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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة المحافظ

 َ ُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنهَّ اللهَّ ا�ِس اأَن َتْ وا الأََماَناِت اإَِل اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتم َبْيَ النهَّ َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَدُّ يقول الل تعال يف حمكم اآياته )اإِنهَّ اللهَّ
ريًا الن�ساء اآية: )58( َ َكاَن �َسِميعًا َب�سِ ا َيِعُظُكم ِبِه اإِنهَّ اللهَّ ِنِعمهَّ

تختلف البنوك عن غريها من �س���ركات امل�س���اهمة كونها موؤ�س�سات م�س���رفية متلقية للودائع من اجلمهور وتعتمد ب�سكل رئي�سي 
عل���ى اأم���وال املودعي يف متويل اأن�سطتها, وهو ما يحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة اأي بن���ك م�سوؤولية خا�سة واأمانة كبرية يف الرقابة 
والإ�سراف على اإدارة البنك ل�سمان ممار�سته لأن�سطته ب�سورة اآمنة و�سليمة وبنزاهة و�سفافية وفقًا للقواني النافذة والتعليمات 
ال�س���ادرة عن البن���ك املركزي ومبا يكفل حماي���ة حقوق املودعي وامل�ساهم���ي وغريهم من اأ�سحاب امل�سال���ح الأخرى, وعدم 

تعري�س القطاع امل�سريف اليمني لأي اأزمات م�سرفية.
هذا وقد جاءت الأزمة املالية العاملية الأخرية خالل الن�سف الثاين من عام 2008م لتك�سف باأن احد اأهم العوامل التي �ساهمت 
يف اندلعه���ا ه���و �سعف معايري احلوكم���ة واملمار�سات غري ال�سليمة, �س���واء يف العمل امل�سريف اأو يف اأعم���ال ال�سركات الأخرى, 
وبالت���ايل مت التاأكيد عل���ى اأهمية تطبيق معايري احلوكمة ال�سليمة يف البنوك كاأحد العوام���ل الأ�سا�سية لتعزيز ثقة املتعاملي مع 

البنوك وتعزيز �سالمتها واأداء القت�ساد الكلي لأي بلد.
اإن �سع���ف اأنظمة احلوكم���ة يف البنوك قد يت�سبب يف تعرثها ما ي�ساحب ذلك من خماطر وتداعيات �سلبية على القت�ساد ككل 
وتكاليف عالية لأي دولة نظرًا لطبيعة الدور اجلوهري التي تلعبه البنوك يف احلياة القت�سادية وعمق عالقتها ب�سرائح املجتمع 

املختلفة من مودعي ومقرت�سي وم�ساهمي وموظفي, واأ�سحاب امل�سالح الأخرى.
وحر�سًا من البنك املركزي على �سالمة القطاع امل�سريف اليمني مت اإعداد )دليل حوكمة البنوك يف اجلمهورية اليمنية ( بالتعاون 
م���ع موؤ�س�س���ة التموي���ل الدولية )IFC(, وذلك بال�ستن���اد اإل الإر�سادات ال�س���ادرة عن  جلنة بازل للرقاب���ة امل�سرفية ب�ساأن 
 ,)OECD( حوكم���ة البن���وك ومبا ين�سجم مع مبادئ حوكم���ة ال�سركات ال�سادرة عن منظمة التع���اون القت�سادي والتنمية
وم�سرت�سدي���ن بتج���ارب بع�س ال���دول العربية ومبا يتفق م���ع اأف�سل املمار�س���ات الدولية يف هذا املجال, وذل���ك بهدف م�ساعدة 
البنوك العاملة يف القطاع امل�سريف اليمني على تطوير اأنظمة احلوكمة لديها وت�سي املمار�سات يف العمل امل�سريف ومبا يخدم 

القطاع امل�سريف والقت�ساد اليمني ب�سكل عام.
اإن اإميان جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لأي بنك باأهمية اللتزام مببادئ احلوكمة مبفهومها العلمي والعملي وتطبيقها 
كممار�سة فعلية يف هيكلة واإجراءات اتخاذ القرارات الالزمة لإدارة البنك تعترب من اأهم العوامل لتطوير وتعزيز نظام احلوكمة 

لديه.
ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن( التوبة 105 ى اللهَّ ويقول الل تعال: )َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسرَيَ

واهلل املوفق,,,
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 المقدمة:

في اإط���ار اجله���ود التي يبذلها البنك املرك���زي لتعزيز معايري وممار�سات احلوكمة يف القط���اع امل�سريف اليمني وكذا 
�سعي���ه ملواكبة التطورات يف معاي���ري الرقابة الدولية يف هذا املجال, ي�سدر البنك املركزي اليمني "دليل حوكمة البنوك 
يف اجلمهوري���ة اليمني���ة" الذي مت اإعداده بدعم من قبل موؤ�س�سة التموي���ل الدولية )IFC( وبالتعاون مع نادي الأعمال 
اليمن���ي )YBC( وذل���ك يف اإطار املعايري الدولي���ة ال�سادرة عن جلنة بازل للرقابة امل�سرفي���ة, بالإ�سافة اإل مبادئ  
حوكم���ة ال�سركات ال�سادرة عن منظم���ة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( وجت���ارب بع�س الدول العربية يف 

املنطقة.
تعت���رب ممار�س���ة احلوكمة بفعالية من العوامل الأ�سا�سية لتعزيز الثق���ة يف القطاع امل�سريف ومن العوامل املهمة لتح�سي 
اداء القط���اع امل�سريف والإقت�سادي الكلي. وتتمثل املمار�س���ات ال�سليمة يف حوكمة البنوك بتوزيع ال�سلطات وامل�سوؤوليات 

مبا يكفل تنظيم �سوؤون عمل البنك من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
كما ي�ساهم تطبيق معايري احلوكمة ال�سليمة يف تعزيز وكفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي بحيث ت�سمن وجود رقابة 
م���ن جمل����س الإدارة ورقابة ام���ن الإدارة التنفيذي���ة, ورقابة مبا�سرة عل���ى اأن�سطة البنك ومبا يكف���ل اإ�ستقاللية كل من 
وظيف���ة املراجعة الداخلي���ة, وظيفة اإدراة املخاطر, وظيفة الإمتثال وتعيزيز دور هيئ���ة الرقابة ال�سرعيةى يف امل�سارف 

الإ�سالمية.
يتك���ون الدلي���ل من �سبعة ف�سول تناولت الف�س���ول ال�ستة الأول املبادئ العامة اخلا�سة بحوكم���ة البنوك بكافة اأنواعها 
�س���واء التقليدية منه���ا اأو تلك التي تعمل وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية )امل�سارف الإ�سالمي���ة(, بينما تناول الف�سل ال�سابع 

املتطلبات الإ�سافية الأخرى اخلا�سة بحوكمة كل من امل�سارف الإ�سالمية والبنوك العامة واملختلط.
وياأم���ل البن���ك املركزي اأن ي�ساهم هذا الدليل يف اإر�س���اء وتطوير معايري واأنظمة احلوكمة ل���دى البنوك اليمنية اإ�سافة 
اإل م�ساع���دة اأع�س���اء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف الإ�سراف على اأن�سط���ة البنك وت�سي املمار�سات يف العمل 

امل�سريف ومبا يخدم ال�سالح العام للقطاع امل�سريف والإقت�ساد الوطني
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التعاريف

لأغرا����س تطبي���ق هذا الدلي���ل يق�سد بالألفاظ والعبارات الواردة اأدناه املعاين املبينة اأمام كل منه���ا مامل يق�س �سياق الن�س معنى اآخر اأو 
دلت القرينة على خالف ذلك:

دليل حوكمة البنوك يف اجلمهورية اليمنية.الدليل

البنك املركزي اليمنيالبنك املركزي 

البنك/ امل�سرف املرخ�س له بالعمل يف اجلمهورية اليمنية.البنك / امل�سرف

حوكمة البنوك
"عرف���ت جلن���ة بازل للرقابة امل�سرفية حوكمة البنوك باأنها الطريقة التي يتم بها تنظيم �سوؤون واأعمال البنوك 
م���ن قب���ل جمال�س اإدارته���ا والإدارة التنفيذي���ة , والتي تدد الأ�سالي���ب ال�سليمة يف و�سع اأه���داف واإ�سرتاتيجيات 
البن���وك وعملياتها اليومية وتقق مب���داأ امل�ساءلة اأمام امل�ساهمي وتراعي حقوق و م�سالح الأطراف ذات العالقة 
والقواعد والتعليمات ال�سادرة عن ال�سلطة الرقابية وحماية م�سالح املودعي وما يتطلبه ذلك من �سرورة تطوير 

نظم قوية لإدارة املخاطر".

اإدارة املخاطر
ه���ي عملي���ة منتظمة لتحديد وقيا�س املخاطر التي يواجهها البنك وتقييمها وفقا لإحتمالت حدوثها وال�سرر الذي 
ميك���ن اأن تدث���ه, وتديد العنا�سر التي ميكن للبن���ك اأن يتحملها اأو يتجنبها اأو يحد م���ن اأ�سرارها اأو نقلها ال 
ط���رف ثال���ث )اأو اأي مزيج من الأربعة( , وتدي���د امل�سوؤولية عن معاجلتها و�سمان �س���ري العمليات ورفع التقارير 

الدورية والفورية اإل اجلهات املعنية بامل�ساكل امللمو�سة.

الأطراف ذات العالقة

تعترب الأطراف ذات عالقه اإذا كان احدها قادر على التحكم بالطرف الأخر اأو ممار�سة تاأثري فعال عليه يف �سنع 
قرارات ت�سغيلية اأو مالية وهم كالتايل:

1 - اأع�س���اء يف جمل����س اإدارة البن���ك اأو يف �سركة من جمموعته )قاب�سة - تابعة - �سقيق���ة - زميلة( , اأو املراجع 
اخلارجي, اأو م�ست�ساري البنك اأو اإدارته التنفيذية , و اأقاربهم حتى الدرجة الثانيه.  

2 - اأي �سخ����س طبيع���ي اأو �سخ�سية اعتبارية ميتلك/متتلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ما ن�سبته 5% اأو اأكرث من 
راأ����س مال البنك اأو يف �سركة من جمموعته )قاب�س���ة - تابعة - �سقيقة - زميلة( , واأقارب ال�سخ�س الطبيعي 

حتى الدرجة الثانيه.
3 - ال�سركات القاب�سة والتابعة وال�سقيقة والزميلة للبنك.

يوؤخذيف العتبار عند تديد الطراف ذات  العالقة معيار املحا�سبة الدويل رقم)24( وما يطراأ عليه من تعديالت.

رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة البنك.جمل�س الإدارة

جمموع���ة من ال�سخا�س املعيني يف البنك ت�سطل���ع مب�سوؤوليات اإدارة العمليات يف البنك وهم :املدير التنفيذي / الإدارة التنفيذية
املدير العام للبنك ونوابه وم�ساعديه وكبار املدراء لالإدارات الرئي�سية  ونوابهم  وم�ساعديهم.

القدرة على التحكم بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية بهدف احل�سول على منافع من اأن�سطة البنك.  التحكم )ال�سيطرة(

القدرة على امل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية بهدف احل�سول على منافع من اأن�سطة البنك.التاأثري الفعال
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ال�سركة التي متتلك ح�سة يف راأ�س مال البنك متكنها من التحكم بالبنك.ال�سركة القاب�سة/الأم

ال�سركة التي يكون للبنك تاأثري فعال على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية , ول ميكن اعتبارها �سركة تابعة له.ال�سركةالزميلة للبنك

ال�سركة التابعة اأو الزميلة لل�سركة القاب�سة للبنك.ال�سركةال�سقيقة للبنك

ال�سركة التي يتحكم بها البنك.ال�سركة التابعة للبنك

وظيفة رقابة الإمتثال/
اللتزام

التاأك���د من اإمتث���ال البنك واإن�سجام �سيا�ست���ه الداخلية مع كاف���ة القواني والأنظمة والتعليم���ات واملعايري وقواعد 
ال�سل���وك واملمار�س���ات البنكية ال�سليمة ال�سادرة ع���ن اجلهات الرقابية املحلية والدولي���ة التي تدد وتقيم وتقدم 

الن�سح والإر�ساد وتراقب وترفع التقارير اإل جمل�س الإدارة حول م�ستوى الإمتثال بالبنك. 

ع�سو جمل�س الإدارة )�سواء ب�سفته ال�سخ�سية اأو ممثاًل ل�سخ�سية اعتبارية(.الع�سو

ع�سو جمل�س الإدارة امل�سند له دور تنفيذي يف البنك.الع�سو التنفيذي:

ع�س���و جمل����س الإدارة ال���ذي ل يتدخل بالإدارة اليومية للبن���ك ول ي�سند له اأيدور تنفي���ذي , ومل يقدم اأي خدمات الع�سو غري التنفيذي:
اإ�ست�سارية متخ�س�سة للبنك خالل ال�سنتي الأخريتي قبل توليه ع�سوية جمل�س الإدارة. 

الع�سو امل�ستقل

ع�س����و جمل�س الإدارة ال����ذي ل تربطه بالبنك اأي عالقة اأخرى غري ع�سويته يف جمل�����س الإدارة, ولي�س لديه م�سالح 
مت�ساربة حالية اأو حمتملةو ليعد الع�سو م�ستقل اإذا كان :

ع�سوًا تنفيذيًا  .1
يتقا�سى من البنك اأي مبلغ مايل باإ�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�سويته يف جمل�س الإدارة, و/اأو توزيعات الأرباح   .2

ب�سفته م�ساهمًا.
ق����د عم����ل كمدي����ر تنفيذي/ مدير ع����ام يف البنك اأو يف اأي �سركة م����ن جمموعته) قاب�سة - تابع����ة – �سقيقة -   .3
زميلة( خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية جمل�س الإدارة اأو اأثناء ع�سويته ملجل�س الإدارة .

ع�سوًا مبجل�س اإدارة يف اأي �سركة من جمموعة البنك ) قاب�سة � تابعة � �سقيقة � زميلة(.  .4
تربط����ه ب����اأي مدير تنفيذي/ مدير ع����ام اأو اأي ع�سو من اأع�س����اء جمل�س الإدارة يف البن����ك اأو يف اأي �سركة من   .5

جمموعة البنك ) قاب�سة - تابعة – �سقيقة - زميلة( �سلة قرابة حتى الدرجة الثانيه . 
ه����و اأو اأحد اأقارب����ه حتى الدرجة الثانية �سريكًا )اأو موظفًا ( ل�/لدى املراجع اخلارجي للبنك اأو اإحدى �سركاتة   .6

التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه واأثناء ع�سويته ملجل�س الإدارة.
ميتل����ك, واأن ل يك����ون ممثاًل ل�سخ�سية اإعتبارية متتلك, ما ن�سبته 5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك اأو من راأ�سمال   .7

اأي �سركة من جمموعته ) قاب�سة - تابعة – �سقيقة - زميلة(. 
اأحد اأقارب حتى الدرجة الثانية  مل�ساهم ميتلك ن�سبة 5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك اأو اأي �سركة من جمموعته   .8

ول يلتزم ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعمل وفقًا لتوجيهاته.
ع�س����و جمل�����س اإدارة اأو �سري����ك اأو م�ساهم رئي�سي ميتلك ما  ن�سبته 5% اأو اأك����رث يف راأ�سمال �سركة يتعامل معها   .9
البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ساأ ب�سبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى 
اأن تكمها نف�س ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأي �سروط تف�سيلية ,واأن 

ل يكون ع�سوًا مبجل�س اإدارة يف اأي �سركة من جمموعتها ) قاب�سة � تابعة � �سقيقة � زميلة(.
قد مت انتخابه لع�سوية جمل�س الإدارة لأكرث من اأربع دورات متتالية.  .10
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ه���ي احلالة التي تتاأثر فيها مو�سوعية واإ�ستقاللية قرار موظف )اأو ع�سو جمل�س اإدارة( مب�سلحة �سخ�سية مادية تعار�س امل�سالح
اأو معنوية تهمه اأو تهم اأحد اأقاربه , بناًء على معلومات داخلية مت احل�سول عليها نتيجة لل�سالحيات املمنوحة له

الأحداث اجلوهرية
ه���ي اأية قرارات ا�سرتاتيجية وتطورات جوهري���ة واأحداث هامة توؤثر على اداء ون�ساط وملكية وا�ستمرار البنك و/

اأو تل���ك العملي���ات ذات الطبيعة غري املتكررة والتي قد يكون له���ا اأثر مادي على اأرباح البنك ومركزه املايل  اأوالتي 
تتطلب مناق�سات �سرية من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك لدرا�سة احلدث قبل الإعالن عنه.

م�ساهموا الأقلية ) �سغار 
امل�ساهمي (

امل�ساهم���ون الذين ميثلون �سريحة من امل�ستثمرين غري امل�سيطري���ن وبالتايل غري قادرين على التاأثري يف �سيا�سات 
البنك وتوجهاته.

جمموعة املعايري والإجراءات الواجب الإلتزام بها واإتخاذها لتحديد ال�سلوك املهني للعاملي يف البنك .ميثاق الأخالقيات

الأب , الأم , , الزوج , الزوجة , والبناء.اأقارب الدرجة الول

الأخ ,الأخت ,اجلد , اجلدة , ابن وبنت الإبن والإبنة , اأخ واأخت الزوج اأوالزوجة. اأقارب الدرجة الثانية

اأ�سحاب امل�سالح 
اأي �سخ�س اأو جهة لديه/ لديها م�سلحة مع البنك 

) مث���ل :املودع���ي, الدائني ,امل�ساهم���ي, املوظفون ,  الأ�سخا�س الذي���ن يرتبطون بالبنك باأي���ة ترتيبات تعاقدية 
اأخرى,اجلهات الرقابية و الإ�سرافية و اأي جهة اأخرى ذات عالقة (

1- وفقًا لأف�سل املمار�سات الدولية املتبعة  فاإن �سلة القرابة حتى الدرجة الرابعة هي الأول بالتطبيق  يف اأي بند من بنود هذا الدليل 
يتعلق بدرجة �سلة القرابة.
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الفصل األول: مجلس اإلدارة

اواًل : المسؤوليات لمجلس اإلدارة: 
بال�ساف���ة اإل امل�سوؤولي���ات التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظم���ة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي يتحمل جمل�س الإدارة كافة امل�سوؤوليات التالية:
التاأك���د م���ن اأن اإدارة البن���ك تتم ب�س���كل ح�سيف و�سمن اإط���ار القواني الناف���ذة ذات العالقة والتعليمات ال�س���ادرة عن البنك   .1
املرك���زي وال�سيا�س���ات الداخلية للبنك ومبا يكف���ل اإدارة البنك بطريقة اآمن���ة و�سليمة واملحافظة على حق���وق املودعي وم�سالح 

امل�ساهمي  والدائني واملوظفي واجلهات الأخرى ذات العالقة.
التاأكد من تطبيق نظام احلوكمة املعتمد يف البنك.  .2

اعتماد اأنظمة الرقابة الداخلية والإ�سراف عليها مع مراجعة فعاليتها �سنويًا اأو كلما اقت�ست احلاجة ال ذلك.  .3
�سمان وجود اإدارة مراجعة داخلية تتمتع بال�ستقاللية و�سمان جتنب اأي نوع من التاأثري عليها من قبل الإدارة التنفيذية , وذلك   .4
ب���اأن تك���ون تبعيتها ملجل�س الإدارة مبا�س���رة  بحيث يكون هو امل�سوؤول عن تديد رواتب وحواف���ز ومكافاآت موظفي اإدارة املراجعة 
وه���و امل�س���وؤول عن تقييم اأدائهم وعليه اأي�سًا التحقق من توفر العدد الكايف منهم وكفاية موؤهالتهم وخرباتهم ومهاراتهم املهنية 

وتنميتها با�ستمرار, وتوفري كافة الإحتياجات الالزمة لذلك.
5.  ت�سكيل اللجان اأو تفوي�س الإدارة التنفيذية اأو اأي جهة اآخرى للقيام ببع�س مهام جمل�س الإدارة مع التاأكيد على ان ذلك ل يعفيه 

من م�سوؤولياته وفقًا لأحكام القواني النافذة ذات العالقة .
تر�سيخ مبداأ اإلتزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة جتاه البنك ومتثيله جلميع امل�ساهمي , وعليه اأن يلتزم بالقيام مبا يحقق   .6

م�سلحة البنك وم�سلحة املودعي واأ�سحاب امل�سالح الآخرى ولي�س م�سلحة جمموعة حمددة فقط.
حماية البنك من الأعمال غري القانونية اأو غري املالئمة لكبار امل�ساهمي الرئي�سي وذات التاأثريات ال�سلبية على م�سلحة البنك   .7

و/اأو بقية امل�ساهمي.
و�س���ع �سيا�س���ة تنظم وتدد املعام���الت مع الأطراف ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة بهم م���ن حيث معرفة ور�سد وح�سر كافة   .8
التعام���الت والعملي���ات املوافق عليها وغ���ري املوافق عليها وعليه التاأكد م���ن اأن تنفيذ اأي عملية لأي م���ن ذات  العالقة وامل�سالح 

املرتبطة بهم تتم ب�سكل عادل ودون تف�سيل والإف�ساح عنها يف حينه وب�سكل فوري و�سليم.
و�س���ع �سيا�س���ة مكتوبة ب�ساأن تعار�س امل�سالح وعلي���ه التاأكد من اأن ال�سيا�سات التي ت�ساعد يف ك�س���ف العمليات املحتملة لتعار�س   .9

امل�سالح موجودة ومطبقة.
التاأك���د م���ن عدم م�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اإتخاذ القرارات عند وجود اأي تعار�س يف امل�سالح مينعهم من تاأدية دورهم   .10

يف حماية م�سالح البنك ب�سكل �سليم. 
فهم الدور الإ�سرايف والرقابى لأع�ساء جمل�س الإدارة واإلتزامهم بالإخال�س جتاه البنك وم�ساهميه واأ�سحاب امل�سالح الآخرين   .11

وجتاه املجتمع ب�سكل عام.
التاأكد من تكري�س الإهتمام والوقت الكايف لأع�ساء جمل�س الإدارة للقيام بواجباتهم وتمل م�سوؤولياتهم ب�سورة فعالة.  .12
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ثانيًا: مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة وتكوين مجلس اإلدارة: 

اأ: موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة:
يجب اأن يكون الأع�ساء على اإطالع بالقواني املنظمة لالأعمال امل�سرفية واملعرفة التامة مبهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة.  .1

يجب اأن يكون الأع�ساء على درجة مالئمة من التاأهيل العلمي و/اأو املهني , واخلربة العملية مبا يوؤهلهم للقيام مبهامهم وم�سوؤولياتهم.   .2
يج���ب اأن يك���ون الأع�ساء موؤهلي للقيام بالأعمال املوكل���ة اإليهم وعلى الأع�ساء جمتمعي اأن ميلكوا مه���ارات مهنية واإدارية خمتلفة   .3
وخربات مالية و�سفات �سخ�سية مالئمة ول �سيما الأمانة والإلتزام و التمتع بقدر عايل من ال�سمعة والكفاءة وامل�سوؤولية  ومبا يحقق 

الأهداف الإ�سرتاتيجية.
يجب اأن يتمتع ع�سو جمل�س الإدارة بال�سفات التالية:  .4

�سحة جيدة ول يوجد مانع �سحي يعيقه من ممار�سته م�سوؤولياته .  .4.1
�سخ�سي���ة قيادي���ة قادرة على منح ال�سالحيات  ومبا يوؤدي اإل ت�سجي���ع املوظفي على تطبيق  اأف�سل املمار�سات يف جمال الإدارة   .4.2

الفعالة والتم�سك بالقيم والأخالق املهنية.
حمايدًا ومو�سوعيًا يف اإتخاذ القرارات.  .4.3

قادرًا على اإعداد اخلطط والتوجيه الإ�سرتاتيجي.  .4.4
قادرًا على قراءة البيانات املالية وفهمها وكذلك الن�سب امل�ستخدمة لقيا�س الداء.  .4.5

الهتمام مبا يحقق تاأدية الواجبات وامل�سئوليات املحددة من البنك وال�سلطات الأ�سرافية والرقابية , وال�سعى اإل احل�سول على   .4.6
كاف���ة املعلوم���ات املتوفرة للتاأكد م���ن اأن جميع القرارات املتخذة يف �سالح البنك , كما يجب ح�س���ور الإجتماعات باإنتظام وعدم 
التغيي���ب دون ع���ذر, ومبا ي�سمن ممار�ست���ه لدوره الإ�سرايف والرقابي ب�س���ورة م�ستمرة وفعالة, وتخ�سي����س الوقت الكايف لأداء 

مهامهم و تمل م�سوؤولياتهم وواجباتهم.
ب: تكوين جمل�س الإدارة: 

تت���م اإج���راءات اإنتخ���اب جمل�س الإدارة من قب���ل اجلمعية العام���ة للم�ساهمي ب�سفافية وفق���ًا للقواني النافذة , عل���ى اأن يتم تقدمي   .1
�س���رية ذاتية خمت�سرة لكل مر�سح لع�سوية جمل�س الإدارة عن���د الإنتخاب لت�سهيل مهمة اجلمعية العامة يف اإنتخاب الأف�سل من بي 

املر�سحي لع�سوية جمل�س الإدارة.
يج���ب اأن يك���ون ع���دد اأع�ساء جمل�س الإدارة متالئم���ًا مع حجم اأعمال البن���ك , بحيث ميكن هذا العدد من امت���الك جمل�س الإدارة   .2
اخلربة واملعرفة يف املجالت املختلفة وتوزيع وظائف الإ�سراف والرقابة بي اأع�سائه ب�سكل  منا�سب ومبا ميكن من اتخاذ القرارات 

بفعالية, ومبا يتوافق مع اأحكام القواني النافذة .
يح���دد النظ���ام الأ�سا�سي للبنك فرتة ع�سوية جمل����س الإدارة, ويحق جلميع اأع�ساء جمل�س الإدارة اإع���ادة تر�سيح اأنف�سهم كل ثالث   .3
�سن���وات عن طري���ق اجلمعية العامة وفقًا للقواني والأنظم���ة النافذة ذات العالقه , ووفقًا لأف�سل املمار�س���ات املتبعة فاإنه يف�سل األ 

تتجاوز خدمة اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه اأكرث من اأثنتي ع�سرة �سنة متوا�سلة.
يجب األ يتجاوز عدد الأع�ساء الذين تربطهم �سلة قرابة من الدرجة الأول عن ع�سوين يف جمل�س الإدارة.  .4

يجب اأن يكون اأغلبية اأع�ساء جمل�س الإدارة غري تنفيذيي, بهدف تعزيز الإ�ستقاللية واملو�سوعية وامل�ساءلة يف عملية اإتخاذ القرار,   .5
والتخفي���ف م���ن تعار�س امل�سالح الذي ميكن اأن ين�ساأ بي عملي���ة اإتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية وعملي���ة الإدارة الت�سغيلية اليومية, 

وكذلك �سمان وجود نظم عمل ورقابة كافية حلماية م�سالح البنك.
يجب اأن ل يقل عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلي عن ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة .  .6

يجب الف�سل بي كل من من�سب رئي�س جمل�س الإدارة )و/اأو نائبه( ومن�سب املدير التنفيذي/املدير العام , وعلى اأن ل تربط رئي�س   .7
جمل�س الإدارة )و/اأو نائبه( واملدير التنفيذي/ املدير العام اأي قرابة حتى الدرجة الثانية, 

ي�سرتط اأن يكون رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه من الأع�ساء غري التنفيذيي يف جمل�س الإدارة.   .8
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ثالثًا: دور رئيس مجلس اإلدارة:
يجب ف�سل م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة عن م�سوؤوليات املدير التنفيذي/ املدير العام مبوجب تعليمات مكتوبه مقرة من جمل�س   .1

الإدارة و مبا ل يتعار�س مع دليل احلوكمة املعتمد يف البنك ويتم مراجعتها كلما اقت�ست احلاجة ال ذلك. 
على رئي�س جمل�س الإدارة اأن يلتزم مبا يلي:  .2

اإقامة عالقة بناءة بي جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.  .2.1
2.2.  خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س الإدارة  ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بي 

الأع�ساء , كما ت�سجع على النقا�سات وتوفري الإجماع حول تلك الق�سايا.
التاأكد من و�سول املعلومات الكافية اإل كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمي يف الوقت املنا�سب.  .2.3

التاأكد من تطبيق  دليل احلوكمة املعتمد يف البنك.  .2.4
التاأكد من ح�سول اأع�ساء جمل�س الإدارة على تدريب مالئم على اأعمال البنك.   .2.5

التاأك���د م���ن و�سول وجه���ات نظر م�ساهمي البن���ك لكل اأع�ساء جمل����س الإدارة خا�سة فيم���ا يتعلق باإ�سرتاتيجي���ات البنك ودليل   .2.6
احلوكمة اخلا�س بالبنك.

رابعًا: تنظيم أعمال مجلس اإلدارة:
يجب اأن ل يقل عدد الجتماعات الدورية ملجل�س الإدارة عن �سته اإجتماعات يف ال�سنة.  .1

يج���ب عل���ى الع�سو غري امل�ستقل اأن يح�سر )ب�سخ�سه( اأربعة اإجتماع���ات يف ال�سنة على الأقل , ويجب على الع�سو امل�ستقل ح�سور ما   .2
ل يق���ل ع���ن 75% من اإجتماعات جمل�س الإدارة , وكل ع�سو يتغيب عن ح�سور هذا الن�ساب يفقد ع�سويته وبقرار من جمل�س الإدارة 
, كم���ا يج���ب على اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلي ح�سور كافة الإجتماعات الت���ي �سيتم فيها اإتخاذ قرارات هامة توؤثر جوهريًا على 

م�سلحة البنك.  
ل يج���وز لع�س���و جمل�س الإدارة اإنابة �سخ�س اآخ���ر لي�س ع�سوًا يف جمل�س الإدارة , كما ل يجوز للع�س���و  احل�سول على اأكرث من اإنابة   .3
واحدة يف ال�سنة , ول يجوز اأن يقوم اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة  باإنابة غريه باأكرث من اإنابة واحدة يف ال�سنة ومبا ل يتعار�س 

مع القواني النافذة. 
به���دف �سم���ان �سمولية املوا�سي���ع املعرو�سة يف اإجتماعات جمل����س الإدارة وجتنبًا مل�ساركة اأو تدخل جمل����س الإدارة باإدارة العمليات   .4
اليومية للبنك يجب اأن تو�سح كتابيًا جميع العمليات البنكية التي تدخل �سمن �سالحيات جمل�س الإدارة وتتطلب موافقته , كما يجب 
على الإدارة التنفيذية اأن تبادر اإل اإقرتاح املوا�سيع التي تراها هامة على جدول اأعمال كل اإجتماع حيث يحدد رئي�س جمل�س الإدارة 

اأولويات طرح هذه املوا�سيع.
يج���ب تزويد اأع�ساء جمل�س الإدارة بج���دول اأعمال جمل�س الإدارة معززًا بالوثائق واملعلومات الالزمة قبل ع�سرة اأيام على الأقل من   .5

اإجتماعات جمل�س الإدارة لتمكينهم من درا�سة املوا�سيع املطروحة ليتمكن جمل�س الإدارة من اإتخاذ القرارات املنا�سبة.
يج���ب اأن تك���ون م�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة حمددة ووا�سح���ة ومبا يتما�سى مع القواني النافذة  ذات العالقة , وعلى كل ع�سو   .6

من اأع�ساء جمل�س الإدارة عند اإنتخابه الطالع و ا�ستيعاب و اإدراكحقوقه وم�سوؤولياته وواجباته.
على اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يكونوا على اإطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والبنوك املحلية والدولية , وعلى اإدارة البنك   .7

تزويد الأع�ساء مبلخ�س منا�سب عن اأعمال البنك عند التعيي وخالل فرتة الع�سوية وعند الطلب.
يح���ق لأع�س���اء جمل�س الإدارة وجلانه الإت�سال املبا�سر مع الإدارة التنفيذية , وعلى اأن يتم اإت�سال اأع�ساء جمل�س الإدارة مع الإدارة   .8

التنفيذية عن طريق جلان جمل�س الإدارة اأو رئي�سه
يحق للمجل�س اأو للجانه اإذا ما اقت�ست احلاجة �سالحية الإ�ستعانة بخربات خارجية مل�ساعدتهم يف القيام باملهام املوكلة اإليهم على   .9

اأكمل وجه.
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عل���ى جمل�س الإدارة اأن يقوم  بتحدي���د مهام وظيفة اأمي �سر جمل�س الإدارة )مقررًا( وعمل تو�سيف وظيفي مكتوب لتلك الوظيفة و   .10
مبا يتما�سى وم�ستوى امل�سوؤوليات التي �سيكلف بها.

يجب اأن يقوم اأمي �سر جمل�س الإدارة باإعداد وتوثيق حما�سر الإجتماعات وتدوين كافة نقا�سات جمل�س الإدارة واإقرتاحات الأع�ساء   .11
وت�سويتهم والقرارات املتخذه من قبلهم واجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.

عل���ى اأم���ي �سر جمل����س الإدارة التاأكد من التزام اأع�ساء جمل����س الإدارة بالإجراءات املقرة من جمل����س الإدارة , والتاأكد من تبادل   .12
املعلوم���ات ب���ي اأع�ساء جمل����س الإدارة وجلانه والإدارة التنفيذي���ة واأي جهة اآخرى , بالإ�سافة اإل تبلي���غ مواعيد اإجتماعات جمل�س 

الإدارة قبل مدة زمنية كافية.
يجب على كل ع�سو اأن يف�سح عن اأي تعار�س حمتمل يف امل�سالح  يف الأمور املعرو�سة اأمام جمل�س الإدارة , ويجب عليه المتناع عن   .13

الإ�سرتاك و الت�سويت يف املناق�سات اخلا�سة بها ويجب اإثبات ذلك  يف  حم�سر اجلل�سة.

خامسًا: أنشطة مجلس اإلدارة:
بالإ�سافة اإل الواجبات واملهام التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي ت�سمل الأن�سطة املختلفة ملجل�س الإدارة ما يلي:
1.التعيينات والإحالل

يج���ب اأن تت�سم���ن �سيا�سة جمل�س الإدارة تعيي مدي���ر تنفيذي/ مدير عام يتمتع بالنزاهة والكف���اءة املهنية واخلربة البنكية , واأن   .1.1
يكون للمجل�س احلق بعزل واإ�ستبدال املدير التنفيذي/ املدير العام عندما تقت�سي احلاجة.

يج���ب احل�سول على موافقة جمل����س الإدارة بناء على تو�سية املدير التنفيذي/ املدير العام عند تعيي كبار موظفي البنك والتاأكد   .1.2
من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.

على جمل�س الإدارة  بناًء على تو�سية من جلنة املراجعة القيام بالآتي:  .1.3
تعيي مدير اإدارة املراجعة الداخلية بعد التاأكد من توفر اخلربات املطلوبة لديه.  .1.3.1

تر�سي���ح مراجع خارجي م�ستقل من ذوي الإخت�سا�س والكفاءة العالي���ة والتعاقد معه بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمي   .1.3.2
عل���ى تعيينه وتديد اأتعابه وذلك وفقًا للقواني الناف���ذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة 

عن البنك املركزي .   
1.4.  يق���وم جمل�س الإدارة بامل�سادقة عل���ى �سيا�سة الإحالل لالإدارة التنفيذية للبنك التي تت�سمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها 

ل�ساغلي تلك الوظائف.

2.التخطيط , اأنظمة ال�سبط و الرقابة:
امل�سادقة على الإ�سرتاتيجيات والأهداف واخلطط وال�سيا�سات اخلا�سة بالبنك .  .2.1

ممار�سة التوجيه والرقابة على الإدارة التنفيذية للبنك التي تقع عليها م�سوؤولية العمليات اليومية وم�ساألتها .  .2.2
امل�سادق���ة على اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلي���ة , ل�سيما لوائح املراجعة الداخلية املت�سمنة توثيق مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات   .2.3

اإدارة املراجعة الداخلية والتاأكد من مدى فعالية تلك الأنظمة.
التاأكد من مدى تقيد البنك بالإ�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة اأو املطلوبة مبوجب القواني النافذة ذات   .2.4
العالق���ة والقواني املنظمة للعمل امل�س���ريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي , والتاأكد من قي���ام الإدارة التنفيذية مبراجعة 
ومقارنة الأداء وفقًا خلطط العمل , و التاأكد من اإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة , بالإ�سافة اإل التاأكد من اأن جميع خماطر 

البنك يتم اإدارتها ب�سكل �سليم.
امل�سادقة على ال�سيا�سات والإجراءات والأطر املالئمة ل�سمان حماية حقوق املودعي والدائني الآخرين.   .2.5
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اإعتم���اد الهي���كل التنظيمي املقرتح من الإدارة التنفيذية والذي يبي الت�سل�سل الإداري  لالإدارة التنفيذية ويف هذا املجال يجب على   .2.6
جمل�س الإدارة ما  يلي:

اإعتم���اد اللوائ���ح والأنظمة الداخلي���ة املتعلقة بعمل البن���ك وتطويرها , وما يتب���ع ذلك من تديد للمه���ام والإخت�سا�سات   .2.6.1
والواجبات وامل�سوؤوليات والعالقات بي امل�ستويات التنظيمية املختلفة.

التعميد اأو الت�سديق على �سيا�سة تفوي�س وتنفيذ الأعمال املنوطة بالإدارة التنفيذية ويجب اأن يكون كل تفوي�س ي�سدر من   .2.6.2
جمل�س الإدارة )�سواء لأحد اأع�سائه اأو لغريهم( حمددًا يف مو�سوعه ويف املدة الزمنية ل�سريانه.

2.7.  عل���ى جمل����س الإدارة وبه���دف زيادة فعاليت���ه اأن يقوم بت�سكيل جل���ان منبثقة عنه , عل���ى ان يتم تديد مدة اللجن���ة و�سالحياتها 
وم�سوؤولياته���ا و كيفي���ة رقابة جمل�س الإدارة عليها , وبحي���ث تقوم تلك اللجان برفع تقارير دورية اإل جمل�س الإدارة , على اأن يراعى 

مبداأ ال�سفافية فى معايري اإختيار الأع�ساء لع�سوية  تلك اللجان . 
يف حال كان البنك جزء من جمموعة بنكية يجب مراعاة النقطتي الآتيتي:  .2.8

على جمل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة )البنك( تديد بنية احلوكمة املثلى التي تقق رقابة فعالة وكافية على املجموعة ككل   .2.8.1
, ويج���ب عل���ى جمل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة )البنك( اأن يكون مدركًا للمخاطر والق�سايا الهامة التي يحتمل اأن توؤثر على 

املجموعة , وعليه اأن ميار�س اإ�سرافًا كافيًا على املجموعة وال�سركات التابعة لها.
يتحمل جمل�س اإدارة ال�سركة التابعة )البنك( م�سوؤوليات اإتباع ممار�سات حوكمة �سليمة للبنك ت�سمن �سالمة البنك وحماية   .2.8.2
حقوق املودعي وم�سالح امل�ساهمي والتاأكد من اإلتزام البنك بكافة القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل 

امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن ال�سلطة الرقابية التابع لها.
2.9.  يف حال كان البنك ميار�س اأن�سطة اأو عمليات يف بيئة تعيق ال�سفافية اأو ي�ستخدم هياكل اأو بنى تعيق ذلك يجب على جمل�س الإدارة 
اأن يتفه���م البني���ة الت�سغيلية للبنك واأن ي�سع حدودًا مالئمة حلجم العمليات امل�سموح بها يف هذه املناطق اأو لإ�ستخدام هذه الأدوات , 
كم���ا يجب عليه التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية ت�س���ع �سيا�سات لتحديد واإدارة كافة اأنواع املخاطر امل�ساحبة لهذا النوع من الأدوات 

اأو الأن�سطة , والإف�ساح عنها للمراجع اخلارجي والبنك املركزي.
3.ميثاق الأخالقيات:  

يج���ب عل���ى جمل����س الإدارة اأن يتاأكد من اأن اإدارة اأعمال البنك تتم  بنزاهة عالية واأن يعمل عل���ى تر�سيخ �سيا�سة التطلع نحو املثل العليا , ويتم 
ذلك من خالل اإعتماد ميثاق اأخالقيات يت�سمن تعريفًا لتعار�س امل�سالح وال�سفقات التي يقوم بها موظفوا البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية بناًء 
على معلومات داخلية عن البنك ح�سلوا / اإطلعوا عليها نتيجة ال�سالحيات املمنوحة لهم , وعلى اأن يتم تعميم هذه ال�سيا�سة وميثاق اأخالقيات 

العمل على كافة موظفي البنك واأع�ساء جمل�س الإدارة ون�سرها للجمهور.
4.التقييم الذاتي وتقييم الأداء: 

يجب على جمل�س الإدارة اأن اعتماد اآلية لتقييم الأداء ب�سكل دوري )مرة يف ال�سنة على الأقل( من خالل جلنة الرت�سيح واملكافاآت   .4.1
على اأن تت�سمن ما يلي:

تقيي���م اأداء جمل����س الإدارة ككل وكل ع�س���و م���ن اأع�ساء جمل�س الإدارة ون�سب���ة ح�سوره اجتماعات املجل����س  ومدى فاعلية   .4.1.1
م�ساهمته يف مناق�سة القرارات .

تقييم اأداء املدير التنفيذي / املدير العام.  .4.1.2
تقييم اأداء اللجان التابعة للمجل�س.  .4.1.3

يق���وم جمل����س الإدارة بت�سمي التقرير ال�سنوي للبنك تقريرًا ح���ول مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقاب���ة الداخلية املتعلقة باآلية   .4.2
اإعداد التقارير املالية.

يق���وم جمل����س الإدارة وبناء على التقارير الدورية , التي ترفع اإليه منقب���اللإدارة التنفيذية واملراجع الداخلي واملراجع اخلارجي   .4.3
, مبراجع���ة اأداء البن���ك وتقييم اأعماله وح�سن اإدارته وتديد النحرافات والتجاوزات وتلي���ل اأ�سبابها وتديد امل�سوؤولي عنها 
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واملحا�سبة عليها واإ�سدار التعليمات الالزمة ملعاجلتها وتفادي تكرارها.
يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة مراجعة التعامالت مع الأطراف ذات  العالق���ة لدرا�ستها وذلك متهيدًا لعر�سها على اجلمعية العامة   .4.4

للم�ساهمي.
يجب على جمل�س الإدارة اإعتماد البيانات املالية الف�سلية وال�سنوية.  .4.5

عل���ى جمل����س الإدارة طلب معلومات عن نظام املخاطر يف البنك , بهدف تليل ومناق�سة بيانات واإح�سائيات املخاطر )النوعية   .4.6
والكمية( يف البنك وب�سكل م�ستمر.

يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة اأن يعتمد ويراقب �سيا�سة الإمتثال, على اأن يتم اإعدادها وتطويرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من   .4.7
�سالحيات اجلهة امل�سوؤولة عن رقابة الإمتثال.

4.8.  يجب على جمل�س الإدارة درا�سة تقارير وتو�سيات الإدارة التنفيذية حول التطورات والتح�سينات و�سبل تعزيز ممار�سات البنك 
يف جمال الإف�ساح اأو املجالت الآخرى.

يجب مراجعة تركيبة جمل�س الإدارة احلالية مره كل �سنه على الأقل للتاأكد من الإلتزام بال�سروط املطلوبة .  .4.9
يج���ب اأن يق���وم جمل�س الإدارة باإع���الم امل�ساهمي يف اإجتماع���ات اجلميعة العامة باأن���ه قد مت اإجراء التقيي���م , واإطالعهم على   .4.10

النتائج.
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الفصل الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اواًل : أحكام عامة
يق���وم جمل����س الإدارة بت�سكيل جلان منبثقة عنه وتفوي�سها بال�سالحيات مل���دة حمددة للقيام باملهام املوكلة اإليها ورفع تقارير دورية   .1

اإل جمل�س الإدارة.  
تتحمل اللجان امل�سوؤولية عن اأعمالها اأمام جمل�س الإدارة , اإل اأن ذلك ل يعفي جمل�س الإدارة من م�سوؤوليته عن اأعمال هذه اللجان.    .2
يع���د ح�س���ور اأع�ساء اللجان لإجتماعاته���ا �سروريا لإ�ستمرار ع�سويتهم ويل���زم توفر الن�ساب كي يكون الإجتم���اع �سحيحًا , وتتخذ   .3
القرارات باأغلبية ا�سوات الأع�ساء ويف حال تعادل الأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت فيه رئي�س اللجنة وي�سجل راأي الطرف الآخر 
يف حم�س���ر الإجتم���اع مع التاأكيد على اأن الت�سوي���ت بالإنابه غري م�سموح به , كما ل ي�سمح لرئي����س اأي جلنة تفوي�س �سالحياته لأي 

�سخ�س اأخر.
يجب على كل جلنة اإعداد نظام عمل خا�س بها , على اأن يحدد ب�سكل وا�سح �سالحياتها و مهامها وم�سوؤولياتها ويتم امل�سادقة عليه   .4

من قبل جمل�س الإدارة.    
يجب توثيق وت�سنيف حما�سر اإجتماعات اللجان اأ�سوليًا.  .5

يج���ب اأن ل يتك���رر الأع�س���اء يف اأكرث من جلنتي ول يكون ال�سخ����س رئي�سًا اإل للجنه واحده فقط , ول يج���وز تفوي�س �سالحيته اإل   .6
�سخ�س اآخر.

ي�س���كل جمل����س الإدارة جلنة املراجعة, وجلنة احلوكمة , جلنة الرت�سيح واملكافاآت , جلنة املخاطر على الأقل واأي جلان اآخرى يراها   .7
�سرورية لعمل البنك , كما ميكن للبنك دمج جلنة احلوكمة مع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لحقًا بعد تطبيق نظام احلوكمة .

ثانيًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

اأ- جلنة احلوكمة:  
اأهداف اللجنة:    .1

و�سع نظام حوكمة خا�س بالبنك ومراقبة تنفيذه وتعديله كلما اأقت�ست احلاجة ال ذلك.
ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2

تتكون جلنة احلوكمة من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة.  .2.1
يج���ب ان يك���ون رئي�س وغالبي���ة اأع�ساء اللجنة من الأع�س���اء امل�ستقلي على اأن يك���ون اأحد الأع�ساء من اأع�س���اء جلنة املراجعة   .2.2

امل�ستقلي.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .3

الإ�سراف على مراقبة تطبيق نظام احلوكمة ومراجعتها واإقرتاح اأي تديث اأو تعديل عند ال�سرورة مثل �سدور قرارات اأو قواعد   .3.1
جديدة ت�ستلزم معها تعديل نظام احلوكمة واأهمها متابعة ما ي�سدر عن جلنة بازل ورفعه للبنك املركزي اليمني.

التن�سيق مع جلنة املراجعة للتاأكد من الإلتزام بنظام احلوكمة.  .2 .3
تزويد جمل�س الإدارة �سنويًا على الأقل بالتقارير والتو�سيات بناًء على النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل عمل اللجنة.  .3.3

تعقد اللجنة اإجتماعي على الأقل يف ال�سنة.  .3.4

USER
Sticky Note
3.2 وليست 2,3 بالاضافة الجعلها بنفس النسق، لماذا هنا نقطة والباقي فواص
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ب- جلنة املراجعة: 
اأهداف اللجنة:   .1

مراجع���ة تقاري���ر البيان���ات  املالية ونظم ال�سبط والرقاب���ة الداخلية , ونطاق ونتائج وم���دى كفاية املراجعة الداخلي���ة , واملراجعة اخلارجية , 
ومراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.

ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2
يجب اأن تتكون اأغلبية جلنة املراجعة من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة اأع�ساء و ل ت�سم رئي�س   .2.1

جمل�س الإدارة.
يكون رئي�س وغالبية اأع�ساء اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .2.2

يعي جمل�س الإدارة رئي�س واأع�ساء جلنة املراجعة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لفرتتي كحد اق�سى.  .2.3
2.4.  يج���ب اأن ت�س���م اللجنة ع�سوًا عل���ى الأقل من ذوي املوؤهالت العلمي���ة و/ اأو اخلربة العملية يف املج���الت املحا�سبية واملراجعة  , 

وللجنة احلق بالإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك.
تعق���د اللجن���ة بكام���ل اأع�سائها اأربع���ة اإجتماعات )مرة كل ثالث���ة اأ�سهر( على الأق���ل يف ال�سنة, ويجب توثي���ق جميع حما�سرها   .2.5

اأ�سوليًا.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .3

يكون للجنة املراجعة :
3.1.  �سلط���ة احل�س���ول على اأي معلومات يف �سبيل ممار�سة عملها , وللجنة اأي�سا دعوة اأي من الأ�سخا�س ذوي اخلربة اأو الإخت�سا�س 
حل�س���ور الإجتماع���ات لالإ�سرت�ساد براأيه, ودعوة اأي ع�سو من اأع�ساء جمل����س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية حل�سور اإجتماعاتها , 

كما اأن لها احلق فى دعوة مدير املراجعة الداخلية حل�سور اإجتماعات اللجنة , وللجنة طلب الإجتماع باملراجع اخلارجي.  
مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة , والتو�سية ب�ساأنها ملجل�س الإدارة , ومتابعة الق�سايا املحا�سبية   .3.2

ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية , وذلك بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية.
تقوم جلنة املراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم ال�سبط والرقابة الداخلية , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة على ما يلي:   .3.4

تقييم فعالية وكفاية وظيفة املراجعة الداخلية والتاأكد من الإلتزام بالتعليمات النافذة ال�سادرة عن اجلهات ذات العالقة.  3.4.1
تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة الداخلية.  .3.4.2

مراجعة نتائج تقارير املراجعة الداخلية والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.   .3.4.3
مراجعة واإقرار خطط املراجعة املقرتحة من املراجعة الداخلية.  .3.4.4

التو�سية ال جمل�س الإدارة بتعيي مدير وموظفي اإدارة املراجعة الداخلية ونقلهم وعزلهم وتديد اأتعابهم وتقييم اأدائهم.  .3.4.5
يك���ون للجنة �سلطة الإت�سال املبا�س���ر باملراجع اخلارجي , والإجتماع معه بدون ح�سور الإدارة , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة يف   .3.4.6

هذا املجال على ما يلي:
اأدائه.  وتقييم  اأتعابة  وتديد   اخلارجي  املراجع  وعزل  تعيي  بخ�سو�س  الإدارة  جمل�س  اإل  التو�سية  	•

اخلارجي. املراجع  واإ�ستقاللية  مو�سوعية  تقييم  	•
وقبوله. التعيي  خطاب  مراجعة  	•

	مراجع���ة نتائ���ج تقاري���ر املراجعة اخلارجية وتقارير البن���ك املركزي والتاأكد من اأنه قد مت اإتخ���اذ الإجراءات الالزمة  	•
ب�ساأنها. 

بها.  الإدارة  جمل�س  واإحاطة  العالقة  ذات   الأطراف  مع  العمليات  مبراجعة  اللجنة  تقوم  	•

USER
Sticky Note
3.3 وما تحتها يتغير بنفس النسق

USER
Sticky Note
تتحر العلامات الى الداخل قليلا لتتميز عما فوقها
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تقوم اللجنة بالتاأكد من مدى اإلتزام البنك بالقواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات  	•
ال�سادرة عن البنك املركزي ومدى التقيد ب�سيا�سات البنك ونظامه الداخلي. 

تعق���د اللجن���ة اإجتماعات دورية مع املراجع اخلارجي م���رة واحدة على الأقل خالل العام ومرتي على الأقل مع املراجع  	•
الداخلي , كما يحق للمراجع الداخلي واملراجع اخلارجي طلب الإجتماع مع اللجنة حي تقت�سي �سرورة العمل ذلك. 

القانونية  اأو  املالية  املجالت  اأي خمالفات حمتملة يف  املوظفي حول  املقدمة من  البالغات  باإ�ستقبال جميع  اللجنة  تقوم  	•
ب�سرية تامة وفقًا لربنامج الإبالغ عن املخالفات املعتمد من قبل جمل�س الإدارة.

 ج-  جلنة الرت�سيح واملكاآفات:
اأهداف اللجنة:  .1

مراقبة و�سمان �سفافية اإنتخاب وجتديد واإ�ستبدال اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعيي املدير التنفيذي , وكذلك تقييم فعالية جمل�س الإدارة 
ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل م�ستقل , وتقييم اأداء الإدارة التنفيذية , وكذلك �سمان �سفافية �سيا�سات رواتب 

ومكافاآت وحوافز اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�سمان اإن�سجام هذه ال�سيا�سات مع اأهداف البنك.   
ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2

يجب اأن تتكون جلنة الرت�سيح من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة .  .2.1
يكون رئي�س وغالبية اأع�ساء اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .2.2

لتجنب تعار�س امل�سالح , يجب اأن ل ي�سارك ع�سو اللجنة يف املناق�سات والقرارات املتعلقة به.  .2.3
2.4.  تعقد اللجنة اإجتماعي على الأقل يف ال�سنة.

�سالحيات ومهام اللجنة:  .3
و�س���ع معاي���ري و�سروط )احل���د الأدنى( للخربات واملوؤه���الت واملهارات املطلوب���ة لع�سوية جمل�س الإدارة ول�سغ���ل من�سب املدير   .3.1
التنفي���ذي / املدي���ر العام , مب���ا يف ذلك تديد الوقت الالزم تخ�سي�س���ه من الع�سو لأعمال جمل����س الإدارة , وي�سادق جمل�س 

الإدارة على املعايري وال�سروط املو�سوعة.
التو�سي���ة بالرت�سي���ح واإع���ادة الرت�سيح لع�سوية جمل����س الإدارة وجلان جمل����س الإدارة ول�سغل من�سب املدي���ر التنفيذي / املدير   .3.2
العام واإلغاء الع�سوية , مع مراعاة القواني والنظمة النافذة , اآخذًة بعي الإعتبار عدد مرات احل�سور ونوعية وفعالية م�ساركة 

الأع�ساء يف اإجتماعات جمل�س الإدارة وتاأديتهم لواجباتهم وم�سوؤولياتهم.
و�س���ع تعريف لالأع�ساء التنفيذيي والأع�ساء غري التنفيذيي والأع�ساء امل�ستقلي والتاأكد من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلي مبا   .3.3

يتوافق مع املعايري الواردة يف هذا الدليل , والتاأكد من تنا�سب ت�سكيلة جمل�س الإدارة مع حجم البنك وتعقيد عملياته.
تبن���ي معاي���ري مو�سوعية لتقييم فعالية جمل����س الإدارة ككل وتقييم اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة وكل جلنة من جلانه   .3.4
وتقييم اأداء املديرين التنفيذيي , ويوؤخذ بالإعتبار عند تقييم اأداء جمل�س الإدارة ككل والإدارة التنفيذية اأداء املوؤ�س�سات الآخرى 

امل�سابهة كما يراعى مدى الإلتزام باملتطلبات الرقابية , وي�سادق جمل�س الإدارة على معايري التقييم. 
التاأك���د م���ن ح�س���ول اأع�ساء جمل����س الإدارة على التدري���ب والتاأهيل امل�ستمر , من خ���الل برامج ت�سمم له���ذا الغر�س , ملواكبة   .3.5
التط���ورات احلديث���ة يف �سناعة اخلدمات املالية , وتت���ول اللجنة توفري معلومات حول بع�س الق�ساي���ا الهامة يف البنك لأع�ساء 

جمل�س الإدارة عند الطلب. 
و�سع �سروط ومعايري تعيي كبارم�سوؤويل الإدارة التنفيذية وتقييم اأدائهم و واعداد خطة الإحاللهم .  .3.6

التو�سي���ة ملجل����س الإدارة باإلغ���اء تعيي/ع���زل اأي من كبار م�س���وؤويل الإدارةالتنفيذي���ة اإذا ثبت عدم فاعليت���ه وتق�سريه  يف اأداء   .3.7
واجباته وم�سوؤولياته. 

اإج���راء املراجع���ة ال�سنوية لل�سروط املطلوب���ة لع�سوية جمل�س الإدارة واملدي���ر التنفيذي / املدير العام  ل�سم���ان الإلتزام باأحكام   .3.8
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القواني والأنظمة النافذة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.
�سم���ان وجود �سيا�س���ات وا�سحة للمكافاآت والتعوي�سات والرواتب واأي منافع اآخرى لأع�ساء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيي   .3.9
تتنا�س���ب م���ع خرباتهم وموؤهالتهم ي�س���ادق عليها من قبل جمل�س الإدارة وتراجع �سنويا من قب���ل اللجنة , ول بد اأن يكون هناك 
توازن عند و�سع املكافاآت والتعوي�سات والرواتب , بحيث تكون حمفزة لإ�ستقطاب اأ�سخا�س موؤهلي وغري مبالغ فيها , ويجب اأن 
يكون �سلم هذه الرواتب واملكافاآت �سمن النطاق الذي تدده �سيا�سة البنك وغري مرتبط بالأداء يف الأجل الق�سري بهدف جتنب 

ت�سجيع املخاطرة فوق احلدود املقبولة.
يجب الإف�ساح يف التقرير ال�سنوي للبنك عن اآلية تديد املكافاآت لالأع�ساء التنفيذيي وغري التنفيذيي.  .3.10

د - جلنة اإدارة املخاطر:
اأهداف اللجنة:    .1

و�س���ع �سيا�س���ة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل املخاط���ر , ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية يف اإدارة خماطر   
الإئتمان وال�سوق وال�سيولة والت�سغيل وعدم اللتزام وال�سمعة وغريها.  

ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2
تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل , على اأن ل يزيد عدد الأع�ساء التنفيذيي عن ع�سو واحد.   .2.1

يكون رئي�س اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .2.2
تعقد اللجنة  اأربعة اإجتماعات )مرة كل ثالثة اأ�سهر( على الأقل يف ال�سنة وترفع تقاريرها اإل جمل�س الإدارة.  .2.3

يج���ب اأن يك���ون اأع�ساء اللجنة م���ن ذوي املوؤهالت العلمية و/اأو اخل���ربة العملية يف املجالت املحا�سبية واملالي���ة واإدارة املخاطر   .2.4
والتمويل والإ�ستثمار , وللجنة حق الإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك.

�سالحيات ومهام اللجنة:  .3
تق���وم اللجنة مبراجع���ة اإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات اإدارة املخاط���ر قبل اإعتمادها من قبل جمل����س الإدارة , والتاأكد من تنفيذ تلك   .3.1

الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات.
�سم���ان توف���ر املوارد والنظم الكافي���ة لإدارة املخاطر , و�سمان اإ�ستقاللية موظفي اإدارة املخاطر ع���ن الأن�سطة التي ينجم عنها   .3.2

تمل البنك للمخاطر. 
التو�سية ال جمل�س الإدارة بخ�سو�س تعيي مدير اإدارة املخاطر ونقله وعزله وتديد اأتعابه وتقييم اأدائه.  .3.3

مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�سع تو�سيات ب�ساأنه قبل اإعتماده من قبل جمل�س الإدارة.  .3.4
مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�س لها البنك وحجمها , واأن�سطة اإدارة املخاطر.   .3.5

مراقب���ة م���دى اإلتزام اإدارة املخاط���ر باملعايري ال�سادرة عن جلنة ب���ازل واخلا�سة باإدارة املخاطر , واملتعلق���ة مبخاطر الإئتمان   .3.6
وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية .

ترفع اللجنة تقارير دورية اإل جمل�س الإدارة وتقدم اإح�سائيات بخ�سو�س املخاطر التي يتعر�س لها البنك والتغريات والتطورات   .3.7
التي تطراأ على اإدارة املخاطر, و التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.

مراجعة واإبداء الراأي اأمام جمل�س الإدارة حول �سقوف املخاطر واحلالت الإ�ستثنائية التي تطراأ عليها.  .3.8
تعق���د اللجن���ة اإجتماعات دورية مع اإدارة املخاطر ملناق�سة وتقييم املخاطر التي يتعر�س لها البنك وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي   .3.9

التو�سيات ب�ساأنها.
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الفصل الثالث : اإلدارة التنفيذية

أواًل: المؤهالت 
يجب اأن يكون اأع�ساء الإدارة التنفيذية موؤهلي مهنيًا واأن يتمتعوا بقدرات ومهارات عالية ذات �سلة مبوؤهالتهم ال�سخ�سية واملهنية   .1

, وتطبق الإدارة التنفيذية معايري اأخالقية رفيعة.
يجب على الإدارة التنفيذية اإحرتام توزيع ال�سلطات على امل�ستويي الإ�سرتاتيجى )جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية( فى البنك.  .2

يجب على الإدارة التنفيذية اأن تدرك متامًا لدورها فيما يتعلق بحوكمة البنك, ويتعي عليها اأي�سًا فهم اأنها ملزمة بتنفيذ املتطلبات   .3
التنظيمية وتوجيهات جمل�س الإدارة مل�سلحة البنك.

ثانيًا: المهام

يجب على الإدارة التنفيذية تلبية متطلبات املهام و الوظائف التالية: -
اإع���داد هي���كل تنظيمى وتطوي���ره كلما اقت�ست احلاجة اإل ذلك ويت���م اإعتماده من قبل جمل�س الإدارة وي���وزع الواجبات وامل�سئوليات   .1

وال�سلطات , بالإ�سافة اإل تديد اجتاه رفع التقارير املعنية بالعمليات , ومبايكفل هذا الهيكل احلد من تعار�س امل�سالح.
تنفيذ العمليات التى يقوم بها البنك و الإحتفاظ ب�سجالت �سليمة لالإجراءات والقرارات كافة.  .2

الإلتزام باللوائح التنظيمية وتوجيهات جمل�س الإدارة ذات ال�سلة باأكرب جهد ممكن ومبا ين�سجم وم�سالح البنك.  .3
القي���ام بالإج���راءات املنا�سبة لتحديد وقيا�س وتقيي���م واإدارة املخاطر التى يواجهها البنك , و�سمان تنفي���ذ متطلبات وظيفة متابعة   .4

الإمتثال على اأكمل وجه.
توف���ري الإج���راءات املنا�سبة فى �س���وء توجيهات جمل�س الإدارة مبا ي�سمن الرقابة الداخلية املتكامل���ة ب�سكل فعال , ف�ساًل عن تقييم   .5

مدى فعالية الرقابة الداخلية ومالءمتها ب�سكل منتظم .
توف���ري نظ���ام معلوم���ات لالإدارة قادرًا عل���ى اإ�سدار تقارير ب�س���اأن العمليات واأية نتائج ت���رد من املراجعة الداخلي���ة عن مدى تطبيق   .6
انظمة الرقابة الداخلية ب�سورة منتظمة , وتوفري معلومات ب�سكل فورى اإل جمل�س الإدارة واملراجعة الداخلية ب�ساأن امل�سائل الهامة 

واجلوهرية.

ثالثًا : المسؤوليات :
بال�ساف���ة ال امل�سوؤولي���ات الت���ي تفر�سها القواني الناف���ذة ذات العالقة والقواني املنظم���ة للعمل امل�سريف والتعليم���ات ال�سادرة عن البنك 

املركزي تتحمل الإدارة التنفيذية كافة امل�سوؤوليات التالية:
تنفي���ذ العمليات ب�سكل �سليم وفق���ًا لل�سيا�سات واخلطط التي و�سعها جمل�س الإدارة , وتكون هذه الإدارة م�سوؤولة عن اإرتباط وتكامل   .1

و�سمولية ودقة تدفق املعلومات فى الوقت املنا�سب اإل جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
توفري معلومات كافية ب�ساأن عملياتها اإل جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه بهدف متكينهم من اأداء واجباتهم ب�سكل   .2

�سحيح وفعال.
اإعداد الإجراءات املنا�سبة لإجتماعات جمل�س الإدارة.  .3

اإعداد مايلي :  .4
اإ�سرتاتيجية العمل والأهداف وال�سيا�سات وتطويرها.   .4.1
املوازنة التقديرية والفعلية وخطة الأن�سطة والأعمال.  .4.2
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اأية مقرتحات اآخرى تكون مفيدة ملجل�س الإدارة .  .4.3
تنفي���ذ �سيا�س���ات الإمتثال واملخاطر املعمدة م���ن قبل جمل�س الإدارة , ورقاب���ة املخاطر وتقدمي الدعم وامل�س���ورة اإل جميع العاملي   .5
وتقيي���م دورى مل���دى تطبيق وظيفة متابعة الإمتثال ورقاب���ة املخاطر بالن�سبة للبنك , وتدريب العاملي واإع���داد التقارير الدورية عن 

ن�ساطها اإل الإدارة التنفيذية والإبالغ عن اأية مو�سوعات ذات طبيعة عاجلة.
توف���ري اأنظمة �سب���ط ورقابة داخلية ل�سمان جودة و�سفافية البيانات واملعلومات املالية , و اإع���داد البيانات املالية للبنك واحل�سابات   .6
اخلتامي���ة بجميع التفا�سي���ل واملعلومات املوؤيدة وجميع الإف�ساحات املطلوبة ويعترب املدير التنفي���ذي/ املدير العام هو امل�سوؤول جتاه 

جمل�س الإدارة عن �سحة تلك البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
اإلت���زام البن���ك بكاف���ة القواني الناف���ذة ذات العالقة والقوان���ي املنظمة للعمل امل�س���ريف والتعليمات ال�سادرة ع���ن البنك املركزي   .7

واللوائح املنظمة والتعليمات الأخرى املطبقة يف البنك.
ت�سهي���ل مهام املراجعة الداخلية واخلارجية ومفت�سي البنك املركزي والتعاون معهم وتزويدهم بكل مايطلبونه من بيانات ومعلومات   .8
وم�ستن���دات تف���ى مبتطلب���ات القي���ام مبهامه���م وعليها يف ذل���ك اأن تتوخى الدق���ة وال�سفافية وكذل���ك عليها الرد عل���ى مالحظاتهم 

واإ�ستي�ساحاتهم والتجاوب مع نتائج اأعمالهم اأوًل باأول ومعاجلة اأوجه ال�سعف واخللل والق�سور وتطوير الأداء.
تنمي���ة املهارات وال�سل���وك املهني للعاملي يف البنك لتتوافق مع اأح���دث التطورات والتقنيات وذلك بالتدري���ب امل�ستمر داخل وخارج   .9

البنك.
و�سع �سيا�سة وظيفة الإمتثال , على اأن يتم املوافقه و امل�سادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.  .10
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الفصل الرابع: بيئة الضبط والرقابة الداخلية

أواًل: أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يجب اأن يكون لدى البنك اأنظمة �سبط ورقابة داخلية فعاله.  .1

تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية من قبل املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي , مرة واحدة على الأقل �سنويًا.  .2
يقوم املجل�س بت�سمي التقرير ال�سنوي للبنك تقريرًا حول مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية بحيث يت�سمن التقرير ما يلي:  .3

فقرة تو�سح م�سوؤولية الإدارة التنفيذية عن و�سع اأنظمة �سبط ورقابة داخلية قادرة على الإبالغ املايل يف البنك واملحافظة على   .3.1
تلك الأنظمة.

فقرة حول اإطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية باإ�ستخدامه لتقييم فعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .3.2
تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�سمنها التقرير ال�سنوي   .3.3

للبنك.
الإف�س���اح عن مواطن ال�سعف يف اأنظمة ال�سب���ط والرقابة الداخلية ذات القيمة اجلوهرية )اأي موطن �سعف جوهري هو نقطة   .3.4

اأو جمموعة نقاط �سعف وا�سحة ينتج عنها اإحتمال عدم اإمكانية منع اأو الك�سف عن بيان غري �سحيح وذا اأثر جوهري(.
تقرير من املراجع اخلارجي يبي راأيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .3.5

يقوم البنك بو�سع اإجراءات متكن املوظفي من الإبالغ وب�سكل �سري يف حينه عن وجود خماوف بخ�سو�س اإحتمالية حدوث خمالفات,   .4
وب�سكل ي�سمح التحقيق باإ�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها , ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة املراجعة.

ثانيًا: وظيفة المراجعة الداخلية: 
يجب اأن يكون لدى البنك وظيفة مراجعة داخلية دائمة وفعالة تتبع جمل�س الإدارة , تتمتع  باإ�ستقاللية تامة  ,على اأن يتم تعيي مدير وموظفي 
اإدارة املراجع���ة الداخلي���ة م���ن قبل جمل�س الإدارة بعد تو�سية جلن���ة املراجعة,كما يجب عدم تكليف موظفي املراجع���ة الداخلية  باأي اأعمال / 

م�سوؤوليات تنفيذية. وميثل الأتي اأهم مهامها:
التاأكد من مدى الإلتزام بتطبيق ال�سيا�سات والجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات   .1

ال�سادرة عن البنك املركزي.
التاأكد من تطبيق تعليمات ولوائح البنك واأنظمته الداخلية واإقرتاح معاجلة  اأوجه الق�سور يف النظم املالية والإدارية والفنية.  .2

رفع تقارير املراجعة الداخلية اإل جمل�س الإدارة اأو جلنة املراجعة.  .3
توثيق مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة املراجعة الداخلية �سمن ميثاق املراجعة الداخلية املعتمد من جمل�س الإدارة.  .4

التاأكد من كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية واأنظمة اإدارة املخاطر ومدى فعاليتها.  .5
رفع  املقرتحات و التو�سيات التي تهدف اإيل ت�سي كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالبنك ال جمل�س الإدارة اأو جلنة املراجعة.  .6

م�ساعدة جمل�س الإدارة على القيام مب�سوؤولياته على الوجه الأكمل من خالل تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم والتو�سيات ب�ساأن   .7
الأن�سطة التي تقوم اإدارة املراجعة مبراجعتها.

تتمثل امل�سوؤولية الأ�سا�سية لإدارة املراجعة الداخلية والتي يجب اأن تقوم على اأ�سا�س املخاطر مراجعة وبحد اأدنى ما يلي:  .8
كاف���ة اإدارات واأق�س���ام وفروع البنك وكافة الأن�سطة واملخاطر وعلى اأن تك���ون يف �سكل مراجعة دورية وم�ستمرة خالل العام   .8.1

بالإ�سافة اإل مراجعة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
اأن تت���م عملية املراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة �سامل���ة ومهنية منا�سبة توافق اأحدث معايري واأدلة املراجعة الداخلية   .8.2

الدولية مع توفري التقنيات الالزمة والعمل على تقييم وتطوير هذه الربامج لتتنا�سب مع تطور العمل بالبنك.  
الإحتف���اظ بتقاري���ر واأوراق العمل اخلا�سة بها ب�سكل منظم واآمن ميكن الرج���وع اإليها وتكون جاهزة لالإطالع عليها من قبل املراجع   .9

اخلارجي وجلنة املراجعة ومفت�سي البنك املركزي.
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ثالثًا : وظيفة اإلمتثال/ االلتزام:
يجب اأن يكون لدى البنك وظيفة اإمتثال دائمة وفعالة لدي كل بنك تتبع جمل�س الإدارة , وتتمتع باإ�ستقاللية تامة , وميثل الأتي اأهم مهام وظيفة 

الإمتثال:
متابع���ة دائمة ملدى اإلت���زام البنك بجميع القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعم���ل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن   .1
البنك املركزي الواجب اإتباعها وكذلك اللوائح والأنظمة وكذا الإلتزام بالعراف واملمار�سات امل�سرفية ال�سليمة والقواعد واملعايري 

ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية 
متابعة مدى الإلتزام بتطبيق نظام احلوكمة اخلا�س بالبنك.   .2

تلقي بالغات العاملي بالبنك عن املمار�سات غري امل�سروعة اأو غري الأخالقية والتحقيق فيها.   .3
قيا�س التاأثري املتوقع يف حالة حدوث اأية تغريات علي الإطار القانوين الذي يخ�سع له البنك.   .4

التاأك���د م���ن توافق اأية منتج���ات اأو اإجراءات ي�ستحدثها البنك م���ع القواني النافذة ذات العالقة والقوان���ي املنظمة للعمل امل�سريف   .5
والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.

التاأك���د م���ن اأن البن���ك على دراية كافي���ة مبخاطر عدم الإمتث���ال , والتي تتمثل مبخاطر العقوب���ات القانونية اأو الرقابي���ة اأو اإحتمال   .6
التعر�س خل�سائر مالية اأو خماطر �سمعة نتيجة عدم اإلتزام البنك بالقواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف 

والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي , والقواني الدولية التي تكم املعامالت امل�سرفية الدولية بي البنوك.
رفع تقارير الإمتثال ال جمل�س الإدارة مع اإر�سال ن�سخة ال الإدارة التنفيذية.  .7

رابعًا : إدارة المخاطر
يج���ب اأن يك���ون لدى البن���ك وظيفة اإدارة خماطر دائمة وفعال���ة تتبع جمل�س الإدارة , وتتمت���ع باإ�ستقاللية تامة , وميثل الأت���ي اأهم مهام اإدارة 

املخاطر:
ترفع اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإل جلنة اإدارة املخاطر , اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون اإرتباطها مع املدير التنفيذي   .1

/ املدير العام.
تت�سمن م�سوؤوليات اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:  .2

تليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الإئتمان , خماطر ال�سوق , خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.  .2.1
2.2.  تطوير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.

2.3.  التو�سية للجنة املخاطر ب�سقوف للمخاطر , واملوافقات , ورفع التقارير , وت�سجيل حالت الإ�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر.
2.4.  تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر يف البنك ) يقوم املجل�س مبراجعة اإح�سائيات املخاطر يف البنك 

النوعية والكمية وب�سكل منتظم يف كل اإجتماع للمجل�س(.
2.5.  توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك لإ�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح والن�سر للجمهور.

تقوم اللجان التنفيذية يف البنك مثل جلان )الإئتمان , واإدارة املوجودات واملطلوبات/ اخلزينة , وخماطر الت�سغيل( مب�ساعدة اإدارة   .3
املخاطر يف القيام مبهامها وفقًا لل�سالحيات املحددة لتلك اللجان.

يج���ب اأن يت�سمن التقري���ر ال�سنوي للبنك معلومات عن اإدارة املخاط���ر بخ�سو�س هيكلها وطبيعة عملي���اتها والتطورات التي طراأت   .4
فيها.
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خامسًا: المراجعة  الخارجية:
تعيي مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفقًا للمعايري الدوليةاملتعلقة مبهنة املراجعة مدركًا لواجباته جتاه البنك فيما يتعلق ببذل   .1

العناية املهنية الالزمة وفقًا ملعايري املراجعة الدولية.
التدوير املنتظم للمراجع اخلارجي مبا يتفق مع التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.    .2

الإلتزام بالقواني النافذة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي املتعلقة بتنظيم العالقة بي املراجع اخلارجي , واجلهات الأخرى   .3
ذات العالقة.

4.  ترتيب الإجتماعات املنتظمة بي املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة كونها هامة وجوهرية لتعزيز اإ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
�سم���ان اإ�ستقاللي���ة املراجع اخلارجى وذلك من خالل اأن ل يكون للمراجع اخلارجي اأي م�سلحة يف البنك و اأن ل يكون اأي ع�سو من   .5

جمل�س الإدارة م�ساهمًا اأو �سريكًا للمراجع  اخلارجى.
قيام  جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع املراجع اخلارجى ب�سكل منتظم مبا ي�سمن مالءمتها وفقًا حلجم وطبيعة عمليات البنك   .6
7.  قيام  جلنة املراجعة بتفعيل قنوات الإت�سال بي املراجع اخلارجي وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية فى البنك وتهيئة الأجواء التي 
متكنه من احل�سول على كل ما تتطلبه عملية املراجعة من بيانات ومعلومات وم�ستندات �سواًء من الإدارة التنفيذية اأو جمل�س الإدارة 

الإ�ستخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى الوقت املنا�سب.  .8
يج���ب رفع تقارير املراجع���ة اخلارجية ال جمل�س الإدارة / جلنة املراجعة ومن ثم تويلها اإل الإدارة التنفيذية للرد عليها وبعدها   .9

ي�سدر جمل�س الإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك املالحظات.
املراجع اخلارجى م�سوؤول اأمام امل�ساهمي واأ�سحاب حقوق امللكية وكذلك امام جمل�س الإدارة والبنك عن القيام ببذل العناية املهنية   .10

الواجبة وفقًا ملعايري التدقيق الدولية ذات ال�سلة باملهنة ل�سالمة اإجراءات املراجعة فى البنك.
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الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

أواًل : أحكام عامة
ي�س���كل الإف�س���اح وال�سفافية عن�سرًا اأ�سا�سي���ًا من نظام احلوكمة اجليدة وبالت���ايل اإن�سباط ال�سوق , لأن لالإف�س���اح اإيجابيات على   .1
البن���ك فهو ي���وؤدي اإل جذب روؤو�س الأموال وتعزيز الثق���ة بالبنك وي�ساعد متخذي القرارات على اإتخاذ الق���رارات ال�سليمة املتعلقة 
باأن�سط���ة البن���ك , ولالإف�ساح اإيجابيات للم�ساهمي واأ�سحاب امل�سالح الأخ���رى , فهو يوفر املعلومات الالزمة التي متكن من ت�سهيل 

فهم اأن�سطة البنك واحلكم على اأدائه وبالتايل اإتخاذ القرارات ال�سليمة يف تعاملهم مع البنك. 
ب�س���كل عام يج���ب اإتباع مبداأ الإف�ساح وال�سفافية يف جميع عمليات واأن�سطة البنك وعل���ى جمل�س الإدارة ن�سر املعلومات املالية وغري   .2
املالية التي تهم املودعي وامل�ستثمرين �سواًء من خالل التقرير ال�سنوي للبنك اأو املوقع الإلكرتوين للبنك ويجب اأن يكون نوع وطبيعة 

املعلومات التي تن�سر منا�سبًا حلجم البنك واأن�سطته وتقييم خماطره.
يجب اأن ت�سمل عملية الإف�ساح على الأقل ما يلي:    .3

الإف�س���اح ال�سامل وفق���ًا للمعايري الدولية للتقارير املالي���ة )IFRS( والقواني النافذة ذات العالق���ة والتعليمات ال�سادرة عن   .3.1
البنك املركزي , وذلك عند اإعداد البيانات املالية للبنك .

3.2.  الإف�س���اح ب�س���كل منتظ���م يف الأوقات املح���ددة وب���دون اأي تاأخري, عن البيان���ات املالية ال�سنوي���ة والتقارير الدوري���ة على املوقع 
الإلكرتوين للبنك ويف الو�سائل الأخرى املالئمة باللغة العربية وفقًا للتعليمات النافذة.  

يج���ب عل���ى البنك فيما يخ�س جميع تقاريره ال�سنوية والدورية والت�سريح���ات وامللخ�سات الدورية  الإلتزام بتقدمي معلومات دقيقة   .4
ومو�سوعية وقابلة للفهم واملقارنة.

يجب اأن يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك وتقاريره الدورية فقرة تتعلق بالإف�ساح عن مالحظات وتليالت الإدارة التي ت�سم معلومات   .5
مالي���ة وغري مالي���ة تتيح للم�ستثمرين اإدراك نتائج عملي���ات البنك وو�سعه املايل , مبا يف ذلك الأث���ر املحتمل لالإجتاهات والأحداث 
احلالي���ة واملتوقع���ة وحالت عدم التاأكد , مع تعهد البنك باأن تكون تلك املالحظات والتحليالت معتمدة وكاملة وعادلة وقابلة للفهم , 
عل���ى اأن تعرب تلك التحليالت عن نظ���رة م�ستقبلية تت�سمن اإف�ساحًا عن ظروف من املمكن اأن توؤثر على الو�سع املايل للبنك يف حال 

كانت هذه الظروف مربرة وقابلة للحدوث.
يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة الإف�ساح عن الأحداث اجلوهرية وبعد احل�س���ول على موافقة اجلهات املخت�سة )اإذا تطلب الأمر ذلك(   .6

وذلك على النحو التايل:
و�سف �سامل للحدث واملعلومات املرتبطة به.  .6.1

العوامل التي اأدت اإل وقوع احلدث.  .6.2
الأثر املايل للحدث , والإلتزامات التي قد ترتتب على البنك نتيجة للحدث  .  .6.3

م���ع مراع���اة ما�سبق يجب على رئي�س واأع�ساء جمل����س الإدارة واأع�ساء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي /  املدير   .7
العام واأقاربهم وامل�ست�سارين واملراجعي اخلارجيي وكافة العاملي يف البنك مراعاة عدم الإف�ساح عن اأي معلومات داخلية موؤثرة 

على �سعر ال�سهم يف ال�سوق و/ اأو القيام بالتداول يف اأ�سهم البنك بناء على معلومات داخلية.

ثانيًا: اإلفصاح عن الجوانب التنظيمية واإلدارية:  
يجب اأن يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك واملوقع الإلكرتونى الإف�ساح الكامل عن اجلوانب التنظيمية والإدارية الآتية:  

اأهداف البنك ومواثيق و�سيا�سات العمل والأخالقيات وتقييم اأداء البنك مقارنة بتلك املواثيق وال�سيا�سات , مع الإ�سارة ب�سكل خا�س   .1
اإل ال�سيا�س���ات والإجراءات املتعلقة باحلوكمة لدى البنك م���ع �سرورة اإعطاء �سورة عامة عن مدى اإمتثال البنك بتطبيقها , ويجب 

الف�ساح عن  اأ�سباب عدم الإمتثال يف حال حدوثه. 
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جمل�س الإدارة:    .2
معلومات عن كل ع�سو من اع�ساء جمل�س اإدارة: موؤهالته وخرباته , ومقدار ح�سته يف راأ�سمال البنك , وفيما اإذا كان م�ستقل ,   .2.1
تنفيذي اأو غري تنفيذي , ع�سويته يف جلان املجل�س , تاريخ تعيينه يف املجل�س , وعدد مرات ح�سوره جمل�س الإدارة وجلانه وفيما 
اإذا م���ا كان ع�سوًا يف جمال�س اإدارة اأخرى, وم�ساركته���م يف وظائف الإدارة التنفيذية واملكافاآت/ الرواتب التي ح�سل عليها من 
البن���ك والقرو����س- الت�سهيالت- التمويالت املمنوح���ة من البنك واأي عمليات اأخرى بي البنك والع�س���و اأو �سركاته اأو الأطراف 

ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة به.
عدد اإجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه.  .2.2

واجبات وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة.  .2.3
دورية اإجتماعات جمل�س الإدارة.   .2.4

معايري الأداء املعتمدة لتقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة.  .2.5
اإ�ستقالت الأع�ساء خالل ال�سنة.  .2.6
3.  اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:

ت�سكيلة اللجنة.  3.1
الواجبات وامل�سوؤوليات.  3.2

عدد اإجتماعات اللجنة , وعدد الإجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو.  3.3
الإدارة التنفيذية:  .4

املوؤهالت واخلربات.   .4.1
الواجبات وامل�سوؤوليات.   .4.2
م�ستويات رفع التقارير.  .4.3

املكاف���اآت والرواتب للمدراء التنفيذين يف البن���ك والقرو�س- الت�سهيالت- التمويالت التي ح�سلوا عليها من البنك واأي عمليات   .4.4
اأخرى بي البنك وبينهم اأو �سركاتهم اأو الأطراف ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة بهم.

الهيكل التنظيمي للبنك.  .5
هي���كل امللكي���ة الأ�سا�سي مبا يف ذلك امل�ساهم���ي الرئي�سيي وحقوق الت�سويت واملالكي امل�ستفيدي���ن اأو م�ساركتهم يف وظائف الإدارة   .6

التنفيذية.
الإف�ساح كحد اأدنى عن امل�ساهمي الرئي�سيي �سواء كان �سخ�س طبيعي اأو �سخ�سية اإعتبارية تتملك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ما   .7

ن�سبته 5% اأو اكرث من راأ�سمال البنك. 
�سيا�سات التعوي�سات واملكافاآت املتبعة يف البنك.  .8

معلومات مف�سلة عن الأتعاب التي ح�سل عليها املراجع اخلارجي.  .9
الإطار العام لأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .10

مبادىء اأخالقيات العمل.  .11
�سيا�سات البنك املتعلقة بتعار�س امل�سالح , وكيفية اإدارة البنك حلالت التعار�س التي ل تن�سجم مع تلك ال�سيا�سات.  .12

الإف�س���اح ع���ن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وال�س���ركات التابعة لهم وامل�سالح املرتبطة بهم ب�س���كل مبا�سر اأو غري مبا�سر ,   .13
واأي�سا طبيعة وحجم تلك التعامالت.

ملخ�س عن اأهم التغريات القت�سادية وتاأثريها على البنك.  .14
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الفصل السادس: حقوق المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرى

أواًل: حقوق المساهمين
بالإ�سافة اإل حقوق امل�ساهمي التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي يجب اأن يكفل نظام احلوكمة املطبق يف البنك ما يلي:
حماي���ة حق���وق امل�ساهم���ي وت�سهيل ممار�سة حقوقه���م , وي�ساهم يف توفري قنوات اإت�س���ال فعالة وو�سائل متنوع���ة للتوا�سل مع جميع   .1
م�ساهمي البنك , والتاأكد من معاملتهم بالعدل , مبا يف ذلكم�ساهموا القلية , وكذلك امل�ساعدة على حثهم باإ�ستمرار على امل�ساركة 

يف اإجتماعات اجلمعية العامة العادية وغري العادية وتقدمي املقرتحات املتعلقة باأداء البنك وتطوير عملياته.
يج���ب توفري اآلية حم���ددة لدى البنك ت�سمن ممار�سة امل�ساهمي حلقوقهم وح�سولهم على املعلوم���ات املنا�سبة دون تاأخري , وت�سمل   .2
هذه احلقوق: احل�سول على الأرباح وح�سور اجلمعية العامة العادية وغري العادية والإ�سرتاك يف مداولتها والت�سويت على قراراتها 

باحل�سور ال�سخ�سي اأو اإ�ستخدام الربيد اأو الو�سائل التقنية وفقًا ملا تدده القواني النافذة ذات العالقة.
وت�سمل حقوق امل�ساهمي الرئي�سية الآتي: 

مناق�س���ة املو�سوع���ات املدرجة على جدول اأعمال اجلمعية العام���ة وتوجيه الإ�ستف�سارات ال اأع�ساء جمل�س الإدارة واملراجع  	•
اخلارجي , واحل�سول على اإفادة ب�ساأنها.

التي ميلكها  الت�سويت الرتاكمي )كل م�ساهم لديه قدرة ت�سويتية بعدد الأ�سهم  اإ�سلوب  باإتباع  اأع�ساء جمل�س الإدارة  اإختيار  	•
, بحيث ي�ستطيع الت�سويت فيها ملر�سح واحد اأو تق�سيمها على عدد من املر�سحي , دون تكرار(.

يجب تزويد امل�ساهمي مبعلومات عن مكان وتاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة وجدول اأعمالها بوقت كاٍف ومبا يتفق مع القواني النافذة   .3
ذات العالقة .

4.  للم�ساه���م حق تر�سيح واإنتخاب اأع�ساء جمل����س الإدارة والإ�ستف�سار عن موؤهالتهم وخرباتهم وقدرتهم على اأداء عملهم , ومناق�سة 
حج���م املكاف���اآت واحلوافز املالية التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل����س الإدارة وكبار الأع�ساء التنفيذيي , اإ�سافة اإل حقهم يف تقدمي اأي 

اإ�ستف�سار اإل جمل�س الإدارة ب�ساأن اأي ممار�سات غري مهنية واحل�سول على اإفادة ب�ساأنها.
5.  بع���د اإنته���اء اأي  اإجتماع للجمعية العامة يتم اإعداد تقرير لإطالع امل�ساهمي حول املالحظات التي متت خالله والنتائج املرتتبة عنه 
مبا يف ذلك نتائج الت�سويت والأ�سئلة التي مت طرحها من قبل امل�ساهمي و ردود الإدارة التنفيذية عليها اأو املراجع اخلارجي , وعلى 
البن���ك تزويد البنك املرك���زي بن�سخة من حما�سر اإجتماعات اجلمعيه العامة )العادية وغري العادية( خالل فرتة لتزيد على)15( 

يومًا من تاريخ الإنعقاد.

  ثانيًا: حقوق اصحاب المصالح األخرى:
يج���ب عل���ى البنك مراعاة حق���وق اأ�سحاب امل�سالح الأخ���رى وفى حالة اإنتهاك تل���ك احلقوق يجب على البنك اإيج���اد اآلية للتوا�سل   .1

والتعامل مع اأ�سحاب تلك احلقوق مبا يكفل اإتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة تلك الإنتهاكات اأو القيام بالتعوي�س بطريقة مالئمة. 
يجب على البنك توفري معلومات كافية لأ�سحاب امل�سالح متكنهم من امل�ساركة فى تقييم نظام احلوكمة فى البنك.  .2

3.  توفري بيئة عمل اآمنة و�سحية للموظفي.
4.  العمل على تلبية متطلبات ال�سلطات الرقابية والإ�سرافية على اأكمل وجه.

5.  يج���ب اأن يك���ون لالأطراف ذات امل�سالح احلق يف الو�سول اإل املعلومات التي ت�سمن حماية م�ساحلهم , كل ح�سب عالقته بالبنك , 
وعلى البنك الإلتزام بال�سفافية واملو�سوعية يف الإف�ساح عن جميع الأمور الهامة التي توؤثر على اأدائه.

USER
Sticky Note
على نفس مستوى السطر السابق
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6.  يلت���زم البن���ك  باإعداد برام���ج تتناول امل�سوؤولية الإجتماعية  معتمده من قبل جمل����س الإدارة  على اأن يكون من اأهداف هذه الربامج 
دع���م امل�ساري���ع الإجتماعي���ة املختلفة والعمل على زي���ادة الوعي اإ�سافة اإل تلبي���ة اإحتياجات الإقت�ساد الوطن���ي من خالل القرو�س 
والت�سهيالت /التمويل لالأعمال املنتجة التي ت�سجع التنمية الإقت�سادية دون الإ�سرار مبالءة البنك املالية وحقوق مودعيه وم�سالح 

م�ساهميه.
عل���ى البن���ك تقدمي اخلدمات امل�سرفية التي تلب���ي اإحتياجات ومتطلبات املجتمع بتكاليف عادل���ة , واملبادرة بتقدمي متويالت لدعم   .7
وت�سجي���ع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سط���ة ول �سيما امل�ساريع التي تهتم بتوظيف وتدريب املواطن���ي وتنمية مهاراتهم اإ�سافة ال اإتباع 

�سيا�سات اإجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�سحة والتعليم.
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الفصل السابع : متطلبات إضافية 

 أ. متطلبات إضافية خاصة بحوكمة المصارف اإلسالمية : 
مقدمة:

تعت���رب مب���ادىء احلوكمة الواردة يف الف�سول ال�ست���ة ال�سابقة مبادىء عامه تنطبق على جميع البن���وك ) التقليدية منها وتلك التي تعمل وفقًا 
ملب���ادئ ال�سريعة ال�سالمي���ة (, ونظرًا خل�سو�سية عم���ل امل�سارف الإ�سالمي���ة وم�سوؤولياتها ال�سافيه جتاه امل�ساهم���ي واملودعي والدائني 
وامل�ستثمري���ن واملتعاملي وا�سح���اب امل�سالح الأخرى كونها تخ�سع ملعايري �سرعيه اأ�سافيه ,فاإن عليها متطلبات حوكمة اإ�سافيه �سيتم تناولها 

على النحو التايل:-
اواًل: مجلس اإلدارة

بال�سافة ال م�سوؤوليات جمل�س الإدارة امل�سار اليها يف الف�سل الأول يتحمل جمل�س الإدارة يف امل�سرف الإ�سالمي امل�سوؤوليات التالية:
1.  التاأكد من هيكل ال�سوابط ال�سرعية املعتمد متكافئًا مع حجم وتعقيد وطبيعة عمل امل�سرف الإ�سالمي.

2.  ت�س���كل هيئ���ة للرقابة ال�سرعية تتكون من ثالثة من علماء ال�سريعة على ان يت�سم���ن تخ�س�سهم فقه املعامالت املالية ال�سالمية و 
اأن تك���ون لديها القدرة الكافي���ة والفعالة و تتمتع بتفوي�س وا�سح وم�سوؤولية ل�سمان اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة ومبادئها فيما 

يتعلق بكل املنتجات املالية الإ�سالمية اأو اخلدمات التى تقدمها.
الإلت���زام يف ممار�س���ة جمي���ع اأوجه العمل امل�س���ريف باأحكام ال�سريع���ة الإ�سالمية ومبادئه���ا , وتديد م�ستوى الإلت���زام بالقرارات   .3

والفتاوى ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف , ويجب العمل على ن�سرها لإطالع اجلمهور عليها.
امل�سادقة على ال�سيا�سات والإجراءات والأطر املالئمة ل�سمان الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف كافة جوانب اأن�سطة   .4

وعمليات امل�سرف واملنتجات واخلدمات التي يقدمها.
تزوي���د هيئة الرقابة ال�سرعي���ة بجميع املعلومات , ب�سورة دقيقة وكافية ويف التوقيت املنا�س���ب والتي ت�ساعدها يف ممار�سة مهامها   .5

املتمثلة يف التاأكد من اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وتكوين راأي م�ستقل يف هذا ال�ساأن.
الإلتزام باحل�سول على راأي هيئة الرقابة ال�سرعية يف جميع العقود والإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم واآليات وبرامج العمل   .6
وتق���دمي املنتج���ات و اخلدمات , مبا يف ذلك �سيا�سات الإ�ستثمار وتوزيع الأرب���اح وتميل اخل�سائر على ح�سابات ال�ستثمار  , و�سبل 
الت�سرف يف الدخل املتحقق من م�سادر غري �سرعية , واإحت�ساب الزكاة , والربامج الإجتماعية واخلريية , بحيث يتم اإقرار جميع 

ما�سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية ويخ�سع لرقابتها اأي�سًا بعد التنفيذ.
امل�سادق���ة على دليل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة بالإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ,ويجب اأن يت�سمن الدليل على   .7

الأقل ما يلي :
اآلية عر�س املوا�سيع على هيئة الرقابة ال�سرعية للح�سول على قرار اتولها.  .7.1

نظام عمل هيئة الرقابة ال�سرعية.  .7.2
اآلية �سمان الإلتزام بقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية.  .7.3

تزوي���د عم���الء امل�سرف بناء على طلبهم ب�س���رح لأي فتوى �سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�س���رف وت�سهيل اإت�سال العميل   .8
بهيئة الرقابة ال�سرعية عند احلاجة.

ن�سر القرارات والفتاوى ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية التابعة للم�سرف على موقعه  الإلكرتوين خالل فرتة لتزيد عن �سنة   .9
من تاريخ طرح املنتجات واخلدمات اأو اإعتماد املعاجلات والآليات التي �سدرت ب�ساأنها تلك القرارات والفتاوى.

الإلت���زام ب�سكل عام باملعايري ال�سادرة عن هيئ���ة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( وب�سكل خا�س   .10
يف مايتعلق مبكونات نظام املراجعة ال�سرعية الداخلية.
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ثانيًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
بال�ساف���ة ال اأهداف وت�سكي���ل و�سالحيات ومهام اللجان امل�سار اليها يف الف�سل الثاين على امل�س���رف الإ�سالمي عند ت�سكيل اللجان التابعة 

ملجل�س الإدارة مراعاة ما يلي:

اأ: جلنة املراجعة:
ت�سكيل اللجنة:  .1

يف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة عامل �سريعة.  
�سالحيات ومهام اللجنة.  .2

مراقبة م�ستوى الإلتزام باأحكام ومبادىء ال�سريعة الإ�سالمية.  .2.1
مراقبة اإ�ستخدام اأموال ح�سابات الإ�ستثمار املقيد والتاأكد اأنه مت توزيع الأرباح بح�سب الإتفاق بي امل�سرف واأ�سحاب احل�سابات   .2.2

وطبقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
تقيي���م فعالية وكفاية وظيف���ة املراجعة ال�سرعية الداخلية ومدى اإ�سهامها يف �سمان الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية   .2.3

)وتديد الفتاوى والقرارات ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية(, وت�سمل م�سوؤولية اللجنة ما يلي:
تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة ال�سرعية الداخلية.  .2.3.1

الإط���الع عل���ى التقارير املع���دة من قبل اإدارة املراجعة ال�سرعي���ة الداخلية للتاأكد من اأنه قد مت اإتخ���اذ الإجراءات الالزمة   .2.3.2
ب�ساأنها.

ت�سهيل مهمة اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية.  .2.3.3
مراجعة واإقرار خطط املراجعة املقرتحة من املراجع ال�سرعي الداخلي.  .2.3.4

مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية اأعمال املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة ما يلي:  .2.4
ت�سهيل مهمة املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد(.  .2.4.1

التو�سية اإل جمل�س الإدارة بخ�سو�س تعيي وعزل املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( وتديد اأتعابه وتقييم اأدائه.  .2.4.2
مراجعة خطاب التعيي وقبوله.  .2.4.3

اإق���رار اإمكاني���ة تقدمي املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( خلدمات اأخرى غري تل���ك املتعلقة بوظيفة الفتوى واملراجعة ال�سرعية ,   .2.4.4
و�سمان عدم تاأثري ذلك على الراأي امل�ستقل للهيئة.

الإطالع على التقارير املعدة من قبل املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( للتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.  .2.4.5
2.5.  الإت�س���ال والتن�سي���ق مع املراج���ع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( وجلن���ة احلوكمة للتاأكد من  اأنه يتم اإع���داد التقارير عن م�ستوى 

الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف الوقت املنا�سب وبال�سكل الكايف.
التاأك���د م���ن الإلتزام باأحكام ومب���ادئ ال�سريعة الإ�سالمي���ة ومراجعة مدى الإمتث���ال للقواني والأنظمة وم���دى التقيد ب�سيا�سات   .2.6
امل�س���رف ونظام���ه الداخلي , والتاأكد م���ن مدى الإلتزام مبعايري املحا�سب���ة ال�سادرة عن هيئة املحا�سب���ة واملراجعة للموؤ�س�سات 
املالي���ة الإ�سالمي���ة واملعايري الدولي���ة للتقارير املالية فيم���ا مل تغطه معايري الهيئة ومب���ا ل يتعار�س مع اأح���كام ومبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية واملعايري ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
عقد اإجتماعات دورية مع املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( مرة واحدة على الأقل خالل العام ومرتي على الأقل مع املراجع   .2.7
ال�سرع���ي الداخلي , كما يحق للمراجع ال�سرعي الداخلي واملراج���ع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( طلب الإجتماع مع اللجنة حي 

تقت�سي �سرورة العمل ذلك.
الرف���ع للمراجع ال�سرعي اخلارجي املالحظات ال�سرعي���ة للمراجعة ال�سرعية الداخلية التي ل ت�ستطيع البت بها ومتابعتها ب�سبب   .2.8

حداثة مو�سوع تلك املالحظات وعدم وجود راأي �سابق لهيئة الرقابة ال�سرعية يف مو�سوعها.
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ب: جلنة احلوكمة
1. ت�سكيل اللجنة:

يج���ب على اأع�ساء اللجنة فهم اأحكام ومبادئ ال�سريع���ة الإ�سالمية ذات العالقة وتطبيقاتها على املنتجات واخلدمات التي يقدمها امل�سرف , 
ويجب اأن يكون لديهم اإملام باملعايري ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( وتلك ال�سادرة عن 
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية )IFSR( , ويف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من ذوي املوؤهالت العلمية و/ اأو اخلربة العملية يف جمال 
الرقابة ال�سرعية , من غري اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف , وللجنة الإ�ستعانة بخربات �سرعية خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة.

2. �سالحيات ومهام اللجنة:
التن�سيق مع هيئة الرقابة ال�سرعية وجلنة املراجعة للتاأكد من الإلتزام بالدليل.  .2.1

الرتكيز على خ�سو�سية العمل امل�سريف الإ�سالمي وحماية م�سالح اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار التي تن�س عليها العقود املوقعة   .2.2
معهم.

التاأكد من اإعتماد وتطبيق اإ�سرتاتيجية اإ�ستثمار �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  .2.3
التاأك���د م���ن الإف�ساح املالئ���م لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار يف الوق���ت املنا�سب وبالطريقة املالئمة , وكذل���ك التاأكد من �سالمة   .2.4

تنفيذ عقود الإ�ستثمار.
مراقبة اإ�ستخدام اإحتياطي خماطر الإ�ستثمار وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة حول كيفية الإ�ستخدام.  .2.5

ج: جلنة الرت�سيح واملكافاآت
اأهداف اللجنة:   .1

مراقب���ة و�سم���ان �سفافية تعيي وجتديد واإ�ستبدال اأع�ساء هيئ���ة الرقابة ال�سرعية , وكذلك تقييم فعاليته���ا ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء 
هيئ���ة الرقاب���ة ال�سرعي���ة , وكذلك �سمان �سفافية و�سع �سيا�سات روات���ب ومكافاآت وتعوي�سات هيئة الرقابة ال�سرعي���ة مبا يتنا�سب مع مهامهم 

وم�سوؤولياتهم.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .2

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح واإعادة الرت�سيح لع�سوية هيئة الرقابة ال�سرعية واإلغاء الع�سوية.  .2.1
اإقرتاح مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية ملجل�س الإدارة للم�سادقة عليها.  .2.2

د: جلنة املخاطر
�سالحيات ومهام اللجنة:  .1

مراقب���ة م���دى اإلت���زام اإدارة املخاطر باملعايري ال�س���ادرة عن جمل�س اخلدمات املالي���ة الإ�سالمي���ة )IFSR( واخلا�سة باإدارة   .1.1
املخاط���ر وتل���ك املو�سوعة من قبل جلنة بازل , واملتعلقة مبخاطر الإئتمان وخماط���ر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية , مبا ل يتعار�س 

مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
بالن�سبة للم�سارف الإ�سالمية التي ت�ستخدم ال�سيغ القائمة على امل�ساركة وامل�ساربة , متتد م�سوؤولية اللجنة لت�سمل �سمان:  .1.2

وجود عملية مراجعة دورية لأداء هذه الأ�سول.  .1.2.1
و�سع اإ�سرتاتيجيات لتلك العمليات.  .1.2.2

اإحاطة جمل�س الإدارة ب�سورة منتظمة باأي تقدم جوهري يف تلك العمليات.  .1.2.3
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ثالثًا: بيئة الضبط والرقابة الداخلية

 اأ:هيئة الرقابة ال�سرعية
يج���ب اأن ي�سم���ن نظام احلوكمة يف البنك الإلتزام باأح���كام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها يف اإطار تقدمي اخلدم���ات املالية, وذلك هو ما مييز 
امل�سرف الإ�سالمي عن غريه من امل�سارف , ولميكن بغياب هذا الإمتثال التمتع بامل�سداقية ال�سرعية الكافية لتحقيق هوية امل�سرف يف الواقع 

وجذب امل�ستثمرين والعمالء الذين يرغبون باإ�ستثمار اأموالهم والدخول يف معامالت بطرق تتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها.
تعيي هيئة الرقابة ال�سرعية: 

يجب على جمل�س الإدارة �سمان ما يلي:  .1
تعيي هيئة �سرعية تتمتع ب�سمعة جيدة وبامل�سداقية والنزاهة.  .1.1

م�سان���دة الهيئة ال�سرعية من خالل تعي���ي وحدة متابعة الإمتثال ال�سرعي الداخلي اأو م�سوؤول الإمتثال ال�سرعي كي تتمكن الهيئة   .1.2
ال�سرعية من تكليف وتفوي�س بع�س وظائفها اإل وحدة الإمتثال ال�سرعي الداخلي .

اأن تتك���ون الهيئ���ة ال�سرعية من ثالثة اأع�ساء على الق���ل , موؤهلي يف اجلانب الفقهي )على راأ�سها فق���ه املعامالت( واأن ي�سكلوا   .1.3
مزيجًا من الأع�ساء ذوي اخلربة ويجب اأن ميتلك اأع�ساء الهيئة ال�سرعية خربة يف جمالت التمويل .

اأن ل ت�س���م هيئ���ة الرقابة ال�سرعية يف ع�سويتها م���دراء من امل�سرف واأن ل ت�سم م�ساهمي  ميتلك���ون مان�سبته 5% من راأ�سمال   .1.4
البنك اأو اأكرث

الأخالقيات وال�سلوكيات املهنية الأ�سا�سية لهيئة الرقابة ال�سرعية:  .2
يتوق���ع م���ن  ع�سو هيئة الرقاب���ة ال�سرعية عند اأدائه واجباته م���ع اأي م�سرف اأن يت�سرف يف جميع الأوق���ات بطريقه تتالئم مع   .2.1

املبادئ التى تكم املهنة وامل�سارف التى ينتمي اإليها وتنطبق املبادئ الآتية على وجه اخل�سو�س على ممار�سة املهنة:
الإ�ستقاللية.   .2.2

امل�سوؤولية ال�سخ�سية.   .2.3
العناية وال�سمري املهني.   .2.4

ال�سرية.   .2.5
مهام هيئة الرقابة ال�سرعية:  .3

تتول هيئة الرقابة ال�سرعية املهام التالية: 
مراجعة واإقرار العقود والإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم واآليات وبرامج العمل و اإقرار املنتجات واخلدمات.  .3.1

مراجعة واإقرار دليل ال�سيا�سات والإجراءات  اخلا�سة بالإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.  .3.2
تق���دمي تقري���رًا �سنويًا اإل اجلمعية العامة للم�ساهمي تبي فيه مدى اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية للفرتة مو�سوع   .3.3

التقرير وكذلك مالحظاتها  وتو�سياتها وي�سمن تقرير الهيئة يف التقرير ال�سنوي للم�سرف.
احل���ق بالإ�ستعان���ة عند احلاجة مبراج���ع خارجي)�سرعي اإن وجد( للقي���ام مبهام تخطيط وتنفيذ اإج���راءات املراجعة ال�سرعية   .3.4
واإع���داد التقري���ر ال�سنوي , ويجب اأن تكون الأتعاب الت���ي ت�سل عليها هيئة  الرقابة ال�سرعية خم�س�س���ة للقيام مبهام الفتوى 
ومه���ام املراجع���ة التي ت�سمل جميع  الأعمال املتعلق���ة باملراجعة امليدانية ال�سرعية واملتابع���ات واإجتماعات الهيئة اخلا�سة مبهام 

املراجعة  ودرا�سة املالحظات ال�سرعية والبت فيها واإعداد التقرير ال�سنوي للهيئة.
تقدمي امل�سورة عند الطلب لالأطراف التي تقدم خدمات للم�سرف مثل املراجعي اخلارجيي والقانونيي وامل�ست�سارين.  .3.5

التاأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�سرعية الداخلية والتاأكد من فعاليته.  .3.6
تق���دمي الن�سح والتوجيه لإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية ب�ساأن نطاق املراجعة ال�سرعية املطلوب , وتطلع على خال�سة تقارير   .3.7

اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية وردود الإدارة عليها , للتاأكد من كفاية وفعالية اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية.
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التن�سيق مع جلنة احلوكمة وجلنة املراجعة ب�ساأن التاأكد من الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.  .3.8
الط���الع عل���ى كافة التقارير التي تت�سمن مراجعة الإلتزام باأحكام ال�سريع���ة الإ�سالمية ومبادئها وكذلك تقارير البنك املركزي   .3.9
واملراج���ع اخلارج���ي , وردود الإدارة عل���ى تلك التقارير , لتقييم اجله���ود املبذولة يف �سبيل التاأكد من الإلت���زام باأحكام ومبادئ 

ال�سريعة الإ�سالمية ومراعاتها عند التخطيط لأعمال املراجعة ال�سرعية اخلارجية ولهيئة الرقابة ال�سرعية.
اقرتاح الربامج التدريبية ال�سرعية للعاملي يف امل�سرف يف �سوء احلاجة التي تقدرها.  .3.10

احل���ق يف الإط���الع الكام���ل , ودون قيود على جميع ال�سج���الت والوثائق واملعام���الت واملعلومات من جميع امل�س���ادر مبا يف ذلك   .3.11
الرجوع اإل امل�ست�سارين املهنيي وموظفي امل�سرف ذوي ال�سلة.

احلقب الإ�ستعانة بخرباء خارجيي لتقدمي امل�سورة لها وتديدًا حول الق�سايا القانونية واملالية , وذلك على نفقة امل�سرف بعد   .3.12
اأخذ موافقة جمل�س الإدارة

تخ�سي�س الوقت الكايف للقيام مبهام الفتوى واملراجعة ال�سرعية على الوجه الأكمل.  .3.13

ب:املراجعة ال�سرعية الداخلية
تنب���ع اأهمي���ة املراجعة ال�سرعية الداخلية من خ�سو�سية العمل امل�سريف الإ�سالم���ي املتمثلة بح�سور اجلانب ال�سرعي يف جميع اأوجه   .1
العم���ل والن�س���اط , كذلك فاإن اإي���الء الأهمية الالزمة لهذه الوظيف���ة ملراجعة اإلتزام امل�سرف يف جميع عمليات���ه ومعامالته باأحكام 

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ي�سهم يف اإ�ساعة مناخ الثقة بي جمهور املتعاملي مع امل�سارف الإ�سالمية ودرء خماطر ال�سمعة.
تع���د املراجع���ة ال�سرعية الداخلية جزءًا ل يتج���زاأ من نظام الرقابة الداخلية , ويعمل وفقا ل�سيا�س���ات امل�سرف , وي�سمل نطاق عمل   .2
املراجع���ة ال�سرعي���ة الداخلية فح�س وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�سرعية بهدف معرفة فيما اإذا كان النظام القائم )ومدى 
الإلتزام به( يوفر تاأكيدًا معقوًل باأن اإدارة امل�سرف قد اأدت م�سوؤولياتها جتاه �سمان تطبيق اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وفقا 

ملا تقرره هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف.
3.  يق���وم املراج���ع ال�سرع���ي الداخلي برفع تقارير املراجع���ة ال�سرعية اإل جمل�س الإدارة / جلنة املراجعة , وذل���ك بعد اأن تتم مناق�سة 

املالحظات والتو�سيات مع امل�ستويات الإدارية املنا�سبة.
4.  يق���وم املراجع ال�سرعي الداخلي بالتاأكد من تن�سي���ق اأعمال املراجعة ال�سرعية الداخلية وهيئة الرقابة ال�سرعية ل�سمان تغطية كافة 

جوانب املراجعة ال�سرعية وجتنب اإزدواجية اجلهود ما اأمكن.
تال اإل هيئة الرقابة ال�سرعية املالحظات ال�سرعية التي تتاج لإ�سدار حكم فيها.  .5

يتع���ي على املراجع���ي ال�سرعيي الداخليي الإلتزام مبيثاق اأخالقيات املحا�سب واملراجع اخلارجي للموؤ�س�سات الإ�سالمية ال�سادرة   .6
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

يج���ب اأن يت�س���ف موظفوا املراجعة ال�سرعية الداخلية بالإتقان املهن���ي واأن تكون لديهم خلفيه اأكادمييه منا�سبة وتدريب مالئم على   .7
مهام املراجعة ال�سرعية الداخلية ويتعي على رئي�س املراجعة ال�سرعية و�سع مقايي�س منا�سبة لتلبية هذه املتطلبات. 

ولتعزيز فعالية وظيفة املراجعة ال�سرعية يجب على جمل�س الإدارة ما يلي:  .8
اإن�ساء ق�سم م�ستقل / ادارة م�ستقلة للمراجعة ال�سرعية الداخلية  وميكن اأن تكون جزء من اإدارة املراجعة الداخلية وذلك ح�سب   .8.1

حجم البنك.
تزويد اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية بالكادر الكايف واملوؤهل للقيام باأعمال املراجعة ال�سرعية.  .8.2

�سم���ان اإ�ستقاللي���ة وظيفة املراجع ال�سرعي الداخلي , بحيث تعمل اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية تت اإ�سراف جلنة املراجعة , و   .8.3
تتمث���ل اإ�ستقاللية اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية باإ�ستقالل عملها ع���ن الن�ساطات واملجالت اخلا�سعة للمراجعة , وعدم تكليفها 
باأي مهام تنفيذية تت�سل بتلك الن�ساطات واملجالت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر جتنبًا ملا قد ين�ساأ عن ذلك من تعار�س يف امل�سالح 

, اإ�سافة اإل املو�سوعية والتجرد يف عملها , اي تكون لها �سالحيات مماثلة ل�سالحيات اإدارة املراجعة الداخلية التقليدية .
ميكن القيام بعمل املراجعة ال�سرعية الداخلية عن طريق اإدارة املراجعة الداخلية على اأن يكون الكادر كافيًا وموؤهاًل لهذه املهمة   .8.4
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ويتمتع بالإ�ستقاللية. 
امل�سادق���ة على دلي���ل املراجعة ال�سرعية الداخلية الذي يو�سح اأهداف و�سالحيات وم�سوؤولي���ات املراجعة ال�سرعية الداخلية مبا   .8.5
يتف���ق مع  اأح���كام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ,على اأن يتم مراجعة الدليل واإعتماده من قبل جلنة املراجعة )بالتن�سيق والت�ساور 
مع هيئة الرقابة ال�سرعية( قبل امل�سادقة عليه من جمل�س الإدارة , ويتم تزويد هيئة الرقابة ال�سرعية بن�سخة من الدليل , على 

اأن يتم مراجعته ب�سورة دورية.
الإ�ستف���ادة بالطريقة املالئمة ويف الوقت املنا�سب من نتائج اأعمال املراجع���ة ال�سرعية الداخلية واإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية   .8.6

املنا�سبة ب�ساأنها من قبل الإدارة.
تاأم���ي اإت�س���ال مبا�س���ر ومنتظم للمراجع ال�سرعي الداخل���ي مع جميع امل�ستوي���ات الإدارية , ومع كل من هيئ���ة الرقابة ال�سرعية   .8.7
وجمل�س الإدارة / جلنة املراجعة واملراجع اخلارجي , كما يجب عدم و�سع حدود لنطاق عمل املراجعي ال�سرعيي الداخليي اأو 

تقييد اإطالعهم على اأي م�ستندات اأو وثائق.
الإ�ستئنا�س براأي هيئة الرقابة ال�سرعية والت�ساور معها بخ�سو�س تعيي مدير وموظفي اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية للتاأكد   .8.8

من التوجه الإيجابي لديهم فيما يتعلق بالإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
يج���ب اأن يكون م�ست���وى املراجعة ال�سرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي للبنوك الإ�سالمي���ة كايف لل�سماح لها باإجناز م�سوؤوليتها   .8.9

وبحيث ل تقل يف امل�ستوى عن اإدارة املراجعة الداخلية )اإذا مل تكن �سمنها(.
يجب اأن يح�سل املراجعون ال�سرعيون الداخليون على دعم كامل وم�ستمر من الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة.  .8.10

ج:املراجعةاخلارجية ) ال�سرعية اإن وجدت(
يج���ب عل���ى املراجع اخلارجي احل�سول على اأدل���ة اإثبات كافية ومالئمة يف املراجعة بحيث توفر له تاأكي���دًا معقول باأن  امل�سرف قد   .1

اإلتزم باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
تتمث���ل م�سوؤولي���ة املراجع اخلارجي يف تكوين راأى حول م���ا اإذا كانت القوائم املالية تعطي �سورة �سادقة وعادلة وفقا لأحكام ومبادئ   .2

ال�سريعة الإ�سالمية , والعمليات تتفق مع فتاوي وقرارات واإر�سادات هيئة الرقابة ال�سرعية.
  )AAOIFI(يج���ب على املراجع اخلارجي القي���ام بعملية املراجعة وفقا ملعايري املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  .3
ويت���م الرج���وع اإل معاي���ري املراجعة الدولية واملحلي���ة يف الأمور التى ل تغطيها تل���ك املعايري ب�سرط اأن ل تتعار����س معايري املراجعة 

الدولية مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 
يج���ب عل���ى املراجع اخلارجي التاأكد من اأن الإجراءات الت���ى تتبعها  امل�سارف يف طرح منتجاتها املالية اجلديدة اأو تعديل منتجاتها   .4

احلالية ت�سمل اخلطوات املنا�سبة ل�سمان الإلتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
يجب الإتفاق بي املراجع اخلارجي والبنك على �سروط الإرتباط ومن ال�سروري تدوين ال�سروط املتفق عليها يف خطاب الإرتباط.   .5

يج���ب اأن ل يق���دم املراجع اخلارج���ي )ال�سرعي اإن وجد( تقريره اإل بعد اأن يطلع على م�سروع تقري���ر هيئة الرقابة ال�سرعية باإلتزام   .6
امل�س���رف باأح���كام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمي���ة واإذا كان تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية يفيد عدم اإلت���زام امل�سرف باأحكام ومبادئ 
ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة وقرر املراجع اإ�ستنادًا على م�سروع تقرير هيئة الرقاب���ة ال�سرعية تعديل م�سروع تقريره فاأنه يجب عليه يف هذه 

احلالة تقدمي اإي�ساح كايف لبيان هذا التعديل واأ�سبابه .
على املراجع اخلارجي اأن يطلع هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف على م�سروع تقريره واإ�ستنتاجاته املتعلقة باإلتزام امل�سرف باأحكام   .7

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وذلك قبل اإ�سدار هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف تقريرها النهائي .
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رابعًا: الشفافية واإلفصاح
يج���ب على امل�س���رف الإلتزام بالإف�ساح ح�سب القواني الناف���ذة و التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي, ووفق���ًا ملا متليه املعايري ال�سادرة 
ع���ن هيئ���ة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( واملعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( يف املو�سوعات التي 

.)IFSR( لتغطيها معايري الهيئة ومبا ليتعار�س مع الأحكام ال�سادرة عن موؤ�س�سة اخلدمات املالية الإ�سالمية

ال�سفافية والإف�ساح فيما يخ�س ح�سابات الإ�ستثمار:
يج���ب اأن ي�سمن نظ���ام احلوكمة يف امل�سرف ح�سول اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار على معلومات كافي���ة لتحديد املخاطر ومتييز م�سرف اإ�سالمي 
ع���ن م�س���رف اإ�سالمي اآخر, وتوؤدي امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س يف احل�سول على املعلومات اإل تخفي����س تكاليف العمليات, مع توافق ال�سفافية ب�سكل 

تام مع ماتفر�سه ال�سريعة الإ�سالمية.
ل���ذا يجب على امل�س���رف توفري املعلومات اجلوهري���ة والأ�سا�سية حول ح�سابات الإ�ستثم���ار لأ�سحاب تلك احل�سابات وللجمه���ور بالقدر الكايف ويف 

املواعيد املحددة , كحد اأدنى ما يلي :
1.  توفري املعلومات لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار حول اأ�س�س توزيع الأرباح قبل فتح ح�ساب الإ�ستثمار.

2.  الإف�ساح ب�سورة دورية يف اإحدى ال�سحف اليومية ويف التقرير ال�سنوي و يف موقع امل�سرف على الإنرتنت عن الأمور التالية:
ال�سيا�س���ات املتعلق���ة بتوزي���ع الأرب���اح وتوزيع املوج���ودات واإ�سرتاتيجي���ات الإ�ستثمار واآليات دع���م العوائد فيما يتعل���ق بح�سابات   2.1

الإ�ستثمار.
ن�سبة م�ساركة امل�سرف يف الإ�ستثمارات.  2.2

ت�سكيل وتوزيع اإحتياطي معدل الأرباح واإحتياطي خماطر الإ�ستثمار.  2.3
اآلية اإحت�ساب وتوزيع الأرباح لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  2.4

القرارات والفتاوى ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية , وكيفية التو�سل اإليها و�سروط تطبيقها فيما يتعلق باملعلومات   2.5
التي تهم امل�ساهمي واملودعي واأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.

ت�سمي التقرير ال�سنوي بيانًا �سادرًا ومعتمدًا من جمل�س الإدارة ب�ساأن ال�سيا�سات املتعلقة بح�سابات الإ�ستثمار وخماطره او عوائدها   .3
املتوقعة.

ن�سر الإف�ساحات باللغة العربية كحد اأدنى.  .4
الإف�ساح عن اأي معلومات جوهرية طارئة كلما اإقت�سى الأمر.  .5
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خامسًا: حقوق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار وأصحاب المصالح اآلخرين
يج���ب اأن ي�سم���ن نظام احلوكم���ة يف امل�سرف حقوق امل�ساهمي و ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار و اأ�سح���اب امل�سالح الآخرين و التي تتمثل كحد 

اأدنى بالآتي:
حق���وق امل�ساهم���ي املتعلقة باإجتماع اجلمعي���ة العامة , ويذكر بالتحديد حق دع���وة رئي�س و/ اأو اأحد اأع�ساء هيئ���ة الرقابة ال�سرعية   .1
حل�س���ور الإجتم���اع ال�سنوي للجمعية العامة لق���راءة التقرير ال�سنوي لهيئة الرقابة ال�سرعية والإجابة ع���ن اأي اإ�ستف�سارات قد ُتطرح 

حول الأمور ال�سرعية التي تخ�س امل�سرف , وحق تعيي هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة.
يتحم���ل �ساح���ب ح�س���اب الإ�ستثمار ب�سفته رب امل���ال وفقًا ملب���داأ امل�ساربة اأو الوكالة خماط���ر خ�سارة راأ�س مال���ه امل�ستثمر بوا�سطة   .2
امل�س���رف ب�سفت���ه م�ساربًا اأو وكياًل , وهذايجعل املخاطر التي يتعر�س لها كل من امل�ساهمي واأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار مت�سابهة 
, وبالتايل على امل�سرف الإلتزام بحماية م�سالح اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار بقدر ل يقل عن التزامه بحماية م�سالح امل�ساهمي , 

واإ�ستنادًا ملا �سبق يجب على جمل�س الإدارة مايلي:
الإق���رار بحقوق اأ�سح���اب ح�سابات الإ�ستثمار يف متابع���ة اأداء ا�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة , واإتخ���اذ ال�سبل الكفيلة ب�سمان   2.1

املحافظة على هذه احلقوق وممار�ستها , وينبغي وفقا لذلك:
اإعطاء �ساحب ح�ساب الإ�ستثمار قبل فتح احل�ساب معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية , وعن الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات   .2.1.1

املتعلقة باإ�ستثمارات ح�سابات الإ�ستثمار وخماطرها وتوزيع موجوداتها و�سيا�سات توزيع اأرباحه.
الإب���الغ والإف�س���اح يف العقد ل�ساحب ح�س���اب الإ�ستثمار عند فتح احل�س���اب اأنه يتحمل خ�سارة املوج���ودات املمولة بن�سبة   .2.1.2

اإ�ستثماره فقط , واأن م�سوؤولية امل�سرف عن تلك اخل�سارة جتب يف حال التعدي اأوالتق�سري فقط.
اإعتم���اد اإ�سرتاتيجية اإ�ستثمار �سليم���ة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار اآخذين يف احل�سبان التمييز   .3

بي اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة واملقيدة , بالإ�سافة اإل اإعتماد ال�سفافية يف دعم اأي عوائد , ويتم ذلك من خالل:
توظيف مديري اإ�ستثمار موؤهلي وقادرين متاما على فهم اإحتياجات وتوقعات اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  3.1

اإب���الغ اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار يف حال القيام بدع���م العوائد(تكوين اإحتياطي معدل الأرباح )وكلما متت الإ�سافة وال�سحب   3.2
من هذه الإحتياطيات.

الإف�ساح عن العوائد لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار بالطريقة التي يتم من خاللها التمييز بي معدل توزيع الأرباح ومعدل الأرباح   3.3
الفعلية ,بحيث يكون مفهوما بو�سوح اأن اإحتياطي معدل لأرباح يتم لأغرا�س دعم توزيعات الأرباح.



38

حوكمة المؤسسات
Corporate Governance

دليـــل

حوكمة البنوك
في الجمهورية اليمنية

ب.  متطلبات إضافية خاصة بحوكمة البنوك العامة والمختلطة :
تعت���رب مب���ادىء احلوكمة ال���واردة يف الف�سول ال�ستة ال�سابقة مبادىء عامه تنطبق على جميع البنوك مب���ا فيها بنوك القطاع العام و املختلط , 

ونظرا لطبيعة امللكية و اآلية تعيي اأو اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة فاإن عليها بع�س املتطلبات الإ�سافية وعلى النحو التايل : 
يج���ب عل���ى جمل����س الإدارة يف البنوك العامة اأن ميتل���ك ال�سلطات الكافية والكف���اءات املطلوبة لإجناز مهام���ه الأ�سا�سية يف تديد   .1

الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات العامة والتوجيه والإ�سراف والرقابة على الإدارة التنفيذية .
2.  يجب اأن يعمل جمل�س الإدارة  باإ�ستقاللية واأن يكون م�سوؤول عن اأعماله , ويف �سبيل ذلك يجب على املجل�س التي :

املدير  وتنحية  تعيي  اإقرتاح  حق  ميتلك  اأن  يجب  كما   , احلكومة  ل�سيا�سات  العامة  الأهداف  مع  ين�سجم  مبا  مهامه  اإجناز  	•
التنفيذي / املدير العام.

اليومية. البنك  اإدارة  بعملية  اخلارجية  اجلهات  تتدخل  ل  اأن  يجب  	•
امل�سالح. يف  تعار�س  اإل  يوؤدي  قد  الذي  ال�سيا�سي  القرار  عن  م�ستقلة  ب�سورة  م�سوؤولياته  يتحمل  	اأن  	•

لتجن���ب التعار����س املحتم���ل يف امل�سال���ح , يجب اأن يكون هناك ف�سل اإداري بي ملكية البن���وك العامة والرقابة عليها ما  	•
اأمكن بهدف احلد من التدخل يف الإ�سراف والرقابة على هذه البنوك.
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