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 Banking Complianceاإلمتثال المصرفي 

هو االلتزام بتطبيق القانون واألنظمة والتعليمات 
والمتطلبات الرقابية وااللتزام بالعمل المصرفي 

السليم وقواعد اخالقيات العمل وهذا ينطبق على 
جميع موظفي البنك من االدارة العليا وتشمل جميع 

الموظفين بكافة مستوياتهم



مفهوم مراقب اإلمتثال المصرفي
Banking Compliance Monitor

يمثل القطاع المصرفي احد اهم الركائز األساسية لعمل اإلقتصاد 
في كافة البلدان،ولكي تتم ادارة األعمال المصرفية بطريقة جيدة 

يجب ان تتم معامالتها من خالل األطر الناظمة والسياسات 
والتعليمات والقواعد الموضوعة،وتطبيق هذا المفهوم بشكل 
مثالي من إدارة المؤسسات المصرفية مرتبط بتنفيذ األعمال 

المصرفية بإدارة حصيفة وقوة دور الدوائر الرقابية وقدرتها في ذلك
على تحسين األداء،إذ ان تلبية متطلبات الجهات الرقابية ودعم 

وظيفة اإلمتثال بالشكل السليم واعتبارها من الدوائر الرئيسة 
والفعالة في المصرف وتوفير ما تستحقه من اهتمام من قبل 

ادارة المصرف سينعكس ايجاباً على االداء العام للمصرف 



مراقب اإلمتثال المصرفي

تعرف وظيفة مراقب اإلمتثال بأنها وظيفة 
مستقلة في كل مصرف تعمل على التأكد من 

مدى التزام المصرف في عملياته المصرفية 
اليومية بمتطلبات القوانين واألنظمة واللوائح 

التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي
من اجل التأكد من صحة السياسات واالجراءات 

وتجنب األخطاء والمخالفات التي من شأنها 
.تعرض المصرف الى المخاطر المختلفة



إدارة اإلمتثال المصرفي

يتوجب على كل مصرف تشكيل إدارة لإلمتثال مستقلة يتم 
رفدها بمالكات مدربة وتكافأ بشكل كاف وبما يتماشى مع 

تعليمات البنك المركزي العراقي،وتقوم إدارة اإلمتثال بإعداد 
منهجية فعالة لضمان إمتثال المصرف للقوانين واإلنظمة 

والتشريعات النافذة جميعها واي ارشادات وادلة ذات عالقة 

وعلى المصرف توثيق المهام والمسؤوليات وصالحيات ادارة 
اإلمتثال ويتم تعميمها داخل المصرف ويعتمد المجلس ويراقب 

سياسة اإلمتثال والتي يكون إعدادها وتطويرها والتثبت من 
تطبيقها في المصرف من صالحيات إدارة اإلمتثال التي ترفع 

تقاريرها حول نتائج اعمالها ومراقبتها لإلمتثال الى المجلس او 

اللجنة المنبثقة عنه مع ارسال نسخة الى االدارة التنفيذية 
.وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص



أهمية وظيفة مراقب اإلمتثال

مخاطر السمعة،المخاطر )درء مخاطر عدم اإلمتثال
(النظامية،مخاطر العقوبات القانونية

مواجهة الجرائم )توطيد العالقة مع الجهات الرقابية
(ومكافحة عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب

إرساء مبادئ نهج اإلدارة السليمة في المؤسسات 
المصرفية والمحافظة على القيم والممارسات المهنية 
في العمل المصرفي



مهام مراقب اإلمتثال
إن مراقب اإلمتثال مسؤول عن مدى التزام المصرف بقرارات مجلس اإلدارة ❖

لتي والسياسات الداخلية إضافة الى االجراءات المقررة بموجب القوانين والتعليمات ا
قب يصدرها البنك المركزي العراقي،ويجب ان يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة مرا

.اإلمتثال

قة يجب على مراقب اإلمتثال ان يتعرف على القوانين والتعليمات واألنظمة المتعل❖
.بالنشاط المصرفي

ديد مراجعة السياسات واألجراءات وقرارات اإلدارة العليا المتعلقة بنشاط المصرف وتح❖
اي مدى انسجامها مع القوانين والتعليمات واللوائح التنظيمية المختصة وتقديم

مالحظات في شأنها واقتراح السياسات واألجراءات الالزمة للعمليات المصرفية 
.الجديدة

يرفة رفع تقارير فصلية الى كل من اإلدارة العليا والى المديرية العامة لمراقبة الص❖
االجراءات واإلئتمان في البنك المركزي حول اإلنحرافات المكتشفة تتتضمن األقتراحات و

.الالزمة للتصحيح من اجل تالفي تكرارها في المستقبل

د من دراسة التقارير التي تصل من الفروع بشأن العمالء والمعامالت المشبوهة والتأك❖
م وحدة اكتمال البيانات الضرورية لرفعها الى اللجنة العليا لمكافحة غسل األموال وإعال

.مكافحة غسل األموال او إجابة الفرع حسب الحالة



مهام مراقب اإلمتثال

متابعة هيئة مكافحة غسل األموال للحاالت التي تم األبالغ عنها ومساعدة اإلدارة ❖
ا التنفيذية وموظفي المصرف في إدارة مخاطر عدم اإلمتثال التي من الممكن ان يواجهه

.المصرف

عديالت تطرأ تقديم النصح لإلدارة التنفيذية عن القوانين والمعايير واألنظمة المطبقة واي ت❖
لقانون عليها وتزويد مجلس اإلدارة بالنتائج التي يتم التوصل اليها في حال حدوث اي خرق
لك معين او سياسات معينة ووضع التوصيات الالزمة للحد من المخاطر المترتبة على ذ

.وتزويد اإلدارة التنفيذية بنسخة عنها

وضع تثقيف المواطنين حول مواضيع اإلمتثال واعداد ارشادات مكتوبة بهذا الخصوص قبل❖
.ليدليل لإلمتثال يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد عمليات المصرف وتنظيمه الداخ

س توثيق وتعريف وتقييم مخاطر اإلمتثال المتصلة بأنشطة المصرف على وفق اس❖
ج مدروسة سابقاً بما في ذلك مخاطر عدم اإلمتثال المرتبطة بتطوير او استحداث منت

.مصرفي جديد



المتطلبات اإللزامية إلنشاء وظيفة مراقب 
اإلمتثال

تقلة ان يكون لديها نظام عمل يحدد مسؤولياتها ودورها بشكل واضح بحيث تكون مس✓
.استقالالً تاماً عن انشطة واعمال المصرف

عالة تقع على عاتق اإلدارة العليا للمصرف مسؤولية انشاء وظيفة مراقب امتثال ف✓
رف ودائمة،وهي جزء من سياسة اإلمتثال للقوانين واالنظمة والتعليمات في المص
وتسند هذه الوظيفة الى دائرة مختصة ومستقلة تسمى دائرة مراقب اإلمتثال

.يرأسها مراقب إمتثال

راقب على المصرف ان يعلم البنك المركزي خالل ثالثين يوماً في حال شغر منصب م✓
د اإلمتثال ألي سبب من االسباب،وان يقدم المصرف السيرة الذاتية لمرشح جدي

لشغل منصب مراقب اإلمتثال مرفقة بالوثائق والشهادات الالزمة للبنك 
رته المركزي،ويشترط موافقة البنك المركزي المسبقة عليه قبل تعيينه ومباش

.باألعمال

ينه من ان يتم تعزيز وظيفة مراقب اإلمتثال بمالك بشري متدرب ومالئم يراعي بتكو✓
حيث العدد والمؤهالت حجم المصرف وتشعب عملياته وتنوع االنشطة وان يكون 
ة المالك البشري له خبرة ومؤهالت كبيرة ومتنوعة بما يتناسب مع المهام الموكل

.اليه



المتطلبات االلزامية إلنشاء وظيفة مراقب 
اإلمتثال

ن تنفيذ ان تمنح وظيفة مراقب اإلمتثال الصالحيات الكافية حتى تتمكن م✓
مهامها،وخاصة فيما يتعلق بتدارك حصول اي تجاوزات على االنظمة 

ذية والقوانين،وان يتم تأمين تواصل مراقب اإلمتثال مع اإلدارة التنفي
.ومجلس اإلدارة

صرف ان يكون هناك اتصال مباشر لمراقب اإلمتثال مع المسؤولين في الم✓
لألنظمة والبنك المركزي بغية االستعالم واالستيضاح عن قضايا اإلمتثال

.والقوانين المرعية االجراء كلما دعت الحاجة



من اجل ان تقوم وظيفة مراقب اإلمتثال بإدارة مخاطر عدم اإلمتثال 
:بفعالية فإن عليها اإلضطالع بالمهام اآلتية

تحديد وتقويم .1
مخاطر عدم اإلمتثال 

التي يتعرض لها 
المصرف وتحديد 
القواعد التي 

يستوجب على 
.المصرف تطبيقها

مراقبة امتثال دوائر .2
المصرف المختلفة 
لمتطلبات اإلمتثال 

ورفع التقارير 
.المتعلقة بذلك

استالم .3
شكاوى 

المواطنين 
ودراستها والعناية 
بها وايجاد حلول 

.مناسبة لها

التأكد من قيام .4
المصرف بااللتزام 

باألنظمة والقوانين 
واالجراءات الخاصة 
بمكافحة غسل 
االموال ومن ان 
المصرف يطبق 

الممارسات 
المصرفية السليمة

رفع التقارير الى .5
االدارة العليا 

بالمصرف ولجنة 
المراجعة 

والتدقيق ورفع 
تقرير دوري نصف 

سنوي على 
االقل حول 

مستوى اإلمتثال 
في المصرف

اليلغي او .6
يتعارض انشاء 
وظيفة مراقب 
اإلمتثال مع 

مسؤولية مجلس 
اإلدارة العليا 
وموظفي 

المصرف عن 
االلتزام بالقوانين 

واالنظمة 
والتعليمات



الوصف الوظيفي لمراقب اإلمتثال

1.

• توضيح المسؤوليات العامة لمجاالت العمل والخدمات المصرفية 
والمنتجات التي تشتمل عليها مع وضع قائمة باالعمال التي 
سيقوم بها مراقب االمتثال من اجل تأديه عمله بتعليمات تصدر 
.الحقاً 

2.

• صالحياته وعالقته بالدوائر االخرى للمصرف ويفضل ان يكون تحديد
بمستوى معاون مدير عام او معاون مدير مفوض او خبير ويشترك 
.في اجتماع مجلس االدارة بصفته مراقب

3.
• العمل مع المفتشين والمدققين للمساعدة في تطوير وسائل 

.السيطرة المناسبة لتجنب المشاكل في المستقبل



اإلمتثالمبادئ
تقع على االدارة .3

العليا مسؤولية انشاء 
وظيفة امتثال دائمة 

وفعالة كجزء من 
سياسة االمتثال داخل 

.المصرف

المهمات .6
دور وظيفة :والمسؤوليات

االمتثال هو تحديد وتقويم
ومراقبة مخاطر عدم 

االمتثال التي يتعرض لها 
المصرف

التطبيق عبر الحدود .9
يجب :والمسائل الناشئة عنه

ان تتم هيكلة وظيفة االمتثال 
في المصارف التي تمارس 
اعمالهافي اقاليم او دولة 
اخرى  بما يضمن تغطية 

.متطلبات االحتياجات المحلية

يجب ان تتوفر في .8
الموظفين الذين ينفذون 

مسؤوليات الوظيفة 
التأهيل والخصائص 
والخبرة الشخصية 

والمهنية التي تمكنهم 
من تنفيذ واجباتهم 

بكفاءة

ان يجب:االستقاللية.5
تكون وظيفة االمتثال في 

المصرف مستقلة عن 
.االنشطة االخرى

تعتبر االدارة العليا للمصرف.2
مسؤولة عن وضع سياسة 
االمتثال والتأكد من تنفيذها 

ورفع تقارير الى مجلس 
االدارة حول سالمة تنفيذها 
وتحديد ما اذا كانت السياسة 

.المطبقة مناسبة

يتحمل مجلس االدارة .1
مسؤولية االشراف على 
ادارة مخاطر عدم االمتثال 

في المصرف وعليه 
المصادقة على سياسة 

االمتثال

يجب /مهام وظيفة االمتثال.4
ان يكون لوظيفة االمتثال وضع

اساسي ورسمي في 
المصرف لتحقيق ذلك يتم من
خالل ميثاق او وثيقة رسمية 
يصادق عليها مجلس االدارة

يعتبر :موظفو االمتثال.7
رئيس وظيفة االمتثال 

مسؤوال عن ادارة 
المهمات اليومية على 

.اساس هذه المبادئ



استقاللية وظيفة االمتثال

وتعني استقاللية ادارة االمتثال عن التدخل الخارجي 

من ادارات اخرى في اداء مهام االمتثال وهذا ال يعني 

ان ادارة وظيفة االمتثال اليمكن لها العمل بشكل 

وثيق مع الموظفين واالدارات في وحدات االعمال 
المختلفة بما يخدم االمتثال،وانما هناك ضرورة لتنمية 

عالقات التعاون في العمل بين مهام االمتثال ووحدات 

االعمال االخرى ليتسنى التعرف على المخاطر 

.المتعلقة بعدم االمتثال في مراحلها األولى وادارتها



:يشمل مفهوم االستقاللية على بعض العناصر

ينبغي ان تكون ادارة االمتثال .4
مستقلة وقادرة على القيام 

بمسؤولياتها في اقسام المصرف 
جميعها التي يوجد بها خطر عدم 

االمتثال

ان ال توكل لمسؤول .2
وموظفي ادارة االمتثال 
والسيما المسؤول عن 

ادارة االمتثالمهام وظيفية 
تعرضهم لتضارب المصالح 
بين تلك المهام ووظيفة 

االمتثال

ان يكون لهذه االدارة .1
وضع رسمي في 

المصرف،وان يترأس االدارة 
موظف مسؤول عن 
االمتثال يتولى كافة 

المسؤوليات

يجب ان تكون ألدارة .5
االمتثال الحق بمبادرة منها 
على التواصل مع اي موظف 
والحصول على حق الوصول 
الى اي سجالت او ملفات 

الزمة لتمكينها من االضطالع 
بمسؤولياتها

تتطلب االستقاللية .6
كذلك ان يتم تزويد ادارة 
االمتثال بالموارد الكافية 

لتمكينها من القيام 
بمسؤولياتها على نحو 

.فعال

ادارة االمتثال داخل .7
المصرف قد تكون اما 
مركزية او ال مركزية 

ان يتمتع مسؤول .3
االمتثال في نطاق 

القيام بمهامه 
الوظيفية بصالحية 
الوصول لكافة   

والسجالت والموظفين



قواعد 
االمتثال

األنظمة والتشريعات 
االشرافية والرقابية 
والتنظيمية والنقدية 
السارية على القطاع 

المصرفي وقواعد 
تطبيقها

االنظمة والتعليمات 
التي تصدرها الجهات 

الحكومية ذات 
التخصص مثل نظام 
الشركات وانظمة 

هيئة السوق المالية 
وارشادات ونظام 
.االستثمار االجنبي

انظمة واجراءات االلتزام 
بالتطبيقات الداخلية 

المتوافقة

المبادئ الصادرة عن 
لجنة بازل لألشراف 

على المصارف 
الخاصة بااللتزام 

ووظيفة االمتثال في 
المصارف و اية اوراق 
وتقارير او توصيات 
وقرارات تصدر من 
فريق العمل المالي



وظيفة االمتثال واجراءات نجاحها

يجب ان تخضع وظيفة وانشطة مراقبة االمتثال للرقابة الداخلية من قبل دائرة التدقيق.6
.الداخلي

يعتبر من المبادئ االساسية ان يكون لوظيفة االمتثال.5
صفة رسمية في المصرف ولتحقيق ذلك يتم من خالل 

.دليل وثيقة رسمية يصادق عليها مجلس االدارة

ان نجاح هذه الوظيفة .3
يرتبط في ترسيخ ثقافة

االمتثال لالنظمة والقوانين 
والتعليمات االشرافية 
.والرقابية داخل المصرف

يفترض في مسؤولي .2
ادارة االمتثال امتالك قدر 

كبير من المهارات 
التحليلية وااللمام باللوائح 

والمعايير المهنية 
.والتشريعات

يتحمل مجلس االدارة .4
االشراف على ادارة 

مخاطر عدم االمتثال في 
المصرف وعليه المصادقة 

على سياسة االمتثال

يجب ان يتوفر لهذه .1
الوظيفة قنوات اتصال 
واضحة وسريعة لرفع 
.التقارير لالدارة العليا



وظيفة مراقب االمتثال واجراءات نجاحها

التركيز على رقابة عمليات نافذة.8
الحواالت )العملة االجنبية 

واالعتمادات والقطع النقدية لصالح 
والتأكد من مطابقة جميع (المصرف

المعامالت لتعليمات البنك 
.المركزي

ينبغي ان يكون المسؤول او .7
المدير المعني بوظيفة مراقبة 

االمتثال احد موظفي المصرف وان 
يكون ذا تأهيل وخبرة وخصائص 

شخصية ومهنية تمكنه من تنفيذ 
.واجباته بكفاءة

المراقبة الدورية لمؤشرات .10
االداء المتحققة في المصرف 

.نهاية الفترة

مراقبة عمليات فتح الحسابات .9
لزبائن المصرف الجدد مع التأكد 

اعرف "من امالء الزبائن استمارة 
.مع باقي النماذج" زبونك



مسؤوليات إدارة اإلمتثال

اجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة في ادلة السياسات واالجراءات المطبقة في .1
.هاالمصرف للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات جميع االنظمة والتعليمات وانه يتم االلتزام بتطبيق

اطالع جميع العاملين بالمصرف عن طريق االدارة العليا .3
على جميع سياسات وتعليمات االمتثال ومايطرأ عليها من 

تحديث مع المحافظة على توفير المعلومات بشكل دائم وواف

العمل بأستمرار على .6
خلق بيئة خاصة باالمتثال 
في المصرف ودعم الوعي 

ي وبناء ثقافة التفكير االيجاب
لدى مسؤولي المصرف 

.والموظفين

الحصول على توجيه .5
رسمي وتعليمات من االدارة 

العليا موجهة الى جميع 
ادارة اعمال المصرف بما في 

.ذلك العمليات والمساندة

االطالع واالستمرار في اطالع .2
االدارة العليا في المصرف بجميع 

القواعد والسياسات المطبقة 
الخاصة باألمتثال التي يجب 

.االلتزام بها

التأكد بأن تكون جميع .4
االجراءات والسياسات المعتمدة 
في المصرف متوافقة ومتطابقة 
مع جميع المتطلبات في برنامج 

.االمتثال



مسؤوليات إدارة اإلمتثال

التعاون مع كافة ادارات المصرف .8
ومراجعي الحسابات الخارجيين 
فيما يتعلق باألنظمة والتعليمات
.المشمولة في التقارير ذات الصلة

مراجعة جميع النماذج والعقود .7
المستعملة من جميع االدارات 

واالقسام في المصرف وجميع نماذج 
.ومواد الدعاية واالعالن والتسويق

تعميم اسمه ومركزه الوظيفي .10
على )ومسئولي االمتثال الفرعيين

ومسؤول مكافحة ( مستوى االدارة
غسل االموال،على جميع ادارات 
المصرف لتسهيل عملية االتصال 

.بهم من اي موظف بالمصرف

التنسيق بين المؤسسة .9
ين والمصرف فيما يتعلق باالمتثال وب

جميع ادارات المصرف 
والمستشارين القانونيين الداخليين 
والخارجيين لضمان حسن استيعاب 

التعليمات وتطبيقها على الوجه 
.الصحيح



الهيكل التنظيمي لمراقب اإلمتثال



االرشاد والتدريب والتثقيف لإلمتثال

ان ايجاد وبناء ثقافة .1
اإلمتثال داخل المصرف يعد 
ركناً اساسياً في تطبيق 

.اإلمتثال بكفاءة وفاعلية

ان تدريب وتثقيف جميع افراد .2
المصرف فيما يتعلق بقواعد 
م اإلمتثال ذات الصلة بمسئولياته

الفردية في المصرف هو ايضاً جزء 
اساسي من مسؤولية اإلدارة 

العليا في مساعيها لغرس ثقافة 
اإلمتثال

يعتبر توفير هذه الموارد مؤشراً .4
ق رئيساً على التزام المصرف بتطبي

اإلأمتثال الفعال من خالل قواعد 
.اإلمتثال

يعد كل من مجلس اإلدارة .3
واالدارة العليا مسؤولين عن ضمان 

ة توفير موارد تدريب وتثقيف مالئم
على المستويين الداخلي 

والخارجي وتوفيرها لكافة افراد 
االدارة العليا والرؤساء والموظفين 
لتمكينهم من اكتساب فهم مالئم 

لقواعد اإلمتثال



:على إدارة اإلمتثال مساعدة اإلدارة العليا في القضايا اآلتية

تنظيم مهام تثقيف .1
وتوعية األفراد بخصوص 

إعداد )مسائل اإلمتثال
برنامج تثقيف وتوعية 

وتدريب عن اإلمتثال لكافة 
افراد اإلدارة العليا ومديري 

(االدارات والموظفين

إعداد دليل مكتوب موجه .2
الى منسوبي المصرف عن 

التطبيق المالئم ألنظمة 
.وقواعد ومعايير اإلمتثال

ان يشتمل برنامج التدريب .3
على اإلمتثال على خطة 
تلبي احتياجات المصرف 

بصفة مستمرة وتكون قابلة 
للتعديل الفوري في حال بروز 
مسائل جديدة او مالحاظات 

او تغييرات جوهرية او 
.تحديثات



هي :مخاطر عدم اإلمتثال
المخاطر التي تنجم عنها 

بعض الخسائر في المصرف 
وتترتب عليها العقوبات 

التي تفرض عليها من قبل 
البنك المركزي

وسببها عدم االلتزام بمبادئ البنك المركزي وقانون :المخاطر المؤسسة 
وجود تعارض في المصالح واتخاذ القرارات االستراتيجية )المصارف مثالً 

الخاطئة من قبل االدارة العليا  والتي تتنافى مع ظروف العمل المصرفي  
والتي قد تؤدي الى تهديد غاية المصرف الرئيسية وهي الربحية واستمرارية 

العمل

مخاطر السياسات 
تنتج :واالجراءات الداخلية

عن فشل السياسات 
واالجراءات الداخلية 
للمصرف من احتواء 

تعليمات الجهات الرقابية 
التي تنظم جميع اجراءات 

المصرف

هي المخاطر المرتبط وقوعها في سلوكيات العمالء مثل :مخاطر العمالء
عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب والتزوير والتزييف والتضليل في البيانات

والتهرب الضريبي ومن عواقب هذه المخاطر الغرامات من الجهات الرقابية 
ومخاطر السمعة وفقدان العمالء والخسائر والقضايا والدعاوى المرفوعة على 

المصرف

هي :مخاطر الموظفين
المخاطر المرتبط وقوعها 

مباشرٍة في اداء 
الموظفين مثل االحتيال 
الداخلي والتواطؤ والتزوير 

واالختالس وتعارض 
المصالح



خطوات عملية إدارة مخاطر عدم اإلمتثال
قوم إدارة اإلمتثال بالمراقبة المستمرة ت:مراقبة المخاطر.2

لإلمتثال واختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير بشأن 
الجودة المالئمة،ان الرقابة على المخاطر تعني تطور انظمة 

ع التقارير في المصرف التي تبين التغيرات المعاكسة في وض
المخاطر لدى المصرف وما االستعدادات المتوفرة لديه 

للتعامل مع هذه التغيرات ومن اهم المخاطر التي تواجه 
المصارف نتيجة عدم اإلمتثال بالنسب المعيارية المستخدمة 

في تقرير مراقب اإلمتثال نجد مخاطر االئتمان،مخاطر 
السيولة،مخاطر الفائدة،مخاطر السوق،مخاطر العمالت ورأس 

المال

على إدارة اإلمتثال ان تكون :تحديد المخاطر.1
سباقة في تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم 

مخاطر )اإلمتثال ذات الصلة بنشاطات المصرف
نظامية او مخاطر سمعة او مخاطر 

استراتيجية،وبذلك على المصارف ان تقوم بتحديد
المخاطر التي قد يخفق المصرف في اإلمتثال بها 

وخاصةٍ المخاطر التي ترتبط بنشاط مراقب 
اإلمتثال من خالل التقارير التي يقدمها الى 

الجهات الرقابية 

على وظيفة اإلمتثال ان تقوم :قياس المخاطر.3
نوعياً (لقياس مخاطر عدم اإلمتثال)بدراسة طرق

م وكمياً واستعمال هذه المقاييس لتحسين تقيي
مخاطر عدم اإلمتثال ،ويمكن استعمال التقنية 
كوسيلة لوضع مؤشرات االداء من خالل تصفية 

وتجميع البيانات التي يمكن ان تكون مؤشراً على
تزايد )مشاكل اإلمتثال المحتملة والممكنة مثل

(حاالت االحتيال او تزايد عدد شكاوى العمالء

هي عملية تقدير مدى اهمية الخطر :تقويم المخاطر.4
الذي قد تم تحديده،فاألخطار ليست متساوية من 

حيث امكانية ونتائج حدوثها وتصنف المخاطر استناداً 
واطئة ومتوسطة )الى ذلك الى ثاللثة مستويات هي

وتقوم وظيفة اإلمتثال بتقييم .على التوالي(وعالية
مخاطر اإلمتثال،وكذلك في المتابعة الفورية ألي اوجه 

قصور يتم تحديدها،ووضع مقترحات للتعديل عند 
.الضرورة



خطوات عملية إدارة مخاطر عدم اإلمتثال

الحاالت عالية المخاطر والمستجدات.6
ينبغي إحاطة مجلس اإلدارة :العاجلة

او اللجنة التابعة له المفوضة باألشراف
على اإلمتثال بصورة فورية بأية 

اخفاقات او قصور في اإلمتثال،للحاالت 
التي ينجم عنها خطورة على قدر من 
االهمية او اجراءات قضائية او جزاءات 

رقابية او خسارة مالية او اساءة 
.للسمعة

يجب تقديم تقارير بشكل :التقارير.5
منتظم استناداً الى رئيس مجلس 
اإلدارة واالدارة العليا ولجنة التدقيق 
ولجنة اإلمتثال بالنسبة للمصارف 

المحلية او رئيس اإلمتثال في المركز 
الرئيس في البلد االم بالنسبة لفروع 
المصرف وفروع المصارف االجنبية في 

البلد

إعداد تقرير سنوي :التقرير السنوي.8
شامل في موعد ال يتعدى نهاية 

مارس من كل عام ورفعه الى رئيس 
مجلس ادارة المصرف واالدارة العليا 

.ولجنة التدقيق

إعداد ورفع تقارير :التقارير الدورية.7
دورية كل ثالثة اشهر على اقل تقدير 
.عن اإلمتثال واالستثناءات ذات الصلة



:يتضمن التقرير السنوي الذي يتم إعداده من قبل مراقب اإلمتثال ما يلي

تلخيص اي انتهاكات يتم .3
تحديدها او اوجه قصور 

وتلخيص االجراءات 
التصحيحية الموصى بها 

لمواجهة االنتهاكات او اوجه 
القصور والجدول الزمني 

.لتنفيذها

اي تغييرات في مخاطر .2
اإلمتثال قائمة على مقاييس

ذات صلة مثل مؤشرات 
.االداء

تقييم مستوى اإلمتثال .1
.خالل فترة التقرير

التدريب على اإلمتثال باألنظمة لموظفي .5
.المصرف

ان يتضمن احصائيات لعدد المخالفات ونوعها .6
والمخاطر المصاحبة لكل حالة وترتيبها 

وتصنيفها حسب كل حالة واآلثار المالية وغير 
المالية المترتبة على المخالفات

االجراءات التصحيحية التي .4
.تم تنفيذها بالفعل



عالقة مراقب اإلمتثال مع الجهات الداخلية في المصرف

مراقب اإلمتثال

يمثل التدقيق الداخلي جزءا من .4
المتابعة المستمرة لنظم الرقابة 
الداخلية في المصرف،اما مراقب 
ل اإلمتثال فيقوم بإعداد تقييم مستق

عن كفاية ومدى االلتزام بسياسات 
المصرف واالجراءات التي وضعها لتنفيذ 

تلك السياسات

عالقة ادارة اإلمتثال .3
بقسم التدقيق الداخلي 

عن طريق منح مدير قسم 
التدقيق الداخلي سلطة 
اإلتصال المباشر بمراقب 

اإلمتثال

عالقة لجنة التدقيق بمراقب .2
اإلمتثال من خالل التزام هذه اللجنة 
بمتابعة تقارير مراقب اإلمتثال عن 
مدى االلتزام بالقوانين والتعليمات 
التي تصدر من الجهات االشرافية 
والرقابية المختصة بعمل المصرف

إن الهيكل التنظيمي ألي مصرف .1
يجب ان يوضح حدود السلطات 

والمسؤوليات والصالحيات فضالً عن 
تحديد العالقات بين االقسام 

المختلفة وارتباطها،وان ادارة االمتثال 
بإعتبارها جهة داخلية لها حدود 

سلطة وصالحيات



عالقة مراقب اإلمتثال مع الجهات الداخلية في المصرف
عالقة مراقب اإلمتثال في ادارة المخاطر،ان ادارة المخاطر تعمل على .5

التعاون مع قسم اإلمتثال من اجل تحديد مخاطر عدم اإلمتثال ومنهجيات 
التقييم واالساليب المعتمدة من ادارة المخاطر إذ يدعم قسم المخاطر 

اإلمتثال في التقييم السنوي لمخاطر عدم اإلمتثال ويدعم اإلمتثال قسم 
المخاطر في تقييم االمتثال للتشريعات المعمول بها في المعامالت والمنتجات 

سواء كان عند الطلب ام من عملية المقاصة .التي تطلق في السوق
.المنظمة

فيما يتعلق بعالقة مراقب اإلمتثال في .6
(  14)مكافحة غسل األموال فقد قضت المادة

من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل 
ان يستحدث 2015لسنة ( 39)االرهاب رقم 

في المصارف تشكيل اداري خاص بمكافحة 
غسل االموال يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا 

.القانون

فيما يتعلق بعزل وإقالة مراقب اإلمتثال،فإن.7
القاعدة العامة من يملك حق التعيين يملك 
حق العزل،فإن مجلس اإلدارة هو المسؤول 
عن تعيين مراقب اإلمتثال،وهو الذي يملك 

حق عزله و اقالته اما المفوض االضافي فيتم 
عزله بقرار من المحكمة المختصة النها هي 
من قامت بتعيينه وال ُيعزل مراقب االمتثال اال

إلسباب تبرر ذلك مثل االهمال في اداء واجبه 
.او التستر على اعضاء مجلس اإلدارة



:الملخص

وظيفةمراقب 
اإلمتثال

ان وظيفة مراقب اإلمتثال المصرفي هي عبارة عن حلقة .1
الوصل بين المصرف والبنك المركزي وتراقب مدى التمسك 

.يقبجميع القوانين واالنظمة والمعايير والقواعد القابلة للتطب

المصرفية االلتزام بالتشريعات .2
تزويد البنك والتعليمات بما فيها 

المركزي بالمعلومات والتقارير 
.المطلوبة

ان الهدف االساس من إنشاء .3
وظيفة االمتثال المصرفي هو التأكد 

من التزام المصرف بالقوانين 
.والتعليمات الصادرة


