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ميثاق حوكمة المجموعة
الديباجة:
إعماالً لنصوص قانون الشركات التجارية ،وقانون مصرف البحرين المركزي،
واستئناسا ً بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مصرف
البحرين المركزي،
وتطبيقا ً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين،
واستلهاما ً لمعاني بنود النظام األساسي للمجموعة،
ورغبة من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في تكريس االلتزام بما ورد في تلك المصادر،
وحرصا ً على إرساء أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية إلدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة،
وإسهاما ً في تعزيز التعاون بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،
واستشعارا ً ألهمية العمل المؤسسي الشفاف في تطوير كافة المجاالت ذات الصلة بأعمال المجموعة،
وحماية إلسم المجموعة وسمعتها وخصوصيتها وتعظيم ربحيتها،
قرر مجلس اإلدارة إصدار هذا الميثاق لحوكمة المجموعة راجيا ً من هللا التوفيق والسداد للعمل به.
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مقــدمة
لقددد شددرع العديددد مددن دول العددالم فددي افوندده األخيددرة فددي توجيدده عنايددة واهتمددام خاصددين لتنظدديم وإدارة
الشددركات وهددو مددا بددات يعددرف إصددطالحا ً بحوكمددة الشددركات ،ولقددد جدداء توجيدده مجلددس إدارة مجموعددة
البركة المصرفية منذ وقت مبكر بضرورة وضع ميثاق لحوكمة المجموعة وذلدك تجاوبدا ً مدع المتايدرات
الكبيرة والمؤثرة في االقتصاد العالمي ،والتدي تتطلدب قددرا ً عاليدا ً مدن التنظديم والدقدة اإلداريدةف فتحريدر
تجارة السلع والخدمات تحت ظدل منظمدة التجدارة العالميدة ،وعالميدة األسدواق الماليدة ،هدي مدن العوامدل
البارزة التي تدعو إلى العناية بحسن إدارة الشركات وتنظيمها والحرص على سالمة آدائهاف
إن وضددع األسددس للتنظدديم الفاعددل واإلدارة السددليمة والمتطددورة للشددركات سددوف يعددزز الثقددة باألسددواق
المالية ،ويشجع علدى االسدتثمار طويدل األجدلف كمدا أن النظدام السدليم إلدارة الشدركات ضدروري بوجده
خاص التساع وعمق أسواق رأس المال المحلية ،وكطريق لجذب المستثمرين مدن األفدراد والمؤسسداتف
وإذا ما أريد ألسواق المال أن تتطور فيجب االرتقاء بمستوى تنظديم وإدارة شدركات المسداهمة المدرجدة
فددي البورصددات والتددي تشددمل البنددوك والمؤسسددات الماليددة لتددوفير الحمايددة الالزمددة للمسددتثمرينف ومددن
الضروري إتباع الممارسات المثلى في شركات المساهمة المدرجة في البورصات ،وحماية وتعزيدز ثقدة
جميع األطدراف ذات الصدلة بهدا مدن مسداهمين فيهدا ،ومدوظفين لدديها ،ودائندين ،ومسدتهلكين ،والمجتمدع
بأسرهف والبد من أن يتاير االنطباع السائد والمتمثل فدي أن شدركات المسداهمة العامدة ال تحفدظ مصدالح
صاار المساهمين وال تعيرها اإلهتمام الالزمف
إن مبادئ الحوكمة المبنية على أفضل الممارسات تمثل أساس نجاح المجموعة في رسم سياسة متطدورة
فدي هددذا المجددال واسددتمرار ذلددك النجدداح بشددكل مطددرد ألجددل طويددل بمواكبدة هددذه المبددادئ لمددا يطددرأ مددن
تحديث لهاف وترتكز المجموعة في ذلك على ما يتمتع به أعضاء مجلدس إدارتهدا مدن مهدارات وخبدرات
ومعرفة في مجال عمل المجموعة ،وقدرتهم على تكريس والئهم للمجموعة ومصدالحها ،والموازندة بدين
مصالح كبار المساهمين وحقوق األقلية والمستثمرين والموظفينف
ولقد كان لتعقيد عمليات البنوك ومهامها وحاجتها المستمرة إلى المعالجة والمراقبة ،وعددم كفايدة اللدوائح
وحدددها لإلسددتجابة لمددا يسددتجد مددن أسدداليب العمددل المصددرفي ،أكبددر الدددور فددي إسددتعانة اإلدارة التنفيذيددة
للمجموعة بمن لهم المعرفدة والخبدرة لمشداركتها المعالجدة والمراقبدة ،وتدوفير األمدن والسدالمة للعمليدات
المصرفية ،وإعطائها األولوية واإلهتمام الالزمين من جانب المساهمين وأعضاء مجدالس اإلدارة ،وذلدك
من خالل إتباع سياسات وإجراءات ونظم تعمل على تشجيع االلتزام الصارم بدالقوانين النافدذة ،ومراعداة
أفضل الممارسات ،والشفافية من جميع األطراف األخرى التي تضطلع بدور في المجموعة وإدارتهاف
إن عضوية مجالس إدارات المصارف تعتبر تكليفا ً يحمدل صداحبه اعبدا ًء ومسدئولياتا ً شخصدية أكثدر منده
تشريفا ً ،إذ عليها يقع عبء حراسة االستقرار المالي للمصدرف ،والتأكدد مدن مالئمدة الدراسدات والخطدط
االسددتراتيجية التددي تضددعها اإلدارة ،وتقددويم المخدداطر وحفددظ التددوازن بينهددا وبددين العوائددد ،وأن اإلدارة
التنفيذية تضطلع بمهامها دون تعريض المصرف أو تحميله لمخاطر كبيرةف
لقد أثبتت التجربة أن الحوكمة الجيدة مثلما تحتاج لهياكل وعمليات ونظم ،فإنها تتطلب كذلك وضع آليات
تضمن حسن اإلدارة والتطبيق السدليم للدنظم والسياسدات وتمندع سدوء اسدتاالل السدلطة ،لدذا كدان لمجلدس
اإلدارة و اللجان المنبثقة منه الدور الرئيسي في تلبية متطلبات آليدات الحوكمدة ،بمدا يمكدن أن تقدمده مدن
مساهمة في علميات اإلشراف واتخاذ القرار ،وتحقيق الفعالية المطلوبة في إنجاز المهام ،وتحسين افداء
وتحقيق األهداف التي تسعى إليها المجموعة من إرساء لألسس السليمة للحوكمة ،استنادا ً إلى الدور الذي
تلعبه كل آليه من آليات الحوكمة في سياق ثقافة رقابية محددة واضحة المعالم ومفهومة للجميعف
لقد خصص هذا الميثاق بابا ً حوى نبذة عن المجموعة ورؤية ورسالة وقيم المجموعة ،وآخر للوائح التي
تنظم عمل آليات الحوكمدة وبيدان صدالحيتها وسدلطاتها والضدوابط التدي تراعيهدا عندد ممارسدة أعمالهدا،
ب ٍٍ ثالث عن اإلفصاح والشفافية ،والباب الرابع عدن معدايير األخدالق والسدلوك المهندي
باإلضافة إلى با ٍ
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المتبددع بالمجموعددةف وتعنددي هددذه األبددواب بمهمددة تددأطير وتأصدديل ميثدداق حوكمددة المجموعددة مددن خددالل
اإلستعانه بما ورد في قانون الشركات التجارية البحريندي وميثداق حوكمدة الشدركات الصدادر مدن وزارة
الصناعة والتجارة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والذي حدد نهاية عام  2011كموعد لاللتزام
بما جاء فيده ،والنظدام األساسدي للمجموعدة ،وكتداب الضدوابط والمعدايير الصدادر مدن مصدرف البحدرين
المركزي وتوجيهات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ( )IFSBوأفضدل الممارسدات المعروفدة فدي هدذا
المجالف
وتطلعدا ً إلددى تطبيددق أفضددل الممارسدات السددائدة عالميدا ً مددن خددالل إعددادة صددياغتها وتكييفهددا بمددا يتناسددب
ويتوافددق ومتطلبددات األجهددزة الرقابيددة وقوانينهددا وتوجيهاتهددا مددن ناحيددة ،والبيئددة االقتصددادية مددن ناحيددة
أخرى ،تصدر المجموعة هذا الميثاق في صياته هذه مع قابليتها للتطوير والتحديث من وقت فخر وفدق
المسددتجدات التددي تطددرأ علددى مبددادئ حوكمددة شددركات المسدداهمة المدرجددة بالبورصددات ،والمصددارف
اإلسالمية المحلية واإلقليمية والعالمية المماثلةف
وتعميما ً للفائدة نحث جميع الوحدات التابعة للمجموعة على االسترشاد بهذا الميثداق عندد صدياغة وإعدداد
سياسات وهياكل الحوكمة لديهاف وإذا حدث أي تضارب أو تناقض بين هذا الميثداق والشدروط اإللزاميدة
أليددة سددلطات تنظيميددة أو إشددرافية محليددة فددي البلددد الددذي تعمددل فيدده الوحدددة التابعددة لمجموعددة البركددة
المصرفية ،فيعمل باللوائح المحلية في ذلك البلد فيما يتعلق بتلك الوحدةف كما نهدف إلى أن يكدون ميثداق
حوكمة المجموعة بتفصيالته تثقيفيا ً للموظفين العاملين بالمجموعة ووحداتها التابعة من ناحية ،وتنظيميدا ً
فليات عمله من ناحية أخرىف
وباهلل التوفيق
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الباب األول
التعريف بالمجموعة ورسالتها ورؤيتها وقيمها
نبذه عن المجموعة:
مجموعة البركة المصرفية ) )ABGشركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصتي البحرين وناسداك
دبي ،وهي واحدة من صروح صناعة المال اإلسالمية المرموقة ،وقد تأسست المجموعة في منتصف
العام  ،2002وهي من أبرز المصارف اإلسالمية العالمية الرائدة وتتمتع بانتشار جارافي واسع ممثل
في بنوك مصرفية تابعة ،ومكاتب تمثيل موزعة في اثنتي عشرة دولة ،يتفرغ منها ما يفوق  400فرعاف
وهذه البنوك هي :البنك اإلسالمي األردني ،بنك البركة اإلسالمي/البحرين ،بنك البركة باكستان ،بنك
البركة الجزائري ،بنك البركة السوداني ،بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا ،بنك البركة لبنان ،بنك
البركة تونس ،بنك البركة مصر ،بنك البركــة التركي للمشاركة ،بنك البركة سوريــة ،ومكتب تمثيل
بإندونيسيا ومكتب تمثيل بليبياف
وتقدم المجموعة خدمات الجملة المصرفية التجارية واالستثمارية باإلضافة إلى خدمات الخزانة وذلك
وفقا لمبادئ الشريعة السمحاءف ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة  1.5مليار دوالر أمريكي،
كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو  2مليار دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2010ف وتهدف
إستراتيجية مجموعة البركة المصرفية ضمن أشياء أخرى إلى تعظيم قيمة حقوق المساهمين في
المجموعةف
وقد حققت المجموعة نجاحا كبيرا في االكتتاب العام في أسهم المجموعة خالل شهر يونيو 2006ف كما
حصلت المجموعة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة األجل بدرجة  BBB-و A-3على التوالي
من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورزو التي تعد من أبرز مؤسسات التصنيف الدوليةف وجاء حصول
المجموعة على مثل ذلك التصنيف معززا ً لمتطلبات انطالقتها في األسواق اإلقليمية والدولية ،خصوصا
أنها تعد المجموعة المصرفية اإلسالمية الوحيدة التي تمتلك انتشارا ً واسعا من حيث التواجد الجارافي
والخبرة في األسواق؛ األمر الذي مكنها من الوفاء بما وعدت به عمالءها في العمل على تحويل
المجموعة وبصورة سريعة إلى مصرف إسالمي عالمي يدار من خالل المعايير المهنية الدولية
المتوافقة مع معايير الشريعة اإلسالميةف وتسعى المجموعة إلى التوجه نحو األسواق الدولية بثقة ،وذلك
من خالل حشد الموارد المالية وعرض فرصها االستثمارية في هذه األسواق على نطاق أكبر من خالل
المنتجات والخدمات المبتكرةف
وقد اتخذت المجموعة عالوة على خطوة التصنيف الدولي السابقة الذكر ،سلسلة من المبادرات لزيادة
حجم المعامالت فيما بين وحدات المجموعة ،وتحديث وتطوير مناهج وأنظمة عملها ،وتقوية المعايير
الخاصة بحوكمة المجموعة ،والسياسات الرقابية والتنظيمية األخرىف لذلك فهي ذات وضع ممتاز
يؤهلها للتوسع أفقيا وعموديا وفقا الستراتيجياتها الموضوعة ،وفي الوقت ذاته مواجهة التحديات الناجمة
عن التقلبات في أسواق المال والتطورات المتالحقة التي يشهدها السوق المصرفي اإلسالمي ،إلى جانب
االستفادة مما توفره هذه السوق من فرص تمويلية واستثمارية كبيرةف
وللمجموعة مشاركات واسعة النطاق في مجال خدمة الصيرفة اإلسالمية إعالميا داخل مملكة البحرين
وخارجها ،وذلك من خالل رعاياتها المتعددة للعديد من المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالقطاع
المصرفي والتعريف به على كافة الصعد اإلقليمية والعالمية ،ولعل من أبرز ما قامت بتنظيمه هو
رعاية ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي ،والتي تعد ملتقا ً شرعيا واقتصاديا ،ظل مستمرا ً منذ أكثر من
حوالي ثالثة عقود بمبادرة كريمة ورعاية مستمرة من سعادة الشيخ صالح عبدهللا كامل مؤسس
المجموعة وأبرز رواد الصيرفه اإلسالمية إقليميا ً ودوليا ً ،وقد ظلت هذه الندوة تمثل محورا أساسيا
يهدف إلى تطوير العمل المصرفي اإلسالمي من الناحيتين الفنية والفقهية ،حيث يتم من خاللها تقديم
الدراسات والبحوث والفتاوي ،وعرض المستجدات من الصيغ والمعامالت واألفكار من وعلى نخبة من
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أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء والمفكرين والمهتمين والباحثين في االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
إلى جانب التنفيذيين ومديري المؤسسات المالية والمصرفية والوحدات المصرفية التابعة للمجموعةف
وتمتلددك مجموعددة البركددة المصددرفية حاليددا العديددد مددن الخطددط التددي تعتددزم تنفيددذها فددي مجدداالت طددرح
منتجدات وخدددمات مبتكددرة جديدددة فددي األسددواق ،وزيددادة حجددم المعددامالت فيمددا بددين وحدددات المجموعددة،
وتحددديث وتطددوير مندداهج وأنظمددة عملهددا ،وتقويددة المعددايير الخاصددة بحوكمددة المجموعددة ،والسياسددات
الرقابية والتنظيمية األخرى ،عالوة على تعزيز مكاندة المجموعدة فدي األسدواق العالميدة ،وهدي جميعهدا
خطددط تددم البدددء فددي تنفيددذها بفضددل هللا بنجدداح تددام ،مسددتفيدة فددي ذلددك مددن ازدهددار األنشددطة االقتصددادية
واالستثمارية في دول المنطقة بصورة سريعة وكبيرة في الوقدت الحاضدر ،ومدا يدوفره ذلدك مدن فدرص
متنوعة للتمويل واالستثمار ،رغم نمو بيئة المنافسة الشديدة التي تستطيع المجموعة مواجهتها بعون هللا
بمواردها وإمكانياتها المالية والبشرية واللوجستيةف
رسالة المجموعة:
تهدف رسالة المجموعة إلى تلبية االحتياجات المالية لكافة المجتمعدات حدول العدالم ،مدن خدالل ممارسدة
أعمالها على أسس من األخالق المستمدة من الشدريعة اإلسدالمية السدمحاء ،والعمدل علدى تطبيدق أفضدل
المعايير الدولية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ المشاركة في المكاسدب مدع شدركائها مدن عمدالء ،ومدوظفين
ومساهمينف
ومن ضمن رسالتها ،أن تصبح مجموعة مصرفية إسالمية رائدة ،تمتلدك تواجددا ً فدي كافدة أنحداء العدالم،
وتقدددم الخدددمات المصددرفية وفقدا ً ألحكددام الشددريعة اإلسددالمية وأن تكددون لالشددريكل الددذي يددوفر لعمالئدده
مجموعة شاملة مدن الخددمات الماليدة المتكاملدة ،والعمدل علدى تطويرهدا مدن خدالل المنتجدات والتقنيدات
المبتكرةف
رؤية المجموعة:
إ ن المجتمع بحاجة إلى نظدام مدالي منصدف وعدادل يسدتطيع النداس التشدارك فيده ،بحيدث يكداف الجهدود
الشخصية الفردية والجماعية ويساهم في الوقت نفسه في تطوير المجتمع بأسره ،وتركز المجموعدة فدي
رؤيتها على:
-

تعزيز قيمة ملكية المساهمين من خالل إتباع استراتيجيات لنمو األعمال وللتوسع الجارافيف
تقددديم بحددوث ومنتجددات مبتكددرة وعاليددة الجددودة فددي مجددال التمددويالت والخدددمات الماليددة اإلسددالمية
المتوافقة مع مبادئ الشريعة والقيم اإلسالميةف
االستفادة من الشبكة الجارافية الواسعة للمجموعدة فدي توزيدع منتجاتهدا وخددماتها وتعزيدز الخددمات
المتبادلة بين الوحداتف
الحفاظ على أعلى المعايير الدولية في مجال الحوكمة وااللتزام بالمتطلبات الرقابيةف

قيم المجموعة:
الشراكة:
المفاهيم المشتركة تخلق أواصر قوية تقوم على أساسها العالقدات طويلدة األمدد بدين المجموعدة والعمدالء
والموظفينف
القرب واإلفصاح:
استثمار طاقات ووجود المجموعة وسط عمالئها وفي متنداول يددهم للتدأثير اإليجدابي علدى حيداة العمدالء
لصددالح المجتمددع بأسددره ،وتددرك األبددواب مشددرعة دائم دا ً ليددنعم عمالؤهددا بخدددمات تعتمددد مبدددأ اإلفصدداح
والشفافية في بيان تفاصيلهاف
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الطمأنينة:
مددن خددالل ثقددة العمددالء ب دأن مصددالحهم الماليددة تدددار وفددق المعددايير اإلسددالمية بواس ط مجموعو ططمجكع ط ج
مؤسساتجماليمج ريقمجفيجالصيرفمجاالسالميم،جوأن الصيرفة مع المجموعة تعنى المساهمة اإليجابيدة فدي
النهوض بالمجتمع والعالم بأسرهف
الكفاءة:
 اإلصرار على الدقة واإلتقان وتقديم أفضل ما لديها وتشجيع افخرين على أن يحذوا حذوهاف تنمية المهارات والقدرات من أجل مواجهة التحديات الجديدةف التطلع نحو أعلى مستويات الجدارة والخدمة ذات النوعية الممتازةف التعلم من األخطاء أس النجاحفسرعة اإلستجابة:
 اإلستجابة بسرعة وفعالية للتايرات التي تجري من حولهاف تحويل األفكار إلى أعمال مجديةفاإلبتكار:
 اإلبداع والريادة في مجال عملهاف أن تسعى بصفة مستمرة إليجاد طرق لتطوير عملها والكيفية التي تؤديه بهافروح التعاون:
 العمل مع افخرين لتحقيق هدف مشتركف تقاسم المعلومات والمعرفة بارض التوصل إلى أفضل طرق أداء العمل وتبادل األفكار بكلصراحة ووضوحف
اإلنصاف:
 تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين والمستثمرين وحقوق الموظفين وحق المجتمع من خاللاإلستفادة من نقاط القوة لدى كل منهمف
 معاملة كل فرد بإحترام وعلى النحو الذي يحفظ كرامتهف بناء مؤسسة متنوعة األنشطة يرتكز نجاحها على تشجيع التنوع وتحفيز التميز على أسس عادلةفالنزاهة واإلستقامة:
 الصدق مع النفس ومع افخرينف تحمل المسئولية الكاملة عن األفعال والقراراتف احترام سرية معلومات المجموعةف -عرض المقدرات لآلخرين بكل صدقف
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الباب الثاني
لوائح تنظيم عمل آليات حوكمة المجموعة
تعريفات
المجموعة" يقصد بها مجموعة البركة المصرفيةف
لاللوائح" يقصد بها اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية واللجان
المنبثقة منهف
لالمجلس ل يقصد به مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفيةف
" اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة" لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة ،مناط بها ممارسة بعض أو كل
صالحيات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإستراتيجيات إدارة المخاطر ،والموافقة على عمليات التمويل
واالستثمار في إطار السلطات المخولة لها من المجلسف
"لجنة التدقيق والحوكمة" وهى اللجنة المناط بها العمل على إيجاد بيئة مراقبة فعالة في المجموعةف
" لجنة إدارة المخاطرل هي اللجنة المناط بها مراجعة وإعداد سياسات وفلسفة إدارة المخاطر،
ومساعدة اإلدارات التنفيذية على مستوى بنوك المجموعة في تطبيق سياسات إدارة المخاطرف
" لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة" هي اللجنة المناط بها النظر في جميع المزايا
بالمجموعة وإدارة شئون أعضاء مجلس اإلدارة ،وإيجاد التوازن السليم بين مصالح المساهمين ومصالح
األفراد ذوى العالقة بتسيير وإدارة أنشطة المجموعةف
"اإلدارة التنفيذية" يقصد بها الفريق المكون من الرئيس التنفيذي ،نائب الرئيس التنفيذي ،رؤساء
اإلدارات بالمركز الرئيسي ،وتقوم بالعمل اليومي بالمجموعةف
"أمين السر" يقصد به أمين السر لمجلس اإلدارة أو ألي لجنة من لجان المجلسف
" العضو المستقل " هو الشخص الذي ال يتدخل في العمل اليومي وال يعمل لدى المجموعة متفرعا ً
بشكل تام أو لدى أي من بنوكها التابعة أو شركاتها الحليفة وليس له عمل أو عالقة عمل يمكن أن تؤثر
على استقالل قراره كما أنه:


ال يسيطر على المجموعة (مثل كونه مدير أو عضو في هيئة الرقابة الشرعية أو رئيس تنفيذي
أو مدير عام أو مدير أول أو مسئول التزام أو مسئول إبالغ عن غسيل األموال أو أدوات مالية)
ويقصد بالمسيطر أيضا ً الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي:
أ -يملك  %10أو أكثر من أسهم المجموعة أو له القدرة على ممارسة أو التحكم في أكثر
من  %10من األصوات فيهاف
ب -يملك  %10أو أكثر من األسهم في المجموعة أو له القدرة على ممارسة أو التحكم في
 %10من األصوات فيهاف
ج -يقدر على ممارسة تأثير جوهري على إدارة المجموعةف



ليس مشاركا ً لعضو مجلس إدارة أو عضو في اإلدارة التنفيذية بالمجموعةف
أف

زوج أو طفل المسيطرف
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بف عضو مجلس إدارة مشروعف
جف شخص مستخدم أو شريك للمسيطرف
دف عضو في مجلس اإلدارة إذا المسيطر شركة أو شركة تابعة له أو عضو في إدارة
مشروع تابع لهف
هف أي شخص آخر أو مشروع دخل معه المسيطر في اتفاق أو ترتيب لالستحواذ أو حيازة
أو التصرف في أسهمه أو في مصلحة في المجموعةف






ليس من كبار المودعين أو المتمولين من المجموعة بحيث تزيد ودائعهم أو أرصدتهم عن
 %10من قاعدة رأسمال المجموعةف
ال تربطه عالقة تعاقدية هامة بالمجموعة بحيث تتدخل جوهريا ً في أهلية الشخص للتصرف
باستقالليةف
ليس مستشارا ً مهنيا ً للمجموعةف (شريك وعضو إدارة عليا لشركة محاسبة تقدم خدمات
للمجموعة ال تعتبر بواسطة المصرف المركزي كعضو مستقل غير تنفيذي)ف

"العضو غير التنفيذي" هو الشخص الذي ال يتدخل في اإلدارة اليومية و/أو ال يعمل متفرغا ً بشكل تام
لدى المجموعة أو لدى أي من بنوكها التابعة أو شركاتها الحليفةف
"العضو التنفيذي" هو الشخص الذي يتدخل في اإلدارة اليومية و/أو يعمل بصفة دائمة لدى المجموعة
أو لدى أي من بنوكها التابعة أو شركاتها الحليفةف
" الرئيس التنفيذي" رئيس اإلدارة التنفيذية بالمجموعةف
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الفصل األول
الئحة تنظيم أعمال مجلس اإلدارة
 فلسفة تكوين المجلس ومرجعيته:تددأتي أهميددة مجلددس اإلدارة مددن حا جددة المجموعددة إلددى قيددادة رشدديدة وحكيمددة تعمددل علددى تحقيددق
أغراضددها ،وزيددادة حقددوق مسدداهميها ،مددن خددالل وضددع الخطددط والسياسددات الالزمددة ومراجعتهددا
وتحديثها ،ومراقبة أعمال اإلدارة التنفيذية للتأكد من حسدن سدير العمدل بمدا يحقدق أهدداف الشدركة،
دونما تعارض مع القوانين واألنظمة المعمول بها ،لذا يعرف مجلس اإلدارة بأنه:
ل الجهدداز اإلداري المنتخددب أو المعددين ،وفددق أحكددام قددانون الشددركات التجاريددة والنظددام األساسددي
للمجموعة ويمارس كافة االختصاصات والسلطات القانونية ،لتحقيدق الادرض األساسدي مدن إنشداء
المجموعة تحت رقابة وإشراف الجمعية العامةلف
دور المجلس:
يكون لالمجلسل مسئوال بصفة جماعية عن تنظيم سياسة المجموعة بما يحقق أغراضها والعناية بحقوق
المساهمين والمودعين والمستثمرين فيها ،من خالل الرقابة واإلشراف اإلداري على افداء ،وإدارة
أعمالها وشئونها العامة ،والتأكد من تنفيذ األعمال وفقا للقوانين المرعية واألنظمة السارية والتي تتفق
مع المبادئ المصرفية وميثاق الحوكمة المؤسسية بمملكة البحرين الصادر من وزارة الصناعة والتجارة
و المجلد الثاني من كتاب التعليمات الصادر من مصرف البحرين المركزي ،وعلى أساس أفضل
الممارسات المصرفية العالمية ومبادئ الحوكمة المؤسسيةف ويقوم المجلس بتخويل اإلدارة التنفيذية
إلدارة النشاط اليومي للمجموعةف وعلى كل عضو من أعضاء المجلس أن يعتبر نفسه ممثالً لجميع
المساهمين والعمل على هذا األساسف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24
رئيس المجلس والرئيس التنفيذي:
– يجب الفصل بين منصبي رئيس المجلس (الرئيس) والرئيس التنفيذي ،وأن ال تربط بين الرئيس
والددرئيس التنفيددذي أي قرابددة حتددى الدرجددة الثالثددة ،ويكددون الفصددل فددي المسددؤوليات بموجددب
تعليمات كتابية معتمدة من المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجةف
– يفضل أال يكون الرئيس تنفيذياً ،أما إن كان تنفيذياً ،فان المجموعدة تقدوم بتعيدين عضدوا ً مسدتقالً
كنائب لرئيس المجلس بهدف ضمان توفر مصدر مستقل ناطق باسم المسداهمين عامده ولحمايدة
حقوق األقلية منهم خاصة ،وفي كل األحوال ،يتم اإلفصاح عن وضع الرئيس سواء كان تنفيذي
أو غير تنفيذيف
دور رئيس المجلس:
• قيادة المجلس بفعاليدة علدى كافدة الصدعد ،والتأكيدد علدى أهميدة تحقيدق المجلدس لألهدداف والددور
المناط بهف
• إقامددة عالقددة بندداءة بددين كددل مددن المجلددس واإلدارة التنفيذيددة للمجموعددة ،وبددين أعضدداء المجلددس
التنفيذيين وغير التنفيذيينف
• خلق ثقافة خالل اجتماعات المجلس تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تبداين
في وجهات النظر بين األعضاء ،كما تشجع على نقاش وتصويب تلك القضاياف
• التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل عضو من أعضاء المجلدس والمسداهمين فدي الوقدت
المناسبف
• التأكد من توفر معايير عالية من الحوكمة المؤسسية لدى المجموعةف
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• القيام بأية أعمال أخرى ينص عليها النظام األساسي للمجموعة وميثاق الحوكمة المؤسسية
الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والمجلد الثاني من كتاب التعليمات
الصادر مصرف البحرين المركزي وتعديالتهف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ
2017/12/24

دور الرئيس التنفيذي:
يضطلع الرئيس التنفيذي بكل الصالحيات الواردة ضمن مهام ومسئولية اإلدارة التنفيذية المنصدوص
عليها في هذا الميثاقف
تشكيلة المجلس:
• يراعى في تشكيل المجلدس التندوع فدي الخبدرة العمليدة والمهنيدة والمهدارات المتخصصدة وكدذلك
مراعاة أن يضم المجلس أعضاء تنفيذيين (أعضداء يشدالون وظدائف فدي المجموعدة) ،وأعضداء
غير تنفيذيين (أعضاء ال يشالون وظائف في المجموعة) ،مع مراعاة أن يكون أغلبية األعضاء
من غير التنفيذيينف
 ينباي أن يكون من بين أعضاء المجلس غير التنفيذيين ،أعضاء مستقلين ال يقل عدددهم
عن ثالثة وفدي حالدة وجدود مسداهم مسديطر أن ال يقدل عدددهم عدن ثلثدى ألعضداء تمدت
الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

قانون الشركات التجارية والمجلد الثاني من كتاب التعليمات الصادر من مصرف البحرين المركزي
وتعديالته وبعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة :تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في
اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

أ -أن يكون متمتعا ً بأهلية التصرفف
ب -أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف
أو األمانة أو في جريمة بسبب مخالفته ألحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهف
ج -ف أي شروط أخرى يحددها عقد التأسيس أو النظام األساسدي للشدركةف تمدت الموافقدة عليده مدن قبدل مجلدس
اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

دف أن ال يكون عضوا ً في مجلس إدارة أكثر من مصرفين في البحرين ،أحدهما بنك تجزئة وافخدر
بنددك جملددة وال يجددوز الجمددع بددين عضددوية مجلددس إدارة مصددرفين مددن نفددس الدرجددة ،يمكددن
االستثناء من ذلك إذا كانت العضوية لبنوك داخل نفس المجموعةف
هف للبنك المركزي الحدق فدي أن يعتدرض علدى ترشديح أي شدخص لعضدوية مجلدس إدارة البندك إذا
وجد أنه ال يتحقق فيه أي من الشروط أعالهف
تنظيم أعمال مجلس اإلدارة:
• ال تقددل اجتماعددات المجلددس عددن ( )4اجتماعددات فددي السددنة الماليددة الواحدددة بحيددث يعقددد اجتماعدا ً
دوريا ً مرة واحدة كل  3أشهر ما أمكن ذلك بددعوة مدن رئيسده أو نائبده أو عضدوين ،وفدي حالدة
الضرورة يجوز للدرئيس الددعوة الجتمداع طدارئ ،وتبدادر اإلدارة التنفيذيدة بالتشداور مدع رئديس
المجلس إلى اقتراح تواريخها والمواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماعف
• يتم تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية ،وقبل مدة كافية مدن اجتماعدات المجلدس لتمكيدنهم
من اتخاذ القرارات المناسبةف
• تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة وبما يتناسب والتشريعات ذات الصلةف
• يددتم توضدديح جميددع العمليددات المصددرفية التددي تتطلددب موافقددة المجلددس كتابددة (علددى سددبيل المثددال
صالحية المجلس بخصوص منح التمويالت التي تزيد عن مبلغ معين)ف
• علدددى أعضددداء المجلدددس أن يكوندددوا علدددى اطدددالع دائدددم بدددالتطورات داخدددل كدددل مدددن المجموعدددة
والقطاعات المصرفية المحلية والدولية وعلى المجموعة تزويدد األعضداء بملخدص مناسدب عدن
أعمال المجموعة عند التعيين وخالل فترة العضوية أو عند الطلبف
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• ألعضاء المجلس ولجانه حق االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذيةف
• ألعضاء المجلس ولجانه وعلى نفقة البنك ،صالحية االستعانة بمصادر خارجية والحصول على
استشارة أو نصيحة قانونية أو مهنية مستقلة لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل
وجه إذا ما اقتضت الحاجة ذلكف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24
• يسمح ألعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين االجتماع دوريا ً (بشكل منفصدل عدن المجلدس
الرئيسي) دون حضور اإلدارة التنفيذيةف
اجتماعات المجلس:
1ف يجب أن يحضر جميع األعضاء اجتماعات المجلس كلما كان ذلك ممكناًف
2ف أن يحضر كل عضو في المجلس  %75على األقل من االجتماعات في السدنة الماليدة الواحددة
وتعتبر المشاركة فدي االجتماعدات عدن طريدق الهداتف أو الفيدديو أو البريدد االلكتروندي أو اي
وسددائط اتصددال أخددرى حضددورا ً رسددمياًف تمددت الموافقددة عليدده مددن قبددل مجلددس اإلدارة فددي اجتماعدده رقددم  2017/7بتدداريخ
2017/12/24

3ف
4ف
5ف
6ف

يعتبر نصاب اجتماع المجلس صحيحا ً بحضور ما ال يقل عن نصف عدد األعضاءف
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أصالة وفي حالة تعادل األصوات
يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامهف
ال يعتد بالحضور والتصويت في اجتماعات المجلس من خالل وكيلف
خالل كل  12شهر ينباي أن تعقد نصف اجتماعات المجلس على األقدل بمملكدة البحدرينف تمدت
الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

أمين سر المجلس ومهامه:
يعين المجلس أمينا ً للسر ليتولى المهام التالية:
1ف
2ف
3ف
4ف
5ف
6ف
7ف

إعداد جدول أعمال إجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلةف
تجميددع وتنظدديم الموضددوعات والمددواد التددي يددراد النظددر فيهددا بواسددطة مجلددس اإلدارة مددن جميددع
الدوائر ذات العالقةف
تدوين ملخص مناقشات أعضاء مجلس اإلدارة وإقتراحاتهم وتصويت األعضاء الدذي يدتم خدالل
اجتماعات المجلسف
صياغة محضر اجتماع المجلس على ان يتضمن ملخص الوقائع وما يصددر مدن مجلدس اإلدارة
من قرارات وخالفه ،وعرضه في صياته النهائية على المجلس في اإلجتماع الالحق ،إلقرارهف
إعددداد المددذكرات الداخليددة و/أو المراسددالت التددي يسددتلزم توجيههددا للدددوائر و/أو الجهددات ذات
العالقددة داخددل المجموعددة و/أو خارجه دا ،وذلددك فددي ضددوء مددا يصدددر عددن مجلددس اإلدارة مددن
قراراتف
متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس اإلدارة من قدرارات داخدل المجموعدة و/أو خارجهدا ،وإحاطدة
المجلس علما ً بذلكف
التحضدير الجتماعدات الجمعيددات العامدة العاديددة وغيدر العاديددة للمجموعدة بالتنسدديق مدع الجهددات
الرسمية ،وإعداد البنود بالتنسيق مدع الجهدات ذات الصدلة ،وإعدداد البندود التدي يتضدمنها جددول
أعمدال هدذه االجتماعددات ،وتددوين محاضدر تلددك االجتماعدات ،وصدياغة قراراتهددا بشدكل نهددائي
ومتابعة تنفيذها مع جميع الجهات المعنية بهاف
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24
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األطر العامة ألعمال المجلس واختصاصاته ومسؤلياته:
 األطر العامة ألعمال المجلس:(التعيينات والتعاقب ،التقييم الذاتي وتقييم أداء الرئيس التنفيذي ،التخطيط):
•
•
•
•

تتضمن سياسة المجلس تعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفيةف
يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين المدراء التنفيذيين حسب اللوائح الداخلية والتأكد مدن
توفر الخبرات المطلوبة لديهمف
يقدـوم المجلدس بددإقرار خطدة تعاقددب  Succession Planللمددراء التنفيددذيين للمجموعدة وبحيددث
تتضمن المؤهالت والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائفف
يتم تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على األقل سدنويا ،كمدا يدتم تقيديم آداء كدل عضدو فيده علدى
حددده باإلضددافة إلددى تقيدديم اللجددان التابعددة لدده وأداء رئدديس المجلددس ونائبدده وأداء الددرئيس التنفيددذي
سنوياف ويجب أن تعرض نتائج التقييم على اجتمداع الجمعيدة العامدة السدنويف تمدت الموافقدة عليده مدن قبدل
مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

• يقددوم المجلددس بتحديددد أهددداف المجموعددة  ،كمددا يقددوم بتوجيدده اإلدارة التنفيذيددة لرسددم إسددتراتيجية
لتحقيق هذه األهدافف وتقوم اإلدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مدع تلدك االسدتراتيجيات
وذلك من خالل عملية تخطيط تشدمل مسداهمة جميدع دوائدر المجموعدةف ويقدوم المجلدس باعتمداد
اإلستراتيجية وخطط العمل والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بمراجعة انجازات األداء وفقدا ً لخطدط
العمل واتخاذ اإلجراءات التصويبية حيثما لزمف
• على المجلس أن يتأكد من أن المجموعة تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالهداف ويدتم ذلدك مدن
خالل توفر سياسات وميثاق ألخالقيات العمل يتضمن تعريفا ً لتعارض المصدالح والصدفقات التدي
يقوم بها موظفو المجموعة لمصدلحتهم الشخصدية بندا ًء علدى معلومدات داخليدة عدن المجموعدة تدم
الحصددول/االطالع عليهددا نتيجددة الصددالحيات المعطدداه لهددمف يددتم تعمدديم هددذه السياسددات وميثدداق
أخالقيددات العمددل علددى مددوظفي المجموعددة وأعضدداء المجلددس والحص دول علددى مددوافقتهم عليهددا
ونشرها للجمهورف على أن تتضمن هذه السياسات ما يلي:
–

–
–

–

قواعد وإجراءات تنظم العمليات مدع األطدراف ذات العالقدة سدواء بدين المجموعدة وموظفيهدا أو
أعضاء مجلس إدارتها أو شركاتهم ،أو األطراف ذات الصلة بهم ،بما في ذلك عمليدات التمويدل
والمتدداجرة المشددتركة مددع المجموعددةف كمددا يجددب أن تتضددمن تلددك القواعددد مددا يؤكددد بددأن مددنح
االئتمان ألعضاء المجلس وشركاتهم يدتم وفقدا ً لألسدعار السدائدة فدي السدوق ولديس وفقدا لشدروط
تفضددديلية ،وان ال يشدددارك العضدددو فدددي أي اجتمددداع يدددتم فيددده بحدددث ذلدددك التعامدددل أو التعاقدددد أو
التصويت عليهف كما يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للمجموعةف
أنظمددة ضددبط واضددحة تمنددع أعضدداء المجلددس والمددوظفين مددن تسددريب واسددتاالل المعلومددات
الداخلية في المجموعة لمصلحتهم الشخصيةف
يجددب أن تتددوفر لدددى المجموعددة سياسددات مكتوبددة تاطددي كافددة األنشددطة المصددرفية لددديهاف ويددتم
تعميمهددا علددى المسددتويات اإلداريددة ،ومراجعتهددا بانتظددام للتأكددد مددن شددمولها ألي تعددديالت أو
تاييددرات طددرأت علددى القددوانين والتعليمددات والظددروف االقتصددادية وأي أمددور أخددرى تتعلددق
بالمجموعةف
أن تقددوم المجموعددة وكجددزء مددن عمليددة الموافقددة علددى مددنح االئتمددان بتقيدديم نوعيددة الحوكمددة
المؤسسية المطبقة لدى عمالئها من الشركات وخاصة شركات المساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم
المخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقدوة لممارسداتهم فدي مجدال الحوكمدةف وقدد تدرى المجموعدة
مكافأة عمالئها الذين تتوفر في مؤسساتهم حوكمة جيدةف
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اختصاصات ومسئوليات ومهام المجلس:
في إطار آداء المجلس لدوره أعالاله وباإلضالافة لمالا ورد فالي قالانون الشالركات التجاريالة رقالم  21لسالنة
 2001وتعديالته والنظام األساسالي للمجموعالة وتعديالتاله والمجلالد الثالاني مالن كتالاب تعليمالات مصالرف
البحرين المركزي وتعديالته يتولى المجلس االختصاصات والمسئوليات والمهالام التاليالة :تمدت الموافقدة عليده
من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

-

-

-

-

-

التأكد من سالمة وشفافية إجراءات الترشيح لعضوية المجلسف
تنظيم سياسات وخطط المجموعة ووضع وتطوير وإعالن االستراتيجيات والمبادرات والنتائج
المستهدفة بما يحقق أغراضها وبيان المخاطر التي تواجهها ،وإدارة شئونها العامة وأعمالها على
أسس سليمةف
اعتماد الخطة االستراتيجية الخاصة بالمجموعة والتأكد من تنفيذها بشكل مناسب وفعال ومراجعتها
سنويا ًف
الموافقة على اللوائح والسياسات واإلجراءات واألنظمة الداخلية لجميع اللجان التابعة للمجلس
ومراجعة محاضرها وتقاريرهاف
إجازة الموازنة والحسابات الختامية للمجموعةف
يجوز للمجلس أن يفوض أيا ً من سلطاته أو اختصاصاته أو مسؤلياته غير األساسية لرئيسه أو ألي
عضو من أعضائه أو أي لجنة فرعية أخرى وفقا ً للشروط والضوابط التي يراها مناسبةف
اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمجموعة وما يترتب عليه من إنشاء الوظائف بالمجموعة
وإلاائها وتعيين التنفيذيين الرئيسيين من ذوي الخبرة الفنية المهنية واإلدارية وإقالتهم وتحديد
واعتماد إجراءات شفافه للتعيين واإلقالةف
إدارة نشاطات وشئون المجموعة من خالل ممارسة القيادة الرشيدة وحسن افداء واإلدارة
والتصرف،
التأكد من وجود نظام فعال إلدارة المخاطر ومتابعه تطبيقه على مستوى المجموعة،
التعرف على مجاالت المخاطر الرئيسية وكذلك تحديد مؤشرات األداء األساسية للمجموعة،
الموافقة بنا ًء على توصية للجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارةل ،على تعيين الرئيس
التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين،
مراجعة ومراقبة أداء الرئيس التنفيذي واألعضاء التنفيذيين وفريق اإلدارة التنفيذية،
النظر في تقرير للجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارةل حول تقييم أداء الرئيس التنفيذي
وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وكذلك تقرير حول المكافآت التي يجب أن تدفع للرئيس التنفيذي
واألعضاء التنفيذيين وفريق اإلدارة التنفيذي،
الموافقة بناء على توصية للجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارةل على المكافآت المقترحة
ألعضاء مجلس اإلدارة قبل اعتمادها نهائيا من قبل جمعية المساهمين ،والموافقة على حزمة
المزايا والحوافز للتنفيذيين بما يتماشى مع استراتيجية المجموعةف
اإلشراف والموافقة ،على االستثمارات الهامة والتحالفات االستراتيجية الجديدة والمصروفات
الرأسمالية وشراء االستثمارات وتصنيفها من قبل المجموعة أو الوحدات التابعة لها،
تقييم كفاية رأس المال لدعم مخاطر األعمال المصرفية واعتماد الموازنات التخطيطية السنوية
ومتابعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطط العمل ومراجعتهاف
دراسة واعتماد أية تاييرات جوهرية على السياسات أو الممارسات المحاسبية وذلك بناء على
توصية للجنة التدقيق والحوكمةلف
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-

مراجعة واعتماد الموازنات والبيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ،ومراجعة
افداء على ضوئها ،ودراسة ما إذا كان وضع المجموعة يواجه ظروفا ً مثيرة للقلق من الناحية
الماليةف
أن يتحمل المسئولية الكاملة عن إجراءات الرقابة المالية والتشايلية الداخلية وفعاليتها ،وكذلك إدارة
مخاطر االلتزام بالقوانين واألنظمة والضوابط والمعايير ،وأن مسئولية مراجعتها قد تم تخويلها إلى
اللجان الفرعية ،وأن كافة هذه األمور قد تمت معالجتها بشكل مناسبف
التأكد من أن معدات التقنية واألنظمة التي تستخدمها المجموعة مناسبة ومكتملة من خالل
االستخدام الفعال لموجوداتها وإجراءاتها ومواردها البشريةف
التأكد من وجود اإلجراءات والممارسات التي تحمي سمعة المجموعة ومكانتهاف
صياغة واعتماد وتنفيذ سياسات للتواصل مع المساهمين والجمهور بشكل عامف
التأكد من وجود سياسات وخطط مناسبة الختيار التنفيذيين الرئيسيين ولتعاقبهم ،وربطهم بثقافة
المجموعة وتقييم أداءهمف
الموافقة على التمويالت وفقا ً لسياسة تخويل سلطات وصالحيات المجموعةف
الموافقة على الديون المعدومة/وفقا ً لسياسة تخويل سلطات وصالحيات المجموعةف
الموافقة ،بناء على توصية للجنة التدقيق والحوكمةل على التقرير السنوي ،بما في ذلك التقارير
المالية السنويةف
تشكيل اللجان الفرعية لمساعدته في تسيير شئونه ،وتقييم أداء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتحديد
نقاط الضعف واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبةف
وفي هذا الصدد ،يتم تشكيل اللجان الفرعية التالية:
 اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارةف
 لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارةف
 لجنة التدقيق والحوكمةف
 لجنة المخاطرف
 لجنة المسئولية االجتماعيةف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

-

تحديد األهداف ووضع الخطط التي تلتزم اإلدارة التنفيذية العمل بمقتضاهاف

-

اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون المجموعة بكفاءة وفعاليةف

-

اعتماد سياسة ائتمانية واسدتثمارية مكتوبدة تحددد أسدس وشدروط مدنح التسدهيالت اإلئتمانيدة وأسدس
اإلستثمارف

-

مراقبة تنفيذ سياسات المجموعة والتأكد من صحة اإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلكف

-

التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة المجموعة أو أي موظف في إدارتهدا التنفيذيدة أي
منفعة ذاتية على حساب مصالح المجموعةف

-

اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزيف

-

اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بالتقيد بالقوانين والتشريعاتف

-

وضع األنظمة والتعليمات الداخلية للمجموعة التي تحدد مهام اجهزتهدا المختلفدة وصدالحياتها التدي
تكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمالهاف
فهم المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة واعتماد حدود مقبولة لهذه المخداطر واإلشدراف علدى
اإلدارة التنفيذية في المجموعة لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد وقياس وضبط ومراقبة هذه
المخاطرف

-

-

-
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-

-

-

اعتماد استراتيجيات المجموعة وسياساتها وموازنتها السنوية وميثاق أخالقيات العمدل ،ومراجعتهدا
بشكل دوريف
االطدددالع علدددى تقدددارير السدددلطات الرقابيددددة والتددددقيق الخدددارجي والدددداخلي ومتابعدددة المخالفددددات
والمالحظات الواردة فيها ،مع التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتصويبها واتخاذ اإلجراءات الالزمدة
لضمان عددم تكرارهدا ،إضدافة إلدى أي تقدارير أخدرى تتعلدق بدااللتزام وإدارة المخداطر وأي أمدور
أخرى ذات عالقةف
إقددرار البيانددات الماليددة السددنوية ونصددف ال سددنوية والربعيددة بعددد تصددديقها مددن مدددققي الحسددابات،
واإلفصاح عنها للجهات ذات العالقةف
تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ومدى التزامها بسياسات المجلس ونجاحها فدي تحقيدق النتدائج واألهدداف
المخطط لها ومعالجة االنحرافاتف
إقددرار األسددس العامددة للعمددل وإصدددار اللددوائح الداخليددة المتعلقددة بتنظدديم وإدارة المجموعددة وشددؤون
الموظفين والعاملين فيه ،ويددخل فدي ذلدك حدق التعاقدد مدع ذوي الكفداءة مدن الخبدراء والمستشدارين
وغيددرهم للعمددل فددي المجموعددة ،وكددذلك وضددع اللددوائح الخاصددة بالتعيينددات والترقيددات والزيددادات
والمكافآت التشجيعية وسائر األمور المالية واإلدارية المطلوبة لحسن إدارة المجموعةف
إقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العملف
رسم السياسة ال عامة الواجبة التطبيق بين حين وآخر ،في مجاالت توظيف األموال والموارد المالية
المتاحددة ،وتحديددد طددرق اسددتثمارها ،وترتيددب توزيددع المخدداطر والضددمانات المقبولددة مددن الوجهددة
الشرعيةف
إقدددرار رسدددوم الخدمدددة والعمدددوالت واألجدددور التدددي يمكدددن للمجموعدددة أن تتقاضددداها عدددن األعمدددال
المصرفية وأعمال اإلدارة في نشاطاتها المختلفةف
إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في المسائل التي توافق إدارة المجموعة على الددخول
فيهاف
إقددرار خطددة العمددل السددنوية الموضددوعة لفددتح الفددروع الجديدددة ،والتوسددع فددي مجدداالت االسددتثمار
المختلفة ،وابتكار األساليب الجديدة لتطوير العمل المصرفي القائم على غير أساس الربا (الفائدة)ف
تعيين واحد أو أكثر من أعضاء المجلس يكدون لده أو لهدم حدق التوقيدع عدن المجموعدة منفدردين أو
مجتمعين ،وفقا ً لما يقرره مجلس اإلدارة بهذا الشأنف
تعيين المفوضين بالتوقيع عن المجموعة بوجه عام من موظفيها ،وإجازة إعطاء صالحيات التوقيع
للموظفين حسب حاجة العمل ومتطلباتهف
مسؤولية المجلس تجاه المساهمين عن نتائج أعمال المجموعةف
التعاقد مع المدقق الخارجي بعد أخذ موافقة الجمعية العامة وتحديد أتعابهف
اإللتزام و التقيد بأحكام القوانين والنظام األساسي واألنظمة والقواعد والتوجيهات التي يصدرها
البنك المركزي في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائحف

المراجعة:
تتم مراجعة صالحيات مجلس اإلدارة من قبل المجلس كلما دعت الحاجة لذلكف
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الفصل الثاني
لوائح تنظيم أعمال لجان مجلس اإلدارة:
يقددوم مجلددس اإلدارة وفق دا ً لصددالحياته بموجددب قددانون الشددركات التجاريددة والنظددام األساسددي للمجموعددة
وكتاب المعايير والضوابط للبنوك الصادر من مصرف البحرين المركزي ،بإنشداء مجموعدة مدن اللجدان
لمساعدته في إدارة ورقابة أنشطة المجموعة بصورة سليمةف وتستمد جميدع اللجدان قوتهدا وسدلطتها مدن
تكليف مجلس اإلدارةف ولكل من هذه اللجان التالي يالتم تشالكيلها الئحالة لتنظاليم أعمالهالا وذلالك علالى نحالو
مما يلي:
 الئحة اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة:
 فلسفة تكوينها ومرجعيتها:من الممارسدات السدائدة ،قيدام مجلدس اإلدارة بتعيدين لجندة تنفيذيدة لمجلدس اإلدارة ،وهدي إحددى
الطدددرق المناسدددبة للفصدددل بدددين مهمدددة اإلدارة اليوميدددة للمؤسسدددة ،وبدددين النظدددر فدددي األمدددور
االستراتيجية األطول أجالًف ويقدرر مجلدس اإلدارة صدالحيات واختصاصدات هدذه اللجندة ،كمدا
يحدددد لهددا الموضددوعات التددي ينباددي أن تقدددم عنهددا تقددارير ،سددواء لإلحاطددة أو التخدداذ قددرارات
بشأنهاف وكثير من الموضوعات التي تتصرف فيها هذه اللجنة تكون على مسدتوى مدن األهميدة
يستدعي رفعها إلى مجلس اإلدارةف ومع ذلك فإن هناك كثيرا من األمدور التدي تقدع علدى الخدط
الفاصل بين اختصاصات هذه اللجنة واختصاص مجلس اإلدارة ،ويكون هناك دائما ً تدداخل بدين
عضوية مجلس اإلدارة وعضوية اللجنة التنفيذيةف
ونسبة لصعوبة عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بالسرعة المطلوبة عند الضرورة ،خاصة إذا كان
عدد أعضائه كبيراً ،فإن اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة تعتبر مجلسا ً مصارا ً ،ألنهدا مكوندة مدن
أعضدداء بددالمجلس ويمكنهددا اإل جتمدداع كلمددا دعددت الحاجددة لددذلك وبالسددرعة المطلوبددة لقلددة عدددد
أعضائها ،وهي بذلك تستطيع سد الفراغ الذي يحدث بين اجتماعات مجلس اإلدارة ،والنظر فدي
كثير من المسائل التي ضمن دائرة اختصاصدها أو لدديها تفدويض بهدا مدن المجلدسف ولقدد ندص
النظام األساسي للمجموعة في المادة ( )37فيما يتعلق باللجنة التنفيذية على ما يلي:
يؤلف مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية يحدد المجلس عدد أعضائها ويعينهم لمددة ثدالث سدنوات قابلدة
للتجديد لمدة أو مدد مماثلة أخرىف
يكون للجنة التنفيذية رئيسا ً من بين أعضائها تتماشى مدته مع مددة اللجندة ويمكدن إعدادة انتخابده
لمدة أو مدد مماثلة أخرىف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24
وتعقد اللجنة عددا ً من االجتماعات يتجاوز كثيرا ً عدد مرات انعقاد مجلس اإلدارةف ويمكن عقدد
االجتماع بإخطار قصير المدة للنظر في أي موضوع هامف
واللجنة التنفيذية هي جهاز للتعامل مع الموضوعات المتخصصدة التدي ال تددخل فدي اختصداص
أي لجنة أخرىف
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 أهداف اللجنة ودورها:إن الهددف مددن تشدكيل لجنددة تنفيذيددة لمجلدس اإلدارة هددو مراجعدة وقيدداس وإدارة اإلسددتراتيجيات
العامدددة إلدارة المخددداطر والموافقدددة عليهدددا وعلدددى عمليدددات التمويدددل ،والتسدددهيالت المصدددرفية
واالستثمار ،أو التوصية بشأنها للمجلس في إطار الصالحيات والسلطات المخولة لها أو الموكله
إليها من مجلس اإلدارة ،بما فيها وضع ومراجعة سياسات العمدل بالمجموعدة ،واإلشدراف علدى
ميزانياتهددا ،وتقددديم الدددعم والمرونددة الالزمددة لددإلدارة التنفيذيددة وأجهزتهددا للنهددوض بمسددئولياتها
وآداء أعمالها بفعاليةف
ونص النظام األساسي للمجموعة على أن تقدوم اللجندة التنفيذيدة بددور رئيسدي ،ويخدول مجلدس
اإلدارة للجنددة التنفيذيددة الصددالحيات المناسددبة لممارسددة المهمددات الموكلددة إليهددا بمددا فيهددا وضددع
سياسات العمل في المجموعة واإلشراف على ميزانياته ،وذلك حسدبما يكدون ضدروريا ً لضدمان
حسددن سددير إدارة الشددركة ،ولتقدددديم الدددعم والمرونددة الالزمدددة لتمكددين إدارة الشددركة التنفيذيدددة
وأجهزتها من أداء األعمال الموكلة إليهم بشكل فعالف
 األطر العامة ألعمال اللجنة واختصاصاتها:
في إطار تحقيق اللجنة ألهدافها وآدائها لدورها تكون لها االختصاصات والصالحيات التالية:
 التوصدية و/أو الموافقدة علدى عمليدات التمويددل والتسدهيالت المصدرفية واالسدتثمار ،أو التوصدديةبشأنها للمجلس في نطاق الصالحيات والسلطات المخولة لها أو الموكله إليها من المجلسف
 مراقبدة فعاليدة سياسدات العمددل المعتمددة بالمجموعدة عدن طريددق التقدارير والمعلومدات التدي تددردإليهاف
 التأكد من االلتزام بالسياسات االئتمانية للمجموعة من خدالل مراجعدة هدذه السياسدات والتقداريروالمعلومات كلما دعت الحاجة لذلكف
 التوصية للمجلس للدخول في أي شراكة أو شركةف التوصية للمجلس بشأن الموازنة السنوية للمجموعةف التوصية للمجلس بشأن زيادة أو تخفيض رأس المالف التوصية للمجلس فيما يتعلق بعمليات اإلندماج أو إعادة الهيكلة للمجموعةف التوصية للمجلس باإلعالن عن توزيع أرباح و/أو أسهم مجانية للمساهمين بالمجموعةف التوصية للمجلس بشأن أية تعديالت مقترحه على عقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعةف الموافقددة علددى التمويددل ومددنح التسددهيالت المصددرفية واالسددتثمار وفق دا ً لصددالحياتها المعتمدددة أوتفويض هذه الصالحيات للمستويات األدنى حسب السلطات المخولة لهاف
 تقيدديم المراجعددة السددنوية لعمليددات التمويددل واالسددتثمار التددي تتجدداوز مسددتوياتها لجنددة التمويددلواالستثمار اإلداريةف
 اإلطالع على تمويل األطراف ذات العالقةف متابعدة وتقيدديم كفايددة سياسددة المخصصددات والمخصصدات الموضددوعة لمواجهددة خسددائر التمويددلواالستثمارف
 متابعة أوضاع الدائنين المتعثرين الذين يتجاوزون عدددا ً محدددا ً مدن األيدام ليدتم تحديدده مدن قبدلاللجنةلف
 مراقبة عمليات اسدترداد التمويدل والتقددم الدذي يدتم إحدرازه فدي جميدع الحداالت التدي يدتم إحالتهداالتخاذ اإلجراء القانوني ،بما في ذلك التسهيالت التي تتطلب اهتماما ً وإشرافا ً إضافيا ًف
 التوصية لمجلس اإلدارة حول متطلبات التمويل مدن أعضداء مجلدس اإلدارة وتقدديم تقدارير بهدذهاألخطار لمجلس اإلدارة على أساس ربع سنويف
 مراقبة العمليات اإلجمالية وتحديث سقوف التمويل واالستثمار في المجموعة مع األخذ بالحسبانالتقييم الكمي والكيفي لمالءة الدائنينف
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-

التأكد من االلتزام بالحدود الرقابية،
مراقبة نظدام تصدنيف مخداطر المجموعدة مدن خدالل مراجعدة سدرعة وكفايدة وشدمولية الكشدوف
الخاصة بذلكف
التأكد من أن التعديالت/التاييرات في سياسات المجموعدة التمويليدة واالسدتثمارية كافيدة ،وتقدديم
توصيات لمجلس اإلدارة للموافقة عليهاف
تقديم المشورة فيما يتعلق بالقطاعدات المحدددة التدي يدتم أو يجدب أن يدتم التعامدل معهدا واألمداكن
الجارافية والعمالء ،والتصرف بشكل عام كناصح وموجه لإلدارة التنفيذيةف
دراسة ومراجعة و/أو الموافقة ،نيابة عن مجلس اإلدارة ،وضمن اختصاصاته ،على أيدة مسدائل
تنشأ في الفترات بين اجتماعات المجلس،
اعتماد أي تايير هدام أو خدروج علدى السياسدة التمويليدة أو االسدتثمارية المعتمددة أو اإلجدراءات
التي تتبعها المجموعة،
مراجعة واعتماد أي تايير هام في اإلستراتيجية والتسويق وخطط األعمال والموازنات المعتمدة
فيما يتعلق بأنشطة التمويل واالستثمار في المجموعةف

السلطات:
 التأكددد مددن إن قددرارات اللجنددة التنفيذيددة لمجلددس اإلدارة قددد تمددت إحاطددة المجلددس بهددا فددي اجتماعاتددهالالحقةف
 يجب تخويل اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة ،وفي سياق مساعدتها للمجلس ،سلطة مراجعة وتقييم أيةمخاطر هامة تواجهها المجموعدة للتأكدد مدن التقيدد وااللتدزام باالئتمدان المحددد والتوصديات األخدرى
لتقليل المخاطر ذات العالقةف كما للجنة سلطة الحصدول علدى المشدورة والمسداعدة مدن المستشدارين
القانونيين والمحاسبين وغيرهم على حساب المجموعةف
مدة اللجنة:
تكون مدة اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة أخرىف
العضويـــة:
تتكون اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة على األقل من أربعة من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس اللجندةف
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

عدد االجتماعـــات والنصاب:
يجب على اللجنة التنفيذية أن تعقد ما ال يقل عن أربعة اجتماعات سنويا ً ،ويكون نصاب االجتمداع أكثدر
من نصف عدد األعضاء وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وإذا تساوي عددد
األصوات يكون لرئيس اللجنة أو من يقوم مقامه صوتا ً مرجحاًف
ويجوز للجن ة اتخاذ قرارات بالمراسلة بريديا أو الكترونيا أو بالفاكس أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف
المرئي أو الفيديو أو أية وسيلة اتصال أخرى مرئية ومسموعة ويشترط لصحة القرار في أي من هذه الحاالت
موافقة جميع األعضاء عليه ويجب أن يثبت القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلسف ويعتبر أي عضو
يرسل إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خالل ثالثة أيام عمل تالية لتاريخ إرسال
مشروع القرار إليه بأنه موافق على المشروع شريطة أن يكون أغلبية األعضاء قد وافقوا ابتداء على نفس
المشروع المرسل لمن يتخلف عن الرد خالل المدة المحددةف
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

محاضر وقائع االجتماعــات:
يجب تدوين وقائع اجتماعات اللجنة وتسجيل القرارات التي تتخذها كما يجب تقديم محاضر االجتماعات
بعد اعتمادها من قبل أعضاء اللجنة إلى المجلس لإلحاطة بهاف
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أمانة سر اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة:
يتولى أمانة سر اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة الشخص الذي تختاره اللجنة لذلك من غير أعضائهاف
المراجعـــة:
تتم مراجعة هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة لذلكف
أحكام عامة:
1ف يجب على اللجنة االلتزام و التقيد بأحكام القدوانين والنظدام األساسدي واألنظمدة والقواعدد والتوجيهدات
التي يصدرها البنك المركزي في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائحف
2ف في حالة وجود تعارض بين هدذه الالئحدة وأحكدام القدوانين والنظدام األساسدي واألنظمدة والتوجيهدات
التي يصدرها البنك المركدزي فتسدود أحكدام القدوانين والنظدام األساسدي واألنظمدة والتوجيهدات التدي
يصدرها البنك المركزي للمدى الذي يزيل التعارضف
الئحة لجنة التدقيق:

(تمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه  2019/1بتاريخ  20فبراير )2019

 فلسفة تكوينها ومرجعيتهاتعتبر لجنة التدقيق من اللجان األساسية في منظومة لجان الحوكمة بالمجموعة ،وذلك لما تضطلع
به من دور هام بشأن القضايا والمسائل المحاسبية ،والتدي تشدكل جدوهر أعمدال المجموعدة ممثلدة
فددي البيانددات الماليددة ،وتمثددل هددذه اللجنددة مددع أنظمددة الضددبط والتدددقيق الددداخلي العصددب الرئيسددي
لتحقيددق النجدداح ،كمددا تعمددل علددى أن تكددون حلقددة وصددل بددين مجلددس اإلدارة ومراقبددي الحسددابات
والمددراجعين الددداخليين بالمجموعددة ،ولقددد نددص كددل مددن كتدداب المعددايير والضددوابط الصددادر مددن
مصددرف البحددرين المركددزي علددى وجددوب تشددكيل لجنددة تدددقيق منبثقددة عددن مجلددس اإلدارة مددن
األعضاء المستقلين  ،ولهذه اللجنة أن تجتمع كلما دعت الحاجةف ويجب أن يكون أعضداء اللجندة
حاصلين على مؤهالت علمية و/أو خبرة عمليدة فدي مجداالت اإلدارة الماليدةف كمدا ينبادي أن يدتم
اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي للمجموعةف
 أهداف اللجنة:إن الهدف العام للجنة التدقيق هو التأكد من أن اإلدارة قد وضدعت وحافظدت علدى بيئدة ومنظومدة
رقابددة داخليددة مناسددبة وفعالددة وكفددؤة فددي المجموعددة ،وأن اإلدارة تظهددر وتشددجع االحتددرام الددالزم
لهيكل ومنظومة الرقابة الداخلية بدين جميدع األطدرافف وبالتدالي يجدب علدى اللجندة دعدم ومسداندة
وظيفة التدقيق الداخلي في إخدالء مسدؤوليته بصدورة فعالدةف وتدوفر هدذه اللجندة قنداة اتصدال بدين
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيينف
 دور اللجنةأ) مساعدة مجلس اإلدارة في أدائه لواجباته من أجل تحقيق ما يلي:
 المحافظة على موجودات المجموعةف االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبةف االحتفاظ بأنظمة فعالة للرقابة الداخلية وتطويرهافب) تاطية الجوانب التالية ضمن مسئولياتها:
 مراجعددة هيكددل ومنظومددة الرقابددة الداخليددة ،بمددا فددي ذلددك الرقابددة الماليددة واألنظمددة المحاسددبيةوإعداد وتقديم التقارير ،واللوائح واألنظمة اإلداريةف
 مراجعة مهام التدقيق الداخلي،23

-

مراجعة مدى فعالية وكفاءة النظام الرقابي الداخلي على األقل بصورة سنوية بناء ،إلى حد ما،
على المعلومات التي توفرها وظيفة التدقيق الداخليف
التنسيق مع المدققين الخارجيين،
مراقبة التزام المجموعة باالشتراطات القانونية واإللزاميةف
التأكد من مراعاة تنفيذ اإلدارة لسياسة المجموعة ذات الصلة بالقرارات والعقود الدوليةف
التأكد من مراعاة تنفيذ اإلدارة لسياسة المجموعة الخاصة باإلبالغ عن المخاطرف

ج) العمل على تحقيق المنافع التالية:
 تحسين االتصال بين أعضاء مجلس اإلدارة والمدققين واإلدارة، تحسين نوعية المهام المحاسبية ومهام الرقابة الداخلية، تقديم الدعم والمساعدة ألعضاء مجلس اإلدارة للوفاء والقيام بمسئولياتهم وواجباتهم القانونية، تعزيز هدف ومصداقية التقارير المالية، تعزيز استقاللية عملية التدقيق الخارجي، تعزيددز اسددتقاللية عمليددة التدددقيق الددداخلي والتأكددد مددن قدددرة إدارة التدددقيق الددداخلي مددن إخددالءمسددؤوليتها بصددورة مسددتقلة باالتسدداق مددع الفقددرة  HC-6.5.8الددواردة فددي الدددليل اإلرشددادي
لمصرف البحرين المركزي (المجلد  )2والتي نصت على ضرورة اسدتقاللية التددقيق الدداخلي
من جميع األنشطة الخاضعة للتدقيق ومدن ضدمنها وظدائف االمتثدال وإدارة المخداطر واإلدارة
المالية في البنكف
 وجود بيئة من االنضباط والرقابة لتقليل فرص حدوث الاش والخداع، توفير منتدى يمكن من خالله للمدير المالي للمجموعة والمدقق الخدارجي مناقشدة األمدور ذاتالصلة بنطاق مهامهم ومسئولياتهم وتداولهاف
 األطر العامة ألعمال اللجنة واختصاصاتها:
 األطر العامة ألعمالها:•
•
•
•
•
•
•
•

بحث كل ما يتعلق بنطاق ونتدائج ومددى كفايدة التددقيق الدداخلي والخدارجي للمجموعدة والقضدايا
المحاسددبية ذات األثددر الجددوهري علددى البيانددات الماليددة وأنظمددة الضددبط والرقابددة الداخليددة فددي
المجموعةف
رفع تقارير إدارية دورية عن أعمالها لمجلس اإلدارة مدع المالحظدات التدي تبدين االنحدراف فدي
األداء الفعلي عن المخطط له في الموازنة السنويةف
وضع سياسات ضبط ورقابة داخلية مناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارةف
بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك مالحظاتده ومقترحاتده وتحفظاتده
ومتابعة مدى استجابة إدارة المجموعة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارةف
مراجعددة المراسددالت مددع مدددقق الحسددابات الخددارجي وتقيدديم مددا يددرد فيهددا وإبددداء المالحظددات
والتوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارةف
التأكد من أن شركة التدقيق الخارجي وشركاؤها ليس لديهم مصالح مالية أو عالقة عمدل أخدرى
بالمجموعة دون علم المجلسف
اإلشراف على مراقبة ترتيبات تعاقب الشركاء عند أداء مهام التدقيقف
إنشاء نظام تدقيق داخلي تحت إشراف لجنة التدقيق يرفع تقاريره لها مع تقارير موازيدة لدإلدارة
التنفيذية عن األعمال اليومية متى كان ذلك مالئماًف
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•

•
•
•
•

التأكد من توفر رئيس إدارة التددقيق الدداخلي علدى عنصدر النزاهدةف وهدذا يعندي أنده سدوف يقدوم
بدأداء واجباتده بصددق وحدذر ومسدؤوليةف وهدذا أيضددا يعندي أنده يلتدزم بدالقوانين ولدم تكدن لده أي
سوابق ألعمال غير قانونيةف وفي هذا السياق يتطلدب مدن رئديس إدارة التددقيق الدداخلي أن يتأكدد
من توفر عنصر النزاهة في الموظفين الذين يعملون معه في إدارة التدقيق الداخليف
التأكد من تأسيس إدارات تدقيق داخلي مناسبة وفعالة بالوحدات التابعة وكذلك التأكد مدن مالئمدة
سياسددددات وممارسددددات التدددددقيق الددددداخلي للهياكددددل واألنشددددطة التجاريددددة والمخدددداطر للوحدددددات
والمجموعةف
باددض النظددر عددن االسددتعانة بالخدددمات الخارجيددة فددي التدددقيق الددداخلي فددإن لجنددة التدددقيق تبقددى
مسؤولة في النهاية عن وظيفة التدقيق الداخليف
متابعة مدى التقيد بقانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهف
دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقدديم التوصديات بشدأنها مدع التركيدز
على ما يلي:
-

-

أي تايير في السياسات المحاسبية المتبعةف
أي تايير يطرأ على الحسابات جدراء عمليدات التددقيق أو نتيجدة لمقترحدات مددقق الحسدابات
الخارجيف
إعداد دراسة تحليلية ألي حدث أو وقائع أدت أو تسببت في خسارة للمجموعةف
دراسدددة خطدددة عمدددل مددددقق الحسدددابات الخدددارجي والتأكدددد مدددن أن المجموعدددة تدددوفر للمددددقق
التسهيالت الضرورية للقيام بعملهف
مراجعة واعتماد خطدة التددقيق الدداخلي ونطاقهدا والموازندة السدنوية للتددقيق الدداخلي وتقيديم
إجراءات التددقيق الدداخلي واالطدالع علدى ومراجعدة تقدارير التددقيق الدداخلي وال سديما تلدك
المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجدة لعمدل المددقق الدداخليف وكدذلك التحقدق مدن اتخداذ اإلدارة
للخطددوات التصددحيحية الضددرورية فددي حينهددا لمعالجددة نقدداط الضددعف فددي األنظمددة الرقابيددة
واألمور المتعلقة بااللتزام بالسياسات واألنظمة والقوانين وأي أمور أخرى يتم التعرف عليها
والتقرير عنها من قبل إدارة التدقيق الداخليف
التوصددية لمجلددس اإلدارة فيمددا يتعلددق بدداألمور المرتبطددة بددإجراءات التدددقيق الددداخلي وعمددل
المدقق الداخليف
مراجعة تعامالت "األطراف ذات العالقة" مع المجموعة قبل إبرامهدا للتأكدد مدن عددم وجدود
أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام المجموعة بعقد صفقات أو إبرام عقود أو الدخول
في مشروعات مع األطراف ذات العالقةف
تقدم اللجنة توصياتها للمجلس بخصوص تعيين ،إنهاء عمدل ،مكافدأة المددقق الخدارجي ،وأي
شروط تعاقدية أخرى تتعلق بهف باإلضافة إلى تقييم موضوعية المددقق الخدارجي مدع األخدذ
بعين االعتبار أي أعمال أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعيةف
للجنددة صددالحية الحصددول علددى أي معلومددات مددن اإلدارة التنفيذيددة باإلضددافة إلددى حقهددا فددي
استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعهاف
تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي والمدقق الداخليف
إن مسؤولية لجنة التدقيق ال تاني عن مسؤوليات المجلس أو اإلدارة التنفيذية للمجموعة فيما
يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديهف
أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارةف
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 اختصاصات لجنة التدقيـــق
في إطار تحقيق اللجنة ألهدافها وأدائها لدورها أعاله يكون لها االختصاصات التالية:
 اقتراح تعيين المدقق الخارجي وتحديد نطاق عمله وأتعابه ،وأية مسائل خاصة باستقالة أوإقالة المدقق الخارجي والتوصية بذلك لمجلس اإلدارةف
 المناقشة مع المدقق الخارجي قبل بدء عملية التدقيق بشأن طبيعة ومجال التدقيق والتأكد منالتنسيق في حالة وجود أكثر من مؤسسة تدقيق واحدةف
 التأكد من نزاهة ودقة تقارير المجموعة المالية وبخاصة التي تعرض على مجلس اإلدارةف اإلشراف على وضع السياسات المحاسبية ومتابعة تنفيذهاف مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة ،وأن تركز بشكلخاص على ما يلي:
 أية تاييرات في السياسات واإلجراءات المحاسبيةف
 مجاالت الحكم الرئيسيةف
 التعديالت الهامة الناتجة عن عملية التدقيقف
 استمرارية المجموعةف
 االلتزام بالمعايير المحاسبيةف
 االلتزام باألسس الشرعية والفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة وتقييم مدى
االلتزام بهاف
 مراجعة تق ارير التدقيق الشدرعي الدداخلي مشدفوعة بملخدص لدردود الهيئدة الشدرعية الموحددة
على أهم النقاط في التقريرف
 التأكد من تعيين أحدد أعضداء الهيئدة الشدرعية الموحددة فدي لجندة التددقيق والحوكمدة باعتبداره
عضوا مختصاف
 التشاور مع الهيئة الشرعية الموحدة في تعيين رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخليف
 استالم تقرير المدقق الشرعي الخارجي ومن ثم رفعه إلى الهيئة الشرعية الموحدةف
 تقتصر صالحيات العضو المعين من الهيئة الشرعية الموحدة في تلك المجاالت التدي تخدتص
بأمور الحوكمة الشرعية دون األمور المختصة بالتدقيق المالي واإلداريف
 االلتزام بأية اشتراطات قانونية أو نظامية
-

مناقشة المشاكل والتحفظات الناتجة عن النتائج المرحلية والسنوية وأية أمور قد يرغب المدقق
الخارجي في مناقشتها (في غياب اإلدارة عند اللزوم)،
مراجعة تقرير المدقق الخارجي وخطاب اإلدارة من المدقق الخارجي وردود اإلدارة عليهما،
مراجعة التقرير الصادر من المجموعة حول أنظمة الرقابة الداخلية قبل اعتماده من قبل مجلس
اإلدارة،
الموافقة على برنامج التدقيق الداخلي والتأكد من التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليين
والخارجيين والتأكد من أن مهام التدقيق الداخلي وفرت لها الموارد الكافية وأنها تتمتع بالموقع
والمكانة المناسبة داخل المجموعةف
دراسة النتائج الرئيسية لعمليات التدقيق الداخلي ورد اإلدارةف
مراقبة االلتزام بميثاق أخالقيات عمل المجموعة ومراجعته والتأكد من عدم وجود أية مخالفات
هامة له وذلك بالتنسيق مع لجنة االمتثال والحوكمةف
مساعدة مجلس اإلدارة في تقييمه لكفاية وفعالية منظومة الرقابة الداخلية والممارسات المحاسبية
وأنظمة المعلومات والعمليات المطبقة في مجموعة البركة المصرفيةف
تسهيل وتعزيز االتصال فيما يتعلق باألمور المشار إليها أعاله أو أية أمور أخرى ذات عالقة بين
مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والمدقق الخارجيف
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-

استحداث اإلجراءات التي تري اللجنة أنها قد تؤدي إلى تعزيز المصداقية والموضوعية للبيانات
المالية والتقارير المعدة باإلشارة إلى شئون مجموعة البركة المصرفيةف
القيام بأية مهما أخرى يتم تحديدها لها من قبل مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للمساهمينف
مراجعة تقارير التفتيش للبيانات المالية والتقارير المعدة باإلشارة إلى شئون مجموعة البركة
المصرفيةف
تقييم أداء اللجنة السنوي ورفع تقرير للمجلس بذلك مع أي توصيات ضرورية لتحسين األداءف

السلطـات
يتم تفويض اللجنة من قبل مجلس اإلدارة للتحقيق في أي نشداط ضدمن صدالحياتها واختصاصداتها وفدي
أي معلومات تبلغ بها من قبل أي موظف بشأن أي مخالفات مالية أو قانونيةف وهي مفوضدة بالحصدول
على أية معلومات تطلبهدا مدن أي موظدف وعلدى جميدع المدوظفين التعداون مدع أي طلدب تقدمده اللجندةف
وتفددوض اللجنددة أيض دا ً مددن قبددل مجلددس اإلدارة للحصددول علددى المشددورة القانونيددة والمهنيددة المسددتقلة،
والحصول على خدمات أطراف خارجيدة لدديها الخبدرة والمعرفدة الالزمدة إذا اعتبدرت ذلدك مناسدبا ً وأن
توفر لها الموارد الضرورية التي تملكها من ذلكف
العضويـــة
تتكون لجنة التدقيق على األقل من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين تكون لديهم معرفة بالمسائل
المالية على أن تتوفر لدى أحدهم خبرة مالية ومحاسبيةف
تعهد من الرئيس التنفيذي والمراقب المالي مسئول اإلدارة المالية
لدعم مسئولية اإلدارة التنفيذية تجاه صحة البيانات المالية التي تعرض على المجلس ،يجب على الدرئيس
التنفيذي والمراقب المالي مسئول اإلدارة المالية بالمجموعة إعداد تصريح يتعهدا فيه خطيا للجنة التدقيق
بصدحة البياندات الماليدة التدي تعدرض علدى اللجندة والمجلدس وعلدى إنهدا تعبدر بصدورة عادلدة مدن جميدع
النواحي الجوهرية عن المركز المالي للمجموعةف
الحضور خالل االجتماعــات
على رئيس التدقيق الداخلي وممثل المددقق الخدارجي إن دعدا األمدر ،حضدور اجتماعدات لجندة التددقيقف
ولكن يجب أن تعقد اللجنة على األقل اجتماعين في السنة مع المدقق الخارجي وعلى األقل اجتماع واحد
بدون حضور أي شخص من اإلدارة التنفيذيةف وفي نفس الوقت ،على اللجنة أن تجتمع على األقل مدرة
في السنة مع رئيس التدقيق الداخلي وأعضاء فريقهف
أمانة سر اللجنـــة
يتددولى رئدديس إدارة التدددقيق الددداخلي مهددام أمددين سددر اللجنددة ،وصددياغة وتعمدديم محاضددر االجتماعددات
الخاصة باللجنة على مجلس اإلدارةف
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عدد االجتماعـــات والنصاب
يجب على اللجنة أن تعقد ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السنة حوالي اجتماع واحد كل ثالثة أشدهر
تقريبدا ًف ويجددب أن يكددون أحددد هددذه االجتماعددات قبددل بدددء التدددقيق الخددارجي السددنوي ،بينمددا يجددب عقددد
اجتماع آخر قبل موافقة مجلس اإلدارة على النتائج المرحلية واالجتماع الثالث بعد انتهاء عملية التددقيق
الخددارجي السددنويةف ويجددوز للمدددقق الخددارجي أو رئدديس التدددقيق الددداخلي الدددعوة إلددى عقددد اجتماعددات
إضافية إذا اعتبر ذلك ضرورياًف
ويكون نصاب االجتماع من نصف عدد األعضاءف في حالة انعقاد االجتماع بحضور نصف عدد
األعضاء ينباي أن تصدر القرارات في أي بند بإجماع األعضاء الحاضرين وإال تتم إحالة البند المختلف
على القرار فيه لمجلس اإلدارة بواسطة سكرتير اللجنة أما في حاله انعقاد االجتماع بحضور أكثر من
نصف عدد األعضاء فتصدر القرارات باألغلبيةف وإذا تساوي عدد األصوات يكون لرئيس االجتماع
صوتا ً مرجحاًف
المراجعـة
تتم مراجعة الئحة لجنة التدقيق من قبل المجلس سنويا وكلما دعت الحاجة لذلكف
الئحة لجنة المخاطر:

(تمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه  2013/4بتاريخ  6أكتوبر )2013

 فلسفة تكوينها ومرجعيتها.تسددتمد لجنددة المخدداطر التابعددة لمجلددس اإلدارة أهميتهددا مددن ارتبدداط عمليددات المصددارف بحتميددة
مواجهددة مخدداطر متعددددة األنددواع ،وحتددى يسددتطيع مجلددس اإلدارة تندداول وعددالج أي نددوع مددن
المخدداطر وتحديددد قبددول المجموعددة للمخدداطر ينباددي أن تتددوفر لدده المعلومددات الكافيددة حددول تلددك
المخاطر وفق تحليل علمي ومهني ،وهذا ما تقدمده لجندة المخداطر بالتنسديق مدع إدارة المخداطر
بالمجموعددةف وتسددتمد اللجنددة مشددروعيتها مددن صددالحية مجلددس اإلدارة بموجددب كتدداب المعددايير
والضوابط الصادر من مصرف البحرين المركدزي ،وتخدتص اللجندة فدي مجدال إدارة المخداطر
بمراجعة وتقييم سياسدات واسدتراتيجيات إدارة المخداطر لددى المجموعدة قبدل االعتمداد علدى أن
تجعل اللجنة نفسها والمجلس على علم بما يلي:
أ) وضع السيولةف
ب) االستثمار والتمويل ونوعية الموجوداتف
ج) مخاطر االئتمان بما فيها المراكز الماليةف
د) أوضاع االحتياطيات والمخصصاتف
ه) مدى كفاية تاطية بوالص التأمين للمخاطر المختلفةف
و) كفاية رأس المال للمجموعةف
 هدف اللجنة:يددتم تشددكيل لجنددة المخدداطر مددن أجددل مسدداعدة مجلددس اإلدارة واإلدارة علددى إدارة المخدداطر فددي
مجموعة البركة المصرفيةف
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األطر العامة ألعمال اللجنة واختصاصاتها:
 األطر العامة ألعمالها:أ) مراجعة كل سياسات االئتمان والمخاطر بالمجموعة والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة
عليهاف
ب) مراجعة وتقييم أساليب ومنهجيات قياس المخاطر المستخدمة في المجموعةف
ج) مراقبددة حدددود التعددرض للمخدداطر علددى مسددتوى البلددد ،العملددة ،وافجددال ،الطددرف المقابددل،
نوعية األداة ،ومستويات القطاعف
د) فحص المنتجات والخدمات الجديدة قبل إطالقهاف
ه) مراجعة هيكل دائرة المخاطر وعملية تطويرها قبل عرضها على مجلس اإلدارةف
و) مواكبة التطورات الجديدة التي تطرأ على إدارة المخاطر في المصارف والنظدر فدي تبنيهدا
بواسطة المجموعةف



االختصاصات والصالحيــات:
تشمل صالحيات واختصاصات لجنة المخاطر ما يلي:
أ) اإلشددددراف علددددى نظددددم وفعاليددددة إدارة مخدددداطر المجموعددددة وااللتددددزام بالتوجيهددددات الداخليددددة
والمتطلبات الخارجيةف
ب) مساعدة مجلس اإلدارة في معرفة وتقييم كفايدة وفعاليدة سياسدات المخداطر وإجدراءات الرقابدة
المطبقة في المجموعة ضمن إدارته اليومية ألنشطة أعماله،
ج) مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد ظهور ونمو تركيز المخاطر التي تتعرض لها المجموعة،
د) مسدداعدة مجلددس اإلدارة فددي تطددوير بيددان سددنوي لقب دول المخدداطر بالمجموعددة أو إسددتراتيجية
المخاطر،
ه) مساعدة مجلس اإلدارة في التأكد من القيام بانتظام بعملية تقييم رسمية للمخاطر،
تسهيل وتعزيز االتصال ،من خالل هياكل تقدديم التقدارير ،فيمدا يتعلدق بداألمور المشدار إليهدا
أعددداله ،أو أيدددة أمدددور أخدددرى ذات عالقدددة ،بدددين مجلدددس اإلدارة والمسدددئولين التنفيدددذيين فدددي
المجموعة،
و) التأكد من إنشاء إدارة مستقلة إلدارة المخاطر والتي يجب أن تقدوم بلعدب دور نقطدة االرتكداز
فيما يتعلق بجميع الجوانب المتعلقدة بدإدارة المخداطر داخدل المجموعدة ،بمدا فدي ذلدك مسدئولية
ترتيب التدريب ألعضاء مجلدس اإلدارة فدي مختلدف مجداالت المخداطر التدي قدد تتعدرض لهدا
المجموعة،
ز) تحديث السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كفاية وفعالية إدارة المخاطر المطبقة داخدل
المجموعة،
ح) التوصية لمجلس اإلدارة للموافقدة علدى وضدع خطده تفصديلية لمواجهدة أي ظدروف طارئدة أو
كوارث طبيعيه لضمان استمرار أعمال المجموعةف
ط) مراقبة االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية مثدل المخداطر الكبيدرة والتمويدل لألطدراف ذات
العالقة واالنكشافات الكبير وإلخففف
ي) القيام بأية مهام أخرى يتم تحديدها بواسطة مجلس اإلدارةف

السلطــات:
يحق للجنة المخاطر مراجعة المسائل المطروحدة للنظدر فيهدا كمدا هدي محدددة مدن قبدل التددقيق الدداخلي
وقسم/إدارة االلتزام أو مدن قبدل أي مسدئول مخداطر آخدر فدي البندك مدع اإلشدارة الخاصدة إلدى آثدار تلدك
المخاطر مثل حاالت إنهيار أجهزة الرقابة أو عدم فاعليتها والخسائر التي تؤثر على المجموعة والناتجة
عن السلوك غير القانوني أو اإلجرامي أو األنشطة المخالفةف
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ويجددوز تفددويض اللجنددة مددن قبددل مجلددس اإلدارة للقيددام بددالتحقيق فددي أي نشدداط ضددمن اختصاصدداتها
وصالحياتها وكما يجوز تفويضها من قبل مجلس اإلدارة للحصول على المشورة القانونية الخارجيدة أو
المهنيددة األخددرى والحصددول علددى الخدددمات مددن األطددراف الخارجيددة التددي لددديها الخبددرة والمعرفددة ،إذا
اعتبرت ذلك مناسباًف
العضويـــة:
تتكون اللجنة على األقل من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على أن يكون غالبيتهم من
المستقلين بمن فيهم رئيس للجنة ،كما تجوز دعوة أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا بالمجموعة لحضور
اجتماعات اللجنة بناءا ً على تقدير رئيسهاف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24
أمين سر اللجنة ومهامه:
ً
هو الشخص الذي تختاره اللجنة أمينا للسر ومدن مهامده صدياغة وتعمديم محاضدر وتقدارير االجتماعدات
الخاصة باللجنة على جميع أعضاء مجلس اإلدارةف
عدد االجتماعــات والنصاب:
يجب عقد ما ال يقل عن اجتماعين في السنةف ويجوز لرئيس اللجنة الدعوة لحضور اجتماعات إضدافية
إذا رأى ذلك مناسباًف
ويكون نصاب االجتماع من نصف عدد األعضاءف في حالة انعقاد االجتماع بحضور نصف عدد
األعضاء ينباي أن تصدر القرارات في أي بند بإجماع األعضاء الحاضرين وإال تتم إحالة البند المختلف
على القرار فيه لمجلس اإلدارة بواسطة سكرتير اللجنة أما في حاله إنعقاد االجتماع بحضور أكثر من
نصف عدد األعضاء فتصدر القرارات باألغلبيةف وإذا تساوي عدد األصوات يكون لرئيس االجتماع
صوتا ً مرجحاًف (تمت الموافقة على التعديل أعاله من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2012/1بتاريخ )2012/2/23
ويجوز للجنة اتخاذ قرارات بالمراسلة بريديا أو الكترونيا أو بالفاكس أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف
المرئي أو الفيديو أو أية وسيلة اتصال أخرى مرئية ومسموعة ويشترط لصحة القرار في أي من هذه الحاالت
موافقة جميع األعضاء عليه ويجب أن يثبت القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلسف ويعتبر أي عضو
يرسل إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خالل ثالثة أيام عمل تالية لتاريخ إرسال
مشروع القرار إليه بأنه موافق على المشروع شريطة أن يكون أغلبية األعضاء قد وافقوا ابتداء على نفس
المشروع المرسل لمن يتخلف عن الرد خالل المدة المحددةف
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

المراجعـة:
يجب مراجعة نظام لجنة المخاطر من قبل المجلس كلما دعت الحاجة لذلكف

 الئحة لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة:
 فلسفة تكوينها ومرجعيتها.تعتبر لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلدس اإلدارة مدن اللجدان التدي تعمدل بشدكل مباشدر علدى تطبيدق
مبدددأ وسياسددة إقتددران اإلنجدداز والتميددز بالمكافددأة والجددزاء الحسددن ،كمددا يدددعو لددذلك كتدداب المعددايير
والضوابط الصادر من مصرف البحرين المركزيف وتكون هذه اللجنة بموجب الصالحية الممنوحة
لمجلس اإلدارة وفقا ً لكتاب المعايير والضوابط بتشكيل مدا يدراه مالئمدا ً مدن لجدان ،تسداعده علدى آداء
مهامه بفعاليةف وتعني هذه اللجنة أيضا ً بكل ما يتعلق بشئون أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
من ترشيحات ومكافآت ومزايا أخرى كما تعكس ذلك األطر العامه ألعمالهاف
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 أهداف اللجنة ودورها:إن الارض من تشكيل لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة هو ضمان إحداث توازن سليم بين
مصالح الموظفين ومصالح المساهمين ،وبالطريقة التي تحقق قدرة المجموعة على التوظيف
واالحتفاظ بالموظفين المطلوبين لتنفيذ استراتيجية البنكف كما تعمل اللجنة على ضمان مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا بشكل عادل مقابل مساهمتهم الفردية في
المجموعةف كما تعتبر هذه اللجنة مختصة بسير أعمال المجلس بطريقة فعالة لصالح اإلدارة الجيدة
للمجموعة والتأكد من أن أعضاء المجلس يضطلعون بدور إيجابي في تسيير شئونهاف
 األطر العامة ألعمال اللجنة واختصاصاتها:
 األطر العامة ألعمالها:• تتشكل اللجنة بصفة رئيسية مدن األعضداء المسدتقلين وتقدوم ضدمن أعمالهدا برفدع توصديات إلدى
مجلس اإلدارة بشأن المسائل التي تحتاج لمصادقة مجلس اإلدارة عليها ،مثل التعييندات الرئيسدية
وخطة التعاقب ،وجدول الرواتب ،ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةفففإلخف
• تقددوم اللجنددة بتسددمية المرشددحين لعضددوية المجلددس ،مددع األخددذ بعددين االعتبددار قدددرات ومددؤهالت
األشددخاص المرشددحين ،وفددي حدداالت إعددادة الترشدديح يؤخددذ بعددين االعتبددار عدددد مددرات حضددور
األعضاء المراد ترشيحهم ،ونوعية وفاعلية مشاركتهم في اجتماعات المجلسف
• تتدولى اللجندة تحديدد مدا إذا كددان للعضدو صدفة العضدو المسددتقل أم ال ،آخدذة بعدين االعتبدار الحددد
األدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقلف
• تقوم اللجندة بإتبداع أسدس محدددة ومعتمددة فدي تقيديم فعاليدة المجلدس ،وبحيدث يكدون معيدار تقيديم
األداء موضوعي ويتضمن مقارنة البنوك األخرى والمؤسسات المالية المشابهةف
• تتدولى اللجنددة مسددؤولية تدوفير معلومددات وملخصددات حدول خلفيددة بعددض المواضديع الهامددة عددن
المجموعة ألعضاء المجلس عند الطلب ،والتأكد مدن إطالعهدم المسدتمر حدول أحددث المواضديع
ذات العالقة بالعمل المصرفي ،وتحقيقا ً لذلك تقوم اللجنة بتشجيع أعضاء مجلس إدارة المجموعة
على حضور الندوات التي تتيح لهم فرصة اللقاء مع المؤسسات والشركات المحلية والعالميةف
• تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية ،وتوصدي للمجلدس بالمكافدآت (بمدا فدي
ذلك الراتب الشهري والمنافع األخرى للرئيس التنفيذي)ف كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت (بما
في ذلك الرواتب) الممنوحة لباقي اإلدارة التنفيذيةف
• تتولى اللجنة مسؤولية التأكد من وجود سياسة مكافآت عادلة ودون تمييز بين موظفي لمجموعة،
وأن تكون المكافآت والرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المجموعة واالحتفاظ
بهم ،وأن تتماشى الرواتب والمكافآت مع تلك الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوقف
• اإلفصاح عن ملخص لسياسة المكافآت لدى المجموعة فدي التقريدر السدنوي للمجموعدة ،وتحديدد
وتوزيع مكافآت أعضاء المجلس وفق النظام التي يقره مجلس اإلدارةف
• مراجعددة سياسددة مكافددأت ومخصصددات أعضدداء مجلددس اإلدارة واللجددان المنبثقددة مندده وتحديدددها
والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارةف
 اختصاصات اللجنة:في إطار تحقيق اللجنة ألهدافها وآدائها لدورها أعاله تكون لها اإلختصاصات التالية:


تحديد وطلب المعلومات الواجب توفرها من أجل تطبيق سياسات ومعايير المكافآت ألعضاء
المجلس واإلدارة التنفيذيةف
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استخدام المسوحات المنشورة و/أو المستشارين المستقلين و/أوالمتخصصين و/أوالبيانات
المتوفرة حول المصارف المماثلة وذلك من أجل تحديد هيكل الرواتب والمكافآت في
المجموعةف
مراجعة العقود بما في ذلك عقود المستشارين و/أو الموظفين الرئيسيين في المجموعة وكافة
البنود المذكورة فيها ،وخاصة البنود المتعلقة بالمكافآت وفترات العقودف
التأكد من وجود وتنفيذ اللوائح المناسبة للرواتب ،واإليفاء بمعايير اإلفصاح المتعلقة بهاف
مراجعة وتقييم ما يقدم من تقارير إلى مجلس اإلدارة حول:
 أداء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلسف آداء الرئيس التنفيذيف أداء المدراء التنفيذيين وفريق اإلدارة التنفيذيةف رزمة المكافآت والمزايا والعالوات والحوافزالمقدمة للموظفين ،وإلى فريق اإلدارةالتنفيذيةف
تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن خطة التعاقب الخاصة بكل من اإلدارة العليا
واإلدارة التنفيذيةف
التأكد من توظيف ذوي الكفاءات والمهارات في اإلدارة التنفيذية ،وضمان المحافظة عليهم
وتحفيزهم ومكافأتهمف
تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن السياسة العامة للتوظيف ،األداء ،المزايا ،العالوات
وبرامج الحوافز(البونس)ف
التوصية للمجلس بشأن التعديالت اإلجمالية والتعديالت الدورية في مكافآت الموظفينف
تقييم احتياجات التوظيف للوظيفة الشاغرة من خالل مراجعة الوصف الوظيفي لهذه
الوظيفة ،آخذين باالعتبار احتياجات شواغر عضوية مجلس اإلدارة أيضاًف
التأكد من وجود سياسة شاملة لحقوق المستخدمين ،تتضمن ،من بين أشياء أخرى ،بنود
خاصة بمنع التمييز ،وحل المنازعات ،وإجراءات الثواب والعقابف
رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بشأن أي خطط لمنح أسهم في الشركة كحوافز للمستخدمين،
ومبادىء وقواعد هذه الخطط ،والتعديالت الالحقة عليهاف
اإلشراف على تنفيذ خطط وسياسات المجموعة الخاصة بحقوق المستخدمين ،واالستخدامف
المساعدة في خلق بيئة تضمن تشجيع الموظفين الذين يظهرون مهارات اإلبداع ،والمبادرة،
والتنظيم ،والمثابرة ،والوالء ،من خالل مكافأتهم في جميع المستوياتف
تحديددد وتقيدديم واقتددراح المرشددحين لعضددوية مجلددس اإلدارة واللجددان التابعددة لدده والهيئددات
األخرىف
التأكد من إعداد برنامج للتدريب التمهيدي وتنفيذه كلما دعت الحاجة ألعضاء مجلدس اإلدارة
الجدد ،وأن يكون هناك برنامج تطوير مستمر ألعضاء مجلس اإلدارةف
المراجعددة السدددنوية لهيكددل وحجدددم وتركيبددة المجلدددس مددع األخدددذ بعددين االعتبدددار احتياجدددات
المجموعة من اللجان الفرعية والتوصية للمجلس فيما يتعلق بأية تاييرات مطلوبةف
المحافظة على برنامج استمرار عضوية مجلس اإلدارة ،والذي يجب أن يشمل ما يلي:
 خطط التعاقب للرئيس ونائبه واللجان التابعة للمجلسف
 خطط التعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيينف






المراجعة المنتظمة للتدريب والمهارات والخبرة والصفات األخدرى المطلوبدة لتسديير أعمدال
المجلس بشكل فعال،
دراسة أنسب الطرق والوسائل للقيام بالتقييم السدنوي ألداء المجلدس واللجدان الفرعيدة ومددى
مساهمة كل عضو في المجلس ،والتوصية للمجلس حسبما يقتضيه األمرف
المراجعة الدورية لشكل ومحتوى تكليفات المجلس ولجانه الفرعيةف
القيام بالمراجعة وتقديم التوصيات حول إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،
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إتاحددة منتدددى ألعضدداء مجلددس اإلدارة غيددر التنفيددذيين لالجتمدداع بدددون األعضدداء التنفيددذيين
واإلدارة إذا طلب ذلك مجلس اإلدارة،
مساعدة المجلس في تحديد ما إذا كان يجب إنهاء تعيين أي من األعضاء،
إجراء مراجعة األداء والتخطيط لمن يخلف أعضاء مجلس اإلدارة،
القيام بأي مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارةف
(تمت الموافقة على التعديل أدناه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2014/6بتاريخ )2014/11/10














الموافقة ومراقبة ومراجعة نظام المكافآت لضمان حسن سير النظام على النحو المنشودف
الموافقة على سياسة المكافآت والمبالغ لكل شخص معتمد ومتخدذ المخداطر الكبيدر باإلضدافة
إ لى مجموع المكافآت المتايرة القابلة للتوزيع ،مع األخذ بعين االعتبار المكافأة الكلية بما في
ذلك الرواتب ،الرسوم ،النفقات ،المكافآت واستحقاقات الموظفين األخرىف
التأكد من تعديل المكافأة لجميع أنواع المخاطر وأنده يؤخدذ بعدين االعتبدار أثنداء عمليدة تقيديم
المكافأة أن يكافدأ موظفدان يحققدان نفدس الدربح قصدير المددى بصدورة مختلفدة عنددما يتخدذان
كمية مختلفة من المخاطرف
يجددب أن تضددمن لجنددة شددؤون المجلددس والمكافددآت أن المكافددأة المتايددرة لمتخددذي المخدداطر
الكبيرة تشكل جزءا ً كبيرا ً من مجموع مكافآتهمف
مراجعة نتائج االختبار اإلجهادي واالختبار بأثر رجعي قبل اعتماد المكافأة المتايدرة الكليدةف
تقييم الممارسات بعناية التي يتم من خاللها دفع المكافآت لإليرادات المستقبلية المحتملة التدي
يظل توقيتها واحتمال حصولها غير مؤكدةف سوف تتسداءل لجندة شدؤون المجلدس والمكافدآت
عن المصروفات للدخل الذي ال يمكن تحقيقه أو يظل احتمال تحقيقه غير مؤكد حين الدفعف
التأكد من أن مزيج المكافأة الثابتة والمتايرة يوزن لصالح المكافأة الثابتة بالنسدبة لألشدخاص
المعتمددين فدي أقسددام إدارة المخداطر والتدددقيق الدداخلي والعمليدات والرقابددة الماليدة ومكافحددة
غسل األموال واالمتثالف
تقتددرح مكافددأة عضددو المجلددس بنددا ًء علددى الحضددور واألداء وامتثدداالً للمددادة  188مددن قددانون
الشركاتف
التأكد من أن آليات االمتثال المناسبة وضعت فدي مكانهدا الصدحيح لضدمان التدزام المدوظفين
بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصي أو التأمين المدرتبط بالمكافدآت والدديون للتقليدل
من آثار محاذاة المخاطر المندرجة في ترتيبات مكافآتهمف

العضوية:
يجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة عن ثالثة من أعضاء المجلس
غالبيتهم من المستقلين غير التنفيذيين ويكون منهم رئيس اللجنة ،ولرئيس مجلس اإلدارة حق حضور
أي من اجتماعات اللجنةف

حضور االجتماعات:
 يجب أن تجتمع اللجنة مع التنفيذيين الرئيسيين وذلك لمراجعة أداء الموظفين وتقييمه في إطار
مساهمتهم في أداء المجموعة ككلف
 يجب على اللجنة الطلب من الرئيس التنفيذي ماادرة االجتماع عندما يتم النظر في موضوع
مراجعة راتبهف
عدد االجتماعات والنصاب:
يجب على اللجنة أن تعقد اجتماعين على األقدل فدي السدنةف ويحدق للجندة و/أو الدرئيس التنفيدذي طلدب
عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة لذلكف
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ويكون نصاب االجتماع من نصف عدد األعضاءف في حالة انعقاد االجتماع بحضور نصف عدد
األعضاء ينباي أن تصدر القرارات في أي بند بإجماع األعضاء الحاضرين وإال تتم إحالة البند المختلف
على القرار فيه لمجلس اإلدارة بواسطة سكرتير اللجنة أما في حاله إنعقاد اإلجتماع بحضور أكثر من
نصف عدد األعضاء فتصدر القرارات باألغلبيةف وإذا تساوي عدد األصوات يكون لرئيس االجتماع
صوتا ً مرجحاًف (تمت الموافقة على التعديل أعاله من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2012/1بتاريخ )2012/2/23
ويجوز للجنة اتخاذ قرارات بالمراسلة بريديا أو الكترونيا أو بالفاكس أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف
المرئي أو الفيديو أو أية وسيلة اتصال أخرى مرئية ومسموعة ويشترط لصحة القرار في أي من هذه الحاالت
موافقة جميع األعضاء عليه ويجب أن يثبت القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلسف ويعتبر أي عضو
يرسل إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خالل ثالثة أيام عمل تالية لتاريخ إرسال
مشروع القرار إليه بأنه موافق على المشروع شريطة أن يكون أغلبية األعضاء قد وافقوا ابتداء على نفس
المشروع المرسل لمن يتخلف عن الرد خالل المدة المحددةف
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/7بتاريخ 2017/12/24

أمين السر ومهامه:
أمين السر هو أي شخص يتم إختياره لتولي أمانة السر من قبل اللجنة ،ويختص بتدويين وقائع
اجتماعات اللجنة وتعميم محاضر اجتماعاتها على جميع أعضاء اللجنة وإحاطة مجلس اإلدارة علما ً
بهاف
المحاضر:
يجب تدوين محاضر اجتماعات لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة ،وتعميمها على أعضاء
اللجنة ،كما يجب إدراجها على جدول أعمال اجتماع اإلدارة التاليف
تقييم لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة:
التزاما بمعايير الحوكمة ،على مجلس اإلدارة إجراء تقييم سنوي لمهام وفعالية أداء لجنة المزايا
وشئون أعضاء مجلس اإلدارةف
المراجعة:
تقوم لجنة المزايا وشئون أعضاء مجلس اإلدارة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعديل بنود هذه الالئحة
عندما تدعو الحاجة لذلكف
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الئحة لجنة االمتثال والحوكمة
تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2019/1بتاريخ 2019/2/20

 فلسفة اللجنة:في ضوء االنتشار الواسع لمجموعة البركة المصرفية (المجموعة) في دول عديددة ،ونتيجدة للتدداخل
في النظم القانونية والتنظيمية في دول المجموعة ،وسعيا ً من المجموعدة لتجويدد وضدبط أعمالهدا بمدا
يتوافق مدع المتطلبدات القانونيدة والتنظيميدة فقدد أنشدأ مجلدس إدارة المجموعدة لجندة مدن ضدمن لجدان
المجلددس لتكددون مختصددة باإلشددراف علددى ومراقبددة االمتثددال والحوكمددة فددي المجموعددة ووحددداتها
المختلفةف وتسعى المجموعة من خالل هذا اإلجدراء ألن تكدون أحددى المؤسسدات الرائددة فدي مجدال
االمتثال والحوكمة في الصناعة المصرفية خاصدة فيمدا يتعلدق بالمصدارف ذات االنتشدار الجارافديف
وتعمل لجندة االمتثدال والحوكمدة جنبدا ً إلدى جندب مدع لجدان المجلدس األخدرى لتعزيدز أنظمدة الضدبط
والمراقبةف
 أهداف اللجنة:إن الهدف العام للجنة االمتثال والحوكمة هو حماية المجموعة من التعرض لمخاطر عدم االمتثال
وتعزيز ضوابط الحوكمة ،وكذلك مراجعة نظم الرقابة بشكل دوري وتحديد المخاطر الجديدة غير
الماطاة ووضع الضوابط الرقابية المناسبة للحد منهاف
 دور اللجنة:تساعد اللجنة مجلس اإلدارة في أداء واجباته من أجل تحقيق ما يلي:ـ
1ف حماية البنك من مخاطر عدم االمتثال والمتمثلة في المخاطر القانونية أو الرقابية،
ومخاطر السمعة ،ومخاطر الخسائر المالية ،ومخاطر الجرائم المالية ،ومخاطر االحتيال
والفساد والرشوة ،ومخاطر عدم االمتثال الشرعي ،وذلك من خالل التأكد من امتثال
البنك وسياساته الداخلية لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك
المهني والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية
والدولية ،والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ،ذات العالقة بأعمال
المصرفف
2ف االحتفاظ بأنظمة فعالة للرقابة الداخلية وتطويرها بالتعاون والتنسيق مع اللجان
المشابهةف
3ف مراجعة مهام إدارة االمتثال والحوكمة بالمجموعة وكفاءة النظام بها بصورة دوريةف
4ف منع إساءة استخدام البنك من قبل أي شخص أو جهة في أي أعمال غير مشروعة،
والقيام باإلجراءات الوقائية الالزمة لمكافحة ومنع حدوث عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،ومدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لتحقيق ذلكف
5ف ضمان االلتزام بميثاق قواعد الحوكمة بالمجموعة وأفضل الممارسات في حوكمة
المصارفف
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6ف متابعة ومالءمة وفعالية سياسة الحوكمة وتطبيقاتها بالمجموعةف
7ف تحديد وفهم وتقييم مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها
المجموعة ووحداتها استنادا ً إلى المنهج المبنى على المخاطر (Risk Based )RBA
 ،Approachوذلك لتعزيز فعالية ضوابط ونظام مكافحة عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وتوجيه الموارد بالشكل األمثل لمنع وتخفيف هذه المخاطرف
8ف االلتزام التام بقوائم العقوبات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة (،)U.N Lists
والمجموعات الدولية األخرى مثل االتحاد األوروبي ( ،)Euro Listsومكتب الواليات
المتحدة األمريكية لمراقبة األصول األجنبية ( )OFAC Listsوغيرهاف
9ف التعامل مع شكاوى المتعاملين بصورة عادلة تحقق الرضا لهم ،وتوفير اإلجراءات
الكفيلة بتخفيض عدد شكاوى العمالء وتقليل الفترة الزمنية لمعالجتها ،وإيجاد الحلول
المناسبة والجذرية للحد من تكرارهاف
 األطر العامة ألعمال اللجنة واختصاصاتها:األطر العامة ألعمال اللجنة:










بحث كل ما يتعلق بنطاق ونتائج ومدى كفاية االمتثال والحوكمة بالمجموعة والقضايا ذات األثر
الجوهري على البيانات المالية وأنظمة الضبط والرقابة وسمعة المجموعةف
رفع تقارير إدارية دورية عن أعمال اللجنة لمجلس اإلدارةف
وضع سياسة ضبط ورقابة داخلية مناسبة في مجال االمتثال والحوكمة وتطبيقها بعد اعتمادها من
مجلس اإلدارةف
إنشاء نظام امتثال داخلي تحت إشراف اللجنة يرفع تقاريره لها مع تقارير موازية لإلدارة التنفيذية
عن األعمال اليومية لالمتثال والحوكمة متى كان ذلك مالئماًف
التأكد من توفر أن رئيس دائرة االمتثال يتمتع بالنزاهة الكافية ألداء أعماله ،وعلى وجه التحديد
أداء مهامه وواجباته بصدق وحذر ومسئولية وأن يلتزم بالقوانينف
التأكد من تأسيس إدارة امتثال وحوكمة بالوحدات التابعة للمجموعة وكذلك التأكد من مالءمة
سياسات االمتثال والحوكمة للهياكل واألنشطة والمخاطر للوحدات والمجموعةف
أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارةف
اختصاصات لجنة االمتثال والحوكمة:
في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
 اعتماد سياسة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورفعها إلى مجلس اإلدارة
العتمادها ،ويتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوريف
 اعتماد سياسة لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقا ً للمنهج المبني على المخاطر
( ،)RBAورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها ،ويتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوريف
 التأكد من أن إجراءات البنك المتبعة في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تحقق ما يلي:ـ
 مكافحة ومنع حدوث عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتخاذ جميعاإلجراءات الوقائية الالزمة لذلكف
 منع إساءة استخدام البنك من قبل أي شخص أو جهة في أعمال غير مشروعةف توجيه موارد البنك المخصصة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالشكلاألمثل لمواجهة هذه المخاطرف
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-

تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها المجموعةف
تصنيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها إلى ثالث فئات
(مخاطر مرتفعةـ مخاطر متوسطة ـ مخاطر منخفضة)ف
تحديد المسؤوليات القانونية واإلدارية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب للمجموعة ولجميع الموظفينف
رفع تقارير العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة باسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى
السلطات المختصةف
تدريب الموظفين على القوانين واإلجراءات الداخلية التي يجب إتباعها واألخطار
التي تواجه المجموعة وتواجههم ،وكيف يمكنهم من خالل موقع مسؤولياتهم
وأعمالهم مواجهة مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابف

 في مجال التعامل مع قوائم العقوبات االقتصادية والتجارية:
 اعتماد سياسة للتعامل مع قوائم العقوبات االقتصادية والتجارية المفروضة على األفراد
والكيانات والبلدان في البنك ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها ،ويتم تقييمها ومراجعتها
بشكل دوريف


التأكد من أن إجراءات المجموعة في التعامل مع قوائم العقوبات االقتصادية والتجارية تحقق
االلتزام التام بقوائم العقوبات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة (،)U.N Lists
والمجموعات الدولية األخرى مثل االتحاد األوروبي ( ،)Euro Listsومكتب الواليات
المتحدة األمريكية لمراقبة األصول األجنبية ( )OFAC Listsوغيرهاف

 في مجال االمتثال لقانون الضريبي األمريكي (:)FATCA
 اعتماد سياسة لالمتثال للقانون الضريبي األمريكي في المجموعة ورفعها إلى مجلس اإلدارة
العتمادها ،ويتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوريف


التأكد من أن إجراءات البنك المتبعة لالمتثال لقانون الضريبي األمريكي تحقق ما يلي:
 تعريف ماهية قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية وتحديد متطلباتهف تحديد المسؤوليات القانونية واإلدارية المتعلقة بتطبيق هذا القانونف تحديد إستراتيجية المجموعة في التعامل مع القانون ومتطلباتهف حماية المجموعة والوحدات التابعة من مخاطر عدم االلتزام بتطبيق القانونف تحديد التاييرات في تكنولوجيا المعلومات والتاييرات التنظيمية الالزمة لتطبيقمتطلبات القانونف
 اإلطالع على تقارير مسؤول االمتثال وإقراره فيما يتعلق بتطبيق متطلبات القانونف -تدريب الموظفين على تطبيق متطلبات القانونف

 في مجال مراقبة االمتثال التنظيمي والشرعي:



اعتماد سياسة مراقبة االمتثال في المجموعة ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها ،ويتم
تقييمها ومراجعتها بشكل دوريف
التأكد من أن اإلجراءات المتبعة من قبل دائرة مراقبة االمتثال كفيلة بحماية المجموعة من
مخاطر عدم االمتثال والمتمثلة في المخاطر القانونية أو الرقابية ،ومخاطر السمعة ،ومخاطر
الخسائر المالية ،ومخاطر الجرائم المالية ،ومخاطر االحتيال والفساد والرشوة ،ومخاطر عدم
االمتثال الشرعي ،وذلك من خالل التأكد من امتثال المجموعة وسياساته الداخلية لجميع
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القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك المهني والمعايير والممارسات
المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية ،والقرارات والفتاوى
الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعيةف
ً
ضمان استقاللية دائرة مراقبة االمتثال وبحيث تضمن الدائرة قسما لالمتثال الشرعي وضمان
استمرار رفدها بموارد كافية ومدربةف
اعتماد سياسة لضمان امتثال المجموعة لجميع التشريعات ذات العالقة والفتاوى والقرارات
الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من
تطبيقهاف
اعتماد مهام مسؤوليات دائرة مراقبة االمتثالف
تعزيز قيم االستقامة والممارسة المهنية السليمة في المجموعة ،وأن يكون االمتثال للقوانين
واألنظمة وللتعليمات وسيلة منطقية إلى هذه الاايةف
ضمان وجود السياسة المالئمة إلدارة مخاطر عدم االمتثالف
التأكد من أنه يتم حل مشاكل االلتزام بشكل فعال وسريع من قبل اإلدارة العليا وبمساعدة
دائرة مراقبة االمتثالف

 في مجال التعامل مع شكاوى العمالء:



اعتماد سياسة للتعامل مع شكاوى العمالء ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها ،ويتم تقييمها
ومراجعتها بشكل دوريف
التأكد من أن إجراءات المجموعة المتبعة للتعامل مع شكاوى المتعاملين تحقق ما يلي:ـ
 تقديم الخدمة المتميزة للعمالء وترسيخها لدى الموظفين ،واالستعداد والرغبة الدائمةفي تقديم الخدمة وضمان قدرة المجموعة على تأدية الخدمة بالشروط التي تم االتفاق
عليها وحصول العميل على نفس مستوى الخدمة مهما تايرت الظروف ـ إن لم تكن
أفضل ـف
 توعية العمالء بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة وتعريفهم بآلياتوإجراءات المجموعة للتعامل مع أي شكوى يتقدمون بها في حالة عدم رضاهم عن
أي من المنتجات أو الخدمات المقدمةف
 تخفيض عدد الشكاوى وتقليل الفترة الزمنية لمعالجتها ،وإيجاد الحلول المناسبةوالجذرية للحد من تكرارهاف



مناقشة تقرير تقييم الشكاوى واإلجراءات المتخذة لمعالجتها وبخاصة الشكاوى المتكررة على
نفس الموضوع ومعرفة أسبابها وتقييم مدى تأثير تلك المسببات على خدمات ومنتجات
أخرى لم ترد شكاوى بخصوصها وأي تأثير محتمل لتلك الشكاوى على سمعة المجموعة،
وتضمين محضر االجتماع التوصيات بخصوص تقرير تقييم الشكاوىف

باإلضافة إلى ما يلي:ـ

ِ





التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المجموعة لتطبيق متطلبات سياسة
مراقبة االمتثالف
اإلطالع على م ا يفيد قيام اإلدارة التنفيذية بتقييم مدى مالءمة إجراءات وإرشادات االمتثال
الخاصة بالمجموعة ،وتتبع أي قصور يتم اكتشافه فيها وصياغة االقتراحات المناسبة إلجراء
التعديالتف
رفع التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارةف
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 سلطات اللجنة:في سبيل تحقيق وتنفيذ اختصاصات اللجنة وتحقيق أهداف اللجنة ،تكون للجنة السلطات والصالحيات
التالية-:
1ف التحقيق في أي نشاط ضمن صالحياتها واختصاصاتها وفي أي معلومات تبلغ بها من
قبل أي موظف بشأن أي مخالفات مالية أو قانونيةف
2ف الحصول على أي معلومات تطلبها من أي موظف بالبنك وعلى الموظفين التعاون مع
أي طلب تقدمه اللجنةف
3ف الحصول على المشورة القانونية والمهنية المستقلة ،والحصول على خدمات أطراف
خارج البنك لديهم الخبرة والمعرفة الالزمة إذا اعتبرت ذلك مناسبا ً وأن توفر لها الموارد
الضرورية التي تمكنها من ذلكف
4ف الموافقة على تعيين أو فصل رئيس قسم االمتثال وااللتزامف
5ف مراجعة ومناقشة الميزانية السنوية المخصصة لقسم االمتثال وااللتزام ،بالتشاور مع
اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارةف
تمت الموافقة على ( )5-4من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2019/3بتاريخ 2019/5/12

تشكيل اللجنة:



تتكون لجنة االمتثال والحوكمة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل ،تكون غالبيتهم من
األعضاء المستقلين على أن يكون أحد أعضائها ممثالً للهيئة الشرعية الموحدة ،ويعين مجلس اإلدارة
رئيس اللجنةف
اجتماعات اللجنة والنصاب:





تجتمع اللجنة أربع مرات خالل العام المالي ،ويجوز لها أن تجتمع في أي وقت إذا دعت الحاجة
لذلكف
يكون نصاب االجتماع من نصف عدد األعضاءف وفي حالة انعقاد االجتماع بحضور نصف عدد
األعضاء ينباي أن تصدر القرارات في أي بند بإجماع األعضاء الحاضرين ،وإال تتم إحالة البند
المختلف فيه على القرار لمجلس اإلدارةف أما في حالة انعقاد االجتماع بحضور أكثر من نصف
عدد األعضاء فتصدر القرارات باألغلبية وإذا تساوى عدد األصوات يكون لرئيس االجتماع صوتا ً
مرجحاًف
يجوز ألي عضو المشاركة في االجتماع عبر االتصال الهاتفي أو المرئيف

سكرتارية اللجنة:
يتولى رئيس إدارة االمتثال والحوكمة مهام سكرتير اللجنة وصياغة وتعميم محاضر االجتماعات
الخاصة باللجنة على مجلس اإلدارةف
مراجعة الالئحة:
تتم مراجعة الئحة لجنة االمتثال والحوكمة من قبل المجلس كل سنتين وكلما دعت الحاجة لذلكف
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الجمعية العامة للمساهمين:
 فلسفة تكوينها ومرجعيتها:إذا كانت اإلدارة التنفيذية بالمجموعة تمثل السلطة التنفيذية فإن الجمعيدة العامدة للمسداهمين تعبتدر
الجهاز التشريعي للمجموعة ،وهي أعلى سلطة بالمجموعدة ،إذا يكدون لهدا القدول الفصدل فدي كدل
الموضوعات الجوهرية التي تتصل بالمجموعةف وقد أعطدى المسداهمون هدذه السدلطة باعتبدارهم
أصحاب المصلحة الحقيقية في قيام المجموعة وتأسيسها واستمرارهاف لذا تلعب الجمعيات العامة
العادية وغير العادية من خالل صالحياتهما القانونية دورا ً هاما ً كدأداة مدن أدوات وآليدات حوكمدة
المجموعة ،وعليها أن ترصد بعناية وتطلب تفسير أي انحرافات (إن وجدت) عدن ميثداق حوكمدة
المجموعة ،ومناقشة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بها وإصددار مدا تدراه مناسدبا ً مدن قدرارات بشدأنهاف
ويددنص علددى وجددود الجمعيددة العامددة وتنظدديم أعمالهددا كددل مددن قددانون الشددركات التجاريددة والنظددام
األساسي للمجموعة ،واللذين تلتزم المجموعة بتطبيق النصدوص الدواردة بهمدا ،أو بأيدة نصدوص
وأنظمة نافذة أخرى تصدرها الجهات الرسميةف
 األطر العامة ألعمالها وصالحياتها:تشمل وال تقتصر أطر أعمال الجمعية العامة وصالحياتها على افتي:
 تضمين جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للمساهمين بندا ً يتعلق بالحوكمدة المؤسسدية فدي
المجموعةف
 انتخاب أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم وانتخاب المدقق الخارجي وتفويض مجلس اإلدارة
بتحديد أتعابهف
 تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلةف
 مناقشددة تقريددر مجلددس اإلدارة حددول أداء المجموعددة وخطتدده للفتددرة القادمددة واتخدداذ مددا تددراه
مناسبا ً من قرار بشأنهف
 تعددديل عقددد التأسدديس والنظددام األساسددي للمجموعددة وخصوصددا مددا يتعلددق بتاييددر غاياتهددا
الرئيسيةف
 األمور المتعلقة بالدمج أو التصفيهف
 إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه أو احد أعضائهف
 بيع المجموعة أو تملك بنك آخرف
 زيادة رأس مال المجموعة أو تخفيضهف
 بيدددع المجموعدددة كامدددل أصدددولها أو أي جدددزء مهدددم قدددد يدددؤثر علدددى تحقيدددق أهدددداف وغايدددات
المجموعةف
 المصددادقة علددى البيانددات الماليددة السددنوية للمجموعددة وحسدداب األربدداح والخسددائر والميزانيددة
العمومية وبيان تخصيص األرباح وتحديد نصيب السهم من الربحف
 تمليك العاملين في المجموعة ألسهم في رأسمالهاف
 شراء المجموعة ألسهمها وبيع تلك األسهمف
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية أو رفض ذلكف
 سددماع ومناقشددة تقريددر مدددقق الحسددابات الخددارجي عددن البيانددات الماليددة عددن السددنة الماليددة
المنتهية وإتخاذ القرار في ذلكف
 سدماع ومناقشددة تقريدر هيئددة الرقابدة الشددرعية عدن السددنة الماليدة المنتهيددة والتأكدد مددن التددزام
المجموعة مبادئ الشريعة اإلسالمية في عملياتها المصرفيةف
دور المجموعة نحو المساهمين:
• اتخاذ الم جموعة اإلجراءات المناسبة لضمان حصول المساهمين على حقوقهم دون تمييزف
• اتخاذ جميع الخطوات القانونية لتشجيع المساهمين بما فيهم صداار المسداهمين علدى حضدور
االجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العامة ،للمناقشة والتصويتف
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• حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة االجتماع السنوي
للجمعية العامة لمناقشتهم بواسطة المساهمينف
• دعوة رئيس أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لحضور االجتماع السنوي للجمعية العامةف
• إعددداد محضددر الجتمدداع الجمعيددة العامددة وتدددوين ملخددص المالحظددات التددي أبددديت خاللدده
والقرارات التي تم التوصل إليها.
هيئة الرقابة الشرعية
 فلسفة تكوينها ومرجعيتها:تقتضي طبيعة المجموعة كمؤسسة مصرفية إسالمية أن تعني بالتأكد من أن أنشطتها وأنشطة البنوك
التابعة لها مطابقة لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية لذا ألزمت المجموعة نفسها من خالل النص في
نظامها األساسي ووفق كتاب المعايير والضوابط الصدادر مدن مصدرف البحدرين المركدزي ومعدايير
هيئددة المحاسددبة والمراجعددة للمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية بتعيددين هيئددة للرقابددة الشددرعية لتتددولى هددذه
المهمددةف وبالتددالي أصددبحت هيئددة الرقابددة الشددرعية ضددمن آليددات هددذا الميثدداق لتضددمن للمسدداهمين
والمسددتثمرين بالمجموعددة كمصددرف إسددالمي أن أمددوالهم واسددتثماراتهم تدددار وفق دا ً لمبددادئ وأحكددام
الشريعة اإلسالمية وأن الهيئة تنوب عنهم في التأكد من ذلك من خالل ما تقوم به مدن تددقيق شدرعي
تقدم نتائجه للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية ضمن تقرير هيئة الرقابة الشرعيةف
تعريف هيئة الرقابة الشرعية ودورها:
1ف عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في معيار الضبط رقدم ( )2بأنهدا
فحص مدى إلتزام المؤسسدة بالشدريعة فدي جميدع أنشدطتهاف وتشدمل فحدص العقدود واالتفاقيدات
والسياسات والمنتجات والمعامالت وعقود التأسيس والنظم األساسية والقوائم الماليدة والتقدارير،
وخاصددة تقددارير المراجعددة الداخليددة وتقددارير عمليددات التفتدديش التددي يقددوم بهددا البنددك المركددزي،
والتعاميم ،ففففالخ“ف
2ف تعني هيئة الرقابة الشرعية بالتأكد من مددى مطابقدة أعمدال المؤسسدة الماليدة اإلسدالمية ألحكدام
الشريعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوىف
تعيين وتشكيلة هيئة الرقابة الشرعية:
1ف هي هيئة مكونة من عدد من علمداء الفقده والشدريعة والقدانون تعينهدا الجمعيدة العموميدة للمؤسسدة
المالية اإلسالمية مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمدال المؤسسدة وعقودهدا لضدمان توافقهدا
مع أحكام الشريعة اإلسالميةف
2ف وقددد نصددت معددايير هيئددة المحاسددبة والمراجعددة للمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية فددي معيددار الضددبط
للمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية رقددم ( ) 1تحددت عنددوان لتعيددين هيئددة الرقابددة الشددرعية وتكوينهددا
وتقريرهال على ما يلي:
أ -هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصدين فدي فقده المعدامالت ،ويجدوز
أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسدات
الماليددة اإلسددالمية ،ولدده إلمددام بفقدده المعددامالت ويعهددد لهيئددة الرقابددة الشددرعية توجيدده نشدداطات
المؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد مدن التزامهدا بأحكدام ومبدادئ الشدريعة اإلسدالمية،
وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسةف
ب -يجب أن ت تكون هيئدة الرقابدة الشدرعية مدن أعضداء ال يقدل عدددهم عدن ثالثدة ،ولهيئدة الرقابدة
الشدرعية االسدتعانة بمختصدين فددي إدارة األعمدال و/أو االقتصداد و/أو القدانون و/أو المحاسددبة
وغيرهم ،ويجب أن ال تضم هيئدة الرقابدة الشدرعية فدي عضدويتها مدديرين مدن المؤسسدة وأال
تضم مساهمين ذوي تأثير فعالف
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ج -يعين هيئة الرقابة الشرعية المساهمون في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك بنا ًء على
توصددية مددن مجلددس اإلدارة ،ويحددق للمسدداهمين تفددويض مجلددس اإلدارة بتحديددد المكافددأة لهيئددة
الرقابة الشرعيةف
ً
د -تعددين هيئددة الرقابددة الشددرعية مددن بددين أعضددائها أو غيددرهم مراقبدا أو أكثددر للمسدداعدة فددي أداء
مهامهاف
ه -يتم اإلسدتاناء عدن خددمات عضدو هيئدة الرقابدة الشدرعية بموجدب توصدية مدن مجلدس اإلدارة
يعتمدها المساهمون في إجتماع الجمعية العموميةف
 األطر العامة ألعمال هيئة الرقابة الشرعية:– المشددا ركة فددي وضددع التعليمددات واللددوائح ،ونمدداذج العقددود الشددرعية للمعددامالت ،ومراجعتهددا
وتصحيحها وإقرارها وتطويرهاف
– الرقابة على أعمال المجموعة للتأكد من مطابقة أعمالها ألحكام الشريعة اإلسالميةف
– الفتوى من خالل الرد على األسئلة واالستفسارات المقدمة لها ،سواء أكانت تلك االستفسدارات
من العاملين بالمجموعة أو من المتعاملين معها أو من المساهمينف
– تثقيف العاملين بالمجموعة من خالل الدورات التدريبيدة حتدى يكوندوا مدؤهلين شدرعيا إلنجداز
األعمال المسندة إليهمف
– الشهادة أمام الجمعية العامة من خدالل تقدديم تقريدر سدنوي لهدا يعكدس مددى مشدروعية أعمدال
المجموعة  ،وما قامت به هيئة الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتهدا للندواحي الشدرعية،
وأهم مالحظاتها ،ومدى تجاوب اإلدارة والعاملين مع توجيهاتها وقراراتهاف
 الئحة الهيئة الشرعية:تصدر المجموعة الئحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية تتم إجازتهدا ومراجعتهدا
من قبل مجلس اإلدارةف
المدقق الخارجي
 فلسفة تعيينه ومرجعيته:إن نص قانون الشركات التجارية على وجوب تعيين مددقق الحسدابات ندابع مدن الحدرص علدى
تددوفير درجددة أعلددى مددن الرقابددة علددى البيانددات الماليددة لشددركات المسدداهمة ،لددذا أوجددب القددانون
تعيينهم بواسطة الجمعية العامة للمساهمين إلعطاء المدقق اإلستقاللية التي تمكنه من آداء عملده
بما يتفق والمعايير الدولية للتدقيق ،التي يجب في حالة المصارف اإلسالمية أن ال تتعارض مدع
معايير هيئة المراجعة والمحاسدبة للمؤسسدات الماليدة اإلسدالمية ،وتقدديم تقريدره معبدرا ً فيده عدن
مركز الشركة المالي ا لحقيقي بأمانة ووضوح للجمعية العامدة للمسداهمين صداحبة قدرار تعيينده،
للوقوف من خالل ذلك التقرير على المركز المالي للشركةف
وطبقا ً لمعايير التدقيق الدولية تقع على المدقق مسدئولية تخطديط وإنجداز التددقيق للحصدول علدى
تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من أية أخطاء جوهريةف وهذا التأكيد يتعلق بتجميع أدلدة
التدقيق الالزمة للمدقق ،لكي يستنتج أنه ال توجد أخطاء جوهرية في البيانات المالية ككلف
 األطر العامة ألعماله: تزويددد مجلددس اإلدارة بتقريددر مفصددل يتضددمن كافددة مددواطن الضددعف فددي أنظمددة المحاسددبةوالرقابة الداخلية وأي أمور أخرى ذات أثر سلبي يطلع عليها خالل عملية التدقيقف
 التحقق من صحة وسالمة البيانات المقدمة له خالل عملية التدقيقف42

-

تزويددد البنددك المركددزي ووزارة التجددارة بنسددخ مددن التقددارير التددي يقدددمها فددي إطددار مهمددة
التدقيق التي عين من أجلها واثبات أية مخالفات إن وجدت بهاف
اإلطددالع علددى جميددع دفدداتر وسددجالت المجموعددة ومسددتنداتها وطلددب البيانددات التددي يددرى
ضرورة الحصول عليها والتحقق من موجودات المجموعة والتزاماتهاف
أن يدعو الجمعية العامة لالنعقاد إذا فشل مجلس اإلدارة فدي تمكدين المددقق مدن آداء واجبده
أو تيسير مهمة آدائهف
رفع تقريره عن التدقيق للجمعية العامة للمساهمين لالطالع عليه ومناقشته إذا رغبت علدى
أن يتضمن التقرير كل ما نص القانون والنظام األساسي للمجموعة على وجوب إثباته ومن
ذلك:
أ -ما إذا كان المدقق قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها ألداء عمله علدى
مرضف
وجه
ٍ
ب -ما إذا كانت الميزانية وحسابات األرباح والخسائر متفقة مع الواقدع ،وتدم إعددادهما
وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية ،أو المعايير المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة،
وتتضمن كدل مدا ندص القدانون ونظدام المجموعدة علدى وجدوب إثباتده فيهدا ،وتعبدر
بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمجموعةف
ج -ما إذا كانت المجموعة تمسك حسابات منتظمةف
د -ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا ً لألصول المرعيةف
ه -ما إذا كانت البيانات الدورادة فدي تقريدر مجلدس اإلدارة متفقدة مدع مدا هدو وارد فدي
دفاتر المجموعةف
و -ما إذا كانت هنداك مخالفدات لنظدام المجموعدة أو ألحكدام القدانون ،قدد وقعدت خدالل
السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المجموعدة أو مركزهدا المدالي ،مدع بيدان مدا
إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمدة ،وذلدك فدي حددود المعلومدات التدي تدوافرت
لديهف

يشترط توفر الشروط التالية في مدقق الحسابات الخارجي:
 أن يكون حاصالً على ترخيص لمزاولة المهنة ساري المفعولف أن ال يكون مدقق الحسابات الخارجي مؤسسا ً أو مساهما ً أو عضوا ً في مجلس إدارة المجموعدة،أو أن يكون شريكا ً ألي عضو من أعضاء المجلس أو موظفا ً لديهاف
 أن ال يقوم بأية أعمال إضافية أخرى لصالح المجموعة ،كتقديم االستشارات اإلداريدة والفنيدة إالبموافقة لجنة التدقيق ومجلس اإلدارةف
 أن يتمتع المدقق باإلستقاللية وفقا ً لمعايير التدقيق الدوليةف قيام المدقق بعمله بحياد وال يسمح بتدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية فدي العمدل بمدا يدؤثرعلى حيادهف
يجب على اإلدارة التنفيذية بالمجموعة مراعاة افتي:
1ف الحصول على موافقة لجنة التدقيق والحوكمدة قبدل االتفداق مدع المددقق الخدارجي علدى تقدديم أي
خدمات أخرى خارج نطاق مهمدة التددقيق ،وبمدا ينسدجم والقدوانين واألنظمدة النافدذة والتعليمدات
الصادرة بمقتضاها وعلى أن يتم اإلفصاح عن هذه الخدماتف
2ف مراعاة الدوران المنتظم للتدقيق الخارجي بدين مكاتدب التددقيق ،وفدي حالدة صدعوبة تطبيدق ذلدك
من الن احية العملية يتم مراعاة الدوران المنتظم للشريك الرئيسي المسؤول عن التدقيق الخارجي
للمجموعةف

43

3ف ال يجوز أن يكون أي من موظفي مكتب التدقيق الخارجي عضوا ً في مجلس إدارة المجموعة أو
في إدارتها التنفيذية أو مشرفا ً على حساباتها إال بعدد مدرور سدنتين علدى األقدل مدن تركده العمدل
لدى المكتبف
3ف أن يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقدل
سنوياًف
4ف أن يمددارس السددلطات التددي يخولهددا لدده قددانون الشددركات التجاريددة متددى تددوافرت الشددروط الالزمددة
لممارستها مثل الدعوة لجمعية عموميةف

الفصل الثالث
اإلدارة التنفيذية
تتكون اإلدارة التنفيذية من الرئيس التنفيدذي ونائبده ورؤسداء اإلدارات ويدتم تعيدين فريدق اإلدارة التنفيذيدة
بواسطة مجلس اإلدارة وبموجب عقود تضمن حقوق وواجبات كل عضو فيه وتتوخى المجموعة في هدذا
الفريق الخبرة والمهارة والكفاءة وأهليته لثقة المساهمينف
يتولى الرئيس التنفيذي قيدادة اإلدارة التنفيذيدة ويمثلهدا فدي مجلدس اإلدارةف وال تنفصدل مهدام ومسدئوليات
اإلدارة التنفيذية عن تلك الخاصة بالرئيس التنفيذيف وتكون اإلدارة التنفيذية مسدئوله أمدام مجلدس اإلدارة
الذي بدوره مسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن حسن افداء المالي واإلداري بالمجموعةف
مهام ومسؤولية اإلدارة التنفيذية:
تشمل مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية للمجموعة االتي:
 ممارسدددة الرقابدددة الداخليدددة علدددى سدددير العمدددل فدددي المجموعدددة وضدددمان تقيددددها بدددالقوانين واألنظمدددةوالتعليمات المعمدول بهدا ،ورفدع تقريدر سدنوي علدى األقدل إلدى مجلدس اإلدارة حدول تطبيدق وفعاليدة
األنظمةف
 تزويددد مجلددس إدارة المجموعددة بشددكل دوري بتقريددر عددن أوضدداع المجموعددة والتأكددد مددن أن جميددعأعمالها تسير طبقا ً للسياسة التي يضعها مجلس اإلدارة والتوصية له بأي مقترحدات يراهدا ضدرورية
لتطوير العملف
 تزويددد البنددك المركددزي بالمعلومددات والبيانددات التددي يطلبهددا طبق دا ً ألحكددام قددانون مصددرف البحددرينالمركزي واألنظمة واألوامر الصادرة بمقتضاهف
 إعداد االستراتيجيات والسياسات وتطويرهدا والعمدل علدى تطبيقهدا بعدد اعتمادهدا مدن مجلدس اإلدارةوصددياغة ميثدداق أخالقيددات العمددل الخدداص بالمجموعددة واعتمدداده مددن مجلددس اإلدارة وتعميمده علددى
المستويات اإلدارية في المجموعةف
 إعداد وتطوير إجدراءات العمدل بشدكل يضدمن تحديدد وقيداس وضدبط ومراقبدة المخداطر التدي تواجدهالمجموعة وتطبيق تلك اإلجراءاتف
 إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية وتقديمها لمجلس اإلدارة العتمادهاف إعداد موازنة سنوية واعتمادها م ن مجلس اإلدارة ورفدع تقدارير إداريدة دوريدة لمجلدس اإلدارة تبديناالنحراف في األداء الفعلي عن المخططف
 إعداد هيكل تنظيمي والتأكد من االلتزام به فعليا ً بعد إعتماده من مجلس اإلدارة والعمل على تطويرهمن حين فخرف
 وضع سياسات ضبط ورقابة داخلية مناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارةف تزويددد الجهددات الرقابيدددة الخارجيددة والداخليددة مثدددل السددلطات الرقابيددة والتددددقيق الددداخلي والتددددقيقالخارجي وأي جهات أخرى ذات عالقة ،بالمعلومات والكشدوفات المطلوبدة الالزمدة لقيامهدا بمهامهدا
بالشكل األمثلف
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وضددع اإلجددراءات الكفيلددة بتقيدديم كفايددة رأس المددال ورفددع تقددارير دوريددة إلددى مجلددس اإلدارة بهددذا
الخصوصف
تنميددة المهددارات والسددلوك المهنددي للعدداملين فددي المجموعددة مددن خددالل مواكبددة أحدددث التطددورات
والتقنياتف
تنفيذ العمليات وتطبيدق السياسدات مدن خدالل الصدالحيات المعطداة للدرئيس التنفيدذي لوضدع البدرامج
والتعليمات التنفيذية وتشكيل اللجان ومتابعة التنفيذ وتقييم األداءف
تنفيذ أية مهام واختصاصات ومسؤليات أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذيف
إدارات وأقسام الرقابة الداخلية التابعة لإلدارة التنفيذية:
1ف إدارة التدقيق الداخلي المحاسبي والشرعي واختصاصاتهاف
2ف إدارة المخاطرف
3ف قسم االلتزامف

 .1إدارة التدقيق الداخلي المحاسبي والشرعي:
 تتبددع دائددرة التدددقيق الددداخلي والشددرعي للجنددة التدددقيق والحوكمددة المنبثقددة عددن مجلددس اإلدارةوترفع نتائج أعمالها إليها مباشرة ،كما تكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عدن اقتدراح هيكدل
ونطاق التدقيق الداخلي وإخطار لجنة التدقيق عن أي إحتمال بوجود تعارض في المصالحف
 ينباددي أن يددوفر البنددك إلدارة التدددقيق الددداخلي والشددرعي العدددد الكددافي مددن الكددوادر البشددريةالمؤهلة ،وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسبف
 يكون إلدارة التدقيق الداخلي والشرعي حق الحصول على أي معلومة واالتصال بأي موظدفداخددل ا لبنددك ،كمددا تعطددى الصددالحيات التددي تمكنهددا مددن أداء المهددام الموكلددة إليهددا علددى النحددو
المطلوبف
تضطلع دائرة التدقيق الداخلي المحاسبي والشرعي بالمهام والمسؤوليات التالية:
أ -التأكد من كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وأنظمة إدارة المخاطر ومدى فعاليتهاف
ب -التأكد من أن أعمال البنك تنسجم مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةف
ت -مسدداعدة مجلددس اإلدارة علددى القيددام بمسددؤولياته علددى الوجدده األكمددل مددن خددالل تزويددده
بالتحليالت وعمليات التقييم والتوصيات بشأن األنشطة التي تقوم دائرة التدقيق بمراجعتهاف
ث -التأكد من تنفيذ تعليمات الهيئات الرقابية وقرارات مجلس اإلدارةف
ج -التأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية بشأن االلتزام بالجواندب الشدرعية
للمعامالتف
ح -توثيددق مهددام وصددالحيات ومسددؤوليات إدارة التدددقيق الددداخلي المحاسددبي والشددرعي ضددمن
ميثاق التدقيق الداخلي المعتمد من مجلس اإلدارةف
خ -مراجعة وتدقيق عمل البنوك التابعة للمجموعة وإعداد التقارير حدول المالحظدات التدي يدتم
اكتشافها والتوصية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة تلدك المالحظدات والمخالفدات ،وتعدد
التقارير دون أي تدخل خارجي ويحق لدائرة التددقيق الدداخلي والشدرعي مناقشدة تقاريرهدا
مع إدارة بنوك المجموعة التي يتم تدقيقهاف
د -مراجعددة عمليددات اإلبددالغ المددالي فددي المجموعددة للتأكددد مددن أن المعلومددات الرئيسددية حددول
األمور المالية واإلدارية تم فيها توخي الدقة ومراعاة التوقيت المناسبف
ذ -التأكد من االلتدزام بسياسدات المجموعدة الداخليدة والمعدايير واإلجدراءات الدوليدة والقدوانين
والتعليمات ذات العالقةف
ر -التأكددد مددن تطبيددق تعليمددات ولددوائح المجموعددة وأنظمته دا الداخليددة واقتددراح تطددوير أوجدده
الضعف في النظم المالية واإلدارية والفنيةف
ز -مراجعة حسابات البنوك التابعة للمجموعةف
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س -أية أعمال واختصاصات أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة تسندها إليها لجنة التدقيقف
 .2إدارة المخاطر:
األهداف:
تهدف إدارة المخاطر لرصدد والحدد مدن المخداطر المختلفدة التدي يمكدن أن تتعدرض لهدا المجموعدة
والعمددل علددى تخفيددف آثارهددا إلددى أدنددى مسددتوى ،وتشددمل هددذه المخدداطر ،مخدداطر السددوق ،مخدداطر
التشددايل ومخدداطر االئتمددان ،مخدداطر تذبددذب أسددعار العمددالت األجنبيددة ،مخدداطر السدديولة ،مخدداطر
معدل العائدفففإلخ وذلك بهدف الحصول على معدالت ربحية أعلدى بمسدتوى مخداطر مقبدول وذلدك
لمختلف األنشطةف
تضطلع دائرة المخاطر بالمهام والمسؤوليات التالية:
1ف إدارة مخدداطر السدددوق ،المخددداطر التشدددايلية ،مخددداطر اإلئتمدددان ،مخددداطر العمدددالت األجنبيدددة،
مخاطر السيولة ،مخاطر معدل العائدفففإلخ واستخدام أحدث الطدرق واألسداليب العلميدة لقيداس
هذه المخاطرف
2ف تحليل وتقييم المخداطر المتعلقدة باألنشدطة والمنتجدات والخددمات الجديددة قبدل إطالقهدا وكدذلك
األمر بالنسبة لألنشطة والمنتجات والخدمات القائمةف
3ف تطوير منهجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطرف
4ف التوصددية للجنددة المخدداطر بسددقوف المخدداطر ،والموافقددات ،ورفددع التقددارير ،وتسددجيل حدداالت
االستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر إن وجدتف
5ف تزويد المجلس واإلدارة التنفيذيدة بمعلومدات عدن قيداس المخداطر ومنظومدة المخداطر ( Risk
 )Profileفي المجموعةف
6ف التنسيق مع اللجان المشكلة في المجموعة في القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منهاف
7ف تددوفير المعلومددات حددول المخدداطر لدددى المجموعددة السددتخدامها ألغددراض اإلفصدداح والنشددر
للجمهورف
8ف تضمين التقرير السنوي للمجموعدة معلومدات عدن إدارة المخداطر بخصدوص هيكلهدا وطبيعدة
عملياتها والتطورات التي عليهاف
9ف اقتراح سقوف االئتمان للدول والبنوك بعد دراسة أحوالها من كافة الجوانب والتوصدية بشدأنها
للجنة التنفيذية ومجلس اإلدارةف
 .3قسم االلتزام:
األهداف:
1ف التأكد من التزام المجموعة وسياساتها الداخلية بجميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد
السلوك والمعايير والممارسدات المصدرفية السدليمة الصدادرة عدن الجهدات الرقابيدة المحليدة والدوليدة
التددي تحدددد وتقدديم وتقدددم النصددح واإلرشدداد وتراقددب وترفددع التقددارير إلددى مجلددس اإلدارة حددول مدددى
االلتزام في المجموعةف
2ف تجنب مخاطر عدم االلتزام المتمثلة في العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسدائر الماديدة أو مخداطر
السمعة التي قد تتعرض لها المجموعة جراء عدم االلتدزام بدالقوانين واألنظمدة والتعليمدات واألوامدر
وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمةف
وظيفة مسؤول االلتزام:
هي وظيفة مستقلة ،من مهامها تحديد وتقييم ،وتقديم النصح والمشدورة ،وتراقدب وتعدد التقدارير وترفعهدا
للجهة المعنية وفق االرتباط التنظيمي المباشدر أو غيدر المباشدر مدع رئديس مجلدس اإلدارة أو مدن يمثلده،
حول مخاطر عدم االلتزام وما يترتب عليها من نتائج سالبهف وله في سبيل آداء مهامه القيام بافتي:
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()1
()2
()3
()4
()5

الحصددول علددى المعلومددات الالزمددة فددي سددبيل القيددام بمس دئولياته ،مددن المددوظفين المعنيددين بتددوفير
المعلومات المطلوبةف
إجراء التحقيقات الالزمة ألي عمليات مخالفة محتملة في سياسة االلتزامف
اإلفصاح عن نتائج تحقيقاته إلى رئيس مجلس اإلدارة ،أو اإلدارة العليا أو لجنة المراجعة ،وإذا لزم
األمر إلى أعضاء مجلس اإلدارةف
رفع التقارير الدورية إلى اإلدارة العليا ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة العلياف
الوصول بشكل مباشر إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي وإلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعةف

يضطلع قسم االلتزام بالمهام والمسؤوليات التالية:
1ف مساعدة اإلدارة التنفيذية وموظفي المجموعة في إدارة مخاطر االلتزام التي تواجهها المجموعةف
2ف تقديم النصح لإلدارة التنفيذية حوال القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة وأي تعديالت تطرأ عليهاف
3ف تثقيدف المدوظفين حدول مواضدديع االلتدزام وإعدداد إرشدادات مكتوبددة بهدذا الخصدوص ووضدع دليددل
لاللتزام يتناسب مع حجدم وطبيعدة وتعقيدد عمليدات المجموعدة وتنظيمهدا الدداخلي ،ودليدل إرشدادات
الممارسات العملية وميثاق السلوك المهنيف
4ف إعدداد منهجيدة فعَّالده لضدمان التدزام المجموعدة بجميدع القدوانين والتشدريعات النافدذة وأي إرشددادات
وأدلة ذات عالقةف
5ف إعداد وتطوير سياسة االلتزام والتأكد من تطبيقها في المجموعةف
6ف رفددع تقددارير حددول نتددائج أعمددال ومراقبددة االلتددزام إلددى مجلددس اإلدارة أو اللجنددة المنبثقددة عندده ،مددع
إرسال نسخة إلى اإلدارة التنفيذيةف
اإلدارة وااللتزام:يبدأ تطبيق االلتزام باألنظمة من المستويات العليدا فدي المجموعدةف ويكدون االلتدزام جيددا ً وفعداالً عنددما
يكون أعضداء مجلدس إدارة المجموعدة وأفدراد اإلدارة العليدا فدي المجموعدة أمثلدة يحتدذى بهدا فدي إدارة
العمل وااللتزامف كما أن االلتزام الجيد يتطلدب مدن اإلدارة العليدا تأكيددا ً مسدتمرا ً علدى وجدوب أن تسدود
ثقافة مبنية على معايير عالية من األمانة والنزاهة المهنيةف وإن يراعى انه ليس مقصورا ً على منسوبي
إدارة االلتددزام فقددط ،حيددث تقددع مسددؤولية االلتددزام علددى عدداتق كددل فددرد مددن العدداملين وأن تكددون هددذه
المسددؤولية جددزءا ً ال يتجددزأ مددن أعمددال المجموعددة وكافددة نشدداطاتها التشددايليةف كمددا إن عدددم األخددذ فددي
االعتبددار لمددا يترتددب مددن آثددار بسددبب مددا تتخددذه المجموعددة مددن إجددراءات علددى المسدداهمين وعمالئه دا
وموظفيها ومحيطها في السوق ،قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالاة األثر على سدمعتها ،ويلحدق
بها أضرارا ً حتى لو لم تكن هناك مخالفة فعلية لألنظمةف
مسئوليات اإلدارة التنفيذية تجاه االلتزام:
1ف اإلدارة الفعالة لمخاطر االلتزامف
2ف وضع وتعميم سياسة مكتوبة لاللتزام تحتوي على:
• مخاطر عدم االلتزام الرئيسية وكيفية إدارتها على كافة المستويات
• اإلجراءات التي يجب إتباعها ،متضمنة اإلجراءات العامة التي يجب إتباعها من كافة العاملين،
واإلجراءات الخاصة التي تنطبق على مجموعة محددة من العاملينف
3ف التأكد من تطبيق السياسة الموضوعة لاللتزامف
4ف التأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو الجزائية المناسبة في حالة اكتشاف أي مخالفة لهذه
السياسةف
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5ف التعاون مع إدارة االلتزام في تحديد القضايا األساسية المتعلقة بمخاطر االلتزام التي تواجه البنك
ووضع الخطط إلدارتهاف
6ف إحاطة اإلدارة العليا بالنظم المطبقة إلدارة المخاطرف
7ف إبالغ اإلدارة العليا بصورة فورية في حالة وجود أي قصور في االلتزام (كالحاالت التي قد ينتج
عنها جزاءات رقابية أو قانونية أو خسائر مادية كبيرة أو إساءة للسمعة)ف
8ف توفير الموارد الالزمة للقيام بوظيفة االلتزام بالشكل الفعالف
9ف إيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العالقة بين إدارة االلتزام وبقية اإلدارات األخرىف
10ف االختيار الجيد لمسئولي االلتزام وتوفير التدريب المناسب لهمف
مسئوليات اإلدارة العليا تجاه االلتزام:
• اعتماد سياسة االلتزام الخاصة بالمجموعة في صورة وثيقة رسمية تحدد المهام الدائمة والفعالة
إلدارة االلتزام واإلشراف على تنفيذهاف
• تقييم مدى فعالية إدارة المجموعة لاللتزام بصورة دوريةف
• تعزيز قيم األمانة والممارسة المهنية واألخالقية داخل المجموعة بالشكل الذي يجعل االلتزام هدفا
أساسيا واجب التحقيقف
.4قسم مكافحة غسيل األموال:
ينهض قسم مكافحة غسيل األموال بالمهام والمسؤوليات التالية:
1ف وضع أدلدة العمدل المتعلقدة بدااللتزام ومراقبدة االلتدزام بتطبيدق بندود القدوانين والتعليمدات واألنظمدة
الخاصة بأعمال المجموعة والمتعلقة بمكافحة غسل األمدوال وتمويدل اإلرهداب واقتدراح التعدديالت
المناسبة عليها.
2ف وضدع أدلددة العمددل المتعلقدة بددااللتزام ومراقبددة االلتدزام ومكافحددة غسددل األمدوال وتمويددل اإلرهدداب،
واقتددراح التعددديالت المناسددبة عليهددا ل تطبيددق بنددود القددوانين والتعليمددات واألنظمددة الخاصددة بأعمددال
المجموعة والمتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابف
3ف إعددداد ومراجعددة النمدداذج المتعلقددة بمعرفددة العميددل ( )KYCونمدداذج فددتح الحسدداب ونمدداذج تقددارير
الحركات المشبوهة الداخلية والخارجية ،وغيرها من النماذج ذات العالقةف
4ف وضع الضوابط الرقابية للعمليات التشدايلية فدي حمايدة وتحصدين المجموعدة ضدد إمكانيدة اسدتخدام
عملياتها التشايلية من قبل عصابات غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهدابف وتشدمل هدذه الضدوابط وال
تقتصر على افتي:
أف فحص جميع الحاالت المشتبه فيهاف
بف إعداد تقارير االشتباه وتوجيهها لوحدة التحريات المالية بالبنك المركزيف
جف تحديث اإلجراءات طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأنف
دف االحتفاظ بالمستندات الخاصة بالحاالت المشتبه فيهاف
5ف الت أكد من وجود التدريب الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتناسب مدع القدوانين
والتعليمات الجديدة ،لردع األساليب واالتجاهات الحديثة المستخدمة في هذا المجالف
6ف استثناء المتعاملين المعروفين من تقرير العمليات النقدية الكبيرة األعلى من السقف المحدد ،وتحديد
سقف االستثناء وتعديله حسب تطور أوضاع العميلف
7ف مدى التزام الموظفين بتطبيق السياسات واإلجراءات والتعليمات المتعلقة بااللتزام وبمكافحدة غسدل
األموالف
8ف تقارير الحسابات ،عمليات السحب واإليداع ،التحويالت واألنشطة األخرى المتعلقة بالحسابات التي
تعتبر خطرا ً نسبياً ،ومدى ارتباط ومالئمة هذه العمليات لألنشطة االقتصاديةف
9ف إعداد تقرير دوري عن نشاط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالمجموعة ،يتم عرضه على
مجلس اإلدارة ،ويراعى أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتبعة
بالمجموعة وأية مقترحات في هذا الصددف
الجهود التي تمت خالل الفترة بشأن العمليات المشتبه فيهاف
أيددة تعددديالت تمددت علددى القددوانين أو الضددوابط الرقابيددة أو الددنظم الداخليددة بالمجموعددة فددي شددأن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تمت خالل الفترة المعد عنها التقرير ،باإلضافة إلى أيدة
اقتراحات بشأن إجراء تعديالت بالنظم الداخلية المطبقة بالبنك في هذا المجالف
بيان عن البرامج التدريبيدة التدي تدم عقددها فدي مجدال مكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهداب
خالل الفترة المعد عنها التقريرف
التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابف
اإلشراف العام على التزام جميع وحدات المجموعة في بلدانها بتطبيق أحكام القوانين والضوابط
الرقابية والنظم الداخلية في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابف
التأكددد مددن أن جميددع إجددراءات لاعددرف عميلددكل يددتم تنفيددذها بشددكل كامددل وسددليم بكددل الفددروع،
وتعددديل ا إلجددراءات والنمدداذج المسددتخدمة لكددي تتددواءم مددع مبدددأ أعددرف عميلددك ،كلمددا كددان ذلددك
ضرورياف
اقتراح ما قد يلزم من تطوير وتحديث سواء لسياسة المجموعة في مجال مكافحة غسل األمدوال
وتمويددل اإلرهدداب ،أو للددنظم واإلجددراءات المتبعددة بالمجموعددة فددي هددذا الشددأن لزيددادة فاعليتهددا
وكفاءتها ،ولتواكب المستجدات المحلية والعالمية في هذا المجالف
اللجان الخاصة Ad hoc committees

يددتم تأسدديس لجددان خاصددة تتسددم بالسددرعة وإتقددان العمددلف وقددد تقضددي الظددروف بأفضددلية بحددث بعددض
الموضوعات بواسطة لجنة تضم أشخاصا ً من غير أعضاء مجلدس اإلدارة ،مثدل المدوظفين التنفيدذيين أو
أفراد من خارج المجموعةف
 فلسفة تكوينها ومرجعيتها:تتطلددب الحاجددة إلددى السددرعة وإتقددان العمددل تشددكيل مثددل هددذه اللجددان بندداء علددى قددرار مددن مجلددس
اإلدارة أو الرئيس التنفيذي يحدد صدالحياتها وتشدكيلها ووظائفهدا وسدلطاتها وتقدوم بتقدديم تقدارير
عن عملها للجهة التي أمرت بتشكيلهاف
وتستمد هذه اللجان مشروعيتها أيضا ً من السلطة التي أعطاها كتاب المعايير والضدوابط الصدادر
من مصرف البحرين المركدزي لمجلدس اإلدارة فدي تكدوين اللجدان التدي يراهدا مناسدبة لمسداعدته
على آداء مهامه وتعتبر هذه اللجان قد حلت تلقائيا ً بعد إنتهائها من المهمة التي شكلت من أجلهاف
 األطر العامة ألعمالها:وبحسب طبيعة هذه اللجان فدإن ندوع العمدل الدذي ينسدبه إليهدا مجلدس اإلدارة أو الدرئيس التنفيدذي
يحدد إطار عملها وهي في ذلك تعمل وفق ما يرسمه إليهدا المجلدس أو الدرئيس التنفيدذي مدن دور
ويحدده إليها من مهام واختصاصات ويطلبه منها من إجراءات لتنفيذ مهامهاف
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الباب الثالث
اإلفصاح والشفافية
يحظى اإلفصاح المحاسبي في البنوك باهتمام الهيئات العلمية والمهنيدة المحاسدبية وهيئدات أسدواق المدال
في كل الدول ،لما يمثله قطاع البنوك من أهمية خاصة في اقتصاديات تلك الدول ،واستفادة أغلب األفراد
والمؤسسددات سددواء كمددودعين أو مقترضددين مددن هددذا القطدداعف وفيمالالا يلالالي أهالالم البنالالود الخاصالالة بهالالذا
الموضوع:
1ف

2ف
3ف

اإلفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن المعلومات التالية:
 المعلومات الماليةف معلومات حول األداءف معلومات حول الملكية وكيفية اتخاذ القراراتف معلومات حول األهداف والمخاطر المحتملةفتطوير متطلبات اإلفصاح عن القوائم المالية والمعلومات غير المالية ونشرها الكترونياف
االلتزام بتعيين مسئول لعالقات المستثمرينف

اإلفصاح والشفافية مرجعيتهما ونطاقهما:
1ف تقوم المجموعة باإلفصداح وفقدا ً للمعدايير الدوليدة للتقدارير الماليدة ،ومعدايير المحاسدبة والمراجعدة
والضدددوابط للمؤسسدددات الماليدددة اإلسدددالمية ،وتعليمدددات مصدددرف البحدددرين المركدددزي وبورصدددة
البحرينف
2ف تلتددزم المجموعددة بتددوفير معلومددات ذات داللددة ومعنددى حددول نشدداطاتها لكددل مددن البنددك المركددزي
والمساهمين والمودعين والبنوك األخرى ،مدع التركيدز علدى القضدايا التدي تثيدر قلدق المسداهمين،
على أن تفصح المجموعة عن جميع هذه المعلومات بشفافية وبشكل دوري ومتاح للجميعف
3ف توضدح المجموعدة فدي تقريرهدا السدنوي مسددؤوليتها تجداه دقدة وكفايدة البياندات الماليدة للمجموعددة
والمعلومات الواردة في تقريرها السنويف
4ف تلتزم المجموعة بالمحافظة على خطوط اتصال مع السدلطات الرقابيدة ،والمسداهمين والمدودعين،
والبنوك األخرى ،والجمهور بشكل عام ،وتكون هذه الخطوط من خالل ما يلي:
 وظيفدددة عالقدددات المسدددتثمرين ويشدددالها كدددادر مؤهدددل قدددادر علدددى تدددوفير معلومدددات شددداملةوموضوعية ومحدثة عن المجموعة ووضعها المالي وأدائها وأنشطتهاف
 التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة الماليةف تقارير ربعية تحتوى علدى معلومدات ماليدة ربدع سدنوية باإلضدافة إلدى تقريدر مجلدس اإلدارةحول تداول أسهم المجموعة ووضعها المالي خالل السنةف
 االجتماعات الدورية بين اإلدارة التنفيذية في المجموعة والمستثمرين والمساهمينف تقددديم ملخددص دور ي للمسدداهمين ،والمحللددين فددي السددوق المددالي والصددحفيين المختصددين فدديالقطاع المالي من قبل اإلدارة التنفيذيدة ،وبشدكل خداص الدرئيس التنفيدذي والمددير المدالي إذا
فوضه الرئيس التنفيذي في ذلكف
 تدوفير المعلومدات الدواردة فدي التقريدر السدنوي للمجموعدة أو تقاريرهدا الربعيدة ،ومعلومدداتاإلفصاح المطلوبة من الجهات الرقابية ،والمعلومات التي تقدمها اإلدارة التنفيذية ،وذلدك مدن
خالل وظيفة عالقات المستثمرين على الموقع االلكتروني للمجموعة بشكل مح َّدث وبداللاتين
العربية واالنجليزيةف
5ف تضددمين التقريددر السددنوي للمجموعددة وتقاريرهدا الربعيددة إفصدداح مددن اإلدارة التنفيذيددة للمجموعددة
يسددمى  ،Management Discussion & Analysisحيددث يسددمح للمسددتثمرين تفهددم نتددائج
العمليات الحالية والمستقبلية والوضع المدالي للمجموعدة ،بمدا فدي ذلدك األثدر المحتمدل لالتجاهدات
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المعروفددة والحددوادث وحدداالت عدددم التأكددد ،وتتعهددد المجموعددة بددااللتزام بددأن جميددع اإليضدداحات
الواردة في هذا اإلفصاح معتمدة وكاملة وعادلدة ومتوازندة ومفهومدة وتسدتند إلدى البياندات الماليدة
المنشورة للمجموعةف
يجدب تضدمين التقريدر السدنوي علدى وجدده الخصدوص وكجدزء مدن االلتدزام بالشدفافية واإلفصدداح
الكامل ما يلي:

6ف
-

مدى االلتزام بتطبيق ميثاق حوكمة المجموعة والتفاصيل السنوية اللتزامها ببنودهف
معلومات عن كل عضو في لجان المجلس ،تاريخ تعيينه في المجلس ،أي عضويات في مجالس
إدارة أخددرى ،المكافآت/الرواتددب التددي حصددل عليهددا مددن المجموعددة ،التمددويالت الممنوحددة مددن
المجموعة وأي عمليات أخرى بين المجموعة والعضو أو شركاته أو األطراف ذات العالقةف
ملخص للهيكل التنظيمي للمجموعةف
ملخص للمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجانف
عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلسف
ملخص عن سياسات المكافآت للمجلس ولإلدارة التنفيذيةف
شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخليةف
وصف لهيكل وأنشطة إدارة المخاطرف
المساهمين الرئيسيين في المجموعة ،مثل( :المساهم أو الجهات ذات العالقة والتدي تملدك أو لهدا
سدديطرة علددى أكثددر مددن  %5مددن رأس مددال المجموعددة) مددع تحديددد المسدداهمين الرئيسدديين فددي
الشركات التي تعتبر مساهم رئيسي في المجموعة إذا كان ذلك ضرورياًف

الباب الرابع
تمت الموافقة على تعديل هذا الباب في اجتماع مجلس اإلدارة رقم  2012/4بتاريخ  25يوليو 2012

معايير األخالق والسلوك المهني المتبع بالمجموعة
قواعد السلوك المهني والمعايير األخالقية هي مجموعة من المبادئ والقيم التي ينباي أن تحكم مسار
العالقات بين كافة األشخاص والمؤسسات الذين تربطهم عالقات مصالح متبادلةف
وبما أن القيم واألخالق تمثل حجز الزاوية في نجاح كافة المؤسسات ،فإن قيم وقواعد السلوك المهني
واألخالقي في مجموعة البركة المصرفية ،والتي تهدف إلى جعل المجموعة مؤسسة مالية ذات رسالة
وقيم ،ومسئولة أمام جميع أصحاب المصلحة ،تتمثل فيما يلي:ـ










تجسيد النظام االقتصادي اإلسالمي في كافة عملياتها وبما يتطابق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
في كافة معامالتها وأنشطتها التي تمارسهاف
ممارسة كافة شئونها بأمانة وإخالص ومسئولية وفي نفس الوقت إبراز أعلى المعايير األخالقيةف
المثابرة لتقديم خدماتها للعمالء بامتياز كمنهج ثابت وبطريقة إبداعية ومبادرةف
االلتزام بأعلى معايير سرية العمالء في كافة األوقاتف
ترسيخ الوالء للمجموعة وااللتزام بأهدافها والوالء بها وإيجاد الفرص المناسبة لتطوير
الموظفينف
االلتزام بالمعايير المحاسبية العالمية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية وبكافة القوانين واألنظمةف
معالجة كافة حاالت الجرائم التجارية وتبني سياسة عدم التسامح الكامل تجاه المذنبينف
تجنب أي شكل من أشكال تعارض المصالحف
تجنب عالقات العمل الخاصة بين الموظفين والعمالء والموردينف
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 .1نطاق تطبيق قواعد معايير األخالق والسلوك المهني بالمجموعة:
إن نطاق االلتزام بتطبيق قواعد ومعايير األخالق والسلوك المهني بالمجموعة يشمل المذكورين أدناه،
بحيث يكون كل منهم مسئوالً بصفة شخصية عن اإللتزام بهذه القواعد والمعايير والتصرف بناءا ً عليها،
وتقتضي هذه القواعد المعايير أن يعمل كل منهم على تجنب األعمال التي تؤدي إلى عدم التقيد بقواعد
السلوك المهني و/أو تؤدي إلى تشويه سمعة المجموعة ،وهم:ـ
 أعضاء مجلس اإلدارة
 أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 الرئيس التنفيذي أو المدير العام
 المدراء األوائل
 مسئول االلتزام
 مسئول التقرير عن غسيل األموال
 نائب مسئول التقرير عن غسيل األموال
 مسئول المتاجرة في األدوات المالية
 مدققوا الحسابات
 المستشارون الخارجيون
 كافة الموظفين
 المتدربون
 .2معايير السلوك:
تحدد قواعد السلوك المهني اإلجراءات التي تحكم ممارسة العمل في المجموعة ،والمرجو أن يتم
تنفيذها بحسن نية وبقدر معقول من التفهم واإلدراك لطبيعة العمل المصرفي واالستثماري ،بارض
تمكين المجموعة من تحقيق أهدافها التشايلية والمالية في إطار القانونف
تخضع المجموعة إلى نصوص وأحكام مختلفة من القوانين واألنظمة وقواعد الممارسات المثلى التي
تؤثر مباشرة على أدائها ألعمالهاف ومن هذه القوانين قانون الشركات التجارية ،قانون وتعليمات
مصرف البحرين المركزي ،وقانون بورصة البحرين وقانون العمل والصحة والسالمة المهنية،
وقوانين حماية البيئة ،وميثاق حوكمة المؤسسات الصادر من وزارة التجارة والصناعة وغيرها من
القوانين ذات الصلةف إضافة إلى النظام األساسي للمجموعة ،وتقع على مجلس إدارة المجموعة
مسئولية اإلشراف وااللتزام بهذه القوانين واألنظمة المختلفة وحث الموظفين على ممارسة مهامهم
بدرجة عالية من النزاهة والعناية وتطبيق القوانين واألنظمة والقواعدف
وفضالً عن التقيد بالقوانين ،يتوقع من كل المذكورين في الفقرة ( )1أعاله إتباع أعلى معايير العمل
واألخالق عند قيامهم بأداء المهام والواجبات والمسئوليات التي تسند إليهم ،وهذا األمر يتطلب توخي
األمانة والنزاهة ،والتعامل وفقا ً لرؤية وقيم وأهداف المجموعة التي أسست من أجلها سواء مع موظفي
المجموعة افخرين أو الجمهور أو مجتمع رجال األعمال أو المساهمين أو العمالء أو السلطات
الحكومية أو الجهات الرقابيةف
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 .3السلوك القويم:
يجب على المذكورين في الفقرة ( )1أعاله أن يدركوا أن التصرف على نح ٍو يتسم بحسن األخالق
يشكل جانبا ً أساسيا ً من واجباتهمف كما يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية التأكد من أن رؤية
ورسالة وقيم المجموعة وقواعد السلوك المهني واإلرشادات الصادرة عن المجموعة قد أعلنت بصورة
واضحة وأن الجميع يأخذونها مأخذ الجد ويتقيدون بهاف ويجب على اإلدارة العليا أن تكون بمثابة القدوة
التي يحتذي بها في هذا الصددف
كما يحظر التمييز بين المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المسئولين أو الموظفين أو العمالء أو
الموردين على أساس الجنسية أو العرق أو اللون أو العمر أو الجنس أو الدينف ويجب أن يعامل كل
هؤالء األشخاص باحترام وتقدير وبالتساوي عند تطبيق أنظمة ولوائح المجموعة ،وتجنب التدخل في
شئونهم على نح ٍو غير معقول عند قيامهم بأداء واجباتهم ومسئولياتهمف
 .4تحديد المسئوليات:
إن اإلدارة التنفيذية بالمجموعة هدي الجهدة المخولده مدن مجلدس اإلدارة والمسدئولة أمامده عدن غدرس
السلوك األخالقي القويم وسط موظفي المجموعة وذلك من خالل:
 وضع أسس الثقافة المبنية على القيم الفاضلة وأن هذه الثقافة قد تالالت في مختلف أنحاءالمجموعةف
 إنتقاء وتوظيف أفراد أكفاء ال يوجد ما يسيء إلى سمعتهم ولديهم قيم متوافقة مع الثقافةالمطلوبة بالمجموعة كما تقوم المجموعة بتدعيم السلوك المناسب من خالل الممارسات الفعالة
للموارد البشرية ومن بين ذلك الحوافز المالية للعاملينف
 وضع قواعد السلوك المهني المناسبة موضع التنفيذ وأن تتقيد بها اإلدارة التنفيذية وتستوثقمن أن كل الموظفين قد فهموا شروطها ومدى أهميتهاف
 تأكيد الموظفين ذوي الصلة – كتابة  -إلتزامهم بقواعد السلوك المهني وأن مخالفات المعاييراألخالقية ستواجه بمنتهى الجديةف
 وجود قنوات إتصال إضافية فعالة (مع رئيس إدارة الشئون القانونية واإللتزام ومدير المواردالبشرية) تمكن الموظفين من الحصول على المساعدة المطلوبة فيما يتعلق بالمسائل ذات
الصلة بالمعايير األخالقيةف
 التأس بأفعال اإلدارة الرشيدة واعتبارها حافزا ً لتعزيز السلوك وأن اإلدارة المباشرة مسئولةعن تطبيق قيم المجموعة والمحافظة على المعايير األخالقيةف
 التزام المجلس واإلدارة التنفيذية بالقوانين وبمبادئ هذا الميثاق وروحة ونصوصه ومراعاةأفضل الممارسات والمعايير المهنية والمحاسبية ومعايير االستخدام المطبقة وااللتزام بالسرية
بشأن المعلومات ما لم يتطلب القانون اإلفصاح عنهاف
وفي سبيل أداء هذه المسئوليات يجوز لإلدارة التنفيذية أن تفوض سلطاتها إلى لجان أو مسئولين أو
موظفين آخرين كما يجوز لها التعاقد مع إستشاريين إذا رأت ذلك ضروريا ً وذلك في حدود
السياسات واإلجراءات المطبقة في المجموعة ،وأن تتولى إدارة الشئون اإلدارية أو إدارة الموارد
البشرية اإلشراف على التطبيق الفعال لقواعد السلوك المهنيف
 .5تنفيذ قواعد السلوك المهني:
 على كل المذكورين في الفقرة ( )1أعاله ،واالستشاريين والمتدربين االطالع على هذاالميثاق وفهم قواعد السلوك المهني واإللتزام بها واإلقرار باالطالع من خالل التوقيع عليه
وإعادة االستمارة التي تفيد االطالع والتوقيعف
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-

يجب إطالع الموظفين الجدد على قواعد السلوك المهني كما يجب على هؤالء الموظفين
اإلقرار باالطالع على قواعد السلوك المهني إما في عقود خدمتهم أو من خالل أي قنوات
أخرى يتم تحديدها أو الموافقة عليهاف
يجب عرض قواعد السلوك المهني على كل الموظفين الجدد كجزء من برنامج التنوير
وبصفة مستمرة في دورات التدريب والتوعيةف يجب أن تتضمن برامج التدريب والتوعية
مواد تقدم إلى موظفي المجموعة معلومات عن السلوك القانوني واألخالقي والمهني المتعلق
بعمليات وأنشطة المجموعة ،ويتوجب على كل الموظفين المشاركة في هذه البرامج واإللمام
بالمسائل التي تنطبق على وظائفهم ،والمديرون والمشرفون مسئولون عن التأكد من تلقي
موظفيهم لبرامج تدريبية مناسبةف

 .6تبليغ السياسات:
يجب على لجنة اإلدارة التنفيذية أن تحدد خطوات نشر وتبليغ قواعد السلوك المهني والمعايير
األخالقية إلى كل موظفي المجموعة ،وتفويض مسئولية التأكد من نشر وتبليغ قواعد السلوك على
نح ٍو فعال إلى إدارة الموارد البشرية بالمجموعةف
 .7نظام اإلبالغ عن المخالفات:
يجب على لجنة اإلدارة التنفيذية أن تؤسس نظام إبالغ يكفل إبالغ مخالفات القوانين واألنظمة
وأية مخاطر محدقة تهدد المجموعة وسالمتها وسمعتها والصحة المهنية وبيئة العمل بمرافق
المجموعة ومخالفات قواعد السلوك المهني وإتخاذ اإلجراءات بشأنها من قبل المسئولين ،ويجب
إخطار كل موظفي المجموعة بوجود وطبيعة هذا النظام كما يمكن إخطار (وفق ما تراه لجنة
اإلدارة التنفيذية مناسباً) أصحاب المصلحة افخرين مثل العمالء والموردين والمساهمين
والجهات المنظمة والسلطات الحكومية والمجتمع بصفة عامةف
تعد مخالفة لسياسة المجموعة ،أي محاولة لتهديد أو تخويف أو فرض جزاء على أي موظف أو
أي شخص يستخدم نظام اإلبالغ بحسن نية لإلبالغ عن مخالفة مشتبه في حدوثهاف (بإستثناء إذا
كان ذلك الموظف أو الشخص من مرتكبي المخالفة)ف
 .8التحقيق في المخالفات:
إذا تلقت إدارة المجموعة من خالل أنظمة مراقبة ومراجعة التقيد بالقواعد أو من خالل نظام
اإلبالغ عن المخالفات المذكور في ( )7أعاله أو على أي نح ٍو آخر ،معلومات بخصوص مخالفة
مزعومة ،يجب على الشخص أو األشخاص المخول لهم فحص تلك المخالفات المزعومة تحت
إشراف المسئول األول عن مرتكب المخالفة مع اتخاذ افتي:
أ -تقييم تلك المعلومات من حيث خطورتها ومصداقيتهاف
ب -فحص الموضوع فحصا ً دقيقا ً إذا استدعى األمر ذلكف
ج -إعداد تقرير عن نتائج الفحص شامالً التوصيات بخصوص معالجة ذلك األمرف
د -تقديم نتائج ذلك الفحص إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ اإلجراء الالزم نحو
عرض الموضوع على إدارة الشئون القانونية بالمجموعة إلجراء التحقيق الالزم،
وعرض النتيجة مشفوعة بالرأي القانوني بما يتم االنتهاء إليه والتوصية لدى لجنة اإلدارة
التنفيذية بإجراء التعديالت الالزمة على قواعد السلوك المهني لمنع تكرار حدوث
مخالفات مماثلة مستقبالًف
ه -يجب توثيق وحفظ وتسجيل كل الحاالت المشتبه فيها والتي تم تبلياهاف
و -يجوز للمجموعة الكشف عن نتائج التحقيق للجهات المسئولة عن تنفيذ القانون مع مراعاة
السياسات واإلجراءات المطبقةف
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 .9اإلجراءات التأديبية:
يتوجب على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن يعمال بصفة منتظمة على فرض وتنفيذ قواعد
السلوك المهني من خالل وسائل تأديبية مناسبة عمالً باإلجراءات المجازة قانونا من قبل مجلس
اإلدارةف وتقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد ما إذا كانت هنالك مخالفة قد وقعت بالفعل وإذا تبين لها
حدوث تلك المخالفة يتوجب عليها أن تقوم ،بناءا ً على تقارير التحقيق الداخلي وسياسة المجموعة
والئحة الجزاءات ،بتحديد اإلجراءات التأديبية التي يتوجب اتخاذها ضد موظف المجموعة الذي
خالف األنظمة والقوانين أو تسبب في مخاطر للمجموعة أو خالف قواعد السلوك المهني وأي
سياسات و/أو إجراءات و/أو ضوابط داخلية و/أو معايير أخرىف
تشمل اإلجراءات التأديبية التي قد تتخذ على سبيل المثال وليس الحصر :النصح ،التأنيب شفاهة
وكتابة ،التحذير ،النقل ،أو اإليقاف عن العمل بدون أجر ،تخفيض الدرجـة الوظيفية ،تخفيض الراتب
أو إعادة الموظف إلى وضعه السابق أو إنهاء الخدمة وفقا ً لما تحدده الئحة الجزاءاتف
يشمل تعبير الموظفين المعرضين إلتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم ـ باإلضافة إلى مرتكب المخالفة ـ
األشخاص افخرين المشاركين في المخالفة مثل (أ) الموظفين الذين عجزوا عن بذل العناية المعقولة
إلكتشاف المخالفة (ب) الموظفين الذين طلب منهم اإلفصاح عن معلومات وقاموا بإخفاء معلومات
جوهرية تتعلق بالمخالفة (ج) المشرفين الذين وافقوا أو تااضوا عن المخالفة أو حاولوا اإلنتقام من
الموظفين أو األشخاص افخرين الذين قاموا باإلبالغ عن المخالفات أو مرتكبيهاف
 .10معايير تضارب المصالح:
تحدد هذه المعايير اإلرشادات واإلجراءات الالزمة لإلفصاح على نح ٍو صحيح ،وفي الوقت المناسب،
عن أي تضارب مصالح محتمل بين مصالح أحد المذكورين في الفقرة ( )1أعاله وبين عمله
ومسئولياته ومصالح المجموعة حتى يتسنى لإلدارة التنفيذية مراجعة كل وضع وإجازته على النحو
الالزم وذلك بارض حماية مصالح وسمعة المجموعة كشركة مساهمة مدرجة في البورصةف
المعايير:
1ف منع المذكورين في الفقرة ( )1أعاله من أن يضعوا أنفسهم في أوضاع قد تؤدي إلى تضارب
المصالح إال إذا تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس اإلدارة وفقا ً لسياسات وإجراءات المجموعة
ذات الصلةف
2ف االفصاح في كل األوقات عن المصالح الناتجة عن األنشطة الخارجية التي يمارسها كل واحد من
المذكورين في الفقرة ( )1أعاله وإحتمال تضاربها مع مصالح المجموعة ،وعادة ما يحدث هذا
األمر حينما يقوم أحدهم بافتي:
(أ) الحصول على منافع مالية أو االستفادة بمزايا من أي مورد أو عميل أو منافس للمجموعة
بدون إخطار المجموعة بذلك والحصول على موافقة خطية من المجموعةف
(ب) الدخول بقصد الربح أو الكسب في معاملة تجارية شخصية مرتبطة بالمجموعة إال إذا تم
إطالع المجموعة على تلك المعاملة والحصول منها على موافقة خطية مسبقةف
(ج) قبـ ول أمـوال أو تلقي قروض من مورد حالي أو مرتقب أو من عميل أو منافس للمجموعةف
يستثنى من ذلك القروض التي يتم الحصول عليها من مؤسسات اإلقراض وفقا ً للشروط
السائدةف
( د ) تشايل حساب آخر بخالف الحساب المجاز من قبل المجموعة بدون إخطار المجموعة عن
ذلك الحساب سواء كان حسابا ً مفردا ً أو مشتركا ً أو إذا قام بتشايله كمفوض بالتوقيعف
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(هـ) قبول التعيين كمؤتمن شخصي ومن ذلك اإلحتفاظ بأصول طرف ثالث (بما في ذلك األصول
المالية) و/أو ممتلكاته كعهدة إال إذا كان ذلك التعيين ناتج عن قرابة أسرية وعالقة شخصية
لصيقةف
(و) اكتشاف فرصة عمل تجارى من خالل عالقته بالمجموعة وإطالع طرف ثالث على تلك
الفرصة أو إستثمارها بدون عرضها أوالً على المجموعةف
يجب على كل من المذكورين في الفقرة ( )1أعاله الكشف عن منافعه المالية أو مصالحه اإلنتفاعية
(بما في ذلك مصالح األطراف ذات العالقة) التي قد تؤدي إلى إمكانية حدوث تضارب في
المصالحف
كل موظف ملزم بصفة مستمرة بأن يخطر اإلدارة التنفيذية بأي تايير يحدث في مصالحه المالية
أو اإلنتفاعية (بما في ذلك مصالح األطراف ذات العالقة)ف
إن اإلفصاح عن المنفعة المالية أو المصلحة ال يعني أن المجموعة ستعتبرها هامة أو جوهرية
بحيث تقوم بمنعها ،فكل حالة سيتم تقييمها على حدةف
يجب على المجموعة أن تحصل وتحتفظ بتعهد بااللتزام واإلفصاح عن تضارب المصالح المحتمل
(إن وجد) من كل واحد من المذكورين في الفقرة ( )1أعالهف
يقوم مسئول الموارد البشرية بمراجعة تعهدات االلتزام واإلفصاح بالنسبة للموظفين وإتخاذ
اإلجراءات الالزمة بما في ذلك إعطاء اإلستثناءات للموظفين بعد الحصول على موافقة اإلدارة
التنفيذية وفقا ً لسياسة المجموعة المطبقةف

3ف

4ف
5ف
6ف
7ف

 .11اإلجراءات:
(أ)

يجب على كل واحد من المذكورين في الفقرة ( )1أعاله أن يقوم عند تعيينه بالمجموعة بإكمال
وتقديم تعهد االلتزام بمعايير المجموعة بشأن تضارب المصالحف

(ب)

مراعاة سياسة المجموعة بشأن اإلحتفاظ بالوثائق ويتم حفظ التعهدات بعد إكمالها في ملف
كنسخة ورقية أو كنسخة إلكترونية في الكمبيوتر أو على فلم مصار (ميكروفلم) أو على أي
وسيلة أخرىف ويقوم رئيس قسم الموارد البشرية بإعداد تقرير مكتوب يحدد اإلستثناءات
المضمنة في ذلك التقرير ويرفع التقرير إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة تمهيدا ً لعرضه على
لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعةف

(ج)

تقوم إدارة التفتيش الداخلي بإجراء مراجعة دورية لتعهد االلتزام للتأكد من أنه مستوفٍ ومطابق
لهذه السياسة ويتم إرسال نتائج المراجعة وطبيعة اإلستثناءات الهامة ،إن وجدت ،إلى الرئيس
التنفيذي للمجموعة تمهيدا ً للعرض على لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعةف

 .12التوثيق:
مع مراعاة المدة الزمنية المطبقة لإلحتفاظ بالوثائق ،تقوم المجموعة بتوثيق جهودها والنتائج التي
تحققت فيما يتعلق باإللتزام بالقواعد بارض إثبات إلتزامها بالمعايير واإلجراءات المحددة أعالهف
 .13مراجعة ميثاق وقواعد السلوك المهني:
وفقا ً إلطار ميثاق حوكمة المجموعة ،يجوز لمجلس اإلدارة أن يتولى مراجعة ميثاق قواعد السلوك
المهني أو أن يخول واحدة من لجانه أن تقوم بصفة دورية بمراجعته وأن تقوم ،إذا لزم األمر ،برفع
توصيات إلى مجلس اإلدارة للتأكد من توافق قواعد السلوك المهني مع القوانين السارية ،وأن هذه
القواعد ترتبط بأهداف المجموعة ومسئولياتها وتعهداتها تجاه عمالئها والمساهمين والموظفين ،كما
تفي أو تفوق المعايير المطبقة في القطاع المصرفي وأنه تمت إزالة أو تصحيح أي خلل تم إكتشافه
من خالل أنظمة المراقبة والتدقيق واإلبالغف
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