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 المقدمة

تعزيز النشاط المصرفي اإلسالمي من خالل دائرة استكماالً للدور الذي يمارسه هذا البنك في             

وظيفة مراقب االمتثال التي نصت عليها  ألهميةونظراً  مراقبة الصيرفة/قسم مراقبة المصارف االسالمية

 الضوابط التنفيذية لتنظيم العمل المصرفي وصدور االمتثال المصرفي االسالميالمعايير الدولية وخصوصية 

 اإلسالميةومن اجل زيادة فاعلية وظيفة االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال في المصارف اإلسالمي،  والمالي

 .داخل المصرفالذي يمارسه  وتعزيز الدور

متطلبات الحد األدنى من المعلومات الواجب ذكرها ضمن تقرير مراقب الذي يمثل واعداد هذا التقرير  تم

المصرف اإلسالمي للقوانين والتعليمات  التعرف على مدى امتثالمن اجل الفصلي  االمتثال الشرعي

 عن هذا البنك. الصادرةوالضوابط 

من اجل  (ISO9001:2015ومواصفة االيزو )  IFSB-17 (2015)وفقاً لمنهجية المعيار تم تصميم التقرير

 تحقيق التواصل االشرافي مع األطراف المعنية بالمصرف.

مجلس ، موجز المعلومات التنظيمية عن المصرف)هي  ( بند14) تقرير مراقب االمتثال الشرعي منيتكون 

غسل اإلبالغ عن الشرعي الداخلي،  إدارة المخاطر، التدقيق ،التنفيذيةاإلدارة الهيئة الشرعية،  اإلدارة،

، الدولي، الشركات التابعة، االمتثال الشرعي القانوني، ،التنمية النسب المعيارية،إلرهاب، األموال وتمويل ا

 (.مساهمات المصرف
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 عن المصرف ةموجز المعلومات التنظيمي القسم األول: 

 اسم المصرف. -1

 رقم وتاريخ االجازة. -2

 تاريخ المباشرة. -3

 رئيس مجلس اإلدارة. -4

 المدير المفوض. -5

 أعضاء مجلس اإلدارة األصليين واالحتياط. -6

عنوان المصرف/ رقم الهاتف / عنوان البريد االلكتروني/ الموقع االلكتروني للمصرف على شبكة  -7

 االنترنيت.

 رأس مال المصرف. -8

 )العنوان( االمحلية ومواقعه عدد الفروع -9

 ) العنوان(. اعدد الفروع األجنبية ومواقعه -10

 ) العنوان(. اعدد مكاتب التمثيل و مواقعه -11

 عدد موظفي المصرف. -12

 مراقب الحسابات الخارجي وأية شركة حسابات مكلفة بمهام معينة. -13

 للمصرف. (CAMEL) تاريخ آخر تقييم -14

 جعة الحسابات.أعضاء لجنة مرا -15

 .وتمويل االرهاب غسل األموالاإلبالغ عن  قسم -16

 عدد المساهمين. -17

 .في السوق المالي عدد األسهم المدرجة -18
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 قائمة بأسماء أكبر عشر مساهمين. -19

 مودعين.( 10) أكبرقائمة بأسماء  -20

 اشخاص حاصلين على تمويل من المصرف. (10) أكبرقائمة بأسماء  -21

 اسم رئيس هيئة الرقابة الشرعية. -22

 الشرعي الداخلي.رئيس قسم الرقابة والتدقيق  اسم -23

 اسم مدير المخاطر. -24

 (SWIFTرقم ) -25

 الحسابات -26

 عدد الحسابات الجارية. -أ

 عدد حسابات التوفير/مضاربة. -ب

 عدد حسابات الثابتة/مضاربة. -ت

 .( تريليون1الـ ) الممنوحة ومبالغها من خالل مبادرة البنك المركزي لمرابحاتعدد ا -27

 .الممنوحة والحاصل عليها المصرف عدد القروض الحسنة -28

 او توفير(. )جاريعدد الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ونوع الوديعة  -29

 قائمة بالخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف. -30

 يتم التعامل معها من قبل المصرف. المراسلة التيأسماء المصارف  -31
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 القسم الثاني: مجلس االدارة

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات
 نعم ال

هل التزم المجلس بان يكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية    

في العلوم الشرعية  كحد ادنى حاصل على شهادة الماجستير

مع توفر الخبرة في اصدار الفتاوى واالحكام الشرعية وفي 

 مجال التمويل اإلسالمي؟ 

1 

هل التزم المجلس بالتأكد من ان ال يكون عضو هيئة الرقابة    

الشرعية عضواً في هيئة أخرى تعمل في نفس المجال 

 المالي او المصرفي داخل العراق منعاً لتعارض المصالح. 

2 

واضحة لضمان  امتثال سياسةالتزم المجلس باعتماد هل    
، الرقابي والتشريعات ذات الصلة لإلطارالمصرف  التزام

 تطبيقها؟ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 
  .تقديم الوثائق ذات الصلة

3 

استقاللية قسم االمتثال الشرعي التزم المجلس بضمان هل    
  االمتثال؟ومراقبة 

4 

" داخلي  شرعياعتماد "ميثاق تدقيق التزم المجلس بهل    
(Internal Audit Charter يتضمن مهمات ،)

 الداخلي؟ وصالحيات ومسؤوليات ادارة التدقيق الشرعي
  تقديم الوثائق ذات الصلة.

5 

تصويب مالحظات التدقيق بمتابعة المجلس  التزمهل    
  ؟الداخلي الشرعي

6 

من ان ادارة التدقيق الشرعي  التزم المجلس بالتحققهل    
الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من قبل الهيئة الشرعية، 
وأنها ترفع تقاريرها الى رئيس الهيئة الشرعية، ونسخة 

  ؟منها الى لجنة التدقيق

7 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط التزم المجلس بهل    
أو أية  الشرعية الضبط والرقابة الداخليةالضعف في أنظمة 

تقديم الوثائق ذات  الخارجي؟نقاط أخرى أظهرها المدقق 
  الصلة

8 

التنفيذية  لإلدارة تحديد الصالحياتهل التزم المجلس ب   

   الخاصة بالمصرف؟

9 

اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية بالمجلس التزم هل    

  سنويا؟للمصرف ومراجعتها 

 

01  

واقرار الخطط السنوية التزم المجلس بمناقشة  هل   
 تنفيذها؟والموازنات المتعلقة بأنشطة المصرف ومتابعة 

  .تقديم الوثائق الخاصة بذلكيجب 
 
 

11 
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تحديد مؤشرات أداء رئيسة للمدير التزم المجلس ب هل   
 Key Performance) المفوض واإلدارة التنفيذية

Indicators, KPIs & KPRs  لقياس أداء االدارة التنفيذية )

 دورياً ؟

21  

الموائمة المستمرة بين التزم المجلس بضمان هل    
استراتيجية التمويل واستراتيجية إدارة المخاطر 

ذات تقديم الوثائق  ؟واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة
 الصلة.

13 

هل التزم المجلس بوضع استراتيجية تمويل تفصيلية )على    
ان تتضمن الحدود االجمالية لحجم مخاطر التمويل 
واالستثمار( يجري على أساسها تصميم استراتيجية إدارة 

 يجب ارفاق نسخة من استراتيجية التمويل(. )المخاطر؟ 

14 

هل التزم المجلس بالمصادقة السنوية على استراتيجية    
المخاطر التي يتم تصميمها من قبل قسم إدارة المخاطر في 
ضوء استراتيجية التمويل؟ )يجب ارفاق نسخة من 

 استراتيجية المخاطر(.

51  

    

اعتماد استراتيجية فعالة إلدارة المخاطر، التزم المجلس ب هل

)يرجى ارفاق نسخة من االستراتيجية  ومراقبة تنفيذها

  ؟ونسب اإلنجاز للعام الحالي(
 

61  

معالجة التجاوزات على مستويات المجلس بمتابعة  التزمهل    
المخاطر المقبولة، بما في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية 

 .تقديم الوثائق الخاصة بذلك التجاوزات؟المعنية بشأن هذه 

71  

التأكد من أن إدارة المخاطر تقوم بالتزم المجلس هل    
بإجراء "اختبارات الضغط" بشكل دوري لقياس قدرة 
المصرف على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر 

 ؟ المرتفعة

81  

اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية المجلس ب التزمهل    
المعايير الصادرة عن رأس مال المصرف، بما يتوافق مع 

"لجنة بازل للرقابة اإلسالمية الدولية والمنظمات 
 ؟ المصرفية

19 

استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة التزم المجلس بهل    
وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر 
وضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح امداد 

 بتقاريروالمجلس  ولجنة المخاطراإلدارة العليا بالمصرف 
دورية )شهرية على األقل( تعكس مدى التزام المصرف 

على هذه  وتوضح التجاوزاتبحدود المخاطر المحددة 
 بها؟الخطة التصحيحية الالزمة وأسبابها والحدود 

 
 
 

20 
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التأكد من التزام المصرف باإلفصاحات التزم المجلس ب هل   
التي حددتها "المعايير الدولية لإلبالغ 

 International Financial Reportingالمالي")
Standards , IFRS( من المعايير 1معيار رقم ) ( ، و

تعليمات البنك ( وAAOIFIالصادرة عن )المحاسبية 

  ؟المركزي 

12  

التأكيد على أهمية االتصال الفعال بين التزم المجلس بهل    
، تقديم الوثائق المراقب الخارجي ولجنة التدقيق بالمصرف

 ؟الصلةذات 

22  

من  أوالمدقق الخارجي التزم المجلس بمتابعة حضور هل     
يمثله بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة وتقديم التقرير 

 االستفسارات؟عن  واإلجابة

32  

يتضمن التقرير السنوي التزم المجلس بالتأكد بان هل    
ً يفيد بأن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية  للمصرف نصا
البيانات المالية للمصرف والمعلومات الواردة في ذلك 

 ؟ وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخليةالتقرير، 

42  

التأكد من تضمين التقرير السنوي التزم المجلس بهل    
للمصرف الفقرات المنصوص عليها في دليل الحوكمة 

 ( ؟23( من المادة )6الفقرة )ضمن 

52  

خاصة بالمسؤولية سياسة اعتماد ب التزم المجلسهل    
 تقديم الوثائق ذات الصلة. ؟االجتماعية

62  

اللجان المنبثقة منه من  أعمالمتابعة التزم المجلس ب هل   
 .تقديم الوثائق ذات الصلة ؟ يجباجل التأكد من فاعليتها

72  

تحقيق سائلة اإلدارة التنفيذية حول التزم المجلس بمهل    
  .تقديم الوثائق ذات الصلة وعملياته؟أهداف المصرف 

82  

سياسات وإجراءات لمعالجة  اعتمادالتزم المجلس ب هل   
 ؟ تضارب المصالح، ذكر الحاالت والمعالجات

29 

سياسات وإجراءات للتعامل مع اعتماد التزم المجلس بهل    
 .تقديم الوثائق ذات الصلة العالقة؟األشخاص ذوي 

03  

السلوك سياسات وميثاق قواعد عتماد االتزم المجلس ب هل   
  تقديم الوثائق ذات الصلة في المصرف؟ لمهنيا

13  

شروط االستقاللية في أعضاء بتوافر  المجلسالتزم هل    

( 4.2والوارد ذكرها ضمن الفقرة ) مجلس اإلدارة المستقلين

 .تقديم الوثائق ذات الصلة ؟من دليل الحوكمة 4من المادة 

23  

التي يتخذها المجلس بان تكون القرارات المجلس التزم هل    
  الحاضرين؟بغالبية أصوات األعضاء 

33  

وكذم  متابعة تنفيذذ قذرارات الهيئذة العامذة؟التزم المجلس بهل    

 .الوثائق ذات الصلةتقديم  عدد القرارات المنفذة ؟
43  

يحدد عتماد هيكل تنظيمي للمصرف التزم المجلس باهل    

 ؟التسلسل اإلداري الواضح

 

 

53  
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( 6هل التزم المجلس بان ال يقل عدد االجتماعات عن )   

اجتماعات في السنة )اجتماع كل شهرين في األقل(او كلما 

) يجب ارفاق نسخ من محاضر  دعت الحاجة لذلك؟

 .االجتماعات(

63  

ً الجتماعات  أعضاء التزمهل     المجلس بالحضور شخصيا

المجلس، وفي حالة تعذر الحضور يمكن الحضور من خالل 

او الهاتف على ان ال يتم استخدام هذه الطريقة ال كثر  والفيدي

 تقديم الوثائق ذات الصلة. ؟من مرتين خالل السنة

73  

بتدوين محاضر اجتماعات هل التزم امين سر المجلس    

بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات المجلس ولجانه 

أثيرت من أي عضو، وان يحتفظ المصرف بجميع هذه 

ً وان تحفظ لديه ً وصوتيا  ؟المحاضر وان يتم تسجيلها مرئيا

 .تقديم الوثائق ذات الصلة

83  

هل التزم المجلس بوضع الحسابات الختامية للسنة السابقة    

عداد تقرير شامل خالل األشهر الستة األولى من كل سنة وا

بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة 

 عامة لمناقشتها والمصادقة عليها؟ال

39 

هل التزم المجلس بمناقشة وإقرار الخطة السنوية لنشاط    

المصرف للسنة القادمة والتي يتوجب على المدير المفوض 

في ضوء  ة من السنةاعدادها خالل األشهر الستة األخير

 اهداف المصرف؟

04  

اعتمد المجلس نسب تحويطية تتعلق باالستثمار في  هل   

اإلسالمي)سقف اعلى لتمويل مشروع وفق  التمويلصيغ 

تقديم الوثائق  ؟مشاركة...الخ(المرابحة، المضاربة، الصيغة)

 ؟ذات الصلة

14  

24  هل التزم رئيس المجلس بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ؟     
هل التزم المجلس بالمصادقة على اختيار المرشحين لشغل    

مناصب اإلدارة التنفيذية، وتقييم ومتابعة أدائهم دورياً 

 واالشراف عليهم ومسائلتهم؟ 

34  

هل التزم المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عنه؟ يجب ارفاق    

 ما يثبت ذلك.
44  

هل التزم المجلس بضمان وجود نظم معلومات إدارية كافية    

 و موثوق بها تغطي كافة أنشطة المصرف؟ 
54  

هل التزم المجلس بنشر ثقافة الحوكمة بالمصرف وحضور    

 .التدريبية بخصوصها؟ تقديم الوثائق ذات الصلة الدورات
64  

هل التزم المجلس بمتابعة تنفيذ االعمامات الصادرة عن هذا    

نفيذ(؟ تقديم الوثائق التي تم االلتزام بها والتي قيد الت)البنك 

 ذات الصلة.

74  

هذذذل التزمذذذت اللجذذذان المنبثقذذذة عذذذن مجلذذذس اإلدارة بتقذذذديم    

عمالهذا؟ التقارير الدوريذة والتقريذر السذنوي المتعلذق بنتذائج ا

 ذات الصلة.تقديم الوثائق 

 

84  
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 لكل شخص              هل التزم المجلس بعدم تجاوز االئتمان النقدي   

خارج الميزانية( نسبة )التعهدي )داخل الميزانية( واالئتمان 

صرف واحتياطياته السليمة. وفي ( من رأس مال الم10%)

حال اضطرار المصرف الى منح ما يزيد عن النسبة 

من راس مال  %15ال تزيد عن المذكورة أعاله يجب ان 

 ؟المصرف

49 

هل التزم المجلس بعدم تجاوز اجمالي االنكشافات االئتمانية    

من رأس مال المصرف  %10الكبيرة التي تزيد عن 

واحتياطاته السليمة أربعة اضعاف رأس مال المصرف 

 واحتياطاته السليمة ؟

05  

( من %5المجلس بعدم تجاوز نسبة ) ءهل يلتزم أعضا   

 امتالك  اسهم أي شركة؟
51 
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 )مجلس اإلدارة( بقسمالتصحيحي الخاص  واإلجراءلمطابقة قرير عدم ات

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

لتحققرقم الفقرة في قائمة ا اجراء عدم المطابقةوصف    

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 

 

 

 

 

 
 اسم وتوقيع الشخص المسؤول

 عن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
 تاريخ التنفيذ المتوقع :

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ
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 الشرعيةهيئة الرقابة : لثالثاالقسم 

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات

 نعم ال

هل تضمن امر تعيين هيئة الرقابة الشرعية النص صراحة    

 على استقاللية هيئة الرقابة الشرعية؟

1 

هل التزم المصرف بان تكون الهيئة العامة هي المسؤولة عن    

ذلك حل هيئة الرقابة الشرعية او اعفاء بعض أعضائها و

بعد بقرار مسبب من مجلس اإلدارة بأغلبية ثلثي األعضاء 

 استحصال موافقة البنك المركزي العراقي؟ 

2 

هل التزم المصرف بان يكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية    

تشمل فقه  حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الشرعية

( سنوات في اصدار 3ال تقل عن ) ويتمتع بخبرةالمعامالت 

( سنوات بعد التخرج في 4الفتاوى واالحكام الشرعية او )

 االسالمي؟التدريس او البحث العملي في مجال التمويل 

3 

هل التزم المصرف بان ال يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية    

عضواً في هيئة أخرى تعمل في نفس المجال المالي او 

  ؟                  العراق منعاً لتعارض المصالحالمصرفي داخل 

4 

( اجتماعات كحد ادنى في 6هل تعقد هيئة الرقابة الشرعية )   

 السنة؟ 
5 

مع المجلس  هل التزمت هيئة الرقابة الشرعية باالجتماع   

وقسم التدقيق الشرعي والمدقق الخارجي بشكل فصلي 

 ؟ ة المسائل ذات االهتمام المشتركلمناقش

6 

هل يحضر رئيس هيئة الرقابة الشرعية او من يخوله الى    

الرقابة  هيئةعرض تقرير من اجل اجتماعات الهيئة العامة 
 ؟ الشرعية 

 

7 

هل يوجد امانة سر لهيئة الرقابة الشرعية تمارس المهام    

المناطة لها وفق الضوابط الصادرة عن البنك المركزي 

 العراقي.

8 

هل التزم المصرف بتحرير محاضر اجتماعات هيئة الرقابة    

الشرعية وتوثيق االختالفات في وجهات النظر وترقيم 

 الفتاوى التي تقوم بإصدارها والمواضيع التي تم تدقيقها؟                    

9 

هل يتم توثيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة    

 الشرعية؟ 
10 

هل صادقت هيئة الرقابة الشرعية على مصادر األموال    

 المدفوعة لزيادة رأس مال المصرف؟ 

11 

هل اعدت هيئة الرقابة الشرعية مناهج تدريبية لموظفي    

المصرف بشأن مبادئ وعمليات الصيرفة اإلسالمية وفقه 

 المعامالت؟ 

 

 

 

12 
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حال من  وفي أيهل تم االلتزام بعدم صدور فتوى او قرار    

( على أن يكون 1+2األحوال إال بحصول أغلبية   الـ )

المختصين بالصيرفة  وأحد األعضاءاالثنان رئيس الهيئة 

من الموافقين عليها وتعتبر باطلة  وفقه المعامالتاإلسالمية 

 الشرط؟إذا لم تستوفي ذلك 

13 

بان تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالموافقة  التزم المصرفهل    

تماد الوثائق المتعلقة بالخدمات الجديدة ومراجعة الوثائق واع

القديمة والمصادقة على العقود واالتفاقيات وغيرها من 

المستندات القانونية المستخدمة في المعامالت التجارية 

  للمصرف؟

14 

هل تم االلتزام بعدم قيام هيئة الرقابة الشرعية باالستثمار في    

أدوات التمويل اإلسالمي مع المصرف الذي يعمل فيه 

  أعضاءها؟

 

15 

هل تم ضمان حصول هيئة الرقابة الشرعية على التدريب    

 قراراتها؟الكافي الذي يساعدها في اتخاذ 
16 
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 بهيئة الرقابة الشرعيةتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة هيئة الرقابة الشرعية

 

التحققرقم الفقرة في قائمة   وصف اجراء عدم المطابقة 

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

:ثانوي مالحظة:  رئيسي:  

 

 االجراء التصحيحي 
 

 

مراقب االمتثالاسم  التوقيع التاريخ  

   

   

 

 

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 

المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ التنفيذ المتوقع 
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 اإلدارة التنفيذية            :رابعالقسم ال

 المالحظات
 مدى التطبيق

 الفقرة
 

 نعم ال ت

عليها  قهل تلتزم اإلدارة التنفيذية بنماذج العقود المصاد   

 تقديم الوثائق ذات الصلة. الشرعية؟من قبل هيئة الرقابة 
1 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بطلب االستشارة الشرعية من    

قبل هيئة الرقابة الشرعية بخصوص طرح خدمات او 

 منتجات جديدة؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

2 

لتخفيف  محددة هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بإجراءات   

خسائر أصحاب حسابات االستثمار؟ تقديم الوثائق ذات 

 الصلة

3 

التنفيذية بطلب توصية قسم إدارة هل تلتزم اإلدارة    

المخاطر قبل ابرام العقود التي تمتاز بكبر حجم مبالغها 

 الصلة.؟ تقديم الوثائق ذات وزيادة طول اجلها

4 

ملفات ائتمانية للتمويل  بأعدادهل تقوم اإلدارة التنفيذية    

الممنوح من قبل المصرف. وهل يجري متابعة تحديث 

 .الملف؟ تقديم الوثائق ذات الصلة

5 

هل تعمل اإلدارة التنفيذية على تقييم المشاريع الممولة؟    

 تقديم الوثائق ذات الصلة
6 

التنفيذية على توفير خيارات للتخارج. هل تعمل اإلدارة    

 وهل يوجد سياسة خاصة بذلك؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.
7 

 إلدارةهل التزم اإلدارة التنفيذية باتباع إجراءات محددة    

 ؟الضمانات) بما فيها الرهن( وضمان توافقها مع الشريعة

 .تقديم الوثائق ذات الصلة

8 

متوافقة مع هل تلتزم اإلدارة التنفيذية باتباع إجراءات    

الشريعة في حاالت اإلخفاق في التسديد من قبل الزبائن؟ 

 تقديم الوثائق ذات الصلة.

9 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بالضوابط الشرعية عند    

مساهمتها في شركات قائمة وذلك من خالل التأكد من 

محرمة كالربا  ألنشطةعدم ممارسة هذه الشركات 

 وغيره؟

10 

تنويع محفظة المصرف بدارة التنفيذية الهل تلتزم ا   

في أسواق  ااستثماراتهاالستثمارية وهل تركز جزء من 

 غير محلية؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

11 

إلدارة التنفيذية بتوظيف السيولة المتوفرة لديها ا تلتزمهل    

بما يؤدي الى زيادة األرباح ؟ يرجى اإلجابة في ضوء 

 نسبة السيولة. 

12 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات المدقق الشرعي    

 الداخلي؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

13 

لمنح االئتمان هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بالنسب المحددة    

وابرام العقود لذوي الصلة )ذوي القربى( ألعضاء مجلس 

 اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المصرف ؟

14 
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هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم منح االئتمانات وابرام    

 العقود ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية؟
15 

    ً  هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بمنح القرض الحسن وفقا

للضوابط الشرعية. وما هي الفئات المشمولة بالقرض 

 الحسن في مصرفكم؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

16 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بوضع مخصصات كافية    

لمواجهة المخاطر وتكوين احتياطات ألغراض التوسع 

 والنمو؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

17 

  .باتباع إجراءات لجذب الودائعهل تلتزم اإلدارة التنفيذية    

وما هي السياسة المتبعة من قبلكم؟ تقديم الوثائق ذات 

 الصلة.

18 

التقييم السوقي للعقارات  هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بإعادة   

المعدة لالستعمال والعقارات المعدة لالستثمار؟ تقديم 

 الوثائق ذات الصلة.

19 

ودائع وتعزيز بتنويع محفظة ال هل تلتزم اإلدارة التنفيذية   

المتوافق مع الشريعة بما فيها  فتح حسابات استثمار

 حسابات االستثمار المقيدة؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

20 

 المصرفية؟هل يلتزم المصرف بجدول أسعار العمليات    

 تقديم الوثائق ذات الصلة.
21 

 إلدارةهل تلتزم اإلدارة التنفيذية باتباع إجراءات مكتوبة    

السيولة؟ وهل توجد إجراءات محددة البالغ مجلس 

 اإلدارة بوضع السيولة؟ تقديم الوثائق ذات الصلة.

22 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية باتباع إجراءات مكتوبة ومحددة    

الحتساب وتوزيع الربح ألصحاب حسابات االستثمار؟ 

 تقديم الوثائق ذات الصلة.

23 

هل تتقيد اإلدارة التنفيذية بعدم التعامل بالتورق  اال من    

( الصادر عن 30الشرعي رقم )خالل مقررات المعيار 

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؟ 

24 

بشرط التقابض الفوري في  هل تلتزم اإلدارة التنفيذية   

 األجنبية  العملة وشراء بيعمجلس العقد في عمليات 

( من قانون 5)( من المادة 10استناداً الى الفقرة )

 .2015( لعام 43المصارف اإلسالمية قم )

25 

مذذن  الموجذذودات او بيذذع م شذذراءبعذذدم المصذذرف زهذذل التذذ   

 أعضذذذذاء مجلذذذذس اإلدارة او او األشذذذذخاص ذوي الصذذذذلة

مذذن  2الفقذذرة وفذذق او مذذوظفي المصذذرف  اإلدارة التنفيذيذذة

 (.2004لسنة  94من قانون المصارف رقم  31المادة 

26 

ودات من شخص هل التزم المصرف بعدم شراء الموج   

 عتباري( ؟ذي صلة ) شخص ا
27 

هل التزم المصرف في حالة شراء الموجودات من ذوي    

اعتباري( بالحصول على موافقة مجلس شخص الصلة )

اإلدارة وعدم تقديمه أسعار تفضيلية للموجودات المشتراة 

 94من قانون المصارف رقم  31من المادة  3وفق الفقرة 

28 
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 .2004لسنة 

في حالة  هل يلتزم المصرف بإخطار البنك المركزي    

معاملة مصرفية او استالم او دفع مبلغ له  علمه بوجود

قة باي جريمة او عمل غير عالقة او قد تكون له عال

  ؟قانوني

29 

المعلومات التفصيلية بتقديم  اإلدارة التنفيذيةهل تلتزم    
ف الى هيئة الرقابة الشرعية وبوقت المصر عملياتعن 

 مناسب قبل انعقاد اجتماعها؟ 

30 

مراقبة المركز المالي التنفيذية بهل تقوم اإلدارة    
للمصرف وتحقيقه لألرباح المناسبة، وذلك في إطار 
ً لخطته  المبادلة السليمة بين المخاطرة والعائد وتطبيقا

 ؟                  السنوية

31 

 تزويد الجهات الرقابيةهل تلتزم اإلدارة التنفيذية ب   
بالتقارير والمعلومات التي تطلبها وتسهل انجاز مهماتها 

 ؟ والتفتيشيةالرقابية 

32 

بعدم توكيل الزبون بشراء  تلتزم اإلدارة التنفيذيةهل    
  ه؟                  موجودات للمصرف ومن ثم يقوم بتأجيره ل

33  

الذي تم شراءه  هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم بيع العقار   
اال بعد مرور سنتين من بلوغ نقطة  لغرض االستثمار

 ؟ باستثناء حاالت التعثر المصرفي التعادل

43  

بشراء  في صيغة تمويل المرابحة هل يلتزم المصرف   
 السلعة لنفسه بعقد بيع صحيح بينه وبين مالك السلعة؟ 

35 

هل تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم قيام المصرف ببيع سلعة    
حقيقية او حكماً قبل تملكه لها وقبضها بالمرابحة 

 م السندات المخولة بالقبض؟بالتمكين او تسل

36 

هل التزم المصرف بعدم التعامل بالعقود الصورية               
 ) البيوع المحظورة : بيع العينة ، التورق المنظم(؟

37 
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 باإلدارة التنفيذيةتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

 

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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 إدارة المخاطر الخامس:القسم 

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات

 نعم ال

المخاطر  ادارة المصرف بان يكون مدير قسمهل التزم    
حاصل على شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في 

 ؟إدارة المخاطر

1 

هل التزم قسم إدارة المخاطر بإعداد استراتيجية إدارة    
المخاطر في ضوء استراتيجية التمويل، والقيام بتحديثها 

  تقديم الوثائق ذات الصلة. ؟بشكل دوري

2 

هل تضمنت استراتيجية إدارة المخاطر تحديد اهداف    
ُ لكل  نوع من واضحة ودقيقة إلدارة المخاطر وفقا

  ؟عمليات الصيرفة اإلسالمية

3 

رفع تقارير للمجلس، من المخاطر ب ادارة قسم التزمهل    
خالل لجنة إدارة المخاطر، ونسخة لإلدارة التنفيذية، 

 Risk)تتضمن معلومات عن "منظومة المخاطر" 
Profile)  الفعلية لجميع أنشطة المصرف، بالمقارنة مع

 ة( ومتابعRisk Appetite" )"وثيقة المخاطر المقبولة

)يجب ارفاق نسخة من  السلبية؟معالجة االنحرافات 
 التقرير(.

4 

تقييم أداء كل من الممولين المخاطر ب ادارة التزم قسمهل    
ُ لتصنيف  والموردين والمضاربين والمشاركين وفقا
ً مأخوذاً بعين االعتبار عدم وفاء أحد  مخاطر معد مسبقا
األطراف من خالل التأخر أو عدم السداد في المرابحة 

 ؟ االجارة او كونه طرفاً في حالة التعدي والتقصير أو

5 

ً لتصنيف     هل التزم المصرف بتحديد معدالت الربح وفقا
المخاطر المتعلق باألطراف المتعاملة معها بحيث تكون 
 المخاطر قد اخذت بالحسبان عند اتخاذ قرارات التسعير

 ؟ في العقود

6 

داخلي خاص م ضبط هل التزم المصرف بوضع نظا   
بعمليات التمويل الموازي )السلم واالستصناع 

 ؟ واالجارة(

7 

هل التزم المصرف بوضع مخصص لمواجهة االنخفاض    
 المؤجرة؟التقديري في قيمة الموجودات 

8 

ية؟ )يجب هل التزم المصرف بصياغة سياسة استثمار   
 ارفاق نسخة من السياسة(.

9 

الئحة تعليمات للتخارج من التزم المصرف بوضع هل    
عقود االستثمارات في رؤوس األموال وهل تضمنت تلك 
الالئحة شروط تمديد واسترداد االستثمارات في 

هيئة وهل تم مصادقتها من قبل المضاربة والمشاركة 
 (.) يجب ارفاق الالئحة الرقابة الشرعية؟

10 



 

18 | P a g e  
 

يجب على المصرف صياغة برنامج تدقيقي قائم على    
أساس المخاطر؟ )يجب ارفاق نسخة من برنامج 

 التدقيق(. 

11 

قسم إدارة المخاطر بإعداد تقييم نصف سنوي التزم هل    
لكافة الموجودات وتحديد مقادير االرتفاع واالنخفاض 

 في أٍسعارها وضماناتها؟

12 

احتياطي معدل األرباح هل التزم المصرف بتخصيص    
ً للشروط التعاقدية مع  واحتياطي مخاطر االستثمار وفقا
أصحاب حسابات االستثمار؟ )يجب اظهار ذلك في 

 الموازنات الفصلية المرسلة الى هذا البنك(.

31  

   

 

 

 

 

 

المخاطر بتحديد مستوى مخاطر  ادارة هل التزم قسم
السوق التي يمكن ان يتحملها المصرف وتحديد نسبة 
مالية كتكلفة محتملة للصفقات التي يجب على المصرف 

 ارفاق ما يثبت ذلك(.)ان ال يتجاوزها؟ 
 

41  

 

تحديد مستويات األرباح المستهدفة التزم المصرف بهل    
بقية المصارف والتي تتناسب مع األرباح التي حققتها 

اإلسالمية األخرى وهل يقوم قسم إدارة المخاطر بقياس 
  أرباح القطاع المصرفي بشكل عام؟

51  

الحسلللابات  ىهلللل يلللتم قيلللاس مسلللتويات السلللحوبات علللل   
الجاريلة فصلللياً لتفللادي السللحوبات المفاجئللة والتللي تللؤدي 

 إلى أثر سلبي على توازن الموجودات والمطلوبات؟

61  

وضع استراتيجية إلدارة مخاطر المصرف بالتزم هل    
السيولة منفصلة عن استراتيجية إدارة المخاطر العامة 

تقديم  وهل يجري متابعتها دورياً للتأكد من مدى تنفيذها؟

 الوثائق ذات الصلة.

17 

هل التزم قسم إدارة المخاطر بتحليل مخاطر الحسابات    
                         بشكل منفصل عند اعداد الميزانية الفصلية

81  

هل التزم قسم إدارة المخاطر وبالتنسيق مع األقسام    
 ناريوهات ألوضاع السيولة الحادة؟المعنية بصياغة سي

19 

هل التزم المصرف بأنشاء جداول استحقاق وفق اطر    
 زمنية مناسبة وفقاً لمقاييس التدفقات النقدية؟

20 

هل التزم المصرف ومن خالل اشتراك كافة اإلدارات    
ذات الصلة بأعداد خطة للتمويل الطارئ بغض النظر 

 عن طبيعة ودرجة تعقيد األنشطة التي يقوم بها؟ 

12  

المخاطر بتحليل مخاطر كل مشروع  ادارة هل التزم قسم   
على حدا مع وجوب عدم تجاوز مخاطر المشاريع 

 اتيجية التمويل؟المحددة في استر السقوف

22  
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هل قام قسم إدارة المخاطر بإعداد الئحة تنظيمية تمثل    
إطار جامع لمختلف المخاطر التشغيلية والتي يفترض أن 
تقدم رؤية شاملة عن تلك المخاطر بما في ذلك مخاطر 
الخسارة الناتجة عن عدم كفاية او اخفاق االجراءات 

عن أحداث النظم أو الناتجة الداخلية واالشخاص و
 يجب ارفاق نسخة من الالئحة(. ) جارية؟

32  

المصرف بنقل جلزء ملن المخلاطر علن طريلق  التزم هل   
التأمين على موجوداته وعملياتله المصلرفية التلي تتطللب 
التللأمين باسللتخدام مللا يعللرف بشللركات التللأمين التكللافلي 

 المتوافق مع أحكام الشريعة؟

42  

52 هل يتعرض المصرف لمخاطر عدم االلتزام بالشريعة؟      

هللل يمتلللك المصللرف خطللة تعللافي او اسللتعادة لمللا بعللد    
 حدوث الكارثة؟

62  

هلللل يمللللك المصلللرف إجلللراءات لتطبيلللق مراحلللل االملللن    
 السيبراني ؟

72  
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 بإدارة المخاطرتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

 

 

 

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 

التصحيحية اإلجراءات  
 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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 : الرقابة والتدقيق الشرعي الداخليدسسالالقسم ا    

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات

 نعم ال

قسم الرقابة والتدقيق  هل التزم المصرف بحصول مدير   

شهادة المراقب والمدقق الشرعي  على الشرعي الداخلي

(CSAA؟) 

1 

التدقيق هل التزم المصرف بان يكون قسم الرقابة و    
هيئة المباشر من قبل  لإلشراف الشرعي الداخلي خاضع

 ؟الشرعيةالرقابة 

2 

التحقق ب قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي التزمهل    
من تقّيد اإلدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظم العالقة بين 
المساهمين واصحاب حسابات االستثمار، وعلى وجه 

 األرباح؟الخصوص اسس توزيع 

3 

هل التزم قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي بأعداد    
 برنامج التدقيق الشرعي الداخلي؟

4 

والتدقيق الشرعي الداخلي بوضع هل التزم قسم الرقابة    
خطة شاملة للتدقيق والمراجعة مصادق عليها من قبل 

 قابة الشرعية ورئيس مجلس اإلدارة.رئيس هيئة الر

5 

هل التزم قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي وقسم    
االمتثال الشرعي بالتحقق من فاعلية تطبيق إطار الحد 

تقييم خاص بمدى االلتزام من مخاطر التشغيل واجراء 
به من قبل كل قسم   وتزويد مجلس اإلدارة بالنتائج 

تقارير المرفوعة بشكل فصلي؟ )يجب ارفاق نسخة من ال
 لمجلس اإلدارة(.

6 

فحص الذمم هل التزم قسم التدقيق الشرعي الداخلي ب   
والتمويالت التي تصنف ضمن فئة التسهيالت غير 
العاملة، او التي تقرر اعدامها، والممولة من حسابات 

يجب ارفاق اخر تقرير حول هذه )؟ المشتركاالستثمار 
 التسهيالت(. 

7 
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 بقسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخليتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

لتحققرقم الفقرة في قائمة ا  وصف اجراء عدم المطابقة 

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

مراقب االمتثالاسم  التوقيع التاريخ  

   

   

 

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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 غسل األموال وتمويل االرهاب: اإلبالغ عن سابعالقسم ال

  الفقرة مدى التطبيق المالحظات

 نعم ال ت

واجراءات  ةسياسالتزم المجلس باعتماد هل    

تتالئم وطبيعة النشاط الذي  وضوابط داخلية

تطبيق االلتزامات المفروضة في مجال مكافحة 

)تقديم الوثائق  اإلرهاب؟غسل االموال وتمويل 

  ذات الصلة(

1 

هل التزم المجلس بالتأكد من مواءمة السياسيات    

والضوابط واإلجراءات واألنظمة الداخلية 

للمصرف مع قانون مكافحة غسل األموال 

اللوائح التنفيذية الصادرة وتمويل اإلرهاب 

 ؟ بموجبه

2 

بإعالم مكتب مكافحة غسل المصرف  التزمهل    
األموال ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك 

معاملة ألشخاص المركزي فوراً في حالة وجود 
في قائمة تجميد أموال اإلرهابيين ثبتت أسمائهم 

 ؟

3 

هل التزم المجلس بتبني إجراءات عملية لتحديث    

(.) تقديم الوثائق ذات الصلة وعدد KYCقوائم )

ثة ونسبتها من عدد الحسابات الحسابات المحد

 الكلي(.

4 

 قسمهل التزمت لجنة التدقيق بالتأكد من قيام    
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتطبيق 

(، واعداده KYCسياسات العمليات الخاصة)

) تقديم الوثائق ذات لتقارير دورية عن اداءه؟
 .الصلة(

5 

 الواجبةهل يتم االلتزام بإجراءات العناية    

في حالة كانت الحسابات مملوكة  المعززة

 لشخصيات سياسية ؟

6 

هل التزم المصرف بوضع برنامج تدريب    
مستمر لتدريب المسؤولين والموظفين على 

 فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟أساليب مكا

7 

خاصة  هل التزم المصرف بتحديد إجراءات   
تتعلق بالحواالت الخارجية؟ )تقديم الوثائق ذات 

 الصلة(.

8 

التزم المصرف بأعداد تقارير اشتباه هل    
األموال؟ وارسالها الى مكتب مكافحة غسل 

 (.تقديم إحصائية بعدد التقارير)
 
 
 

9 
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إجراءات العناية بتطبيق  هل التزم المصرف   
في  في حالة العمليات غير المعتادة الواجبة

المودعة نقداً او  حركة الحساب )المبالغ الكبيرة
ون ان المبالغ الصغيرة المودعة بشكل منتظم د

(؟)ارفاق نسخة يكون لها سبب اقتصادي واضح
 من اإلجراءات المعتمدة من قبل المصرف(.

10 

هل  التزم المصرف بانشاء قاعدة بيانات عن    
 البلدان ذات المخاطر المرتفعة في مجال غسل

، وهل يقوم بتحديثها األموال وتمويل اإلرهاب
جراءات العناية باستمرار، وهل تم دمجها مع ا

الواجبة في حالة التعامل مع األشخاص او 
الشركات او المصارف في الدول ذات األنظمة 
المصرفية التي ال تطبق المعايير واإلجراءات 

 الخاصة بمكافحة غسيل األموال؟

11 

هل التزم المصرف بتحديد اإلجراءات الالزمة    
لمنع استغالل وسائل الدفع االلكترونية في 

األموال؟ )تقديم الوثائق ذات عمليات غسل 
 الصلة(

21  

هل التزم المصرف باالحتفاظ بنسخة من مستند    
اثبات الشخصية والقيود والسجالت الخاصة 

 بتنفيذ العملية المصرفية ؟

31  

هل التزم مدير قسم اإلبالغ عن غسل األموال    

وتمويل اإلرهاب بأعداد تقرير دوري فصلي عن 

نشاط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وعرضه على مجلس اإلدارة، وارساله الى 

المدير العامة لمراقبة الصيرفة ومكتب مكافحة 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟ 

14 

باعتماد إجراءات العناية هل التزم المصرف    

الواجبة بالنسبة للشخصيات المعنوية 

)الشركات(؟ )يجب ارفاق نسخة من اإلجراءات 

 المعتمدة من قبل المصرف.

15 
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 غسل األموال وتمويل االرهاب باإلبالغ عنتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

تاريخ  
 المراجعة

 رقم الهاتف 

 

 

التحقق رقم الفقرة في قائمة  وصف اجراء عدم المطابقة 

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 

 

مراقب االمتثالاسم  التوقيع التاريخ  

   

   

 

 

 

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

المتوقعتاريخ التنفيذ    
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 النسب المعياريةاوالً:  ثامنالقسم ال
 ت الفقرة االجابة المالحظات

 1 بة  كفاية راس المال ؟نس كم تبلغ  

 2 القانونية ؟نسبة السيولة  كم تبلغ  

 3 ؟ لتعهدياإلى االئتمان النقدية  نسبة التأمينات كم تبلغ  

 4 ؟ واالحتياطات السليمة رأس المال الى التمويل النقدينسبة  كم تبلغ  

 5 كم تبلغ نسبة االئتمان التعهدي الى رأس المال واالحتياطات السليمة؟  

ركزات االئتمانية إلى رأس المال واالحتياطات مجموع الت كم تبلغ نسبة  
 السليمة؟

6 

 

 

االئتمانية؟ )يجب اإلجابة على النقاط تصنيف المحفظة ب هل المصرف ملتزم 
 ( ضمن فقرة المعلومات المطلوبة(؟2( و )1)

7 

كم تبلغ نسبة االستثمار في األسهم والسندات المنتجة للدخل داخل العراق   
 وخارجه؟ 

8 

 9 ؟زبائنكم تبلغ نسبة النقد في الصندوق الى اجمالي ودائع ال  

 10 الى اجمالي حسابات االستثمار؟كم تبلغ نسبة اجمالي االستثمارات   

 11 كم تبلغ نسبة اجمالي التمويل الممنوح الى اجمالي الودائع؟  

 12 كم تبلغ نسبة اجمالي االستثمارات الى حقوق الملكية+ اجمالي الودائع؟  

 13 كم تبلغ نسبة اجمالي المرابحات الى اجمالي الموجودات المتداولة؟  

 14 بالشراء الى اجمالي المرابحات؟ لألمركم تبلغ نسبة هامش الجدية   

 15 بالشراء الى اجمالي المرابحات؟ لألمركم تبلغ نسبة مبلغ العربون   

 16 كم تبلغ نسبة حسابات االستثمار المطلقة الى رأس المال ؟  

 17 كم تبلغ نسبة  اجمالي المرابحات الى حسابات االستثمار؟  

 18 تبلغ نسبة مخزون السلع لدى المصرف الى الموجودات المتداولة؟ كم  

 19 كم تبلغ نسبة الحسابات الجارية الى اجمالي الودائع ؟  

 20 كم تبلغ نسبة المضاربات + المشاركات الى اجمالي حسابات االستثمار ؟  

 21 معيار االيداعات اآلجلة ؟ كم تبلغ نسبة  

ال تتعدى قيمة الموجودات الثابتة المعدة )الستعمال هل التزم المصرف بان   
( من صافي أمواله الخاصة األساسية، وكذلك يجب %30المصرف( نسبة )
 ؟( من قيمة محفظته االستثمارية%50ان ال تتعدى نسبة )

22 

في الموجودات  )استثمارات المصرف(هل التزم المصرف بان ال تتعدى قيمة   

 ( من قيمة محفظته االستثمارية ؟%50الثابتة نسبة )

23 

 24 الدخل من االستثمارات والبيوع المؤجلة الى مجموع الموجودات ؟  

52 من البيوع المؤجلة واالستثمارات؟ الناتج أصحاب الودائع الى الدخل نسبة    

عائد  دخل المصرف من االستثمار)مضارب ورب مال( الى اجمالي  

 االستثمار؟

62  

72 نصيب أصحاب الودائع الى اجمالي عائد االستثمار؟    

82 دخل المصرف من االستثمار)مضارب ورب مال( الى اجمال اإليرادات؟    

 معلومات مطلوبة  

 تشكل نسبة المخصص إلى أجمالي االئتمان النقدي )    %( -1

 تشكل نسبة المخصص إلى االئتمان غير المنتج )     %( -2

 يبلغ رصيد االستثمارات )    %(. -3

 مكونات رصيد االستثمارات هي )                                             (  -4
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 الموجودات الثابتة ثانياً: 

 رصيد الموجودات الثابتة 

 اجمالي المبالغ المباني اآلالت والمعدات النفقات االيرادية األثاث

     

 

  بالمبانيالمعلومات المتعلقة 

 عدد المباني 

  عدد العقارات التي ليست باسم المصرف  عدد العقارات التي باسم المصرف

  مجموع مبالغها  عدد العقارات التي آلت نتيجة تسوية

 

 االندثار واالحتساب صحيح أم ال ؟     هل ان مخصص  

 

 وحسابات االستثمار الودائعثالثاً: 

  رصيد الودائع الكلية 

  مضاربة/التوفيرحسابات   الجارية الحسابات

    مضاربة/الثابتة الحسابات

  نسبة الودائع غير األساسية  نسبة الودائع االساسية

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 

 نعم
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 التنمية اإلدارية: التاسع القسم

 

 ت
 

 الفقرات

 
1 

 
 عدد فروع المصرف

 عدد مكاتب التمثيل          2

 

3 

 

 

 أجهزة الصراف االلي الخاصة بالمصرف عدد 

 ( هل لدى المصرف خطة لزيادة عدد أجهزة الصراف االليATM)  ؟ 

 وفق صيغة المرابحة     العقود عدد 4

 وفق صيغة المضاربة  عقودعدد ال 5

 وفق صيغة المشاركة عقودعدد ال 6

 ؟دوري لغرض كسب المعرفة بكل العمل المصرفييعمل المصرف على تدوير الموظفين بشكل هل   7

 ؟         يقوم المصرف بتحديث المعلومات على الموقع االلكتروني بشكل دوريهل  8

 هل يمتك المصرف عضوية في المنظمات اإلسالمية؟               9

  ارفاق الوثائق ذات الصلة.في حالة كون اإلجابة )نعم( يجب ذكر المنظمات مع 

 عدد المنتجات المالية الجديدة ؟ 10

 عدد الموظفين الكلي: 11

 حملة الشهادات العيا: 

 عدد الدورات التدريبية خالل الفصل ؟ وهل يوجد مركز تدريبي داخل المصرف ؟ 12

 كتب الشكر لموظفي المصرف ؟عدد  13

 ال نعم 

 ال نعم 

 ال نعم 
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 لقسم القانونيا: العاشرالقسم 

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات

 نعم ال

هل يلتزم القسم بوجود قاعدة معلوملات لللدعاوى مصلنفة    
 وفق فروع المصرف؟

1 

 2 هل التزم المصرف بالتعاقد مع المحامين ؟   

هللللل تلتللللزم بقيللللة اقسللللام المصللللرف بطلللللب االستشللللارة    
 ؟القانونية

3 

تنفيللذ هللل يملللك القسللم إجللراءات قانونيللة مكتوبللة الليللة    
 عمليات التخارج في عقود االستثمارات؟

4 

هل يملك القسم آلية قانونية مكتوبة للمسلاهمة والمشلاركة    
 في الشركات القائمة؟

5 

 

 

 

هل يملك القسم دليل داخلي لشرح وتفسير المواد القانونية   
( لسللنة 43صللارف اإلسللالمية رقللم )الخاصللة بقللانون الم

 ؟ 2015

6 

 

 

االجابةا المالحظات  ت الفقرة 

الدعاوى المقامة ملن قبلل المصلرف عللى الغيلر، كم عدد   
 ما هو مجموع المبالغ المطالب بها؟و

1 

كلللم علللدد اللللدعاوى المقاملللة عللللى المصلللرف؟ وملللا هلللو   
 بالغ المطالب بها من قبل المدعين؟مجموع الم

2 

 3 كم مجموع المبالغ المطالب بها المصرف من قبل الغير؟  

 4 المصرف على الغير؟كم مجموع المبالغ التي يدعي بها   

 5 ما هو معدل تكلفة اقامة الدعاوى فصلياً ؟  

ما هو تلاري  اخلر دعلوى مقاملة عللى المصلرف وكلذلك   
 التي يدعي بها المصرف على الغير ؟

6 
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 بالقسم القانونيتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
الهاتفرقم   التاريخ  

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

 

 

 

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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 االمتثال الشرعي القسم الحادي عشر:

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات 

 نعم ال

مذذدير االمتثذذال الشذذرعي هذذل التذذزم المصذذرف بحصذذول    

علذذى شذذهادة االختصاصذذي اإلسذذالمي  ومراقبذذة االمتثذذال

 المعتمد في الحوكمة واالمتثال؟

1 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثلال بأعلداد    
تقريللر امتثللال معنللون الللى مجلللس اإلدارة وبالتنسلليق مللع 
قسللمي إدارة المخللاطر والتللدقيق الشللرعي الللداخلي، علللى 
ان يتضمن التقرير مراجعة سياسلات وإجلراءات االلتلزام 
لكللل العمليللات المصللرفية وتحديللد مخللاطر عللدم االلتللزام 

 لتعديالت المناسبة؟ واقتراح ا

2 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثلال بوضلع    
دليل ارشادي بقواعد االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال؟ 

 )يجب ارفاق نسخة من الدليل(.

3 

هللل التللزم المصللرف بللان يكللون ارتبللاط قسللم االمتثلللال    
                         الشرعي ومراقبة االمتثال بمجلس اإلدارة؟ 

4 

هلللل التلللزم المصلللرف بملللنح مراقلللب االمتثلللال الشلللرعي    
الصللللالحية الكاملللللة فللللي الوصللللول لكافللللة المعلومللللات 

 والسجالت والمستندات؟ 

5 

 

 

 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثلال بأعلداد   
دليللل مخللاطر عللدم االمتثللال مسللنداً بالنصللوص القانونيللة 
والمعايير الماليلة اإلسلالمية وتعميمله عللى كافلة ملوظفي 

 المصرف؟ 

6 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال بأعداد    
لفروع خطة وجدول زمي بالزيارات الميدانية 

 المصرف؟

7 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثلال بأعلداد    
 (AAIOFIخطة تنفيذ معايير هيئة المحاسلبة والمراجعلة )

                 ( ؟ IFSBومجلس الخدمات المالية اإلسالمية )

8 

هل التزم قسم االمتثال الشرعي ومراقبة االمتثال بمراقبة    
اإلدارة بالنظللام الللداخلي للمصللرف  مللدى التللزام مجلللس

وخطللط تللدريب المللوظفين وتطبيللق معللايير الحوكمللة فللي 
 المصارف اإلسالمية؟

9 

هلللل التلللزم قسلللم االمتثلللال الشلللرعي ومراقبلللة االمتثلللال    
بالتنسلليق مللع قسللم الشللؤون القانونيللة للتأكللد مللن مسللتوى 
 التزام المصرف من خالل تعاقداته المصرفية واإلدارية؟ 

 
 

10 
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هلللل التلللزم المصلللرف بضلللرورة حصلللول ملللوظفي قسلللم    
االمتثلللللال الشلللللرعي ومراقبلللللة االمتثلللللال عللللللى شلللللهادة 
االختصاصي المعتمد في مكافحة غسلل األملوال وتمويلل 

 تقديم الوثائق ذات الصلة. اإلرهاب؟

11 

هل التزم المصرف بإقامة دورات تدريبيلة لملوظفي قسلم    
 ؟ تقديم الوثائق ذات الصلةاالمتثال؟ 

12 

هللل التللزم المصللرف بتطبيللق التعللاميم الصللادرة عللن هللذا    
البنك خالل الفصل؟ ) يجب ذكر التعاميم التي تم تطبيقها 

 خالل الفصل والجاري العمل على تطبيقها(.

13 
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 باالمتثال الشرعيتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

المصرفاسم   الفرع  العنوان    

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

   

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

التنفيذ المتوقع :تاريخ    
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  القسم الدولي  :الثاني عشر  

االجابةا المالحظات  ت الفقرة 

طللراف القسللم بالتأكللد مللن وجللود عالقللة بللين أهللل يقللوم   
 المستفيد(؟ -الحوالة )المحول

1 

هللل يللتم التنسلليق مللع قسللم اإلبللالغ عللن غسللل األمللوال   
التحللري عللن مصللدر األمللوال  وتمويللل اإلرهللاب بشللأن

 المحولة؟

2 

ط العقلد بشلكل دقيلق هل تلم التأكلد ملن تطبيلق كافلة شلرو  
 األسلعار، ،مسلار الشلحن ،موقع التسليم  ،)طريقة الشحن

 ؟الكميات(

3 

هل تم التأكد من الغرض من عملية التحويل وتناسبه مع   
 مصرح به ضمن استمارة فتح الحساب ؟نشاط العميل ال

4 

هل تم التأكد من مستندات عملية التحويل )الفاتورة   
ود المبرمة التجارية، إجازة االستيراد، شهادة المنشأ، العق

 والمحول(؟بين المجهز 

5 

هل تم التأكد من تناسب حجم مبالغ العمليات المنفذة من   
قبل العميل مع المعلومات المالية المصرح بها ضمن 

 ة فتح الحساب وحساباته الختامية ؟استمار

2 

 

 

هل تم التأكد من الوجود الفعلي للعميل من خالل إجراء  
 ؟ نية لمخازن العميل ومحله التجاريالزيارات الميدا

3 

 4 ما نسبة التأمينات الى اجمالي االعتمادات؟  

 5 هل يوجد تركز في منح االعتمادات لزبائن محددين؟  

ة من اجمالي هل ان قيمة الضمانات تشكل نسبة معقول  
 االعتمادات الممنوحة باآلجل؟ 

6 
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 بالقسم الدولي تقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

   

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 

التصحيحية اإلجراءات  
 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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 الشركات التابعة  عشر:الثالث القسم           

االجابةا المالحظات  ت الفقرة 

 الشركات التابعة للمصرف؟كم عدد   
 يجب ذكلر اسلم كلل شلركة وموقعهلا الجغرافلي ملع ارفلاق)

 نسخة من شهادة التأسيس لكل شركة(

1 

 ما طبيعة االنشطة التي تمارسها الشركات أعاله؟  
 (ارفاق نسخة من النظام األساسي لتلك الشركات)

2 

 3 ما عدد المكاتب الفرعية التابعة لتلك الشركات؟  

ملن شلركة كلل   رأس ملالفي  مساهمة المصرفما مقدار   
 ؟الشركات التابعة له

4 

مللا أسللماء أعضللاء مجلللس إدارة كللل شللركة مللن الشللركات   
 التابعة؟  

5 

 يكتسللللبون مجلللللس إدارة المصللللرف الللللذينعللللدد أعضللللاء   
 ؟ عضوية مجلس اإلدارة في الشركات التابعة للمصرف

6 

تلللذكر اسلللماء كلللل ملللن الملللدير المفلللوض ومعلللاون الملللدير   
 المفوض  للشركات أعاله ومؤهالتهم

7 

 

 

مللا مقللدار الللربح )الخسللارة( للشللركات التابعللة خللالل آخللر  
 فترة؟ 

تلرة والخاصلة بكلل )ارفاق نسخة من القوائم المالية آلخلر ف
 من تلك الشركات(.

8 

 9  ما هو الموقف الضريبي للشركة؟  

من المصرف الشركات ما مقدار التمويالت الحاصلة عليها   
 األم؟

10 

مللللن الشللللركات مللللا مقللللدار التمللللويالت الحاصلللللة عليهللللا   
 المصارف األخرى؟

11  

مللا هللي عللدد التمللويالت زبللائن المصللرف المنفللذة مللن قبللل   
ل الشركات التابعة له. )ارفلاق جلدول يوضلح مقلدار التمويل

 للمصرف(؟المنفذ لكل شركة تابعة 

12 

ى ماهي نسبة التمويالت المنفلذة ملن قبلل الشلركة التابعلة إلل  
 إجمالي التمويالت الممنوحة لها ؟

13 
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عدد حسابات الشركات التابعة للدى المصلرف األم أو للدى   
 المصارف األخرى؟ 

12 

فذذذذي حذذذذال كانذذذذت الشذذذذركات التابعذذذذة مخصصذذذذة إلصذذذذدار   

الصذذكوك اإلسذذالمية مذذا مقذذدار اإلًصذذدارات المتحققذذة مذذذن 

 اإلصذداراتالصكوك وما هي المشاريع المستهدفة مذن تلذك 

 ؟

 

13 

 

 ت الفقرة مدى التطبيق المالحظات 

 نعم ال

هذذذل أن تلذذذك الشذذذركات التابعذذذة مدرجذذذة فذذذي سذذذوق العذذذراق    

 ؟لألوراق المالية
1 

القذذوائم الماليذذة للشذذركات مذذع القذذوائم الماليذذة هذذل يذذتم توحيذذد    

وفذق مذا جذاء فذي المعيذار الذدولي رقذم  الخاصة بالمصذرف؟

 ابعة ؟( الخاصة بالشركات الت27)

2 

هل يوجد الئحة ضبط للشركات يتم من خاللهذا التعامذل مذع    

 الموردين ؟
3 

السياسذذات هذذل يمتلذذك المصذذرف القذذدرة علذذى الذذتحكم فذذي    

المالية والتشغيلية للشذركات التابعذة وهذل يملذك القذدرة علذى 

 تعيين وفصل أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات؟

4 

هذذذذل يمتلذذذذك أعضذذذذاء مجلذذذذس إدارة المصذذذذرف اسذذذذهم فذذذذي    

 الشركات التابعة وما مقدار تلك المساهمات؟
5 

هل أن أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة من ذوي الصلة    
 بأعضاء مجلس إدارة المصرف؟

 

6 

هللل أن اإلدارة التنفيذيللة للشللركة التابعللة مللن ذوي الصلللة    
أعضلللاء مجللللس إدارة بأعضلللاء مجللللس إدارة المصلللرف و

 الشركة التابعة؟

7 

هذذل  يذذتم اإلفصذذذاح عذذن الطريقذذذة التذذي يذذذتم فيهذذا احتسذذذاب    

 استثمارات المصرف في الشركات التابعة؟

8 

 9 هل يتم اجراء تقييم لموجودات الشركات المعدة لالستثمار؟    

هل لدى الشذركة خطذة اسذتثمارية مكتوبذة ومصذدقة توضذح    

فيها آلية منح التمذويالت وبالشذكل الذذي يوجذه نحذو مختلذف 

المسذذتويات لضذذمان وصذذول الخذذدمات لمختلذذف االصذذناف 

 والفئات؟

10 
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السياسذذات  هذذل يمتلذذك المصذذرف القذذدرة علذذى الذذتحكم فذذي   

المالية والتشغيلية للشذركات التابعذة وهذل يملذك القذدرة علذى 

 تعيين وفصل أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات؟

11 

هذذذذل يمتلذذذذك أعضذذذذاء مجلذذذذس إدارة المصذذذذرف اسذذذذهم فذذذذي    

لمسذذاهمات وهذذل يمتلذذك الشذذركات التابعذذة ومذذا مقذذدار تلذذك ا

 حيازة مؤهلة ؟

12 
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 الشركات التابعة بتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

 اسم المصرف  الفرع  العنوان  

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

   

 

 

 

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ التنفيذ المتوقع : 
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  مساهمات المصرف :عشر الرابع القسم 

االجابةاا المالحظات  ت الفقرة 

لمصلارف والشلركات مساهمات المصرف فلي اما مقدار   
ه من التأثير . وهل يمتلك نسبة حيازة مؤهلة تمكناألخرى

 ؟الفعال على قرارات الشركات المساهم فيها

1 

 المسلاهم بهلا المصلرف وموقعهلاقائمة بأسلماء الشلركات   
 ؟ التي تمارسهاوطبيعة األنشطة  الجغرافي 

2 

هللل لللدى أعضللاء مجلللس إدارة المصللرف مسللاهمات فللي   
  ؟ نسبة مساهماتهمتلك الشركات وما 

3 

هللل أن أعضللاء مجلللس إدارة الشللركة المسللاهم فيهللا مللن   
 ذوي الصلة بأعضاء مجلس إدارة المصرف؟

 

4 

هل أن اإلدارة التنفيذية للشلركات المسلاهم فيهلا ملن ذوي   
وأعضلاء مجللس الصلة بأعضاء مجلس إدارة المصلرف 

 ؟إدارة الشركة نفسها

5 

مستحقة العوائد ال وما مقدار مساهمات المصرف ما نوع   
للمصرف على تلك المساهمات وماهي اآللية التي يتم من 

 ؟خاللها توزيع األرباح

6 
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 بمساهمات المصرفتقرير عدم المطابقة واالجراء التصحيحي الخاص 

 

المصرفاسم   الفرع  العنوان    

 
 رقم الهاتف  التاريخ

 

 
الشخص 
 المسؤول

 القسم/الشعبة 

 

 وصف اجراء عدم المطابقة رقم الفقرة في قائمة التحقق

  

 

 نوع اجراء عدم المطابقة

 رئيسي:  ثانوي: مالحظة:

 

 االجراء التصحيحي 
 
 
 

 

 اسم مراقب االمتثال التوقيع التاريخ

   

   

   

 

  

 
اسم وتوقيع الشخص 
المسؤول عن تنفيذ 
 اإلجراءات التصحيحية

التنفيذ المتوقع :تاريخ    



عي ومراقبة االمتثال
ي لمراقب االمتثال الشر

 
 الرأي النهائ

 

 ي التقرير(. مالحظات أخرى
 
 :)تشمل أي نتائج تدقيقية لم يتم التطرق اليها ضمن المتطلبات الواردة ف

 

 

 

 

 

 

 الخالصة 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التاريخ التوقيع اسم مراقب االمتثال
   

 


