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 مقدمة



لقد تزايد اهتمام المؤسسات المصرفية بتطبيق مفهوم الحوكمة في معظم دول العالم ، عقب االزمات المصرفية 

التي تعرضت لها في بعض دول العالم أال ان الحكم الجيد والسليم يسمح بوجود عالقات اكثر فاعلية بين مجالس 

هيئات التي لها عالقة بالمصرف. ويتفق الباحثون ادارة المؤسسات المالية وادواتها العليا والمساهمين وجميع ال

على ان تنظيم العالقة بين األطراف المكونة للمشروع ما امر ضاربة جذوره في التاريخ بدأ ببدأ التنازع بين 

اطراف العالقة التعاقدية مما حتم على هذه األطراف وضع شروط وترتيبات تنظيمية. غير انهم يرجعون ظهور 

وم بمقارنته الحديثة الى ما بعد الحرب الثانية حيث شهدت الواليات المتحدة االمريكية طفرة بوادر هذا المفه

اقتصادية هائلة تجاوزت فيها حدودها الجغرافية ظهرت على اثرها نزاعات بين بعض الشركات ، ومشاكل 

اطارها التشريعي الحديث  بسبب سوء استغالل الشركات االقتصادية العمالقة لنفوذها. واما تنظيم هذه العالقة في

م  أدرجت اللجنة الفدرالية االمريكية 1970فيرجعونه الى الربع األخير من القرن الماضي وبالتحديد سنة 

 The Federal Securities and Exchange Commission (SEC)لألوراق المالية والمبادالت 

تم تداول مصطلح حوكمة الشركات م 1974موضوع حوكمة الشركات ضمن خطتها اإلصالحية ، وفي سنة 

بدالالته القانونية في حل بعض النزاعات التي حدثت بين شركات سكك الحديد والشركات العقارية وغيرها من 

م ، وعلى اثر االزمة المالية التي أصابت الدول 1997الشركات ، وكذا ظهور اختالسات ورشاوي. وفي سنة 

ت أهمية اثارة موضوع حوكم الشركات من خالل وضع معايير تسهم االسيوية وبسبب انهيار بورصتها ، تأكد

الى بوضع مبادئ لحوكمة  1998سنة   OECDفي ضبطه ، فبادرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

الشركات ، حيث صارت هذه المبادئ مرجعا رئيسا لحوكمة الشركات عموما والمؤسسات المالية على وجه 

 Financial Stability Forumفقة على مبادئها من قبل منتدى االستقرار المالي الخصوص. فقد تمت الموا

، وصارت المعايير أساسا لعنصر حوكمة الشركات في تقارير البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ،وبنك 

ي حدثت بعد التسويات الدولية ولجنة بازل ، والمنظمة الدولية للجان األوراق المالية. وعلى اثر االزمات الت

م ، وفضيحة شركة  2000انهيار بورصة اسيا ، مثل فقاعة الدوت كوم او فقاعة تكنولوجيا المعلومات سنة 

م ، عاودت الجهات المطلعة بموضوع 2001الطاقة انرون التي تورط فيها محاسبو ومرجعو الشركة سنة 

ئ لزيادة ضبط بعض جوانبها ، فأصدرت الحوكمة بما فيها منظمة التعاون االقتصادي للتنمية مراجعة المباد

م ، وأصدرت بعدها لجنة بازل 2004منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نسخة معدل لمبادئ الحوكمة سنة 

م . وبعد االزمة 2006( معيار "تعزيز حوكمة شركات الرقابة المصرفية " سنة BCBSللرقابة المصرفية )

نقاش الى مرحلة متقدمة بسبب تورط من كان يفترض ان يسهموا في م، وانتقل ال2008المالية العالمية سنة 

ضبط موضوع الحوكمة والمسائلة في االزمة وهم المحاسبون والمراجعون ووكاالت التصنيف في تغطية 

حقائق وضعية المؤسسات المالية بسبب المصالح المحققة من قبل تلك المؤسسات ، فنادى بعض المتخصصين 

الشركات كون القائمين على هذه الحوكمة هم من تسبب في عدم االلتزام بهذا ، وتم التأكد  بنهاية مبادئ حوكمة

( ، أي الدافع الداخلي األخالقي والقيمي الذي يجب ان CSRعلى موضوع المسؤولية االجتماعية للشركات )

يمكن قياسها ،  يسبق موضوع الحوكمة النمطية ، وتم تأطيره من خالل وضع بعض اللوائح والتعليمات التي

 ومن خالل جعله متطلبا رئيس يضاف الى متطلبات وضع مبادئ الحوكمة.

 

 

 مفهوم الحوكمة



هي مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة بين ادارة المصرف من ناحية وحملة االسهم واصحاب المصالح 

 والعمال والدائنين والمواطنين من ناحية اخرى.واالطراف المرتبطة بالمصرف مثل حملة السندات واالسهم 

( وبانها مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على ادارة OECDكما تعرف وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 المصرف ومجلس االدارة وحملة االسهم وغيرهم من المساهمين.

الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية بانها مجموعة  IFSB-10كما يعرف مجلس الخدمات اإلسالمية في المعيار رقم 

من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتاكد من خاللها مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية ان هناك اشرافا شرعيا فعاال 

 ومستقال .

ما الترجمة العلمية المتفق عليها هي ا  Corporate govermenceومصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة للمصطلح  

 أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة

 كما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية على انها النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في اعمالها

الحدود التي يستعملها المسيرون  أيضا بانها مجموع االليات التنظيمية التي تملك قوة التاثير على Gerard Charreauxويعرفها  

 عند اتخاذ القرارات في المؤسسة وذلك للحد من السلطة التقديرية لهم.

هناك من يعرف الحوكمة بانها النظام الذي يتم من خالله توجيه اعمال المنظمة ومراقبتها على اعلى مستوى من اجل تحقيق 

 هة والشفافية.أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمسؤولية والنزا

 اهمية تطبيق مبادىء وقواعد ومعايير الحوكمة في المصارف يمكن االستفادة منها من خالل مايلي :

تطوير وتحسين الممارسات المحاسبية والمالية واالدارية. والتاكد على الشفافية في كل ذلك والذي من شأنه عكس  -1

التالعب والغش المالي والفساد االداري واتخاذ االجراءات الوضع الحالي للمصرف والمساعدة على سرعة اكتشاف 

 الكفيلة بمعالجة اسبابه واثارة قبل تأثيرها على ديمومة واستمرار وتطور عمل المصرف.

الوصول الى تحقيق مصداقية في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير والقوائم المالية من خالل االفصاح الكامل  -2

 المعلومات المالية التي تصدرها المصارف. والشفافية في

 جذب االستثمارات االجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمارات في المشروعات الوطنية. -3

 رفع مستويات االداء للمصارف مما يترتب عليه دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي. -4

صدرها المصرف مما يترتب على ذلك زيادة ثقة المستثمرين بها االفصاح والشفافية والوضوح في القوائم المالية التي ي -5

 .و توفير البيئة المناسبة للعمل واعتمادها في اتخاذ القرارات

 تعزيز االستقرار المالي وكسب ثقة أصحاب المصالح وإعطاء مصداقية للمؤسسة اإلسالمية المالية -6

ئتمانية في المعامالت المصرفية اإلسالمية واعمال القيمة التزام باالساسيات العامة للحوكمة، وانضباط الواجبات اال -7

 المضافة او المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة .

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة في المصارف االسالمية



نجد ان المصارف االسالمية هي في امس الحاجة الى تطبيق معايير ومبادىء الحوكمة اكثر من غيرها من 

هنا تاتي الحاجة الى ضرورة وجود مؤسسات متخصصة تدعم المصارف البنوك والشركات التقليدية ومن 

االسالمية في اداء رسالتها وتضع لها المعايير المختلفة وتبين لها كيفية تطبيقها وتساعدها في كيفية التخفيف 

ن من التطبيق وكذلك ارساء لمبادىء ومتطلبات الحوكمة . والتي هي في االصل من المبادىء الراسخة في الدي

االسالمي. ومن هذه المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية والمجلس العام للخدمات 

المالية االسالمية والسوق المالية االسالمية والوكالة االسالمية الدولية لتصنيف االئتمان والمجلس العام 

داعمة للصناعة المصرفية االسالمية بوضع للمصارف االسالمية ... وغيرها وقد اختصت هذه المؤسسات ال

 المعايير والضوابط الشرعية لعمل المؤسسات المالية االسالمية.

 اصناف المصارف االسالمية

 هناك ثالث مجموعات من االصناف لعمل المصارف االسالمية يمكن التحدث عنها كمايلي :

فيها النظم المصرفية التقليدية ، حيث تعمل  :هي تلك المصارف التي نشأت في بالد اسالميةالمجموعة االولى 

 هذه المصارف بمقتضى قوانين خاصة اعفتها من قواعد النظام المصرفي السائد وقوانينه.

ً الى المجموعة الثانية  : هي تلك المصارف التي تعمل في بالد اسالمية قامت بتغيير نظامها المصرفي كليا

يران والسودان وبتغيير جزئي كتركيا مؤخراً وقد صدرت في كل من النظام االسالمي ، كماليزيا وباكستان وا

 هذه الدول قوانين خاصة بتنظيم عمل هذه المصارف والمؤسسات المالية االسالمية.

: وهي المجموعة التي تضم المصارف والمؤسسات المالية االسالمية التي يسمح لها ممارسة  المجموعة الثالثة

المية دون اعفاء من القوانين المصرفية التقليدية مما يؤدي هذا النوع من التنظيم بممارسة انشطة البنوك االس

 الى التنوع في انظمتها وطرق تعاملها.

 القواعد االقتصادية الحاكمة لعمل المصارف االسالمية

 أهم القواعد الحاكمة لعمل المصارف االسالمية والتي يجب ان تكون واضحة وصريحة ومتوخياً العمل فيها

 هي كما يلي :

 االلتزام في معامالته بالحالل واالبتعاد عن الحرام -1

 عدم التعامل بالربا -2

 حسن اختيار من يقومون على ادارة االموال -3

 الصراحة والصدق والوضوح في المعامالت -4

 خضوع المعامالت المصرفية للرقابة االسالمية -5

 تاداة الزكاة المفروضة شرعا على المعامال -6

 

 

 

 

 الحوكمة معاييراهداف و



تعد الحوكمة من أهم العمليات الضرورية والالزمة لتحسين سيرعمل المصارف وتأكيد نزاهة االدارة فيها، وكذلك الوفاء 

بالتزاماتها وتعهداتها لضمان تحقيق المصارف اهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم خاصة مايتصل بتفعيل دور الجمعيات 

ارسة دورهم في الرقابة واالشراف على اداء المصارف وعلى اداء مجلس االدارة العمومية لالطالع بمسؤوليتهم ومم

والمديريين التنفيذيين في هذه المصارف وبما يؤدي الحفاظ على مصالح االطراف ذات العالقة وهنا تؤكد على المعايير التي 

 يمكن اعتمادها في الحوكمة بالنقاط التالية :

 الحكوميةااللتزام بالقوانين والقرارات  -1

 االلتزام بقرارات الجمعية العمومية للمساهمين -2

 سالمة الممارسات المحاسبية واالدارية ودعم نظام الرقابة الداخلية -3

 دقة وموضوعية التقارير المالية والشفافية واالقصاع عنها ومالئمة توقيتها -4

 كفاءة وفعالية االداء في تحقيق اهداف المصرف واهدافه االستراتيجية. -5

 ات الحوكمةمتطلب

 :ومن المالحظ ان تطبيق الحوكمة في عمل المصارف االسالمية يحتاج الى تنفيذ المتطلبات التالية

توحيد الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية تحت هيئة واحدة تكون المرجع االساس لالفتاء في  -1

 ية.جميع انشطة وفعاليات المصارف والمؤسسات المالية االسالم

قيام هيئة المحاسبة والمراجعة بوضع معايير خاصة لقياس نتائج عمليات المصارف والمؤسسات المالية االسالمية  -2

بشكل يولد االطمئنان للمستثمرين والمساهمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات المالية حيث هذه المعايير توفر دليالً 

عتبارات الرئيسية المتعلقة بالتدقيق الشرعي الخارجي بما يتماشى ارشادياً حول االجراءات االساسية والتعليم واال

 مع افضل الممارسات المتبعة في الصناعة المصرفية االسالمية.

انشاء قسم خاص لمشرفي الشريعة داخل كل مصرف ومؤسسة مالية اسالمية يتمثل عملها التأكد من أن عمليات  -3

وان االفصاح عنها متفق مع المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة وانشطة المصرف تتماشى مع الشريعة االسالمية 

 والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية.

انشاء لجنة مراجعة داخل المصارف االسالمية من اعضاء تتوفر لديهم الخبرة والمهارة في المحاسبة والمراجعة  -4

 .على ان يكونوا من غير االعضاء التنفيذيين

 والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية دور هيئة المحاسبة

ان االهتمام الذي بنيت به المؤسسات المالية االسالمية ركز اهتمام المعنيين على توفير جميع عناصر النجاح لها ، واالبتعاد 

ة فيما عن اليات العمل المصرفي التقليدي، وذلك عن طريق ارساء مجموعة من المبادئ و المعايير التي تنظم عملها، وخاص

يتعلق بالمعايير المحاسبية التي تعمل على تاصيل المعامالت والتطبيقات الخاصة باالنشطة المالية االسالمية وتضع أسس 

 للرقابة على هذه االنشطة من الناحية الفنية والشرعية.

لمالية االسالمية ، تم انشاء وانطالقا من هذه االهمية ومن ضرورة ايجاد معايير معتمدة في المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات ا

، وذلك بهدف معالجة العمليات المالية االسالمية ذات الطبيعة  1991هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في عام 

 57الخاصة والتي تحتاج معالجات محاسبية التتوافر في معايير المحاسبة التي تطبق داخل البنوك العادية حيث أصدرت الهيئة 

بالقبول في جميع الدول الرائدة في مجال البنوك  ر في المحاسبة والمراجعة والشريعة ، وتتميز هذه المعاييرمعيا

خدمها تلك البنوك كمنهاج لها.حيث بلغ عدد تاالسالمية نظرا لجودتها وتمشيتها مع المبادئ االسالمية التي تس

هذه الهيئة على اصدار المعايير فقط بل امتد هذا دولة ،كما لم يقتصر دور  25يمثلون  113اعضاء هذه الهيئة 

 الدور الى قيامها باعداد

 

 

 

 

 

 



 

محاسبين قانونيين متخصصين في العمل المصرفي االسالمي ممن يحملون شهادة محاسب قانوني اسالمي. 

غير ملزمة اضافة الى توفير برامج تأهيلية. وجدير بالذكر ان المعايير التي تصدرها الهيئة تعتبر معايير 

وتستخدمها البنوك االسالمية بمثابة ارشادات العمل، وبالتالي ادى ذلك الى وجود تباين في المعالجات المحاسبية 

بين الدول بعضها البعض ، وتباين ايضا في االفصاح والشفافية في البيانات والمعلومات المالية التي تصدرها 

لوضع معايير محاسبية ومراجعة واحدة تتصف بااللزام دور هام  البنوك في قوائمها المالية ، وبالتالي سيكون

في تطوير العمل المصرفي االسالمي ،اضافة الى احتياج هذه المؤسسات الى معايير في القياس ومعايير 

 لالخالقيات في المعامالت والعمل المهني تتفق مع المبادىء الشرعية والتوجد في الممارسات التقليدية.

 في رفع كفاءة المصارف االسالميةدور الحوكمة 

يعتبر موضوع الكفاءة المصرفية ومحدداتها موضوعا بالغ االهمية لما تلعبه المؤسسات المصرفية من دور 

رئيس في تمويل االقتصاد من خالل دور الوساطة الذي تلعبه بين وحدات الفائض المالي ووحدات العجز 

داء لهذه المؤسسات وتحليل العوامل المحددة لذلك أمرا ضروريا يزيد المالي، لذلك تعتبر عملية تقييم كفاءة اال

من ثقة اصحاب الودائع والمستثمرين على حد سواء.وتتمثل الكفاءة في العالقة بين وسائل االنتاج المستخدمة 

يد والنتائج المحققة ، حيث يمكن ان تقول ان المؤسسة كفئة اذا تم تحقيق النتائج مع استعمال عقالني ورش

للوسائل المتاحة وكما خلصنا فيما سبق ان الحوكمة تهدف بتنظيم العالقات بين مختلف االطراف ذوي المصالح 

المختلفة ، والحد من استغالل المديرين لمراكزهم وتوفرهم على المعلومات في تسيير المؤسسة وفقا الهدافهم 

ف االطراف، مما يؤدي الى الرفع من كفائتها الشخصية، اي انها تهدف لتقسيم عادل النشاء القيمة بين مختل

التشغيلية، كما ان وضع اسس للعالقة بين االدارة ومجلس االدارة وهيئة الرقابة والمساهمين واصحاب المصالح 

االخرى يؤدي الى تجنب تعارض المصالح ووضوح حقوق وواجبات كل طرف يرفع من امكانية استغالل 

 ثم رفع مستوى الكفاءة االقتصادية للمصرف.الوسائل المتاحة بشكل امثل ومن 

ولكن في نفس الوقت وجود هيئة الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية يؤدي الى عدم امكانية هذه االخيرة 

االستثمار في نشاطات محرمة من طرف الشريعة االسالمية، مما يدفع الى تخفيض هامش ارباح المديرين في 

بمثيالتهم على مستوى المصارف التقليدية، حيث سيعمل مديري المصارف  المصارف االسالمية مقارنة

االسالمية على الغاء كل العمليات المصرفية التي التوافق الشريعة االسالمية حتى ولو كانت جدا مربحة. كما 

لمصرف ان عدم اتسام هيئة الرقابة الشرعية بالفعالية والكفاءة والوضوح في اصدار الفتاوى يمكن ان يكلف ا

االسالمي تكاليف اضافية تؤثر على تنافسيته وكفاءته امام المصرف التقليدي الذي اليحصل هذه المصاريف 

االضافية، وفي نفس الوقت ربما يؤدي الى نفور جمهور الزبائن ومن ثم انخفاض حجم العمليات مما يؤدي 

ن القول ان نجاح المصارف االسالمية حتما الى انخفاض الكفاءة التشغيلية للمصرف االسالمي.وبالتالي يمك

يعتمد على تحقيق الكفاءتين في نفس الوقت الكفاءة الدينية لهيئة الرقابة الشرعية والكفاءة المالية والتشغيلية 

لالدارة واالطراف االخرى. ولالجابة عن السؤال المطروح نقول ان الحوكمة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة 

من خالل حوكمة االدارة وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية ، فالتطبيق الجيد لمبادئهما المصارف االسالمية وذلك 

 جنبا الى جنب الى رفع كفاءة اداء المصرف االسالمي والعكس صحيح.

 

 الرقابة المصرفية )الداخلية والخارجية( لجنة التدقيق والرقابة



 

اعداد البيانات المالية  في مسؤولةب ببيان رأيه االسالمي بمجلس ادارة يتولى ولجانه العراق يتميز مصرف اسيا

وعرضها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة واهتمامه بالرقابة الداخلية بما في ذلك التدقيق الداخلي والخارجي ، 

الذي يقع على عاتقهما تقديم المساعدة لمجلس االدارة لتمكينه من اداء عمله بكفاءة وفاعلية للوفاء بمسؤولياته 

تنفيذ مهامه وواجباته االساسية في مجال اعداد وعرض البيانات المالية والقوائم المالية واالرتقاء بمستوى و

االقصاع والشفافية في البيانات المالية واالرتقاء بجودة ونوعية المعلومات المالية المقدمة لمختلف االطراف 

لخارجي في تعزيز االداء السليم وتحقيق االستقرار المستفيدون اضافة الى امكانية االستفادة من دور المدقق ا

 المالي للمصرف بما يعزز ومصداقية القوائم المالية المدققة.

 دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية

عند دراسة هيكل حوكمة المؤسسات داخل البنوك االسالمية ، نجد ان مركز هذا الهيكل هو هيئة الرقابة الشرعية 

وجود انظمة رقابة داخلية تقوم بتدعيمها ، وعليه فان هيكل حوكمة المؤسسات داخل البنوك االسالمية ، مع 

 :هبصفة عامة يتكون أطراف

منظمين خارجيين : وهم عبارة عن حملة االسهم ، المراجع الخارجي ، بورصات االوراق المالية ،  -1

 والمراجعة االسالمي.قانون الشركات ، البنك المركزي للدولة ، مجلس المحاسبة 

منظمين داخليين : وهم عبارة عن مجلس االدارة ، المديرين غير التنفيذيين ، لجان المراجعة ، المراجعة  -2

 الداخلية ، هيئة الرقابة الشرعية.

أنظمة الرقابة الداخلية : وهي عبارة عن الرقابة المالية ، ورقابة العمليات ، المراجعة ، التوافق مع  -3

 د التقارير ، والتوافق مع الشريعةمعايير اعدا

وعلى هذا نجد ان هيئة الرقابة الشرعية تعتبر الدعامة االساسية التي يقوم عليها مفهوم حوكمة 

المؤسسات في تلك البنوك ، وبالتالي لكي يتم تناول مفهوم الحوكمة ، يجب في البداية القاء ضوء على 

ة شرعية منذ بداية تأسيس المصارف االسالمية وذلك هذه الهيئة ، حيث برزت فكرة تأسيس هيئة رقاب

للحاجة الماسة الى التاكد من مدى شرعية العمليات التي يعتمدها المصرف في نشاطه ، اي التاكد من 

عدم تعارض ما يقوم به البنك من معامالت مع عمالته والمصارف المراسلة وأطراف اخرى مع قواعد 

لقول مع العمل وأن تكون ممارسة المصرف في الواقع مطابقة لما الشريعة االسالمية سعيا لتطابق ا

اعلن عنه في نظامه االساسي ، وبمرور الوقت اصبحت الرقابة الشرعية هيكالً رسميا داخل المصرف 

 شانها شان الجمعيات العامة ومجلس االدارة ومراقبي الحسابات.

 

 

 

 

 

 

 

 واالستثمارالهيئة الشرعية في مصرف اسيا اإلسالمي للتمويل 



 وتتمثل مسؤولياتها ومهامها في االتي :

 .مسؤولة ومحاسبة عن كل القرارات والرؤى واالراء المتعلقة بالقضايا الشرعية 

 .يجب عليها االضطالع بدور الرقابة على عمليات المؤسسة التجارية 

 لشرعيةتقديم المشورة لمجلس اإلدارة وتقديم مدخالت الى المؤسسة فيما يتعلق بالقضايا ا 

 .التصديق على السياسات واإلجراءات الشرعية التي تعدها المؤسسة 

  التصديق والتحقق من صحة المستندات ذات الصلة مثل المستندات القانونية وادلة المنتجات واالعالنات

 التسويقية وغيرذلك.

  واألطراف األخرىتقديم التقارير مباشرة الى مجلس اإلدارة مما يعكس استقالليتها عن إدارة المؤسسة 

 .ابالغ مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات فيما يتعلق باإلجراءات والتدابير العالجية لتصحيح األوضاع 

 .تعزيز المعرفة في الشريعة والتمويل اإلسالمي وكذلك مواكبة شؤون المؤسسة اإلسالمية 

 الى االضرار بالمؤسسة. االلتزام بالسرية في كل األوقات واليجوز استخدام المعلومات بطريقة تؤدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في مصرف اسيا العراق اإلسالمي

(لجنة 1 -تم تشكيل اللجان التي لها دور هام في دعم مجلس اإلدارة خالل عملية اتخاذ القرار ومن هذه اللجان :

 ( لجنة الترشيحات والمكافئات4( لجنة إدارة المخاطر 3الحوكمة المؤسسية ( لجنة 2التدقيق 

 

 

 

 

 

 

تتكون اللجنه من ثالثة أعضاء من األعضاء المستقلين من مجلس األداره أو  -: لجنة التدقيق -1

 أو خبراء في المجال المالي أو التدقيق بموافقة البنك المركزياالستشاريين 

 جميع أعضاء اللجنه  يملكون المقدره و الخبره الماليه المناسبه لعملهم و تشمل -2

 الخبره و الممارسه في التدقيق -أ

 الفهم الجيد لوسائل و طرق التدقيق الداخلي و أجراءات أعداد التقارير الماليه -ب

 ه و األدراك للمبادئ المحاسبيه المنطقيه على القوائم الماليه للمصرفالمعرف -جـ          

 أدراك مهام التدقيق و أهمية لجنة التدقيق في عمل المصرف-د            

يمتلكون القدره على قراءة وفهم و تقييم القوائم المالية للمصرف و التي من ضمنها الميزانيه           -هـ           

 قائمة الدخل , قائمة التدفق النقدي ,قائمة التغييرات في حقوق المساهمينالعموميه , 

 

 -المهام و الصالحيات :

 تعمل اللجنه في نطاق و نتائج و مدى كفاية التدقيق الداخلي و متابعة المدقق الخارجي و مناقشة تقاريره -1

 القضايا المحاسبيه ذات األثر الجوهري على البيانات الماليه للمصرف -2

 أنظمة الضبط و الرقابه الداخليه للمصرف -3

التأكد من األمتثال للمعايير الدوليه لمكافحة غسل األموال في جميع أنشطة و عمليات المصرف , ومن  -4

حق اللجنه التحقيق و البحث و التدقيق في أية عمليات أو أجراءات أو لوائح ترى أنها تؤثر على قوة و 

 سالمة المصرف

داره  فيما تراه اللجنه مناسبا بأعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف بما يحقق التوصيه الى مجلس األ -5

 أنسيابية العمل المصرفي

مراجعة الخطه السنويه للتدريب و التطويرو متابعة تنفيذها باالضافه الى مراجعة تقارير االداره  -6

 التنفيذيه حول وضع الموارد البشريه و القوى العامله

 اللجان المنبثقة 

 عن مجلس االدارة

 لجنة إدارة المخاطر لجنة التدقيق
لجنة الترشيح 

 والمكافأت
 لجنة الحوكمة



ليمات المتعلقه بالتعيين و الترقيه و االستقاله و أنهاء الخدمه لجميع الموظفين مراجعة السياسات و التع -7

 في المصرف و مراعاة أحكام القوانين النافذه

 أعداد التقارير الفصليه عن أعمال اللجنه بعد االنتهاء كل فصل  و تقدمه الى مجلس االداره -8

 التدقيق السنويه و على ضوابط المحاسبهالتدقيق و الموافقه على اإلجراءات المحاسبيه و على خطة  -9

التأكد من ألتزام المصرف باالفصاحات التي جددتها  , المعايير الدوليه لألبالغ المالي، و  -10

تعليمات البنك المركزي و التشريعات و التعليمات األخرى ذات العالقه, و التأكد على ما يطرأ من 

 و غيرها من المعايير ذات العالقه تغييرات على المعايير الدوليه لألداره التنفيذ

أعداد و تضمين التقرير السنوي للمصرف حول مدى كفاية أنظمة الضبط و الرقابه الداخليه  -11

(  بحيث يتضمن التقرير كل الفقرات التي     Financial Reportingفيما يخص األبالغ المالي  ) 

ل مكتب مكافحة غسل األموال و تمويل من شأنها تطبيق المعايير الدوليه و التأكد من وجود  و عم

األرهاب  , ومراقبة األمتثال الضريبي األمريكي , و األفصاح عن مواطن في أنظمة الرقابه الداخليه, 

كما يمكن اعداد تقرير من المدقق الخارجي وبيات رأيه في فاعلية األنظمه و الرقابه الداخليه , و 

(مرات سنويا وكلما دعت  4و عقد االجتماعات الدوريه )  مسؤولية اللجنه أعداد التقارير الرقابيه

 الحاجه مع المدقق الداخلي و مسؤول أدارة األمتثال و مسؤول مكافحة غسل األموال و تمويل األرهاب

 -لجنة أدارة المخاطر  :
بموجب تعليمات البنك المركزي تشكيل اللجنه من ثالث أعضاء على األقل من األعضاء غير التنفيذين 

على أن يكون رئيس اللجنه عضوا مستقال , و يمتلك أعضاء اللجنه الخبره في أدارة المخاطر و الممارسات 

( أجتماعات في السنه على األقل و كلما دعت الحاجه  4و القضايا المرتبطه بها و تجتمع اللجنه أربع )

عض المسائل و ويمكن دعوة أي عضو من االداره العليا لحضور األجتماعات من أجل توضيح ب

 الموضوعات التي ترى اللجنه أهميه أستيضاحها

 -مهام لجنة أدارة المخاطر في مصرف أسيا العراق األسالمي :

 المراجعه الدوريه ألستراتيجية أدارة المخاطر لدى المصرف قبل أعتمادها من قبل المجلس -1

األداره لغرض المصادقه عليها و مراجعة السياسه االئتمانيه و تقديم التوصيات بشأنها الى مجلس  -2

 األشراف على تطبيق السياسه االئتمانيه المقترحه من قبل اللجنه

مراقبة ,, المخاطر االئتمانيه ,, التي يتحملها المصرف سواء ما يتعلق  ,, بالمدخل المعياري  ,,أو  -3

لسوق و المراجعه و المدخل المستند ,, للتصنيف الداخلي,, و ,, المخاطر التشغيليه ,, و,, مخاطر ا

,,المراجعه األشرافيه ,,و ,, أنضباط السوق ,, الوارده في المقررات التي أصدرتها لجنة بازل 

 للرقابه المصرفيه

 تحديد السقوف االئتمانيه التي تتجاوز صالحيات المدير المفوض أو المدير األقليمي -4

ازل شامال ذلك معايير مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السيوله بموجب مقررات ب -5

 السيوله

 

 

 



 التوصيه بالتخلي عن االنشطه التي تسبب المخاطرللمصرف و التي لديه القدره على مواجهتها و تجاوزها -6

التأكد و المتابعه من ألتزام االجهزه التنفيذيه في المصرف باالنظمه و التعليمات و السياسات المتعلقه بأدارة  -7

 المخاطر

 األداره العليا تجاه األلتزام بسياسات المخاطر المعتمده لدى المصرف األشراف على أجراءات -8

التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر و الحصول على تقارير دوريه منه حول األمور ذات العالقه بالوضع  -9

و  الحالي للمخاطر في  المصرف أضافة الى التقارير الخاصه بالحدود و السقوف الموضوعه و أي تجاوزات لها

 ضع الخطط لتجنبها

األشراف على أستراتيجيات رأس المال و أدارة السيوله و أستراتيجيات أدارة المخاطر ذات العالقه كافه للتأكد  -10

 من مدى توافقها مع أطار المخاطر المعتمده في المصرف

ألستثمار , تقنية المعلومات تتلقى اللجنه التقارير الدوريه من اللجان المنبثقه من االداره التنفيذيه ) االئتمان , ا -11

 و األتصاالت (

مراجعة  السياسه االستثماريه و تقديم التوصيات بشأنها الى مجلس األداره باالضافه الى متابعتها و األشراف  -12

 على تطبيق السياسه األستثماريه المقترحه من قبل اللجنه

تعلق بأستثمارات المصرف الداخليه و الخارجيه تقييم أداء المحفظه األستثماريه من حيث العائد و المخاطر فيما ي -13

 , و المتابعه المستمره  لمؤشرات و حركة أسواق رأس المال المحليه و الخارجيه

 

 لجنة الترشيح و المكافئات

 تتكون اللجنه من ثالثة أعضاء مستقلين و من غير التنفيذيين و مهام اللجنه

مجلس األداره أو االداره العليا في المصرف )عدا تحديد تحديد األشخاص المؤهلين لألنضمام الى عضوية  -1

 األشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون مسؤول لجنة التدقيق (

أعداد سياسة المكافئات و رفعها الى مجلس األداره للموافقه عليها واالشراف على تطبيقها مع مراعاة مبادئ  -2

لحة المصرف و التأكيد على على أن سياسة منح المكافئات تأخذ بالحسبان الحوكمه السليمه و بما يضمن مص

أنواع المخاطر كافه التي يتعرض لها المصرف , بحيث يتم الموازنه بين األرباح المتحققه و درجة المخاطرالتي 

سياسة تتضمنها األعمال المصرفيه , وأن تشمل جميع المستويات و فئات الموظفين و أجراء مراجعه دوريه ل

 منح المكافأت و الرواتب و الحوافز

وضع سياسة األحالل لتأمين و ظائف األداره التنفيذيه و يتم مراجعتها سنويا لتحقيق أفضل أداء لألداره التنفيذيه  -3

 و المصرف

التأكيد على توفير البرامج التدريبيه ووضع الخطط الكفيله لتدريب أعضاء مجلس االداره لمواكبة التطورات   -4

 صعيد الخدمات المصرفيه والماليه  التجاريه وفق الشريعه االسالميه على

األشراف على عملية تقييم أداء األداره التنفيذيه و  الموارد البشريه في المصرف و مراجعة التقارير بذلك و  -5

 رفع التوصيات الى مجلس االداره ألتخاذ ما يلزم .

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجنة الحوكمه المؤسسيه :
من ثالث أعضاء من المستقلين ومن غير التنفيذين و يرأس اللجنه رئيس  تتكون اللجنه

 مجلس األداره

 مراجعة و تطبيق دليل الحوكمه المؤسسيه الصادر عن البنك المركزي -1

األشراف على أعداد دليل الحوكمه المؤسسيه الخاص بالمصرف وفقا لحجم عمليات  -2

 تنفيذهالمصرف و تعدد و تنوع أنشطته و تحديثه و مراقبة 

 األشراف و أعداد تقرير الحوكمه السنوي و تضمينه في التقرير السنوي للمصرف -3

التأكد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة الشركات و الممارسات السليمه وفق مبادئ  -4

 الشريعه األسالميه

 الحوكمة / تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي

كان يجاري واليزال التعليمات الصادرة من قبل  هذ تأسيساالسالمي ومن العراق يمكن القول بان مصرف اسيا

البنك المركزي العراقي في ممارسة جميع االنشطة والعمليات المصرفية وفي تطبيق مبادىء الحوكمة من حيث 

 -مايأتي :

 الفقرة االولى :

 تشكيل مجلس ادارة المصرف -1

ف طبقاً لمنظومة التصويت  المنعقد تم انتخاب اعضاء مجلس االدارة في اجتماع الهيئة العامة للمصر

ً للمادة ) 8/4/2018بتاريخ  ( كما تم انتخاب رئيس ونائب الرئيس من قبل اعضاء المجلس 3وفقا

( لسنة 94( من قانون المصارف )4مراعين في ذلك استيفاء المتطلبات القانونية الواردة في المادة )

ه مع االخذ بعين االعتبار ماورد في نص وتعديالت 1997( لسنة 21وقانون الشركات رقم ) 2004

 (.5( والمادة )4المادة )

 

( من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف 6تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس االدارة في ضوء المادة ) -2

الصادر عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بمسؤولية مجلس االدارة عن اداء المصرف وسالمة 

االهداف وصياغة استراتيجية العمل وضمان االشراف المالئم على االدارة  موقفه المالي وتحديد

 التنفيذية بتنفيذ الخطط ومراقبة ادائها وتقييمها وتعديالتها بما ينسجم والسياسات المرسومة للمصرف.

 

 مايخص تطبيق مبادىء وقواعد الحوكمة نود ان نشير بهذا الصدد ماياتي : -3

جهزة الرقابية على ضرورة احتفاظ المصرف بالحد االدنى لرؤوس امواله كفاية رأس المال : تأكيد اال -

%( وذلك لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف واستيعاب ايه خسائر قد تصاحب 12بنسبة )

%( 12نشاطاتها حيث تشير البيانات المتعلقة نجد اول كفايه رأس المال لدى المصرف بنسبة التقل عن )

المال االساس من الموجودان المرجحة بالمخاطر داخل وخارج الميزانية وذلك للحفاظ كحد ادنى لرأس 

 على المصرف اكثر استقراراً 

( من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف تتولى الهيئة الشرعية في المصرف مراقبة 4( الفقرة )10ستناداً للمادة )ا -4

اعمال المصرف وانشطة والتأكد من مدى توافقها وعدم مخالفتها الحكام الشريعة االسالمية والتحقق من خلوها من 



الداخلي الشرعي السنوي وعرضها في اجتماع الهيئة اية محظورات شرعية ، وقيامها بمراجعة واعتماد التدقيق 

 العامة.اضافة الى ضرورة مراعاة التدقيق الشرعي الخارجي باعتبارها جزءاً مهما من الحوكمة المالية االسالمية.

 ادارة المخاطر :قسم  -5

الشريعة )الضرر وضرار( ، ان ادارة المخاطر في المصرف هي ضرورة شرعية حيث يعتبر المحافظة على المال احد مقاصد 

لذا يجب اتخاذ التدابير الالزمة لحماية المال من المخاطر ، لهذا يقع على عاتق ادارة المخاطر المصرفية ان تقوم بمجموعة 

من المهام المبنية على اساس علمية ومنهجية وعملية لغرض وتحليل وتشخيص ومعرفة المخاطر المختلفة التي يمكن ان 

اط المصرفي، ثم تحديد واتخاذ التدابير والوسائل الالزمة للسيطرة عليها تجنبا للخسارة التي يمكن ان تقع في يتعرض لها النش

سبيل استقرار واالرباح واستمرار عمل المصرف ونموه وتطوره خاصة فيما يتعلق بمخاطر التمويل واالستثمار ومخاطر 

 االئتمان والسيولة .....الخ

 راقبة األمتثال  :قسم األمتثال الشرعي و م -6

بناءا على تعليمات و توجيهات البنك المركزي العراقي فقد أدرج العمل في مصرف أسيا العراق األسالمي على متابعة 

و مراقبة أمتثال المصرف للقوانين و األنظمه النافذه و التعليمات الصادره عن البنك المركزي العراقي و مجلس 

ط القسم بمجلس االداره و يتصل مباشر مع البنك المركزي لتلقي التعليمات و معالجتها األداره و الهيئه الشرعيه و يرتب

و يتولى القسم كادر من ذوي األختصاص و الكفاءه و الخبره الماليه و المصرفيه و األلمام بأنشطة المصرف المختلفه 

 مع الجوانب الشرعيه .

الشكل الذي يؤمن لها االستقالليه و الفعاليه  في تحديد و وقد تم وضع هذه الوظيفه في الهيكل التنظيمي للمصرف ب

 -تقييم و مراقبة عدم األمتثال التي يتعرض لها المصرف و يتولى القسم المهام التاليه :

التحقق من سالمة البيانات و المعلومات المقدمه للبنك المركزي العراقي والتأكد من تنفيذ المعلومات الوارده من  -أ

 للبنك المركزي العراقي .االدارهالعامه 

تقديم النصح و األرشاد و تراقب و ترفع التقارير حول المخاطر الناتجه عن عدم األمتثال في المصرف و التي  -ب

تنتج عن عدم تطبيق القوانين و األنظمه و الخسائر الماليه الناتجه عن ذلك أو ألخفاقه باأللتزام بالقوانين و 

 و المعايير و الممارسات السليمه األنظمه و قواعد السلوك و الشرع

 يتولى القسم رفع التقارير الى مجلس األداره و األداره التنفيذيه حول مخاطر عدم األمتثال -ت

 يجب أن تخضع وظيفة و أنشطة مراقية األمتثال للمراجعه الدوريه من قبل التدقيق الداخلي للمصرف -ث

د من تطبيق الشروط و التعليمات الخاصه بهيئة الرقابه قياس األنحرافات في تنفيذ النشاطات المصرفيه و التأك -ج

 الشرعيه في المصرف و تصحيح كل ما يتناقض مع أحكام الشريعه االسالميه وفي عدم االمتثال

 توثيق مهمات و صالحيات و مسؤوليات  أدارة األمتثال و يتم أعمامها داخل المصرف -ح

له لضمان األمتثال لجميع التشريعات و التعليمات تقوم أدارة األمتثال بأعداد سياسات و أجراءات فعا -خ

 النافذه و أية أرشادات و أدله ذات العالقه بما يضمن تطبيقها في التعامالت المصرفيه.

 اللجان المنبثقه عن مجلس األداره التنفيذيه



ورفع التقارير الى تشكل  األداره التنفيذيه في مصرف أسيا العراق األسالمي لجان لمساعدتها في القيام بمهامها 

مجلس األداره كال حسب أختصاصه و بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابه و األشراف , و تشكل لجان األداره 

التنفيذيه من ثالث أعضاء على األقل , و يتم حضور بعض أعضاء مجلس األداره بصفة مراقب للمساعده و 

نفيذيه تقوم بواجباتها كال حسب أختصاصه و اللجان أبداء الرأي و نعقد األجتماعات بشكل دوري و اللجان الت

 -هي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اللجنه االئتمانيه : -أوال (

 يتم االجتماع بشكل دوري شهريا و كلما دعت الحاجه -1

االشراف و متابعة تطبيق التعليمات الصادره عن البنك المركزي العراقي فيما يخص أسس الجداره  -2

 االئتمانيه للزبائن و نكوين المخصصات

المستهلكين  –متابعة األنكشافات االئتمانيه بالتعاون مع  ) حسابات السجل االئتماني ( و )شؤون الزبائن  -3

 و المستفيدين (

 القروضمتابعة حركة سداد  -4

 التعاون مع الدائره القانونيه في متابعة تحصيل القروض المتعثره -5

 العمل على أسترداد القروض المشطوبه قدر المستطاع -6

 تبسيط أجراءات منح القروض -7

 

 ثانيا : لجنة األستثمار :

 تجتمع اللجمه بشكل  دوري مره واحده شهريا أو كلما دعت الحاجه

 ومن مهام اللجنه

األستثمارالى أدوات ,, حقوق الملكيه ,, و ,,أدوات الدين ,, شامال ذلك حواالت تجزئة محفظة  -1

 الخزينه و السندات الحكوميه و بذلك مكونات المحفظه من األدوات األجنبيه .

أقتراح عملية البيع و الشراء أو األحتفاظ  بمكونات محفظة األستثمار و متابعة تنفيذها في حالة  -2

 ليها .مصادقة مجلس األداره ع

 اللجان المنبثقة 

اإلدارة التنفيذيةعن   

 لجنة االستثمار
لجنة تقنية 

المعلومات 

 واالتصاالت

 اللجنة االئتمانية



مراجعة المؤشرات الدوريه المستخدمه من قسم األستثمار أو الوحدات األستثماريه و تقسسم  -3

 المقترحات الالزمه بخصوصها .

 

 لجنة تقنية المعلومات و األتصاالت
 تجتمع اللجنه مره واحده بالشهرعلى األقل أو كلما دعت الحاجه  ومن مهام اللجنه               

أستخدامات تقنية المعلومات و األتصاالت و التحقق من أمنية المعلومات و مراجعة و تطوير  -1

 األتصاالت

التحقق من كفاية البنيه التحتيه و أنظمة المعلومات و األتصاالت و الشبكات األليكترونيه و  -2

 البرامجيات المستخدمه في المصرف

محدثه من المعلومات ألغراض التحقق من كفاية األجراءات المتخذه لألحتفاظ بنسخ أحتياطيه  -3

 مواجهة أحتماالت الكوارث و فقدان قواعد البيانات .

 متابعة تقنية خدمة العمالء األليكترونيه -4

 التأكد من وجود و مالئمة أدارة الشبكه الداخليه للمصرف و موقعه االليكتروني على األنترنيت -5

 ث و األزمات .متابعة تنفيذ برامج أستمرارية االعمال و التعافيمن الكوار -6

متابعة و التأكد من أعداد سياسات و أجراءات تقنية المعلومات و االتصاالت و العمل على تحديثه  -7

 و تقديم المقترحات الالزمه لتطوير الدليل طبقا لمقتضيات العمل في المصرف

ه , و التأكد من وجود فصل في المهام و الواجبات بين أدارة تقنية المعلومات و األتصاالت من جه -8

 بين اإلدارات و اللجان األخرى في المصرف  من جهة أخرى

 

 االدارة التنفيذية

يجب ان يتمتع أعضاء اإلدارة التنفيذية بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات المصرفية  -1

الترشيح الالزمة والقدرة على االلتزام وتكريس الوقت لعمل المصرف ويقع على عاتق المجلس، ولجنة 

 والمكافات مسؤولية التأكد من ذلك، وحسب ماهو محدد في مسؤلياتهم المذكورة في هذا الدليل.

 اطار عمل اإلدارة التنفيذية : -2

 ( تتكون اإلدارة التنفيذية من المسؤولين في المصرف2.1

الصادرة ( تمارس اإلدارة التنفيذية صالحياتها وتؤدي مسؤولياتها على وفق التفويض والقرارات 2.2

 من مجلس اإلدارة

 ( تكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة امام مجلس اإلدارة عن تحقيق اهداف المصرف وعملياته.2.3

 ( اليحق العضاء المجلس التدخل في االعمال التنفيذية اليومية للمصرف.2.4

 مهام اإلدارة التنفيذية : -3

بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة والتاكد من فاعليتها وتقديم ( اعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها 3.1

 مقترحات بشان تطويرها او تعديلها



( تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس اإلدارة بذمة 3.2

 وامانة ومسؤولية

المتعلقة بالعمليات المصرفية بما فيها ادراة الودائع والقروض ( تقديم التوصيات بشان اتخاذ القرارت المهمة 3.3

 واالستثمارات وتقديم الخدمات المحلية والدولية من حيث المتطلبات وأسلوب التنفيذ واالرتقاء المستمر بها

 ( مراجعة خطط التوسع في الفروع والمكاتب الجديدة والعمل على تنفيذها3.4

 اإلجراءات الخاصة بجميع تفاصيل العمل( اعداد وتطوير السياسات و 3.5

(أعداد الهيكل التنظيمي للمصرف و يتضمن تحديد الواجبات و المسؤوليات و توزيعها على التشكيالت  3,6

 التنظيميه و تحديد خطوط األتصال الرأسيه و األفقيه و تحديد الصالحيات

 (أعداد الموازنات السنويه الالزمه للمصرف  3,6

بأنظمة الرقابه الداخليه لحماية أموال و موجودات المصرف و ضمان حسن و سالمة التصرفات (األلتزام  3,8

 و المعلومات الماليه و العمل على تطبيقها 

 (وضع النظم المناسبه ألدرة المخاطر بجميع أنواعها  3.9

ها و تسهل أنجاز مهماتها ( تزويد الجهات الرقابيه الداخليه و الخارجيه بالتقارير و المعلومات التي تطلب 3,10

 الرقابيه و التفتيشيه

 ( التأكد من األمتثال للمعايير الدوليه  و تعليمات البنك المركزي في جميع أنشطة و عمليات المصرف  3,11

 ( رفع التقارير الدوريه الى مجلس االداره عن سير االعمال في المصرف 3,12

يه و سليمه لجميع النشاطات و القرارات و تدعيمها بالوثائق ( األحتفاظ بسجالت و نظم المعلومات واف 3,13

 الالزمه 

 ( مناقشة و متابعة سير العمل في المصرف و أقتراح الحلول المناسبه ألتخاذ القرار من قبل االداره العليا 3,14

 دري للمصرفا(  التنسيق بيم األدارات المختلفه لتأمين التوافق و األنسجام و التكامل ضمن الهيكل اال3,15

 ( تحديد األحتياجات من الموارد البشريه و متابعة تدريبها لتطوير أداءها بكفاءه عاليه 3,16

( مراقبة المركز المالي للمصرف و تحقيقه لألرباح المناسبه و ذلك في أطار المبادله السليمه بين  3,17

 المخاطره و العائد و تطبيقا لخطة المصرف السنويه 

و متابعة الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل األموال فيما يخص قوائم تجميد أموال األرهاب  (االطالع 3,18

يوميا , وأعالم مكتب مكافحة غسل األموال و دائرة مراقبة الصيرفه في البنك المركزي العراقي فورا في حالة 

 وجود شخص قد أدرج أسمه في قائمة تجميد أموال األرهابين .

 على موافقة المجلس عند تعيين أي من أعضاء األدره التنفيذيه في المصرف  ضرورة الحصول - 4 

 الشروط الواجب توفرها عند تعيين األداره التنفيذيه للمصرف  – 5

ألهمية األدا ره التنفيذيه في األداء الوظيفي في المصرف تم وضع الشروط التي تضمن األداء الجيد 

 تحدد واجبات و مؤهالت االداره التنفيذيه : ضمن حدود المسوليات و الصالحيات التي

 أن اليكون عضوا في مجلس أدارة أي مصرف أخر  , مالم يكن المصرف األخر تابعا لذلك المصرف  -(5,1

 أن يكون متفرغا أدارة أعمال المصرف . -(5,2

العلوم الماليه و أن يكون حاصال على الشهاده الجامعيه األوليه ) البكالوريوس ( , كحد أدنى , في  -(5,3

المصرفيه أو أدارة االعمال أو المحاسبه أو األقتصادأو القانون أو االقتصاد أو تقنية المعلومات و التي لها عالقه 

 بأعمال المصرف 

أن تكون له الخبره في مجال أعمال المصارف أو األعمال ذات الصله  , بحيث ال تقل عن خمس سنوات  -(5,4

 العام أوالمدير المفوض أو  المدير األقليمي خبره التقل عن عشر سنوات بأستثناء منصب المدير 



قبل تعيين أي عضو في األداره التنفيذيه , يتوجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي و يتم  -(6

 يره تقديم السيره الذاتيه و الوثائق و الشهادات العلميه و شهادات الخبره , و شهادات حسن السلوك و الس

ال يجوز لألداري الذي أقاله البنك المركزي من منصبه , أن يصبح عضوا في مجلس أدارة أي مصرف ,  -(7

أو مديرا مفوضا ألي مصرف , أو ألي فرع من فروع المصارف أو أن يعمل إداريا او ضمن األداره التنفيذيه 

 ألي مصرف أخر .

أستقالة أي موظف في األداره التنفيذيه و ذلك في غضون يجب أخطار البنك المركزي العراقي بأقالة أو   -(8

 ثالثة أيام , و تذكر أسباب األقاله أو األستقاله .

 عالقة المجلس بأصحاب المصالح  

( من دليل الحوكمه المؤسسيه للبنك المركزي العراقي فأن مصرف أسيا العراق  22أستنادا الى الماده ) 

 من خالل مجلس االدارة .اإلسالمي يلتزم بما جاء من فقرات 

يوفر المجلس أليه محدده لضمان التواصل مع ,, أصحاب المصالح ,, و ذلك من خالل األفصاح الفعال  -1

 و توفير معلومات ذات دالله حول أنشطة المصرف,, ألصحاب المصالح,, من خالل األتي :

 أجتماعات الهيئه العامه  -أ

 التقرير السنوي و تقرير الحوكمه  -ب

سنويه تحتوي على معلومات ماليه , باألضافه الى تقرير المجلس حول تداول أسهم  تقارير ربع -ت

 المصرف ووضعه المالي خالل السنه 

 الموقع األليكتروني للمصرف  -ث

 تقرير عن قسم عالقات المساهمين -ج

 مراعاة التصويت على حده على كل قضيه تثار في األجتماع السنوي للهيئه العامه . -2

نتهاء من األجتماع السنوي للهيئه يتضمن كاففة األمور التي طرحت و نتائج أعداد تقرير بعد األ -3

 التصويت عليها وردود االداره التنفيذيه عليها 

 على المجلس ضمان فاعلية الحوار للمساهمين من خالل توفير االتي  -4

التأكد من أطالع أعضاء المجلس على وجهات نظر المساهمين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  -أ

 بأستراتيجيات المصرف و نظم الحوكمه .

عقد لقاءات دوريه مع كبار المساهمين و األعضاء غير التنفيذين و المستقلين للتعرف على أرائهم  -ب

 و وجهات نظرهم بشأن أستراتيجيات المصرف .

األفصاح في التقرير السنوي عن الخطوات التي تم أتخاذها من قبل أعضاءه في أطار التوصل الى  -ت

 و فهم مشترك ألراء كبار المساهمينالخاصه بأداء المصرف أتفاق

 يتم حضور روؤساء اللجان المنبثقه عن المجلس  الى أجتماع الهيئه العامه السنوي  -ث

قيام المدقق الخارجي أو من يمثله بحضور األجتماع السنوي للهيئه العامه و تقديم التقرير و االجابه  -5

 على كافة األستفسارات

 

 



 

 التنظيمي لمصرف أسيا العراق األسالمي للتمويل واألستثمارالهيكل 

  

لغرض أنسيابية العمل و تقديم أفضل الخدمات المصرفية في مصرف أسيا العراق األسالمي تم وضع الهيكل 

التنظيمي للمصرف بما يتألئم و الفعاليات المصرفيه و تقسيم االنشطه و الفعاليـات المصرفية و يوضح الهيكل 

مي اللجان التي تم تشكيلها من االداره العليا للمصرف و تمثل الجهه التي تشرف و تضع الخطط لعمل التنظي

المصرف و تطبيق الحوكمه المؤسسية واألمتثال الشرعــي وفق الشريعه االسالميه و يتضمن كذلك الهيكل 

شعب على أساس التخصص التنظيمي االداره التنفيذيه و اللجان و  وحدات تنظيميه من أقسام و دوائر و 

الوظيفي بما ينسجم و طبيعة عمل المصرف و أهدافه موضحا فيه خطوط األتصال الرأسيه و األفقيه و حدود 

و نطاق الصالحيات و األشراف بما يحقق األداء و بما يمكنه من النهوض بأداء و أشراف و أنجاز العمل بكفاءه 

ق وان تم توضيح المهام لكل لجنه و األقسام و اللجان في و فاعليه أفضل وفق المخطط المرفق ) و كما سب

 المستويات لألداره التنفيذيه (...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


