
 
 

 

 
  

    
 

   

  

          

   
   

  

 
 

 

 
 

    
 

 
 

       

اجعةلجنة املر

م2018اجعة للجمعية العامة للبنك عن عام تقرير لجنة املر
اجعةلجنة املر

اسـتقاللية وت ـالهمؤوللبنـك املاليـة ائـم القومة ـالسيخـص ـامفيافيـة رشاإلاجباتـه بوفـاء للوة داراإلمجلـس مسـاعدة يف هـام وسـايس أر بـدواللجنـة م تقـو
املحاسـبية البنـك نظمـة أكفايـة وـنيجالخارالحسـابات اجعـي مروالداخليـة اجعـة املرفعاليـة وبالبنـك ح فصـااإلاءات جـرإوابـط ضوداء أوالبنـك، حسـابات اجعـي مر

قيـة. خالاألبالسياسـات البنـك ام التـزواملاليـة، ابـط الضووالداخليـة 

لجنة اجتامعات ر ـويحالبنك. ج خـارمن قل األعىل مسـتقلني عضوين والتنفيذيني ـريغة داراإلمجلـس عضـاء أمـن ه اختيـاريتـم ئيـس رمـن اجعـة املرلجنـة ن تتكـوو
عنـد ـنيالتنفيذياملديريـن كبـار والتنفيـذي ئيـس الرهـا رويحـامكمسـتمر، بشـكل املاليـة ة داراإلل مسـئووي ـالداخالتدقيـق ة دارإل مسـئومـن كل اجعـة املر

3افق املوي جـره1437ل وأبيـع ر23تاريخ يف املنعقـد )196( قـم رة داراإلمجلـس ع ـاماجتيف ة رالـدوهـذه ضمـن اجعـة املرلجنـة تشـكيل عـادة إتـم قـد والحاجـة. 
دناه:ل أهو مبني يف الجدوعضاء كام األئيس وها الررحم( 2017عام  (سـتة اجتامعات يف م 2018عام عقدت اللجنة سـتة اجتامعات خالل م. لقد 2016يناير 

جتامعاتجتامعات )ستة( اعدد اال
طبيعة 

العضوية 
االسم

ع السادسجتاماال ع الخامسجتاماال ابعع الرجتاماال ع الثالثجتاماال ينع الثاجتاماال لوع األجتاماال
2018/12/9 2018/10/28 2018/7/23 2018/5/1 2018/4/1 2018/1/28

√ √ √ √ √ √ ين  بن عبد الله الحقباستاذ/ محمداأل 1

√ √ √ √ √ √ ازاز بن محمد الفوستاذ/ فواأل 2

x √ √ √ √ √ يهرستاذ/ طه بن محمد أزاأل 3

  : عاملهم تلك األ ملخص أليفيام ينشطة خالل العام واجعة بالعديد من األقامت لجنة املر

ائم املاليةالقو
اض اسـتعروجيني الخاراجعني املرواملاليـة ة داراإلمـع الهامة املسـائل مناقشـة تم حيث للبنـك السـنوية وبعيـة الراملاليـة ائـم القواسـة بدراجعـة املرلجنـة امـت ق

ل الحصووالصلة ذات انـب الجوكافة بحث واملحاسـبية املعايري والسياسـات تطبيق مدى وفصاحـات اإلكفايـة وة ثـراملؤات ـريالتغسـباب أمـن التحقـق ونـات املقار
تأكيد واملناقشـات بعد واتهم استفسـارعىل جابة اإلواملطلوبة املسـتندات جميع تقديم ناحية مـن البنـك ة دارإن تعـاون بشـأـنيجيالخارـنيجعااملرإفـادة ـىلع

نها.بشـأة داراإلمجلس إىل صياتها توويهـا أراللجنة بـدت أاملالية ائم القوعدالـة عىل ثـر تؤهريـة جوحظـات مالد جـووعـدم ـىلعـنيجيالخارـنيجعااملر

جينياجعني الخاراملر
اجعني املرمن املقدمـة الخطة اللجنة ت قـرأواملقدمة، ض وللعـراسـتها دربعد ذلـك وللبنـك الحسـابات اجعـي مرشـيح ربة داراإلملجلـس صيـة بالتواللجنـة امـت ق
بتنفيذ املعنية ات داراإلجهـت ووة الصـادرحظات املالوي السـنوة داراإلخطاب جيني الخارـنيجعااملرمـع اللجنـة ناقشـت لـك كذوالبنـك. ل ـامعأاجعـة ملرـنيجيلخارا

التصحيحية.الخطـط متابعة و

اجعني الداخلينياملر
اللجنة قامت لك كذوالقادمـة. ث الثالام عولألالشـاملة اتيجية رـساالالخطة ت اعتمدكام م 2018لعام السـنوية الداخليني ـنياجعاملرعمـل خطـة اللجنـة ـدت اعتم

حظات املالز بـرأيف النظر واملعتمـدة الخطط تنفيـذ يف التقـدم مـدى ـىلعف قـوالووالداخليـة اجعـة املرة دارإمـن ة الصـادرريـة الدوالتقاريـر اجعـة مروتابعـة مب
ر.القصوجه وأملعالجـة مة زالالجيهـات التوعطـاء إو

امااللتز
النظـر وام االلتـزى مسـتوفـع لرلـة املبذود الجهـوكفايـة مـدى ـىلعف قـوالووال مـواألغسـل مكافحـة وام االلتـزع لقطـاريـة الدوالتقاريـر مبناقشـة اللجنـة امـت ق

صياتهـا.توبـداء إوت ـامالتعليونظمـة باألام االلتـزعـدم ت حـاالوحظـات املالز ـربأيف 

قابة الداخليةاجعة عن مدى كفاية نظام الري لجنة املرأر
تـم التـي العمليـات واءات جـراإلوالسياسـات كافـة يشـمل البنـك يف فعـال داخليـة قابـة رنظـام ـىلعاملحافظـة وضـع ولية مبسـئوالتنفيذيـة ة داراإللـع تضط

بـه ىص املـوالنحـو ـىلعبالبنـك الداخليـة قابـة للرمتكامـل نظـام ضـع وتـم لقـد للبنـك. اتيجية رـساالهـداف األلتحقيـق ة داراإلمجلـس اف إرشتحـت صميمهـا ت
قابية الرالبنـك ات دارإل ـالخمن الداخليـة قابـة الرنظـام اقبـة مروبتقييـم البنـك م ويقـوار باسـتمره تطويـرواجعتـه مرويتـم قابيـة الروالتنظيميـة الجهـات قبـل مـن 

املعنيـة.اللجـان و

عىل ًاسـتناداوجيني الخاراجعني املرتقاريـر واملخاطر ة دارإوام االلتـزة دارإوالداخليـة اجعة املرة دارإقبـل مـن اللجنـة ـىلعضـت عرالتـي ريـة الدوالتقاريـر ـىلعًنـاءب
بفعالية يعمل ًحاليابـه ل املعموالداخلية قابة الرنظـام ن أى تراجعة املرلجنة فـإن التنفيذيـة ة داراإلمـن عليهـا ل الحصـوتـم التـي السـنوية فصاحـات اإلوالتأكيـدات 

ال تطبيقه فعاليـة وتصميمـه مة ـالسمدى عـن النظـر بغـض داخليـة قابـة رنظـام ي أن بـأًـامعلاملـايل. للعـام الداخليـة قابـة الرنظـام يف ي هـرجوضعـف جـد يوال و
ً.مطلقاًتأكيـدافر يون أميكـن 

يد دهلول بن سعوعاد األستاذ / 

اجعة ئيس لجنة املرر


