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 التعريفات

ض السددديا  أمامها، ما لم يقت املبينة املعاني -ه املبادئ أينما وردت في هذ - اآلتيةوالعبارات  باأللفاظيقصدددد 

 .ذلكخالف 

 .: مؤسسة النقد العربي السعودياملؤسسة -1

 األعمددددا لهددددا بمةاولددددة  املرخصاألجنبيددددة البنوك املحليددددة و رو  التجدددداريددددة  املصددددددددددددددددارفو البنوك : البنكككك  -2

 .نظام مراقبة البنوك ألحكام اململكة و قافي  املصر ية

ويتولى املسدددددددددددددئو  األو  في  ر  البنك األجنؤو املهام واملسدددددددددددددؤوليات  .املحليالبنك مجلس إدارة  :املجلس -3

 املحلية أينما وردت في هذه املبادئ. البنوكاملنوطة بمجالس اإلدارة في 

وكبار  (الرئيس التنفيذي، العضو املنتدب، املدير العام) املحلي التنفيذية للبنكاإلدارة  :العليا اإلدارة -4

ورئيس الفر  ، اوتنفيددذهدد االسدددددددددددددتراتيجيددة، واقتراح القرارات أعمددا  البنددكبهم إدارة  املنوطالتنفيددذي   

  .املرخصة ملةاولة األعما  املصر ية في اململكة ،األجنبية لفرو  البنوكبالنسبة 

تحدد، وتقيم، وتقدم من اإلدارة العليا،  األو   اإلداري  في املسدددددددددددددتوى وظيفة مسدددددددددددددتقلة  :االلتزاموظيفة  -5

واملشدددددددددددددورة، وتراقر، وحعد التقارير حو  مخاطر عدم االلتزام في البنك، املتعلقة بتعر ددددددددددددد   ،النصددددددددددددد 

نتيجة  و قدها أو بما يؤدي لإل دددددددددددددرار  سدددددددددددددمعة البنك ،أو إدارية، أو خسدددددددددددددائر مالية ،لعقوبات نظامية

معددداي ر السدددددددددددددلوك بأو  ،متطلبدددات مكدددا حدددة اللرائم املددداليدددةو  والتعليمددداتإلخفددداقددد  في االلتزام بددداألنظمدددة 

مسدددددددددددددتقلة  وحدةبل هذه الوظيفة من ق  ام ومسدددددددددددددئوليات مهواملمارسدددددددددددددة املهنية السدددددددددددددليمة. ويتم تطبي  

 .في البنوك ماللتزال

التو تحدد ورئيس  ر  البنك األجنؤو  إدارة البنكالسددددددددددياسددددددددددة املعتمدة من مجلس : سككككككككككياسككككككككككة االلتزام -6

ة والركائة واملنهلية املبادئ الرئيسدددددو  املسدددددئوليات الشددددداملة لاللتزام وصدددددالحيات وحدة االلتزاموتوضددددد  

 .(1املبدأ )إلدارة مخاطر عدم االلتزام املشتملة على العناصر املوضحة في  يتبعها البنكالتو 

مسددددددات وحدات العمل في إدارة بحسددددددر  أووحدة عمل على مسددددددتوى مجموعة أو قطا  : تزاملوحدة اال -7

 اإلداري األو   املسدددددددتوى شدددددددعبة أو قسدددددددم ... ال  في إدارة أو املحلية أو  في البنوكاألو  اإلداري املسدددددددتوى 

مسددددددددددؤوليات مهام و  االلتزام موظفيو  رئيسيتولى  يها  ، رو  البنوك األجنبيةفي التا ع للمسددددددددددئو  األو  

 . قط مااللتزا
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األو   اإلداري  املستوى  املحلية واملسئو  في في البنوكي لوحدة االلتزام تنفيذال الرئيسرئيس االلتزام:  -8

العامة تنسدددددددي  عملية  متهامسدددددددؤولي ةتضدددددددمنامل ، رو  البنوك األجنبية فيمباشدددددددرة  لرئيس الفر  التا ع

مسدددددددئولي دارتها، واإلشدددددددراف على أنشدددددددطة تقديم املشدددددددورة لإلدارة العليا إل االلتزام و عدم تحديد مخاطر 

 .موظفي االلتزامو 

 االلتزام. وحدةمن يقوم بأداء مهام ومسئوليات االلتزام من منسوبي  جميع: االلتزام و موظف -9

 املفوض من ،من منسددددوبي وحدات عمل أخرى خالف موظفي وحدة االلتزاموظف امللتزام: المسككككاو  ا -10

 .في وحدت  العملية االلتزاموظيفة معينة خاصة ب ومهاممسؤوليات  لتولي االلتزام رئيس

 ددددددددددددددد عقوبددات وإجراءات نظدداميددة تؤدي إلى تطبي  أو نجم عنهددا ياملخدداطر التو : مااللتزا عككدممخككا ر  -11

األنظمة ب التزام  نتيجة عدم و دددددددددددددرر  سدددددددددددددمعت أو إسددددددددددددداءة جسددددددددددددديمة خسدددددددددددددائر مالية تكبده أو  البنك

السدددارية  السدددلوكية واألخالقية والقواعد ،الخاصدددة بالبنكالصدددلة  التنظيمية ذاتواملعاي ر والتعليمات 

في مجموعها تمثل )وقواعده ومعاي ره االلتزام  بأنظمة جميعا إليهااملشدددددددددددددار على األنشدددددددددددددطة املصدددددددددددددر ية 

 عدم االلتزام "(. "املخاطر الناجمة عن

 .موظفي البنكوصف كل من تقع على عاتق  مسئوليات االلتزام من  :االلتزامدور  -12

 التو حسري على القطا  املصرفي ومنسوبي . اللوائحو األنظمة األنظمة:  -13

وغ رها من  وإشدددرا ي في سدددبيل القيام بدورها كجهة رقابية املؤسدددسدددة جميع ما يصددددر عن التعليمات:  -14

 ملةمة.وحعاميم وأدلة من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر  اللهات ذات االختصاص

 .ومنسوبي  األنظمة والتعليمات التو حسري على القطا  املصرفي: االلتزامومعايير قواعد أنظمة و  -15

ومسددددددددددددئولي في االلتزام ظو لرئيس ومالحالة أو الحاالت التو يكو  أو يمكن أ  يكو   :املصككككككككككككا   تعارض  -16

أو غ ر مباشددددددددرة في مو ددددددددو  يكو  محل نظر هذا  مباشددددددددرة عالقةأو  مصدددددددد حة أخرى  وحداتفي  امااللتز 

أو العالقة، أو تؤدي إلى االعتقاد بأنها الشدددددخص لترض اتخاذ قرار  شدددددأن ع بحيث تمنع هذه املصددددد حة 

 أو العالقة. لهذه املص حةحالت بين  وب   إبداء رأي  أو اتخاذ قراره باستقاللية وحياد ودو  مراعاة 

 املقدمة

17-  
 
مسدددددددؤوليرها اإلشدددددددرا ية والرقابية و  لها املمنوحة بموجر الصدددددددالحيات املبادئهذه املؤسدددددددسدددددددة  صددددددددرتأ

 اآلحي: بموجر

 هدد 23/05/1377تاريخ و ( 23الصادر باملرسوم امللكي رقم ) ،نظام مؤسسة النقد العربي السعودي .أ
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 هد.22/2/1386 تاريخو ( 5رقم )م/ امللكي باملرسوم الصادر نظام مراقبة البنوك، .ب

 والئحت  ه1439/  2/  5بتاريخ  20رقم م /   امللكي باملرسددددددوم نظام مكا حة غسددددددل األموا  الصددددددادر .ج

 .ه19/02/1439( وتاريخ 14525بموجر قرار رئاسة أمن الدولة رقم )الصادرة التنفيذية 

 .هدددددددددددددددد12/2/1439( بتاريخ 21رقم )م  امللكي باملرسدددوم نظام مكا حة جرائم اإلرهاب وتمويل  الصدددادرد. 

 ه.02/05/1440( وتاريخ 228الصادرة بموجر قرار مجلس الوزراء رقم ) والئحت  التنفيذية

املبادئ كتحديث أو  لدليل االلتزام باألنظمة للبنوك العاملة في اململكة هذه  املؤسدددددددددددددسدددددددددددددةأصددددددددددددددرت  -18

أحي ي، و ه19/12/1429وتاريخ 787م أ ت//56202جر التعميم رقم السدددعودية الصدددادر بمو  ةالعربي

معاللة املسددددائل الرقابية املصددددر ية اسددددتمرار تحسدددد   و الرامية إلى  املؤسددددسددددة ددددمن جهود إصدددددارها 

 لو البنوكمسدددددؤو أ  يكو  ب والتأكيد املسدددددتمروحعةية املمارسدددددات السدددددليمة في املؤسدددددسدددددات املصدددددر ية. 

تصحيح إجراءات العليا مطبقة، وأ  لدى اإلدارة و على قناعة بأ  سياسات وإجراءات االلتزام  عالة 

 عند رصدها. أو القصور ملعاللة أي حالة من حاالت عدم االلتزام  مناسبة

 ومسؤوليللس املأعضاء و  رئيس يكو  حيث يجر أ   من رأس الهرموالتعليمات يبدأ االلتزام باألنظمة  -19

 .لعليا أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل وااللتزاماإلدارة ا

 على وجوب أ  حسدددددددددود اقا ة مبنية على معاي ر  -20
ً
 مسدددددددددتمرا

ً
يتطلر االلتزام الليد من اإلدارة العليا تأكيدا

ليس   أنوإ  يراعى  اقا ة البنكأ  يكو  االلتزام جةًء ال يتجةأ من و عالية من األمانة والنزاهة املهنية. 

 على منسدددددددددددددوبي 
ً
حيدددث تقع مسدددددددددددددؤوليدددة االلتزام على عدددات  كدددل  رد من   قط،االلتزام  وحددددةمقصدددددددددددددورا

 ال يتجةأ من ، في البندددكالعدددامل   
ً
نشددددددددددددددداطدددات الوكدددا دددة  البندددك أعمدددا وأ  تكو  هدددذه املسدددددددددددددؤوليدددة جةءا

 النظام إلى مراعاة روح الدائممن خال  سدددددددددعي  عاي ر عالية عند تنفيذ أعمال  ا يحق  مالتشدددددددددتيلية بم

املسددددددددددددداهم   صدددددددددددددلة ب إجراءات ذاتمن  يتخذه البنكما مراعاة نتائج األخذ في االعتبار  ويجرونصددددددددددددد . 

ة سدددددمعالؤدي إلى حدوث ردود  عل سدددددلبية بالتة األار على ت وعمالئ  وموظفي  ومحيط  في السدددددو  قد

 حتت لو لم تكن مخالفة  علية لألنظمة.تو 
ً
    ح  ب  أ رارا

أهم الركائة ، و وعمالئ  ب   البنكاملرتبة األسات في العالقة القيم األساسية و معاي ر الثقة والنزاهة حعد  -21

يجر أ  تكو  حماية السدددددمعة و سدددددمعت  لدى عمالئ  واللهات التو يتعامل معها.  عليها البنكالتو يبنو 

 التحلييتوجر عليهم و .  وظف املدراء و املفي كل ما يقوم ب  من نشددددددددددددداطات السدددددددددددددمة الرا دددددددددددددخة في ذهن 

من الثقة والنزاهة واملهنية عند قيامهم باملهام املوكلة إليهم وأ  تكو  تصددددددر اتهم ملتزمة  بمسددددددتوى عا   

 بنص وروح األنظمة والتعليمات 
ً
 .املصرفي ومنسوبي  املنظمة للقطا دوما

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/9ec732e6-9bbf-4fda-8a61-a9ae00c3c014?lawId=4a8842df-9cd1-4ee7-bf97-a9a700f180d4
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/ae17698d-80cc-43da-98fb-a9ed012761dd?lawId=57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4
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 لحوكمة  -22
ً

اعتماد سدددددددددددددياسدددددددددددددة  ومسدددددددددددددئوليت للس املمن  مكو   في البنكااللتزام تتخذ هذه املبادئ هيكال

ومسددددئوليرها إدارة مخاطر عدم االلتزام،  وإدارة علياااللتزام واإلشددددراف على إدارة مخاطر عدم االلتزام، 

 .ووحدة االلتزام ومسئوليرها التنسي  العام لاللتزام ومساندة اإلدارة العليا

كأهمية  العليا تجاه االلتزام واالدارةللس املامللقاة على عاتقي  املسؤولياتفي بدايرها  تحدد هذه املبادئ -23

 .لدى البنكاملبادئ التو يجر أ  تدعم وحدة االلتزام  يليها، أولى

االلتزام مسددائل مثل: التقيد باملعاي ر املناسددبة ملمارسددات السددو ، وإدارة  وقواعد ومعاي ر أنظمةحشددمل  -24

 ، وحشددددملمة للعمالءاملشددددورة املقد مالئمةحعارض املصددددال ، ومعاملة العمالء بصددددورة عادلة، و ددددما  

اعرف  انتشدددددددددددددار التسددددددددددددد  ، ومبدأمنع و  مجاالت محددة، مثل: مكا حة غسدددددددددددددل األموا  وتمويل اإلرهاب

 ات املخالفات.بالغمعاللة و  ،االحتيا  املالي، ومكا حة الفسادعميلك، ومكا حة 

األنظمة والتعليمات السدددددددددددددارية على  إلى مصدددددددددددددادر متعددة و ي ومعاي ر االلتزامقواعد و حسدددددددددددددتند أنظمة  -25

 حشددددددرف عليها اللهات الرسددددددميةاألنظمة والتعليمات التو تحت إشددددددراف املؤسددددددسددددددة، و القطا  املصددددددرفي 

املصدددددددددر ية واألعراف  أعمالها،البنوك أو في البلدا  األخرى التو تمارس  يها  ،ذات االختصددددددددداصاألخرى 

ت القطا ، والقواعد الداخلية للسدددددددددلوك ، وقواعد ممارسدددددددددة األعما  التو تدعمها مؤسدددددددددسددددددددداالسدددددددددائدة

الصدددددادرة عن ذات الصدددددلة  واملتطلبات ،لنزاهة والسدددددلوك األخال يامعاي ر و  ،البنكاملطبقة على موظفي 

املؤسسات املصر ية إلشراف على املختصة برسم السياسات املنظمة ل املنظمات وامللموعات الدولية

 للنة باز  لإلشراف على البنوك وغ رها. .مثل  واملالية

، وأ  تحدد  باملوارد  شددددددددكلدعمها أ  تكو  وحدة االلتزام مسددددددددتقلة وأ  يتم توجر مبادئ االلتزام  -26 كاف 

مسؤولياتها  شكل واض ، وأ  تخضع أنشطرها ملراجعة مستقلة ودورية من وحدة املراجعة الداخلية. 

عمل  جميعها  اعليةالتو حعكس  .مةيد من التفصدددددددددديلفي ( أدناه 8ى )( إل5املبادئ من ) و قا ملا سدددددددددد رد في

 .وحدة االلتزام

أسدددددس وعوامل نجاحها، كونها تلعر دورا أسددددداسددددديا في أهم أحد  في البنوكوظيفة االلتزام وحدة و حعتبر  -27

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 السدددددددددددددمعة ومخاطر العقوبات 

 املالية.
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 جوانر وتحديد  لتلمساملبلتة  هامراعاة مالحظاتو  واإلشددددددرا ية توطيد العالقة مع اللهات الرقابية

 .القصور  شكل دوري ومعاللرها قبل تفاقمها

  السليمة في البنوكوالحوكمة إرساء مبادئ نهج اإلدارة املساهمة في . 

  املختصدددددددددة واللهات إلشدددددددددرا ية والرقابية خصدددددددددوصدددددددددا ابما يصددددددددددر من اللهات  االلتزاممن  التحق

 وحعليمات.من أنظمة عموما 

  ومنع انتشدددار التسددد    غسدددل األموا  وتمويل اإلرهاب جرائم كا حةاملناسدددبة ملإيجاد اآلليات واألطر

 عاللة وتصددددددحيح جوانر القصددددددور مل وتقديم املرئيات والنصدددددد  واملشددددددورةواالحتيا  املالي والفسدددددداد 

 .واملخالفات

  عن  وأصدددددددددددددحداب املصددددددددددددد حدةالبندك عمدل اإلجراءات الالزمدة ملعداللدة البالغدات الواردة من منسدددددددددددددوبي

 الصدددددددددددادرة عنلدى املؤسدددددددددددسدددددددددددات املالية املتسدددددددددددقة مع سدددددددددددياسدددددددددددة اإلبال  عن املخالفات ، املخالفات

 املؤسسة لضما  معاللة مو وعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية.

  املهنية في العمل املصرفي.املحا ظة على القيم واملمارسات 

  عدم مخاطر ر ع الوعي لدى موظفي البنك وتو دددددديح اإليجابيات والسددددددلبيات بخصددددددوص التزامهم و

 ذات العالقة. واالشرا يةالتزامهم باألنظمة والتعليمات الصادرة عن اللهات الرقابية 

االلتزام بطريقة عدم إلدارة مخاطر  تكو  األولوياتبحيث تنظيم وحدة االلتزام لدي   البنكعلى يجر  -28

 لدي . املخاطر استراتيجية وحدةتتماش ت مع 

يجعل املسدددددددددددؤولية عن ومصدددددددددددادرها حعدد وحشدددددددددددعر قواعد االلتزام مدى إطار االلتزام و أ   إدراكينبغي  -29

والتحق  من مسدددددددددتوى االلتزام وو دددددددددع الضدددددددددوابط الالزمة لضدددددددددما  االلتزام  االلتزاممخاطر عدم إدارة 

 العليا اإلدارةيقع على عات  وحماية البيانات العمل أو األنظمة التقنية  إجراءاتى مسدددددددددددتوى سدددددددددددواًء عل

 و 
ً
من خال  القيددام بمددا يلةم للمراجعددة والتددأكددد  (مجموعددات وقطدداعددات األعمددا ) وحدددات العمددل جميعددا

إيصدددددددا  وشدددددددرح حصدددددددر و على  االلتزام وحدة مسدددددددتمر، ويقتصدددددددر دور و من عملية التطبي   شدددددددكل  عا  

والرقابية واللهات   اإلشدددددددددددددرا يقطاعات األعما   ور اسدددددددددددددتالمها من اللهات  إلى والتعليماتاألنظمة 

والتأكد من تضددددددمينها في السددددددياسددددددات واإلجراءات  والحصددددددو  على تأكيد منها، األخرى ذات االختصدددددداص

 واإلبال زام  شددكل دوري تحديد واكتشدداف وتقييم مخاطر عدم االلتو املسددتمرة راقبة املالقيام  عملية و 

 .ور ع التقارير في شأ  مخاطر عدم االلتزام واملخالفات االلتزام ومعاي رمخالفة أنظمة وقواعد عن 

في البلددددا   روعهدددا ومكدددات هدددا العددداملدددة في اململكدددة و التجددداريدددة  جميع البنوكعلى االلتزام حسدددددددددددددري مبدددادئ  -30

وتمثل الحد  مالم تتعارض مع أنظمة وحعليمات تلك البلدا  أعما  مصر يةالتو تمارس  يها الخارجية 
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 وتتوقع املؤسسة إتبا  ووظيفت  خصوصااألدنى الالزم لتحقي   اعلية االلتزام عموما ووحدة االلتزام 

     .أخرى سليمة أعلىممارسات 

ا إلى جندر مع عددد من بموج هدا  املبدادئ والعمدليجدر قراءة هدذه  -31 بدأعمدا   ذات الصدددددددددددددلدة التعليمداتجنبدً

 سبيل املثا  ال الحصر اآلحي: الوحدة، على

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

 مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية. •

 دليل مكا حة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب. •

 قواعد الحسابات البنكية. •

 .يمية لعمل وحدات وللا  االشراف الذاحيالقواعد التنظ  •

 .االحتيا  املالي مكا حةدليل  •

 إرشادات الرقابة الداخلية. •

 .العاملة في اململكة واملصارف املحليةبنوك إطار الحوكمة الشرعية لل •

 .لدى املؤسسات املالية سياسة اإلبال  عن املخالفات •

 التعليمات الصادرة في شأ  إدارة املخاطر. •

 .التعي   في املناصر القيادية في املؤسسات املالية الخا عة إلشراف املؤسسةمتطلبات  •

 طرف االث.املهام إلى  سنادإ حعليمات •

 املبادئ

 مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه االلتزام

  إدارة مخا ر عدم االلتزامعلى اإلشراف ( 1املبدأ )

وفي للس امل على عدات املحليدة  في البنوك إدارة مخداطر عددم االلتزامعلى الفعدا  تقع مسدددددددددددددئوليدة اإلشدددددددددددددراف 

القيدددام يجدددر وللقيدددام بهدددذه املسدددددددددددددئوليدددة  ،الرئيس التنفيدددذي / مددددير الفر ت  اعددد رو  البنوك األجنبيدددة على 

 باآلحي: 

 حد أدنى ما يلي:كتتضمن بنودها واإلشراف عليها اللتزام  اعلة لاعتماد سياسة  -32

 . آلخروتحديث تنظيمها من وقت  االلتزام دائمة و عالةإنشاء وحدة  -1
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حعةية اقددا ددة االلتزام ومسدددددددددددددئوليددات املوظف   والعقدداب في حددالددة اإلهمددا  واملسدددددددددددددتويددات التو يجددر  -2

 .الوصو  إليها

 . أرجاء البنكدعم وحعةية قيم األمانة والنزاهة في كا ة  -3

 . والتعليماتاألنظمة االلتزام بب جميعا سياسات البنكفي  شاملالكلي و التعهد ال -4

 املناسبة إلدارة األمور املتعلقة بمخاطر عدم االلتزام. الالزمة  املتطلبات -5

اإلشددددددراف على تنفيذ السددددددياسددددددة بما في ذلك التأكد من املوا دددددديع املتعلقة بااللتزام والتوصددددددل آلية  -6

 االلتزام.وحدة ل حلو   شأنها من قبل اإلدارة العليا  سرعة و اعلية وذلك بمساعدة 

 االلتزام. بصفة دائمة لوحدة وارد الكا ية تو  ر املالتعهد ب -7

 . (5)الالزمة و   املبدأ  االلتزام االستقالليةوحدة إعطاء  -8

 االلتزام بدقة.وحدة تحديد مسؤوليات مهام  -9

 ومخاطر عدم االلتزام بصورة دورية. االلتزاموحدة نشاطات  وحدة املراجعة الداخلية مراجعة -10

ومسدتوى والتعليمات االلتزام باألنظمة  سدياسدةاإلشدراف املسدتمر على اللهود املبذولة نحو تنفيذ  -11

االلتزام، والتعرف على  وحدددةاألداء الددذي تم تحقيقدد  من خال  تقددارير دوريددة، وتقييم نشدددددددددددددداطددات 

  والتوعية. اللهود املبذولة في مجا  التدريرنقاط الضعف، و 

علية ابتقييم مدى   -مرة واحدة سنوًيا-على األقل من  ومفو ة عن  قة منبث أو للنةاملللس أ  يقوم  -33

 . في البنكااللتزام عدم إدارة مخاطر 

 مع يتوا   وبمدددا االلتزام،وكفددداءة من وقدددت آلخر لةيدددادة  ددداعليدددة االلتزام  تحدددديدددث سددددددددددددديددداسدددددددددددددددةاعتمددداد  -34

 .تحديث السياسات شأ في  املؤسسة التعليمات الصادرة عن

 .بنسخة من  املؤسسة وتةويداعتماد تقرير االلتزام السنوي  -35

 تجاه االلتزام مسؤوليات اإلدارة العليا

 اإلدارة الفعالة ملخا ر عدم التزاممبدأ عام:  (2املبدأ )

ويوضدددددددد  املبدأين  .في البنك تقع مسددددددددئولية اإلدارة الفعالة ملخاطر عدم االلتزام على عات  اإلدارة العليا -36

 عناصر هذا املبدأ.( أهم 4و 3)

والرقابة والتقارير  ،واملساولية والعقوبات ،واعتمادها إعداد وتحديث سياسة االلتزام (3املبدأ )

 ملخا ر عدم االلتزام

واعتمادها من املللس وتحديثها سددددددددددددياسددددددددددددة لاللتزام  إعدادمسددددددددددددؤولية  البنك فياإلدارة العليا  يقع على عات 

  املللس.االلتزام إلى عدم شأ  إدارة مخاطر في  التقاريرونشرها، و ما  التقيد بها، ور ع 
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 إبالغ سياسة االلتزامو وتحديث  إعداداملساولية عن 

االلتزام سدددددددددياسدددددددددة االلتزام إلدارة أمور إعداد وتحديث مسدددددددددئولية  البنك فيقع على عات  اإلدارة العليا ي  -37

بالنسدددددددددددددبة لفرو  البنوك األجنبية في الفر   واملسدددددددددددددئو  األو  في البنوك املحلية للس املمن  واعتمادها

 على أ  حشتمل على ما يلي:   جميعا  قطاعات البنكإلى  هاإبالغو 

 .وحدات العمل ومنسوبيهابها  أ  تلتزممبادئ االلتزام التو يجر   (1)

ة التو يتم من خاللها تحديد وإدارة مخاطر عدم االلتزام من خال  كا ة اإلجراءات الرئيسددددددددددشددددددددددرح   (2)

 البنك.  مستويات منظومة

حعةية الو دددددددوح والشدددددددفا ية من خال  التمي ز ما ب   املعاي ر العامة السدددددددارية على جميع املوظف    (3)

 على مجموعات معينة  قط من املوظف  .  ينحصر تطبيقهاالتو  واملعاي ر واإلجراءات الخاصة

 العقوباتاتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتطبيق و عن التقيد بسياسة االلتزام املساولية 

التقيد  سدددياسدددة االلتزام والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصدددحي ي لتأكد من ايقع على اإلدارة العليا واجر  -38

 .  في حا  مخالفة سياسة االلتزاموالتأديؤو املناسر 

 الرقابة والتقارير

 القيام بما يلي:مسئولية االلتزام،  وحدةعلى اإلدارة العليا وبمساعدة قع ي -39

دارتها، وتقييمها وذلك على و ع الخطط إل و  تواج  البنكااللتزام الرئيسة التو عدم  تحديد مخاطر •

األقل مرة واحدة سنوًيا. ويجر أ  حعالج هذه الخطط أي أوج  قصور في السياسة أو اإلجراءات أو 

االلتزام القددائمددة، عالوة على تحددديددد عدددم إدارة مخدداطر  بمدددى  دداعليددةالتطبي  أو التنفيددذ، تتعل  

االلتزام اللديدة التو عدم مدى الحاجة إلى أي سدددددياسدددددات أو إجراءات إ دددددا ية للتعامل مع مخاطر 

 .االلتزامعدم التقييم السنوي ملخاطر  يحددها

تلقي الضدددددددددددددوء على إدارة  ،واملفو دددددددددددددة عن عن  نبثقة امل لنة الللس أو املإلى  تقارير مكتوبة تقديم •

االلتزام لدي  وذلك مرة واحدة على األقل سدددددددددددددنوًيا، وذلك بهدف دعم أعضددددددددددددداء عدم ملخاطر  كبنال

عدم ملخاطر  إدارة البنك مدى  اعليةحو  مبنيا على معلومات صحيحة املللس في اتخاذ قرار وا   

 االلتزام. 
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إخفاقات أي حاالت  عنعلى الفور من  فو ددددددة عن  املنبثقة امللنة  لاللس أو املالكتابي الى  تبليغال •

: حدداالت عدددم االلتزام التو قددد تجلددر مخدداطر  مخددالفددات جوهريددةأو قصدددددددددددددور او 
ً

لعدددم االلتزام )مثال

 كب رة يترتر عليها عقوبات قانونية أو تنظيمية، أو خسددددددددددارة مالية جسدددددددددديمة، أو اإل ددددددددددرار بالسددددددددددمعة

 (.و قدها

 وحدة االلتزاموتطوير ( املسؤولية عن تأسيس 4املبدأ )

وحدة وتطوير مسدؤولية تأسديس  بموجر سدياسدة االلتزام املعتمدة من املللستقع على عات  اإلدارة العليا 

 و قا ملا يلي: ،بنكاللتزام دائمة و عالة داخل الل

 االلتزام وحدةوتطوير ودعم  تأسيس

سدددددددياسدددددددة وبموجر املحلية  في البنوكعلى اإلدارة العليا يجر  كمطلر أسدددددددامددددددد و من متطلبات االلتزام، -40

لة تتولى تطبي  اعدائمة و مسدتقلة و  وحدة التزاموتطور للس أ  تنشد   وتدعم املاملعتمدة من  االلتزام

التزام مسددددددددددددتقل  رئيسوحدة أو و مهام االلتزام وتتمتع بصددددددددددددالحيات ومسددددددددددددئوليات كا ية ملتا عة االلتزام. 

 
ً
يتم وا   لفرو  البنوك األجنبية.بالنسدددددددددددددبة  للمسدددددددددددددئو  األو  التا ع األو   اإلداري  في املسدددددددددددددتوى وظيفيا

 حو  أمور االلتزام.تها على استشار  املوظف  ، وتحثهمااللتزام للميع دور وحدة  تو يح

 االلتزام وحدةاالعتماد على 

، و عالة دائمة التزام وحدةعلى  اعتماد البنك اتخاذ التداب ر الالزمة لضدددددددددددددما على اإلدارة العليا يجر  -41

. وحدةمهام  ئمباد“و    بها املنوطةاملهام تؤدي تلتزم و 
ً
 االلتزام" املذكورة الحقا

 األخرى  وحدات العملالتنسيق والتجانس مع 

من اإلدارة العليا أ  تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العالقة ب    يتوجرااللتزام  تحقي إ   -42

الالزم    التداب ر والتنسدددددددددددددي تتخذ والدور الذي تؤدي  وأ   وحدات العمل األخرى االلتزام وبقية  وحدة

 لتسهيل ذلك. 

 االلتزاموحدات وموظفي  يمساولو االلتزام رئيس  تعيين

التعي   في ملتطلبات  ومسددددددددئولي وحدات العمل في وحدة االلتزام يخضددددددددع اختيار وترشدددددددديح رئيس االلتزام -43

تقع مسددددددئولية و وما قد تصدددددددره املؤسددددددسددددددة في هذا الشددددددأ .  املؤسددددددسددددددة عنالوظائف القيادية الصددددددادرة 
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 ملتطلبددددات التوظيف و قدددد على عددددات  رئيس االلتزامات العمددددل في وحدددددة االلتزام وحدددددموظفي اختيددددار 
ً
ا

 .في البنكوالتعي   الداخلية املعتمدة 

 مبادئ وحدة االلتزام

لممارسدددددددددددات واملتطلبات ل تفصددددددددددديل (8)إلى املبدأ رقم  (5)املبادئ الرئيسدددددددددددة من املبدأ رقم  وتتضدددددددددددمن تصدددددددددددف

. إال أ  األسدددددددددددددالير التو يتم بها تنفيذ هذه املبادئ حعتمد على الوحدةلهذه الالزمة والتطبيقات الصدددددددددددددحيحة 

اللترافي،  من أعما  ومداهالبنك حعقيد ما يقوم ب  ، طبيعة ودرجة حلم البنكالعديد من العوامل مثل 

 .والنطا  النظامي والتعليمات التو يعمل في سياقها

 ( االستقاللية5املبدأ )

 باالستقاللية. في البنكيجر أ  تتمتع وحدة االلتزام  -44

  وحدة االلتزام مفهوم استقاللية

يقصددددددد بمفهوم االسددددددتقاللية في هذا املبدأ "اسددددددتقاللية وحدة االلتزام من التدخل الخار ي من وحدات  -45

هذا املفهوم عدم عمل وحدة االلتزام  شدددددددكل عمل أخرى في أداء مهام االلتزام أو التأا ر عليها". وال يعنو 

واي  مع وحدددددات األعمددددا  األخرى املختلفددددة بمددددا يخدددددم االلتزام، وإنمددددا يجددددر أ  تكو  عالقددددة العمددددل 

 لتحددديددد مخدداطر عدددم االلتزام وإد
ً
ارتهددا في حعدداونيددة ب   وحدددة االلتزام ووحدددات العمددل األخرى وداعمددة

عد العناصدددددددر املخمرحلة مبكرة. و 
ُ
 دددددددما  تلفة املوضدددددددحة أدناه إجراءات وقائية حسددددددداعد على يجر أ  ح

بتض النظر عن عالقة العمل الوايقة ب   وحدة االلتزام ووحدات العمل. وإلى و  .وحدة االلتزام  اعلية

ملوظفي وحدة  حد ما، حعتمد الطريقة التو يتم  يها تنفيذ اإلجراءات الوقائية على املسددؤوليات املحددة

 .هااللتزام كل على حد

 عناصر مفهوم االستقاللية

 يتضمن مفهوم االستقاللية أربعة عناصر ترتبط ببعضها  عضا، واجبة التطبي  و   اآلحي: -46

 .في البنك ةأ  يكو  لوحدة االلتزام صفة رسمي العنصر األو :

وفي األو   اإلداري  في املسدددددددددتوى تنفيذي مسدددددددددئو  في البنوك املحلية أ  يرأس وحدة االلتزام  العنصكككككككككر ال اني:

 ،فر الفي  للمسددددددئو  األو  التا ع األو   اإلداري  مسددددددئو  في املسددددددتوى  رو  البنوك األجنبية 

 . لدى البنكتتضمن مسؤوليت  العامة تنسي  إدارة مخاطر االلتزام 
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 يو ددددددع منسددددددوبي وحدة االلتزام العنصككككككر ال الث:
ا

في مركة وظيفي ينطوي علي   -وباألخص رئيس االلتزام- أال

املصددددددددال  ب   مسددددددددؤولياتهم املتعلقة بااللتزام وأي مسددددددددؤوليات أخرى في حعارض أي إمكانية 

 .قد يحملها املركة الوظيفي

وصدددددالحية أ  يتمتع منسدددددوبي وحدة االلتزام جميعا في نطا  القيام بمهامهم الوظيفية بح   العنصكككككر الرابع:

بالقدر  البنكموظفي والوصدددددو  لكا ة املعلومات، والسدددددلالت، وامللفات ومخاطبة  االطال 

  الذي يلةم لتنفيذ مسؤولياتهم.

 لوحدة االلتزام ةالرسمي ةالتنظيمي الصفة

يمنحهدددا املكددداندددة املنددداسدددددددددددددبدددة والسدددددددددددددلطدددة  داخدددل البندددك ةيجدددر أ  يكو  لوحددددة االلتزام صدددددددددددددفدددة رسدددددددددددددميددد -47

 في سدياسدة 
ً
أو في وايقة رسدمية مرتبطة  االلتزام للبنكواالسدتقاللية املناسدبة، على أ  يكو  ذلك مدرجا

 جميعا على مستند تحديد تلك الصفة.  موظفي البنكبالسياسة. ويجر إطال  

 البنود الرئيسة للوثيقة التنظيمية لوحدة االلتزام 

يجدددر أ  تتضدددددددددددددمن بنود الوايقدددة التنظيميدددة لوحددددة االلتزام املرتبطدددة  سددددددددددددديددداسدددددددددددددددة االلتزام كحدددد أدنى  -48

 املتطلبات اآلتية:

 االلتزام ومسؤولياتها. دور وحدة (1)

 اإلجراءات الالزمة لضما  استقاللية وحدة االلتزام. (2)

 ، وعالقرها بوحدة املراجعة الداخلية.داخل البنكعالقة وحدة االلتزام بوحدات املخاطر األخرى  (3)

 ألسددددددددددددباب  نية أو –طريقة توزيع مسددددددددددددؤوليات االلتزام في الحاالت االسددددددددددددت نائية التو يسددددددددددددمح  يها  (4)

أ  تكو   عض  – بمخدداطر عدددم االلتزام  شدددددددددددددكددل كب ر مثالعالقددة  عدددم وجودتخصدددددددددددددصددددددددددددديددة أو 

وحدات العمل األخرى مع عملهم األسددددددامدددددد و في  في  عضموظف    مسددددددندة إلىمسددددددؤوليات االلتزام 

تلك الوحدات ومنها على سدددددددبيل املثا ، املوارد البشدددددددرية، الشدددددددئو  اإلدارية، الفرو ، وما شدددددددابهها. 

   إجراءات محددة توض  دور وصالحيات تلك الوحدات واملسئول   املحددين  يها.وأ  تكو  و 

الالزمة للقيام بمسدددددددؤولياتها، والسدددددددلالت والبيانات ح  وحدة االلتزام في الوصدددددددو  إلى املعلومات  (5)

 تقديمها.في املقابل من حعاو  في  موظفي البنكوما يجر على 
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ألي عمليددات مخددالفددة بتفويض منهددا من قبلهددا أو ح  وحدددة االلتزام في إجراء التحقيقددات الالزمددة  (6)

للقيام خبراء خارجي   أو طلر سدددددددددددددياسدددددددددددددة االلتزام وحقها في حعي   تطبي  في أو قصدددددددددددددور محتملة 

 إذا لةم األمر. بذلك

اإلدارة العليدددا، وعندددد  إلى نتدددائج التحقيقددداتح  وحددددة االلتزام في حريدددة التعب ر واإل صددددددددددددددداح عن  (7)

 .املنبثقة عن  املفو ة من مجلس أو ل لنة لالضرورة ل

 االلتزامات الرسمية لوحدة االلتزام الخاصة بر ع التقارير إلى اإلدارة العليا. (8)

 املنبثقة عن  واملفو ة من .  للس أو للنت املح  وحدة االلتزام في الوصو  املباشر إلى  (9)

 رئيس االلتزام

 املستوى الوظيفي 

  محلي أ  يع   رئيسددددددددددددددا كددل بنددكيجددر على  -49
ً
 كددل  ر  بنددك أجنؤو أ  على و  ،لاللتزام تنفيددذيددا

ً
 يع   رئيسددددددددددددددا

، تتضددددددددددمن مسددددددددددؤوليت  التا ع مباشددددددددددرة للمسددددددددددئو  األو  للفر  األو   اإلداري  في املسددددددددددتوى  بدرجة عالية

إدارتها، واإلشددددددددددراف على عن  املشددددددددددورةو البنك  العامة تنسددددددددددي  عملية تحديد مخاطر عدم االلتزام لدى

 . في وحدة االلتزام أنشطة مسئولي وموظفي االلتزام

 االرتباط الوظيفي

في  قط ومرتبط مباشدددرة باملسدددئو  األو  للبنك األو   اإلداري  رئيس االلتزام في املسدددتوى يجر أ  يكو   -50

وباملسددددددددددئو  األو  في  (عامالدير امل /تنفيذيالرئيس النتدب / املعضددددددددددو ال)للبنوك املحلية اإلدارة العليا 

 يتولى رئيس  ،)حسددر مسددات الوظيفة األعلى في الفر ( الفر  بالنسددبة لفرو  البنوك األجنبية
ا

ويجر أال

، وأ  املصرفي متصلة بأحد أنشطة العملوغ ر مباشرة االلتزام أي مسؤوليات وظيفية أخرى مباشرة 

عند من  املفو ددددة املنبثقة عن  للنت  أو املللس  يكو  ل  صددددالحية ر ع التقارير واإلخطارات املهمة إلى

ودو  خشددددددية من ردود األ عا  السددددددلبية  ،اكتشدددددداف أية نقاط  ددددددعف أو قصددددددور أو مخالفات جسدددددديمة

مع التددأكيددد على عدددم اتخدداذ أي . البنددكأو من العددامل   في ووحدددات العمددل األخرى  ددددددددددددددده من اإلدارة 

 التقارير.إجراءات  ده عند ر ع 

 بالتعيين والتغيير  جلساملإبالغ أعضاء 

، حتي ر لوظيفة بالنسدددددددبة للبنوك املحلية عند تولي أو حتي ر )اسدددددددتقالةكا ة للس امليجر إبال  أعضددددددداء  -51

 للتتي ر.بالنسبة إنهاء الخدمة...ال ( رئيس االلتزام ملنصب ، مع تواي  وذكر السبر  أخرى، تقاعد،
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 عدم ممانعة املؤسسة على التعيين والتغيير

بموجر متطلبات –رئيس االلتزام ملنصددب  تولي  علىعدددددددددددددددلى عدم ممانعة املؤسددسددة  حصددو  البنكيجر  -52

حتي ر  –)اسدددددددددددددتقالة  ترك منصدددددددددددددب  ويجر أيضدددددددددددددا عدم ممانعرها في حا  –التعي   في الوظائف القيادية

 ، مع تواي  وذكر السبر للتتي ر.إنهاء الخدمة ...ال ( –لوظيفة أخرى 

 الدو  املستضيفةإبالغ ا جهات الرقابية في 

التزام على املسدددتوى الدولي التو لد ها مسدددئولو مصدددر ية املرخصدددة بمةاولة أنشدددطة  يتعل  بالبنوك يما  -53

 متادرت  في، يتع   إبال  اللهة الرقابية في الدو  املسدتضديفة بانضدمام رئيس االلتزام أو من تلك الدو  

 .على وجوب االبال  حعليمات الدو  املستضيفة تنصحا  أ  

 برئيس االلتزام االلتزاموحدة مساولي وموظفي  ارتباط

  نسدددددددددددددوبيمليجددر أ  يكو  االرتبدداط الوظيفي  -54
ً
  وحدددة االلتزام جميعددا

ً
  ارتبدداطددا

ً
إلى رئيس االلتزام بمددا  مؤديددا

حدة االلتزام من الو اء بجميع املسددددددددددئوليات وباسددددددددددتقاللية عن با ي وحدات العمل و في وحدات اليمكن 

وبالنسدددددددددددددبة ملسدددددددددددددئولي االلتزام في وحدات العمل األخرى املكلف   بمهام االلتزام في تلك ، البنكفي  األخرى 

ويجر في الوقت نفسددددددددددددد  األخذ في االعتبار  ،الوحدات  ا  ارتباطهم وظيفيا يكو  بوحدات العمل تلك

 إلى رئيس االلتزام  يما يتعل  بمسددددددددئولياتهم وتقاريرهم تجاه االل
ً
 وظيفيا

ً
 حسددددددددلسددددددددال

ً
تزام في أ  لهم أيضددددددددا

 ، يتع  ازدواجية التسلسل الوظيفيتلك الوحدات وبما يحق  ل  الو اء بمسئوليات . ومن أجل تفادي 

إلى رئيس االلتزام بخصدددوص مخاطر عدم االلتزام  ملسدددئولي االلتزام أ  يكو  مسدددار التسدددلسدددل الوظيفي

  .
ً
 وملةما

ً
 مسيطرا

ً
 مسارا

 الدورية االجتماعات

رؤسددددددددددددداء عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي اإلدارة العليا ومع  صدددددددددددددالحية لرئيس االلتزامأ  يكو    -55

 لألنظمة  تطبي  االلتزاماملختلفة وذلك ملناقشددددددددة العمل  وحدات
ً
بالعمليات  والتعليمات الخاصددددددددةو قا

قطا . وأ  توا  االجتماعات  شددددكل رسدددداو. ومن املالئم أال يقوم  وأإدارة مجموعة أو والنشدددداطات لكل 

تلك االجتماعات   بإيفاد من ينوب عنهم في  العمل ورؤسددددددددددددداء وحداتار موظفي اإلدارة العليا كبأي من 

 حيث أ  مشاركرهم الفعالة في االجتماعات مع رئيس االلتزام دليٌل جدٌي على اآلحي:                                                 

 قدوة الدور القيادي.•  

 اللتزام.  هم مسئولياتهم تجاه ا•  
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 تزام.لعلى االالدائم تأكيدهم •  

 دعمهم لعملية االلتزام.•  

 رئيس االلتزام بعض مسؤولياته تفويض

االلتزام أ  يفوض  عض صالحيات  لبعض من يراه من املوظددددددددف   العاملدددددددد    عن وحدةيمكن للمسئو   -56

 رو  ومكداتددر  وحددة ،الخةيندةمثدل وحددة للقدددددددددددددددددددددددددديدام ببعض املهدام املتعلقدة بوظيفدة االلتزام،  في البندك

االلتزام لرئيس البندك في الخدارج. ويعتبر أي موظف يتم تفويضدددددددددددددد  للقيدام بهدذه املهدام بمثدابدة مسدددددددددددددداعدد 

 بمهام البنكمع تمتع  بكامل االستقاللية عند القيام  يما يتعل  بمخاطر عدم االلتزام وتحت سلطت  

االلتزام رئيس ي االعتبار.  وأي تفويض يقوم ب  وطاقت  العملية ف حلم البنكاألخرى.  ويجر أ  يؤخذ 

 عن كا ة مهام وظيفة االلتزام أمام اللهات ذات العالقة.
ً
 ال يعفي  من املسئولية حيث يبقى مسئوال

 تعارض املصا  

تتقوض اسدددددددددددددتقالليدددة ومهنيدددة العمدددل لرئيس االلتزام وموظفي وحددددة االلتزام يجدددر أال يتولوا إال  لكيال -57

اللتزام  قط. وبالنسدددددددددبة ملسدددددددددئولي االلتزام في وحدات العمل األخرى املكلف   بمهام اوحدة مسدددددددددؤوليات 

، وااللتزام املصدددددددددددددددال  تفدددادي حعدددارضيجدددر عليهم  -إ  وجددددوا–االلتزام في تلدددك الوحددددات عددددم رقدددابدددة 

 باإل صاح عن أي حالة قد يترتر عليها حعارض املصال .

تتقوض اسدددددددددددددتقالليددة رئيس وموظفي وحدددة االلتزام يجددر أال حعتمددد مكددا دد تهم املدداليددة على األداء  لكيال  -58

املالي لنشددددددددددددداط العمل الذي ينفذو  في حق  مسدددددددددددددؤوليات االلتزام، ويسدددددددددددددتثنت من ذلك ارتباط املكا  ت 

رئيس ا ددددأة ملكدددد  يكو  االعتمدددداد النهددددا ي أجددددر وفي جميع األحوا  يككددددل.  املددددالي للبنددددكاملدددداليددددة بدددداألداء 

 وموظفي وحدة االلتزام من املللس او ال لنة املنبثقة من .

 الوصو  املباشر إلى املعلومات واملوظفين صالحية

لكي تدددار وظيفددة االلتزام و   مسدددددددددددددئوليدداتهددا في بنود وايقددة االلتزام التنظيميددة وفي جميع األوقددات وعلى  -59

مخاطر عدم االلتزام وبالفاعلية التو حسددددددددداعد  التو قد توجد  يها في البنكمختلف املسدددددددددتويات اإلدارية 

الح  والقدرة  -ودو  انتظار األوامر أو التوجيهات  -على إدارة املخاطر، يجر أ  يكو  لوحدة االلتزام 

 والصالحيات الرئيسة اآلتية: 

 ددددرورية تمكنها من القيام  و ددددلالت وملفاتمعلومات مخاطبة أي موظف والوصددددو  إلى أي  (1)

 بمسؤولياتها. 
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 التو يوجد بها مخاطر في البنكإنجاز مسددددددددددددؤولياتها من تلقاء نفسددددددددددددها في جميع وحدات العمل  (2)

التزام، وال بد أ  يكو  لها الح  في إجراء تحقيقات حو  أي مخالفات محتملة لسياسة  عدم

: الشدددددددددددددؤو  القددانونيددة أو  داخددل البنددكااللتزام، والح  في طلددر مسدددددددددددددداعدددة املختصددددددددددددد   
ً

)مثال

أو ألداء هدددذه املهمدددة البندددك  من خدددارجأخصدددددددددددددددائي   أو طلدددر املراجعدددة الدددداخليدددة( أو توظيف 

 عند االقتضاء.  املساعدة  يها 

حرية إبال  اإلدارة العليا بأي مخالفات أو تجاوزات محتملة تظهر من خال  تحقيقاتها، دو   (3)

 أو موظف   آخرين.  وحدات العمل االستياء منالخشية من ردود األ عا  أو 

للرئيس التنفيددددذي / العضدددددددددددددو  على الرغم أ  التبعيددددة اإلداريددددة لوحدددددة االلتزام واجبددددة أ  تكو    ( 4)

 املنتدب / املدير العام
ً
  ، إال أن  واجبا

ً
املباشددددر والتواصددددل أ  يكو  لها الح  في التخاطر  أيضددددا

، متجاوزة بذلك ما تقتضدددي  التبعية اإلدارية فو دددة من املنبثقة عن  وامل أو للنت  للساملمع 

 املعتادة، عند االقتضاء.

مرة في العدددام على أقدددل منددد  عنددد  املفو دددددددددددددددة املنبثقدددة أو للنتددد   بددداملللس التقددداء رئيس االلتزام (5) 

إدارة تقدير، أل  ذلك من شددددددددددأن  أ  يسدددددددددداعد املللس أو للنت  على تقييم مدى قدرة و اعلية 

 االلتزام لدي .عدم ملخاطر  البنك

 اإلدارة العامة للرقابة على البنوك /املؤسددددددسددددددةرئيس االلتزام  أ  يبلغوجوب    ( 6)
ً
عند  ومباشددددددرة  ورا

أو تجاوزات ومخالفات جسدددددديمة ومهم الوصددددددو  إلى مؤشددددددرات قوية عن وجود قصددددددور واضدددددد  

 .املؤسسة بهالم ع   جرويتضر  سمعة القطا  املصرفي و تتعل  بمخاطر عدم االلتزام 

 ( املوارد6املبدأ )

 .عليةااملوارد الالزمة ألداء مسؤولياتها بفوحدة االلتزام ل يو ر البنكيجر أ  

 املوارد وفاعلية تحقيق املهام

إدارة تنسي   رها لوحدة االلتزام كا ية ومناسبة على حد سواء لضما  ايجر أ  تكو  املوارد الالزم تو  -60

  . شكل  عا  البنكداخل االلتزام عدم مخاطر 

 كفاية املوارد ومناسبتها

 ر لدى وحدة االلتزام موظفو  يتمتعو  باملؤهالت والخبرات والصدددددددددددددفات الشدددددددددددددخصدددددددددددددية ايجر أ  يتو  -61

للقيام بواجباتها املحددة، وال بد أ  يتمتع موظفي وحدة االلتزام بالفهم واملناسددددددددبة واملهنية الضددددددددرورية 
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. إ دددا ة إلى ذلك، يجر املحا ظة على عمليات البنكالفعلي على وتأا رها  لألنظمة والتعليماتالسدددليم 

، وخدداصددددددددددددددة  يمددا يتعل  بمواكبددة التطورات في مجددا  وتطويرهددا املهددارات املهنيددة ملوظفي وحدددة االلتزام

 ظم.  ت، وذلك من خال  التعليم والتدرير  شكل دوري ومنوالتقنيات والتعليمات األنظمة

 مساولية توفير املوارد وأثرها

تقع مسدددددددددددددئولية تو  ر املوارد املالية والبشدددددددددددددرية والفنية الالزمة وتوجيهها نحو عملية االلتزام على عات   -62

إدارتهدددا ملخددداطر عددددم االلتزام مددددة واإلدارة العليدددا عندددد تنفيدددذهدددا و بموجدددر السددددددددددددديددداسدددددددددددددددة املعتللس امل

تؤدي إلى زيادة  اعلية  التطوير(. وينبغي األخذ في االعتبار أ  ارتفا  تكاليف االلتزام )خطط وتطويرها

 ومتا عرها والرقابة عليها وبالتالي زيادة أعلى في األرباح و 
ً
 ونوعيا

ً
تنسدددددددددددددي  تحديد املخاطر وقياسدددددددددددددها كميا

تقييم دوري للوقوف على كفاية املوارد البشدددددددددددددرية والتقنية  إجراء يجر، لذا األعما  وتوا قها وجودتها

والكفدداءة  بددالفدداعليددة االلتزام،يرهددا بمددا يضدددددددددددددمن توجيدد  عمليددة كددا  هندداك حدداجددة لدددعمهددا وتطو  إذاومددا 

 .ت  املطلوب

 االلتزام وحدةمسؤوليات  (7املبدأ )

 مساعدة اإلدارة العليا في تطبيق االلتزام  

تتركة ، و على عددددات  اإلدارة العليددددا في البنددددك وإدارة مخدددداطر عدددددم االلتزام ة عن االلتزاميدددداملسدددددددددددددئولتقع  -63

عددم االلتزام التو  اإلدارة العليدا على إدارة مخداطر مسددددددددددددداعددة علىااللتزام  وحددةمسدددددددددددددئوليدة وتقتصدددددددددددددر 

رئيس . بحيث يشددددددددددددرف ملشددددددددددددورة والنصدددددددددددد  واملراقبة والرصددددددددددددد()ا والتعامل معها بفاعلية يواجهها البنك

على  املشددددددددتملااللتزام على تنفيذ مهام وظيفة االلتزام، وتت خص مسددددددددؤوليات  في تطبي  برنامج االلتزام 

دور و  الالزمة لفاعليةف واملشدداريع وغ رها من املهام املعتمدة التو سدديتم العمل عليها خال  العام األهدا

 وظفمبواسطة   عض مسئوليات في حا  تنفيذ و، البنكاملخاطر في مع استراتيجية  واملتسقةااللتزام 

  املسئوليات املوكلة بدقة.هذه الحالة تو يح توزيع  يجر في، )مسئولي التزام( مختلفة وحدات عملفي 

التو تتوصدددددل إليها وحدة االلتزام على عات   واملخالفاتتقع مسدددددئولية معاللة وتصدددددحيح أوج  القصدددددور  -64

ويقتصددر دور وحدة  د لد ها جوانر القصددور واملخالفات.اإلدارة العليا ورؤسدداء وحدات األعما  املرصددو 

ور ع تقارير في حا  وجود  االعما حدات و اء املتا عة مع رؤسددددددددتقديم النصدددددددد  واملشددددددددورة و  االلتزام على

 قصور في املعاللة والتصحيح.

  ومراقبة االلتزام بتطبيقهااألنظمة والتعليمات إبالغ 

مة على األنظبالشددددكل والوقت املناسددددب   ووحدات األعما  املختلفة  في البنكيجر اطال  اإلدارة العليا  -65

من اللهات الرسدددددددددددددمية الداخلية ذات العالقة،  وغ رها املؤسدددددددددددددسدددددددددددددة عنالصدددددددددددددادرة والتعليمات املبلتة 
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، وحفظها  دددددددددمن واملنظمات ذات الصدددددددددلة بالتنظيم املصدددددددددرفي( )كالدو   ،واللهات الرسدددددددددمية الخارجية

والتأكد من توا   أدلة السدددددددددددددياسدددددددددددددات  ،ومتاح رها  شدددددددددددددكل دائم اقاعدة البيانات، واملحا ظة على تو 

والنماذج والعقود املسدددددددددددتخدمة ونماذج الدعاية والتسدددددددددددوي  واإلجراءات واملنتجات والخدمات املقدمة 

ومما ينبغي تأكيده أهمية  هم التعليمات املبلتة وطلر  واإلعال  مع األنظمة والتعليمات ذات العالقة.

)من خال  وحدة  أي تو ددددددددددديحات أو شدددددددددددرح عند الحاجة من وحدة االلتزام في البنك أو من املؤسدددددددددددسدددددددددددة

 .عند التطبي  الخاطئ للتعليمات ده ن العقوبات النظامية ، ولن يعفى البنك مااللتزام(

في البنك استيفاء موا قة وحدة االلتزام على طرح املنتجات جميعا يجر على وحدات األعما  املختلفة  -66

أ  يكو  يجر و  ،خذ موا قة املؤسددددددسددددددةالتقدم أل قبل وذلك  ،والخدمات التو سدددددديقدمها البنك لعمالئ 

 . قط من رئيس وحدة االلتزامعليها مقدم للمؤسسة املؤسسة ممانعة عدم  /تقديم طلر موا قة 

وذلك للتأكد من طرف االث، هام إلى املإسددددناد  يجر مشدددداركة وحدة االلتزام في عملية اتخاذ القرار عند -67

 ذات صالحية.أخرى املؤسسة أو جهات  حعارض ذلك مع أي حعليمات صادرة عنعدم 

 للمسؤوليات التنظيم 

مهام االلتزام عن بعض االلتزام. حيث يمكن القيام ب وحدةذ مسدددددددؤوليات االلتزام كا ة بواسدددددددطة تنف ال -68

االلتزام  ويقوم رئيس)مسدددددددددددددئولي االلتزام( املختلفدة و روعد  الخدارجيدة  البندكوحددات طري  موظف   في 

 .ومفو ة من  منبثقة عن  للنةللس أو امليقره  تنظيمباإلشراف على عمل هؤالء املوظف   عن طري  

تتضدددددددمن الهياكل التنظيمية للبنوك وحدات رقابية متخصدددددددصدددددددة تتطلر خبرات وكفاءات متخصدددددددصدددددددة  -69

مثل وحدة مراقبة مخاطر االئتما  ووحدة أمن املعلومات ووحدة املالية، لذا يقع على تلك الوحدات 

ها املتخصددددصددددة، متطلبات االلتزام ذات العالقة بأعمالها ومهامالرقابية املتخصددددصددددة مسددددؤولية تطبي  

اطر التشددددددددددددتيلية، أمن مخاطر السددددددددددددو ، املخعلى سددددددددددددبيل املثا  )الضددددددددددددريبة، الةكاة، مخاطر االئتما ، 

ويقتصددددددددددددر دور وحدة االلتزام تجاه أعما  ومهام تلك  املعلومات، ... وغ رها من األعما  املتخصددددددددددددصددددددددددددة(

الوحدددات بقيددامهددا اددائ  من تلددك على الحصدددددددددددددو  على التددأكيدددات الالزمددة واملسدددددددددددددتندددات والو الوحدددات 

مددالم يتم حعي   خبرات وكفدداءات  االلتزام والدددور املطلوب منهددا الددذي يكفددل االلتزاموليدداتهددا تجدداه بمسدددددددددددددئ

، متخصددددددددصددددددددة لدى وحدة االلتزام لتطبي  متطلبات االلتزام ذات العالقة بأعما  ومهام تلك الوحدات

منع أي تداخل قد ينشدددددأ  سدددددبر  من خال  سدددددياسدددددة االلتزام بما يكفل ويجر أ  توا  تلك املسدددددؤوليات

 حشاب  األدوار الرقابية  يما ب   تلك الوحدات ووحدة االلتزام.

 ،بفعالية مااللتزام على القيام بمسدؤولياتهوحدة  رئيس وموظفيتكو  اآلليات كا ية لضدما  قدرة  لكي -70

 اآلحي:  وحدة الشؤو  القانونية في البنك يجر أ  يكو  لوحدة االلتزام ح  الطلر من
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  وكددذلددك إعددداد لصددددددددددددددال  وحدددة االلتزام التعليمدداتوصددددددددددددديدداغددة  األنظمددةحو   لهدداإبددداء املشدددددددددددددورة ،

بينمددا تددأخددذ وحدددة االلتزام على عدداتقهددا الترك ز على مراقبددة االلتزام  ،للموظف  الالزمددة توجيهددات ال

 ا.والتعليمات والسياسات واإلجراءات واعداد ور ع تقاريرها في هذا الشأ  الى اإلدارة العلي

  ذات إجراء التحقي  في شدددددأ  أوج  القصدددددور واملخالفات  يما يتعل  بتطبي  األنظمة والتعليمات

 أعما  وحدات وحدة االلتزام جميعا.بمهام و  الصلة

  وحدة االلتزام من قبلها من وقت آلخر. إبداء الرأي القانوني نحو نتائج التحقيقات الذي تقوم ب 

  املشورة 

االلتزام تقددديم املشدددددددددددددورة لإلدارة العليددا  يمددا يتعل  بددأنظمددة وقواعددد ومعدداي ر االلتزام،  وحدددةعلى يجددر  -71

. وتتضددددمن املهمة االسددددتشددددارية حعاو  محليا ودوليا في هذا امللا ويشددددمل ذلك إ ادتهم ب خر التطورات 

اتها في عملي باملشدددددددددددددورة لها، وتقديم الدعم البنكأعما   وحداتااللتزام عن قرب مع  وحدة نسدددددددددددددوبيم

في مجددا  االلتزام والعمددل كحلقددة اتصددددددددددددددا   يمددا يتعل   املشدددددددددددددورةااللتزام تقددديم  وحدددةاليوميددة. وعلى 

 بجميع استفسارات منسوبي  ذات العالقة بااللتزام.

 والتوعيةاإلرشاد 

ذات الصدددددددلة بمسدددددددئولياتهم الفردية  األنظمة والتعليمات البنك على منسدددددددوبيأ  تدرير وتثقيف جميع  -72

 من مسدددئولية اإلدارة العليا في مسددداعيها لترس اقا ة االلتزام
ً
وحشدددليعهم على إبال  وحدة  جةًء أسددداسددديا

بصدددددددددددددفددة العليددا  اإلدارةمسدددددددددددددداعدددة االلتزام  وحدددةعلى ، لددذا يجددر االلتزام عن أي مخددالفددات للتعليمددات

 :اآلحي تحقي في  مستمرة وبشكل استبا ي

  واملخالفات املتوقعة اسددتنادا الى أنهم خط الد ا  األو   شددأ  مسددائل االلتزام ملوظف   فياتوعية ،

 شدددددأ   من موظفي البنكللرد على التسددددداؤالت الواردة  داخل البنكوالعمل بصدددددفرها نقطة اتصدددددا  

 االلتزام. 

  لتزام االب لألنظمة ذات الصدددددددلةإعداد دليل إرشدددددددادي مكتوب للموظف   يتناو  التطبي  املناسدددددددر

وقواعده ومعاي ره من خال  السياسات واإلجراءات، وإعداد الواائ  اإلرشادية األخرى، مثل: أدلة 

 ة للسلوك، وأدلة إرشادية عملية. االلتزام، وقواعد داخلي

  على االلتزام على خطدددة تلؤو والتوعيدددة السدددددددددددددنوي للميع املوظف   أ  يشدددددددددددددتمدددل برندددامج التددددريدددر

مسددددددتمرة، تكو  قابلة للتعديل الفوري في حا  بروز مسددددددائل جديدة أو بصددددددفة  البنك احتياجات 

مالحظات أو حتي رات جوهرية أو تحديثات ينبغي حتطيرها في األنظمة والتعليمات أو معد  دورا  

مرتفع للموظف   وعند الحاجة لتكرار عملية التدرير، وذلك و   أسدددددددددددالير تدرير متاحة داخل 
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ف  ، وعلى وج  الخصوص اللدد منهم لتعريفهم بمتطلبات االلتزام البنك أو خارج  للميع املوظ

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 

ليمات املتعلقة بخدمات البيع والتسدددددددددوي  ومكا حة غسدددددددددل األموا  وتمويل املثا  ال الحصدددددددددر التع

 .واالبال  عن املخالفات الداخلية اإلرهاب والعناية الواجبة واإلبال  عن العمليات املشبوهة

  هاوتقييم هاوقياس تحديد مخا ر عدم االلتزام

 تحديد املخا ر

وتقييم مخددداطر عددددم االلتزام ذات الصدددددددددددددلدددة سدددددددددددددبددداقدددة في تحدددديدددد وتواي  االلتزام  وحددددة تكو   أ يجدددر  -73

، (اسدددددددددددددتراتيجيةمخاطر سدددددددددددددمعة، أو مخاطر مخاطر مالية، أو )مخاطر نظامية، أو  بنشددددددددددددداطات البنك

ويشدددددددددددددمل ذلك تطوير املنتجات اللديدة وممارسدددددددددددددات العمل واألنوا  اللديدة من األعما  أو عالقات 

للندددة  في البندددكفي طبيعدددة هدددذه العالقدددات. وإذا كدددا   لوهريدددةالالعمالء املةمع إنشددددددددددددددداؤهدددا أو التتي رات 

 االلتزام في تلك ال لنة. وحدةمن منسوبي     يجر أ  ُيشارك ممثل جديدة،منتجات 

 قياس املخا ر

 )مثل مؤشددددددرات االلتزام  وحدةأ  تقوم يجر  -74
ً
 ونوعيا

ً
بدراسددددددة طر  "لقياس مخاطر عدم االلتزام" كميا

 تقييم مخدددداطر عدددددم االلتزام لدددددعم( واسدددددددددددددتخدددددام هددددذه املقدددداييس امااللتز تطبي   يمددددا يتعل  ب األداء

. ويمكن اسدددتخدام التقنية كوسددديلة لو دددع مؤشدددرات األداء من خال  معاللرهاوالعمل على  وتخفيضدددها

 على 
ً
سدددددددددددبيل  )علىالتزام محتملة عدم  مخاطرتجميع أو تصدددددددددددفية البيانات التو يمكن أ  تكو  مؤشدددددددددددرا

والعقوبددات  ،البالغددات أوتةايددد حدداالت االحتيددا ،  العمالء، أو، تةايددد عدددد شدددددددددددددكدداوى املثددا  ال الحصدددددددددددددر

 .واملد وعات وغ رها( ،التو جرى ايقاعها واللةاءات

 تقييم املخا ر

، في البنكواإلجراءات سدددددياسدددددة االلتزام وأدلة السدددددياسدددددات  مةمالءااللتزام بتقييم  وحدةأ  تقوم يجر  -75

مقترحات  –والقدرة الفنية عند الضدددددرورة  –ضدددددع تقصدددددور يتم تحديدها، و واملتا عة الفورية ألي أوج  

 .والتصحيح التعديلبإجراء اإلدارات املعنية ومتا عة ، وحث إلجراء التعديل
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 واالختبار ورفع التقاريرراقبة امل

كددا يددة إجراء اختبددارات االلتزام بدداملراقبددة املسدددددددددددددتمرة لاللتزام واختبدداره عن طري   وحدددةأ  تقوم يجددر  -76

ا ونموذجيددددة لدددد    إلجراءات البنددددكويجددددر ر ع نتددددائج اختبددددارات االلتزام حسددددددددددددددددر تبعيرهددددا اإلداريددددة وطبقددددً

 الداخلية الخاصة بإدارة املخاطر.

وال  االلتزام،تتناو  مسدددددددددددددائل دورية ومنتظمة مكتوبة يجر أ  ير ع رئيس االلتزام لإلدارة العليا تقارير  -77

االلتزام الذي جرى خال   ترة إعداد التقرير، مع ذكر عدم بد أ  حش ر هذه التقارير إلى تقييم مخاطر 

االلتزام بناًء على قياسدددات ذات صدددلة، مثل: مؤشدددرات األداءع عدم أي حتي رات طرأت على حلم مخاطر 

 ويجدر أ  تتضدددددددددددددمن 
ً
ا ألي مخدالفدات وأوجد  قصدددددددددددددور تم تحدديددهد التقدارير أيضددددددددددددددا ا واإلجراءات م خصددددددددددددددً

مع تو دديح اإلجراءات التصددحيحية التو تم للتصددحيح  الالزمةوالتواريخ التصددحيحية املقترحة ملعاللرها 

  اتخاذها
ً
االلتزام عدم . عالوة على ذلك، يجر أ  تتناسددر صدديتة إعداد التقارير مع حلم مخاطر  عال

 وأنشطت .   لدى البنك

 ا حاالت عالية املخا ر واملستجدات العاجلة

االلتزام بصددددورة تطبي  سددددياسددددة باإلشددددراف على  عن  للس أو ال لنة التا عة ل  املفو ددددةامل إبال  يجر -78

من  عا    ورية بأية إخفدددددددددددددددددددداقات أو قصدددددددددددددددددددددددددددور في االلتزام، ل حاالت التو قد ينجم عنها خطورة على قدر 

وفي حا   .رقابية أو خسدددددددارة مالية أو  قد أو إسددددددداءة للسدددددددمعة األهمية أو إجراءات قضدددددددائية أو جةاءات

ة العامة اإلدار /تبلغ املؤسدددددددسدددددددةأ  يجر تقدير تأا ر ما تم التوصدددددددل إلي  على سدددددددمعة القطا  املصدددددددرفي 

  للرقابة على البنوك
ً
   ورا

ً
 .ومباشرة

  لاللتزام  التقرير السنوي 

املتطلبات في حده األدنى يتضددمن  للساملإلى من اإلدارة العليا عرض يُ إعداد تقرير سددنوي شددامل يجر  -79

 املحددة من وقت آلخر من املؤسسة.

في موعد ال يتعدى نهاية لتقرير السددنوي لاللتزام ل للساملمن ؤسددسددة بالنسددخة املعتمدة املتةويد  يجر -80

 البنك األجنؤو،املحلي ورئيس  ر   البنكرئيس مجلس إدارة  من إرسدددددددددددددال يتم من كل عام  شدددددددددددددهر ابريل

 .في البنكا لاللتزام سنوي اباعتباره تقييم ذاتي

 املساوليات النظامية والتواصل

سددددداسدددددية األ عمل الومهام وحدات تضدددددطلع وحدة االلتزام بمسدددددؤوليات كأسددددداس نظامي ورئيس يجر أ   -81

االلتزام رقابة ( املسدددددددددددددئولية عن 1 شدددددددددددددكل مباشدددددددددددددر وغ ر مباشدددددددددددددر بمخاطر عدم االلتزام و ي: ) ةبطاملرت

 مكا حة غسدددددددل األموا االلتزام ب( املسدددددددئولية عن 2) ،العالقة مع املؤسدددددددسدددددددة، االسدددددددتشدددددددارات()الرقابة، 
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( املسددددددئولية عن 4) ،االحتيا  املالي( املسددددددئولية عن مكا حة 3) ،انتشددددددار التسدددددد  منع وتمويل اإلرهاب و 

معاللة البالغات عن  ( املسددددئولية عن6) ،ملسددددئولية عن وحدة اإلشددددراف الذاحي( ا5) ،مكا حة الفسدددداد

وأ  تضدددددددددددددطلع بدددإيجددداد اآلليدددات والتنسدددددددددددددي  املنددداسدددددددددددددب   لكيفيدددة تحقي  متطلبدددات معددداللدددة  .املخدددالفدددات

 اإلجراءات األمنية املبلتة من التنفيذ في املؤسسة بفاعلية.

التنظيميددة واللهددات الخددارجيددة الهيئددات متددا عددة مددا يصدددددددددددددددر من في وحدددة االلتزام على تقع املسدددددددددددددئوليددة   -82

   يما يتعل   عملها في  عض املسدددددئوليات التنظيمية  املعاي ر واملبادئ والخبراء الخارجي بو دددددع املعنية

 انتشار التس   منع و مكا حة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب و  عموما املحددة
ً
 .خصوصا

 برنامج االلتزام 

ذ وحدة االلتزام مسددددددددؤوليات -83 نفا
ُ
قررة، مثل: تطبي  بموجر برنامج التزام يوضدددددددد  أنشددددددددطرها امل هايجر أ  ت

االلتزام، وإجراء اختبارات االلتزام، وتوعية عدم سياسات وإجراءات معينة ومراجعرها، وتقييم مخاطر 

ا على أسدددددددددداس  املنهج القائم على املوظف    شددددددددددأ  مسددددددددددائل االلتزام. ويجر أ  يكو  برنامج االلتزام معد 

  املالئمة للميع األعما ، و دددددددددددددما  املخاطر وخا دددددددددددددًعا إلشدددددددددددددراف رئيس االلتزام بهدف  دددددددددددددما  حتطيت

مكددا حددة غسددددددددددددددل ب االلتزامو  ،بدداألنظمددة )مراقبددة االلتزام وحدددة االلتزامالعمددل في التنسدددددددددددددي  ب   وحدددات 

معاللة و  ،ومكا حة الفسددددددداد ،االحتيا  املاليومكا حة  ،انتشدددددددار التسددددددد  منع األموا  وتمويل اإلرهاب و 

 .(عن املخالفات البالغات

 االلتزام   وحدةقاعدة بيانات 

، وتحديثها بصفة للميع أنظمة وقواعد ومعاي ر االلتزامااللتزام إنشاء قاعدة للبيانات  وحدةعلى يجر  -84

 .واالستفادة منها  شكل دائم عليهامن االطال  جميع موظفي البنك  وتمك   مستمرة

 التوثيق

االلتزام العمل على تواي  السددددددددياسددددددددات واإلجراءات والخطط واألحداث وأورا  العمل  وحدةعلى يجر  -85

 لإليفاء بمهامها ومسئولياتها.

 اإلنذار( )صفارةالعالمات التحذيرية 

  وحدددةعلى يجددر  -86
ُ
للتنبيدد  على انرهدداك  العالمددات التحددذيريددةضدددددددددددددمن في برنددامج االلتزام مبدددأ االلتزام أ  ت

ملخاطر عدم االلتزام في مواقف  البنكالداخلية والخارجية، والحاالت التو حعرض  والتعليماتاألنظمة 

وا تتاح  رو  جديدة وارتفا  معد  دورا  املوظف   وحت ر برامج  للبنكمعينة، ومنها النمو السدددددددددددددريع 
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وإدخدددددا  أنظمدددددة آليدددددة في دورة العمدددددل، وأ  يتضدددددددددددددمن هدددددذا املبددددددأ الحمدددددايدددددة للمبلت   عن االنرهددددداكدددددات 

 لسياسة را ات والحوا ة املقابلةواالنح
ً
 .   املؤسسة اإلبال  عن املخالفات الصادرة عن و قا

 الداخلية ( عالقة وحدة االلتزام مع وحدة املراجعة8املبدأ )

 أعما  إدارة املراجعة الداخلية

املراجعدة  قبدل وحددةااللتزام للمراجعدة الددوريدة من  وحددة يجدر أ  يخضدددددددددددددع مجدا  ونطدا  نشدددددددددددددداطدات -87

 ية.الداخل

 الوحدتيناستقاللية كال 

ومسدددددددددددددتقلت   عن البنددك املراجعددة الددداخليددة منفصدددددددددددددلت   داخددل  ووحدددةااللتزام  وحدددة يجددر أ  تكو   -88

مسدددددددددددددئوليات بقواعد االلتزام. أما  التزام البنكااللتزام متا عة  وحدة. ومن أهم مسدددددددددددددؤوليات  عضدددددددددددددهما

املراجعة الداخلية  هو أكثر شمولية. وعلى الرغم من أن  قد يكو  هناك تداخٌل ب   مسؤوليات  وحدة

مسدتقلة عن األخرى وال يؤار أي تداخل على عمل أي من  كل وحدةفي مجاالت معينة، إال أ   الوحدت  

 .الوحدت  

 االلتزام وحدةمراجعة أنشطة 

إدراج مخاطر عدم االلتزام في منهلية تقييم املخاطر  جرااللتزام ي وحدةلتقييم مدى كفاءة و اعلية  -89

 وحدةتضددددددع برنامج مراجعة دوري ألنشددددددطة وأعما   ويجر أ املراجعة الداخلية،  وحدةالتو حعتمدها 

 ملتطلبات هذه املبادئ.تناسر مع مستوى املخاطر املحتملةااللتزام واختبار الضوابط التو ت
ً
  ، و قا

 التكامل في تقييم املخا ر

حو  كيفية تقسددددديم أنشدددددطة تقييم واختبار املخاطر  البنكمن املهم أ  يكو  هناك  هٌم واضدددددٌ  داخل  -90

 وحدددة تخطر. ويجددر أ  الخدداصددددددددددددددة بددالبنددك، وأ  يتم تواي  ذلددك في سددددددددددددديدداسددددددددددددددة االلتزام الوحدددت  ب   

 .في البنك االلتزام بنتائج املراجعة ذات الصلة بااللتزام رئيساملراجعة الداخلية 

 التزام وحدة املراجعة الداخليةمتابعة 

 ب االلتزام وحدة تقوم -91
ً
 هاما

ً
الواجر عليها ذلك يشدددددددددمل و  في البنكفي متا عة عملية االلتزام ورئيسدددددددددا دورا

منها املؤسددددددسددددددة  التو تطل هاواألعما  بتنفيذ املهام واملسددددددؤوليات ملراجعة الداخلية ا متا عة قيام وحدةب

 بالشكل والوقت املحددين.
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 من منظور خاصالرقابة 

 إ   املراجعة الداخلية كجهت   مسدددتقلت  ، ووحدةااللتزام  وحدةملةيد من اإليضددداح حو  دور كل من  -92

إال أ  لكدددل منهمدددا منظوره الخددداص في عمليدددة  البندددكتختصدددددددددددددددا  بددالرقددابددة على أنشدددددددددددددطدددة  الوحدددت  كال 

االلتزام حعنت بحصددددر وتو دددديح األنظمة والتعليمات والسددددياسددددات واإلجراءات املطلوب   وحدةالرقابة، 

وكذلك  املعتمدة،، ومن ام التأكد من و دددددعها في سدددددياسدددددات وإجراءات وبرامج العمل البنكتطبيقها في 

 بموج ها العمل  واإلجراءات يتمالتأكد الدائم واملستمر أ  هذه السياسات 
ً
يف وأنها  اعلة في تخف عال

املراجعة الداخلية  يقوم على إجراء وحدة ويتم تحديثها  شددكل مسددتمر. أما دور  االلتزام،مخاطر عدم 

بموجر عينات أو حتطية شدددددددددددداملة،  البنكفي املراجعة امليدانية واملسددددددددددددتندية على جميع وحدات العمل 

ت واإلجراءات التو سدددب  ، ومدى االلتزام بالسدددياسدددافي البنكواملتا عة املسدددتمرة لنظم الرقابة الداخلية 

  لوحدة
ً
االلتزام العمل على تفعيلها واملسدددددددددداعدة في إعدادها  ددددددددددمن السددددددددددياسددددددددددات واإلجراءات اسددددددددددتنادا

  لألنظمة والتعليمات واللوائح. 

 مسائل أخرى 

 ( مسائل متعلقة بالعمليات ا خارجية9املبدأ )

 االلتزام باألنظمة والتعليمات في بلد النشاط ا خارجي

في دو  معينة أ  تلتزم باألنظمة والتعليمات املصدددددددر ية التو تختار مةاولة  عض األنشدددددددطة  البنوكعلى  -93

ويجر أ  تكو  الفرو  أو املكاتر وهيكل وظيفة االلتزام ومسددؤولياتها  الدو ،واللوائح السددارية في تلك 

 متوا قة مع املتطلبات النظامية والتعليمات املحلية في تلك البلدا .

 كأساس عند اختالف املتطلبات النظامية املعايير العليا

شددددددركات تا عة، يجر العلم أن  قد تختلف  سددددددواء  رو  أو في دو  معينةمصددددددر ية عند القيام بأعما   -94

 على نو  العمددل الددذي يقوم 
ً
بدد  املتطلبددات النظدداميددة والتعليمددات من بلددد إلى آخر، وقددد تختلف اعتمددادا

 رقمعلى ما تضمنت  الفقرة بوج  خاص د يلذا ينبغي التأك. البلدا أو على شكل تواجده في تلك  البنك

  القسم( من 6/2)
ً
 .من متطلبات في دليل مكا حة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب اانيا

 مساولي االلتزام في البلدان املستضيفة

املحلية التو تختار تنفيذ أعمالها في بلدا  معينة االلتزام بجميع األنظمة والتعليمات  على البنوكيجر  -95

 البنوك التو حعمل في شددددكل شددددركة تا عة عليها أ  تلؤو متطلبات األنظمة 
ً
املطبقة في تلك البلدا .  مثال

التو تةاو  نشددددداط في شدددددكل  ر   والبنوك والتعليمات الخاصدددددة بالشدددددركات في البلدا  التو حسدددددتضددددديفها.
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التدددأكدددد من أ   وعلى البندددكيدددة. أجنؤو عليهدددا الو ددداء بددداملتطلبدددات املحدددددة في حدددالدددة  رو  البنوك األجنب

لد هم معر ة وخبرات محلية في  موظف  مسددددددئوليات االلتزام املطبقة في البلدا  املسددددددتضدددددديفة يقوم بها 

في االلتزام بالتعاو  مع وحدات املخاطر والرقابة األخرى رئيس تلك البلدا ، إلى جانر اإلشدددددددددددددراف من 

 اململكة.في  البنك

 ارجتقييم املخا ر للنشاط في ا خ

إجراءات مطبقددة ومحددداددة لتحددديددد وتقييم املخدداطر املحتملددة أو املتزايدددة  كددل بنددكدى لددأ  يكو  يجددر  -96

 شدددددددأ  املنتجات والنشددددددداطات التو يقدمها في البلدا  املسدددددددتضددددددديفة من قبل الشدددددددركات أو  سدددددددمعت على 

 .اململكةال يسمح بتقديمها أو ممارسرها في و الفرو  التا عة 

 وحدة االلتزام ( إسناد مهام10املبدأ )

 اتفاقية اإلسناد املحدود واملساولية

 إلدارة مخاطر وحدةيعتبر نشددددددددددددداط  -97
ً
 رئيسدددددددددددددا

ً
، وهناك نشددددددددددددداطات البنكفي  عدم االلتزام االلتزام نشددددددددددددداطا

محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها للهات متخصصة، ولكن يجر أ  تظل تحت إشراف ومسئولية 

ويجر أيضددددددا عدم إسددددددناد  االلتزام،و  عن التأكد من تطبي  ، حيث يظل املسددددددئفي البنكااللتزام  رئيس

 االلتزام للت ر لكونها ال حسند لآلخرين. وحدة مسئولية رئيس

 االتفاقيات مع املهام مةمالء

حعي   اعلية االلتزام للت ر ال  مهاماتفاقيات وترتيبات إسدددددناد  عض يضدددددمن أ  أي أ   البنك علىيجر  -98

إسدددناد مهام معينة ، وبتض النظر عن واإلشدددرا ية األخرى  الرقابيةوغ رها من اللهات  رقابة املؤسدددسدددة

بجميع مسدددددددددددددئولية متا عة االلتزام   إ إسدددددددددددددنادها،  دددددددددددددرورة  البنكالتو قد يرى من مهام وحدة االلتزام 

 للس واإلدارة العليا.املعات  في املقام األو  على  األنظمة والتعليمات تبقى

 ؤسسة املموافقة 

ؤسددسددة، بما في امل عنقتضدد ت حعليمات اإلسددناد الصددادرة االلتزام مل نشدداط من أنشددطةخضددع إسددناد أي ي -99

 جراء عملية التعاقد على اإلسناد.ذلك الحصو  على عدم ممانعرها قبل إ


