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 المقدمة
الداخلي هذا النظام الرقابي صادر عن البنك المركزي العراقي لتقييم فّعالية نشاط التدقيق ان 

في المصارف، وهو جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لمعالجة المسائل الرقابية 

في المصارف، وتعزيز الرقابة من خالل األنظمة والتوجيهات التي تحث على الممارسات 

السليمة في المصارف. وهو يأخذ في عين االعتبار التطورات التي حصلت في ممارسات 

ة وفي المؤسسات المصرفية، ويشتمل على الدروس المستقاة من األزمة المالية الرقابة الدولي

استنادا التي اكدت على ضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية المبنية على المخاطر  العالمية

الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون  2010لسنة  4من التعليمات رقم  54إلى أحكام المادة 

المصارف، يتوجب على كل مصرف إنشاء قسم للتدقيق  المصارف، ولضمان سالمة أنشطة

الداخلي في داخل مؤسسته )أيضا ُيدعى نشاط تدقيق داخلي(. ويجب أن يتناسب قسم التدقيق 

يضم القسم  الداخلي هذا مع حجم المصرف، ودرجة تعقيده، وطبيعة عملياته. كما ينبغي أن

الثقافة التدقيقية والمهارات ن يمتلكون عددا كافيا من المهنيين المؤهلين وذوي الخبرة، الذي

، لكي يقوموا بتنفيذ التزاماتهم على أكمل وجه. ويجب أن يكون النشاط الخاص الفنية

بالتدقيق الداخلي جزء من إطار الرقابة الموّحد للمصرف، ويرتبط ارتباطا أساسيا بلجنة 

 التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.  

 

 

 

 

 

 

 

( والحوكمة 2012هذا النظام مستمد من مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية بخصوص التدقيق الداخلي ) .1

 ( والممارسات الدولية المثلى. 2015المؤسسية )
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 لتدقيق الداخلياإنشاء قسم  -اوالً: المادة 

مناسبة في الهيكل  المصارف إنشاء قسم للتدقيق الداخلي يمتلك صالحيات، ومكانةعلى  -1

كافية، مع القدرة على الوصول إلى مجلس مالية وبشرية ، واستقاللية، وموارد التنظيمي

اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة له. فوجود مدققين داخليين مستقلين، وأكفاء، ومؤهلين، 

لية ويتحلون بالنزاهة، هو أمر حيوي للحوكمة المؤسسية السليمة. إّن نظام الرقابة الداخ

القوي، بما في ذلك وجود قسم مستقل وفّعال للتدقيق الداخلي ونشاطه، هو جزء من 

 بتقييمالبنك المركزي العراقي تقوم هيئات التفتيش في الحوكمة المؤسسية السليمة. و

اتباع السياسات كونه يعتمد في عمله فّعالية قسم التدقيق الداخلي في المصرف، و

دارة تقوم باإلجراءات التصحيحية المناسبة في وقتها، ، وأن اإلالسليمة واإلجراءات

قسم  عداستجابة لمواطن الضعف في الرقابة الداخلية كما حددها المدققون الداخليون. وي

لسالمة عمل المصرف ورفع تقريره الى المدير المفوض ضمانة الالتدقيق الداخلي 

، وللبنك المركزي العراقي، في المصرفتنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة ال الرساله الى

. كما تساعد هذه الوظيفة في تخفيض خطر لديهبخصوص جودة نظام المراقبة الداخلية 

 الخسائر واإلضرار بسمعة المصرف. 

يكون في كل مصرف نشاط تدقيق داخلي دائم، ويجب أن يكون مهيكل باالتساق مع  -2

لها  شركة قابضةإذا كان المصرف ضمن مجموعة مصرفية أو ( 12) المتطلب رقم

 .شركات تابعة

المدققين الداخليين االلتزام بالمعايير المهنية الوطنية والدولية، والمساهمة في على  -3

كما يشّجع البنك المركزي العراقي على إعطاء االهتمام الكافي للمسائل  تطويرها،

 االحترازية في تطوير معايير وممارسات التدقيق الداخلي. 

ارية ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف لتدقيق اعمالها من قبل قسم تخضع الكيانات اإلد -4

في المصرف، )بما في ذلك األنشطة التي يتم االستعانة بمصادر  التدقيق الداخلي

   (.خارجية للقيام بها

التوجيه تتولى لجنة التدقيق في المصارف الكبيرة والمصارف النشطة دوليا مسؤولية    -5

الداخليين. ويتم إنشاء مثل هذه اللجنة داخل مجلس  اإلشراف على مدققي المصرفو

 المتعلقةمن النظام على المزيد من التفاصيل  (1) اإلدارة. ويحتوي الملحق رقم

يطبق هذا النظام على المصارف، الحكومية، ومسؤوليات لجان التدقيق في المصارف. ب

فروع ، والتابعة لها والشركات المجموعات المصرفيةووالمصارف الخاصة، 

المصرفية المصارف األجنبية داخل العراق. كما ينطبق على الشركات القابضة 

هذا النظام مع أهمية ويتناسب الخاضعة للرقابة االحترازية والشركات التابعة لها 

 ه، وحضوره الدولي.  اعمال المصرف ودرجة تعقيد
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 قسم التدقيق  مهام وواجبات  -ثانياً: المادة 

 االرتباط اإلداري لقسم التدقيق 

تطمينات مستقلة لمجلس اإلدارة يقدم نشاط التدقيق الداخلي الفّعال بالنظر لكون  -1

واإلدارة العليا بخصوص جودة وفّعالية إدارة المخاطر في المصرف، والحوكمة )بما 

دارة فيها نشاط االمتثال(، وأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية، مّما يساعد المجلس واإل

دارياً أالعليا على حماية مؤسستهم وسمعتها. ويرتبط مدير التدقيق الداخلي ارتباطا 

  اإلدارة. لمجلسبلجنة التدقيق التابعة 

عن األنشطة الُمدقّقة،  يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي في المصرف مستقالً  -2

وهذا يتطلب أن يكون لنشاط التدقيق الداخلي مكانة وصالحية كافيتين في المصرف، 

 موضوعية.دقة ومّما يمّكن المدققين الداخليين من القيام بمهامهم ب

يقوم مدير قسم التدقيق الداخلي بوضع خطة عمل وإجراءات، يتم تحديثها وترّكز  -3

على المخاطر، بشكل سنوي، ويتم المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة 

التدقيق التابعة له في بداية العام. وتتضمن الخطة الُمحّدثة متطلبا اساسياً بأن يقوم 

ع كل مصرف فصليا بالحد األدنى. ويجب تنفيذ قسم التدقيق الداخلي بزيارة فرو

خطة العمل واإلجراءات الُمحّدثة خالل العام، يجري متابعتها من قبل لجنة التدقيق 

 التابعة لمجلس اإلدارة.   

هي ضرورية و معرفة والخبرة لدى كل مدقق داخليال ويشملالكفاءة المهنية،   -4

في المصرف  التنفيذيةاإلدارة ا لىعالمصرف. و لفّعالية نشاط التدقيق الداخلي في

موظفي التدقيق الداخلي لمهارات ال ها من خالل اكتسابوتعزيز هاإلى تطوير

تدريبية داخل وخارج العراق. وسيقوم البنك الدورات القد بوسائل عدة منها ع

المركزي العراقي بمتابعة مثل هذه الدورات ألهميتها. وتشمل مسؤوليات قسم 

    تدقيق معامالت اإلنفاق قبل عملية الصرف وبعدها.التدقيق الداخلي 

يجب أن يكون لدى كل مصرف ميثاق للتدقيق الداخلي يوضح الغرض من نشاط   -5

التدقيق الداخلي ومكانته وصالحيته داخل المصرف بطريقة تعزز من النشاط الفّعال 

  . (1)لي كما هو موصوف في المتطلب رقم للتدقيق الداخ

اق األنشطة الخاصة بالتدقيق الداخلي التغطية الكافية لألمور يجب أن يضمن نط  -6

  في خطة التدقيق.  المدرجة

يتحمل مجلس إدارة المصرف المسؤولية النهائية عن ضمان قيام اإلدارة العليا  - أ

 بإنشاء نظام رقابة داخلية مناسب وفّعال وكفؤ والحفاظ عليه. 

 لقيام بمهامه بشكل فّعال. يتوجب على المجلس دعم نشاط التدقيق الداخلي ل - ب
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 .ُتقّدم تقارير التدقيق الداخلي مباشرة للمجلس أو لجنة التدقيق التابعة له - ج

يكون المدققون الداخليون قادرين على التواصل مباشرة مع المجلس أو لجنة التدقيق  - د

  التابعة له.

  -االتي:  وجب على لجنة التدقيق، أو نظيرهايت  -7

 (.1الملحق رقم  كما مبين فياإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي للمصرف )  - أ

 لمدير قسميكون المجلس، أو لجنة التدقيق التابعة له، بمثابة خط اإلبالغ األول 

 التدقيق الداخلي. 

التدقيق الداخلي، واإلشراف على مدير قسم مسؤوال عن ترشيح  يكون المجلس - ب

 ، وإقالته، إن لزم األمر، بشرط موافقة البنك المركزي العراقي. عمله

يجب اإلفصاح علنا عن هذا  منصبه،التدقيق الداخلي من مديرفي حالة إقالة  - ج

 . والزبائناألمر للمؤسسات المالية، والمستثمرين، 

في طلب اقالة مدير قسم التدقيق الداخلي يتعين على المصرف مناقشة أسباب  - د

 البنك المركزي العراقي. دائرة مراقبة الصيرفة في 

كون مدير دائرة التدقيق الداخلي مسؤوال عن ضمان التزام الدائرة بالمعايير السليمة ي -8

  . يوظيفالسلوك الللتدقيق الداخلي وبمدونة 

المجلس أو لجنة التدقيق التابعة له في  لمسألةالتدقيق الداخلي  قسميجب أن يخضع   -9

ا كما هي موصوفة في ميثاق التدقيق مكل األمور المتعلقة بالقيام بالمهام الموكلة له

  الداخلي.

  -بآالتي: التدقيق الداخلي القيام  قسمعلى  -10

بشكل مستقل لفّعالية وكفاءة الرقابة الداخلية،  بتقييم مبني على المخاطر تقرير اعداد - أ

وإدارة المخاطر، وأنظمة وعمليات الحوكمة التي تنشئها وحدات األعمال والنشاطات 

 .المساندة

 توفير الضمانات بخصوص هذه األنظمة والعمليات.  - ب

االعتبار المخاطر الناشئة التي تواجه المصرف  يأخذ بعينإدارة المخاطر  قسم - ج

 بطريقة مالئمة وبالتوقيت الصحيح ويقوم بإبالغ المجلس واإلدارة العليا عنها. 

لتسهيل تبني نهج متسق تجاه التدقيق الداخلي في جميع المصارف التابعة لمؤسسة  -11

مصرفية واحدة، يتوجب على مجلس اإلدارة في كل مصرف من مصارف 

 - األمرين:ة المصرفية أو هيكلية الشركة القابضة ضمان أحد المجموع

أن يكون لدى المصرف نشاط تدقيق داخلي خاص به، ويخضع هذا النشاط  - أ

ويكون مرتبط بمدير التدقيق الداخلي  ،المصرفإدارة من قبل مجلس  المساءلة

 .في المجموعة المصرفية أو الشركة القابضة
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نشاط التدقيق الداخلي في الشركة القابضة  أن تقوم المجموعة المصرفية أو  - ب

 بشكل قاطع بسالمة المجلسيتأكد بنشاطات التدقيق الداخلي على نطاق كاف ل

 مسؤولياته االئتمانية والقانونية. 

 

حالة االستعانة بمصادر خارجية للقيام ببعض أنشطة التدقيق الداخلي، يبقى في  -12

  -االتي: مسؤول النهائي عن هو ال ارة، أو لجنة التدقيق التابعة لهمجلس اإلد

مراقبة جودة أية أنشطة تدقيق داخلية و جودة نشاطات التدقيق الداخليمراقبة  - أ

قسم التدقيق الداخلي في المصرف مساعدة  مديروعلى  هات خارجيةتقوم بها ج

 لجنة التدقيق في تقييم جودة أية أنشطة تدقيق تتم باالستعانة بمصادر خارجية. 

المصرف، وشركة التدقيق، أو أية شركة أخرى تقدم الخدمة، للمساءلة  خضوع - ب

 أمام البنك المركزي العراقي.  

 

يجب أن يتواصل مدققو المصرف الداخليين بشكل منتظم مع مراقبي البنك  -13

 المركزي من أجل: 

 المحددة من قبل الطرفين.  المخاطرمناقشة  -أ

 إجراءات تخفيف المخاطر التي يتخذها المصرف.  تحديد -ب

ه معالجة هذنقاط الضعف التي يتم تحديدها ومتابعة استجابة المصرف ل تحديد -ج

 النقاط. 

والشفافية في  دققين الداخليين التحلي بالنزاهةعلى الم-المادة ثالثاً 

  : ممارسة عملهم لضمان سالمة عمل المصرف

 بتجرد بعيداً عن االنحياز وتضارب المصالح. يعمل قسم التدقيق الداخلي -1

يجب اتباع سياسة األدوار بين أفراد هذه اإلدارة وعدم التدخل في  -2

 العمليات التنفيذية لباقي األقسام. 

لقسم التدقيق الداخلي ابداء رأيه حول بعض األمور والعمليات بناًء على  -3

دون ان يكون لهذا أو اإلدارة العليا طلب لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة 

    الرأي أي تأثير على برامج وخطط عمله.
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 المالحق
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ووفقاً لما جاء في  لجنة التدقيق، تحديدا تجاه نشاط التدقيق الداخلي دور( 1) الملحق رقم

وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة عن  2004( لسنة 94أحكام قانون المصارف رقم )

 .هذا البنك

يجب أن يكون هناك لجنة تدقيق للمصارف الحكومية والمصارف الخاصة بناء على حجم 

 ها، ومدى تعقيدها، ويجب أن تكون: كل منالمخاطر الخاص ب انواعو المصرف

 اللجان األخرى منفصلة عن 

 لها رئيس مستقل، وهو ليس رئيس المجلس وال يرأس أية لجنة أخرى 

 تتكون بالكامل من أعضاء مجلس مستقلين أو غير تنفيذيين 

 ةيتشمل أعضاء لهم خبرة في ممارسات التدقيق، وإعداد التقارير المالية، والمحاسب 

 وتكون لجنة التدقيق مسؤولة بشكل خاص عن:

 المالية.إعداد التقارير واالشراف على وضع أطر السياسة الخاصة بالتدقيق الداخلي  - أ

اإلشراف على مدققي المصرف الداخليين والخارجيين وعلى النشاط الخاص  - ب

بأن يتم القيام بكل أعمال التدقيق  مراعاةباالمتثال في المصرف والتفاعل معهم، و

 .والتدقيق الدوليالدولية حاسبة تتسق مع معايير الممهنية الخارجي بطريقة 

 ،ونشاط االمتثال ،حددها المدققونالتي ي خرىاألالقوانين واألنظمة، ومشاكل مراعاة  - ج

 .ونشاطات الرقابة األخرى

 اإلشراف على وضع سياسات وممارسات محاسبية من قبل المصرف - د

المخاطر مراجعة آراء الطرف الثالث بشأن تصميم وفّعالية اإلطار الكلي لحوكمة  -هـ

 ونظام الرقابة الداخلية.

يجب على لجنة التدقيق ككل أن تمتلك مجموعة متوازنة من المهارات والخبرات بما  -و

أن والمؤسسة المصرفية والواجبات الملقاة على عاتقها. عمل يتناسب مع درجة تعقيد 

ما تمتلك خبرات مناسبة في إعداد التقارير المالية، والمحاسبة، والتدقيق. وحيث

للجنة التدقيق إمكانية الحصول على النصح والمشورة من خبراء وتقتضي الحاجة، 

 . حسب الحاجة خارجيين
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