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المقدمة
ُ
يتم ّيــز العمــل فــي القطــاع المصرفــي عــن غيــره مــن القطاعــات األخــرى بــأن مخاطــره مرتفعــة ويتأثــر بالظــروف
مؤسســية فاعلــة لــدى هــذا
ـد ســواء ،األمــر الــذي يقتضــي توفيــر حاكميــة
االقتصاديــة العالميــة والمحليــة علــى حـ ٍ
ّ
ّ
تشــكل
المؤسســية يتجــاوز تعزيــز أداء البنــوك ،إذ
القطــاع الحيــوي ،حيــث أن وجــود إطــار ســليم للحاكميــة
ّ
سياســات وممارســات حوكمــة الشــركات الســليمة وســيلة لبنــاء القــدرة التنافســية وتحقيــق النمــو المســتدام
ودعــم منــاخ األعمــال المالئــم ،باإلضافــة إلــى خلق بيئة مــن الثقة والشــفافية والمســاءلة .كمــا وأن جوانب الضعف
ّ
ّ
وتؤثــر علــى
لتعرضــه إلــى خســائر وإشــكاليات قــد تمتــد إلــى البنــوك األخــرى
فــي الحاكميــة لــدى أي بنــك قــد تــؤدي
اســتقرار القطــاع المصرفــي بأكملــه.
المؤسســية تطــورات هامة ،خاصة بعد األزمــة المالية العالمية األخيــرة ،حيث قامت عدد
شــهد موضــوع الحاكمية
ّ
ّ
ّ
كمنظمة التعاون االقتصادي والتنميــة ( 1)OECDولجنة بازل للرقابة المصرفية
المختصة،
والمنظمــات
مــن الهيئــات
ّ
المؤسســية فــي المؤسســات المصرفية،
ومجلــس االســتقرار المالــي ( 2)FSBبإصــدار المبــادئ حــول تعزيــز الحاكمية
ّ
مع االســتمرار في تحديث تلك المبادئ وتطويرها بما يعكس أفضل الممارســات ،حيث أصبحت الســلطات الرقابية
والمؤسســات الدولية ذات العالقة تركز على ضرورة مراعاة تطبيق تلك المبادئ.
في دول العالم
ّ

أو ً
ال :اإلسناد
المؤسســية للبنــوك
المعدلــة للحاكميــة
المؤسســية للبنــك التزامــً بالتعليمــات
ـم التعديــل علــى دليــل الحاكميــة
ّ
ّ
ّ
تـ ّ
رقــم ( )2016/63الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي ســندًا ألحــكام المادتيــن (/4ب )3/و (/65ب) مــن قانــون البنــك
المركــزي األردنــي رقــم ( )23لســنة  1971وتعديالتــه ،والمــواد (/99 ،88 ،25 ،23 ،22 ،21ب )100 ،مــن قانــون البنــوك
رقــم ( )28لســنة  2000وتعديالتــه.

ثانيًا :التعريفات
ـددة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة أو الســياق
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا الدليــل المعانــي المحـ ّ
ـم الرجــوع إلــى قانــون البنــوك والتعليمــات الصــادرة بموجبــه بشــأن أيــة تعريفــات أخــرى تــرد في
علــى غيــر ذلــك ،ويتـ ّ
هــذا الدليــل غيــر مدرجــة فــي هــذا البنــد:
المؤسســية
ُوجــه و ُيــدار بــه البنــك ،والــذي يهــدف إلــى تحديــد األهداف
.أالحــا كميــة
ّ
ّ
المؤسســية :النظــام الــذي ي َّ
للبنــك وتحقيقهــا ،وإدارة عمليات البنك بشــكل آمــن ،وحماية مصالح المودعين ،وااللتزام بالمســؤولية الواجبة
تجاه المســاهمين وأصحاب المصالح اآلخرين ،والتزام البنك بالتشــريعات وسياســات البنك الداخلية.
.بالمالءمةّ :
توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا.
.جالمجلس :مجلس إدارة البنك.
.دأصحــاب المصالــح :أي ذي مصلحــة فــي البنــك مثــل المودعيــن أو المســاهمين أو الموظفيــن أو الدائنيــن أو
العمــاء أو الجهــات الرقابيــة المعنية.
1 Organisation for Economic Co-operation and Development
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.هالمســاهم الرئيســي :الشــخص الــذي يملــك نســبة ( )%5أو أكثــر مــن رأســمال البنــك بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر.
.وعضو تنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.
تحد من قدرته على اتخاذه لقرارات موضوعية
.زعضو مستقل :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يخضع ألي تاثيرات
ّ
ّ
تتوفر فيه الشروط المبيّنة في البند (خامسًا/د) من هذا الدليل.
لصالح البنك والذي
.حاإلدارة التنفيذيــة العليــا :تشــمل الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة ورئيــس مجموعــة
العمليــات والدعــم ورئيــس مجموعــة الماليــة ورئيس مجموعــة إدارة االئتمان ومديــر دائرة العمليــات المركزية
ّ
والمدقق العام ومدير تنفيذي دائرة مراقبة
ورئيس قطاع الخزينة واالستثمار ورئيس مجموعة إدارة المخاطر
االمتثــال والمستشــار القانونــي ،باإلضافــة ألي موظــف فــي البنــك لــه ســلطة تنفيذيــة موازية ألي من ســلطات
أي مــن المذكوريــن ويرتبــط وظيفيــً مباشـ ً
ـرة بالرئيــس التنفيذي.
ٍ

ثالثًا :نطاق التطبيق
ـم تطبيــق هذا الدليل على بنك اإلســكان األم وشــركاته التابعــة وفروعه الخارجية مع مراعــاة التعليمات الصادرة
يتـ ّ
بهــذا الشــأن عــن البنــوك المركزيــة أو الجهــات الرقابيــة للــدول المتواجــدة فيهــا تلــك الشــركات التابعــة والفــروع
الخارجيــة.

المؤسسية
رابعًا :نشر دليل الحاكمية
ّ
يقــوم البنــك بنشــر الدليــل على موقعــه اإللكتروني ،وبأي طريقة أخرى مناســبة الطالع الجمهــور ،كما يتم اإلفصاح
المؤسســية لديه ،واإلفصــاح أيضًا عن المعلومــات التي تهم
فــي التقريــر الســنوي للبنــك عن وجــود دليل للحاكمية
ّ
أصحاب المصالح بما فيها الدليل ،وعن مدى التزام البنك بتطبيق ما جاء فيه.

خامسًا :تشكيلة مجلس االدارة
ّ
يتشكل مجلس اإلدارة من ثالثة عشر عضوًا.
.أ
.بجميع أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين.
.جيبلغ عدد األعضاء المستقلين في المجلس أربعة أعضاء.
يتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للمساهمين لفترة أربع سنوات.
.د ّ
يتم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس من قبل أعضاء المجلس.
.ه ّ
.وتعمــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت على تحديــد المتطلبــات الالزمة لضمان اســتقاللية العضو وااللتــزام بها من
ـد أدنى:
خــال سياســة الترشــيح والمالءمة ،بحيث تشــمل الشــروط التالية كحـ ٍ
1.أن ال يكون قد كان عضوًا تنفيذيًا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
2.أن ال يكــون قــد عمــل موظفــً فــي البنــك أو فــي أي مــن الشــركات التابعــة لــه خــال الســنوات الثــاث
الســابقة النتخابــه.
3.أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارات الشــركات التابعــة
للبنــك أو بأحــد المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
4.أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا
فــي الشــركات التابعــة للبنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
ّ
المدقــق الخارجــي للبنــك وأال يكــون قــد كان شــريكًا أو موظفــً خــال
5.أن ال يكــون شــريكًا أو موظفــً لــدى
الســنوات الثــاث الســابقة لتاريــخ انتخابــه عضــوا فــي المجلــس وأن ال تربطــه بالشــريك المســؤول عــن عمليــة
التدقيــق صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى.
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ّ
ممثـ ً
ا لمســاهم رئيســي أو حليفــً لمســاهم رئيســي فــي البنــك،
6.أن ال يكــون مســاهمًا رئيســيًا فــي البنــك أو
أو تشـ ّ
ـكل مســاهمته مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي ،أو مســاهمًا رئيســيًا فــي
إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك ،أو مســاهمًا رئيســيًا فــي المجموعــة المالكــة للبنــك.
7.أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى شــركاته التابعــة أو عضــو هيئــة مديريــن فيهــا
ألكثــر مــن ثمانيــة ســنوات متصلــة.
8.أن ال يكــون حاصـ ً
ا هــو أو أي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالــكًا لهــا أو مســاهمًا رئيســيًا فيهــا
علــى ائتمــان مــن البنــك تزيــد نســبته علــى ( )%5مــن رأســمال البنــك المكتتــب بــه ،وأن ال يكــون ضامنــً الئتمــان
مــن البنــك تزيــد قيمتــه عــن ذات النســبة.
9.أن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية.

سادسًا :اجتماعات المجلس
.أيجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة حضــور االجتماعــات بواســطة أي من وســائل االتصــال الهاتفي المرئي لمناقشــة
جــدول أعمــال االجتمــاع علــى أن يصــادق رئيس المجلس وأمين الســر على محضــر االجتماع ونصابــه القانوني.
.بعلــى البنــك تدويــن محاضــر اجتماعــات المجلــس ولجانــه بصــورة دقيقــة وكاملــة وتدويــن أي تحفظــات أثيــرت
مــن قبــل أي عضــو ،وأن يحتفــظ البنــك بجميــع هــذه المحاضــر بشــكل مناســب.
كاف تقديــم معلومــات وافيــة ودقيقــة ألعضاء
.جعلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل اجتمــاع المجلــس بوقــت
ٍ
ّ
التحقق مــن ذلك.
المجلــس عــن بنــود جــدول أعمــال االجتمــاع ،وعلى رئيــس المجلــس
.ديعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا واحدًا على األقل كل شــهرين بحيث ال يقل عدد اجتماعاته خالل الســنة المالية
عن ستة اجتماعات.

سابعًا :مهام ومسؤوليات المجلس
ّ
والتأكد من ســامة األوضاع المالية للبنك
.أعلى المجلس اإلشــراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها،
ومن مالءته ،وعليه اعتماد سياســات وإجراءات مناســبة لإلشــراف والرقابة على أداء البنك.
.بعلــى المجلــس تحديد األهداف االســتراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد اســتراتيجية لتحقيق هذه
األهــداف ،واعتمــاد هــذه االســتراتيجية ،وكذلــك اعتمــاد خطــط عمل تتماشــى مــع هذه االســتراتيجية.
ّ
مؤشــرات أداء رئيســية
.جعلــى المجلــس اعتمــاد سياســة لمراقبة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع
المؤسســية.
والتقدم نحو تحقيق األهداف
( )KPIsلتحديد وقياس ورصد األداء
ّ
ّ
ّ
التأكــد مــن ّ
توفــر سياســات وخطــط وإجــراءات عمــل لــدى البنــك شــاملة لكافــة أنشــطته
.دعلــى المجلــس
ـم تعميمهــا علــى كافــة المســتويات اإلداريــة ،وأنــه يتــم
وتتماشــى مــع التشــريعات ذات العالقــة ،وأنــه قــد تـ ّ
مراجعتهــا بانتظام.
المؤسســية للبنــك ،ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة
.هعلــى المجلــس تحديــد القيــم
ّ
أنشــطة البنــك ،وترســيخ ثقافــة عاليــة للمعاييــر األخالقيــة والنزاهــة والســلوك المهنــي إلداريــي البنــك.
يتحمل المجلس مســؤولية ســامة كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية ومســؤولية تنفيذ متطلبات
.و
ّ
البنــك المركــزي ،وكذلــك متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى المتع ّلقــة بعملــه ،ومراعــاة أصحاب
المصالح ،وأن البنك يُدار ضمن إطار التشريعات والسياسات الداخلية للبنك ،وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار
علــى أنشــطة البنــك المســندة لجهــات خارجيــة.
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.زمــع مراعــاة البنــد (ثانــي عشــر/ز) مــن هــذا الدليــل ،علــى المجلــس وبنــاء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة
ّ
والمدقــق العــام ومديــر دائــرة المخاطــر ومديــر دائــرة مراقبــة االمتثــال
تعييــن كل مــن الرئيــس التنفيــذي
يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي األردني على
وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم ،على أن ّ
ّ
للتحقــق مــن
اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي منهــم ،وللبنــك المركــزي األردنــي اســتدعاء أي إداري فــي البنــك
أســباب االســتقالة أو إنهــاء الخدمات.
ّ
ّ
المدقــق
والتأكــد مــن قيــام
.حعلــى المجلــس اعتمــاد أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك ومراجعتهــا ســنويًا
ّ
والمدقــق الخارجــي بمراجعــة هيــكل هــذه األنظمــة مرة واحــدة على األقل ســنويًا.
الداخلــي
ً
ّ
بداية واستمرارًا.
مدقق الحسابات الخارجي
.طعلى المجلس ضمان استقاللية
تتضمــن مســتوى المخاطــر
.يعلــى المجلــس اعتمــاد اســتراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا ،بحيــث
ّ
لمــً ببيئــة العمل التشــغيلية
المقبولــة وضمــان عــدم تعريــض البنــك لمخاطــر مرتفعــة ،وأن يكــون المجلــس ُم ّ
ّ
يتأكد مــن وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة المخاطــر في البنك قادرة على
للبنــك والمخاطــر المرتبطــة بهــا ،وأن
تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي يتعــرّ ض لهــا البنــك.
ّ
تغطــي كافــة أنشــطة
.كعلــى المجلــس ضمــان وجــود نظــم معلومــات إداريــة ( )MISكافيــة وموثــوق بهــا
البنــك.
ّ
المؤسســية لعمالئه
تتضمن تقييم نوعية الحاكمية
.لعلــى المجلــس التحقــق من أن السياســة االئتمانية للبنك
ّ
ّ
مــن الشــركات وخاصــة الشــركات المســاهمة العامــة ،بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف
والقوة تبعًا لممارســاتهم فــي مجال الحاكمية.
ّ
التأكــد مــن أن البنــك يتب ّنــى مبــادرات اجتماعيــة مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة والصحــة
.معلــى المجلــس
والتعليــم ،ومراعــاة تقديــم التمويــل للشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال مناســبة.
.نعلى المجلس اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين ســلطات المســاهمين الذين يمتلكون مصلحة
ّ
المؤسســية الســليمة ،وعليه إيجاد
مؤثــرة مــن جهــة واإلدارة التنفيذيــة من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية
ّ
ـد مــن تأثيــرات المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة ،وذلــك مــن خــال اآلتــي علــى
آليــات مناســبة للحـ ّ
ســبيل المثال ال الحصر:
ّ
مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
1.أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة
2.أن تســتمد اإلدارة التنفيذيــة العليــا ســلطتها مــن المجلــس وحده ،والعمل فــي إطار التفويــض الممنوح لها
من قبله.
.سعلــى المجلــس اعتمــاد هيــكل تنظيمــي للبنــك يُب ّيــن التسلســل اإلداري ،بمــا فــي ذلــك لجــان المجلــس واإلدارة
التنفيذيــة.
.ععلى مجلس إدارة البنك التقيّد بما يلي:
1.اعتمــاد االســتراتيجيات والسياســات للمجموعــة والشــركات التابعــة لهــا ،واعتمــاد الهيــاكل اإلداريــة لهــذه
المؤسســية علــى مســتوى المجموعة بشــكل يتماشــى مــع تعليمات
الشــركات ،واعتمــاد دليــل للحاكميــة
ّ
البنك المركزي األردني لتطبيقه على كامل المجموعة وبحيث يضمن أن تكون سياسات الشركات التابعة
متماشــية مــع هــذا الدليــل مــع مراعــاة التعليمــات الصــادرة بهــذا الشــأن عــن البنــوك المركزيــة أو الجهــات
الرقابيــة للــدول المتواجــدة فيهــا الشــركات التابعــة.
2.اإلحاطة بهيكل المجموعة ،وذلك من خالل معرفة الروابط والعالقات ما بين الوحدات والبنك األم ،ومدى
المؤسســية ضمــن المجموعــة مــع المواءمــة بيــن اســتراتيجيات وسياســات الحاكميــة
كفايــة الحاكميــة
ّ
المؤسســية للبنــك األم أو أي تعليمــات يصدرهــا البنــك المركــزي أو الجهــات الرقابيــة األخــرى ذات العالقــة
ّ
الحقــً فــي هــذا المجــال ،وفــي حــال حصول تعــارض ،يجــب الحصول علــى موافقة البنــك المركــزي األردني
المســبقة لمعالجة ذلك.
ُ
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التوســع فــي ذلــك
.فعلــى المجلــس تحديــد العمليــات المصرفيــة التــي تتط ّلــب موافقتــه علــى أن يراعــى عــدم
ّ
بمــا يُخــل بالــدور الرقابــي للمجلــس ،وأن ال يمنــح صالحيــات تنفيذيــة بمــا فيها صالحيــات منح ائتمــان لعضو من
أعضاء المجلس منفردًا بما في ذلك رئيس المجلس.
يحدد مهام أمين سر المجلس بحيث تشمل:
.صعلى المجلس أن
ّ

ّ
والتحفظــات
1.حضــور جميــع اجتماعــات المجلــس وتدويــن كافــة المــداوالت واالقتراحــات واالعتراضــات
وكيفيــة التصويــت علــى مشــروعات قــرارات المجلــس.

2.تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
ّ
التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.
3.
المتخــذة مــن مجلــس اإلدارة ،ومتابعــة بحــث أي مواضيــع تــم إرجــاء طرحهــا فــي
4.متابعــة تنفيــذ القــرارات ُ
اجتماع ســابق.
5.حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
6.اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
المنبثقة عن المجلس.
7.التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان ُ
8.تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
.قيجــب أن يُتــاح ألعضــاء المجلــس ولجانــه االتصــال المباشــر مــع اإلدارة التنفيذيــة وأمين ســر المجلس ،وتســهيل
قيامهــم بالمهــام الموكلــة إليهــم بمــا فــي ذلــك االســتعانة عنــد اللزوم وعلــى نفقــة البنك بمصــادر خارجية
وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس ،مــع التأكيــد علــى عــدم قيــام أي مــن أعضــاء المجلــس بالتأثيــر علــى
المنبثقــة عنــه.
قــرارات اإلدارة التنفيذيــة إال مــن خــال المــداوالت التــي تتــم فــي اجتماعــات المجلــس أو اللجــان ُ
.رعلى المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتمادًا على نظام التقييم الذي أقرّ ه.
كحد أدنى:
.شعلى رئيس المجلس أن يضطلع بما يلي
ٍ
1.الحرص على إقامة عالقة ب ّناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية.
ـم بحثهــا بشــكل عــام وتلــك التــي يوجــد حولهــا تبايــن
2.التشــجيع علــى النقــد البنــاء حــول القضايــا التــي يتـ ّ
ـجع علــى النقاشــات والتصويت على تلــك القضايا.
فــي وجهــات النظــر بيــن األعضاء ويشـ ّ
ّ
التأكــد مــن اســتالم جميــع أعضاء المجلــس لمحاضر االجتماعــات الســابقة وتوقيعها ،واســتالمهم جدول
3.
يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن
أعمــال أي اجتمــاع قبــل انعقــاده بمــدة كافيــة ،علــى أن
ّ
المواضيــع التــي ســيتم مناقشــتها فــي االجتمــاع ويكــون التســليم بواســطة أميــن ســر المجلــس.
التأكد من وجود ميثاق ّ
ّ
ويحدد عمل المجلس.
ينظم
4.
ّ
5.اإلشراف على األمور التي يُك ّلف بها من قبل مجلس اإلدارة ومتابعة سير هذه األمور.
6.يقــوم رئيــس المجلــس بتمثيــل البنــك والتوقيــع عنــه لــدى الغيــر وأمــام جميــع الجهــات والســلطات بمــا
المختصــة ولــه الحــق فــي أن يفــوّ ض مــا ُفــوض بــه خطيــً مــن المجلــس.
فــي ذلــك الجهــات القضائيــة
ّ
7.أية مهام وواجبات غير تنفيذية يُك ّلف بها من مجلس االدارة.
8.مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
9.تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص القوانيــن ذات العالقــة بعمــل البنــوك
وتعليمــات البنــك المركــزي ذات العالقة بعمل المجلس بما فيها هذا الدليل ،وبكتيّب يوضح حقوق العضو
ومســؤولياته وواجباتــه ،ومهــام وواجبــات أميــن ســر المجلــس.
بم ّ
كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
لخص
ٍ
10.تزويد كل عضو ُ
11.التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة المستشــار القانونــي للبنــك حــول مهــام ومســؤوليات المجلــس
وخاصــة مــا يتع ّلــق بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح المهــام والصالحيــات واألمــور األخــرى
الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ،ومواعيد االجتماعات ،ومهام اللجان ،وقيمة المكافآت وإمكانية
المتخصصــة المســتق ّلة عنــد الضــرورة.
الحصــول علــى المشــورة الفنيــة
ّ
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12.تلبيــة احتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتع ّلــق بتطويــر خبراتهــم وتع ّلمهــم المســتمر ،وأن يتيــح للعضــو
الجديــد حضــور برنامــج توجيــه ( )Orientation Programبحيــث يراعــى الخلفيــة المصرفيــة للعضــو ،علــى أن
ـد أدنــى المواضيــع التاليــة:
يحتــوي هــذا البرنامــج وكحـ ٍ
المؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك المهني.
.أالبنية التنظيمية للبنك والحاكمية
ّ
المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة.
.باألهداف
ّ
.جاألوضاع المالية للبنك.
.دهيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
ّ
كاف مــن تقديــم معلومــات وافيــة
التحقــق مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة وقبــل اجتمــاع المجلــس بوقــت
13.
ٍ
ودقيقــة ألعضــاء المجلــس عــن بنود جــدول أعمــال االجتماع.
كحد أدنى:
.تعلى كل عضو من أعضاء المجلس االضطالع بما يلي
ٍ
1.اإللمــام بالتشــريعات والمبــادئ المتع ّلقــة بالعمــل المصرفــي والبيئــة التشــغيلية للبنك ومواكبــة التطوّ رات
التي تحصل فيه وكذلك المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله بما في ذلك متطلبات التعيين في
وظائــف اإلدارة التنفيذيــة العليا في البنك.
2.حضور اجتماعات المجلس ،واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.
3.عدم اإلفصاح عن المعلومات السرّ ية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.
4.تغليــب مصلحــة البنــك فــي كل المعامــات التــي تتــم مــع أي شــركة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا
وعدم أخذ فرص العمل التجاري بالبنك لمصلحته الخاصة ،وأن يتج ّنب تعارض المصالح واإلفصاح للمجلس
بشــكل تفصيلــي عــن أي تعــارض فــي المصالــح في حالــة وجوده مــع االلتزام بعــدم الحضور أو المشــاركة
بالقــرار الم ّتخــذ باالجتمــاع الــذي يتــم فيــه تــداول مثــل هــذا الموضــوع وأن يــدوّ ن هــذا اإلفصــاح فــي محضــر
اجتماع المجلس.
5.تخصيــص الوقــت الكافــي لالضطــاع بمهامه كعضو مجلس إدارة ،وعلى لجنة الترشــيح والمكافآت إيجاد
ّ
ـدد ارتبــاط العضــو بعضويــات
منهجيــة واضحــة
للتحقــق مــن ذلــك بمــا فيهــا (علــى ســبيل المثــال) مــدى تعـ ّ
مجالــس إدارة أخــرى  /هيئــات  /منتديــات  ...إلــخ.

ثامنًا :حدود للمسؤولية والمساءلة
.أعلــى المجلــس اعتمــاد حــدود واضحــة للمســؤولية والمســاءلة وااللتــزام واإللــزام بهــا فــي جميع المســتويات
اإلداريــة فــي البنــك.
ّ
يتأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة ،علــى أن
.بعلــى المجلــس أن
يشــمل على األقل المســتويات الرقابية التالية:
1.المجلس ولجانه.
2.إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.
3.وحــدات /موظفيــن غيــر مشــاركين فــي العمليات اليومية ألنشــطة البنــك (مثل موظفي مراجعــة االئتمان،
و.)Middle Office
ّ
التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤولياتها المتعلقة بــإدارة العمليــات اليومية
.جعلــى المجلــس
المؤسســية فيــه ،وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفيــن ،وأنهــا
للبنــك وأنهــا تســاهم فــي تطبيــق الحاكميــة
ّ
فعالــة من شــأنها تعزيز المســاءلة ،وأنها ّ
تنفذ المهام فــي المجاالت واألنشــطة المختلفة
تنشــئ بنيــة إداريــة ّ
لألعمــال بشــكل يتفق مــع السياســات واإلجــراءات التي اعتمدهــا المجلس.
ّ
تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
.دعلى المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة
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.هعلــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الشــركات ،ال يجــوز الجمــع بيــن منصبــي رئيــس المجلــس والرئيــس التنفيــذي
ويجــب أن ال يكــون رئيــس المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو المســاهمين الرئيســيين مرتبطــً مــع الرئيس
التنفيــذي بصلة قرابــة دون الدرجة الثالثة.
ً
إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل علــى ما يلي:
.وعلى الرئيس التنفيذي
التوجه االستراتيجي للبنك.
1.تطوير
ّ
 2.تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
 3.تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
4.توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 5.توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
 6.إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 7.إدارة العمليات اليومية.

تاسعًا :اللجان المنبثقة عن المجلس
فعالــة لتوزيــع العمــل وإتاحــة المجــال ألعضــاء المجلــس لتوفيــر االهتمــام الــازم لدراســة
ُتعــد اللجــان وســيلة ّ
المســائل والمواضيــع المطروحــة لــكل لجنــة وبمــا يمكــن مــن تداولهــا بشــكل أفضــل.
ـدد أهدافهــا ويفوضهــا بصالحيــات مــن قبله ،وفــق ميثاق
علــى مجلــس اإلدارة تشــكيل لجــان مــن بيــن أعضائــه ،يحـ ّ
يوضــح ذلــك ،وعلــى هــذه اللجــان أن تقــوم برفــع تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس ،كمــا وأن وجود هــذه اللجــان ال يعفي
تحمله مســؤولياته.
المجلــس ككل من
ّ

مبادئ مشتركة بين لجان المجلس
ـم اعتمــاد ميثــاق عمــل لــكل لجنــة يشــمل جميــع الجوانــب التــي تتع ّلــق بمهامهــا ومســؤولياتها وتعمــل كل
يتـ ّ
لجنــة وفقــً لمهــام وصالحيــات مســتقلة عــن غيرهــا إال أن هنــاك عــدد مــن المبــادئ التــي ُتط ّبــق بشــكل عــام علــى
كافــة اللجــان يمكــن إيجازهــا كمــا يلــي:
حــد أدنــى مــن األعضــاء اســتنادًا إلــى تعليمــات الحاكميــة
.أالعضويــة والتشــكيل :تتشــكل كل لجنــة مــن
ٍ
المؤسســية.
ّ
يتم تحديد الحد األدنى لعدد االجتماعات
.باالجتماعات :تجتمع اللجان بشــكل دوري وكلما تط ّلب األمر ،بحيث ّ
التي يقتضي على اللجان عقدها اســتنادًا إلى تعليمات الحاكمية المؤسســية.
.جمحاضر االجتماعات :يقوم أمين ســر المجلس بإعداد وحفظ محاضر اجتماعات اللجان ويتم الموافقة عليها
من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
.دالنصاب :نصاب اللجان حضور أغلبية األعضاء.
ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية األعضاء.
.هالتصويت :يحق لكل عضو في اللجنة صوت واحد فقط،
ّ
المخوّ لة وفقًا للمواثيق المقرّ رة.
.ونطاق الصالحياتُ :تمارس اللجان صالحياتها ُ
.زالمشــورة المهنيــة :تمتلــك كل لجنــة الحــق فــي االســتعانة بمصــادر خارجيــة الحصول علــى المشــورة المهنية
على نفقة البنك.
.حرفــع تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة :يقتضــي علــى كل لجنة رفــع تقارير دورية إلــى مجلس اإلدارة حول أنشــطتها
المخوّ لة.
وممارسات صالحياتها ُ
.طالتقييم السنوي :تقيم لجنة الترشيح والمكافآت أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه بشكل سنوي.
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.ييحظــر علــى أي عضــو فــي المجلــس أن يكــون رئيســً ألكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان التاليــة (التدقيــق ،الترشــيح
والمكافــآت ،الحاكميــة المؤسســية ،إدارة المخاطــر ،التســهيالت) ،كمــا يحظــر عليــه أن يكــون رئيســً ألكثــر من
لجنتيــن مــن كافــة اللجان المنبثقة عــن المجلس.
ّ
كحد أدنى ،ويجوز له تشكيل المزيد من اللجان إذا اقتضت الحاجة:
يشكل المجلس اللجان التالية
ٍ
المؤسسية:
أ  .لجنة الحاكمية
ّ
1.تتأ ّلــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضاء على األقل بحيــث يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المســتقلين وعلى
أن تضــم رئيس المجلس.
2.تتولى هذه اللجنة المهام التالية:
المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه.
.أالتوجيه واإلشراف على إعداد دليل الحاكمية
ّ
.ب مراجعــة تشــكيلةـ اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بشــكل دوري وتقديــم التوصيــات لمجلــس
اإلدارة حيالهــا.
ّ
والتأكــد مــن تحديدهــا
.جمراجعــة أدوار ومســؤوليات ونطــاق عمــل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
وفهمهــا والعمــل بها وتقديم التوصيــات لمجلس اإلدارة حيالها.
.داإلشــراف علــى التحديــث المســتمر والمراجعــة األصوليــة لمنظومــة المبــادئ والسياســات وأطــر العمــل
ّ
وتوفرهــا واعتمادهــا بشــكل أصولــي مــن مجلــس اإلدارة.
ب .لجنة التدقيق:
1.يجــب أن يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء المســتقلين ،وأن ال يكــون
رئيــس اللجنــة هــو رئيــس المجلــس أو رئيــس ألي لجنــة أخــرى منبثقة عــن المجلس.
ّ
مؤهالت علميــة ويتمتعون بخبــرة عملية مناســبة في
2.يجــب أن يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة حاصليــن علــى
التخصصات أو المجاالت المشــابهة ذات العالقة بأعمال البنك.
مجاالت المحاســبة أو المالية أو أي من
ّ
 3.مــع مراعــاة مــا ورد فــي قانــون البنــوك بخصــوص مهــام وصالحيــات اللجنــة ،فــإن عليهــا القيــام بمراجعــة
األمور التالية:
.أنطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
.بالقضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك.
.جأنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
ّ
المدقــق الخارجــي وإنهــاء عملــه وأتعابــه
4.تقــوم اللجنــة بتقديــم التوصيــات للمجلــس بخصــوص تعييــن
وأي شــروط تتع ّلــق بالتعاقــد معــه ،باإلضافــة إلــى تقييــم اســتقالليته ،آخــذة باالعتبــار أي أعمــال أخــرى ُك ّلف
بها خــارج نطاق التدقيق.
ّ
تتوفــر لــدى اللجنــة صالحيــة الحصــول علــى أي معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة ولهــا الحــق فــي
5.يجــب أن
اســتدعاء أي إداري لحضــور أي مــن اجتماعاتهــا علــى أن يكــون منصوصــً علــى ذلــك فــي ميثاقها.
ّ
ّ
المدقق العام ومدير دائرة
المدقق الخارجــي،
6.تقــوم اللجنــة باالجتمــاع مع :رئيس مجموعة إدارة المخاطر،
مراقبة
7.االمتثال والمدير المالي مرة واحدة على األقل في السنة بدون حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
ّ
تمكن الموظف من اإلبالغ بشــكل ســرّ ي عــن أي خطأ في
8.تقــوم اللجنــة بمراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات التي
ّ
والتأكد من
التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور أخــرى ،وتضمــن اللجنة وجــود الترتيبــات الالزمة للتحقيــق المســتقل
متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.
9.ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.
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ج .لجنة الترشيح والمكافآت:
1.تتشـ ّ
ـكل هــذه اللجنــة علــى األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضــاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة
من األعضاء المستقلين.
2.تتو ّلى هذه اللجنة المهام التالية:
ّ
ّ
ومؤهــات
المؤهليــن لالنضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات
.أتحديــد األشــخاص
األشــخاص المرشــحين ،كمــا يؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي حالــة إعــادة ترشــيح العضــو عــدد مــرات حضــوره
وفاعليــة مشــاركته فــي اجتماعــات المجلــس.
.ب ّ
ّ
المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
ترشح إلى المجلس األشخاص
ّ
التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة باألخــص إدارة
.ج
المؤسســية وآخــر تطــوّ رات العمــل المصرفــي.
المخاطــر والحاكميــة
ّ
ّ
.دتحديــد فيمــا إذا كان العضــو يحقــق صفــة العضــو المســتقل آخــذة بعيــن االعتبــار الحــد األدنــى للشــروط
الــواردة فــي البنــد (خامســً/د) مــن هــذا الدليــل ،ومراجعــة ذلــك بشــكل ســنوي.
محــددة ومعتمــدة فــي تقييــم أداء المجلــس والرئيــس التنفيــذي ،بحيــث يكــون معيــار
.هاتبــاع ُأســس
ّ
تقييــم األداء موضوعيــً.
ّ
وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس عنــد
.وتوفيــر معلومــات
ّ
والتأكــد مــن اطالعهــم المســتمر حــول أحــدث المواضيــع ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي.
الطلــب،
ّ
التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــي البنــك ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيــق هــذه
.ز
السياســة كمــا توصــي اللجنــة بتحديــد رواتــب الرئيــس التنفيــذي وباقــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا
ومكافآتهــم وامتيازاتهــم األخــرى.
التأكد من وجود ّ
ّ
خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
.ح
بنــاء علــى توصيــة الرئيــس
.طتســمية ممثلــي البنــك فــي مجالــس إدارات البنــوك والشــركات التابعــة
ً
التنفيــذي.
د .لجنة إدارة المخاطر:
ـكل هــذه اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء على األقــل من المجلــس على أن يكون مــن بينهم عضوًا مســتق ً
1.تتشـ ّ
ال،
ويجــوز أن يشــارك في عضويتها أعضــاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
2.تتو ّلى اللجنة المهام التالية:
.أمراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.
.بمراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
.جمواكبة التطوّ رات التي ّ
تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

ّ
التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بيــن المخاطــر الفعليــة التــي يأخذهــا البنــك ومســتوى المخاطــر المقبولــة
.د
التــي وافــق عليهــا المجلــس.

.هتهيئــة الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرّ ف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري وأي أنشــطة يقــوم بهــا
البنــك يمكــن أن ُتعرّ ضــه لمخاطــر أكبــر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة ،ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى المجلــس
ومتابعــة معالجتهــا.
.وترفــع اللجنــة توصياتهــا فــي جميــع هــذه المهــام إلــى مجلــس اإلدارة إلتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها مــا لزم
ذلك.
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هـ .اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة:
1.تتشـ ّ
ـد أدنــى أربــع مــرات
ـكل اللجنــة مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى األقــل ،وتجتمــع دوريــً بحـ ٍ
ســنويًا وكلمــا دعــت الحاجــة ،وتك ّلــف اللجنــة بدراســة أيــة مواضيــع ُتحــال إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة،
ّ
المتخذة علــى مجلــس اإلدارة للمصادقــة عليها.
ويتــم عــرض جميــع القــرارات
2.تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بدراســة الميزانيــة التقديريــة ،والسياســات الرئيســية ألنشــطة البنــك مثل السياســة
االئتمانيــة ،والسياســة االســتثمارية ودراســة اســتراتيجية البنــك الســنوية ،ودراســة المشــاريع الرأســمالية
أو االســتثمارية االســتراتيجية مثــل االســتحواذ أو المشــاركة أو الدمــج أو التكويــن ،أو التم ّلــك الجزئــي أو
للمؤسســات والشــركات األخــرى واقتــراح األمــور المتع ّلقة بإدارة تلك االســتثمارات ودراســة التوصيات
الك ّلــي
ّ
المرفوعــة مــن اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص إنشــاء أو شــراء عقــار للبنــك داخــل المملكــة أو خارجهــا.
3.تقــوم اللجنــة بالبــت فــي التســهيالت االئتمانيــة التــي تقــع ضمــن صالحياتهــا وعــرض مــا زاد علــى مجلــس
اإلدارة.
4.تكون صالحيات اللجنة التنفيذية للمواضيع والمبالغ المفوّ ضة لها من المجلس.
و .لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
1.تتشـ ّ
ّ
ويفضــل أن تضــم فــي عضويتهــا
ـكل هــذه اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس االدارة علــى األقــل،
أشــخاص مــن ذوي الخبــرة او المعرفــة االســتراتيجية فــي تكنولوجيــا المعلومــات.
2.تتو ّلى اللجنة المهام التالية:
.أ اعتمــاد األهــداف االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات والهيــاكل التنظيميــة المناســبة بمــا فــي ذلــك
اللجــان التوجيهيــة علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وعلــى وجــه الخصــوص (اللجنــة التوجيهيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات).
.باعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات يحاكــي أفضــل
الممارســات الدوليــة المقبولــة بهــذا الخصــوص وعلــى وجــه التحديــد ( )2019-COBITلتحقيــق أهــداف
المؤسســة وأهــداف تكنولوجيــا المعلومــات المصاحبــة لهــا وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك
ّ
المركــزي.
ّ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود إطﺎر ﻋﺎم ﻹدارة ﻣﺧﺎطــر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗواﻓق وﯾﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻛﻠﻲ
.ج
ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطــر ﻓﻲ اﻟﺑﻧك.
.داﻋﺗﻣﺎد ﻣوازﻧﺔ ﻣوارد وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق واﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.
ّ
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ
.هاﻻﺷراف اﻟﻌﺎم واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣوارد وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
.واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﯾﺔ إﻧﺣراﻓﺎت.
ز .لجنة االمتثال:
ّ
تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء من المجلس على األقل غالبيتهم من األعضاء المستق ّلين.
1.
2.تتو ّلى اللجنة المهام التالية:
.أاإلشراف على كفاءة وفاعلية واستقاللية دائرة مراقبة االمتثال ووظائفها المختلفة.
.باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك.
ّ
التأكــد مــن التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر والمعاييــر المعمــول بهــا ومتابعــة
.ج
ســامة التطبيق.
.داإلشراف على متابعة امتثال البنك لتعليمات الجهات الرقابية المختلفة والقوانين وقواعد السلوك.
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ّ
فعالــة فــي مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
.ه
التحقــق مــن وضــع ُأســس ّ
والعقوبــات الدوليــة.
ّ
ّ
ّ
المنظمة
والتحقق مــن توافقها مــع التشــريعات والتعليمــات
التأكــد مــن ســامة العمليــات واألنشــطة
.و
لعمل البنك.
.زمواكبــة التطــوّ رات التــي ّ
المتقدمة
تؤثــر علــى إدارة االمتثــال بالبنــك من حيــث الموارد البشــرية واألنظمــة
ّ
حســب أفضــل الممارســات ،ورفــع تقاريــر دوريــة عنهــا إلى المجلس مع إرســال نســخة عنها إلــى الرئيس
التنفيــذي.
.حالتأكيــد لمجلــس اإلدارة مــن ّ
توفــر وتعزيــز وحمايــة اســتقاللية إدارة مراقبــة االمتثــال ،وضمــان اســتمرار
ومدربة.
رفدهــا بكــوادر كافيــة
ّ
ّ
ّ
والتحقــق مــن
التأكــد مــن مراجعــة مهــام وواجبــات وسياســات دائــرة مراقبــة االمتثــال بشــكل دوري
.ط
تطبيقها .
.يتقييــم درجــة الفعاليــة التــي يديــر بهــا البنــك «مخاطــر االمتثــال» مــرّ ة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل
ومراجعتهــا عنــد إجــراء أي تغييــرات عليها.
.كالعمل والتنسيق مع لجان المجلس األخرى لرفع مستوى وثقافة االمتثال في البنك.
ّ
والتأكد من اســتقالليتها التنظيميــة ومكانتها على
.لمراجعــة الهيــكل التنظيمــي لدائــرة مراقبة االمتثال
الهيكل التنظيمي العام للبنك.

عاشرًا :المالءمة
يجــب أن يتم ّتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بأكبــر قــدر مــن المصداقيــة والنزاهــة والكفــاءة
والخبــرات الالزمــة والقــدرة علــى االلتــزام وتكريــس الوقــت لعمــل البنــك ،ويقع علــى عاتــق المجلس ولجنة الترشــيح
ّ
التأكــد مــن ذلــك.
والمكافــآت مســؤولية

حادي عشر :مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة
تتضمــن هذه السياســة الحــد األدنى
فعالــة لضمــان مالءمــة أعضائــه ،علــى أن
.أعلــى المجلــس اعتمــاد سياســة ّ
ّ
ّ
مــن المعاييــر والمتطلبــات والشــروط الواجــب ّ
ـم مراجعــة
توفرهــا فــي العضــو
المرشــح والمع ّيــن ،وعلــى أن يتـ ّ
ّ
للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع
هــذه السياســة كلمــا اســتدعت الحاجــة لذلــك ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة
األعضــاء لمعاييــر المالءمــة واســتمرار تم ّتعهم بها.
.بيجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
1.أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
2.أن يكون حسن السيرة والسمعة.
مختصة بجنايــة أو بجنحة مخ ّلة بالشــرف أو األمانــة وبما يتوافق
3.أن ال يكــون قــد ُحكــم عليــه مــن محكمــة
ّ
مع النظام األساســي للبنك.
4.أن ال يكون العضو أو من يمث ّله عضوًا او ممث ً
ال لعضو مجلس إدارة أي بنك آخر أو شــركة أخرى مشــابهة أو
منافســة للبنــك فــي أعمالــه أو مماثلــة لــه فــي غاياتهــا داخــل المملكة ،أو مديــرًا عامًا لهــا أو مديــرًا إقليميًا
ّ
موظفــً فيهــا ما لم يكن البنك اآلخر/الشــركة تابعًا للبنك.
أو
ّ
مدقق حسابات للبنك.
5.أن ال يكون محاميًا أو مستشارًا قانونيًا أو
6.أن يكــون حاصـ ً
ـد أدنــى ســواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة
ا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحـ ٍ
التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة
أو إدارة األعمــال أو أي مــن
ّ
تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا عالقــة بأعمــال البنــوك.
ّ
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ّ
ممث ً
ال عنها.
مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن
7.أن ال يكون موظفًا في الحكومة أو أي
ّ
8.أن ال يكون عضوًا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة ،سواء بصفته
الشخصية أو بصفته ممث ً
ال لشخص اعتباري.
9.أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
لمــً بالتشــريعات والمبــادئ ذات الصلــة بالعمــل المصرفــي والبيئــة التشــغيلية للبنــوك وأن يكون
10.أن يكــون ُم ّ
علــى علم بكافة المســتجدات المتع ّلقة بمســؤولياتهم.
11.أن ال يجمع بين منصبه كرئيس أو عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري
في البنك.
 12.أن ال يكون للعضو ارتباط /صلة مع الرئيس التنفيذي بما في ذلك صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
بناء على طلب من مجلس إدارة البنك المركزي.
13.لم يتم تنحيته من مجلس إدارة أي بنك ً
بنــاء علــى أحــكام قانونــي البنــوك والشــركات نافــذي
14.لــم يفقــد عضويتــه مــن مجلــس إدارة بنــك آخــر
ً
المفعــول إال فــي حــال الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي فــي الحــاالت التــي أجازهــا القانــون.
ّ
يحقــق أي
.جللبنــك المركــزي أن يعتــرض علــى ترشــيح أي شــخص لعضويــة مجلــس إدارة البنــك إذا وجــد أنــه ال
مــن الشــروط الواردة في البنــد (ب) أعاله.
.دعلــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع إقــرار (وفــق النمــوذج المعتمــد مــن البنــك المركــزي
لهــذه الغايــة) يحفــظ لــدى البنــك ونســخة منــه إلــى البنك المركــزي مرفقًا بــه الســيرة الذاتيــة للعضو.
التأكــد مــن إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهرية يمكــن أن ّ
ّ
تؤثر ســلبًا على
.هعلــى رئيــس المجلــس
مالءمــة أي مــن أعضائــه.

ثاني عشر :مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
تتضمن هذه
.أعلــى المجلــس اعتمــاد سياســة لضمــان مالءمة أعضــاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك ،علــى أن
ّ
السياســة الحــد األدنــى مــن المعاييــر والمتطلبات والشــروط الواجب ّ
توفرها فــي عضــو اإلدارة التنفيذية العليا،
ّ
للتأكد من اســتيفاء
وعلــى المجلــس مراجعــة هــذه السياســة من وقــت آلخر ،ووضع إجــراءات وأنظمــة كافية
جميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليا لمعايير المالءمة واســتمرار تم ّتعهم بها.
.بعلــى المجلــس تعييــن رئيــس تنفيــذي يتم ّتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة ،والحصــول علــى
عــدم ممانعــة البنــك المركــزي المســبقة علــى تعيينــه.
.جالحصــول علــى موافقــة المجلــس عنــد تعييــن أو قبــول اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي مــن أعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة العليــا فــي البنك.
.دعلــى المجلــس إقــرار ّ
خطــة إحــال ( )Succession Planألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك ،وعلــى المجلــس
مراجعــة هــذه الخطــة مرّ ة في الســنة علــى األقل.
.هعلــى المجلــس إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى مالءمــة أي مــن
أعضــاء إدارتــه التنفيذيــة العليــا.
.ويجب أن تتوفر في من يُعيّن في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
1.أن ال يكون عضوًا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ،ما لم يكن البنك اآلخر تابعًا لذلك البنك.
 2.أن يكون متفرّ غًا إلدارة أعمال البنك.
 3.أن يكــون حاصـ ً
ـد أدنــى في االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة
ا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحـ ٍ
التخصصــات المشــابهة التي لها عالقــة بعمل البنك.
أي مــن
ّ
األعمــال أو ٍ

 4.أن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء
منصــب الرئيــس التنفيــذي ونــواب الرئيــس التنفيــذي ،الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنوك
عــن عشــر ســنوات.
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.زيجــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي قبــل تعييــن أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا
وبالتالــي علــى البنــك قبــل تعييــن أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا أن يحصــل مــن المرشــح للتعييــن علــى
ســيرته الذاتية مرفقًا بها الوثائق والشــهادات العلمية وشــهادات الخبرة وشــهادات حســن الســيرة والســلوك
ّ
المرشــح توقيــع اإلقــرار المعتمد مــن البنك المركــزي لهذه
وغيرهــا مــن الوثائــق المعـ ّـززة الالزمــة ،والطلــب مــن
الغايــة ،وعلــى البنــك تزويــد البنــك المركزي بنســخة عــن اإلقرار مرفقًا به الســيرة الذاتيــة للعضو.

ثالث عشر :تقييم أداء اإلداريين
كحــد
يتضمــن هــذا النظــام
.أعلــى المجلــس اســتحداث نظــام لتقييــم أعمالــه وأعمــال أعضائــه ،وعلــى أن
ٍ
ّ
أدنــى مــا يلــي:
محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.
1.وضع أهداف
ّ
ّ
مؤشــرات أداء رئيســية ( )KPIsيمكن اســتخالصها من الخطط واألهداف االســتراتيجية واســتخدامها
2.تحديد
لقياس أداء المجلس.
3.التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
4.دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
5.دور العضــو فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وكذلــك مقارنــة أدائــه بــأداء األعضــاء اآلخريــن ،ويجــب الحصــول
علــى التغذيــة الراجعــة مــن العضــو المعنــي وذلــك بهدف تحســين عمليــة التقييم.
.بتقــوم لجنــة الترشــيح والمكافــآت ســنويًا بتقييــم لعمــل المجلــس ككل وللجانــه وألعضائــه ،وعلــى أن تقــوم
اللجنــة بإعالم البنــك المركزي بنتيجة هــذا التقييم.
معد من قبل لجنة الترشــيح والمكافآت
.جعلى المجلس تقييم أداء الرئيس التنفيذي ســنويًا وفق نظام تقييم
ّ
ّ
تتضمــن معاييــر تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي كل مــن
مؤشــرات األداء الرئيســية ،وبحيــث
بمــا فــي ذلــك وضــع
ّ
متوســطة وطويلــة األجــل ،وعلــى أن
األداء المالــي واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه لخطــط واســتراتيجيات البنــك
ّ
تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك المركــزي بنتيجة هــذا التقييم.
.دعلــى المجلــس اعتمــاد نظــام لقيــاس أداء إداريــي البنــك مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي،
علــى أن يشــمل هذا النظــام على اآلتي كحد أدنى:
1.أن يعطــى وزن ترجيحــي مناســب لقيــاس أداء االلتزام بإطــار عمل إدارة المخاطر وتطبيــق الضوابط الداخلية
والمتطلبات التنظيمية.
2.أن ال يكــون إجمالــي الدخــل أو الربــح العنصــر الوحيد لقيــاس األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعيــن االعتبار عناصر
أخــرى لقيــاس أداء اإلدارييــن مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساســية ورضى العميل وغيرها حيثما كان
ذلك قاب ً
ال للتطبيق.
3.عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح.

رابع عشر :المكافآت المالية لإلداريين
.أعلــى لجنــة الترشــيح والمكافــآت فــي البنــك وضع سياســة منــح مكافــآت مالية لإلدارييــن تتصــف بالموضوعية
والشــفافية ،وأن يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس وتزويــد البنــك المركزي بنســخة عنهــا خالل فتــرة أقصاها
ســبعة أيام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
ّ
كحد أدنى:
يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية
.بيجب أن
ٍ
ـدة للمحافظــة علــى اإلدارييــن ذوي الكفــاءات والمهــارات والخبــرات الالزمــة واســتقطابهم
1.أن تكــون معـ ّ
وتحفيزهــم واالرتقــاء بأدائهم.
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مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل ّ
يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
2.أن تكون
ّ
3.أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
4.أن ال يســتند عنصــر منــح المكافــأة فقــط علــى أداء الســنة الحاليــة ،بل أن يســتند أيضــً على أدائــه في المدى
المتوســط والطويــل ( )5-3ســنوات.
ّ
5.أن تعبّر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
ـدد شــكل المكافــآت كأن تكــون علــى شــكل أتعــاب أو رواتــب أو بــدالت أو عــاوات أو خيــارات األســهم أو
6.تحـ ّ
أي مزايــا أخرى.
تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن المكافــآت ،بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة
7.أن
ّ
التأجيــل علــى أســاس طبيعــة العمــل ومخاطــره ونشــاطات اإلداري المعنــي.
8.أن ال يتــم منــح مكافــآت ماليــة إلداريــي الدوائــر الرقابيــة (المخاطــر ،التدقيــق ،االمتثــال ،وغيرها) اعتمــادًا على
نتائــج أعمــال الدوائــر التــي يراقبونها.

خامس عشر :تعارض المصالح
.أعلى اإلداريين تجنب تعارض المصالح.
.بعلــى المجلــس اعتمــاد سياســة وإجــراءات لمعالجــة تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عندمــا يكــون البنــك
جــزءًا مــن مجموعــة بنكيــة ،واإلفصاح عــن أي تعارض في المصالح قد ينشــأ عــن ارتباط البنك بالشــركات داخل
المجموعــة.
.جعلــى المجلــس اعتمــاد سياســات وإجــراءات للتعامــات مــع ذوي العالقــة بحيــث تشــمل تعريف هــذه األطراف
آخذًا باالعتبار التشــريعات وشــروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال يســمح
بتجاوز هذه السياسات واإلجراءات.
ّ
تمت وفق السياســة واإلجراءات
.دعلــى الدوائــر الرقابيــة فــي البنك
التأكد من أن التعامالت مــع ذوي العالقة قد ّ
المعتمــدة ،وعلــى لجنــة التدقيــق القيام بمراجعــة جميع تعامــات ذوي العالقة ومراقبتهــا ،وإطالع المجلس
على هذه التعامالت.
التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا ّ
ّ
تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
.هعلى المجلس
.وعلــى المجلــس اعتمــاد ضوابــط لحركــة انتقــال المعلومــات بيــن مختلــف المجموعــات والدوائــر ومراكــز
العمــل ،تمنــع االســتغالل للمنفعــة الشــخصية.
تتضمن
.زعلــى المجلــس اعتمــاد سياســات وميثــاق للســلوك المهنــي وتعميمهــا علــى جميــع اإلدارييــن وبحيــث
ّ
بحد أدنى اآلتي:
ٍ
1.عدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.
2.قواعد وإجراءات ّ
تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
3.الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
ّ
التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة تتم ّتــع بنزاهــة عاليــة فــي ممارســة أعمالهــا وتتج ّنــب تعــارض
.حعلــى المجلــس
المصالح.
.طال يجوز للبنك التعامل مع شخص له عالقة معه إذا كان بإمكان البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع
شخص آخر ليس له عالقة معه ،ويُعتبر الشخص حكمًا على عالقة مع البنك في أي من الحاالت التالية3:
1.إذا كان الشخص إداريًا في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه.
2.إذا كان زوجــً إلداري فــي البنــك أو قريبــً لذلــك اإلداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثــة أو كانت له مصلحة عمل
مشــتركة مع أي منهم.
 3قانون البنوك رقم ( )28لسنة .2000
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سادس عشر :التدقيق الداخلي:
ّ
ـد
.أعلــى المجلــس
التأكــد مــن أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك قــادرة علــى القيــام بالمهــام اآلتيــة كحـ ٍ
أدنى:
ّ
التحقق من ّ
توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.
1.
ّ
التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
2.
ّ
التأكد من أن المعلومات الرئيســية حول األمــور المالية واإلدارية،
3.تدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة ،بحيث يتم
ّ
تتوفــر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناســب.
المؤسسية.
4.مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية
ّ
صحة وشــمولية اختبــارات األوضاع الضاغطة ( ،)Stress Testingوبما يتفــق مع المنهجية المعتمدة
5.مراجعــة
ّ
من المجلس.
ّ
التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
6.
.بعلــى المجلــس ضمــان وتعزيــز اســتقاللية المدققيــن الداخلييــن ،وإعطائهــم مكانــة مناســبة فــي الســلم
ّ
مؤهلين للقيام بواجباتهم ،بما في ذلك وصولهم إلى جميع الســجالت
الوظيفــي للبنــك ،وضمــان أن يكونوا
ّ
يمكنهــم مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإعــداد
والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك بحيــث
تقاريرهــم دون أي تدخــل خارجي.
.جعلى المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
 1.إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
 2.متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
ّ
التحقــق مــن ّ
توفــر المــوارد الكافيــة والعــدد الكافــي مــن الكــوادر البشــرية المؤهلــة
.دعلــى لجنــة التدقيــق
إلدارة التدقيــق الداخلــي وتدريبهــم.
ّ
التحقــق مــن تدويــر موظفــي التدقيــق الداخلــي علــى تدقيــق أنشــطة البنــك كل ثالثــة
.هعلــى لجنــة التدقيــق
كحد أعلى.
سنوات
ٍ
ّ
التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.
.وعلى لجنة التدقيق
ّ
التحقــق مــن إخضــاع كافــة أنشــطة البنــك للتدقيــق بمــا فيهــا المســندة لجهــات
.زعلــى لجنــة التدقيــق
خارجيــة (.)Outsourced Activities
يتضمــن مهــام وصالحيــات
.حعلــى المجلــس اعتمــاد ميثــاق تدقيــق داخلــي ()Internal Audit Charter
ّ
ومســؤوليات إدارة التدقيــق ،وتعميمــه داخــل البنــك.
ّ
التحقــق مــن أن إدارة التدقيــق الداخلــي خاضعــة لإلشــراف المباشــر مــن لجنــة التدقيــق ،وأنهــا
.طعلــى المجلــس
ترفع تقاريرها مباشــرة إلى رئيــس لجنة التدقيق.
.يعلى لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم.

سابع عشر :التدقيق الخارجي
ّ
للمدقــق الخارجــي بين مكاتــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفة
.أعلــى المجلــس ضمــان تدويــر منتظــم
كحد أعلى.
أو المرتبطة بها بأي شــكل من األشــكال كل ســبع ســنوات
ٍ
.بتحتسب مدة السبع سنوات عند بدء التطبيق اعتبارًا من عام .2010
.جتكون السنة األولى (عند التدوير) للمكتب الجديد بشكل مشترك ( )Jointمع المكتب القديم.
.دال يجــوز إعــادة انتخــاب المكتــب القديــم مرة أخرى قبل مرور ســنتين على األقل من تاريخ آخــر انتخاب له بالبنك
بخالف مهمة التدقيق المشــتركة.
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ّ
التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويًا.
.هعلى لجنة التدقيق
.وعلــى المجلــس اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجة نقــاط الضعف في أنظمــة الضبط والرقابــة الداخلية أو أي
ّ
المدقق الخارجي.
نقــاط أخرى أظهرها
ّ
المدقق الخارجي:
حقوق وواجبات
ّ
المدقــق الخارجــي بالصالحيــات وااللتزامات المنصــوص عليها في قانونــي البنوك والشــركات ،وتحديدًا
.أيتمتــع
تلــك المتع ّلقــة بالحــق فــي معاينة جميع الدفاتر والســجالت والوثائــق الخاصة بالبنك فــي أي وقت وطلب أية
ّ
ّ
التحقق
المدقق الخارجي الحق في
وثائــق أو توضيحــات أخرى حســب ما يراه ضروريــً ألداء مهامه .كما يمتلك
ّ
يتوجــب
المدقــق الخارجــي قــادرًا علــى ممارســة تلــك الصالحيــات
مــن أصــول ومطلوبــات البنــك ،إذا لــم يكــن
ّ
عليه إعــام لجنة التدقيق بذلك.
ّ
المدقــق الخارجــي للهيئــة العامــة تقريــر يتضمــن البنــود المنصــوص عليهــا فــي قانونــي البنــوك
يقــدم
.ب
ّ
ّ
المدقق الخارجي خــال تقديمه للتقريــر وصف المعيقات
والشــركات والتعليمــات المعمــول بهــا ،ويجب علــى
أو العقبــات التــي واجههــا أثنــاء أدائــه لمهامه وكذلــك مالحظاته حول القوائــم المالية والمركــز المالي للبنك
وأيــة انتهــاكات ذات صلة.
المدقــق الخارجــي مســؤولية ّ
ّ
ّ
دقــة
يتحمــل
المدقــق الخارجــي مســتقل وحيــادي وأن
.جيجــب أن يكــون تقريــر
ّ
ّ
ممثــ ً
ا عــن كافــة المســاهمين ،كمــا يحــق لــكل مســاهم
التفاصيــل الــواردة فــي التقريــر وذلــك بصفتــه
ّ
المدقــق الخارجــي أثنــاء اجتمــاع الهيئــة العامــة والحصــول علــى توضيــح بشــأن المســائل
مناقشــة تقريــر
المثــارة فــي التقريــر.

ثامن عشر :إدارة المخاطر
المحددة للمخاطر المقبولة.
.أعلى إدارة المخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات
ّ
ّ
التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخاطــر المقبولــة ،بمــا فــي ذلــك مســاءلة
.بعلــى المجلــس
اإلدارة التنفيذية العليا المعنية بشــأن هذه التجاوزات.
ّ
التأكــد مــن أن إدارة المخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس
.جعلــى المجلــس
تحمل الصدمــات ومواجهة المخاطر المرتفعة ،وأن يكون للمجلس دور رئيســي في اعتماد
قــدرة البنــك علــى
ّ
الفرضيــات والســيناريوهات المســتخدمة ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنــاء
على هــذه النتائج.
.دعلــى المجلــس اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأســمال البنــك ،وبحيــث تكــون هــذه المنهجيــة
وفعالــة وقــادرة علــى تحديــد جميــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ باالعتبار
شــاملة
ّ
ّ
والتحقــق من تطبيقها
خطــة البنــك االســتراتيجية وخطــة رأس المــال ،ومراجعة هذه المنهجيــة بصورة دورية
ّ
كاف لمقابلــة جميــع المخاطــر التــي يواجههــا.
والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال
ٍ
توســع فــي أنشــطة البنــك األخــذ باالعتبــار المخاطــر المترتبــة علــى
.هعلــى المجلــس وقبــل الموافقــة علــى أي
ّ
ّ
ومؤهالت موظفــي إدارة المخاطر.
ذلــك وقــدرات
.وعلــى المجلــس ضمــان اســتقاللية إدارة المخاطــر فــي البنــك ،وذلــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة
المخاطــر ،ومنــح اإلدارة الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائر البنــك األخرى
والتعــاون مع اللجــان األخرى للقيــام بمهامها.
.زعلى المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.
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كحد أدنى:
.حتكون مهام إدارة المخاطر ما يلي
ٍ
1.مراجعة إطار إدارة المخاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من المجلس.
2.تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
3.تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
تتضمن معلومات عن
4.رفــع تقاريــر للمجلــس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونســخة لإلدارة التنفيذيــة العليا
ّ
منظومــة المخاطــر ( )Risk Profileالفعليــة لكافــة أنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة
( )Risk Appetiteومتابعــة معالجــة االنحرافات الســلبية.
ّ
التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.
5.
6.دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي يواجهها البنك.
7.تقديــم التوصيــات للجنــة إدارة المخاطــر عــن تعرّ ضــات البنــك للمخاطــر ،وتســجيل حــاالت االســتثناءات مــن
سياسة إدارة المخاطر.
8.توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

تاسع عشر :إدارة مراقبة االمتثال
.أعلى المجلس ضمان استقاللية إدارة مراقبة االمتثال ،وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدرّبة.
.بعلــى المجلــس اعتمــاد سياســة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع التشــريعات ذات العالقــة ،ومراجعــة هــذه
ّ
والتحقــق مــن تطبيقهــا.
السياســة بشــكل دوري
.جعلى المجلس اعتماد مهام ومسؤوليات إدارة مراقبة االمتثال.
.دترفــع إدارة مراقبــة االمتثــال تقاريرهــا إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه مع إرســال نســخة عنها إلى الرئيس
التنفيذي.

عشرون :حقوق أصحاب المصالح
ـددة لضمــان التواصــل مــع أصحــاب المصالــح وذلــك مــن خــال اإلفصــاح وتوفير
.أعلــى المجلــس توفيــر آليــة محـ ّ
معلومات ذات داللة حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:
1.اجتماعات الهيئة العامة.
2.التقرير السنوي.
3.تقاريــر ربــع ســنوية تحتــوي علــى معلومــات ماليــة ،باإلضافــة إلــى تقريــر المجلس حــول تداول أســهم البنك
ووضعه المالي خالل السنة.
4.الموقع اإللكتروني للبنك.
5.الجهة المعنية بشؤون المساهمين لدى البنك.
يتضمــن توضيــح لحقــوق المســاهمين
.بعلــى المجلــس ضمــان تخصيــص جــزء مــن موقــع البنــك اإللكترونــي
ّ
وتشــجيعهم علــى الحضــور والتصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة ،وكذلــك نشــر المســتندات المعنيــة
باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة ومحاضــر االجتماعــات.
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حادي وعشرون :اإلفصاح والشفافية:
يعتمــد المجلــس تعليمات وسياســات اإلفصــاح الواجب اتباعها وضمان تطبيقها بشــكل مناســب وااللتزام بأحكام
تلــك السياســات والتعليمــات .يجــب أن تشــمل سياســات اإلفصــاح المتبعــة فــي البنــك علــى آليــة تســتخدم لتصنيف
ـم اإلفصــاح عنهــا من حيــث طبيعتها (معلومــات مالية وغير ماليــة) أو دورية اإلفصاح (شــهريًا أو
المعلومــات التــي تـ ّ
يتم اإلفصــاح عنها في الوقت المناســب.
ربــع ســنويًا أو ســنويًا) إلــى جانــب المعلومات التــي ّ
ّ
التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.
.أعلى المجلس
نصــً يفيــد أن المجلــس مســؤول عــن ّ
دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك
.بيجــب أن
يتضمــن التقريــر الســنوي ّ
ّ
والمعلومــات الــواردة فــي ذلــك التقريــر ،وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.
ّ
حددتهــا المعايير الدوليــة لإلبالغ المالــي (4)IFRS
.جعلــى المجلــس أن
يتأكــد مــن التــزام البنــك باإلفصاحات التــي ّ
ّ
يتأكــد
ومعاييــر المحاســبة الدوليــة ( 5)IASوتعليمــات البنــك المركــزي والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة وأن
مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى علم بالتغيّرات التي تطرأ علــى المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
ّ
التأكــد مــن تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك وتقاريــره الربعيــة ،إفصاحــات تتيــح للمســاهمين
.دعلــى المجلــس
الحالييــن أو المحتمليــن االطــاع علــى نتائــج العمليــات والوضــع المالــي للبنــك.
ّ
كحد أدنى:
يتضمن ما يلي
التأكد من أن التقرير السنوي
.هعلى مجلس اإلدارة
ٍ
ّ
ّ 1.
ملخصًا للهيكل التنظيمي للبنك.
ّ 2.
ملخصًا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.
المؤسســية للبنــك ومــدى التزامــه
3.المعلومــات التــي تهــم أصحــاب المصالــح المبينــة فــي دليــل الحاكميــة
ّ
بتطبيــق مــا جــاء فــي الدليــل.
4.معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن حيــث مؤهالتــه وخبراتــه ومقــدار مســاهمته فــي
رأســمال البنــك وفيمــا إذا كان مســتق ً
ال أم ال وعضويتــه فــي لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه وأي عضويــات
يشــغلها فــي مجالــس إدارات شــركات أخــرى ،والمكافــآت بكافــة أشــكالها التــي حصــل عليهــا مــن البنــك
تمــت بيــن
وذلــك عــن الســنة المنصرمــة ،وكذلــك القــروض الممنوحــة لــه مــن البنــك ،وأي عمليــات أخــرى ّ
البنــك والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة بــه.
5.معلومات عن إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطوّ رات التي طرأت عليها.
6.عدد مرّ ات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرّ ات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
7.أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام.
ّ 8.
ملخصــً عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنك ،مع اإلفصــاح عن كافة أشــكال مكافآت أعضــاء المجلس
كل علــى حــدة ،والمكافــآت بكافــة أشــكالها التي منحت لــإدارة التنفيذية العليا كل علــى حدة ،وذلك عن
الســنة المنصرمــة.
9.أســماء المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة ( )%1أو أكثــر مــن رأســمال البنــك ،مــع تحديــد المســتفيد
أي مــن هــذه
النهائــي ( )Ultimate Beneficial Ownersلهــذه المســاهمات أو أي جــزء منهــا ،وتوضيــح إن كان ٍ
المســاهمات مرهونــة كليــً أو جزئيــً.

10.إقــرارات مــن كافــة أعضــاء المجلــس بــأن العضــو لــم يحصــل علــى أيــة منافــع مــن خــال عملــه فــي البنــك
ولــم يفصــح عنهــا ،ســواء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه شــخصيًا أو ألي مــن ذوي
العالقــة بــه وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.

4 International Financial Reporting Standards
5 International Accounting Standards
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ثاني وعشرون :أحكام عامة
.أعلــى رئيــس المجلــس توجيــه دعــوة للبنــك المركــزي لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة ،وذلــك قبــل فتــرة
كافيــة ليصــار إلــى تســمية مــن يمثلــه.
.بعلــى رئيــس المجلــس تزويــد البنــك المركــزي بمحاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز
خمســة أيــام مــن تاريــخ مصادقة مراقب عام الشــركات أو مــن ّ
يمثله على محضــر االجتماع.
.جعلى البنك إعالم البنك المركزي قبل ثالثين يومًا على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح
ّ
المدقــق الخارجــي النتخابه (أو إلعادة انتخابه) مــن قبل الهيئة العامة.
.دعلــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بعــدد األســهم المرهونــة من قبــل مســاهمي البنــك الذين يمتلكــون ()%1
أو أكثــر مــن رأســمال البنــك والجهــة المرتهــن لهــا هــذه األســهم وبشــكل نصــف ســنوي خــال مــدة أقصاهــا
الخامس عشــر من بداية الشــهر التالي.
.هعلــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأعضــاء
إدارتــه التنفيذيــة العليــا وفــق النمــاذج المعتمــدة مــن البنــك المركــزي بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد
حــدوث أي تعديــل.
.وعلــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتع ّلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات أو هيئــات المديريــن
واإلدارات التنفيذيــة العليــا لشــركاته التابعــة داخــل المملكــة وخارجهــا ،وفــق النمــاذج المعتمــدة مــن البنــك
المركــزي بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.

ثالث وعشرون :المراجعة والتعديل على الدليل
يتــم مراجعــة الدليــل مرّ ة واحدة ســنويًا على األقل وكلمــا دعت الحاجة لذلك ،ويتم اعتمــاد التعديالت والتحديثات
المؤسســية بذلك.
ـاء على توصية لجنة الحاكمية
ّ
عليــه مــن قبــل مجلس إدارة البنك بنـ ً
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