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 الفصل األول 

 عامة وتعريفات وأحكاممقدمة 

 املقدمة -1

 إلى الصالحيات اإلشرافية والرقابية  1-1
ً
 بموجب األنظمة اآلتية: بهاملنوطة أصدر البنك املركزي هذه املبادئ استنادا

 .ه11/04/1442( وتاريخ 36الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ،نظام البنك املركزي السعودي .أ

 .ه22/02/1386( وتاريخ 5الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ،نظام مراقبة البنوك .ب

يوضح املصطلحات املستخدمة واألحكام  :الفصل األول املبادئ في محتواها وسياقها من ثالثة فصول: هذه تتكون  1-2

اختصاصات وأدوار ومسؤوليات كل من املجلس ولجنة املراجعة إلى يتضمن اإلشارة  :والفصل الثانيالعامة، 

  - واإلدارة التنفيذية تجاه املراجعة الداخلية
ً
ومتطلبات تفعيلها  -ملا ورد في األنظمة واللوائح ذات العالقة وفقا

 عن نشاط وأعمال وأدوار ومهام  :الثالث والفصلبشكل مختصر، 
ً
 وموسعة

ً
 شاملة

ً
يتضمن متطلبات تفصيلية

 كخط دفاع ثالث بوحدة  وعالقتها الومسؤوليات 
 
شراف إلدارة البنك ي الدفاع األول والثاني ، كأداة للرقابة واإل خط

 
ً
اللوائح والتعليمات وأفضل وااللتزام بأحكام األنظمة و  ش ياالتمعنها. وبشكل يلبي ويساعد على  وليس بديال

 .املمارسات، وعلى نحو يراعي الطبيعة الخاصة للبنوك وأسلوب التطبيق فيها
 

 التعريفات -2

 منها، مالم يقتِض السياق خالف ذلك: نة أمام كل  املعاني املبي   -أينما وردت في هذه املبادئ-اآلتية  يقصد باملصطلحات

 التعريف املصطلح

 .املركزي السعوديالبنك  البنك املركزي 

 البنك
مزاولة األعمال املصرفية في بالبنوك واملصارف التجارية املحلية املرخص لها 

 .اململكة

 .مجلس إدارة البنك املجلس

شكل بقرار من الجمعية العامة العادية. لجنة املراجعة
ُ
 احد اللجان املنبثقة عن املجلس التي ت

 اإلدارة التنفيذية 
، اليومية إدارة أعمال البنكبهم  املنوطاألشخاص ، وهم للبنك العليااإلدارة 

 .اوتنفيذه االستراتيجيةواقتراح القرارات 

 الوحدة 
مهام بها ن و والعاملرئيسها يتولى فيها والتي ، البنكفي  وحدة املراجعة الداخلية

 .ومسؤوليات املراجعة الداخلية

  .وحدةالإدارة املسؤول عن  الوحدةرئيس 

 .املراجعة الداخليةوليات ؤ ومسأداء مهام  عن املسؤولون في الوحدة ن و العامل ن و ن الداخليو املراجع
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 التعريف املصطلح

 املبادئ
ملة في اململكة العربية العا مبادئ املراجعة الداخلية للبنوك املحلية

 السعودية.

 وظيفة املراجعة الداخلية

وخدمات استشارية موضوعية يقدم تأكيدات  مستقل نشاط تقييمي

من  ،فاعلية نظام الرقابة الداخلية في البنككفاية و عن جودة و ومستقلة 

راجعة العمليات املحاسبية واملالية ملمنهجي منظم وأسلوب تنظيم اتباع خالل 

 دارة املخاطرإالحوكمة و فاعلية عمليات وتقييم وتحسين  والتشغيلية وغيرها، 

 .والرقابة

 املراجعة الداخليةسياسة 

وحدة المن الغرض وضح يو  يحدد والذي، جلساملمن املعتمد  الرسمي املستند

، ها الوظيفية واإلداريةيتومرجع ،وموقعها في الهيكل التنظيميونطاق نشاطها 

العمل  الشاملة والسمات والعالقة مع وحداتوصالحياتها ولياتها ؤ ومس

 ،الرقابة الداخليةفي شأن  والركائز واملنهجية التي يتبعها البنك  ،األخرى 

لى إوالوصول  ،تخويلها حق االطالع على السجالت واالتصال بالعاملينكذلك و 

 
 
 .ن من أداء مهامهااملمتلكات املادية بما يمك

 .ع املصرفي ومنسوبيهاألنظمة واللوائح التي تسري على القطا واللوائح األنظمة

 التعليمات

بما له من صالحيات رقابية وإشرافية على جميع ما يصدر عن البنك املركزي 

الجهات ذات االختصاص من لوائح  وكذلك ما تصدره، القطاع املصرفي

 .مبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمةوقواعد و 

 االستقاللية
مهام أداء على الوحدة  قدرة فيالتي تؤثر والعوارض الخلو من الظروف 

 .وغير متحيزةوموضوعية  مسؤوليات املراجعة الداخلية بطريقة مهنيةو 

 تعارض املصالح

والعاملين بها الوحدة  أن يكون لرئيس يبدو  الحالة أو الحاالت التي يكون أو 

مصلحة أو عالقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا 

لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه املصلحة  ؛األشخاص /الشخص 

أو العالقة، أو تؤدي إلى االعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره 

 .مراعاة لهذه املصلحة أو العالقة ودون  ،وموضوعيةباستقاللية وحياد 

 املوضوعية

اجعين الداخليين الذي يتيح للمر املستند إلى الحقائق السلوك املنهي الحيادي 

 ،املنشودةونتائجها أعمالهم  جودة ب بطريقة تجعلهم على يقين  ،أداء مهامهم

أو التأثر  في جودتها خارج الوحدةمن و تأثير جوهري أ وعدم وجود أي تدخل

 .باملعتقدات واملشاعر الشخصية

نفالتي  االستشاراتهي  االستشارية الخدمات
ُ
 الوحدات في البنك.أحد  من محدد طلب على ءً بنا ذت
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 التعريف املصطلح

 خط الدفاع األول 
في مخاطر أنشطتها وإدارتها وحدات األعمال املسؤولة عن تحديد، وتقييم، 

 .املسموحة في الحدود  تلك املخاطر وتتحمل  ،باستمرارمراحل مبكرة و 

 خط الدفاع الثاني

 ،القانونية ،وااللتزام ، إدارة املخاطر :مثلالدعم  ووحداتالوحدات الرقابية 

والتقنية ذات العالقة بوحدات األعمال،  ،واملالية، والشرعية )إن وجد(

أن وحدات األعمال في باملسؤولة عن التحقق من خالل نظرة شاملة ومنهجية 

 .تديرها بشكل مالئمو خط الدفاع األول حددت مخاطر أعمالها 

 الثالثخط الدفاع 

بشكل مستقل  املسؤولة عن القيام  -الوحدة - املراجعة الداخليةوحدة 

الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة فاعلية كفاية و  وتأكيدبتقييم وموضوعي 

الدفاع األول والثاني،  يالسياسات واإلجراءات املنفذة من خطالضوابط و و 

 السياسات بأن معقول  بتأكيد اإلدارة التنفيذية وتزويد ،وزيادة الثقة بها

 .املحددة التوقعات مع تتماش ى واإلجراءات

 املصلحةأصحاب 

ولجنة ، املجلس: وبصفة خاصة ،الوحدةمع مباشرة كل من له مصلحة 

ن و واملراجعووحدات العمل في البنك، ، واإلدارة التنفيذية، املراجعة

ومن ذلك:  ،وغير مباشرة .وغيرهم ن و ن الخارجيو ، واملستشار ن و الخارجي

 .، والعمالءنو واملستثمر ، ن و املساهم
 

 

 عامةالحكام األ  -3

بكفاءة  بأداء نشاطها الوحدة قيامالحد األدنى من املتطلبات التي من شأنها  املبادئ وضع هذهلالعام  الغرض 3-1

األسس ألداء املراجعة  وإلرساء، ذاتيةالرقابة تعزيز للكأداة  متينو واسع و  موحدإطار بموجب وبالشكل األمثل 

االعتبار أن األساليب التي يتم بها تنفيذ هذه املبادئ  بعينمع األخذ  وتحسين عمليات وأعمال البنك. ،الداخلية

 ،ومداه الجغرافي، وطبيعة تعقيد ما يقوم به من أعمال ،حجم البنك :مثل ،تعتمد على العديد من العوامل

 والتعليمات التي يعمل في سياقها. ،والنطاق النظامي

 :الرئيسة اآلتيةتحقيق األهداف املبادئ  من هذهاألساس الغرض  3-2

  ودقة وموثوقية ،العملياتوكفاية وفاعلية من سالمة  والتأكد باستمرار ،حماية أصول البنك (1
ً
 التقارير عموما

 
ً
  ،واملالية خصوصا

ُ
وبما  ،فيها ةوتعزيز البيانات الوارد ،وإضفاء الثقة فيها ،والجهات األغراضختلف ملعد التي ت

 
 
 . أصحاب املصلحةن من حماية مصالح يمك

نظمة واللوائح باأل التزام البنك والعاملين به و ، اإلشرافيةو متطلبات الجهات الرقابية االلتزام بتعزيز   (2

 والتعليمات.
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ولجنة أمام املجلس املباشر ول ؤ املسو  ،واألخير في إطار خطوط الدفاع الثالثةالوحدة خط الدفاع الثالث  تمثل 3-3

والضوابط  كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر بصفة دائمة ومستمرة عن تقييم وتأكيداملراجعة 

واإلسهام في تحسينها  الرقابية والسياسات واإلجراءات املنفذة من خطي الدفاع األول والثاني، وزيادة الثقة بها

بتوجيه  ،الذي من خالله يتم االستخدام األمثل للموارد ،وفق أسلوب منهجي منظم قائم على أساس املخاطر

وتنفيذها  ،نحو األنشطة واألعمال األكثر خطورة وأهمية للبنك املالية واإلدارية والتشغيليةال املراجعة أعم

دفاعي الوتتعزز أهمية هذا الخط  هداف املحددة.واأل  االستراتيجياتبطريقة موضوعية تأخذ في االعتبار 

االستباقية، وإيضاح الرؤى الجديدة ويحقق الفاعلية  ،مما يعزز من موضوعيته ومصداقيته ،باالستقاللية

معقول خالقيات والقيم املناسبة، وبما يزود به اإلدارة التنفيذية من تأكيد وتعزيز األ  ،وتحديد اآلثار املستقبلية

 بأن السياسات واإلجراءات تتماش ى مع التوقعات املحددة.

 واللوائح والتعليمات األخرى ذات الصلة.بموجب األنظمة البنوك تخل هذه املبادئ باملتطلبات املفروضة على  ال 3-4

قرأ هذه املبادئ بعض متطلباتها البنك املركزي تعليمات عدة تتصل  أصدر 3-5
ُ
باملراجعة الداخلية، ويجب أن ت

 اآلتي:كعلى سبيل املثال ال الحصر  -حسب األحوال-بجانبها 

 .املركزي  لبنكوإشراف ارقابة املؤسسات املالية الخاضعة لاملبادئ الرئيسة للحوكمة في  (1

 مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية. (2

 .العربية السعودية مبادئ االلتزام للبنوك واملصارف التجارية العاملة في اململكة (3

 دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. (4

 قواعد الحسابات البنكية. (5

 شراف الذاتي.القواعد التنظيمية لعمل وحدات ولجان اإل  (6

 .اململكة في العاملة واملصارف البنوك في املالي االحتيال مكافحة مبادئ   (7

 إطار الحوكمة الشرعية للبنوك واملصارف املحلية العاملة في اململكة. (8

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات الداخلية لدى املؤسسات املالية. (9

 التعليمات الصادرة في شأن إدارة املخاطر. (10

 لى طرف ثالث.إإسناد املهام تعليمات  (11

 .الدليل التنظيمي ألمن املعلومات (12

 .الدليل التنظيمي الستمرارية االعمال (13

 .الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية املعلومات (14

؛ حيث أصدرت عدد من الهيئات واملنظمات الدولية تعليمات وظيفة تحظى  3-6 املراجعة الداخلية باهتمام  دولي 

 : واملنظمات اآلتي، ومن هـذه الهـيـئـات واالسترشاد بها الرجوع لها وينبغي، لهاإرشادية 

 (.BCBSلجنة بازل للرقابة املصرفية ) (1

   .(IIA) معهد املراجعين الداخليين (2

  (تريدواي) املحرفة املالية للتقارير الوطنية للجنة )COSO(الراعية  لجنة املؤسسات (3
 

 التطبيقنطاق  -4

 .اململكةتسري هذه املبادئ على البنوك املحلية العاملة في 
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 الفصل الثاني
 

  تجاه املراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذيةاملجلس ومسؤوليات  صاتاختصا
 

  جلس تجاه املراجعة الداخليةاملومسؤوليات  مهام :(1املبدأ )        

 ألحكام ، املحددة واملراجعة الداخلية لجنة املراجعة تجاهالختصاصاتها العامة العادية  أداء الجمعية لضمان -5
ً
وفقا

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، والئحة حوكمة الشركات املدرجة الصادرة عن هيئة السوق املالية، واملبادئ 

 تي:يجب على املجلس اآل املركزي؛الرئيسة للحوكمة في املؤسسات املالية الصادرة عن البنك 

 باختصاصاتها. من القيامالعامة العادية الجمعية  والتوصيات الفاعلة التي تمكن املقترحاتقديم ت 5-1

ذات العالقة باملراجعة الداخلية من الجهات والتعليمات في األنظمة واللوائح  تطورات تحدثمتابعة أي  5-2

 املختصة من وقت آلخر.

ي يعفال إال أن ذلك ، التنفيذية اإلدارةوعن بالرغم أن لجنة املراجعة مستقلة في أداء عملها عن عمل املجلس  -6

  -املجلس
ً
 شراف الفعال على لجنة املراجعةمسؤولية اإل من  -مبادئ الرئيسة للحوكمة في املؤسسات املاليةللوفقا

 .ومتابعة أعمالها وواجباتها املنوطة بها

 تية:املسؤوليات اآلتجاه املراجعة الداخلية التنفيذية أدوار ومسؤوليات اإلدارة ب فيما يتعلقيقع على عاتق املجلس  -7

 كفاءة وفاعلية يذبوضع إطار رقابي داخلي مالئم التنفيذية قيام اإلدارة من  عن التأكداملسؤولية النهائية   7-1

 ، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع املخاطر التي يتعرض لها البنك

ولكن  املراجعة،مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناًء على املعلومات املقدمة من وحدة التأكد من   7-2

 دون االقتصار عليها وحدها.

 اختصاصات ومهام ومسؤوليات املجلسخالل بمع عدم اإل  -8
ً
لتعليمات البنك املركزي ذات العالقة والجهات ، وفقا

  التأكد بصفة مستمرة من اآلتي: ولية ؤ مستجاه وحدة املراجعة يقع عليه  ؛األخرى التنظيمية 

في وفاعلة ومستقلة وحدة مراجعة داخلية دائمة واستمرار لضمان وجود  ؛اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 8-1

 دوري.بشكل وسياسة عملها وتحديث تنظيمها  ،البنك

مع حجم البنك، وطبيعة أعماله، بها  والعاملين رئيسها وكفاءة ومؤهالت تناسب حجم الوحدةالتأكد من   8-2

 .تعقيد هيكله التنظيميمستوى ومع واألنظمة اآللية قيد االستخدام، 

كل خمس سنوات واحدة مرة  الوحدة خارجي مستقل لجودة أداء تقييم قيام لجنة املراجعة بإجراءمن التأكد   8-3

 .على األقل

 

 وحدة التجاه  ومسؤوليات لجنة املراجعة (: مهام2املبدأ )

  ،املحددة لجنة املراجعةوليات ؤ ومسخالل باختصاصات ومهام مع عدم اإل  -9
ً
ذات العالقة  تعليماتلألنظمة والوفقا

 تي: اآل شراف الفعالها في متطلبات اإل يقع على عاتق ؛البنك املركزي والجهات التنظيمية األخرى  الصادرة عن

 ذلك.إلى دوري كلما دعت الحاجة  للوحدة، ومراجعته بشكلالتوصية للمجلس باملوافقة على الهيكل التنظيمي  9-1
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  .أو قبول استقالته التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة رئيس الوحدة 9-2

التأكد من وجود املوارد البشرية املناسبة في الوحدة من ناحية العدد واملؤهالت واملهارات، وخاصة في املواضيع  9-3

مكافحة غسل و معايير التقارير املالية الدولية، و املتخصصة، ومنها على سبيل املثال وحدات: الخزينة، املالية، 

االئتمان و السيولة، و معايير بازل، و الحوكمة، و يبراني، مخاطر التقنية/ األمن السو األموال وتمويل اإلرهاب، 

 .ووضع املخصصات، وغيرها

، ويشمل ذلك على نتائج تقييم املخاطر السنوي  املبنية عتماد خطة املراجعة التي أعدها رئيس الوحدةادراسة و  9-4

 نطاق الخطة وامليزانية املخصصة لها.

  استراتيجيةاعتماد  9-5
ً
 ،داء خطة املراجعة السنويةألى جنب مع إ الوحدة املعدة من رئيسها ومراقبة أدائها جنبا

 .التنسيق في شأنها مع الجهة املختصة في البنكبعد و  ،هداف العامة للبنكواأل  االستراتيجيةوبما يتوافق مع 

 .املراجعة الداخليةدراسة ومناقشة تقارير  9-6

 .وموضوعية مسؤولياتها باستقالليةقدرتها على أداء من  الوحدة للتأكدمراجعة أداء  9-7

 .اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس الوحدة، وتقييم أدائه 9-8

ي رئيس الوحدة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص  9-9
 
من  ومسؤولية، والتأكدالتأكد من تحل

 .تقيده باألنظمة والتعليمات، وأنه لم يسبق تورطه في أي أنشطة مخالفة

ملعالجة  ؛ت وبالشكل املناسبينيوقتإلجراءات التصحيحية الالزمة في الاالتنفيذية اتخاذ اإلدارة التأكد من  9-10

نقاط الضعف في الرقابة، ومسائل االلتزام بالسياسات واألنظمة والتعليمات، وغيرها من املخالفات 

 .التي تحددها وحدة املراجعة وتبلغ عنها وتوص ي بشأنهاوجوانب القصور  ،واملالحظات

  -املطلوب املستقل خارجيال التقييمإجراء  9-11
ً
جودة أعمال الوحدة  للتحقق من -املعتمدة لسياسة املراجعة وفقا

 خمس سنوات على األقل. مرة واحدة كل

        

 تجاه املراجعة الداخليةالتنفيذية ومسؤوليات اإلدارة  مهام :(3)املبدأ          

 اآلتية:وليات ؤ املس اإلدارة التنفيذيةيقع على عاتق  -10

 عليهما. مالئمين وفاعلين والحفاظوضع وتطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية  10-1

نظمة ألشخاص واأل إلى اوالوصول  ،كافةمن االطالع على السجالت بشكل تام وغير مقيد وحدة التمكين  10-2

 .في التوقيت وبالشكل املناسبين ألداء مهامهم والبيانات واإليضاحات الالزمةوتزويدهم باملعلومات واملباني، 

، أو أي تعديالت وتغييرات تشغيلية جديدةوحدة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، الموافاة  10-3

 .على السياسات واإلجراءات في وحدات البنك

في مرحلة وحدة الإلى واإلبالغ عنها  ،تحديد جميع املخاطر ذات العالقة )املعروفة أو متوقعة الحدوث(التأكد من  10-4

 .مبكرة

 .لتمكينها من تخطيط املراجعة وفق املنهج القائم على املخاطر ؛وحدةالمشاركة تقييمها ملختلف املخاطر مع  10-5
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نتائج ال في شأن جميعت وبالشكل املناسبين يوقتاإلجراءات التصحيحية في الالتدابير املالئمة و اتخاذ  10-6

 وحدة.الالتي ترد إليها من التوصيات و 

 دون إعطائهم ،فة مدعو دائمبصوحدة لحضور اجتماعات اللجان اإلدارية املختلفة لممثلين لتشجيع دعوة  10-7

 الحق في التصويت على قراراتها.

وحدة المع املالحظات التي تراقبها مؤشًرا عن فاعلية تعاملها  التنفيذية الرئيسة لإلدارةمؤشرات األداء ن يتضم 10-8

  التوقيت املناسبين. فيبالشكل و
 

 الفصل الثالث

 وحدة الومسؤوليات ومهام  اتاختصاص

 وحدة لالسمات الرئيسة ل :(4)املبدأ 

 االستقاللية واملوضوعية

 عن جميع وحدات العمل األخرى ذات األنشطة الخاضعة للمراجعة -11
ً
وعن  ،يجب أن تكون الوحدة مستقلة إداريا

 خطي الدفاع األول 
ً
  والثاني استقالال

ً
 للمخاطر، ويتطلب استخدام تقييمهما للوحدةحيث يمكن  ،معهماتكامليا

نوحدات كافيين ضمن ات وصالحيتنظيمي  بوضعتحظى ذلك أن 
 
 .مهامها بموضوعيةمن تأدية  هاالبنك بما يمك

 سوى  أدوارهمقد تلغي أخرى في البنك ل وأعماأي مهام والعاملين بها رئيس الوحدة أو تكليف ويجب عدم تولي 

 .الداخليةنظام الرقابة تطبيق تقييم فاعلية وكفاءة مراجعة و و  ،املراجعة الداخلية أنشطة

أي قيد دون  ،بصالحية تأدية مهامها في جميع مجاالت عمل البنك ووحدات العمل فيهالوحدة يجب أن تتمتع  -12

 .مرجعها الوظيفي خالفأو أي مصدر كان  ،نفيذيةاإلدارة التمن 

تتوصل إليها مع  واالستنتاجات التيوالتقييمات،  ،والنتائج ،الحرية في مناقشة املرئياتلوحدة ل يجب أن يكون  -13

بلجنة  واضح -ارتباط وظيفي-هيكل تنظيمي وموافاتهما بتقاريرها مباشرة عبر مباشرة جلس امللجنة املراجعة و 

 .املراجعة

إجراءات رقابة داخلية محددة، أو اختيارها، أو تطبيقها،  (تصميمإعداد )في عملية الوحدة  عدم إشراكيجب  -14

منها مدخالت املراجعة الداخلية على مسائل  اإلدارة التنفيذيةيمنع استقاللها أن تطلب  ذلك، الأو إدارتها. ومع 

 التنفيذية االستشاري لإلدارة  هادور  في حال كان تخص املخاطر والرقابة الداخلية
ً
بشكل مفصل في  موثقا

 متعارض مع استقالليتها. أنه بإجراءات وأدلة املراجعة، ولن يؤدي أو يفسر 

مكتوبة تدوير وظيفي وحدات العمل األخرى لسياسة لدى الوحدة في للعاملين يخضع التدوير الوظيفي يجب أن  -15

عشر  ياثنويدخل في ذلك مراعاة وضع فترة فاصلة ال تقل عن  .تفادًيا لتعارض املصالح ؛سليمة داخل إطار عملها

 شهر 
ً
من مراجعة األنشطة في مجال عمل البنك الذي تم  الوحدة، وتمكينهبين ممارسة املوظف لعمله في  ا

 التدوير الوظيفي فيه.
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على نحو يضمن عدم نشوء تعارض في املصالح  -تإن وجد- بها الوحدة والعاملينيجب تنظيم مكافآت أداء رئيس  -16

 العالقةالتعليمات ذات وبما يتوافق مع وقدرتها على العمل بموضوعية،  ،أو املساس باستقاللية الوحدة

  .ومع سياسات وممارسات املكافآت املتبعة لدى البنك ،البنك املركزي الصادرة عن 
 

 تربط مكافآتهم ويجب أال

 قبل وص ى بمكافآت رئيس الوحدة منوأن يُ ، باألداء املالي ألنشطة األعمال التي يتم إجراء مراجعة داخلية عليها

 لسياسات وممارسات املكافآت املتبعة لدى البنك
ً
 .لجنة املراجعة وفقا

االستقالل التنظيمي والوظيفي لنشاط  -على األقل- يجب أن يؤكد رئيس الوحدة للجنة املراجعة بشكل سنوي  -17

 .التقرير السنوي أو بموجب مكتوب رسمي مستقلمخصص في بند ، إما في الوحدة

مناقشة أي إلى دعت الحاجة  طلب اجتماع مع لجنة املراجعة في أي وقت متى ما يجب أن يكون للوحدة الحق في -18

 موضوع ترغب في طرحه.

 

 الجدارة املهنية والعناية الواجبة لها

 يجب أن يتحلى رئيس الوحدة بمهارات القيادة واملهارات الالزمة للحفاظ على فاعلية الوحدة. -19

20-    
ً
 حسب اآلتي:شهادة أكاديمية على  يجب أن يكون رئيس الوحدة حاصال

ويفضل  صلة باملراجعة الداخلية،الذات  من الشهاداتأو غيرها  عمالاأل إدارة و أو املراجعة أملحاسبة اإما في  20-1

 ن أ
ً
 :و املحاسبة مثلأالشهادات املهنية املتخصصة في مجال املراجعة الداخلية  ىحدإعلى معها  يكون حاصال

(QIAl( أو )CIA( أو )SOCPA)  أو(CPA) و إدارة أاملراجعة و أفي املحاسبة املتخصصة عليا ال اتشهادال إحدىو أ

 . عمالاأل 

أو مدير أمن املعلومات  (CISA)مدقق نظم معلومات معتمد )في مجال األعمال التقنية املتخصصة مثل: وإما  20-2

  ؛(CISM)املعتمد
ً
ليها على إحدى الشهادات املهنية أو الشهادات إباإلضافة  على أن يكون في هذه الحالة حاصال

 .  ( اعاله1في ) املحددةالعليا 

 ويتمتع باملهارات القيادية املناسبة ،كافية في مجال املراجعة الداخليةعملية وفي كال الخيارين يكون لديه خبرة 

  .عيتهاو على استقاللية الوحدة وموض والحفاظ ،تهاللوفاء بمسؤولي

وضع   -التوظيف العامة للبنك سياسة وإجراءات واشتراطاتوبما ال يتعارض مع  - الوحدةرئيس على  يجب  -21

معايير تضمن استقطاب كفاءات للوحدة تتحلى بالجدارة املهنية، واملعارف العلمية، والخبرات، واملؤهالت، 

الالزمة خالل عملية املؤيدات / األدلة وتقييم والقدرة على جمع املعلومات وفهمها، وفحص  ،واملهارات الكافية

 ويجب في هذا املطلب دعم وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها. ، والتواصل مع أصحاب املصلحة. املراجعة

حصولهم على من  تطويرهم، والتأكدومتابعة في الوحدة  مهارات العاملينرئيس الوحدة تقييم على  يجب  -22

 يلزماملتطلبات الفنية لألنشطة املصرفية والتنوع املتزايد في املهام التي  لتلبيةوالالزم املالئم املستمر التدريب 

 .وبغية مواكبة املستجدات األخرى في القطاع املالي جديدة،أداؤها نتيجة تقديم منتجات وخدمات وإجراءات 
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 والعاملين بها األخالقيات املهنية لرئيس الوحدة

بهدف ضمان و  ،العمل في املؤسسات املالية الصادرة عن البنك املركزي مبادئ السلوك وأخالقيات مع مراعاة  -23

سياسة السلوك وأخالقيات  -بحد  أدنى- تشتمل يجب أن؛ جميع األوقاتفي للوحدة املحافظة على معايير مهنية 

 :اآلتي على وبأن تنصوالنزاهة، املوضوعية، والسلوك، والكفاءة، والسرية،  مبادئ بالبنك على الخاصةالعمل 

 .والصدق واألمانةباملهنية والنزاهة التحلي وجوب  23-1

تلك استغالل  موعد، أداء املهامعليها أثناء الحصول  التي يتمالحفاظ على سرية املعلومات التأكيد على  23-2

ة، وتوخي الحرص في حماية املعلومات  التي املعلومات للحصول على مكاسب شخصية أو للقيام بأنشطة مضر 

 .عليهاالحصول  يتم

لتأكد لاإلجراءات الكافية  الوحدة اتخاذرئيس على  ذلك يجبوفي سبيل  ،تجنب حصول تعارض في املصالح 23-3

ومبادئ السلوك وأخالقيات  ،املراجعة الداخلية بمبادئ وااللتزام ،بالنزاهةبها  تحلي العاملينباستمرار من 

  .العمل في املؤسسات املالية الصادرة عن البنك املركزي 
 

 

   سياسة املراجعة الداخلية :(5املبدأ )

جلس املمن  اواعتماده ،بشكل دوري االداخلية وتحديثه سياسة للمراجعة إعدادرئيس الوحدة يجب على  -24

 من لجنة املراجعة.بتوصية 

 على اآلتي: -كحد أدنى- الرئيسة للسياسةالبنود تشتمل يجب أن  -25

 عملها.ومنهجية ونطاق إنشاء الوحدة الغرض من  25-1

 .الرقابة األخرى  وحداتالبنك، وصالحياتها، ومسؤولياتها، وعالقاتها مع  التنظيمي فيموقعها  25-2

  .السمات الرئيسة للوحدة املبينة في هذه املبادئ كحد أدنى 25-3

 .ومسؤولياتها ها ملهامهاؤ أداو عزز دورها ضمان ما يُ  25-4

 مع أي  25-5
ً
 ،لهأو كيان تابع البنك  في وحدةأي البنك، وفحص نشاط في  العاملين منالحق في التواصل مباشرة

وبما ال يخل باألنظمة  ،مستقلتانوحدات ولجان مراجعة  للبنك في حال لم يكن للكيانات التابعةوذلك 

 . والتعليمات ذات العالقة

وبما ال يتعارض مع تعليمات ، الحق في االطالع على أي سجالت، أو ملفات، أو بيانات، أو ممتلكات مادية للبنك 25-6

 .املركزي ذات العالقةالبنك 

ويتضمن ذلك حق  ،الحق في الحصول على نسخ من السجالت والوثائق املؤيدة ألعمال وأنشطة املراجعة 25-7

الدخول على أنظمة املعلومات اإلدارية والسجالت واملحاضر الخاصة بجميع الجهات االستشارية في البنك 

 .والجهات املعنية باتخاذ القرار

البنك  وحداتتمكين الوحدة من أداء دورها وتحقيق مسؤولياتها تجاه مراجعة جميع أنشطة  فيحق ال 25-8

  لهوالكيانات التابعة 
ً
 وخارجيا

ً
 ،ناتمستقلوحدات ولجان مراجعة  لهفي حال لم يكن للكيانات التابعة  ،داخليا

 وبما ال يخل باألنظمة والتعليمات الصادرة ذات العالقة.
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 .لذلك الحاجة دعت ما متى قيود أي دون لى لجنة املراجعة إحق في التصعيد ال 25-9

وتحديد  ،وتوضيح أسلوب القيام بذلك ،االلتزام بإيصال نتائج املراجعين الداخليين املستخلصة من أعمالهم 25-10

  .لتلك األعمال -التبعية اإلدارية -الجهات املستقبلة

 املتعلقة بأدائها ملهامها ومسؤولياتها.الوحدة أمام لجنة املراجعة عن جميع األمور ولية ؤ مس 25-11

 مسؤولية رئيس الوحدة. 25-12

  .الخارجيين بين الوحدة واملراجعينعمل لواملتابعة ل الشروط واألحكام للتنسيق 25-13

بموجبها طلب خدمات استشارية أو إرشادية من الوحدة أو تكليفها بمهام خاصة يتم الشروط واألحكام التي  25-14

 ذات العالقة.تعليمات الأخرى، وال تخالف 

االلتزام بالقيام بتقييم خارجي مستقل لجودة أعمال الوحدة وتقيدها بسلوك وأخالقيات العمل والتزامها  25-15

 بمتطلبات مبادئ املراجعة الداخلية للبنوك املحلية في اململكة، مرة واحدة كل خمس سنوات على األقل.

التي تحدد واألحكام  الشروط ؛عن البنك املركزي  طرف ثالث الصادرة  إسناد املهام إلى تعليمات ل مراعاةمع  25-16

 بحيث ،إلى مقدمي خدمات خارجييناملحدودة  املتخصصةالوحدة مهام  إحدىإسناد  وأحوالطريقة ووقت 

املهمة املتخصصة  فيالوحدة  لدىوكفاءات متخصصة  خبراتعدم توافر  والحد األدنى لها فيها األساس يكون 

 عناملجلس عنها في املقام األول والوحدة  ومسؤوليةمثل أمن املعلومات وغيرها من األعمال املتخصصة، 

فصاح، وتحقيقها لنقل املعرفة واكتساب الخبرة إبموجب اتفاقية عدم  أدائهاو  ،تنفيذها علىالرقابة املالئمة 

التعاقد  وعدمقدرة الوحدة على العمل باستقاللية وموضوعية، على  تأثيرهالى العاملين في الوحدة، وعدم إ

 سنوات،  إال بعد مض ي فترة ال تقل عن ثالث نفسها املهمة على التعاقد لها سبق جهةمع 
 

يكون مقدم  وأال

 املركزي، البنك رقابة فاعلية سناداإل  يعيق وال ،الخدمة من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للبنك

 .سنادهاإ على املسبقة ممانعتهعلى عدم  الحصول و 

التي ليس لديها وحدات مراجعة ولجان مراجعة  للبنك ليات ملراجعة الكيانات التابعةاملتطلبات واآل 25-17

 .مستقلتان

 الصلة.ذات  الداخلية املعتمدةااللتزام باملعايير الدولية للمراجعة  25-18

 .املقدم للمجلسالدوري للوحدة  التقريرومضامين نطاق  25-19

 واستخدام املعايير ،الرجوع إلى ميثاق املراجعة الداخلية املوحد ملعهد املراجعين الداخليين صالحية  25-20

وللبنوك إضافة ما تراه  .عداد سياسة املراجعة الداخليةإعند امليثاق كدليل إرشادي  ذلكاملنصوص عليها في 

 .دون إخالل باألنظمة واللوائح والسياسات ذات العالقة ،مهًما، حسب االقتضاء

على املبادئ التوجيهية ملجاالت املراجعة الداخلية والرقابة، بما في ذلك التوجيه رفيع  في السياسةيجب التركيز  -26

 إلى آلية موثقة بشكل رسمي لحل أي تباينات في وجهات  ،املستوى لكل نشاط من أنشطة وحدة املراجعة
ً
إضافة

ما يخص تصنيف املالحظات، والتصنيف العام للتقرير،  :على سبيل املثال ،النظر التي قد تنشأ مع الوحدة

 واملحتويات، واملخاطر البارزة، ...إلخ.

  .املتبعة في البنك اآللية املالئمةللبنك لالطالع عليها وفق  املصلحةيجب إتاحة تلك السياسة لجميع أصحاب  -27
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  مسؤولياتهامهامها و تنظيم الوحدة و  :(6املبدأ )

 ورفع التقارير  الهيكل التنظيمي

 والرئيس  املجلس يتبعمعتمد من وحدة هيكل تنظيمي محدد بوضوح ليجب أن يكون ل  -28
ً
لجنة املراجعة وظيفيا

 
ً
 البنك. أعماليتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد و  ،الوحدةيعكس األدوار املتخصصة داخل و  ،التنفيذي إداريا

 وحدات فريقال أن تشكل يفضل  -29
ً
 متخصص ا

ً
والتأكد من إلدارة  -أصحاب الخبرة والكفاءة- من كبار املراجعين ا

جودة عالية بصورة بمخرجات ذات  تلبيتهاو  ،جراء املراجعة التي يطلبها البنك املركزي إتنفيذ كافة طلبات 

 مستمرة.

مع عدم تأثير نتائج  التنفيذي،إلى الرئيس و  لجنة املراجعة إلى تقارير املراجعة التي تنفذها وحدةال أن ترفعيجب  -30

 أجورهم.تلك التقارير على تقييم أداء رئيس الوحدة والعاملين بها وتحديد 

نظام وإجراءات رقابة  وحدة اإلدارة التنفيذية بجميع النتائج املهمة التي تتوصل إليها بشأن تطبيقاليجب أن تبلغ  -31

لكي تتمكن اإلدارة التنفيذية من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في  ؛داخلية مالئمة وفعالة والحفاظ عليها

 التوقيت وبالشكل املناسبين. ويجب على الوحدة متابعة نتائج تلك اإلجراءات التصحيحية مع اإلدارة التنفيذية.

 وحدة الرئيس وليات ؤ ومسمتطلبات 

 يجب أن يتمتع رئيس الوحدة باالستقاللية واملوضوعية والجدارات واألخالقيات الالزمة ملمارسة دوره ومهامه.  -32

 :اآلتي -كحد أدنى-يجب تحديد مسؤولياته بشكل واضح، على أن تتضمن  -33

رسمي لالحتياجات  العمل على استقطاب موارد بشرية تتمتع بمؤهالت ومهارات مناسبة، بناًء على تحليل 33-1

ومقارنة تلك االحتياجات مع املوارد البشرية  ،الفعلية للوحدة الالزمة لتأدية نشاطها بالكفاءة املطلوبة

 ،لدى الوحدة ومستوى كفاءتها، ووضع خطة لتوفير تلك االحتياجات والكفاءات الالزمة بشكل فعلياملتوافرة 

. ويجب اية االستقطاب وتقييم مناسبتهلتتولى متابعة تنفيذ عمل ؛ومشاركتها مع لجنة املراجعة بشكل رسمي

 أن يراعى في تحليل االحتياجات املعايير الدولية ومجاالت املخاطر الناشئة وخبرة املراجعة.

 .وحدة بحسب ما تقض ي به التعليمات ذات العالقةالالعمل على سعودة وظائف  33-2

وبرامج تحليل األداء  ،)الوسائل( التقنيةتطوير الفرق واملهارات املتعلقة بتقنيات املراجعة بمساعدة النظم  33-3

. ؛الوظيفي
ً
 من أجل توسيع نطاق تغطية مراجعاتهم وإدارة املخاطر املتعلقة باألنظمة بصورة  أكثر شموال

 .متابعة وتقييم وتطوير العاملين في الوحدة بشكل مستمر 33-4

 ملعايير مراجعة د  33-5
ً
 .اخلية سليمةالتأكد من تحلي والتزام الوحدة بالنزاهة والعمل وفقا

 .وضع خطة املراجعة الداخلية والعمل على اعتمادها من لجنة املراجعة، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري 33-6

ومع كل دورة  لى ذلكإكلما دعت الحاجة  دوريوضع وإعداد سياسة املراجعة الداخلية ومراجعتها بشكل  33-7

 .بتوصية من لجنة املراجعة املجلسللجنة املراجعة، والرفع بها وأي تحديثات عليها العتمادها من 

ستراتيجية البنك واعتمادها من لجنة املراجعة، إستراتيجية للمراجعة الداخلية بما يتماش ى مع إعداد إ 33-8

 إوالرفع 
ً
 بنتائجها ومدى االلتزام بها. لى اللجنة دوريا
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بادئ املمع مراعاة  ،االلتزامو املخاطر،  :ومنها على سبيل املثال ال الحصر ،املشاركة في اللجان ذات العالقة 33-9

 لحوكمة في املؤسسات املالية.الرئيسة ل

 .ذلكإلى االجتماع مع لجنة املراجعة بشكل منفرد كلما دعت الحاجة والضرورة  33-10

متابعة أعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال إسناد بعض أو جزء من مهام املراجعة الداخلية لهم،  33-11

ملراجعة الداخلية، والتأكد من عدم تأثيرهم على استقاللية وموضوعية والتحقق من التزامهم بسياسة ا

 الوحدة، ومن نقلهم املعرفة والخبرة ذات العالقة إلى العاملين في الوحدة.

تصنيف للمخاطر املحتملة نتيجة لتعليق أو تأجيل حصر و تفصيلية تحتوي على  (مصفوفةقائمة )وضع  33-12

 ا يتجاوز عام الخطة، بمحدى عمليات املراجعة أو جزء منها إ
ً
درجة تصنيف لتلك تقييم و على  وتحتوي أيضا

 التعليق أو التأجيل رغبة من الوحدة نفسها أو طلب كاناالحتماالت، سواء 
ً
 وارد ا

ً
لها من الوحدات األخرى،  ا

ومتوسطة عن كل حالة من حاالت التعليق/ التأجيل املصنفة عالية ألخذ موافقتها لى لجنة املراجعة إوالرفع 

  ،املخاطر
ً
 .استمرار املخاطر مع التأكيد علىاألسباب واملرئيات  في الطلب موضحا

االعتبار أثناء اختيار عينات الفروع للمنطقة الجغرافية املراد  بعينتحديد قائمة بالعوامل التي يجب أخذها  33-13

.
ً
  مراجعتها ميدانيا

 مراجع داخلي معتمد وشهادات مهنية أخرى )أو تشجيع العاملين في وحدة املراجعة على الحصول على شهادة 33-14

 ( لرفع كفاءة املراجعين الداخليين العاملين في القطاع املصرفي.إحداهما

مرة واحدة كل تنفيذه املطلوب ستقل لجودة أعمال وحدة املراجعة املخارجي التقييم الجراء إتمكين ودعم  33-15

 - للتأكد من جودة مخرجات املراجعة ؛خمس سنوات على األقل
ً
 املبني -للسياسة املعتمدة من املجلس تنفيذا

ويتم العرض ، لى اللجنةإ هتقدم نتائجبحيث ، واختيارها للجهة املستقلة لجنة املراجعةتوجيه وموافقة على 

 .للمجلس به

 هوتغيير رئيس الوحدة عدم ممانعة البنك املركزي على تعيين 

القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف البنك مع مراعاة ما ورد في متطلبات التعيين في املناصب  -34

يجب على البنك الحصول  ؛واملبادئ الرئيسية للحوكمة في املؤسسات املالية الصادرة عن البنك املركزي  ،املركزي 

على عدم ممانعة البنك املركزي املسبقة على تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف مسؤول الوحدة، كما يجب على 

تغيير –في حال ترك رئيس الوحدة ملنصبه )استقالة املسبقة البنك أن يحصل على عدم ممانعة البنك املركزي 

 ق وذكر السبب للتغيير.(، مع توثيإلخ...-إنهاء خدمة -لوظيفة أخرى 

 للوحدة إجراءات العمل الداخلية

لتوجيه العاملين بها عند  ؛يجب وضع أدلة إجراءات عمل للوحدة )مستقلة أو كقسم ضمن دليل املراجعة( -35

لتوفير اإلرشادات  فيها جميع أنشطة الوحدة بشكل مفصل وكاف   ىغطيُ قيامهم بأداء األنشطة اليومية، بحيث 

ظهر الدورة 
ُ
للعاملين بها خطوة بخطوة، وأن يحتوي كل نشاط من أنشطة الوحدة على مهام سير عمل تسلسلية ت

الكاملة لكل عملية من عمليات ذلك النشاط جنًبا إلى جنب مع توجيه وصفي له، ويجب أن تتماش ى األدلة مع 

 إرشادات مفصلة لتنفيذ سياسة املراجعة.
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تسهل على العاملين الحاليين في  ،أدلة عمل مفصلة الستخدام أنظمة املراجعة التقنية)توفير( ا وضع يجب أيضً  -36

ا 
ً
 ها من سهولة استخدامها ومعرفة إمكاناتها.إليالوحدة واملنضمين حديث

لى معايير وإرشادات معهد املراجعين الداخليين "املعايير الدولية إجراءات العمل للوحدة الرجوع إيجب عند وضع  -37

 .جراءاتبها في اإل  لى أفضل املمارسات واالسترشادإو  ،ومستجداتهللممارسة املهنية للمراجعة الداخلية" 

 للمراجعة الداخلية ودورة املراجعةالخاضعة  للبنك والكيانات التابعةالوحدات 

 إطار  ن لتكو   ؛للمراجعةالخاضعة له التابعة الكيانات و في البنك الوحدات شاملة بيجب أن توثق الوحدة قائمة  -38
ً
 ا

 
ً
 ملراجعة.لعمليات ا شامال

جميع وحدات العمل واملنتجات والخدمات واألنظمة واملخاطر والعمليات الخاصة القائمة  غطى في تلكيُ يجب أن  -39

 بالبنك.

جزًءا من إطار املراجعة وتكون  ،على الوحدةجميع متطلبات البنك املركزي  تلك القائمة على أن تشتمليجب  -40

 الشامل.

تغطي تعليمات البنك املركزي ذات الصلة والسياسات القائمة  الشاملة لتلكيجب التأكد أن برامج املراجعة  -41

 الشامل. إطار املراجعةفي له  وكيان تابعفي البنك وحدة الداخلية، وأنه تم تطويرها على مستوى كل 

 إأن تطور الوحدة يجب  -42
ً
  طارا

ً
على  -تم حصره في القائمة- له تابع كيانو  في البنك وحدة لتقييم مخاطر كل رسميا

آخر تقييم للمراجعة، والوقت  :على سبيل املثال، ويجب أن يحدد هذا اإلطار أيًضا عوامل املخاطر حدة،

 منذ آخر عملية مراجعة، وحجم املخاطر القابلة للتطبيق واملتحققة، ومدى تعقيدها، وما إلى ذلك ياملنقض 

على نتائج تقييم له تابع كيان و في البنك وحدة كأساس لتقييم املخاطر. وقد يعتمد معدل تكرار املراجعة لكل 

 املخاطر العالية(. ذاتالتابعة كيانات وحدات والاملخاطر هذا )أي أنه يزيد معدل التكرار لل

  املوثقةله التابعة الكيانات و في البنك الوحدات جميع  -على األقل-بشكل سنوي الوحدة  أن تراجعيجب  -43
ً
 رسميا

 الخاصة بالبنك. جراءاتواألنظمة واإل الوحدات واملنتجات  بأنها مكتملة وتشمل جميعللتأكد  ؛القائمةفي 

له التابعة الكيانات و في البنك الوحدات جميع  فيها غطىاملراجعة يُ عملية دورة رسمية ل توثق الوحدةأن يجب  -44

 فترة زمنية محددة قد تمتد من ثالث إلى أربع سنوات خالل تلك الدورة ، وتنفيذجرى توثيقها في القائمة التي

 .وبما يتفق مع املنهج القائم على املخاطر، تم حصرهما مخاطر كل  درجةحسب درجة تصنيف 

 املخاطر منهجية تقييم

 يجب أن تشتمل منهجية تقييم املخاطر على اآلتي: -45

 .مالحظة عداد كلإفي تصنيف املخاطر عند املراجعين الداخليين إرشادات موثقة ومفصلة توضح وتساعد  45-1

 إرشادات موثقة ومفصلة لتقييم املخاطر في تقرير املراجعة اإلجمالي. 45-2

 الفهم والتطبيق املتسق للعاملين في املراجعة.لتسهيل الالزمة الكمية والنوعية  تحديد العوامل 45-3

 - الداخلية للبنك تصنيف مواضيع بالغات املخالفات 45-4
ُ
حسب  -بنسخ منها وحدة املراجعةزود التي يجب أن ت

 ومن توثيقها.في البنك االختصاص جهة  لىإبوصولها ومدى االلتزام مستوى مخاطرها 
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جميع حاالت عدم االلتزام بتعليمات البنك املركزي على أنها عالية املخاطر، ما لم يستند عدم  تصنيف 45-5

وتكون املبررات  ،لى مبررات محددة موافق عليها من وحدة االلتزام بعدم التصنيف عالي املخاطرإالتصنيف 

 لية تصنيف مخاطر تتضمن حجم وتأثير عدم االلتزام. آلى إمستندة 

 الداخلية القائمة على املخاطر خطة املراجعة

، والعمل الزمنية لتنفيذهاوحدة مسؤولية وضع خطة املراجعة الداخلية السنوية والجداول اليقع على رئيس  -46

 في االعتبار 
ً
على اعتمادها من لجنة املراجعة، ويجب االستناد عند وضع الخطة على تقييم وثيق للمخاطر )أخذا

وفي هذه الحالة يجب  ،ويمكن أن تكون تلك الخطة ضمن خطة متعددة السنوات(، اإلدارة التنفيذيةمدخالت 

ا ملرات  البنك، أوبهدف االستجابة للتغييرات الحاصلة في القطاع وفي سجل مخاطر  ؛مراجعتها وتحديثها سنويًّ

 .ؤثرةللتمكن من إجراء تقييم بصورة مستمرة وآنية للمواطن التي تكمن فيها املخاطر امل ؛في السنة أكثر

يجب أن تشتمل خطة املراجعة السنوية على قائمة بوحدات العمل واألنشطة الخاضعة لعملية املراجعة وتقييم  -47

 مع األخذ في االعتبار أن إعدادها بشكل جيد يسهم في تقديم أسلوب مراجعة منهجي.  ،املخاطر

يجب في تنفيذ خطة املراجعة السنوية أن تتضمن برامج عمل املراجعة إجراءات مراجعة تفصيلية لكل وحدة  -48

 كافة املخاطر ةوتحقق تغطي واستبانات.عمل تخضع للمراجعة، وتوضيحات كافية بشأن نطاق ارتباطها، 

شرافية. واألخذ في االعتبار أن ، وعناصر التحكم والتعليمات التنظيمية اإل املحتملة األساسية أو الجوهرية

  ؛التقييم واملهارات التحليلية للمراجعين الداخليين
ُ
 .عد أساسية لضمان جودة عالية للمراجعة الداخليةت

ويكون منصوص على هذا املتطلب  ،شرافية من وحدات املراجعةيجب حصر قائمة بجميع توقعات الجهات اإل  -49

من تلك القائمة واملجاالت املطلوبة في إطار املراجعة الشامل  كل  في سياستها أو إجراءاتها. ويجب أن تشكل 

وأكبر املخاطر التي يواجهها البنك،  ،بناًء على دورة املراجعة :على سبيل املثال، مصدرين من بين مصادر أخرى 

أن يتجاوز لتطوير خطة املراجعة الداخلية السنوية. ويجب  ؛مجاالت املخاطر الجديدة أو الناشئة، وما إلى ذلكو 

 تقييم املخاطر الداخلية الذي تجريه وحدة املراجعة. -أينما هو محدد من البنك املركزي - معدل تكرار املراجعات

 .بما يتناسب مع خطة املراجعة الداخلية السنوية ،يجب توافر املوارد املالئمة لدعم الوحدة في تأدية مهامها -50

جهات  املركزي وأيمتطلبات البنك  محددة فيذاتي ملواضيع تقييم  دوري بإجراءبشكل يجب أن تقوم الوحدة  -51

ووضع مساحة  ،لتلك املواضيعتنظيمية أخرى، ويجب تطوير اإلمكانيات وتخصيص املوارد الكافية الالزمة 

 كافية لها في خطة املراجعة الداخلية.

 لوحدة لتقنية املعلومات 

 أنظمة تقنية بواسطة وحدة أنشطتها الينبغي أن تؤدي   -52
 
ن من جعل وظيفة املراجعة الداخلية مناسبة، وبما يمك

 أكثر كفاءة. 

وتسليط  ،والعمل على إغالقها ،تحليل رسمي للثغرات باستخدام أدوات األتمتة الحالية أن تجري الوحدةينبغي   -53

 - وتطوير خطط عمل ألتمتة جميع تلك األنشطة ،الضوء على األنشطة التي يتم إجراؤها حالًيا بشكل يدوي 

 وتصعيدها إلى لجنة املراجعة ألغراض املراقبة. -حيثما أمكن ذلك
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 برنامج تأكيد الجودة وتحسين األداء 

 للتأكد الوحدة وحدة عمل داخلية لديها تتبع رئيس اليجب أن تنش ئ  -54
ً
ا بشكل مباشر، تكون مخصصة وحدة إداريًّ

 خبرة جيدة ومناسبة.من الجودة وحسن األداء، وبحيث يتم تزويدها بموارد مؤهلة وذات 

بحيث يغطي جميع جوانب نشاط  ،يجب أن تضع وحدة املراجعة برنامًجا للتأكد من الجودة وتحسين األداء -55

ويجب أن يحتوي على كل  من التقييمات الداخلية )التقييمات املستمرة واملراجعة السنوية  .املراجعة الداخلية

، وأن ترفع نتائجه إلى لجنة (كل خمس سنوات على األقلواحدة  )التي تنفذ مرةوالتقييمات الخارجية  ،الشاملة(

 املراجعة.

م وحدة تأكيد الجودة وتحسين األداء جميع أنشطة وتقارير وحدة املراجعة على أساس يجب أن تراجع وتقي   -56

ية ويجب على رئيس وحدة املراجعة رفع تقارير منتظمة عن نتائج مراجعة وتقييمات تلك الوحدة )الجار  .مستمر

 والسنوية( إلى لجنة املراجعة.

جراءات إالجودة وتحسين األداء مراجعة وتحديث سياسة و  وحدة تأكيديجب أن يكون من ضمن اختصاص  -57

والعمل على االرتقاء بجودة العمل فيها وغيرها  ،العمل الداخلية لوحدة املراجعة، وتدريب العاملين بها وتحفيزهم

 من مهمات تحسين األداء.

  الدورية إلى لجنة املراجعةالتقارير 

58-  
ُ
 بدورها برفعها وتقوم اللجنة ،لى لجنة املراجعةإعد وحدة املراجعة تقارير دورية عن مراجعتها وترفعها يجب أن ت

املجلس بشكل مباشر ومستقل دون أي تنقيح من اإلدارة التنفيذية أو من أي مصدر كان، وتكون في حدها إلى 

 :األدنى ونطاقها حسب اآلتي

 تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييم 58-1
ً
، والنتائج والتوصيات للوحدات التي جرى مراجعتهالنظام الرقابة الداخلية  ا

اإلجراءات التي اتخذتها كل و املتعلقة بوحدات العمل التي خضعت للمراجعة ضمن نطاق عمل الوحدة، 

توضيح حالة النتائج التي لم وحدة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت في عملية املراجعة السابقة، و 

 .أسباب اإلخفاقو اإلدارة التنفيذية، وحاالت اإلخفاق في االستجابة بسرعة لتلك النتائج والتوصيات،  هاتعالج

 تقييمتقرير سنوي عام )شامل(: يتضمن  58-2
ً
أنشطة املراجعة املنفذة خالل لنظام الرقابة الداخلية للبنك و  ا

في موعد  -إن وجد -املعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة السنة املالية باملقارنة مع الخطة 

 ال يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة املالية املعنية، أو حسب تواريخ الخطة السنوية املعتمدة.

 قاعدة البيانات وحفظ املستندات والتقارير

 وتحديثها بصفة مستمرة.يجب على وحدة املراجعة إنشاء قاعدة بيانات ألعمالها،  -59

يجب حفظ جميع تقارير  ؛األخرى تعليمات البنك املركزي ذات العالقة والجهات التنظيمية مع مراعاة ما ورد في  -60

املراجعة الداخلية والنتائج والتوصيات وخطط التصحيح واملستندات الداعمة ذات الصلة في سجالت 

توصل أن ليه املراجعون املستقلون من نتائج سبق إلى جميع ما قد يتوصل إلكترونية في قاعدة البيانات، إضافة إ

وحفظ جميع املستندات الخاصة بالعمل، وما يتعلق باملراجعة الداخلية من إنجازات،  ،إليها موظفو املراجعة

 لتعليمات البنك املركزي ذات العالقة
ً
 .ونتائج وتوصيات، وجميع التدابير املتخذة في ذلك الشأن وفقا
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يجب إعداد واعتماد دليل رسمي )بشكل مستقل أو كقسم ضمن دليل املراجعة( لالحتفاظ بالسجالت للمراجعة  -61

 الداخلية وآلية االحتفاظ. ويجب أن يصف هذا الدليل طرق الحفظ وتفاصيل أوراق العمل واملعلومات 
ً
جميعا

  التي يجب االحتفاظ بها، والحد األدنى للفترة الزمنية لالحتفاظ بها،
ً
في االعتبار  وتوصية وحدة املراجعة. أخذا

شرافية( األنظمة والتعليمات ذات العالقة بحفظ البيانات واملعلومات املبلغة من الجهات التنظيمية )اإل 

 املختصة.
 

 وحدة النطاق عمل  :(7املبدأ )

ولجان مراجعة  )التي ليس لديها وحداتله كيان تابع و في البنك  وحدةكل ضمن النطاق العام للوحدة يقع  -62

قد املحدودة التي  واملهام املتخصصة ،جميع أنشطة وعمليات ومنتجات وخدمات البنكويشمل ذلك  ،مستقلة(

الرقابة الداخلية، وأعمال نظام تطبيق فاعلية مراجعة وتقييم ذلك بما في إلى مقدم خدمات خارجي سنادها إيتم 

وتقييمها للبنك  االستشارات، واللجان، وخدماتشرافية اإل وااللتزام واملتطلبات املخاطر والحوكمة وإجراءات 

 التابعة.والكيانات الفروع بأكمله، بما في ذلك 

63-  
ً
 :تيتقييم اآل–وخطة عملها ضمن نطاق اختصاصها–تتولى الوحدة مستقلة

واملخاطر أعمال الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، والحوكمة في إطار املخاطر الحالية ة يوكفافاعلية  63-1

 .، بما في ذلك اللجاناملستقبلية املحتملة

 .اإلجراءات التي وضعتها وحدات األعمال ووحدات الدعم 63-2

وسالمتها )يشمل ذلك: مدى ارتباط  وفاعليتها،درجة موثوقية سياسات وإجراءات نظم املعلومات اإلدارية،  63-3

 .البيانات، ودقتها، واكتمالها، وتوافرها، وسريتها، وشموليتها(

 .والسياسات واإلجراءات الداخلية للبنك والتعليمات، واللوائح مستوى االلتزام باألنظمة 63-4

 .كفاية وفاعلية إجراءات حماية األصول  63-5

 . لية إعدادهاآو كافة التقارير وفاعلية كفاية  63-6

اختصاص ومهام ومسؤوليات مع تتعارض  الالتي في التحقيقات التي تتم داخل البنك  -عند الطلب-املشاركة  -64

  ؛وفق تقدير رئيس الوحدة -متى ما دعت الحاجة- الوحدة
ُ
 نة املراجعة بالتقارير التي زود لجعلى أن ت

ُ
عن عدت أ

 تلك التحقيقات.

يجب على الوحدة في  ؛تطبيق النهج القائم على املخاطر وأساليبهومتطلبات  ،التعليمات ذات العالقةمع مراعاة  -65

 
ً
تطبيقها لنطاق أنشطتها أن تغطي بشكل صحيح في خطة املراجعة متطلبات املواضيع ذات األهمية رقابيا

 
ً
إذا لم تحدد املدد ما لم يتطلب تقييم )على األقل(  سنوي حسب املدد املحددة في كل متطلب أو بشكل وإشرافيا

 :يةاآلت ذلك لألنشطةاملخاطر للوحدات فترة أقل من 

 وحدة إدارة املخاطر  

 :املخاطر بصفة أساسية اآلتيإدارة يجب على الوحدة أن تضع في خطتها تجاه وحدة  -66

: السوق، واالئتمان، والسيولة، وأسعار الفائدة، واملخاطر مخاطر تنظيمها وصالحياتها، ويشمل ذلك 66-1

  .مخاطر أخرى  أيو ، التشغيلية واملخاطر القانونية
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  .تحمل املخاطر، وتصعيد القضايا والقرارات التي اتخذتها ورفع التقارير في شأنهاتقييم القدرة على  66-2

مدى كفاية سياسات وإجراءات العمل للكشف عن املخاطر الناشئة من أنشطة البنك، وقياسها، وتقييمها،  66-3

 .ومتابعتها، ومعالجتها، ورفع التقارير في شأنها

 .البيانات املستخدمة وموثوقيتها واكتمالهاسالمة أنظمة معلوماتها، ويشمل ذلك مدى دقة  66-4

اعتماد نماذج املخاطر والحفاظ على استمراريتها، ويدخل في ذلك عملية التحقق من درجة اتساق مصادر  66-5

 .املعلومات املستخدمة في تلك النماذج، ومناسبة توقيتها، واستقالليتها، وموثوقيتها

 .بشأن مستوى املخاطر التي يواجهها البنكالتنفيذية  ها واإلدارةى وجود تباين كبير بين وجهات نظر مد 66-6

عدم تجاوز أي و  ،بمصفوفة الصالحيات داخل البنكبها  العمل والعاملينوحدات مدى التزام جميع  66-7

 صالحيات ممنوحة.

 رأس املال والسيولة

أنشطتها، يجب على الوحدة وضع كافة متطلبات اإلطار التنظيمي الخاص برأس املال والسيولة ضمن نطاق  -67

 :وباألخص اآلتي

 .وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس املال، ووثيقة التقييم الداخلي لكفاية السيولة 67-1

وقياسه، وقياس مدى كفاية موارده الرأسمالية إلى )املتطلب( البنك التنظيمي مال  رأستعليمات تحديد  67-2

 .والحد األدنى من املؤشرات التي تم إقرارها ،تعرضاته للمخاطر

67-3  
ً
في االعتبار تكرار تلك  دراسة اإلجراء املتبع في تنفيذ اختبارات التحمل ملستويات رأس املال والسيولة، أخذا

واالفتراضات املستخدمة، وموثوقية اإلجراءات  ،االختبارات، وغرضها، ومعقولية السيناريوهات املفترضة

 .املتبعة

عتها بالنسبة إلى سجل مخاطره، والبيئة الخارجية تعليمات البنك وإجراءاته في قياس أوضاع سيولته ومتاب 67-4

 .شرافية()اإل  املحيطة بأعماله، والحد األدنى من املتطلبات التنظيمية

 شرافية( والداخلية)اإل التقارير التنظيمية  رفع

يجب تقييم فاعلية العملية التي تتواصل من خاللها وحدة املخاطر ووحدة العمل املختصة برفع التقارير لغرض  -68

 أو ألغراض  وذات توقيت مناسب ويعتمد عليها، سواء   ،إصدار تقارير ذات عالقة بحيث تكون دقيقة
ً
داخليا

 شرافية(.إ) تنظيمية

 وحدة االلتزام

يجب دراسة نطاق أنشطة وحدة االلتزام، وتقييم مدى فاعلية تنفيذها ملسؤولياتها فيما يتعلق بمخاطر عدم  -69

 االلتزام.

التعاون مع وحدة االلتزام عند قيامها بمتابعة املهام واملسؤوليات واألعمال التي يطلبها البنك املركزي من وحدة   -70

 ت املحددين.يوقتالو املراجعة بالشكل 
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 الحوكمة

 باآلتي:القيام البنك، وبصفة أساسية الحوكمة لدى يجب دراسة نطاق أنشطة  -71

 املختصة ملسؤولياتها.تنفيذ تلك الوحدة فاعلية تقييم مدى  71-1

 واللوائح متها لألنظمةءمواوالتأكد من  ،داخل البنك بالحوكمةمراجعة جميع السياسات واإلجراءات املتعلقة  71-2

 تطبيقها وفعاليتها.والتعليمات وتحديثاتها ومن 

 .ةاملتعلقة بالحوكمالتأكد من التزام البنك بجميع األنظمة من الجهات الرقابية داخل اململكة  71-3

 التأكد من وجود نظام رقابي فعال للحد من عمليات االحتيال داخل البنك. 71-4

 والتأكد من وجود سياسات وإجراءات تحكم ذلك. ،لهطريقة ترشيح ممثلي البنك في الشركات التابعة  71-5

 وحدة املالية

 الجوانب اآلتية: -كحد أدنى-يجب أن تضع وحدة املراجعة ضمن نطاق عملها   -72

  .املالية تنظيم وصالحيات وحدة 72-1

لتحديد البيانات الرئيسة لياتها آو  ،كفاية وسالمة البيانات املالية وأنظمة وتعليمات وإجراءات الشؤون املالية 72-2

)مثل: الربح أو الخسارة، وتقديرات األدوات املالية، واملخصصات(، ورصدها، وقياسها، ورفع التقارير في 

 .واملعايير الدولية للتقارير املالية ،ملعايير املحاسبة الدوليةبحيث يشمل ذلك التغيرات الالزمة وفًقا  ،شأنها

اعتماد نماذج التسعير والحفاظ على استمراريتها، ويدخل في ذلك عملية التحقق من اتساق مصادر  72-3

 .املعلومات املستخدمة في تلك النماذج، ومناسبة توقيتها، واستقالليتها، وموثوقيتها

 .ملخالفات والكشف عنهاالضوابط املعتمدة ملنع حصول ا 72-4

 عمليات التسويات واإلجراءات املتخذة )مثل: التعديالت( 72-5
ً
املهام ، و الضوابط على امليزانية العمومية، شاملة

يتوجب على  -من وقت آلخر -أخرى عديدة ومتتالية أنشطة تعليمات و  ،ذات العالقةالتنظيمية واألنشطة 

إجراءات وإطار املراجعة  فيدها، وينبغي توثيقها يحدتم تزمنية يالفترات الوحدات املراجعة مراجعتها خالل 

وحدة أمن  :حصرإلى جانب الوتيرة الزمنية املطلوبة لاللتزام الدقيق، ومنها على سبيل املثال ال ال ،الشامل

رهاب، والحسابات موال وتمويل اإل عمال، ومكافحة غسل األ من السيبراني(، واستمراريات األ املعلومات )األ 

  يستجدالراكدة، وغيرها في الوقت الحالي وما 
ً
 . مستقبال

 

 

 املراجعين الخارجيينبو  خط الدفاع الثاني بوحداتوحدة العالقة  :(8املبدأ )

 خط الدفاع الثاني عالقتها بوحدات (أ)

الوحدات مجاالت تخضع وحدات خط الدفاع الثاني ملراجعة مستقلة من وحدة املراجعة، ولكل وحدة من تلك  -73

 
ً
  مرتبطة بشكل وثيق بالوحدات األخرى عموما

ً
 ولكنها منفصلة  ،وبوحدة املراجعة خصوصا

ً
عن بعضها  جميعا

 البعض 
ً
 شمولية التغطية الرقابية يوفر العمل الرقابي الذي  ، وبناًء علىتنظيميا

ً
 يؤديه خط الدفاع الثاني عموما

 
ً
إمكانية ال أن إ ،عليها يعتمدمعلومات قيمة لوحدة املراجعة  ووحدة إدارة املخاطر ووحدة االلتزام خصوصا

 . املراجعةلتقييم رئيس وحدة يخضع االعتماد على تلك املعلومات 
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 عالقتها باملراجعين الخارجيين (ب)

في التحسين املستمر ألنظمة الرقابة الداخلية للبنك  دور مهميقوم املراجعون الخارجيون املعينون من البنك ب -74

  هميجب أن يكون عمللذا  ؛املتصلة بنطاق عملهم
ً
لية آبموجب تنسيق من خالل  ،مع وحدة املراجعة تكامليا

 
ً
الجهتين من كال ما ورد في سياسة املراجعة الداخلية املعتمدة( تمكن إلى محددة واجتماعات دورية )استنادا

فاعلية ذلك التنسيق و ويجب على لجنة املراجعة التأكد من . باستمرار على املخاوف ذات األهمية الكبيرةاالطالع 

 ه.تطبيق
 

 للبنك لكيانات التابعةنشطة األاملراجعة الداخلية  :(9املبدأ )

خالل عدم اإل مع مراعاة -مستقلتان مراجعة ولجنة مراجعة  ولديه وحدة له يكون للبنك كيان تابعاألحوال التي في  -75

 يفضل اتخاذ أي من اآلتي: -باألنظمة والتعليمات ذات الصلة

بهدف  ؛للبنك التابعةالكيانات  املراجعة فيفي لجان ينوبه من  أووحدة في البنك الالحصول على مقعد لرئيس  75-1

 .فيهاالرقابة الداخلية  على وضعالتطورات واالطمئنان  متابعة

سالمة للتحقق من  ؛للبنك للكيان التابعاملراجعة  وحدةجودة عمليات  منللتأكد  محدودة اختبارات جراءإ 75-2

 . أعمالها سير

مع مراعاة  -ن امستقلتوحدة للمراجعة ولجنة للمراجعة لديه يوجد  وال له تابعالتي يكون للبنك كيان ال و حاأل في  -76

 اآلتي:القيام بيجب  -باألنظمة والتعليمات الصادرة ذات العالقة خاللاإل  عدم

 مراجعتها.كيفية عمل  تحدد سياسة املراجعة املعتمدة أن 76-1

 الكيانات. تلكوحدة لجنة املراجعة بنتائج أنشطة مراجعة الأن تبلغ  76-2

........................ 


