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 مقـــــــدمـــة
 

 ملمارســاتر ـكبيــ اهتمامــاالعربــي عمــان يــو ي بنــ  
ً
زم مجلــس إدارة البنــ  ـالســليمةك كمــا يلتــ الحاكميــة املسسســية ا

ويتب  البنـ  يـي هـذا املجـال تعليمـات البنـ  املركـزي البنـ كأنشـطة بتطبيق أعلى معايير األداء املهنيـة علـى يميـ  

كمـــا  ككاتلشـــر الحاكميـــة املسسســـية لحـــول ومعـــايير املباســـبة والتـــدقيق الدوليـــة توصـــيات لجنـــة بـــا ل و  العمـــاني

 .بما يتفق م  الشكل القانوني للبن  سوق املالالعامة لهيئة اليتب  متطلبات 

 

بأنها عبارة عن مجموعة األنظمة  الحاكمية املسسسيةولقد عرفت منظمة دول التعاون االقتصادية والتنمية 

  ومجلس إدارته والهياكل التنظيمية التي توضح مسسوليات ووايبات مختلف املستويات اإلدارية يي البن

ومساهمي البن  باإلضافة إ ى الجهات ذات العالقة التي تهتم بالبن  وذل  كله من أيل ضمان تمكن البن  

 من تبقيق أهدافه يي ظل ويود عملية رقابية فعالة وبالتا ي املساعده على استغالل موارد البن  بكفاءة.

 

الحديثــة ومــن املبــادرات الهامــة حيــا تقلــل مــن احتماليــة  مــن أهــم املفــاهيم اإلداريــة الحاكميــة املسسســيةر ـتعتبــ

اإلداريــة والتقليــل مــن احتماليــة ويــود مالحظــات مــن التــدقيق الــداخلي والخــارجي و يكــاف  يــي القــرارات األخطــاء 

أيضــا لســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ويقرــلي علــى صــور الفســاد كالر ــوة واالخــتالل وإســاءة األمانــة واســتغالل 

التطـــور االقتصـــادي وتعمـــل علـــى يـــذب االســـتثمارات األين يـــة  الحاكميـــةهـــا مـــن الجـــرائمك وتواكـــ  النفـــوذ ولير 

 املبا رة.

 

يوايه تبدي واضح يي تنمية ثقافة حس  وإنما و إن البن  اليوايه األعمال لير املشروعة باألنظمة والقوانين 

يير اإلدارة الر يدة وتأمين حسن الخدمة على الشفافية والنزاهة واملساواة واملساءلة وتطبيق معاعامة تعتمد 

و تبني املبادىء السليمة واألخالقية للتعامل التجاري وأهمها االحتراف يي التعامل والصدق والدقة واملسسولية 

 .الحاكمية املسسسيةوحسن النية يي التعاقد ويي حل الخالفات والشكاوي وتطبيق املعايير الدولية يي 

 

 علـــى وقــد تــم إعـــداد هــذا الـــدل
ً
هيئـــة الو ارة التجـــارة والصــناعة و العمــاني و البنــ  املركـــزي ماصــدر عـــن يل اعتمــادا

الشـركات باإلضافة ملقررات بـا ل ههـذا الخصـوع  عـد موائمتـه مـ  أحكـام قـانون من قرارات املال العامة لسوق 

 وأحكام عقد التأسيس والنظام األساسلي للبن .

 

ره وتعديلـــه مـــن وقـــت اخـــرك وكلمـــا اقتضـــت الحايـــةك وذلـــ  ههـــدف وســـيقوم البنـــ  بمرايعـــة هـــذا الـــدليل وتطـــوي

 املصريي. العملالتغيرات يي املستجدات و مواكبة التغيرات يي احتياياته وتوقعاته إضافة إ ى 
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 -: الحاكمية املؤسسيةرسالة البنك بخصوص 

مـــن كافـــة يوانبـــه مـــن خـــالل  يهـــدف بنـــ  عمـــان العربـــي إ ـــى الوصـــول ألفضـــل املعـــايير املتعلقـــة بأخالقيـــات العمـــل

اإلفصـــان عـــن نتـــائك البنـــ  بكـــل دقـــة و  ـــفافية إ ـــى يانـــ  املبافظـــة علـــى التقيـــد التـــام بـــالقوانين والتشـــر عات 

 املختلفة التي تبكم عمل البن .

 

 -: للحاكمية املؤسسيةاملمارسات السليمة 

 نظيمية تختلف  شكل واسـ  بـين الـدولكاألطر القانونية والت باإلضافة إ ى الحاكمية املسسسيةإن تنظيم عملية 

الســليمة يمكــن تبقيقهــا  غــع النظــر عــن النمــوذج الــذي يت نــاه البنــ  طاملــا  الحاكميــة املسسســيةومــ  هــذا فــ ن 

 -:أن هنال  وظائف أساسية تعمل كما هو مخطط لها ك وهنال  أربعة مباور للرقابة وهي

 الرقابة من قبل مجلس اإلدارة. .1

 ت العمل نفسها.الرقابة من قبل وحدا .2

 الرقابة من قبل األشخاع لير املكلفين بتسيير األعمال اليومية. .3

 ملخاطر ومراقبة اإللتزام وخضوع كل ذل  إليراءات التدقيق الداخلي.ك دارة االرقابة من قبل دوائر  .4
 

 -املرتكزات األساسية للدليل :
 

 : 
ا
 :بالحاكمية املؤسسية اللتزامأول

مـــة مـــن العالقـــات مـــ  مجلـــس اإلدارة واملســـاهمين ويميـــ  األطـــراف األخـــرى ذات لـــدى البنـــ  مجموعـــة منتظ

الصــلةك وتتنــاول هــذه العالقــات اإلطــار العــام إلســتراتيجية البنــ  والوســائل الال مــة لتنفيــذ أهدافــه. ويضــمن 

فـــ هم  املعاملـــة العادلـــة القائمـــة علـــى املســـاواة بـــين يميـــ  املســـاهمينك بمـــن للحاكميـــة املسسســـيةاإلطـــار العـــام 

رف بجميــ  حقــوق املســاهمين التــي حــددها القــانونك ويسكــد ـمســاهمو األقليــة واملســاهمون األيانــ ك كمــا  عتــ

زام أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بمســـسولياتهم تجـــاه ـتزويـــدهم بجميـــ  املعلومـــات املهمـــة حـــول نشـــا  البنـــ ك والتـــ

 البن  واملساهمين.

 
ً
لعمــاني البنــ  املركــزي ااملصــرفية املثلــى ومــا صــدر عــن  للممارســاتلقــد قــام البنــ  ب عــداد هــذا الــدليل وفقــا

ك  شـــكل يم ــــجم مـــ  احتياياتــــه وسياســـاتهك وقــــد تــــم والجهـــات املعنيــــة األخــــرى ســـوق املــــال العامــــة لهيئـــة الو 

ثــــة منــــه علــــى  11/10/2010اعتمــــاده مــــن مجلــــس اإلدارة بتــــاري  وقــــ  املوتــــم نشــــره ببيــــا تتــــوفر ن ــــخة مبد 

ك وهـــذا هـــو التبـــديا الثـــاني علـــى الـــدليل والـــذي اعتمـــد مـــن قبـــل مجلـــس (رنـــتاالنت)علـــى للبنـــ  اإللكترونـــي 

 .15/6/2015 اإلدارة بتاري  

 
ً
عن مدى التـزام إدارة البنـ  ب نـود الـدليلك مـ  بيـان  للمساهمينيقوم البن  بتضمين تقريره السنوي تقريرا

 بأي بند لم يتم تطبيقه. لتزاماإلمدى التزام إدارة البن  بتطبيق كل بند من بنودهك م  ذكر أسباب عدم 



 

 

5 

 

 
 

: 
ا
 مجلـس اإلدارة -ثانيا

 مبـادئ عـامة .1

علـى املـدى الطويـلك ومـن  حقـوق املسـاهمين وتنمياهـاإن واي  مجلس اإلدارة األساسلي هو حمايـة   –أ 

كاملــةك بمــا يــي ذلــ   الحاكميــة املسسســيةأيــل القيــام ههــذا الــدور يتبمــل مجلــس اإلدارة مســسولية 

إلستراتيجيك وتبديـد األهـداف العامـة لـةدارة التنفيذيـة واإل ـراف علـى تبقيـق هـذه تويه البن  ا

 األهداف.

كافـــة املســـسوليات املتعلقـــة  عمليـــات البنـــ  وســـالمته املاليـــةك والتأكـــد مـــن اإلدارة يتبمـــل مجلـــس   -ب 

ن ومصــــــالح املســــــاهمين واملــــــودعين والــــــدائنين واملــــــوظفيالعمــــــاني تلبيــــــة متطلبــــــات البنــــــ  املركــــــزي 

ذات العالقــةك وكــذل  التأكــد مـــن أن إدارة البنــ  تــتم  شــكل حصــيفك وضـــمن  األخــرى والجهــات 

 إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبن .

املجلـــــس تجـــــاه البنـــــ  ويميـــــ   زام كـــــل عضـــــو مـــــن أعضـــــاءـبترســـــي  مبـــــدأ التـــــاإلدارة يقـــــوم مجلـــــس  –ج 

 وليس تجاه مساهم معين. مساهميه

برســــــم األهــــــداف اإلســــــتراتيجية للبنــــــ ك باإلضــــــافة إ ــــــى الرقابــــــة علــــــى إدارتــــــه اإلدارة يقــــــوم مجلــــــس   –د 

التنفيذية التي تق  عل ها مسسوليات العمليات اليوميةك كما يقـوم املجلـس باملصـادقة علـى أنظمـة 

 الضــبط والرقابــة الداخليــةك ويتأكــد مــن مــدى فاعلياهــا ومــدى تقيــد البنــ  بالخطــة اإلســتراتيجيةك

والسياســـات واإليـــراءات املعتمـــدة أواملطلوبـــة بمويـــ  القـــوانين والتعليمـــات الصـــادرة بمقتضـــاها. 

 باإلضافة إ ى التأكد من أن يمي  مخاطر البن  قد تمت إدارتها  شكل سليم.

يتويــ  علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يبلغــوا الجمعيــة العامــة العاديــة بــأي مصــلحة خاصــة لهــم  –هـ 

قــــود املنــــوي إيرابهــــا لحســــاب البنــــ  والتــــي تتطلــــ  موافقــــة الجمعيــــة العامــــة يــــي الصــــفقات والع

ويجــ  أن يــدون هــذا اإل ــعار بمبضــر الجمعيــة العامــة كواليجــو  للعضــو ذي املصــلحة أن  شــتر  

 على القرار الذي سيتخذ  شأن الصفقة أو العقد املقترن. تالتصوييي 

ر عــــن األضــــرار الناتجــــة عــــن ـاملســــاهمين والغيــــإن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة مســــسولون تجــــاه البنــــ  و   – و 

همـــال او  حــدود صــالحياتهم وعــن أي لــ  أو أعمــالهم املخالفــة للقــانون وعــن أعمــالهم التـــي تتجــا

 يرتكبونه يي أداء مهامهمك وكذل  عن عدم تصرفهم تصرف الشخص املتبصر يي ظروف معينة.
 

 الرئيس التنفيذيرئيـس املجلس/  .2

أن ال تــــربط رئــــيس  ك وعلــــىيس املجلــــس )الــــرئيس( والــــرئيس التنفيــــذيي رئــــيــــتم الفصــــل بــــين منصــــ   –أ 

سوليات بمويـ  أيـة قرابـة دون الدريـة الثالثـةك ويكـون الفصـل يـي املسـ املجلس والرئيس التنفيـذي

 .من املجلسك وتتم مرايعاها كلما اقتضت الحاية تعليمات كتابية مقره

التنفيـــــذي منصــــ  رئـــــيس مجلـــــس الــــرئيس يتـــــو ى   أن وفقــــا للـــــوائ  البنــــ  املركـــــزي العمــــاني اليجـــــو   -ب 

 .أو العكس اإلدارة



 

 

6 

 

 دور رئيـس املجلس )الرئيس( .3

بــــــين كــــــل مــــــن املجلــــــس واإلدارة التنفيذيــــــة للبنــــــ  وبــــــين األعضــــــاء التنفيــــــذيين  هإقامــــــة عالقــــــة بنــــــاء  –أ 

 واألعضاء لير التنفيذيين.

ي يويــــد ـلبنــــاء حــــول القضــــايا التــــتشــــج  علــــى النقــــد ا –خــــالل ايتماعــــات املجلــــس  –خلــــق ثقافــــة  -ب 

ت علــــى تلــــ  ك كمــــا تشــــج  علــــى النقا ــــات والتصــــويحولهــــا تبــــاين يــــي ويهــــات النظــــر بــــين األعضــــاء

 .ومرايعة مساهمات أعضاء املجلس القضايا

 التأكد من وصول املعلومات الكافية إ ى كل من أعضاء املجلس واملساهمين ويي الوقت املناس . -ج 

 لدى البن . الحاكمية املسسسيةعايير عالية من التأكد من توفر م -د 

التأكيـــــــد علـــــــى اطـــــــالع كـــــــل أعضـــــــاء املجلـــــــس عنـــــــد تـــــــول هم ملناصـــــــ هم  شـــــــرو  تعييـــــــ هم ووايبـــــــاتهم هــــــــ   

 ومسسولياتهم.

 توفير القيادة الفعالة يي صيالة استراتيجية املجلس. -و

شــمل مباضــر االيتماعــات رات منتظمــة خــالل الســنة وأن تـالتأكيــد علــى ايتماعــات املجلــس يــي فتــ   - 

 القرارات التي يتم اتخاذها  شكل دقيق وكذل  آراء األعضاء األفراد.
 

 تشكيلــة املجلــس .4

 الجمعيــــةويــــتم انتخــــاب أعضــــاء املجلــــس مــــن قبــــل أعضــــاء  تســــعةيتــــألف مجلــــس إدارة البنــــ  مــــن   –أ 

جلـــس اإلدارة كمـــا يـــتم انتخـــاب رئـــيس ميجو  تجديـــدها ملـــرات أخـــرى كســـنواتك ثـــال العامـــة لفتـــرة 

 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.ونائ  الرئيس 

يراعى يي تشكيل املجلس التنوع يي الخبرات العملية واملهنية واملهارات املتخصصةك والتي تسهـل كـل  -ب 

الــــــرئيس يضــــــم املجلــــــس ال باســــــتقاللية تامــــــةك و  املجلــــــسواحــــــد مــــــ هم ألن يبــــــدي رأيــــــه يــــــي مناقشــــــات 

 )أعضاء ال  شغلون وظائف يي البن (. تنفيذيينلير أعضاء إنما فقط و التنفيذي 

ي مــــن وهــــم الــــذين لــــم  شــــغلوا أو أ ليــــر التنفيــــذيينيراعــــي أن يكــــون أعضــــاء املجلــــس مــــن األعضــــاء   -ج 

أقـــارههم مـــن الدريـــة األو ـــى مركـــزا رئيســـيا )كـــالرئيس التنفيـــذي أو املـــدير العـــام أو مـــن يتبعهمـــا وفـــق 

  .رينـألخيالهيكل التنظيمي( بالبن  يي العامين ا

 لشـــخص الشخصـــية أو ســـواء أكـــان بصـــفته  )علـــى أنـــه العضـــو  ليـــر التنفيـــذي عـــرف العضـــو  - د
ً
ممـــثال

ر عضــــويته يــــي مجلــــس اإلدارةك األمــــر الــــذي ـخــــرى ليــــأربطــــه بالبنــــ  أيــــة عالقــــة يالــــذي ال  (اعتبــــاري 

للمتطلبـات  يجعل حكمه على األمور ال يتأثر بأية اعتبـارات أو أمـور خارييـةك ويتضـمن الحـد األدنـ 

 -يلي : ما لير التنفيذيالواي  توفرها يي العضو 

  لتــاري  ترشــحه لعضــوية  عمــل كموظــف يــي البنــ  خــالل الســمتين الســابقتينأن ال يكــون قــد

 املجلس.

 الدرية األو ىمن ي البن  قرابة أن ال تربطه بأي إداري ي. 
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 اه لقاء عضويته يي املجلس.أن ال يتقاضلى من البن  أي رات  أو مبلغ ما ي باستثناء ما يتقاض 

  لشـــركة يتعامــل معهـــا يــي البنـــ  باســتثناء التعـــامالت 
ً
أن ال يكــون عضــو مجلـــس إدارة أو مالكــا

ي تمشـــــأ  ســـــ   الخـــــدمات و/أو األعمـــــال املعتـــــادة التـــــي يقـــــدمها البنـــــ  لعمالئـــــهك علـــــى أن ـالتـــــ

ن أيـة  ـرو  تبكمها ذات الشرو  التي تخض  لها التعامالت املماثلة م  أي طرف آخـر ودو 

 تفضيلية.

   لديــه خــالل الســنوات الــثال  الســابقة لتــاري 
ً
 للمــدقق الخــارجي أو موظفــا

ً
أن ال يكــون  ــريكا

 ترشحه لعضوية املجلس.

 .ملساهم آخر 
ً
 أن ال تشكل مساهمته مصلحة مسثرة يي رأسمال البن ك وأن ال يكون حليفا

 -لتالية : شتر  فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة البن  الشرو  ا - هـ

 . أن يكون حسن السيرة والسمعة 

  . 
ً
 أال يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما

   عن سداد مديونيته للبن 
ً
 لـه  -أال يكون عايزا

ً
عنـد تقـديم أوراقـه للتر ـي   -إذا كـان مـدينا

 به .

  أال يكــــون قــــد حكــــم ب عســــاره أو إفالســــه مــــا لــــم تمتــــه حالــــة اإلعســــار أواإلفــــالل وفــــق أحكــــام

 القضاء . 

 ال يكون قد حكم عليـه يـي ينايـة أو يريمـة  ـائنة يـي السـلطنة أو خاريهـا مـا لـم يكـن قـد رد أ

 إليه اعتباره . 

 أو  عضــــــوا يكــــــون  ال  أن  
ً
  ــــــركات أربعــــــة مــــــن أكثــــــر  إدارة مجلــــــس يــــــي إعتبــــــاري  لشــــــخص ممــــــثال

  يكــــون  ان يجــــو   وال  ك عمــــان ســــلطنة يــــي الرئيســــلي عملهــــا مركــــز  عامــــة مســــاهمة
ً
 ملجلــــس رئيســــا

 .  عمان سلطنة يي عملها مركز   ركتين من هذه الشركات من ر أكث إدارة

 .بالتر ي  لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص اإلعتباري الذي يمثله 
ً
 أن يكون مفوضا

  عــــدد أســــهمه يــــي البنــــ  إن كــــان مــــن املســــاهمين ك وبأنــــه لــــن  
ً
 بيانــــا

ً
 متضــــمنا

ً
أن يقــــدم إقــــرارا

 يفقده صفته كمساهم بالب
ً
 ن  طوال مدة عضويته .يتصرف ف ها تصرفا

  يـــي  ـــركة مســـاهمة عامـــة أو مقفلـــة مركـــز عملهـــا الرئيســـلي يـــي ســـلطنة عمـــان 
ً
أال يكـــون عضـــوا

 مشاههة أللراض البن  .
ً
 تمارل ألراضا

 

 تنظيـم أعمـال املجلـس  .5

ههـدف ضــمان  ــمولية املواضـي  املعروضــة يــي ايتماعـات املجلــسك ال تقــل ايتماعـات املجلــس عــن   –أ 

 يي السنة. ( ايتماعات4)

 على يدول أعمال كل ايتماع.تعرض تقوم اإلدارة التنفيذية ب قتران املواضي  التي   -ب 

 يتم ببا املواضي  املعروضة يي ايتماعات املجلس  شكل  مو ي. -ج 
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يـــــي املجلـــــس ك ههـــــدف ضـــــمان تـــــوفر قـــــرارات  ليـــــر تنفيـــــذيينأعضـــــاء تتضـــــمن سياســـــة البنـــــ  ويـــــود  -د 

مســـتوى مـــن الرقابـــة يضـــمن تـــوا ن تـــأثيرات يميـــ  األطـــراف بمـــن فـــ هم موضـــوعيةك وللحفـــا  علـــى 

تقــــــ  يــــــي مصــــــلحة  ك والتأكــــــد مــــــن أن القــــــرارات املتخــــــذهة التنفيذيــــــة واملســــــاهمون الرئيســــــيون ر اإلدا

 البن .

ة مــن ايتماعــات املجلــس يــيقــوم البنــ  بتزويــد أعضــاء املجلــس باملعلومــات الكافيــة وقبــل مــدة كاف -هـ 

 القرارات املناسبة.لتمكي هم من اتخاذ 

 يقوم أمين سر املجلس بتدوين كافة نقا ات املجلس التي تتم خالل ايتماعات املجلس. -و 

التشــــر عات ذات العالقــــةك مــــ  تماشــــلى وت دارة مبــــددة وواضــــحةإل إن مســــسوليات أعضــــاء مجلــــس ا -  

 ويقــــوم البنــــ  بتزويــــد كــــل عضــــو مــــن أعضــــاء املجلــــس بكتــــاب يوضــــح حقــــوق العضــــو ومســــسولياته

 ووايباته.

ك وم هـا -ن 
ً
علـى سـ يل  إن يمي  العمليات املصرفية التي تتطل  موافقة املجلس تكـون موضـحة كتابيـا

 -: املثال الالحصر 

 .صالحية االئتمان واالستثمار العامة ونسبة التسليف 

 الشخصية واملعامالت املضمونه.ات املتعلقة باألمال  العقارية و الصالحي 

 لتعامالت م  األطراف ذوي العالقة.صالحية املجلس بخصوع ا 

يقـــــوم أعضـــــاء املجلـــــس بـــــاإلطالع  شـــــكل دائـــــم علـــــى التطـــــورات داخـــــل كـــــل مـــــن البنـــــ  والقطاعـــــات  -ي 

 املصرفية املبلية والدوليةك ويقوم البن  بتزويد األعضاء بملخص مناس  عن أعمال البن .

 إن اتصال أعضاء املجلس ولجانه متان م  اإلدارة التنفيذية. -  

 يبـين التسلسـل اإلداري )بمـا يـي ذلـ  لجـان املجلـس واإلدارة التنفيذيــة(  -ل 
ً
 تنظيميـا

ً
يضـ  البنـ  هـيكال

 الجزء من الهيكل التنظيمي الذي يبين املستويات اإلدارية العليا فيه. باإلفصان عنويقوم 

جلـسك ومـن نقـل يقوم أمـين سـر املجلـس بالتأكـد مـن اتبـاع أعضـاء املجلـس لةيـراءات املقـرة مـن امل -م 

املعلومــات بــين أعضــاء املجلــس ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة باإلضــافة إ ــى تبديــد مواعيــد ايتماعــات 

جلــس  شــكل املجلــس وكتابــة مباضــر االيتمــاعك وعلــى املجلــس أن يبــدد وظيفــة ومهــام أمــين ســر امل

ذ أي قـرار يتعلـق رسمي وكتـابيك وبمـا يتماشـلى ومسـتوى مسـسوليات املشـار إل هـا أعـالهك كمـا يـتم اتخـا

 .باإليماعبيته من قبل املجلس نبتعيينه أوت
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 أنشطة املجلس:  .6
 

 اإلحالل والتطويرلتعيينات و ا

يتمتـــ  بالنزاهـــة والكفـــاءة رئـــيس تنفيـــذي تعيـــين باملجلـــس النظـــام األساســـلي للبنـــ  سياســـة تضـــمن ي  –أ 

 الفنية والخبرة املصرفية.

ك ومـدير مراقبـة اإللتـزام  املستشـار القـانونيأو إقالـة ن يتم الحصـول علـى موافقـة املجلـس عنـد تعيـي -ب 

فيـتم بموافقـة مـدير إدارة املخـاطر و ك فيتم بموافقة من لجنة التـدقيق التدقيق الداخلي رئيس أما 

 التأكد من توفر الخبرات املطلوبة لديهم.ضرورة  م واملخاطر  االلتزاممن لجنة 

 -بالتبقق من : يقوم املجلس يي مجال التطوير واإلحالل -ج 

 إ ــى منيجيــة يــي  مســتند لوظيفيــةك ونظــام للرواتــ  واملزايــاويــود نظــام للــدريات واملســتويات ا

 تصميف وتقييم الوظائف.

 إدارة األداء ووضـــ  األهـــدافك  ويـــود خطـــط املســـارات الوظيفيـــة والتعاقـــ  الـــوظيفي ونظـــام

ن املـسهالت واملتطلبـات ين التنفيذيين للبن ك تتضـمللمدير  Succession Planاإلحالل  وخطة

 الواي  توفرها لشاللي هذه الوظائف.

  املرايعــة الدوريـــة للــوائ  وسياســـات املـــوارد ال شــرية واملزايـــاك ههـــدف  يــادة القـــدرة التنافســـية

اتجاهــــات املــــوارد ال شـــرية يــــي العــــالمك الســــتقطاب و للبنـــ  بمــــا يتناســــ  مــــ  آخـــر مســــتجدات 

 ر ذات الكفاءة العالية.الكفاءات املدربة وللمبافظة على الكواد

 للمسهالت املهنية املتخصصة التي يبتايها البن ك وخاصـة يـي ملية التركيز على توفير برامك عا

املجــاالت املتعلقــة بــااللتزام بالتشــر عات املصــرفيةك وإدارة املخــاطر وأنظمــة حمايــة املعلومــات 

 .ذات العالقة هالتاملوظفين للحصول على هذه املس  وتدري  وتأهيلوالسرية املصرفيةك 
 

 الرئيس التنفيذيأداء املجلس و تقييم 

ك ب تبــاع أســس مبــددة ومعتمــدة يــي  -د
ً
يقــوم املجلــس بتقيــيم أدائــه ككــل مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويا

ك ويتضــــمن مقارنــــة بــــالبنو  األخــــرى 
ً
تقيــــيم فعاليتــــهك وببيــــا يكــــون معيــــار تقيــــيم األداء موضــــوعيا

إلضــــافة إ ــــى معــــايير ســــالمة ولــــحة البيانــــات املاليــــة للبنــــ  ومــــدى واملسسســــات املاليــــة املشــــاههةك با

ك وأن يــتم التأكيــد يــي تقريــره املويــه  وتعليمــات البنــ  املركــزي العمــاني االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة

 .ا ى املساهمين بأنه تم القيام ههذا اإليراء وبيان يسكد إلتزام البن  باألنظمة واللوائ  الداخلية

.رئيس التنفيذي يم اليتم تقي هـ
ً
 من قبل املجلس سنويا
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 املصالح تضاربو  ق أخالقيات العملميثاو  وأنظمة الضبط والرقابة التخطيط

يقوم املجلس بتبديد أهداف البنـ ك ويقـوم برسـم واعتمـاد اسـتراتيجيات لتبقيـق هـذه األهـدافك  -و

ياتك وذلــــ  مــــن خــــالل وتقــــوم اإلدارة التنفيذيــــة بوضــــ  خطــــط عمــــل تتماشــــلى مــــ  تلــــ  اإلســــتراتيج

عملية تخطـيط تشـمل مسـاهمة يميـ  دوائـر البنـ ك ويقـوم املجلـس باعتمـاد اإلسـتراتيجية وخطـط 

 لخطــــط العمــــ
ً
لك ومــــن العمــــلك والتأكــــد مــــن قيــــام اإلدارة التنفيذيــــة بمرايعــــة إنجــــا ات األداء وفقــــا

 مـن عمليـة ر عمليـة إعـداد املوا نـات التقـحيثمـا لـزم. وتعتبـ اتخاذ اإليراءات التصوي يه
ً
ديريـة يـزءا

 األداء. يط قصير األيل وقيالالتخط

 مـــن أن البنــ  يتمتــ  بنزاهـــة عاليــة يـــي ممارســة أعمالــه. ويـــتم ذلــ  مـــن  - 
ً
يقــوم املجلــس بالتأكـــد دومــا

 لتعـارض املصـالح والصــفقات 
ً
خـالل تـوفر سياسـات وميثـاق أخالقيـات العمـلك التـي تتضـمن تعريفـا

ومرايعــة صــفقات األطــراف ذات العالقــة التــي الحهم الشخصــيةك التــي يقــوم ههــا موظفــو البنــ  ملصــ

بنـــاًء التنـــدرج ضـــمن أعمـــال البنـــ  اإلعتياديـــة لدراســـاها تمهيـــدا لعرضـــها علـــى الجمعيـــة العموميـــة ك 

لهــم.  املمنوحــةعلــى معلومــات داخليــة عــن البنــ ك تــم الحصــول أو اإلطــالع عل هــا نتيجــة للصــالحيات 

ق أخالقيــات العمـل علــى كافــة مـوظفي البنــ  وأعضــاء املجلــسك ويـتم تعمــيم هــذه السياسـات وميثــا

 .لى موافقاهم عل ها ونشرها على املوق  االلكتروني للبن والحصول ع

البنـــــ  سياســـــات مكتوبـــــة تغطـــــي كافـــــة األنشـــــطة املصـــــرفية لديـــــهك ويـــــتم تعميمهـــــا علـــــى كافـــــة لـــــدى  -ن

رات طـــرأت علـــى ـة تعـــديالت أو تغييـــاملســـتويات اإلداريـــةك ومرايعاهـــا بانتظـــام للتأكـــد مـــن  ـــمولها أليـــ

 القوانين والتعليمات والظروف اإلقتصاديةك وأية أمور أخرى تتعلق بالبن .

 الحاكميــــة املسسســــيةيقــــوم البنــــ  وكجــــزء مــــن عمليــــة املوافقــــة علــــى مــــن  االئتمــــان بتقيــــيم نوعيــــة  - 

املخـــــاطر  لعمالئــــه مــــن الشـــــركات وخاصــــة الشـــــركات املســــاهمة العامــــةك ببيـــــا يــــتم تضـــــمين تقيــــيم

 .الحاكمية املسسسيةللعمالء بنقا  الضعف والقوة ملمارساتهم يي مجال 

ســن أدائــهك كمــا  -   ــال والتبقــق مــن ح   عمــل مجلــس اإلدارة علــى ضــمان ويــود نظــام رقــابي داخلــي فع 

 يقرر املجلس سياسات إدارة املخاطر  شكل عام ويبدد إطارها.

 

: 
ا
 لجــان املجلـس -ثالثا

 أحكــام عـامة .1

بتشــــــكيل لجــــــان من ثقــــــة عنــــــه ذات أهــــــداف مبــــــددةك يــــــتم  يقــــــوم املجلسكوههــــــدف  يــــــادة فعاليتــــــهك  –أ 

وببيا تقـــــوم هـــــذه اللجـــــان برفـــــ  تقـــــارير دوريـــــة إ ـــــى يضـــــها بصـــــالحيات ومســـــسوليات مـــــن قبلـــــهكتفو 

 بـــأن ويـــود هـــذه اللجـــان ال  عفـــي املجلـــس مـــن تبمـــل املســـسولية املبا ـــرة عـــن 
ً
املجلـــس ككـــل. علمـــا

 املتعلقة بالبن .يمي  األمور 
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عتمد مبدأ الشفافية يي تعيين أعضاء لجان املجلسك ويتم اإلفصـان عـن أسـماء األعضـاء يـي هـذه  -ب    

 اللجانك وملخص عن مهامها ومسسولياتها ضمن التقرير السنوي للبن .

 أو أكثـ -ج 
ً
مـن  ر مالءمـةـيمكن للمجلس أن يقوم بدمك مهام عدة لجان من لجانه إذا كان ذل  مناسـبا

 .اليتعارض م  األنظمة والقوانين وبما الناحية اإلدارية
 

 اإلئتمانلجنـة  .2

 تتألف اللجنة من خمسة اعضاء لير تنفيذيين ك ويكون رئيس مجلس االدارة رئيسا للجنة.  -أ 

ايتماعاتهــا ويــتم  مهامهــا االساسـية و صـالحياتها و أهــدافها و تقـوم اللجنــة ب عـداد ميثــاق عمـل يبــدد   - ب

 مرايعته  شكل سنوي و عتمد من قبل مجلس اإلدارة.

   -التالية :االساسية تتو ى اللجنة املهام  -ج

  مرايعــــة السياســــات االئتمانيـــــة للبنــــ  والتوصــــية بأيـــــة تعــــديالت عل هــــا للموافقـــــة مــــن قبـــــل

 مجلس االدارة.

 ق مــــــــ  لجنــــــــة االلتــــــــزام مرايعـــــــة مخــــــــاطر االئتمــــــــان املصـــــــريي واملبفظــــــــة االئتمانيــــــــة بالتمســـــــي

 واملخاطر. 

  التخــاذ القــرار املناســ  ضــمن  طلبــات التســهيالت االئتمانيــة املبا ــرة وليــر املبا ــرةمرايعــة

 .صالحيات اللجنة

  التخـــاذ  املقدمـــة مـــن قبـــل اإلدارة التنفيذيـــة للبنـــ  ون الـــديأو  ـــط  دراســـة طلبـــات إعـــدام

 القرار املناس   شأنها ضمن صالحيات اللجنة.

 ة الصــالحيات االئتمانيــة للجنــة االداريــة لالئتمــان وللجنــة  شــكل دوري أو كلمــا دعــت مرايعــ

 الحاية ا ى ذل  ورف  التوصيات املناسبة ملجلس االدارة للموافقة على اية تعديالت.

 

 لجنـــة التـدقيق .3

 جنة.تتألف اللجنة من ثالثة اعضاء لير تنفيذيين ويختار االعضاء رئيسا ونائبا لرئيس الل  –أ 

و ايتماعاتهـــــا  مهامهـــــا االساســـــية صـــــالحياتها و أهـــــدافها و ميثـــــاق عمـــــل  يبـــــدد  ب عـــــدادلجنـــــة التقــــوم   - ب

  شكل سنوي و عتمد من قبل مجلس اإلدارة.ويتم مرايعته 

 الصالحيات واملهام االساسية التالية:لجنة التدقيق  تتو ى - ج

 الداخلي والخارجي للبن . نطاق ونتائك ومدى كفاية التدقيق مرايعة واملوافقة على 

 القضايا املباس ية ذات األثر الجوهري على البيانات املالية. مرايعة 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية يي البن . مرايعة 

  مرايعــــة السياســــات املباســــ ية والتأكــــد مــــن االلتــــزام بــــالقوانين ذات العالقــــةك والتشــــر عات

 ات أو تعديالت ملجلس االدارة للموافقة.واملعايير املباس ية والتوصية بأية تغيير 
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  التأكـــد مـــن اســـتقاللية التـــدقيق الـــداخلي وويـــود املـــوارد والكفـــاءات املناســـبة ضـــمن الهيكـــل

 التنظيمي للقيام بمهام التدقيق الداخلي باستقاللية وموضوعية وكفاءة وفاعلية و مولية.

  الخــــارجي وتبديــــد اتعابــــه  لتعيــــين / إعــــادة تعيــــين مــــدقق الحســــاباتالتوصــــية ملجلــــس االدارة

 ومرايعة العقود ههذا الخصوع.

  التأكـــد مــــن اســـتقاللية وموضــــوعية التــــدقيق الخـــارجي يــــي القيــــام بمشـــاطاته بفعاليــــة وكفــــاءة

 و مولية.

 مــــرة واحــــدة علــــى الــــداخلي رئــــيس التــــدقيق مــــ  املــــدقق الخــــارجي و وبشــــكل مســــتقل  االيتمــــاع

 لتنفيذية.األقل يي السنةك وبدون حضور أعضاء اإلدارة ا

  التبقيـق يـي ايـة تجـاو ات يديـة لنظـام الرقابـة الداخليـة أو أيـة حـاالت لتضـارب املصـالحك أو

 عدم االلتزام بميثاق السلو  املنهي ك أو التالع  أو االحتيال.

 

 لجنـــة اإلنتقاء واملكافآت .4

 .نائبا لرئيس اللجنةاالعضاء رئيسا و  يختار و اعضاء لير تنفيذيين ك  ثالثةتتألف اللجنة من   -أ 

ايتماعاتهــا ويــتم  مهامهــا االساسـية و صـالحياتها و أهــدافها و تقـوم اللجنــة ب عـداد ميثــاق عمـل يبــدد   - ب

 مرايعته  شكل سنوي و عتمد من قبل مجلس اإلدارة.

   -التالية :االساسية تتو ى اللجنة املهام  -ج

 الراتـــــ  واملكافـــــآت واملزايـــــا  ومرايعـــــة التنفيـــــذي سوصـــــية ملجلـــــس اإلدارة بتعيـــــين الـــــرئيالت

 .الخاصة به

  املوافقــــــة علــــــى تعيــــــين أعضــــــاء االدارة التنفيذيــــــة بنــــــاء علــــــى توصــــــية مــــــن الــــــرئيس التنفيــــــذي

باســـــتثناء رئـــــيس التـــــدقيق الـــــداخلي ومـــــدير مراقبـــــة اإللتـــــزام ومـــــدير إدارة املخـــــاطر واملستشـــــار 

 و/أو مجلس اإلدارة.القانوني والذي يدخل تعيي هم ضمن مسسولية لجان املجلس األخرى 

 زات األخــــــرى( ألعضــــــاء اإلدارة ـذلــــــ  الرواتــــــ  وامليــــــ املوافقــــــة علــــــى املكافــــــأة الســــــنوية )بمــــــا يــــــي

  .التنفيذية

 مكافــــــآت لــــــدى البنــــــ  ومرايعاهـــــا ورفــــــ  التوصــــــيات بخصوصــــــها  التأكـــــد مــــــن ويــــــود سياســـــة

 نللمجلــس ك ببيــا يراعـــى أن تكــون املكافـــآت والرواتــ  كافيـــة الســتقطاب أشــخاع مـــسهلي

 للعمـــل يـــي البنـــ  واالحتفـــا  ههـــمك وبمـــا يتماشـــلى مـــ  املكافـــآت والرواتـــ  املمنوحـــة مـــن قبـــل

البنــو  املماثلــة يــي الســوقك وكــذل  اســتخدام معــايير لقيــال األداء والتقيــيم خاصــة لــةدارة 

  التنفيذية للبن .

 أخـذت قـد الخطـط هـذه أن مـن والتأكـد املوضـوعة ال شـرية املـوارد خطـط ومراقبـة مرايعـة 

 .للبن  االستراتيجية األهداف لتبقيق ال شرية من املوارد البن  االعتبار احتيايات  عين
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 ي خــــــدماتهم مــــــن البنــــــ   ســــــ   ـإيــــــراء مقــــــابالت مــــــ  أعضــــــاء االدارة التنفيذيــــــة الــــــذين تناهــــــ

 اإلستقالة أوالتقاعد أو أية أسباب أخرى.

 علــى حــدة  املجلــس كــل التأكــد مــن اإلفصــان يــي التقريــر الســنوي للبنــ  عــن مكافــآت أعضــاء

ر اعضـــــاء ـومجمــــوع الرواتـــــ  واملزايـــــا ا ـــــي تــــم دفعهـــــا خـــــالل الســـــنة لــــةدارة التنفيذيـــــة مـــــن ليـــــ

 املجلس.

 ال شرية املوارد دائرة يي املتبعة التوظيف وسياسات خطط ومراقبة مرايعة. 

 البنـ  وكـذل  خطـة التعاقـ   يـي وظيفـي وتطـوير تـدري  وسياسـات ويـود خطـط التأكـد مـن

 وى البن .على مست

 مــوظفين لتبديــد الوظــائف التــي يلــزم  ــغلها مــن قبــل التعمــين خطــط ومراقبــة مرايعــة 

 املبددة لذل . الزمنية والفترة عمانيين

  مرايعـــــة سياســـــة صـــــرف املكافـــــآت والتعويضـــــات واملمارســـــات املتعلقـــــة ههـــــا وببـــــد ادنـــــ  مـــــرة

 واحدة سنويا.

 املستويات يي البن  العليا على يمي  االخالقية التأكد من لرل املعايير. 

  املوافقة على تعيين  ركات االستشارات الخارييـة فيمـا يتعلـق بتقـديم خـدمات حـول املـوارد

ال شـــرية يـــي البنـــ  )دراســـة الروات كوالســـلم الـــوظيفيك وأنظمـــة املـــوارد ال شـــريةكوليرها مـــن 

 املواضي  املتعلقة باملوارد ال شرية( واستالم تقاريرها مبا رة.

 بيــــق البنــــ  لقــــانون العمــــل العمــــاني والقــــوانين ذات الصــــلة وكــــذل  تعليمــــات التأكــــد مــــن تط

 وقرارات البن  املركزي العماني .

تتضمن اإلدارة التنفيذية كل من هم برتبة مساعد مدير عام فما فوق أو يتبعون مبا رة للرئيس  -ج

 التنفيذي  غع النظر عن رتباهم أو يتبعون مبا رة للجان مجلس اإلدارة.
 

 واملخاطراللتزام ـــة لجن .5

 .االعضاء رئيسا ونائبا لرئيس اللجنة يختار و اعضاء لير تنفيذيين ك  ثالثةتتألف اللجنة من   -أ 

ايتماعاتهـا ويــتم  مهامهـا االساســية و صــالحياتها و أهـدافها و تقـوم اللجنــة ب عـداد ميثــاق عمـل يبــدد   - ب

 مرايعته  شكل سنوي و عتمد من قبل مجلس اإلدارة.

   -التالية :االساسية تتو ى اللجنة املهام  -ج

 مرايعة فعالية عملية مراقبة االلتزام بكل القوانين والتشر عات النافذة 

  مرايعــــة أيـــــة تعـــــديالت أو تغييـــــرات مقترحـــــة يــــي البيئـــــة التشـــــر عية والرقابيـــــة والتـــــأثيرات التـــــي

يــة والرقابــة التــي يمكــن أن تبملهــا مثــل هــذه التغييــرات علــى عمــل البنــ  والسياســات الداخل

 يج  ت ن ها للتعامل م  هذه التغييرات وااللتزام هها. 
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 . مساعدة مجلس االدارة يي صيالة وتبديد مدى وحدود مستوى املخاطر املقبولة للبن 

   اعتمــاد ومرايعــة االطــار العــام إلدارة املخــاطر  شــكل دائــم وببيــا  شــمل كامــل نشــا  البنــ

خـــاطر االســـتراتيجيةك مخـــاطر الســـوقك الســـيولةك االئتمـــانك و غطـــي كافـــة املخـــاطر  بمـــا ف هـــا امل

 املخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويوصلي ملجلس االدارة للموافقة.
 

: 
ا
 بيئـة الضبط والرقابة الداخلية  -رابعا

 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .1

خلي واملــدقق الخــارجيك تــتم مرايعــة هيكــل أنظمــة الضــبط والرقابــة الداخليــة مــن قبــل املــدقق الــدا  –أ 

.
ً
 مرة واحدة على األقل سنويا

 حـــول مـــدى كفايـــة أنظمـــة الضـــبط والرقابـــة  -ب 
ً
يقـــوم املجلـــس بتضـــمين التقريـــر الســـنوي للبنـــ  تقريـــرا

 -ن التقرير ما يلي :ويتضم Financial Reportingالداخلية على اإلبالغ املا ي 

 ة ضـبط ورقابـة داخليـة علـى اإلبـالغ فقرة توضـح مسـسولية اإلدارة التنفيذيـة عـن وضـ  أنظمـ

 املا ي يي البن  واملبافظة على تل  األنظمة.

  فقــــرة حــــول إطــــار العمــــل الــــذي قامــــت اإلدارة التنفيذيــــة باســــتخدامه لتقيــــيم فعاليــــة أنظمــــة

 الضبط والرقابة الداخلية.

 ري  تقيــــيم اإلدارة التنفيذيــــة ملــــدى فاعليــــة أنظمــــة الضــــبط والرقابــــة الداخليــــةك وكمــــا هــــو بتــــا

 البيانات املالية التي يتضم ها التقرير السنوي.

  اإلفصــان عــن أي مــواطن ضــعف يــي انظمــة الضــبط والرقابــة الداخليــةك ذات قيمــة يوهريــة

)أي مــواطن ضــعف يــوهري هــو نقطــة أو مجموعــة نقــا  ضــعف واضــحة يمــتك ع هــا احتمــال 

 عدم إمكانية من  أو الكشف عن بيان لير لحي  وذي أثر يوهري(.

 قريــــر مــــن املــــدقق الخــــارجي يبــــين رأيــــه يــــي تقيــــيم اإلدارة التنفيذيــــة لفعاليــــة أنظمــــة الضــــبط ت

 والرقابة الداخلية.

يقوم البن  بوض  إيراءات تمكن املوظفين من اإلبالغ وبشكل سري يـي حينـهك عـن ويـود مخـاوف  -ج 

ذه بخصـــــوع إحتماليـــــة حـــــدو  مخالفـــــاتك وبشـــــكل  ســـــم  بـــــأن يـــــتم التبقيـــــق باســـــتقاللية يـــــي هـــــ

 .املخاوف ومتا عاهاك وتتم مراقبة تنفيذ هذه اإليراءات من قبل لجنة التدقيق
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 التـدقيـق الداخلـي .2

التـــــدقيق الـــــداخلي العـــــدد الكـــــايي مـــــن الكـــــوادر ال شـــــرية املسهلـــــة ويـــــتم تـــــدري ها لـــــدائرة يـــــوفر البنـــــ    –أ 

ة واالتصـال بـأي حـق الحصـول علـى أيـة معلومـ الـداخلي التـدقيقلـدائرة ومكافأتها  شكل مناس ك و 

موظـــف داخــــل البنــــ ك كمــــا لهــــا كافــــة الصــــالحيات التـــي تمك هــــا مــــن أداء املهــــام املوكولــــة إل هــــا وعلــــى 

ضــمن الــداخلى التــدقيق دائــرة النبـو املطلــوب. ويقــوم البنــ  بتوثيــق مهــام وصـالحيات ومســسوليات 

 ه داخل البن .من املجلسك وتعميم املعتمد Internal Audit Charterالداخلي ميثاق التدقيق 

 تقوم إدارة التدقيق الداخلي برف  تقاريرها إ ى لجنة التدقيق. -ب 

ال يكلــــــف موظفــــــو التــــــدقيق الــــــداخلي بأيــــــة مســــــسوليات تنفيذيــــــةك وتكــــــون إدارة التــــــدقيق الــــــداخلي  -ج 

 ون مسـسولة عـن إعـالم لجنـة التـدقيقمسسولة عن اقتران هيكل ونطاق التـدقيق الـداخليك كمـا تكـ

 الية لويود تعارض يي املصالح.عن أية إحتم

 دون أي تـــــدخل خـــــارجيك ويبـــــق لهـــــا  -د 
ً
تمـــــارل إدارة التـــــدقيق الـــــداخلي مهامهـــــاك وتعـــــد تقريرهـــــا كـــــامال

 مناقشة تقاريرها م  الدوائر التي تم تدقيقها.

تتضــمن املســسولية األساســية إلدارة التــدقيق الــداخليك والتــي يجــ  أن تقــوم علــى أســال املخــاطرك  -هـ 

 -ما يلي : –ةك وببد أدن  مرايع

  عمليات اإلبـالغ املـا ي يـي البنـ  )للتأكـد مـن أن املعلومـات الرئيسـية حـول األمـور املاليـة واإلداريـة

 والعمليات تتوفر ف ها الدقة واالعتمادية والتوقيت املناس (.

 ت ذات سياســـــات البنـــــ  الداخليـــــة واملعـــــايير واإليـــــراءات الدوليـــــة والقـــــوانين والتعليمـــــا  اإللتـــــزام

 العالقة.

 التـدقيق الخارجـي .3

نى البنـــ  الـــدوران املنـــتظم للتـــدقيق الخـــارجي بـــين مكاتـــ  التـــدقيقك ويـــي حـــال صـــعوبة تطبيـــق ـيتبـــ  –أ 

البنـ  الـدوران املنـتظم للشـري  الرئيسـلي املسـسول عـن التـدقيق   ذل  من الناحيـة العمليـةك يطلـ

 الخارجي للبن .

بم ـــخة مـــن تقريـــرهك ويجتمـــ  املـــدقق وإدارة املخـــاطر نـــة التـــدقيق يقـــوم املـــدقق الخـــارجي بتزويـــد لج -ب

.
ً
 الخارجي م  لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل سنويا

 إدارة املخـاطر .4

مـــا بالمســـبة للعمليـــات أك اإللــــتزام واملخـــاطر لجنـــة ترفـــ  دائـــرة إدارة املخـــاطر يـــي البنـــ  تقاريرهـــا إ ـــى   –أ 

 .الرئيس التنفيذيمية فيكون إرتباطها م  اليو 

 -تتضمن مسسوليات دائرة إدارة املخاطر يي البن  ما يلي : -ب 

  تبليـــل يميـــ  املخـــاطر بمـــا ف هـــا مخـــاطر االئتمـــانك مخـــاطر الســـوقك مخـــاطر الســـيولةك مخـــاطر

 العمليات.

  والضبط لكل نوع من أنواع املخاطر. لالقياتطوير منيجيات 
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  ملخـــــاطر واملوافقـــــاتك ورفـــــ  التقـــــارير وت ـــــجيل ا ســـــقوف لــــــتزام واملخـــــاطر اإلالتوصـــــية للجنـــــة

 حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة املخاطر.

  املخــــاطر ومنظومــــة املخــــاطر ) املجلــــس واإلدارة التنفيذيــــة بمعلومــــات عــــن قيــــالتزويــــدRisk 

Profile. يي البن ) 

  اإلفصان والمشر ستخدامها أللراضتوفير معلومات حول املخاطر لدى البن  ال. 

مخـــــــاطر التشــــــــغيلك ك تقـــــــوم لجــــــــان البنـــــــ  مثــــــــل لجـــــــان االئتمــــــــانك وإدارة املويـــــــودات واملطلوبــــــــات  -ج 

 بمساعدة دائرة إدارة املخاطر يي القيام بمهامها وفق الصالحيات املبددة لهذه اللجان.

 .املخاطر  املخاطر وكيفية إدارتهايتضمن التقرير السنوي للبن  معلومات عن  -د 

 Compliance اإللتزام مراقبة  .5

 .ومسهلةاملستقلة لديه بكوادر مدربة مراقبة اإللتزام  دائرةيقوم البن  برفد  -أ 

واألنظمـة  بـالقوانين واللـوائ البنـ  إلتـزام ب عداد منيجية فعالـة لضـمان مراقبة اإللتزام رة ئتقوم دا -ب 

رة ئـــتوثيـــق مهـــام صـــالحيات ومســـسوليات دا النافـــذةك وأيـــة إر ـــادات وأدلـــة ذات عالقـــةك وعلـــى البنـــ 

 ويتم تعميمها داخل البن .مراقبة اإللتزام 

ويكـــون إعـــدادها وتطويرهـــا والتأكـــد مـــن تطبيقهـــا يـــي البنـــ  اإللتـــزام  عتمـــد املجلـــس ويراقـــ  سياســـة  -ج 

 .مراقبة االلتزامرة ئمن صالحيات دا

 واملخـاطر  االلتـزاملجنـة إ ـى لتـزام هـا ومراقباهـا لالتقاريرها حول نتـائك أعمال االلتزاممراقبة رة ئترف  دا -د 

 . الرئيس التنفيذيم  إرسال ن خة إ ى 

رة مراقبـة اإللتـزام علـى عمليـات مكافبـة لسـل األمـوال وكـل مـايتعلق بـه وتقـوم باالتصـال ئتشرف دا -هـ 

لتـدري  م  البن  املركزي العماني و رطة عمـان السـلطانية وعمـل مايتويـ  مـن تقـاريرك باإلضـافة 

 كوادر البن  ههذا السياق.

واللــــوائ  القوانين بــــتقيــــيم العمليــــات الداخليــــة للبنــــ  ومالءماهــــا وكفاياهــــا للتأكــــد مــــن إلتــــزام البنــــ    -و

 النافذةك وأية إر ادات وأدلة ذات عالقة. واألنظمة

 Legal Advisorاملستشار القانوني   .6

تــدقيق الــداخلي بالتمســيق مــ  دوائــر ال النافــذةظمــة األنالقوانين واللــوائ  و بــ البنــ التأكــد مــن التــزام  -أ

 .وإدارة املخاطر مراقبة االلتزامو 

تطــرا عل هــا وذلــ  بمــا يتفـــق  وأيـــة تعــديالت الحقــة للبنــ مرايعــة عقــد التأســيس والنظــام األساســلي  -ب

 والقوانين واللوائ  والتعليمات املعمول هها .

ر ـلكافة املتطلبـات القانونيـة وأن املعلومـات ليـمرايعة واعتماد نشرات اإلصدار بما يسكد استيفائها  -ج

املاليـــة الـــواردة ف هـــا تتماشـــلى مـــ  أحكـــام القـــوانين واللـــوائ  املعمـــول ههـــا يـــي ســـلطنة عمـــان ك والنظـــام 

حس  املعلومات املتـوفرة لديـه  البن ولوائبها الداخليةك وأن أعضاء مجلس إدارة  للبن األساسلي 

أويقـــــدموا أيـــــة اإلدارة والجمعيـــــات العامـــــة لـــــم يبـــــذفوا واطالعـــــه علـــــى مباضـــــر ايتماعـــــات مجلـــــس 

 ه .للبيانات أومعلومات مض
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طرفــــا ف هــــا مــــ  الجهــــات األخــــرى  البنــــ دخل يــــإعــــداد ومرايعــــة واعتمــــاد العقــــود واالتفاقيــــات التــــي  -د

 للتأكد من استيفاءها كافة املتطلبات القانونية.

والتأكـــد مـــن اســـتيفاءها  لكافـــة  ارة البنـــ عضـــوية مجلـــس إدمرايعـــة واعتمـــاد اســـتمارات التر ـــي  ل -ه

 املعلومات والبيانات املطلوبة ك وإن عملية االنتخاب تتم وفقا للقوانين واللوائ  املعمول هها .

وتقــديم االستشــارة  والســرقة والتلــف التــي تقــ  بالبنــ  مرايعــة ودراســة حــاالت االحتيــال واالخــتالل -و

 القانونية املناسبة  شأنها .

 يي هذه األصول . ئل املوضوعة لحماية أصول البن  وحقوق البن سامرايعة الو  - 

 . تي تبال إليه من قبل إدارة البن إبداء الرأي القانوني يي الحاالت واملواضي  األخرى ال -ن

دعــاء العــام و ــرطة مخاطبــة وتمثيــل البنــ  أمــام املبــاكم والهيئــات القضــائية وهيئــات التبكــيم واال  - 

 دارية ذات االختصاع القضائي ويهات التبقيق الرسمية األخرى.واللجان اإل  عمان السلطانية

تـــــو ي املرافعــــــه والــــــدفاع وإدارة كافـــــة القضــــــايا املرفوعــــــه مـــــن أوضــــــد البنــــــ  أمـــــام مختلــــــف املبــــــاكم  -ي

والهيئــات واللجــان ذات اإلختصــاع القضــائي أو  دعــاء العــام و ــرطة عمــان الســلطانيةودرياتهــا واال 

 .   املباماة واالستشارات القانونية املعتمدةمكات توكيل من يراه من املباميين أو 

إيــراء الدراســات والببــو  القانونيــة التــي تهــدف إ ــى تطــوير العمــل القــانوني وحمايــة مصــالح البنــ   - 

 للتوي هات التي تصدر من حيٍن ألخر.
ً
 وفقا

 

: 
ا
 العـالقة مع املساهمين : -خامسا

السـنوي ك الجمعيـة العموميـة حضور ايتمـاع يقوم البن  ب تخاذ خطوات لتشجي  املساهمين على  .1

 إما  شكل شخصلي أو بتوكيل شخص يي حالة لياههم. للتصويتو 

الســنوي ك ههــدف اإليابــة عــن الجمعيــة العموميــة ممثلــون عــن املــدققين الخــارييين ايتمــاع  يبضــر  .2

 أية أسئلة قد تطرن حول التدقيق وتقرير املدقق.

 .الجمعية العمومية السنوي تثار خالل ايتماع  على كل قضية –على حدة  – يراعى التصويت .3

 ملـا يـاء العمومية السنوي  لجمعيةايمتخ  أعضاء املجلس أو  عاد انتخاههم خالل ايتماع  .4
ً
ك ووفقـا

املــدقق الخــارجي تعيــين ك كمــا يجــري  النظــام األساســلي للبنــ و والقــانون املصــريي قــانون الشــركات  يــي

 .هوتبديد أتعاب خالل نفس االيتماع

التـــي املناقشـــات حـــول مبضـــر ايتمـــاع كيتم إعـــداد موميـــة الســـنوي الع لجمعيـــةااناهـــاء ايتمـــاع   عـــد .5

تمـــت خاللـــه والنتـــائك ك بمـــا يـــي ذلـــ  نتـــائك التصـــويت واألســـئلة التـــي قـــام املســـاهمون بطرحهـــا وردود 

 اإلدارة التنفيذية عل ها.املجلس و 
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: 
ا
 الشفـافية واإلفصـاح : -سادسا

 للمعــــــايير الدوليــــــة للتقــــــارير املاليــــــة )يقــــــوم البنــــــ  باإلفصــــــان  .1
ً
( وتعليمــــــات البنــــــ  املركــــــزي IFRSوفقــــــا

التشــر عات ذات العالقـــةك عــالوة علــى ذلــ  فــان البنــ  يكـــون الهيئــة العامــة لســوق املــال و و  العمــاني

على دراية بالتغييرات التي تطرأ على املمارسات الدولية لةبالغ املا يك ونطـاق الشـفافية املطلـوب مـن 

اليــــةك وتقــــ  علــــى إدارة البنــــ  مســــسولية التأكــــد مــــن التقيــــد بــــالتطبيق الكامــــل لكافــــة املسســــات املس 

التعديالت التي تطرأ على املعـايير الدوليـة للتقـارير املاليـةك وتقـوم اإلدارة التنفيذيـة برفـ  تقـارير حـول 

ـبل تعزيـز ممارسـات الب نـ  يـي مجـال التطورات إ ى املجلـسك باإلضـافة إ ـى تقـديم التوصـيات حـول س 

والهيئـــة العامـــة لســـوق  متطلبــات البنـــ  املركـــزي العمــانيأفضـــل عــن أويتفـــق مـــ  اإلفصــانك وبشـــكل 

 ههذا الخصوع. املال 

ك ويفصــح  واملبللــين يوهريــة لكــل مــن البنــ  املركــزي واملســاهمينمعلومــات أيــة زم البنــ  بتــوفير ـيلتــ .2

 البن  عن يمي  هذه املعلومات  شكل دوري ومتان للجمي .

وضـــح البنـــ  يـــي تقريـــره الســـنوي مســـسوليته تجـــاه دقـــة وكفايـــة البيانـــات املاليـــة للبنـــ  واملعلومـــات ي .3

 الواردة يي تقريره السنوي.

املســاهمين و حكوميــة الالرقابيــة و الجهــات تصــال مــ  الخطــو  اوتقويــة علــى زم البنــ  باملبافظــة ـيلتــ .4

 املاليين. واملبللين واملودعين والبنو 

 مــــــن اإلدارة التنفيذيــــــة للبنــــــ   ســــــمى يتضــــــمن التقريــــــر الســــــنو  .5
ً
مناقشــــــات إداريــــــة ي للبنــــــ  إفصــــــاحا

 سم  للمستثمرين بفهم نتائك العمليات الحالية Management Discussion and Analysis(MD&A ) وتبليلية 

واملســـــتقبليةك والوضـــــ  املـــــا ي للبنـــــ ك بمـــــا يـــــي ذلـــــ  األثـــــر املبتمـــــل لالتجاهـــــات املعروفـــــة والحـــــواد  

تزام بـــــأن يميــــ  اإليضــــاحات الـــــواردة يــــي هــــذا اإلفصـــــان اللالتأكــــدك ويتعهـــــد البنــــ  بــــاوحــــاالت عــــدم 

 نات املالية املمشورة للبن .اوتستند إ ى البي مفهومةو معتمدة وكاملة وعادلة ومتوا نة 

يتضــمن التقريــر الســنوي وكجــزء مــن االلتــزام بالشــفافية واإلفصــان الكامــل علــى ويــه الخصــوع مــا  .6

 -يلي :

 .املسسسية لدى البن  الحاكميةحول معلومات –أ 

مسهالتـــه وخبراتـــهك عضـــويته يـــي لجـــان املجلـــسك معلومـــات عـــن كـــل عضـــو مجلـــس إدارة ) -ب 

 .(تاري  انتخابه يي املجلسك املكافآت/ الروات  التي حصل عل ها من البن 

 للهيكل التنظيمي للبن . -ج 
ً
 ملخصا

 ملهــام ومســسوليات لجــان املجلــس وأيــة صــال  -د 
ً
بتفويضــها اإلدارة حيات قــام مجلــس ملخصــا

 لتل  اللجان.
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 .اإلدارة عدد مرات ايتماع املجلس ولجان مجلس -هـ 

 عـــن سياســـة املكافـــآت و  -و 
ً
ومجلـــس  لـــةدارة التنفيذيـــةمجمـــوع املكافـــآت املدفوعـــة ملخصـــا

 .اإلدارة

  هادة املجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. -  

 .ت حول املخاطر لدى البن  وكيفية إداراتهاتوفير معلوما  -ن 

املســـاهمين الرئيســـيين يـــي البنـــ  )مثـــل املســـاهم أو الجهـــات ذات العالقـــة والتـــي تملـــ  أو -  

 مال البن (.من رأسأو أكثر  %10ها سيطرة على ل
 

 األطراف ذات العالقة : -سابعا :

 .العمل ف ها يجرى  التى والظروف رو الش يى رئيسية بصفة ويسثر الحالة تل  يى العام السياق يختلف

 الضوابط إضعاف إ ى يسدى قد سليم لير  شكل تفضيلية معاملة إعطاء يى الحالة تل  يى الخطر ويكمن

 .الحسابات مراقبة من ذل  يلى وما الشرو ك أوتيسير التسهيالتك من  مثل أمور  يى الطبيعية

 :كانت إذا عالقة ذات األطراف تعتبر

(  هرا األخيرة يي الشركة أوالشركة األم أوالشركات 12دارة خالل ال )أعضاء مجلس اإل  .1

 التا عة أو الشركات الشقيقة.

ريره االرئيس التنفيذي/ املدير العام أو أي موظف يتب  مجلس إدارة الشركة ويرف  إليه تق .2

  شكل مبا ر.

و الشركات أو أكثر من حق التصويت يي الشركة األم أ %10كل شخص يمتل  أو  سيطر على  .3

 التا عة أو الشركات الشقيقة.

و شمل ( 3و2و1)كل شخص ينتس  إ ى أي من األشخاع الطبيعيين املذكورين يي البنود  .4

األعمال التجارية التي  الزوج أوالزويةك كما  شمل أيضاالبنات و ذل  األب واألم واألبناء و 

 ت.على األقل من حق التصوي %25يمتلكون ف ها مجتمعين أو منفردين 

و شمل (ك3و2و1)املذكورين يي البنود  ينتس  إ ى أي من األشخاع االعتباريين كل شخص .5

منفردا  ك والشركات التي يمتل  ف ها األم أوالشركات التا عة أوالشركات الشقيقة ذل  الشركة

على األقل من حق التصويتك كما  شمل أيضا األعمال التجارية التي يتصرف أعضاء  25%

   إلرادة الشركة املساهمة املعنية. وفقالس إدارتها جم
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قواعد وإيراءات تنظم العمليات م  األطراف ذوي العالقةك سواء أكانت ويقوم مجلس اإلدارة بوض  

هذه العالقة بين البن  وموظفيه أم أعضاء مجلس إدارته و ركاتهم واألطراف ذوي الصلة ههمك بما يي 

شتركة م  البن . كما يج  أن تتضمن تل  القواعد ما يسكد من  ذل  عمليات اإلقراض واملتايرة امل

 لشرو  تفضيليةك 
ً
 لألسعار السائدة يي السوقك وليس وفقا

ً
االئتمان ألعضاء املجلس و ركاتهم وفقا

وأن ال  شار  العضو يي أي ايتماع يتم فيه ببا ذل  التعامل أو التعاقد أو التصويت عليه. كما يتم 

لتقرير السنوي للبن ك وعلى دوائر البن  املعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية اإلفصان ع ها يي ا

 لهذه السياسة.
ً
 التأكد من أن عمليات األطراف ذوي العالقة قد تمت وفقا

 


