 .بصفته رئيساً لقسم التدقيق الشرعي الداخلي

هادة من الحاصلين على ش وظفي قسم التدقيق الشرعي الداخليأن يكون م يجب 2-2-2

 وتقع على عاتق رئيس االختصاص،على األقل في حقل  سالدبلوم أو البكالوريو

 وتدريبهم.القسم عملية اختيارهم وتأهيلهم 

شهادة )يكون رئيس قسم التدقيق الشرعي الداخلي حاصالُ على  أنيجب  2-2-3

اجعة الممنوحة من قبل هيئة المحاسبة والمر (CSAA)(المدقق الشرعيالمراقب و 

 اإلسالمية.للمؤسسات المالية 

 المهام 2-3

ل قياس زمنية ومراح وحدةوضع خطة شاملة للتدقيق والمراجعة تشتمل على  2-3-1

ً محددة ويجري تحديثها  إنجاز ون كيو ة،الميدانيويجب أن تستند إلى المالحظة  ،سنويا

 ف.مجلس إدارة المصرو رئيس عليها من قبل رئيس هيئة الرقابة الشرعية  مصادق

ويكون متفقاً  ومسؤولياته،إعداد دليل عمل يوضح أغراض القسم وصالحياته  2-3-2

وأحكامها و في ضوء مقررات هيئة الرقابة الشرعية و  مبادئ الشريعة اإلسالمية مع

المراقبين الشرعيين الداخليين ليس  أنيبين الدليل  الفتاوى الصادرة منها، ويجب أن
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ويصادق على الدليل  يراجعونها،مسؤولية تنفيذية تجاه األعمال التي  أولديهم صالحية 

 من قبل رئيس هيئة الرقابة الشرعية و رئيس مجلس اإلدارة.

 و ين،والمساهمالمحافظة على أموال المودعين وأصحاب الحسابات االستثمارية  2-3-3

وضع األسس الكفيلة بزيادة الربحية من خالل تخفيض المخاطر والمصروفات غير 

 الضرورية.

 قابةالر هيئةحرافات في تنفيذ مقررات وفتاوى عن أوجه القصور واالنالكشف  2-3-4

 .أحكامهاالشريعة اإلسالمية و  مبادئ الشرعية و

و  اإلسالمية ريعةإيضاح مدى توافق إجراءات العمل المصرفي مع مبادئ الش 2-3-5

يات إضافة إلى توصأحكامها  و في ضوء فتاوى هيئة الرقابة الشرعية و مقرراتها، 

      المركزي. الخارجي والبنكالمراقب 

سائر يحتاط به من تحقيق خمخاطر  إدارةبنظام  صرفالم إدارةتقييم التزام  2-3-6

تقرره  (، وذلك في ضوء مادأ اإلسالمي ) ال ضرر وال ضرار امتثاالً للمب باألعمال 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية و أحكامها وفقاً لقاعدة الخراج بالضمان.

لى عالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي من خالل لجنة مراجعة الحسابات  2-3-7

 خاصة يتضمن التنسيق بيان مراقب الحسابات الخارجي بأنه لديه مسؤوليات مستقلة أن

 لمدققابه كمدقق خارجي وان المدقق الشرعي الداخلي ليس لديه مسؤولية مستقلة تجاه 

 الخارجي فيما يتعلق بأعمال التدقيق الشرعي الداخلي.
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 أعمال قسم التدقيق الشرعي الداخلي 2-4

و أ( -2-2-9)تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية. )تتوافق هذه اإلجراءات مع البنود 2-4-1

 .(2015:9001)أيزو  ب( من المواصفة الدولية -9-2-2)

نتجات قع والمتجميع معلومات متعلقة بالنشاط الذي سيتم مراقبته ومن أمثلة ذلك الموا 2-4-1-1

 .األقسامووالخدمات والفروع 

 عملها.تحديد هدف الرقابة الشرعية الداخلية ونطاق  2-4-1-2

يق توث الحصول على كل من فتاوى وإرشادات وتعليمات هيئة الرقابة الشرعية و 2-4-1-3

ك ما في ذلقة بنتائج الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية للسنة السابقة والمراسالت ذات العال

  والرقابية. يةفشراإلاالمراسالت مع الجهات 

 الداخلية.تحديد الموارد الضرورية إلنجاز الرقابة الشرعية  2-4-1-4

لشرعية ابكل األفراد الذين يلزمهم معرفة واجبات الرقابة  صرفاالتصال داخل الم 2-4-1-5

 الداخلية.

اً لما لية وفقإجراء مسح للمجاالت التي يجب التركيز عليها في الرقابة الشرعية الداخ 2-4-1-6

تم يبهدف التعرف على األنشطة والمخاطر وضوابط الرقابة ودعوة الجهات التي هو مناسب 

 ومقترحاتها.اقبتها لتقديم مالحظاتها مر

 .الداخلي تدقيق الشرعيإعداد برنامج ال 2-4-1-7

 .تنفيذ إجراءات الرقابة وإعداد ومراجعة أوراق العمل 2-4-2

 المراجعة المستندية. 2-4-2-1

 الحسابية.المراجعة  2-4-2-2

 المراجعة الموضوعية الفنية. 2-4-2-3

 المراجعة للموازين والمطابقات. 2-4-2-4

 المراجعة لبنود القوائم المالية. 2-4-2-5

 المراجعة لمستوى االلتزام باألسس والمعايير الرقابية اإلسالمية. 2-4-2-6

 .ةالشرعي لهيئة الرقابة زام بالمعايير والقرارات الشرعيةالمراجعة لمستوى االلت 2-4-2-7

 .اللتزام بمبادئ الشريعة وأحكامهاالمراجعة لمستوى ا 2-4-2-8

 المعالجاتمع تقديم  اإلدارةمناقشة النتائج الرقابية من مالحظات ومخالفات مع  2-4-2-9  

 من المواصفة الدولية (ه-9-2-2تتفق هذه الفقرة مع الفقرة )) .)اإلجراءات التصحيحية(

 (.2015:9001) أيزو
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 .التقاريرالتوثيق وكتابة  2-4-3

ية كتابرة يتم توثيق مستندات المراجعة والتدقيق ويتم إعداد ملفات بكل تقرير بصو 2-4-3-1

 زوأيالدولية المواصفة  ن( مو-9-2-2الفقرة )تتفق هذه الفقرة مع ).وإلكترونية

(2015:9001.) 

ييم بشأن معالجتها، وتقديم تقمؤشرات فصلية حول المخالفات وما تم  استخراج 2-4-3-2

 . فصلي

 موعده.يكون التقرير موضوعياً وواضحا وفي  أن يجب 2-4-3-3

تتضمن أراء  أن، على الداخلي بشكل فصلي الشرعي ر قسم التدقيقتعد تقاري 2-4-3-4

 الشروحات.المدققين الشرعيين بشكل واضح مع 

ي ما لم خاصة بالفروع وتدخل ضمن التقرير الفصل )مفاجئة(تقارير استثنائية  تعد 2-4-3-5

 الالزمة.توضيحه بالسرعة  يويستدعيكون األمر مهماً 

 ارةإدتقدم التقارير إلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية ومن ثم يقدم إلى مجلس  2-4-3-6

 أيزو الدولية( من المواصفة د-9-2-2تتفق هذه الفقرة مع الفقرة )) .صرفالم

(2015:9001.) 

 

 االلتزام بميثاق األخالقيات 2-5

جي لخارايتعين على المدقق الشرعي الداخلي االلتزام بميثاق أخالقيات المحاسب و المراجع 

ية والمراجعة للمؤسسات المال ةللمؤسسات المالية اإلسالمية الصادر عن هيئة المحاسب

 اإلسالمية.
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  االمتثال  ةمراقب و الشرعي االمتثالقسم  -3

 .و مراقب االمتثال وظيفة االمتثال الشرعي 3-1

لتعليمات هي وظيفة مستقلة تحدد مخاطر عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة وا           

، اطرصيات الالزمة لتجاوز تلك المخ، وتضع التوكذلك ذات الصلة والوضعيةالشرعية 

 .و مراقبة االمتثال الشرعي االمتثال قبل قسمويتم تنفيذ هذه الوظيفية من 

 .عدم االمتثالمخاطر  3-2 

حقيق تهي مخاطر منبثقة عن المخاطر القانونية في التعرض لعقوبات تنظيمية أو       

زام اإلسالمي نتيجة الفشل في االلتالمصرف بسمعة  تضر خسائر مالية وتحمل خسائر

 .مرعيةة المنظألالقوانين واللوائح والقواعد وابالفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك 

 .مسؤولية االمتثال 3-3 

 إلدارةوا اإلدارةعلى عاتق مجلس  الشرعي ومراقبة االمتثال االمتثالتقع مسؤولية     

    المصرف.التنفيذية وجميع العاملين في 

 مراقبة االمتثال.مسؤولية  3-4

 .كافة المصرف بتطبيقه لقواعد االمتثالتحديد ومراقبة قيام 

 .الشرعي و مراقبة االمتثالاالمتثال  سياسة 3-5

ات التي لكل من النشاط مجموعة اإلجراءات التي تستهدف تحقيق االمتثال المصرفي       

متثال حقيق االتالتي تحكمها معايير والنشاطات  والشرعية الدوليةتحكمها المعايير المالية 

نسيق لتبا موضع التنفيذ بوضعها اإلدارة مجلسيقوم و، والدوليعلى المستوى المحلي 

 .الشرعي ومراقب االمتثالمع هيئة الرقابة الشرعية 

 .الشرعي و مراقبة االمتثالاالمتثال قواعد  3-6

 إدارةقوم توالتي  اإلسالمية للمصارفت السليمة لتطبيق اإلطار الرقابي هي الممارسا      

 ف.صروإعداد دليل إرشادي بها وبما يتالءم وطبيعة نشاط الم ،االمتثال بتنظيمها

 .الشرعي و مراقبة االمتثالاالمتثال استقاللية  3-7

مل تش أنب االمتثال في تقاريرها والتي يج إلدارةعدم تأثر التوصيات الملزمة  يقصد بها 
 -عناصر:  ثالثةعلى 
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 ة.اإلداربمجلس  ومراقبة االمتثاليرتبط قسم االمتثال الشرعي  أنيجب  3-7-1

 .ددة لهميلتزم مراقب االمتثال والموظفين التابعين له بإداء وظائفهم المح 3-7-2

الصالحية  من الوصف الوظيفي لمراقب االمتثال الشرعييتض أنيجب  3-7-3

 والموظفين.الكاملة في الوصول لكافة المعلومات والسجالت والمستندات 

  االمتثال  و مراقبة الشرعياالمتثال   قسم  تشكيل 3-8

ل يرأسهم مراقبة االمتثال من ثالث موظفين على األقاالمتثال الشرعي ويتكون قسم    

ت ( سنوا10كون لديه خبرة مصرفية ال تقل عن )ت أنمراقب االمتثال والذي يجب 

 (متثالالمعتمد في الحوكمة واال اإلسالمي ياالختصاص)وان يكون حاصالً على شهادة 

 .اإلسالميةالممنوحة من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 

 و مراقبة االمتثال الشرعي االمتثالقسم واجبات  3-9

عدم  خاطرملكل العمليات المصرفية وتحديد  االلتزاممراجعة سياسات وإجراءات  3-9-1

 لىإعنون مااللتزام واقتراح التعديالت المناسبة عليها وتضمينها على شكل تقرير امتثال 

 .المخاطر والتدقيق الشرعي الداخلي إدارةبالتنسيق مع قسمي  اإلدارةمجلس 

نية الميدا في ضوء النتائج اإلسالميإعداد دليل إرشادي لمراقبة االمتثال المصرفي  3-9-2

وء والمتضمنة مراجعة كافة العمليات المصرفية وفي ض (3-9-1) ةالمنبثقة عن الفقر

 اإلسالمية.المعايير المالية 

لمالية والمعايير ابالنصوص القانونية  متثال مسنداً إعداد دليل مخاطر عدم اال 3-9-3

 وإعداد تعميم به وتوزيعه على كافة موظفي المصرف. اإلسالمية

خطة وجدول زمني بالزيارات الميدانية لفروع المصرف وإجراء مسح  إعداد 3-9-4

 .ةإلدارامجلس  إلىلعملياتها وما يرافق ذلك من مخاطر عدم االلتزام وإعداد تقرير بذلك 

ية هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المال إعداد خطة تنفيذ معايير 3-9-5

رعية بة الشبالتنسيق مع هيئة الرقا اإلسالميةومعايير مجلس الخدمات المالية  اإلسالمية

 الضوابط.دور هذه صخالل أربعة أشهر من تاريخ  اإلدارةمجلس  إلىوترفع 

تزام األقسام اختيار عينات عشوائية لعمليات مصرفية إسالمية وتحديد مدى ال 3-9-6

المكونة للمصرف بتطبيق القرارات والقوانين والتعليمات وتضمين ذلك في التقرير 
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ع تكون العينة لكافة فروع المصرف واعتبار ذلك سياق عمل وبالتنسيق م أنالفصلي على 

 .مراقب الحسابات الخارجي للمصرف

لصادرة ا االمتثال ومراقبةاالمتثال الشرعي  مراقبة سياسة إجراء تحديثات على 3-9-7

لضمان عدم تقادم أو كلما اقتضت الظروف،  بصورة دوريةالمصرف  إدارةعن مجلس 

 .في تغطية كافة المخاطر المستحدثةالسياسة وتقوية مقدرتها 

ن با والمتضمن اإلقرار المركزي البنك إلىإعداد التقرير الفصلي المرسل  3-9-8

ة لرقابوالتعليمات وفتاوى وقرارات هيئة ا المصرف ملتزم باالمتثال بتطبيق القوانين

 .في نهاية التقريرالشرعية وإدراج ذلك 

 دريبتبالنظام الداخلي للمصرف وكذلك خطط  اإلدارةمراقبة مدى التزام مجلس  3-9-9

 في وكمةوتطبيق معايير الح على العمليات المالية اإلسالمية ومنها التدريب الموظفين

 .اإلسالميةالمصارف 

ن خالل التنسيق مع قسم الشؤون القانونية للتأكد من مستوى التزام المصرف م 3-9-10

 واإلدارية.تعاقداته المصرفية 

دولية ال معاييرللواالمتثال  اإلسالمي متثال المصرفإعداد قاعدة بيانات ال 3-9-11

ر ل الحص، والتي تتضمن ال على سبيالمركزي العراقي البنك قبل من والمعايير المعتمدة

  -ما يلي: 

 .2004( لسنة 56قانون البنك المركزي العراقي رقم ) 3-9-11-1

 .2004لسنة  (94قانون المصارف رقم ) 3-9-11-2

 .2015( لسنة 43قانون المصارف اإلسالمية رقم ) 3-9-11-3

 لسنة   (39ل وتمويل اإلرهاب رقم )قانون مكافحة غسل األموا 3-9-11-4

2015. 

 .1984( لسنة 30قانون التجارة رقم ) 3-9-11-5

 .1997( لسنة 21قانون الشركات رقم ) 3-9-11-6

 1997( لسنة 22)رقم قانون الشركات  3-9-11-7

غسل األموال  بخصوص مكافحةمصارف الضوابط الرقابية لل 3-9-11-8

 اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي العراقي.وتمويل 

 العراقي.التعاميم الصادرة عن البنك المركزي  3-9-11-9
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الية المؤسسات المالتعليمات ذات الصلة والصادرة عن اللوائح و 3-9-11-10

 .اإلسالمية

 .ميةاإلسالمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  3-9-11-11

 .اإلسالميةمعايير مجلس الخدمات المالية  3-9-11-12

 

 المنازعات  -4

قسم و اإلدارةتُحال إلى هيئة الرقابة الشرعية جميع المنازعات التي تنشأ بين 

الستحصال التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية  التدقيق الشرعي الداخلي

 فيها.إلصدار حكم 
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 (1ملحق رقم )                            
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد واله وصحبه

 
 ة ــــة اإلسالميـــة الماليــي المؤسســـإلى //   مساهم     

            
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته    

  -تالي: اليجب علينا تقديم التقرير  منه،رة وفقاً لخطاب التكليف المرافق صو     
رحتها طالتي  لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات 

ت ذا كانلقد قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي عما إ الفترة.المؤسسة المصرفية 
 ةلمصرفيته وخدماته افي معامالالمؤسسة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

 مؤسسة،العلى مراقبتنا لعمليات  فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناءً إما مسؤوليتنا 
 لكم.وفي إعداد تقرير 

من  ص التوثيق واإلجراءات المتبعةلقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فح   
 العمليات.المؤسسة على أساس اختبار كل نوع من أنواع 

ل على جميع المعلومات لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصو    
  ول بأنــــــوالتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معق

 اإلسالمية.المؤسسة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة           
 
  ا: ـــــــرأيني ــف
 ة ......نتهيالعقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها المؤسسة خالل السنة الم أن -أ

 .اإلسالميةالتي أطلعنا عليها تمتل لم تتم وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة 
 ق معتوزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق ل ال يتف أن -ب

 مية.حكام ومبادئ الشريعة اإلسالاألساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقاً أل
لمخالفتها بطرق تحرمها المؤسسة  أوكل المكاسب التي تحققت من مصادر  أن -ت

 خيرية.أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية قد تم صرفها في أغراض 
 اإلسالمية.أن احتساب الزكاة تم ل لم يتم ألحكام ومبادئ الشريعة  -ث
 

 والسداد.الرشاد يحقق لنا  أنهللا العلي القدير  نسأل
 وبركاته.والسالم عليكم ورحمة هللا 

 
 هيئة الرقابة الشرعية( أعضاء)أسماء وتواقيع 
 المكان والتاريخ                                  


