الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل
1.1

الفقرة
الغرض من الالئحة

النص الحالي
مساعدة مجلس اإلدارة يف الوفاء بالمسؤوليات
المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة
الداخلية وتنفيذه بفاعلية ،وتقديم أي توصيات
لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما

النص المقترح

السبب

تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم عمل لجنة المراجعة من للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
خالل تحديد مهامها ،وص الالالهياتها ،وط الالوابا و جراءات
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
الحوامة الصادرة من ه لة السول
عملها وذلك يف ط ال ال ال ال الالوء القواعد المنظمة عمال اللجا
س
المالية و نظام الشاات
الشال ال الاات المس ال الالاهمة المدرجة والمنص ال الالوف عل ها يف
يف س ال
الشالاات الصالالادرة عن ه لة السالالول المالية
الئحة هوامة س ال

ويحم مصالح المساهمي
يحقق أغراض البنك
ي
والعمالء بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.
والمبادئ الرئيس الالة للحوامة الص الالادرة عن مؤد الس الالة النقد
العرب السعودي.
ي

ووفق م الالا تني علي الاله التوج ه الالات س
اإلرافي الالة ،فتص ال ال ال ال ال الالدر
الجمعي الالة الع الالام الالة للبن الالك – بن الالاء عت اق م ا من مجلس
اإلدارة – الئحة عمل لجنة المراجعة عت أ تشمل هذه
الالئح الالة ط ال ال ال ال الالوابا و جراءات عم الالل اللجن الالة ،ومه الالامه الالا،
وقواعالالد اختيالالار أعا ال ال ال ال ال الالائهالالا ،وكيفيالالة ترش ال ال ال ال الاليحهم ،ومالالدة
عا ال ال ال الالويتهم ،ومكافعتهم ،وعلية تع ي أعا ال ال ال الالائها ش ال ال ال الالكل
مؤقت يف هال شغور أهد مقاعد اللجنة.

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل
1.2

الفقرة
تشكيل اللجنة

النص الحالي
1.1

النص المقترح

ب
يتم تشكيل لجنة المراجعة بمقتض قرارتتخذه  .1تشال ال ال ال ال الكالل لجنالة المراجعالة بقرار من الجمعيالة العالامة للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
للبنالالك من غ أعاال ال ال ال ال الالاء مجلس اإلدارة التنفيالالذيي
الجمعية العامة للمساهمي ويستثن من ذلك
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
أصوات أعااء مجلس اإلدارة التنفيذيي م
د ال الالواء من المس ال الالاهمي أو من غ هم عت أ يكو الحوامة الصادرة من ه لة السول
هن ولو
المالية و نظام س
الشاات
اانوا من المساهمي.
من بينهم عا ال ال ال ال الالو مس ال ال ال ال الالتق الالل عت ا ق الالل ،ويرا
وجوب أ ال يقل عدد أعاالالاء اللجنة عن ثالثة وال

1.2

يجب أ يوطح قرار الجمعية العامة مسؤليات

يزيد عت خمس ال ال ال الالة ،وأ يكو أغلب ا عا ال ال ال الالاء من

ونطال عمل اللجنة و كذلك مكافعت ا عااء

خال ال الالار ،الالمالجاللالالس ،وأ يالكالالو مالالن باليالنالهالالم مالخالتالالي

المالية.

بالش ال ال ال ال الالؤو المالية والمحادال ال ال ال ال ال ية .ويحدد يف القرار
مدة عا ال ال ال ال الالويتهم عت أ ال تتجاو مدة عا ال ال ال ال الالوية
المجلس.

1.3

1.4

السبب

يتم تع ي أعااء اللجنة من قبل الجمعية العامة،
ً
بناءا عت توصية مجلس اإلدارة المبنية عت توصية

لجنة ال م ش ح والمكافعت.

 .2يرا ي البنك قواعد التع ي التالية:

يجب عت أعااء اللجنة اإلدتمرار يف تأدية أعمالهم
م
هن يتم إختيار أعااء مؤهلي بدال عنهم.



أ يكو لدى المرش ال ال الالح تأهيل جام ي  ،و لمام جيد
بالجوانب التنظيمية واإلدارية.
أ يكو ل ال الالدى المرش ال ال ال ال الالح خ ات مهني ال الالة وعملي ال الالة
و دارية يف التقارير المالية وأعمال البنوك ومراجعة
الحسابات و دارة المخاطر.

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي
تقوم الجمعية العامة للمساهمي بإصدار قرار 

أال يكو قد ص ال ال ال ال الالدر بحق المرش ال ال ال ال الالح هكم بارتكاب
عمل ُم ِخل س
بالشال ال ال ال الف أو ا مانة أو مخال ل نظمة

تحديد قواعد مدة العاوية و اإلجراءات الواجب
ً
إتباعها من قبل لجنة المراجعة وذلك بناءا عت

واللوائح يف المملكة العربية السالالعودية أو يف أي بلد

توصية مجلس اإلدارة.

عخر.


تشكل لجنة المراجعة من ثالثة إىل خمسة أعااء

ً
أال يكو اختيار المرش ال ال ال الالح مخالفا ل نظمة واللوائح
والتعليمات ذات العالقة.

عت أ يكو من بينهم متخصي بأعمال الشلو
المالية والمحاد ية.
يجب أ يكو عدد أعااء اللجنة من خار ،مجلس
اإلدارة أك ر من عدد ا عااء من داخل المجلس.



ينب ي أ يكو لال الالدى أعا ال ال ال ال ال ال الالاء اللجنال الالة مجتمعي
مالالؤهالالالت ع الل الم اليال ال الالة وخ ال ات م اله الن اليال ال الالة يف م الراج العال ال الالة
الحسال ال ال ال ال الالابالالات و دارة المخالالاطر ،بمالالا يف ذلالالك معرفالالة
المع الالاي المح الالادال ال ال ال ال ال ي الالة والق الالدرة عت قراءة التق الالارير

يجب عت جم ع أعااء اللجنة أ يكونوا من غ

الم الالالي الالة ،وفهم ا نظم الالة والقواع الالد الصال ال ال ال ال ال الالادرة من

المديرين التنفيذيي  ،ويجب أال يكونوا من موظفي

الجهات س
اإلرافية.

البنك أوالعمالء أو الواالء أوالمستشارين.

 .3يرا ي يف إجراءات تع ي أعاال ال الالاء اللجنة أ تتم من
ً
قبالالل الجمعيالالة العالالامالالة للبنالالك ،وبنالالاءا عت توصال ال ال ال ال اليالالة
م الج اللالالس اإلدارة ال الم الب الن اليال ال الالة عالالت تالالوص ال ال ال ال ال اليال ال الالة ل الج النال ال الالة
ال م شيحات والمكافعت.

السبب
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النص الحالي

الفقرة

السبب

النص المقترح

يمكن عااء اللجنة أ يكونوا من أعااء مجلس
 .4لتعزيز إد ال ال ال ال الالتقالليالالة أعمالالال اللجنالالة ف نب ي أ تكو
اإلدارة ،عت أ يكو غالبية ا عااء ليسوا من
أغلبية التمثيل ل عا ال ال ال ال الالاء من خار ،المجلس ،اما
أعااء مجلس اإلدارة.
يرا أ ال يكو عااء اللجنة أي عالقة ائتمانية
يتم تع ي رئيس وأعااء لجنة المراجعة لمدة ثالث
أعوام قابلة للتجديد لف م تي إطاف تي كحد أقض.

مع البنالالك من قبيالالل (بطالالاقالالات االئتمالالا  ،تس ال ال ال ال الالهيالالل
ائتماب ،ط ال ال ال ال الالمانات )..بما يزيد عن  300ال
ي

ريال

ومما قد يحد من إد ال ال ال ال الالتقالل تهم وبأي ص ال ال ال ال الالفة مع
وعالوة عت ذلك  ،ال ينب ي عت عاو لجنة
المراجعة اإلدتفادة من أي تسهيالت مالية (بطاقة
اإلئتما  ،والتسهيالت اإلئتمانية والامانات المالية
 ،وما إىل ذلك ) من البنك بإدمه أو عن طريق أهد
أفراد عائلته (من الدرجة ا وىل) إىل أك ر من

 300،000ريال دعودي .
ال ينب ي أ يكو

عااء اللجنة عالقة تجارية مع

أي من ا عااء اآلخرين يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة
العليا.

البنك أو أعا ال ال ال ال الالاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفي
التنفيذيي.
 .5ال يجو لرئيس مجلس إدارة البنك أو لمن يعمل أو
اا يعمل خالل الس ال ال ال ال الالنتي الماط ال ال ال ال الاليتي يف اإلدارة
التنفيذية أوالمالية للبنك ،أو لدى مراجع هسابات
ً
البنك ،أ يكو عاوا يف لجنة المراجعة.
 .6تعت لجن الالة المراجع الالة من لج الالا المجلس الت الالابع الالة
ويخاال ال الالع تع ي أعاال ال الالائها لعدم ممانعة مؤد ال ال السال ال الالة
العرب الس ال ال ال ال الالعودي ،ويرا ي البن ال الالك تعري
النق ال الالد
ي
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التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي
يجب أ يكو أعااء لجنة المراجعة من هاملي

ا عا ال ال ال ال ال الالاء الج الالدد ب الالالمتطلب الالات س
اإلرافي الالة والنظم

المؤهالت ا كاديمية و أ يملكوا المعرفة السليمة
ً
إلدارة ا عمال ،والموطوعية ،والحكم الجيد  ،جنبا .7

واللوائح ذات العالقة بأعمال اللجنة.

إىل جنب مع الدراية بوظائ

يتم تس ال ال ال ال الالمي الالة واختي الالار أعا ال ال ال ال ال الالاء اللجن الالة من قب الالل

البنك  ،وا نظمة ذات

الجمعية العامة للبنك عند تش ال ال ال ال الالكيل ال دورة من

الصلة والتعليمات الصادرة من جهات تنظيم العمل

دورات المجلس المح ال الالددة بثالث ال الالة أعوام .،ويقوم

المرصف.
ي

عا ال ال الالو اللجنة بمهامه من تاري الالن تع ينه من مجلس
وتنته عاويته بأهد الحاالت اآلتية:
اإلدارة
ي

يتعي عت رئيس اللجنة أ يكو مستقال عن اإلدارة
التنفيذية وعن كبار المساهمي يف البنك.
يجب أ ال يكو رئيس لجنة المراجعة عت صلة



انتهاء دورة مجلس االدارة.



اد ال ال ال ال الالتقال ال الالالتال ال الاله ،وذلال ال الالك دو االخالل بحق البنال ال الالك
بال الالالتعوي

قرب بأي من أعااء مجلس اإلدارة أولديه أي

منادب.

عالقة مالية أوتجارية مع أي من أعااء مجلس
التنفيذب.
اإلدارة أو أي من أعااء اإلدارة
يي

إذا وقعال الالت االد ال ال ال ال الالتقال الالالال الالة يف وقال الالت غ



عقت أو إعاقة جس ال ال الالدية تمنعه من
إص ال ال الالابته بمرض
ي
تأدية مهامه يف اللجنة.

يخاع تع ي أعااء اللجنة و من طمنهم رئيس 

إ
الاب بإشال الالهار إفالدال الاله أو إعسال الالاره أو
صال الالدور هكم قاال ال ي

لجنة المراجعة إىل الحصول عت عدم ممانعة

طلبه اجراء تسوية مع دائنيه.

العرب السعودي.
مؤدسة النقد
ي

السبب
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الفقرة

النص الحالي

يتم وق

النص المقترح


اإلدانالالة بالالارتكالالاب عمالالل ُم ِخ الل بال س
الالشال ال ال ال ال الف وا مالالانالالة أو
ب الالال م وير أو بمخ الالالف الالة ا نظم الالة واللوائح يف المملكالالة
العربية السعودية أو يف أي بلد عخر.



فق ال الالدان ال الاله يف أي وق ال الالت ي من قواع ال الالد االختي ال الالار

عمل لجنة المراجعة هال هل مجلس

اإلدارة.
ينب ي أ يكو أمي (دكرت ) لجنة المراجعة رئيس

لعا ال ال ال ال الالوي الالة لجن الالة المراجع الالة المقررة بموج الالب ه الالذه

الداخت أو أي شخي عخر يتم
مجموعة التدق ق
ي

الالئحة.

ترشيحه من قبل المجلس أو من قبل لجنة  .8يتم إعالالادة تش ال ال ال ال الالكيالالل اللجنالالة مع بالالدايالالة االالل دورة من
المراجعة.

دورات المجلس ،عت أنه يجو إعادة تع ي أعااء
اللجن الالة لف م ات أخرى ،سريط الالة أ التتج الالاو ف م تي
إطالاف تي كحد أقضال  .و ذا شالغر مركز أهد أعااء
اللجنة بأهد الحاالت الس ال ال ال ال الالابقة أو غ ها أثناء مدة
ً
العاال ال الالوية ،اا للمجلس أ يعي عاال ال الالوا يف المركز
الشال ال الالاغر ،عت أ يعرض هذا التع ي عت الجمعية
الع الالام الالة الت الالالي الالة إلقراره ،مع مراع الالاة أ يكو ممن
تتوافر ف هم قواع ال الالد االختي ال الالار لعا ال ال ال ال الالوي ال الالة اللجن ال الالة
والمشال ال ال ال ال الالار إل هالالا يف هالالذه الالئحالالة ،ويكمالالل العا ال ال ال ال الو
الجديد مدة دلفه.

السبب
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الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

 .9يعي رئيس اللجنة من قبل مجلس اإلدارة  ،وينب ي
أ يكو عا ال ال ال ال الالو مجلس إدارة مس ال ال ال ال الالتقال ،وترا
متطلب ال الالات إد ال ال ال ال الالتقاللي ال الالة رئيس اللجن ال الالة عن اإلدارة
التاىل:
التنفيذية وكبار المساهمي من خالل توافر ي


أ ال يكو رئيس مجلس إدارة البنال الالك
ُ
رئيسا للجنة المراجعة



عدم وجود ص ال ال ال الاللة قرابة أو عالقة مالية
أو تجارية بي رئيس اللجنة واي عاال ال الالو
من أعااء مجلس اإلدارة.



أ ال يكو لرئيس اللجنة عالقة
بالمديرين التنفيذيي أو المسلولي
القياديي بالبنك مما قد يحد من

ادتقالل ته.
ً
 .10يكو للجنة أم نا يعي من مجلس اإلدارة.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل
1.3

النص الحالي

الفقرة
مهام ومسؤوليات اللجنة

يتوجب عت لجنة المراجعة الحرف عت فعالية 

تل م م اللجنة وأعاالالائها بالمحافظة عت خصالالوصالالية للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
وريالالة المواطال ال ال ال ال ال ع ذات العالقالالة بالالأعمالالالهالالا ،وتعمالل
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
لجنة المراجعه طبقا للقرارات الردمية والتعليمات الحوامة الصادرة من ه لة السول
المالية و نظام س
الشاات
الص ال ال ال ال ال ال الالادرة بهال الالذا الخص ال ال ال ال الالوف من قبال الالل الجهال الالات

التوصية إىل مجلس اإلدارة يف ما يخي تع ي أو

س
م
الن يبلغهالالا مجلس
اإلرافيالالة وكالالذلالالك التوج هالالات ي

اإلدتغناء أو تحديد أتعاب المراجعي الخارج ي،

اإلدارة إىل اللجن ال الالة .وتتوىل اللجن ال الالة ا ال الالاف ال الالة المه ال الالام

مع ا خذ باإلعتبار بأ التوصيات أعاله ال تتعارض

الموال ال الالة إل ه ال الالا بموج ال الالب ه ال الالذه القواع ال الالد ،ويجو

إجراءات الرقابة عت أعمال البنك وذلك شكل كب
م
والن منها:
جل الوفاء بمسؤولياتها وواجباتها ي
فيما يتعلق بالمراجعي الخارج ي:
أ.

النص المقترح

مع إدتقاللية المراجعي الخارج ي.

لمجلس اإلدارة تكلي

اللجن ال الالة ب ال الالأي ال الالة واجب ال الالات أو

أعمال أخرى هس الالب هاجة مجلس اإلدارة وتقديره
ب.

.،

السبب

س
اإلراف عت أعمال المراجعي الخارج ي أثناء أداء

للواجبات الموالة له.

واجباتهم طمن نطال أعمال المراجعة الخارجية 

تكو لجنة المراجعة مس ال ال ال الاللولة أمام مجلس اإلدارة

الموالة إل هم ،والموافقة عت أية أعمال إطافية

والجمعي الالة الع الالام الالة وتقوم بتق الالديم المس ال ال ال ال ال الالاع الالدة ل الاله

ديقومو بها خار ،نطال ا عمال الموالة إل هم.
الخارج و إبداء
مراجعة خطة العمل مع المراجع
ي

الد الالتيفاء مس الاللولياته يف ط الالما نظام فاعل للرقابة
الداخلية واالل م ام والد ال الالتيفاء ال م اماته برفع التقارير

أي مالهظات يف هذا الشأ .

الم الالالي الالة الخ الالارجي الالة بم الا يف ذل الالك ال م ام الالات الاله بموج الالب
اللوائح الص ال ال ال الالادرة عن الجهات س
اإلرافية ،اما تكو
اللجنة مس ال الاللولة س
مبارة نيابة عن مجلس اإلدارة يف

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
د.

ه.

السبب

النص المقترح

مراجعة التقارير المقدمة من قبل المراجعي

س
واإلراف عت أعمالالال
التوصال ال ال ال ال اليالالة بالالاختيالالار ومراقبالالة

م
والن تتعلق بالقاايا أو ا شياء
الخارج ي
ي
م
الن واجهتهم أثناء المراجعة.

ا دادية ي

مراج ي الحسابات الخارج ي وتحديد أتعابهم.
إذا هصال ال ال ال الالل تعارض بي توصال ال ال ال الاليات لجنة المراجعة

مراجعة مالهظات المراجعي الخارج ي عن

وق الرارات م الج اللالالس اإلدارة ،أو إذا رف ال

م
والن تشمل متابعة
القوائم المالية الموهدة للبنك ي

ا خذ بتوصية اللجنة شأ تع ي مراجع هسابات

اإلجراءات التصحيحية المتخذة شأنها.

البنالك وعزلاله وتحالديالد أتعالاباله وتق يم أدائاله أو تع ي

ال الم الج اللالالس

الداخت ،فيج الالب تا ال ال ال ال الالمي تقرير مجلس
المراجع ال ال
ي
و.

مراجعة و عتماد اإلفصاهات المطلوب إدراجها
ً
يف القوائم المالية بناءا عت متطلبات الجهات
التنظيمية س
واإلرافية.

اإلدارة توص ال ال ال ال الالية اللجنة وم راتها ،وأد ال ال ال ال الالباب عدم
أخذه بها.


تختي لجنة المراجعة شكل عام يف مراقبة أعمال
البنك والتحقق من دالمة ونزاهة التقارير والقوائم

.

مراجعة مايتم رفعه للجنة عت ا قل مرة يف
م
الن تصدر من
السنة بمالهظات اإلدارة ي
م
والن تصدر عادة بعد
المراجعي الخارج ي ي
إنتهاء أعمال المراجعة السنوية يف نهاية العام
الماىل.
ي

الم الالالي الالة وأنظم الالة الرق الالاب الالة ال الالداخلي الالة في الاله ،واي مه الالام
ومس ال ال ال الاللوليات أخرى يوالها لها المجلس ،وتش ال ال ال الالمل
المناج التالية :
مهام اللجنة بصفة خاصة
ي

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

ما يخي القوائم المالية :
أ.

مراجعة القاايا المحاد ية الكب ة بما يف ذلك
العمليات المعقدة أو الغ عادية ،والمجاالت
م
الن تتطلب التقديرات المحاد ية ،وعخر
ي
س
واإلرافية ،وفهم
البيانات المهنية والتنظيمية
تأث ها عت القوائم المالية للبنك.

ب.

مراجعة السيادات المحاد ية المتبعة وتقديم
مالهظاتهم والتوصية تجاهها إىل مجلس اإلدارة.

النص المقترح
.1التقارير المالية :
•دراد ال ال ال ال الالة القوائم المالية ا ولية والس ال ال ال ال الالنوية للبنك قبل
عرط ال ال ال ال الالها عت مجلس اإلدارة و بداء رأيها والتوص ال ال ال ال الالية يف
ش ال ال ال ال الالأنهاو لا ال ال ال ال الالما نزاهتها وعدالتها وش ال ال ال ال الالفاف تها .وعند
مراجعة البيانات المالية للبنك فسال الالوف تركز اللجنة عت
يت عت وجه الخصوف:
ما ي
-أية تغ ات يف السيادات والمماردات المحاد ية.

ت.

س
واإلرافية
مراجعة أهم التعليمات التنظيمية
ومدى إل م ام البنك بها ،بما يف ذلك تأث ها عت
القوائم المالية ومدى تأث ها عت موارد البنك.

ث.

مراجعة ومناقشة اإلدارة التنفيذية والمراجعي

-االل م ام بالمعاي المحاد ية.

دنوية الموهدة للبنك (بما يف ذلك اإلفصاهات

-االل م ام بمتطلبات اإلل م امات المس ال ال الالتمرة واإلفص ال ال الالاهات

يف " تقرير نشاطات اإلدارة " وتقرير مراج ي

المطبقال ال الالة والمتطلبال ال الالات القال ال الالانونيال ال الالة ا خرى المتعلقال ال الالة

الحسابات الخارج ي للقوائم المالية الربالالع

بالتقارير المالية.

الخارج ي فيما يخي القوائم المالية الربالالع

دنوية) قبل عرطها عت مجلس اإلدارة

مواقع القرارات الرئيسة-التعديالت الهامة الناتجة من المراجعة.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

.،

النص المقترح

والجمعية العامة للمساهمي ،وعت أي ه لة

الفن – بن الالاء عت طل الالب مجلس اإلدارة –
•إب الالداء الرأي ي

هكومية ،و دول ا دهم السعودية ( تداول ) أو

فيمالا إذا االا تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالاليالة للبنالك

عت الجمهور.

م
الن تت ح
عادلة ومتوا نة ومفهومة وتتاالالمن المعلومات ي

الماىل للبنك
مراجعة و مناقشة القوائم المالية السنوية للمس ال ال ال ال الالاهمي والمس ال ال ال ال الالتثمرين تق يم المركز
ي
الموهدة والمدققة (بما يف ذلك اإلفصاهات يف وأدائه ونموذ ،عمله واد م اتيجياته.
" تقرير نشاطات اإلدارة " مع اإلدارة التنفيذية
والمراجعي الخارج ي قبل عرطها عت مجلس
اإلدارة والجمعية العامة للمساهمي ،و أي ه لة

•درادة أي مسائل ّ
مهمة أو غ مألوفة تتامنها التقارير
المالية.

الماىل للبنك
هكومية ،و دول ا دهم السعودية (تداول) أو •البحث بدقة يف أي مسال ال الالائل يث ها المدير
ي
للجمهور .
أو من يتوىل مهامه أو مسالالؤول االل م ام يف البنك أو مراجع
الحسابات.
.

مراجعة دورية شكل منفرد مع ال من اإلدارة
التنفيذية ومراج ي الحسابات الخارج ي:


أي خالف جوهري بي اإلدارة و المراجعي
الخارج ي يف ما يتعلق بإعداد القوائم المالية.

•التحقق من التق الالديرات المح الالادال ال ال ال ال ال ي الالة يف المسال ال ال ال ال ال الالائ الالل
الجوهرية الواردة يف التقارير المالية.
•درادالالة السالاليادالالات المحاد ال ية المتبعة يف البنك و بداء
الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة يف شأنها.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة


أي صعوبات يتم مواجهتها أثناء المراجعة ( بما يف .2المراجعة الداخلية :
ذلك أي تق يد عت نطال العمل أو الحصول عت
المعلومات المطلوبة).



ردود اإلدارة لكل ما دبق ذكره .

المناقشة و شكل دوري مع مراج ي الحسابات الخارج ي ،من دو
هاور اإلدارة :




النص المقترح

هكمهم ورأيهم هول جودة و مالئمة و قبول

• س
تشال ال ال ال ال الف لجنالة المراجعالة عت إدارة المراجعالة الالداخلية
ب ال الالالبن ال الالك وعت التحقق من م ال الالدى ف ال الالاعل ته ال الالا يف تنفي ال الالذ
م
الن هالالددهالالا مجلس اإلدارة ،ويرجع
ا عمالالال والمهمالالات ي
ُ
رئيسها إداريا ويتم تق يمه من قبل اللجنة.
•درادال ال ال ال الالة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية و دارة
المخاطر يف البنك.

المبادئ المحاد ية للبنك ومماردات االفصا

•درادال ال ال ال ال ال الالة تق الالارير المراجع الالة ال الالداخلي الالة ومت الالابع الالة تنفي الالذ

الماىل اما هو مذكور يف التقارير المالية.
ي

اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة ف ها.

مدى شمولية و كتمال و دقة القوائم المالية
للبنك.

•الرقابة س
الداخت
واإلراف عت أداء وأنش ال ال ال ال الالطة المراجع
ي
و دارة المراجع الالة ال الالداخلي الالة يف البن الالكو للتحقق من توافر

بما يخي إدارة المخاطر:
الموارد الال مال ال الالة وفعال ال الالال تهال ال الالا يف أداء ا عمال ال الالال والمهال ال الالام
أ.
التأكد بأ الهياكل والعمليات والمسلوليات
المنوطة بها.
م
الن
الال مة لتحديد و دارة المخاطر الرئيسية ي
يواجهها البنك معمول بها وأنها اافية لذلك.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي
ب.

التأكد من أ البنك لديه إد م اتيجية محدثة يف •التوص ال ال ال ال الالية لمجلس اإلدارة بتع ي مدير إدارة المراجعة
الداخت واق م ا مكافعته.
إدارة المخاطر ومرتبطة بالسيادات و الجراءات الداخلية أو المراجع
ي
ً
م
الن عت البنك اإلل م ام بها بناءا عت متطلبات
ي
•اإلجتمالالاع مرة واهالالدة عت ا قالالل يف السال ال ال ال ال النالالة مع رئيس
س
واإلرافية ومتطلبات الئحة
الجهات التنظيمية
إدارة المراجعة الداخلية.
عمل س
الشف و ا مانة.

ت.

اإلجتماع بصورة منتظمة مع كبار المسلولي •مراقب الالة ومراجع الالة خط الالة المراجع الالة ال الالداخلي الالة وفع الالالي الالة
التنفيذيي عن إدارة المخاطر و بالغهم بأ عل هم أعمالالال المراقبالالة الالالداخليالالة والتنسال ال ال ال ال ال ق مالالا بي المراجعي
إبالغ اللجنة عن أي قاايا غ عادية يف المخاطر ال ال الالداخل ي والخ ال الالارج ي والنظر يف النت ال الالائ الرئيسال ال ال ال ال ال ال الالة
وأي تطورات أو مواط ع

ينب ي عت لجنة

للتحقيقال ال الالات الال ال الالداخليال ال الالة ورد اإلدارة والحص ال ال ال ال الالول عت

المراجعة أخذها بعي اإلعتبار واإلهتمام بحلها تالالأكيالالدات بتوفر موارد االالافيالالة عمالالال المراجعالالة الالالداخليالالة
بصفة إدتثنائية خار ،إطار عمليات التقارير ومالئمة موقفها وأنها ال تواجه معوقات من قبل اإلدارة
العادية اإلعتيادية للجنة.
ث.

مراجعة المخاطر المالية الرئيسة

أو ق ود أخرى.
عمال

.3مراج ي الحسابات:

البنك وفهم مدى كفاية الاوابا الرقابية
م
وكذلك إجراءات الرصد والمراقبة والتأكد من •التوصال ال الالية لمجلس اإلدارة ب شال ال ال ح مراج ي الحسال ال الالابات
فعالية عملها تجاه هذه المخاطر.
وعزلهم وتح الالدي الالد أتع الالابهم وتق يم أدائهم ،بع الالد التحقق
من اد ال ال ال الالتقاللهم ومراجعة نطال عملهم س
ورو التعاقد

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
.،

.

فهم كيفية توث ق و دتجابة البنك إىل معهم و الحصول عت موافقة المجلس و من ثم عرطها
م
الن تم تحديدها.
المخاطر ي
ال م ك عت خطا البنك المتعلقة بتحق ق
مراهل مشاري الالع تقنية المعلومات ،و خاصة
مشاري الالع التحول يف تقنية المعلومات.

خ.

النص المقترح

س
اإلراف عت جم ع ا نشطة المتعلقة بإدارة

عت الجمعية العامة خذ الموافقة عل ها.
•التحقق من ادال الالتقالل مراجع الحسال الالابات وموطال الالوع ته
وعالالدالتالاله ،ومالالدى فعالالاليالالة أعمالالال المراجعالالة ،مع ا خالالذ يف
االعتبار القواعد والمعاي ذات الصلة.

إدتمرارية ا عمال وأنشطة إدارة الكوارث •مراجعال الالة خطال الالة مراجع هسال ال ال ال ال ال الالابال الالات البنال الالك وأعمال الالالال الاله،
ً
بناءا عت ديادة وتعليمات البنك والمبنية والتحقق من عالالدم تقالالديمالاله أعمالالاال فنيالالة أو إداريالالة تخر،
عت اإلطارالعام إلدارة إدتمرارية ا عمال عن نطال أعمال المراجعة ،و بداء مرئياتها هيال ذلك.
العرب السعودي.
الصادر عن مؤدسة النقد
ي
الداخت و الرقابة الداخلية:
بما يخي وظيفة التدق ق
ي
أ.

ب.

•اإلجابة عن ادتفسارات مراجع هسابات البنك.
•درادة تقرير مراجع الحسابات ومالهظاته عت القوائم
اتخذ شأنها.
المالية ومتابعة ما ِ

س
الداخت يف البنك
اإلراف عت أعمال التدق ق
ي
لاما فعال ته يف أداء وتنفيذ ا نشطة والواجبات •مراجعة ومراقبة اد ال ال ال ال الالتقاللية وموط ال ال ال ال الالوعية المراجعي
الخارج ي وفاعلية دال ال ال ال ال ال أعمال المراجعة مع ا خذ يف
المحددة من مجلس اإلدارة.
س
واإلرافي الالة ذات
الداخت وأنها طبقا االعتب الالار المتطلب الالات والتق الالارير المهني الالة
موظف التدق ق
مراجعة مؤهالت
ي
ي
ل وصاف الوظيفية المعتمدة .وفيما يخي رئيس

العالقة عت دال ال الاليادال ال الالاتهم و جراءاتهم الخاصال ال الالة المتعلقة

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

السبب

النص المقترح
سرااء

مجموعة التدق ق الداخت فإ اللجنة مسلولة عن باالد الالتقاللية ومراقبة النوعية س
واإلراف عت تغ
ي
أو إقالته بعد المراجعي عت النحو المالئم.
تع ينه أوتغ ه أو إعادة تع ينه
ً
الحصول عت عدم ممانعة المؤدسة كتابيا.
•اإلجتماع مرة واهدة عت ا قل يف السال ال ال ال الالنة هسال ال ال ال الالب ما
.،

د.

تراه اللجنة وهسال ال ال ال الالب ما تسال ال ال ال الالتدعيه الحاجة مع مراج ي
الداخت عن اإلدارة
التأكد من إدتقاللية التدق ق
ي
الحسابات.
ً
التنفيذية للبنك ،و أ يكو مرجعها وظيفيا لجنة
ً
المراجعة و داريا الرئيس التنفيذي للبنك.
الارج ورد إدارة
•مراجع الالة الخط الالاب اإلداري للمراجع الخ ال ي
الداخت ومهامها البنال الالك وأي اد ال ال ال ال الالتفسال ال ال ال ال ال الالارات جوهريال الالة يرفعهال الالا المراجع
مراجعة و عتماد خطة التدق ق
ي
س
م
الارج إلدارة البنالك تتعلق بالالس ال ال ال ال الالجالت المحالادال ال ال ال ال ال ية
الن تساعدها الخ ي
وكفاية مواردها البشية والمستلزمات ي
عت تأدية أعمالها ومراجعة و عتماد خطا اإلهالل والقوائم المالية ،والحس الالابات المالية وأنظمة الرقابة ورد
الداخت.
للعاملي يف التدق ق
ي

الخارج هول دال ال ال ال ال ال
اإلدارة والتقرير الس ال ال ال ال الالنوي للمراجع
ي

ه.

الداخت.
مراجعة و عتماد م انية التدق ق
ي

المراجعة وتقرير اإلدارة السنوي هول المراقبة الداخلية،

و.

مراجعة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ
الارج هول طريقالالة عملالاله عالالامالالة
•منالالاقشال ال ال ال ال الالة المراجع الخال ي
اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالهظات
وطبيع الالة ونط الالال مراجعت الاله وال م ام الالات رفع التقرير وذل الالك
الواردة ف ها.
قبل البدء بالتدق ق ويش ال الالمل ذلك عت وجه الخص ال الالوف

وما يتم شأنها.

طبيعة أي مشاكل محاد ية أو بالمراجعة تشكل خطورة

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
.

النص المقترح

التأكد من أ مراج ي الحسابات الخارج ي يعت و  /ولم تحل والتحفظات الناش ال الاللة عن مراجعاتهم المرهلية
الداخت اإدارة تتص
ينظرو التدق ق
ي
وتقوم بعملها عت أكمل وجه.
.

التأكد من وجود نظام رقابة فعال وأ قوائم البيانات البن الالك والتغ ات الح الالاصال ال ال ال ال الل الالة له الالا) وا الالاف الالة المع الالالج الالات
المالية المعلنة دقيقة وعادلة.

.

بالموطوعية والنه ال الالائي ال الالة ومواقع القرارات الرئيسال ال ال ال ال ال ال الالة (بم ال الالا يف ذل ال الالك
م
الن يتبعها
السالاليادالالات والمماردالالات المحاد ال ية الحرجة ي
م
الن تمت مناقشتها مع اإلدارة إطافة
المحاد ية البديلة ي

النظر يف فعالية أداء نظام الرقابة الداخلية للبنك بما للتفرع الالات المحتمل الالة نتيج الالة الد ال ال ال ال الالتخ الالدام ه الالذه الب الالدائالالل
يف ذلك أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة أمن ورقابة وطبيعة أي تعديالت رئيس ال ال الالة وفرط ال ال الالية اد ال ال الالتمرار البنك
تقنية المعلومات.
واالل م ام بالمعاي المحاد ال ال ال ال ال ية ومتطلبات دال ال ال ال الالول المال

ي.

والمتطلبات القانونية و عادة التص ال ال ال الالنيفات أو اإلفص ال ال ال الالا
م
الخارج أو الذي قد
الاف الهام المق م من المراجع
ي
الن يقوم بها المراجعي اإلط ال ال ال ي
فهم نطال المراجعة ي
ً
الداخل ي والخارج ي للاوابا الرقابية الداخلية يص ال ال ال الالبح جوهريا يف المس ال ال ال الالتقبل وطبيعة وأثر أي تغ ات
إلعداد التقارير المالية .وعل ها اإلهتفاظ بالتقارير جوهرية يف السال ال الاليادال ال الالات والمماردال ال الالات المحادال ال ال ية وأي
الارج وأي أمور
المشتملة عت مالهظات رئيسة /مهمة والتوصيات اتص ال ال ال ال ال الالاالت خطي الالة يق الالدمه الالا المراجع الخ ال ي
م
(ف غياب
الن ينب ي عملها لتصح ح تلك المالهظات وكذلك أخرى يرغب المراجع
الخارج يف مناقش ال ال ال ال الالتها ي
ي
ي
ردود اإلدارة عت تلك المالهظات.
اإلدارة عند الرصورة).
•مراقبال ال الالة العالقال ال الالة بي المراجعي الخال ال الالارج ي واإلدارة،
إط ال ال ال ال ال الالاف الالة إىل س
اإلراف عت التع الالاو والتنسال ال ال ال ال ال ق بينهم الالا

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

السبب

النص المقترح

بما يخي إدارة اإلل م ام:
ً
إدارة اإلل م ام إدارة مستقلة ترتبا وظيفيا بلجنة وبمعزل عن اإلدارة ل تس ال ال ال الالن لهم التعب عن مالهظاتهم
ً
المراجعة و داريا بالرئيس التنفيذي و تختي بالتأكد وأفكارهم شفافية واه م افية.
من إل م ام البنك بتطب ق ا نظمة و اللوائح
لا ال الالما عمل المراجعي الخارج ي ط ال الالمن بيلة إيجابية

والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية
س
واإلرافية مثل المؤدسة وه لة السول المالية .4طما االل م ام
والجهات الرقابية ا خرى ،وترفع تقاريرها إىل لجنة
المراجعة عن أي مخالفة ل نظمة و التعليمات يف
البنك

•مراجع الالة نت الالائ تق الالارير الجه الالات الرق الالابي الالة والتحقق من
اتخاذ البنك اإلجراءات الال مة شأنها ،ومتابعة تنفيذها.
•التحقق من ال م ام البنك با نظمة واللوائح والسيادات


أ.

س
اإلراف و إدارة مخاطر اإلل م ام:
فيما يخي رئيس إدارة اإلل م ام فإ اللجنة مسلولة
عن تع ينه أوتغ ه أو إعادة تع ينه أو إقالته بعد
ً
الحصول عت عدم ممانعة المؤدسة كتابيا.

ب.

والتعليمات ذات العالقة.
•مراجعالالة العقود والتعالالامالت المق م

أ يجري الهالالا البنالالك

مع ا طراف ذوي العالقالالة ،وتقالالديم مرئيالالاتهالالا هيالالال ذلالالك
إىل مجلس اإلدارة.

م
م
الن قالالد
درادة تقارير إدارة اإلل ام و رفع التوصيات المنادبة •تزويالالد مجلس اإلدارة بالالالتالالأكيالالدات اإلطال ال ال ال ال الالافيالالة ي
لمجلس اإلدارة.

يطلبها ش ال ال ال الالكل معقول بخص ال ال ال الالوف موثوقية المعلومات

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

الم ال الالالي ال الالة المق ال الالدم ال الالة له ال الالا ،ومن ذل ال الالك مراجع ال الالة عملي ال الالات
تق يم مستوى كفاءة و فعالية وموطوعية أعمال إدارة اإلل م ام.
ً
.،
وفقا لمسلوليات لجنة المراجعة وهيث أنها
اإلراف عت إدارة مخاطر اإلل م ام ف •رفع ما تراه من مسالالائل ترى رورة اتخاذ إجراء شالالأنها
المسلولة عن س
ي
م
الن
يت:
إىل مجلس اإلدارة ،و ب الالداء توصال ال ال ال ال الي الالاته الالا ب الالاإلجراءات ي
البنك ولذا عل ها القيام بما ي
ا طراف ذات العالقة وطما تسجيلها واإلفصا عنها.

يتعي اتخاذها.



إعتماد ديادة اإلل م ام الخاصة بالبنك.
م
الن قد يطلبها ش الالكل
•تزويد مجلس اإلدارة بالتأكيدات ي
م
إعتماد الوثيقة الردمية إلنشاء وظيفة/مهام اإلل ام معقول فيما يتعلق بال م ام البنك بكافة ا نظمة س
اإلرافية

الدائمة وذات ا داء الفعال.
تق يم برنام اإلل م ام مرة واهدة يف السنة عت أقل

م
م
الن ترد من إدارة اإلل ام ومن لجن الالة
•مراجع الالة التق الالارير ي
تقدير لتحديد مدى فاعلية تطب ق البنك لإلل م ام.
س
واإلراف عت فعال الالال تهال الالا وتق يم أداء مس ال ال ال ال الاللول
اإلل م ام،
اإلل م ام بصفة دنوية.
 ديادة اإلل م ام الفعالة:
م
م
إ ديادة اإلل ام المعتمدة ي
الن يتبعها البنك لن تكو ذات •مراجعة التقارير المتعلقة بمس ال ال الالائل تعارض المص ال ال الالالح،
م
م
خالف وأي مسائل قانونية أو
المهن وا
فاعلية ما لم تشتمل طمن بنودها عت تعزيز ثقافة اإلل ام وقواعد السلوك
ي
ي
ومسلوليات الموظفي والعقاب يف هالة اإلهمال نظامية.
م
الن تخاع لها.
وا نظمة ا خرى ي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي
م
الن يجب الوصول إل ها ،وللوصول إىل ذلك
والمستويات ي
يت:
فيجب عت لجنة المراجعة العمل بما ي
أ.

دعم وتعزيز َ
ِقيم ا مانة وال اهة يف اافة أرجاء البنك.

النص المقترح

.5الجوانب ا خرى لمهام اللجنة
أ)ترتيبات تقديم الملحوظات :

•ترا ي اللجنة وط الالع علية تت ح للعاملي يف البنك تقديم
ب .أ يتعهد الجم ع بالإلل م ام الكامل لتطب ق جم ع
ملحوظاتهم ش ال الالأ أي تجاو يف التقارير المالية أو غ ها
م
الن ينب ي أ
القواني والقواعد والمعاي ذات الصلة ي
شال ال ال ال الالي الالة .وعت اللجن الالة التحقق من تطب ق ه الالذه اآللي الالة
تدر ،يف صلب ديادة البنك.
بالإجراء تحق ق مس ال ال ال ال الالتقالل يتنالادال ال ال ال ال الالب مع هجم الخطالأ أو
وتبن إجراءات متابعة منادبة.
التجاو
ي
 .،التأكد من وطع السيادة المنادبة إلدارة مخاطر
اإلل م ام.
ب)اإلبالغ عن المماردات المخالفة :
س
د.
اإلراف عت تنفيذ هذه السيادة ،والتأكد من أ قاايا
عدم تطب ق اإلل م ام يتم العمل عت هلها بطريقة فعالة
وريعة من قبل اإلدارة العليا وبمساعدة إدارة اإلل م ام.



ترا ي اللجنالالة وط ال ال ال ال الالع مالالا يلزم من دال ال ال ال ال اليالالادال ال ال ال ال الالات أو
إجراءات يتبعه الالا أصال ال ال ال ال الح الالاب المص ال ال ال ال ال الالالح يف تق الالديم
شال الالكاواهم أو اإلبالغ عن المماردال الالات المخالفة ،مع
يت:
مراعاة ما ي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

ه .توف الموارد الكافية للجهة المنا
إعطاء الجهة المنا

السبب

النص المقترح
بها مهام اإلل م ام .1تيس ال ال إبالغ أص ال الالحاب المص ال الالالح (بمن ف هم العاملو

الكاف من يف البنال الالك) مجلس اإلدارة بمال الالا قال الالد يصال ال ال ال ال ال الالدر عن اإلدارة
بها مهام اإلل م ام القدر
ي

اإلدتقاللية.

التنفيذية من ترصال ال ال ال ال الالفات أو ممارد ال ال ال ال الالات تخال

ا نظمة

واللوائح والقواعال ال الالد المرعيال ال الالة أو تث الريبال ال الالة يف القوائم
المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غ ها ،دال ال ال الالواء أكانت
و .تحديد مسلوليات الجهة المنا بها مهام اإلل م ام بدقة .تلك الترصال الالفات أو الممارد الالات يف مواجهتهم أم لم تكن،
و جراء التحق ق الال م شأنها.
 .مراجعة نشاطات الجهة المنا بها مهام اإلل م ام بصورة
دورية وبمراقبة مستقلة من قبل مجموعة التدق ق
لداخت.
ا
ي

.2الحفاظ عت رية إجراءات اإلبالغ بتيس ال ال ال االتص ال ال الالال
س
المبار بعا ال ال الالو مس ال ال الالتقل يف لجنة المراجعة أو غ ها من
اللجا المختصة.
.3تكلي

م
بتلف شال ال ال ال ال الكالالاوى أو بالغالالات
ش ال ال ال ال الالخي مختي ي

س
اإلراف المستمر عت الجهود المبذولة نحو تنفيذ ما أصحاب المصالح والتعامل معها.
.
ورد يف دليل اإلل م ام با نظمة ومستوى ا داء الذي تم
م
م
لتلف الشكاوى.
.4تخصيي هات أو بريد إلك و يب ي
تحقيقه من خالل تقارير دورية ،وتق يم نشاطات إدارة
اإلل م ام ،والتعرف عت نقا الاع  ،والجهود .5توف الحماية الال مة صحاب المصالح.
المبذولة يف مجال التدريب ،ومعدل هاور الموظفي

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي
م
الن تعقدها لجنة اإلل م ام ،ومدى قيامها
لإلجتماعات ي
بمسلولياتها.

النص المقترح

)،تقرير لجنة المراجعة السنوي :


ً
يجب أ تقدم اللجنة تقريرا دنويا للجمعية العامة
يشالالتمل عت تفاصالاليل أدائها الختصالالاصالالاتها ومهامها
الش ال ال ال ال الا ال الالات ولوائح
المنص ال ال ال ال الالوف عل ه ال الالا يف نظ ال الالام س ال



تق يم تقارير الفاهصي التنظيمية ،يف أي تطورات

التنفيذية ،عت أ يتامن توصياتها ورأيها يف مدى

دولية مثل التوصيات الصادرة عن لجنة (با ل)،

كف ال الالاي ال الالة نظم الرق ال الالاب ال الالة ال ال الالداخلي ال الالة والم ال الالالي ال الالة و دارة

والمنظمة الدولية ل ورال المالية والبورصات

المخاطر يف البنك.

م
والن قد تؤثر عت التقارير المالية أو 
واللجا وغ ها ي

يرا

أي جوانب مرصفية أخرى ذات صلة.

تفاص الاليل أدائها الختص الالاص الالاتها ومهامها المنص الالوف

أ أ يش ال ال ال ال الالتم الالل تقرير لجن الالة المراجع الالة عت

الش الاات ولوائحه التنفيذية ،عت أ
عل ها يف نظام س ال
يتامن توصياتها ورأيها يف مدى كفاية نظم الرقابة
م
التأكد من اإلل ام باللوائح التنظيمية وا نظمة والتعليمات المتعلقة بمراقبة تنفيذ 
معامالت البنك.
مراجعة و عتماد أي تغ أو قصور يف تطب ق م ثال

أخالقيات العمل للمدراء أو الموظفي التنفيذيي.

الداخلية والمالية و دارة المخاطر يف البنك.
ً
بحسال ال ال الالب المتطلبات ،ف تم إيداع نسال ال ال الالخا اافية من
تقرير اللجن ال الالة ف مركز البن ال الالك الرئيس ُ
ش ال ال ال ال ال يف
وين س ال
ي
م
م
وب
وب ل الل الب النال ال الالك وال المالالوقالالع اإلل الك ال ي
ال المالالوقالالع اإلل الك ال ي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

النص المقترح
ش ال ال الدعوة النعقاد الجمعية العامةو
للسال الالول عند ن س ال





مراجعة ال نام المنشأ عن طريق اإلدارة لمراقبة
اإلل م ام لم ثال أخالقيات العمل والسلوك للمدراء

عت نس ال ال ال الالخة منه ،اما يتت ملخي من هذا التقرير

وموظفي البنك.

أثناء انعقاد الجمعية.

مساعدة مجلس اإلدارة شكل دنوي يف تحديد
إمتثال ال مدير تنفيذي بأخالقيات العمل و اإلبالغ
عن أي إنتهاكات لهذه ا خالقيات إىل مجلس
اإلدارة .وفيما يخي اإلعفاءات/اإلدتثناءات لبع
متطلبات أخالقيات العمل فإ عت لجنة المراجعة
التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة عت أي
إعفاءات/إدتثناءات تمت بم ثال أخالقيات
الموظفي واإلداريي والتنفيذيي و يجب اإلفصا
هال وقوعها عن طريق مجلس اإلدارة إىل
المساهمي.

لتمكي من يرغب من المس ال ال ال ال الالاهمي يف الحص ال ال ال ال الالول

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي


النص المقترح

مراجعة العقود والمعامالت المق م هة تنفيذها مع
ا طراف ذات العالقة وتقديم التوصيات المنادبة
إىل مجلس اإلدارة و تخاذ ما يراه.مراجعة معامالت
أ

الجهات ذات العالقة وطما
المعامالت يتم تسجيلها والكش

مثل هذه
عنها شكل

منادب.


وطع إجراءات للنقا التالية:

أ.

م
الن يستلمها
اإلدتالم واالهتفاظ ومعالجة الشكاوي ي
البنك شأ المحادبة والرقابة المحاد ية الداخلية
أو قاايا المراجعة.

ب.

الحفاظ عت رية هوية الموظ

المبلغ فيما يخي

أمر البنك تجاه تساؤالت محاد ية

أو قاايا

تدق ق.
.،

الحصول عت تحديث دوري من رئيس لجنة اإلل م ام
يف ما يخي مدى إمتثال البنك بقواعد اإلل م ام.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
د.

الحصول ومراجعة تقرير لجنة اإلل م ام السنوي الذي
يلخي أنشطة وأعمال اللجنة خالل العام.

ه.

الحفاظ عت الشية يف جم ع القاايا بما يتفق مع
ديادة الشية للبنك.

بما يخي مكافحة غسل ا موال وتمويل اإلرهاب:

أ.

تق يم وتحديد مدى كفاية ديادات و جراءات
مكافحة غسل ا موال وتمويل اإلرهاب بما يف ذلك
إجراءات إعرف عميلك والعمل عت معرفة القواعد
القانونية للعميل.

ب.

تق يم مخاطر غسل ا موال وتمويل اإلرهاب وتق يم
اإلجراءات المتبعة لمكافحتها ،وينب ي إبالغ نتائ
تق يم المخاطر إىل مجلس اإلدارة يف الوقت
المنادب و بدقة متناهية.

النص المقترح

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي
.،

النص المقترح

مراجعة تقارير مكافحة غسل ا موال و تمويل
اإلرهاب والحصول عت التحديث من رئيس قسم
مكافحة غسل ا موال و تمويل اإلرهاب عت أداس
دوري.
المسؤليات ا خرى:

أ.

التنس ق بي المراجعي الداخل ي والخارج ي.

ب.

تحمل المسؤلية و تقديم تقرير متكامل إىل جم ع
أعااء المجلس.

.،

مراجعة معامالت الجهات ذات العالقة وطما أ
مثل هذه المعامالت يتم تسجيلها والكش

عنها

شكل منادب.

د.

هماية موجودات البنك.

ه.

التأكد من أ اإلجراءات التصحيحية يتم ا خذ بها
أوالتوصية بها من أجل هل الشكاوي والقاايا أو
م
الن أثارها المساهمي يف البنك.
ال اعات ي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

م
ذاب وتق يم ل داء شكل دنوي للجنة
إجراء تق يم ي

و.

المراجعة نفسها.
.

القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع هذه الالئحة
م
الن تراه
واللوائح التنظيمية للبنك وا نظمة ا خرى ي
لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة رورية أو مالئمة.
.

يتم شكل دوري مراجعة و عادة تق يم مدى كفاية
هذه الالئحة والتوصية لمجلس اإلدارة يف أي
ً
تحسينات عت هذه الالئحة قد تراه اللجنة روريا
أو ذا قيمة ،وتتوىل اللجنة عمل مثل هذه التق يمات
م
الن تراها منادبة.
والمراجعات بالطريقة ي

.

مراجعة مدى كفاية الاوابا الداخلية المالية
موظف التدق ق
والتشغيلية للبنك مع ال من
ي
الداخت و المراجعي الخارج ي و بقاء المجلس
ي
عت علم بالنتائ .

النص المقترح

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي
ي.

النص المقترح

السبب

ا خذ يف اإلعتبار الحاجة اىل مواصلة التطوير
والتدريب المركز يف مجال اإلختصاف وما يتعلق به
من متغ ات وصعوبات.

1.4

صالهيات اللجنة

يجو للجنة أ تشكل و تفوض بع

أو ال الصالهيات

المخولة لها للجا فرعية هسب الحاجة.
يحق للجنة الحصول عت السجالت والوثائق البنكية من
البنك وطلب أي تفس ات من أعااء مجلس اإلدارة
أومن اإلدارة التنفيذية.



لتتمكن لجنة المراجعة من تأدية مهامها ،يكو
لها الصالهيات اآلتية:

للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
الحوامة الصادرة من ه لة السول
المالية و نظام س
الشاات

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

النص المقترح

يجو للجنة أ تطلب من عاو مجلس اإلدارة أ يدعو

م
الن من شأنها مساعدة
• طلب المعلومات والبيانات ي

إلجتماع طاريء للجمعية العامة وذلك يف هال قيام

م
الن تختي بها ،أو
اللجنة يف درادة الموطوعات ي
م
الن تحال إل ها من مجلس اإلدارة.
ي

بالمهام المناطة بها ،أو إذا اا البنك يتعرض رار

• االدتعانة وطلب المشورة بمن تراه من الخ اء أو

مجلس اإلدارة يف إعاقة لجنة المراجعة من القيام

م
الن
المختصي أو من غ هم يف درادة الموطوعات ي

جسيمة أو خسائر جسيمة.
يجب أ يكو للجنة المراجعة السلطة الكاملة خذ مرئيات
مختصي مستقلي من القانون ي أوالمحادبي
أوالمستشارين لتقديم المشورة للجنة .يجو للجنة أ
تطلب أي مسلول أوموظ

محام البنك
يف البنك أو
ي

أومراج ي الحسابات الخارج ي لحاور إجتماع اللجنة
أو لحاور إجتماع مع أي من أعااء أو مستشاري

تندر ،طمن مهامها ومسؤولياتها ،وذلك بعد
موافقة مجلس اإلدارة.
• للجنة المراجعة يف د يل أداء مهامها:
 .1هق االطالع عت دجالت البنك ووثائقه.
 .2أ تطلب أي إياا أو بيا من أعااء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

اللجنة.
.3أ تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة
كجزء من أداء دورها
ي
الرقاب ،فإ للجنة المراجعة للبنك لالنعقاد إذا أعال مجلس اإلدارة عملها أو تعرطت
س
الشكة رار أو خسائر جسيمة.
الصالهيات المطلقة للتحق ق يف أي أمر /قاية ترفع لها
أوتث إنتباهها مع تمك نها للوصول لكامل الدفاتر والسجالت
وموظف البنك والقدرة عت توكيل محامي
والمرافق
ي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

النص المقترح

السبب

وف هال
خارج ي ،ومراج ي الحسابات أوالمستشارين ،ي
تطلب مصاري إطافية لهذا الغرض فإ البنك يتحملها .قد
م
الن يتعامل معها
تجتمع اللجنة أياا مع البنوك اإلدتثمارية ي
البنك أو المحللي المال ي الذين يتبعو البنك .يجو للجنة
أ تطلب أي موظ

أو مدير مكتب يف البنك أو أي من

س
الخارج للبنك،
القانوب
الشاات التابعة لها ،مثال المستشار
ي
ي
أو المراجعي الخارج ي للبنك لإلجتماع مع اللجنة أو أي
عاو من أعااء اللجنة.
1.5

طوابا عمل اللجنة

مسؤليات أمي (دكرت ) لجنة المراجعة:
1.5

من أهم مسؤوليات أمي (دكرت ) لجنة المراجعة
التاىل:
ي

أ.

اإلهتفاظ بكامل دجالت ومحار إجتماعات
اللجنة للرجوع إل ها عند الحاجة وإلعداد و صدار
تقارير أداء لجنة المراجعة ورفعها إىل مجلس اإلدارة.
ب .تعميم قرارات اللجنة إىل ا طراف المعنية.

أوال :اختصاصات رئيس اللجنة وأم نها:

للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
الحوامة الصادرة من ه لة السول
المالية و نظام س
الشاات

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

 .،التنس ق مع اإلدارات المعنية بخصوف تنفيذ يتوىل رئيس اللجنة المهام التالية:
قرارات اللجنة م
والن تتطلب منهم اإلل م ام
القانوب  إدارة اجتماعات اللجنة والعمل عت تعزيز فاعل ته.
ي
ي
بعمل اإلجراءات التنظيمية.
 تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.


دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاري الالن

د.

إنشاء علية للمتابعة لتنفيذ قرارات اللجنة.

ه.

م
الن يكلفه بها 
تنفيذ المهام أو المسؤوليات ا خرى ي

إعداد جدول ا عمال مع ا خذ بعي االعتبار

رئيس اللجنة أو أي من أعاائها.

م
الن يرغب أهد أعااء اللجنة
الموطوعات ي

ومكا

االجتماع ،وذلك بالتنس ق مع أعااء

اللجنة .

إدراجها.
1.6

عمل أجندة عمل لكل إجتماع من قبل أمي
(دكرت ) اللجنة ويتم الحصول عت موافقة رئيس
اللجنة عل ها ومن ا عااء إذا اا باإلمكا ذلك،
ومن ثم تو يعها عت ال عاو قبل موعد اإلجتماع.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


2

اإلجتماعات ونصابها:

2.1

يجب أ ال تقل عدد إجتماعات اللجنة عن أربعة (
 ) 4مرات ف السنة عت أداس ربالالع دنوي ،أو أك ر
ي

اتخاذ القرارات بخصوصها.

من ذلك وفق ما تقتايه المصلحة ،إطافة إىل 

الكاف لمناقشة بنود جدول
التأكد من توافر الوقت
ي

إجتماعات اللجنة مع المراجعي الخارج ي.
ً
ال يكو إجتماع لجنة المراجعة نظاميا إال إذا هرصه 

أعمال اجتماع اللجنة.

 ٪ 50من أعاائه.
ً
من المف م ض هاور أعااء اللجنة شخصيا لكل
إ
إجتماع أو ع اإلتصال المسموع أو اإلتصال
المرب .
ي
ال يجو للعاو أ

ينيب عاو عخر لحاور

طما

أ

تكو

الموطوعات المعروطة عت

اللجنة مصحوبة بمعلومات اافية تمكن اللجنة من

تعزيز المشاركة الفاعلة ل عااء يف اجتماعات
اللجنة من خالل إبداء عرائهم بالشكل الذي يسهم
يف تحق ق أهداف اللجنة.
التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة
عااء اللجنة يف الوقت المنادبو لتمك نهم من

اإلجتماعات أوالتصويت نيابة عنه ،يجب أ تتخذ

تأدية مهامهم.

جم ع القرارات بتوافق اآلراء من ا عااء الحارين 

إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع

وف هالة عدم التوصل إىل قرار ،يجب اللجوء إىل
ي

توصياتها وما توصلت إليه من أعمال لمجلس

وف هالة تساوي
تصويت ا غلبية إلتخاذ القرار ي

اإلدارة شكل ربالالع دنوي عت االقل.

ا صوات يكو

للرئيس صوت مرجح ويجب 

تسجيل الرأي المعارض يف محرص اإلجتماع وال 
يسمح بالتصويت بالواالة.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
وطع ال م تيبات الال مة إلجراء التق يم الدوري داء
اللجنة.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

السبب

النص المقترح

م
الن تثار أثناء إجتماع لجنة 
لمناقشة القاايا ي
ً
المراجعة ،عادة يطلب هاور ال فيما يخصه دواءا

أعاائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أدللة

رئيس المجموعة المالية أورئيس مجموعة التدق ق

المساهمي .

الداخت أوممثل من المراجعي الخارج ي.
ي
هيث أ

لجنة المراجعة تملك الصالهيات



يجب هاور رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من

يت:
تكو مهام أمي اللجنة اما ي

للحصول عت إدتشارة قانونية خارجية أو الحصول 

تنس ق اجتماعات اللجنة ،ووطع مق م

عت رأي بيت خ ة مستقل  ،فللجنة الحق يف طلب

أعمالها بالتنس ق مع رئيس اللجنة.

أصحاب الخ ة لحاور اإلجتماعات.



لجدول

تبل غ أعااء اللجنة بمواعيد االجتماعات

يسمح بعقد إجتماعات خاصة مع أي طرف من

وتزويدهم بجدول أعمالها ،والوثائق الال مة لدرادة

ا طراف المذكورة أعاله أو غ هم من المسلولي

بنود اجتماع اللجنة.

وموظف البنك .ومع ذلك ،عندما تدعو لجنة 
ي

هاور وتوث ق اجتماعات اللجنة و عداد محارها

مسؤىل البنك أوموظفيه ،ينب ي أ تكو
المراجعة
ي

وهفظها يف دجل خاف.

الدعوة من خالل الرئيس التنفيذي الذي يمكنه 

م
الن تعرض عت
هفظ الوثائق والسجالت والتقارير ي

أياا هاور اإلجتماع مع أنه ،يحق للجنة المراجعة

اللجنة أو تصدر عنها.

إتخاذ القرار إلجراء مثل هذه اإلجتماعات دو



هاور الرئيس التنفيذي.


م
الن
تقديم العو والمشورة إىل اللجنة ،يف المسائل ي
تندر ،طمن اختصاصاتها .
ً
ثانيا :واجبات عاو اللجنة

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي
ً
يمكن لإلجتماعات أ تنعقد بناءا عت طلب من 

االل م ام بأهكام نظام س
الشاات ونظام السول المالية

العرب
مجلس اإلدارة ،أو طلب مؤدسة النقد
ي
السعودي أو طلب رئيس لجنة المراجعة.

ولوائحهما التنفيذية وا نظمة واللوائح ذات
العرب
العالقة الصادرة عن مؤدسة النقد
ي

قيام أمي (دكرت ) اللجنة المعي من قبل لجنة المراجعة،

داس للبنك عند مماردته
السعودي ،والنظام ا
ي

القرارات

لمهامه ،واالمتناع عن القيام أو المشاركة يف أي

بتدوين محار اإلجتماعات شاملة

المتخذة بما يف ذلك أدماء ا عااء الحارين
وأدماء ا شخاف المدعوين إىل اإلجتماع .يتم 

عمل من شأنه اإلرار بمصالح البنك.
ً
أ يكو مدراا لمهام اللجنة ومسؤولياتها ،وعليه

تو ي الالع محار إجتماعات لجنة المراجعة إىل جم ع
أعااء مجلس اإلدارة ولهم الحق يف طلب 

الكاف للقيام بدوره يف تحقيقها.
تخصيي الوقت
ي
ً
خارج دواء من
القيام بواجباته بعيدا عن أي تأث
ي

توطيحات عن أي من ا مور المذكورة يف محار

داخل البنك أو خارجه ،اما يجب عليه عدم تقديم

اإلجتماعات من اللجنة.

مصالحه الشخصية عت مصالح البنك .
التحا لالجتماعات واالل م ام بحاورها وعدم

وف هالة 
عت رئيس اللجنة رئادة أعمالها و جتماعاتها ،ي
غيابه ،يقوم أعااء اللجنة الحارين بإختيار
أهدهم لرئادة اإلجتماع.
المتطلبات التالية يجب أخذها بعي اإلعتبار عند عقد 
إجتماعات اللجنة :

التغيب عنها إال لم رات موطوعية يخطر بها
ً
رئيس اللجنة مسبقا ،وتقبلها اللجنة.
المشاركة الفاعلة يف اجتماعات اللجنة من خالل
درادة الموطوعات المطروهة عت جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها .

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
أ.

ب.

يتم طلب عقد إجتماعات للجنة من خالل أمي 
ً
(دكرت ) اللجنة بناءا عت طلب رئيس اللجنة أوأهد

المجاالت والمواط ع ذات العالقة ،بمهام اللجنة

أعاائها.

ومسؤولياتها.

ما لم يتفق عت خالف ذلك ،يتم إردال إشعار 

بذل الجهد لمعرفة اافة التطورات يف مجال أنشطة

للتأكيد عت هاور ال إجتماع شامال تحديد المكا

البنك وأعماله والمجاالت ا خرى ذات العالقة.

والوقت والتاري الالن باإلطافة إىل جدول أعمال بنود
م
الن ديتم مناقشتها مع المستندات لكل
اإلجتماع ي
بند ،عت أ يتم إردالها لكل عاو من أعااء اللجنة
قبل أدبوع من تاري الالن إنعقاد االجتماع .يتم تو ي الالع
محرص اإلجتماع لجم ع أعااء اللجنة.
.،

النص المقترح

يجب أ يشمل محرص اإلجتماع عت التوصيات
م
الن تتطلب
المنادبة لتطوير وتحسي ا عمال ي
إطافة إجراءات رقابية أو إيقاف أو إطافة بع
ً
الخيارات بناءا عت التعليمات المعتمدة يف هذا
المجال أو تدخل طمن نطال أفال المماردات يف
هذا المجال.

بذل الجهد لمعرفة التطورات التنظيمية يف

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

ً
ثالثا :اجتماعات اللجنة



وف هال
يرأس رئيس اللجنة أعمالها و جتماعاتها ،ي
غيابه يقوم أعااء اللجنة الحارين اإلجتماع
باختيار أهدهم ل م أس االجتماع ،وترا المتطلبات

التالية المنظمة الجتماعات اللجنة:


تجتمع اللجنة أربعة إجتماعات يف العام عت ا قل،
بمعدل مرة واهدة ال ثالثة أشهر ،أو م
من ما دعت
الحاجة لإلجتماع ،وذلك بناء عت دعوة من
رئيسها ،اما يجب عت رئيس اللجنة دعوتها
لالجتماع يف الحاالت االدتثنائية ومنها عت د يل
المثال إذا طلب ذلك مجلس اإلدارة أو عاوين من
أعااء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع
توط ح ا دباب الموجبة لدعوة االجتماع
إ
االدتثناب.
ي



تعتمد اللجنة تواري الالن وجدول أعمال اجتماعات
الماىل قبل بدايته ،وتوجه الدعوة لحاور
العام
ي
اجتماع اللجنة قبل موعده بال ( )10أيام عت ا قل،

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

السبب

النص المقترح
ويرفق بدعوة االجتماع جدول ا عمال والوثائق
والمعلومات

الال مة

لمناقشة

الموطوعات

المعروطة عت اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات
شأنها.


يجو يف الحاالت االدتثنائية توجيه الدعوة
لحاور االجتماع قبل موعده بال ( )5أيام عت ا قل،
ً
ووفقا إلجراءات الدعوة المحددة يف هذه الالئحة.



ئيس للبنك ،أو
تعقد اللجنة اجتماعاتها يف المقر الر ي



يف أي مكا أخر يتم تحديده.
يش م
لصحة االجتماع هاور غالبية أعااء
اللجنة ،ولعاو اللجنة – يف هاالت الرصورة-
الحاور من خالل االدتعانة بإهدى ودائل
االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة عت ذلك .وال
يجو لعاو اللجنة أ

ينيب غ ه لحاور

إجتماعات اللجنة أو التصويت عت قراراتها
وتوصياتها.

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


ال يحق ي عاو يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة
التنفيذية من غ أعااء اللجنة هاور اجتماعاتها
إال بدعوة من اللجنة لالدتماع اىل رأيه أو الحصول
عت مشورته .ويجو للجنة دعوة أي شخي
لحاور اجتماعاتها وبما يهدف لمساعدة اللجنة يف
الوصول هدافها.



تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات ا عااء
الحارين ،وعند تساوي ا صوات يرجح الجانب



الذي صوت معه رئيس االجتماع.
يحق لعاو اللجنة االع م اض عت أي قرار تتخذه
اللجنة عت أ يثبت اع م اطه راهة يف محرص
االجتماع مع بيا أدباب اع م اطه ،وال يعد غيابه
ً
عن هاور االجتماع الذي يصدر فيه القرار د با
لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علمه
بالقرار أو عدم تمكنه من االع م اض عليه س
مبارة
بعد علمه به.

ً
رابعا :توث ق اجتماعات اللجنة

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


ّ
ُيعد أمي اللجنة محار اجتماعات اللجنة ،عت
يت:
أ تتامن ما ي



مكا االجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.



أدماء ا عااء الحارين وغ الحارين ،مع بيا
أدماء المدعوين لحاور االجتماع من غ أعااء
اللجنة .



مداوالت وقرارات اللجنة مع بيا نتائ التصويت
عل ها وأدباب االع م اطات إ وجدت.



تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات
س
لمبارتها ،وعلية
الزمن
المتخذة ،وتحديد الوقت
ي



متابعتها .
ُيردل أمي اللجنة مسودة محرص االجتماع عااء
اللجنة ،وعت أعااء اللجنة إبداء مالهظاتهم عت
مسودة المحرص – إ وجدت –خالل مدة أقصاها
( )5أيام عمل من تاري الالن اإلردال المشار إليه.



بعد معالجة مالهظات أعااء اللجنة عت مسودة
المحرص ،وبعد موافقة رئيس االجتماعُ ،يردل أمي

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

السبب

النص المقترح
عااء اللجنة



اللجنة المسودة بعد التعديل
ً
التاىل.
تمهيدا العتمادها يف اجتماع اللجنة ي
ً
ُيحفظ محرص االجتماع مرفقا به جدول أعمال
االجتماع وجم ع الوثائق المصحوبة به يف دجل
خاف يوقعه رئيس اللجنة وأم نها.

ً
خامسا :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائ
تال
لمجلس اإلدارة ،وذلك يف أول اجتماع للمجلس ٍ
م
الن يرى
الجتماع اللجنة ،ويستثن من ذلك التوصيات ي
رئيس اللجنة رورة عرطها عت المجلس شكل عاجل.
ً
داددا :تق يم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتق يم نتائ أعمالها شكل دوري عت أ
تتامن عنار التق يم عت د يل المثال مستوى فاعلية
س
مبارتها للمهام المحددة لها ورفع نتائ
اللجنة يف
التق يم اىل المجلس شكل دنوي.

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

1.6

رية اعمال اللجنة

1.7

تعارض المصالح

النص الحالي

و.

.

النص المقترح

السبب

الحفاظ عت رية هوية الموظ المبلغ فيما يخي يجب عت عاو اللجنة االل م ام بالمحافظة عت رية للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
م
الن ُأتيحت له ،وما يطلع عليه من وثائق ،وال
أمر البنك تجاه تساؤالت محاد ية أو قاايا تدق ق .المعلومات ي
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
الحفاظ عت الشية ف جم ع القاايا بما يتفق مع يجو له بأي هال من ا هوال – م
هن يف هال انتهاء الحوامة الصادرة من ه لة السول
ي
المالية و نظام س
الشاات
ديادة الشية للبنك.
عاويته  -البو بها ي فرد أو جهة مالم يرص له بذلك
ً
من مجلس االدارة ،أو أ يستعمل أيا من هذه المعلومات
لتحق ق منفعة شخصية له أو هد أقاربه أو للغ ،
وللبنك الحق يف مطالبته بالتعوي

يف هال اإلخالل بما

جاء يف هذا المادة ،اما يشي ذلك عت أمي اللجنة.
ال يوجد

•

م
الن تؤدي إىل
يجال الالب عت العاال ال ال ال الالو تجنال الالب الحال الالاالت ي
تعارض مص الالالحه مع مص الالالح البنك ،ويقص الالد بتعارض
س
المص ال ال ال الالالح وجود مص ال ال ال الاللحة س
مبارة ي
مبارة أو غ
عاال ال ال ال الالو يف موطال ال ال ال الالوع مدر ،عت جدول أعمال اللجنة
ويكو من شال ال ال ال الالأ تلك المصال ال ال ال الاللحة التأث (أو االعتقاد
بتأث تلك المص الاللحة) يف اد الالتقاللية رأي عا الالو اللجنة
ً
الذي يف م ض أ يكو مع ا عن وجهة نظره المهنية.

للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
الحوامة الصادرة من ه لة السول
المالية و نظام س
الشاات

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي
•

إذا اا للعاال ال ال الالو أي تعارض يف المصال ال ال الالالح يف موطال ال ال الالوع
مدر ،عت جدول أعمال اللجنة ،فعليه اإلفصال ال ال الالا عن
ذلك قبل بدء مناقش ال الالة الموط ال الالوع ،عت أ ُيثبت ذلك
رص ال ال ال ال ال االجتم الالاع ،وال يجو ل الاله يف ه الالذه الح الالال الالة
يف مح ال
هاالالور مناقش الة الموطالالوع ذي العالقة أو المشالالاركة يف
مناقشته أو التصويت عليه.

•

ال يجو أ يكو لعاالالو اللجنة مصالاللحة س
مبارة أو غ
س
م
الن تتم لحسال ال ال ال الالاب البنك،
مبارة يف العقود وا عمال ي
اما ال يجو له أ يش م ك يف أي عمل من شأنه منافسة
البنك ،أو أ ينافس البنك يف أهد فروع النشال الالا الذي
ً
يزاولالاله إال ب م خيي من الجمعيالالة العالالامالالة وفقالالا للقواعالالد
المنظمة لذلك.

•

إذا تخل عاالالو اللجنة عن اإلفصالالا عن مصالاللحته يف
م
الن تتم لحسال ال ال الالاب البنك دال ال ال الالواء قبل
العقود وا عمال ي
ً
تع ينه عاال ال الالوا يف اللجنة أو أثناء عاال ال الالويته ،جا للبنك
المطالبة أمام الجهة القاائية المختصة بإبطال العقد
والتعوي

أو إلزام العاال ال ال ال الالو بال الالأداء أي ربالالح أو منفعال الالة

تحققت له من ذلك.

السبب

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

النص المقترح
•

إذا تخل

السبب

عا الالو اللجنة عن اإلفص الالا عن مش الالاركته يف

أي عمل من ش الالأنه منافس الالة البنك ،أو أ ينافس البنك
يف أه الالد فروع النشال ال ال ال ال الالا

ال الالذي يزاول الاله ،ا الالا للبن الالك أ

يطالبه أمام الجهة القاائية المختصة بالتعوي
•

.

ال يجو أ يس ال الالتغل أو يس ال الالتفيد عا ال الالو اللجنة  -ش ال الكل
الار أو غ مب ال ال س
مب ال ال س
الار -من أي من أصال ال ال ال الالول البن ال الالك أو
معلوماتها أو الفرف االد ال الالتثمارية الخاط ال الالعة لدراد ال الالتها
م
ض ال ال ال بها .اما ال يجو له
هن و اتخذ القرار بعدم الم ي
االدتفادة من تلك الفرف االدتثمارية م
هن بعد انتهاء
عاويته.

•

يف ه الالال ثبوت ادال ال ال ال الالتف الالادة عاال ال ال ال الالو اللجن الالة من الفرف
االدال ال ال ال الالتثمارية ،فإنه يجو للبنك أو لكل ذي مصال ال ال ال الاللحة
المطالبة أمام الجهة القا ال ال الالائية المختص ال ال الالة بإبطال أي
عم الالل أو ربالالح أو منفع الالة تحقق الالت من تل الالك الفرص ال ال ال ال ال الالة
االدال ال ال ال الالتثم الالاري الالة .ام الالا يجو للبن الالك المط الالالب الالة ب الالالتعوي
المنادب.

1.8

مكافعت أعااء اللجنة

مكافأة دنوية قدرها  100.000ريال للعاو الواهد.

•

تحدد مكافعت وبدالت هاال ال ال ال الالور أعاال ال ال ال الالاء اللجنة وفقا للتوافق مع ماتني علية مبادئ
لسيادة التعوياات ف بنك الجزيرة ولقرارات مجلس الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
ي
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

السبب

النص المقترح

الن تقر بمالالا يتسال ال ال ال الالق مع التوج هالالات س
م
اإلرافيالالة الحوامة الصادرة من ه لة السول
اإلدارة ،ي
المالية و نظام س
الشاات
وتقرها الجمعية العامة عند انتخاب اللجنة لكل دورة

من دورات المجلس.
•

تعوياات أعااء مجلس اإلدارة عن عاوية اللجنة :

•

االالل عاال ال ال ال الالو من أعا ال ال ال ال الالاء مجلس إدارة البنالالك

يتقالالا

مبلغوقدرة ( )100,000ريال د الالعودي بدل لمش الالاركته
يف أعمالالال لجنالالة المراجعالالة ويكو هالالذا التعوي

مبلغ

مقطوع وبصفة دنوية عن عاويته يف اللجنة.

 )1يحصل عاو مجلس اإلدارة عت مبلغ وقدره
( )5,000ريال دعودي نظ هاور ال
جلسه من جلسات اللجنة دواء اا هاوره
س
مبارة أو من خالل أي من خواف
بصفة
التواصل عن بعد.
 )2تعوياات أعااء اللجنة من خار ،مجلس
اإلدارة:
•

يتقا

ال عاالالو من أعاالالاء اللجنة من خار ،مجلس

إدارة البنالالك مبلغ وقالالدرة ( )100,000ريالالال دال ال ال ال الالعودي
بدل لمش ال ال الالاركته يف أعمال اللجنة ويكو هذا التعوي
مبلغ مقطوع وبصفة دنوية عن عاويته يف اللجنة.
•

يحصال ال ال ال الالل عاال ال ال ال الالو اللجنة من خار ،مجلس اإلدارة عت
مبلغ وقدره ( )5,000ريال دال ال الالعودي نظ هاال ال الالور ال

الئحة عمل لجنة المراجعة
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

السبب

النص المقترح
جلس الاله من جلس الالات اللجنة د الالواء اا ها الالوره بص الالفة
س
مبارة أو من خالل أي من خواف التواصل عن بعد.

•

يتم اهتسال ال ال ال الالاب الت عوياال ال ال ال الالات والمكافعت المسال ال ال ال الالتحقة
لجم ع اعا ال الالاء اللجنة نظ مش ال الالارااتهم ،والمص ال الالاري
م
الن تكبدوها للمشال ال ال الالاركة يف اجتماعات اللجنة بصال ال ال الالفة
ي
د ال ال الالنوية يف مقابل تلك المش ال ال الالاراات .ويتم دفع المقابل
الماىل و بالغهم بتفاصال ال ال ال الاليلها من خالل اإلدارة المعنية
ي
بالبنك.

•

يف هال ص ال ال ال ال الالدور قرار من الجمعية العامة أو المجلس
بإعفاء العا الالو من عا الالوية اللجنة س الالبب التغيب عن
ثالثة اجتماعات متتالية خالل دال ال ال الالنة واهدة دو عذر
يقبلالاله مجلس اإلدارة ،فال يسال ال ال ال الالتحق هالالذا العاال ال ال ال الالو أي
م
م
تت عخر اجتماع
الن ي
مكافعت أو تعويا ال ال الالات عن الف ة ي
هرصال ال ال ال اله ،وعليه إعادة جم ع المكافعت والتعويا ال ال ال الالات
م
الن رفت له عن تلك الف م ة.
ي

•

رص ال ال ال ال الر ال الالذي
عن ال ال

يحق للبن الالك المط الالالب الالة ب الالالتعوي
يلحق سال ال ال ال الالمعتال الاله واد ال ال ال ال ال م داد مال الالا رف من مكال الالافال الالعت

الئحة عمل لجنة المراجعة
الفقرة

التسلسل

النص الحالي

النص المقترح
وتعوياالالات وأي تكالي

السبب

أخرى تحملها البنك لتسالالهيل

قيام العاو بمسؤولياته ،وذلك يف هال ارتكاب العاو
عمالل ُم ِخالل ب س
الالشال ال ال ال ال الف وا مالانالة أو بالال م وير أو بمخالالفالة
ا نظمة واللوائح يف المملكة العربية السال ال ال ال الالعودية أو يف
أي بلد عخر أو عند إخالله للقيام بمسال ال الالؤولياته ومهامه
وواجباته مما ي م تب عليه رر بمصلحة البنك.

1.9

مراجعة الالئحة

ً
يجب مراجعة هذه الالئحة من قبل لجنة المراجعة دوريا
وتعدل هذه الالئحة هسب الحاجة ،ويتم رفع التعديالت إىل
مجلس اإلدارة الذي بدوره يقوم برفع توصية بإجراء التعديالت
إىل الجمعية العامة للموافقة عل ها و قرارها يف أقرب إجتماع
وف هال إقرارها تصبح نافذة.
لها ،ي

1.10

النفاذ

تخاع هذه الالئحة للمراجعة الدورية شكل دنوي للتوافق مع ماتني علية مبادئ
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
س
يتماس مع ا نظمة واللوائح
بغرض تطويرها وتحديثها بما
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
ذات العالقة ووفق ما يراه المجلس ،وال يجو إجراء أي الحوامة الصادرة من ه لة السول
المالية و نظام س
الشاات
تعديل عل ها إال بموافقة من مجلس اإلدارة و قرار الجمعية
لمساهم البنك عل ها.
العامة
ي

ويتم رفع التعديالت إىل مجلس اإلدارة الذي بدوره يقوم برفع تكو هذه الالئحة نافذة من تاري الالن إقرارها من الجمعية للتوافق مع ماتني علية مبادئ
العامة للبنك.
الحوامة وقواعد تحديد المكافأت
توصية بإجراء التعديالت إىل الجمعية العامة للموافقة عل ها
الصادرة من مؤدسة النقد و لوائح
وف هال إقرارها تصبح نافذة.
الحوامة الصادرة من ه لة السول
و قرارها يف أقرب إجتماع لها ،ي
س
المالية و نظام الشاات

