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مقدمة
.1
ّ
متثل مفاهيم ومبادئ حوكمة الرشكات بالنسبة للمؤسسات املالية أهمية كبرية نظرا ً للدور الكبري الذي تلعبه مثل
هذه املؤسسات يف االقتصاد الكيل ،خاصة وأن انتهاج أطر الحوكمة الرشيدة ميكن الرشكات من تحسني أدائها
وقدرتها التنافسية ،كام أنه يشجع يف خلق قيمة مضافة ويوفر منهجا للمساءلة ونظم للمراقبة التي تتناسب مع
املخاطر التي تنطوي عليها.
ال مندوحة يف أن البلدان التي لديها أطر ومامرسات حوكمة قوية تلهم ثقة املستثمرين ومبا ميكن من جذب
رؤوس األموال واالستثامرات طويلة األجل والتي تساهم ال شك يف تحقيق االستقرار املايل والرفاه العام ،كام
أنها توفر بيئة خصبة تسهل عملية النمو االقتصادي للرشكات القامئة ومن خالل إنشاء رشاكات جديدة وفعالة.
إن بنك الجزيرة يؤمن بأن حوكمة الرشكات هي مجموعة النظم والسياسات واإلجراءات التي يتم من خاللها إدارة
الرشكات بشكل فعال ودائم ،كام أنها تؤثر يف كيفية إعداد وتحقيق ورصد املخاطر وتقييم أهداف البنك وسبل
تحسني أداءه ،وتشمل أساسيات حوكمة الرشكات التي ينهجها بنك الجزيرة عىل مستوى عال من النزاهة ،واإلفصاح
يف الوقت املناسب والدقيق للمعلومات ،ووضع معايري عالية من املساءلة ،وإدارة مراقبة فعالة من قبل مجلس
اإلدارة ،كام متكن من إيجاد بنى اساسية الحرتام املساهمني وحفظ حقوقهم وتعزز التواصل اإليجايب مع املجتمع
اإلستثامري وتحقق يف العموم قيمة لحقوق املساهمني واملعاملة املتساوية فيام بينهم.
عىل املستوى الدويل أصدرت لجنة بازل للرقابة املالية عددا من الوثائق والتوصيات يف شأن أفضل سبل الحوكمة،
وعىل املستوى املحيل تناول نظام الرشكات املعدل عددا ُ من مناشط الحوكمة وتطبيقاتها ،كام أصدرت هيئة
السوق املالية الئحة حوكمة الرشكات يف العام 2006م والتي جرى تعديلها الحقا ،كام اصدر البنك املركزي
السعودي (ساما) بحكم دوره اإلرشايف والرقايب عىل البنوك العاملة يف اململكه وثيقة مبادىء الحوكمة يف
مارس 2014م وتعديالتها ،إىل جانب إطار الحوكمة الرشعية ،وأحكام هذه اللوائح تنطبق عىل جميع الرشكات
والبنوك املدرجة يف السوق املالية السعودية وبنك الجزيرة أحدها.
وقد تضمنت هذه اللوائح ان تعمل الرشكات عىل االلتزام بها ،وتغطي الجوانب التي تهدف لتعزيز حقوق
املساهمني ،متطلبات اإلفصاح تشكيل مجلس االدارة وآليات اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتأهيلهم ومسؤولياتهم،
كام تتناول ايضا نطاق عمل لجان املجلس ودورها ،والجوانب املتعلقة مبعالجة تعارض املصالح ،وتنظيم العالقة مع
األطراف ذوي العالقة واصحاب املصالح.
وانسجاماُ مع التوجيهات اإلرشافية ،وإىل ما اشتمل عليه نظام الرشكات من أحكام ،وإىل ما تضمنته أحكام الئحة
حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية وما إشتملت عليه مبادىء الحوكمة التي اصدرها البنك املركزي
السعودي (ساما) والتي تقتيض جميعا أن يصار إىل وضع الئحة ووثيقة مكتوبة تنظم جوانب انتهاج البنك ملبادئ
الحوكمة الرشيدة ومبا يتفق مع السياسات اإلجرائية التي اعتمدها مجلس إدارة بنك الجزيرة يف سعيه لخلق بيئة
حوكمة تعكس دوره كمؤسسة مالية رائده عىل املستوى املحيل والدويل.
إن الغرض من هذه الوثيقة أن تكون موضحه ومبينه للقواعد العامة واملعايري التي يتبعها بنك الجزيرة يف مامرسته
ملفاهيم اإلدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة ومبا يؤكد عىل حفظ وتعزيز حقوق املساهمني واصحاب املصالح
وتسهيل حصولهم عىل املعلومات ،وعىل حقهم يف التصويت واملشاركة يف أعامل الجمعيات العامة ،وإىل
تبنى مناحي اإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية ،والنأي عن اي مظهر من مظاهر تعارض املصالح ،وإىل
تعزيز وتفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه يف مامرسة املسئوليات املناطة بهم إلدارة البنك واإلرشاف
عىل أعاملهامن خالل آطر مبنية عىل الشفافية والدميومة .ويجب أن ينظر لهذه الوثيقة إىل جانب السياسات
التكميلية األخرى املتعلقة باإلفصاح ،إختيار وتعيني اعضاء املجلس ولجانه ،املكافأت والتعويضات ،أليات معالجة
تعارض املصالح ،تنظيم العالقة مع األطراف ذوي العالقة واصحاب املصالح.
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تهدف هذه الالئحة إىل وضع إطار قانوين فعال لحوكمة البنك ،وتهدف بصفة خاصة إىل ما ييل:
 .1تفعيل دور املساهمني يف البنك وتيسري مامرستهم لحقوقهم املقررة.
 .2بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهام العامة والخاصة يف إدارة البنك.
 .3تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار يف البنك.
 .4تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة يف السوق املالية وتعامالتها وبيئة األعامل وتعزيز اإلفصاح فيها.
 .5توفري األدوات الفعالة واملتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح.
 .6تعزيز آليات الرقابة واملساءلة للعاملني يف البنك.
 .7وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم.
 .8زيادة كفاءة اإلرشاف عىل أعامل البنك وتوفري األدوات الالزمة لذلك.
مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة ارتــأى اعتــاد هــذه الوثيقــة يف إجتــاع املجلــس املنعقــد بتاريــخ  19يونيــو 2019م لتكــون
مفصلــة ومبينــة ومكملــة ملــا تضمنتــه -:
• أحكام النظام األسايس للبنك
• الجوانب والسياسات اإلجرائية التي جرى اعتامدها من مجلس إدارة البنك والتي تشمل جوانب اإلفصاح،
سياسة تعارض املصالح ،املعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة ،األطر املنظمة للعالقة مع أصحاب
املصالح ،التعامل مع األطراف ذوي العالقة ،سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة.
• قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة ) التنفيذية ،املخاطر ،الرتشيحات واملكافآت ،املسئولية اإلجتامعية،
واملراجعة) واللجان االخرى كاللجنة الرشعية.
وينــاط بــكل الجهــات وقطاعــات األعــال ذات العالقــة يف البنــك تطبيــق مــا اشــتملت عليــه مــن أحــكام ،يف حــن
ســينظر مجلــس اإلدارة يف الحاجــة ملراجعــة وتعديــل أحــكام هــذه الوثيقــة مــن حــن ألخــر.
وبالنظــر للرغبــة يف موامئــة بعــض املتطلبــات اإلرشافيــة املحدثــة وتضمينهــا إلطــار دليــل حوكمــة بنــك الجزيــرة،
فقــد روعــي إعــادة صياغــة هــذه الوثيقــة والتــي تــم تقدميهــا إلقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ  01جــادى األوىل
1442هـــ املوافــق  16ديســمرب 2020م.
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 1.1تعريف وأهمية الحوكمة
 - 1.1.1ما املقصود بالحوكمة ؟
ه ــي قواع ــد لقي ــادة البن ــك وتوجيهه ــا تش ــتمل ع ــى آلي ــات لتنظي ــم العالق ــات املختلف ــة ب ــن مجل ــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذي ــة واملس ــاهمني وأصح ــاب املصال ــح ،وذل ــك بوض ــع قواع ــد وإج ــراءات خاص ــة لتس ــهيل عملي ــة
اتخ ــاذ الق ــرارات وإضف ــاء طاب ــع الش ــفافية واملصداقي ــة عليه ــا بغ ــرض حامي ــة حق ــوق املس ــاهمني وأصح ــاب
املصال ــح وتحقي ــق العدال ــة والتنافس ــية والش ــفافية يف الس ــوق وبيئ ــة األع ــال.

التعريفات :
الجه ــات اإلرشافي ــة :ويقص ــد به ــا الجه ــات التنظيمي ــة وتش ــمل كل م ــن (البن ــك املرك ــزي الس ــعودي (س ــاما)،
هيئ ــة الس ــوق املالي ــة ،وزارة التج ــارة).
البنك :بنك الجزيرة.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة بنك الجزيرة بكافة أعضائه.
عضــو مجلــس اإلدارة :هــو الشــخص الطبيعــي الــذي جــرى انتخابــه واختيــاره مــن الجمعيــة العامــة للبنــك ،أو جــرى
تعيين ــه ،ليش ــارك م ــع أعض ــاء املجل ــس اآلخري ــن يف إدارة أع ــال البن ــك ،س ــواء كان تصني ــف عضويت ــه (عض ــو
مجل ــس إدارة تنفي ــذي ،عض ــو مجل ــس إدارة غ ــر تنفي ــذي ،أو عض ــو مجل ــس إدارة مس ــتقل).
عضـــو مجلـــس اإلدارة التنفيـــذي :ه ــو عض ــو مجل ــس إدارة البن ــك ال ــذي يك ــون عض ــوا ً يف اإلدارة التنفيذي ــة
للبنـــك ويشـــارك يف اإلدارة اليوميـــة وأعاملهـــا املختلفـــة ،ويتقـــاىض يف مقابـــل ذلـــك راتبـــاً شـــهرياً ومزايـــا.
عض ــو مجل ــس اإلدارة غ ــر التنفي ــذي :ه ــو عض ــو مجل ــس إدارة البن ــك ال ــذي يق ــدم ال ــرأي واملش ــورة الفني ــة وال
يشــارك بــأي شــكل مــن األشــكال يف إدارة البنــك ومتابعــة أعاملــه اليوميــة وال يتقــاىض راتب ـاً شــهرياً أو ســنوياً
مــن البنــك.
عض ــو مجل ــس اإلدارة املس ــتقل :ه ــو عض ــو مجل ــس إدارة البن ــك ال ــذي يتمت ــع باس ــتقاللية كامل ــة ع ــن اإلدارة
والبن ــك ،والقادرع ــى مامرس ــة مهام ــة وإب ــداء أرائ ــه والتصوي ــت مبوضوعي ــة وحي ــاد وتعن ــي االس ــتقاللية تواف ــر
الق ــدرة للحك ــم ع ــى األم ــور بع ــد األخ ــذ يف االعتب ــار جمي ــع املعلوم ــات ذات العالق ــة دون أي تأث ــر م ــن إدارة
البن ــك أو أي جه ــة خارجي ــة أخ ــرى.
عض ــو اللجن ــة م ــن خ ــارج املجل ــس :وه ــو الش ــخص الطبيع ــي ال ــذي يت ــم اختي ــاره يف أي م ــن لج ــان املجل ــس أو
اللج ــان االخ ــرى لالس ــتفادة م ــن خربات ــه العلمي ــة والعملي ــة ملصلح ــة البن ــك ،ويتمت ــع بأس ــتقاللية تام ــة.
األقارب  :مصطلح «صلة القرابة /األقارب من الدرجة االوىل» يعني ويشمل التايل:
 اآلباء ،واألمهات، األوالد.، اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم. األزواج والزوجات.لجـان مجلـس اإلدارة :هـي اللجـان الفرعيـة املنبثقـة عـن مجلـس إدارة البنـك ،والتـي تتشـكل وتتحـدد قواعـد
6
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وأسـلوب عملهـا وإختيـار أعضائهـا بقـرارات مـن املجلـس أو الجمعيـة العامـة ،ويشـارك يف عضويتهـا أعضـاء مـن
املجلـس وخارجـه ،لتعاونـه يف أداء مهامـه وأعاملـه ،وتحـدد نطاقـات أعمال هـذه اللجـان وفـق قواعـد ولوائـح
عملهـا .وقـد شـكل مجلـس إدارة البنـك اللجـان الفرعيـة التاليـة (اللجنـة التنفيذيـة ،لجنـة املخاطر ،لجنـة املراجعة،
لجنـة الرتشـيحات واملكافـآت ،لجنـة املسـئولية اإلجتامعيـة).
اللجـان املسـتقلة :هـي لجـان ذات طبيعـة خاصـة تتشـكل وتتحـدد قواعـد وأسـلوب عملهـا وإختيـار أعضائهـا
بقـرارات مـن املجلـس أو أي مـن لجانـه ،ويشـارك يف عضويتهـا أعضـاء مـن املجلـس أو خارجـه ،ليـوكل لهـا أداء
مهـام وأعمال محـددة ،وتحـدد نطاقـات أعمال هـذه اللجـان وإرتباطهـا التنظيمـي سـواء للمجلـس أو أي من لجانه
وفـق قواعـد ولوائـح عملهـا .وقـد روعـي تشـكيل لجنـة ذات طبيعـة خاصـة وهـي اللجنـة الرشعيـة.
صالحيـات ومسـئوليات أعضـاء مجلـس اإلدارة :وهـي الصالحيـات التـي جـرى النـص عليهـا يف مبـاديء و الئحـة
حوكمـة الشركات الصـادرة عـن البنـك املركـزي السـعودي (سـاما) و هيئـة السـوق املاليـة والتـي تناولـت تحديـد
املسـئوليات العامـة التـي يجـب على عضـو مجلـس اإلدارة يف البنـك الوفـاء بهـا.
نظـام الشركات :وهـو النظـام الصـادر يف العـام 2015م وتعديالتـه بهـدف تنظيـم املتطلبـات املتعلقـة
بتأسـيس وعمـل الشركات يف اململكـه العربيـة السـعودية.
نظـام السـوق املاليـة :نظـام السـوق املاليـة الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم )م ( 33 /وتاريـخ 2/6/1424هــ
وتعديالتـه.
وثيقـة حوكمـة بنـك الجزيـرة :وهـي الوثيقـة التـي تتضمـن سياسـة البنـك يف التميش مـع متطلبـات الحوكمة
الرشـيدة والتـي جـرى إقرارهـا إبتـداءا ً قبـل مجلـس إدارة البنـك يف  19يونيـو 2019م ويجـري تعديلهـا وتحديثهـا
مـن حين آلخـر لتتوافـق مـع التوجيهـات اإلرشافية.
سياسـة اإلفصـاح :هـي السياسـة املكتوبـة التـي أقرهـا مجلـس إدارة البنـك مبـا ينسـجم مـع املتطلبـات
اإلرشافيـة لتنظـم عمليـة وآليـات اإلفصـاح عـن املعلومـات املاليـة وغير املاليـة للمجتمـع االسـتثامري.
الئحـة حوكمـة الشركات  :هـي الالئحـة التـي أصدرهـا مجلـس هيئة السـوق املالية مبوجـب القـرار ()8-16/2017
وتاريـخ 16/5/1438هــ املوافـق 13/02/2017م ويتـم تعديلهـا مـن وقـت آلخـر ،وتتنـاول أُطـر مبـادئ حوكمـة
الشركات املدرجـة يف السـوق املالية السـعودية وتشـتمل على تحديد جوانب حقوق املسـاهمني ،متطلبات
اإلفصـاح ،تكويـن مجالـس اإلدارة ومسـئولياته ،لجـان املجالـس وجوانـب معالجـة تعـارض املصالـح.
املبـادىء الرئيسـة لحوكمـة البنـوك العاملـة يف اململكـه العربيـة السـعودية  :هـي وثيقـة مبـادىء الحوكمـة
التـي أصدرهـا البنـك املركزي السـعودي (سـاما) يف مارس 2014م وتعديالتها ،وتناولـت أطر ومناحي الحوكمة
التـي ينبغـي على البنـوك العاملـة يف اململكـه التمشي بها.
اطـار الحوكمـة الرشعيـة للمصـارف والبنـوك املحليـة العاملـة يف اململكـة العربية السـعودية  :وهي وثيقة
اطـار الحوكمـة الرشعيـة للمصـارف والبنـوك املحليـة العاملـة يف اململكـة العربيـة السـعودية التـي أصدرهـا
البنـك املركـزي السـعودي (سـاما) يف فربايـر2020م لغـرض تطبيـق متطلبـات حوكمـة رشعية فعالـة للمصارف
والعمـل على توافـق املعاملات املرصفيـة اإلسلامية يف اململكـة مـع أحـكام ومبـادئ الرشيعـة وتعـد هـذه
الوثيقـة كحـد أدىن مـن املتطلبـات اإلرشافيـة والرقابيـة فيما يتعلـق مبامرسـات الحوكمـة الرشعيـة ومبـا ال
يتعـارض مـع اللوائـح التنظيميـة واملتطلبـات اإلرشافيـة األخـرى ذات العالقـة الصـادرة عـن البنـك املركـزي.
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 - 1.1.2أهمية الحوكمة :
ميكن أن تسهم الحوكمة السليمة يف تحسني أداء البنك بعدة طرق منها:
• تحسني األداء والربحية :تقود الحوكمة غالبًا إىل تحسني األداء ،وتساهم بفعالية يف تعزيز قدرات مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل اتخاذ قرارات ُمثىل ميكن أن تؤدي إىل زيادة اإليرادات وخفض التكاليف.
• الحد من املخاطر :عند تنفيذها بفعالية ،ميكن أن تساهم الحوكمة املؤسسية يف الحد من فضائح
الرشكات ،أو حاالت االحتيال أو أي قضايا أخرى ذات صلة باملسؤولية املدنية والجنائية التي تقع عىل عاتق
البنك .ناهيك عن تعزيزها لسمعة البنك يف السوق باعتباره بنكًا قاد ًرا عىل حامية نفسه بنفسه وجدي ًرا
برأسامل املستثمر.
• حامية صغار املساهمني :تضمن مامرسات الحوكمة السليمة حامية صغار املساهمني ،ال سيام حقهم يف
طلب املعلومات وإثارة القضايا والتصويت يف اجتامعات الجمعيات العامة.
 - 1.1.3مبادئ الحوكمة يف مجموعة بنك الجزيرة:
• إنشاء إطار قوي للرقابة  -إيجاد آليات رقابة داخلية تحت أرشاف ومسؤوليات مجلس اإلدارة نحو أصحاب
املصالح ومدعومة باملبادئ التوجيهية املوثقة يف السياسات واإلجراءات التي تتسم ببساطتها وسهولة
الوصول إليها ،وبالسلطات التي توجه اإلجراءات وتنظم املامرسات.
• الحد من املخاطر بصورة فعالة وإدارتها  -إعداد اإلطار الالزم ،وإنشاء أقسام وظيفية مستقلة ،ورسم
اإلجراءات ذات الصلة لتحديد أثر املواد واملخاطر الناشئة التي تواجه البنك يف مشهد عملياته ومع أصحاب
املصالح لديه ،إضافة إىل رصدها وضبطها.
• ضامن التنفيذ السليم للشفافية واإلفصاح مع ضامن تدفق املعلومات التي تؤثر عىل أصحاب املصالح
الداخليني والخارجيني يف البنك ،مبا فيهم من موظفني ومساهمني وجهات رقابية ،بدقة ويف الوقت
املناسب.
• إظهار االلتزام و اتباع مبادئ ثقافة الحوكمة القوية عىل مستوى البنك بأكمله من خالل مواصلة عمليات
املراقبة والتقييم واملتابعة للحفاظ عىل الفعالية وتحديد فرص التحسني املتاحة.

1.2

دليل الحوكمة
 - 1.2.1الغرض من هذا الدليل:
تسعى هذه الوثيقة إىل وضع إطار واضح وقوي وفعال للحوكمة لتكون قاعدة ملجموعة بنك الجزيرة يف
قيادة السوق مستقبالً ،ولالستمرار يف تحقيق الربحية واالستدامة طويلة املدى.
ويوضح هذا الدليل آليات الحوكمة املتبعة يف مجموعة بنك الجزيرة .ويتضمن تحديد سجالً شامالً ومفصالً
إلطار حوكمة البنك ،وهيكلية حوكمة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،فضالً عن السياسات واملبادئ
التوجيهية الرئيسية واألقسام الوظيفية الرقابية يف البنك.
 - 1.2.2الجهة املسؤولة عن الدليل:
يتوىل رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية ضامن مراجعة وتحديث دليل الحوكمة هذا ،بإرشاف مجلس اإلدارة.
و يحتفظ رئيس مجموعة الحوكمة مبلف يحتوي عىل دليل الحوكمة وملحقاته والوثائق التنظيمية األخرى ذات
الصلة ،مبا يف ذلك مصفوفة الصالحيات الخاصة بالبنك .ويوضع هذا امللف و وثائق الحوكمة األخرى ذات الصلة
عىل الشبكة اإللكرتونية الداخلية ملتناول جميع موظفي البنك .وينبغي أن يحتوي هذا امللف عىل روابط
املجموعة الكاملة من سياسات البنك وإجراءاته.
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 - 1.2.3تحديث الدليل وتعديله
يتوىل أمني رس مجلس اإلدارة  /رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية مراجعة محتويات الدليل باستمرار ،ويويص
بتحديثه عند الرضورة .ويجري مراجعة سنوية كاملة للدليل بإرشاف مجلس االدارة.

 .2إطار الحوكمة يف مجموعة بنك الجزيرة:
 - 2.1اللوائح التنظيمية يف اململكة العربية السعودية وأفضل املامرسات الدولية

يتطابــق دليــل الحوكمــة هــذا مــع التوجيهــات التــي إشــتملت عليهــا اللوائــح الصــادرة عــن البنك املركزي الســعودي (ســاما)
وهيئــة الســوق املاليــة و أحــكام نظــام الــركات ،ويجــب االلتــزام بذلــك يف كافــة األوقــات .ويعكــس الدليــل روح مبــادئ
تعزيــز الحوكمــة ويحددهــا كــا تــم نرشهــا يف أحــدث املبــادئ التــي أصدرتهــا لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة .ويف حــال
وجــود أي تعــارض بــن محتويــات هــذا الدليــل وملحقاتــه مــن جهــة وبــن أي لوائــح تنظيميــة منصــوص عليهــا يف املواثيــق
واملبــادئ الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة مــن جهــة أخــرى ،ترجــح أحــكام الجهــات الرقابيــة.

تقــع عــى عاتــق أمــن رس مجلــس اإلدارة /رئيــس مجموعــة الحوكمــة مســؤولية ضــان تطبيــق التحديثــات الالزمــة
باســتمرار للحفــاظ عــى املطابقــة املطلقــة مــع مبــادئ البنــك املركــزي الســعودي (ســاما) وهيئــة الســوق املاليــة
ولوائحهــا التنظيميــة و نظــام الــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة.

 - 2.2هيكلية اللجان وخطوط التبعية اإلدارية

يســتند إطــار حوكمــة بنــك الجزيــرة إىل تنظيــم مجلــس إدارة البنــك و لجــان تابعــة ملجلــس اإلدارة  ،واللجنــة الرشعيــة ولجــان
إداريــة بحســب هيــكل اللجــان املرفــق ادنــاه .ويعتمــد هيــكل الحوكمــة عــى سلســلة مــن العوامــل التمكينيــة للحوكمــة
التــي تضمــن تحقيــق الوضــوح املطلــوب واالنضبــاط الجيــد للحوكمــة ،وهــي :القيــم املؤسســية وتصميــم الهيــكل
التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات ومصفوفــة صالحيــات البنــك ،فضــاً عــن التواصــل الفعــال عــى املســتويني
الداخــي والخارجــي.

الشكل أ :هيكلية اللجان اإلدارية يف بنك الجزيرة
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 - 2.3مسؤولية اإلرشاف عىل الحوكمة

أساســا عــى عاتــق مجلــس اإلدارة الــذي يــرف عليهــا بشــكل مبــارش او مــن
تقــع مســؤولية اإلرشاف عــى الحوكمــة
ً
خــال احــدى اللجــان التابعــة للمجلــس .أمــا عــى املســتوى التنفيــذي ،تتــوىل االدارة التنفيذيــة مهمــة ضــان االلتــزام
اليومــي باملامرســات الســليمة املبينــة يف هــذا الدليــل ،وبإبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة مبــارشة عــن التقــدم املحــرز يف
هــذا الصــدد وباملخالفــات ذات الصلــة بصــورة دوريــة.

 .3إطار الحوكمة الرشعية
يعــد بنــك الجزيــرة مــن ضمــن املصــارف العاملــة يف اململكــه العربيــة الســعودية املتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة
الغــراء ،ويقــر البنــك مــا يقدمــه لعمــاءه مــن األفــراد والــركات عــى املنتجــات والخدمــات املرصفيــة املتوافقــة مــع
الرشيعــة اإلســامية ،ومــن منطلــق ســعي البنــك لضــان توافــق أهــداف وعمليــات أنشــطته املرصفيــة اإلســامية
فقــد راعــى دعـاً إلســتقرار الصناعــة املرصفيــة اإلســامية يف إنشــاء املجموعــة الرشعيــة وهــي قطــاع عمــل رئيــس
مــن قطاعــات األعــال بالبنــك ليختــص بضــان التقييــم املســتمر ملســتوى إلتــزام البنــك بأحــكام ومبــادىء الرشيعــة
تحــت مظلــة اللجنــة الرشعيــة.
تشــتمل مبــادىء حوكمــة البنــك الرشعيــة عــى أن الصريفــة املتوافقــة مــع الرشيعــة هــدف ســامي للمجتمــع
الســعودي ،وســيظل البنــك مــن داعمــي هــذا التوجــه ،والــذي ينعكــس عــى تحســن الكفــاءات التشــغيلية ،ويســهم
يف جــذب اإلســتثامرات ويحســن ثقــة اصحــاب املصالــح ويعــزز عالقاتهــم.
وبشــكل عــام فــإن مجلــس إدارة البنــك يعــد مســؤوالً بشــكل أســايس تجــاه إطــار الحوكمــة الرشعيــة ومــدى توافــق
أنشــطة البنــك مــع أحــكام ومبــادىء الرشيعــة ،ويتــوىل املجلــس :
 .1إعتــاد إطــار الحوكمــة الرشعيــة ،واإلرشاف بشــكل مســتمر عــى أداء اإلطــار الفعــال ،وضــان مناســبته ألنشــطة
وحجــم أعــال البنــك.
 .2إقرار واملوافقة عىل كافة السياسات الرشعية للبنك واإلرشاف عىل تطبيق هذه السياسات.
 .3ضــان توافــر أدوات الرقابــة الداخليــة املتمثلــة يف إدارة املخاطــر ،اإللتــزام واملراجعــة  /التدقيــق الداخــي مبــا
ميكــن مــن اإليفــاء باملتطلبــات الرشعيــة فيــا يطــرح مــن منتجــات وخدمــات.
 .4التأكيد دوماً عىل إستقاللية اللجنة ،وضامن عدم تعرضها ألي تأثري قد يعيق عملها بشكل موضوعي.

 - 3.1اللجنة الرشعية

متشــياً مــع املتطلبــات التنظيميــة التــي إشــتمل عليهــا إطــار الحوكمــة الرشعيــة للبنــوك واملصــارف املحليــة العاملــة
يف اململكــه والصــادر عــن البنــك املركــزي الســعودي (ســاما)  ،فــإن عــى البنــك إنشــاء لجنــة متخصصــة للقيــام مبهــام
اإلرشاف عــى االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الرشيعــة وتطبيقاتهــا حيــث تشــكل اللجنــة ويعــن أعضاؤهــا بقــرار مــن املجلــس
بنــا ء عــى توصيــة لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت التابعــة للمجلــس وذلــك بعــد الحصــول كتابــة عــى عــدم مامنعــة البنــك
املركــزي الســعودي (ســاما).
ويراعــى أن يتمتــع أعضاءهــا إضافــة للمناحــي الفقهيــة باملعــارف الكافيــة بالجوانــب املاليــة واملرصفيــة ليــوكل لهــا مهــام
اإلرشاف عــى اإللتــزام بأحــكام ومبــادىء الرشيعــة وتطبيقاتهــا.
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يقوم مجلس اإلدارة بتعيني أعضاء اللجنة الرشعية بتوصية من لجنة الرتشيحات واملكافأت وبعد الحصول عىل عدم
مامنعة البنك املركزي السعودي (ساما) .ومتتاز اللجنة بأنها مستقلة يف مرجعيتها عن مجلس اإلدارة وعن إدارات
البنك األخرى ،وتتبع تنظيمياً للمجلس ،وتتحمل قراراتها الرشعية كام انها تقوم مبراقبة و مراجعة و تدقيق كافة
معامالت البنك للتأكد من التزامه مببادىء وأحكام الرشيعة االسالمية.
ويراعى أن تتألف اللجنة الرشعية من ثالثة إىل خمسة أعضاء مبن فيهم رئيسها ،وبحسب الئحة وقواعد عمل اللجنة
فيجب أن يتمتع املرشحون لعضوية اللجنة الرشعية باملؤهالت الالزمة وتكون لديهم الخربة املطلوبة يف املعامالت
املالية الرشعية ،ويراعى أن تجتمع اللجنة الرشعية أربع مرات يف السنة عىل األقل ،وتكون قراراتها ملزمة.
وتتمثل املهام الرئيسية املنوطة باللجنة الرشعية فيام ييل:
• تقديــم تقريــر ســنوي لعرضــه عــى مجلــس إدارة البنــك يبــن مــدى التــزام البنــك بأحــكام الرشيعــة اإلســامية يف
عملياتــه.
• تكليف املجموعة الرشعية بالقيام باملطابقة الرشعية و التدقيق و املراجعة الرشعية ألعامل البنك.
• املوافقة عىل جميع املنتجات والخدمات من منظور رشعي.
يُطلب من جميع موظفي البنك ،مبن فيهم اإلدارة العليا ،االلتزام بسياسة البنك الرشعية التي تحددها اللجنة الرشعية
مبا يتوافق مع بنود النظام األسايس والقواعد واملبادئ األخرى املبينة عىل النحو التايل:
•
•
•
•
•
•

3.2

تعد جميع قرارات اللجنة الرشعية ملزمة لكافة اإلدارات ،فضالً عن إدارة البنك ذاتها.
تقــع مســؤولية تنفيــذ قــرارات اللجنــة الرشعيــة عــى جميــع املســتويات عــى عاتــق اإلدارات التنفيذيــة يف البنــك،
ويــرف املجلــس عــى ضــان اإللتــزام بقــرارات اللجنــة.
مراعاة الحصول عىل موافقة اللجنة الرشعية قبل الرشوع يف إطالق أي خدمة أو منتج.
يراعى دوماً اإللتزام بقرارات اللجنة الرشعية.
يراعــي البنــك تدعيــم مامرســته ملناحــي نشــاط املرصفيــة اإلســامية وتعزيــز إدارة املخاطــر املحتملــة بعــدم اإللتزام
بأحــكام ومبــادىء الرشيعــة ،وتحديــد وتقييــم املخاطــر املالزمــة ووضــع التدابــر التصحيحيــة الواجــب إتخاذهــا لتقليــل
أو الحــد مــن هــذه املخاطــر.
يراعــي البنــك تدعيــم عمليــة املراجعــة  /التدقيــق الداخــي الرشعــي بشــكل دوري ومنتظــم لضــان التحقــق مــن
مــدى توافــق انشــطة البنــك وعملياتــه املرصفيــة اإلســامية ومبــادىء الرشيعــة.

املجموعة الرشعية

تقــع عــى عاتــق املجموعــة الرشعيــة مســؤولية املشــاركة يف تحقيــق االســراتيجية املرصفيــة اإلســامية للبنــك مــن
خــال دعــم الخطــط والسياســات الالزمــة المتثــال البنــك ملبــادئ الرشيعــة اإلســامية يف إجــراء معامالتــه التجاريــة،
وكذلــك يف التنســيق فيــا بــن اإلدارة التنفيذيــة واللجنــة الرشعيــة ،وضــان توجيــة القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة
الرشعيــة ،والقيــام بأعــال أمانــة وســكرتارية اللجنــة الرشعيــة.
ولتحقيق هذه الغاية ،أُسندت للمجموعة الرشعية املهام التالية:
• مراجعــة معامــات البنــك وأنشــطته وتحديــد املســائل الرشعيــة وإحالتهــا للجنــة الرشعيــة بعــد تزويدهــا باملعلومــات
والبيانــات الالزمــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
• متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الرشعية وتطبيقها يف جميع أنشطة البنك التجارية داخل اململكة وخارجها.
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•
•
•
•
•
•

مراجعة العقود واملنتجات للتحقق بأنها متوافقة مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.
تعزيز الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل البنك وخارجه ،والعمل عىل توفري وتعزيز مناحي التعليم والتدريب
املستمر لألطراف ذوي العالقة.
مراجعة السياسات واإلجراءات الرشعية لألطراف ذوي العالقة بتطبيق إطار الحوكمة الرشعية.
إجراء االبحاث والدراسات الرشعية ذات العالقة.
العمل عىل ضامن أن جميع العمليات املرصفية اإلسالمية تنفذ وفقاً للسياسات واإلجراءات الرشعية ،وأن يراعى
مراجعة السياسات واإلجراءات بإستمرار ملواكبة املامرسات السوقية.
الرفع ملجلس اإلدارة واللجنة الرشعية ودون اي تأخري يف حال العلم بوجود تعامالت غري متوافقة مع أحكام ومبادىء
الرشيعة السمحاء ،عىل أن يتم ايقاف تقديم اي منتجات أو خدمات وتقديم خدمة تصحيح يقرها املجلس واللجنة.

 .4منوذج حوكمة مجلس اإلدارة
 - 4.1مجلس اإلدارة :

يتوىل مجلس إدارة بنك الجزيرة مسؤولية اإلرشاف عىل إدارة شؤون البنك واتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسات
البنك الرئيسية وفقاً ألحكام النظام األساس ،مع مراعاة الرشوط املرجعية والصالحيات التي تختص بها الجمعية العامة
للمساهمني.
ويف سبيل القيام بذلك ،يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطبيق أعىل معايري الحوكمة عىل مستوى البنك بأكمله
والرشكات التابعة له .وكمتطلب عام فإنه ينبغي مراعاة تنوع املهارات والخربات عند تشكيل املجلس بحيث أن يكون
لألعضاء مجتمعني املهارات املهنية والعلمية واإلدارية والخربات املالية والصفات والسامت القيادية والشخصية
املالمئة .وبشكل عام يراعى يف تكوين مجلس اإلدارة أن تكون أغلبيته من األعضاء غري التنفيذيني ،وأن يكون عدد
األعضاء املستقلني ثالثة عىل االقل.

 - 4.1.1املبادئ التوجيهية لحوكمة مجلس اإلدارة :
• يتوىل مجلس اإلدارة مسؤولية أعامل البنك وإن ف ّوض بعض صالحياته للجان أو أفراد أو أطراف ثالثة أخرى.
عىل أنه يف جميع األحوال ،ال يجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو تفويض مفتوح ألي كيان سواء كان
فردا ً أو مجموعة.
• يؤدي مجلس اإلدارة دو ًرا رئيس ًيا يف املوافقة عىل رؤية البنك وأهدافه واسرتاتيجياته .كام أنه مسؤوالً
أمام املساهمني ككل مبا يحقق املصالح العليا للبنك.
• يحدد مجلس اإلدارة الطابع السلويك واألخالقي يف البنك.
• ينبغي أن يتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالحكم املستقل ،وأن يؤدوا عمليات إرشاف مستقلة عىل
اإلدارة كذلك.
• يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء ميتلكون مجموعة من املهارات والخربات والتجارب املالية والعملية
ذات الصلة بالعمل املرصيف و التجاري.
• ينبغي أال يكون رئيس مجلس اإلدارة عض ًوا تنفيذيًا.

• يتبع مجلس اإلدارة نظا ًما مناس ًبا لإلرشاف عىل ما يتعلق باملخاطر والضوابط الداخلية للبنك.

• يعمل أعضاء املجلس بجد التخاذ القرارات السليمة ملا يحقق مصلحة املساهمني و ذلك من خالل املعلومات
املتاحة ذات صلة والتي يتمتعون بإمكانية الوصول إليها يف الوقت املناسب.
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• يتوىل مجلس اإلدارة مسؤولية تعيني الرئيس التنفيذي ومواصلة تقييم أدائه.
• يضمن مجلس اإلدارة أن يتواصل البنك مع املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين بانتظام ويف الوقت
املناسب ،وإىل الحد الذي يرى فيه مجلس اإلدارة أنه يحقق املصلحة األفضل للبنك
 - 4.1.2االشرتاك يف مجالس اإلدارة األخرى ويف مناصب تنفيذية يف رشكات خارج البنك
• يجب أن يفصح أعضاء املجلس لرئيس مجلس اإلدارة عن عضوياتهم يف مجالس اإلدارات األخرى خارج البنك
و املناصب التنفيذية التي يتولونها.
• يحظر أن يكون الشخص عضوا ً يف مجلس إدارة أكرث من بنك يعمل يف اململكه،
• يحق ألي عضو يف مجلس إدارة بنك الجزيرة املشاركة يف عضوية مجالس إدارات رشكات أخرى وبحد أقىص
خمس رشكات مدرجة ،رشيطة عدم عدم وجود تعارض يف املصالح لعضويته يف أي من هذه الرشكات أو
يف مجلس إدارة أي مؤسسة مالية أخرى من شأنها منافسة البنك أو من املحتمل وجود أي تعارض يف
املصالح معها إال برتخيص من الجمعية العامة.
• يتعني عىل جميع أعضاء مجلس اإلدارة الرجوع إىل رئيس مجلس اإلدارة واملجلس قبل قبول منصب خارج
مجلس اإلدارة.
• يف حال كان عضو مجلس اإلدارة عضوا ً يف مجلس إدارة رشكات أخرى  ،فإنه يجب عىل البنك ضامن اإلفصاح
عن اسم هذه الرشكات للبنك مهام كانت صفتها وصفة عضويته بها و اللجان التي يشرتك يف عضويتها.
• يجب عىل البنك أن يفصح يف تقريرة السنوي و بشكل مفصل عن أسامء أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم
يف الرشكات األخرى.
 - 4.1.3مبادئ الرسية عىل أعضاء مجلس اإلدارة
إن تحمل مسؤولية حامية رسية كافة املعلومات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أحد الجوانب املهمة
للعضوية يف مجلس إدارة بنك الجزيرة وذلك لحساسية املعلومات املالية و االئتامنية ،وعليه فأنه ال يجوز
ألي عضو يف مجلس اإلدارة إستخدام أي معلومات رسية لتحقيق مصلحته الشخصية أو مصلحة أي شخص أو
جهة داخل البنك وخارجه ،ويف حال حصول أي عضو يف مجلس اإلدارة خالل فرتة خدمته عىل معلومات رسية،
يتعني عىل عضو مجلس اإلدارة هذا أال يفصح عن هذه املعلومات ألي شخص أو جهة داخل البنك أوخارجه،
سواء خالل فرتة عضويته يف مجلس اإلدارة أو بعدها ،إال بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من رئيس
مجلس اإلدارة.
 - 4.1.4تشكيل مجلس اإلدارة :
• يتألف مجلس إدارة بنك الجزيرة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من الجمعية العامة ملدة ثالث سنوات ميالدية
وذلك بعد الحصول عىل عدم مامنعة البنك املركزي السعودي (ساما).
• ينبغي أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعني مبجموعة من الخربات والخلفيات واملعارف يف املجاالت
املالية واملرصفية ،واإلستثامرية ،واإلدارية والتنظيمية ،وفهم معقول ملبادىء الرشيعة وتطبيقاتها
املالية.
• يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بسمعة طيبة ونزاهة وكفاءات عالية مع القدرة عىل اإلرشاف عىل البنك
ومتابعته وتوجيهه لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية .إىل جانب ذلك ،يظل أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلني من
خالل املشاركة املنتظمة يف التدريب عىل مواضيع ذات صلة.
• يُذكر بيان مؤهالت عضو مجلس اإلدارة وخرباته ويُحدّث باستمرار يف سياسة تخطيط التعاقب الوظيفي
ألعضاء مجلس اإلدارة التي تعتمدها لجنة املكآفات و الرتشيحات  .والتي تتوىل بدورها مسؤولية ضامن أن
يظل أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلني دامئًا ألداء أدوارهم بفعالية.
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• بحكم أن مجلس إدارة البنك يتشكل من تسعة أعضاء فرياعى عىل الدوام أن ال يقل عدد األعضاء املستقلني
عن ثالثة أعضاء ،وفقًا لتعريفات «العضو املستقل» الواردة يف لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق
املالية واملبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن البنك املركزي السعودي (ساما).
• يتعني عىل مجلس اإلدارة إشعار البنك املركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق املالية كتابياً عند استقالة/
أو ترك العمل أو إنهاء خدمات أو تغيري صفة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو شاغيل املناصب
القيادية ألي سبب خالل فرتة ( )5أيام عمل.
• يراعى أن ال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذيني يف املجلس أكرث من عضوين.
• ال يحق ألي شخص اعتباري ،مفوض بحسب النظام األسايس للبنك تعيني ممثلني يف مجلس اإلدارة،
ويحق ألطر مساهم التصويت عىل ترشيح أي من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين.
• يقوم املجلس بإختيار رئيس للمجلس و نائبه من بني اعضائه و يجوز أن يعني املجلس عضوا ً منتدبا وفق ما
ينص عليه النظام األسايس للبنك.
• يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية أن يظل تشكيل املجلس يف كافة األوقات متوافقاً مع مبادئ الحوكمة
الصادرة عن البنك املركزي السعودي (ساما)  ،والئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية،
واالستئناس بأفضل املعايري الدولية.
• يتعني عىل مجلس اإلدارة كذلك ضامن أن يتم اإلفصاح للجمهور عن السري الذاتية لكافة أعضاء مجلس اإلدارة
عمالً بهذه التوجيهات واملبادئ.
• يحظر عىل الرئيس التنفيذي أن يتوىل منصب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه يف أي وقت وتحت أي ظروف،
أو أن يرأس إجتامعات املجلس.
 - 4.1.5استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
يُراد من تحديد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني وتعيينهم ،ضامن شمول مجلس اإلدارة عىل أعضاء قادرين
عىل تقديم أفضل األحكام بفعالية لتحقيق أفضل مصلحة للبنك ،ولتكون أحكامهم بعيدة عن أي تعارض يف
املصالح.
«عضو مجلس اإلدارة املستقل» هو عض ٌو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية تامة بحسب تعريفات البنك
املركزي السعودي (ساما) وأحكام الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية وعىل سبيل املثال،
ت ُشكل الحاالت التالية إخالالً ملثل هذه االستقاللية:
 .1أن يكون مالكاً ملا نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم البنك أو من أسهم رشكة أخرى من مجموعته
أو له صلة قرابة مع من ميلك هذه النسبة.
 .2أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم البنك أو من
أسهم رشكة أخرى من مجموعتة.
 .3أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف البنك أو يف رشكة أخرى من مجموعتة.
 .4أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيني يف البنك أو يف رشكة أخرى من مجموعتة
 .5أن يكون عض ًوا يف مجلس إدارة أي بنك آخر أو عض ًوا يف مجلس إدارة رشكة لها عالقة عمل مع البنك
(قرض ،تسهيل ائتامين ،عقود ،غري ذلك).
 .6أن يعمل أو كان يعمل تنفيذياً أو موظفاً خالل العامني املاضيني لدى البنك أو أي طرف متعامل معه أو
رشكة أخرى من مجموعته ،كمراجعي الحسابات وكبار املو ّردين ،أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي
من تلك األطراف خالل العامني املاضيني.
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 .7وجود عالقة من الدرجة األوىل بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو تنفيذيني يف البنك أو أي عضو من
أعضاء مجالس إدارات الرشكات التابعة له أو التنفيذيني فيها.
 .8أذا كان عضوا ً يف مجلس إدارة رشكة لديها عالقة ائتامنية مع البنك ( مبارشة أو غري مبارشة)
 .9إذا كان العضو لديه عالقة ائتامنية مع البنك ( بطاقات أئتامنية  ،تسهيل أئتامين ،ضامنات ...الخ) باسمة أو
باسم أحد أقاربة من الدرجة األوىل تزيد عن  300ألف ريال سعودي.
 .10إذا كان رشيكاَ أو موظفاً لدى أحد املراجعيني الخارجيني أو أحد رشكاته التابعة خالل السنتني األخريتني.
 .11أن تكون له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب البنك.
 .12أن يتقاىض مبالغ مالية من البنك عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من اللجان تزيد عن
 200,000ريال أو عن  % 50من مكافأت يف العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة
أو أي من لجان أيهام أقل.
 .13أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة البنك ،أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك.
 .14أن يكون قد أمىض ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية مجلس إدارة البنك.
ال ت ُع ّد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول عىل ترخيص من
الجمعية العامة العادية ،األعامل والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجات الشخصية إذا متت
هذه األعامل والعقود بنفس األوضاع والرشوط التي بتّبعها البنك مع عموم املتعاقدين واملتعاملني وكانت
ضمن نشاط البنك املعتاد ،ما مل ت َر لجنة الرتشيحات خالف ذلك.
يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان املنبثقة املستقلني تأكيد جوانب استقالليتهم بشكل سنوي .
وعىل البنك إشعار البنك املركزي السعودي (ساما) خالل ( )5أيام عمل يف حال انتفت استقاللية أحد األعضاء
املستقلني.

 - 4.1.6املهارات الواجب توافرها يف أعضاء مجلس اإلدارة:
• ينبغي أن يضم مجلس اإلدارة أعضاء ميتلكون م ًعا كمجموعة املهارات والخربات والتجارب املناسبة لضامن
اإلرشاف املناسب عىل البنك وإدارته إدارة صحيحة يف كافة األوقات .وفيام ييل املهارات الالزم توافرها
يف مجلس اإلدارة:
الخدمات املرصفية :يفضل أن يتمتع أعضاء يف مجلس اإلدارة مبهارات وخربات يف الخدمات املرصفية ،عىل
النحو اآليت:
• خربة مرصفية محل ًية أو دول ًية.

ومثال ذلك أن يكون سبق لعضو املجلس العمل كعضو سابق يف مجلس إدارة أحد البنوك أو املؤسسات
املالية الرائدة  ،أو رئيس تنفيذي لبنك ،أو مدير تنفيذي من اإلدارة العليا ألحد البنوك (يتبع مبارشة للرئيس
التنفيذي).
• خربة واسعة يف إدارة املخاطر وااللتزام يف البنوك أواملؤسسات املالية.
• خربة واسعة يف تقنية املعلومات املستخدمة يف البنوك أواملؤسسات املالية.
الخربة التجارية :ينبغي أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مبهارات وخربات تجارية ،عىل النحو اآليت:
• خربة تجارية واسعة يف السوق السعودية.
• ينبغي أن تشمل الخربة يف القطاعات االقتصادية الرئيسية ( ومثال ذلك يف النفط والغاز ،واإلنشاءات،
والعقارات ،وتجارة الجملة وتجارة التجزئة).
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الخربة اإلدارية واملالية :ينبغي أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مبهارات وخربات تنظيمية قوية ،عىل النحو
التايل:

• خربة إدارية يف الخدمات املرصفية ،أو خربة سابقة يف منصب إداري عا ٍل يف بنك أو منصب تنفيذي عا ٍل
يف الخدمات املرصفية مع خربة كبرية يف اللوائح التنظيمية.

• فهم ومعرفة بالجوانب املالية واملحاسبية.
املراجعة الداخلية/الحوكمة :ينبغي أن يتمتع أعضاء املجلس مبهارات وخربات قوية يف املراجعة الداخلية/
الحوكمة ،عىل النحو التايل:
• خربة يف مناحي املراجعة الداخلية أو االلتزام أو الحوكمة
تشمل املهارات األخرى ذات الصلة التي يجب أن ميتلكها أعضاء مجلس اإلدارة (وال تقترص عىل) ما ييل:
• األسواق املالية
• املسائل ذات الصلة باالستقرار املايل
• التخطيط االسرتاتيجي
• املكافآت
• الحوكمة
يجوز ملجلس اإلدارة تعيني خرباء خارجيني دامئني أو مؤقتني ال ميلكون حق التصويت للمشاركة يف اجتامعاته
أو ضمن لجانه كوسيلة تدعم وتعزز مجموعة مهاراته ،يف حال وجود فجوة يف أي من املهارات الالزمة املذكورة
أعاله.
 - 4.1.7معايري املالمئة
يجب أن يستويف ويتوافق جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان من خارج املجلس مع معايري املالمئة
التي حددتها الجهات التنظيمية والتي يتم مراجعتها خالل دورة عمل مجلس اإلدارة
الصدق والنزاهة والسمعة الحسنة :تتعلق املعايري التالية بتقييم الصدق والنزاهة والسمعة الحسنة ،ولكنها
ال تشكل القامئة الشاملة الخاصة باملعايري .حيث يصدر مجلس اإلدارة أحكا ًما يف تقييمه لألفراد مبا يتوافق
مع هذه املعايري وهي كالتايل :
• عدم قبول ترشيح أي شخص يشغل يف ذات الوقت عضوية مجلس إدارة رشكة مالية مرخصه يف اململكة.
• أن ال يتم قبول ترشيح أي شخص هو عضو يف ذات الوقت يف أكرث من ( )5رشكات مساهمة مدرجة يف
ذات الوقت ،بإستثناء أن يكون املرشح ممثال حكوميا.
• أن ال يكون املرشح يعمل لدى املراجع النظامي للبنك أو عىل عالقة مبارشة مبراجعي الرشكات التابعة له.
• أن ال يكون املرشح قد سبق له أن أعفي من عضوية مجلس إدارة أي رشكة وألي سبب كان.
• أال يكون قد سبق الحكم عليه بارتكاب أي جرمية مخلة سواء داخل أو خارج اململكة العربية السعودية.
• أال يكون سبق له ،علناً أو بشكل رسي ،أن ُحذر أو وجه له اللوم أو التأنيب ،أو ا ُنتقد علناً من قبل أي سلطة
إرشافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مامثلة ،أو أُخذ عليه تعهد بعدم القيام بعمل معني ،أو كان خاضعاً لحكم
قضايئ بنا ًء عىل ادعاء من جهة إرشافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مامثلة ،سوا ًء داخل اململكة أو خارجها.

• أال يكون سبق أن استقال من وظيفة أو منصب أثناء خضوعه للتحقيق ،سوا ًء داخل اململكة أو خارجها
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• أال يكون قد أقر مبسؤوليته عن أي حالة احتيال أو تضليل مبوجب أي قانون يف أي اختصاص قضايئ سعودي
أو أجنبي.
• أال يكون قد انتهك أو حرض أي شخص آخر عىل انتهاك أي قانون أو لوائح تنظيمية أو قواعد تجارية أو مدونات
لقواعد السلوك صادرة عن سلطات سعودية أو أجنبية.
• أال يكون قد أثبت عدم رغبته باالمتثال ألي متطلبات تنظيمية سعودية أو أجنبية ،أو االلتزام بأي معايري
مهنية أو أخالقية.
• أال يكون غري صادق يف قوله أو قدّم معلومات مغلوطة أو مضللة ألي جهات تنظيمية سعودية أو أجنبية.
• أن ال يكون املرشح قد سبق وأن شغل وظيفة قيادية أو عضوية يف مجلس إدارة أي مؤسسة مالية أو
مرصفية جرى تصفيتها ،أو أُشهر إفالسها ،أو لحقها أي إرضار بالسمعة نتيجة مخالفات نظامية أو تنظيمية.
الكفاءة والقدرة :تتعلق املعايري التالية بتقييم الكفاءة والقدرة ،ولكنها ال تشكل القامئة الشاملة الخاصة
باملعايري .يصدر مجلس اإلدارة أحكا ًما سليمة يف تقييمه لألفراد مبا يتجاوز هذه املعايري.
ومع ذلك ،يجب أن يتمتع عضو مجلس اإلدارة و اللجان بالسامت التالية:
• خربة سابقة ُمرضية أو أداء سابق ُم ٍ
رض.
• ليس لديه أي عامل ميكن أن يضعف من قدرته عىل أداء واجباته.
• أن يكون املرشح عىل علم وفهم شامل باألبعاد املحلية والدولية واملناحي االقتصادية والسياسية
املحيطة.
• لدية مؤهالت تعليمية أو خربات عملية مرضية.
• يجب عىل املرشح لشغر العضوية يف اللجنة الرشعية أن يتمتع بخربة علمية و عملية كافية يف مجال العلوم
املرصفية االسالمية
املالمئة املالية :تتعلق املعايري التالية بتقييم املالمئة املالية ،ولكنها ال تشكل القامئة الشاملة الخاصة
باملعايري .يجب عىل عضو مجلس اإلدارة:
• أن يكون قاد ًرا عىل الدوام عىل أداء أي من التزاماته املالية.

• أال يكون قد دخل يف تسوية قانونية أو مخطط ترتيب مع دائنيه.

• أال يكون معن ًيا يف أي عريضة إفالس سابقة أو حالية.

• أال يكون خاض ًعا ألي حكم بسبب دين غري مستوىف.
يعد عضو مجلس اإلدارة مستقيالً يف حال عدم تلبية أي من الرشوط األربعة أعاله.
االستقاللية  -القدرة عىل العمل باستقاللية عن التأثري الخارجي :تتعلق املعايري التالية بتقييم استقاللية
العضو سواء من داخل أو خارج املجلس  ،ولكنها ال تشكل القامئة الشاملة الخاصة باملعايري .يصدر مجلس
اإلدارة أحكا ًما سليمة يف تقييمه لألفراد مبا يتجاوز هذه املعايري.
يجب عىل عضو مجلس اإلدارة:
 أن يتمتع باالستقاللية الالزمة ألداء مهامه والوقوف عىل مسؤولياته.
 أال تكون لديه مصالح تجارية أو أخرى مالية أو التزامات توظيف أو أي حاالت أخرى ميكن أن ينشأ عنها بشكل
مبارش أو غري مبارش تعارض للمصالح أو أن تحد من استقاللية الفرد وقدرته عىل أداء واجباته.
 يجب أن يفصح مرشحو عضوية مجلس اإلدارة عن أي من الحاالت املذكورة أعاله يف منوذج الرتشيح الذي
أعده البنك.
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 - 4.1.8مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان
توخي الحرص :يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة توخي الحرص والحيطة يف أداء أدوارهم كأعضاء.
املشاركة وحضور اجتامعات مجلس اإلدارة واللجان:
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة املشاركة يف عضويات اللجان الفرعية ،وحضور االجتامعات دوريًا لالطالع
عىل آخر مستجدات األعامل.
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة املشاركة بصورة هادفة و ف َعاله مستفيدين من خرباتهم وخلفياتهم
املعرفية لتحقيق مصالح البنك.
• يتعني عىل مجلس اإلدارة النظر يف استبدال عضو من أعضائه يف حال غيابه  3مرات متتالية غري مربرة عن
اجتامعات مجلس اإلدارة.
طلب الحصول عىل مواد االجتامع ومراجعتها:
• يوفر أمني رس مجلس اإلدارة ألعضائه املعلومات والوثائق والبيانات الالزمة إلطالعهم عىل وضع البنك.
• يوفر أمني الرس أيضً ا ألعضاء مجلس اإلدارة جداول أعامل االجتامعات و املرفقات قبل ( )10ايام عىل األقل
من عقدها من أجل مراجعة الوثائق والتحضري بشكل مناسب لالجتامع.
الحصول عىل استشارة خارجية:
• عند الرضورة ،ميكن أن يحصل أعضاء مجلس اإلدارة عىل استشارة متخصصة ،وذلك باالستعانة مبحامني
واستشاريني ومحاسبني ومث ّمنني ومحققني خارجيني.
الوالء لبنك الجزيرة :يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة منح األولوية ملصالح البنك وسمعته يف كافة األوقات.
مفهوم العدل يف التعامل :
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان ضامن تحقيق اإلنصاف والعدالة يف تعامالتهم التجارية بني:
 عالقاتهم الشخصية والتجارية الخاصة والبنك عالقة البنك بأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرينتعارض املصالح
• هو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار ما مبصلحة شخصية مادية أو معنوية تهم
الشخص املرتبط بها بصفة شخصية أو ألحد من أقاربه أو أصدقاءه املقربني ،أو عندما يتأثر أداؤه الوظيفي
باعتبارات شخصية مبارشة أو غري مبارشة أو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار .و كقاعدة عامة ووفق
ما تقيض به مباديء «سياسة تعارض املصالح» لبنك الجزيرة»  ،فإنه يتوقع من كل مساهم كبري ،عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان وموظف بالبنك مامرسة دورة بكل أمانه ونزاهة ،من خالل الحرص دوما عىل
تفضيل مصلحة البنك عىل مصالحه الشخصية ،ومن عدم استغالل موجودات البنك ،ومن تجنب أي تعارض
أو تضارب محتمل للمصالح لتحقيق أهداف شخصية.
• سياسة تعارض املصالح  :هي السياسة املكتوبة التي أقرها مجلس إدارة البنك مبا ينسجم مع املتطلبات
اإلرشافية لتنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
واملساهمني ،وعىل أن يشمل ذلك نطاقات واحتامالت إساءة استخدام أصول البنك ومرافقه ،وإساءة
الترصف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
• وعىل من يرغب يف الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت
تعارض املصالح وفق اإلجراءات املقرره التي وتشمل:
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 وجود مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب البنك . اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة البنك ،أو منافسته يف أحد فروع النشاط الذي يزاوله.• يجب عىل كل عضو إبداء كافة أوجه الحرص:
 لتجنب أي تعارض محتمل للمصالح داخل املجلس أو بني أعضاءه. أن يصار لإلبالغ عن نشاطات العمل الخارجية لألعضاء واملوافقة عليها من قبل املجلس ،إذا كانت تعد ذاتأهمية حسب األنظمة والقواعد الواردة يف األنظمة ،وما يتفرع منها أو ما يعتمده املجلس
 أن يراعى دوماً اإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إىل تعارض يف املصالح أو عند وقوع هذاالتعارض.
 الحفاظ عل رسية املعلومات ذات الصلة بالبنك وأنشطتة وعدم إفشائها إىل أي شخص.• يُحظر عىل عضو مجلس اإلدارة:

 التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب البنك إذاكانت له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة فيها.

 االستغالل أو االستفادة – بشكل مبارش أو غري مبارش – من أي من أصول البنك أو معلوماتها أو الفرصاالستثامرية املعروضة عليه بصفته عضوا ً يف مجلس اإلدارة ،أو املعروضة عىل البنك ،ويشمل ذلك
الفرص االستثامرية التي تدخل ضمن أنشطة البنك ،أو التي يرغب البنك يف االستفادة منها ،ويرسي
الحظر عىل عضو املجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثامرية – بطريق مبارش أو غري
مبارش – التي يرغب البنك يف االستفادة منها والتي َعلِم بها أثناء عضويته مبجلس اإلدارة.

• يختص مجلس اإلدارة بإدارة ومعالجة أي تعارض محتمل للمصالح فيام بني أعضاءه وأي أطراف أخرى مبا يف
ذلك أصحاب املصالح أو األطراف ذوي العالقة ،ويف أن يصار لتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن األعامل
أو العقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ،وأن يتم عرض ذلك يف تقرير
مجلس اإلدارة السنوي.
• عىل عضو املجلس يف حال تبني وجود أي شكل من أشكال املصلحة املبارشة يف العقود أو األعامل التي
تتم لصالح البنك أو أي من الرشكات التابعة له أو أن هناك مظهرا ُ للتعارض املحتمل للمصالح ،أو املنافسة
أن يبلغ رئيس املجلس أو اللجنة عن طبيعة مصلحته يف األمر املعروض ،وأن يتم إثبات ذلك التبليغ يف
محرض االجتامع.
• يف حال تبني وجود أي تعارض محتمل للمصالح ألحد من أعضاء املجلس سواء بشكل مؤقت أو مستمر،
فانه يجب عدم مشاركة هذا العضو يف العملية أو القرار املتعلق بالتعارض ومن ذلك التصويت سواء يف
مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة ،إال بعد استكامل اإلجراءات النظامية الالزمة وتراعى األحكام التالية-:
 أنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  -بغري ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل عام -أن تكون له مصلحة سواءمبارشة أو غري مبارشة أو أن ينافس البنك يف األعامل والعقود التي تتم لحساب البنك ،أو أي من
الرشكات التابعة له ،باستثناء األعامل أو العقود التي تتم بطريق املنافسة العامة يف حال كان العرض
املقدم من عضو مجلس اإلدارة العرض األفضل.
 يقوم رئيس املجلس بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها عن األعامل والعقود التي يكون ألحد من أعضاءاملجلس مصلحة شخصية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات البنك الخارجي.
 يتم إدراج العقود واألعامل التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مبارشة فيها ضمن بند مستقل منبنود أعامل الجمعية العامة.
 يلتزم عضو مجلس اإلدارة ذو املصلحة بعدم االشرتاك يف التصويت عىل القرار الذي يصدر يف هذاالشأن يف اجتامع مجلس اإلدارة أو اجتامع الجمعية العامة.
19

• ويدخل يف مفهوم االشرتاك يف أي عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته يف أحد فروع النشاط
الذي تزاوله ما ييل:
 تأسيس عضو مجلس اإلدارة لرشكة أو مؤسسة فردية أو متلكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص يف رشكةأو منشأة أخرى ،تزاول نشاطاً من نوع نشاط البنك أو مجموعتة.
 قبول عضوية مجلس إدارة رشكة أو منشأة منافسة للبنك أو مجموعتة ،أو تويل إدارة مؤسسة فرديةمنافسة أو رشكة منافسة أياً كان شكلها.
 حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما يف حكمها ،ظاهرة كانت أو مسترتة ،لرشكة أو منشأة أخرى منافسةللبنك أو مجموعتة.
• إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الرتخيص املمنوح مبوجب املادتني الحادية والسبعني والثانية والسبعني
من نظام الرشكات ،فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة ،وإال
ُعدت عضويته يف املجلس منتهية ،وذلك ما مل يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو املنافسة أو توفيق
أوضاعه طبقاً لنظام الرشكات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء املهلة املحددة من قبل الجمعية العامة.
• عىل من يرغب يف الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت
تعارض املصالح وفق اإلجراءات املقرره.
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة تنظيم تعامالتهم الشخصية والتجارية مع البنك إمتثاالً للمتطلبات القانونية.
• ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيني يف البنك وأي شخص آخر ذي صلة بهم أن يدخل يف
تعامالت ذات صلة بأوراقه املالية خالل الفرتات التالية:
• خالل األيام التقوميية الخمس عرشة التي تسبق نهاية الربع املايل وحتى تاريخ اإلعالن عن النتائج املرحلية
للبنك ونرشها.
• خالل األيام التقوميية الثالثني التي تسبق نهاية السنة املالية وحتى تاريخ اإلعالن النتائج السنوية للبنك
ونرشها.
 - 4.1.8.1.1األنظمة واللوائح الداخلية
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام باللوائح واملواثيق والسياسات الداخلية التزا ًما تا ًما .وميكن أن
يؤدي مخالفة تلك األنظمة واللوائح إىل مخاطر عىل السمعة.
 - 4.1.8.1.2القدوة الحسنة:
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من أن تكون سلوكاتهم وترصفاتهم تسري وفق مبادئ االستقاللية
واملوضوعية والرصاحة والنية الحسنة واالجتهاد والنزاهة.
 - 4.1.8.1.3واجب الوالء
• يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة تقديم مصلحة البنك واملساهمني فيه عىل مصالحهم الخاصة أو مصالح
أي شخص آخر.
 - 4.1.9مسؤوليات مجلس اإلدارة وصالحياته
تتمثل املسؤولية األوىل ملجلس اإلدارة يف ضامن استمرارية البنك وإدارته وفق مصالح املساهمني
وأصحاب املصالح اآلخرين .و يكون املجلس مسؤول عن سياسات البنك وتقديم املشورة للرئيس التنفيذي
واملديرين التنفيذيني الذين يرشفون عىل إدارة األعامل وشؤونها.
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املسؤوليات العامة:
• وضع و اعتامد االسرتاتيجية الشاملة للبنك.
• املوافقة عىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجية البنك ومتابعتها ،مع أخذ يف االعتبار مصالح البنك املالية طويلة
املدى  ،فضالً عن تعرضه للمخاطر وقدرته عىل إدارتها بفعالية .ويتعني عىل مجلس اإلدارة أداء واجباته
املنوطة اليه عىل نحو مسؤول  .وينبغي أن تستند قراراته إىل معلومات كافية يحصل عليها من اإلدارة
التنفيذية أو من أي مصادر موثوقة أخرى.
• ميثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمني ،ويتعهد بتنفيذ كل ما يوكل إليه مبا يحقق املصالح العليا
للبنك ،ال مصالح املجموعة التي ميثلها أو التي صوتت لصالحه عند التعيني يف مجلس اإلدارة.
• يشكّل مجلس اإلدارة عددًا كاف ًيا من اللجان بحسب ما يناسب حجم البنك وأنشطته ،وذلك ليتسنى ملجلس
اإلدارة أداء مسؤولياته بالطريقة املثىل وللحصول عىل رأي املختصني يف هذه اللجان ومشورتهم .ومن
ضمن اللجان التي قام مجلس اإلدارة بتأسيسها:
لجان املجلس الفرعية وتشمل :
• لجنة املراجعة .
• لجنة املكآفات والرتشيحات.
• اللجنة التنفيذية.
• لجنة املخاطر.
• لجنة املسئولية اإلجتامعية.
اللجان املستقلة ،وتشمل :
• اللجنة الرشعية
املسؤوليات املرتبطة باالسرتاتيجية
• يضمن البنك مدى مالءمة املوارد البرشية واملالية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك .ويقوم مجلس
اإلدارة مبتابعة تنفيذ االسرتاتيجية يف اجتامعاته والتي يُحدد فيها التوجهات والفرص واملخاطر املستقبلية
بشكل مشرتك.
• يراجع مجلس اإلدارة ويقر اسرتاتيجية البنك املعدة من قبل اإلدارة .و يراجع أيضاً األهداف االسرتاتيجية
للمخاطر املعتمدة يف البنك ،ويوافق عليها ويراقبها.
مسؤوليات املكآفات :
• يويص مجلس اإلدارة بصياغة اإلطار العام لسياسة التعويضات واملكافات ألعتامدها من الجمعية العامة
والتي تشتمل عىل كافة التعويضات واملزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجان املنبثقة
واللجنة الرشعية واإلدارة التنفيذية مبا يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ومبا يتامىش مع ما تنص
عليه التوجيهات التنظيمية الصادرة عن البنك املركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق املالية.
• فيام يتعلق باإلدارة التنفيذية ،يتمتع مجلس اإلدارة بصالحية تحديد املكآفات املناسبة لها ،ووصف واجباتها
وعزل من تم تعيينه إن لزم األمر واإلرشاف بشكل عام عىل إدارة البنك.
• يُحدد مجلس اإلدارة املكآفات املناسبة لكبار املوظفني اإلداريني يف البنك بحسب توصيات لجنة املكآفات
والرتشيحات.
• يجب حصول البنك عىل عدم مامنعة البنك املركزي السعودي (ساما) كتابياً يف حال تعيني أي موظف يف
اإلدارة العليا.
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مسؤوليات التقييم والتعاقب الوظيفي
• تقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت بإقرتاح اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه واللجان املنبثقة و
اللجنة الرشعية واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤرشات قياس أداء ومعرفة ومساهمة وفاعلية
مناسبة ترتبط مبدى تحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية
وغريها ،عىل أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة البنك.
• يتعني عىل مجلس اإلدارة وضع سياسة مالمئة للتعاقب الوظيفي عند استبدال املوظفني وذلك لضامن
االستمرارية والتدرج يف عملية االستبدال .تساعد عملية إعادة الرتشيح يف تقييم أداء مجلس اإلدارة
واللجان املنبثقة عنه وأداء جميع أعضائها.
• يختار مجلس اإلدارة املرشحني املحتملني ملناصب املسؤولني التنفيذيني ،مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي،
ويؤهلهم ويقيمهم ،و يقوم ياإلرشاف أيضً ا عىل وضع خطط التعاقب الوظيفي للمسؤولني التنفيذيني
مع الحق يف تغيري (إذا استدعت الرضورة) املسؤولني التنفيذيني يف املناصب القيادية.
• يجري مجلس اإلدارة مراجعة سنوية لتقييم أداء الرئيس التنفيذي للتأكد من قيادته املثىل لإلدارة عىل
املدى القصري والطويل.
• يقدم الرئيس التنفيذي مقرتحاته وتقييامته بخصوص املرشحني املحتملني لخالفته يف جميع األوقات،
ويقوم املجلس و األعضاء بتقييم مقرتحات الرئيس التنفيذي ويراجع أي خطط تطوير موىص بها لهؤالء
املرشحني.
مسؤوليات اتخاذ القرارات املالية
• يُراجع مجلس اإلدارة ويُقيم و يُقر ميزانية البنك وتوقعاته .و يُراجع مجلس اإلدارة ويُقيم ويُصادق عىل
معامالت الرشكات الرئيسية التي تشمل املخصصات والنفقات واستثامرات رأس املال.
• يُراجع مجلس اإلدارة النتائج املالية والتشغيلية للبنك.
مسؤوليات الحوكمة

• ي ِع ّد مجلس اإلدارة النهج العام للبنك فيام يتعلق بجميع جوانب الحوكمة يف البنك.

• يتوىل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلرشاف عىل تنفيذ ومراقبة فعالية مامرسات الحوكمة ومن ضمنها
الحوكمة الرشعية وأعامل اللجان ،ويضمن أمانة ومصداقية أعضاء اللجان يف تنفيذ الواجبات املوكلة إليهم.

• يراجع مجلس اإلدارة دوريًا األهداف والسياسات للبنك ذات الصلة .
مسؤوليات إدارة املخاطر
• يصادق مجلس اإلدارة عىل سياسة املخاطر وإجراءات إدارة املخاطر ويضمن تطبيقها ومراجعتها سنويًا.

• يُراجع مجلس اإلدارة حجم املخاطر التي يعتزم البنك قبولها خالل فرتة محددة من الزمن والتي ينبغي أن
تكون مرتبطة بشكل وثيق باسرتاتيجية األعامل الشاملة وبخطة رأس املال.
• يضمن البنك تنفيذ األنظمة املناسبة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإدارة هذه املخاطر.
• يحدد مجلس اإلدارة جميع املخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق أحكام و نشاط اإلطار الرشعي للبنك
و وضع التدابرياالحرتازية الواجب اتخاذها لتجنب تلك املخاطر وذلك بهدف حامية مصالح أصحاب حسابات
االستثامر واملودعني من خالل الحسابات املبنية عىل مشاركة األرباح والخسائر.
• يوفر املجلس اآلليات واملنهجية الالزمة إلدارة املخاطر بهدف حامية مصالح أصحاب حسابات االستثامر
واملودعني من خالل الحسابات املبنية عىل مشاركة األرباح والخسائر.
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مسؤوليات الرقابة الداخلية
• يؤسس مجلس اإلدارة ويراقب إطار وقواعد الرقابة الداخلية عىل املعلومات ويقدم ضامناته حول فعالية
الرقابة الداخلية.
• يُراجع مجلس اإلدارة أيضً ا سياسات البنك وإجراءاته ويضمن خضوعها للوائح التنظيمية السارية ،ويضمن
كذلك اإلفصاح عن املعلومات ألصحاب املصالح.
• بحسب ما تنص عليه أحكام الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،يتعني عىل مجلس
اإلدارة إجراء مراجعة سنوية حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية يف البنك.
• يؤسس مجلس اإلدارة إطار عمل خاص بتفويض الصالحيات لألفراد واللجان مع ضامن أال تكون هذه
الصالحيات لفرتة غري محدودة ،كام ينبغي مراجعتها دوريًا.

• يُقيم مجلس اإلدارة مدى توافق املعايري املهنية وقواعد السلوك املتبعة يف البنك مع األنظمة واللوائح
السارية ،ويضمن أن تشمل السياسات املطبقة اللوائح التنظيمية ذات الصلة.
مسؤوليات أخرى
• يُرشف مجلس اإلدارة عىل نزاهة البيانات املالية للبنك ،واالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،واألداء،
ومؤهالت املراجع الخارجي واستقالليته ،وأداء وظيفة املراجعة الداخلية يف البنك.
• يضمن مجلس اإلدارة ضامن سالمة البنك ومالءمته املالية والحفاظ عىل عالقات فعالة مع السلطات
الرقابية والتنظيمية.
• يقيم مجلس اإلدارة مالءمة مدونة قواعد السلوك السارية يف البنك لتعزيز ثقافة الصدق والنزاهة.
• يضمن مجلس اإلدارة أن يتم وضع إجراء لتعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بأعامل البنك ،ال سيام فيام
يتعلق بالجوانب املالية والقانونية ،باإلضافة إىل تدريبهم عند الرضورة.
• يضع مجلس اإلدارة سياسة املسؤولية االجتامعية املؤسسة للبنك .
• يقوم مجلس اإلدارة دوريًا مبراجعة أنشطة املسؤولية االجتامعية للبنك كجزء من مسؤولياته اإلرشافية.

• ينبغي أن يكون مجلس اإلدارة عىل علم باملخاطر املادية التي قد تؤثر عىل املجموعة ككل والرشكات
التابعة لها .ولذلك ،ينبغي عىل مجلس اإلدارة مامرسة الرقابة الكافية عىل الرشكات التابعة له ،مع مراعاة
متطلبات االستقاللية القانونية والحوكمة التي تفرضها السلطة الرقابية عىل مجلس إدارة البنك ،ومجالس
إدارات الرشكات التابعة.
• يوافق املجلس عىل جميع السياسات الرشعية للبنك واالرشاف عىل تطبيق هذه السياسات بشكل
فعال.
• يراعي املجلس التأكد من وجود سياسة أوآليه اتصال فعالة بني إدارات البنك تسهل ومتكن من تصعيد
املسائل الهامة املتعلقة بتوافق األنشطة املرصفية اإلسالمية للمرصف مع أحكام ومبادئ الرشيعة.
• يختص املجلس باإلرشاف عىل التزام البنك وتنفيذه للقرارات الصادرة عن اللجنة الرشعية
 - 4.1.10االجتامعات والنصاب القانوين وآليات اتخاذ القرار
• يعقد املجلس أربعة إجتامعات سنوياً عىل األقل ،ويرتب جدول تواريخ اإلجتامعات بشكل سنوي ،ويُحدد
موعد اجتامع مجلس اإلدارة بحسب الدعوات التي يرسلها رئيسها أو بناء عىل طلب عضوين اثنني من اللجنة.
• يتم إعداد جدول أعامل كل اجتامع ويُرسل مسبقًا وقبل وقت كاف إىل أعضاء مجلس اإلدارة ،إىل جانب
املواد املناسبة األخرى.
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• ال يعد االجتامع قانونياً إال إذا حرضه خمسة أعضاء عىل األقل شخصيًا أو باإلنابة لعضو آخر يف املجلس،
رضا بشخصه يف حالة
رشيطة أال يقل عدد األعضاء الحارضين شخص ًيا عن أربعة أعضاء .ويعترب العضو حا ً
حضوره االجتامع شخصيًا أو من خالل وسائل االتصال عن بُعد مثل مؤمترات الفيديو .وميكن ألي عضو اختيار
عضو آخر يف مجلس اإلدارة لتمثيله يف الحضور والتصويت عىل القرارات .وال يسمح ألي عضو حارض يف
االجتامع بتمثيل أكرث من عضو واحد غائب خالل االجتامع نفسه .وتُتخذ قرارات مجلس اإلدارة بناء عىل غالبية
أصوات الحارضين أو األعضاء املمثلني يف جلسة ت ُعقد بحسب األصول.
• ت ُسجل مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته يف محارض االجتامعات.
• توث ّق اجتامعات اللجنة عىل الشكل التايل:
 يجب أن يتضمن املحرض تاريخ االجتامع ومكان عقده ،وأسامء األعضاء الحارضين والغائبني ،وملخصاملناقشات التي جرت خالل االجتامع ،والقرارات والتوصيات املتخذة فيه ،فضالً عن أصوات األعضاء.
ويتم إعداد محارض االجتامعات بشكل منفصل وت ُرسل إىل أعضاء مجلس اإلدارة للحصول عىل آرائهم
قبل االنتهاء من املداوالت والقرارات التي سوف يتم التصويت عليها مع بيان نتائج التصويت وأسباب
االعرتاضات إن وجدت.
 تحديد الجهة املسؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة ،وتحديد الوقت الزمني ملبارشتها ،وآلية متابعتها. يقوم أمني رس املجلس بإعداد مسودة محارض االجتامعات يف مدة اقصاها ( )5ايام عمل من تاريخ االجتامع. يُرسل أمني املجلس مسودة محرض االجتامع ألعضاء املجلس ،وعىل أعضاء املجلس إبداء مالحظاتهمعىل مسودة املحرض – إن وجدت خالل مدة أقصاها ( )3أيام عمل من تاريخ اإلرسال املشار إليه.
 يزود أعضاء مجلس اإلدارة أمني الرس بكافة املالحظات يف غضون ثالثة أيام من تاريخ استالم مسودّاتمحارض االجتامعات.
 بعد معالجة مالحظات أعضاء املجلس عىل مسودة املحرض ،وبعد موافقة رئيس االجتامع ،يُرسل أمنياملجلس املسودة بعد التعديل ألعضاء املجلس متهيدا ً إلعتامدها يف اجتامع املجلس التايل.
 يُحفظ محرضاالجتامع مرفقاً به جدول أعامل االجتامع وجميع الوثائق املصحوبة به يف سجل خاص يوقعهرئيس وأمني رساملجلس .
فضل عن عدد هذه
ً
• يقرر رئيس مجلس اإلدارة جداول أعامل اجتامعات مجلس اإلدارة مع بداية كل سنة ،
االجتامعات ومددها.
• يستخدم مجلس اإلدارة جدول أعامل موحد يشمل ما ييل:
 مراجعة اسرتاتيجية بنك الجزيرة. مراجعة محارض االجتامع السابق ،واملسائل العالقة التي أثارها املدراء يف االجتامعات السابقة. التقارير حول سري عملية تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة السابقة. تقارير رؤساء اللجان الذين ُعقدت معهم االجتامعات قبل اجتامع مجلس اإلدارة. تقرير الرئيس التنفيذي. تقرير املدير املايل. التقارير حول املشاريع الكربى واملسائل املتعلقة باألعامل الجارية حال ًيا. - 4.1.12اإلدارة الداخلية ملجلس اإلدارة
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم
بالنظر يف وتوصيات لجنة املكآفات و الرتشيحات  ،يوافق مجلس اإلدارة عىل املرشحني لعضوية مجلس
اإلدارة ويعرض القامئة النهائية عىل الجمعية العامة للتصويت الختيار أعضاءه وذلك بعد الحصول عىل عدم
مامنعة البنك املركزي السعودي (ساما) عىل أسامء املرشحني.
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مدة االنتخاب وإعادة االنتخاب والتقاعد اإللزامي
• تعني الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للسياسات واملعايري واإلجراءات اختيار العضوية و املعتمدة
من الجمعية العامة يف اختيار عضوية مجلس اإلدارة.
• تبلغ مدة عضوية مجلس اإلدارة  3سنوات ،ويفضل أن ال تتجاوز فرتة العضوية يف مجلس اإلدارة عن  12عا ًما
متتاليًه بحسب املبادئ الرئيسة لحوكمة البنوك املعتمدة من البنك املركزي السعودي (ساما).
• يجوز إعادة تعيني أعضاء مجلس اإلدارة ،ما مل يرد خالف ذلك يف النظام األسايس للبنك.

• يجوز لكافة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني واملستقلني الراغبني يف إعادة انتخابهم
ترشيح أنفسهم إلعادة االنتخاب كل ثالث سنوات.
• ال يجوز أن تكون إعادة التعيني تلقائية ،ولكن بنا ًء عىل قرار يتخذه املساهمون يف الجمعية العامة.

• ت ُبلغ الجهات التنظيمية بجميع التعيينات التي متت يف مجلس اإلدارة بحسب الرشوط القانونية املنصوص
عليها يف اللوائح التنظيمية والتعليامت.
نص النظام األسايس
• يحق للجمعية العامة عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو جميعهم يف أي وقت كان ،وإن ّ
عىل خالف ذلك.

 - 4.1.12.1الربنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة
• يُقدم ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد برنام ًجا تعريف ًيا وتدريب ًيا مناس ًبا عن البنك عند تعيينهم.

• يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من إعداد برنامج التعريف وتحديثه باستمرار لألعضاء الجدد حول أعامل البنك،
ال سيام فيام يتعلق باملجاالت املالية والقانونية واملخاطر.
• يحصل كافة أعضاء مجلس اإلدارة عىل نسخة النظم واللوائح املرعية ،وكذلك من دليل الحوكمة الخاص
بالبنك ومالحقه والسياسات الرئيسية املتبعة فيه ،مثل سياسة قواعد السلوك املهني وسياسة تعارض
املصالح ومبادئ اإلفصاح والشفافية واملبادئ الرئيسية للحوكمة الصادر عن هيئة السوق املالية والبنك
املركزي السعودي (ساما).

• يستلم العضو الجديد نسخة من دليل السياسات املطبقة يف بنك الجزيرة.
• يزود كل عضو جديد بالوثيقة التنظيمية لألعضاء التي تتضمن تحديد الواجبات واملسئوليات ،ويوقع بيان
فضل عن اإلقرار السنوي الذي يُرصح فيه عن التزامة
ً
يقر فيه أنه مدرك للواجبات واملسؤوليات املوكلة إليه،
بسياسة تعارض املصالح املتبعة يف البنك.
 - 4.1.12.2التدريب والتعليم املستمر
يتوىل رئيس مجلس اإلدارة او من يحل محله اإلرشاف عىل الربنامج التعريفي لألعضاء املستجدين ،وذلك
مبساعدة األمني العام ،عىل أن يشتمل الربنامج عىل اآليت:
• نشاط البنك وأعامله.
• إسرتاتيجية البنك وأهدافه املستقبلية.
• الهيكل التنظيمي للبنك وأدوار اإلدارات ومسؤولياتها.
• الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة البنك واعامله.
• إلتزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
• مهام الجمعية العامة املنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها.
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يشمل الربنامج ندوات تدريبية حول مواضيع مهمة (مثل :إدارة املخاطر ،اتفاقية بازل الثالثة ،متطلبات الحوكمة،
اإللتزام ومكافحة غسل األموال) ،وإحاطات حول أعامل البنوك الناشئة ،والتوجهات والنرشات التجارية حول
اللوائح التنظيمية الجديدة  /متطلبات الحوكمة.
و يقوم مجلس اإلدارة وبناء عىل توصية لجنة املكافآت والرتشيحات بتحديد برنامج التطوير املستمر ألعضاء
املجلس بناء عىل املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات والقدرات ،وتحديد جوانب الضعف
والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقرتاح معالجتها وفقاً ملا تقتضيه التغريات يف بيئة السوق الخارجية واملسائل
املعارصة والتغريات االقتصادية ،وذلك مبا يتفق مع مصلحة البنك .يتوىل األمني العام تنسيق برامج التدريب
املعتمدة للمجلس بالتعاون مع إدارة املوارد البرشية .كام تقوم لجنة املكآفات والرتشيحات بدورها يف
االرشاف عىل سري هذا الربنامج.
 - 4.1.12.3تقييم مجلس اإلدارة :التقييم الذايت
• تتم مراقبة فعالية مجلس اإلدارة من خالل إجراء تقييم سنوي لألداء.
• تتوىل لجنة املكآفات و الرتشيحات إجراء التقييم الذايت السنوي ،وإبالغ رئيس مجلس اإلدارة بنتائجه ومن
ثم التوصية بخطة ملعالجة املجاالت التي تتطلب التطوير .ت ُعمم عملية تقييم األداء عىل كافة األعضاء عند
انضاممهم ملجلس اإلدارة.
• يضمن مجلس اإلدارة كذلك ،ومن خالل لجنة املكآفات و الرتشيحات  ،أن تقوم كل لجنة من لجان مجلس
اإلدارة بإجراء تقييم ذايت ألدائها وأداء أعضائها.
 - 4.1.12.4مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة
يحصل أعضاء مجلس اإلدارة عىل بدل للعضوية ومكافآت بدل حضور وذلك عن كل جلسة اجتامع ملجلس اإلدارة
وفقاَ ملا تنص عليه سياسة مكافآت أعضاء املجلس و اللجان واإلدارة التنفيذية املعتمدة من الجمعية العامة .
و تخضع املكآفات التي يتلقاها أعضاء مجلس اإلدارة للوائح التنظيمية الصادرة عن البنك املركزي السعودي
(ساما) بخصوص مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة .كام يجب مراعاة اللوائح التنظيمية املحلية األخرى ،ال سيام
تلك املتبعة يف نظام الرشكات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تحدد اإلرشادات التوجيهية حول مكآفات أعضاء
مجلس اإلدارة.
ويحدد مجلس اإلدارة مكآفات األعضاء الخارجيني من اللجان (األعضاء من غري مجلس اإلدارة) أوالذين يتم تعيينهم
كخرباء خارجيني ،وتنبغي مقارنة حجم مكافأتهم مع وضع السوق لضامن جذب النوع املالئم من الخرباء .كام
يجب أن يضمن البنك أن تكون تفاصيل املكافآت املستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واآلليات املستخدمة يف
حسابها ُمعلنة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
 4.1.12.5أمني رس مجلس اإلدارة /رئيس مجموعة الحوكمة
عي مجلس اإلدارة أميناً عاماً للمجلس و اللجان من بني أعضائه أو من غريهم ويرجع إىل رئيس املجلس ،
يُ ّ
وتحدَّد مسؤلياته ومهامه وتقييمه ومكافآته بقرار يصدره املجلس .وال يجوز عزل أمني عام املجلس و اللجان إال
بقرار من مجلس اإلدارة .وتشمل مهامه التايل :
 .1توثيق اجتامعات مجلس اإلدارة ولجانه وإعداد محارض لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان
االجتامع وتاريخه ووقت بدايته وإنتهائه ،وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت ،وحفظها يف سجل خاص
ومنظم ،وتدوين أسامء األعضاء الحارضين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت ،وتوقيع هذه املحارض من
جميع األعضاء الحارضين.
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 .2وضع آلية للتحقق وبشكل سنوي عن أستقاللية األعضاء املستقلني مبا يتوافق مع ما نصت عليه الئحة
حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية و املبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الصادرة عن البنك
املركزي السعودي (ساما).
 .3حفظ التقارير التي ت ُرفع إىل مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدّها املجلس.
 .4تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعامل املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به ،وأي
وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة يف
جدول االجتامع.
 .5التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس .
 .6تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة مبواعيد اجتامعات املجلس قبل التاريخ املحدد مبدة كافية.
 .7عرض مسودات املحارض عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
 .8التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل ورسيع عىل نسخة من محارض اجتامعات املجلس
واملعلومات والوثائق املتعلقة بالبنك.
 .9التنسيق فيام بني أعضاء مجلس اإلدارة.
 .10تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .11تقديم العون واملشورة إىل أعضاء مجلس اإلدارة.
 .12توافر وسائل اإلتصال املناسبة مع أعضاء املجلس ولجانه الفرعية ،وكذلك مع اإلدارة التنفيذية للبنك.
 .13تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .14تزويد أعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة لصناعة القرارات.
 .15حفظ الهويات الوطنية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم و تحديثها بشكل سنوي .
 .16إعداد برامج اجتامعات املجلس واللجان والجمعيات العامة ،واستكامل كافة الرتتيبات الالزمة لعقدها ،ومن
ذلك إعداد جدول زمني محدد عند بداية كل سنة ميالدية لتلقي املعلومات واملستندات والتقارير الالزمة
من لجانه لعمل املجلس .
 .17إعداد االجتامعات مع املساهمني (مثل :الجمعية العامة السنوية) ،ومجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
وإدارتها وترتيب عقدها ،والتأكد من التزام الجميع مبيثاق وقوانني البنك ولوائحه الداخلية ودليل حوكمته،
وميثاق مجلس اإلدارة ،ومواثيق اللجان ،وأفضل املامرسات املتبعة يف االجتامعات.
 .18إدارة جميع االتصاالت مع مجلس اإلدارة مبا يف ذلك توزيع جداول أعامل االجتامعات ،ومواد مجلس اإلدارة،
ومحارض االجتامعات ،وجمع املعلومات املتعلقة بتعارض املصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة ،وأوجه
االتصاالت األخرى ذات الصلة يف الوقت املناسب.
 .19التأكد من تحديث كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.
 .20ضامن االلتزام الكامل مبامرسات الحوكمة يف البنك ،وطرح املخاوف عىل املدير املسؤول ولجنة
املراجعة الداخلية وفق الحاجة.
 .21اإلرشاف عىل املراجعة املنتظمة ملامرسات الحوكمة يف البنك وعرض تقرير يوضح املخاوف والفجوات
املقلقة إىل لجنة املراجعة الدخلية.
 .22اإلرشاف عىل جميع االتصاالت مع الجهات الخارجية التي تتعلق بالحوكمة ،مبا يشمل نرش أنشطة الحوكمة
يف التقارير السنوية وغريها.
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4.1.13

قواعد اإلفصاح والشفافية

وفق ما تنص عليه سياسة اإلفصاح املعتمدة ،فينبغي أن يضمن مجلس اإلدارة نرش املعلومات بالشكل
املبني يف متطلبات البنك املركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق املالية بالوقت املناسب.
كام يجب عىل مجلس إدارة بنك الجزيرة ومن خالل االلتزام بسياسة اإلفصاح أن يظهر التزامه بتحقيق أعىل
املعايري فيام يخص اإلفصاح ،والعمل مبا يتفق مع روح وقصد وغرض متطلبات اللوائح التنظيمية املطبقة،
وبالنظر إىل ما هو أبعد من الشكل بالرتكيز عىل املضمون .ينبغي أن تعكس سياسة اإلفصاح االلتزامات
الواردة يف قامئة القواعد والترشيعات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
وألغــراض اإلفصــاح ،تعتــر املعلومــات املؤثــرة عــى األســعار هــي املعلومــات التــي يتوقــع فيهــا الشــخص
العــادي أن يكــون لهــا أثــر ملمــوس عــى ســعر أو قيمــة ســندات بنــك الجزيــرة .و يتحمــل مجلــس اإلدارة
املســؤولية النهائيــة عــن مراجعــة اإلفصاحــات املقرتحــة وصنــع القــرارات ذات الصلــة باملعلومــات التــي ميكــن أو
ينبغــي اإلفصــاح عنهــا للســوق.
ويف هذا الخصوص ،يجب عىل مجلس اإلدارة مناقشة مدى فعالية امتثال بنك الجزيرة ملتطلبات اللوائح
التنظيمية بخصوص اإلفصاح عىل أساس سنوي.

4.2

لجان مجلس اإلدارة املنبثقة:

التزا ًما منه باللوائح التنظيمية أسس مجلس اإلدارة لجان مجلس اإلدارة الست التالية:
• اللجنة التنفيذية
• لجنة إدارة املخاطر
• لجنة املراجعة
• لجنة املكآفات والرتشيحات
• لجنة املسؤولية االجتامعية

 - 4.2.1اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من خمسة أعضاء مبن فيهم الرئيس ويتم اختيارهم من قبل اعضاء
مجلس اإلدارة .ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها .ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفقاً للصالحيات
املفوضة لها من املجلس مراقبة تطبيق االسرتاتيجية والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة ومراقبة أداء
البنك والتوصية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس
اإلدارة إضاف ًة إىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية.
 - 4.2.2لجنة إدارة املخاطر
تتشكل لجنة املخاطر من ثالثة اىل خمسة أعضاء وتعنى مبساعدة مجلس اإلدارة يف اإليفاء مبسئوليات
اإلرشاف عىل املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيام يتعلق مبثل هذه املخاطر  ،وترتكز
مهامها ومسئولياتها يف اإلرشاف واملراقبة – مراجعة قابلية البنك إلدارة وتحمل املخاطر بنا ًء عىل التحليل
املقدم عن مدى إدارة املخاطر وصياغة السياسات املناسبة لتطبيقها – اعتامد نظام التصنيف املعمول به
يف البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة لجنة األصول وااللتزامات
– مراجعة حاالت التعرض للمخاطر املالية الهامة وغريها من حاالت التعرض للمخاطر والخطوات التي اتخذتها
اإلدارة ملراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر مبا يف ذلك ،دون حرص ،مراجعة االعتامد
والسوق واالئتامن والسيولة والسمعة والتشغيل والتزوير واملخاطر االسرتاتيجية ،وتقديم حاالت التعرض
للمخاطر والتحمل واعتامد التعامالت املناسبة أو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر وأنشطتها
املستهدفة يف ما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك
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 - 4.2.3لجنة املراجعة
تتشكل لجنة املراجعة من ثالثة إىل خمسة أعضاء وتقوم هذه اللجنة بدور أسايس وهام يف مساعدة مجلس
اإلدارة للوفاء بواجباته اإلرشافية فيام يخص سالمة القوائم املالية للبنك ومؤهالت واستقاللية مراجعي
حسابات البنك ،وأداء ضوابط وإجراءات اإلفصاح بالبنك وفعالية املراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام ومراجعي
الحسابات الخارجني وكفاية أنظمة البنك املحاسبية الداخلية والضوابط املالية ،والتزام البنك بالسياسات
األخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية إضافة إىل إدارة املخاطر وأنشطة االلتزام والرقابة بالبنك.
 - 4.2.4لجنة الرتشيحات واملكآفات
لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت هــي لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،وتتشــكل مــن ثالثــة اىل خمســة أعضــاء
وترتكــز مهامهــا واختصاصاتهــا يف التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرتشــيح لعضويــة املجلــس ولجانه وفقاً للسياســات
واملعايــر املعتمــدة ،واملراجعــة الســنوية عــن االحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ،ومراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واللجــان ورفــع التوصيــات يف شــأن التغــرات التــي ميكــن إجراؤهــا ،
والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني ،وربــط التوصيــة بالتعيــن باملهــارات املناســبة
والقــدرات واملؤهــات املطلوبــة ،ووضــع ومراجعــة سياســات وآطــر املكافــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس
اإلدارة وكبــار التنفيذيــن.
 - 4.2.5لجنة املسؤولية االجتامعية
تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن املجلــس و خارجــه ،وتقــوم هــذه اللجنــة بــدور مهــم يف مســاعدة مجلــس
اإلدارة لالضطــاع مبســئولياته االجتامعيــة املتعلقــة بربنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة حيــث تتمثــل مســئوليات
اللجنــة يف رســم السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بأنشــطة وبرنامــج املســئولية االجتامعيــة ،واعتــاد امليزانيــة
الســنوية لربنامــج خريالجزيــرة ألهــل الجزيــرة ،وإقــرار الخطــة الســنوية للربنامــج ،واتخــاذ الحلــول املناســبة حيــال
العوائــق التــي قــد تعــرض برامــج املســئولية االجتامعية،ومراجعــة أهــداف الربنامــج مــن خــال تفعيــل وإبــراز دور
البنــك يف خدمــة املجتمــع ،واإلســهام واملشــاركة الفاعلــة يف برامــج املســئولية االجتامعيــة عــى مســتوى
اململكــة ،ومــد جســور التعــاون والتواصــل بــن البنــك والجهــات والهيئــات املعنيــة بتلــك الربامــج ،وإقامــة
الــراكات النوعيــة مــع الجمعيــات والهيئــات الخرييــة يف اململكــة التــي تســهم يف إبــراز دور القطــاع الخاص يف
دفــع مســرة املســئولية االجتامعيــة ،وتهيئــة البيئــة املناســبة الســتيعاب الشــباب وتأهيلهــم لســوق العمــل،
وتقديــم برامــج مميــزة موجهــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،والرفــع ملجلــس اإلدارة بتقريــر ســنوي عــن
أنشــطة وبرامــج( خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة).

4.3

اللجنة الرشعية :

لجنة متخصصة للقيام مبهام اإلرشاف عىل االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة وتطبيقاتها يف البنك و تشكل
اللجنة ويعني أعضاؤها بقرار من املجلس بنا ء عىل توصية لجنة الرتشيحات واملكافآت التابعة للمجلس وذلك
بعد الحصول كتابة عىل عدم مامنعة البنك املركزي السعودي (ساما).

 .5منوذج حوكمة اإلدارة
5.1

اللجان اإلدارية

أُسست اللجان اإلدارية لغايات التوصية و/أو اتخاذ القرار و/أو املوافقة و/أو مراقبة املواضيع الرئيسية التي
تقع ضمن دائرة اختصاصاتها .وبدرجة ال تقل أهمية ،توفر هذه اللجان منصة للتفاعل بني كبار املديرين حول
األعامل املهمة ومجاالت السيطرة يف البنك.
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أسس بنك الجزيرة اللجان اإلدارية التالية:
اللجنة اإلدارية
•
لجنة االئتامن
•
لجنة األصول وااللتزامات
•
اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات
•
لجنة إدارة املخاطر
•
لجنة سياسات مخاطر السوق
•
االلتزام
•
مراجعة املنتجات
•
إستمرارية األعامل
•
لجنة املنشئات الصغرية و املتوسطة
•
لجنة أمن املعلومات
•
لجنة االحتيال
•
اللجنة اإلدارية
تتبع اللجنة مبارشة للجنة التنفيذية و تهدف إىل :تنظيم اجتامع دوري لكبار املديرين التنفيذيني يف البنك
ملراقبة وإدارة األداء املايل والتشغييل للبنك ،ورصد تجربة العميل ،واإلرشاف عىل تنفيذ اسرتاتيجية البنك
ومراجعة محارض اجتامعات وتوصيات اللجان اإلدارية األخرى وذلك التخاذ اإلجراءات الرضورية ضمن دائرة صالحياتها
أو ترسيع التوصيات بحسب مصفوفة الصالحيات ووضع حلول للمشاكل التي تصعدها اللجان األخرى .وتتبع
اللجنة الفرعية لشؤون العقارات مبارشة للجنة اإلدارية .
لجنة اإلئتامن
تتبع مبارشة للجنة التنفيذية وتتوىل لجنة االئتامن مسؤولية اعتامد املخاطر االئتامنية ووظيفة إدارة املخاطر
االئتامنية ومراجعتها ومراقبة أنشطتها.
لجنة األصول وااللتزامات
تتبع اللجنة مبارشة للجنة التنفيذية ويتمثل الهدف األسايس من اللجنة يف مراقبة وإدارة امليزانية العمومية
(األصول وااللتزامات) .وتؤدي لجنة األصول/االلتزامات دور اتخاذ القرارات االسرتاتيجية بخصوص مجموعة
األصول وااللتزامات ومدى نضجها ،ومستوى خطر سعر الفائدة عىل املدى املتوسط/البعيد املقبول لدى
البنك .ويتعني عليها أيضً ا مراجعة املخاطر املالية وإدارة رأس املال يف البنك.
لجنة تقنية املعلومات
تتبع اللجنة مبارشة للجنة التنفيذية ويتمثل الهدف األسايس من هذه اللجنة يف مساعدة املدير التنفيذي
الرئيس عىل اتخاذ القرارات حول املشاريع والتقارير .وتعترب اللجنة مسؤولة عن مراجعة سري عمل كافة
املبادرات االسرتاتيجية عن كثب ،واملوافقة عىل املبادرات الجديدة املبنية عىل مقرتحات ذات جدوى.
لجنة إدارة املخاطر
تتبع اللجنة مبارشة للجنة إدارة املخاطر و تهدف لجنة إدارة املخاطر إىل تقديم الدعم يف التنفيذ الفعال
للمامرسات السليمة إلدارة املخاطر واإلرشاف عليها بالتنسيق مع وظائف املخاطر املتنوعة األخرى .ويتعني
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عىل اللجنة التأكد من تطوير وتنفيذ حوكمة املخاطر بطريقة تساعد لجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة
باإلضافة إىل اإلدارة يف صنع قرارات محكمة تصدر يف الوقت املناسب بخصوص التخطيط االسرتاتيجي
وإدارة املخاطر وتخطيط رأس املال.
لجنة سياسات مخاطر السوق
تتبع اللجنة مبارشة للجنة إدارة املخاطر و تهدف لجنة سياسة مخاطر السوق إىل مراجعة سياسات إدارة
املخاطر الرئيسية واملوافقة عليها ،ومنح الصالحيات املؤقتة للوصول إىل الحدود القصوى ،واإلرشاف عىل
املحفظة االستثامرية ،وتويل مسؤوليات أخرى تتعلق باملخاطر.
لجنة االلتزام
تتبع اللجنة مبارشة للجنة املراجعة و يتمثل الهدف الرئيس من لجنة االلتزام يف تنفيذ الوظائف واملسؤوليات
التي تتعلق بتقديم الدعم يف اإلرشاف وضامن التنفيذ الفعال لسياسة األلتزام والوظائف يف البنك وفقًا
للمبادئ والضوابط الواردة يف البنك املركزي السعودي (ساما).
لجنة مراجعة املنتجات والسياسات
تتبع اللجنة مبارشة للجنة إدارة املخاطر و تهدف لجنة مراجعة املنتج إىل تحليل كافة املنتجات التي يقدمها بنك
الجزيرة وتقييمها لضامن أن تتفق مع املبادئ الداخلية والخارجية.
لجنة استمرارية األعامل
تتبع اللجنة مبارشة للجنة التنفيذية و يتمثل الهدف الرئيس من اللجنة يف تنفيذ الوظائف واملسؤوليات التي
تتعلق بإدارة املواقف الطارئة/األزمات وفقًا إلطار سياسة إدارة استمرارية األعامل .وتشتمل مسؤوليات اللجنة
عىل اإلرشاف عىل األنشطة أثناء املواقف الطارئة والتعامل مع جميع اتّصاالت وسائل اإلعالم والتواصل مع
الجهات التنظيمية.
لجنة املنشاءت الصغرية و املتوسطة
تتبع مبارشة للجنة التنفيذية و يتمثل الهدف منها التاميش مع تطوير هذا القطاع بإرشاف البنك املركزي
السعودي (ساما) و مبا يتوافق مع اقتصاد اململكة العربية السعودية ومراجعة اسرتتيجية البنك فيام يخص
تطوير و تقييم مؤرشات األداء الخاصه بهذا القطاع وإيضاح املخاطر املحتملة فيه .
لجنة أمن املعلومات
تتبع مبارشة للجنة املخاطر و يتمثل الهدف منها هو التوافق مع توصيات و لوائح قوانني البنك املركزي
السعودي (ساما) بااللتزام بحوكمة و سياسة أمن املعلومات يف البنك .
لجنة مكافحة االحتيال
حسب ما تقتضية متطلبات الجهات الرشعية والتنظيمية فقد تم أنشاء لجنة مكافحة االحتيال والتي تتبع إدرياً
اىل لجنة املخاطراإلدارية ويتمثل الهدف من أنشائها الكشف عن عمليات االحتيال و متابعتها والتحقق منها و
وضع االليات املناسبة للحد منها.
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 .6فصل املسؤوليات
6.1

الفصل بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يك ّمل مجلس اإلدارة واإلدارة يف البنك مسؤوليات بعضهام البعض دون التدخل مبسؤوليات اآلخر .كام يجب
تجنب تعارض املسؤوليات بني املجلس و اإلدارة التنفيذية .
و تتمحور مسؤوليات مجلس اإلدارة يف التايل:
 .1تحديد االتجاهات :التعاون الب ّناء مع اإلدارة التنفيذية يف تحديد اتجاهات األعامل واملوافقة عىل االتجاه
االسرتاتيجي لألعامل.
 .2اإلرشاف :مراقبة أداء البنك يف جميع الوظائف من خالل آليات املراجعة الصارمة.

ترد قامئة شاملة مبسؤوليات مجلس اإلدارة يف النظام األسايس للبنك .وعىل النقيض من ذلك؛ تتمحور
املسؤوليات اإلدارية يف التايل:
 .1التنفيذ :تطوير السياسات واإلجراءات واألطر التي تساعد عىل تنفيذ االسرتاتيجية املعتمدة من مجلس
اإلدارة .وتنفيذ كافة املبادرات وتقديم النتائج مبا يتفق مع التوجيهات التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
 .2إبالغ مجلس اإلدارة :إبالغ مجلس اإلدارة عن أداء البنك يف جميع الوظائف وإبراز املخاطر الرئيسية و التوصية
بالخطط الالزمة ملعالجة نقاط الضعف يف جميع املجاالت.

6.2

الفصل بني عمل منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

يجب أن يكون هناك فصل واضح يف املسؤوليات املنوطة برئيس مجلس اإلدارة وأدوار الرئيس التنفيذي
لضامن الفصل الف ّعال بني أدوار مجلس اإلدارة من جهة واإلدارة من جهة أخرى.
ويف هذا السياق ،مثة دوران شامالن للحوكمة:
• اإلرشاف عىل بنك الجزيرة وأنشطته من جانب مجلس اإلدارة.
• اإلدارة اليومية للبنك وأنشطته من قبل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا الذي يتبع إليه.

يتوىل رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية :
• قيادة مجلس اإلدارة
• اإلرشاف عىل اسرتاتيجية البنك وإدارته
• التأكــد مــن وجــود عالقــات خارجيــة فعالــة (مبــا يشــمل العالقــات مــع أصحــاب املصالــح مــن مســاهمني
ودائنــن ووكاالت ماليــة وغــر ذلــك)
• اإلرشاف عىل تنفيذ معايري الحوكمة .
يتشــارك رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي يف متثيــل البنــك أمــام الجهــات التنظيميــة  -البنــك املركــزي
الســعودي (ســاما) ،هيئــة الســوق املاليــة و كذلــك كافــة الــوزارات و الهيئــات و املصالــح الحكوميــة.
الرئيس التنفيذي:
• يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للبنك املقرة من مجلس اإلدارة .
مسؤول أمام مجلس اإلدارة عن تنفيذ اللوائح التنظيمية والسياسات وقرارات مجلس اإلدارة
ً
• يكون
واللجنة التنفيذية ويجهز التقارير بحسب ما يطلبه مجلس اإلدارة.
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• يحبذ أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة املكآفات والرتشيحات ملناقشة أسامء املرشحني املحتملني
لخالفة املنصب األعىل يف سلسلة الوظائف اإلدارية يف البنك .وينبغي أن تجتمع لجنة املكآفات
و الرتشيحات بعد ذلك بشكل منفصل ومستقل ملناقشة قامئة املرشحني التي يعرضها الرئيس
التنفيذي.
• تقديم اسرتاتيجية للجنة املكآفات والرتشيحات خاصة بإحالل الوظائف القيادية .

6.3

إجراء اإلتصال بني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يجب أن تتوازن السلوكيات العملية بني املعرفة واملساءلة ألعضاء املجلس واالستقاللية التشغيلية لإلدارة
املبدأ اإلرشادي هو أن أعضاء مجلس اإلدارة ليس لديهم سلطة فردية إلخبار املوظفني مبا يجب عليهم فعله،
مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي .تأيت هذه السلطة من الطبيعة الجامعية للمجلس ككل  ،وليس بشكل فردي.
من املفضل أن يكون التواصل املبارش بني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خارج اجتامعات مجلس
اإلدارة أو اللجنة دامئًا من خالل أمني مجلس اإلدارة  /رئيس الحوكمة.

يجب أن تكون املشاركة الفردية واملبارشة ألعضاء مجلس اإلدارة مع املديرين هي الطريق الوحيد لفهم
قدرات العمل و  /أو املدير وتقييم تلك القدرات  ،وليس التخاذ قرار ما وتوجيهه.
يجب عىل املدير التنفيذي التنبيه إىل أي تقصري عن االلتزام باملبادئ املذكورة أعاله وإطالع رئيس مجلس
اإلدارة حتى يتمكن من ضبط السلوك املخالف مع املامرسة السليمة.
يجب عىل املوظفني الذين يرغبون يف االتصال مبجلس اإلدارة الرجوع إىل سياسة مجلس اإلدارة لالتصال
بني املوظفني وحاميل األسهم.

6.4

الفصل بني الرئيس التنفيذي وبقية أعضاء الفريق اإلداري

يؤمن بنك الجزيرة بأن قدرة الرئيس التنفيذي عىل إدارة البنك بفعالية وكفاءة تعتمد إىل حد كبري عىل مقدرته
يف زيادة القيمة اإلضافية التي يساهم فيها الفريق اإلداري .وال تقاس درجة نجاح الرئيس التنفيذي مبا
يستطيع إنجازه عىل املستوى الفردي بل عىل ما يستطيع فريق إدارته إنجازه بشكل جامعي.
مهم جدًا إلتاحة الوقت الكايف للرئيس
ويعد الفصل الواضح يف الواجبات والتقسيم املالئم للمسؤولية
ً
التنفيذي للقيام بوظائفه املهمة ،مثل :التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق و القيادة .ويضمن الرئيس
التنفيذي مشاركة فريق اإلدارة العليا التابع له يف عملية التوجيه الكيل للبنك وذلك من خالل:
• املحافظة عىل نشاط وفعالية اللجنة اإلدارية.
• تنفيذ مصفوفة تفويض الصالحيات.

6.5

تفويض الصالحيات

يجب إجراء وإدارة أعامل البنك وعملياته من خالل منظومة شاملة من الصالحيات املفوض بها .كام يتم تفويض
اإلدارة واملوظفني بالصالحيات التي يحتاجون إليها ألداء مسؤولياتهم بفعالية .و يحتفظ البنك بسجل شامل
بالصالحيات املفوضة يف ملف واحد  -مصفوفة تفويض الصالحيات.
يحق ملوظفي اإلدارة مامرسة الصالحيات املرتبطة مبناصبهم ويقع عىل عاتقهم االلتزام بالقيام بذلك
يصب يف مصلحة البنك.
بطريقة حكيمة ومبا
ّ
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 .7إرشاف البنك عىل الرشكات التابعة
7.1

نبذة عن الرشكات التابعة

7.2

الفصل الوظيفي بحسب الالئحة التنظيمية

7.3

مقومات اإلرشاف عىل الرشكات التابعة

تعترب استثامرات البنك يف الرشكات التابعة والفرعية من االستثامرات االسرتاتيجية التي متتاز بأفق استثامري
طويل األمد .ويتمثل الهدف منها يف إعداد مناذج رشاكة قوية مع الرشكات امل ُستثمر فيها بهدف أىل تحقيق
عائدات قوية عىل االستثامر وإطار بيع متعدد قوي من أجل تعزيز الربحية للمجموعة بأكملها  .ويهدف البنك
من خالل االستثامر يف الرشكات مبنتجات مالية وخدمات مكملة إىل التمكن من استحداث قيمة أساسية
وتدفق نقدي مع مرور الزمن.

يراعي بنك الجزيرة يف إرشافه عىل الرشكات التابعة له اللوائح التنظيمية املحلية الخاصة بفصل العمليات بني
البنك األم والرشكات التابعة له .ويف هذا السياق ،يجب أن ال تكون هنالك خطوط إرتباط إدارية مبارشة بني
الرشكات التابعة والبنك.

يرشف بنك الجزيرة إرشافًا كافيًا عىل الرشكات التابعة من خالل أحد املقومات الرئيسية:

• إعداد التقارير الرقابية الدورية :يطلب بنك الجزيرة الحصول عىل الوثائق الرضورية من كل الرشكات التابعة.
يتعي عىل اللجان املعنية يف بنك الجزيرة اتخاذ اإلجراء املناسب حيال الوثائق أو التقارير املستلمة من
و
ّ
البنك التابعة.
• تتناول سياسة اإلرشاف عىل الرشكات التابعة لبنك الجزيرة املحاور واآلليات التي متكن البنك من اإلرشاف
والرقابة عىل الرشكات التابعة.

 .8ضبط االتجاهات ومقومات الرقابة
8.1

مقومات ضبط االتجاهات
االسرتاتيجية
يجب عىل بنك الجزيرة وضع اسرتاتيجية متتد لعدة سنوات .وتعد هذه االسرتاتيجية أساسية للتوصل إىل فهم
مشرتك للوضع القائم يف األعامل وأين تتجه ،واملوارد التي يحتاج إليها البنك لتحقيق رؤيته .ومن شأن هذه
االسرتاتيجية كذلك أن متنح األعامل وضو ًحا وتركي ًزا وتحدد اتجاهها .وتوحد كذلك جهود جميع أصحاب املصالح
الداخليني الرامية إىل تحقيق األهداف عىل املدى البعيد .ويضمن مجلس اإلدارة وجود اسرتاتيجية معتمدة
وسارية يف البنك يف جميع األوقات .ويتحمل مجلس اإلدارة أيضً ا مسؤولية التزام اإلدارة باالسرتاتيجية وأن
تنفذها عىل النحو املتفق عليه.
التخطيط وإعداد امليزانيات
يجب عىل بنك الجزيرة وضع خطة سنوية لرأس املال واألرباح .وتعد خطة رأس املال واألرباح السنوية هذه اللبنة
األساسية للتخطيط الوظيفي املوحد للعام القادم يف بنك الجزيرة والرشكات التابعة له .وتهدف الخطة إىل
تحديد الغايات املالية املوحدة للبنك يف عام تنفيذ الخطة وذلك للوصول إىل أداء موحد للميزانية العمومية
واألرباح وتوفري األساس الذي يستند عليه تقييم امليزانية امليزانية واألرباح لوحدات األعامل الفردية ،ووحدات
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الدعم والرشكات التابعة للبنك لعام تنفيذ الخطة .و يعد املدير املايل هذه الخطة ويديرها بعد استشارة
رئيس االسرتاتيجية والرئيس التنفيذي .يبدأ تنفيذ أعامل الخطة يف يونيو من كل عام.

8.2

مقومات الرقابة
الحوكمة
يضع بنك الجزيرة وظيفة أمني رس مجلس اإلدارة  /مدير مجموعة الحوكمة الذي سيكون مبثابة الذراع التنفيذي
للجنة الحوكمة ضمن وظائف املستوى اإلداري .يتوىل أمني الرس  /مدير مجموعة الحوكمة مسؤولية ضامن
اتباع مامرسات الحوكمة بشكل مستمر.
يتوىل أمني الرس  /رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية أمانة مجلس اإلدارة  /مجموعة الحوكمة  ،وعليه إبالغ لجنة
الحوكمة بخصوص مسائل الحوكمة .يتبع أمني رس مجلس اإلدارة  /رئيس مجموعة الحوكمة لرئيس املجلس
بشكل مبارش و الرئيس التنفيذي بشكل غري مبارش.
املراجعة الداخلية
ينظر بنك الجزيرة إىل املراجعة الداخلية كعنرص مهم يف التعزيز املتواصل لعمليات حوكمة البنك ،وإدارة
املخاطر والرقابة .ويتعني عىل مجلس اإلدارة التأكد من إيكال مهام وظيفة املراجعة للطاقم املناسب والعدد
الكايف من املوارد من أجل القيام مبسؤولياته عىل أكمل وجه .وتضطلع بالتايل :
•
•
•
•

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف البنك.
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
الرقابــة واإلرشاف عــل أداء وأنشــطة املراجــع الداخــي وإدارة املراجعــة الداخليــة يف البنــك للتحقــق مــن
توافــر املــوارد الالزمــة وفعاليتهــا يف أداء األعــال واملهــام املنوطــة بهــا
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل واقرتاح مكافآته.

و يرشف رئيس مجموعة املراجعة عىل املراجعة الداخلية ،وهو من تجب املوافقة عىل تعيينه من قبل لجنة
املراجعة .يتبع رئيس مجموعة املراجعة للجنة املراجعة ،ويتبع إداريًا للمدير التنفيذي.
مراجع الحسابات:
بشكل عام تسند الجمعية العامة للبنك مهمة مراجعة الحسابات السنوية إىل مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة
يبي فيه ما إذا كانت القوائم
والخربة والتأهيل إلعداد تقرير موضوعي ومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمني ّ
املالية للبنك ت ّعرب بوضوح وعدالة عن املركز املايل للبنك وأدائه يف النواحي الجوهرية ،وتختص لجنة املراجعة
بهذا الشان بالتايل :
•
•
•
•
•

تقــوم بالتوصيــة ملجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة برتشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم
وتقييــم أدائهــم ،بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم ورشوط التعاقــد معهــم.
التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعــال املراجعــة ،مــع األخــذ
يف االعتبــار القواعــد واملعايــر ذات الصلــة
مراجعــة خطــة مراجــع حســابات البنــك وأعاملــه ،والتحقــق مــن عــدم تقدميــه أعــاالً فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن
نطــاق أعــال املراجعــة ،وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات البنك.
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم املالية ومتابعة ما ِ
اتخذ بشأنها.
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اإللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
تتــوىل مجموعــة األلتــزام ومكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف البنــك مهــام مكافحــة جرائــم غســيل
األمــوال ومتويــل األنشــطة الغــر قانونيــة  ،وأتخــاذ أي إجــراء يهــدف إىل تحقيــق نزاهــة البنــك تجــاه عمالئــه بشــكل
خــاص والســوق بشــكل عــام .ويف هــذا الصــدد ،تســاعد وظيفــة االلتــزام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــى
تحديــد وتقييــم وإعــداد الخطــط املالءمــة لتفــادي مثــل هــذه املخاطــر.
إدارة املخاطر
تتــوىل مجموعــة إدارة املخاطــر يف بنــك الجزيــرة املســؤولية عــن تحديــد وإدارة املخاطــر يف جميــع أنشــطة
البنــك .ويتضمــن ذلــك مخاطــر االئتــان ،ومخاطــر الســوق ،واملخاطــر القانونيــة ومخاطــر الســيولة واملخاطــر
التشــغيلية والعملياتيــة  .وتتــم إدارة املخاطــر مــن قبــل مديــر إدارة املخاطــر الــذي توافــق عــى تعيينــه لجنــة
املخاطــر.
أمن املعلومات
ينظــر البنــك إىل االلتــزام بحاميــة املعلومــات الرسيّــة للعمــاء واملوظفــن عــى أنــه مــن أساســيات نجاحــه؛
حيــث يتعــن عــى البنــك حاميــة البيانــات التــي يجمعهــا ويســتخدمها ،وأن يحافــظ عليهــا بأقــى إمكانياتــه مــن
خــال تطبيــق معايــر عاليــة يف أمــن املعلومــات و البيانــات .ويخضــع قســم أمــن املعلومــات لسياســة أمــن
املعلومــات.
حوكمة تقنية املعلومات
يعــد الحفــاظ عــى رسيــة ونزاهــة وتوفــر املعلومــات مــن األمــور الرضوريــة ليحافــظ البنــك عــى ثقــة العمــاء
 ،وهــذا مــا يؤكــد الــرورة امللحــة للبنــك يف تعريــف أمــن نظــم املعلومــات وتوثيقهــا ونرشهــا وتنفيذهــا
ومراجعتهــا.
االتصاالت الداخلية
يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن االتصــاالت الداخليــة يف تعزيــز الثقافــة املؤسســية ومســتوى االلتــزام لــدى
موظفــي البنــك .وبالتحديــد ،يتــوىل قســم االتصــاالت الداخليــة مســؤولية رفــع مســتوى الوعــي ونــر قيــم
البنــك ومبــادئ الحوكمــة بالتعــاون مــع أمــن رس مجلــس اإلدارة /رئيــس مجموعــة الحوكمــة.
التواصل مع املساهمني
يقــدم بنــك الجزيــرة املعلومــات الدقيقــة واملناســبة للمســاهمني ،وميكّنهــم بذلــك مــن اتخــاذ قــرارات واعيــة
بشــأن اســتثامراتهم يف البنــك .حيــث يســعى البنــك إىل تزويــد املســاهمني بخاصيــة الوصــول إىل معلومــات
الجــودة ،والتــي تــأيت يف الحــد األدىن باألشــكال التاليــة:
•
•
•
•

النتائج املرحلية والنهائية
التقارير السنوية
نرشات املساهمني
اجتامعات الجمعية العامة

ويضمــن البنــك وجــود قســم مفصــل للعالقــات مــع املســتثمرين عــى موقعــه اإللكــروين يشــمل كافــة
املعلومــات القابلــة للنــر والتــي تهــم املســتثمر مثــل اإلشــعار عــن تواريــخ اجتامعــات الجمعيــة العامــة الثابتــة
ونتائجهــا و كذلــك تواريــخ رصف األربــاح ان وجــدت .كــا يقــوم البنــك بتزويــد املســاهمني أيضً ــا بــرح للمنهجيــة
املتبعــة يف حوكمــة البنــك واألنشــطة الجاريــة املصممــة لتعزيــز الحوكمــة.
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 .9حقوق املساهمني والجمعية العامة
9.1

املعاملة العادلة للمساهمني

بشــكل عــام يؤكــد مجلــس اإلدارة إلتزامــه بالعمــل عــى حاميــة حقــوق املســاهمني و مبــا يضمــن العدالــة
واملســاواة فيــا بينهــم ،ويلتــزم املجلــس واإلدارة التنفيذيــة للبنــك بعــدم التمييــز بــن املســاهمني املالكــن
لــذات فئــة األســهم ،وبعــدم حجــب أي حــق عنهــم ،وتتنــاول السياســة املنظمــة للعالقــة مــع أصحــاب املصالــح
التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة تفصيــل ذلــك.
الحقوق العامة ملساهمي البنك:
انســجاما مــع مــا تضمنــه النظــام األســايس للبنــك وللقواعــد والتوجيهــات التــي تضمنهــا نظــام الــركات،
والئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ومبــادىء الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي
الســعودي (ســاما) واي توجيهــات أخــرى ،فإنــه يثبــت لــكل مســاهم مــن مســاهمي البنــك املســجلني جميــع
الحقــوق املتصلــة بالســهم ،ومبــا يشــمل التــايل :

الحقوق املرتبطة باألسهم
• حصول املساهم عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا ّ أو بإصدار اسهم.
• حصول املساهم عىل نصيب من املوجودات يف حال التصفية.
• حضور املساهم الجمعيات العامة ،واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت عىل قراراتها مبا يف ذلك (تعديل
نظام البنك األسايس ،وانتخاب واختيار أعضاء مجلس اإلدارة واملوافقة عىل اختيار مراجعي الحسابات).
• ترصف املساهم دون قيود يف األسهم العائدة له بالبيع والرهن ونقل امللكية وما سواه.
• مراقبة أعامل مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية عىل أعضاء املجلس.
• االستفســار وطلــب معلومــات مبــا ال يــر مبصالــح البنــك وال يعــارض النظــم املرعيــة والتوجيهــات الصــادرة
عــن الجهــات اإلرشافيــة.
• مراقبة أداء البنك وأعامل مجلس اإلدارة.
• مســاءلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى املســؤولية يف مواجهتهــم ،والطعــن ببطــان قــرارات جمعيــات
املســاهمني العامــة والخاصــة وفــق الــروط والقيــود الــواردة يف نظــام الــركات ونظــام البنــك األســايس.
• أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ،مــا مل توقــف الجمعيــة العامــة غــر
العاديــة العمــل يف حــق األولويــة.
• تقييد أسهمه يف سجل املساهمني يف البنك.
• طلــب االطــاع عــل نســخة مــن عقــد تأســيس البنــك ونظامــه األســاس مــا مل يتــم نرشهــا يف موقعــه
اإللكــروين.
• ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.

9.2

تسهيل مامرسة املساهمني لحقوقهم وحصولهم عىل املعلومات
أ .بشكل عام ووفق ما تقيض به سياسات البنك اإلجرائية املختلفة ،فإن عىل البنك العمل عىل تسهيل
مامرسة جميع املساهمني لحقوقهم النظامية املتصلة بالسهم عىل أكمل وجه ،ومن ذلك توفري
املعلومات املتعلقة بأنشطته العامة بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة ،ومحدثة بطريقة منتظمة
ويف املواعيد املحددة.
ب .وفــق مــا تضمنتــه سياســة اإلفصــاح التــي ينتهجهــا البنــك فــإن املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالجمعيــات
العامــة وامليزانيــات ،وحســاب األربــاح والخســائر وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي ،يجــب أن توفــر للمســاهمني،
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وأن تنــر يف الصحــف وتحمــل بانتظــام عــى موقــع البنــك عــى الشــبكة االلكرتونيــة ،مــع مراعــاة النــر
اإللكــروين عــى موقــع وزارة التجــارة واالســتثامر وملــف البنــك يف تــداول.
ج .يجــب عــى البنــك وإدارتــه التنفيذيــة مراعــاة توفــر املعلومــات املتاحــة للعمــوم للمســاهمني دون متييــز
بينهــم ،وان يراعــى اســتخدام أكــر الطــرق فعاليــة يف التواصــل.

9.3

التواصل مع املساهمني

يراعــي مجلــس اإلدارة ضــان التحقــق مــن وجــود آطــر مناســبة للتواصــل فيــا بــن البنــك واملســاهمني ،وأن
يكــون ذلــك مبني ـاً عــى الفهــم املشــرك لألهــداف االســراتيجية للبنــك ومصالحــه.
يعمــل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك عــى إطــاع بقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى آراء
املســاهمني ومناقشــتها معهــم.
بشــكل عــام ال يجــوز ألي مــن املســاهمني التدخــل يف أعــال مجلــس اإلدارة أو أعــال اإلدارة التنفيذيــة للبنــك
مــا مل يكــن املســاهم عضــوا ً يف مجلــس إدارة البنــك أو مــن إدارتــه التنفيذيــة أو كان تدخلــه عــن طريــق الجمعيــة
العامــة العاديــة ووفقـاً الختصاصاتهــا أو يف الحــدود واألوضــاع التــي يجيزهــا النظــام.

9.4

حقوق مساهمي البنك املتعلقة باجتامع الجمعيات العامة

تختــص الجمعيــات العامــة للمســاهمني بجميــع األمــور املتعلقــة بالبنــك ،ومتثــل الجمعيــة العامــة املنعقــدة وفقـاً
لإلجــراءات النظاميــة جميــع املســاهمني يف مامرســة اختصاصاتهــم املتعلقــة بالبنــك ،وتــؤدي دورهــا وفقــاً
ألحــكام نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام البنــك األســاس.

متثــل الجمعيــة العامــة للبنــك جميــع املســاهمني ،وتعقــد يف مقرهــا الرئيــس مبدينــة جــدة مــرة واحــدة عــى
األقــل يف العــام خــال الشــهور الســتة التاليــة لنهايــة الســنة املاليــة للبنــك ،ويجــوز الدعــوة لعقــد اجتــاع
جمعيــات عامــة كلــا دعــت الحاجــة لذلــك ،مــع مراعــاة الجوانــب التاليــة:
أ .أن لــكل مســاهم ميلــك ســهامُ واحــدا أو أكــر مــن اســهم البنــك حــق حضــور إجتــاع الجمعيــة العامــة
واملشــاركة فيهــا والتصويــت ،ويجــوز للمســاهم أن ينيــب عنــه مســاهامَ أخــر مــن غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة
أو موظفــي البنــك أو العاملــن ممــن أوكل لهــم مهــام فنيــة أو مــا ســواه.
ب .تنعقد الجمعية العامة للبنك بدعوة من مجلس اإلدارة ،ويجري نرشه الدعوة قبل  21يوم عىل االقل يف
صحيفة محلية وكذلك موقع البنك اإللكرتوين وتداول ،ويجوز للبنك توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة
والخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة .ويجوز الدعوة لعقد اجتامع الجمعية العامة بناء
عىل طلب من-:
مراقب ومراجع الحسابات
1عدد من مساهمي البنك ممن ميلكون  5%من راس املال عىل األقل.
2لجنة املراجعة
3كــا يجــوز ملراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة إىل االنعقــاد إذا مل يد ُعهــا مجلــس اإلدارة خــال ثالثــن يوم ـاً مــن
تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
ج .يجب أن يراعى اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعاملها قبل موعد عقدها بـــ 21
يوم عىل األقل ،وأن يتم كذلك نرش اإلعالن يف صحيفة محلية ،وموقع البنك اإللكرتوين ،ويجوز للبنك
مراعاة استخدام وسائط التقنية والتواصل الحديثة للتواصل مع املساهمني.
د .ينبغي أن يراعي البنك ايتاح الفرصة للمساهمني للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتامعات الجمعية
العامة ،ويجوز عقد اجتامعات الجمعيات العامة للمساهمني واشرتاك املساهم يف مداوالتها والتصويت
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دليل الحوكمة

عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة بهذا
الشأن.
هـ .يراعى أن يعمل مجلس اإلدارة عىل تيسري مشاركة أكرب عدد من املساهمني يف اجتامع الجمعية العامة،
ومن ذلك اختيار املكان والوقت املالمئني حني عقدها.

9.5

القواعد العامة التي تحكم اجتامعات الجمعية العامة

انســجاما مــع مــا اشــتملت عليــه أحــكام النظــام األســايس للبنــك فرتاعــى القواعــد التالية املنظمــة الجتامعات
الجمعيــة العامــة وأن يطلع املســاهمني بشــأنها :

أ .القواعد املتعلقة بالحضور :
• يحــق لــكل مســاهم ميلــك ســهم واحــد فأكــر حضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة أو تفويــض مســاهم أخــر ممــن
لهــم حــق الحضــور مــن غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن غــر موظفــي البنــك أو املكلفــن بصفــة دامئــة بعمــل
فنــي أو إداري لحســاب البنــك لحضــور االجتــاع والتصويــت عــى القــرارات املعروضــة مبقتــى وكالــة أو
تفويــض يتســق نصهــا والتعليــات اإلرشافيــة.
وتراعى القواعد اإلجرائية التالية يف هذا الشأن :
 -1يجــب أن يتضمــن التوكيــل املعلومــات األساســية للمســاهم مبــا يشــمل (اســم املســاهم رباعيـاُ ،عــدد
األســهم ،رقــم الســجل املــدين أو الســجل التجــاري اســم الوكيــل كامــاُ ،رقــم هويــة الوكيــل ،اســم
وصفــة املــوكل ،تاريــخ التوكيــل).
 -2أن يكون التوكيل يف نسخة اصلية.
 -3أن يتجنب البنك تحديد أو التوجيه بتحديد شخص معني لتلقي التوكيالت.
 -4يشــرط لقبــول التوكيــل أن ينــص فيــه عــى حــق الوكيــل يف حضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة والتصويــت
عــى بنــود جــدول األعــال.
 -5أن ال يكــون الوكيــل مــن ضمــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو املوظفــن فيــه أو ممــن أوكل لهــم اي
مهــام فنيــة أو نحــوه.
 -6أن يكون التوكيل صادرا من املساهم بصفته الشخصية أو اإلعتبارية أو من وكيل رشعي مفوض.
 -7أن يتضمن التوكيل تحديدا الجتامع أو اجتامعات الجمعية.
 -8أن يراعــي التصديــق عــى التوكيــل مــن الجهــات املفوضــة مــن مثــل (الغــرف التجاريــة الصناعيــة البنــوك
الســعودية ،الجهــة التــي يعمــل بهــا املــوكل الجهــات الحكوميــة).
• عــى كل مســاهم يرغــب يف حضــور االجتــاع أن يحــر معــه بطاقــة الهويــة الخاصــة بــه واملســتندات الدالــة
عــى ملكيــة األســهم وذلــك للتحقــق مــن شــخصيته وإثبــات عــدد األســهم التــي ميلكهــا هــو أو املســاهمون
الذيــن ميثلهــم.
ب .القواعد املتعلقة بالدعوة :
• يجــب مراعــاة أن تشــتمل الدعــوة لعقــد الجمعيــة عــى تحديــد موعــد تلقــي التوكيــات وينبغــي أن يكــون قبــل
ثالثــة أيــام عــى األقــل مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة.
• يجــب مراعــاة النــص يف الدعــوة وتحديــد النصــاب القانــوين لعقــد االجتــاع وهــو حضــور مســاهمني ميثلــون
مــا نســبته  % 50مــن رأس املــال.يف االجتــاع األول للجمعيــة العامــة غــر العاديــة ،و  25%مــن رأس املــال
يف االجتــاع األول للجمعيــة العامــة العاديــة.
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ج .القواعد املتعلقة بجدول أعامل الجمعية العامة
• يراعــى مجلــس اإلدارة عنــد إعــداد جــدول أعــال الجمعيــة العامــة أن يأخــذ يف االعتبــار املوضوعــات التــي يرغــب
املســاهمون يف إدراجهــا .ويجــوز للمســاهمني الذيــن ميلكــون مــا نســبته  5%عــى األقــل مــن أســهم
البنــك إضافــة موضــوع أو أكــر إىل جــدول أعــال الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.
• عــى مجلــس اإلدارة إفــراد كل موضــوع مــن املوضوعــات املدرجــة عــى جــدول أعــال الجمعية العامــة يف بند
مســتقل ،وعــدم الجمــع بــن املوضوعــات املختلفــة جوهريـاً تحــت بنــد واحــد ،وعــدم وضــع األعــال والعقــود
التــي يكــون ألعضــاء املجلــس مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة فيهــا ضمــن بنــد واحــد لغــرض الحصــول عــل
تصويــت املســاهمني عــل البنــد ككل.
د .القواعد املتعلقة باملشاركة واملناقشة :
• يجــب أن يحــرص مجلــس اإلدارة عــى تيســر مشــاركة أكــر عــدد مــن املســاهمني يف اجتامعــات الجمعيــات
العامــة ،وأن يراعــي يف ذلــك اختيــار املــكان والوقــت املالمئــن لعقدهــا.
• لــكل مســاهم الحــق يف مناقشــة املوضوعــات املدرجــة يف جــدول أعــال الجمعيــة العامــة وتوجيــه االســئلة
بشــأنها ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو املحاســب/املراجع القانــوين ،وعــى اعضــاء املجلــس أو املحاســب
القانــوين اإلجابــة عليهــا بالقــدر الــذي ال يعــرض مصالــح البنــك للــرر ،وإذا رأى املســاهم أن اإلجابــة غــر وافية،
احتكــم للجمعيــة العامــة ويكــون قرارهــا نافــذا يف هــذا الشــأن.
• يجــب أن تكــون املوضوعــات املعروضــة يف جــدول أعــال الجمعيــة العامــة مصحوبــة مبعلومــات كافيــة ومبــا
ميكــن املســاهمني مــن اتخــاذ قراراتهــم.
• يجــب أن يتــاح للمســاهمني االطــاع عــى محــر اجتــاع الجمعيــة العامــة يف مقــر البنــك ،وينبغــي تزويــد
وزارة التجــارة ،وهيئــة الســوق املاليــة و البنــك املركــزي الســعودي (ســاما) بنســخ منــه خــال (  ) 10ايــام مــن
عقــد اجتــاع الجمعيــة،
• وفــق مــا تنــص عليــه مناحــي وسياســة إفصــاح البنــك فللبنــك نــر نتائــج وقــرارات اجتــاع الجمعيــة العامــة فــور
انتهائــه ،وان يراعــي النــر عــى موقــع البنــك اإللكــروين متــى كان ذلــك ممكنـاً.
هـ .القواعد املتعلقة بالنصاب القانوين لعقد وصدور قرارات الجمعية العامة:
 -1وفــق مــا ينــص عليــه نظــام البنــك األســايس للبنــك لــن يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحـاً مــا مل
يحــره مســاهمون ميثلــون  25%مــن رأس املــال عــى األقــل ،فــإذا مل يتوفــر هــذا النضــاب يف االجتــاع
األول وجــب إصــدار إعــان آخــر بالدعــوة إىل اجتــاع ثــانٍ يعقــد خــال  30يومـاً مــن تاريــخ االجتــاع األول ،ومــع
ذلــك يجــوز أن يعقــد االجتــاع الثــاين بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة املحــددة النعقــاد االجتــاع األول ،عــى أن
تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتــاع .ويف جميــع األحــوال
يكــون االجتــاع الثــاين صحيحـاً أيـاً كان عــدد األســهم املمثلــة فيــه..
 -2وفــق مــا ينــص عليــه نظــام البنــك األســايس للبنــك لــن يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غــر العاديــة صحيح ـاً
مــا مل يحــره مســاهمون ميثلــون  50%مــن رأس املــال عــى األقــل ،فــإذا مل يتوفــر هــذا النضــاب يف
االجتــاع األول وجــب إصــدار إعــان آخــر بالدعــوة إىل اجتــاع ثــانٍ يعقــد خــال  30يوم ـاً مــن تاريــخ االجتــاع
األول ،ومــع ذلــك يجــوز أن يعقــد االجتــاع الثــاين بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة املحــددة النعقــاد االجتــاع
األول ،عــى أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتــاع .ويف
جميــع األحــوال يكــون االجتــاع الثــاين صحيح ـاً إذا حــره عــدد مــن املســاهمني ميثــل  25%مــن رأس املــال
عــى األقــل.
 -3تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة املطلقــة لألســهم املمثلــة يف االجتــاع ،بينــا تصــدر
قــرارات الجمعيــة العامــة غــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي أصــوات األســهم الحــارضة أو املمثلــة يف االجتــاع،
باســتثناء القــرارات املتعلقــة (بزيــادة رأس مــال البنــك أو تخفيضــه ،أو إطالــة مــدة البنــك ،حلهــا قبــل انقضــاء
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مدتهــا ،أو دمــج البنــك يف رشكــة أو منشــأة أخــرى) والتــي يجــب أن تصــدر القــرارات فيهــا بأغلبيــة ثالثــة أربــاع
األصــوات الحــارضة أو املمثلــة يف االجتــاع.
و.
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

9.6

القواعد املتعلقة بتنظيم سري اجتامع الجمعية العامة:
يــرأس اجتــاع الجمعيــة العامــة للبنــك رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو نائبــه أو مــن ينــوب عنــه مــن أعضــاء مجلــس
إدارة البنــك يف حــال غيابهــا ،ويعــن رئيــس الجمعيــة العامــة ســكرتريا لالجتــاع ،وجامعي/فــارزي اصــوات
مــن بــن الحارضيــن االجتــاع.
يفضــل حضــور جميــع أعضــاء املجلــس ورؤســاء اللجــان أو مــن ينوب عنهم اجتامعــات مجلــس اإلدارة والجمعية
العامــة وعــدم التغيــب عنهــا إال بعــذر مــروع.
يلتــزم رئيــس جمعيــة املســاهمني بإتاحــة الفرصــة للمســاهمني للمشــاركة الفعالــة والتصويــت يف
اجتامعــات الجمعيــة العامــة ،وتجنــب وضــع أي إجــراء يــؤدي إىل إعاقــة حضــور الجمعيــات أو اســتخدام حــق
التصويــت .ويجــب إحاطتهــم علــاً بالقواعــد التــي تحكــم عمــل تلــك االجتامعــات وإجــراءات التصويــت.
للمســاهمني حــق مناقشــة املوضوعــات املدرجــة يف جــدول أعــال الجمعيــة العامــة وتوجيــه األســئلة
بشــأنها إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات ،ويجــب اإلجابــة عــن هــذه األســئلة بالقــدر الــذي ال
يعــ ّرض مصلحــة البنــك للــرر.
يحــرر محــر باجتــاع الجمعيــة العامــة يتضمــن اســاء املســاهمني الحارضيــن ،أو املمثلــن عنهــم وعــدد
األســهم التــي يف حيازتهــم باألصالــة والوكالــة وعــدد األصــوات املقــررة للقــرارات ســواء )باملوافقــة،
الرفــض ،عــدم التصويــت( ،وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت يف اجتــاع الجمعيــة العامــة ،وان ميهــر
املحــر بتوقيعــات رئيــس الجمعيــة والســكرتري.
ميكــن املســاهمني مــن االطــاع عــى محــر اجتــاع الجمعيــة العامــة مبقــر البنــك ،ويتعــن عــى البنــك
تزويدالجهــات اإلرشافيــة ( هيئــة الســوق املاليــة و البنــك املركــزي الســعودي (ســاما)) بنســخة منــه خــال
عــرة أيــام مــن تاريــخ عقــد االجتــاع.
تقوم البنك باإلعالن واإلفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها وفق سياستها لإلفصاح.

أساليب وحقوق املساهم يف التصويت:

بشــكل عــام يعــد التصويــت حق ـاُ أساســياُ للمســاهم ال ميكــن إلغــاؤه بــاي طريقــة ،وال يجــوز للبنــك بــأي شــكل
وضــع اي إجــراء أو قيــد قــد يــؤدي إىل إعاقــة أو عرقلــة اســتخدام املســاهم لحقــه يف التصويــت.

ينبغــي مراعــاة تســهيل وتيســر مامرســة مســاهمي البنــك يف التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة العامــة مبــا
يحقــق املعاملــة املتكافئــة فيــا بــن املســاهمني ،ويجــوز اســتخدام وســائل التصويــت عــن بعــد.
وفــق مــا يشــتمل عليــه نظــام البنــك األســايس فتحتســب األصــوات املمثلــة يف اجتــاع الجمعيــة العامــة
العاديــة وغــر العاديــة عــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ،وتراعــى املتطلبــات التاليــة -:
 -1ال يجــوز ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة العامــة التــي تتعلــق بإبــراء ذممهــم عــن
إدارتهــم أو مكافأتهــم.
 -2يتم التصويت عىل اختيار اعضاء مجلس اإلدارة وفق أسلوب التصويت الرتاكمي.
 -3تجــري عمليــة التصويــت بطريقــة االقــراع مــن خــال بطاقــة التصويــت التــي يتــم توزيعهــا عــى املســاهمني
الحارضيــن اجتــاع الجمعيــة ،أو ممثليهــم ،وعــى البنــك إعــداد هــذه البطاقــة ،ومراعــاة أن يتــم تضمينهــا
بأســاء املرشــحني للعضويــة ونبــذة مختــرة عــن ســرهم الذاتيــة ،وبنــود جــدول أعــال الجمعيــة.
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وفــق مــا اشــتمل عليــه نظــام البنــك األســايس فــإن الجمعيــة العامــة للبنــك املكونــة تكوينــا صحيحــا متثــل جميــع
املســاهمني ،وتعقــد يف مقــر البنــك الرئيــس مبدينــة جــده أو اي مــكان اخــر يحــدده املجلــس.

أ .إختصاص الجمعية العامة العادية :
تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة للبنــك بجميــع أنشــطة وأعــال البنــك ،فيــا عــدا مــا اختصــت بــه الجمعيــة العامــة
غــر العاديــة .ومــن ذلــك التــايل-:
 .1تعيني أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.
 .2الرتخيــص يف أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف األعــال والعقــود التــي
تتــم لحســاب البنــك ،وذلــك وفــق أحــكام نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة.
 .3الرتخيــص باشــراك عضــو مجلــس اإلدارة يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة البنــك ،أو أن ينافــس البنــك يف
أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه ،وذلــك وفــق أحــكام نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة.
 .4مراقبــة التــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة بأحــكام نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة األخــرى ذات
العالقــة ونظــام البنــك األســاس  ،وفحــص أي رضر قــد ينشــأ عــن مخالفتهــم لتلــك األحــكام أو إســاءتهم تدبري
أمــور البنــك ،وتحديــد املســؤولية املرتتبــة عــى ذلــك ،واتخــاذ مــا تــراه مناســباً يف هــذا الشــأن وفقـاً لنظــام
الــركات ولوائحــه التنفيذيــة.
 .5تشكيل لجنة املراجعة وفقاً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.
 .6املوافقة عىل القوائم املالية للبنك.
 .7املوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
 .8البت يف اقرتاحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.
 .9تعيــن مراجعــي حســابات البنــك ،وتحديــد مكافآتهــم ،وإعــادة تعيينهــم ،وتغيريهــم ،واملوافقــة عــى
تقاريرهــم .وينبغــي مراعــاة التــايل :
 أن يكون ترشيح مراجع الحسابات بناء عىل توصية لجنة املراجعة. أن يكون مراجع الحسابات مرخصاً. أن ال تتعارض مصالح مراجع الحسابات مع مصالح البنك. أن ال يقل عدد املراجعني املرشحني عن إثنني. .10النظــر يف املخالفــات واألخطــاء التــي تقــع مــن مراجعــي حســابات البنــك يف أدائهــم ملهامهــم ،ويف أي
صعوبــات – يُخطرهــا بهــا مراجعــو حســابات البنــك – تتعلــق بتمكــن مجلــس اإلدارة أو إدارة البنــك لهــم مــن
االطــاع عــل الدفاتــر والســجالت وغريهــا مــن الوثائــق والبيانــات واإليضاحــات الالزمــة ألداء مهامهــم ،واتخــاذ
مــا تــراه مناســباً يف هــذا الشــأن.
 .11وقــف تجنيــب االحتياطــي النظامــي للبنــك متــى جــاوز  30%مــن رأس املــال املدفــوع ،حيــث يجــوز للجمعيــة
العامــة العاديــة أن تقــرر توزيــع الزيــادة عــى املســاهمني يف الســنوات املاليــة التــي ال يحقــق فيهــا البنــك
أرباحـاً صافيــة.
 .12اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للبنــك يف حــال عــدم تخصيصــه لغــرض معــن ،عــى أن يكــون اســتخدام
هــذا االحتياطــي بنــا ًء عــى اقــراح مــن مجلــس اإلدارة ويف األوجــه التــي تعــود بالنفــع عــى البنــك أو
املســاهمني ،مــع مراعــاة االختصــاص املقــرر للجمعيــة العامــة غــر العاديــة يف تقريــر تكويــن االحتياطــي
االتفاقــي.
 .13تكوين احتياطيات أخرى للبنك ،بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي ،والترصف فيها.
 .14اقتطــاع مبالــغ مــن األربــاح الصافيــة للبنــك إلنشــاء مؤسســات اجتامعيــة لعامــي البنــك أو ملعاونــة مــا يكــون
قامئـاً مــن هــذه املؤسســات ،وفقـاً ملــا ورد يف نظــام الــركات.
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 .15املوافقــة عــل بيــع أكــر مــن  50%مــن أصــول البنــك ،ســواء يف صفقــة واحــدة أم عــدة صفقــات خــال اثنــي
عــر شــهرا ً مــن تاريــخ أول صفقــة بيــع ،ويف حــال تضمــن بيــع تلــك األصــول مــا يدخــل ضمــن اختصاصــات
الجمعيــة العامــة غــر العاديــة ،فيجــب الحصــول عــل موافقــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة عــى ذلــك.
ب .اختصاصات الجمعية العامة غري العادية :
 .1تختص الجمعية العامة غري العادية للبنك مبا ييل:
 .2تعديل نظام البنك األسايس باستثناء التعديالت التي تُع ّد باطلة مبوجب أحكام نظام الرشكات.
 .3زيادة رأس مال البنك وفق األوضاع املقررة يف نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية.
 .4تخفيــض رأس مــال البنــك يف حــال زيادتــة عــن حاجــة البنــك أو إذا ُمنيــت البنــك بخســائر ماليــة ،وفــق األوضــاع
املقــررة يف نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة.
ويخصــص لغــرض معــن ،والتــرف
 .5تقريــر تكويــن احتياطــي اتفاقــي للبنــك ينــص عليــه نظامهــا األســاس
َّ
فيــه.
 .6تقرير استمرار البنك أو حلها قبل األجل املعني يف نظامها األساس .
 .7املوافقة عىل عملية رشاء أسهم البنك.
 .8إصــدار أســهم ممتــازة أو إقــرار رشائهــا أو تحويــل أســهم عاديــة إىل أســهم ممتــازة أو تحويــل األســهم
املمتــازة إىل عاديــة ،وذلــك بنــا ًء عــى نــص يف نظــام البنــك األســاس ووفقــاً للضوابــط واإلجــراءات
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا ً لنظــام الــركات الخاصــة بــركات املســاهمة.
 .9إصــدار أدوات ديــن أو صكــوك متويليــة قابلــة للتحويــل إىل أســهم ،وبيــان الحــد األقــص لعــدد األســهم التــي
يجــوز إصدارهــا مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك.
 .10تخصيــص األســهم املصــدرة عنــد زيــادة رأس املــال أو جــزء منهــا للعاملــن يف البنــك والــركات التابعــة أو
بعضهــا ،أو أي مــن ذلــك.
 .11وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمني يف االكتتــاب بزيــادة رأس املــال مقابــل حصــص نقديــة أو إعطــاء
األولويــة لغــر املســاهمني يف الحــاالت التــي تراهــا مناســبة ملصلحــة البنــك ،إذا نُــص عــى ذلــك يف نظــام
البنــك األســاس .
 .12ويجــوز للجمعيــة العامــة غــر العاديــة أن تصــدر قــرارات داخلــة يف اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة ،عــى
أن تصــدر تلــك القــرارات وفقـاً لــروط إصــدار قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة املحــددة باألغلبيــة املطلقــة
لألســهم املمثلــة يف االجتــاع.

 9.10حق املساهم يف الحصول عىل ارباح وسياسة البنك يف توزيع األرباح

وفــق مــا تضمنتــه األحــكام والتوجيهــات اإلرشافيــة الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة ،وإىل مــا اشــتمل عليــه نظــام
البنــك األســايس فــإن للمســاهمني يف البنــك ممــن ســجلت اســاؤهم يف مركــز اإليــداع كــا بتاريــخ يــوم
عقــد الجمعيــة العامــة الحــق يف الحصــول عــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا بإقــرار الجمعيــة العامــة
وتوصيــة مجلــس اإلدارة.
طبقــا للنظــام األســايس للبنــك فــإن سياســة توزيــع أربــاح البنــك تتوافــق مــع األحــكام التــي إشــتمل عليهــا
نظــام البنــوك الصــادر عــن البنــك املركــزي الســعودي (ســاما) وتعتمــد عــى تحقيــق عوائــد مجزيــة للمســتثمرين.

وتــوزع األربــاح الســنوية الصافيــة أو املرحليــة بعــد خصــم كل املرصوفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى ،وتكويــن
االحتياطيــات النظاميــة ونحوهــا الالزمــة ملواجهــة الديــون املشــكوك يف تحصيلهــا وخســائر االســتثامرات
وااللتزامــات الطارئــة ،التــي يــرى مجلــس اإلدارة رضورتهــا .ويتــم توزيــع صــايف األربــاح الســنوية للبنــك كالتــايل:
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 -1يتــم احتســاب وتخصيــص املبالــغ الالزمــة لدفــع الــزكاة املســتحقة عــى املســاهمني الســعوديني والرضيبــة
املســتحقة عــى الرشيــك األجنبــي طبقــا للقواعــد واألحــكام النافــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ويقــوم البنــك بدفــع تلــك املبالــغ بعــد اقتطاعهــا مــن صــايف األربــاح املوزعــة لهــذه األطــراف.
يتعــن توزيــع األربــاح الصافيــة الســنوية للبنــك ،كــا هــو محــدد ،بعــد خصــم النفقــات العامــة والتكاليــف
-2
ّ
األخــرى ،وبعــد توزيــع املخصصــات مقابــل الديــون املشــكوك يف تحصيلهــا والخســائر عــى االســتثامرات
وااللتزامــات الطارئــة األخــرى التــي يعدّهــا مجلــس اإلدارة رضوريــة كــا هــو مطلــوب مبوجــب أحــكام نظــام
مراقبــة البنــوك ،عــى النحــو التــايل :
يتعــن احتســاب املبالــغ الالزمــة لســداد الــزكاة املســتحقة عــى املســاهمني الســعوديني والرضيبــة
-3
ّ
املســتحقة عــى املســاهمني غــر الســعوديني وف ًقــا للقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا يف اململكــة
ـن عــى بنــك الجزيــرة تحويــل هــذه املبالــغ إىل الســلطات املعنيــة .ويتعــن خصــم
العربيــة الســعودية .ويتعـ ّ
الــزكاة املدفوعــة عــن املســاهمني الســعوديني مــن حصتهــم يف صــايف األربــاح .وعــى نحــو مامثــل ،يتــم
خصــم الرضائــب املدفوعــة عــن املســاهمني غــر الســعوديني مــن حصتهــم يف صــايف األربــاح.
مفصــل يف
 -4يتــم تحويــل مــا ال يقــل عــن  25%مــن صــايف األربــاح بعــد خصــم الــزكاة والرضائــب كــا هــو
ّ
الفقــرة ( )4/1إىل االحتياطــي القانــوين إىل أن يســاوي هــذا االحتياطــي رأس املــال املدفــوع للبنــك كحــد
أدىن.
 -5يتــم تخصيــص مبلــغ ال يقــل عــن  5%مــن رأس املــال املدفــوع ليتــم توزيعــه عــى املســاهمني الســعوديني
وغــر الســعوديني وذلــك مــن املتبقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطــي القانــوين والــزكاة والرضائــب.،
ويجــب أن يكــون ذلــك متناسـبًا مــع الجــزء املدفــوع مــن أســهم املســاهمني الســعوديني وغــر الســعوديني
عــى النحــو املــوىص بــه مــن جانــب مجلــس اإلدارة وكــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة .ويف حــال مل يكــن
مــا تبقــى مــن األربــاح املســتحقة للمســاهمني املعنيــن كافيًــا لســداد هــذه األربــاح ،ال يحــق للمســاهمني
املطالبــة بتســديدها خــال الســنة أو الســنوات التاليــة .وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر دفــع نســبة مــن
األربــاح تتجــاوز النســبة املئويــة التــي يــويص بهــا مجلــس اإلدارة.
ـن اســتخدامه
 -6أمــا املتبقــي بعــد املبالــغ املنصــوص عليهــا يف الفقــرات ( )1و( )2و( )3الــواردة هنــا ،فيتعـ ّ
عــى النحــو الــذي يــويص بــه مجلــس اإلدارة وتوافــق عليــه الجمعيــة العامــة.
ـن االحتفــاظ بالنســبة املئويــة لــكل مســاهم مــن املســاهمني الســعوديني وغــر الســعوديني عنــد
 -7يتعـ ّ
ـن تخصيصــه كاحتياطــي قانــوين واالحتياطيــات األخــرى مــن صــايف الربــح (بعــد
احتســاب املبلــغ الــذي يتعـ ّ
فئتــي املســاهمني يف التحويــل إىل هــذه
مــن
فئــة
كل
تشــارك
أن
ويتعــن
خصــم الــزكاة والرضائــب).
ّ
ّ
االحتياطيــات عــى أســاس تناســبي ملســاهمتها يف رأس املــال عــى أن يتــم خصــم مســاهامتها مــن
حصصهــا يف صــايف األربــاح.
 -8بنــا ًء عــى توصيــات مجلــس اإلدارة وإقــرار الجمعيــة العامــة العاديــة يتــم توزيــع األربــاح عــى مســاهمي البنك
بحســب عــدد األســهم التــي ميتلكونهــا.
 -9يتم ترحيل صايف األرباح غري املوزعة كأرباح -مستبقاه أو يتم تحويلها إىل االحتياطي النظامي.
 -10يراعــي البنــك العمــل عــى إحاطــة املســاهمني باملعلومــات الوافيــة عــن توزيــع األربــاح وآليتهــا بعــد إقــرار
الجمعيــة العامــة عليهــا ،وعــى أن تتــم عمليــة التوزيــع وفــق آليــة الدفــع املناســبة خــال فــرة ال تزيــد عــن 15
يومـاً مــن تاريــخ عقــد الجمعيــة العامــة.
 -11ينبغــي للبنــك إبــاغ املســاهمني عــر وســائل التواصــل ومــن ذلــك اإلعــان عــى موقــع البنــك اإللكــروين
عــن تاريــخ ومــكان وإجــراءات توزيــع األربــاح.
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دليل الحوكمة

 .10سياسة البنك املنظمة للعالقة مع أصحاب املصالح

يسرتشد البنك دوماً ويلتزم نصاُ وروحاُ بالنظم واللوائح والتعليامت الصادرة عن الجهات االرشافية والرقابية،
السيام وأن ديدنها هو السعي بتؤدة للحفاظ عيل عالقة جيدة وطيبة مع جميع أصحاب املصالح ومبا يؤمن
الحفاظ عيل حقوقهم ويراعي مصالحهم وقد تم تأصيل هذه املبادئ بشمول يف العديد من نصوص مواد
نظام البنك األسايس ،إيل جانب السياسات الرديفة لوثيقة حوكمة البنك ،وكذلك يف عدد من أدلة العمل
وسياسات البنك الداخلية.

إن سياسة البنك العامة تتضمن حرصها الدؤوب عيل التعامل مع الجميع ومن ضمنهم أصحاب املصالح وفق
الرشوط واألحكام التعاقدية دون اي تفضيل أو متييز ومن عدم مس حقوق األطراف األخرى وحاميتها ،والتأكيد
عىل حفظ بيانات التعامل ورسيتها ،أو اإلرضار بها ،وللسعي إيل حل كافة أشكال الخالفات واملشاكل التي قد
تنشأ مع األطراف ذات التعامل معه بطرق الرتايض والودية ومبا ال يتعارض مع أنظمة البنك ولوائحه ومصالحه،
وعىل أن يتم العمل عيل تعويض أصحاب املصالح إذا ما آلت تلك الخالفات إيل املسار القضايئ وفقاُ ملا
يصدر عن الجهات أو اللجان القضائية من قرارات أو أحكام وذلك بعد استنفاذ اإلجراءات التي كفلها النظام
والرشع يف التدقيق واالستئناف وطرق االعرتاض األخرى.
إن توجه البنك كرشكة تجارية يهدف لتحقيق الربح ،ال يتعارض كلية وهدف توفري العناية بأصحاب العالقة أو
أصحاب املصالح من مثل املساهمني العاملني ،الدائنني ،املوردين ومزودي الخدمة ،العمالء املقرتضني ،أو
املجتمع املحيل ككل.

 10.1العالقة مع املساهمني واملجتمع االستثامري

إن البنك يف توجهه العام يرى أن متطلبات مراعاة النزاهة والعدالة يف العمل وتحمل املسئولية وقبول
املحاسبة والشفافية تجاه املساهمني ال يقترص عىل تحسني سمعة البنك وحسب ،بل يوفر له ميزا ً تنافسية
تساهم يف خلق بيئة عمل مناسبة وخالقة للعاملني فيه ،وتناغامُ سلساُ يف التواصل مع املساهمني ومبا
يكفل تأمني حقوقهم.

البنك يويل عالقته مع املستثمرين واملساهمني العناية الواجبة ،وتوفر كافة املعلومات والبيانات حول
أنشطة البنك املختلفة سواء املالية منها أو غري املالية ،املايض منها أو الحايل أو املتوقع ،وينرش البنك
املعلومات ويفصح عنها وفقاُ لـــ «سياسة اإلفصاح» وآلياته التي ينتهجها والتي يحكمها اللوائح االرشافية
سواء عىل موقع البنك االلكرتوين عىل الشبكة أو خالل الصحف املحلية أو من خالل أي وسيلة أخرى.
وفق ما نصت عليه سياسة البنك يف اإلفصاح ينهج إجراءات شفافة توفر للمستثمرين والعموم قراءة جيدة
لواقع البنك وأهداف سياسته املالية وغري املالية ،وخططه املستقبلية واسرتاتيجياته العامة واملخاطر التي
يواجهها أو قد يواجهها حني قيامة بأنشطته املختلفة ،ومبا ميكن املستثمر من تكوين رؤية حقيقية تجاه
استثامراته.

 10.2العالقة مع املوردين ومزودي الخدمات

ترتكز سياسة البنك يف عالقاته مع املوردين ومزودي الخدمة املسند لهم أي مهام وما سواهم يف أن تكون
هذه العالقة مبنية عىل أسس من الرصاحة واملوثوقية ،وهو ما ميكن البنك يف آخر األمر يف الحفاظ عيل
الزخم مع أصحاب املصلحة لتحقيق أهدافها عيل املدى الطويل.

 10.3العالقة مع موظفي البنك ومنسوبيه

إن البنك يدرك أن منسوبيه من أمثن أصوله وتقع عليهم باختالف درجاتهم الوظيفية مسئولية استقطاب
األعامل وتقديم الخدمات املالية املالمئة للعمالء.
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يجري دفع الرواتب والتعويضات املالمئة للعاملني وفق ما يحدده سوق العمل ،كام أن البنك يراعي أن يتم
التعامل مع منسوبيه وفق سياسات ومعايري مهنية واضحة ومحددة تكفل أن يكون هذا التعامل وفقاٌ ألحكام
الوظيفة وعقد العمل ،وأن يكون محور هذه العالقة مرتبط بإطار مهني عايل وفق مبادئ نظام العمل املبنية
عىل السلوك املهني.
أن البنك يستثمر يف تدريب منسوبيه ومبا ميكن قواه العاملة أن تكون قادرة وملتزمة عىل التكيف مع
تحديات األعامل وظروف املنافسة املحلية والدولية.
يحرص البنك عىل وضع برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملني يف البنك ،مبا يشمل :
• تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لالســتامع إىل آراء العاملــن يف البنــك ومناقشــتهم يف
املســائل واملوضوعــات محــل القــرارات املهمــة.
• وضع برامج مناسبة ملكافأة العاملني وفق سياسة التعويض املقرة|.

 10.4عالقة البنك مع العمالء

يحرص البنك عىل توطيد عالقته بعمالئه وعىل أن تأكيد مشاركة العمالء يف وضع السبل التي متكن البنك
من خدمتهم بأفضل الطرق ومبا يساهم يف تنمية أعاملهم.
كام أن البنك يقدر سبل التواصل مع العمالء ومن ذلك الحرص عىل تلقي مقرتحاتهم ومالحظاتهم عموماُ أو
حني تقديم منتج جديد أو تطويره.
توجب سياسات البنك الداخلية عيل جميع منسوبيه أن يبدوا الحرص والعناية الواجبة يف العمل عىل توطيد
أوارص الوالء وتوفري املساندة للعمالء لألغراض االسرتاتيجية واملبادرات التشغيلية السيام عند إطالق منتجات
جديدة تجربة أساليب جديدة ،ويتعلق نطاق التواصل مع العمالء بحدود املنتجات التي حصلوا عليها من قبل
البنك ومدى فاعلية وجودة الخدمات املقدمة لهم من قطاعات البنك املختلفة .كام تتضمن سياسات البنك
إيالء العناية الواجبة للشكاوي التي ترد من العمالء حني تقديم الخدمات لهم.

 10.5سياسة البنك وعالقته املجتمعية

تعتمد توجهات البنك عىل العمل والتعامل مع جميع عنارص املجتمع املحيطة به ،ومبن يتعامل معهم سواء
أكانوا جهات إرشافية وتنظيمية ،موردين موظفني ،عمالء ،أفراد ومجموعات املجتمع املحيل أو ما سواهم.

ويقوم أساس هذه العالقة عىل مبادئ املصداقية واملوثوقية والحرص التام عىل تحقيق املصالح املشرتكة،
إىل جانب اإلفصاح عن السياسات والنوايا ومبا ال يتعارض مع واجب البنك والعاملني بها من موظفني أو
مسئولني يف الحفاظ عيل رسية املعلومات املالية.
إن منهج البنك يف التعامل مع العموم مبني يف أساسه عىل حسن املعاملة لجميع أطياف أصحاب املصالح
كام أن البنك يويل مسئوليته االجتامعية تجاه املجتمع املحيل جانباُ من اهتامماتها وهذا يشمل دعم الربامج
الخريية واالجتامعية ،برامج التدريب والتعليم توطني املهارات ،وحامية البيئة.
تضع وتقر الجمعية العامة للبنك بناء عىل مقرتح من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بني أهداف
البنك واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع،
وتشمل هذه السياسة مبادرات العمل اإلجتامعي الذي يقدمه البنك.

46

دليل الحوكمة

