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 الفصل األول: مصرف المستشار االسالمي لالستثمار والتمويل

 وطبيعة أعماله:  نشأته المصرف وأهدافه  .1.1

،    9/4/2018في    3/8327/ 9بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم    مصرف المستشار اإلسالمي لالستثمار والتمويل  تم تأسيس

مئة مليار دينار عراقي/ ويهدف المصرف إلى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع    100,000,000,000وبرأس مال مقداره  

المتاحة و إمكانيته  قدر  الوطني  االقتصاد  بتنمية  الشريعة اإلسالمية لإلسهام  في  أحكام  أو لحساب غيره  لحسابه  يمارس  الغرض  لهذا  هو 

داخل العراق وخارجه جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدثة وجميع األعمال المصرفية واالستثمارية   المختلفة االسالمية  

وق والمحاسبية  الشرعية  االسالمية  الدولية  والمعايير  االسالمية  الشريعة  أحكام  مع  يتعارض  ال  العراقي    البنكانوني  وبما  المركزي 

ومن    كافة النشاطات التي تمكنه من تحقيق أهدافةوالمصارف االسالمية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبها وله في سبيل ذلك ممارسة  

 هذه النشاطات: 

استالم ودائع نقدية أو أي أموال أخرى مستحقة السداد بدون فائدة وفقا   •
االسالمية والشريعة االسالمية والمعايير الدولية ألحكام الشريعة 

االسالمية والشرعية وقانون المصارف االسالمية النافذ والتعليمات  
 الصادرة بموجبه.

تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية وإصدار صكوك مقارضة  •
المركزي   البنكمشتركة أو صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده 

 العراقي. 

تزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع المودوعة لديه أن يل •
 بموجب عقد وكالة مقابل أجر. 

انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف أو المتعاملين معه في   •
 مختلف المجاالت

 ال يجوز التعامل بالفائدة المصرفية أخذ وعطاء. •
واألوراق المالية وأدوات  تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد  •

 الدفع وغيرها. 

حفظ وإدارة األشياء الثمينة بما فيها األوراق المالية وتقديم خدمات حفظ  •
 األمانات وبما ال يخالف أحكام الشريعة االسالمية.

القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بإنشاء المشروعات ودراسات   •
 .االقتصاديةالجدوى 

 المصرفالمشاركة في اتحاد المصارف االسالمية وتبادل الخبرة مع  •
 االسالمي للتنمية والمصارف االسالمية في كافة أنحاء المعمورة.

تملك االموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها  •
 واستئجارها.

المكملة ألوجه تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في مختلف المجاالت  •
نشاطاتها والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم 

 شرعا. 

المساهمة في رؤوس أموال المصارف اإلسالمية المجازة داخل العراق  •
 . العراقي المركزي البنكوخارجه بعد استحصال موافقة 

ا  قبول األوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليه •
ألصحابها ودفع تحصيل الصكوك وأوامر وأذونات الصرف مالم تكن  

 مخالفة ألحكام الشريعة االسالمية. 

ال يجوز االستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع ال تبيحه الشريعة   •
 االسالمية 
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 : الهيكل التنظيمي وملخص األوصاف الوظيفية للوحدات التنظيمية .1.2

الهيكل   بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية التي يسعى المصرف    لالستثمار والتمويل  التنظيمي لمصرف المستشار اإلسالميتم إعداد 

 إلى تحقيقها، ويسعى المصرف دوما إلى تحديث هيكله التنظيمي وبما يتوافق مع المستجدات والتحديات التي تطرأ على بيئة العمل. 

المستشا لمصرف  التنظيمي  الهيكل  اإلدايتكون  مجلس  رئيس  من  يتكون  والذي  اإلدارة  مجلس  من  والتمويل  لالستثمار  االسالمي  رة،  ر 

لشركة مصرف المستشار اإلسالمي لالستثمار والتمويل، يتم اختيارهم بالطريقة    من الهيئة العامه  خبهمانت  الذي تموأعضاء مجلس اإلدارة  

وفر الشروط القانونية في عضوية مجلس اإلدارة المذكورة في قانون المصارف  والنسب المقررة الختيار األعضاء األصليين، مع مراعاة ت

( )  والتعليمات  2004لسنة    (94رقم  رقم  الشركات  وقانون  بموجبه،  لسنة  21الصادرة  ال   1997(  وتعليمات  وضوابط  وك  بنوأسس 

 اإلسالمية. 

 المفوض، ومن الوحدات التنظيمية والفروع التالية: كما يتكون المصرف من اإلدارة التنفيذية والتي يترأسها المدير 

تتولى مهمة تقديم الخدمات المرتبطة بتقنية المعلومات ووضع االستراتيجيات والسياسات المتعلقة    المشاريع:تقنية المعلومات وإدارة    قسم

والتنفيذ   التخطيط  إلى  إضافة  المصرف،  في  التنظيمية  الوحدات  لجميع  على  بها  المعلومات  بتقنية  المتعلقة  المشاريع  بكافة  والمشاركة 

اإلجراءات   ألنسب  وفقا  وذلك  للمصرف،  االستراتيجية  األهداف  مع  تماشيها  من  للتأكد  عليها  العام  واإلشراف  ككل  المصرف  مستوى 

 والمعايير. 

العمالء ومدى توافقها مع احكام الشريعة االسالمية ومع نشاط  يتولى مهام الدراسة االئتمانية لطلبات التسهيالت المقدمه من    االئتمان:قسم  

سب التزاماته مع تدفقاته النقدية ورفع التوصيات للجهات  تنا  دراسة مدى   وكذلك  االدارة، وفقا للسياسة االئتمانية المعتمدة من مجلس    العميل

 المعنية حسب مستوى الصالحية. 

ة اإلطار العام إلدارة المخاطر الكلية والذي يتضمن آليات تحديد وتقييم ومراقبة وضبط  تتولى وضع وتنفيذ ومراجع  قسم إدارة المخاطر:

تحقيق   ديمومة  يضمن  بما  وحمايتها  عليها  للحفاظ  المعلومات  بأمن  المتعلقة  السياسات  ووضع  مستمر  بشكل  عليها  والسيطرة  المخاطر 

 أهداف المصرف بشكل كفؤ وفعال. 

 . ءمصرف مهمة تقديم الخدمات المصرفية الالزمة للعمال الرئيسي للفرع  يتولى ال الرئيسي:الفرع 

ا يقره رئيس  يتولى مهمة تدعيم قرارات المصرف باآلراء واالستشارات القانونية، وتمثيل المصرف أمام المحاكم وفقا لم  القانوني:القسم  

 من ينوب عنه. مجلس اإلدارة أو 

اعداد  المالي:القسم   مهام  الخاص    الميزانيات،   تتولى  العمليات  االيرادات    بالمصاريف، وتنفيذ  في  االنحرافات    والمصاريف،ومتابعة 

 . الخارجية  والبنوكوتسوية كافة الحسابات الوسيطة والمطابقات لحسابات المصرف لدى المصارف المحلية والبنك المركزي العراقي 

الشؤون   مهمة  اإلدارية: قسم    األبنية  من   التنظيمية  الوحدات   احتياجات  توفير  خالل   من  المصرف   أهداف   تحقيق  في  المساهمة   تتولى 

 .المصرف  أعمال لتسيير الالزمة  الخدمات  توفير  إلى باإلضافة   عليها والمحافظة والتجهيزات الثابتة واإلنشاءات 

  للقيام  الالزمة  البشرية  الموارد  وتوفير  استقطاب  طريق  عن  المصرف  أهداف  تحقيق  في  المساهمة  مهمة  تتولى :البشرية  الموارد  قسم

 .ممكنين وجهد تكلفة وبأقل  ومستمرة عالية بكفاءة  العراقي المركزي  البنك قانون حددها التي بالمهام

الرقابة   عملياتها   تحسين  في  اإلدارة   مساعدة  على  واالستشاري  التوكيدي  نشاطها  خالل  من  تعمل :الداخليالشرعي    التدقيقو  قسم 

  بالقوانين   وااللتزام  التوافق  ومدى  المختلفة  المصرف  نشاطات  وسالمة  صحة  من  التحقق  خالل  من  ليةاعوف  بكفاءة  والنهوض بمسؤولياتها

  أهدافه   تحقيق  في  المصرف  مساعدة  إلى  باإلضافة  االسالمية  الشريعةووفقا لتعليمات    الموضوعة  والخطط  والسياسات  والتعليمات  واألنظمة

 .الحوكمة وعمليات والرقابة المخاطر ادارة من كل وتحسين فاعلية تقييم  خالل من

  بعدالة   عمالئه  مع  بالتعامل  المصرف   لقيام  الالزمة  والضوابط  القواعد  وضع  على  العمل   يتولى  الجمهور:قسم التوعية المصرفية وحماية  

مماالعمالء  هؤالء  حقوق  حماية  بهدف  الماليةاو    المصرفية  باألنشطة  الجمهور  وعي  وزيادة  ، وشفافية    في   الثقة  تعزيز  الى  يؤدي  ، 

مخاطر  وحمايته  تنافسيته  وزيادة  المصرف   المالي   النظام  واستقرار  المستدامة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  يسهم  مما  السمعة  من 

 . للمصرف
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والمؤسسات   الخزينة  إدارة    المالية:قسم  مهام  لمساعدة  عمليات  يتولى  والسيولة  واالستثمار  تحديات    المصرفالتجارة  مواجهة  على 

، باإلضافة للتنسيق مع البنوك الخارجية وعقد اتفاقيات للتعاون المشترك بينها  تعّرض لمخاطر العمالت األجنبية  اوحمايتها اإلدارة النقدية و

 . وبين المصرف

العمليات   الم   المركزية:دائرة  في  تتم  التي  المصرفية  العمليات  كافة  فيها  إدارة  بما  التحصيل    االعتمادات صرف  وبوالص  المستندية 

 الصكوك وغيرها. و والخارجية، ت الداخلية والحواال والكفاالت

يتولى مهام اعداد مصفوفة الصالحية والتي تظهر كامل التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية    االمتثال:قسم االمتثال الشرعي ومراقبة  

وتضع التوصيات الالزمة    والتعليمات، بالقوانين واالنظمة    م بتحديد مخاطر عدم االلتزامحيث تقو  الدورية، وتزويد مجلس االدارة بالتقارير  

 لتجاوز تلك المخاطر. 

 

وبما يتوافق مع    العمالء، يتولى مهام التأكد من اتخاذ المصرف تدابير العناية الواجبة تجاه    اإلرهاب:وتمويل    ل األموالقسم مكافحة غس

 تعليمات البنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية. 

 الهيكل التنظيمي الرئيسي لمصرف المستشار االسالمي لالستثمار والتمويل:  وفيما يلي

 اللجان المتخصصة:  .1.3

 

 اللجان الدائمة والمنبثقة عن مجلس إدارة المصرف:  اوال:

 لجنة المخاطر.  •

 لجنة الترفيع والمكافآت.  •

 لجنة الحوكمة المؤسسية.  •

 لجنة حوكمة تقنية المعلومات  •
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 المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية: ثانيا: اللجان 

 لجنة االستثمار.  •

 لجنة االئتمان.  •

 لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت.  •

  تشكيلها   يتم  التي  المؤقتة  اللجان  من  عدد  هنالك  فإن  الواسع   بمفهومها  التشاركية  مفهوم  بتعزيز  وايمانا  أعاله  الدائمة  اللجان  إلى  باإلضافة

 مختلف   من  تكون  بأن  اللجان  هذه  تشكيل  عند  يراعى  بانه  علما   المهام  هذه  بنهاية  اللجان  هذه  أعمال  تنتهي  وبحيث  محددة  مهام  إلنجاز

 .التنظيمية الوحدات موظفي

 

 التخطيط االستراتيجي الثاني:الفصل 

 : منهجية التخطيط  2.1

االسالمي  يعتمد المستشار  االستراتيجية  إعداد  في  مصرف  المصرف   العاملين  كافة   مع  الواسعة  المشاركة  منهج  الخطة    والشركاء   في 

  والقيم   المصرف  ورسالة  رؤية  من  وانطالقا  ، للمصرف  والخارجية  الداخلية  البيئة  تحليل  نتائج  إلى   مستندا  ، الخدمة  ومتلقي  الرئيسيين

  تم   وقد  ، الوطنية  األهداف  مع  والتناغم  التنسيق  إطار من  في  التطلعات  هذه  تحقيق  وكيفية  المستقبلية  هتطلعات   وتوثيق  مناقشة  تم  الجوهرية

 .العاملة لديه التنظيمية الوحدات  عمل ضمن خطط  ذلك ترجمة

  المراجعة   التشغيلية وتتم عمليات  األهداف  تحقيق  مدى  لقياس  أداء  تحديد مؤشرات  تم  فقد  االستراتيجية للمصرف  االهداف  تحقيق  ولضمان

قد    أي  لمعالجة  المصرف  في  الدائمة  اللجانعمل    خالل  من  اإلنجاز  لمستوى  والتقييم   المتابعة   منهجية  ضمن  وذلك  ، تحصل انحرافات 

 أدناه يبين اإلطار العام الذي تم من خالله بناء الخطة االستراتيجية للمصرف:  والشكل والتقييم

 

 التحليل الرباعي 

 القيم الجوهرية  الرسالة، الرؤية،                            

   الوطنية األهداف                            

 جية االستراتي األهداف                            

التقييم  

 والمراجعة 

 استراتيجية تحقيق االهداف                             

 بطاقة األداء المتوازن                                                      

 لدوائر المصرف   بطاقة األداء المتوازن                                                     
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 ومراجعتها:   الخطة وثيقة   إعداد 2.2

المعتمدة عالميا وفقا لمعايير الحوكمة في إعداد ( منهجية    استخدام  المصرف  اعتمد   التخطيط،التنفيذ،المراجعة والتقييم،اتخاذ اإلجراءات( 

  االستراتيجية   أولوياته  لتحديد    اإلدارة  مبادئ  المصرف  اعتمد  كما  ،  التحسين والتطويرالمستمرين   لضمان  وذلك  االستراتيجية  الخطة  وثيقة

  الخبرة   ذوي  من    أفراده  جهود  توظيف  وعلى  ،   االتصال  قنوات   وتعزيز  التفاعلي  والتعليم  عملياته  كافةفي    والكفاءة  االستقرار   :وهي

  تم   األخرى داخل الوطن وخارجه، وعليه  المصارف  خبرات  على  اعتمد  كما  ،   الوطنية  األهداف  تحقيق   المصرف في  بأعمال  والمعرفة

 .المصرف في العاملينمشاركة ب  2022ولغاية  2018 لألعوام االستراتيجية  الخطة إعداد

مراجعة  منها    الوسائل  من  العديد  باستخدام   المعلومات   وتحليل  جمع  على  االستراتيجية   الخطة  وثيقة  إعداد  في  المصرف  اعتمد   كذلك

( SWOT)  المصرف  بيئةعمل  لتحليل  العمل  لفرق  الذهني  للعصف  جلسات  وعقد  التحسين  وفرص  القوة  ونقاط  االستراتيجي  التخطيط  نظريات 

 راجعة.  تغذية  على والحصول التنظيمية على الوحدات العمل بيئة   تحليل نتائج توزيع  كذلكو

  هذه   من  انجازه  تم   وما  التنظيمية   الوحدات   عمل  خطط   نتائج  مراجعة   خالل   من  مستهدف   هو  وما  الحالي  الواقع  بين  الفجوات  دراسة  تم  كما

المنطقة    في  السائدة   السياسية  العالمية والظروف  المالية   االزمة  تداعيات  ودراسة وتحليل  ، االقتصادية   بالمعطيات   التغير  ضوء   في  الخطط

 .الجوار ودول

 

 :SWOT ANALYSISالعمل  بيئة  تحليل :للمصرف  الحالي الوضع 2.3

  باستخدام   )والتهديدات  الفرص(  والخارجية  )والضعف  القوة  نقاط(  الداخلية  العمل  بيئة  لتحليل  ذهني  عصف   جلسات  المصرف  في  عقد

  عمل  طبيعة  حول  الخبرات  لديهم  ومن    المصرف  في  التنظيمية  الوحدات  في  المتخصصين  من  عددا  الجلسات  هذه  وضمت  ، SWOTمنهجية  

تغذية    على  للحصول  التنظيمية  الوحدات  مسؤولي  على  وتعميمها  األفكار  تجميع  تم  الجلسات  هذه  وبعد  ،   الخارجيةو  المحلية  المصارف

  من  مراجعتها  وتم   مجلس االدارة  إلى   والخارجية   الداخلية  البيئة  تحليل  بنتائج  تقرير  ورفع  ،   األولويات    حسب  النتائج  ترتيب  وتم   راجعة

 تطوير الخيارات االستراتيجية.  تم  وبناء عليها اعتمادها ثم قبلهم

 

 المصرف:  يواجهها  التي   التحديات  أبرز 2.4

المحلية وكذلك االضطرابات  بسبب  مسبوقة  غير  تحديات  العراقي  االقتصاد  يواجه   اثار   من  عنها  نتج  وما  بالمنطقة   المحيطة  االضطرابات 

المنطقة  سلبية العراق    حيث  النواحي  مختلف  من  على  تأثرت  كما  الصادرات    في   السائدة  والظروف  العالمية  األزمة  بتداعياتتراجعت 

 في  الخارج  على  المنفتح  الوطني  اقتصادنا  يواجه  ،   العراق  في   األجنبي  واالستثمار  الثقة واالئتمان  عامل  على  السلبية  وانعكاساتها  المنطقة

  )الجوارمناطق  العراق و  في  سياسي استقرار  عدم(   مواتية  غير   خارجية   بيئة  عن  الناجمة  االقتصادية  التحديات   من  جملة   المدى المنظور 

  المصرف  في  الحالي  الواقع   على  وبناء   .)  االقتصادي  النمو  وتباطؤ   العامة   المالية  انضباط  ضعف   فيها   بما(   هيكلية   محلية   واختالالت

في    عمل  خطط  نتائج  ومراجعة  والخارجية  الداخلية  المصرف   لبيئة  الرباعي  والتحليل المختلفة  العمل  نقاط    برزت  ،المصرفمراكز 

 :ادناه الرباعي  التحليلفي   مبينة هي  كما تحدياتال و الضعف
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 ( SWOTالتحليل الرباعي )

WEAKNESSES STRENGTHS 

 .األمنية المخاطر  من يزيد مما غير مستقرة سياسيا منطقة  في المصرف  موقع •

 .المصرف بأعمال المرتبطة المخاطر ثقافة في  ضعف •

  موضوع في لفجوة   يؤدي مما التعيينحديثي  المصرف موظفي من األكبر النسبة •
أضافة الى شح في الخبرات المصرفية المتطورة الصحاب   ،العملية الخبرة
 الخبره. 

 .المصرف عمليات جميع أتمته استكمال  عدم •

 .المعلومات تقنية أمن تجاه الوعي كفاية عدم •

 .الجودة ومراقبة تنظيمية للدراسات والتطوير  وحدة  وجود  عدم •

 اإللكترونية  التطورات لمواكبة الحكومي القطاع من العمالء  معظم جاهزية عدم •

 .ومترابطة  قوية  وتشريعات وتعليمات بيانات قواعد من تحتية عدم وجود بنية •

 عدم وجود إدارة استمرارية العمل  •

 . الممارسات أفضلضمن   والتقدم التقني توفر االختصاصات عدم •

 .عالية باستقاللية المصرف يتمتع •

 تدعم التطور.  وحكيمة كفؤة  قيادة •

 .الرئيسيين الشركاء  مع التشاركية العالقة متانة •

 كفريق عمل واحد.  البشرية للموارد  تعامل مع •

 النظرة المستقبلية لتطوير العمل.  •

Threats Opportunities 

 الظروف السياسية السائدة بالمنطقة والبلدان المجاورة  •
 سياسيا  

POLITICAL 
 استغالل فترات االستقرار االمني  •

 استغالل االستقرار االمني في المناطق المجاورة  •

 التضخم وبالتالي عالميا   األولية  والسلع أسعارالنفط تذبذب •
 .العالمية المدفوعات  موازين العالمي واختالل

 وخارجية.  داخلية مالية لصدمات التعرض  •

 .للسندات الثانوي السوق ضعف •

 .المصرفي  القطاع في التنافسية مستوى •

 .االقتصادية تراجع المؤشرات  •

 اقتصاديا  
ECONOMIC 

 

 االقتصادي  النمو  لتحفيز والتعليمات اصدارالتشريعات •

 المحلية واالقليمية. المصارف من العديد مع المتينة العالقات •

 ازدياد معدالت الفقر والبطالة.  •

 . والمصرفية المالية الثقافة ضعف •

 الموطنين بالمصارف. عدم ثقة  •

 عدم ثقة المصارف في الموطنين •

 اجتماعيا  
SOCIAL 

 والمصرفية المالية الثقافة نشر تدعيم •

 . مدروسة  نطاقات في االجتماعي التواصل مواقع  استخدام  استغالل •

 مالية آثار إلى يؤدي قد الذي االلكتروني االختراق  تهديدات •
 .السمعة لمخاطر المصرف  ويعرض  مالية وغير

 التطور  ضوء  في والشيكات العملة تزييف مخاطر •
 في الطباعة التكنولوجي

 الدولية.  المعايير لتطبيق المصرف جاهزية عدم •

 اإللكترونية التحتية البنية ضعف •

تكنولوجيا  
TECHNOLOGICAL 

التعاقد مع شركات كبرى لتكنولوجيا المعلومات وذات خبرة في   •
 المعلومات تكنولوجيا أمن مجاالت

 .المصرف  في المخاطر إدارة لعملية وأدوات وآليات منهجيات تطوير •

 الخارج  مع آمن شبكي ربط قنوات توفر •
 العمل  استمرارية خطة  واعتماد تطوير •

 الطقس  تقلبات •

 طبيعية كوارث •
 تطبيق خطة التعافي من الكوارث  • ENVIRONMENTALبيئيا 

 بالتزاماتهم. عدم قدرة المدينين على الوفاء  •

 االئتمان. ومراجعةعدم توثيق العقود  •

 قانونيا  
 LEGAL 

 دراسة قدرة العميل على السداد والحصول على ضمانات كافية •
 . توثيق ومراجعة جميع العقود من الدائرة القانونية •
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 الفصل الثالث: الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية

 رؤيتنا:  3.1

 

 

 تطبيق خالل من تحقيق أهدافه على أكمل وجه لالستمرار في وفاعلية كفاءة بأقصى العمل من للمصرف  االكبر الطموح الرؤية تشكل

 االقتصادية التنمية تحقيق  في مما يساهم .والكفاءة باألمان ويتمتع  مستقر ومالي مصرفي والحفاظ على وضع مصرفية حصيفة  سياسة

 الشركاء  مع  فاعلة  ومشاركة ،العليا واإلدارة  المصرف  في العاملين كافة من وعالي  حقيقي التزام يتطلب وكلذلك  ،العراق في  واالجتماعية 

البنك   المستمر والتنسيق االستراتيجيين مثل  الخارجية  الرقابية  الجهات  وتعزيزمع  العراقي   الدولية المؤسسات مع  العالقات المركزي 

  .والدولية اإلقليمية  المالية والمؤسسات االسالمية والتجارية والمصارف والبنوك

 رسالتنا: 3.2

 

 

 

 

االسالمي    رسالة   وتنطلق   ، الرؤية   إلى   الوصول  بهدف   لتحقيقها  يسعى  التي  الطريق  خارطة   المصرف  رسالة تشكل المستشار  مصرف 

  والتقنية   والمادية  والمالية  البشرية  موارده  المصرف  يوظف  في سبيل ذلكا و تحقيقه  ووسائل  وأهدافه  أعماله  طبيعة  منلالستثمار والتمويل  

 .األمثل بالشكل والمعرفية

 : الجوهرية قيمنا 3.3

 األساسية الجوهرية القيم  بكافةبااللتزام   تعهدوا  الذين موظفيه وأفعال وسلوك قراراته في الجوهرية قيمه يعكس أن على  المصرف يحرص

 ميثاق خالل  من وسيتم تعزيز ذلك ، المصرف في العاملين كافة  وبمشاركة ،المعتمدةباللجان   ممثلة العليا اإلدارة قبل من اعتمادها تمالتي  

 اإلدارة مجلس قبل من اعتماده  تمسي والذي ، العليااإلدارة   فيهم بما فيه العاملين لكافة لمصرفقبل ا  من أعداده  سيتم  الذي العمل أخالقيات

 . بنوده بكافة بااللتزام التعهد ليتم العاملين كافة  على وتعميمه

 تعارض  وجود  عند للمصرف الخاصة  المصلحة على للوطن العامة  المصلحة تقديم على  المصرف يحرص الجوهرية  بالقيم  وباالسترشاد

 على المصرف إدارة وتعمل كما ، والمساءلة  النزاهة لضمان والتدابير االجراءات كافة تخاذا  او ، الوطنية واألهداف التشغيلية األهداف بين

 مدى قياس  ويتم  ،للمصرف  العليا  واإلدارة التنظيمية الوحدات مستوى  على  بهاااللتزام   ضرورة على  والتأكيد  القيم هذه  وتجذير ترسيخ

 .وخارجية داخلية  استبانةخالل  من وذلك  الشركاء مع والعالقة ، المحققة  واألهداف ، العاملين سلوك انعكاس خالل من بها االلتزام

 

 

 

 

 

 

 العمل المصرفي الإسلاميمجال  في شركة مصرفية اسلامية رائدة 

وتتواكب  عملائنا، توفير خدمات مصرفية مبتكرة، ذات جودة عالية، تلبي احتياجات

 . عة الاسلاميةوفقا لأحكام الشري  مع المستجدات في الأسواق المصرفية

 الجوهرية قيمنا 

 . إرضاء العملاء •

 الالتزام بالنزاهة والموضوعية وبقدرة موظفينا على اتخاذ القرارات السديدة.  •

 المتميز. مكافأة الأداء  •

 .العمل بروح الفريق الواحد  •

 الايمان بالحوكمة المؤسسية.  •
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 الفصل الرابع: األهداف االستراتيجية والتشغيلية
 : االستراتيجيةاألهداف  4.1

 
 

  تنافسية للوصول   بأسعار مصرفية  واالستحواذ على العمليات المالية للتجار وتقديم خدمات    السيطرة   :األولالهدف االستراتيجي   •
 والمتوسطة  الصغيرة والمؤسسات  والريادية االنتاجية المشاريع دعمو تمويلوافراد(.    شركات، قاعدة ممكنة للتجار )  أكبرالى  

 .العراق في االقتصادي النمو تشجيع في والمساهمة
 

 .للمواطنين المصرفية المقدمة الخدمات وجودة  بنوعية االرتقاء :الثانيالهدف االستراتيجي  •
 

من خالل العمل على خلق بيئة عمل داخلية صحية متماسكة    بالمصرفبناء هوية داخلية خاصة   :الثالثالهدف االستراتيجي   •
سفراء   أفضل  الموظفين  من  تجعل  بين للمصرفبحيث  التواصل  وسبل  االتصال  وسائل  وتعزيز  تقوية  طريق  عن  وذلك   ،

فاهيم  وتعزيز روح االنتماء لديهم وذلك بالتركيز على م  بالمصرفالموظفين بكافة المستويات إضافة إلى غرس الهوية الخاصة  
وتحويل   وإبداعيا   فكريا   القياديين  وتشجيع  تطوير  إلى  التقليدية  اإلدارة  مبادئ  تتجاوز  والتي  التحولية  القيادة  مثل  ومبادئ 

 . للمصرفاهتماماتهم الذاتية لتكون جزءا  أساسيا  من الرسالة العليا  
 

 العمالء رضا درجة رفع على بالحرص الهدف ويتعلق هذا   ، المصرف  خدمات جودة مستوى رفع  :الرابعالهدف االستراتيجي   •
 لعمالئه  الخدمة تقديم سبيل  في التكنولوجية  المستجدات ومواكبة عملياته وفاعلية  جودة على  المحافظة خالل من والشركاء
 .وآمن سريع عصري بأسلوب 

 

 .اتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بالعمليات المصرفية االسالمية :الخامسالهدف االستراتيجي  •
 

 

 االلتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وشفافية االفصاح.  :سدالسا الهدف االستراتيجي  •
 

 تحقيق عوائد وأرباح مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة.  السابع:الهدف االستراتيجي  •
 

 األهداف التشغيلية:  4.2

  وذلك  االستراتيجية  فترة  خالل  عليها  المصرف  سيعمل  تشغيلية   أهداف  لتحقيقهاالمصرف    يسعى  التي  االستراتيجية  االهداف  عن  ينبثق
  من  وباالستفادة   ،والخارجية  الداخلية   العمل  بيئة   تحليل  نتائج   ضوء   في  األهداف   هذه  تحديد   تم  وقد   االستراتيجية  أهدافه   تحقيق  لضمان
  االهداف  تحديد  عند  روعي وقد .وقوعها  حال  آثارها   من  الحد  أو   التهديدات  وقوع   ومنع   الضعف  نقاط  ومعالجة  ، والفرص   القوة   نقاط

  تم   فقد   االهداف  هذه   واقعية  من  وللتأكد .زمني  بإطار  ومحددة  ، تحقيقها   وممكن  ،للقياس  وقابلة   ، محددة   االهداف   هذه  تكون  بان  التشغيلية
  اهدافها   تحديد  االستراتيجية  باألهداف   عالقة   لها   التي   الوحدات   تلك   وباألخص  المصرف  في  التنظيمية   الوحدات   جميع   من  الطلب

 .التنظيمية الوحدات عمل تحكم  التي والتعليمات األنظمة من األهداف هذه   اشتقاق يتم وبحيث التشغيلية
 

  هدف  كل   تحقيق  مستوى  تقييم  بهدف  تشغيلي  هدف  لكل  للقياس  وقابلة  ومفهومة  واضحة   اداء  مؤشرات  تحديد  سيتم  ذلك  على  عالوة
 اسبابها.  وتوضيح االنحرافات وتفسيرها  لتحديد وذلك تشغيلي

 
 ومن أهم األهداف التشغيلية:

 
 

 قاعدة بيانات العمالء من خالل طرح منتجات جديدة تتواكب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم. تعزيز ثقة العمالء بالمصرف وتوسيع  •
 

البشرية • الكوادر  وتنفيذ واالحتفاظ بخطة تدريب شاملة لاللتزام بشكل سنوي بحيث    تطويرو  تدريب وتطوير وتحسين أوضاع 

 . تغطي جميع الموظفين في مجموعات العمل بالمصرف
 

السياسات   • الدولية والممارساتتطوير  المعايير  المهنية في    والمحافظة   واإلجراءات وفق أفضل  الممارسات  القيم وأفضل  على 

 العمل المصرفي. 
 

درء مخاطر عدم االلتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات  ل محفزة وآمنة، وتوفير بيئة عم •

 المالية.  
 

الجهات  • مع  العالقة  العراقي  الرقابية   توطيد  المركزي  البنك  ووبخاصة  الداخلية  ،  الرقابية  الهيئات  قبل  من  يصدر  ما  متابعة 

إنشاء قاعدة البيانات األساسية التي تشمل جميع  و،  والخارجية والتأكد من مراعاتها وتطبيقها في جميع أعمال وأنشطة المصرف

 .التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية 
 

 اآلليات واألطر التي تكفل مواجهة الجرائم وبوجه خاص ما يتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. إيجاد  •
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العمل على فتح قنوات اتصال مع البنوك الداخلية واالقليمية والدولية بما يضمن سهولة إجراء العمليات المالية والتجارية مع هذه   •

 لم. البنوك وبين العراق وباقي دول العا
 

والنصح   • المشورة  الرقابية    وشرحتقديم  الجهات  من  تصدر  التي  والمعايير  واللوائح  والتعليمات  والقواعد  األنظمة  وتوضيح 

 . والعمل بشكل وثيق مع إدارات المصرف ودعمها في العمليات اليومية للمصرف
 

 . إعداد وتطبيق برنامج االلتزام السنوي للمصرف •
 

 . ياجات العمالءلتلبية احت  تطبيق الخدمات االلكترونية توسيع شبكة الفروع و •

 

 

 

 المساندة  االستراتيجيات :الخامس الفصل
 

رأس  لضمان االستراتيجيات   عدد  تبني  تم  فقد  ، األولويات  حسب  وتوظيفها  والتقنية  المالية  والموارد  الكفؤ  البشري  المال  توفير    من 
 يلي:  بما االستراتيجيات  هذه   وتتمثل عالية بكفاءة األساسية االستراتيجيات  تنفيذ  منالمصرف  تمكن التي المساندة

 
 : البشرية الموارد إدارة استراتيجية 5.1

االستراتيجيات   عدد  تبني  تم  فقد  ، األولويات  حسب  وتوظيفها  والتقنية  المالية  والموارد  الكفؤ  البشري  المال  رأس  توفير  لضمان   من 
 :يلي بما االستراتيجيات  هذه   وتتمثل عالية بكفاءة األساسية االستراتيجيات  تنفيذ  منالمصرف  تمكن التي المساندة

 

 .الوظائف ومتطلبات يتناسب  بما البشرية الموارد في الفعلية   االحتياجات وتحديد حصر •

 .والكفؤة القادرة من داخل وخارج العراق البشرية  العناصر وتوفير استقطاب •

 .بهم واالحتفاظ  البشرية  الموارد تحفيز •

 .والتأهيل التدريب خالل من  المصرف  في العاملين جميع  كفاءة  رفع •
 

 : المعلومات تقنية استراتيجية 5.2

  جودة  على  للحفاظ  الممارسات  وأفضل  الدولية  المعايير  انسب   وفق   التقنية  الخدمات  وادامة   توفير  هو  االستراتيجية  هذه  من  الهدف  ان
  ، ألهدافه تحقيق المصرف    إلى   يؤدي   وبشكل  ، البشرية   الموارد  ومهارات   قدرات   وتنمية   التقنية   التطورات   مواكبة   خالل   من   المعلومات

 :مايلي المعلومات  تقنية عليها االستراتيجية تستند  التي المحاور أهم ومن
 

 .مصرف المستشار اإلسالمي نشاطات  أتمتة •

 . المتطورة  االلكترونية التحتية والبنية  اإللكترونية الجاهزية •

 ورفع كفاءتها. الشبكات وأجهزة الخوادم الرئيسية تحديث  •

 .الكوارث من التعافي خطة تطوير •

 .المعلومات نظم   في العاملين وكفاءة مهارات رفع •

 المساهمة في تطوير وتقديم الخدمات االلكترونية لعمالء المصرف.  •

 .الحماية  أنظمة تطوير •
 

 : المالية  اإلدارة تطوير استراتيجية 5.3
 

 :يلي ما الى  هذه االستراتيجية  تهدف
 

 .المالية  البيانات في  المثلى الخصائص توفير يضمن  بما المصرف  في المالية  االدارة تطوير •

 .اليها الرجوع سهل علمي بنهج الجودة عالية الكترونية ارشفة  قاعدة وتوفير االلكترونية  المراسالت   سرية كفاءة  رفع •

 .لها  االمثل االستغالل بهدف   وفاعلية بكفاءة للمصرف المالية الموارد وتوزيع وتخصيص توفير •
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 العمل التنفيذية وبرامج وخطط االستراتيجيات تنفيذ :السادس  الفصل

 االستراتيجيات:  تنفيذ 6.1

 بمراعاة ما يلي: فإن مصرف المستشار االسالمي لالستثمار والتمويل يقوم   االستراتيجية  الخطة تنفيذ لضمان

االسالمي  التنظيمي  الهيكل  يتماشى  :التنظيمي الهيكل • المستشار   ما   تحقيقها  الى   يسعى  التي  والغايات  األهداف  مع  لمصرف 
  الهيكل   تحديث  إلى  دوما  المصرف  ويسعى  ، أهدافهاالجراءات المناسبة للقيام بمهامها وتحقيق    اتخاذ  الستقاللية فيا  لها  يضمن

 . أهدافه وتحقيق االستراتيجية مع خططه يتماشى بما  وتشريعاته نشاطاته  وتطوير الخاص به التنظيمي
 

هي موضع تقدير ومرتكز اساسي    العمل  في  ومساهمتهم  إن التزامهمو   ، المصرفنجاح    محور   البشري  العنصر  يعتبر  العاملين: •
تنفيذ داخل   الكفاءات   استقطاب  لضمان  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجية  تطوير  تم  وعليه  ، االستراتيجية   الخطة  لنجاح  من 

 . وتحفيزهم  مهاراتهم وتطوير العاملين  وتمكين ، بهم  واالحتفاظ وخارج العراق
 

 

  قيمه  تضمين المصرف يعتمد  ، الصحيح  المسار في وتوجيهها االستراتيجية الخطة تنفيذ  لضمان :العمليات تنفيذ في  عالية معايير •
  الممارسات  مراجعة  على  المصرف   يعتمد  كما  ، الرئيسين   الشركاء  مع  الممارسات  أفضل  وبما يعكس  ممارساته  في   الجوهرية

  وترتكز  دولية  معايير  ضمن  معها  وعملياتهأدائه    لمقارنة  واالقليميةصارف االسالمية المحلية  واإلجراءات التي تتم من قبل الم 
 :على

 لعمالء المصرف. تقديم خدمات مميزة   -

 وضمان النزاهة.   المساءلة تعزيز -

 العمليات.  تبسيط -
 

   :التنظيمية  الوحدات مستوى  ى التنفيذية عل العمل  وبرامج خطط 6.2
 

  االستراتيجية   الخطة   ضمن  عمل  خطط   بوضع   التنظيمية  الوحدات  قامت   المؤسسية   األهداف   تحقيق   لضمان   : العمل  خطط  إعداد  •
النشاطات  سيتم   إلى  باإلضافة  ، األهداف   تلك   تحقيق   في  تساهم  التي   والمشاريع   والبرامج  الرئيسة  توضح    الموارد  تحديد  أنه 

 .المطلوبة البشرية 
 

  والتقليل  وقوعها  قبل  المؤسسية  األهداف  تحقيق  تواجه  التي  المخاطر  مع  التعامل  ألهمية  المصرف   امن  إدراك:    المخاطر  إدارة •
  المخاطر    من  مجموعة  حدد  حيث  الكلية  المخاطر  إلدارة  العام  االطار  وثيقة  بتطوير  المصرف  مسيقو   ،   حال وقوعها  آثارها  من
في  أفضل   حسب  التأثيروذلك  ومدى  حدوثها   احتمالية  حدد  كما  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  تهدد  التي المصارف    الممارسات 

باإلضافة   المخاطر   إلدارة   التطبيقية    تعليمات  في  وتتمثل  التشغيلية   المخاطر  إلدارة  منهجيات  هنالك  فإن  ذلك  إلى  االسالمية، 
  وكفاية  كفاءة  فحص وتقييم   الداخلي  قسم الرقابة والتدقيق  ، وكما يتولى  التشغيلية  االحداث   لبيانات  التطبيقية  والتعليمات  التشغيلية

فحصها  توصيات  رفع  على  ويعمل  المصرف  في  الداخلية  الرقابة  نظم في    وتحليلها  وتقييمها  بنتائج  المختلفة  العمل  لمراكز 
 .وفاعلية بكفاءة   بمسؤولياتها النهوض  مساعدتهاعلى بهدف  المصرف

 

  المخطط   األداء  مع  الفعلي   األداء  ومقارنة  المؤسسية  األهداف  تحقيق  في   اإلنجاز  مستوى  ومراقبة   لقياس اإلنجاز:    مستوى   قياس •
  دورية   بصورة  التقارير  واعداد  مراجعتها   المعنية  التنظيمية  الوحدات   وتتولى  ، األداء   لقياس  مؤشرات  بوضع  المصرف  قام  ، له

 .العليا لإلدارة ورفعها
 

  مدى   ولقياس  والتقييم  المتابعة  منهجية  الى  استناداه  الدائم  اللجان  عمل  خالل  من  والتقييم  المتابعة   عمليات  تتم:  والتقييم  المتابعة •
  تتولى  أداء  مؤشرات   وضع  تم  ، له  المخطط  األداء  مع  المتحقق  األداء  ومقارنة  المؤسسية  األهداف  إنجاز  في  المحرز  التقدم

  األداء   مؤشرات  مراقبة  خالل  من  األهداف  تحقق  مدى   متابعةمسؤول التخطيط االستراتيجي    ويتولى  متابعتها  التنظيمية  الوحدات
 .رئيس مجلس االدارة إلى  حولها التقارير ورفع األهداف  تلك تحقيق   عناالنحرافات   وتحديد

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                 

The Strategic Plan الخطة االستراتيجية     2018-2022     

 

 

 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادقة مجلس االدارة 

 
 
 
 

 

 


