
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية مراقبة االمتثال في المصارف (دراسة مقارنة) 

Whatness of the surveillance of compliance in the banks 
(Comparative Study) 

                                           Dr. Samah Hossein Ali )١(م.د. سماح حسين علي 

 المقدمة
 ومـن، تؤديـه الـذي االساسـي للـدور احلـايل الوقـت يف املهمـة املواضـيع مـن املصـارف يف االمتثـال مراقبة

 :االتية االمور اىل االشارة من البد ملوضوع االحاطة اجل
 .اهميته و البحث موضوع: أوًال
ــــة املؤسســــات اهــــم احــــدى املصــــارف تعــــد ــــة كــــل يف احليويــــة املالي ــــك، دول ــــذي للــــدور ذل ــــه ال  و تؤدي
ا إال املصارف امهية من الرغم وعلى، للعمالء تقدمها اليت املصرفية للخدمات  قد خماطر اىل تتعرض قد ا

ت اىل تعرضها اىل يؤدي مما، وقوعها يف السبب هي تكون  يؤثر الذي االمر، مادية وخسائر قانونية عقو
ت هــذه بســبب مسعتهــا علــى  يــؤثر امــر وهــو، معهــا التعامــل مــن العمــالء احجــام اىل و، ائراخلســ و العقــو
 .املصارف تلك عمل على سلباً 

 ملعـــايري و االوامـــر و االنظمـــة و التعليمـــات و للقـــوانني االمتثـــال عـــدم خمـــاطر هـــي املخـــاطر تلـــك ومـــن
ٍ◌  صـةخبا، اخـرى جهـة مـن العمالء ومحاية، جهة من املصارف عمل تنظيم اىل دف اليت املهين السلوك

 و مصـــداقيتها و مسعتهـــا علـــى حيـــافظ و املصـــارف جنـــاح عوامـــل و اســـس أهـــم يعـــد للقـــوانني االمتثـــال وأن
 اىل ــدف الــيت، االمتثــال مراقبــة وظيفــة اســتحداث اىل احلاجــة ظهــرت لــذلك، عدالــة و بشــفافية تعاملهــا
 ملراقبـــة مكتـــوب مجبـــر  اعـــداد خـــالل مـــن للقـــوانني املصـــارف امتثـــال مراقبـــة امههـــا اساســـية اغـــراض حتقيـــق
 .املركزي البنك على عرضه و املصرف ادارة جملس من اعتماده يتم االمتثال

                                                        
بل /كلية القانون -١  .جامعة 
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٤٩٥ 

 Basel( املصــــــارف ملراقبــــــة زل جلنــــــة أن جنــــــد، االمتثــــــال مراقبــــــة تؤديــــــه الــــــذي الــــــدور ألمهيــــــة و
Committeeon Banking Supervision ،(و المتثـال اخلاصـة العمـل ورقـة إصـدار و عـداد قامـت 

 تضـمنت وقـد، متخصـص عمـل فريـق قبـل مـن، ٢٠٠٥ عـام نيسـان شهر يف املصارف يف االمتثال يفةوظ
 .االمتثال عدم خماطر لتجنب، لالمتثال اساسية بنود عشرة الورقة تلك

 اِّـوضوع. اختيار أسباب: ثانيًا
 -:اليت نوجزها ألسباب البحث اختيار موضوع أسباب تظهر
 أمهيــة مــن الــرغم علــى املصــارف يف االمتثــال رقابــة جمــال يف تخصصــةامل القانونيــة الدراســات قلــة – ١
 .الوظيفة هذه تؤديه الذي الدور
 املوضــوع ــذا االحاطــة عــن قاصــرة كانــت العراقــي التشــريع يف االمتثــال ملراقبــة التشــريعية املعاجلــة – ٢
 .أمهيته من الرغم على
 تلـــك امتثـــال عـــدم بســـبب، العـــراق يف املصـــارف أعمـــال يف التلكـــؤ حـــاالت مـــن العديـــد وقـــوع – ٣

 .الصلة وذات املصرفية التعليمات و القوانني اىل املصارف
 .البحث مشكلة: ثالثًا
 لشـكل املصارف يف االمتثال مراقبة موضوع يف العراقي املشرع احاطة عدم يف البحث مشكلة تظهر

 اشار، ٢٠١٠ لسنة) ٤( لرقما ذي ٢٠٠٤ لسنة ٩٤ رقم املصارف قانون تنفيذ تسهيل فتعليمات، الوايف
 عـدم خمـاطر، منهـا نـذكر مسـائل إىل االشـارة دون، ومهامه تعينه وشروط االمتثال مراقب تعريف اىل فقط

، املصرف تشكيالت من بغريها االمتثال مراقبة عالقة، عدمه من االمتثال مراقب استقاللية مبدأ، االمتثال
 :التيةا املسائل تناول املبحث هذا يف سنحاول وعليه
 مراقبــة وظيفــة مســوغات هــي ومــا، االمتثــال عــدم خمــاطر هــي ومــا، االمتثــال مبراقبــة املقصــود مــا - ١

 املصارف؟ يف االمتثال
 تسـهيل تعليمـات اليهـا يشـر مل مهـام هنـاك وجـدت وهـل ؟ ومهامـه االمتثال مراقب شروط هي ما - ٢
 ؟٢٠١٠ لسنة) ٤( الرقم ذي ٢٠٠٤ لسنة ٩٤ رقم املصارف قانون تنفيذ
  ؟ االمتثال مراقبة يف العليا ادارته و املصرف إدارة جملس دور ما - ٤

 .البحث منهجية: رابعًا
 تعليمــات يف االمتثــال مراقبــة عاجلــت الــيت التشــريعات بــني، املقــارن التحليلــي املــنهج نتبــع أن ســنحاول

 تعليمــات عــن فضــال، ٢٠١٠ لســنة) ٤( الــرقم ذي ٢٠٠٤ لســنة ٩٤ رقــم املصــارف قــانون تنفيــذ تســهيل
 قــــانون مــــن) ب/ ٩٩(املــــادة ألحكــــام الســــتناد الصــــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــــم االردنيــــة االمتثــــال مراقبــــة
 .٢٠٠٥ لعام االمتثال مراقبة و االمتثال بشأن زل جلنة مبادي إىل االشارة مع،البنوك
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٤٩٦ 

 ٢١ :العدد

 .البحث خطة: خامسًا
ينــا، االمتثــال رقابــة ماهيــة مبوضــوع االملــام أجــل مــن  يف نتنــاول، مباحــث ثالثــة اىل البحــث يمتقســ ار
 يف االمتثـال مراقبـة ملسـوغات الثـاين املبحـث سنخصـص حـني يف، االمتثـال مبراقبة التعريف، االول املبحث

 مراقبــــة يف العليــــا إدارتــــه و املصــــرف إدارة جملــــس دور لبيــــان فسيخصــــص الثالــــث املبحــــث أمــــا، املصــــارف
 .املقرتحات و النتائج من مجلة تتضمن خبامتة احبثن سنختم مث ومن، املصارف يف االمتثال

Abstract 
Bank is one of the most important financial institutions in every country 

owing to its role in providing the clients with the banking services. Despite 
its importance, It may have a risk which the bank itself causes-a matter 
which makes it liable to punishment and material losses, Influence its 
fame, and makes the clients walk away from dealing with, consequently 
has a negative effect on its work. 

 المبحث االول: معنى مراقبة االمتثال في المصارف
مبعىن مراقبة االمتثـال يف املصـارف،كان مـن الـالزم علينـا اوالً  تعريـف مراقبـة االمتثـال يف   لغرض االملام

زل والتشريعات املقارنة يف املطلب االول، أما املطلب الثاين سنحاول بيان مسوغات مراقبة  كل من جلنة 
 -االمتثال يف املصارف وكااليت:

 ارفاِّـطلب االول: تعريف مراقبة االمتثال َّـ اِّـص
زل لالمتثـــال ووظيفـــة مراقبـــة االمتثـــال يف املصـــارف مراقبـــة االمتثـــال  عرفـــت الورقـــة الصـــادرة عـــن جلنـــة 
ا(وظيفة مستقلة تقوم بتحديد و تقدمي النصح و االرشاد و املراقبة و رفع التقارير حول خماطر االمتثال 

اللتزام"كنتيجة لعدم االمتثال" يف املصرف و اليت تتضمن خماطر عدم االل لقوانني نتيجة ال خفاقه   تزام 
زل )٢(لقوانني و االنظمة و قواعد السلوك و املمارسات املطبقة.) ، من هذا التعريف املوضـوع مـن جلنـة 

 -ملراقبة االمتثال ميكن ان استخالص االمور االتية:
مـا لـو كانـت هـذه أن مراقبة االمتثال هي وظيفـة ضـمن اهليكـل التنظيمـي للمصـرف، دون أن تبـني في -

الوظيفــة تــدار مــن شــخص معــني، ام علــى شــكل وحــدة قائمــة تتــألف مــن جمموعــة مــوظفني يرتأســهم 
 موظف يطلق عليه مراقب االمتثال.

                                                        
زل للرقابة املصرفية -٢  .٧ ص ،٢٠٠٥االمتثال و وظيفة االمتثال يف املصارف لسنة  ،جلنة 

Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance function in 
banks,April,2005,p7. 

رة للموقع يف متاح على املوقع االيت: اخر   ٢٠١٦/ ١٦/٤ز
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 
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٤٩٧ 

ويبدو أن ادارة هذه الوظيفة من شخص حمدد أم من جمموعة موظفني يرتأسهم مراقب االمتثال يعتمد 
روع أم ال، فهذا يعكس مـدى سـعة االنشـطة املصـرفية على عدة أمور؛ حجم املصرف و فيما لو كان له ف

وسعة قاعدة املتعاملني و نوع االنشطة املصرفية املقدمـة مـن املصـرف، فضـال عـن موقـع املصـرف وفيمـا لـو  
 .)٣(كان مصرف حكومي أم اهلي

جلنة  استقاللية وظيفة مراقبة االمتثال يف املصارف، وهو املبدأ اخلامس الذي قررته الورقة الصادرة عن -
حيث نصت على أنه (جيب أن تكون وظيفة امتثال مستقلة عن انشطة املصرف  ٢٠٠٥زل لسنة 
، فبتصور أن مبدأ االستقاللية يعين أن يكون ملراقبة االمتثال القدرة على العمل داخل )٤(االخرى.) 

ك طبعــاً املصــرف دون أن يكــون هنــاك تــدخل خــارجي يف املهمــة الــيت وجــدت إلجنازهــا، وال يــتم ذلــ
 دون أن يكون هلا وجود مستقل ضمن هيكل املصرف.

قـي وحـدات مراقبة االمتثال على الرقابـة، بـل متقتصر مهمة ال ت - تـد اىل تقـدمي النصـح و االرشـاد اىل 
ـاالت الـيت يقـدم مبقتضـاها النصـح و االرشـاد؟ لإلجابـة عـن هـذا  املصرف، و التساؤل هـو مـا هـي ا

لية امتثال تلك الوحدات للقوانني و التعليمات و االنظمة...اخل.التساؤل جند ان نطاقه يتحد  د 
لتشــــريعات املصــــرفية بــــل متتــــد اىل  - ــــا ال تتعلــــق فقــــط  أن التشــــريعات الــــيت جيــــب امتثــــال املصــــارف 

 التشريعات ذات الصلة و قواعد السلوك املهين.
ال٢٠٠٦/ ٣٣أمـا علــى وفـق تعليمــات مراقبـة االمتثــال رقـم ( / ٩٩سـتناد ألحكــام املــادة () الصــادرة 

ـا(هي وظيفـة مسـتقلة هـدفها التأكـد مـن  ب) من قانون البنوك االردين فقد عرفت مراقبة االمتثـال علـى أ
امتثال و سياساته الداخلية جلميع القوانني و االنظمة و التعليمات و االوامر و قواعد السلوك و املعايري و 

ن اجلهـــات الرقابيـــة احملليـــة و الدوليـــة الـــيت حتـــدد و تقيـــيم و تقـــدم املمارســـات املصـــرفية الســـليمة الصـــادرة عـــ
، ومن هذا )٥(النصح و االرشاد و تراقب و ترفع التقارير اىل جملس االدارة حول مدى االمتثال يف البنك.)

 -التعريف ميكن أن نستنتج االمور االتية:
لتعريــف املوضــوع مــن قبــل جلنــة  - ثــر هــذا التعريــف  ، اال ان هنــاك ٢٠٠٥زل لســنة يبــدو واضــحاً 

مسألة ضرورة مراعاة قواعد السلوك و املعايري و املمارسات املصرفية السلبية سواء اكانت صادرة عن 
اجلهات احمللية أم الدولية، فضًال عـن اشـارة التعريـف أن مثـة تقـارير يـتم رفعهـا اىل جملـس االدارة تيبـنب 

 مدى امتثال املصرف.
ظيفة االمتثال يف املصارف على الرغم مـن انـه اكـد علـى اسـتقالليتها، اال أن مل يبني التعريف شكل و  -

تعليمات مراقبة االمتثال بينـت هـذا الشـكل حيـث نصـت علـى أنـه (للبنـوك يف ضـوء حجـم و تعقيـد 

                                                        
 -العــــدد الثالــــث ،جملــــة الدراســــات املاليــــة و املصــــرفية ،االمتثــــال يف املصــــارف و دوره يف االمتثــــال ،موســــى ســــلمان أ. بســــام -٣
 .١٦ص ،٢٠١٣
 :كااليت االنكليزية للغة ورد النص ،املصارف يف االمتثال ووظيفة لالمتثال زل جلنة عن الصادرة الورقة من الثامن املبدأ -٤

Principle 5: Independence(The bank’s compliance function should be independent.).  
/ ٩٩( املـادة ألحكـام السـتناد الصـادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقـم االمتثـال مراقبـة تعريفات من تعليمـات – املادة/اوالً  -١الفقرة/ -٥

 البنوك االردين. قانون من) ب
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 ٢١ :العدد

ــا  تنظــيم وظيفــة االمتثــال لــديها لتكــون علــى شــكل وحــدة منفصــلة أو بتخصــيص مــوظفني  –عمليا
، مبعـىن )٦(ئرها املختلفة مع مراعاة عدم وجود أي تعارض يف املهام املوكلة هلـم.)ملراقبة االمتثال يف دوا

أن حجـــم املصـــرف وتعقيـــد العمليـــات املصـــرفية الـــيت جيريهـــا يعكـــس مـــدى نشـــاط املصـــرف و الـــذي 
 لطبع ينعكس على شكل وظيفة مراقبة االمتثال.

ل، جنــده مل يُعرفهــا بــل عمــد اىل تعريــف و فيمــا يتعلــق مبوقــف املشــرع العراقــي مــن تعريــف مراقبــة االمتثــا
مراقـب االمتثـال حيـث نـص علـى أنـه (يعمـل علـى تقيـيم مـدى التـزام املصـرف يف عملياتـه املصـرفية اليوميـة 
ملتطلبـــات القـــوانني و التعليمـــات املختصـــة و التأكـــد مـــن صـــحة هـــذه السياســـات و االجـــراءات و جتنـــب 

ا أن تعـــرض  لتعـــاون مـــع الـــدوائر االخطـــاء و املخالفـــات الـــيت مـــن شـــأ املصـــرف اىل املخـــاطر املختلفـــة و 
 ٩٤) من قانون املصـارف رقـم ١٨) من املادة (٣التنفيذية االخرى يف املصرف، وجيري تعينه وفق الفقرة (

 -،وميكن استنتاج االمور االتية من هذا التعريف:)٧(،....)٢٠٠٤لسنة 
رف وهـي مراقبـة و تقيـيم مـدى امتثـال املصـرف اكد التعريـف علـى اهـم دور ملراقـب االمتثـال يف املصـا -

لقـوانني و التعليمــات، وهــو مــا نلمسـه عنــد اطالعنــا علــى موقــع مصـرف الرشــيد العراقــي الــذي اكــد 
 ملتطلبـات اليوميـة املصـرفية عملياتـه يف املصـرف التـزام مـدى من التأكد على عمل مراقب االمتثال يف

 و السياســــات وكــــذلك املاليــــة الســــلطة و املركــــزي البنــــك يصــــدرها الــــيت التنظيميــــة واللــــوائح القــــوانني
ــــات احملاســــبية واملعــــايري والتعليمــــات اإلجــــراءات  وقــــانون العامــــة الشــــركات وقــــانون زل جلنــــة ومتطلب
 لعمليــات احملــددة واملعياريــة القانونيــة النســب و مبوجبهــا الصــادرة والتعليمــات األمــوال غســل مكافحــة
 جتنــب و اإلجــراءات صـحة مــن التأكــد لغـرض ، وغريهــا القــانوين تيـاطيواالح االســتثمار أو االئتمـان

 .)٨(املصرف  أقسام مع لتعاون وذلك املختلفة املخاطر إىل املصرف تعريض شأنه ما كل
مل يتطرق املشرع العراقي اىل مبدأ استقاللية مراقبة االمتثال يف املصارف،على الرغم مـن ان هـذا املبـدأ  -

قــي  مـن اهـم مبـادي مراقبـة االمتثـال و الـيت تضـمن ملراقـب االمتنـان عـدم التـدخل يف عملـه مـن قبـل 
ادارات املصــرف أو مــن قبــل جملــس إدارة الشــركة و االدارة العليــا فيــه. اال أن عــدم ذكــر هــذا املبــدأ ال 
يعين اغفاله خباصٍة وان مصرف الرشيد قد اشـار اىل هـذا املبـدأ عنـد بيـان اقسـام املصـرف فـنص علـى 

 رقـم املصـارف قـانون مـن) ١٨( املـادة مـن) ٣( الفقـرة مبوجـب تعيينـه مت امتثـال مراقب لمصرفانه (ل
، ولكــن يف الواقــع العملــي جنــد أن مبــدأ االســتقاللية مل )٩(مســتقلة.) وظيفــة هــي و ٢٠٠٤ لســنة ٩٤

ختيار احد موظفيـه ألداء دور مراقـ رتنا إلحدى فروع املصارف وجد أنه قام  ب يؤخذ به، فعند ز
كلـف بـه اصـًال، وهـو امـر يتنـاقض مـع مبـدأ االسـتقاللية، اذ جيـب أن ال 

ُ
االمتثال فضًال عـن عملـه امل

                                                        
 مـن) ب/ ٩٩( املـادة ألحكـام السـتناد الصـادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقـم االمتثـال مراقبـة املادة/ رابعـاً مـن تعليمـات -٤الفقرة/  -٦
 البنوك االردين. قانون
 .٢٠٠٤لسنة  ٩٤رقم  نفيذ قانون املصارف العراقيتسهيل ت ٢٠١٠) لسنة ٤من تعليمات رقم ( ٧١/املادة -٧
رة للموقع  -متاح على املوقع االلكرتوين االيت: ،املوقع الرمسي ملصرف الرشيد -٨  .٢/٤/٢٠١٦اخر ز

http://rasheedbank.gov.iq/remot.htm 
 املصدر السابق. -٩
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٤٩٩ 

ي اعمال تنفيذية لضمان استقاللية عمله كمراقب امتثال، وعليه ندعو املشرع العراقي عند  يكلف 
وندعو البنــك تنظــيم مراقبــة االمتثــال يف املصــارف بتشــريع مســتقل، أن يــنص علــى مبــدأ االســتقاللية،

 املركزي العراقي اىل ضرورة مراقبة إعماله يف املصارف و فروعها.
 اِّـطلب الثاني: مسوغات مراقبة االمتثال َّـ اِّـصارف

قـــد يتســـأل الـــبعض عـــن املســـوغات الـــيت تـــدفع اىل اســـتحداث وظيفـــة مراقبـــة االمتثـــال يف املصـــارف ؟ 
زل او التشــريعات املقارنــة هــو جتنــب لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل جنــد أن املســوغ االســاس ســواء يف  جلنــة 

زل و التعليمـــات االردنيـــة ب(خمـــاطر االمتثـــال  - خمـــاطر عـــدم االمتثـــال، او كمـــا عـــربت عنهـــا جلنـــة 
Compliance Risk زل لالمتثال و مراقبة االمتثـال لسـنة )، حيث نص املبدأ السادس من مبادئ جلنة 

ديــد و تقــومي عــدم االمتثــال الــيت يتعــرض هلــا املصــرف...)، علــى أنــه (دور وظيفــة االمتثــال هــو حت ٢٠٠٥
زل لالمتثــال و مراقبــة عــدم االمتثــال ببيــان خمــاطر االمتثــال يف الورقــة الصــادرة عنهــا  ولقــد حاولــت جلنــة 

نـــه   أو قانونيـــة خمـــاطر هـــي الورقـــة هـــذه يف" االمتثـــال خمـــاطر" تعبـــري تعريـــف مت(تعريـــف خمـــاطر االمتثـــال 
ت  االمتثال يف لفشلها نتيجة يعاين ورمبا البنك للسمعة خسارة أو املالية، املادية اخلسائر يمية،التنظ العقو
 األنشـطة علـى تنطبـق الـيت السـلوك وقواعـد املعـايري، الصـلة ذات الـذايت والتنظـيم والقواعد واللوائح للقوانني
 .)١٠()").)واملعايري والقواعد لقوانني ،واالمتثال" معا( املصرفية
) Compliance Riskفيما يتعلق بتعليمات مراقبة االمتثال االردنية فقد عرفـت خمـاطر االمتثـال (أما 

ت القانونيـة أو الرقابيـة،أو اخلسـائر املاديـة، أو خمـاطر السـمعة الـيت قـد  ـا(هي خمـاطر العقـو فنصـت علـى ا
امـــر و قواعـــد الســـلوك و يتعـــرض هلـــا البنـــك جـــراء عـــدم االمتثـــال للقـــوانني و االنظمـــة و التعليمـــات و االو 

 .)١١(املعايري و املمارسات املصرفية السليمة)
أمــا املشــرع العراقــي، فلــم يســتخدم مصــطلح (خمــاطر عــدم االمتثــال)، بــل اســتخدم مصــطلح (املخــاطر 

من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون املصارف اليت نصت على انه (يعمل على تقييم  ٧١املختلفة) يف املادة /
صــرف يف عملياتــه املصــرفية اليوميــة ملتطلبــات القــوانني و التعليمــات املختصــة و التأكــد مــن مــدى التــزام امل

ا ان تعرض املصرف اىل  صحة هذه السياسات و االجراءات و جتنب االخطاء و املخالفات اليت من شأ
ٍة وأن املشـرع املخاطر املختلفة...)،دون أن يبني يضع تعريفاً لتلك املخاطر، وهـو أمـر ال يعـد عيبـاً، خباصـ

ملخــاطر و حتديـد نطاقهـا يعــد امـر  يف غايـة االمهيــة،  اً غـري معـين بوضـع التعريفــات، اال أن توضـيع املقصـود 
ألمــور االتيــة علــى وفــق ورقــة  خباصــٍة و أن مراقبــة االمتثــال ال تعــىن بكــل املخــاطر و امنــا يتحــدد نطاقهــا 

                                                        
زل لالمتثال و مراقبة االمتثال لسنة  يفورد التعر  -١٠  اليت: ٢٠٠٥يف ورقة العمل الصادرة عن جلنة 

 The expression “compliance risk” is defined in this paper as the risk of legal or( 
result of its failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory organization 

standards, and codes of conduct applicable to its banking activities (together, “compliance 
laws, rules and standards).(”( 

 مـن) ب/ ٩٩( املـادة ألحكـام السـتناد الصـادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقـم االمتثال مراقبة املادة/ أوًال من تعليمات -٢/ الفقرة -١١
 .االردين نوكالب قانون
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 ٢١ :العدد

زل لالمتثـال و مراقبـة االم تثـال و تعليمـات مراقبـة االمتثـال االردنيـة و تعليمـات العمل الصادرة عن جلنـة 
 -تسهيل تنفيذ قانون املصارف العراقية:

ت القانونيـــة، املرتتبـــة علـــى عـــدم االمتثـــال للقـــوانني و التعليمـــات و االنظمـــة و قواعـــد  - خمـــاطر العقـــو
علـــى  الســـلوك املهـــين و التشـــريعات ذات الصـــلة كقـــوانني مكافحـــة غســـل االمـــوال و متويـــل االرهـــاب

 سبيل املثال.
خماطر اخلسائر املالية، من الطبيعي أن عدم امتثال املصرف للتشريعات و قواعد السلوك املهين يؤدي  -

د املمارســـات غـــري املشـــروعة مـــن قبـــل العمـــالء   دة عمليـــات االحتيـــال مـــن قبـــل املـــوظفني وازد اىل ز
ت الكاف يـة الـيت اوجبهـا القـانون علـى كتقدمي الرشى للحصول على قرض مصريف دون تقدمي الضما

ت قانونية قد تصل اىل ايقاف املصرف  سبيل املثال، االمر الذي يؤدي اىل تعرض املصرف اىل عقو
 عن ممارسة انشطته أو اىل فرض غرامات مالية عليه، االمر الذي يؤدي اىل احلاق خسائر مالية به.

سمعة التجاريـة الـيت تعـد اهـم مرتكزاتـه، من املعروف ان اي عمل جتاري يقوم على ال خماطر السمعة، -
ففقـــدان الســـمعة التجاريـــة للمصـــرف بســـبب عـــدم امتثالـــه للتشـــريعات يـــؤدي اىل ضـــعف الثقـــة بـــه و 
ـــا، االمـــر الـــذي يـــنعكس بـــدوره علـــى ضـــعف اقبـــال العمـــالء علـــى  لعمليـــات املصـــرفية الـــيت يقـــوم 

ت القانونية املفروضة عليه.  املصرف بسبب العقو
لتايل    -فأن مراقبة االمتثال ال تعىن بكل من املخاطر االتية:و

القسم االول من قانون البنك املركزي  -١املخاطر االئتمانية، عرف املشرع العراقي االئتمان يف املادة/ -
نـه (دفــع أي مبلـغ مــايل أو االلتــزام بـدفع أي مبــالغ ماليـة يف مقابــل حــق  ٢٠٠٤لســنة  ٥٦العراقـي 

عـــة و املتـــأخرة ودفـــع الفائـــدة و ايـــة مبـــالغ مســـتحقة اخـــرى املبـــالغ االصـــلية ســـواء ســـداد املبـــالغ املدفو 
ت  إلضافة اىل حق مد فرتة استحقاق الدين و اصدار اية ضما اكانت مضمونة أم غري مضمونة، 
و شراء ضمان اي دين أو ايـة مبـالغ ماليـة يكـون مـن شـأنه سـداد الفائـدة أمـا بشـكل مباشـر أو عـن 

 خمفض.).طريق سعر شراء 
نـه (دفـع مبلـغ مـن املـال  ٢٥املـادة  -يف الفقـرة/أ ٢٠٠٠لسنة  ٢٨يف حني عرفه املشرع االردين رقم 

من البنك اىل العميل مقابل حق اسرتداده مع فوائده و اي مسـتحقات اخـرى عليـه واي ضـمان او كفالـة 
 او تعهد يصدره البنك.).

ت املقدمة  فاالئتمان املصريف احدى العمليات املصرفية اليت لضما لعميل و  تقوم على مدى الثقة 
الحتماليـة و الـيت يطلـق عليهـا  من قبله، اال ان االئتمـان ال خيلـو مـن خمـاطر عـدم السـداد و الـيت تتصـف 

ت املقدمــة مــن العميــل ، واملخــاطر )١٢(املخــاطر االئتمانيــة، و الــيت تــزداد وتقــل بصــورة طرديــة مــع الضــما

                                                        
. د. حممـد فريــد ١٢٤ص  ،٢٠٠٣ ،دار وائــل للنشـر و التوزيــع ،إدارة البنـوك ،مؤيــد عبـد الــرمحن ،حســن احلسـيين د. فـالح -١٢
دون ذكــر ســنة  ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة ،نظريــة املهنــة التجاريــة) –نظريــة العمــل التجــاري  –مقــدمات (القــانون التجــاري ،العــريين
 .١٣ص  ،الطبع
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 ماهية مراقبة االمتثال يف املصارف (دراسة مقارنة) 

٥٠١ 

لكامل و يف الوقت احملدد مما ينتج عنها االئتمانية اليت ُعرف ا (خماطر اليت تنشأ بسبب عدم السداد  ت 
ا(احتمــال عــدم مقــدرة املقــرتض مــن ســداد القــرض و اعبائــه وفقــاً ، )١٣(خســارة ماليــة.) و ُعرفــت ايضــاً 

ر عــدم ، و خيــرج هــذا النــوع مــن املخــاطر مــن نطــاق خمــاط)١٤(للشــروط املتفــق عليهــا عنــد فــتح االئتمــان.)
لتشريعات املصرفية.  االمتثال اذا مل يكن وقوع تلك املخاطر اىل عدم التزام املصرف 

ـا (هـي اخلسـائر النامجـة عـن اخفـاق أو  - بعض املخاطر التشغيلية، ميكن تعريف املخاطر التشـغيلية 
ث عــــدم كفايــــة االجــــراءات الداخليــــة و العنصــــر البشــــري و االنظمــــة لــــدى البنــــوك أو نتيجــــة ألحــــدا

خارجية، و تشمل هذا التعريف املخاطر القانونية، ولكنه ال يشمل خماطر اسرتاتيجية البنك و خماطر 
ألصـــول )١٥(الســـمعة.) ، ومـــن ضـــمن خمـــاطر التشـــغيلية تعطـــل العمـــل و اخفـــاق النظـــام و االضـــرار 

 املادية للمصرف، فهي خماطر ال تدخل ضمن خماطر عدم االمتثال.
 ام مراقب االمتثال في المصارفالمبحث الثاني: شروط و مه

زل و التشــريعات  ا علــى وفــق جلنــة  بعــد أن حبثنــا يف تعريــف مراقبــة االمتثــال يف املصــارف و مســوغا
املقارنة، سنحاول أن نبني أهم الشروط اليت جيب ان تتـوفر فـيمن يـدير وظيفـة مراقـب االمتثـال يف املطلـب 

زل و التشــريعات االول، يف حــني سنخصــص املطلــب الثــاين ملهامــه ا ــا الورقــة الصــادرة عــن جلنــة  لــيت قرر
 -املقارنة يف املطلب الثاين و كااليت:

 اِّـطلب االول: شروط مراقب االمتثال َّـ اِّـصارف
ال يــتم تعــني مراقــب االمتثــال الــذي يكــون مســؤوًال عــن مراقبــة االمتثــال يف املصــارف مــا مل تتــوفر فيــه 

 الوظيفة املسؤول عنها. شروط معينة، تضمن قدرته على ادارة
زل لالمتثـــال ووظيفـــة االمتثـــال لســـنة  ، جنـــد أن املبـــدأ ٢٠٠٥فبالنســـبة اىل الورقـــة الصـــادرة عـــن جلنـــة 

الثامن منها نص على أنه (جيب أن تتوفر يف املوظفني الذين ينفذون مسـؤوليات الوظيفـة التأهيـل و اخلـربة 
م بكفـاءة.)و اخلصائص الشخصـية و املهنيـة الـيت متكـنهم مـن تنف ، ويبـدو أن هـذا املبـدأ قـد )١٦(يـذ واجبـا

                                                        
 .١٧٤،ص ٢٠٠٠ والتوزيع ،عمان، للنشر الوراق مؤسسة االئتماين، والتحليل املصريف االئتمان إدارة الزبيدي، حممود محزة -١٣
 .٤٤٤،،ص ٢٠٠٠القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة: التجارية البنوك إدارة الرمحن، عبد مصطفى ابتهاج -١٤
زل  ،و التفتيش قطاع الرقابة -البنك املركزي املصري -١٥ ورقة عمل بشأن متطلبـات رأس املـال الـالزم ،2وحدة تطبيق مقررات 

 .١ص،ملقابلة خماطر التشغيل
رة للموقع يف ،متاح على املوقع االلكرتوين االيت  :٣٠/٣/٢٠١٦اخر ز

http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/4EEE6271-CAC8-4028-80FF-
0C10D53E3805/1351/OperationalRiskDiscussionPaper_Ar.pdf 

طر التشـغيلية ادارة املخـا ،و ثـر سـعيد ،و لالطالع اكثر يف موضوع خماطر التشغيل ميكن االطالع علـى حبـث الحـالم بـو عبـديل
لــة اجلزائريــة للتنميــة االقتصــادية،دراســة لعينــة مــن البنــوك التجاريــة يف اجلزائر -يف البنــوك التجاريــة . متــاح علــى ٢٠١٥ســنة  ،٣العــدد ،ا

رة للموقع يف  -املوقع االلكرتوين االيت:  .٣٠/٣/٢٠١٦اخر ز
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf 

زل لالمتثال ووظيفة االمتثال يف املصارف املبدأ الثامن -١٦ للغة االنكليزية كااليت: ،من الورقة الصادرة عن جلنة   النص ورد 
(Principle 8: Relationship with Internal Audit The scope and breadth of the activities of the 

compliance function should be subject to periodic review by the internal audit function.)  

http://abu.edu.iq



 
 

٥٠٢ 

 ٢١ :العدد

ركز على ضرورة توفر السمات الشخصية و املهنية يف مجيع موظفي مراقبة االمتثال بغض النظـر عـن كونـه 
 الشخص املسؤول عن مراقبة االمتثال أو املوظفني العاملني معه.

املــوظفني الــذين ينفــذون مســؤوليات أن يتــوفر يف  -امــا التعليمــات االردنيــة، فلقــد نصــت علــى أنــه (ي
املـؤهالت و اخلـربة و الصـفات الشخصـية و املهنيـة الـيت متكـنهم مـن  -١ -وظيفة مراقبة االمتثال مـا يلـي:

م بكفاءة.  الفهم السليم للقوانني و القواعد و املعايري الواجب على البنك االمتثال هلا و  -٢تنفيذ واجبا
مواكبــة التطــورات الــيت تطــرأ علــى القــوانني و القواعــد و املعــايري  -٣ثــريات ذلــك علــى عمليــات البنــك. 

، ومل مييز املشرع االردين )١٧(الواجب على البنك االمتثال هلا وذلك من خالل التعلم و التدريب املستمر.)
ايضـاً بــني املوظــف الــذي يـرأس وظيفــة مراقــب االمتثــال واملــوظفني العـاملني معــه، يف ضــرورة تــوفر الصــفات 

ألعمال املصرفية و القوانني ذات الصـلة، فضـًال ال شخصية و املهنية، والقدرة على فهم القوانني املختصة 
لقوانني.ن مواكبة التطورات اليت يتم اجراؤ ع  ها 

و املشرع العراقي،هو االخر قد حدد الشروط الواجب توافرها يف مراقب االمتثال يف تعليمات تسهيل 
) ٣،حيث نصت على انه (.... و جيري تعينه وفق الفقـرة(٢٠٠٤) لسنة ٩٤( تنفيذ قانون املصارف رقم

ـاز ٢٠٠٤) لسـنة ٩٤) مـن قـانون املصـارف رقـم (١٨مـن املـادة ( ، علـى أن يقـوم جملـس إدارة املصـرف ا
لشــروط االتيــة: أن تكــون لديــه اهليــة قانونيــة وأن يكــون  -أ -بتعيــني موظــف مراقــب االمتثــال للمصــرف 

أن ال يكـون  -أن تكون لديه الكفـاءة و اخلـربة الـيت تتطلبهـا العمليـات املصـرفية. ج -. بشخصاً صاحلاً 
ً أو موظفاً لدى مصرف اخر أو مديراً مفوضاً ملصـرف اخـر. د أن يكـون مقيمـاً يف العـراق  -شخصاً ادار

نياً ج) من الفقر  -،ويبدو أن املشرع العراقي قد نص يف (ب)١٨(وان يكون متفرغاً لعمل املصرف.)  –ة /
تتعلـــق بشـــروط مراقـــب  ٢٠٠٤لســـنة  ٩٤مـــن تعليمـــات تســـهيل تنفيـــذ قـــانون املصـــارف رقـــم  ٧١املـــادة/

يكون لديه اطالع و تفهم متكامل للقوانني  -االمتثال ال مبهام مراقب االمتثال، اليت نصت على أنه (ب
باشرة وال يشرتط أن يكون قانونياً. و التعليمات اليت يصدرها البنك املركزي و القوانني ذات العالقة غري امل

يكــون لديــه اطــالع علـــى اخلــدمات املصــرفية يف العــراق و انســـجاما مــع متطلبــات االقتصــاد العراقـــي  -ج
نيــاً -جعــل كــل مــن (ب املتطــورة.)، لــذا نــدعو املشــرع العراقــي نيــاً و املتعلقــة  –ج) مــن الفقــرة / املــادة/ 
 املتعلقة بتعريف مراقب االمتثال و شروط تعينه. ٧١املادة /  –الً مبهام مراقب االمتثال اىل الفقرة / او 

لســـمات وعمومـــاً نـــدعو جملـــس ادارة املصـــرف القيـــام بتعيـــني مراقـــب االمتثـــال بشـــرط أن تتـــوفر لديـــه ا
قي موظفي اقسام املصرف، خباصٍة وان دوره يتمثـل  الشخصية كالباقه وقدرة ادارة التواصل واحلديث مع 

 املصرف بكل اقسامه للتشريعات و قواعد السلوك املهين. مبراقبة امتثال

                                                        
نيــاً مــن تعليمــات -٦الفقـرة/ -١٧  مــن) ب/ ٩٩( ادةاملــ ألحكــام الســتناد الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم االمتثـال مراقبــة املــادة/ 
 .االردين البنوك قانون

 .٢٠٠٤) لسنة ٩٤لتسهيل تنفيذ قانون املصارف رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٤رقم ( من تعليمات ٧١املادة/  -رة/اوالً الفق -١٨
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٥٠٣ 

ونــدعو املشــرع العراقــي أن يشــرتط يف مراقــب االمتثــال أن يكــون قانونيــاً، خباصــٍة وان دوره هــو مراقبـــة 
االمتثــال للتشــريعات املصــرفية و التشــريعات ذات الصــلة، فالبــد أن تتــوفر لديــه اخلــربة القانونيــة فضــًال عــن 

،كأن يشـرتط فيـه حصـوله علـى االقـل علـى شـهادة اوليـة يف القـانون، وتكـون لديـه خـربة يف اخلـربة املصـرفية
 جمال القانون و العمل يف جمال املصارف مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

عــداد دورات متخصصــة يف جمــال مراقبــة االمتثــال، تــدار مــن  ونــدعو البنــك املركــزي العراقــي أن يقــوم 
ـال، حبيـث ال ًيسـمح للمصـرف بتعيـني اشخاص خمتصني،وال ضري من اال ستعانة خبربات اجنبية يف هذا ا

 مراقب االمتثال ما مل يكن قد اجتاز هذه الدورة بنجاح، حبصوله على شهادة مراقب االمتثال.
 مهام مراقب االمتثال َّـ اِّـصارف :اِّـطلب الثاني

ــا الورقــة الصــادرة عــن جل زل لالمتثــال و وظيفــة مراقبــة يضــطلع مراقــب االمتثــال مبهــام معينــة، قرر نــة 
 ، والتشريعات املقارنة.٢٠٠٥االمتثال يف املصارف لسنة 

املصــــارف لســــنة  يف االمتثــــال مراقبــــة وظيفــــة و لالمتثــــال زل جلنــــة عــــن الصــــادرة فبالنســــبة اىل الورقــــة
قبـة خمـاطر ، فقد نصت يف املبـدأ السـادس علـى أنـه (دور وظيفـة االمتثـال هـو حتديـد و تقـومي و مرا٢٠٠٥

االمتثال اليت يتعرض هلا املصرف، وتقدمي النصح ورفع التقارير اىل االدارة العليا و جملس االدارة حول هذه 
  -،وبذلك فإن مهمة مراقب االمتثال اليت متكنه من اداء دوره يف مراقبة االمتثال، ترتكز يف:)١٩(املخاطر.)

قي اقسا -  مه.حتديد وتقييم عمل جملس ادارة املصرف و 
ـا السـلطة املختصـة بقصـد التحقـق مـن  -بصورة عامة-الرقابة و اليت تُعرف  - ا (وظيفـة تقـوم  على ا

ــا )٢٠(أن العمــل يســري وفقــاُ لألهــداف املرســومة بكفــاءة و يف الوقــت احملــدد.)  ، و الرقابــة الــيت يقــوم 
ــدف اىل معرفــة مــدى التــزام جملــس االدارة و االدارة العليــا يف املصــرف فضــًال عــن  مراقــب االمتثــال 

لسياسات و االجراءات اليت يضعها املصـرف مـن جهـة والتشـريعات مـن جهـة  قي اقسام املصرف 
 اخرى.

لنصيحة  ،النصيحة و االرشاد - ا (الرأي الذي يبدى اىل شخص ما  –بصورة عامة  -تُعرف  على ا
ي  بشـــأن مـــا جيـــب أن يفعـــل، وهـــذا الـــرأي أو التوصـــية امـــا القيـــام بعمـــل أو شـــيء مـــا بعـــدم القيـــام 

لــــس إدارة )٢١(ونه.) ملســـاعدة اخـــر بتوجيهــــه يف شـــؤ  ، فهــــو ملـــزم بتقــــدمي النصـــح و االرشــــاد ســـواء 

                                                        
زل عن االمتثال ووظيفة االمتثال يف املصارف لسنة  الورقة الصادرة -١٩ للغة االنكليزية كااليت ،٢٠٠٥عن جلنة   :والنص ورد 

)Principle 7: Compliance function responsibilities The responsibilities of the bank’s compliance 
function should be to assist senior management in managing effectively the compliance risks faced by 
the bank. Its specific responsibilities are set out below. If some of these responsibilities are carried out 

by staff in different departments, the allocation of responsibilities to each department should be clear.).  
 .١٧٩ص  ،١٩٧٤ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،االدارة العامة فؤاد العطار، مبادئ -٢٠
٢١- Jean – Yves Beraudريـس نقـالً عـن  ،١٠ص ،Notairesبعنـوان واجـب النصـيحة علـى عـاتق موثـق العقـود  ، رسـالة 

جــت لنصــيحة يف نطــاق ا ،د. امحــد عبــد التــواب حممــد  ص  ،١٩٩٧ ،دار النهضــة العربيــة لتشــييد، الطبعــة االوىل، القــاهرة،االلتــزام 
١٦. 
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 ٢١ :العدد

املصرف أو لباقي املوظفني العاملني فيه من احل التطبيـق االمثـل للتشـريعات و قواعـد السـلوك املهـين 
 وغريها.

ن التشــريعات املقارنــة الــيت نظمــت مهــام مراقــب رفــع التقــارير اىل اجلهــة املختصــة، وهــو مــا نلتمســه مــ -
 االمتثال، اليت مل تقتصر على تلك املهام فقط، بل اضافت مهام اخرى كما سنرى.

 -١فبالنســــبة اىل تعليمــــات مراقبــــة االمتثــــال االردنيــــة، فقــــد حــــددت تلــــك املهــــام فنصــــت علــــى أنــــه (
تقدمي النصح  -٢متثال اليت يواجهها البنك. مساعدة االدارة التنفيذية و موظفي البنك يف ادارة خماطر اال

تزويـد جملـس  -٣لإلدارة التنفيذية حول القوانني و االنظمة و املعايري املطبقة و اي تعديالت تطرأ عليها. 
لنتـــائج الـــيت يـــتم التوصـــل اليهـــا يف حـــال حـــدوث خـــرق لقـــانون معـــني أو سياســـات معينـــة ووضـــع  االدارة 

تقيـيم  -٤يـة بنسـخة عنهـا. خاطر املرتتبة على ذلك و تزويـد االدارة التنفيذالتوصيات الالزمة للحد من امل
لبنك، و تتبع أي قصور يتم اكتشافه فيها، وصياغة مدى مالء مة اجراءات و ارشادات االمتثال اخلاصة 

نشــطة  -٥االقرتاحــات املناســبة ال جــراء التعــديالت.  تعريــف و توثيــق و تقيــيم خمــاطر االمتثــال املتصــلة 
البنك وفقاً ألسس مدروسة مسبقاً مبا يف ذلك خماطر االمتثال املرتبطة بتطوير أو استحداث منتج مصريف 

ـذا اخلصـوص مثـل وضـع  -٦جديد. تثقيف املوظفني حول مواضيع االمتثـال و إعـداد إرشـادات مكتوبـة 
و دليــــل  –دليــــل لالمتثــــال يتناســــب مــــع حجــــم و طبيعــــة و تعقيــــد عمليــــات البنــــك و تنظيمــــه الــــداخلي 

التأكــــد مــــن التقيــــد بسياســــة مراقبــــة االمتثــــال  -٧إرشــــادات املمارســــة العمليــــة و ميثــــاق الســــلوك املهــــين. 
لس االدارة أو اللجنة املنبثقة عنه و نسخة  املوضوعة وذلك من خالل إجراء االختبارات و رفع التقارير 

ثال و االختبارات اليت مت اجراؤهـا خـالل فـرتة اىل االدارة التنفيذية حبيث تتضمن التقارير تقييم خماطر االمت
التقريـر و املخالفـات و جوانـب القصـور الـيت مت الكشـف عنهـا و االجـراءات التصـحيحية الـيت مت اختاذهـا. 

مج امتثال حيدد االنشطة و املهام املخطط هلا و املشار اليها يف البنود من ( -٨ ) اعـاله.) ٧-١وضع بر
زل  ، وبذلك اضافت تعليمات)٢٢( مراقبة االمتثـال اىل املهـام الـيت نصـت عليهـا الورقـة الصـادرة عـن جلنـة 

مهــام اخــرى تتمثــل بـــثقيف املــوظفني يف كــل اقســام  ٢٠٠٥المتثــال ووظيفــة االمتثــال يف املصــارف لســنة 
املصــرف بضــرورة االمتثــال لتجنــب خمــاطر عــدم االمتثــال مــن خــالل اعــداد ارشــادات أو دليــل علــى وفــق 

رف ومدى اتساع العمليات املصرفية اليت يؤديها، فضًال عن ذلك اوكل ملراقب االمتثـال بوضـع حجم املص
مج امتثال من خالله يتم تنفيذ املهام الواردة يف الفقرات من  لثاً. ٧-١بر  من املادة/

نيـاً  ثــال يتــوىل مراقــب االمت –أمـا املشــرع العراقــي، فلقـد حــدد مهــام مراقــب االمتثـال فــنص علــى أنــه (
مراقــب االمتثــال مســؤول عــن مــدى التــزام املصــرف بقــرارات جملــس االدارة و السياســات  -أ-املهــام االتيــة

الداخلية إضافة اىل االجراءات املقررة مبوجب القوانني، و التعليمات الـيت يصـدرها البنـك املركـزي العراقـي، 
 للقـوانني متكامـل تفهـم و عاطـال لديه يكون -ب وحيضر اجتماعات جملس إدارة املصرف بصفة مراقب.

                                                        
لثــاً  -٢٢  املــادة ألحكــام الســتناد الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم االمتثــال مراقبــة تتعليمــا -مهــام مراقــب االمتثــال  – املــادة/ 

 .االردين البنوك قانون من) ب/ ٩٩(
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. قانونياً  يكون أن يشرتط وال املباشرة غري العالقة ذات القوانني و املركزي البنك يصدرها اليت التعليمات و
 العراقـــي االقتصــاد متطلبــات مــع انســـجاما و العــراق يف املصــرفية اخلــدمات علـــى اطــالع لديــه يكــون -ج

لنشـاط املصـريف ومـن املمكـن أن التعرف على مجيع القوانني و ا -املتطورة د النظمة و التعليمات املتعلقة 
لنشــاط املصــريف و العمليــات املصــرفية و يســتطيع  ــا املباشــرة  يشــمل ذلــك متطلبــات قــد ال تظهــر عالقا

مراجعـــة السياســـات و  -القســـم القـــانوين يف املصـــرف تقـــدمي مســـاندة ملراقـــب االمتثـــال يف هـــذه املهمـــة. ه
ت االدارة العليا املتعلقة بنشاط املصرف و حتديد مدى انسجامها مع القوانني و اللوائح االجراءات و قرارا

ا. و اقــــرتاح السياســــات و االجــــراءات  -و التعليمــــات التنظيميــــة املختصــــة و تقــــدمي املالحظــــات يف شــــأ
رفية بنـاءاً الالزمة للعمليـات املصـرفية اجلديـدة أو حتـديث السياسـات و االجـراءات السـابقة للعمليـات املصـ
مراجعـة  -على متطلبات تطور النشاط املصريف و عالقات املصرف و اقرارها مـن جملـس إدارة املصـرف. ز

االجـــراءات الـــيت تتبعهـــا االدارات املختلفـــة يف املصـــرف و التأكـــد مـــن انســـجامها مـــع القـــوانني و االنظمـــة 
متابعـــــة االحنرافـــــات و تقـــــدمي املختصـــــة و تقـــــومي مـــــدى مالءمـــــة االجـــــراءات و التوجيهـــــات الداخليـــــة، و 

رفـــع تقـــارير فصـــلية اىل كـــل مـــن االدارة العليـــا و اىل املديريـــة العامـــة  -املقرتحـــات ملعاجلتهـــا و حتســـينها. ج
ملراقبة الصريفة و االئتمـان يف البنـك املركـزي حـول االحنرافـات املكتشـفة تتضـمن االقرتاحـات و االجـراءات 

ا يف املستقبل و االحتفاظ بنسخة منها يف ملفاتـه تكـون خاضـعة الالزمة للتصحيح من اجل تاليف تكراره
اقــرتاح دورات تدريبيــة حــول السياســات املوضــوعة و االجــراءات  –ملراجعــة البنــك املركــزي عنــد طلبهــا. ط 

ا من العاملني املوجودين بشـكل عـام و العـاملني اجلـدد  اليت جيب أن تتبع و التأكيد على ضرورة االلتزام 
ملنتجات و اخلدمات املصـرفية و جمـاالت العمـل ممـا يسـاعد يف حتديـد  -ي  بشكل خاص. إعداد قائمة 

لتعاون مع االدارات املختلفة. ك  تنظيم النشاطات و  –مجيع جماالت العمل اليت مل يتم تغطيتها سابقا و 
ا و مـن املم كـن أن يـتم ذلـك عـن اخلدمات املصرفية مبا يقابلها من متطلبات قانونية و تعليمات متعلقة 

، )٢٣(طريق حتديد القانون الواجب التطبيق ومن مث وضع االعمال و اخلدمات املصرفية اليت تندرج حتتها.) 
وحسناً فعل املشرع العراقي حينما وسع من مهام مراقب االمتثـال كمـا فعـل التشـريع االردين املتعلـق مبراقبـة 

 االمتثال.
 االمتثال بمراقبة رف واداته العلياالمص ادارة مجلس المبحث الثالث: دور

يعـــد بيـــان دور جملـــس إدارة املصـــرف و إدارتـــه العليـــا خبصـــوص مراقبـــة االمتثـــال، مـــن االمـــور الـــيت مـــن 
الواجب التعرض هلا، وعليـه سـنحاول بيـان دور جملـس ادرة املصـرف و االدارة العليـا (او االدارة التنفيذيـة) 

  -طلبني اآلتيني، وكااليت:االمتثال، وذلك يف امل للمصرف مبراقبة

                                                        
 .٢٠٠٤لسنة  ٩٤تسهيل تنفيذ قانون املصارف رقم  ٢٠١٠لسنة ٤من تعليمات رقم  ٧١املادة/  -٢٣
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 ٢١ :العدد

 اِّـطلب االول: دور مجلس ادارة اِّـصرف بمراقبة االمتثال
المتثــال و وظيفــة االمتثــال لســنة  زل املتعلقــة  ، العالقــة بــني ٢٠٠٥بينــت الورقــة الصــادرة عــن جلنــة 

ت يف مراقبة االمتثال بوصفها وظيفة مسـتقلة يف املصـارف واحـدى اقسـامها و جملـس ادارة املصـرف، فنصـ
املبــدأ االول علــى أنــه (يتحمــل جملــس االدارة مســؤولية االشــراف علــى ادارة خمــاطر االمتثــال يف املصــرف، 
وعليه املصادقة على سياسة االمتثال، مبا فيها امليثاق أو اية وثيقة رمسية اخرى تنشأ مبوجبهـا وظيفـة دائمـة 

لـــس أو احـــدى جلانـــه مراجعـــة ســـنوية علـــى االقـــل لسياســـة االمتثـــال يف  لالمتثـــال. كمـــا و جيـــب علـــى ا
، ومـن هـذا الـنص )٢٤(املصرف و كيفية تطبيقها لتقومي كيفية ادارة املصرف خلطر عـدم االمتثـال بفعاليـة.) 

يبدو أن دور جملس ادارة املصرف الذي يعتلي اهليكل التنظيمي للمصـرف، يف مراقبـة االمتثـال يرتكـز علـى 
 -املسائل االتية:

 يعد اجلهة املشرفة على ادارة خماطر عدم االمتثال يف املصرف. أن جملس ادارة الشركة -
دف اىل تطبيق االمتثال  - يكون جملس ادارة املصرف مسؤوالً عن املصادقة على سياسة االمتثال اليت 

 االمثل للتشريعات املصرفية ذات الصلة.
ملراجعـة سـنوية علـى االقـل لسياسـة مراقبـة االمتثـ - ال ملواكبـة التطـورات يف يكون جملس ادارة املصـرف 

عمل املصارف و التعديالت اليت ميكن أن تطرأ على التشريعات، أو أن تفوض هذه املهمـة اىل جلنـة 
 منبثقة منها، دون أن حتدد عدد افراد هذه اللجنة او شروط عضويتهم.

ثـرت مبـا صـدر عـن جل زل لسـنة أما فيما يتعلق بتعليمات مراقبة االمتثال االردنيـة، فيبـدو أنـه قـد  نـة 
اعتمــاد سياســة مراقبــة االمتثــال، وتقيــيم درجــة الفعاليــة  -١جملــس االدارة: -، فنصــت علــى أنــه (أ٢٠٠٥

ا البنك " خماطر االمتثال" مرة واحدة يف السنة على االقل و مراجعتها عند إجراء أي تغيريات  اليت يدير 
وم بتكليف جلنة منبثقة عنه تتوىل هذه املهمة. اسة و له أن يقيمراقبة و متابعة تطبيق هذه الس -٢عليها. 

لشـــكل الـــذي جيعـــل  -٣ اختـــاذ التـــدابري لتعزيـــز قـــيم االســـتقامة و املمارســـة املهنيـــة الســـليمة داخـــل البنـــك 
لقوانني و االنظمة و التعليمات و االوامر و املعايري املطبقة هدفاً اساسياً واجب  .)٢٥(االمتثال.) اً االمتثال 

لتزامـات حمـددة، هذا ويلتـزم ا ملصـرف علـى وفـق تعليمـات مراقبـة االمتثـال جتـاه البنـك املركـزي االردين 
على البنك تزويد البنك املركزي بسياسته املعتمدة من قبـل جملـس االدارة عنـد  -١حيث نصت على أنه (

ـذه التعليمـات و عنـد إجـراء أي تعـديالت عليهـا و عنـد كـل تقيـيم.  سياسـة  يـتم اعتمـاد -٢بـدء العمـل 

                                                        
زل لالمتثال و مراقبة االمتثال املبدأ االول -٢٤ للغة االنكليزية ورد كااليت: ،من الورقة املقدمة من جلنة   و النص 

Principle 1( 
The bank’s board of directors is responsible for overseeing the management of the  

bank’s compliance risk. The board should approve the bank’s compliance policy  
including a formal document establishing a permanent and effective compliance 

function. At least once a year, the board or a committee of the board should assess 
the extent to which the bank is managing its compliance risk effectively.).. 

نيــاً  -٢٥ ــ – املــادة/   الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم االمتثــال مراقبــة مــن تعليمــات –ة مســؤوليات جملــس االدارة و االدارة التنفيذي
 .االردين البنوك قانون من) ب/ ٩٩( املادة ألحكام الستناد
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 ماهية مراقبة االمتثال يف املصارف (دراسة مقارنة) 

٥٠٧ 

مراقبة االمتثال للبنوك االجنبية العاملة يف اململكة و اية تعديالت عليها من قبل املدير االقليمي يف االردن 
جيـب تزويـد  -٣و رئيس مراقبة االمتثال للمجموعة علـى أن يـتم عرضـها علـى جملـس إدارة البنـك الحقـاً. 

مســـاء و مـــؤهالت و خـــربات و رئـــيس و مـــوظفي ا المتثـــال و أيـــة تغيـــريات تطـــرأ عليهـــا يف البنـــك املركـــزي 
ــا  -٤حينــه.  تنظــيم وظيفــة االمتثــال لــديها لتكــون علــى شــكل  –للبنــوك يف ضــوء حجــم و تعقيــد عمليا

وحـــدة منفصـــلة أو بتخصـــيص مـــوظفني ملراقبـــة االمتثـــال يف دوائرهـــا املختلفـــة مـــع مراعـــاة عـــدم وجـــود أي 
لقوانني و التعليمـات السـارية يف مجيـع املنـاطق الـيت على البنوك اال -٥تعارض يف املهام املوكلة هلم.  لتزام 

ا متسـق مـع املتطلبـات  متارس فيها انشـطتها كمـا جيـب أن يكـون تنظـيم و بنـاء وظيفـة االلتـزام و مسـؤوليا
، من النصوص السابقة جند أن جملس ادارة املصرف يلتزم جبملة من االلتزامـات )٢٦(التنظيمية و القانونية.)

 -اليت:تتمثل 
عتماد سياسة مراقبة االمتثال، فضًال عن التزامه بتقييم تلك الساسة ومدى فعاليتها. -  االلتزام 
 االلتزام مبراقبة الية تطبيق سياسة االلتزام املعتمدة من قبله. -
 االلتزام بتعزيز قيم االستقامة و املمارسة املهنية السليمة لتطبيق مبادئ مراقبة االمتثال يف املصرف. -
االلتزام بتزويد البنك املركزي االردين بسياسة مراقبة االمتثال، عند اعتمادها مـن قبـل املصـرف و عنـد  -

اجــراء تعــديل علــى هــذه الساســة، وهــو التــزام اســاس خباصــٍة و أن البنــك املركــزي يعــد اجلهــة الرقابيــة 
 العليا.

لنســبة للمصــارف االجنبيــة  - عتمــاد سياســة مراقبــة االمتثــال  العاملــة يف االردن و التعــديالت االلتــزام 
 اليت تطرأ عليها.

مســاء رئــيس و مــوظفي مـراقيب االمتثــال، واملــؤهالت و اخلــربات  - االلتـزام بتزويــد البنــك املركـزي االردين 
ي تعـديل يطـرأ علـى االمسـاء املـزودة مـن  بـالغ البنـك املركـزي  ـا، فضـًال عـن التزامـه  اليت يتمتعـون 

 قبله مسبقاً.
م جبعــل مراقبــة االمتثــال احــد اقســام وتشــكيالت املصــرف، مــع مراعــاة حجــم ونشــاط و تعقيــد االلتــزا -

 العمليات املصرفية اليت جيريها.
لقـــوانني و التعليمـــات الـــيت تســـري يف كـــل منطقـــة متـــارس فيهـــا انشـــطتها، وأن يكـــون هنـــاك  - االلتـــزام 

 تناسق بني وظيفة مراقبة االمتثال و تلك القوانني و التعليمات.
لنســبة اىل موقــف التشــريع العراقــي، فعنــد الرجــوع اىل تعليمــات رقــم (  لتســهيل  ٢٠١٠) اســنة ٤أمــا 

، جنــده مل يتعــرض اىل دور جملــس ادارة املصــرف فيمــا يتعلــق ٢٠٠٤لســنة  ٩٤تنفيــذ قــانون املصــارف رقــم 
عينــه و مهامــه، تبفقرتيهــا ركــزت علــى مراقــب االمتثــال و شــروط  ٧١مبراقــب االمتثــال، خباصــٍة و أن املــادة/

ل، فالبـــد مـــن أن يوضـــح املشـــرع العراقـــي دور جملـــس ادارة املصـــرف بصـــورة واضـــحة وبتصـــور هـــو امـــر خمـــ
 لضمان التنفيذ الصحيح لسياسات و اجراءات مراقبة االمتثال يف املصرف.

                                                        
 قــانون مــن) ب/ ٩٩( املــادة ألحكــام الســتناد الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم االمتثــال مراقبــة مــن تعليمــات -املــادة/ رابعــاً  -٢٦
 .االردين البنوك
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٥٠٨ 

 ٢١ :العدد

يتبــع  و عليـه نقــرتح علــى املشــرع العراقـي، عنــد تنظيمــه لتشــريع يتعلـق مبراقبــة االمتثــال يف املصــارف، أن
زل املتعلقــة مبراقبــة االمتثــال و وظيفــة االمتثــال لســنة  ، وتعليمـــات ٢٠٠٥ــج الورقــة الصــادرة عــن جلنــة 

ملصـادقة علـى سياسـة االلتـزام  مراقبة االمتثال االردنية، و مراعاة االلتزامات اليت اشـارا اليهـا، خباصـٍة دوره 
 عــن ضــرورة قيامــه بتزويــد البنــك املركــزي بتلــك لضــمان جديــة السياســة املوضــوعة يف مراقبــة االمتثــال فضــالً 

ســم مراقــب االمتثــال  السياســة و اي تعــديل جيــري عليهــا، هــذا و البــد مــن تزويــد البنــك املركــزي العراقــي 
عـــــني مـــــن قبـــــل املصـــــرف علـــــى وفـــــق الفقـــــرة / 

ُ
) لســـــنة ٩٤مـــــن قـــــانون املصـــــارف رقـــــم ( ١٨املـــــادة/ -٣امل

املعينـــني يف املصـــرف أو فـــروع املصـــرف، وابـــالغ البنـــك املركـــزي ،وأن ال يـــتم اختيـــاره مـــن املـــوظفني ٢٠٠٤
ا مراقب االمتثال واي تعديل يف اسم مراقب االمتثال.  خلربات و املؤهالت اليت يتمتع 

 اِّـطلب الثاني: دور االدارة العليا بمراقبة االمتثال
زل لسنة  المتثال وو  ٢٠٠٥حددت الورقة الصادرة عن جلنة  ظيفة االمتثـال، دور االدارة و املتعلقة 

العليــا يف املصـــرف خبصــوص مراقبـــة االمتثـــال، فــنص املبـــدأ الثــاين علـــى أنـــه (تعتــرب االدارة العليـــا للمصـــرف 
لـــس االدارة حـــول ســـالمة  ـــال، والتأكـــد مـــن تنفيـــذها و رفـــع التقـــارير  مســـؤولة عـــن وضـــع سياســـة االمتث

، )٢٧(ت السياسة املطبقة مناسـبة و ختـدم الغـرض منهـا.)تنفيذها كما تقع عليها مسؤولية حتديد ما اذا كان
ـــا مســـؤولية انشـــاء وظيفـــة امتثـــال دائمـــة و  ـــدأ الثالـــث علـــى أنـــه (تقـــع علـــى االدارة العلي يف حـــني نـــص املب

، وعليــه ومــن كــال املبــدأين الســابقني جنــد أن دور االدارة العليــا يف )٢٨(فعالــة،كجزء مــن سياســة االمتثــال.)
اليت:املصرف خبصوص مراقبة   االمتثال يتمثل 

االدارة العليا يف املصرف هـي مـن تلتـزم بوضـع سياسـة االمتثـال، والـيت يلتـزم كمـا ذكـر مسـبقاً جملـس  -
لتصــــديق عليهــــا اذا كانــــت سياســــة االلتــــزام املعروضــــة مناســــبة و ختــــدم الغــــرض مــــن  ادارة املصــــرف 

يشمل التأكد من تنفيذها و رفـع التقـارير اجيادها، وال يتوقف التزامها بوضع سياسة االلتزام بل ميتد ل
 عن سري تنفيذها اىل جملس ادارة املصرف.

نشـاء وظيفـة امتثـال فعالـة ودائمـة  - تلتزم االدارة العليا يف املصرف فضًال عن وضـع سياسـة االمتثـال، 
 يف املصرف.

زل قــد القــت علــى االدارة العليــا يف املصــرف الثقــل االكــرب ملراقبــة االمتثــال، خباصــٍة و  ويبــدو أن جلنــة 
نشاء وظيفة مراقب االمتثال. ا املسؤولة  ا اجلهة املسؤولة عن وضع سياسة االمتثال، فضًال عن ا  ا

                                                        
زل لالمتثال و وظيفة االمتثال لسنة ع الورقة الصادرة -٢٧ للغة االنكليزية ورد كااليت: ،٢٠٠٥ن جلنة   والنص 

Principle 2: The bank’s senior management is responsible for the effective management of the( 
bank’s compliance risk.). 

 :كااليت ورد االنكليزية للغة والنص ،٢٠٠٥ لسنة متثالاال وظيفة و لالمتثال زل جلنة عن الصادرة الورقة -٢٨
(Principle 3: The bank’s senior management is responsible for establishing and communicating a 
compliance policy, for ensuring that it is observed, and for reporting to the board of directors on the 

management of the bank’s compliance risk.).  
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 ماهية مراقبة االمتثال يف املصارف (دراسة مقارنة) 

٥٠٩ 

أمــــا تعليمــــات مراقبــــة االمتثــــال االردنيــــة فقــــد، قامــــت ببيــــان مــــن يشــــملهم مصــــطلح االدارة العليــــا يف 
ـــــ ـــــى أ ـــــة، فنصـــــت عل إلدارة التنفيذي م واملصـــــرف، أو كمـــــا امستهـــــا  ـــــوا  ا تشـــــمل (املـــــدراء العـــــاملني و ن

بعــة للبنــك.) ،ومــن التعريـــف )٢٩(مســاعديهم و املستشــارين ومــن يف حكمهــم يف البنـــك أو يف أي شــركة 
املوضـــوع يتضـــح أن مصـــطلح االدارة التنفيذيـــة ال تشـــمل فقـــط املـــدراء العـــاملون يف املصـــارف بـــل يشـــمل 

بعة للمصرف.مساعديهم و مستشاريهم سواء العاملني يف املصرف   أو يف أي شركة 
وضــع  -١أمــا عــن دور االدارة التنفيذيــة يف املصــرف فقــد نصــت تعليمــات مراقبــة االمتثــال علــى انــه(

سياسة مكتوبة ملراقبة االمتثال و اعتمادها من جملس االدارة حبيث حتدد االجراءات اليت جيب اتباعها مـن 
ا ضمن قبل االدارة و املوظفني و توضح العمليات الرئيس ية بشأن التعرف على " خماطر االمتثال" و إدار

ت البنك، ومراجعة هذه السياسة بشـكل دوري و حتـديثها إذا لـزم االمـر.  تعمـيم سياسـة  -٢مجيع مستو
االمتثال على كافة االدارات و العاملني يف البنك حبيث يتعني على كل موظف يكتشف أو يشتبه بوجـود 

مـــــة و التعليمـــــات و االوامـــــر و املمارســـــات املصـــــرفية الســـــليمة أو عـــــدم توافـــــق خمالفــــات للقـــــوانني و االنظ
التأكـد مـن أنـه قـد مت تطبيـق االجـراءات و  -٣إجراءات العمل معها إبالغ رئيس مراقبة االمتثال بـذلك. 

مجة عن عدم االمتثـال، و إبـالغ  التدابري التصحيحية و/أو التأديبية املناسبة قي حال اكتشاف خمالفات 
لــس االدارة أو جلنــة االمتثــال املنبثقــة عنــه فــوراً(و خصوصــاً يف حالــة املخالفــات الــيت تعــرض البنــك  ذلــك 
ت قانونية أو تعرضه خلسائر مالية كبرية أو خسائر السمعة)، و على البنوك حتديد احلدود اليت جيب  لعقو

ــذه احلــاالت كــل حالــة علــى حــدا مراعــاة الفصــل بــني وظيفــة  -٤. إبــالغ البنــك املركــزي عنهــا و إعالمــه 
مراقبــة االمتثــال و أنشــطة التــدقيق الــداخلي، علــى أن تتضــمن سياســات و بــرامج التــدقيق الــداخلي القيــام 

وضــــع خطــــة ســــنوية علــــى االقــــل إلدارة " خمــــاطر االمتثــــال"  -٥لتــــدقيق علــــى أنشــــطة مراقبــــة االمتثــــال. 
خـــذ  العتبـــار أي قصـــور يف السياســـة أو لتعـــاون مـــع وظيفـــة مراقبـــة االمتثـــال و جيـــب أن  هـــذه اخلطـــة 

االجراءات أو التطبيق وأن تكون مرتبطة مبدى فعالية إدارة " خماطر االمتثـال" القائمـة و حتـدد احلاجـة إىل 
أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع " خماطر االمتثال" اجلديدة الناجتة عن التقيـيم السـنوي هلـذه 

ارة مراقبة امتثال دائمة و فعالة يف البنك كجزء من سياسة االمتثـال مهمتهـا تعريـف إنشاء إد -٦املخاطر.
، ومــن نــص هــذه املــادة جنــد أن االدارة )٣٠(و تقيــيم " خمــاطر االمتثــال" االساســية الــيت يواجههــا البنــك..)

اليت:  -التنفيذية يف املصارف االردنية يتمثل دورها 
ة الــيت جيــب اتباعهــا ملراقبــة االمتثــال يف املصــارف، وحتــديثها وضــع سياســة مراقبــة االمتثــال اي منهجيــ -

 على وفق ما جيري من تطوير يف التشريعات.
 هي اجلهة املسؤولة عن تعميم سياسة االمتثال على كافة املوظفني والعاملني يف املصرف. -

                                                        
 املــادة ألحكــام الســتناد الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم االمتثــال مراقبــة التعريفــات مــن تعليمــات -املــادة/ اوالً  -٣الفقــرة/ -٢٩

 البنوك االردنية. قانون من) ب/ ٩٩(
نيــاً  -الفقــرة/ ب -٣٠  ألحكــام الســتناد الصــادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقــم متثــالاال مراقبــة االدارة التنفيذيــة مــن تعليمــات -املــادة/ 

 البنوك االردنية. قانون من) ب/ ٩٩( املادة
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 ٢١ :العدد

 رف.االدارة التنفيذية مسؤولة ايضاً عن التأكد من تطبيق سياسة مراقبة االمتثال يف املص -
 وهي مسؤولة ايضاً عن وضع خطة سنوية ملراقبة االمتثال. -
لدائميـة و الثبـات يف  - واخرياً هي املسـؤولة عـن إنشـاء إدارة مراقبـة االمتثـال ضـمن كقسـم ميتـاز عملـه 

 املصرف،بوصفه جزء من اهليكل التنظيمي يف املصرف.
يف العـــراق، وعنـــد  ٢٠١٠نة ) لســـ٤أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتعليمـــات تســـهيل تنفيـــذ قـــانون املصـــارف رقـــم (

نيـــاً  منهــا جنـــدها مـــن جهـــة مل تبــني دور االدارة العليـــا يف املصـــارف مبراقبـــة  ٧١املـــادة/ -الرجــوع اىل الفقرة/
نية قد جعلت اغلب املهـام املوكلـة اىل االدارة العليا(التنفيذيـة) يف كـل مـن  االمتثال من جهة، ومن جهة 

زل وتعليمــات مراقبــة االمتثــال االردنيــة اىل مراقــب االمتثــال، وهــو بتصــور امــر حممــود إذ جيــب أن  جلنــة 
توكل هذه املهام اىل مراقب االمتثال فهو االقدر علـى وضـع سياسـة مراقبـة االمتثـال،و البـد أن يكـون هـو 

 املسؤول عن التأكد من تطبيق هذه السياسة ال االدارة العليا يف املصرف حبكم كونه جهة رقابية.
 الخاتمة:

اية البحث،نود أن نتطرق اىل بعض االستنتاجات و املقرتحات وكااليت:بع  -د ان وصلنا اىل 
 االستنتاجات. -أوالً :

اليت:  -ميكن طرح بعض االستنتاجات املتعلقة مباهية مراقبة االمتثال يف املصارف و اليت نوجزها 
زل للرقابـــة - ١ املصـــرفية، االمـــر الـــذي ادى اىل  حتظـــى مراقبـــة االمتثـــال يف املصـــارف الهتمـــام جلنـــة 

، تضـمنت عشـر ٢٠٠٥اصدار ورقة عمل خبصوص االمتثال و وظيفـة مراقبـة االمتثـال يف املصـارف لسـنة 
 مبادئ، حاول واضعي هذه الورقة تنظيم تطبيق مراقبة االمتثال يف املصارف على الوجه االمثل.

زل مـن مبـادئ، - ٢ وذلـك مـن خـالل اصـدار تشـريعات  ثرت اغلـب التشـريعات مبـا وضـعته جلنـة 
ثرت مبـا صـدر  ملصارف، ومنها تعليمات مراقبة االمتثال االردنية حمل املقارنة اليت  تتعلق مبراقبة االمتثال 

زل بشأن االمتثال و مراقبة االمتثال لسنة  .٢٠٠٥عن جلنة 
التنظيمــــي لــــه  ملراقبــــة االمتثــــال يف املصــــارف بوصــــفها احــــدى اقســــام املصــــرف و ضــــمن اهليكــــل - ٣

ملصرف و جتنبه اخلسائر املاليـة  ت القانونية  ا تساهم يف عدم احلاق العقو مسوغات حمددة، تتمثل بكو
 و خماطر تضرر مسعة املصرف.

ملعاجلة التشريعية الكافية على الرغم من الدور الذي تؤديه، إذ  - ٤ مل حتَظ مراقبة االمتثال يف العراق 
خبصـوص تسـهيل ٢٠١٠) لسـنة ٤) مـن تعليمـات رقـم (٧١جلها مبادة واحدة (املـادة/ان املشرع العراقي عا

، والـــيت بتصـــور غـــري كافيـــة لإلحاطـــة مبوضـــوع مراقبـــة االمتثـــال يف ٢٠٠٤لســـنة  ٩٤قـــانون املصـــارف رقـــم 
 املصارف.

الواقــع العملــي يف املصــارف العراقيــة يكشــف عــن عــدم تطبيــق مبــدأ اســتقاللية مراقــب االمتثــال،  - ٥
لطريقـة الـيت تضـمن لـه عـدم التعـرض اىل ع لى الرغم من امهيتـه،فهو يتـيح ملراقـب االمتثـال امكانيـة العمـل 

 ضغوط من قبل جملس ادارة أو االدارة العليا للمصرف.
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ا ال  - ٦ البـد مـن تـوفر شــروط معينـة ملراقـب االمتثـال متكنــه مـن اداء دوره يف مراقبـة االمتثـال، وبــدو
 امتثال. يفرتض تعينه كمراقب

زل لسـنة  - ٧ ، وكـل مـن تعليمـات ٢٠٠٥ملراقب االمتثـال مهـام حمـددة نصـت عليهـا كـل مـن جلنـة 
 ٩٤بشـأن تسـهيل تنفيـذ قـانون املصـارف رقـم  ٢٠١٠) لسـنة ٤مراقبة االمتثال االردنيـة و تعليمـات رقـم (

 .٢٠٠٤لسنة 
زل لســـنة  - ٨ و تعليمـــات مراقبـــة ، ٢٠٠٥اشـــارت و كمـــا بينـــا مـــن خـــالل البحـــث كـــل مـــن جلنـــة 

االمتثــال االردنيــة اىل دور كــل مــن جملــس ادارة املصــرف و ادارتــه العليــا مبراقبــة االمتثــال، يف حــني مل تشــر 
اىل دور كـال  ٢٠٠٤ لسـنة ٩٤ رقـم املصـارف قـانون تنفيذ تسهيل بشأن ٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم تعليمات

 .منهما مبراقبة االمتثال يف املصارف
 اِّـقحات. -ثانيًا:

مـن الضــروري و حنـن نطــوي صـفحات البحــث مبوضـوع ماهيــة مراقبـة االمتثــال يف املصـارف، أن نقــدم 
اليت:  -بعض املقرتحات عسى االفادة منها و اليت تتمثل 

ندعو املشرع العراقي اىل تنظيم مراقبة االمتثال يف املصارف بتشريع مستقل على غرار التشريعات  - ١
ا اغلب الدول خبص  وص مراقبة االمتثال يف املصارف.اليت اصدر

زل بشأن مبدأ استقاللية  - ٢ ندعو املشرع العراقي اىل تطبيق ما قررته ورقة العمل الصادرة عن جلنة 
 عمل مراقب االمتثال يف املصارف.

ندعو املشرع العراقي عند تنظيمـه ملراقبـة االمتثـال يف املصـارف ان يشـرتط لتعـني مراقـب االمتثـال  - ٣
ن حاصًال على االقل على شهادة اولية يف القانون، وان تتوفر لديه خربة يف جمـال العمـل املصـريف، أن يكو 

وذلك الن اساس عمل مراقب االمتثال يتمركز حول مدى تطبيق التشريعات املصرفية و التشريعات ذات 
ن تطبيـق قواعـد الصلة كقانون الشركات وقانون مكافحة غسل االموال و متويل االرهـاب وغريهـا فضـًال عـ

حية اخرى أن حصول طالب التعيني   السلوك املهين، لذلك نرى ضرورة امتالكه شهادة يف القانون، ومن 
 كمراقب امتثال على شهادة يف القانون لن تكون كافية دون امتالكه اخلربة يف جمال العمل املصريف.

اد كـوادر مؤهلـة للعمـل كمـراقيب ندعو البنـك املركـزي العراقـي اىل تنظـيم دورات متخصصـة، إلعـد - ٤
خلربات اخلارجية يف جمال مراقبة االمتثال، حبيـث ال يسـمح بتعـني مـراقيب  امتثال يف املصارف و االستعانة 

 االمتثال دون احلصول على شهادة تؤيد اجتيازهم لتلك الدورات بنجاح.
ة االمتثـال كإحـدى الشـروط ندعو املشرع العراقي اىل اشـرتاط احلصـول علـى شـهادة اجتيـاز مراقبـ - ٥

 الواجب توفرها يف من يتقدم بطلب تعيني كمراقب امتثال يف املصارف.
ندعو املشرع العراقـي اىل تنظـيم دور كـل مـن جملـس ادارة املصـرف و ادارتـه العليـا ملراقبـة االمتثـال  - ٦

 كال منهما.يف املصارف، على غرار تعليمات مراقبة االمتثال االردنية، وذلك لبيان صالحيات  
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 المصادر:

 : الكتب -:أوًال
، القاهرة، االوىل الطبعة، التشييد نطاق يف لنصيحة االلتزام، جت حممد التواب عبد امحد. د - ١
 ١٩٩٧٫، العربية النهضة دار

 العربيـــــة، النهضـــــة دار الثانيـــــة، الطبعـــــة: التجاريـــــة البنـــــوك إدارة الـــــرمحن، عبـــــد مصـــــطفى ابتهـــــاج - ٢
 .٢٠٠٠القاهرة،
 والتوزيـع للنشـر الـوراق مؤسسـة االئتمـاين، والتحليـل املصـريف االئتمـان إدارة الزبيدي، حممود محزة - ٣

 . ٢٠٠٠ ،عمان،
 املهنـــة نظريـــة – التجـــاري العمـــل نظريـــة – مقـــدمات(التجـــاري القـــانون، العـــريين فريـــد حممـــد. د - ٤

 .الطبع سنة ذكر دون، العربية النهضة دار، القاهرة)، التجارية
 . ٢٠٠٣، التوزيع و للنشر وائل دار، البنوك إدارة، الرمحن عبد مؤيد، احلسيين حسن فالح. د - ٥
 .١٩٧٤، القاهرة، العربية النهضة دار، العامة االدارة مبادئ، العطار فؤاد - ٦

 البحوث: -:ثانيًا
 مــن لعينــة دراســة -التجاريــة البنــوك يف التشــغيلية املخــاطر ادارة، ســعيد ثــر و، عبــديل بــو أحــالم - ١
لـــة،اجلزائر يف التجاريـــة البنـــوك  املوقـــع علـــى متـــاح. ٢٠١٥ ســـنة، ٣العـــدد، االقتصـــادية للتنميـــة اجلزائريـــة ا

  -:االيت االلكرتوين
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream /123456789 /10125 

/1/AERD0309.pdf 
 و املاليــــة الدراســــات جملــــة، االمتثــــال يف دوره و املصــــارف يف االمتثــــال، ســــلمان موســــى بســــام.أ - ٢
 .٢٠١٣ -الثالث العدد، املصرفية

  -:ثالثُا
 لســـنة املصــارف يف االمتثــال وظيفــة و االمتثـــال، املصــرفية للرقابــة زل جلنــة عـــن الصــادرة العمــل ورقــة
٢٠٠٥. 

Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance 
function in banks ,April ,2000.  

 -:االيت املوقع على متاح
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 

 التشريعات: -:رابعًا
 ٢٠٠٤٫ لسنة ٩٤ رقم العراقي املركزي البنك قانون - ١
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 ٢٠٠٤٫ لسنة) ٩٤( رقم املصارف قانون تنفيذ لتسهيل ٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم تعليمات - ٢
 ٢٠٠٠٫ لسنة ٢٨ رقم االردين املركزي البنك قانون - ٣
 مـن) ب/ ٩٩( املـادة ألحكـام السـتناد الصـادرة) ٢٠٠٦/ ٣٣( رقـم االمتثـال مراقبة تعليمات - ٤
 .االردين البنوك قانون

 االلكونية: اِّـواقع -:خامسًا
 .املصرفية للرقابة زل للجنة الرمسي املوقع .١

http://www.bis.org/ 
 .العراقي الرشيد ملصرف الرمسي املوقع .٢

http://rasheedbank.gov.iq/ 
 املوقع الرمسي للبنك املركزي املصري. .٣

http://www.cbe.org.eg 
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