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 الدليلعىل المراجعة والتعديل   1.1

ديل يتم إسناد عملية التحديث والتع . او متى ما دعت الحاجة لذلكسنوي يتم مراجعة وتحديث هذا المستند بشكل 
ي البنك ومن ثم  عىل أن يتم مراجعته لمجموعة الحوكمة،عىل هذا المستند 

 
امج ف من لجنة مراجعة السياسات والبر

 تقديمه للموافقة. وعليه يرسي تعميمه عىل اإلدارات المعنية و العمل بهذه المستند من تاري    خ الموافقة عليه. 
 

 ذات العالقةالقواعد و التعليمات   1.2

امن مع السياسات واإلجراءات واللوائح والتعا ي قراءة هذه السياسة بالبى 
 :ميم والمراجع التاليةينبغ 
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 البنك المركزي السعودي . 1
o  اف البنك المركزي السعودي ي المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشر

 
المبادئ الرئيسة للحوكمة ف

 م(. 2021)يوليو 
o 1607/ 67)ساما( رقم  السعودي قواعد األطراف ذوي العالقة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي 

اير   م(. 2020)فبر
o  ة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزيقواعد )ساما( رقم  السعودي التعرضات الكببر

 م(. 2018)يونيو  361000067330
o  .نظام مراقبة البنوك 

 
 هيئة السوق المالية  . 2
o  كات )يناير  م(. 2021الئحة حوكمة الرسر

 
 وزارة التجارة  . 3
o  كات )نوفمبر نظام  (2015الرسر

 

 نظرة عامة  1.3

 المقدمة

كات حوكمة ومبادئ مفاهيم تمثل ة أهمية المالية للمؤسسات بالنسبة الرسر   كببر
 
 مثل تلعبه الذي الكببر  للدور نظرا

ي  المؤسسات هذه
 
، االقتصاد ف كات يمكن الرشيدة الحوكمة أطر انتهاج وأن خاصة الكىلي  أدائها تحسير   من الرسر

ي  لمراقبةل ونظم للمساءلة منهجا ويوفر مضافة قيمة خلق عىل يشجع أنه كما التنافسية، وقدرتها
 مع تتناسب التى

ي  المخاطر
 .عليها تنطوي التى

 
ي  مندوحة ال

 
ي  البلدان أن ف

 رؤوس جذب من يمكن وبما المستثمرين ثقة تلهم قوية حوكمة وممارسات أطر لديها التى
ي  األجل طويلة واالستثمارات األموال

ي  شك ال تساهم والتى
 
 توفر أنها كما العام، والرفاه المالي  االستقرار تحقيق ف

كات االقتصادي النمو عملية تسهل خصبة بيئة اكات إنشاء خالل منو  القائمة للرسر  .وفعالة جديدة شر
 

كات حوكمة بأن إن بنك الجزيرة يؤمن ي  واإلجراءات والسياسات النظم مجموعة هي  الرسر
 إدارة خاللها من يتم التى

كات ي  تؤثر أنها كما ودائم، فعال بشكل الرسر
 
 وسبل البنك  أهداف وتقييم المخاطر ورصد وتحقيق إعداد كيفية ف

كات حوكمة أساسيات وتشمل أداءه، تحسير   ي  الرسر
اهة، من عال مستوى عىل بنك الجزيرة  ينهجها التى  واإلفصاح الب  

ي 
 
 مجلس قبل من فعالة مراقبة وإدارة المساءلة، من عالية معايبر  ووضع للمعلومات، والدقيق المناسب الوقت ف

ام اساسية بت   إيجاد من تمكن كما اإلدارة، ي  التواصل وتعزز حقوقهم وحفظ المساهمير   الحبى  المجتمع مع اإليجابر
ي  وتحقق اإلستثماري

 
 .بينهم فيما المتساوية والمعاملة المساهمير   لحقوق قيمة العموم ف

 
ي  والتوصيات الوثائق من عددا المالية للرقابة بازل لجنة أصدرت الدولي  المستوى عىل

 
 الحوكمة، سبل أفضل شأن ف

كات نظام تناول المحىلي  المستوى وعىل   الرسر
 
 هيئة أصدرت كما وتطبيقاتها، الحوكمة مناشط من المعدل عددا

كات حوكمة الئحة المالية السوق ي  الرسر
 
ي جرى تعديلها الحقا، كما اصدر 2006 العام  ف

البنك المركزي  م والتى
ي والرق  بحكم دوره السعودي )ساما(

 
اف ي مارس اإلشر

 
ي المملكه وثيقة مبادىء الحوكمة ف

 
ي عىل البنوك العاملة ف ابر

عية،  ،وتعديالتها  م2014 كات جميع عىل تنطبق اللوائح هذه وأحكامإل جانب إطار الحوكمة الرسر والبنوك  الرسر
ي  المدرجة
 
 .وبنك الجزيرة أحدها السعودية المالية السوق ف

 
كات تعمل ان اللوائح هذه تضمنت وقد ام عىل الرسر ي  الجوانب وتغطي  بها، االلبى 

 حقوق لتعزيز تهدف التى
،  وتأهيلهم اإلدارة مجلس أعضاء اختيار وآليات االدارة مجلس تشكيل اإلفصاح متطلبات المساهمير 

، المصالح تعارض بمعالجة المتعلقة والجوانب ودورها، المجلس لجان عمل نطاق ايضا تتناول كما ومسؤولياتهم،
 مع األطراف ذوي العالقة واصحاب المصالح. وتنظيم العالقة 

 
 
 
افية، التوجيهات مع وانسجاما كات نظام عليه اشتمل ما وإل اإلشر  الئحة أحكام تضمنته ما وإل أحكام، من الرسر
كات حوكمة ي اصدر  المالية السوق هيئة عن الصادرة الرسر

ها البنك المركزي وما إشتملت عليه مبادىء الحوكمة التى
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ي  )ساما(السعودي 
ي  والتى

 البنك لمبادئ انتهاج جوانب تنظم مكتوبة ووثيقة الئحة وضع إل يصار أن جميعا تقتض 
ي  اإلجرائية السياسات مع يتفق وبما الرشيدة الحوكمة

ي  إدارة مجلس اعتمدها التى
 
 بيئة لخلق سعيه بنك الجزيرة ف

 .والدولي  المحىلي  المستوى عىل رائده مالية كمؤسسة دوره تعكس حوكمة

 

 الدليلالهدف من   1.4

ي  والمعايبر  العامة للقواعد ومبير   موضح كوني أنهذا الدليل  من الغرض إن
 
ي يتبعها بنك الجزيرة ف

 لمفاهيم ممارسته التى

 حصولهم وتسهيل المصالح واصحاب المساهمير   حقوق وتعزيز حفظ عىل يؤكد وبما الحوكمة ومبادئ الرشيدة اإلدارة

ي  حقهم وعىل المعلومات، عىل
 
ي  والمشاركة التصويت ف

 
 عن اإلفصاح مناحي  تبت   وإل العامة، الجمعيات أعمال ف

 مجلس دور وتفعيل تعزيز وإل المصالح، تعارض مظاهر من مظهر اي عن والنأي المالية، وغبر  المالية المعلومات

ي  عنه المنبثقة واللجان اإلدارة
 
اف البنك إلدارة بهم المناطة المسئوليات ممارسة ف  آطر خالل من أعمالها  عىل واإلشر

ويجب أن ينظر لهذه الوثيقة إل جانب السياسات التكميلية األخرى المتعلقة باإلفصاح،  .والديمومة الشفافية عىل مبنية

إختيار وتعيير  اعضاء المجلس ولجانه، المكافأت والتعويضات، أليات معالجة تعارض المصالح، تنظيم العالقة مع 

 األطراف ذوي العالقة واصحاب المصالح. 

ي  إطار وضع إل ذا الدليله هدفي
 :ما يىلي  إل خاصة بصفة وتهدف البنك، لحوكمة الفع قانوب 

ي  المساهمير   دور تفعيل . 1
 
 لحقوقهم المقررة.  ممارستهم وتيسبر  البنك ف

ي إدارة البنك.  واإلدارة اإلدارة مجلس اختصاصات بيان . 2
 
 التنفيذية ومسؤولياتهما العامة والخاصة ف

ي  القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير ولجانه الفرعية  اإلدارة مجلس دور تفعيل . 3
 
 .البنك ف

اهة الشفافية تحقيق . 4 ي  والعدالة والب  
 
 .اإلفصاح فيها وتعزيز األعمال وبيئة وتعامالتها المالية السوق ف

 .المصالح تعارض حاالت  مع للتعامل والمتوازنة الفعالة األدوات توفبر  . 5

ي  للعاملير   والمساءلة الرقابة آليات تعزيز . 6
 
 .البنك ف

 .حقوقهم ومراعاة المصالح أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع . 7

اف كفاءة زيادة . 8  .لذلك الالزمة األدوات وتوفبر  أعمال البنك  عىل اإلشر

ي  ا الدليلهذ اعتماد ارتأى بنك الجزيرة إدارة مجلس
 
 مفصلة لتكون م 2019يونيو  19بتاري    خ  المنعقد المجلس إجتماع ف

 -:  تضمنته لما ومكملة ومبينة

 للبنك األساسي  النظام أحكام 

 ي  اإلجرائية والسياسات الجوانب
ي  البنك إدارة مجلس من اعتمادها جرى التى

 اإلفصاح، جوانب تشمل والتى

ي  للعضوية اإلجرائية المعايبر  المصالح، تعارض سياسة
 
 أصحاب مع للعالقة المنظمة األطر اإلدارة، مجلس ف

 .اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة العالقة، ذوي األطراف مع التعامل المصالح،

 شيحات المخاطر، التنفيذية،  ( ةاإلدار  مجلس لجان عمل ولوائح قواعد والمكافآت، المسئولية اإلجتماعية،  البى

عية. المراج و  عة( واللجان االخرى كاللجنة الرسر

ي  العالقة ذات األعمال وقطاعات الجهات بكل ويناط
 
ي  أحكام، من عليه اشتملت ما تطبيق البنك ف

 
 مجلس سينظر حير   ف

ي  اإلدارة
 
 .ألخر حير   من الدليل اهذ أحكام وتعديل لمراجعة الحاجة ف

افية المحدثة وتضمينها إلطار دليل حوكمة بنك الجزيرة، فقد روعي  ي موائمة بعض المتطلبات اإلشر
 
وبالنظر للرغبة ف

ي تم تقديمها إلقرارها من مجلس اإلدارة بتاري    خ 
 15ـه الموافق 1443جمادى األول  11إعادة صياغة هذه الوثيقة والتى

 م. 2021ديسمبر 

 التعريفات  1.5

ي  والعبارات بالكلمات يقصد
ي  وردت التى

 
ي  سياق هذه السياسة ف

 لم ما النظم واللوائح، وفق لها الموضحة المعاب 
 .ذلك بغبر  النص سياق يقض
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 مجلس بير   العالقات المختلفة آليات لتنظيم  عىل تشتمل وتوجيهه و البنك لقيادة هي قواعد:  المقصود بالحوكمة

 اتخاذ عملية لتسهيل خاصة وإجراءات بوضع قواعد وذلك المصالح، وأصحاب التنفيذية والمساهمير   واإلدارة اإلدارة

 وتحقيق المصالح وأصحاب المساهمير   حقوق حماية عليها بغرض والمصداقية الشفافية طابع وإضفاء القرارات

ي  والشفافية والتنافسية العدالة
 
 .األعمال السوق وبيئة ف

 
افية الجهات   ، هيئة السوقالبنك المركزي السعودي )ساما(وتشمل كل من ) التنظيمية الجهات بها ويقصد : اإلشر

 (. وزارة التجارة و  المالية

 بنك الجزيرة. : البنك

 أعضائه.  إدارة بنك الجزيرة بكافة مجلس : اإلدارة مجلس
 
 تعيينه، جرى أو للبنك، العامة الجمعية من واختياره انتخابه جرى الذي الطبيغي  الشخص هو :اإلدارة مجلس عضو

ي  اآلخرين المجلس أعضاء مع ليشارك
 
 تنفيذي، إدارة مجلس )عضو عضويته تصنيف كان سواء البنك، أعمال إدارة ف

 .ل(مستق إدارة مجلس عضو أو تنفيذي، غبر  إدارة مجلس عضو

  يكون الذي البنك إدارة مجلس عضو هو :التنفيذي اإلدارة مجلس عضو
 
ي  عضوا
 
ي  ويشارك للبنك التنفيذية اإلدارة ف

 
 ف

ي  ويتقاض   المختلفة، عمالهاوأ اليومية اإلدارة
 
  ذلك مقابل ف

 
  راتبا

 
 .ومزايا شهريا

 

 بأي يشارك وال الفنية والمشورة الرأي يقدم الذي البنك إدارة مجلس عضو هو :التنفيذي غبر  اإلدارة مجلس عضو

ي  األشكال من شكل
 
  يتقاض   وال اليومية أعماله ومتابعة البنك إدارة ف

 
  راتبا

 
  أو شهريا

 
 .البنك من سنويا

 

والبنك،  اإلدارة عن كاملة باستقاللية يتمتع الذي كالبن إدارة مجلس عضو هو :المستقل اإلدارة مجلس عضو

ي  . والقادرعىل ممارسة مهامة وإبداء أرائه والتصويت بموضوعية وحياد 
 األمور عىل للحكم القدرة توافر االستقاللية وتعت 

ي  األخذ بعد
 
 .أخرى خارجية جهة أي أو البنك إدارة من تأثبر  أي دون العالقة ذات المعلومات جميع االعتبار ف

 

ي أي من لجان المجلس أو اللجان االخرى عضو اللجنة من خارج المجلس
 
: وهو الشخص الطبيغي الذي يتم اختياره ف

اته العلمية والعملية لمصلحة البنك، ويتمتع بأستقاللية تامة.    لالستفادة من خبر

 

: من الدرجة االول  األقاربمصطلح "صلة القرابة/   : األقارب ي ويشمل التالي
 " يعت 

  واألجداد، والجدات وإن علوا،واألمهات  اآلباء، -
 .األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا  -
 ألم.  أو ألب، األشقاء، واألخوات اإلخوة -
 .والزوجات األزواج -

 

ي المئة أو أكبر من أسهم البنك أو حقوق :كبار المساهمير  
 
 التصويت فيه.   كل من يملك ما نسبته خمسة ف

، والمستثمرين، والعمالء والموردين.  المؤسسةكل من له مصلحة مع  أصحاب المصالح:   المالية، ومن ذلك: المساهمير 

ي  البنك، إدارة مجلس عن المنبثقة الفرعية اللجان هي   :اإلدارة مجلس لجان
 عملها وأسلوب قواعد وتتحدد تتشكل والتى

ي  ويشارك المجلس أو الجمعية العامة، من بقرارات أعضائها وإختيار
 
 لتعاونه وخارجه، المجلس من أعضاء عضويتها ف
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ي 
 
 البنك إدارة مجلس شكل وقد   .عملها ولوائح قواعد وفق اللجان هذه أعمال نطاقات وتحدد وأعماله، مهامه أداء ف

شيحات المراجعة، لجنة المخاطر، لجنة ،  لجنةالتنفيذية التالية  )اللجنة اللجان الفرعية والمكافآت، لجنة  البى

 المسئولية اإلجتماعية(. 

 من بقرارات أعضائها وإختيار عملها وأسلوب قواعد وتتحدد تتشكلهي لجان ذات طبيعة خاصة  المستقلة  : اللجان 

ي  ويشارك ،أي من لجانهالمجلس أو 
 
 ،محددة وأعمال مهام أداءليوكل لها   خارجه، و أ المجلس من أعضاء عضويتها ف

 وقد  ا. عمله ولوائح قواعد وفقوإرتباطها التنظيمي سواء للمجلس أو أي من لجانه  اللجان هذه أعمال نطاقات وتحدد

عية.  ليشكروعي ت  لجنة ذات طبيعة خاصة وهي اللجنة الرسر

ي  وهي الصالحيات  :اإلدارة مجلس أعضاء ومسئوليات صالحيات
ي مباديء و عليها النص جرى التى

 
الئحة حوكمة  ف

كات الصادرة عن ي  البنك المركزي السعودي )ساما(  الرسر
 العامة المسئوليات تحديد تناولت و هيئة السوق المالية والتى

ي 
ي  اإلدارة عضو مجلس عىل يجب التى

 
 .بها الوفاء البنك ف

 
كات نظام ي العام  النظام وهو  :الشر

 
كات وعمل بتأسيس المتعلقة م بهدف تنظيم المتطلبات2015الصادر ف ي  الرسر

 
 ف

 .السعودية المملكه العربية

 
 ـه وتعديالته. 1424/ 6/ 2وتاري    خ   33رقم م /  الملكي  بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام  :ليةالما السوق نظام

 
ي  الوثيقة وهي  :بنك الجزيرة حوكمةدليل 

ي  البنك سياسة تتضمن التى
 
ي  ف

ي  الرشيدة متطلبات الحوكمة مع التمشر
 والتى

  إقرارها جرى
 
ي  مجلس إدارة قبل من إبتداءا

 
 لتتوافق آلخر ويجري تعديلها وتحديثها من حير  م 2019يونيو  19 البنك ف

افية التوجيهات مع  .اإلشر

 
ي  المكتوبة السياسة هي  :اإلفصاح سياسة

افية المتطلبات مع ينسجم بما البنك مجلس إدارة أقرها التى  ميلتنظ اإلشر

 .للمجتمع االستثماري المالية وغبر  المالية المعلومات عن اإلفصاح عملية وآليات

كات حوكمة الئحة ي  الالئحة هي  :  الشر
( وتاري    خ 2017/ 16-8المالية بموجب القرار ) السوق مجلس هيئة أصدرها التى

طر مبادئ ويتم تعديلها من وقت آلخر، وتتناول م 2017/ 02/ 13ـه الموافق  1438/ 5/ 16
 
كات حوكمة أ  المدرجة الرسر

ي 
 
، حقوق جوانب تحديد عىل السعودية وتشتمل المالية السوق ف  اإلدارة مجالس تكوين متطلبات اإلفصاح، المساهمير 

 . المصالح تعارض معالجة وجوانب المجالس لجان ومسئولياته،

 

ي المملكه المبادىء الرئيسة لحوكمة
 
ي أصدر  هي  :  العربية السعودية البنوك العاملة ف

ها وثيقة مبادىء الحوكمة التى

ي مارس البنك المركزي السعودي )ساما( 
 
ي عىل البنوك 2014ف

ي ينبغ 
م وتعديالتها، وتناولت أطر ومناحي الحوكمة التى

ي بها. 
ي المملكه التمشر

 
 العاملة ف

ي المملكة  العربية السعودية الحوكمة اطار  
 
عية للمصارف والبنوك المحلية العاملة ف وهي وثيقة  اطار الحوكمة   : الشر

ي المملكة
 
عية للمصارف والبنوك المحلية العاملة ف ي أصدرها البنك المركزي السعودي )ساما الرسر

( العربية السعودية  التى

اير ي فبر
 
عية حوكمة متطلبات تطبيق لغرض م2020ف  المرصفية المعامالت توافق عىل والعمل للمصارف فعالة شر

ي  اإلسالمية
 
يعة  حكام ومبادئأ مع المملكة ف افية المتطلبات من كحد أدب  وتعد هذه الوثيقة  الرسر  فيما والرقابية اإلشر

عية الحوكمة يتعلق بممارسات افية والمتطلبات التنظيمية مع اللوائح يتعارض ال وبما الرسر  العالقة ذات األخرى اإلشر

 . السعودي البنك المركزيعن  الصادرة

 

 أهمية الحوكمة   1.6
ي تحسير  أداء البنك بعدة طرقيمكن أن تسهم  

 
 منها:  الحوكمة السليمة ف
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 ي تعزيز قدرات مجلس اإلدارة  : تحسير  األداء والربحية
 
تقود الحوكمة غالًبا إل تحسير  األداء، وتساهم بفعالية ف

 واإلدارة التنفيذية عىل اتخاذ قرارات ُمثىل يمكن أن تؤدي إل زيادة اإليرادات وخفض التكاليف. 

  كات،  : المخاطرالحد من ي الحد من فضائح الرسر
 
عند تنفيذها بفعالية، يمكن أن تساهم الحوكمة المؤسسية ف

ي تقع عىل عاتق البنك. ناهيك 
أو حاالت االحتيال أو أي قضايا أخرى ذات صلة بالمسؤولية المدنية والجنائية التى

ا قادًرا عىل حماية 
 
ي السوق باعتباره بنك

 
 فسه بنفسه وجديًرا برأسمال المستثمر. ن عن تعزيزها لسمعة البنك ف

   ي طلب حماية صغار المساهمير
 
، ال سيما حقهم ف : تضمن ممارسات الحوكمة السليمة حماية صغار المساهمير 

ي اجتماعات الجمعيات العامة. 
 
 المعلومات وإثارة القضايا والتصويت ف

 

ي مجموعة بنك الجزيرة:   1.7
 
 مبادئ الحوكمة ف

  اف ومسؤوليات مجلس اإلدارة نحو أصحاب  -إنشاء إطار قوي للرقابة إيجاد آليات رقابة داخلية تحت أشر

ي تتسم ببساطتها وسهولة الوصول 
ي السياسات واإلجراءات التى

 
المصالح ومدعومة بالمبادئ التوجيهية الموثقة ف

ي توجه اإلجراءات وتنظم الممارسات. 
 إليها، وبالسلطات التى

 إعداد اإلطار الالزم، وإنشاء أقسام وظيفية مستقلة، ورسم اإلجراءات  -ا الحد من المخاطر بصورة فعالة وإدارته

ي مشهد عملياته ومع أصحاب المصالح 
 
ي تواجه البنك ف

ذات الصلة لتحديد أثر المواد والمخاطر الناشئة التى

 لديه، إضافة إل رصدها وضبطها. 

 ي تؤثر عىل أصحاب المصالح ضمان التنفيذ السليم للشفافية واإلفصاح مع ضمان تدفق المعلومات ا
لتى

ي الوقت المناسب. 
 
ي البنك، بما فيهم من موظفير  ومساهمير  وجهات رقابية، بدقة وف

 
 الداخليير  والخارجيير  ف

  ام و اتباع مبادئ ثقافة الحوكمة القوية عىل مستوى البنك بأكمله من خالل مواصلة عمليات المراقبة إظهار االلبى 

  الفعالية وتحديد فر  التحسير  المتاحة. والتقييم والمتابعة للحفاظ عىل

 

 : الجهة المسؤولة عن الدليل 2.1

 اف، بإشر هذا رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية ضمان مراجعة وتحديث دليل الحوكمة أمير  ش مجلس اإلدارة / يتول 

يمية لتنظ. و يحتفظ رئيس مجموعة الحوكمة بملف يحتوي عىل دليل الحوكمة وملحقاته والوثائق امجلس اإلدارة

ي ذلك مصفوفة الصالحيات الخاصة بالبنك. 
 
ويوضع هذا الملف و وثائق الحوكمة األخرى ذات  األخرى ذات الصلة، بما ف

ي الصلة عىل 
 
ي أن يحتوي هذا الملف عىل روابط المجموعة  متناول جميعموقع تواصل ليكون ف

ي البنك. وينبغ 
موظف 

 الكاملة من سياسات البنك وإجراءاته. 

 

 الدليل وتعديله تحديث 2.2

رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية مراجعة محتويات الدليل باستمرار، ويوضي أمير  ش مجلس اإلدارة /  يتول
ورة.  ويجري مراجعة سنوية كاملة  افمن قبل اإلدارات الرقابية و للدليل بتحديثه عند الرص   . الدارةمجلس ا بإشر

 

ي مجموعة بنك الجزيرة:  2
 
 إطار الحوكمة ف

 

ي المملكة العربية السعودية وأفضل الممارسات الدولية 2.3
 
 اللوائح التنظيمية ف

ي إشتملت عليها اللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما(توجيهات اليتطابق دليل الحوكمة هذا مع 
 التى

ي كافة األوقات. ويعكس
 
ام بذلك ف كات، ويجب االلبى  تعزيز  الدليل روح مبادئ وهيئة السوق المالية و أحكام نظام الرسر

ي حال وجود أي تعارض 
 
ي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المرصفية. وف

ي أحدث المبادئ التى
 
ها ف الحوكمة ويحددها كما تم نرسر

ي المواثيق والمبادئ الصادرة عن 
 
بير  محتويات هذا الدليل وملحقاته من جهة وبير  أي لوائح تنظيمية منصو  عليها ف

 جهة أخرى، ترجح أحكام الجهات الرقابية. الجهات الرقابية من 
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تقع عىل عاتق أمير  ش مجلس اإلدارة/ رئيس مجموعة الحوكمة مسؤولية ضمان تطبيق التحديثات الالزمة باستمرار و 
ة و وهيئة السوق المالية ولوائحها التنظيمي البنك المركزي السعودي )ساما(للحفاظ عىل المطابقة المطلقة مع مبادئ 

 . كات الصادر عن وزارة التجارةنظام الرسر 
 

 هيكلية اللجان وخطوط التبعية اإلدارية 2.4

عية و يستند إطار حوكمة بنك الجزيرة إل تنظيم مجلس إدارة البنك و لجان تابعة لمجلس اإلدارة   انلج، واللجنة الرسر
ي تضمن  مكينية للحوكمة. ويعتمد هيكل الحوكمة عىل سلسلة من العوامل التبحسب هيكل اللجان المرفق ادناه إدارية

التى
: القيم المؤسسية وتصميم الهيكل التنظيمي والسياسات  تحقيق الوضوح المطلوب واالنضباط الجيد للحوكمة، وهي

 . ي  الداخىلي والخارحر
 عن التواصل الفعال عىل المستويير 

ً
 واإلجراءات ومصفوفة صالحيات البنك، فضال

 
 

ي بنك  2.5
 
 ةالجزير الشكل أ: هيكلية اللجان اإلدارية ف

 

 
 

اف عىل الحوكمة 3  مسؤولية اإلشر

ف عليها تقع مسؤولية  اف عىل الحوكمة أساًسا عىل عاتق مجلس اإلدارة الذي يرسر دى بشكل مباشر او من خالل احاإلشر
ام اليومي بالممارساتتتول االدارة التنفيذية . أما عىل المستوى التنفيذي، لهاللجان التابعة 

السليمة  مهمة ضمان االلبى 
ي هذا الدليل

 
ي هذا الصدد وبالمخالفات ذات الصلة المبينة ف

 
ة عن التقدم المحرز ف ، وبإبالغ رئيس مجلس اإلدارة مباشر

 بصورة دورية. 
 

عيةإطار  3.1  الحوكمة الشر

يعة الغراء، ويقرص  ي المملكه العربية السعودية المتوافقة مع أحكام الرسر
 
يعد بنك الجزيرة من ضمن المصارف العاملة ف

كات عىل  يعة اإلسالميةالبنك ما يقدمه لعمالءه من األفراد والرسر  ،المنتجات والخدمات المرصفية المتوافقة مع الرسر
 إلستقرار الصناعة ومن منطلق سغي البنك لضمان توافق أهداف وعمل

 
يات أنشطته المرصفية اإلسالمية  فقد راع دعما

عية وهي قطاع عمل رئيس من قطاعات األعمال بالبنك ليختص بضمان  ي إنشاء المجموعة الرسر
 
المرصفية اإلسالمية ف

عية.  يعة تحت مظلة اللجنة الرسر ام البنك بأحكام ومبادىء الرسر  التقييم المستمر لمستوى إلبى 
 

              

 

المساهمير  
 

           

 

                  

 

               

         

 

شيحاتلجنة  البى
و المكآفات

             

 

                

 

            

           

 

                   

 

                       

        

 

            

 

اللجنة التوجيهة 
للتحُول
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يعة هدف سامي للمجتمع السعودي، وسيظل تشتمل مب فة المتوافقة مع الرسر عية عىل أن الصبر ادىء حوكمة البنك الرسر
ي جذب اإلستثمارات ويحسن 

 
البنك من داعمي هذا التوجه، والذي ينعكس عىل تحسير  الكفاءات التشغيلية، ويسهم ف

 ثقة اصحاب المصالح ويعزز عالقاتهم. 
 

عية ومدى توافق أنشطة البنك وبشكل عام فإن مجلس إدارة الب  بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الرسر
ً
نك يعد مسؤوال
يعة، ويتول المجلس :   مع أحكام ومبادىء الرسر

 

  اف بشكل مستمر عىل أداء اإلطار الفعال، وضمان مناسبته ألنشطة وحجم عية، واإلشر إعتماد إطار الحوكمة الرسر
 أعمال البنك. 

  اف عىل تطبيق هذه السياسات. إقرار والموافقة عىل كافة عية للبنك واإلشر  السياسات الرسر

  ام والمراجعة / التدقيق الداخىلي بما يمكن من
ي إدارة المخاطر، اإللبى 

 
ضمان توافر أدوات الرقابة الداخلية المتمثلة ف

عية فيما يطرح من منتجات وخدمات.   اإليفاء بالمتطلبات الرسر

 ،عىل إستقاللية اللجنة 
 
.  التأكيد دوما  وضمان عدم تعرضها ألي تأثبر قد يعيق عملها بشكل موضوعي

 

عيةاللجنة  3.2  الشر

ي المملكه اتم
 
عية للبنوك والمصارف المحلية العاملة ف ي إشتمل عليها إطار الحوكمة الرسر

 مع المتطلبات التنظيمية التى
 
شيا

اف بمهام للقيام متخصصةوالصادر عن البنك المركزي السعودي )ساما( ، فإن عىل البنك إنشاء لجنة  ام عىل اإلشر  االلبى 
يعة ومبادئ بأحكام  لجنة توصية عىل بناء المجلس من بقرار أعضاؤها ويعير   اللجنة تشكلحيث  وتطبيقاتها  الرسر

شيحات  البنك المركزي السعودي )ساما(.  ممانعة عدم عىل كتابة  الحصول بعد وذلك للمجلس التابعة والمكافآت البى
 

اف للنواحي ويراع أن يتمتع أعضاءها إضافة   الفقهية بالمعارف الكافية بالجوانب المالية والمرصفية ليوكل لها مهام اإلشر
يعة وتطبيقاتها.  ام بأحكام ومبادىء الرسر  عىل اإللبى 

 
عيةاللجنة يقوم مجلس اإلدارة بتعيير  أعضاء  شيحات والمكافأت وبعد الحصول عىل عدم  الرسر بتوصية من لجنة البى

ي مرجعيتها عن مجلس اإلدارة وعنمستقلة بأنها  وتمتاز اللجنة. ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما(
 
ارات البنك إد ف

 للمجلس، األخرى
 
عية وتتحمل، وتتبع تنظيميا  افة معامالت البنكك  يقكما انها تقوم بمراقبة و مراجعة و تدق  قراراتها الرسر

يعة االسالمية.  امه بمبادىء وأحكام الرسر  للتأكد من البى 
 
عية من  اللجنةتتألف يراع أن و  بحسب الئحة وقواعد عمل اللجنة و ها، بمن فيهم رئيسأعضاء  ستة إل ثالثةالرسر
عية بالمؤهالت الالزمة اللجنةيجب أن يتمتع المرشحون لعضوية ف ي المعام الرسر

 
ة المطلوبة ف الت وتكون لديهم الخبر

عية، ويراع أن المالية  ي السنة عىل األقل، وتكون قراراتها ملزمة اللجنةتجتمع الرسر
 
عية أرب  ع مرات ف  . الرسر

:  باللجنةوتتمثل المهام الرئيسية المنوطة  عية فيما يىلي
 الرسر

  امجلس إدارة البنك يبير  تقديم تقرير سنوي لعرضه عىل ي عممدى البى 
 
يعة اإلسالمية ف  لياته. م البنك بأحكام الرسر

  .عية ألعمال البنك عية و التدقيق و المراجعة الرسر عية بالقيام بالمطابقة الرسر  تكليف المجموعة الرسر

  . عي
 الموافقة عىل جميع المنتجات والخدمات من منظور شر

  ي تحددها
عية التى ام بسياسة البنك الرسر ي البنك، بمن فيهم اإلدارة العليا، االلبى 

عية  للجنةاُيطلب من جميع موظف  الرسر
 :  بما يتوافق مع بنود النظام األساسي والقواعد والمبادئ األخرى المبينة عىل النحو التالي

  عن اللجنةتعد جميع قرارات 
ً
عية ملزمة لكافة اإلدارات، فضال  إدارة البنك ذاتها.  الرسر

  ي البنك اللجنةتقع مسؤولية تنفيذ قرارات
 
عية عىل جميع المستويات عىل عاتق اإلدارات التنفيذية ف ف  ،الرسر ويرسر

ام بقرارات اللجنة.   المجلس عىل ضمان اإللبى 

  ي
 
وع ف عية قبل الرسر  . إطالق أي خدمة أو منتجمراعاة الحصول عىل موافقة اللجنة الرسر

  
 
ام بيراع دوما عية. قرارات اإللبى   اللجنة الرسر

  ام بأحكام لنواحي يراعي البنك تدعيم ممارسته نشاط المرصفية اإلسالمية وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة بعدم اإللبى 
يعة، وتحديد وتقييم  ووضع التداببر التصحيحية الواجب إتخاذها لتقليل أو الحد من تلك المخاطر ومبادىء الرسر

 هذه المخاطر. 
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 عي بشكل دوري ومنتظم لضمان لتحقق من مدى توافق ي
راعي البنك تدعيم عملية المراجعة / التدقيق الداخىلي الرسر

يعة.   انشطة البنك وعملياته المرصفية اإلسالمية ومبادىء الرسر
 

عية 3.3  المجموعة الشر

عيةتقع عىل عاتق المجموعة  اتيجية المرصفية اإلسالمية للبنك من خالل دعم  الرسر ي تحقيق االسبى
 
مسؤولية المشاركة ف

ي إجراء معامالته التجارية
 
يعة اإلسالمية ف ي الخطط والسياسات الالزمة المتثال البنك لمبادئ الرسر

 
 التنسيق ، وكذلك ف

عية، وضمان توجية القرارات الصادر  عية، والقيام بأعمالفيما بير  اإلدارة التنفيذية واللجنة الرسر أمانة  ة عن اللجنة الرسر

عية.   وسكرتارية اللجنة الرسر

عية سندت للمجموعة الرسر
 
 المهام التالية:  ولتحقيق هذه الغاية، أ

  عية وإحالتها للجنةمراجعة معامالت البنك وأنشطته و عية  تحديد المسائل الرسر ومات بعد تزويدها بالمعلالرسر
 اءات الالزمة. التخاذ اإلجر والبيانات الالزمة 

  ي جميع أنشطة البنك التجارية داخل المملكة وخارجها.  اللجنةمتابعة تنفيذ قرارات
 
عية وتطبيقها ف  الرسر

  يعة اإلسالمية. للتحقق بأنها متوافقة مع العقود والمنتجات مراجعة  مبادئ الرسر

 يب المستمر مناحي التعليم والتدر ، والعمل عىل توفبر وتعزيز تعزيز الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل البنك وخارجه
 لألطراف ذوي العالقة. 

  .عية عية لألطراف ذوي العالقة بتطبيق إطار الحوكمة الرسر  مراجعة السياسات واإلجراءات الرسر

  .عية ذات العالقة  إجراء االبحاث والدراسات الرسر

  للسياسات واإل 
 
عية، وأن ير العمل عىل ضمان أن جميع العمليات المرصفية اإلسالمية تنفذ وفقا اع جراءات الرسر
 مراجعة السياسات واإلجراءات بإستمرار لمواكبة الممارسات السوقية. 

  ي حال العلم بوجود تعامالت غبر متوافقة مع أحكام
 
عية ودون اي تأخبر ف الرفع لمجلس اإلدارة واللجنة الرسر

يعة السمحاء، عىل أن يتم ايقاف تقديم اي منتجات أو خدمات وت  قديم خدمة تصحيح يقرها المجلسومبادىء الرسر
 واللجنة. 

 

 

 

 حوكمة مجلس اإلدارةنموذج   3.4

 :  مجلس اإلدارة

اف عىل إدارة شؤون البنك واتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسات البنك  يتول مجلس إدارة بنك الجزيرة مسؤولية اإلشر

 ألحكام النظام األساس الرئيسية
 
وط المرجعية وفقا ي تختص بها ا، مع مراعاة الرسر

امة لجمعية العوالصالحيات التى

 .  للمساهمير 

 عن تطبيق أعىل معايبر الحوكمة عىل مستوى البنك بأكمله 
ً
ي سبيل القيام بذلك، يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

 
وف

كات التابعة له. وكمتطلب ي  فإنه عام والرسر
ات عند المهارات تنوع مراعاة ينبغ   يكون أن بحيث المجلس تشكيل والخبر

ات واإلدارية والعلمية المهنية مجتمعير  المهارات لألعضاء  والشخصية القيادية والسمات المالية والصفات والخبر

ي  مة. وبشكل عام يراعءالمال 
 
، وأن يكون عدد  غبر  األعضاء أغلبيته من تكون اإلدارة أن مجلس تكوين ف التنفيذيير 

 األقل. األعضاء المستقلير  ثالثة عىل 

 : لحوكمة مجلس اإلدارة التوجيهيةالمبادئ  3.5
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  بعض صالحياته للجان أو أفراد أو أطراف ثالثة أخرى. عىل يتول مجلس اإلدارة مسؤولية أعمال البنك وإن فّوض

ي جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار 
 
 أو غير محدد املدة تفويض عام أو أنه ف

 
ألي كيان سواء كان فردا

 مجموعة. 

  ي الموافقةيؤدي مجلس
 
 أمام  عىل اإلدارة دوًرا رئيسًيا ف

ً
اتيجياته. كما أنه مسؤوال رؤية البنك وأهدافه واسبى

 المساهمير  ككل بما يحقق المصالح العليا للبنك. 

  .ي البنك
 
ي ف

ى
 يحدد مجلس اإلدارة الطابع السلوكي واألخالف

  ي أن يتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالحكم المستقل، وأن يؤدوا
اف مستقلة عىل اإلدارة كذلينبغ   ك. عمليات إشر

  ات والتجارب المالية و العملية ذات يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء يمتلكون مجموعة من المهارات والخبر
ي و التجاري.  

 
 الصلة بالعمل المرصف

  .ي أال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا تنفيذًيا
 ينبغ 

  اف عىل ما يتعلق بالمخاطر والضوابط الداخلية للبنك. يتبع مجلس اإلدارة نظاًما مناسًبا لل  شر

  يعمل أعضاء المجلس بجد التخاذ القرارات السليمة لما يحقق مصلحة المساهمير  و ذلك من خالل المعلومات
ي الوقت المناسب. 

 
ي يتمتعون بإمكانية الوصول إليها ف

 المتاحة  ذات صلة والتى

 يس التنفيذي ومواصلة تقييم أدائه. يتول مجلس اإلدارة مسؤولية تعيير  الرئ 

  ،ي الوقت المناسب
 
يضمن مجلس اإلدارة أن يتواصل البنك مع المساهمير  وأصحاب المصالح اآلخرين بانتظام وف

 . وإل الحد الذي يرى فيه مجلس اإلدارة أنه يحقق المصلحة األفضل للبنك
 

ي  3.6
 
ي مناصب تنفيذية ف

 
ي مجالس اإلدارة األخرى وف

 
اك ف كات خارج البنكاالشبر  : شر

  ي مجالس اإلدارات األخرى خارج البنك و
 
يجب أن يفصح أعضاء المجلس لرئيس مجلس اإلدارة عن عضوياتهم ف

ي يتولونها. 
 المناصب التنفيذية التى

  ،ي المملكه
 
ي مجلس إدارة أكبر من بنك يعمل ف

 
 ف
 
 يحظر أن يكون الشخص عضوا

 ي مجلس إدارة بنك الجزيرة  يحق
 
ي عضوية المشألي عضو ف

 
كات إدارات مجالس اركة ف  أخرى وبحد أقض خمسشر

كات ي أي من هذه الرسر
 
ي المصالح لعضويته ف

 
يطة عدم وجود تعارض ف كات مدرجة، شر ي مجلس إدارة أ شر

 
ي أو ف

خيص من  ي المصالح معها إال ببى
 
مؤسسة مالية أخرى من شأنها منافسة البنك أو من المحتمل وجود أي تعارض ف

 ة. الجمعية العام

  يتعير  عىل جميع أعضاء مجلس اإلدارة الرجوع إل رئيس مجلس اإلدارة والمجلس قبل قبول منصب خارج مجلس
 اإلدارة. 

 كات ي مجلس إدارة شر
 
 ف
 
ي حال كان عضو مجلس اإلدارة عضوا

 
نه يجب عىل البنك ضمان اإلفصاح عن إ، ف أخرى ف

كات  هاسم هذ ي عضويتها.  همهما  كانت صفتها وصفة عضويتالرسر
 
ك ف ي يشبى

 بها و اللجان التى

 ي تقريرة السنوي و بشكل مفصل
 
ي  عن يجب عىل البنك أن يفصح ف

 
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  وعضوياتهم ف

كات األ   خرى. الرسر
 

 : مبادئ الشية عىل أعضاء مجلس اإلدارة 3.7

ي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة 
مة أحد الجوانب المهتعتبر إن تحمل مسؤولية حماية شية كافة المعلومات التى

ي مجلس إدارة بنك الجزيرة وذلك لحساسية المعلومات المالية و االئتمانية، وعليه ف
 
ألي عضو  نه ال يجوز إللعضوية  ف

ي مجلس اإلدارة إستخدام أي معلومات شية لتحقيق مص
 
لحته الشخصية أو مصلحة أي شخص أو جهة داخل البنك ف

ة خدمته عىل معلومات شية، يتعير  عىل عضو مجلس أ ي مجلس اإلدارة خالل فبى
 
ي حال حصول أي عضو ف

 
وخارجه، وف

ة  ي  عضويتهاإلدارة هذا أال يفصح عن هذه المعلومات ألي شخص أو جهة داخل البنك أوخارجه، سواء خالل فبى
 
 ف

مالم يكن ذلك اثناء ، أو بعدها، إال بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة 

 انعقاد الجمعية العامة للبنك. 

 تشكيل مجلس اإلدارة 3.8
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 ة لمدة ثالث سنوات ميالدي العامة نهم من الجمعية ييتألف مجلس إدارة بنك الجزيرة من تسعة أعضاء يتم تعي
 .البنك المركزي السعودي )ساما(وذلك بعد الحصول عىل عدم ممانعة 

  ي المجاالت المالية
 
ات والخلفيات والمعارف ف ي أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعير  بمجموعة من الخبر

ينبغ 
 يعة وتطبيقاتها المالية. ، واإلستثمارية، واإلدارية والتنظيمية، وفهم معقول لمبادىء الرسر و المرصفية

  اف عىل البنك يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بسمعة طيبة ونزاهة وكفاءات عالية مع القدرة عىل اإلشر
اتيجية. إل جانب ذلك، يظل أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلير  من خالل  ومتابعته وتوجيهه لتحقيق أهدافه االسبى

ي التدريب عىل مواضي
 
 ع ذات صلة. المشاركة المنتظمة ف

  ي ألعضاء
ي سياسة تخطيط التعاقب الوظيف 

 
ث باستمرار ف

ّ
اته وُيحد ُيذكر بيان مؤهالت عضو مجلس اإلدارة وخبر

ي تعتمدها لجنة المكآفات و 
ي تتول بدورها مسؤولية ضمان أن يظل أعضاء مجلس اإلدارة التى

شيحات . و التى البى
 ة. مجلس اإلدارة مؤهلير  دائًما ألداء أدوارهم بفعالي

  اع عىل الدوام أن ال يقل عدد األعضاء المستقلير  عن بحكم أن مجلس إدارة البنك يتشكل من تسعة أعضاء فبر
ي لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمبادئ  ثالثة أعضاء،

 
ا لتعريفات "العضو المستقل" الواردة ف

ً
وفق

 . دي )ساما(للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعو الرئيسية 

 لمنبثقةا واللجان المجلس أعضاء من عضو  أي ترشيح قبل الكتابية المركزي البنك ممانعة عدم عىل الحصول يجب 
  القيادية، المناصب شاغىلي  من أي تعيير   أو  عنه،

 
 البنك شعار إ يجب كما   الّصلة، ذات المركزي البنك لتعليمات وفقا

   السوق المالية وهيئة المركزي
 
 ناصبالم شاغلتي  من موظف أي خدمات إنهاء/ العمل ترك/ استقالة قبول عند  كتابيا

 عضو ال استقاللية انتفاء أو  عنه، المنبثئقة واللجان المجلس أعضاء من عضو  أي عضوية انتهاء أو  القيادية،
 . عمل أيام خمسة خالل وذلك المستقل،

  ي المجلس أكبر من
 
 عضوين. يراع أن ال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذيير  ف

 ي مجلس اإلدارة، له تعيير  ممثلير   ال يحق ألي شخص اعتباري، مفوض بحسب النظام األساسي للبنك
 
يحق و ف

 لتصويت عىل ترشيح أي من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين. مساهم ا ألي

 لرئاسة 
ً
 مستقال

 
 له من بير  اعضائه و  المجلس و  يفضل أن يقوم المجلس بإختيار عضوا

 
 آخر نائبا

 
جوز أن يعضوا
 منتدبا وفق ما ينص عليه النظام األساسي للبنك. 

 
 يعير  المجلس عضوا

  مع مبادئ الحوكمة الصادرة عن 
 
ي كافة األوقات متوافقا

 
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية أن يظل تشكيل المجلس ف

كاتالبنك المركزي السعودي )ساما(  ضل االستئناس بأفالصادرة عن هيئة السوق المالية، و  ، والئحة حوكمة الرسر
 المعايبر الدولية. 

  يتعير  عىل مجلس اإلدارة كذلك ضمان أن يتم اإلفصاح للجمهور عن السبر الذاتية لكافة أعضاء مجلس اإلدارة
 بهذه التوجيهات والمبادئ. 

ً
 عمال

  ي أي وقت وتحت أي ظروف، أو
 
ن أيحظر عىل الرئيس التنفيذي أن يتول منصب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه ف

 يرأس إجتماعات المجلس. 
 

 إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 3.9

تقديم  عىل مجلس اإلدارة عىل أعضاء قادرينشمول ُيراد من تحديد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير  وتعيينهم، ضمان 

ي المصالح. 
 
 أفضل األحكام بفعالية لتحقيق أفضل مصلحة للبنك، ولتكون أحكامهم بعيدة عن أي تعارض ف

نك المركزي البجلس اإلدارة المستقل" هو عضٌو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية تامة بحسب تعريفات "عضو م

شكل الحاالت السعودي )ساما( 
ُ
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعىل سبيل المثال، ت وأحكام الئحة حوكمة الرسر

 لمثل هذه االستقاللية: 
ً
 التالية إخالال

 لما  . 1
 
كة أخرى من مجموعته أو له صلة  أن يكون مالكا ي المائة أو أكبر من أسهم البنك أو من أسهم شر

 
نسبته خمسة ف
 قرابة مع من يملك هذه النسبة. 

ي المائة أو أكبر من أسهم البنك أو من أسهم  . 2
 
 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة ف

ً
أن يكون ممثال

كة أخرى من مجموعت  . هشر
كة أخرى من مجموعت مع أي من أعضاء المجلس أو كبارأن تكون له صلة قرابة  . 3 ي شر

 
ي البنك أو ف

 
 . هالتنفيذيير  ف

كة أخرى من مجموعة البنك المرشح لعضوية مجلس إدارتها.  . 4 ي شر
 
 أن يكون عضو مجلس إدارة ف
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كة أخرى من  . 5  خالل العامير  الماضيير  لدى البنك أو أي طرف متعامل معه أو شر
 
أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
 
مجموعته، كمراجغي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكا

 .  العامير  الماضيير 
ي البنك أو أي عضو من  . 6

 
وجود عالقة من الدرجة األول بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو تنفيذيير  ف

كات التابعة له أو ال  تنفيذيير  فيها. أعضاء مجالس إدارات الرسر
ة(  . 7 ة أو غبر مباشر كة لديها عالقة ائتمانية مع البنك ) مباشر ي مجلس إدارة شر

 
 ف
 
 أذا كان عضوا

، ضمانات ...الخ( باسمة أو باسم  . 8 ي
إذا كان العضو لديه عالقة ائتمانية مع البنك ) بطاقات أئتمانية ، تسهيل أئتماب 

 ل سعودي. أحد أقاربة من الدرجة األول تزيد عن مليون ريا
9 .  . تير  كاته التابعة خالل السنتير  األخبر  لدى أحد المراجعيير  الخارجيير  أو أحد شر

 
 أو موظفا

َ
يكا  إذا كان شر

ة مصلحة له تكون أن . 10 ة غبر  أو مباشر ي  مباشر
 
ي  والعقود األعمال ف

 .لحساب البنك تتم التى
 200,000 عن تزيد من اللجان أي أو اإلدارة مجلس عضوية مكافأة عىل عالوة البنك من مالية مبالغ يتقاض   أن . 11

ي  مكافأت من % 50 عن أو ريال
 
ي  السابق العام ف

 لجان من أي أو اإلدارة مجلس عضوية مقابل تحصل عليها التى
 .أقل أيهما

ك أن . 12 ي  يشبى
 
ي  يتجر أن أو البنك، منافسة شأنه من عمل ف

 
 .البنك الذي يزاوله النشاط فروع أحد ف

ي  منفصلة أو متصلة سنوات تسع عىل يزيد ما أمض   قد يكون أن . 13
 
 .البنك إدارة عضوية مجلس ف

، ضمانات ...الخ( باسمة أو باسم  . 14 ي
إذا كان العضو لديه عالقة ائتمانية مع البنك ) بطاقات أئتمانية ، تسهيل أئتماب 

 أحد أقاربة من الدرجة األول تزيد عن مليون ريال سعودي. 
  ال . 15

ّ
عد
ُ
ي  اإلدارة مجلس عضو يةالستقالل النافية المصلحة قبيل من ت

 من عىل ترخيص الحصول لها يجب التى
ي  والعقود األعمال العادية، العامة الجمعية

 تمت إذا الشخصية لتلبية احتياجات اإلدارة مجلس عضو مع تتم التى
وط األوضاع بنفس والعقود األعمال هذه ي  والرسر

بعها البنك التى
ّ
 ضمن وكانت والمتعاملير   المتعاقدين عموم مع بت

شيحات تَر لجنة لم ما المعتاد، البنك نشاط  .ذلك خالف البى
يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة المستقلير  تأكيد جوانب استقالليتهم  بشكل سنوي.  وعىل  . 16

ي حال انتفت استقاللية أحد األعضاء 5البنك إشعار البنك المركزي السعودي )ساما( خالل )
 
( أيام عمل ف

 .  المستقلير 
 

 

 

ي أعضاء مجلس اإلدارة: االمهارات الواجب تو  3.10
 
  فرها ف

اف  ات والتجارب المناسبة لضمان اإلشر ي أن يضم مجلس اإلدارة أعضاء يمتلكون مًعا كمجموعة المهارات والخبر
ينبغ 

ي كافة األوقات. وفيما يىلي المهارات الالزم تو 
 
ي مجلس اإلداالمناسب عىل البنك وإدارته إدارة صحيحة ف

 
  رة: افرها ف

 : ي
ي الخدمات المرصفية، عىل النحو اآلبى

ات ف  ي مجلس اإلدارة بمهارات وخبر
 الخدمات المرصفية: يفضل أن يتمتع أعضاء ف 

  .ة مرصفية محلًية أو دولًية  خبر

 ي مجلس إدارة أحد البنوك
 
ة أو المؤسسات المالي ومثال ذلك أن يكون سبق لعضو المجلس العمل كعضو سابق ف

ة للرئيس التنفيذي(. ، أو رئيس الرائدة   تنفيذي لبنك، أو مدير تنفيذي من اإلدارة العليا ألحد البنوك )يتبع مباشر

 ي البنوك
 
ام  ف ي إدارة المخاطر وااللبى 

 
ة واسعة ف  أوالمؤسسات المالية.  خبر

 ي البنوك
 
ي تقنية المعلومات المستخدمة ف

 
ة واسعة ف  أوالمؤسسات المالية.  خبر

 ي أن يت
ة التجارية: ينبغ  : الخبر ي

ات تجارية، عىل النحو اآلبى  متع أعضاء مجلس اإلدارة بمهارات وخبر

  .ي السوق السعودية
 
ة تجارية واسعة ف  خبر

  ،ي النفط والغاز، واإلنشاءات، والعقارات
 
ي القطاعات االقتصادية الرئيسية ) ومثال ذلك ف

 
ة ف ي أن تشمل الخبر

ينبغ 
 وتجارة الجملة وتجارة التجزئة(. 

 ة اإلدارية ي أن يتمتع ماليةوال الخبر
:  أعضاء: ينبغ  ات تنظيمية قوية، عىل النحو التالي  مجلس اإلدارة بمهارات وخبر

  ي الخدمات
 
ي بنك أو منصب تنفيذي عاٍل ف

 
ي منصب إداري عاٍل ف

 
ة سابقة ف ي الخدمات المرصفية، أو خبر

 
ة إدارية ف خبر

ي اللوائح التنظيمية. 
 
ة ف ة كببر  المرصفية مع خبر

 المالية والمحاسبية.  فهم ومعرفة بالجوانب 



16 | P a g e 
 

  ي المراجعة
 
ات قوية ف ي أن يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبر

المراجعة الداخلية/الحوكمة: ينبغ 
 :  الداخلية/الحوكمة، عىل النحو التالي

  ي
 
ة ف ام أو الحوكمةمناحي خبر  المراجعة الداخلية أو االلبى 

  ي يجب أن يمتلكها أعضاء
: تشمل المهارات األخرى ذات الصلة التى  مجلس اإلدارة )وال تقترص عىل( ما يىلي

  األسواق المالية 

  المسائل ذات الصلة باالستقرار المالي 

  ي اتيجر  التخطيط االسبى

 المكافآت 

  الحوكمة 

  ي اجتماعاته أو
 
اء خارجيير  دائمير  أو مؤقتير  ال يملكون حق التصويت للمشاركة ف يجوز لمجلس اإلدارة تعيير  خبر

ي أي من المهارات الالزمة المذكورة ضمن لجانه كوسيلة تدعم 
 
ي حال وجود فجوة ف

 
وتعزز مجموعة مهاراته، ف

 . أعاله
 

 مةءمعايبر المال  3.11
ي و يتوافق جميع أعضاء مجلس اإلدارة  وأعضاء اللجان من خارج المجلس مع معايبر المال 

 
ي مة الءيجب أن يستوف

تى

ي يتم مراجعتها خالل دورة عمل 
 . مجلس اإلدارةحددتها الجهات التنظيمية والتى

 

اهة والسمعة الحسنة اهة والسمعة الحسنة، ولكنها ال تشكل الصدق والب   : تتعلق المعايبر التالية بتقييم الصدق والب  

ي تقييمه لألفراد بما 
 
.  حيث يصدر مجلس اإلدارة أحكاًما ف  المعايبر  توافق مع هذهيالقائمة الشاملة الخاصة بالمعايبر

 وهي كالتالي : 

 ي  يشغل شخص أي ترشيح قبول عدم
 
كة إدارة مجلس الوقت عضوية ذات ف ي المملكة مرخصه مالية شر

 
 .ف

 ي  عضو هو شخص أي ترشيح قبول يتم ال أن
 
ي  الوقت ذات ف

 
كات5)من  أكبر  ف ي  مدرجة مساهمة ( شر

 
 الوقت، ذات ف

 حكوميا.  ممثال المرشح يكون أن بإستثناء

 ة عالقة عىل أو للبنكالنظامي  المراجع لدى يعمل المرشح يكون ال أن كات التابعة بمراجغي  مباشر  .له الرسر

  ي  أن له سبق قد المرشح يكون ال أن
كة أي إدارة مجلس عضوية من أعف   كان.  سبب وألي شر

  العربية السعودية.   المملكةسواء داخل أو خارج مخلة بارتكاب أي جريمة  قد سبق الحكم عليهأال يكون 

  
 
نتقد علنا

 
 أو بشكل شي، أن ُحذر أو وجه له اللوم أو التأنيب، أو ا

 
افية طةسل أي قبل منأال يكون سبق له، علنا  إشر

خذ  أو  مماثلة، أخرى جهة أو  مهنية هيئة أو 
 
، بعمل القيام بعدم تعهد  عليه أ   كان  أو  معير 

 
ي لحك خاضعا

 بناًء م قضاب 
افية أو هيئة   مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواًء داخل المملكة أو خارجها. عىل ادعاء من جهة إشر

 أال يكون سبق أن استقال من وظيفة أو منصب أثناء خضوعه للتحقيق، سواًء داخل المملكة أو خارجها 

  ي سعودي أو  أقر أال يكون قد
ي أي اختصا  قضاب 

 
بمسؤوليته عن أي حالة احتيال أو تضليل بموجب أي قانون ف

 . ي  أجنتر

 ون قد انتهك أو حرض أي شخص آخر عىل انتهاك أي قانون أو لوائح تنظيمية أو قواعد تجارية أو مدونات أال يك
 لقواعد السلوك صادرة عن سلطات سعودية أو أجنبية. 

  ام بأي معايبر مهنية أو  
أال يكون قد أثبت عدم رغبته باالمتثال ألي متطلبات تنظيمية سعودية أو أجنبية، أو االلبى

 أخالقية. 

   .م معلومات مغلوطة أو مضللة ألي جهات تنظيمية سعودية أو أجنبية
ّ
ي قوله أو قد

 
 أال يكون غبر صادق ف

 ي  عضوية قيادية أو وظيفة شغل وأن سبق قد المرشح يكون ال أن
 
 أو مرصفية مالية مؤسسة أي إدارة مجلس ف

شهر أو تصفيتها، جرى
 
ار لحقها أي أو إفالسها، أ  .أو تنظيمية نظامية مخالفات نتيجة بالسمعة إض 

. يصدر الكفاءة والقدرة : تتعلق المعايبر التالية بتقييم الكفاءة والقدرة، ولكنها ال تشكل القائمة الشاملة الخاصة بالمعايبر

 . ي تقييمه لألفراد بما يتجاوز هذه المعايبر
 
 مجلس اإلدارة أحكاًما سليمة ف

 بالسمات التالية:  و اللجان ومع ذلك، يجب أن يتمتع عضو مجلس اإلدارة

   ة سابقة ُمرضية أو أداء سابق ُمرض  .خبر
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  .ليس لديه أي عامل يمكن أن يضعف من قدرته عىل أداء واجباته 

 المحيطة والسياسية االقتصادية والمناحي  المحلية والدولية باألبعاد شامل وفهم علم عىل المرشح يكون أن. 

  ات عملية  مرضية. لدية مؤهالت تعليمية أو خبر

  ي مجال العلوم المرصفية
 
ة علمية و عملية كافية ف عية أن يتمتع بخبر ي اللجنة الرسر

 
يجب عىل المرشح لشغر العضوية ف

 االسالمية 
 

. يجب مة المالية، ولكنها ال تشكل القائمة الشاملة الخاصة بالمعايبر ء: تتعلق المعايبر التالية بتقييم المال مة الماليةءالمال 

 اإلدارة: عىل عضو مجلس 

  اماته المالية.  أداءأن يكون قادًرا عىل الدوام عىل  أي من البى 

  .ي تسوية قانونية أو مخطط ترتيب مع دائنيه
 
 أال يكون قد دخل ف

  .ي أي عريضة إفالس سابقة أو حالية
 
 أال يكون معنًيا ف

  .
 
 أال يكون خاضًعا ألي حكم بسبب دين غبر مستوف

ي ح
 
 ف
ً
وط األربعة أعاله. يعد عضو مجلس اإلدارة مستقيال  ال عدم تلبية أي من الرسر

: تتعلق المعايبر التالية بتقييم استقاللية العضو  : االستقاللية ي واء من س القدرة عىل العمل باستقاللية عن التأثبر الخارحر
. يصدر مجلس اإلدارة أحكاًما داخل أو خارج المجلس  ي ، ولكنها ال تشكل القائمة الشاملة الخاصة بالمعايبر

 
 سليمة ف

 .  تقييمه لألفراد بما يتجاوز هذه المعايبر

  :يجب عىل عضو مجلس اإلدارة 

  .أن يتمتع باالستقاللية الالزمة ألداء مهامه والوقوف عىل مسؤولياته 

  امات توظيف أو أي حاالت أخرى يمكن أن ينشأ عنها بشكل أال تكون لديه مصالح تجارية أو أخرى مالية أو البى 
  تعارض للمصالح أو أن تحد من استقاللية الفرد وقدرته عىل أداء واجباته. مباشر أو غبر مباشر 

  شيح الذي أعده يجب أن ي نموذج البى
 
يفصح مرشحو عضوية مجلس اإلدارة عن أي من الحاالت المذكورة أعاله ف

 البنك. 

 عىل العضو إبالغ المجلس عند تحقق أي من عوارض االستقاللية . 

 

 و اللجان  رةمسؤوليات أعضاء مجلس اإلدا 3.12

ي الحرص
ي أداء أدوارهم كأعضاء. توخ 

 
ي الحر  والحيطة ف

ضو كما يجب عىل الع  : يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة توح 
العمل بحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمير  بما يعود بالفائدة عىل أصحاب المصائلح، باإلضافة إل أداء واجباته 

ي   عن أي تأثبر خارحر
 
سواء من داخل البنك أو من خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية أو مصالح بعيدا

هم من أصحاب المصالح.    من يمثلهم عىل مصالح البنك والمساهمير  وغبر

 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان: المشاركة و 

  ي عضويات اللجان الفرعية، و
 
حضور االجتماعات دورًيا لالطالع عىل يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة ف

 آخر مستجدات األعمال. 

   اتهم وخلفياتهم المعرفية  اإلدارة المشاركة عىل أعضاء مجلسيتعير بصورة هادفة وفَعاله مستفيدين من خبر
 لتحقيق مصالح البنك. 

  ي حال غيابه
 
ي استبدال عضو من أعضائه ف

 
رة عن اجتماعات مرات متتالية  3يتعير  عىل مجلس اإلدارة النظر ف غبر مبر

 مجلس اإلدارة. 
 
 

  طلب الحصول عىل مواد االجتماع ومراجعتها: 

  .يوفر أمير  ش مجلس اإلدارة ألعضائه المعلومات والوثائق والبيانات الالزمة إلطالعهم عىل وضع البنك 

  ا ألعضاء مجلس اإلدارة جداول أعمال االجتماعات و المرفقات قبل
ً
( ايام عىل األقل من 10)يوفر أمير  الرس أيض

 . عقدها من أجل مراجعة الوثائق والتحضبر بشكل مناسب لالجتماع
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 الحصول عىل استشارة خارجية: 

 ورة، يمكن أن يحصل أعضاء مجلس اإلدارة عىل استشارة متخصصة، وذلك باالستعانة بمحامير   عند الرص 
 .  واستشاريير  ومحاسبير  ومثّمنير  ومحققير  خارجيير 

 ي كافة األوقات.  الوالء لبنك
 
 الجزيرة: يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة منح األولوية لمصالح البنك وسمعته ف

 
ي التعامل

 
 :  مفهوم العدل ف

  : ي تعامالتهم التجارية بير 
 
 يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان ضمان تحقيق اإلنصاف والعدالة ف

o عالقاتهم الشخصية والتجارية الخاصة والبنك 
o  البنك بأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرينعالقة 

 
 تعارض المصالح

  تهم معنوية أو مادية شخصية بمصلحة ما قرار واستقاللية موضوعية فيه تتأثر الذي الموقف أو الوضع هو 
، أصدقاءه أو أقاربه من ألحد أو شخصية بصفة بها المرتبط الشخص ي  أداؤه يتأثر عندما أو المقربير 

 الوظيف 
ة شخصية باعتبارات ة غبر  أو مباشر ي  بالمعلومات بمعرفته أو مباشر

 ما ووفق عامة و كقاعدة .بالقرار تتعلق التى
ي 
، عضو كل من يتوقع فإنه لبنك الجزيرة" ، المصالح" تعارض به مباديء "سياسة تقض   أعضاء من مساهم كببر

 تفضيل دوما عىل الحر  خالل من ونزاهة، أمانه بكل دورة و اللجان وموظف بالبنك ممارسة  اإلدارة مجلس
 أو تضارب تعارض أي تجنب ومن البنك، موجودات استغالل ومن عدم الشخصية، مصالحه عىل البنك مصلحة
 .شخصية أهداف لتحقيق للمصالح محتمل

 

  : المصالح تعارض سياسة

ي  المكتوبة السياسة هي 
افية المتطلبات مع ينسجم بما البنك إدارة مجلس أقرها التى  حاالت  ومعالجة المصالح تعارض لتنظم اإلشر

، التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء المحتملة التعارض  إساءة واحتماالت  نطاقات ذلك يشمل أن وعىل والمساهمير 
 .العالقة ذوي األشخا  مع التعامالت عن الناتج الترصف وإساءة ومرافقه، البنك أصول استخدام

 ي  يرغب من وعىل
 
شح لعضوية ف  تعارض حاالت  أي من عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن اإلدارة مجلس البى

ي وتشمل:  اإلجراءات وفق المصالح
 المقرره التى

o ة مصلحة وجود ة غبر  أو مباشر ي  مباشر
 
ي  والعقود األعمال ف

 .  البنك لحساب تتم التى
o اكه ي  اشبى

 
ي  منافسته أو البنك، شأنه منافسة من عمل ف

 
 .الذي يزاوله النشاط فروع أحد ف

 

 الحر :  أوجه كافة إبداء عضو كل عىل يجب 
o أعضاءه.  بير   أو المجلس داخل للمصالح محتمل أي تعارض لتجنب 
o تعد كانت إذا المجلس، قبل من عليها لألعضاء والموافقة الخارجية العمل نشاطات عن للبالغ يصار أن 

ي  الواردة والقواعد األنظمة أهمية حسب ذات
 
 المجلس يعتمده ما أومنها  يتفرع وما األنظمة، ف

o اإلفصاح 
 
ي  الحاالت  عن الدائم أن يراع دوما

ي  تعارض إل تؤدي قد التى
 
 .هذا التعارض وقوع عند أو المصالح ف

o أي شخص إل إفشائها وعدم وأنشطتة بالبنك الصلة ذات المعلومات شية عل الحفاظ. 
 

 اإلدارة مجلس عضو عىل ُيحظر: 
o ي  العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار عىل التصويت

 
ي  والعقود األعمال ف

 كانت إذا لحساب البنك تتم التى
ة مصلحة له ة غبر  أو مباشر  .فيها مباشر

o  الفر  أو أو معلوماتها البنك أصول من أي من – مباشر  غبر  أو مباشر  بشكل – االستفادة أو االستغالل 
  بصفته عليه المعروضة االستثمارية

 
ي  عضوا
 
 الفر  ذلك ويشمل البنك، عىل المعروضةأو  اإلدارة، مجلس ف

ي  االستثمارية
ي  أو أنشطة البنك، ضمن تدخل التى

ي  البنك يرغب التى
 
 عىل الحظر ويرسي منها، االستفادة ف

ي  – مباشر  غبر  أو مباشر  بطريق – االستثمارية الفر  استغالل ألجل يستقيل المجلس الذي عضو
التى

ي  البنك يرغب
 
ي  منها االستفادة ف

ِلم والتى
َ
 .اإلدارة بمجلس عضويته أثناء بها ع

 ي ذلك  أطراف وأي أعضاءه بير   فيما محتمل للمصالح تعارض أي ومعالجة بإدارة اإلدارة مجلس يختص
 
أخرى بما ف

ي  أصحاب المصالح أو األطراف ذوي العالقة،
 
أو  األعمال عن انعقادها عند العامة الجمعية لتبليغ أن يصار وف
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ي  العقود
ي  ذلك ضعر  يتم وأن فيها، مصلحة شخصية اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون التى

 
اإلدارة  مجلس تقرير ف

 .السنوي

 ي  المجلس عضو عىل
 
ة  أشكال المصلحة من شكل أي وجود تبير   حال ف ة أو غبر المباشر ي  المباشر

 
 األعمال أو العقود ف

ي 
كات من أي أو لصالح البنك تتم التى   هناك أن أو له التابعة الرسر

 
 للمصالح، أو المنافسة  المحتمل للتعارضمظهرا

ي  مصلحته طبيعة اللجنة عن أو المجلس رئيس يبلغ أن
 
ي  ذلك التبليغ إثبات يتم وأن ،المعروض األمر ف

 
 محرص   ف

 .االجتماع

  ي
 
 فانه مستمر، أو مؤقت بشكل سواء المجلس من أعضاء ألحد للمصالح محتمل تعارض أي وجود تبير   حال ف

ي  العضو هذا عدم مشاركة يجب
 
ي  سواء التصويت ذلك بالتعارض ومن المتعلق القرار أو العملية ف

 
 اإلدارة مجلس ف

 -التالية:  وتراع األحكام الالزمة النظامية اإلجراءات استكمال بعد إال الجمعية العامة، أو
o مصلحةله  تكون أن -عام كل يجدد العامة الجمعية من ترخيص بغبر  -اإلدارة  مجلس لعضو يجوز ال أنه 

ة سواء ة أو أن ينافس البنك  غبر  أو مباشر ي  مباشر
 
ي  األعمال والعقود ف

  من أي أو البنك، لحساب تتم التى
كات ي تتم العقود أو األعمال باستثناء له، التابعة الرسر

ي  العامة المنافسة بطريق التى
 
 العرض المقدم كان حال ف

 .األفضل العرض اإلدارة مجلس عضو من
o ي  والعقود األعمال عن انعقادها عند العامة الجمعية بإبالغ المجلس رئيس يقوم

 أعضاء من ألحد يكون التى
ي  من خا  تقرير التبليغ بهذا ويرفق فيها، شخصية مصلحة المجلس  .مراجع حسابات البنك الخارحر

o ي  واألعمال العقود إدراج يتم
ة مصلحة اإلدارة مجلس لعضو يكون التى  من مستقل بند ضمن فيها مباشر

 .العامة الجمعية أعمال بنود
o م اك بعدم المصلحة ذو اإلدارة مجلس عضو يلبى  ي  االشبى

 
ي  يصدر الذي القرار عىل التصويت ف

 
 الشأن هذا ف

ي 
 
 .العامة الجمعية اجتماع أو اإلدارة مجلس اجتماع ف

 ي  ويدخل
 
اك مفهوم ف ي  االشبى

 
ي  منافسته أو البنك منافسة شأنه من عمل أي ف

 
 ما تزاوله الذي فروع النشاط أحد ف

 :يىلي 
o كة اإلدارة مجلس عضو تأسيس ي  أو حصص ألسهم مؤثرة نسبة تملكه أو فردية مؤسسة أو لرسر

 
كة ف  أو شر

  تزاول أخرى، منشأة
 
 .مجموعتة أو البنك نشاط نوع من نشاطا

o كة إدارة مجلس عضوية قبول  فردية إدارة مؤسسة تولي  أو مجموعتة، أو للبنك منافسة منشأة أو شر
كة أو منافسة   منافسة شر

 
 .شكلها كان أيا

o ي  ما أو تجارية وكالة عىل العضو حصول
 
ة، أو كانت ظاهرة حكمها، ف كة مستبى  منافسة أخرى أو منشأة لرسر

 .مجموعتة أو للبنك

 خيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا  من والثانية والسبعير   والسبعير   الحادية المادتير   بموجب الممنوح البى
كات، نظام دت وإال العامة، الجمعية تحددها مهلة خالل استقالته تقديم مجلس  اإلدارة عضو فعىل الرسر

ُ
 ع

ي  عضويته
 
  أوضاعه توفيق أو المنافسة أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما وذلك المجلس منتهية، ف

 
 طبقا

كات  .العامة الجمعية قبل من المحددة المهلة انقضاء قبل التنفيذية ولوائحه لنظام الرسر

 ي  يرغب من عىل
 
شح لعضوية ف  تعارض حاالت  أي من عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن اإلدارة مجلس البى

 المقرره.  اإلجراءات وفق المصالح

  .للمتطلبات القانونية 
ً
 يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة تنظيم تعامالتهم الشخصية والتجارية مع البنك إمتثاال

  ي تعامالت ال يجوز ألعضاء مجلس
 
ي البنك وأي شخص آخر ذي صلة بهم أن يدخل ف

 
اإلدارة والمديرين التنفيذيير  ف

ات التالية:   ذات صلة بأوراقه المالية خالل الفبى
o  ي تسبق نهاية الرب  ع المالي وحتى تاري    خ اإلعالن عن النتائج المرحلية

ة التى خالل األيام التقويمية الخمس عرسر
ها.   للبنك ونرسر

o ي تسبق نهاية السنة المالية وحتى تاري    خ اإلعالن النتائج السنوية للبنك خالل األيام ال
تقويمية الثالثير  التى

ها.   ونرسر
 

 األنظمة واللوائح الداخلية 3.13

اًما تاًما. ويمكن أن يؤدي مخالفة  ام باللوائح والمواثيق والسياسات الداخلية البى  يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة االلبى 

 إل مخاطر عىل السمعة.  تلك األنظمة واللوائح
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 القدوة الحسنة: 

  يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من أن تكون سلوكاتهم وترصفاتهم تسبر وفق مبادئ االستقاللية
اهة.   والموضوعية والرصاحة والنية الحسنة واالجتهاد والب  

 

 واجب الوالء

   فيه عىل مصالحهم الخاصة أو مصالح أي  يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة تقديم مصلحة البنك والمساهمير
 شخص آخر. 

 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة وصالحياته  3.14

ي ضمان استمرارية البنك وإدارته وفق مصالح المساهمير  وأصحاب المصالح 
 
تتمثل المسؤولية األول لمجلس اإلدارة ف

 الذين التنفيذي والمديرين التنفيذيير  المجلس مسؤول عن سياسات البنك وتقديم المشورة للرئيس اآلخرين. و يكون 

فون عىل إدارة األعمال وشؤونها.   يرسر

 : المسؤوليات العامة

  اف عىل تنفيذها، ومراجعتها اتيجية واألهداف الرئيسة الشاملة للبنك، واإلشر وضع  الخطط والسياسات واالسبى
 بشكل دوري. 

 

  ام والمراجعة الداخلية وادارة المخاطر، والتأكد من اسقاللية تلك التأكد من وجود وتطوير وحدات فعالة لاللبى 
ي هذا 

 
االدارات عن ادارات االعمال، وتوافر السلطات والموارد المناسبة، وتدريب العاملير  بها وتنمية قدراتهم ف

 . المجال

  ي االعتبار مصالح البنك المالية
 
اتيجية البنك ومتابعتها، مع أخذ ف ويلة المدى ، طالموافقة عىل وضع وتنفيذ اسبى

 عن تعرضه للمخاطر وقدرته عىل إدارتها بفعالية. ويتعير  عىل مجلس اإلدارة أداء واجباته المنوطة اليه عىل 
ً
فضال

ي أن تستند قراراته إل معلومات كافية يحصل عليها من اإلدارة التنفيذية أو من أي مصادر 
نحو مسؤول . وينبغ 

 موثوقة أخرى. 

 ويتعهد بتنفيذ كل ما يوكل إليه بما يحقق المصالح العليا للبنك، ال يمثل عضو مجلس اإلدارة ج ، ميع المساهمير 
ي مجلس اإلدارة. 

 
ي صوتت لصالحه عند التعيير  ف

ي يمثلها أو التى
 مصالح المجموعة التى

  ا كافًيا من اللجان بحسب ما يناسب حجم البنك وأنشطته، وذلك ليتست  لمجلس اإلدارة
ً
ل مجلس اإلدارة عدد

ّ
يشك

ي 
ي هذه اللجان ومشورتهم. ومن ضمن اللجان التى

 
أداء مسؤولياته بالطريقة المثىل وللحصول عىل رأي المختصير  ف

 : قام مجلس اإلدارة بتأسيسها

 
 لجان المجلس الفرعية وتشمل: 

  لجنة المراجعة 

  .شيحات  لجنة المكآفات و البى

 اللجنة التنفيذية 

 لجنة المخاطر 

 لجنة المسئولية اإلجتماعية 
 

 : وتشمل المستقلة، اللجان

 عية اللجنة  الرسر

 

اتيجية  المسؤوليات المرتبطة باالسبر

  اتيجية للبنك. ويقوم  مجلس اإلدارة يضمن البنك مدى مالءمة ية والمالية لتحقيق األهداف االسبى الموارد البرسر
ي ُيحدد فيها التوجهات والفر  

ي اجتماعاته والتى
 
اتيجية ف ك. والمخاطر المستقببمتابعة تنفيذ االسبى  لية بشكل مشبى

  اف عىل تنفيذها، ومراجعتها اتيجية واألهداف الرئيسة الشاملة للبنك، واإلشر وضع  الخطط والسياسات واالسبى
 بشكل دوري. 
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 مسؤوليات المكآفات

  ي و يوضي مجلس اإلدارة بصياغة اإلطار العام لسياسة التعويضات والمكافات ألعتمادها من الجمعية العامة
التى

ي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجان المنبثقة واللجنة 
تشتمل عىل كافة التعويضات والمزايا التى
عية واإلدارة التنفيذية بما يتناسب ومسؤولياتهم وبما يتماسر مع ما تنص عليه التوجيهات  واجباتهم حجم مع الرسر

 ( وهيئة السوق المالية. التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما

  فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية، يتمتع مجلس اإلدارة بصالحية تحديد المكآفات المناسبة لها، ووصف واجباتها وعزل
اف بشكل عام عىل إدارة البنك.   من تم تعيينه إن لزم األمر واإلشر

  ي
 
 البنك بحسب توصيات لجنة المكآفات و ُيحدد مجلس اإلدارة المكآفات المناسبة لكبار الموظفير  اإلداريير  ف

شيحات.    البى

  ي اإلدارة
 
ي حال تعيير  أي موظف ف

 
 ف
 
يجب حصول البنك عىل عدم ممانعة  البنك المركزي السعودي )ساما( كتابيا

 العليا. 
 

ي 
 مسؤوليات التقييم والتعاقب الوظيف 

  اح اآلليات الالزمة لتقييم أداء شيحات والمكافآت بإقبى اللجنة  المجلس وأعضائه واللجان المنبثقة و تقوم لجنة البى
ات قياس أداء ومعرفة ؛ وذلك من خالل مؤشر

 
عية واإلدارة التنفيذية سنويا وفاعلية مناسبة ترتبط  ومساهمة الرسر

ها، عىل أن  اتيجية للبنك وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغبر
بمدى تحقيق األهداف االسبى

د جوان
َّ
اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك. تحد  ب القوة والضعف واقبى

  وعىل وجه ، ي ي البنك بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجر
التأكد من وجود نظام فعال لتقييم أداء موظف 

 التحديد، يجب أن ُيبت  تقييم أداء اإلدارة التنفيذية عىل المدى الطويل، وال يقترص عىل أداء سنة واحدة فقط. 

  ي عند استبدال الموظفير  وذلك لضمان االستمرارية
يتعير  عىل مجلس اإلدارة وضع سياسة مالئمة للتعاقب الوظيف 

ي تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وأداء 
 
شيح ف ي عملية االستبدال. تساعد عملية إعادة البى

 
والتدرج ف

 جميع أعضائها. 

  كبار   اختيار ،   بديل إلحالل مناسبة سياسة وجود  من والتأكد  التنفيذيير 
ً
 . لمطلوبةا المهارات ويملك للعمل مؤهال

  يجري مجلس اإلدارة مراجعة سنوية لتقييم أداء الرئيس التنفيذي للتأكد من قيادته المثىل للدارة عىل المدى
 القصبر والطويل. 

   ي جميع األوقات، ويقوم
 
حاته وتقييماته بخصو  المرشحير  المحتملير  لخالفته ف يقدم الرئيس التنفيذي مقبى

حات  . المجلس و األعضاء بتقييم مقبى  الرئيس التنفيذي ويراجع أي خطط تطوير موض بها لهؤالء المرشحير 

 مسؤوليات اتخاذ القرارات المالية 

  انية البنك وتوقعاته. و ُيراجع مجلس اإلدارة وُيقيم وُيصادق عىل معامالت  ُيراجع مجلس اإلدارة وُيقيم و ُيقر مبر 
ي تشمل المخصصات والنفقات واستثمارات رأس المال. 

كات الرئيسية التى  الرسر

  .ُيراجع مجلس اإلدارة النتائج المالية والتشغيلية للبنك 

  فاعلة مع الجهات الرقابية. التأكد من سالمة البنك ومالئمتها المالية والمحافظة عىل عالقات 
 

 مسؤوليات الحوكمة 

   يتعير  عىل المجلس بشكل سنوي تقييم فاعلية سياسات واجراءات الحوكمة والممارسات المتبعة وتحديد ما اذا
ات، ويجب ان يستخدم نتائج هذه التقييمات كجزء من جهود التحسير   كان هناك حاجه ال تحسينات أو تغيبر

ي يقوم ب
 ها، وان تطلب االمر مشاركة النتائج مع البنك المركزي. المستمرة التى

  .ي البنك
 
 مجلس اإلدارة النهج العام للبنك فيما يتعلق بجميع جوانب الحوكمة ف

ّ
 يِعد

 عية اف عىل تنفيذ ومراقبة فعالية ممارسات الحوكمة ومن ضمنها الحوكمة الرسر  يتول مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشر
ي تنفيذ الواجبات الموكلة إليهم. وأعمال اللجان، ويضمن أم

 
 انة ومصداقية أعضاء اللجان ف

  . يراجع مجلس اإلدارة دورًيا األهداف والسياسات للبنك ذات الصلة 

 مسؤوليات إدارة المخاطر 

  .يصادق مجلس اإلدارة عىل سياسة المخاطر وإجراءات إدارة المخاطر ويضمن تطبيقها ومراجعتها سنوًيا 

  ي أن تكون  اإلدارةُيراجع مجلس
ي ينبغ 

ة محددة من الزمن والتى م البنك قبولها خالل فبى ي يعبى 
حجم المخاطر التى

اتيجية األعمال الشاملة وبخطة رأس المال.   مرتبطة بشكل وثيق باسبى
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  .يضمن البنك تنفيذ األنظمة المناسبة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإدارة هذه المخاطر 

 عي للبنك و وضع يحدد مجلس اإلدارة  جميع ال
ام بتطبيق أحكام  و نشاط اإلطار الرسر مخاطر الناتجة عن عدم االلبى 

ازية الواجب اتخاذها لتجنب تلك المخاطر وذلك بهدف االحبى  االستثمار حسابات أصحاب مصالح حماية التداببر
 .والخسائر األرباح مشاركة عىل المبنية خالل الحسابات من والمودعير  

 االستثمار حسابات أصحاب مصالح حماية بهدف المخاطر إلدارة الالزمة والمنهجية تاآلليا يوفر المجلس 
 .والخسائر األرباح مشاركة عىل المبنية خالل الحسابات من والمودعير  

 
 مسؤوليات الرقابة الداخلية

  ابة فعالية الرقيؤسس مجلس اإلدارة ويراقب إطار وقواعد الرقابة الداخلية عىل المعلومات ويقدم ضماناته حول
 الداخلية. 

  ا سياسات البنك وإجراءاته ويضمن خضوعها للوائح التنظيمية السارية، ويضمن كذلك
ً
ُيراجع مجلس اإلدارة أيض

 اإلفصاح عن المعلومات ألصحاب المصالح. 

  كات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يتعير  عىل مجلس اإلدار بحسب ما تنص عليه أحكام  ةالئحة حوكمة الرسر
ي البنك. 

 
 إجراء مراجعة سنوية حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية ف

  لكل 
 
حدد الصالحيات المفّوضة إل اإلدارة التنفيذية، عىل أن تتضمن إيضاحا

ُ
أعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية ت

أن ممارستها شصالحية وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وله أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية ب
 للصالحيات المفوضة. 

  ،ي البنك مع األنظمة واللوائح السارية
 
ُيقيم مجلس اإلدارة مدى توافق المعايبر المهنية وقواعد السلوك المتبعة ف

 ويضمن أن تشمل السياسات المطبقة اللوائح التنظيمية ذات الصلة. 

 ومن دقة وسالم ، ي ة المعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها بما التأكد من استقالل المراجع الداخىلي والخارحر
 يتفق مع متطلبات اإلفصاح والشفافية. 

 
 مسؤوليات أخرى

  ،ف مجلس اإلدارة عىل نزاهة البيانات المالية للبنك، واالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، واألداء ُيرسر
ي واستقالليته، وأداء وظيفة المراجع ي البنك. ومؤهالت المراجع الخارحر

 
 ة الداخلية ف

  يضمن مجلس اإلدارة ضمان سالمة البنك ومالءمته المالية والحفاظ عىل عالقات فعالة مع السلطات الرقابية
 والتنظيمية. 

  .اهة ي البنك لتعزيز ثقافة الصدق والب  
 
 يقيم مجلس اإلدارة مالءمة مدونة قواعد السلوك السارية ف

 تعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بأعمال البنك، ال سيما فيما يتعلق يضمن مجلس اإلدارة أن يتم وضع إجراء ل
ورة.   بالجوانب المالية والقانونية، باإلضافة إل تدريبهم عند الرص 

  . يضع مجلس اإلدارة سياسة المسؤولية االجتماعية المؤسسة للبنك 

  افية. يقوم مجلس اإلدارة دورًيا بمراجعة أنشطة المسؤولية االجتماعية للبنك كجز  ء من مسؤولياته اإلشر

  .كات التابعة لها ي قد تؤثر عىل المجموعة ككل والرسر
ي أن يكون مجلس اإلدارة عىل علم بالمخاطر المادية التى

ينبغ 
كات التابعة له، مع مراعاة متطلبات االستقاللية  ي عىل مجلس اإلدارة ممارسة الرقابة الكافية عىل الرسر

ولذلك، ينبغ 
كات التابعة.  القانونية والحوكمة ي تفرضها السلطة الرقابية عىل مجلس إدارة البنك، ومجالس إدارات الرسر

 التى

 عية السياسات جميع المجلس عىل يوافق اف عىل للبنك الرسر  .فعال بشكل السياسات هذه تطبيق واالشر

  المسائل تصعيد من وتمكن تسهل إدارات البنك بير   فعالة اتصال سياسة أوآليه وجود يراعي المجلس التأكد من 
يعة ومبادئ أحكام مع للمرصف اإلسالمية المرصفية بتوافق األنشطة المتعلقة الهامة  .الرسر

 اف ام البنك عىل يختص المجلس باإلشر عية عن الصادرة للقرارات وتنفيذه البى   . اللجنة الرسر

  ي حال اسناد عمليات البنك ال طرف اخر، وعليه ادراك
 
ال يعف  المجلس من المسؤولية، وتضل مسؤوليته قائمة ف

تبة عىل عملية االسناد ال طرف اخر، والتاكد من خضوع عمليات االسناد ال تعليمات البنك المركزي  المخاطر المبى
 ذات الصلة. 

 اف عليها، والتحقق من أدائها للمهام الموكلة إليها تشكيل اإلدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عم  . لها، والرقابة واإلشر
 

ي وآليات اتخاذ القرار      3.15
 
 االجتماعات والنصاب القانوب
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  عىل األقل، ويرتب جدول تواري    خ اإلجتماعات بشكل سنوي، وُيحدد موعد 
 
يعقد المجلس أربعة إجتماعات سنويا

ي يرسلها رئيسها أو بناء عىل طلب عضوين اثنير  من اللجنة. ويفضل أن اجتماع مجلس اإلدارة بحسب الدعوات ا
لتى

يعقد أعضاء المجلس غبر التنفيذيير  والمستقلون اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء المجلس التنفيذيير  بما ال 
ي السنة. 

 
 يقل عن اجتماع واحد ف

  ا وقبل وقت كاف إل
ً
أعضاء مجلس اإلدارة، إل جانب المواد يتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع وُيرسل مسبق

 المناسبة األخرى. 

  ه خمسة أعضاء عىل األقل شخصًيا أو باإلنابة )نصف عدد االعضاء(  لعضو  إال إذا حرص 
 
خر آ ال يعد االجتماع قانونيا

ي 
 
ا بشخصه ف ً ين شخصًيا عن ثالثة أعضاء. ويعتبر العضو حاض  يطة أال يقل عدد األعضاء الحاض  ي المجلس، شر

 
ف

حالة حضوره االجتماع شخصًيا أو من خالل وسائل االتصال عن ُبعد مثل مؤتمرات الفيديو. ويمكن ألي عضو 
ي مجلس اإل 

 
ي الحضور والتصويت اختيار عضو آخر ف

 
ي دارة لتمثيله ف

 
 عىل القرارات. وال يسمح ألي عضو حاض  ف
تخذ قرارات مجلس اإلدارة بناء عىل غالبية 

ُ
االجتماع بتمثيل أكبر من عضو واحد غائب خالل االجتماع نفسه. وت

ي حال تعادل األصوات، يرجح الجانب 
 
عقد بحسب األصول، وف

ُ
ي جلسة ت

 
ين أو األعضاء الممثلير  ف أصوات الحاض 

 لمجلس. الذي صوت معه رئيس ا

  .ي محاض  االجتماعات
 
سجل مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته ف

ُ
 ت

 ق اجتماعات اللجنة عىل
ّ
:  توث  الشكل التالي

o  وملخص ، ين والغائبير  يجب أن يتضمن المحرص  تاري    خ االجتماع ومكان عقده، وأسماء األعضاء الحاض 
ي جرت خالل االجتماع، والقرارات والتوصيات المتخذة ف

 عن أصوات األعضاء. المناقشات التى
ً
يه، فضال

رسل إل أعضاء مجلس اإلدارة للحصول عىل آرائهم قبل 
ُ
ويتم إعداد محاض  االجتماعات بشكل منفصل وت

ي سوف يتم التصويت عليها مع بيان نتائج التصويت وأسباب 
االنتهاء من المداوالت والقرارات التى

اضات إن وجدت.   االعبى
o تها، وآلية متابعتها. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفي ي لمباشر

 ذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمت 
o ( ي مدة اقصاها

 
( ايام عمل من تاري    خ 5يقوم أمير  ش المجلس بإعداد مسودة محاض  االجتماعات ف

 االجتماع. 
o  ُيرسل أمير  المجلس مسودة محرص  االجتماع ألعضاء المجلس، وعىل أعضاء المجلس إبداء مالحظاتهم

 ( أيام عمل من تاري    خ اإلرسال المشار إليه. 3إن وجدت خالل مدة أقصاها ) –مسودة المحرص  عىل 
o  ات

ّ
ي غضون ثالثة أيام من تاري    خ استالم مسود

 
يزود أعضاء مجلس اإلدارة أمير  الرس بكافة المالحظات ف

 محاض  االجتماعات. 
o  وبعد موافقة ر ، ئيس االجتماع، ُيرسل أمير  بعد معالجة مالحظات أعضاء المجلس عىل مسودة المحرص 

 . ي اجتماع المجلس التالي
 
 إلعتمادها ف

 
 المجلس المسودة بعد التعديل ألعضاء المجلس تمهيدا

o  ي سجل خا  يوقعه
 
 به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصحوبة به ف

 
االجتماع مرفقا ُيحفظ محرص 
 رئيس وأمير  شالمجلس . 

 عن عدد هذه يقرر رئيس مجلس اإلدارة جداول أعم 
ً
ال اجتماعات مجلس اإلدارة مع بداية كل سنة ، فضال

 االجتماعات ومددها. 

  :  يستخدم مجلس اإلدارة جدول أعمال موحد يشمل ما يىلي
o  .اتيجية بنك الجزيرة  مراجعة اسبى
o  .ي االجتماعات السابقة

 
ي أثارها المدراء ف

 مراجعة محاض  االجتماع السابق، والمسائل العالقة التى
o رير حول سبر عملية تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة السابقة. التقا 
o  .قدت معهم االجتماعات قبل اجتماع مجلس اإلدارة

ُ
 تقارير رؤساء اللجان الذين ع

o  .تقرير الرئيس التنفيذي 
o  .  تقرير المدير المالي
o  .ى والمسائل المتعلقة باألعمال الجارية حالًيا  التقارير حول المشاري    ع الكبر

 

 الداخلية لمجلس اإلدارةاإلدارة  3.16

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم



24 | P a g e 
 

شيحات ، يوافق مجلس اإلدارة عىل المرشحير  لعضوية مجلس اإلدارة ويعرض  ي وتوصيات لجنة المكآفات و البى
 
بالنظر ف

المركزي  البنكالقائمة النهائية عىل الجمعية العامة  للتصويت الختيار أعضاءه وذلك بعد الحصول عىل عدم ممانعة 

.  (السعودي )ساما  عىل أسماء المرشحير 

 مدة االنتخاب وإعادة االنتخاب والتقاعد اإللزامي 

  ا للسياسات والمعايبر واإلجراءات اختيار العضوية و المعتمدة من
ً
تعير  الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة وفق

ي ا
 
 ختيار عضوية مجلس اإلدارة. الجمعية العامة ف

  ي مجلس اإلدارة عن  3تبلغ مدة عضوية مجلس اإلدارة
 
ة العضوية ف عاًما  12سنوات، ويفضل أن ال تتجاوز فبى

 متواصلة أو متفرقة بحسب المبادئ الرئيسة لحوكمة البنوك المعتمدة من البنك المركزي السعودي )ساما(. 

 ي النظ
 
 ام األساسي للبنك. يجوز إعادة تعيير  أعضاء مجلس اإلدارة، ما لم يرد خالف ذلك ف

 ي إعادة انتخابهم ترشيح أنفسهم يجوز لكافة أعضاء
 
 مجلس اإلدارة التنفيذيير  وغبر التنفيذيير  والمستقلير  الراغبير  ف

 إلعادة االنتخاب كل ثالث سنوات. 

  .ي الجمعية العامة
 
 ال يجوز أن تكون إعادة التعيير  تلقائية، ولكن بناًء عىل قرار يتخذه المساهمون ف

 بلغ
ُ
وط القانونية المنصو  عليها  ت ي مجلس اإلدارة بحسب الرسر

 
ي تمت ف

الجهات التنظيمية بجميع التعيينات التى
ي اللوائح التنظيمية والتعليمات. 

 
 ف

  ي أي وقت كان، وإن نّص النظام األساسي عىل
 
يحق للجمعية العامة عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو جميعهم ف

 خالف ذلك. 
 

ي أل 
نامج التعريف   عضاء مجلس اإلدارةالب 

  .ُيقدم ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد برنامًجا تعريفًيا وتدريبًيا مناسًبا عن البنك عند تعيينهم 

   ،يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من إعداد برنامج التعريف وتحديثه باستمرار لألعضاء الجدد حول أعمال البنك
 ة والمخاطر. ال سيما فيما يتعلق بالمجاالت المالية والقانوني

  يحصل كافة أعضاء مجلس اإلدارة عىل نسخة النظم واللوائح المرعية، وكذلك من دليل الحوكمة الخا  بالبنك
ي وسياسة تعارض المصالح ومبادئ 

ومالحقه والسياسات الرئيسية المتبعة فيه، مثل سياسة قواعد السلوك المهت 
 ر عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي )ساما(. اإلفصاح والشفافية والمبادئ الرئيسية للحوكمة الصاد

   .ي بنك الجزيرة
 
 يستلم العضو الجديد نسخة من دليل السياسات المطبقة ف

  ي تتضمن تحديد الواجبات والمسئوليات،  ويوقع بيان يقر فيه
يزود كل عضو جديد بالوثيقة التنظيمية لألعضاء التى

امة بسياسة أنه مدرك للواجبات والمسؤوليات ا  عن اإلقرار السنوي الذي ُيرصح فيه عن البى 
ً
لموكلة إليه، فضال

ي البنك. 
 
 تعارض المصالح المتبعة ف

 
 التدريب والتعليم المستمر

ي لألعضاء المستجدين، وذلك بمساعدة  
نامج التعريف  اف عىل البر يتول رئيس مجلس اإلدارة او من يحل محله اإلشر

 : ي
نامج عىل اآلبى  األمير  العام، عىل أن يشتمل البر

  .نشاط البنك و أعماله 

  .اتيجية البنك وأهدافه المستقبلية  إسبى

  الهيكل التنظيمي للبنك وأدوار اإلدارات ومسؤولياتها . 

  .الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة البنك واعماله 

  .امات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم  إلبى 

  .مهام الجمعية العامة المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها 
نامج ندوات تدريبية حول مواضيع مهمة )مثل: إدارة المخاطر، اتفاقية بازل الثالثة،  ام متطلبات الحو يشمل البر كمة، اإللبى 

ات التجارية حول اللوائح التنظيمية  ومكافحة غسل األموال(، وإحاطات حول أعمال البنوك الناشئة، والتوجهات والنرسر

 الجديدة / متطلبات الحوكمة. 

شيحات بتحديد برنامج التطوير المستمر ألعضا  المجلس  ءو يقوم مجلس اإلدارة  وبناء عىل توصية لجنة المكافآت والبى

ي مجلس 
 
بناء عىل المراجعة السنوية للحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات، وتحديد جوانب الضعف والقوة ف

ات االقتصادية،  ي بيئة السوق الخارجية والمسائل المعاضة والتغبر
 
ات ف  لما تقتضيه التغبر

 
اح معالجتها وفقا اإلدارة، واقبى



25 | P a g e 
 

يتول األمير  العام تنسيق برامج التدريب المعتمدة للمجلس بالتعاون مع إدارة الموارد  وذلك بما يتفق مع مصلحة البنك. 

نامج.  اف عىل سبر هذا البر ي االشر
 
شيحات بدورها ف ية. كما تقوم  لجنة المكآفات والبى  البرسر

ي  3.17
ر
 تقييم مجلس اإلدارة: التقييم الذاب

  عمل المجلس وهيكليته وتكوينه ألداءتتم مراقبة فعالية مجلس اإلدارة من خالل إجراء تقييم سنوي . 

  ي السنوي، وإبالغ رئيس مجلس اإلدارة بنتائجه ومن ثم
شيحات إجراء التقييم الذابى تتول لجنة المكآفات و البى

عمم عملية تقييم األداء عىل كافة األعضاء عند انضمامهم 
ُ
ي تتطلب التطوير. ت

التوصية بخطة لمعالجة المجاالت التى
 لمجلس اإلدارة. 

  شيحات ، أن تقوم كل لجنة من لجان مجلس اإلدارة يضمن مجلس اإلدارة كذلك، ومن خالل لجنة المكآفات و البى
ي ألدائها وأداء أعضائها. 

 بإجراء تقييم ذابى

 تقييم 
 
ي موضوعيالعضاء بشكل سنويأداء ا يتعير  عىل المجلس ايضا

 
 . مته، ويساهم تكليف جهة خارجية للتقييم ف

 
 
 
 

 مجلس اإلدارةمكآفات أعضاء  3.18

 بدل للعضوية و يحصل أعضاء مجلس اإلدارة عىل 
َ
مكافآت بدل حضور وذلك عن كل جلسة اجتماع لمجلس اإلدارة وفقا

 لما تنص عليه سياسة مكافآت أعضاء المجلس و اللجان واإلدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة . 

ي يتلقاها أعضاء مجلس اإلدار 
 اما( البنك المركزي السعودي )سة للوائح التنظيمية الصادرة عن و تخضع المكآفات التى

ي 
 
بخصو  مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة. كما يجب مراعاة اللوائح التنظيمية المحلية األخرى، ال سيما تلك المتبعة ف

ي تحدد اإلرشادات التوجيهية حول مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة.  
كات الصادرة عن وزارة التجارة والتى  نظام الرسر

  تم تعيينهميوالذين أللجان )األعضاء من غبر مجلس اإلدارة( ويحدد مجلس اإلدارة مكآفات األعضاء الخارجيير  من ا

ي مقارنة 
، وتنبغ  اء خارجيير  اء. كما يجب أن  وضعمع  حجم مكافأتهمكخبر السوق لضمان جذب النوع المالئم من الخبر

ي حسابها ُمعل
 
ا نيضمن البنك أن تكون تفاصيل المكافآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واآلليات المستخدمة ف

ً
ة وفق

 للمتطلبات التنظيمية. 

 

 أمير  ش مجلس اإلدارة/ رئيس مجموعة الحوكمة   3.19

 
 
د  للرس  ُيعيرّ  مجلس اإلدارة أمينا

َّ
هم،  ويرجع إل رئيس المجلس ، وتحد للمجلس و اللجان من بير  أعضائه أو من غبر

وط ي ذلك الواجب توافرها فيه، ب مسؤلياته ومهامه وتقييمه ومكافآته بقرار يصدره المجلس، وُيحدد المجلس الرسر
 
ما ف

ي القانون أو المالية أو المحاسية أو اإلدارة 
 
 عىل شهادة جامعية ف

ً
ة عملية ذات  -أو ما يعادلها  -أن يكون حاصال مع خبر

ة  ي هذه التخصصات، يجب أن تكون لديه خبر
 
ي حال عدم تّوفر شهادة جامعية ف

 
صلة ال تقل عن ثالث سنوات، وف

س اإلدارة.  تقل عن خمس سنوات، وال يجوز عزل أمير  عام المجلس و اللجان إال بقرار من مجلعملية ذات صلة ال 

 وتشمل مهامه التالي : 

وإعداد محاض  لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان  توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه . 1
ي سجل خا االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وإنتهائه، وتوثيق قرارات ا

 
 لمجلس ونتائج التصويت، وحفظها ف

ي أبدوها 
ين والتحفظات التى إن وجدت، وتوقيع هذه المحاض  من جميع  –ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاض 

ين.   األعضاء الحاض 
وكمة حما يتوافق مع ما نصت عليه الئحة وضع آلية للتحقق وبشكل سنوي عن أستقاللية األعضاء المستقلير  ب . 2

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية  و المبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي السعودي الرسر
 )ساما(. 

ها المجلس.  . 3
ّ
ي يعد

رفع إل مجلس اإلدارة والتقارير التى
ُ
ي ت
 حفظ التقارير التى
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 متابعة توصيات المجلس وفق ألية ُيقّرها المجلس.  . 4
دارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق تزويد أعضاء مجلس اإل  . 5

ي جدول االجتماع.  أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء
 
 مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة ف

ي أقرها المجلس .  . 6
 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التى

 جلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاري    خ المحدد بمدة كافية. تبليغ أعضاء م . 7
 عرض مسودات المحاض  عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.   . 8
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وشي    ع عىل نسخة من محاض  اجتماعات المجلس  . 9

 لقة بالبنك. والمعلومات والوثائق المتع
 التنسيق فيما بير  أعضاء مجلس اإلدارة.  . 10
 تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  . 11
 تقديم العون والمشورة إل أعضاء مجلس اإلدارة.  . 12
 توافر وسائل اإلتصال المناسبة مع أعضاء المجلس ولجانه الفرعية، وكذلك مع اإلدارة التنفيذية للبنك.  . 13
 إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتنظيم سجل  . 14
 تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لصناعة القرارات.  . 15
 حفظ الهويات الوطنية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم و تحديثها بشكل سنوي .   . 16
تيبات الالزمة لعقدها، ومن ذلك   إعداد برامج اجتماعات المجلس واللجان والجمعيات العامة، واستكمال . 17 كافة البى

ي المعلومات والمستندات والتقارير الالزمة من لجانه 
ي محدد عند بداية كل سنة ميالدية لتلفى

إعداد جدول زمت 
 لعمل المجلس . 

ا هإعداد االجتماعات مع المساهمير  )مثل: الجمعية العامة  السنوية(، ومجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة وإدارت . 18
ام الجميع بميثاق وقوانير  البنك ولوائحه الداخلية ودليل حوكمته، وميثاق مجلس   

وترتيب عقدها، والتأكد من البى
ي االجتماعات. 

 
 اإلدارة، ومواثيق اللجان، وأفضل الممارسات المتبعة ف

ي ذلك توزي    ع جداول أعمال االجتماعات، ومواد  . 19
 
مجلس اإلدارة، إدارة جميع االتصاالت مع مجلس اإلدارة بما ف

ومحاض  االجتماعات، وجمع المعلومات المتعلقة بتعارض المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة، وأوجه 
ي الوقت المناسب. 

 
 االتصاالت األخرى ذات الصلة ف

 التأكد من تحديث كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.  . 20
ي البنك، . 21

 
ام الكامل بممارسات الحوكمة ف وطرح المخاوف عىل المدير المسؤول ولجنة المراجعة  ضمان االلبى 

 الداخلية وفق الحاجة. 
ي البنك وعرض تقرير يوضح المخاوف والفجوات المقلقة  . 22

 
اف عىل المراجعة المنتظمة لممارسات الحوكمة ف اإلشر

 إل لجنة المراجعة الدخلية. 
ي تتعلق بالحوك . 23

اف عىل جميع االتصاالت مع الجهات الخارجية التى ي اإلشر
 
 مة، بما يشمل نرسر أنشطة الحوكمة ف

ها.   التقارير السنوية وغبر
 

 قواعد اإلفصاح والشفافية 3.20

ي 
 
ي أن يضمن مجلس اإلدارة نرسر المعلومات بالشكل المبير  ف

وفق ما تنص عليه سياسة اإلفصاح المعتمدة، فينبغ 

 وهيئة السوق المالية بالوقت المناسب.  البنك المركزي السعودي )ساما(متطلبات 

 

امه بتحقيق أعىل المعايبر فيما   
ام بسياسة اإلفصاح أن يظهر البى كما يجب عىل مجلس إدارة بنك الجزيرة ومن خالل االلبى 

يخص اإلفصاح، والعمل بما يتفق مع روح وقصد وغرض متطلبات اللوائح التنظيمية المطبقة، وبالنظر إل ما هو أبعد 

ي أن ت
كبر  عىل المضمون. ينبغ 

يعات من الشكل بالبى ي قائمة القواعد والترسر
 
امات الواردة ف عكس سياسة اإلفصاح االلبى 

 الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

ي يتوقع فيها الشخص العادي أن يكون لها 
وألغراض اإلفصاح، تعتبر المعلومات المؤثرة عىل األسعار هي المعلومات التى

مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن مراجعة اإلفصاحات أثر ملموس عىل سعر أو قيمة سندات بنك الجزيرة. و يتحمل 

ي اإلفصاح عنها للسوق. 
ي يمكن أو ينبغ 

حة وصنع القرارات ذات الصلة بالمعلومات التى  المقبى
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ي هذا الخصو ، يجب عىل مجلس اإلدارة مناقشة مدى فعالية امتثال بنك الجزيرة لمتطلبات اللوائح التنظيمية 
 
وف

 أساس سنوي. بخصو  اإلفصاح عىل 

 المنبثقة:  اإلدارةلجان مجلس  3.21

 ألفضل الممارسات والمعايبر 
 
ي المجلس ضمان فاعلية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف البنك وفقا

 
يدعم تشكيل اللجان ف

ي فعالية األداء ومراجعة ومراقبة أعمال 
 
ي تأدية مهامه ومسئولياته، والمساهمة ف

 
الفنية  التخصصية، ومساعدة المجلس ف

ي االستعانة بهذه اللجان 
البنك  بصفة منتظمة، ويمكن تعيير  أعضاء اللجان من داخل المجلس أو خارجه، وال ُيعف 

ي شأنها
 
ي ف

 :المجلس من مسئولياته، ومراعاة اآلبى

  .  من لجنتير 
ي أكبر

 
 ف
 
 ُيفضل أال يكون العضو عضوا

  ويلزم حضور - خدام وسائل التقنيةويجوز أن يكون ذلك باست -عىل العضو حضور اجتماعات اللجنة بانتظام ،
ي  نصف األعضاء

 
، وتتخذ جميع القرارات بناًء عىل تصويت األعضاء ومبدأ األغلبية، وف

 
لكي يكون االجتماع صحيحا

ي محرص  االجتماع،  حال تعادل األصوات ُيرّجح
 
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويسجل رأي الطرف اآلخر ف

مسموح. مع التأكيد عىل أن التصو   يت بالوكالة غبر

  .يجب أن يكون لكل لجنة أمير  ش من أعضائها أو من خارجهم، وُيفضل أال يتول األمير  أمانة ش لجنٍة أخرى 
اًما منه باللوائح التنظيمية، أسس مجلس اإلدارة لجان مجلس اإلدارة   التالية:  الخمسةوالبى 

  اللجنة التنفيذية 

 لجنة إدارة المخاطر 

  لجنة المراجعة 

  شيحات  لجنة المكآفات و البى

 لجنة المسؤولية االجتماعية 
 

 اللجنة التنفيذية  3.22

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم اختيارهم من قبل اعضاء مجلس اإلدارة. 
 للصالحيات المفوضة لها م ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع عىل عاتق اللجنة

 
ن التنفيذية وفقا

انية  ي يضعها مجلس اإلدارة ومراقبة أداء البنك والتوصية بالمبر 
اتيجية والسياسات التى المجلس مراقبة تطبيق االسبى

 إل مراقبة كفاءة تنفيذ 
ً
وخطة العمل المقدمة للعام المالي والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس اإلدارة إضافة

 ايبر وسياسات الرقابة الداخلية. مع

 لجنة إدارة المخاطر 3.23

اف عىل  ي اإليفاء بمسئوليات اإلشر
 
تتشكل لجنة المخاطر من ثالثة ال خمسة أعضاء وتعت  بمساعدة مجلس اإلدارة ف

اف  ي اإلشر
 
كز مهامها ومسئولياتها ف ي عمل البنك وعمليات الرقابة فيما يتعلق بمثل هذه المخاطر ، وتبى

 
المخاطر الكامنة ف

حمل المخاطر بناًء عىل التحليل المقدم عن مدى إدارة المخاطر وصياغة مراجعة قابلية البنك إلدارة وت –والمراقبة 
ي البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول  –السياسات المناسبة لتطبيقها 

 
اعتماد نظام التصنيف المعمول به ف

امات  امات كما تم تطويرها بواسطة لجنة األصول وااللبى  ها  لمالية الهامةمراجعة حاالت التعرض للمخاطر ا –وااللبى  وغبر
ي اتخذتها اإلدارة لمراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض من حاالت التعرض للمخاطر 

والخطوات التى
ي ذلك، دون حرص،

 
مراجعة مخاطر االئتمان و مخاطر السوق و مخاطر السيولة و مخاطر السمعه و  للمخاطر بما ف

اتيجيةالمخاطر التشغيلية و مخاطر االحتيال و  حاالت التعرض للمخاطر والتحمل واعتماد  ، وتقديمالمخاطر االسبى
ي ما يتعلق بأنشطة  –التعامالت المناسبة أو القيود التجارية 

 
مراجعة نطاق عمل إدارة المخاطر وأنشطتها المستهدفة ف

 .إدارة المخاطر الخاصة بالبنك

 لجنة المراجعة  3.24

ي  وهام أساسي  بدور  اللجنة هذه تقومو  أعضاء خمسة إل ثالثة من المراجعة لجنة تتشكل
 
 دارةاإل  مجلس مساعدة ف

افية بواجباته للوفاء  وأداء البنك، اتحساب مراجغي  واستقاللية ومؤهالت للبنك المالية القوائم سالمة يخص فيما  اإلشر
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ام  الداخلية المراجعة وفعالية بالبنك اإلفصاح وإجراءات ضوابط  أنظمة فايةوك الخارجير   الحسابات ومراجغي وإدارة اإللبى 
ام المالية، والضوابط الداخلية المحاسبية البنك  إضافة والنظامية ةالقانوني والمتطلبات األخالقية بالسياسات البنك والبى 
ام وأنشطة المخاطر  إدارة إل  . بالبنك والرقابة االلبى 

شيحات  3.25  المكآفات  و لجنة البر

شيحات والمكافآت هي لجنة  كز مهامها لجنة البى منبثقة عن مجلس اإلدارة، وتتشكل من ثالثة ال خمسة أعضاء وتبى
 للسياسات والمعايبر المعتمدة، 

 
شيح لعضوية المجلس ولجانه وفقا ي التوصية لمجلس اإلدارة بالبى

 
واختصاصاتها ف

راجعة هيكل مجلس والمراجعة السنوية عن االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وم
ي يمكن إجراؤها ، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء 

ات التى ي شأن التغبر
 
اإلدارة واللجان ورفع التوصيات ف

، وربط التوصية بالتعيير  بالمهارات المناسبة والقدرات والمؤهالت المطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات وآطر  المستقلير 
 لس اإلدارة وكبار التنفيذيير  المكافآت والتعويضات ألعضاء مج

 لجنة المسؤولية االجتماعية 3.26

ي مساعدة مجلس اإلدارة لالضطالع 
 
تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء من المجلس و خارجه، وتقوم هذه اللجنة بدور مهم ف

ي رسم 
 
نامج خبر الجزيرة ألهل الجزيرة حيث تتمثل مسئوليات اللجنة ف لسياسات ابمسئولياته االجتماعية المتعلقة ببر

الجزيرة ألهل  نامج خبر انية السنوية لبر واإلجراءات المتعلقة بأنشطة وبرنامج المسئولية االجتماعية، واعتماد المبر 
ض برامج المسئولية  ي قد تعبى

نامج، واتخاذ الحلول المناسبة حيال العوائق التى الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للبر
نامج  ي خدمة المجتمع، واإلسهام والمشاركة الفاعلة االجتماعية،ومراجعة أهداف البر

 
من خالل تفعيل وإبراز دور البنك ف

ي برامج المسئولية االجتماعية عىل مستوى المملكة، ومد جسور التعاون والتواصل بير  البنك والجهات والهيئات 
 
ف

ي ا
 
ية ف اكات النوعية مع الجمعيات والهيئات الخبر امج، وإقامة الرسر ي إالمعنية بتلك البر

 
ي تسهم ف

براز دور القطاع لمملكة التى
ة المسئولية االجتماعية، وتهيئة البيئة المناسبة الستيعاب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم  ي دفع مسبر

 
الخا  ف

ة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، والرفع لمجلس اإلدارة بتقرير سنوي عن أنشطة وبرامج) خبر  برامج ممبر 
 هل الجزيرة(. الجزيرة أل

عية :  3.27  اللجنة الشر

اف بمهام للقيام متخصصة لجنة ام عىل اإلشر يعة ومبادئ بأحكام االلبى  ي البنك وتطبيقاتها الرسر
 
 ويعير   اللجنة و تشكل  ف

شيحات لجنة توصية عىل ء بنا المجلس من بقرار أعضاؤها  الحصول كتابة بعد وذلك للمجلس التابعة والمكافآت البى
 ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما(.  عدم عىل

 حوكمة اإلدارةنموذج  3.28

 اللجان اإلدارية
ي تقع ضمن 

سست اللجان اإلدارية لغايات التوصية و/أو اتخاذ القرار و/أو الموافقة و/أو مراقبة المواضيع الرئيسية التى
 
أ

مة كبار المديرين حول األعمال المه  دائرة اختصاصاتها. وبدرجة ال تقل أهمية، توفر هذه اللجان منصة للتفاعل بير  

ي البنك. 
 
 ومجاالت السيطرة ف

 أسس بنك الجزيرة اللجان اإلدارية التالية: 

  االئتمانلجنة 

 امات  لجنة األصول وااللبى 

  لتقنية المعلومات اإلداريةاللجنة 

 لجنة إدارة المخاطر 

 لجنة سياسات مخاطر السوق 

 والسياسات مراجعة المنتجات 

  األعمالإستمرارية 

 ة و المتوسطة  لجنة المنشئات الصغبر
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  لجنة أمن المعلومات 

  االحتيال مكافحةلجنة 

 للتحول هيةلجنة التوجيال 
 

 ئتمانلجنة اإل 
ة للجنة التنفيذية وتتول لجنة االئتمان مسؤولية اعتماد المخاطر االئتمانية ووظيفة إدارة المخاطر االئتمانية  تتبع مباشر

 أنشطتها. ومراجعتها ومراقبة 

امات  لجنة األصول وااللبر 
انية العمومية )األصول  ي مراقبة وإدارة المبر 

 
ة للجنة التنفيذية ويتمثل الهدف األساسي من اللجنة ف تتبع اللجنة مباشر

امات  اتيجية بخصو  مجموعة األصول وااللبى  امات دور اتخاذ القرارات االسبى امات(. وتؤدي لجنة األصول/االلبى  وااللبى 

ا مراجعة ومدى ن
ً
ضجها، ومستوى خطر سعر الفائدة عىل المدى المتوسط/البعيد المقبول لدى البنك. ويتعير  عليها أيض

ي البنك. 
 
 المخاطر المالية وإدارة رأس المال ف

 تقنية المعلوماتاإلدارية للجنة ال
ة للجنة التنفيذية و  ي مساعدة تتبع اللجنة مباشر

 
ذي الرئيس عىل المدير التنفييتمثل الهدف األساسي من هذه اللجنة ف

اتيجية عن   اتخاذ القرارات حول المشاري    ع والتقارير. وتعتبر اللجنة مسؤولة عن مراجعة سبر عمل كافة المبادرات االسبى

حات ذات جدوى.   كثب، والموافقة عىل المبادرات الجديدة المبنية عىل مقبى

 لجنة إدارة المخاطر
ة للجنة إدارة الم ي التنفخاطر التابعة لمجلس اإلدارة تتبع اللجنة مباشر

 
يذ و تهدف لجنة إدارة المخاطر إل تقديم الدعم ف

اف عليها بالتنسيق مع وظائف المخاطر المتنوعة األخرى. ويتعير   الفعال للممارسات السليمة إلدارة المخاطر واإلشر

ل المخاطر ومجلس اإلدارة باإلضافة إ عىل اللجنة التأكد من تطوير وتنفيذ حوكمة المخاطر بطريقة تساعد لجنة إدارة

ي صنع قرارات
 
ي وإدارة المخاطر وتخطيط  اإلدارة ف اتيجر ي الوقت المناسب بخصو  التخطيط االسبى

 
محكمة تصدر ف

 رأس المال. 

 لجنة سياسات مخاطر السوق
ة للجنة إدارة المخاطر و تهدف لجنة سياسة مخاطر السوق إل مراجعة سياسات  ر إدارة المخاط تتبع اللجنة مباشر

اف عىل المحفظة  الرئيسية والموافقة عليها، ومنح الصالحيات المؤقتة للوصول إل الحدود القصوى، واإلشر

 االستثمارية، وتولي مسؤوليات أخرى تتعلق بالمخاطر. 

 والسياسات  لجنة مراجعة المنتجات
ة للجنة إدارة المخاطر و تهدف لجنة مراجعة المنتج ي يقدمها بنك تتبع اللجنة مباشر

 إل تحليل كافة المنتجات التى

 الجزيرة وتقييمها لضمان أن تتفق مع المبادئ الداخلية والخارجية. 

 لجنة استمرارية األعمال
ي تتعلق بإدارة 

ي تنفيذ الوظائف والمسؤوليات التى
 
ة للجنة التنفيذية و يتمثل الهدف الرئيس من اللجنة ف تتبع اللجنة مباشر

اف عىل ألزمات وفالمواقف الطارئة/ا ا إلطار سياسة إدارة استمرارية األعمال. وتشتمل مسؤوليات اللجنة عىل اإلشر
ً
ق

صاالت وسائل اإلعالم والتواصل مع الجهات التنظيمية. 
ّ
 األنشطة أثناء المواقف الطارئة والتعامل مع جميع ات

ة و المتوسطة المنشآتلجنة   الصغبر
ة للجنة التنفيذية و يت ي مع تطوير هذا القطاع ب لمثتتبع مباشر

اف إالهدف منها  التماسر كزي السعودي البنك المر شر

تيجية البنك فيما يخص تطوير و تقييماصاد المملكة العربية السعودية ومراجعة تو بما يتوافق مع اق )ساما( ات  سبى مؤشر

 يضاح المخاطر المحتملة فيه. إالقطاع و  األداء الخاصه بهذا 

 لجنة أمن المعلومات 
ة للجنة المخاطر و يتمثل الهدف منها هو التوافق مع توصيات و  لسعودي البنك المركزي اقوانير  لوائح تتبع مباشر

ي البنك. باال )ساما(
 
ام بحوكمة و سياسة أمن المعلومات ف  لبى 
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 لجنة مكافحة االحتيال
عية والتنظيمية فقد تم أنشاء لجنة مكافحة  ال لجنة اال  حسب ما تقتضية متطلبات الجهات الرسر

 
ي تتبع إدريا

حتيال والتى

و متابعتها والتحقق منها و وضع االليات  عمليات االحتيال عن المخاطراإلدارية ويتمثل الهدف من أنشائها الكشف

 المناسبة للحد منها. 

 للتحول يةلجنة التوجيهال
اتيجية البنك بشكل فعال  إل مكتب إدارة  وتقديم التوجيهالغرض من هذا الميثاق هو تقديم التوجيه لرصد تنفيذ اسبى

انية التنفيذ وتهدف هذة الالئحة إل  (. TMOالتحول ) اتيجية واعتماد مبر 
ة لقيود إعطاء األولوي، مراقبة تنفيذ اإلسبى

الموارد ، وإجراء المفاضالت، وحل المشكالت والعقبات عىل الفور عىل مستوى المجموعة بما يتماسر مع المناقشات 

ي والموا مناقشةو األخرى،  اتيجر ي االتجاه االسبى
 
ات ف  . فقة عىل التقارير أي تغيبر

 فصل المسؤوليات 3.29

 التنفيذية و مسؤوليات االدارة التنفيذية:  الفصل بير  مجلس اإلدارة واإلدارة

ي البنك مسؤوليات بعضهما البعض دون التدخل بمسؤوليات اآلخر. كما يجب تجنب 
 
يكّمل مجلس اإلدارة واإلدارة ف

 المسؤوليات بير  المجلس و اإلدارة التنفيذية . تعارض 

 : ي التالي
 
 و تتمحور مسؤوليات مجلس اإلدارة ف

ي تحديد اتجاهات األعمال والموافقة عىل االتجاه االتجاهات تحديد . 1
 
اء مع اإلدارة التنفيذية ف

ّ
: التعاون البن

ي لألعمال.  اتيجر  االسبى
اف . 2 ي جميع الوظائف من خاإلشر

 
 الل آليات المراجعة الصارمة. : مراقبة أداء البنك ف

 

ي النظام األساسي للبنك. وعىل النقيض من ذلك؛ تتمحور المسؤوليات 
 
ترد قائمة شاملة بمسؤوليات مجلس اإلدارة ف

 : ي التالي
 
 اإلدارية ف

اتيجية المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتنفيذ كافة  . 1 ي تساعد عىل تنفيذ االسبى
تطوير السياسات واإلجراءات واألطر التى

ي وافق عليها مجلس اإلدارة. المبادرات 
 وتقديم النتائج بما يتفق مع التوجيهات التى

ي جميع الوظائف وإبراز المخاطر الرئيسية و  إبالغ مجلس اإلدارة . 2
 
عالجة التوصية بالخطط الالزمة لم عن أداء البنك ف
ي جميع المجاالت. 

 
 نقاط الضعف ف

اتيجياتها وأهدافها المالية . 3 اح الهيكل الرأسمالي األمثل للمؤسسة المالية واسبى
 .اقبى

اتيجية شاملة للمؤسسة المالية، وخطط العمل الرئيسة والمرحلية، وسياسات واليات االستثمار،  . 4 اح إسبى اقبى
 .لمخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذهاوالتمويل، وإدارة ا

ك األصول والترصف فها . 5
ّ
اح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة المالية، وتمل  .اقبى

اح الهياكل التنظيمية، والوظيفية للمؤسمسة المالية بما يوضح دور وسلطة ومسؤولية مختلف المناصب  . 6 اقبى
ي 
 
ي اعتمادهاداخل اإلدارة التنفيذية بما ف

 
  .ذلك منصب الرئيس التنفيذي، ورفعها إل المجلس للنظر ف

ي اعتمادها . 7
 
ي البنك، ورفعها إل المجلس للنظر ف

 
ي وأخالقيات العمل ف

اح سياسة السلوك المت    .اقبى
منح للعاملير  المتضمنة بحد أدب  أنواع المكافآت كالمكافآت الثابتة أو المرتب . 8

ُ
ي ت
اح سياسة المكافآت التى ة باألداء طاقبى

ي اعتمادها
 
منح عىل شكل أسهم، ورفعها إل المجلس للنظر ف

ُ
ي ت
 .أو تلك التى

ي ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية . 9
 
  .تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما ف

ي قد تواجه البتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة المخاطر من خالل وضع تصور عام عن المخا . 10
نك، طر التى

هم من  وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر عىل مستوى البنك، وطرحها بشفافية مع المجلس وغبر
  .أصحاب المصالح

اتيجية المعتمدة من المجلس . 11 ي ضوء خططبها وأهدافها اإلسبى
 
 .إدارة موارد البنك ف

ي  . 12
ى
ذلك تتفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما ف

ام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس  .النظم وكفاءتها، والحر  عىل االلبى 
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رفع تقرير سنوي إل المجلس حول نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه، لُيتاح له فرصة مراجعة النظام والتأكد من  . 13
 .فاعليته

ي قد يحتاج إليها، لالضطالع إبقاء المجلس عىل اطالع  . 14
دائم وبشكل كاف باألمور الجوهرية، وتزويده بالمعلومات التى

اف عىل اإلدارة التنفيذية وتقييم جودتها   .بمسؤولياته واإلشر
فهم وتوجيه الهياكل المالية وغبر المالية عىل مستوى المجموعة، وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول عىل المعلومات  . 15

   .هيكلة المجموعة المحدثة بشأن
مة للتواصل الدوري مع كبار عمالء البنك بهدف تقييم مخاطرهم، ومن األهمية أن تأخذ ءوضع اإلجراءات المال  . 16

ي عالقات ائتمان ونحوها
 
ر الحوكمة المتبعة لدى العمالء قبل الدخول معهم ف

ّ 
ط
 
ي االعتبار أ

 
 .ف
 
 
 

 التنفيذيالفصل بير  عمل منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  3.30

ي المسؤوليات المنوطة برئيس مجلس اإلدارة وأدوار الرئيس التنفيذي لضمان الفصل 
 
يجب أن يكون هناك فصل واضح ف

 الفّعال بير  أدوار مجلس اإلدارة من جهة واإلدارة من جهة أخرى. 

ي هذا السياق، ثمة دوران شامالن للحوكمة: 
 
 وف

  اف عىل بنك الجزيرة وأنشطته من جانب  مجلس اإلدارة. اإلشر

  .اإلدارة اليومية للبنك وأنشطته من قبل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا الذي يتبع إليه 
 

 يتول رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية : 

 قيادة مجلس اإلدارة 

 اتيجية البنك وإدارته اف عىل اسبى  اإلشر

  أصحاب المصالح من مساهمير  ودائنير  ووكاالت التأكد من وجود عالقات خارجية فعالة )بما يشمل العالقات مع
 مالية وغبر ذلك(

  . اف عىل تنفيذ معايبر الحوكمة  اإلشر
 

ي تمثيل البنك أمام الجهات التنظيمية 
 
ي السعودي البنك المركز  -يتشارك رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ف

 المصالح الحكومية. )ساما(، هيئة السوق المالية و كذلك كافة الوزارات و الهيئات و 

 الرئيس التنفيذي: 

  . يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للبنك المقرة من مجلس اإلدارة 

  أمام مجلس اإلدارة عن تنفيذ اللوائح التنظيمية والسياسات وقرارات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
ً
يكون مسؤوال

 ه مجلس اإلدارة. ويجهز التقارير بحسب ما يطلب

  شيحات لمناقشة أسماء المرشحير  المحتملير  لخالفة
يحبذ أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة المكآفات والبى

شيحات بعد ذلك  ي أن تجتمع لجنة المكآفات و البى
ي البنك. وينبغ 

 
ي سلسلة الوظائف اإلدارية ف

 
المنصب األعىل ف

ي يع
 رضها الرئيس التنفيذي. بشكل منفصل ومستقل لمناقشة قائمة المرشحير  التى

 شيحات خاصة بإحالل الوظائف القيادية اتيجية للجنة المكآفات والبى  .تقديم اسبى

 
 إجراء اإلتصال بير  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 3.31

من المفضل أن يكون التواصل المباشر بير  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خارج اجتماعات مجلس اإلدارة أو 

 مجلس اإلدارة / رئيس الحوكمة. ش اللجنة دائًما من خالل أمير  

ة ألعضاء مجلس اإلدارة مع المديرين هي الطريق الوحيد لفه العمل  م قدراتيجب أن تكون المشاركة الفردية والمباشر

 / أو المدير وتقييم تلك القدرات ، وليس التخاذ قرار ما وتوجيهه.  و
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ام بالمبادئ المذكورة أعاله وإطالع رئيس مجلس اإلدارة حتى  يجب عىل المدير التنفيذي التنبيه إل أي تقصبر عن االلبى 

 يتمكن من ضبط السلوك المخالف مع الممارسة السليمة. 

ي االتصال بمجلس اإلدارة الرجوع إل سياسة مجلس اإلدارة لالتصال بير  الموظفير  يجب عىل الموظفير  ال
 
ذين يرغبون ف

 .وحامىلي األسهم

 
 
 
 

 الفصل بير  الرئيس التنفيذي وبقية أعضاء الفريق اإلداري 3.32

ي زيادة ميؤمن بنك الجزيرة بأن قدرة الرئيس التنفيذي عىل إدارة البنك بفعالية وكفاءة تعتمد إل حد كببر عىل 
 
قدرته ف

ي يساهم فيها الفريق اإلداري.  وال تقاس درجة نجاح الرئيس التنفيذي بما يستطيع إنجازه عىل 
القيمة اإلضافية التى

 .  المستوى الفردي بل عىل ما يستطيع فريق إدارته إنجازه بشكل جماعي

ا إلت
ً
ي الواجبات والتقسيم المالئم للمسؤولية مهًما جد

 
ي للرئيس التنفيويعد الفصل الواضح ف

 
ذي للقيام احة الوقت الكاف

بوظائفه المهمة، مثل: التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق و القيادة.  ويضمن الرئيس التنفيذي مشاركة فريق اإلدارة 

ي عملية التوجيه الكىلي للبنك وذلك من 
 
 .تنفيذ مصفوفة تفويض الصالحيات خاللالعليا التابع له ف

 

 تفويض الصالحيات 3.33

منظومة شاملة من الصالحيات المفوض بها. كما يتم تفويض اإلدارة يجب إجراء وإدارة أعمال البنك وعملياته من خالل 

ي يحتاجون إليها ألداء مسؤولياتهم بفعالية، بحيث يجب ان يحدد الهيكل التنظيمي للبنك 
والموظفير  بالصالحيات التى

ة ءالتنفيذية، بما يتفق مع افضل ممارسات الحوكمة، ويحسن من كفا االختصاصات وتوزي    ع المهام بير  المجلس واالدارة 

ي الصالحيات والسلطات. ويحتفظ البنك بسجل شامل بالصالحيات المفوضة ال 
 
اتخاذ القرارات، ويحقق التوازن ف

ي ملف واحد 
 
 لكل صالحية وطريقة المصفوفة تفويض الصالحيات -االدارة التنفيذية ف

 
نفيذ ت، عىل أن تتضمن إيضاحا

 ومدة التفويض، وله أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصالحيات المفوضة. 

ي اإلدارة ممارسة الصالحيات يحق
امالمرتبطة بمناصبهم ويقع عىل عاتقهم  لموظف  ريقة حكيمة بالقيام بذلك بط االلبر 

ي مصلحة البنك. 
 
 وبما يصّب ف

 

اف البنك عىل  3.34 كات التابعةإشر  الشر

كات التابعة  نبذة عن الشر

ي تمتاز بأفق استثماري طويل األمد. 
اتيجية التى كات التابعة والفرعية من االستثمارات االسبى ي الرسر

 
تعتبر استثمارات البنك ف

كات الُمستثمر فيها بهدف   اكة قوية مع الرسر ي إعداد نماذج شر
 
 ىلل تحقيق عائدات قوية عإويتمثل الهدف منها ف

ي 
 
االستثمار وإطار بيع متعدد قوي من أجل تعزيز الربحية للمجموعة بأكملها . وي  هدف البنك من خالل االستثمار ف

كات بمنتجات مالية وخدمات مكملة إل التمكن من استحداث قيمة أساسية وتدفق نقدي مع مرور الزمن.   الرسر

ي بحسب الالئحة التنظيمية
 الفصل الوظيف 

ي 
 
كات التابعة له اللوائح التنظيمية المحلية الخاصة بفصل العمليات بير  البنك األم  يراعي بنك الجزيرة ف افه عىل الرسر إشر

كات التابعة والبنك.  ة بير  الرسر ي هذا السياق، يجب أن ال تكون هنالك خطوط إرتباط إدارية مباشر
 
كات التابعة له. وف  والرسر

اف عىل  كات التابعةمقومات اإلشر  الشر
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ف بنك الجزيرة كات التابعة من خالل أحد المقومات الرئيسية:  يرسر ا كافًيا عىل الرسر
ً
اف  إشر

   ّكات التابعة. و يتعير ورية من كل الرسر إعداد التقارير الرقابية الدورية: يطلب بنك الجزيرة الحصول عىل الوثائق الرص 
ي بنك الجزيرة اتخاذ اإلجراء المناسب حيال الوثائق أو التقاري

 
 لتابعة. ر المستلمة من البنك اعىل اللجان المعنية ف

  اف والرقابة ي تمكن البنك من اإلشر
كات التابعة لبنك الجزيرة المحاور واآلليات التى اف عىل الرسر تتناول سياسة اإلشر

كات التابعة.   عىل الرسر
 

 ضبط االتجاهات ومقومات الرقابة 3.35

 مقومات ضبط االتجاهات

اتيجية  االسبر

ك  اتيجية أساسية للتوصل إل فهم مشبى اتيجية تمتد لعدة سنوات. وتعد هذه االسبى يجب عىل بنك الجزيرة وضع اسبى

اتيجية كذلك  ي يحتاج إليها البنك لتحقيق رؤيته. ومن شأن هذه االسبى
ي األعمال وأين تتجه، والموارد التى

 
للوضع القائم ف

ا وتحدد اتجاه
ها. وتوحد كذلك جهود جميع أصحاب المصالح الداخليير  الرامية إل أن تمنح األعمال وضوًحا وتركبر ً

ي جميع تحقيق األهداف عىل المدى البعيد. 
 
ي البنك ف

 
اتيجية معتمدة وسارية ف ويضمن مجلس اإلدارة وجود اسبى

اتيجية وأن تنفذها عىل النحو المت ام اإلدارة باالسبى ا مسؤولية البى 
ً
 عليه.  فقاألوقات. ويتحمل مجلس اإلدارة أيض

انيات  التخطيط وإعداد المبر 

يجب عىل بنك الجزيرة وضع خطة سنوية لرأس المال واألرباح. وتعد خطة رأس المال واألرباح السنوية هذه اللبنة 

كات التابعة له. وتهدف الخطة إل تحديد الغايات  ي بنك الجزيرة والرسر
 
ي الموحد للعام القادم ف

األساسية للتخطيط الوظيف 

انية العمومية واألرباح وتوفبر األساس المالية  ي عام تنفيذ الخطة وذلك للوصول إل أداء موحد للمبر 
 
الموحدة للبنك ف

كات التابعة للبنك  انية واألرباح لوحدات األعمال الفردية، ووحدات الدعم والرسر انية المبر  الذي يستند عليه تقييم المبر 

اتيجية والرئيس التنفيذي. يبدأ لعام تنفيذ الخطة. و يعد المدير المالي هذه ال  خطة ويديرها بعد استشارة رئيس االسبى

ي يونيو من كل عام. 
 
 تنفيذ أعمال الخطة ف

 

 مقومات الرقابة 3.36

 الحوكمة

يضع بنك الجزيرة وظيفة أمير  ش مجلس اإلدارة / مدير مجموعة الحوكمة  الذي سيكون بمثابة الذراع التنفيذي للجنة  

المستوى اإلداري. يتول أمير  الرس / مدير مجموعة الحوكمة مسؤولية ضمان اتباع ممارسات الحوكمة ضمن وظائف 

 الحوكمة بشكل مستمر. 

يتول أمير  الرس / رئيس مجموعة الحوكمة  مسؤولية أمانة مجلس اإلدارة / مجموعة الحوكمة ، وعليه إبالغ لجنة  

ارة / رئيس مجموعة الحوكمة لرئيس المجلس بشكل الحوكمة بخصو  مسائل الحوكمة. يتبع أمير  ش مجلس اإلد

 .  مباشر و الرئيس التنفيذي بشكل غبر مباشر

 المراجعة الداخلية

ي التعزيز المتواصل لعمليات حوكمة البنك، وإدارة المخاطر 
 
ينظر بنك الجزيرة إل المراجعة الداخلية كعنرص مهم ف

ي من الموارد  والرقابة. ويتعير  عىل مجلس اإلدارة التأكد من إيكال
 
مهام وظيفة المراجعة للطاقم المناسب والعدد الكاف

 من أجل القيام بمسؤولياته عىل أكمل وجه.  وتضطلع بالتالي : 

 ي  المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة
 
 البنك.  ف

 الواردة فيها للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة. 

 اف الرقابة ي  الداخلية المراجعة وإدارة الداخىلي  المراجع وأنشطة أداء عل واإلشر
 
 الموارد توافر من للتحقق البنك ف

ي  وفعاليتها الالزمة
 
 المنوطة بها والمهام األعمال أداء ف
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 اح المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيير   اإلدارة لمجلس التوصية  .مكافآته الداخىلي واقبى
 

ف رئيس مجموعة المراجعة عىل المراجعة الداخلية، وهو من تجب الموافقة عىل تعيينه من قبل لجنة المراجعة.  و يرسر
 يتبع رئيس مجموعة المراجعة للجنة المراجعة، ويتبع إدارًيا للمدير التنفيذي. 

 
 الحسابات مراجع

ة  والكفاءة باالستقالل يتمتع مراجع إل السنوية الحسابات مراجعة للبنك مهمةبشكل عام تسند الجمعية العامة  والخبر

 للبنك المالية كانت القوائم إذا ما فيه يبيرّ   والمساهمير   اإلدارة لمجلس ومستقل موضوعي  تقرير إلعداد والتأهيل
ي  وأدائه  للبنك المالي  المركز عن وعدالة بوضوح تّعبر 

 
: النواحي الجوهرية،  ف  وتختص لجنة المراجعة بهذا الشان بالتالي

 شيح اإلدارة والجمعية العامة  لمجلس تقوم بالتوصية أدائهم،  وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجغي  ببى
وط عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم من التحقق بعد  .معهم التعاقد وشر

 ي  األخذ مع أعمال المراجعة، فعالية ومدى وعدالته، وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من التحقق
 
 االعتبار ف

 الصلة ذات والمعايبر  القواعد

 تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، البنك حسابات مراجع خطة مراجعة  
ً
 نطاق عن تخرج أو إدارية فنية أعماال

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء المراجعة، أعمال

 البنك حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائم عىل ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة. 
 

ام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   اإللبر 

ي البنك مهام مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل تتول مجموعة اإل
 
ام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ف لبى 

األنشطة الغبر قانونية ، وأتخاذ أي إجراء يهدف إل تحقيق نزاهة البنك تجاه عمالئه بشكل خا  والسوق بشكل عام. 

ام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ي هذا الصدد، تساعد وظيفة االلبى 
 
ذية عىل تحديد وتقييم وإعداد الخطط  المالءمة وف

 لتفادي مثل هذه المخاطر. 

 إدارة المخاطر

ي جميع أنشطة البنك. ويتضمن 
 
ي بنك الجزيرة المسؤولية عن تحديد وإدارة المخاطر ف

 
تتول مجموعة إدارة المخاطر ف

لمخاطر التشغيلية والعملياتية . وتتم وا ذلك مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر القانونية ومخاطر السيولة

 إدارة المخاطر من قبل مدير إدارة المخاطر الذي توافق عىل تعيينه لجنة المخاطر. 

 أمن المعلومات 

ام بحماية المعلومات الرسّية للعمالء والموظفير  عىل أنه من أساسيات نجاحه؛ حيث يتعير  عىل  ينظر البنك إل االلبى 

ي أمن البنك حماية البيانات ا
 
ي يجمعها ويستخدمها، وأن يحافظ عليها بأقض إمكانياته من خالل تطبيق معايبر عالية ف

لتى

 المعلومات و البيانات. ويخضع قسم أمن المعلومات لسياسة أمن المعلومات. 

 حوكمة تقنية المعلومات 

ورية ليحافظ البنك عىل ثقة العمالء ، وهذا ما يؤكد  يعد الحفاظ عىل شية ونزاهة وتوفر المعلومات من األمور الرص 

ها وتنفيذها ومراجعتها.  ي تعريف أمن نظم المعلومات وتوثيقها ونرسر
 
ورة الملحة للبنك ف  الرص 

 االتصاالت الداخلية

ي تع
 
ي البنك. يتمثل الهدف الرئيس من االتصاالت الداخلية ف

ام لدى موظف  زيز الثقافة المؤسسية ومستوى االلبى 

وبالتحديد، يتول قسم االتصاالت الداخلية مسؤولية رفع مستوى الوعي ونرسر قيم البنك ومبادئ الحوكمة بالتعاون مع 

 أمير  ش مجلس اإلدارة/ رئيس مجموعة الحوكمة. 
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 التواصل مع المساهمير  

نهم بذلك من اتخاذ قرارات واعية بشأن استثماراتهم يقدم بنك الجزيرة المعلومات ال
ّ
، ويمك دقيقة والمناسبة للمساهمير 

ي 
 
ي ف

ي تأبى
ي البنك.  حيث يسغ البنك إل تزويد المساهمير  بخاصية الوصول إل معلومات الجودة، والتى

 
لحد األدب  ا ف

 باألشكال التالية: 

 النتائج المرحلية والنهائية 

 التقارير السنوية 

 ات ا  لمساهمير  نرسر

 اجتماعات الجمعية العامة 
 

ي يشمل كافة المعلومات القابلة للنرسر 
وب  ويضمن البنك وجود قسم مفصل للعالقات مع المستثمرين عىل موقعه اإللكبى

ي تهم المستثمر مثل اإلشعار عن تواري    خ اجتماعات الجمعية العامة الثابتة ونتائجها و كذلك تواري    خ ضف األرباح 
والتى

ي حوكمة البنك واألنشطة الجارية المصممة ان وجدت.  
 
ح للمنهجية المتبعة ف ا برسر

ً
ويد المساهمير  أيض  

كما يقوم البنك ببى

 لتعزيز الحوكمة. 

 العامة والجمعية المساهمير   حقوق   3.37

 للمساهمير   العادلة المعاملة

امه بالعمل اإلدارة بشكل عام يؤكد مجلس فيما بينهم،  والمساواة العدالة يضمن بما المساهمير  و حقوق حماية عىل إلبى 

م المجلس واإلدارة التنفيذية   أي حجب وبعدم األسهم، لذات فئة المالكير   المساهمير   بير   التميبر   بعدم للبنك ويلبى 
ي أقرها مجلس اإلدارة تفصيل ذلك.  حق

 عنهم، وتتناول السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح التى

 :البنك لمساهمي  العامة الحقوق

ي  والتوجيهات وللقواعد للبنك األساسي  النظام تضمنه ما مع نسجاماا
كات، نظام تضمنها التى  حوكمة والئحة  الرسر

كات  توجيهات واي البنك المركزي السعودي )ساما(ومبادىء الحوكمة الصادرة عن  المالية السوق هيئة عن الصادرة الرسر

 : التالي  يشمل وبما بالسهم، المتصلة الحقوق جميع المسجلير   البنك مساهمي  من مساهم لكل يثبت فإنه أخرى،

 باألسهم المرتبطة الحقوق

 ي  األرباح من نصيب عىل المساهم حصول
 أو بإصدار اسهم.   توزيعها يتقرر التى

ّ
 نقدا

 ي  الموجودات من نصيب عىل المساهم حصول
 
 .التصفية حال ف

 اك العامة، الجمعيات المساهم حضور ي  واالشبى
 
ي  بما قراراتها عىل والتصويت مداوالتها ف

 
 البنك نظام تعديل(ذلك  ف

،  . )الحسابات مراجغي  اختيار عىل والموافقة اإلدارة مجلس أعضاء واختيار وانتخاب األساسي

 ي  المساهم ترصف
 
 .سواه وما الملكية ونقل والرهن بالبيع له العائدة األسهم دون قيود ف

 المجلس أعضاء عىل المسؤولية دعوى ورفع اإلدارة مجلس أعمال مراقبة. 

 عن الصادرة والتوجيهات المرعية النظم يعارض وال البنك بمصالح يرص   ال بما معلومات وطلب االستفسار 
افية.  الجهات  اإلشر

 اإلدارة مجلس وأعمال البنك أداء مراقبة. 

 ي  المسؤولية دعوى ورفع اإلدارة مجلس أعضاء مساءلة
 
 المساهمير   قرارات جمعيات ببطالن والطعن مواجهتهم، ف

وط وفق والخاصة العامة ي  الواردة والقيود الرسر
 
كات نظام ف  . األساسي  ونظام البنك الرسر
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 ي  الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية
العمل   العادية غبر  الجمعية العامة توقف لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التى

ي حق األولوية. 
 
 ف

 ي  أسهمه تقييد
 
ي  المساهمير   سجل ف

 
 .البنك ف

 هما  ما األساس ونظامه البنك تأسيس عقد من نسخة عل االطالع طلب ي  لم يتم نرسر
 
ي  موقعه ف

وب   .اإللكبى

 وانتخابهم اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح. 
 

 عىل المعلومات وحصولهم لحقوقهم المساهمير   ممارسة تسهيل 3.38

 ي  ما ووفق عام بشكل
 ممارسة تسهيل عىل العمل البنك عىل فإن المختلفة، اإلجرائية البنك سياسات به تقض 

 المتعلقة المعلومات توفبر  ذلك ومن وجه، أكمل عىل بالسهم المتصلة النظامية لحقوقهم المساهمير   جميع
ي  منتظمة بطريقة ومحدثة ودقيقة، وافية المعلومات هذه تكون بحيث العامة بأنشطته

 
 . المحددة المواعيد وف

 ي  اإلفصاح سياسة تضمنته ما وفق
 العامة بالجمعيات المتعلقة والبيانات المعلومات فإن البنك نتهجهاي التى

انيات، ، توفر أن يجب السنوي، اإلدارة مجلس وتقرير والخسائر األرباح وحساب والمبر  ي  تنرسر  وأن للمساهمير 
 
 ف

ي عىل موقع وزارة  الشبكة عىل البنك موقع عىل بانتظام وتحمل الصحف
وب  ونية، مع مراعاة النرسر اإللكبى االلكبى

ي تداول. 
 
 التجارة وملف البنك ف

 وان بينهم، تميبر   دون للمساهمير   للعموم المتاحة المعلومات توفبر  مراعاة التنفيذية هوإدارت البنك  عىل يجب 
ي  فعالية الطرق أكبر  استخدام يراع

 
 .التواصل ف

 

 المساهمير   مع التواصل 3.39

، وأن  البنك فيما بير   اإلدارة ضمان التحقق من وجود آطر مناسبة للتواصل مجلس يراعي   يكون ذلك  والمساهمير 

 
 
ك الفهم عىل مبنيا اتيجية لألهداف المشبى  .هومصالح للبنك االسبى

 المساهمير  آراء  عىل اإلدارة مجلس أعضاء بقية إطالع عىل للبنك التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس يعمل

 .معهم ومناقشتها

ي  التدخل المساهمير   من ألي يجوز بشكل عام ال
 
 يكن لم ما للبنكالتنفيذية  اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال ف

 
 
ي  المساهم عضوا
 
  العادية العامة الجمعية عن طريق تدخله كان أو التنفيذية إدارته من أو إدارة البنك مجلس ف

 
 ووفقا

ي  أو الختصاصاتها
 
ي  واألوضاع الحدود ف

ها التى  . النظام يجبر 

 العامة الجمعيات باجتماع المتعلقة البنك مساهمي  حقوق 3.40

  العامة المنعقدة الجمعية وتمثل بالبنك، المتعلقة األمور بجميع للمساهمير   العامة الجمعيات ختص
 
 للجراءات وفقا

ي  المساهمير   جميع النظامية
 
  دورها بالبنك، وتؤدي المتعلقة اختصاصاتهم ممارسة ف

 
كات نظام ألحكام وفقا  ولوائحه الرسر

 األساس.  البنك ونظام التنفيذية

، جميع للبنك العامة الجمعية تمثل ي  وتعقد المساهمير 
 
ي  األقل عىل واحدة مرة بمدينة جدة  الرئيس مقرها ف

 
 العام ف

 الحاجة دعت كلما عامة جمعيات اجتماع لعقد الدعوة ويجوز للبنك، المالية السنة لنهاية التالية الستة الشهور خالل

 :التالية الجوانب مراعاة مع لذلك،

 يملك مساهم أن لكل  
 
 فيها والمشاركة العامة الجمعية إجتماع حضور حق البنك اسهم من أكبر  أو واحدا سهما

  عنه ينيب أن للمساهم ويجوز والتصويت،
َ
ي  أو اإلدارة مجلس أعضاء غبر  من أخر مساهما

 العاملير   أو البنك موظف 
 .سواه ما أو فنية مهام لهم أوكل ممن

 ه الدعوة ويجري اإلدارة، مجلس من بدعوة للبنك العامة الجمعية تنعقد ي  21قبل  نرسر
 
 صحيفة يوم عىل االقل ف

ي وتداول، البنك موقع وكذلك محلية
وب   والخاصة العامة الجمعيات النعقاد توجيه الدعوة للبنك ويجوز اإللكبى

 -من:  طلب عىل بناء العامة الجمعية اجتماع لعقد الدعوة ويجوز .الحديثة التقنية طريق وسائل عن لمساهميها
o الحسابات ومراجع مراقب 
o األقل عىل راس المال من %5 يملكون ممن البنك مساهمي  من عدد. 
o  لجنة المراجعة 
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 ها لم إذا االنعقاد إل الجمعية دعوة الحسابات لمراجع كما يجوز
ُ
  ثالثير   اإلدارة خالل مجلس يدع

 
 تاري    خ من يوما

 الحسابات مراجع طلب

 يوم  21ب     عقدها موعد قبل أعمالها وجدول ومكانها الجمعية العامة انعقاد موعد عن اإلعالن يراع أن يجب 
ي  اإلعالن نرسر  يتم كذلك  وأن األقل، عىل

 
، وموقع محلية، صحيفة ف ي

وب   استخدام مراعاة للبنك ويجوز البنك اإللكبى
 .المساهمير   مع للتواصل الحديثة والتواصل وسائط التقنية

 ي أن يراعي البنك ايتاح الفرصة
ي  والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمير   ينبغ 

 
 العامة، ويجوز الجمعية اجتماعات ف

اك للمساهمير   العامة الجمعيات اجتماعات عقد ي  المساهم واشبى
 
 بواسطة قراراتها والتصويت عىل مداوالتها ف

  وذلك الحديثة، التقنية وسائل
 
 بهذا الشأن.  التنظيمية الصادرة واإلجراءات للضوابط وفقا

 ي  المساهمير   من عدد أكبر  مشاركة عىل تيسبر  اإلدارة مجلس يراع أن يعمل
 
 ذلك ومن الجمعية العامة، اجتماع ف

 المالئمير  حير  عقدها.  والوقت المكان اختيار
 

ي  العامة القواعد 3.41
 العامة الجمعية اجتماعات تحكم التر

 

اع األساسي  النظام أحكام عليه اشتملت ما مع انسجاما  العامة وأن الجمعية الجتماعات المنظمة التالية القواعد للبنك فبى
 : بشأنها المساهمير   يطلع

 
  :بالحضور المتعلقة القواعد . أ 

 

 الحضور حق ممن لهم أخر مساهم تفويض أو العامة الجمعية حضور اجتماع فأكبر  واحد سهم يملك مساهم لكل يحق 
ي  غبر  اإلدارة ومن مجلس أعضاء غبر  من

ي  دائمة بعمل بصفة المكلفير   أو البنك موظف 
لحضور  البنك لحساب إداري أو فت 

افية والتعليمات نصها يتسق وكالة أو تفويض  المعروضة بمقتض   القرارات عىل والتصويت االجتماع  .اإلشر

 ي  التالية اإلجرائية وتراع القواعد
 
 : الشأن هذا ف

، المساهم اسم( يشمل بما األساسية للمساهم المعلومات التوكيل يتضمن أن يجب . 1
 
 السجل رقم عدد األسهم، رباعيا

ي 
، الوكيل التجاري اسم السجل أو المدب 

ُ
 .)التوكيل تاري    خ الموكل، اسم وصفة الوكيل، هوية رقم كامال

ي  التوكيل يكون أن . 2
 
 .اصلية نسخة ف

ي  معير   بتحديد شخص التوجيه أو تحديد البنك يتجنب أن . 3
 .التوكيالت لتلفى

4 .  
ط . 5 ي  حق الوكيل عىل فيه ينص أن التوكيل لقبول يشبى

 
 جدول بنود عىل العامة والتصويت الجمعية اجتماع حضور ف

 .األعمال
  .نحوه أو فنية مهام اي أوكل لهم ممن أو فيه الموظفير   أو مجلس إدارة البنك أعضاء ضمن من الوكيل يكون ال أن . 6
عي مفوض.  . 7

 أن يكون التوكيل صادرا من المساهم بصفته الشخصية أو اإلعتبارية أو من وكيل شر
 أن يتضمن التوكيل تحديدا الجتماع أو اجتماعات الجمعية.  . 8
ي ة البنوك السعودية، الجهأن يراعي التصديق عىل التوكيل من الجهات المفوضة من مثل )الغرف التجارية الصناعي . 9

ة التى
 يعمل بها الموكل الجهات الحكومية(. 

 

 ي  يرغب مساهم كل عىل
 
 األسهم ملكية عىل والمستندات الدالة به الخاصة الهوية بطاقة معه أن يحرص   االجتماع حضور ف

ي  األسهم عدد شخصيته وإثبات من للتحقق وذلك
 .يمثلهم المساهمون الذين أو هو يملكها التى

 
 

  :بالدعوة المتعلقة القواعد . ب

 ي  موعد عىل تحديد الجمعية لعقد الدعوة تشتمل أن مراعاة يجب
ي  التوكيالت تلفى

 األقل عىل أيام قبل ثالثة يكون أن وينبغ 
  .الجمعية انعقاد موعد من

 ي  النص مراعاة يجب
 
ي  وتحديد الدعوة ف

 من % 50 نسبته ما مساهمير  يمثلون حضور وهو االجتماع لعقد النصاب القانوب 
ي االجتماع األول للجمعية العامة غبر العادية، و .المال رأس

 
ي االجتماع األول للجمعية العامة العادية.  %25ف

 
 من رأس المال ف
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 العامة الجمعية أعمال القواعد المتعلقة بجدول . ج

 

 ي  يأخذ أن العامة الجمعية أعمال جدول إعداد عند اإلدارة يراع مجلس
 
ي  االعتبار ف

ي  المساهمون يرغب الموضوعات التى
 
 ف

 جدول إل أكبر  أو موضوع إضافة البنك أسهم عىل األقل من %5ما نسبته  يملكون الذين للمساهمير   ويجوز .إدراجها
 .إعداده عند العامة الجمعية أعمال

 

 ي  الجمعية العامة أعمال جدول عىل المدرجة الموضوعات من موضوع كل إفراد عىل مجلس اإلدارة
 
 وعدم مستقل، بند ف

  المختلفة الموضوعات بير   الجمع
 
ي  والعقود األعمال وعدم وضع واحد، بند تحت جوهريا

 المجلس ألعضاء يكون التى
ة مصلحة ة غبر  أو مباشر  .ككل البند عل المساهمير   تصويت عل الحصول لغرض واحد ضمن بند فيها مباشر

 

  :والمناقشة بالمشاركة المتعلقة القواعد . د 
 

 ي  المساهمير   من عدد أكبر  تيسبر مشاركة عىل اإلدارة مجلس يحر  أن يجب
 
 يراعي  وأن العامة، اجتماعات الجمعيات ف

ي 
 
 .لعقدها المالئمير   والوقت اختيار المكان ذلك ف

  

  ي جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه االسئلة بشأنها ألعضاء
 
ي مناقشة الموضوعات المدرجة ف

 
لكل مساهم الحق ف

ي اإلجابة عليها بالقدر الذي ال مجلس 
، وعىل اعضاء المجلس أو المحاسب القانوب  ي

اإلدارة أو المحاسب/المراجع القانوب 
ي هذا 

 
ر، وإذا رأى المساهم أن اإلجابة غبر وافية، احتكم للجمعية العامة ويكون قرارها نافذا ف يعرض مصالح البنك للرص 

 الشأن. 

 ي ج
 
وبما يمكن المساهمير   أعمال الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية دوليجب أن تكون الموضوعات المعروضة ف

 من اتخاذ قراراتهم. 

   ي  يجب أن يتاح للمساهمير  االطالع عىل محرص
ي مقر البنك، وينبغ 

 
تزويد وزارة التجارة، وهيئة  اجتماع الجمعية العامة ف

 ( ايام من عقد اجتماع الجمعية،  10المالية و البنك المركزي السعودي )ساما( بنسخ منه خالل )  السوق

  وفق ما تنص عليه مناحي وسياسة إفصاح البنك فللبنك نرسر نتائج وقرارات اجتماع الجمعية العامة فور انتهائه، وان يراعي
 .
 
ي متى كان ذلك ممكنا

وب   النرسر عىل موقع البنك اإللكبى
 
 

ي  بالنصاب المتعلقة القواعد . ه
 
 :العامة الجمعية وصدور قرارات لعقد القانوب

ه مساهمون لن يكون انعقاد الج األساسي للبنك  البنك نظام عليه ينص ما وفق . 1  ما لم يحرص 
 
معية العامة العادية صحيحا

ي االجتماع األول وجب إصدار إعالن آخر بالدعوة  النصابمن رأس المال عىل األقل، فإذا لم يتوفر هذا  %25يمثلون 
 
ف

ي بعد ساعة من  30إل اجتماع ثاٍن يعقد خالل 
 من تاري    خ االجتماع األول، ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاب 

 
يوما

ية عن إمكان انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، عىل أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن
 كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

 
 أيا
 
ي صحيحا

ي جميع األحوال يكون االجتماع الثاب 
 
 .عقد هذا االجتماع. وف

ه مساهمون  األساسي للبنك البنك نظام عليه ينص ما وفق . 2  ما لم يحرص 
 
لن يكون انعقاد الجمعية العامة غبر العادية صحيحا

ي االجتماع األول وجب إصدار إعالن آخر بالدعوة  النصابذا لم يتوفر هذا من رأس المال عىل األقل، فإ %50يمثلون 
 
ف

ي بعد ساعة من  30إل اجتماع ثاٍن يعقد خالل 
 من تاري    خ االجتماع األول، ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاب 

 
يوما

األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية  انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، عىل أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع
ه عدد من المساهمير  يمثل   إذا حرص 

 
ي صحيحا

ي جميع األحوال يكون االجتماع الثاب 
 
من رأس  %25عقد هذا االجتماع. وف

 المال عىل األقل. 
ي االجتماع، بينما تصدر قرارات  العامة الجمعية قرارات تصدر . 3

 
ية العامة الجمعالعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة ف

ي  العادية بأغلبية غبر 
ة األسهم أصوات ثلتر ي  أو الحاض 

 
 مال المتعلقة )بزيادة رأس القرارات باستثناء االجتماع، الممثلة ف

ي  دمج أو مدتها، انقضاء قبل حلها مدة البنك، إطالة أو تخفيضه، أو البنك
 
كة البنك ف ي  أخرى( منشأة أو شر

 أن يجب والتى
ة أرباع ثالثة بأغلبية فيها تصدر القرارات ي  الممثلة أو األصوات الحاض 

 
 .االجتماع ف
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 :الجمعية العامة اجتماع سبر  بتنظيم المتعلقة القواعد . و 
أس . 1 ي  البنك إدارة مجلس أعضاء من عنه ينوب من أو نائبه أو اإلدارة، مجلس رئيس للبنك العامة الجمعية اجتماع يبى

 
 ف

ا العامة الجمعية رئيس ويعير   غيابهما، حال ين بير   من اصوات فارزي/وجامغي  لالجتماع، سكرتبر  .االجتماع الحاض 
يفضل حضور جميع أعضاء المجلس  ورؤساء اللجان أو من ينوب عنهم اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم  . 2

وع.   التغيب عنها إال بعذر مرسر

م . 3 ي اجتماعات والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمير   الفرصة بإتاحة المساهمير   جمعية رئيس يلبى 
 
 العامة، الجمعية ف

  إحاطتهم ويجب .التصويت حق أو  استخدام الجمعيات حضور إعاقة إل يؤدي إجراء أي وضع وتجنب
 
 بالقواعد علما

ي 
 .التصويت االجتماعات وإجراءات تلك عمل تحكم التى

ي  المدرجة الموضوعات مناقشة حق للمساهمير   . 4
 
 مجلس أعضاء إل األسئلة بشأنها وتوجيه العامة الجمعية أعمال جدول ف

ر البنك مصلحة يعّرض ال بالقدر الذي األسئلة هذه عن اإلجابة ويجب الحسابات،  ومراجع اإلدارة  .للرص 
ين، المساهمير   اسماء يتضمن العامة الجمعية باجتماع محرص   يحرر . 5 ي  األسهم وعدد عنهم الممثلير   أو الحاض 

ي  التى
 
 ف

 وافية وخالصة ،)التصويت عدم الرفض، بالموافقة،( سواء للقرارات المقررة األصوات وعدد والوكالة باألصالة حيازتهم
ي  للمناقشات

ي  دارت التى
 
 .والسكرتبر  الجمعية رئيس بتوقيعات المحرص   يمهر وان العامة، الجمعية اجتماع ف

هيئة السوق  تزويد  عىل البنك ويتعير   بمقر البنك،العامة  الجمعية اجتماع عىل محرص   االطالع من المساهمير   يمكن . 6
 .االجتماع عقد تاري    خ يوم من 15ل خال منه  ايام و البنك المركزي السعودي )ساما(  بنسخة 10خالل   المالية

 انتهائها وفق سياستها للفصاح.  فور العامة باإلعالن واإلفصاح عن نتائج الجمعية تقوم البنك . 7
 

ي  المساهم وحقوق أساليب 3.42
 
 التصويت:  ف

  التصويت يعد عام بشكل
 
  حقا

 
 أو قيد إجراء اي وضع شكل بأي للبنك يجوز وال طريقة، إلغاؤه باي يمكن ال للمساهم أساسيا

ي التصويت لحقه المساهم استخدام عرقلة أو إعاقة إل يؤدي قد
 
 .ف

 
ي 
ي التصويت البنك مساهمي  ممارسة وتيسبر  تسهيل مراعاة ينبغ 

 
 المعاملة المتكافئة يحقق بما العامة الجمعية قرارات عىل ف

، بير   فيما  .بعد عن وسائل التصويت استخدام ويجوز المساهمير 
 

ي  الممثلة األصوات فتحتسب األساسي  البنك نظام عليه يشتمل ما وفق
 
 عىل وغبر العادية العادية العامة الجمعية اجتماع ف

  -:  التاليةالمتطلبات  وتراع سهم، لكل صوت واحد أساس
 

 ي  العامة الجمعية قرارات عىل التصويت البنك إدارة مجلس ألعضاء يجوز ال
أو   إدارتهم عن ذممهم بإبراء تتعلق التى

 مكافأتهم. 

 اكمي  التصويت أسلوب وفق اإلدارة مجلس اعضاء اختيار عىل التصويت يتم   .البى

 اع بطريقة التصويت عملية تجري ي  التصويت خالل بطاقة من االقبى
ين عىل توزيعها يتم التى  اجتماع المساهمير  الحاض 

 ونبذة للعضوية المرشحير   تضمينها بأسماء يتم أن ومراعاة البطاقة، هذه إعداد وعىل البنك ممثليهم، أو الجمعية،
هم مخترصة  .الجمعية أعمال جدول وبنود الذاتية، عن سبر

 

 للبنك العامة الجمعية اختصاصات 3.43

 

، جميع تمثل صحيحا تكوينا المكونة العامة للبنك الجمعية فإن األساسي  البنك نظام عليه اشتمل ما وفق وتعقد  المساهمير 
ي 
 
 جده أو اي مكان اخر يحدده المجلس.  بمدينة الرئيس البنك مقر ف
 

 : العادية العامة الجمعية إختصاص . أ 
 

 العادية. ومن غبر  العامة الجمعية به اختصت ما عدا فيما وأعمال البنك، أنشطة بجميع للبنك العادية العامة الجمعية تختص
:  ذلك  -التالي
 .وعزلهم اإلدارة مجلس أعضاء تعيير   . 1
خيص . 2 ي  البى

 
ة مصلحة اإلدارة مجلس لعضو يكون أن ف ة غبر  أو مباشر ي  مباشر

 
ي  األعمال والعقود ف

 البنك، لحساب تتم التى
كات نظام أحكام وفق وذلك  .التنفيذية ولوائحه الرسر
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خيص . 3 اك البى ي  اإلدارة مجلس عضو باشبى
 
ي  ينافس البنك أن أو البنك، منافسة شأنه من عمل أي ف

 
 النشاط فروع أحد ف

كات نظام أحكام وفق وذلك تزاوله، الذي  .ولوائحه التنفيذية الرسر
ام مراقبة . 4 كاتال نظام بأحكام اإلدارة مجلس أعضاء البى   البنك ونظام العالقة ذات واألنظمة األخرى التنفيذية ولوائحه رسر

ر قد أي وفحص ، األساس تبة المسؤولية وتحديد البنك، أمور تدببر  إساءتهم أو لتلك األحكام مخالفتهم عن ينشأ ض   المبى
  ما تراه واتخاذ ذلك، عىل

 
ي  مناسبا
 
  الشأن هذا ف

 
كات لنظام وفقا  .ولوائحه التنفيذية الرسر

شيحات لجنة تشكيل . 5   المراجعة ولجنة المكافات والبى
 
كات نظام ألحكام وفقا  .التنفيذية ولوائحه الرسر

 .للبنك المالية القوائم عىل الموافقة . 6
 .اإلدارة مجلس تقرير عىل الموافقة . 7
ي  البت . 8

 
احات ف  .الصافية األرباح توزي    ع طريقة بشأن اإلدارة مجلس اقبى

هم، تعيينهم، وإعادة مكافآتهم، وتحديد البنك، حسابات مراجغي  تعيير   . 9 ي مراعاة  .تقاريرهم والموافقة عىل وتغيبر
وينبغ 

 التالي : 
 أن يكون ترشيح مراجع الحسابات بناء عىل توصية لجنة المراجعة.  -
-  .

 
 أن يكون مراجع الحسابات مرخصا

 أن ال تتعارض مصالح مراجع الحسابات مع مصالح البنك.  -
-  .  أن ال يقل عدد المراجعير  المرشحير  عن إثنير 

ي  . 10
 
ي  واألخطاء المخالفات النظر ف

ي  البنك حسابات مراجغي  من تقع التى
 
ي أي لمهامهم، أدائهم ف

 
 بها ُيخطرها – صعوبات وف

ها والسجالت الدفاتر عل االطالع من لهم البنك أو إدارة اإلدارة مجلس بتمكير   تتعلق – البنك حسابات مراجعو  من وغبر
  تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة والبيانات واإليضاحات الوثائق

 
ي  مناسبا
 
 الشأن.  هذا ف

من رأس المال المدفوع، حيث يجوز للجمعية العامة العادية أن  %30وقف تجنيب االحتياطي النظامي للبنك متى جاوز  . 11
 صافية. 

 
ي ال يحقق فيها البنك أرباحا

ي السنوات المالية التى
 
 تقرر توزي    ع الزيادة عىل المساهمير  ف

ي  االحتياطي  استخدام . 12
ى
ي  للبنك االتفاف

 
، لغرض تخصيصه عدم حال ف  عىل بناءً  االحتياطي  هذا يكون استخدام عىل أن معير 

اح ي  اإلدارة مجلس من اقبى
 
ي  األوجه وف

، مع مراعاة االختصا  المقرر للجمعية  أو عىل البنك بالنفع تعود التى المساهمير 
 . ي
ى
ي تقرير تكوين االحتياطي االتفاف

 
 العامة غبر العادية ف

، والترصف واالحتياطي  النظامي  تياطي االح بخالف للبنك، أخرى احتياطيات تكوين . 13 ي
ى
 .فيها االتفاف

  يكون ما أو لمعاونة البنك لعامىلي  اجتماعية مؤسسات إلنشاء للبنك الصافية األرباح من مبالغ اقتطاع . 14
 
 هذه من قائما

  المؤسسات،
 
ي نظام ورد لما وفقا

 
كات ف  .الرسر

ي  سواء البنك، أصول من  %50من  أكبر  بيع عل الموافقة . 15
 
ي  خالل عدة صفقات أم واحدة صفقة ف

  عرسر  اثت 
 
 من شهرا

ي  بيع، صفقة أول تاري    خ
 
 فيجب العادية، غبر  العامة الجمعية اختصاصات ضمن ما يدخل األصول تلك بيع تضمن حال وف

 .ذلك عىل العادية غبر  الجمعية العامة موافقة عل الحصول
 
 

 العادية :  غبر  العامة الجمعية اختصاصات . ب
 

 :يىلي  بما العادية للبنك  غبر  العامة الجمعية تختص . 1
ي  التعديالت باستثناء  األساسي  البنك نظام تعديل . 2

  التى
ّ
عد
ُ
كات.  نظام أحكام باطلة بموجب ت  الرسر

ي  المقررة األوضاع وفق البنك مال رأس زيادة . 3
 
كات نظام ف  ولوائحه التنفيذية.  الرسر

ي  البنك مال رأس تخفيض . 4
 
ي  المقررة األوضاع مالية، وفق البنك بخسائر ُمنيت إذا أو البنك حاجة عن زيادتة حال ف

 
 نظام ف

كات  التنفيذية.  ولوائحه الرسر
ي  احتياطي  تكوين تقرير . 5

ى
ص األساس نظامها عليه ينص للبنك اتفاف ، والترصف لغرض ويخصَّ  .فيه معير 

ي  المعير   األجل قبل حلها أو البنك استمرار تقرير . 6
 
 . األساس نظامها ف

اء عملية عىل الموافقة . 7  .البنك أسهم شر
ائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار . 8  وذلك عادية، إل األسهم الممتازة تحويل أو ممتازة أسهم إل عادية أسهم تحويل أو شر

ي  نص عىل بناءً 
 
  األساس البنك نظام ف

 
  الصادرة واإلجراءات التنظيمية للضوابط ووفقا

 
كات لنظام تنفيذا كات الخاصة الرسر  برسر

  .المساهمة
ي  لعدد األسهم األقص الحد وبيان أسهم، إل للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار . 9

 مقابل إصدارها يجوز التى
 الصكوك.  أو األدوات تلك
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ي  للعاملير   منها جزء أو المال رأس زيادة عند المصدرة األسهم تخصيص . 10
 
كات التابعة البنك ف  من أي أو بعضها، أو والرسر

 .ذلك
ي  للمساهمير   األولوية بحق العمل وقف . 11

 
 لغبر  األولوية أو إعطاء نقدية حصص مقابل المال رأس بزيادة االكتتاب ف

ي  المساهمير  
 
ي  الحاالت  ف

ص إذا البنك، لمصلحة مناسبة تراها التى
ُ
ي  عىل ذلك ن

 
 . األساس البنك نظام ف

ي  داخلة قرارات تصدر أن العادية غبر  العامة للجمعية ويجوز . 12
 
 تلك تصدر أن عىل العامة العادية، الجمعية اختصاصات ف

  القرارات
 
وط وفقا ي  الممثلة لألسهم المطلقة المحددة باألغلبية العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لرسر

 
 .االجتماع ف

 

ي  المساهم حق 3.44
 
ي  وسياسة ارباح عىل الحصول ف

 
 األرباح توزي    ع البنك ف

 

افية والتوجيهات األحكام تضمنته ما وفق افية، عن الجهات الصادرة اإلشر  فإن البنك األساسي  نظام عليه اشتمل ما وإل اإلشر
ي  للمساهمير  
 
ي مركز اسماؤهم سجلت ممن البنك ف

 
ي الحصول الحق العامة الجمعية عقد يوم بتاري    خ كما اإليداع ف

 
 نصيب عىل ف

ي  األرباح من
 .اإلدارة مجلس وتوصية العامة بإقرار الجمعية توزيعها يتقرر التى

 
ي  األحكام مع تتوافق البنك أرباح توزي    ع سياسة فإن للبنك األساسي  للنظام طبقا

البنك البنوك الصادر عن  نظام عليها إشتمل التى
 .للمستثمرين مجزية عوائد تحقيق عىل وتعتمد  المركزي السعودي )ساما(

 
 االحتياطيات وتكوين األخرى، والتكاليف العمومية المرصوفات كل خصم بعد الصافية أو المرحلية  السنوية األرباح وتوزع

ي  المشكوك الديون لمواجهة الالزمة ونحوها النظامية
 
امات االستثمارات وخسائر تحصيلها ف ي  الطارئة، وااللبى 

 مجلس يرى التى
ورتها اإلدارة ي  توزي    ع ويتم .ض 

 
:  للبنك السنوية األرباح صاف  كالتالي

 

 يبة السعوديير   المساهمير   عىل المستحقة الزكاة لدفع الالزمة المبالغ وتخصيص احتساب يتم  عىل المستحقة والرص 
يك ي  الرسر ي  النافذة واألحكام للقواعد طبقا األجنتر

 
 اقتطاعها بعد المبالغ تلك بدفع البنك ويقوم .السعودية العربية المملكة ف

ي  من
 
 .األطراف لهذه الموزعة األرباح صاف

 األرباح الصافية السنوية للبنك، كما هو محدد، بعد خصم النفقات العامة والتكاليف األخرى، وبعد توزي    ع  يتعيرّ  توزي    ع
ها 

ّ
ي يعد

امات الطارئة األخرى التى ي تحصيلها والخسائر عىل االستثمارات وااللبى 
 
المخصصات مقابل الديون المشكوك ف

ورية كما هو مطلوب بموجب أحكام نظام مراق  بة البنوك، عىل النحو التالي : مجلس اإلدارة ض 

   يبة المستحقة عىل المساهمير   احتساب المبالغ الالزمة لسداد الزكاة المستحقة عىل المساهمير  السعوديير  والرص 
ّ
يتعير

ي المملكة العربية السعودية. ويتعيرّ  عىل بنك الجزيرة تحويل هذه 
 
ا للقوانير  واألنظمة المعمول بها ف

ً
غبر السعوديير  وفق

ي األرباح. المبا
 
ي صاف

 
لغ إل السلطات المعنية. ويتعير  خصم الزكاة المدفوعة عن المساهمير  السعوديير  من حصتهم ف

ي األرباح. 
 
ي صاف

 
ائب المدفوعة عن المساهمير  غبر السعوديير  من حصتهم ف  وعىل نحو مماثل، يتم خصم الرص 

  ي األرباح بعد خصم الزكاة والرص   %25يتم تحويل ما ال يقل عن
 
ي الفقرة )من صاف

 
( إل االحتياطي 1/ 4ائب كما هو مفّصل ف

 . ي إل أن يساوي هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للبنك كحد أدب 
 القانوب 

  من رأس المال المدفوع ليتم توزيعه عىل المساهمير  السعوديير  وغبر السعوديير  وذلك  %5يتم تخصيص مبلغ ال يقل عن
ي من األرباح بعد خصم اال 

ائب،. ويجب أن يكون ذلك متناسًبا مع الجزء المدفوع من المتبفى ي والزكاة والرص 
حتياطي القانوب 

من أسهم المساهمير  السعوديير  وغبر السعوديير  عىل النحو الموض به من جانب مجلس اإلدارة وكما صادقت عليه 
 من األرباح المستحقة للمساهمير  المعنيير   

ي حال لم يكن ما تبفى
 
حق كافًيا لسداد هذه األرباح، ال يالجمعية العامة. وف

للمساهمير  المطالبة بتسديدها خالل السنة أو السنوات التالية. وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر دفع نسبة من األرباح 
ي يوضي بها مجلس اإلدارة. 

 تتجاوز النسبة المئوية التى

 ( ي الفقرات
 
ي بعد المبالغ المنصو  عليها ف

الواردة هنا، فيتعيرّ  استخدامه عىل النحو الذي يوضي   (3( و)2( و)1أما المتبفى
 به مجلس اإلدارة وتوافق عليه الجمعية العامة. 

    ّاالحتفاظ بالنسبة المئوية لكل مساهم من المساهمير  السعوديير  وغبر السعوديير  عند احتساب المبلغ الذي يتعير  
ّ
يتعير

ي 
 
ي واالحتياطيات األخرى من صاف

ائب(. ويتعيرّ  أن تشارك كل فتخصيصه كاحتياطي قانوب  ئة  الرب  ح )بعد خصم الزكاة والرص 
ي رأس المال عىل أن يتم خصم 

 
ي لمساهمتها ف ي التحويل إل هذه االحتياطيات عىل أساس تناستر

 
ّ المساهمير  ف ي

من فئتى
ي األرباح. 

 
ي صاف

 
 مساهماتها من حصصها ف

  ًعدد بحسب مساهمي البنك عىل األرباح توزي    ع يتم يةالعاد الجمعية العامة وإقرار اإلدارة مجلس توصيات عىل بناء 
ي  األسهم

 .يمتلكونها التى
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 ي  ترحيل يتم
 
 .النظامي  االحتياطي  إل تحويلها يتم أو مستبقاه- كأرباح الموزعة غبر  األرباح صاف

  عليها، العامة الجمعية إقرار بعد وآليتها األرباح توزي    ع عن الوافية بالمعلومات المساهمير   إحاطة عىل العمل البنك يراعي 
ة خالل المناسبة الدفع آلية وفق التوزي    ع عملية تتم أن وعىل   15عن  تزيد ال فبى

 
 .العامة الجمعية عقد تاري    خ من يوما

  ي
ي  البنك موقع عىل اإلعالن ذلك ومن التواصل وسائل عبر  المساهمير   إبالغ للبنك ينبغ 

وب   ومكان تاري    خ عن اإللكبى
 .األرباح توزي    ع وإجراءات

 

 المصالح أصحاب مع للعالقة المنظمة البنك سياسة 3.45

شد م البنك يسبى  ويلبى 
 
  دوما

 
  نصا

 
افية عن الجهات الصادرة والتعليمات واللوائح بالنظم وروحا  ديدنها وأن السيما والرقابية، االشر

 ويراعي  حقوقهم عىلي  الحفاظ يؤمن وبما أصحاب المصالح جميع مع وطيبة جيدة عالقة عىلي  للحفاظ السغي بتؤدة هو
ي  بشمول المبادئ هذه تأصيل تم مصالحهم وقد

 
، البنك نظام نصو  مواد من العديد ف الرديفة  السياسات جانب إلي  األساسي

ي  وكذلك البنك، حوكمة لوثيقة
 
 .الداخلية البنك العمل وسياسات أدلة من عدد ف

 
وط واألحكام  أصحاب ضمنهم التعامل مع الجميع ومن عىلي  الدؤوب حرصها تتضمن العامة البنك سياسة إن المصالح وفق الرسر

وحمايتها، والتأكيد عىل حفظ بيانات التعامل وشيتها،  األخرى األطراف حقوق التعاقدية دون اي تفضيل أو تميبر  ومن عدم مس
ار أو ي  الخالفات والمشاكل أشكال كافة حل إلي  وللسغي  بها، اإلض 

ي  معه التعامل ذات األطراف مع تنشأ قد التى
اض   بطرق البى

 آلت ما إذا المصالح تعويض أصحاب عىلي  العمل يتم أن وعىل ومصالحه، البنك ولوائحه أنظمة مع يتعارض ال وبما والودية
ي  إلي  الخالفات تلك

  المسار القضاب 
 
 استنفاذ بعد وذلك أحكام أو من قرارات القضائية اللجان أو الجهات عن يصدر لما وفقا

ي  اإلجراءات
ع كفلها النظام التى ي  والرسر

 
اض األخرى.  التدقيق ف  واالستئناف وطرق االعبى

 
كة البنك توجه إن  المصالح أصحاب أو العالقة العناية بأصحاب توفبر  وهدف كلية يتعارض ال الرب  ح، لتحقيق تجارية يهدف كرسر
، مثل من ، المساهمير  العاملير  ، الخدمة، ومزودي الموردين الدائنير  ضير 

 .ككل المحىلي  المجتمع أو العمالء المقبى

 

 االستثماري والمجتمع المساهمير   مع العالقة  3.46

 
ي  البنك إن

 
اهة والعدالة مراعاة متطلبات أن يرى العام توجهه ف ي  الب  

 
 تجاه المحاسبة والشفافية وقبول المسئولية وتحمل العمل ف

 تنافسية له يوفر بل وحسب، سمعة البنك تحسير   عىل يقترص ال المساهمير  
 
ا ي  تساهم مبر 

 
 وخالقة مناسبة بيئة عمل خلق ف

  فيه، للعاملير  
 
  وتناغما

 
ي  سلسا
 
 .حقوقهم تأمير   يكفل وبما المساهمير   التواصل مع ف

 المختلفة البنك أنشطة حول والبيانات كافة المعلومات وتوفر الواجبة، العناية والمساهمير   مع المستثمرين عالقته يولي  البنك
ي  المالية، غبر  أو منها المالية سواء

  عنها ويفصح المعلومات البنك وينرسر  أو المتوقع، الحالي  أو منها الماض 
 
 ل    "سياسة وفقا

ي  وآلياته اإلفصاح" 
ي  ينتهجها التى

 اللوائح يحكمها والتى
افية ي  البنك موقع عىل سواء االشر

وب   .أخرى وسيلة أي خالل من أو المحلية الصحف أو خالل الشبكة عىل االلكبى
ي  سياسة البنك عليه نصت ما وفق

 
 وأهداف البنك لواقع جيدة قراءة والعموم للمستثمرين توفر شفافة إجراءات ينهج اإلفصاح ف

اتيجياته المستقبلية وخططه المالية، وغبر  المالية سياسته ي  والمخاطر العامة واسبى
 قيامة حير   يواجهها قد أو يواجهها التى

 .استثماراته تجاه حقيقية رؤية تكوين من المستثمر يمكن وبما المختلفة، بأنشطته
 

 الخدمات ومزودي الموردين مع العالقة  3.47

ي  البنك سياسة ترتكز
 
ي  سواهم وما مهام أي لهم المسند الخدمة ومزودي الموردين مع هعالقات ف

 
 مبنية العالقة هذه تكون أن ف

ي  البنك يمكن ما وهو والموثوقية، الرصاحة من أسس عىل
 
ي  األمر خرآ ف

 
 لتحقيق المصلحة أصحاب مع الزخم عىل الحفاظ ف

 الطويل.  المدى عىل أهدافها
 

ي  مع العالقة  3.48
 ومنسوبيه البنك موظف 

 

 وتقديم األعمال استقطاب مسئولية الوظيفية درجاتهم باختالف عليهم وتقع أصوله أثمن من منسوبيه أن دركي البنك إن
 . للعمالء  مةءالمال  المالية الخدمات
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 منسوبيه مع التعامل يتم أن راعي ي البنك أن كما العمل، سوق يحدده ما للعاملير  وفق مةءالمال  والتعويضات الرواتب دفع يجري 
  التعامل هذا يكون أن تكفل ومحددة واضحة مهنية ومعايبر  سياسات وفق

 
 محور يكون وأن العمل، وعقد الوظيفة ألحكام وفقا

ي  مرتبط بإطار العالقة هذه
.  السلوك عىل المبنية العمل نظام مبادئ وفق عالي  مهت  ي

 المهت 
 
ي  ستثمري البنكن إ

 
مة قادرة تكون أن العاملة قواه يمكن وبما منسوبيه تدريب ف  وظروف األعمال تحديات مع التكيف عىل وملبى 

 .والدولية المحلية المنافسة
 
ي  للعاملير   واألداء المشاركة وتحفبر   تطوير برامج حر  البنك عىل وضع ي

 
 البنك، بما يشمل :  ف

 

 ي  العاملير   آراء إل لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل
 
ي  البنك ومناقشتهم ف

 
 والموضوعات المسائل ف

 .المهمة القرارات محل

  وفق سياسة التعويض المقرة.  العاملير  لمكافأة  مناسبة  برامجوضع 
 

 العمالء مع البنك عالقة  3.49

 

ي  العمالء مشاركة تأكيد أن وعىل بعمالئه توطيد عالقته عىل البنك يحر 
 
ي  وضع السبل ف

 بأفضل خدمتهم من البنك تمكن التى
ي  وبما يساهم الطرق

 
 .أعمالهم تنمية ف

ي  عىل ذلك الحر  ومن العمالء مع التواصل سبل يقدر البنك أن كما
حاتهم تلفى   ومالحظاتهم مقبى

 
 منتج تقديمحير   أو عموما

 .تطويره أو جديد
ي  الواجبة والعناية الحر  أن يبدوا منسوبيه جميع عىل الداخلية البنك سياسات توجب

 
 وتوفبر  أواض الوالء توطيد عىل العمل ف

اتيجية والمبادرات لألغراض للعمالء المساندة  جديدة، تجربة أساليب جديدة منتجات إطالق عند السيما التشغيلية االسبى
ي  بحدود المنتجات العمالء مع التواصل نطاق ويتعلق

 المقدمة الخدمات فاعلية وجودة ومدى البنك قبل من عليها حصلوا التى
ي  الواجبة العناية إيالء البنك سياسات تتضمن كما  .المختلفة البنك قطاعات من لهم

 تقديم حير   العمالء من ترد للشكاوي التى
 .لهم الخدمات

 

 المجتمعية وعالقته البنك سياسة  3.50

 

 جهات أكانوا سواء معهم وبمن يتعامل به، المحيطة المجتمع عناض جميع مع والتعامل عىل العمل البنك توجهات عتمدت
افية ، وتنظيمية، إشر  .ما سواهم أو المحىلي  المجتمع ومجموعات أفراد عمالء، موردين موظفير 
كة، المصالح تحقيق عىل التام والحر  والموثوقية المصداقية مبادئ عىل العالقة هذه أساس ويقوم  اإلفصاح جانب إل المشبى
ي  مسئولير   أو موظفير   من بها والعاملير   البنك واجب مع يتعارض ال وبما والنوايا السياسات عن

 
 المعلومات شية عىل الحفاظ ف

 .المالية
ي  البنك منهج إن

 
ي  العموم مع التعامل ف

ي  مبت 
 
 ولي ي البنك أن كما المصالح أصحاب أطياف لجميع المعاملة حسن عىل أساسه ف

  المحىلي  المجتمع تجاه االجتماعية مسئوليته
 
امج دعم يشمل وهذا اهتماماتها من جانبا ية البر  التدريب برامج واالجتماعية، الخبر

 .البيئة وحماية المهارات، توطير   والتعليم
ح من مجلس   العامة وتقر الجمعية تضع  أهداف البنك واألهداف التوازن بير   إقامة تكفل اإلدارة سياسة للبنك بناء عىل مقبى
ي 
للمجتمع، وتشمل هذه السياسة مبادرات العمل  االجتماعية  واالقتصادية األوضاع تطوير بغرض تحقيقها إل المجتمع يصبو التى

 اإلجتماعي الذي يقدمه البنك. 
 
 


