ملخص مٌثاق الحوكمة
وسٌاسة عمل مجلس اإلدارة
ببنك التعمٌر و اإلسكان
مقدمة
ٌهدف هذا الملخص لمٌثاق الحوكمة الً توضٌح عالقة البنك بأصحاب المصالح المتعاملٌن مع البنك بصورة
مبسطة ،....و للحصول علً مزٌد من التفاصٌل ٌرجً العودة الً مٌثاق الحوكمة المعتمد من مجلس إدارة البنك

تعرٌفات
الحوكمــة
هى مجموعة العالقات بٌن إدارة البنك و مجلس إدارته و حملة األسهم به و أصحاب المصالح األخري  ،مع تحدٌدد
واضح للسلطات والمسئولٌات لكدل مدنهم  ،و تتنداول الحوكمدة ابسدلوب الدذي ٌتبعده مجلدس ابدارة و ابدارة العلٌدا
للبنك لتوجٌه و مباشرة شئونه وأنشطته الٌومٌة  ،والتً تإثر علً ما ٌلً -:

وضع اإلستراتٌجٌات و تحدٌد األهداف .
تحدٌد مستوي المخاطر المقبول للبنك .
مباشرة أعمال و أنشطة البنك الٌومٌة.
إقامة التوازن بٌن اإللتزام بالمسئولٌة تجاه المساهمٌن و حماٌة مصالح المودعٌن و أخذ
مصلحة أصحاب المصالح األخري فً ابعتبار .
التأكد من أن نشاط البنك ٌتم باسلوب آمن و سلٌم و فدً إطدار ابلتدزام بدالقوانٌن والضدوابط
السارٌة .
إتباع سٌاسات فعالة لالفصاح و الشفافٌة .
أصحاب المصالح :

جمٌددددددع األطددددددراف سددددددوار داخددددددل البنددددددك أو خارجدددددده الددددددذٌن لدددددددٌهم مصددددددلحة فددددددى قٌددددددام البنددددددك بنشدددددداطه
سددددددد وار ألنهدددددددم ٌشددددددداركون فدددددددى تحقٌدددددددق رسدددددددالة البندددددددك أو نتٌجدددددددة تدددددددأثر مصدددددددالحهم بهدددددددذا النشددددددداط
وبالتدددددالى فهدددددم شدددددركار للبندددددك فدددددى المخددددداطر التدددددى ٌتعدددددر لهدددددا  ،و ٌتمثدددددل أصدددددحاب المصدددددالح فدددددً
( حملة األسهم  ،المودعٌن ،الدائنٌن ،العمالر و كافة المتعاملٌن مع البنك  ،إدارة البنك  ،العاملٌن  ،الجهات الرقابٌة
و الحكومٌة......،إلخ ) .

مجلس إدارة البنك -:

ٌتكددون مددن مجموعددة مددن ابفددراد مددن ذوي الكفددارة  ،وٌكونددون مسددئولٌن بصددفة رئٌسددٌة عددن تحدٌددد أهددداف البنددك
ابستراتٌجٌة و العمل علدً تحقٌقهدا و ابشدراف علدً قٌدام ابدارة العلٌدا بمدا هدو مندوط الٌهدا مدن أعمدال والتأكدد مدن
ف اعلٌة نظم الرقابة الداخلٌة و إدارة المخاطر ووظٌفة اإللتزام بالبنك  ،و بما ٌضدمن الحفداظ علدً سدمعة البندك علدً
المدي الطوٌل و استقراره  ،و ذلك بابضافة الً مهام والتزامات أعضار المجلس الواردة فٌما بعد بهذا المٌثاق .

اإلدارة العلٌا للبنك -:
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هم كبار التنفٌذٌٌن بالبنك أعضار مجلس اإلدارة المنتدبون والمدٌر التنفٌذى ومساعدو العضو المنتدب وكذلك باقى
كبار التنفٌذٌٌن على سبٌل المثال ب الحصر  ،رئٌس اإلدارة المالٌة  ،رئٌس إدارة ابلتزام  ،رئٌس إدارة المخاطر ،
مسئول المراجعة الداخلٌة  ،رئٌس العملٌات وغٌرهم من رؤسار القطاعات ومدٌرو العموم بالبنك الذي تقع علً
عاتقهم مسئولٌة وضع المخططات التنظٌمٌة والسٌاسات واإلجرارات التى تنظم سٌر العمل ونظم الضبط الداخلى
وكذلك اإلشراف الٌومً علً أعمال البنك .

االعضاء غٌر التنفٌذٌٌن (المستقلٌن) -:
هدددددددم أعضدددددددار مجلدددددددس ابدارة غٌدددددددر المتفدددددددرغٌن إلدارة البندددددددك و ب ٌتقاضدددددددون راتبدددددددا شدددددددهرٌا أو سدددددددنوٌا
مدددددددن البندددددددك و ب ٌقددددددددمون لددددددده أٌدددددددة إستشدددددددارات مدفوعدددددددة األجدددددددر  ،ولكدددددددً ٌكدددددددون العضدددددددو م ددددددد ستقال

ٌجب أن ٌتوافر فٌه الشروط اآلتٌة -:
أن ٌكون من ذوي الخبرة .
أال ٌكون موظفاً بالبنك أو أحد األطراف المرتبطة بالبنك خالل الثالث سنوات السابقة.
أال تكون له أٌة صالت قرابة بؤي منن أعضناء المجلنس أو اإلدارة العلٌنا أو أٌناً منن األطنراف المرتبطنة ب ن
حتً الدرجة الرابعة.
أال تكون له أٌة مصالح تتعارض مع واجباته أو أن ٌكون منن شنؤن ا أن تنإثر فنً حٌادٌتنه فنً المنداوالت و
اتخاذ القرار .
أالٌتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالً باستثناء ما ٌتقاضاه مقابل عضوٌته فً المجلس.
أال ٌكون مساهماً رئٌسٌاً بالبنك أو ٌمثلهٌ (.متلك بمفرده و  /أو مع أطرافه المرتبطة نسبة  %01فؤكثر من
رأس مننال البنننك المصنندر ل وتشننمل األطننراف المرتبطننة بالشننخص الطبٌعننى أقاربننه حتننى الدرجننة الرابعننة
والمنشآت الفردٌة التى ٌمتلك ا وضامنٌه وكفالئه ).
أال ٌكون شرٌكاً لمراجع حسابات البنك أو موظفاً لدٌه خالل السنوات الثالث السابقة.
أال تكون مضت علً عضوٌته أكثر من ست سنوات متتالٌة.

تعارض المصالح -:
ٌمكن تعرٌف "تعدار المصدالح" بالوضدع أو الموقدف الدذي تتدأثر فٌده موضدوعٌة وإسدتقاللٌة متخدذ القدرار إذا كدان
القرار المتخذ ٌتعلق بمصلحة شخصٌة مادٌة أو معنوٌة تهم متخذ القرار شخصٌا أو أٌا من ابطراف المرتبطة به ،
أو عندددما ٌتعلددق ابمددر باسددت الل متخددذ القددرار لمعلومددات متعلقددة بالمنشددأة لتحقٌددق مصددلحة شخصددٌة لدده أو أٌددا مددن
ابطددراف المرتبطددة بدده  ،وٌتحمددل أعضددار مجلددس اإلدارة و اإلدارة العلٌددا بالبنددك مسددئولٌة ضددمان عدددم وجددود أي
تعار للمصالح فً األعمال التً ٌقومون بأدائها ،.وعلً كل عضو من مجلس إدارة البنك و كل مدٌر من مدٌرٌده
له مصلحة تتعار مع مصلحة البنك فً أي شأن ٌعر علً المجلس بقراره  ،أن ٌبلغ المجلس بدذلك و أن ٌثبدت
إبالغه فً محضر الجلسدة  ...وعلدً مجلدس اإلدارة إبدالل أول جمعٌدة عمومٌدة بالشدأن المشدار الٌده قبدل التصدوٌت
علً القرارات .

ملخص الميثاق
أو ًال  -:األحكا العامة المتعلقة بمجلس اإلدارة -:
٠ -1ىووْٛجِدٍوودجرة رسئجًِوونٛةحجيووٓججسا٠وواجرة٘ووار جرة ووح رج١د١ةجٚجرٌحأووواجِووٓجيةيٍ١ووةجٔقووُجرٌ لةلووةجرٌاررٍ١ووةجٚجر رسئج
رٌّخةط جٚجرةٌحزرَججلةٌبٕه ،جوّةج٠حٌٟٛجرةش ر جيٍٟجل١ةَجرة رسئجرٌعٍ١ةجلّةج٘ٛجِٕٛطجرٌٙ١ةجِٓجريّةيج.
٠ -2ىْٛجِدٍدجرة رسئجًِنٛةحجيٓججسا٠اجرة ٍٛبجرألِثًجٌحطب١كجرٌسٛوّةجٚإس ةءجرٌب١نةجرةرالل١وةجلةٌبٕوهجٚج٠لوًّجذٌوهج
ٚضعجِ١ثةقجرًٌٍٛو١ةت ( ، )code of ethicsو ٠لًّجوالحجِٓج رٌعةٍِٓ١جٚجرة رسئجرٌعٍ١ةججلةٌبٕه ،جٚج٠دبجأْججىْٛج
ِّةس ووةتجٚججف و يةتجأياووةءجرٌّدٍوودججلوواٚئجٌىةيووةجرًٌّووح٠ٛةتجرع رس٠ووةجلةٌبٕووهجيٍووٟجأْج٠ووٕعىدجذٌووهجيٍووٟجأ رءجٚج
جف يةتج٘ذٖجرًٌّح٠ٛةتج .ج
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 -3ججإس ةءج ١ة ةجرعلالغجيٓجرًٌ١ة ةتجغ ١جرٌّل ٚيةجج) (whistleblower policyج،ج ١ ٚة ةجٌسّة٠ةجرةشخةصج
رٌذٓ٠جلةِٛرجلةةلالغج.
 -4جٚضعج ١ة ةججحعٍكجلةٌىلفجيٓجرٌحعةسضجيٟجرٌّفةٌر . conflict of interest
 -5ض ٚسئجأْج٠عىدجرٌ١ٙىًجرٌحٕقّٟ١جِباأجرٌلفةي١ةجٚجرًٌّةئٍةجج ررًجرٌبٕهج.

ج تشكيم انًجهس
٠ -1دبجأْج٠ىْٛجرٌحلىً١جلّةج٠ايُجِٓجوفةءئجرٌّدٍدجٚجّ٠ىٕٗجِٓجألارءجأسرءجِٛضٛي١ةجّ١ٍ ٚةجًِحمٍةجيوٓجرسرءجرع رسئج
ٚجلع١ائجيٓجأٞججعةسضجيٟجرٌّفةٌر.
 ٠ -2ريٟجٚخ ٛجياٛجضّٓجرٌّدٍدجٌحّثً١جرأللٍ١ةجرذرجوةْجرخّةٌٟجًِةّ٘ةجُٙجج %5جِٓجرخّةٌٟجرًٌّةّ٘ةت .
 -3يجىصجأْج٠حٌٟٛجِٕفبٟجسئ١دجرٌّدٍدجٚجرٌّا ٠جرٌحٕف١ذٞجCEOجججذرتجرٌلخصجيع تىضيخ أسببة رنك في

انتقشيش انسُىيج.
٠ -4دبجأْج٠ىْٛجغةٌب١ةجرٌّدٍدجِٓجرةياةءجغيش انتُفيزييٍجرٌّؤٍ٘ٓ١جٚجذٞٚجرٌىفةءئجٚجرٌخب ئج،جِعجِ ريةئجأْجأةججز٠اج
ِائجيا٠ٛةجِدٍدجرة رسئجٌٍعاٛجغ ١جرٌحٕف١ذٞجيٓج ٚسجٓ١جِححةٌ١حٓ١جٚجلّائجألفة٘ةج ثج ٕٛرتج،جٚج٠دبجأْج٠ففرج
رٌبٕهجيُٕٙجيٟججم ٖ ٠جرًٌٕٞٛججج،ججوّةج٠دبجأةج٠مًجيا جرألياةءجانتُفيزييٍجلةٌّدٍدجيٓجيا.ٓ٠ٛ
٠ -5حعٓ١ججسا٠اجرةي ر جرٌذٓ٠ج ١عٙاجرٌُٙ١جلأِةٔةج جرٌّدٍدجٚج٠دٛزججلىً١جإ رسئجألِةٔةجرًٌ  .ج

جيسئىنيبث و انتضايبث انًجهس
-1
-2
-3
-4

رةش ر جيٍٟجإ رسئجرٌبٕهجوىًجٌحايُ١جٔقةَجرٌسٛوّة.
عٟجرألياةءجٌحسم١كجِفةٌرجوةيةجرألط ر جذرتجرٌعاللةجلةٌبٕهجٚججدٕبججعةسضجرٌّفةٌرج.
رةخحّةعججيٍٟجرةلًججوًجشٓ٠ ٙجلايٛئجِٓجسئ١دجرٌّدٍدج،جٚجٌٍّا ٠جرٌحٕف١ذٞجلةٌبٕهجطٍبجيماجرةخحّةعجِٓجسئ١دج
رٌّدٍدجيٍٟجرْج٠ىْٛجِفسٛلةحجلداٚيجريّةيج.
ةج٠دٛزجأْج٠حي١بجرٌعاٛجيٓجأوث جِٓجلٍ جرٌدًٍةتجراليجرًٌٕةجٚجإةجٚخبجيٍٟجسئ١دجرٌّدٍدجإرطةسجرٌدّع١ةج
رٌعةِةجيٟجِٛياجرٔعمة ٘ةجةجخةذجِةجٍ٠زَج.

قُىاث اإلتصبل و انتطىيش انًهُيج ج
٠دبجرلةِةجلٕٛرتجرجفةيجيعةيجٚججبة يجِعٍِٛةتجلٓ١جأياةءجرٌّدٍدجٚجرة رسئجرٌعٍ١ةجٚٚظةئفجرٌ لةلةجرٌّخحٍفة لةٌبٕهجيٍٟج
رْججماَجرٌّعٍِٛةتجرٌٙةِةجيٟجرٌٛلثجرٌّٕة بجةياةءجرٌّدٍدج.

تقييى كفبءة أداء يجهس اداسة انبُك
٠مَٛجِدٍدجرة رسئجلةجبةعجٔقةَجٌٍحمُ١١جرٌذرجٟج،جٚذٌهجيٍٟجًِحٞٛجرٌّدٍدجٚجٌدةٔٗجٚجيٍٟجًِحٞٛجأ رءجوًجياٛجِٓجرألياةءج
يٍٟجزائج،جٚججمعجًِن١ٌٛةججمُ١١جأ رءجرةياةءجيٍٟجيةجكجسئ١دجرٌّدٍد .ج

ججنجبٌ انًجهس
-

 ٠ريٟجيٕاججلىً١جرٌٍدةْجرْجج جبطجرب رتجرياةءجرٌٍدةْجلةٌّٙةَجرٌّٛوٍةجٌىًجُِٕٙجرةصةجِٓجز ١جرٌدٛرٔبجرٌّةٌ١ةج
ٚجرٌّف ي١ةجٚجرةلحفة ٠ةجٚجرٌمةٔ١ٔٛةج.جٚجلخال جِةجٚس جيٟججرٌمةْٔٛجِٓجِٛر جيٓججلىً١جوًجِٓجنجُت انًشاجعت و
انهجُت انتُفيزيت ،ج٠مَٛجِدٍدجرة رسئجلحلىً١جيائجٌدةْججةلعةجٌٗجِٕٙةج نجُت انًخبطش ،نجُت انًشتببث و

انًكبفآث  ،نجُت انذىكًت و انتششيذبث .

ثبَيب ً  :انعالقت انفعبنت بيٍ أعضبء يجهس اإلداسة و اإلداسة انعهيب ببنبُك و انتذذيذ
انىاضخ نسهطبث و يهبو كم يُهًب
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 ٠عحبووووووووو جرٌحعوووووووووةْٚجلوووووووووٓ١جرٌّدٍووووووووودجٚرع رسئجرٌعٍ١وووووووووةجٌٍبٕوووووووووهجِوووووووووٓجأ٘وووووووووُجسووووووووووةئزجرٌسٛوّوووووووووةجرٌفعةٌوووووووووة،ج ج
ِعججسا٠اجٚرضرجًٌٍٍطةتجٚرٌّٙةَجٌىًجِّٕٙةج،جج٠ٚمَٛجرٌّدٍدجلاٚسج٘وةَجيوٟجرعسشوة جٚرٌم١وة ئج،جج٠ٚحّثوًج ٚسجرع رسئج
رٌعٍ١ةجيٟجإيار جٚجٕف١ذجرة ح رج١د١ةتجٚرًٌ١ة ةتجرٌّعحّائجِٓجلبًجرٌّدٍدجرٌحٟججحآّجًِحٜٛجرٌّخةط جرٌّمبٛيجٌواٜج
رٌبٕهج،ججِعججأو١اجض ٚسئجر وحمالٌ١ةجرٌّدٍودجٚأياوةئٗجيوٓجرع رسئجرٌعٍ١وةج،ججٚيواَجٚخو ٛجأ٠وةجياللوةتجلواججوؤل جيٍوٝج
ِٛضٛي١ةجرألياةءجيٟجإجخةذجرٌم رسرت.
ٕ٠بيٟجيٍٝجرٌّدٍودجرٌحأوواجِوٓجل١وةَجرع رسئجرٌعٍ١وةجلحفع١وًجرًٌ١ة وةتجرٌّحعٍموةجلّٕوعجأٚجرٌسواجِوٓجرألٔلوطةجٚرٌعاللوةتجأٚج
رٌق  ٚجرٌحٟجّ٠ىٓجأْججاعفجِٓجخ ٛئجٔقةَجرٌسٛوّةجلةٌبٕهجج ج
٠حسًّجرٌّدٍدجٚرع رسئجرٌعٍ١ةجًِن١ٌٛةجٚضوعجٚجوايُ١جرٌّعوة ١٠جرٌّ١ٕٙوةجٚرألرالل١وةجٚجعز٠وزجلمةيوةجرٌ لةلوةجرٌاررٍ١وةجيوٟج
رٌبٕهجج.ج
٠دبجأْج٠حّحعجأي ر جرع رسئجرٌعٍ١ةجلةٌخب ئجٚرٌّع يةجٚرٌمواسرتجرٌاو ٚس٠ةجٌّّةس وةجرع رسئجٚرٌم١وة ئجرٌد١وائجٌٍعوةٍِٓ١ج،جج
ز ١ججعحب جرع رسئجرٌعٍ١ةجٟ٘جرًٌّنٛيجرألٚيجٚرأل ة ٟجيٓجأ رءجرٌبٕهجأِةَجرٌّدٍدج .ج
٠دوبجأْججحوةلعجرع رسئجرٌعٍ١وةج،جووًجيوٟجزوا ٚجإرحفةصوٗجأ رءجِواٞ ٠جإ رسرتجٚألًوةَجرٌبٕوهجيّ١وةج٠حعٍوكجلأٔلوطةجرٌبٕووهج
ٚيٍّ١ةجووٗجِٚحةلعووةجِوواٜجرجًووةلٙةجلووئخ رءرتجرٌعّووًجٚرًٌ١ة ووةتجرٌّٛضووٛيةجِووٓجلبووًجرٌّدٍوودجوووذٌهجيووئْجرع رسئجرٌعٍ١ووةج
ًِنٌٛةج–ججسثجإش ر جرٌّدٍدج–جيٓجٚضعجٔقةَجسلةلةج ررٍ١ةجيعةيجيٍٝجًِحٜٛجرٌبٕهج,جأرذرحجيٟجرةيحبوةسجضو ٚسئج
أْج٠لح نجأوث جِٓجي جيٟجرجخةذجرٌم رسرتجرٌٙةِةجٌٍحأواجِٓجِٛضٛي١ةجرٌم رسجٚجدٕبججعةسضجرٌّفةٌرج .ج
٠دبجأْججحأواجرع رسئجِٓجزًٓججفُٙجرٌعةٍِٓ١جيٍٝجًِحٜٛجرٌبٕهجٚرٌحزرُِٙجلةة ح رج١د١ةتجٚرأل٘ار جٚرًٌ١ة ةتج .ج
٠مَٛجِدٍدجرع رسئجلةعش ر جيٍٝجأيّةيجرع رسئجرٌعٍ١ةجٌٍبٕهجِٚاٜجرجًوةلٙةجِوعج ١ة وةتجرٌّدٍودجلةيحبوةسجذٌوهجخوزءج
٘ةِةحجِٓجٔقةَجرٌاٛرلطجٚرٌحٛرزٔةتجرٌذٞج٠دبججٛري ٖجيٟجٔقةَجرٌسٛوّةجرٌفعةيجج.

ثبنثبً -:االستخذاو االيثم و دسٍ استفبدة يجهس االداسة و اإلداسة انعهيب ببنبُك يٍ َتبئج اعًبل
انًشاجعيٍ انذاخهييٍ و انخبسجييٍ و انعبيهيٍ في وظبئف انشقببت انذاخهيت ببنبُك -:
٠سحةججرٌّدٍدجرٌٟججعةْٚجٚجًِةٔائجرٌّ رخعٓ١جرٌاررٍٓ١١جٚجرٌخةسخٓ١١جٚٚظةئفجرٌ لةلةجرٌاررٍ١ةجلةٌبٕهجٚجزًٓجر حخارَجٔحةئحج
ريّةيج٘ذٖجرة رسرتجٚج٠معجيٍٟجيةجمٗجًِن١ٌٛةجضّةْججٛري جرٌّٛرس جرٌىةي١ةجة رسئجرٌّخةط جٚجر رسجٟجرةٌحزرَجٚجرٌّ رخعةج
رٌاررٍ١ةجٚججٛي ١جرزح١ةخةج.ُٙجج ج

سابعب ً  -:االفصبح و انشفبفيت
٠حعٓ١جيٍٟجرٌبٕهجرةٌحزرَجلةةيفةذجٚيمةحجٌٍمٛرياجرٌفة سئجِٓجرٌدٙةجرٌ لةل١ةجلةةضةيةجرٌٟج ٚةئًججارٚيجرٌّعٍِٛةتجرةر ٞجِثًج
رٌحمةس ٠جرًٌٕ٠ٛةجٚجِٛرلعجرةٔح ٔثجج .ج

خبيسب ً  -:عالقت يجهس االداسة ببنًسبهًيٍ

 -:ج

يهتضو يجهس االداسة ببالتي :
-

رةخحّةعجِعجرًٌّةّ٘ٓ١جٚجيحرجلةبجرٌّٕةللةتجِعُٙجج.

-

رة حخارَجرةِثًجٚجزًٓجرة حفة ئجِٓجرخحّةيةتجرٌدّع١ةجرٌعةِةجرٌّٕعمائج ٕ٠ٛةحج.

سبدسب ً  -:إدكبو انشقببت عهي انهيبكم /انعًهيبث انًعقذة في اطبس

انذىكًت ج

٠دبجأْج٠ىْٛجرٌّدٍدجيٍٟج سر٠ةجلأ٠ةجيٍّ١ةتجأٚجِٕحدةتجِعمائجٚجرٌّخةط جرٌٕةجدةجِٕٙةجٚج٠دبجيٍٗ١ججسا٠اج
١ة ةتجٚجزا ٚجِمبٌٛةجٌٍحعةًِجِعٙةج .ج
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