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التعريفات

يقصددد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت في هذه املبادئ  -املعاني املبينة أمامها ،ما لم يقتض السدديا
خالف ذلك.
 -1املؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
 -2البن ك  :البنوك واملص د د د د ددارف التج دداري ددة املحلي ددة و رو البنوك األجنبي ددة املرخص له ددا بمةاول ددة األعم ددا
املصر ية في اململكة و قا ألحكام نظام مراقبة البنوك.
 -3املجلس :مجلس إدارة البنك املحلي .ويتولى املس د د د ددئو األو في ر البنك األجنؤو املهام واملس د د د ددؤوليات
املنوطة بمجالس اإلدارة في البنوك املحلية أينما وردت في هذه املبادئ.
 -4اإلدارة العليا :اإلدارة التنفيذية للبنك املحلي (الرئيس التنفيذي ،العضو املنتدب ،املدير العام) وكبار
التنفيددذي املنوط بهم إدارة أعمددا البنددك ،واقتراح القرارات االس د د د ددتراتيجيددة وتنفيددذهدا ،ورئيس الفر
بالنسبة لفرو البنوك األجنبية ،املرخصة ملةاولة األعما املصر ية في اململكة.
 -5وظيفة االلتزام :وظيفة مس د د د ددتقلة في املس د د د ددتوى اإلداري األو من اإلدارة العليا ،تحدد ،وتقيم ،وتقدم
النص د د د د  ،واملش د د د ددورة ،وتراقر ،وحعد التقارير حو مخاطر عدم االلتزام في البنك ،املتعلقة بتعر د د د د
لعقوبات نظامية ،أو إدارية ،أو خس د د د ددائر مالية ،أو بما يؤدي لإل د د د درار س د د د ددمعة البنك و قدها نتيجة
إلخفدداق د في االلتزام بدداألنظمددة والتعليمددات ومتطلبددات مكددا حددة اللرائم املدداليددة ،أو بمعدداي ر الس د د د ددلوك
واملمارس د د د ددة املهنية الس د د د ددليمة .ويتم تطبي مهام ومس د د د ددئوليات هذه الوظيفة من قبل وحدة مس د د د ددتقلة
لاللتزام في البنوك.
 -6س ك ك ككياس ك ك ككة االلتزام :الس د د ددياس د د ددة املعتمدة من مجلس إدارة البنك ورئيس ر البنك األجنؤو التو تحدد
وتوض د د املسد ددئوليات الشد دداملة لاللتزام وصد ددالحيات وحدة االلتزام واملبادئ الرئيس د دة والركائة واملنهلية
التو يتبعها البنك إلدارة مخاطر عدم االلتزام املشتملة على العناصر املوضحة في املبدأ (.)1
 -7وحدة االلتزام :وحدة عمل على مس د ددتوى مجموعة أو قطا أو إدارة بحس د ددر مس د ددات وحدات العمل في
املس د ددتوى اإلداري األو في البنوك املحلية أو إدارة أو ش د ددعبة أو قس د ددم  ...ال في املس د ددتوى اإلداري األو
التا ع للمس د د ددئو األو في رو البنوك األجنبية ،يتولى يها رئيس وموظفي االلتزام مهام ومس د د ددؤوليات
االلتزام قط.
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 -8رئيس االلتزام :الرئيس التنفيذي لوحدة االلتزام في البنوك املحلية واملسئو في املستوى اإلداري األو
التا ع لرئيس الفر مباش د ددرة في رو البنوك األجنبية ،املتض د ددمنة مس د ددؤولياتهم العامة تنس د ددي عملية
تحديد مخاطر عدم االلتزام وتقديم املش د ددورة لإلدارة العليا إلدارتها ،واإلش د دراف على أنش د ددطة مس د ددئولي
وموظفي االلتزام.
 -9موظفو االلتزام :جميع من يقوم بأداء مهام ومسئوليات االلتزام من منسوبي وحدة االلتزام.
 -10مس ككاو االلتزام :املوظف من منس ددوبي وحدات عمل أخرى خالف موظفي وحدة االلتزام ،املفوض من
رئيس االلتزام لتولي مسؤوليات ومهام معينة خاصة بوظيفة االلتزام في وحدت العملية.
 -11مخككا ر عككدم االلتزام :املخدداطر التو ينجم عنهددا أو تؤدي إلى تطبي عقوبددات وإجراءات نظدداميددة د د د د ددد
البنك أو تكبده خس د د د ددائر مالية جس د د د دديمة أو إس د د د دداءة و د د د ددرر س د د د ددمعت نتيجة عدم التزام باألنظمة
والتعليمات واملعاي ر التنظيمية ذات الصددلة الخاصددة بالبنك ،والقواعد السددلوكية واألخالقية السددارية
على األنش د د د ددطة املص د د د ددر ية املش د د د ددار إليها جميعا بأنظمة االلتزام وقواعده ومعاي ره (تمثل في مجموعها
"املخاطر الناجمة عن عدم االلتزام ").
 -12دور االلتزام :وصف كل من تقع على عاتق مسئوليات االلتزام من موظفي البنك.
 -13األنظمة :األنظمة واللوائح التو حسري على القطا املصرفي ومنسوبي .
 -14التعليمات :جميع ما يص دددر عن املؤس دس ددة في س ددبيل القيام بدورها كجهة رقابية وإش درا ي وغ رها من
اللهات ذات االختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وحعاميم ملةمة.
 -15أنظمة وقواعد ومعاييرااللتزام :األنظمة والتعليمات التو حسري على القطا املصرفي ومنسوبي .
 -16تعارض املصك ك ك ككا  :الحالة أو الحاالت التو يكو أو يمكن أ يكو لرئيس وموظفي االلتزام ومسد د د ددئولي
االلتزام في وحدات أخرى مصد د د حة أو عالقة مباش د ددرة أو غ ر مباش د ددرة في مو د ددو يكو محل نظر هذا
الشد ددخص لترض اتخاذ قرار شد ددأن ع بحيث تمنع هذه املص د د حة أو العالقة ،أو تؤدي إلى االعتقاد بأنها
حالت بين وب إبداء رأي أو اتخاذ قراره باستقاللية وحياد ودو مراعاة لهذه املص حة أو العالقة.
املقدمة

 -17أص د دددرت املؤس د دس د ددة هذه املبادئ بموجر الص د ددالحيات املمنوحة لها ومس د ددؤوليرها اإلش د درا ية والرقابية
بموجر اآلحي:
أ .نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ،الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )23وتاريخ  1377/05/23ه د
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ب .نظام مراقبة البنوك ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )5/وتاريخ 1386/2/22هد.
ج .نظام مكا حة غس د ددل األموا الص د ددادر باملرس د ددوم امللكي رقم م  20 /بتاريخ 1439 / 2 / 5ه والئحت
التنفيذية الصادرة بموجر قرار رئاسة أمن الدولة رقم ( )14525وتاريخ 1439/02/19ه.
د .نظام مكا حة جرائم اإلرهاب وتمويل الصددادر باملرسددوم امللكي رقم (م  )21بتاريخ 1439/2/12هد د د د د د.
والئحت التنفيذية الصادرة بموجر قرار مجلس الوزراء رقم ( )228وتاريخ 1440/05/02ه.
 -18أص د د د دددرت املؤس د د د دس د د د ددة هذه املبادئ كتحديث أو لدليل االلتزام باألنظمة للبنوك العاملة في اململكة
العربية الس ددعودية الص ددادر بموجر التعميم رقم /56202م أ ت 787/وتاريخ1429/12/19ه ،ويأحي
إص دددارها ددمن جهود املؤسد دس ددة الرامية إلى اس ددتمرار تحسد د ومعاللة املس ددائل الرقابية املص ددر ية
وحعةية املمارس ددات الس ددليمة في املؤسد دس ددات املص ددر ية .والتأكيد املس ددتمر بأ يكو مس ددؤولو البنوك
على قناعة بأ سياسات وإجراءات االلتزام عالة ومطبقة ،وأ لدى اإلدارة العليا إجراءات تصحيح
مناسبة ملعاللة أي حالة من حاالت عدم االلتزام أو القصور عند رصدها.
 -19يبدأ االلتزام باألنظمة والتعليمات من رأس الهرم حيث يجر أ يكو رئيس وأعضاء املللس ومسؤولي
اإلدارة العليا أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل وااللتزام.
ً
ً
 -20يتطلر االلتزام الليد من اإلدارة العليا تأكيدا مسد د ددتمرا على وجوب أ حسد د ددود اقا ة مبنية على معاي ر
عالية من األمانة والنزاهة املهنية .وأ يكو االلتزام ً
جةء ال يتجةأ من اقا ة البنك وإ يراعى أن ليس
ً
مقص د د د ددورا على منس د د د ددوبي وحدددة االلتزام قط ،حيددث تقع مس د د د ددؤوليددة االلتزام على عددات كددل رد من
ً
العددامل في البنددك ،وأ تكو هددذه املس د د د ددؤوليددة جةءا ال يتجةأ من أعمددا البنددك وكددا ددة النشد د د د دداطددات
التش د د ددتيلية بما يحق معاي ر عالية عند تنفيذ أعمال من خال س د د ددعي الدائم إلى مراعاة روح النظام
ونصد د د د د  .ويجر األخذ في االعتبار مراعاة نتائج ما يتخذه البنك من إجراءات ذات ص د د د ددلة باملس د د د دداهم
وعمالئ وموظفي ومحيط في الس ددو قد تؤدي إلى حدوث ردود عل س ددلبية بالتة األار على الس ددمعة
ً
وت ح ب أ رارا حتت لو لم تكن مخالفة علية لألنظمة.
 -21حعد معاي ر الثقة والنزاهة القيم األساسية واملرتبة األسات في العالقة ب البنك وعمالئ  ،وأهم الركائة
التو يبنو عليها البنك سد ددمعت لدى عمالئ واللهات التو يتعامل معها .ويجر أ تكو حماية السد ددمعة
في كل ما يقوم ب من نش د د د دداطات الس د د د ددمة الرا د د د ددخة في ذهن املدراء واملوظف  .ويتوجر عليهم التحلي
بمس د ددتوى عا من الثقة والنزاهة واملهنية عند قيامهم باملهام املوكلة إليهم وأ تكو تص د ددر اتهم ملتزمة
ً
دوما بنص وروح األنظمة والتعليمات املنظمة للقطا املصرفي ومنسوبي .
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ً
 -22تتخذ هذه املبادئ هيكال لحوكمة االلتزام في البنك مكو من املللس ومس د د د ددئوليت اعتماد س د د د ددياس د د د ددة
االلتزام واإلش دراف على إدارة مخاطر عدم االلتزام ،وإدارة عليا ومس ددئوليرها إدارة مخاطر عدم االلتزام،
ووحدة االلتزام ومسئوليرها التنسي العام لاللتزام ومساندة اإلدارة العليا.
 -23تحدد هذه املبادئ في بدايرها املسؤوليات امللقاة على عاتقي املللس واالدارة العليا تجاه االلتزام كأهمية
أولى ،يليها املبادئ التو يجر أ تدعم وحدة االلتزام لدى البنك.
 -24حشددمل أنظمة وقواعد ومعاي ر االلتزام مسددائل مثل :التقيد باملعاي ر املناسددبة ملمارسددات السددو  ،وإدارة
حعارض املص ددال  ،ومعاملة العمالء بص ددورة عادلة ،و ددما مالئمة املش ددورة املقدمة للعمالء ،وحش ددمل
مجاالت محددة ،مثل :مكا حة غس د د د ددل األموا وتمويل اإلرهاب ومنع انتش د د د ددار التس د د د د  ،ومبدأ اعرف
عميلك ،ومكا حة االحتيا املالي ،ومكا حة الفساد ،ومعاللة بالغات املخالفات.
 -25حس د د د ددتند أنظمة وقواعد ومعاي ر االلتزام إلى مص د د د ددادر متعددة و ي األنظمة والتعليمات الس د د د ددارية على
القطا املصد ددرفي تحت إش د دراف املؤس د دسد ددة ،واألنظمة والتعليمات التو حشد ددرف عليها اللهات الرسد ددمية
األخرى ذات االختص د د دداص ،أو في البلدا األخرى التو تمارس يها البنوك أعمالها ،واألعراف املص د د ددر ية
الس د د ددائدة ،وقواعد ممارس د د ددة األعما التو تدعمها مؤس د د دس د د ددات القطا  ،والقواعد الداخلية للس د د ددلوك
املطبقة على موظفي البنك ،ومعاي ر النزاهة والسد ددلوك األخال ي ،واملتطلبات ذات الصد ددلة الصد ددادرة عن
املنظمات وامللموعات الدولية املختصة برسم السياسات املنظمة لإلشراف على املؤسسات املصر ية
واملالية مثل  .للنة باز لإلشراف على البنوك وغ رها.
 -26توجر مبادئ االلتزام أ تكو وحدة االلتزام مس د ددتقلة وأ يتم دعمها باملوارد ش د ددكل كاف ،وأ تحدد
مسؤولياتها شكل واض  ،وأ تخضع أنشطرها ملراجعة مستقلة ودورية من وحدة املراجعة الداخلية.
و قا ملا س د د د رد في املبادئ من ( )5إلى ( )8أدناه في مةيد من التفص د د دديل .التو حعكس جميعها اعلية عمل
وحدة االلتزام.
 -27حعتبر وحدة ووظيفة االلتزام في البنوك أحد أهم أس ددس وعوامل نجاحها ،كونها تلعر دورا أس دداس دديا في
املحا ظة على سمعرها ومصداقيرها وعلى مصال املساهم واملودع  ،وتو ر الحماية من العقوبات،
وذلك من خال قيامها ومساهمرها بما يلي:
 درء مخاطر عدم االلتزام ،وبوج خاص املخاطر النظامية ومخاطر الس د د د ددمعة ومخاطر العقوبات
املالية.
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 توطيد العالقة مع اللهات الرقابية واإلش د درا ية ومراعاة مالحظاتها املبلتة لتلمس وتحديد جوانر
القصور شكل دوري ومعاللرها قبل تفاقمها.
 املساهمة في إرساء مبادئ نهج اإلدارة والحوكمة السليمة في البنوك.
 التحق من االلتزام بما يص د د دددر من اللهات اإلش د د درا ية والرقابية خص د د ددوص د د ددا واللهات املختص د د ددة
عموما من أنظمة وحعليمات.
 إيجاد اآلليات واألطر املناسددبة ملكا حة جرائم غسددل األموا وتمويل اإلرهاب ومنع انتشددار التس د
واالحتيا املالي والفس د دداد وتقديم املرئيات والنص د د واملش د ددورة ملعاللة وتص د ددحيح جوانر القص د ددور
واملخالفات.
 عمدل اإلجراءات الالزمدة ملعداللدة البالغدات الواردة من منس د د د ددوبي البندك وأص د د د دحداب املص د د د د حدة عن
املخالفات ،املتس د د ددقة مع س د د ددياس د د ددة اإلبال عن املخالفات لدى املؤسد د د دس د د ددات املالية الص د د ددادرة عن
املؤسسة لضما معاللة مو وعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية.
 املحا ظة على القيم واملمارسات املهنية في العمل املصرفي.
 ر ع الوعي لدى موظفي البنك وتو د دديح اإليجابيات والسد ددلبيات بخصد ددوص التزامهم ومخاطر عدم
التزامهم باألنظمة والتعليمات الصادرة عن اللهات الرقابية واالشرا ية ذات العالقة.
 -28يجر على البنك تنظيم وحدة االلتزام لدي بحيث تكو األولويات إلدارة مخاطر عدم االلتزام بطريقة
تتماش ت مع استراتيجية وحدة املخاطر لدي .
 -29ينبغي إدراك أ مدى إطار االلتزام وحعدد وحشد د د ددعر قواعد االلتزام ومصد د د ددادرها يجعل املسد د د ددؤولية عن
إدارة مخاطر عدم االلتزام والتحق من مس د د ددتوى االلتزام وو د د ددع الض د د ددوابط الالزمة لض د د ددما االلتزام
سد د د د ً
دواء على مسد د د ددتوى إجراءات العمل أو األنظمة التقنية وحماية البيانات يقع على عات اإلدارة العليا
ً
ووحدددات العمددل جميعددا (مجموعددات وقطدداعددات األعمددا ) من خال القيددام بمددا يلةم للمراجعددة والتددأكددد
من عملية التطبي ش د ددكل عا ومس د ددتمر ،ويقتص د ددر دور وحدة االلتزام على حص د ددر وإيص د ددا وش د ددرح
األنظمة والتعليمات إلى قطاعات األعما ور اس د د د ددتالمها من اللهات اإلش د د د درا ي والرقابية واللهات
األخرى ذات االختصد دداص والحصد ددو على تأكيد منها ،والتأكد من تضد ددمينها في السد ددياسد ددات واإلجراءات
والقيام عملية املراقبة املسددتمرة وتحديد واكتشدداف وتقييم مخاطر عدم االلتزام شددكل دوري واإلبال
عن مخالفة أنظمة وقواعد ومعاي ر االلتزام ور ع التقارير في شأ مخاطر عدم االلتزام واملخالفات.
 -30حس د د د ددري مبددادئ االلتزام على جميع البنوك التجدداريددة العدداملددة في اململكددة و روعهددا ومكددات هددا في البلدددا
الخارجية التو تمارس يها أعما مصر ية مالم تتعارض مع أنظمة وحعليمات تلك البلدا وتمثل الحد
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األدنى الالزم لتحقي

اعلية االلتزام عموما ووحدة االلتزام ووظيفت خصوصا وتتوقع املؤسسة إتبا

ممارسات أعلى أخرى سليمة.
 -31يجدر قراءة هدذه املبدادئ والعمدل بموج هدا جن ًبدا إلى جندر مع عددد من التعليمدات ذات الص د د د دلدة بدأعمدا
الوحدة ،على سبيل املثا ال الحصر اآلحي:
•

املبادئ الرئيسة ل حوكمة في البنوك واملصارف العاملة في اململكة العربية السعودية.

•

مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية.

•

دليل مكا حة غسل األموا وتمويل اإلرهاب.

•

قواعد الحسابات البنكية.

•

القواعد التنظيمية لعمل وحدات وللا االشراف الذاحي.

•

دليل مكا حة االحتيا املالي.

•

إرشادات الرقابة الداخلية.

•

إطار الحوكمة الشرعية للبنوك واملصارف املحلية العاملة في اململكة.

•

سياسة اإلبال عن املخالفات لدى املؤسسات املالية.

•

التعليمات الصادرة في شأ إدارة املخاطر.

•

متطلبات التعي في املناصر القيادية في املؤسسات املالية الخا عة إلشراف املؤسسة.

•

حعليمات إسناد املهام إلى طرف االث.

املبادئ
مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه االلتزام
املبدأ (  ) 1اإلشراف على إدارة مخا ر عدم االلتزام

تقع مس د د د ددئوليدة اإلش د د د دراف الفعدا على إدارة مخداطر عددم االلتزام في البنوك املحليدة على عدات املللس وفي
رو البنوك األجنبيددة على ع دات الرئيس التنفيددذي  /مدددير الفر  ،وللقيددام بهددذه املس د د د ددئوليددة يجددر القيددام
باآلحي:
 -32اعتماد سياسة اعلة لاللتزام واإلشراف عليها تتضمن بنودها كحد أدنى ما يلي:
 -1إنشاء وحدة االلتزام دائمة و عالة وتحديث تنظيمها من وقت آلخر.
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 -2حعةية اقددا ددة االلتزام ومس د د د ددئوليددات املوظف والعقدداب في حددالددة اإلهمددا واملس د د د ددتويددات التو يجددر
الوصو إليها.
 -3دعم وحعةية قيم األمانة والنزاهة في كا ة أرجاء البنك.
 -4التعهد الكلي والشامل في سياسات البنك جميعا بااللتزام باألنظمة والتعليمات.
 -5املتطلبات الالزمة املناسبة إلدارة األمور املتعلقة بمخاطر عدم االلتزام.
 -6آلية اإلش د دراف على تنفيذ الس د ددياس د ددة بما في ذلك التأكد من املوا د دديع املتعلقة بااللتزام والتوص د ددل
ل حلو شأنها من قبل اإلدارة العليا سرعة و اعلية وذلك بمساعدة وحدة االلتزام.
 -7التعهد بتو ر املوارد الكا ية بصفة دائمة لوحدة االلتزام.
 -8إعطاء وحدة االلتزام االستقاللية الالزمة و املبدأ (.)5
 -9تحديد مسؤوليات مهام وحدة االلتزام بدقة.
 -10مراجعة وحدة املراجعة الداخلية نشاطات وحدة االلتزام ومخاطر عدم االلتزام بصورة دورية.
 -11اإلشدراف املسدتمر على اللهود املبذولة نحو تنفيذ سدياسدة االلتزام باألنظمة والتعليمات ومسدتوى
األداء الددذي تم تحقيقد من خال تقددارير دوريددة ،وتقييم نش د د د دداطددات وحدددة االلتزام ،والتعرف على
نقاط الضعف ،واللهود املبذولة في مجا التدرير والتوعية.
 -33أ يقوم املللس أو للنة منبثقة عن ومفو ة من على األقل -مرة واحدة ً
سنويا -بتقييم مدى اعلية
إدارة مخاطر عدم االلتزام في البنك.
 -34اعتم دداد تح دددي ددث س د د د دي دداس د د د د ددة االلتزام من وق ددت آلخر لةي ددادة دداعلي ددة وكف دداءة االلتزام ،وبم ددا يتوا

مع

التعليمات الصادرة عن املؤسسة في شأ تحديث السياسات.
 -35اعتماد تقرير االلتزام السنوي وتةويد املؤسسة بنسخة من .
مسؤوليات اإلدارة العليا تجاه االلتزام
املبدأ (  ) 2مبدأ عام :اإلدارة الفعالة ملخا ر عدم التزام

 -36تقع مس د ددئولية اإلدارة الفعالة ملخاطر عدم االلتزام على عات اإلدارة العليا في البنك .ويوضد د د املبدأين
( 3و )4أهم عناصر هذا املبدأ.
املبدأ (  ) 3إعداد وتحديث سياسة االلتزام واعتمادها  ،واملساولية والعقوبات  ،والرقابة والتقارير
ملخا ر عدم االلتزام

يقع على عات اإلدارة العليا في البنك مسد د د ددؤولية إعداد سد د د ددياسد د د ددة لاللتزام وتحديثها واعتمادها من املللس
ونشرها ،و ما التقيد بها ،ور ع التقارير في شأ إدارة مخاطر عدم االلتزام إلى املللس.
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املساولية عن إعداد وتحديث وإبالغ سياسة االلتزام
 -37يقع على عات اإلدارة العليا في البنك مسد د ددئولية إعداد وتحديث سد د ددياسد د ددة االلتزام إلدارة أمور االلتزام
واعتمادها من املللس في البنوك املحلية واملس د د د ددئو األو في الفر بالنس د د د ددبة لفرو البنوك األجنبية
وإبالغها إلى قطاعات البنك جميعا على أ حشتمل على ما يلي:
( )1مبادئ االلتزام التو يجر أ تلتزم بها وحدات العمل ومنسوبيها.
( )2ش د د ددرح اإلجراءات الرئيسد د د دة التو يتم من خاللها تحديد وإدارة مخاطر عدم االلتزام من خال كا ة
مستويات منظومة البنك.
( )3حعةية الو د ددوح والش د ددفا ية من خال التمي ز ما ب املعاي ر العامة الس د ددارية على جميع املوظف
واملعاي ر واإلجراءات الخاصة التو ينحصر تطبيقها على مجموعات معينة قط من املوظف .
املساولية عن التقيد بسياسة االلتزام واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتطبيق العقوبات
 -38يقع على اإلدارة العليا واجر التأكد من التقيد سددياسددة االلتزام والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصددحي ي
والتأديؤو املناسر في حا مخالفة سياسة االلتزام.
الرقابة والتقارير
 -39يقع على اإلدارة العليا وبمساعدة وحدة االلتزام ،مسئولية القيام بما يلي:
•

تحديد مخاطر عدم االلتزام الرئيسة التو تواج البنك وو ع الخطط إلدارتها ،وتقييمها وذلك على
األقل مرة واحدة ً
سنويا .ويجر أ حعالج هذه الخطط أي أوج قصور في السياسة أو اإلجراءات أو
التطبي أو التنفيددذ ،تتعل بمدددى دداعليددة إدارة مخدداطر عدددم االلتزام القددائمددة ،عالوة على تحددديددد
مدى الحاجة إلى أي س ددياس ددات أو إجراءات إ ددا ية للتعامل مع مخاطر عدم االلتزام اللديدة التو
يحددها التقييم السنوي ملخاطر عدم االلتزام.

•

تقديم تقارير مكتوبة إلى املللس أو ال لنة املنبثقة عن واملفو د د د ددة عن  ،تلقي الض د د د ددوء على إدارة
البنك ملخاطر عدم االلتزام لدي وذلك مرة واحدة على األقل س د د د د ً
دنويا ،وذلك بهدف دعم أعض د د د دداء
املللس في اتخاذ قرار وا مبنيا على معلومات صحيحة حو مدى اعلية إدارة البنك ملخاطر عدم
االلتزام.
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•

التبليغ الكتابي الى املللس أو ال لنة املنبثقة عن املفو د ددة من على الفور عن أي حاالت إخفاقات
ً
أو قص د د د ددور او مخددالفددات جوهريددة لعدددم االلتزام (مثال :حدداالت عدددم االلتزام التو قددد تجلددر مخدداطر
كب رة يترتر عليها عقوبات قانونية أو تنظيمية ،أو خس د د ددارة مالية جس د د دديمة ،أو اإل د د درار بالس د د ددمعة
و قدها).

املبدأ (  ) 4املسؤولية عن تأسيس وتطوير وحدة االلتزام

تقع على عات اإلدارة العليا بموجر سدياسدة االلتزام املعتمدة من املللس مسدؤولية تأسديس وتطوير وحدة
لاللتزام دائمة و عالة داخل البنك ،و قا ملا يلي:
تأسيس ودعم وتطويروحدة االلتزام
 -40كمطلر أس د ددام د د و من متطلبات االلتزام ،يجر على اإلدارة العليا في البنوك املحلية وبموجر س د ددياس د ددة
االلتزام املعتمدة من املللس أ تنشد وتدعم وتطور وحدة التزام مسدتقلة ودائمة و عالة تتولى تطبي
مهام االلتزام وتتمتع بصد د د ددالحيات ومسد د د ددئوليات كا ية ملتا عة االلتزام .ووحدة أو رئيس التزام مسد د د ددتقل
ً
وظيفيا في املس د د د ددتوى اإلداري األو التا ع للمس د د د ددئو األو بالنس د د د ددبة لفرو البنوك األجنبية .وا يتم
تو يح دور وحدة االلتزام للميع املوظف  ،وتحثهم على استشارتها حو أمور االلتزام.
االعتماد على وحدة االلتزام
 -41يجر على اإلدارة العليا اتخاذ التداب ر الالزمة لض د د د ددما اعتماد البنك على وحدة التزام دائمة و عالة،
ً
تلتزم وتؤدي املهام املنوطة بها و “مبادئ مهام وحدة االلتزام" املذكورة الحقا.
التنسيق والتجانس مع وحدات العمل األخرى
 -42إ تحقي االلتزام يتوجر من اإلدارة العليا أ تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العالقة ب
وحدة االلتزام وبقية وحدات العمل األخرى والدور الذي تؤدي وأ تتخذ التداب ر والتنس د د د ددي الالزم
لتسهيل ذلك.
تعيين رئيس االلتزام ومساولي وموظفي وحدات االلتزام
 -43يخض د ددع اختيار وترش د دديح رئيس االلتزام ومس د ددئولي وحدات العمل في وحدة االلتزام ملتطلبات التعي في
الوظائف القيادية الصد ددادرة عن املؤس د دسد ددة وما قد تصد دددره املؤس د دسد ددة في هذا الشد ددأ  .وتقع مسد ددئولية
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ً
اختي ددار موظفي وح دددات العم ددل في وح دددة االلتزام على ع ددات رئيس االلتزام و ق دا ملتطلب ددات التوظيف
والتعي الداخلية املعتمدة في البنك.
مبادئ وحدة االلتزام

تص د د ددف وتتض د د ددمن املبادئ الرئيس د د ددة من املبدأ رقم ( )5إلى املبدأ رقم ( )8تفص د د دديل للممارس د د ددات واملتطلبات
والتطبيقات الص د د د ددحيحة الالزمة لهذه الوحدة .إال أ األس د د د ددالير التو يتم بها تنفيذ هذه املبادئ حعتمد على
العديد من العوامل مثل حلم البنك ،طبيعة ودرجة حعقيد ما يقوم ب البنك من أعما ومداه اللترافي،
والنطا النظامي والتعليمات التو يعمل في سياقها.
املبدأ (  ) 5االستقاللية

 -44يجر أ تتمتع وحدة االلتزام في البنك باالستقاللية.
مفهوم استقاللية وحدة االلتزام
 -45يقصد ددد بمفهوم االسد ددتقاللية في هذا املبدأ "اسد ددتقاللية وحدة االلتزام من التدخل الخار ي من وحدات
عمل أخرى في أداء مهام االلتزام أو التأا ر عليها" .وال يعنو هذا املفهوم عدم عمل وحدة االلتزام ش د ددكل
واي مع وح دددات األعم ددا األخرى املختلف ددة بم ددا يخ دددم االلتزام ،وإنم ددا يج ددر أ تكو عالق ددة العم ددل
ً
حعدداونيددة ب وحدددة االلتزام ووحدددات العمددل األخرى وداعمددة لتحددديددد مخدداطر عدددم االلتزام وإدارتهددا في
ُ
مرحلة مبكرة .ويجر أ حعد العناص د ددر املختلفة املوض د ددحة أدناه إجراءات وقائية حس د دداعد على د ددما
اعلية وحدة االلتزام .وبتض النظر عن عالقة العمل الوايقة ب وحدة االلتزام ووحدات العمل .وإلى
حد ما ،حعتمد الطريقة التو يتم يها تنفيذ اإلجراءات الوقائية على املسددؤوليات املحددة ملوظفي وحدة
االلتزام كل على حده.
عناصرمفهوم االستقاللية
 -46يتضمن مفهوم االستقاللية أربعة عناصر ترتبط ببعضها عضا ،واجبة التطبي و اآلحي:
العنصراألو  :أ يكو لوحدة االلتزام صفة رسمية في البنك.
العنصك ك ككر ال اني :أ يرأس وحدة االلتزام في البنوك املحلية مسد د ددئو تنفيذي في املسد د ددتوى اإلداري األو وفي
رو البنوك األجنبية مس د ددئو في املس د ددتوى اإلداري األو التا ع للمس د ددئو األو في الفر ،
تتضمن مسؤوليت العامة تنسي إدارة مخاطر االلتزام لدى البنك.
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ا
العنصك ككر ال الث :أال يو د ددع منسد ددوبي وحدة االلتزام -وباألخص رئيس االلتزام -في مركة وظيفي ينطوي علي
إمكانية أي حعارض في املص د ددال ب مس د ددؤولياتهم املتعلقة بااللتزام وأي مس د ددؤوليات أخرى
قد يحملها املركة الوظيفي.
العنص ككر الرابع :أ يتمتع منس ددوبي وحدة االلتزام جميعا في نطا القيام بمهامهم الوظيفية بح وص ددالحية
االطال والوص ددو لكا ة املعلومات ،والس ددلالت ،وامللفات ومخاطبة موظفي البنك بالقدر
الذي يلةم لتنفيذ مسؤولياتهم.
الصفة التنظيمية الرسمية لوحدة االلتزام
 -47يجددر أ يكو لوحدددة االلتزام ص د د د دفددة رس د د د ددمي دة داخددل البنددك يمنحهددا املكددانددة املندداس د د د دبددة والس د د د ددلطددة
ً
واالسدتقاللية املناسدبة ،على أ يكو ذلك مدرجا في سدياسدة االلتزام للبنك أو في وايقة رسدمية مرتبطة
بالسياسة .ويجر إطال موظفي البنك جميعا على مستند تحديد تلك الصفة.
البنود الرئيسة للوثيقة التنظيمية لوحدة االلتزام
 -48يجددر أ تتض د د د ددمن بنود الوايقددة التنظيميددة لوحدددة االلتزام املرتبطددة س د د د ديدداسد د د د ددة االلتزام كحددد أدنى
املتطلبات اآلتية:
( )1دور وحدة االلتزام ومسؤولياتها.
( )2اإلجراءات الالزمة لضما استقاللية وحدة االلتزام.
( )3عالقة وحدة االلتزام بوحدات املخاطر األخرى داخل البنك ،وعالقرها بوحدة املراجعة الداخلية.
( )4طريقة توزيع مسد د د ددؤوليات االلتزام في الحاالت االسد د د ددت نائية التو يسد د د ددمح يها – ألسد د د ددباب نية أو
تخص د د د دص د د د ديددة أو عدددم وجود عالقددة بمخدداطر عدددم االلتزام ش د د د دكددل كب ر مثال – أ تكو عض
مسد ددؤوليات االلتزام مسد ددندة إلى موظف في عض وحدات العمل األخرى مع عملهم األسد ددام د د و في
تلك الوحدات ومنها على س د ددبيل املثا  ،املوارد البش د ددرية ،الش د ددئو اإلدارية ،الفرو  ،وما ش د ددابهها.
وأ تكو و إجراءات محددة توض دور وصالحيات تلك الوحدات واملسئول املحددين يها.
( )5ح وحدة االلتزام في الوص د ددو إلى املعلومات والس د ددلالت والبيانات الالزمة للقيام بمس د ددؤولياتها،
وما يجر على موظفي البنك في املقابل من حعاو في تقديمها.

مبادئ االلتزام للبنوك واملصارف التجارية
العاملة في اململكة العربية السعودية

رقم اإلصدار

تاريخ اإلصدار

رقم الصفحة

2

1442ه – 2020م

26-13

( )6ح وحدددة االلتزام في إجراء التحقيقددات الالزمددة من قبلهددا أو بتفويض منهددا ألي عمليددات مخددالفددة
محتملة أو قص د د د ددور في تطبي س د د د ددياس د د د ددة االلتزام وحقها في حعي أو طلر خبراء خارجي للقيام
بذلك إذا لةم األمر.
( )7ح وحدددة االلتزام في حريددة التعب ر واإل صد د د د دداح عن نتددائج التحقيقددات إلى اإلدارة العليددا ،وعنددد
الضرورة للمجلس أو ل لنة املنبثقة عن املفو ة من .
( )8االلتزامات الرسمية لوحدة االلتزام الخاصة بر ع التقارير إلى اإلدارة العليا.
( )9ح وحدة االلتزام في الوصو املباشر إلى املللس أو للنت املنبثقة عن واملفو ة من .
رئيس االلتزام
املستوى الوظيفي
ً
ً
 -49يجددر على كددل بنددك محلي أ يع رئيس د د د ددا تنفيددذيددا لاللتزام ،وعلى كددل ر بنددك أجنؤو أ يع رئيس د د د ددا
بدرجة عالية في املس د د ددتوى اإلداري األو التا ع مباش د د ددرة للمس د د ددئو األو للفر  ،تتض د د ددمن مس د د ددؤوليت
العامة تنس د د ددي عملية تحديد مخاطر عدم االلتزام لدى البنك واملش د د ددورة عن إدارتها ،واإلشد د د دراف على
أنشطة مسئولي وموظفي االلتزام في وحدة االلتزام.
االرتباط الوظيفي
 -50يجر أ يكو رئيس االلتزام في املسددتوى اإلداري األو للبنك ومرتبط مباشددرة باملسددئو األو قط في
اإلدارة العليا للبنوك املحلية (العض د د ددو املنتدب  /الرئيس التنفيذي /املدير العام) وباملس د د ددئو األو في
ا
الفر بالنسددبة لفرو البنوك األجنبية (حسددر مسددات الوظيفة األعلى في الفر ) ،ويجر أال يتولى رئيس
االلتزام أي مسؤوليات وظيفية أخرى مباشرة وغ ر مباشرة متصلة بأحد أنشطة العمل املصرفي ،وأ
يكو ل ص ددالحية ر ع التقارير واإلخطارات املهمة إلى املللس أو للنت املنبثقة عن املفو ددة من عند
اكتشد دداف أية نقاط د ددعف أو قصد ددور أو مخالفات جسد دديمة ،ودو خشد ددية من ردود األ عا السد ددلبية
د د د د ددده من اإلدارة ووحدددات العمددل األخرى أو من العددامل في البنددك .مع التددأكيددد على عدددم اتخدداذ أي
إجراءات ده عند ر ع التقارير.
إبالغ أعضاء املجلس بالتعيين والتغيير
 -51يجر إبال أعض د دداء املللس كا ة بالنس د ددبة للبنوك املحلية عند تولي أو حتي ر (اس د ددتقالة ،حتي ر لوظيفة
أخرى ،تقاعد ،إنهاء الخدمة...ال ) رئيس االلتزام ملنصب  ،مع تواي وذكر السبر بالنسبة للتتي ر.
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عدم ممانعة املؤسسة على التعيين والتغيير
 -52يجر حصددو البنك ع د د د د ددلى عدم ممانعة املؤس دسددة على تولي رئيس االلتزام ملنصددب –بموجر متطلبات
التعي في الوظائف القيادية– ويجر أيض د د د ددا عدم ممانعرها في حا ترك منص د د د ددب (اس د د د ددتقالة – حتي ر
لوظيفة أخرى – إنهاء الخدمة ...ال ) ،مع تواي وذكر السبر للتتي ر.
إبالغ ا جهات الرقابية في الدو املستضيفة
 -53يما يتعل بالبنوك املرخص ددة بمةاولة أنش ددطة مصددر ية على املس ددتوى الدولي التو لد ها مس ددئولو التزام
من تلك الدو  ،يتع إبال اللهة الرقابية في الدو املسدتضديفة بانضدمام رئيس االلتزام أو متادرت في
حا أ حعليمات الدو املستضيفة تنص على وجوب االبال .
ارتباط مساولي وموظفي وحدة االلتزام برئيس االلتزام
ً
ً
ً
 -54يجددر أ يكو االرتبدداط الوظيفي ملنس د د د ددوبي وحدددة االلتزام جميعددا ارتبدداطددا مؤديددا إلى رئيس االلتزام بمددا
يمكن الوحدات في وحدة االلتزام من الو اء بجميع املس د د ددئوليات وباس د د ددتقاللية عن با ي وحدات العمل
األخرى في البنك ،وبالنس د د د ددبة ملس د د د ددئولي االلتزام في وحدات العمل األخرى املكلف بمهام االلتزام في تلك
الوحدات ا ارتباطهم وظيفيا يكو بوحدات العمل تلك ،ويجر في الوقت نفس د د د د األخذ في االعتبار
ً
ً
ً
أ لهم أيض د ددا حس د ددلس د ددال وظيفيا إلى رئيس االلتزام يما يتعل بمس د ددئولياتهم وتقاريرهم تجاه االلتزام في
تلك الوحدات وبما يحق ل الو اء بمسئوليات  .ومن أجل تفادي ازدواجية التسلسل الوظيفي ،يتع
أ يكو مس ددار التس ددلس ددل الوظيفي ملس ددئولي االلتزام إلى رئيس االلتزام بخص ددوص مخاطر عدم االلتزام
ً
ً
ً
مسارا مسيطرا وملةما.
االجتماعات الدورية
 -55أ يكو لرئيس االلتزام ص د د د ددالحية عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي اإلدارة العليا ومع رؤس د د د دداء
ً
وحدات العمل املختلفة وذلك ملناقشد د ددة تطبي االلتزام و قا لألنظمة والتعليمات الخاصد د ددة بالعمليات
والنش دداطات لكل مجموعة أو إدارة أو قطا  .وأ توا االجتماعات ش ددكل رس دداو .ومن املالئم أال يقوم
أي من كبار موظفي اإلدارة العليا ورؤس د د د دداء وحدات العمل بإيفاد من ينوب عنهم في تلك االجتماعات
دليل ٌ
حيث أ مشاركرهم الفعالة في االجتماعات مع رئيس االلتزام ٌ
جدي على اآلحي:
• قدوة الدور القيادي.
• هم مسئولياتهم تجاه االلتزام.
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• تأكيدهم الدائم على االلتزام.
• دعمهم لعملية االلتزام.
تفويض رئيس االلتزام بعض مسؤولياته
 -56يمكن للمسئو عن وحدة االلتزام أ يفوض عض صالحيات لبعض من يراه من املوظ د ددف العاملد د د
في البندك للقد د د د د د د د ديدام ببعض املهدام املتعلقدة بوظيفدة االلتزام ،مثدل وحددة الخةيندة ،وحددة رو ومكداتددر
البندك في الخدارج .ويعتبر أي موظف يتم تفويضد د د د د للقيدام بهدذه املهدام بمثدابدة مس د د د دداعدد لرئيس االلتزام
وتحت سلطت يما يتعل بمخاطر عدم االلتزام مع تمتع بكامل االستقاللية عند القيام بمهام البنك
األخرى .ويجر أ يؤخذ حلم البنك وطاقت العملية في االعتبار .وأي تفويض يقوم ب رئيس االلتزام
ً
ال يعفي من املسئولية حيث يبقى مسئوال عن كا ة مهام وظيفة االلتزام أمام اللهات ذات العالقة.
تعارض املصا
 -57لكيال تتقوض اس د د د ددتقاللي ددة ومهني ددة العم ددل لرئيس االلتزام وموظفي وح دددة االلتزام يجددر أال يتولوا إال
مس د د ددؤوليات وحدة االلتزام قط .وبالنس د د ددبة ملس د د ددئولي االلتزام في وحدات العمل األخرى املكلف بمهام
رق دداب ددة ع دددم االلتزام في تل ددك الوح دددات –إ وج دددوا -يجددر عليهم تف ددادي حع ددارض املص د د د د ددال  ،وااللتزام
باإل صاح عن أي حالة قد يترتر عليها حعارض املصال .
 -58لكيال تتقوض اس د د د ددتقالليددة رئيس وموظفي وحدددة االلتزام يجددر أال حعتمددد مكددا د تهم املدداليددة على األداء
املالي لنش د د د دداط العمل الذي ينفذو في حق مس د د د ددؤوليات االلتزام ،ويس د د د ددتثنت من ذلك ارتباط املكا ت
امل ددالي ددة ب دداألداء امل ددالي للبن ددك كك ددل .وفي جميع األحوا يج ددر أ يكو االعتم دداد النه ددا ي ملكد دا ددأة رئيس
وموظفي وحدة االلتزام من املللس او ال لنة املنبثقة من .
صالحية الوصو املباشر إلى املعلومات واملوظفين
 -59لكي تدددار وظيفددة االلتزام و مس د د د ددئوليدداتهددا في بنود وايقددة االلتزام التنظيميددة وفي جميع األوقددات وعلى
مختلف املسد د ددتويات اإلدارية في البنك التو قد توجد يها مخاطر عدم االلتزام وبالفاعلية التو حسد د دداعد
على إدارة املخاطر ،يجر أ يكو لوحدة االلتزام  -ودو انتظار األوامر أو التوجيهات  -الح والقدرة
والصالحيات الرئيسة اآلتية:
()1

مخاطبة أي موظف والوص ددو إلى أي معلومات و ددلالت وملفات ددرورية تمكنها من القيام
بمسؤولياتها.
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()2

إنجاز مسد د د ددؤولياتها من تلقاء نفسد د د ددها في جميع وحدات العمل في البنك التو يوجد بها مخاطر
عدم التزام ،وال بد أ يكو لها الح في إجراء تحقيقات حو أي مخالفات محتملة لسياسة
ً
االلتزام ،والح في طلددر مسد د د د دداعدددة املختص د د د د داخددل البنددك (مثال :الش د د د ددؤو القددانونيددة أو
املراجعددة الددداخليددة) أو توظيف أو طلددر أخص د د د د ددائي من خددارج البنددك ألداء هددذه املهمددة أو
املساعدة يها عند االقتضاء.

()3

حرية إبال اإلدارة العليا بأي مخالفات أو تجاوزات محتملة تظهر من خال تحقيقاتها ،دو
الخشية من ردود األ عا أو االستياء من وحدات العمل أو موظف آخرين.

( )4على الرغم أ التبعي ددة اإلداري ددة لوح دددة االلتزام واجب ددة أ تكو للرئيس التنفي ددذي  /العض د د د ددو
ً
ً
املنتدب  /املدير العام ،إال أن واجبا أيض ددا أ يكو لها الح في التخاطر والتواص ددل املباش ددر
مع املللس أو للنت املنبثقة عن واملفو ددة من  ،متجاوزة بذلك ما تقتضددي التبعية اإلدارية
املعتادة ،عند االقتضاء.
( )5التقدداء رئيس االلتزام بدداملللس أو للنت د املنبثقددة عن د املفو د د د د ددة من د مرة في العددام على أقددل
تقدير ،أل ذلك من ش د د ددأن أ يس د د دداعد املللس أو للنت على تقييم مدى قدرة و اعلية إدارة
البنك ملخاطر عدم االلتزام لدي .
ً
( )6وجوب أ يبلغ رئيس االلتزام املؤس د دس د ددة/اإلدارة العامة للرقابة على البنوك ورا ومباشد ددرة عند
الوص د ددو إلى مؤش د درات قوية عن وجود قص د ددور واض د د ومهم أو تجاوزات ومخالفات جس د دديمة
تتعل بمخاطر عدم االلتزام وتضر سمعة القطا املصرفي ويجر علم املؤسسة بها.
املبدأ (  ) 6املوارد

يجر أ يو ر البنك لوحدة االلتزام املوارد الالزمة ألداء مسؤولياتها بفاعلية.
املوارد وفاعلية تحقيق املهام
 -60يجر أ تكو املوارد الالزم توا رها لوحدة االلتزام كا ية ومناسبة على حد سواء لضما تنسي إدارة
مخاطر عدم االلتزام داخل البنك شكل عا .
كفاية املوارد ومناسبتها
 -61يجر أ يتوا ر لدى وحدة االلتزام موظفو يتمتعو باملؤهالت والخبرات والص د د د ددفات الش د د د ددخص د د د ددية
واملهنية الض د ددرورية واملناس د ددبة للقيام بواجباتها املحددة ،وال بد أ يتمتع موظفي وحدة االلتزام بالفهم
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الس ددليم لألنظمة والتعليمات وتأا رها الفعلي على عمليات البنك .إ ددا ة إلى ذلك ،يجر املحا ظة على
املهددارات املهنيددة ملوظفي وحدددة االلتزام وتطويرهددا ،وخدداصد د د د ددة يمددا يتعل بمواكبددة التطورات في مجددا
األنظمة والتعليمات والتقنيات ،وذلك من خال التعليم والتدرير شكل دوري ومنتظم.
مساولية توفيراملوارد وأثرها
 -62تقع مس د د د ددئولية تو ر املوارد املالية والبش د د د ددرية والفنية الالزمة وتوجيهها نحو عملية االلتزام على عات
املللس بموج ددر الس د د د دي دداس د د د د ددة املعتم دددة واإلدارة العلي ددا عن ددد تنفي ددذه ددا وإدارته ددا ملخ دداطر ع دددم االلتزام
وتطويرها .وينبغي األخذ في االعتبار أ ارتفا تكاليف االلتزام (خطط التطوير) تؤدي إلى زيادة اعلية
ً
ً
تحديد املخاطر وقياس د د د ددها كميا ونوعيا ومتا عرها والرقابة عليها وبالتالي زيادة أعلى في األرباح وتنس د د د ددي
األعما وتوا قها وجودتها ،لذا يجر إجراء تقييم دوري للوقوف على كفاية املوارد البش د د د ددرية والتقنية
ومددا إذا كددا هندداك حدداجددة لدددعمهددا وتطويرهددا بمددا يض د د د ددمن توجيد عمليددة االلتزام ،بددالفدداعليددة والكفدداءة
املطلوبت .
املبدأ (  ) 7مسؤوليات وحدة االلتزام

مساعدة اإلدارة العليا في تطبيق االلتزام
 -63تقع املس د د د ددئولي دة عن االلتزام وإدارة مخ دداطر ع دددم االلتزام في البن ددك على ع ددات اإلدارة العلي ددا ،وتتركة
وتقتص د د د ددر مس د د د ددئوليدة وحددة االلتزام على مس د د د دداعددة اإلدارة العليدا على إدارة مخداطر عددم االلتزام التو
يواجهها البنك والتعامل معها بفاعلية (املشد د د ددورة والنص د د د د واملراقبة والرصد د د ددد) .بحيث يشد د د ددرف رئيس
االلتزام على تنفيذ مهام وظيفة االلتزام ،وتت خص مسد د ددؤوليات في تطبي برنامج االلتزام املشد د ددتمل على
األهداف واملشدداريع وغ رها من املهام املعتمدة التو سدديتم العمل عليها خال العام الالزمة لفاعلية ودور
االلتزام واملتسقة مع استراتيجية املخاطر في البنك ،وفي حا تنفيذ عض مسئوليات بواسطة موظف
في وحدات عمل مختلفة (مسئولي التزام) ،يجر في هذه الحالة تو يح توزيع املسئوليات املوكلة بدقة.
 -64تقع مس ددئولية معاللة وتص ددحيح أوج القص ددور واملخالفات التو تتوص ددل إليها وحدة االلتزام على عات
اإلدارة العليا ورؤسدداء وحدات األعما املرصددود لد ها جوانر القصددور واملخالفات .ويقتصددر دور وحدة
االلتزام على تقديم النصد د د واملش د ددورة واملتا عة مع رؤسد د داء وحدات االعما ور ع تقارير في حا وجود
قصور في املعاللة والتصحيح.
إبالغ األنظمة والتعليمات ومراقبة االلتزام بتطبيقها
 -65يجر اطال اإلدارة العليا في البنك ووحدات األعما املختلفة بالش ددكل والوقت املناس ددب على األنظمة
الص د د د ددادرة والتعليمات املبلتة عن املؤس د د د دس د د د ددة وغ رها من اللهات الرس د د د ددمية الداخلية ذات العالقة،
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واللهات الرسد د ددمية الخارجية( ،كالدو واملنظمات ذات الصد د ددلة بالتنظيم املصد د ددرفي) ،وحفظها د د ددمن
قاعدة البيانات ،واملحا ظة على توا رها ش د د د ددكل دائم ومتاح ،والتأكد من توا أدلة الس د د د ددياس د د د ددات
واإلجراءات واملنتجات والخدمات املقدمة والنماذج والعقود املس د د ددتخدمة ونماذج الدعاية والتس د د ددوي
واإلعال مع األنظمة والتعليمات ذات العالقة .ومما ينبغي تأكيده أهمية هم التعليمات املبلتة وطلر
أي تو د د دديحات أو ش د د ددرح عند الحاجة من وحدة االلتزام في البنك أو من املؤسد د د دس د د ددة (من خال وحدة
االلتزام) ،ولن يعفى البنك من العقوبات النظامية ده عند التطبي الخاطئ للتعليمات.
 -66يجر على وحدات األعما املختلفة جميعا في البنك استيفاء موا قة وحدة االلتزام على طرح املنتجات
والخدمات التو سد دديقدمها البنك لعمالئ  ،وذلك قبل التقدم ألخذ موا قة املؤس د دسد ددة ،ويجر أ يكو
تقديم طلر موا قة  /عدم ممانعة املؤسسة عليها مقدم للمؤسسة من رئيس وحدة االلتزام قط.
 -67يجر مش دداركة وحدة االلتزام في عملية اتخاذ القرار عند إس ددناد املهام إلى طرف االث ،وذلك للتأكد من
عدم حعارض ذلك مع أي حعليمات صادرة عن املؤسسة أو جهات أخرى ذات صالحية.
التنظيم للمسؤوليات
 -68ال تنفذ مس د ددؤوليات االلتزام كا ة بواس د ددطة وحدة االلتزام .حيث يمكن القيام ببعض مهام االلتزام عن
طري موظف في وحددات البندك املختلفدة و روعد الخدارجيدة (مس د د د ددئولي االلتزام) ويقوم رئيس االلتزام
باإلشراف على عمل هؤالء املوظف عن طري تنظيم يقره املللس أو للنة منبثقة عن ومفو ة من .
 -69تتض د ددمن الهياكل التنظيمية للبنوك وحدات رقابية متخص د دص د ددة تتطلر خبرات وكفاءات متخص د دص د ددة
مثل وحدة مراقبة مخاطر االئتما ووحدة أمن املعلومات ووحدة املالية ،لذا يقع على تلك الوحدات
الرقابية املتخصد دص ددة مس ددؤولية تطبي متطلبات االلتزام ذات العالقة بأعمالها ومهامها املتخصد دص ددة،
على س د د د ددبيل املثا (الض د د د ددريبة ،الةكاة ،مخاطر االئتما  ،مخاطر الس د د د ددو  ،املخاطر التش د د د ددتيلية ،أمن
املعلومات ... ،وغ رها من األعما املتخص د د د دصد د د ددة) ويقتصد د د ددر دور وحدة االلتزام تجاه أعما ومهام تلك
الوحدددات على الحص د د د ددو على التددأكيدددات الالزمددة واملس د د د ددتندددات والواددائ من تلددك الوحدددات بقيددامهددا
بمس د د د ددئوليدداتهددا تجدداه االلتزام والدددور املطلوب منهددا الددذي يكفددل االلتزام مددالم يتم حعي خبرات وكفدداءات
متخصد د دص د ددة لدى وحدة االلتزام لتطبي متطلبات االلتزام ذات العالقة بأعما ومهام تلك الوحدات،
ويجر أ توا تلك املس ددؤوليات من خال س ددياس ددة االلتزام بما يكفل منع أي تداخل قد ينش ددأ س ددبر
حشاب األدوار الرقابية يما ب تلك الوحدات ووحدة االلتزام.
 -70لكي تكو اآلليات كا ية لضدما قدرة رئيس وموظفي وحدة االلتزام على القيام بمسدؤولياتهم بفعالية،
يجر أ يكو لوحدة االلتزام ح الطلر من وحدة الشؤو القانونية في البنك اآلحي:

مبادئ االلتزام للبنوك واملصارف التجارية
العاملة في اململكة العربية السعودية

رقم اإلصدار

تاريخ اإلصدار

رقم الصفحة

2

1442ه – 2020م

26-19

 إبددداء املش د د د ددورة لهددا حو األنظمددة وص د د د ديدداغددة التعليمددات لص د د د ددال وحدددة االلتزام ،وكددذلددك إعددداد
التوجيهددات الالزمددة للموظف  ،بينمددا تددأخددذ وحدددة االلتزام على عدداتقهددا الترك ز على مراقبددة االلتزام
والتعليمات والسياسات واإلجراءات واعداد ور ع تقاريرها في هذا الشأ الى اإلدارة العليا.
 إجراء التحقي في ش ددأ أوج القص ددور واملخالفات يما يتعل بتطبي األنظمة والتعليمات ذات
الصلة بمهام وأعما وحدات وحدة االلتزام جميعا.
 إبداء الرأي القانوني نحو نتائج التحقيقات الذي تقوم ب وحدة االلتزام من قبلها من وقت آلخر.
املشورة
 -71يجددر على وحدددة االلتزام تقددديم املش د د د ددورة لإلدارة العليددا يمددا يتعل بددأنظمددة وقواعددد ومعدداي ر االلتزام،
ويش ددمل ذلك إ ادتهم ب خر التطورات محليا ودوليا في هذا امللا  .وتتض ددمن املهمة االس ددتش ددارية حعاو
منس د د د ددوبي وحدة االلتزام عن قرب مع وحدات أعما البنك ،وتقديم الدعم لها باملش د د د ددورة في عملياتها
اليوميددة .وعلى وحدددة االلتزام تقددديم املش د د د ددورة في مجددا االلتزام والعمددل كحلقددة اتصد د د د ددا يمددا يتعل
بجميع استفسارات منسوبي ذات العالقة بااللتزام.
اإلرشاد والتوعية
 -72أ تدرير وتثقيف جميع منس د ددوبي البنك على األنظمة والتعليمات ذات الص د ددلة بمس د ددئولياتهم الفردية
ً
ً
جةء أسدداسدديا من مسددئولية اإلدارة العليا في مسدداعيها لترس اقا ة االلتزام وحشددليعهم على إبال وحدة
االلتزام عن أي مخددالفددات للتعليمددات ،لددذا يجددر على وحدددة االلتزام مسد د د د دداعدددة اإلدارة العليددا بص د د د دفددة
مستمرة وبشكل استبا ي في تحقي اآلحي:
 توعية املوظف في شددأ مسددائل االلتزام واملخالفات املتوقعة اسددتنادا الى أنهم خط الد ا األو ،
والعمل بص ددفرها نقطة اتص ددا داخل البنك للرد على التس دداؤالت الواردة من موظفي البنك ش ددأ
االلتزام.
 إعداد دليل إرش د ددادي مكتوب للموظف يتناو التطبي املناس د ددر لألنظمة ذات الص د ددلة بااللتزام
وقواعده ومعاي ره من خال السياسات واإلجراءات ،وإعداد الواائ اإلرشادية األخرى ،مثل :أدلة
االلتزام ،وقواعد داخلية للسلوك ،وأدلة إرشادية عملية.
 أ يش د د د ددتم ددل برن ددامج الت دددري ددر والتوعي ددة الس د د د ددنوي للميع املوظف على االلتزام على خط ددة تلؤو
احتياجات البنك بص د ددفة مس د ددتمرة ،تكو قابلة للتعديل الفوري في حا بروز مس د ددائل جديدة أو
مالحظات أو حتي رات جوهرية أو تحديثات ينبغي حتطيرها في األنظمة والتعليمات أو معد دورا
مرتفع للموظف وعند الحاجة لتكرار عملية التدرير ،وذلك و أس د د ددالير تدرير متاحة داخل
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البنك أو خارج للميع املوظف  ،وعلى وج الخصوص اللدد منهم لتعريفهم بمتطلبات االلتزام
املتعلقة بالعمليات البنكية التو سيقومو بمةاولرها قبل مباشرتهم ملهام عملهم ،واملتعامل منهم
مع اللمهور شكل مباشر الذين ينبغي تذك رهم من وقت آلخر ببعض املتطلبات ومنها على سبيل
املثا ال الحصد د ددر التعليمات املتعلقة بخدمات البيع والتسد د ددوي ومكا حة غسد د ددل األموا وتمويل
اإلرهاب والعناية الواجبة واإلبال عن العمليات املشبوهة واالبال عن املخالفات الداخلية.
تحديد مخا رعدم االلتزام وقياسها وتقييمها
تحديد املخا ر
 -73يجددر أ تكو وحدددة االلتزام س د د د دبدداقددة في تحددديددد وتواي وتقييم مخدداطر عدددم االلتزام ذات الص د د د دلددة
بنش د د د دداطات البنك (مخاطر نظامية ،أو مخاطر مالية ،أو مخاطر س د د د ددمعة ،أو مخاطر اس د د د ددتراتيجية)،
ويش د د د ددمل ذلك تطوير املنتجات اللديدة وممارس د د د ددات العمل واألنوا اللديدة من األعما أو عالقات
العمالء املةمع إنش د د د د دداؤهددا أو التتي رات اللوهريددة في طبيعددة هددذه العالقددات .وإذا كددا في البنددك للنددة
منتجات جديدة ،يجر أ ُيشارك ممثل من منسوبي وحدة االلتزام في تلك ال لنة.
قياس املخا ر
ً
ً
 -74يجر أ تقوم وحدة االلتزام بدراس د ددة طر "لقياس مخاطر عدم االلتزام" كميا ونوعيا (مثل مؤش د درات
األداء يم ددا يتعل بتطبي االلتزام) واس د د د ددتخ دددام ه ددذه املق دداييس ل دددعم تقييم مخ دداطر ع دددم االلتزام
وتخفيض ددها والعمل على معاللرها .ويمكن اس ددتخدام التقنية كوس دديلة لو ددع مؤش درات األداء من خال
ً
تجميع أو تص د د ددفية البيانات التو يمكن أ تكو مؤشد د د درا على مخاطر عدم التزام محتملة (على س د د ددبيل
املثددا ال الحص د د د ددر ،تةايددد عدددد ش د د د دكدداوى العمالء ،أو تةايددد حدداالت االحتيددا  ،أو البالغددات ،والعقوبددات
واللةاءات التو جرى ايقاعها ،واملد وعات وغ رها).
تقييم املخا ر
 -75يجر أ تقوم وحدة االلتزام بتقييم مالءمة سد ددياسد ددة االلتزام وأدلة السد ددياسد ددات واإلجراءات في البنك،
واملتا عة الفورية ألي أوج قص ددور يتم تحديدها ،وتض ددع – عند الض ددرورة والقدرة الفنية – مقترحات
إلجراء التعديل ،وحث ومتا عة اإلدارات املعنية بإجراء التعديل والتصحيح.
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املراقبة واالختبار ورفع التقارير
 -76يجددر أ تقوم وحدددة االلتزام بدداملراقبددة املس د د د ددتمرة لاللتزام واختبدداره عن طري إجراء اختبددارات كددا يددة
ونموذجي ددة ل د ويج ددر ر ع نت ددائج اختب ددارات االلتزام حس د د د د ددر تبعيره ددا اإلداري ددة وطب ًق دا إلجراءات البن ددك
الداخلية الخاصة بإدارة املخاطر.
 -77يجر أ ير ع رئيس االلتزام لإلدارة العليا تقارير مكتوبة دورية ومنتظمة تتناو مس د د د ددائل االلتزام ،وال
بد أ حش ر هذه التقارير إلى تقييم مخاطر عدم االلتزام الذي جرى خال ترة إعداد التقرير ،مع ذكر
أي حتي رات طرأت على حلم مخاطر عدم االلتزام ً
بناء على قياسددات ذات صددلة ،مثل :مؤش درات األداءع
ويجدر أ تتض د د د ددمن التقدارير أيض د د د د ًدا م خ ً
صد د د د دا ألي مخدالفدات وأوجد قص د د د ددور تم تحدديددهدا واإلجراءات
التصددحيحية املقترحة ملعاللرها والتواريخ الالزمة للتصددحيح مع تو دديح اإلجراءات التصددحيحية التو تم
ً
اتخاذها عال .عالوة على ذلك ،يجر أ تتناسددر صدديتة إعداد التقارير مع حلم مخاطر عدم االلتزام
لدى البنك وأنشطت .
ا حاالت عالية املخا رواملستجدات العاجلة
 -78يجر إبال املللس أو ال لنة التا عة ل املفو ددة عن باإلشد دراف على تطبي س ددياس ددة االلتزام بص ددورة
ورية بأية إخفد د د د د د دداقات أو قص د د د د د د د د ددور في االلتزام ،ل حاالت التو قد ينجم عنها خطورة على قدر عا من
األهمية أو إجراءات قض د ددائية أو جةاءات رقابية أو خس د ددارة مالية أو قد أو إس د دداءة للس د ددمعة .وفي حا
تقدير تأا ر ما تم التوص د ددل إلي على س د ددمعة القطا املص د ددرفي يجر أ تبلغ املؤسد د دس د ددة/اإلدارة العامة
ً
ً
للرقابة على البنوك ورا ومباشرة.
التقريرالسنوي لاللتزام
 -79يجر إعداد تقرير سددنوي شددامل ُيعرض من اإلدارة العليا إلى املللس يتضددمن في حده األدنى املتطلبات
املحددة من وقت آلخر من املؤسسة.
 -80يجر تةويد املؤسدسددة بالنسددخة املعتمدة من املللس للتقرير السددنوي لاللتزام في موعد ال يتعدى نهاية
ش د د د ددهر ابريل من كل عام يتم إرس د د د ددال من رئيس مجلس إدارة البنك املحلي ورئيس ر البنك األجنؤو،
باعتباره تقييم ذاتيا سنويا لاللتزام في البنك.
املساوليات النظامية والتواصل
 -81كأس دداس نظامي ورئيس يجر أ تض ددطلع وحدة االلتزام بمس ددؤوليات ومهام وحدات العمل األس دداس ددية
املرتبطة ش د د د ددكل مباش د د د ددر وغ ر مباش د د د ددر بمخاطر عدم االلتزام و ي )1( :املس د د د ددئولية عن رقابة االلتزام
(الرقابة ،العالقة مع املؤس د دس د ددة ،االس د ددتش د ددارات) )2( ،املس د ددئولية عن االلتزام بمكا حة غس د ددل األموا
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وتمويل اإلرهاب ومنع انتش د ددار التس د د  )3( ،املس د ددئولية عن مكا حة االحتيا املالي )4( ،املس د ددئولية عن
مكا حة الفس دداد )5( ،املس ددئولية عن وحدة اإلشد دراف الذاحي )6( ،املس ددئولية عن معاللة البالغات عن
املخددالفددات .وأ تض د د د ددطلع بددإيجدداد اآلليددات والتنس د د د ددي املندداس د د د ددب لكيفيددة تحقي متطلبددات معدداللددة
اإلجراءات األمنية املبلتة من التنفيذ في املؤسسة بفاعلية.
 -82تقع املس د د د ددئوليددة على وحدددة االلتزام في متددا عددة مددا يص د د د دددر من الهيئددات الخددارجيددة التنظيميددة واللهددات
املعنية بو ددع املعاي ر واملبادئ والخبراء الخارجي يما يتعل عملها في عض املس ددئوليات التنظيمية
ً
املحددة عموما ومكا حة غسل األموا وتمويل اإلرهاب ومنع انتشار التس خصوصا.
برنامج االلتزام
ُ
 -83يجر أ ت انفذ وحدة االلتزام مس د ددؤولياتها بموجر برنامج التزام يوضد د د أنش د ددطرها املقررة ،مثل :تطبي
سياسات وإجراءات معينة ومراجعرها ،وتقييم مخاطر عدم االلتزام ،وإجراء اختبارات االلتزام ،وتوعية
املوظف ش د د ددأ مس د د ددائل االلتزام .ويجر أ يكو برنامج االلتزام معدا على أس د د دداس املنهج القائم على
املخاطر وخا د د د د ًدعا إلش د د د دراف رئيس االلتزام بهدف د د د ددما حتطيت املالئمة للميع األعما  ،و د د د ددما
التنس د د د ددي ب وحدددات العمددل في وحدددة االلتزام (مراقبددة االلتزام بدداألنظمددة ،وااللتزام بمكددا حددة غس د د د ددل
األموا وتمويل اإلرهاب ومنع انتش د ددار التسد د د  ،ومكا حة االحتيا املالي ،ومكا حة الفس د دداد ،ومعاللة
البالغات عن املخالفات).
قاعدة بيانات وحدة االلتزام
 -84يجر على وحدة االلتزام إنشاء قاعدة للبيانات للميع أنظمة وقواعد ومعاي ر االلتزام ،وتحديثها بصفة
مستمرة وتمك جميع موظفي البنك من االطال عليها واالستفادة منها شكل دائم.
التوثيق
 -85يجر على وحدة االلتزام العمل على تواي السد د ددياسد د ددات واإلجراءات والخطط واألحداث وأورا العمل
لإليفاء بمهامها ومسئولياتها.
العالمات التحذيرية (صفارة اإلنذار)
ُ
 -86يجددر على وحدددة االلتزام أ تض د د د ددمن في برنددامج االلتزام مبدددأ العالمددات التحددذيريددة للتنبيد على انرهدداك
األنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية ،والحاالت التو حعرض البنك ملخاطر عدم االلتزام في مواقف
معينة ،ومنها النمو الس د د د ددريع للبنك وا تتاح رو جديدة وارتفا معد دورا املوظف وحت ر برامج
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وإدخ ددا أنظم ددة آلي ددة في دورة العم ددل ،وأ يتض د د د ددمن ه ددذا املب دددأ الحم دداي ددة للمبلت عن االنره دداك ددات
ً
واالنحرا ات والحوا ة املقابلة و قا لسياسة اإلبال عن املخالفات الصادرة عن املؤسسة.
املبدأ (  ) 8عالقة وحدة االلتزام مع وحدة املراجعة الداخلية

أعما إدارة املراجعة الداخلية
 -87يجدر أ يخض د د د ددع مجدا ونطدا نش د د د دداطدات وحددة االلتزام للمراجعدة الددوريدة من قبدل وحددة املراجعدة
الداخلية.
استقاللية كال الوحدتين
 -88يجددر أ تكو وحدددة االلتزام ووحدددة املراجعددة الددداخليددة منفص د د د ددلت داخددل البنددك ومس د د د ددتقلت عن
عض د د د ددهما .ومن أهم مس د د د ددؤوليات وحدة االلتزام متا عة التزام البنك بقواعد االلتزام .أما مس د د د ددئوليات
ٌ
تداخل ب مسؤوليات
وحدة املراجعة الداخلية هو أكثر شمولية .وعلى الرغم من أن قد يكو هناك
الوحدت في مجاالت معينة ،إال أ كل وحدة مسدتقلة عن األخرى وال يؤار أي تداخل على عمل أي من
الوحدت .
مراجعة أنشطة وحدة االلتزام
 -89لتقييم مدى كفاءة و اعلية وحدة االلتزام يجر إدراج مخاطر عدم االلتزام في منهلية تقييم املخاطر
التو حعتمدها وحدة املراجعة الداخلية ،ويجر أ تضد ددع برنامج مراجعة دوري ألنشد ددطة وأعما وحدة
ً
االلتزام واختبار الضوابط التو تتناسر مع مستوى املخاطر املحتملة ،و قا ملتطلبات هذه املبادئ.
التكامل في تقييم املخا ر
 -90من املهم أ يكو هناك ٌ
هم واضد د ٌ داخل البنك حو كيفية تقس دديم أنش ددطة تقييم واختبار املخاطر
ب الوحدددت  ،وأ يتم تواي ذلددك في س د د د ديدداسد د د د ددة االلتزام الخدداص د د د ددة بددالبنددك .ويجددر أ تخطر وحدددة
املراجعة الداخلية رئيس االلتزام بنتائج املراجعة ذات الصلة بااللتزام في البنك.
متابعة التزام وحدة املراجعة الداخلية
ً ً
 -91تقوم وحدة االلتزام بدورا هاما ورئيس د د ددا في متا عة عملية االلتزام في البنك ويش د د ددمل ذلك الواجر عليها
بمتا عة قيام وحدة املراجعة الداخلية بتنفيذ املهام واملسد ددؤوليات واألعما التو تطل ها املؤس د دسد ددة منها
بالشكل والوقت املحددين.
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الرقابة من منظور خاص
 -92ملةيد من اإليض دداح حو دور كل من وحدة االلتزام ووحدة املراجعة الداخلية كجهت مس ددتقلت  ،إ
كال الوحدددت تختصد د د د ددا بددالرقددابددة على أنش د د د دطددة البنددك إال أ لكددل منهمددا منظوره الخدداص في عمليددة
الرقابة ،وحدة االلتزام حعنت بحص ددر وتو دديح األنظمة والتعليمات والس ددياس ددات واإلجراءات املطلوب
تطبيقها في البنك ،ومن ام التأكد من و ددعها في س ددياس ددات وإجراءات وبرامج العمل املعتمدة ،وكذلك
ً
التأكد الدائم واملستمر أ هذه السياسات واإلجراءات يتم العمل بموج ها عال وأنها اعلة في تخفيف
مخاطر عدم االلتزام ،ويتم تحديثها شددكل مسددتمر .أما دور وحدة املراجعة الداخلية يقوم على إجراء
املراجعة امليدانية واملسد د د ددتندية على جميع وحدات العمل في البنك بموجر عينات أو حتطية شد د د دداملة،
واملتا عة املسددتمرة لنظم الرقابة الداخلية في البنك ،ومدى االلتزام بالسددياسددات واإلجراءات التو سددب
ً
لوحدة االلتزام العمل على تفعيلها واملس د د دداعدة في إعدادها د د ددمن الس د د ددياس د د ددات واإلجراءات اس د د ددتنادا
لألنظمة والتعليمات واللوائح.
مسائل أخرى
املبدأ (  ) 9مسائل متعلقة بالعمليات ا خارجية

االلتزام باألنظمة والتعليمات في بلد النشاط ا خارجي
 -93على البنوك التو تختار مةاولة عض األنش د ددطة املص د ددر ية في دو معينة أ تلتزم باألنظمة والتعليمات
واللوائح السددارية في تلك الدو  ،ويجر أ تكو الفرو أو املكاتر وهيكل وظيفة االلتزام ومسددؤولياتها
متوا قة مع املتطلبات النظامية والتعليمات املحلية في تلك البلدا .
املعاييرالعليا كأساس عند اختالف املتطلبات النظامية
 -94عند القيام بأعما مص د ددر ية في دو معينة س د ددواء رو أو ش د ددركات تا عة ،يجر العلم أن قد تختلف
ً
املتطلبددات النظدداميددة والتعليمددات من بلددد إلى آخر ،وقددد تختلف اعتمددادا على نو العمددل الددذي يقوم بد
البنك أو على شكل تواجده في تلك البلدا  .لذا ينبغي التأكيد بوج خاص على ما تضمنت الفقرة رقم
ً
( )2/6من القسم اانيا في دليل مكا حة غسل األموا وتمويل اإلرهاب من متطلبات.
مساولي االلتزام في البلدان املستضيفة
 -95يجر على البنوك التو تختار تنفيذ أعمالها في بلدا معينة االلتزام بجميع األنظمة والتعليمات املحلية
ً
املطبقة في تلك البلدا  .مثال البنوك التو حعمل في ش ددكل ش ددركة تا عة عليها أ تلؤو متطلبات األنظمة
والتعليمات الخاصد ددة بالشد ددركات في البلدا التو حسد ددتضد دديفها .والبنوك التو تةاو نشد دداط في شد ددكل ر
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أجنؤو عليه ددا الو دداء ب دداملتطلب ددات املح ددددة في ح ددال ددة رو البنوك األجنبي ددة .وعلى البن ددك التددأك ددد من أ
مسد ددئوليات االلتزام املطبقة في البلدا املسد ددتضد دديفة يقوم بها موظف لد هم معر ة وخبرات محلية في
تلك البلدا  ،إلى جانر اإلش د د د دراف من رئيس االلتزام بالتعاو مع وحدات املخاطر والرقابة األخرى في
البنك في اململكة.
تقييم املخا ر للنشاط في ا خارج
 -96يجددر أ يكو لددى كددل بنددك إجراءات مطبقددة ومحددداددة لتحددديددد وتقييم املخدداطر املحتملددة أو املتزايدددة
على س د ددمعت ش د ددأ املنتجات والنش د دداطات التو يقدمها في البلدا املس د ددتض د دديفة من قبل الش د ددركات أو
الفرو التا عة وال يسمح بتقديمها أو ممارسرها في اململكة.
املبدأ (  ) 10إسناد مهام وحدة االلتزام

اتفاقية اإلسناد املحدود واملساولية
ً
ً
 -97يعتبر نش د د د دداط وحدة االلتزام نش د د د دداطا رئيس د د د ددا إلدارة مخاطر عدم االلتزام في البنك ،وهناك نش د د د دداطات
محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها للهات متخصصة ،ولكن يجر أ تظل تحت إشراف ومسئولية
رئيس االلتزام في البنك ،حيث يظل املس د ددئو عن التأكد من تطبي االلتزام ،ويجر أيضد ددا عدم إس د ددناد
مسئولية رئيس وحدة االلتزام للت ر لكونها ال حسند لآلخرين.
مالءمة االتفاقيات مع املهام
 -98يجر على البنك أ يضد ددمن أ أي اتفاقيات وترتيبات إسد ددناد عض مهام االلتزام للت ر ال حعي اعلية
رقابة املؤس دس ددة وغ رها من اللهات الرقابية واإلش درا ية األخرى ،وبتض النظر عن إس ددناد مهام معينة
من مهام وحدة االلتزام التو قد يرى البنك د د د ددرورة إس د د د ددنادها ،إ مس د د د ددئولية متا عة االلتزام بجميع
األنظمة والتعليمات تبقى في املقام األو على عات املللس واإلدارة العليا.
موافقة املؤسسة
 -99يخضددع إسددناد أي نشدداط من أنشددطة االلتزام ملقتض د ت حعليمات اإلسددناد الصددادرة عن املؤسدسددة ،بما في
ذلك الحصو على عدم ممانعرها قبل إجراء عملية التعاقد على اإلسناد.
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