
 
 

 
 

 

 

 

بدىيو اىبنل  اىبنىك اىتجازيت اىيَنيت ٍدي اىتصاً
        املسمصي حلىمَت اىبنىك 

 رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
  في إدارة األعمال 

      اىطاىب إعداد     

 املرحجيحمَد  عبده تيَىز عبداىسشاق                    

 إشساف

 

 
 

 (          (م9102 -ه0441

اجلَهىزيت اىيَنيت                                            
وشازة اىتعييٌ اىعايل واىبحث اىعيَي                 

جاٍعت األندىس ىيعيىً واىتقنيت                       
عَادة اىدزاساث اىعييا                                       

                                        مييت اىعيىً اإلدازيت   
 قسٌ إدازة األعَاه

 

 أمحد حمَد بسقعاُأ.د/         

 اىرتبىيت اىشاٍيت أستاذ إدازة اجلىدة      
  جاٍعت االندىس ىيعيىً واىتقنيتوزئيس      

 

 مجاه ناصس اىنَيٌأ.د/     

 وأنظَت اجلىدة املشازك األعَاهة إدازستاذ أ
     سبتَرب ىيعيىً  21ونائب زئيس جاٍعت 

  واىتطبيقيت اىطبيت
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوبة سورة (501) رقم اآلية                
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   شكر وتقدير                        

بسماهللالرحمنالرحيم

اْشَرحْ صدقاهلل–َقْوِلي( َيْفَقُهوا (27) ِلَساِني ِمنْ َواْحُمْلُعْقَدة  (26) َوَيسِّْرِليَأْمِري (52َصْدِري) ِلي)َربِّ
.العظيم

ثمأمابعد..

لعممالاليوانطالالُُقمالالنردالفهالاللوأمالالِنوأنمالالنلالالميشالالكرالنالالادلالالمبشالالكراهلليأود الاليمسالال هل قالالديمي
أحمالالدمحمالالدبرقعالالاناسالال ا,تدارةال ربويالال الشالالامم /بالشالالكروال قالالديرلكالاللمالالنادسالال ا,الالالدك ورأالال,ايأنأ و الالن

 مالالالناصالالرالكمالاليم/ورئالاليد امعالال ادنالالدلدلمعمالالوموال قنيالال المشالالرلاوولعمالالسالرسالالال يواوسالال ا,الالالدك ور
ومالطبيالالال وال طبيقيالالالال يسالالالب مبرلمعمالالال52أسالالال ا,تدارةاوعمالالالالوأنظمالالال ال الالالودةالمشالالالارعنائالالالبرئالالاليد امعالالال 

والمشالالالرلالثالالالانيعمالالالسالرسالالالال يلقبولهمالالالاايشالالالرالعمالالالسرسالالالال يلمما سالالال يرولمالالالااعطالالالو لالالاليمالالالننصالالالائ 
و و يهالاتمالاكالانلرسالالال يأال, أن الر النالالورعمالسنحوأالاأال,اتدسالالعيامنالي اليادل الالهامبهالاو قفاليأثارأالالاي

 اللأنيمهمناليالسالدادوال و يالقلمساليرعمالسدربهالاوأدعالو  هاكماهللعناليييالرال الهاويوأ منالسمالناهللعالهو
اهلللكمابوا رالصح والعمرالمديد.

نالوريعبالدالودود/ سال ا,الالدك وراسال ا,ان ماليُنأمالااووأننلمندواعي يريأنيناقشرسال يأ, 
عبداهللعميالقرشيأسال ا,/,الدك ورال ناعيأس ا,تدارةاوعمالالمشارعب امع العموموال كنولو ياواوس ا

تدارةاوعمالالالالمشالالارع امعالال ,مالالاريت,اا و الالنبالالوا رالشالالكروال قالالديرلهمالالالقبولهمالالاالمشالالارك  الاليالمناقشالال 
شالالالالرلاليالالالالومبالالالالالوقولأمامهمالالالالارمالالالالممشالالالالاممهماالعمميالالالال الكثيالالالالرةا ويوالحكالالالالمعمالالالالسرسالالالالال يالم واهالالالالع أالالالال, 

عممهمالايحيالثسال كونئرائهمالاالسالديدةحالاالفرصال لمباحالثأنينهاللمالن الي وار باطا هماالم عددةي قالدأ ا
يرا هالابصالورةأدقل يالدمالقالر الال,يقامالتمالنأ مال ي  هاكمالالااهلل بالال اوثالر الي صالويبأال, الرسالال واا

عنيييرال هاويوأدعواهلللكمابوا رالصح والعمرالمديد.

عهالالالاوأيئالالال ال الالالدريدب امعالالال  عالالالهالالالال,ينشالالالاركوا الالالي حكالالاليمأداووشالالالكَرمسالالال حقل سالالالا ,ةاو اهالالاللأ
سالالميمانعبالالدةأحمالالد/الدراسالال يوأيالاللبالشالالكرأسالال ا,مالالنهعالبحالالثالعممالالي الالي امعالال  عالالهاوسالال ا,الالالدك ور

لمالامنحالو مالن هالدووقالتوعمالسيالمعمرييوك,االشكروال قديرلم  معالدراس  يالبنالوعال  اريال اليمنيال 
لمباحثمنعونو سهيُتكانلهااوثراوكبر ي حقيقأ, الرسال وأدا ها.ماقدمو 
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 ملخص الدراسة:
ليلالبنالالالالالالعبالالالالالالداليمنيالالالالالال مالالالالالالد ال الالالالالالهامالبنالالالالالالوعال  اريالالالالالال معر الالالالالال أالالالالالالد تأالالالالالال, الدراسالالالالالال تلالالالالالالس

يوسالالالالالنواتاليبالالالالالرة(العممالالالالالييومعر الالالالال أثالالالالالرم قيالالالالالرات)ال الالالالالنديوالم أالالالالاللالمركالالالالالهيلحوكمالالالالال البنالالالالالوع
البنالالالالالالعبالالالالالالدليلال  اريالالالالالال اليمنيالالالالالال عمالالالالالالسمالالالالالالد ال الالالالالالهامالبنالالالالالالوعم  مالالالالالالعالدراسالالالالالال  الالالالالالي قالالالالالالديراتأ الالالالالالراد

باسالالالالال يدامالمالالالالالنهعالوصالالالالالفيال حميمالالالالالييول حقيالالالالالقأالالالالالدلالدراسالالالالال  الالالالالميلحوكمالالالالال البنالالالالالوعيالمركالالالالاله
لمركالالالالالهيلحوكمالالالالال بالالالالالدليلالبنالالالالالعااليمنيالالالالال مالالالالالد ال الالالالالهامالبنالالالالالوعال  اريالالالالال معر الالالالال اسالالالالال بان لسالالالالال يداما

رئيسالالالالالال محالالالالالالاور( قالالالالالالرةيموهعالالالالالال عمالالالالالالسيمالالالالالالد52البنالالالالالالوعيالالالالالالال,ي كالالالالالالونبصالالالالالالور نالنهائيالالالالالال مالالالالالالن)
ول الالالالالالالانم مالالالالالالالدايدارةيو الالالالالالالوا رأنظمالالالالالالال  الالالالالالالدقيقأالالالالالالاليت)مالالالالالالال أُتومسالالالالالالال ولياتم مالالالالالالالدايدارةي

حقالالالالوقالمسالالالالاأمين(يو الالالالمال وكالالالالدمالالالالنصالالالالدقنوثبا الالالالنيثالالالالم عالالالالال ومسالالالال قم يواي صالالالالاحوالشالالالالفا ي يو
( الالالالالالالالرد امالالالالالالالالنأعهالالالالالالالالاوم مالالالالالالالالدايدارةومالالالالالالالالدراوالعمالالالالالالالالوم08ينالالالالالالالال  كونالالالالالالالالتمالالالالالالالالن)ُطبالالالالالالالالقعمالالالالالالالالسع

ال نفيالالالالالالال,يينلمبنالالالالالالالوعال  اريالالالالالالال اليمنيالالالالالالال يومالالالالالالالدراو روعهالالالالالالالا الالالالالالاليأمانالالالالالالالنالعاصالالالالالالالم صالالالالالالالنعاوومالالالالالالالدراو
(بنالالالالالالوعيوأالالالالالاليت)البنالالالالالالع6تدار الالالالالاليالمرا عالالالالالال وادم ثالالالالالالال الالالالالاليالبنالالالالالالوعال  اريالالالالالال اليمنيالالالالالال يوعالالالالالالددأا)

بنالالالالالالعالهراعالالالالالالييوأمالالالالالالياليمنالالالالالالييبنالالالالالالعال سالالالالالالميلال عالالالالالالاونينشالالالالالالاووال عميالالالالالالريالبنالالالالالالعاواليمنالالالالالاليلإ
ي يرتبطريق قصدي .اليمنييبنعاليمنوالكويت(يا اليمنالدولييالبنعال  اري

و وصالالالالالمتالدراسالالالالال تلالالالالالسم موعالالالالال مالالالالالنالن الالالالالائعأأمهالالالالالاأنالالالالالن م الالالالالهمالبنالالالالالوعال  اريالالالالال اليمنيالالالالال 
%(يكمالالالالالالالا825.)بوأميالالالالالالال نسالالالالالالالبي وير فالالالالالالالعمركالالالالالالالهيلحوكمالالالالالالال البنالالالالالالالوعبمسالالالالالالال و مبالالالالالالالدليلالبنالالالالالالالعال

كشالالالالالفتالن الالالالالائععالالالالالنو الالالالالود الالالالالروق,اتدددتتحصالالالالالائي  الالالالاليمالالالالالد ادل الالالالالهاممالالالالالنو هالالالالال نظالالالالالر
واينالالالالالاث(لصالالالالالال الالالالالال,كوري الالالالاليحالالالالالينلالالالالالمأ الالالالالرادعينالالالالال الدراسالالالالال ُ عالالالالاله لم قيالالالالالرال الالالالالند)الالالالالال,كور

 كشالالالالاللالن الالالالالائععالالالالالنو الالالالالود الالالالالروق,اتدددتتحصالالالالالائي  الالالالاليمسالالالالال و ادل الالالالالهامُ عالالالالاله لم قيالالالالالري
)الم ألالعممييأوسنواتاليبرة(.

و الالالالالاليهالالالالالالووالن الالالالالالائعال الالالالالاليأسالالالالالالفرتعنهالالالالالالاأالالالالالال, الدراسالالالالالال ي الالالالالالم قالالالالالالديمعالالالالالالددمالالالالالالنال وصالالالالالاليات
لحوكمالالالالال البنالالالالالوعب طبيالالالالالقدليالالالالاللالبنالالالالالعالمركالالالالالهيأأمهالالالالالاتهالالالالالرورةالالالالالالهامالبنالالالالالوعال  اريالالالالال اليمنيالالالالال 

باع بار منظوم تشرا ينورقابي م كامم .
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The Summary of Studying 

         This Study aimed  at  determining the  extent  of  the  Commitment  of  

the Yemeni Commercial banks to the Central Bank's Guide to bank   

governance  from  the  point  of  view  of  sample  members  and  knowledge  

of  the  variables (gender , scientific  qualification , and  years  of  experience). 

       In  the  estimation  of  sample  members  on  the  extent  of  Commitment  

of  the  Yemeni  Commercial  banks  to the  Central  Bank's  Guide  to  bank  

governance,  by  using  the  descriptive   analytical  approach  , to  achieve   the 

objective  study . 

       A questionnaire  was  used  to  measure  the  extent  of  the  commitment  

of  commercial  banks  to the  Bank's  Central  Governance  Guide,  which  in 

its  final  form  consists  of  (35) paragraphs  divided  into  five  main  axes : 

(qualifications  of  the  board  directors, board  committees, and  availability  of  

effective  and  controlled  audit  system,  disclosure  and transparency ,  and 

shareholder's  rights)  and  it  has  been  confirmed  and  validated , and  then  

applied  the same  sample  consisted  of  (80) members  of  the  board  directors  

and  the  general  directorate  of  commercial  Yemeni  banks,  and  the  branch  

of  its  branches  in  the  capital  Sana'a  and  the  administrative  and  auditing  

department  of  the  Yemeni  commercial  banks  and  the number of (6) banks 

which:  Yemeni Bank for construction  and  Development  , National  Bank  ,  

Agricultural  Cooperative  Credit  Bank  , International  Yemeni  Bank,  

Commercial  Yemeni  Bank , Bank  of  Yemen  and  Kuwait , It  was  chosen  

in  a  vertical  way. 

      The  studying  reached to a group of  results that  The Yemeni  Commercial  

Banks  are committed  to the  Central  Bank's  Guide  to  banking  governance  

at an  average  level  of  (%27.8). 

        And  the  results  revealed  that  there  are  differences  with  significant  

differences  in  the  extent  of  compliance  from  the  point  of  view  of  the  

study  sample  members  due  to  gender  variables  (males  and  females). 

       For  males  ,  while  the  results  did not  reveal   significant  differences  in 

the  level  of  commitment  due to the  variable  (academic  Qualification  of  

Years  of  experience). 

      In the  light  of  the   results of  this studying  , a number  of   

recommendations  were  made : the most  important  of  these  

recommendations  in the necessity  of  obligating  the  central  banks  to  

govern  the  banks  by  implementing  the  Central  Bank's   Guide  of  banking   

governance  as  a  complete  supervisory  and  supervisory  system . 
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 فهارص انذراطت

  انًحتىياث أوالً: قائًت

 انصفحت ـىضىعـانً     

 أ .اإل٘ذاء 

 ة . رمذ٠زشىز ٚ

 ج خ.ٍِخص اٌزطبٌخ ثبٌٍغخ اٌعزث١

 د .٠خاإلٔد١ٍش ٍِخص اٌزطبٌخ ثبٌٍغخ

 ط -ه       فهارص انذراطت
 ٖ .اٌّحز٠ٛبد لبئّخأٚالً: 

 ذ .: فٙزص اٌدذاٚي١ًبثبٔ

 ط .ي: فٙزص األشىببثبٌثً 

 ط .: فٙزص اٌّالحكبراثعً 

 02 -1 انفصم األول: اإلطار انعاو نهذراطت وانذراطاث انظابقت 

  11-1 نهذراطت انًبحث األول: اإلطار انعاو   

 1 .اٌّمذِخ

 4 .اٌذراطخ دٚرظبؤالأٚالً: ِشىٍخ 

 5 .: أ٘ذاف اٌذراطخثب١ًٔب

 6 .: أ١ّ٘خ اٌذراطخثبٌثًب

 7 .خِصطٍحبد اٌذراط :راثًعب

 8 .حذٚد اٌذراطخ :خبًِظب

 19 -9 انًبحث انثاني: انذراطاث انظابقت 

 14 -9  اٌعزث١خ. ٚأٚالُ: اٌذراطبد اٌّح١ٍخ 

 17 - 15 ثب١ٔبً: اٌذراطبد األخٕج١خ.

 18 .اٌزعم١ت عٍٝ اٌذراطبد اٌظبثمخ

 18  .عاللخ اٌذراطخ اٌحب١ٌخ ثبٌذراطبد اٌظبثمخأٚالً: 

 18   .ح اٌذراطخ اٌحب١ٌخ ِٓ اٌذراطبد اٌظبثمخب: أٚخٗ اطزفبدثب١ًٔ 

 19 .: ِب ١ّ٠ش اٌذراطخ اٌحب١ٌخ عٓ اٌذراطبد اٌظبثمخبثبٌثً 

 65-01 انحىكًتانفصم انثاني: 

   30-21 االنتشاو بًبادئ انحىكًت انًبحث األول:   

 23 .: ِفَٙٛ ٚظ١فخ إدارح االٌزشاَ ٚأ١ّ٘زٙبأٚاًل 

 25 .ٌزشاَ ٚلالح١برٗ اٌعبِخب: شزٚط رع١١ٓ ِظؤٚي االثب١ًٔ 

 27 .: ِٙبَ ِٚظئ١ٌٛبد إدارح االٌزشاَثبٌثًب
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 30  .: لٛاعذ االٌزشاَ ِٚجبدئٗ األطبط١خراثًعب

 36 -32 انًبحث انثاني: انبنىك انتجاريت انيًنيت 

 32  .نبذة عن انبنىك انتجاريت انيًنيت

 32 اٌجٕه ا١ٌّٕٟ ٌإلٔشبء ٚاٌزع١ّز.

 33   .ٕٟاٌجٕه األٍٟ٘ ا١ٌّ

 33  .اٌشراعٟٚثٕه اٌزظ١ٍف اٌزعبٟٚٔ 

 34  .ثٕه ا١ٌّٓ اٌذٌٟٚ

 34 .اٌجٕه اٌزدبرٞ ا١ٌّٕٟ

 35 .ثٕه ا١ٌّٓ ٚاٌى٠ٛذ

 36 .تأثيز أسيت انحزب عهى انبنىك انتجاريت انيًنيت

 43-33 نثانث: يبادئ وأدنت حىكًت انبنىك انًبحث ا

 39 .(oecd)ِجبدئ ِٕظّخ اٌزعبْٚ االلزصبدٞ ٚاٌز١ّٕخ 

 40  .ِجبدئ ٌدٕخ )ثبسي( ٌإلشزاف عٍٝ اٌجٕٛن

 43   .د١ًٌ اٌجٕه اٌّزوشٞ ٌحٛوّخ اٌجٕٛن ا١ّٕ١ٌخ

  59-50 انًبحث انزابع: يفاهيى حىكًت انبنىك 

 51 .أٚالً: ِفَٙٛ حٛوّخ اٌجٕٛن

 53 .ب: أ١ّ٘خ حٛوّخ اٌجٕٛن ٚأ٘ذافٙبثب١ًٔ 

 54 .ب: أطزاف حٛوّخ اٌجٕٛن ِٚحذدارٙب ٚخصبئصٙبثبٌثً 

 56 .ب: آ١ٌبد حٛوّخ اٌجٕٛنراثعً 

 02-51 نثانث: انطزيقت واإلجزاءاث انفصم ا

 61  .: ِٕٙح اٌذراطخأٚاًل 

 61  .: ِدزّع اٌذراطخبثب١ًٔ 

 62  .اٌذراطخ ِدزّع: ٚلف خصبئص ثبٌثبً 

 63  .: ِعبِالد االررجبط اٌخطٟ ٌّزغ١زاد اٌذراطخبراثعً 

 64  .رص١ُّ ٚإعذاد أداح اٌذراطخ: خبًِظب

 66  .لٙبٚارظب ثجبد أداح اٌذراطخلذق ٚ: بطبدطً 

 68   .اٌصٛرح إٌٙبئ١خ ألداح اٌذراطخ : طبثًعب

 68 .إخزاءاد اٌزطج١ك ا١ٌّذأٟ ٌٍذراطخ: ثبًِٕب

 70 .اٌّظزخذِخ فٟ ٘ذٖ اٌذراطخ بئ١خاإلحصاألطب١ٌت  :ربطًعب

   65 -00 نتائج انذراطت عزض ويناقشت وتفظيز  انفصم انزابع:

 72  .ظؤاي األٚياإلخبثخ عٓ اٌعزض ِٕٚبلشخ ٚرفظ١ز : أٚالً 
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  لمدراسة العام اإلطار: األول المبحث        
 : المقدمة

ددد (, 8006) عددد  ال ددد   سدددبر ب   ددد  عشددد  الخددد    يددد  ُيعددد         أسددد أ  يخ لرددد الدددرا    فددد  ا حفددد      ي   
 ,البندد   إخفدد    نر ئجهدد أبدد ز  دد   دد   الردد  ,ز دد  ال  ليدد ()األ  الحدد ي العصدد  فدد  االقرصدد  ي  حدد ا األ

 ال هر د _  ال  ليد ال نظ د   ا ردت  رلد  ضد    على ه ,ف  أع  ل ثق  ز  أ  ب  ز ,الفشل ل اقع  ا ره نه 
البندد    فصددل  ح  يدد  ضدد  ي ب دد   رط ي هدد  لح   دد ا  بدد    فدد  النظدد  إعدد    ضدد    _ البندد   بسددة  

 سدد  ل  ال   الشددف في   سددرقل  رحقدد لجدد   رنبثدد  عنهدد   ,ف علدد   جدد ل  إ ا ا ر دد ي  ,   اإل ا  ال ل يدد  عدد  
 بإش اف  ق ب     البن   ال   زي .

 لي دددددد  ) بندددددد  بددددددإعة  ع ل يدددددد   صدددددد في    ليدددددد  أز دددددد  بدددددد أ  ,( 8006) عدددددد  ال سددددددبر ب  53فدددددد      
  ُرطدد   العدد ل  , االقرصدد   أ هقدد  أز دد  لرندد لع ,إفةسدد  ني يدد    فدد  ((Lehman Brothers(بدد ار ز
دد  (051) قبددل رتسددد  بندد  صددفح  العددد ل    ال سدد   ز دد   ندددر ن عهدد   دد  األسددد أ ز دد األ هددر  عددد ر     ,ع   
 الد  ل نهد     العد ل    ل إلدى  رد  ا   األ  ي ي  ال رح   ب ل الي   األز   إر ب أ  ,( 5787) ع  ال ال بي 

إسد  عيل ) ,  بد  ال  رح يد  ااأل  ي د  ب القرصد   قرص  ه ا  ربطي الر  الن  ي   ال  ل  اآلسي ي  األ   بي 
إ  األز دددد   ال  ليدددد  الردددد  حدددد ث  فدددد    ل شدددد   نسددددي  فدددد  العقدددد   ال  ضددددي   دددد  القدددد     دددد   ,(8056

 (, أ د  8006 - 8000العش ي ,     شه   االقرص   األ  ي د   د  انهيد  ا   صد في  خدةل األعد ا  )
أ  الح   دد  أضددح  عنصدد سا أس سددي   فدد    اجهدد  هددرا الرحدد ب,  أ   ددل رلدد  ينبدد  ب فهدد   ج يدد  يعر دد  

في   ال س  ل   الع ال ,  ه   فهد   الح   د  الرد  جد    لر ثدل الحدل األنسدج ل ع لجد  أسدب ج على الشف 
ع    الثق  ال فق    ب لبن   )سلي      (.51, 8006االنهي  ,  ا 

 ب  ئهد  لح   د  الشد     فد  البند   ( OECD) نش    نظ   الرعد    االقرصد  ب  الرن يد  ,لرل      
لإلشددد اف علدددى البنددد    (بددد زل)لجنددد   (,   ددد  أبددد   8002رهددد  فددد  العددد   ) (,  رددد    اجع5777العددد   )

, الد  ل خرلدف  فد  ال   زيد  للبند   أس سدي    ه د  ال ق بد   ه د   أ  لد  ,ح   د  البند  با  بي     هر     إ
 العدددد    فدددد  ,( 0999) عدددد  ال الح   دددد  ل بدددد    اإل شدددد  ي  نشدددد اره  أل لددددى إصدددد ا ه  خددددةل  دددد  رلدددد  

 أصدد    ثدد ,  ال سددئ لي  السددلط  خطدد ط  ضدد   فدد  ر ثلدد  الرعدد ية  بعدد  عليهدد  أجدد  (,  8004)
اإلفصددد    رحقددد   سدددرقل  بلجددد   اإل ا    جلددد  رفعيدددل إلدددى  هددد ف (,  8050) العددد   فددد  ج يددد    بددد   
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 السدددلط  اسدددر ةل  ددد   رحددد , األسددده  لح لددد  الح  يددد  رحقددد   ب لرددد ل , ال سددد  ل  حددد   رددد ف , الشدددف في   
 (.3, 8052,الفلسطيني  النق  سلط )

البنددد     ا جدد ل  إ ا   إخفدد  , ير ثددل فددد  قطددد   الع بيدد ج انددج ضددعف الح   ددد  فدد   عظدد  األ  أ    
عف  عدد يي  ضدد  دد  أ  ال سدد ه ي , ح  يدد   صدد ل  فدد   ,سدده ني بدد  عدد  ح لدد  األ  احدد  ب لع ددل  جسدد 

 .(,Musa 8003) س  ال ق ب أ    ال س ه ي  ل      ل ع ئق  ش س ق    فص    الشف فياإل

     ليدد    أز ددالبندد   الي نيدد  ن لهدد  ج نددج  دد  األثدد  ل دد  حصددل  دد أ  (8054)ب ثدد   األ  ي ضدد      
الشددد ي    رب طهددد الدددى إ يعددد   السدددبج فددد  رلددد   , العشددد ي ع ل يددد  خدددةل العقددد ي  ال  ضددديي   ددد  القددد   

  ا ثددد  قددد  رددد   رلددد  ن , انفر حهدد  علدددى العددد ل  الخددد  ج  أ ثددد   دد  اي هددد   ددد  قط عددد   االقرصددد   الدد طن 
 أصدددح ج    دددع ع ةئهدد الثقدد  علدددى  سددر   ,   اإل ا يدد  ال  ليددد   علددى نظ هدد البنددد  علددى أ ا    اضددح ُ 

 , ال ص ل  ال  ربطي  به

 رع ضدد   الي نيدد   البندد   الشدد      دد   ج  عدد لددى أ  هندد   إ  اسددر   فدد  (8050) العبسدد  شددي ي     
  شددد    الفدددر , شددد   ) :لهددد  الر بعددد  الشددد        فددد  , االسدددرث    للرجددد    ال نقدددر شددد    : ثدددل ,لإلفدددة 
 الز اعيد , الهدةل شد   ) :لهد  الر بعد  الشد        فد   االسدرث    للرجد    الع د    شد    ,( الند   السن بل
  اقددع  أ,   دد  ( 8004) عدد   فدد  الي ندد  الدد طن  البندد  إفددة    ددرا, (ال حدد     للصدد اف  سددبت  شدد   
 عد   فصدل ال ل يدد   ,ال ل يد  فدد   بيد    ر  يدز   فهند   د   شد ة  عدد  ,  يعد ن  اليددزال الدي   فد  البند  

 ف اردددد    عدددد  , ال سدددد ه ي  صدددد    ح  يدددد   سدددد ئل   ح   يدددد  ,اإل ا ا   جدددد ل   ضددددعفعدددد  اإل ا  , 
ددد لل سددد ه ي  ب بددد لة  بيددد     ائدددعرددد ي    أصدددبح البنددد   أ  خ صددد , الثقددد   فقددد ا  الشدددف في   لحجددد   قي س 
 إلدددى _ عليهددد  الف سدد    أ  النخبددد الع ئليدد  ال ل يددد  سدديط   بسدددبج_  البندد   بعددد  رح لدد   قددد ,  أسدد  له 
 ,ال سدد ه ي  حسدد ج علددى اإل ا ا   جدد ل  ألعضدد   الراريدد  ال صدد ل  رعزيددز فدد  البندد   أ دد ال اسددرخ ا 

  ن سددب  بيئدد  خلدد  إلددى يددى   هدد  لرطبيق ال نفددر  الق اعدد   فقدد ا ,  لح   دد  سددر   االلرددزا  ب فردد ن  لددرل 
 .(508-65, 8003األث  ب ) ال ص في  ب ألنشط   رح     أ ث  رظل    الصف  أ   للنخب 

 ع ةئهددددد  ثقددددد   اسدددددرع       نرهددددد   رعزيدددددز نفسددددده  ح  يددددد  أ  رع دددددل علدددددى الي نيددددد  البنددددد  فعلدددددى      
     سدددددددد  فدددددددد   الردددددددد ن  ب لضددددددددعف ررسدددددددد  بيئدددددددد  فدددددددد  رع ددددددددل   نهدددددددد ب لرزا هدددددددد  ب    سدددددددد  الح   دددددددد , 

  سددددد ئل   ح   يددددد   ال ق بددددد  الضدددددبط  أنظ ددددد  بددددد لق اني  االلردددددزا   سدددددر    ايددددد ج  الشدددددف في  فصددددد  اإل
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 الي ندددد  الدددد طن  البندددد  انهيدددد   إعددددة  عندددد  ب ضدددد   السدددد   رلدددد  رجلدددد    ,ال سدددد ه ي  حقدددد   ح  يدددد 
 عددددددد  , إررعددددددد ن   ددددددد   شددددددد ة   هددددددد أن ,   ددددددد (32-2 ,8052)ق ئددددددد ,  ف حددددددد    ( 8004) عددددددد  فددددددد  

,  ر  دددددددز فددددددد  ال ل يددددددد   عددددددد   ال ر قدددددددى إلدددددددى  سدددددددر   الع دددددددل اإل ا ببعقليددددددد   رسدددددددلطي   نهددددددد  رددددددد ا أ
  دددددد  يددددددى ب  فضددددددة  عدددددد  انرشدددددد   حدددددد ال  الفسدددددد    ضددددددعف  سددددددر   الشددددددف في , ,عدددددد  اإل ا   ه فصددددددل

نخفدددددد   األ بدددددد    از يدددددد   از دددددد  ,  ضددددددعف األ ا   انرددددددزاع الثقدددددد    عدددددد    دددددد  األبدددددد  ز ا لب دددددد  إلددددددى 
 .(802, 8054)األث  ب, ال خ ط 

) ليددل ح   دد  البندد   فدد  ردد  إعدد ا    الي نيدد قطدد ع البندد  سددة    ح صدد س  دد  البندد  ال   ددزب علددى       
  رلد  ب السدرن  IFC)  ) ب لرع     ع  ىسس  الر  يل ال  لي  (, 10/7/8051ج ه  ي  الي ني  (, ف  )ال

,  رلددد  بهددد ف البنددد   ف علددى البنددد   بشدددت  ح   دد إلددى اإل شددد  ا  الصددد     عدد  لجنددد  )بددد زل( لإلشددد ا
)البنددد  ال    سددد   فددد  الع دددل ال صددد ف  أنظ ددد  الح   ددد  لددد يه   رحسدددي    سددد ع   البنددد   علدددى رطددد ي 

 . (4 ,8051ال   زب الي ن ,

   ددددد  ال هددددد  رسدددددليط الضددددد   علدددددى  ددددد   الردددددزا  البنددددد   الرج  يددددد  الي نيددددد  إندددددي  ددددد  القددددد ل  عليدددد       
لرفعيددددل الح   دددد   فقدددد   لدددد ليل  الح جدددد  أ دددد  فدددد   هدددد حيدددد   ,بدددد ليل البندددد  ال   ددددزب لح   دددد  البندددد  

 سددددددرقل   عددددددزز  بلجدددددد    ف علدددددد   ا ا إ جدددددد ل  البندددددد  ال   ددددددزب لح   دددددد  البندددددد    دددددد  خددددددةل إيجدددددد   
, ل سددددد ه ي ا حقددددد   ح  يدددد رع دددددل علدددددى ,   الشددددف في اإلفصددددد      رحقددددد   سددددرقل  رددددد قي نظ ددددد  أ   ردددد اف

رهددددد ف  إر ,لر صدددددي   ال  اسدددد   السددددد بق رج ب  الردددد  جددددد      سددددهددددر  ال  اسددددد   ليددددد إ هددددرا  ددددد  رسددددعى 
 .ليل البن  ال   زب لح     البن  الرزا  البن   الرج  ي  الي ني  ب     لى  ع ف  إ
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  :وتساؤلت الدراسة مشكمة: أوًل 
 ثدددددد  ب,األ)  ر صددددددي   ال  اسدددددد   السدددددد بق     اسدددددد نردددددد ئ   علددددددى  ,ردددددد  ط حدددددد  دددددد  بندددددد    علددددددى      
   8055 العلفدددددددددد ,     8051 ال شددددددددددل ,     8052  ف حدددددددددد   ق ئدددددددددد ,     8052 الجنيدددددددددد ب,     8054

   8050 , األ يددددددددددد ن  ,الجعيددددددددددد ب   , الريبددددددددددد    8050  الق شددددددددددد , ,الرهددددددددددد        8050 العبسددددددددددد , 
 ا ا  البندددددد    ايدددددد ج لجدددددد     فدددددد   جدددددد ل  إإلددددددى أ  هندددددد   ضددددددعف   الةردددددد  أشدددددد   (8007 علدددددد ,  

نردددددددددد ئ   ز  علددددددددددى رلدددددددددد ,  ال سدددددددددد ئل الشددددددددددف في     فصدددددددددد  اإل ردددددددددد ن   سددددددددددر     ,ل  ال سددددددددددرقل  ال جدددددددددد
ريبددددددددددد ,  الجعيددددددددددد ب, ال     8055 العلفددددددددددد ,     8052 ,الجنيددددددددددد ب ر صدددددددددددي     اسددددددددددد   دددددددددددل  ددددددددددد  )

الي نيددددددد   لح   ددددددد  البنددددددد  لدددددددى ضددددددد     إصددددددد ا   ليدددددددل  طنددددددد  إ أشددددددد   ( الةرددددددد 8050 , اإل يددددددد ن 
( فددددددد  8050العبسدددددد  )  ددددددد  أ دددددد   ,عدددددد ا   البنددددددد  ال   ددددددزب الي ندددددد   يشددددددد ف علددددددى رطبيقدددددد إيردددددد لى 

ضدددددد     إلددددددزا  قطدددددد ع البندددددد   الرج  يدددددد  الع  لدددددد  ب لج ه  يدددددد  الي نيدددددد  برطبيدددددد   بدددددد     ر صددددددير  علددددددى
 ق بيددددد   ر   لددددد ,  يضددددديف  دددددل  ددددد  )ق ئددددد ,  ف حددددد  ,  إشددددد افي الح   ددددد  الصددددد     ب عرب  هددددد   نظ  ددددد  

( فدددددد    اسددددددره   أندددددد  يجددددددج علددددددى البندددددد  ال   ددددددزب الي ندددددد  القيدددددد   ب سددددددئ لي ر       سدددددد       8052
 لح     البن  .  ف   ر بع  رنفير الرزا  البن   الي ني  ب ليل البن  ال   زب ال ق ب

 

  ربدد  لا فد  الي دد  (8055) “ال  ليدد  الشددف في  ىسسد  ” صنفدد  الفسدد         دل  ىشد  أحد    ف       
حيد   (500إلدى ) (0)(   ج  على  قي    د  54ي   )ال أعطد   قد  ,  لد  (560) أصدل  د  (553)

 .((Corruption Perceptions Index 2017ي ثل الصف  األش  فس   ا  ال ئ  األ ث  نزاه  

علدى ز   ,البن يد  د  الفع ليد     حض    لعد   ,البن   الرج  ي  الي ني ع ل الب ح  ف  ةل خ          
 يبد    رخ ف د  علدى  صدد لحه , الدري  ال رعد  لي   أصددح ج ال صد ل ,    ال سد ه ي   ال د ي ي  دع  رع  لد 

هدر   جد   لدرل      البند    اسدرع    ثقرهد  ال صد في ,  رعزيدز    نرهد   حلي د     لي د ح  يدلدى إيرطلع     
البنددد  الردددزا  البنددد   الرج  يددد  الي نيددد  بددد ليل   ددد  ل ع فددد     ,رلددد  ال  اسددد  لر صدددي    ا رددد ا   ا    ال  اسددد  

هددر   لددرا رر ثددل  شدد ل , رسدد  بعدد  الددنقل فدد  ال  اسدد   السدد بق  ي  دد  أ    ,ال   ددزب لح   دد  البندد  
   -:ع  الرس ىال  الر لي  اإلج ب ف   ال  اس 

                                                                               / األول الرئيسالتساؤل 
            ؟ المركزي لحوكمة البنوك البنك بدليلالبنوك التجارية اليمنية التزام  مدىما 
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 -   هرا الرس ىل الرس ىال  الف عي  الر لي : رف عي   
 دددىهة    حددد   فددد ال   دددزب لح   ددد  البنددد   البنددد  بددد ليل  الي نيددد  الرج  يددد  البنددد   الردددزا   ددد    ددد  .0

 ؟  سى لي    جل  اإل ا   
لجدد    جلدد    حدد  فدد  ال   ددزب لح   دد  البندد   البند  الرددزا  البندد   الرج  يدد  الي نيدد  بدد ليل   دد   د   .2

 ؟اإل ا   
ردد اف  أنظ دد    حدد  فدد  ال   ددزب لح   دد  البندد   البندد  الرددزا  البندد   الرج  يدد  الي نيدد  بدد ليل   دد   دد   .3

 ؟ر قي  فع ل    سرقل  
اإلفصددد     حددد  فددد  ال   دددزب لح   ددد  البنددد   البنددد  الردددزا  البنددد   الرج  يددد  الي نيددد  بددد ليل   ددد   ددد   .4

 ف في  ؟ الش
حقدددد     حدددد  فدددد  ال   ددددزب لح   دددد  البندددد   البندددد  الرددددزا  البندددد   الرج  يدددد  الي نيدددد  بدددد ليل   دددد   دددد   .5

 ؟ ال س ه ي 
   /التساؤل الرئيس الثاني

  ددزب ال  البندد    البندد   الرج  يدد  الي نيدد  بدد ليلالرددزا فدد   دد  فدد    را   الال  إحصدد ئي  ر جدد  هددل  .0
 ؟ )الجن ( عز  ل ر ي لح     البن   رُ 

ال   ددزب  البندد    الرددزا  البندد   الرج  يدد  الي نيدد  بدد ليلإحصدد ئي  فدد   دد  هددل ر جدد  فدد    را   الال  .8
 ؟ سن ا  الخب  (   عز  ل ر ي ب )ال ىهل العل  ,رُ لح     البن   

 :أهداف الدراسة: اثانيً 
 : اآلري  لى رحقي  األه افإهر  ال  اس   ره ف      

  ب حددددد      , البنددددد  ال   دددددزب لح   ددددد  البنددددد   ليلبددددد  الي نيددددد  الرج  يددددد  البنددددد  الردددددزا    ددددد    ع فددددد  .5
 ددددددددىهة    سددددددددى لي    جلدددددددد  اإل ا  , لجدددددددد    جلدددددددد  اإل ا  , ردددددددد اف  أنظ دددددددد  ردددددددد قي  الف عيدددددددد  )

 .(فع ل    سرقل , اإلفص    الشف في , حق   ال س ه ي 

  عدددددز رُ البندددد    بدددد ليل البنددددد  ال   ددددزب لح   دددد الرددددزا  البنددددد   الرج  يدددد  الي نيدددد   فدددد  فدددد    ع فدددد  ال .2
 .(الخب   سن ا   , ال ىهل العل    , الجن ) ال ي   افي  ل ر ي ا ل
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إبددددد از      ليدددددل البنددددد  ال   دددددزب لح   ددددد  البنددددد    نظددددد    قددددد ب  أشددددد اف  حددددد ي  يسددددد ع  البنددددد    .3
 الرج  ي  الي ني  على  فع  سر   الرزا ه  بح     البن  .

 :أهمية الدراسة : اثالثً 
 ر :ه يره     خةل اآلأ رسج هر  ال  اس  ر      

 األهمية العممية: - أ
 خ    . نرق   هر  ال  اس  أ ا     إع ا  الب ح  يسرفي   نه  ب حث    .5
حلد ل لدبع    د  البحد  إليجد    زيد   ف  فدر  ال جد ل أ د   البد حثي  لل سد ه   فد   سه ر   ي    أ  .8

 .نفس  ج ا  بح   ف  ال ج ل   ا  الي ني البن   الرج  ي  الر  ر اج   ش ة ال

 اقرصدد  ي   رُعدد ن  الزالدد  بسددببه  _ ال دد ل   ال صدد ف  البحدد  فدد    ع صدد   قضددي  ال  اسدد  رندد ق  .1
دد إ  رلقددى البندد  _  الشدد      ب يدد    رنهدد   ,الدد  ل بعدد  دد    لي دد هر      ال ىسسدد   بددلق    دد   خ ص 

  البددد حثي   الب  صددد   ال ددد ل أسددد ا   هيئددد   ال هنيددد   ال ع هددد  ال رخصصددد   ال  ا دددز  ال نظ ددد  
 .ال خرلف  بتش  ل  الخ ل القط ع   ىسس   الح        األ   ي يي 

  :األهمية العممية - ب
 له   س ه   ف عل  ف  رعزيز ثق  الج ه   ف  قط ع البن   الي ني .أ  الرزا  البن   ب لح      .5

  ب ع يددد   ثلددد  ب لبندد  ال   دددزب الي ندد   الي نيدد  الج ه  يددد  ح   دد  ربدددرله  جهدد   سلسدددل   ددع رر  شددى .8
 ال   زب لح     البن  .البن  لرسهيل ع لي  رطبي   ليل  ,   لي  إقلي ي 

ال   ددزب لح   دد  البندد  هددر  ال  اسدد  ال سددر   الحقيقدد  اللرددزا  البندد   الرج  يدد  الي نيدد  بدد ليل  ر ضدد  .1
 البن  .

ال سدددد ه       للبندددد   اإل ا ا  الرنفيريدددد    اإل ا   جدددد ل  نردددد ئ  هددددر  ال  اسدددد  ي  دددد  أ  يسددددرفي   دددد   .2
 الجه   را  العةق .أصح ج ال ص ل    البن         ظف  ال   ع    الع ة  

  لح     .ب االلرزا س ع  البن   الرج  ي  الي ني  على   ر  ي    أ رق   نر ئ  .3

 الرددزا ل ر بعدد   ال ق بيدد نظدد   البندد  ال   ددزب الي ندد  ل    سدد   سددى لير   سددلط ر  أقدد  رفيدد  فدد  جددرج  .4
 ال   زب لح     البن  .البن   ليل البن   الرج  ي  الي ني  ب
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 :دراسة لا صطمحاتم: ارابعً 
    ه :, أين        الر لي ,  ل ل  نه  ال الل     ال صطلح   اع    ررض   ال  اس        

 علي ر  االرف  لرنفير      ه  ح ل  انضب طي :اللتزام . 
  هدددددد  شدددددد      سدددددد ه   ي نيدددددد  ر دددددد    األع دددددد ل ال صدددددد في , فدددددد   :اليمنيووووووةالبنوووووووك التجاريووووووة

عددددددددد    قبدددددددد ل ال  ائدددددددددع اسددددددددرث   ه  ب دددددددددن  القددددددددد     الرسددددددددهية   رحصددددددددديل الشدددددددددي     فدددددددددر    ا 
 االعر   ا   خط ب   الض    لألف ا   الش    .   

 :يرضدددد    بدددد   صدددد ي  الحجدددد   عبدددد    عدددد   ريددددج هددد  دليوووول البنووووك المركووووزي لحوكمووووة البنوووووك  
 رر ثدددددددل بدددددددد) ىهة    سدددددددى لي    جلددددددد  اإل ا  ,  الرج  يددددددد   اإلسدددددددة ي  ح   ددددددد  البنددددددد   الي نيددددددد 

اإلفصددددددد     رددددددد اف  أنظ ددددددد  رددددددد قي  فع لددددددد    سدددددددرقل ,   اإل ا   الرنفيريددددددد ,   لجددددددد    جلددددددد  اإل ا  ,   
عدددددد  البندددددد  ال   ددددددزب الي ندددددد    قدددددد  صدددددد  حقدددددد   ال سدددددد ه ي   أصددددددح ج ال صدددددد ل (    الشددددددف في , 
   ف .   ج  إلى البن   الي ني ,  (8051/ 10/7صنع   ف  )

 عبددددد    عددددد  نظددددد   إ ا ب لددددد  القددددد    علدددددى الدددددرح    السددددديط    ب  جبددددد  يدددددر  إ ا    هددددد  :حوكموووووةال
          .    الع لي   اإل ا ي  ف  الش      البن   بط يق  عل ي   شي   ج يع

  ل   جدددد قبددددل  دددد  البندددد    أع دددد ل شددددى   رنظددددي  فيهدددد  يددددر  الردددد  الط يقدددد هدددد   البنوووووك:حوكمووووة 
  ضددددددددع أسدددددددد ليج رحدددددددد   الردددددددد اإل ا ا , ب  جددددددددج  ج  عدددددددد   دددددددد  ال عدددددددد يي   الق اعدددددددد   ال بدددددددد    

 ال س ه ي   أصح ج ال ص ل . حق   ح  ي البن     يفي   أه اف

 ددددددد  ال بددددددد     ال عددددددد يي   ال ىشددددددد ا  هددددددد  عبددددددد    عددددددد   ج  عددددددد  :البنووووووووك حوكموووووووة محووووووواور  
ال ر ثلددددددددد  بدددددددددد) ىهة    سدددددددددى لي    جلددددددددد  اإل ا  ,  لجددددددددد    جلددددددددد  اإل ا  ,  اإل ا   الرنفيريددددددددد , 

عنددددد  رطبيقهددددد   رددددد اف  أنظ ددددد  رددددد قي  فع لددددد    سدددددرقل ,  اإلفصددددد    الشدددددف في ,  حقددددد   ال سددددد ه ي ( 
ليددددد   ععلدددددى البنددددد   الرج  يددددد  الي نيددددد  سدددددرى ب إلدددددى رحقيددددد  أهددددد افه   رح ددددد   صددددد لحه  ب فددددد     ف

   ع لي .
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 :حدود الدراسة: اخامسً 
           ررح   هر  ال  اس  ف  الح    اآلري :          

 الرددددددددددزا    دددددددددد   علددددددددددى الرعدددددددددد ف فدددددددددد   ضدددددددددد ع ال  اسدددددددددد  قرصدددددددددد  ي :الحوووووووووودود المو ووووووووووو ية
البندددددددددددد    دددددددددددد  خددددددددددددةل أ ا  ح   دددددددددددد  ال   ددددددددددددزب ل  بدددددددددددد ليل البندددددددددددد  البندددددددددددد   الرج  يدددددددددددد  الي نيدددددددددددد

  ه  االسربي  . ,قي  

 ج يددددددددع البندددددددد   الرج  يدددددددد  الي نيدددددددد  هددددددددر  ال  اسدددددددد  علددددددددى  رطبيدددددددد  اقرصدددددددد  :الحوووووووودود المكانيووووووووة
, ب سدددددددددددرثن   بنددددددددددد  رج  يددددددددددد  ي نيددددددددددد  ( بنددددددددددد    4صدددددددددددنع  ,  عددددددددددد  ه  )   نددددددددددد  الع صددددددددددد  _أ فددددددددددد 

 .(1)الي    الخلي 

 8056  هددددددددددددر  ال  اسدددددددددددد  خددددددددددددةل عدددددددددددد    )قدددددددددددد   الب حدددددددددددد  برطبيدددددددددددد :نيووووووووووووةاالحوووووووووووودود الزم - 
8057) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
هذا البنك من الدراسة بعد زٌارة قام بها الباحث لإلدارة العامة لبنك الٌمن والخلٌج  لمحولة الحصول على أي معلومات تفٌد  تم إستثناء - 

م(, لكن البنك رفض ذلك بحجة سرٌة المعلومات, وبعدها تم التواصل 4002الدراسة, حٌث أن أخر مٌزانٌة مدققه أصدرها البنك العام )

 نً إدارة الرقابة على البنوك, والذي أقترح استثناء هذا البنك من الدراسة.مع البنك المركزي الٌم
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  السابقة الدراسات:الثاني المبحث           
ب جددد ل الح   ددد  ال رعلقددد  الع بيددد   األجنبيددد  ال  اسددد   السددد بق    ج  عددد   ددد ال  اسددد   هدددر    لدددرن      

لهدد  علددى  ي  دد  رن    , جدد لهددرا الفدد   بددرل الجهدد   الردد   عدد  رعبدد  هدد    فدد  البندد    االلرددزا  برطبيقهدد 
 :  ر النح  اآل

 العربية:المحمية و أوًل: الدراسات 
هدد ف  إلدى  ع فدد   سدر   رطبيدد  الح   دد  ال ىسسدي  فدد  البندد    الردد  (1)(6116) األثوووريدراسوة  .1

( 74( بند     ثلد  بدد)7 ر  ن  عينره     ), إلش اف على البن   (ب زل)الي ني   فق   ل ب    لجن  
ال دددنه  ال صدددف  الرحليلددد ,   ددد  اسدددرخ     ,االسدددربي    دددت ا  لج دددع ال عل  ددد    اسدددرخ   فددد   ا, 

 (بدد زل) ر صددل  إلددى أ  البندد   الي نيدد  رطبدد  الح   دد  ال ىسسددي  فدد  أع  لهدد   فق دد  ل بدد    لجندد  
خد ,   شدف  نل بد أ  رد    بد أ   هند   رطبيق د  أ ل   ب  ج   ر سدط ,   د   لإلش اف على البن  ,

للح   د   ليدل  طند   إعد ا ,    ن     أه  ر صي ره  ض      سر   اإلفص    الشف في  نخف  إ  
الي نيد ,  الع دل  ال ىسسي  ير لى إع ا   البن  ال   دزب الي ند   يشد ف علدى رطبيقد  فد  ال صد  ف

 على نش  ال ع  بته ي   ب    الح     ف  ال ص  ف الي ني .

الع  دد  فدد  لددى الرعدد ف علددى  دد   الرددزا  الشدد     ال سدد ه   إهدد ف  فقدد   (6115دراسووة يويوودر ) .6
( فدد   ا,  اسددرخ    االسددربي    ددت ا  لج ددع 374 ر  ندد  عينرهدد   دد  ) ,فلسددطي  بح   دد  الشدد    

  الشد     ال سد ه   أنر ئجه  إلدى  ر صل  ال عل    ,     إسرخ    ال نه  ال صف  الرحليل , 
,  أ ص  بض     أ  ي    ا لبي   سر     رفع بح     الش    رلرز  ر       الع    الفلسطيني  

 األعض   ال سرقلي . أعض    ج ل  اإل ا      

إلدى  ع فد   د   رطبيد  الح   د  فد  البند   الرج  يد  الي نيد ,  سدع  الرد  (4102الجنيودي ) راسةد .3
رد    أث هد  علدى  ة  د     ث قيد  ال عل  د   ال ح سدبي  عند  رطبيد  القي د  الع  لد , را   ن  إ     

( فددد   ا,  اسدددرخ    االسدددربي    دددت ا  لج دددع ال عل  ددد  ,   ددد  اسدددرخ    94 ر  نددد  عينرهددد   ددد  )
                                                           

1
م(, إال أن الدراسة نشرت فً المجلة عام 4002) اجرٌت قبل إصدار دلٌل البنك المركزي لحوكمة البنوك العام م(4002ثوري )ألهذه الدراسة ل - 

 .م( 4002)
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فددد  البنددد   الرج  يددد   ح   ددد لل  هنددد   رطبيق ددد  أ نر ئجهددد  إلدددى ر صدددل  ال دددنه  ال صدددف  الرحليلددد , 
,    ندد   دد  أهدد  ر صددي ره  ضدد        ددل نريجدد  ضددعف ال  لدد   طبقدد  بشدد ل   ل نهدد  ايدد   الي نيدد 
 ال   زب الي ن  لرطبي  البن   الرج  ي  الي ني  ل ليل البن  ال   زب لح     البن  .البن    ر بع 

رح يد   سدر   الردزا  البند   اإلسدة ي  الي نيد  ل بد     ه ف اسدر الرد  (4102) فرحوانو  ,يائودراسوة د .4
,   ددد  ( فددد   ا,  اسدددرخ    االسدددربي    دددت ا  لج دددع ال عل  ددد  097 ر  نددد  عينرهددد   ددد  ), الح   ددد 

 ر صدددل  نر ئجهددد  إلدددى أ  البنددد   اإلسدددة ي  الي نيددد  رلردددز  اسدددرخ    ال دددنه  ال صدددف  الرحليلددد , 
 دزب ,   د    د  أهد  ر صدي ره  أند  يجدج علدى البند  ال   ب    س   ب    الح     ب سدر    ر سدط

   الي نيدد   ضدد         سدد       ال قدد ب  فدد   ر بعدد  رنفيددر البندد  شدد افيالي ندد  القيدد   ب سددئ لي ر  اإل
 لح     البن  .  ل ليل البن  ال   زب الي ن  

هد ف  إلدى  ع فد   د   الردزا  الشد     ال سد ه   الع  د  ال   جد  فد  الرد   (4102دراوشوة ) دراسة .5
 ر  ندد  عينرهدد   دد  (, 2119طدد      ندد  الح   دد  لعدد   )إب  صدد  فلسددطي  ب بدد    الح   دد  فدد  

( فددد   ا,  اسدددرخ    االسدددربي    دددت ا  لج دددع ال عل  ددد  ,  اعر ددد   ال دددنه  ال صدددف  الرحليلددد , 51)
 جدد   رطبيدد  ل   ندد  الح   دد  لدد   الشدد     ال   جدد  فدد  ب  صدد  فلسددطي  لددى إ نر ئجهدد   ر صددل 

رطبيددد   بددد    ,    نددد   ددد  أهددد  ر صدددي ره  رعزيدددز ثق فددد  الردددزا  الشددد     ال سددد ه   ببنسدددب    رفعددد 
   الح    .

 , لدد  فدد  فلسددطي  الع  دد   الرددزا  البند   هدد ف  إلددى  ع فد  الرد  (6113 ابوود )و  ,دراسووة الوودا ور .6
 ج يددع البندد   لرحقيدد  أهدد اف ال  اسدد   اخربدد   الف ضددي   ردد  اخريدد   ,  رطلبدد   الح   دد  ال رق  دد ب

اسرقصد    زعد  علدى عيند   االسرق ائ ,  صد    ق ئ د ال نه  ال  ج    ف  قط ع از ,  اعر    
   قبل البن   الع  لد  فد    لى أ  هن   الرزا   إ نر ئجه   ر صل  ( ف   ا,001ال  اس  ال   ن     )

د  ب رطلب   الح   د ,   د  بيند  ال حرل  فلسطي  بدي  ن ا  عينرهد   خدرةفاعد    جد    نر ئجهد  أيض 
,  انرهد  ال  اسد  إلدى لل ر ي  الرنظي   )طبيع  الع ل(  ح ل     االلرزا  ب رطلب   الح     ُرعز 

ل نليد  سدن ي   لحق د   نفصدة  يرند   إلزا  البن   بت  ررض   رق  ي ه  ال ج  ع     الر صي   أه ه  
 .رطبي  الح     ف  البن  
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الردد    ددز  علددى رقيددي  طبيعدد   خصدد ئل  ظيفدد  ال  اجعدد  ال اخليدد  فدد   (6113) راسووة الوشووميد .7
( فد   ا, 37( بند   ي نيد ,  بعد   )7 ر  ن  عينرهد   د  )الي ني      نظ   ح     البن  , البن   

 اسددرخ    االسددربي    ددت ا  لج ددع ال عل  دد  ,   دد  اعر دد   ال ددنه  ال صددف  الرحليلدد ,  ر صددل  
البندد   فدد   دد  يرعلدد  ب سددرقةلي   ظيفدد   الي نيدد  ال رطبدد  ح   دد  الرج  يدد  أ  البندد  إلددى نر ئجهدد  

ال  اجع  ال اخليد ,  رلد  نريجد  لضدعف     لجد   ال  اجعد  الر بعد  ل جلد  اإل ا    افرق  هد  للخبد   
بنددد   فددد   ددد  يرعلددد  ب سدددرقةلي      ,  أ صددد  بضددد     رطبيددد  البنددد   الي نيددد  لح   ددد  ال ال فددد   

 ل  ر بع  ل جل  اإل ا   ر رل  الخب    ال ف   . ال  اجع  ال اخلي ,  رش يل لج     اجع   سرق

لددى  ع فدد   دد   رطبيدد  ال بدد    ال  ليدد  للح   دد  فدد  البندد   إهدد ف   قدد   (6111العمفووي )راسووة د .8
( فدد   ا,  اسددرخ    االسددربي    ددت ا  لج ددع ال عل  دد  ,  ال ددنه  251 ر  ندد  عينرهدد   دد  )الي نيدد , 

ال صددف  الرحليلدد ,  ر صددل  نر ئجهدد  إلددى أ  هندد   رطبيق دد  للبندد   الي نيدد  ل بدد    الح   دد  بحسددج 
ضدد     أ  ي دد   هندد    ليددل ح   دد   ر صددي ره  بد    لجندد  )بدد زل( لألشدد اف ال صدد ف ,   دد  أهد  

 الح     .     س  لرشجيع لي ني   ع ر في  ح افزاالبن   

البنددد    فددد  ددد   رطبيددد   بددد    الح   ددد   الرددد  سدددع  إلدددى الرعددد ف  (6111) راسوووة الصووووي د .9
( فدد   ا,  اسددرخ    االسددربي   93 ر  ندد  عينرهدد   دد  )نظدد   دد ي ب الفدد  ع,   الفلسددطيني   دد   جهدد

البند   الفلسدطيني  رطبد   أظه   نر ئجه  أ  لج ع ال عل      اعر    ال نه  ال صف  الرحليل , 
ن  ل ج ل  دىهة  أعلى   ج  ف  الرطبي  ل ب    الح        ب    الح     ب  ج    رفع ,  أ  

 ال عل     .االفص    الشف في   ر في  ,  أ ن ه  ل ج ل   سى لي    ج ل  اإل ا ا 

ح   دد  الشدد     فدد  البندد   الي نيدد  الردد   شددف  عدد   اقددع  (6111دراسووة التمووامي, والقرشووي ) .11
بدد لرطبي  علددى عدد    دد  البندد   الي نيدد  فدد  ضدد   أفضددل ال    سدد   لح   دد  الشدد     فدد  القطدد ع 

( فدد   ا,  اسددرخ    االسددربي   ل ع فدد  ن ا  87( بندد     ثلدد  بددد)8ال صدد ف ,  ر  ندد  عينرهدد   دد  )
 ر صدل  إلدى أ  البند   الي نيد   ,  ارج ه   عين  ال  اس ,     اسرخ    ال نه  ال صف  الرحليل

,  أ صدد  ال  اسدد  بضدد     قيدد   السددلط  ال ق بيدد     فدد   ال ر سددطرطبدد  بشدد ل  عدد   ح   دد  الشدد  
 االش افي    ثل  ب لبند  ال   دزب الي ند  بإصد ا   ليدل ب ل بد    األس سدي  لح   د  الشد     يسد ه  

 ف  رشجيع البن   على الرطبي  السلي  لح     الش    .
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اسددره ف  رقيددي   دد   ردد اف   رطلبدد   رطبيدد  نليدد   الح   دد  فدد  البندد    (6111راسووة العبسووي )د .11
( فد   ا,  اسدرخ    االسدربي    دت ا  234 ر  ند  عينرهد   د  )الرج  ي  الع  ل  ب لج ه  يد  الي نيد , 

  فد   ر صل  إلى أن  رر ف   عظ   رطلب   الح   دلج ع ال عل    ,  ال نه  ال صف  الرحليل , 
 ددل   دد  أعضدد    جدد ل  اإل ا ا   أعضدد   لجدد   ال  اجعدد   ال دد اجعي  الدد اخليي  الردد بعي  للبندد   
الرج  يدد  الع  لدد  ب لج ه  يدد  الي نيدد ,  أيضدد   فدد  ال دد اجعي  الخدد  جيي  ال  لفددي  بردد قي  أع دد ل رلدد  

 لج ه  يدد  الي نيدد  ,    ندد   دد  أهدد  ر صددي ره  ضدد     إلددزا  قطدد ع البندد   الرج  يدد  الع  لدد  بالبندد  
  ق بيدد   ر   لدد ,   ر صدي    ا  شدد  ا  الح   دد  الصد     ب عرب  هدد   نظ  دد  إشد افيبرطبيد   بدد      

سدددد  الرطبيدددد    ع لجدددد   رددددرليل   فدددد    ضدددد     اسددددرح ا  جهدددد  ر بعدددد  للح   دددد  ر  لددددف ب ر بعدددد  ح 
  الصع ب   الر  ق  رعي  رل .

الدددي   الرج  يددد  فددد   رقيدددي  رطبيددد  البنددد   اسدددره ف  (6111) اإلريوووانيالذيبوووة, والجعيووودي, و راسوووة د .16
( فد   ا,  اسدرخ    61)بدد( بن  د ,   ثلد  02 ر  ند  عينرهد   د  ) ,لل ب    الع    لح     الشد    

   سدر   ألى إ ر صل  االسربي    ت ا  لج ع ال عل    ,     اعر    ال نه  ال صف  الرحليل , 
,   ددد  أهددد  ر صدددي ره  ضددد     ب سدددر   عددد    قبددد ل جددد   ل بددد    ح   ددد  الشددد     رطبيددد  البنددد  

إصدد ا   ليددل ي ضدد  ال بدد    الع  ددد  لح   دد  البندد  ,   يفيدد  رطبيقهددد  فدد  قطدد ع البندد   الرج  يددد  
الي ني   ع رشجيع البن   على االلرزا  برطبيقه   رشد يل لجد    سدرقل  ر بعد  ل جلد  اإل ا  , بحيد  

 ي    أالج أعض ىه     ال سرقلي .

 عينددد  اخريددد   رددد  ,الي نيددد  الرددد  قي ددد   اقدددع نليددد   الح   ددد  فددد  البنددد   (6111القرشوووي )اسوووة در  .13
  ددد  رددد  , ( فددد   ا035)بدددد      ثلددد بنددد (8) اخريددد   رددد  حيددد  الشددد  ل  العينددد  ألسدددل ج   فق ددد   اسددد ال

  ر صدل , االسدرق ائ    سدرنب ط اال ي ال نهجد  اعر د  اسرخ ا  االسربي    ت ا  لج دع ال عل  د  , 
إلى أن  ي ج  رطبي  آللي   الح     ف  البن   الرج  ي  الي ني  ب  ج    رف  ر , فد  حدي   نر ئجه 

أن  ال ر ج  سي س     ر بد  رحد   أسدل ج البند   لرحقيد  الح   د ,  ال يرد   لل سد ه ي  الرصد ي  
البند  لرحقيد  ,   د  أهد  ر صدي ره  ضد     إلدزا  البند   بإصد ا  لد ائ    ر بد  رحد   أسدل ج اي بي د 

  د  فد  البند   الي نيد  ب د  يسده  فد  زيد    الح    ,     أ ص  بض     رعزيز رطبي  نلي   الح  
 الثق   رحسي  األ ا  ال ص ف .
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 الفلسدددطيني  بنددد  ال رطبيددد   ددد   علدددى الرعددد ف إلدددىال  اسددد   هددد ف  قددد   (6119يوووزة )االعز راسوووة د .14
 ر  ند  البن   الصد     عد  سدلط  النقد  الفلسدطيني ,  لق اع   ال    س   الفضلى لح    ل ال طني 

 د   ال دنه  ال صدف  ربي    دت ا  لج دع ال عل  د  ,  اعر( فد   ا,  اسدرخ    االسد092عينره   د  )
ددالرحليلدد ,   دد  قبددل البندد   الفلسددطيني  ب لق اعدد   ال    سدد   الفضددلى    ر صددل  إلددى أ  هندد   الرزا  

الشد      د  قبدل اللجند       أه  ر صي ره  إص ا   ليدل ح   د  رفع ,     ب  ج  لح     البن  ,
 ال طني  للح    ,  نش  ثق ف  الح      رعزيزه . 

فصددد   ا    نيددد  رطبيددد   رعزيدددز  رطلبددد   االلدددى  ع فددد   دد   إ حيددد  سدددع  (6119راسوووة  موووي )د .15
( فدددد  سا, 85 ر  ندددد  عينرهدددد   دددد  )  الشددددف في  لح   دددد  الشدددد     فدددد  الشدددد     ال خرلطدددد  الي نيدددد ,

 ر صددددل    اسددددرخ    االسددددربي    ددددت ا  لج ددددع ال عل  دددد  ,  اعر دددد   ال ددددنه  ال صددددف  الرحليلدددد ,
 فصددد   عددد  ال عل  ددد  ب إلقرصددد  ب ال خرلطددد  الي نيددد  ال رقدد   االنر ئجهدد  إلدددى أ  شددد     القطدد ع 

ع  ليددل خدد ل ب عدد يي  ,   دد  أهدد  ر صددي ره  ضدد      ضدد دد  يعددزز رطبيدد  الح   دد  لدد يه ب,    فدد
 ح     الش     ف  الج ه  ي  ب   ير اف   ظ  ف البيئ  االقرص  ي .

 ل ر يددد ا   فق ددد  فلسدددطي  بنددد  فددد  ال ىسسدددي الح   ددد    اقدددع  الرددد  حللددد  (6118) ةجووووددراسوووة  .16
( فد   ا,  اسدرخ    االسدربي   36 ر  ند  عينرهد   د  )سن ا  الخبد  (,    ,)الجن ,  ال ىهل العل  

لى أ  بن  فلسدطي  إ ر صل  نر ئجه  ال نه  ال صف  الرحليل , اعر    لج ع ال عل    ,    ت ا  
 أنددد  ال ر جددد  فددد    را   اللددد  إحصددد ئي  فددد   ,الح   ددد  ال ىسسدددي  ب  جددد    رفعددد   يلردددز  ب بددد  

إج بددد   أفددد ا  العينددد  حددد ل رطبيددد   بددد    الح   ددد  فددد  بنددد  فلسدددطي  رعدددز  لل ر يددد ا  الشخصدددي  
جن ,  الع  ,  ال  ج  العل يد ,  الرخصدل العل د ,  سدن ا  الخبد  ,  ال  قدع الد ظيف (, الر لي :)ال

 أ صدد  بته يدد  رطدد ي  رعلي دد   سددلط  النقدد  الفلسددطيني  فدد   جدد ل الح   دد  ال ىسسددي   دد  خددةل 
 إعر    ن  رج الح     ال ىسسي  ال قر    إط   ع ل  لز  لل ص  ف الفلسطيني .

  الش     ال س ه   الفلسدطيني الر  ق            س  (6118) وحامد, والشقايي ,ةجراسة يباد .17
 ر  ند  عينرهد   (,OECDلح     الش     بن    على  ب     نظ   الرع    االقرص  ب  الرن ي  )

( شددددد   ,  اسدددددرخ    االسدددددربي    ال قددددد بة  الشخصدددددي   دددددت ا  لج دددددع ال عل  ددددد  ,   ددددد  30 ددددد  )
سدد ا  الردد ا ل أ ر صددل  إلددى أ  لدد   الشدد     ال   جدد  فدد   اسددرخ    ال ددنه  ال صددف  الرحليلدد ,
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,   ددد  أهددد  ر صدددي ره  ضددد     نشددد  ثق فددد  الفلسدددطين    جددد       سددد  للح   ددد  أعلدددى  ددد  اي هددد 
لح      رعزيزه  ب اسط  قي   الجه   را  العةق  بع ل ب ا   ر  يبي ,  اإلس اع ف  إص ا   ليل ا

دد  ل    سدد  ح   دد  الشدد      ح   دد  الشدد      دد  قبددل اللجندد  ال طنيدد  للح   دد , لي دد   بددرل   قي س 
 ف  فلسطي .

 ددد   الرددددزا  القطدددد ع ال صددد ف   الصددددن ع  األ  ندددد   الرددد   شددددف  (6117نووووور )و  ,مطوووورراسووووة د .18
( شددددد   ,  اسدددددرخ    االسدددددربي    دددددت ا  لج دددددع 63 ر  نددددد  عينرهددددد   ددددد  )ب لح   ددددد  ال ىسسدددددي , 

إلددى أ  هندد   رفدد   للقطدد ع ال صدد ف   ال  اسدد   ر صددل ال عل  دد  ,  ال ددنه  ال صددف  الرحليلدد , 
 ,  رلدد  يعدد     دد  ال ىسسددي  بشدد ل  عدد  علددى الشدد     الصددن عي  األ  نيدد  فدد  االلرددزا  ب بدد    الح

 عنص ي   ئيسي  ه   : ل
 األ  ن  . ال    ال ق ب  الرب يلعب  البن  ال   زب -
  دد  أهدد  ر صدددي ره : , فدد  رلدد  ال صدد  ف علددى االلرددزا  بق اعدد  الح   دد  حدد ل  جدد ل  اإل ا ا  -

 ض     إلزا  الش     الصن عي  برطبي  الح     ال ىسسي .
سر اريجي   قر ح  لرحسي  ف علي  الح     ال ىسسدي  فد  ا سع  إلى رق ي  (6116)راسة أبو زر د .19

( فدد   ا,  اسددرخ    االسدددربي    ددت ا  لج دددع 064 ر  ندد  عينرهدد   ددد  )القطدد ع ال صدد ف  األ  نددد , 
ال يلرز    ر صل  ال  اس  إلى أ  القط ع ال ص ف  األ  ن ال عل    ,  ال نه  ال صف  الرحليل , 

بق اع  االفص   ف  الح     ال ىسسدي ,  أ صد  بضد     إلدزا  القطد ع ال صد ف  األ  ند  برطبيد  
 ق اع  االفص   ف  الح     ال ىسسي . 
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 ثانياً: الدراسات األجنبية:
 (ل يددد )الشددد     ال صددد في  فددد  بنددد  الرددد  اسرقصددد   بددد    ح   ددد   (Ahmed (2015دراسوووة  .1

(Lloyd)    تعكككك و  وبنككك Co–operative))  اإلنجليزيدددد  ب سدددرخ ا   دددنه    اسدددد  فددد    ينددد  ليف بددد ل
جد ا  ال قد بة   دع  الح ل ,  ر  ج ع البي ن    ال عل     ع  البن دي   د  ال  اقدع اإلل ر  نيد  للبند  ,  ا 
أعضددددد    جددددد ل  اإل ا    ال ددددد ي ي  الرنفيدددددريي ,  ر صدددددل  نر ئجهددددد  إلدددددى أ  سي سددددد  ح   ددددد  الشددددد     

(  اضدح  ال عد ل ,  أ   جلد  اإل ا   علدى   ايد    فيد  بسي سد      سد  Lloyd في  ف  بن  ل يد  )ال ص
ح     الش     ال ص في  ف  حي  أ  السي س   ال ق  د  عد      سد  ح   د  الشد     ال صد في  فد  

فدد   ح   دد  الشدد     ال صدد في  ال طبقدد (  حدد      ال ردد ف  فهدد  لق اعدد  Co–operativeبندد  رعدد  ن  )
( لق اعدد  ح   دد  الشدد     ال صدد في  Co–operative),  أ صدد  بضدد         سدد  بندد  رعدد  ن  البندد 

  االلرزا  به .

 فهدد   يفيددد  خلدد  ثق فددد  أخةقيدد  ق يدد   ر سددديخ  بدد    ح   ددد علددى    دددز  Jalal (6114)دراسووة  .6
الشدد     الجيدد   للحدد   دد   سددر ي   االحريدد ل الدد اخل  فدد  بندد  جندد ج أف يقيدد  فدد  ج ه  يدد  جندد ج 

( فددد   ا,  اسدددرخ    االسدددربي    دددت ا  لج دددع ال عل  ددد    ال دددنه  67إف يقبددد ,  ر  نددد  عينرهددد   ددد  )
,    ندد   دد  أهدد  بندد  جندد ج أف يقيدد  ي دد    الح   دد  ب سددر    ر سددطال صددف ,  ر صددل  إلددى أ  

 جن ج أف يقي . ره  رحسي  ثق ف   ب    ح     الش      رطبيقه   اخل بن  ر صي 

ع     ه ف  إلى الرحق     نث   األز   ال  لي ((Berger, Allen and others 2013راسة د .3
 أ ا  ح   دد  الشدد     فدد  فشددل البندد   األ  ي يدد   دد  خددةل رحليددلعدد   االلرددزا  ب       (2118)

ردد  اخريدد     ( بندد , 251اإل ا يدد , ر دد    جر ددع ال  اسدد   دد  )  الهي  ددل حيدد  ال ل يدد   دد  ,البندد  
( بن    ف  ال الي   ال رح  , اربع  ال  اس  ال نه  ال صدف  الرحليلد   االسدرنب ط , 85عين  ق  ه  )

 دل ال ل يد ,  ال  اجعد  على  ج  ع   د  اآلليد    نهد   ل يد  البند ,   جلد  اإل ا  ,  هي  اعر   
  نث  هدد  ال ر يدد ا  هددر    اسدد  علددى ,    ددز الرنفيددريي   ال دد  ا   دد  ا  إ ا   ال خدد ط ,,   الخ  جيدد 

عدد     ي يدد  خددةل األز دد  ال  ليدد  فدد   أسددب ج انهيدد   بعدد  البندد   األ األخيدد   ال  ليدد  األز دد  علددى
لد       حد  ب  د   نلي   ح     الش     فد  البند    تفعٌل فشل إنها نتائج أهم ومن  (2118)
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ف  األز   ال  لي  األخي    ف  رعزيدز ال خد ط   عد   االسدرق ا  فد  قطد ع البند  ,  أ صد  ال  اسد  
 بض     الرزا  البن   برفعيل نلي   ح     الش     ف  البن  .

الشد     فد  سد    ال  اسد  إلدى   اسد  العةقد  بدي  ح   د  ( هد ف 6116) Mehrabani دراسة .4
(  دددد  الشدددد     001علددددى )فدددد  إيدددد ا ,  طبقدددد  هددددر  ال  اسدددد   األ  ا  ال  ليدددد   الن دددد  االقرصدددد  ب

ال   ج  ف  س   األ  ا  ال  لي  اإلي اني ,  ق  ر  الحص ل على البي ن      خةل الرق  ي  ال  ليد  
ل  لي  اإلي اني   البند  ال   دزب ال   ج  ف  س   األ  ا  ا ال نش    ف  ال  اقع االل ر  ني  للش    

اإلي اندد ,  أظهدد   النردد ئ  أ  ح   دد  الشدد     لهدد  رددتثي  إيجدد ب  علددى  ىشدد ا  أ ا  سدد   األ  ا  
ال  لي  الرب يحس  ب لر ل     الن د  االقرصد  ب,   د  أ  الح   د  الضدعيف  فد  الشد     اإلي انيد  

ضدددعف ح   ددد  الشددد     نددد ر  عددد  نقدددل  لهددد  ردددتثي  سدددلب  علدددى الن ددد   الرطددد   االقرصددد  ب,  أ 
ال ق بدد   اإلشدد اف  ايدد ج ال سدد  ل ,  أ صدد  ال  اسدد  بضدد     االهر دد   بح   دد  الشدد      االنرقدد ل 
       س   ب    الح     اإل ش  ي  إلى االلدزا  اإلجبد  ب للشد     برطبيد  ح   د  الشد      د  

 " رش ف  ر اقج االلرزا  بح     الش    .  رتسي  لجن  "ح     الش     خةل
الج اندج ال خرلفد  ل يفيد  علدى  االطدةعه ف  إلى Sullivan, and Sponge  (2007) دراسة .5

,  ال ر ثلدد  فدد  ال دد ج األ  ي دد  فدد  أ ا  البندد   دد  خددةل  جدد ل  اإل ا   رددتثي  ح   دد  الشدد     
الهي  ل الرنظي ي  لح     البن  ,      ال  ل ي  ب ي  ني ي  الح افز ال ىث   ف  ال  ي ي   ال  ل ي    

أخدر  ال  اسد  عيند  عشد ائي   د  ف  ع لي  ارخ ر الق ا ا   اخل رل  البند  ,  لرحقيد  هدرا الهد ف 
البن  ,  ر  الحص ل على البي ند   ال  ليد   د  خدةل فحدل الرقد  ي  ال  ليد  ال   يد  الرد  رصد  ه  

ب ع  ال  ي ي  يس ع  ف  رحسي    ج ل  اإل ا    قي   ال ة  رل  البن  ,  خلص  ال  اس  إلى أ 
أثدد ا إيج بيد  علددى قطدد ع  البندد   لهد  جدد ل  اإل ا   فد  أ ا  البند  ,  يحدد   د   شدد  ل ال   لد ,  أ  

    البن  .
 لدد ائ  رنظددي ح   دد  الشدد     فدد    ع فدد     هدد ف  إلددى  Alexander Kern (6114) دراسووة .6

الرج  ي  ف  ال  ل   ال رح    ال الي   ال رح  ,  رل     خةل رحليل القض ي  ال ئيسي   فق    البن  
ألطدد   الع ددل الرقليدد ب ال سددرخ    فدد  رحليددل  رقيددي  ع ددل ال ىسسدد    الشدد     ال صدد في ,   نهدد  

في ,  ع يي  لجن  )ب زل( لإلش اف على البن  , حي  ر  رطبيقه  علدى الشد      ال ىسسد   ال صد  
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     أه   د  ر صدل  إليد  أ  الشد      ال ىسسد   ال  ليد  فد  ال  ل د  ال رحد   نجحد  ب السدرف    
     يزا  ح     الش     برحقي  الر از  بي   ص ل  أصح ج ال ص ل ,  رد في   عد يي  رعزيدز 

    حد     ال س  ل  ف  الش      ال ىسس   ال ص في ,  بين   فد  ال اليد   ال رحد   الزلد  االسدرف 
بسدددددبج قددددد ا ا  ال حددددد    األ  ي يددددد  الخ صددددد  ب لر جيهددددد   الرح طيددددد  علدددددى الشددددد      ال ىسسددددد   
ال ص في ,  أ ص  ال  اس  بض     الع دل علدى ر ثيدل أصدح ج ال صد ل   د  أجدل ضد    رحقيد  
 عدد يي  الح   دد   اخددل الشدد      ال ىسسدد   ال صدد في ,  الحدد   دد  الردد خة  القضدد ئي  فدد  رنظددي  

   الش      البن  .ل ائ
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 التعقيب  مى الدراسات السابقة

   : الية الدراسة الحالية بالدراسات السابقة أوَل:
 :    يتر  ال  اس   الس بق  ع   يربي     خةل   
, ق يددد       2106, ثددد  باأل)   اسددد    دددل  ددد : دددع   ا  األ  ال دددنه  الهددد ف فددد ال  اسددد  هدددر   ارفقددد  .1

 2103 الق شدد ,   ,الرهدد         2103 ,  ا شدد      2103 ال شددل ,      2104, الجنيدد ب     2105
الريبد ,      2101, العبسد      2100 ,الص يل      2100, العلف       2103 ,ع ب    ,ال اع      

  ,جدددددقب       2118 , جددددد       2119, علددددد      2119 ,العزايدددددز      2101,  يددددد ن األ الجعيددددد ب,   
 رلدددد   ددددع رخرلددددف  ل نهدددد , (2116 ز , أبدددد      2117, ندددد     , طدددد      2118 الشددددق ق ,  ح  دددد ,   

لح   د  البند     ال   دزب البند  لد ليل  فق د  الي نيد  الرج  يد  البند   على رطب  نه أ حي     ال  اس  
 .الي ني  ال ص في  البيئ  ظ  ف ي اع   طن  ح       ليل

, ثد  باأل)   اسد   البند     ر يد   حيد  ب    ح     ف  اعر    رل  ال  اس   ال  اس   ع هر   ارفق  .6
 ,الرهددد        2103 ,  ا شددد      2103 ال شدددل ,     2104, الجنيددد ب     2105, ق يددد       2103

الريبدددد ,      2100, الصدددد يل     2100, العلفدددد      2103 , ع بدددد  ,الدددد اع       2103 الق شدددد , 
جددددد   ,      2119, علددددد      2119, العزايدددددز      2101 الق شددددد ,     2101 , يددددد ن األ الجعيددددد ب,   

 .(2116 أب  ز ,      2117,  ن   , ط      2118  ح   ,  الشق ق ,  ,جقب       2118

الظدد  ف السي سددي      البيئدد   ال  دد   الددز   بدد خرةف ال  اسدد   هددر  بددي  الرددزا  البندد    سددر ي   رب يندد  .3
الردددزا     جددد  لدددىإ ال  اسددد   بعددد  شددد   أ إر, الشخصدددي   الع ا دددل  يددد الثق فجر  عيددد   االقرصددد  ي   اال

 نخفدد  ا لددىإ  أشدد    اآلخدد   بعضدده   ر سددط  الرددزا    جدد  أ  لددىإ     أشدد  بعضدده , ال  رفعدد  البندد  
 .الرزا  البن  

 

     :أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: اثانيً 
 البند   فد  الح   د  رن  لد  الرد  الدنقل بعد   رسد  ,السد بق  ل  اس  ا لر صي   اسر   ال   رتر  نه إ .1

 الي ندد  ال   ددزب البندد  إصدد ا  بعدد  ال سددي   ,خدد ل بشدد ل   الي نيدد  الرج  يدد  لبندد  ا   عدد   بشدد ل   الي نيدد 
 . ( 2103) ع  ال ف  الي ني  البن   ح     ل ليل
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 .سئلره أ   ال  اس   ش ل  صي ا  ف  أسه      ال  اس  قي  لل  ض ع  ش  ل ص    ر  ي  .6

خ اج  النظ ب اإلط   إث ا  .3  را  السد بق  ال  اسد   أ بيد   علدى طدةعاال خدةل  د  الح ليد  بص  ر   ا 
 . ال  اس  بهر  العةق 

 . ال  اس  هر  أه اف  ع يرف  ب     رص ي  ي  االسرب إع ا  .4

 فددد  ال سدددرخ    األسددد ليج علدددى االطدددةع خدددةل  ددد  لل  اسددد   الع لددد  العل ددد  ب لج ندددج البحددد  ثددد ا إ .5
 ال ربدع  ال دنه  العيند    يداخر  أسدل ج, حصد ئي اإل األسد ليج سدي  ال   نه     سرف اال ,الس بق  البح  

 . ال  اس  لهر 

 االهر ددد   أجدددل  ددد  البحددد  فددد   ر اضدددع  ف ئددد    أضددد ف  السددد بق  ل  اسددد  هدددر  ال  اسددد   ددد  ا  اسدددرف   .6
 .البن   بقط ع البن   الي ني   الرزا ه  بح    

   :السابقة الدراسات  ن الحالية الدراسة يميز ما: اثالثً 
 الرج  يدد  البندد   الرددزا     دد علددى الضدد   إلقدد   رحدد  ل  -الب حدد  علدد  حدد  علددى -  لددىاأل ال  اسدد  نهدد أ .1

 عربددد   الب يتخدددر خددد لل  طنددد  ح   ددد   ددد ليل ,البنددد   لح   ددد  الي نددد  ال   دددزب البنددد  بددد ليل الي نيددد 
 . الي ني  ال ص في  البيئ  ظ  ف   خص صي 

 

 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

    الفصل الثاني               
        اإلطار النظري للدراسة  

 
 

 

 

 
     

      الحوكمة : الفصل الثاني        

 بمبادئ الحوكمة : االلتزامولالمبحث ال       

 أواًل : مفهوم وظيفة إدارة االلتزام وأهميتها .                 
 ثانًيا : شروط تعيين مسئول االلتزام وصالحياته                
 .دارة االلتزامإ: مهام ومسئوليات  اثالثً                

 رابًعا: قواعد االلتزام ومبادئه الساسية.   
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 الحوكمةالفصل الثاني:               
الصتااا  ةحةااو   ااألل   حة ا  يا  يتناول   اا  اصنظعيااب عاا   بعة اب حةو ا  يتناول  ىا ا اصل ا        

شاااعلع ت ااايع حالاااال  االصتااااا  ل  يلاااب ر اعال االصتااااا  لبىحيتياااونلظحليااال  اص لكحااابن حاااع ضااا   عاااع  
 اصثااون  اصحة اا ثاا  يتنااول  ر اعال االصتاااا ن  ل اا  يوتو اص وحاابن ليضتاات  ىاا ا اصحة اا  ةحيااو  لحالااالصيو 

لت  االنتقو  رصى اصيحنيبن نة ال عع اصةنلك اصتجوعيب  حع ض   عع وصةنلك اصتجوعيب اصيحنيبن ة اصحتحث 
حةااو   حنظحااب اصت ااولع ص  ياا  تاا  اصتعااع اصحة اا  اصثوصاا   اصحةاو   اص لصيااب ص لكحااب اصةناالك حااع ضاا  

لحاع ثا  تا  تناول   صيا  لحةاو   صجناب )ةاوا إل صاشاعاى علاى اصةنالكن  OECD)االقت و ي لاصتنحيب )
حلااوىي   لكحااب اصحتحثاا  ةن لاضتاات  ىاا ا اصل اا  ةوصحة اا  اصعاةاا   لكحااب اصةناالكصاصحعكاااي اصيحناا  اصةنااك 

اصةناالك لبىحيتيااو لاألعااعاى اصحشااوعكب  ييااو كحااو عااع  علااى  باصةناالكن  ياا  عااع   يااو حلياال   لكحاا
 ب اصةنلك.ى ا اصحة   ة ع  آصيو   لكح لاضتت ن لح   تيو ض واص  لكحب اصةنلك

 االلتزام بمبادئ الحوكمةالمبحث الول:          
عااو  لاص ااوص    اا  اص ااوص  ةشااك    نصتعاالعا  األضيااعال اصتاا  عااعب  علااى قعااو  اصةناالك اا  ءاال  ا      

 نصلةنالك اصعقوةاب اص اضلياب ةتل ي   لع اصكةيع لاالىتحو  ناص عة  ةشك   ضوص لاصيحع على ن ل  بضص
اصعشااي ال ىا   جااع األالااوا صااا اعال  نقلاعا  االصتاااا  ةحةااو   اص لكحاابك ةلءاالأ بع  ع  بع ت ااصيااو  ةا   

 . لاآلحنب
صلااا لع اصااا ي تا ياااو  نظاااعا  ن كلياااو  ااا   ل  اص اااوص ىااا  اصحاالالاااو  اصحوصياااب ب ااا   ر ااا  اصةنااالك ت  ل       

صحضاوعع نيو ق  تت اع  إ  نصيواص يلي  لنظع ا صي ا اص لعن ص ح ايولصلض حو  اصح ع يب اصت  تق حيو 
 حااعاأل نقونلنياابياانج  عنيااو عقلةااو  ضالااواع حو يااب ص عءاايو يححااو  اإل اا ا بل االنتكوالااو  اص جااا بل
حاب ب ءا  قي ي قا  صا ر اعتياووحجا حاع ضا    لكحاباص حةاو  ة اصةنالك  اتا  وصن على الح تيو ثعاص ي يا 

 صنااىابلت اياىاو صقاي  ااصحالاتحع  ةا عحيو ا صا اإل اع وحجا الاي ت  لبع  نصح اوصلحالوىحيع لب ا و  اصح
 كثقو ب ح ع يب لظيليب. ثقو ب االصتاا  تةن ل  لاصحالو صب

عشااااو ا  لانيع لاإللا تااااعا  تعةياااا  اصقاااا  لكحااااب اصةناااالك ةحةااااو   اصتاااااا  اصةناااالكبنااااو  ليق اااا  ةااااوالصتاا      
شاحلصيب  يا  يشاح  جحيا  لاالصتااا  ةاإجعا ا  اص حا  اصح اع   ليتحياا ةوص ناصح ع يب لاصحتعلةو  اصعقوةيب



الحوكمةالفصل الثاني :  -المركزي لحوكمة البنوك  البنك مستوى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل  
 

 

22 

 تيوالااح  علااى لي ااو ظ نيااونجو  علاحاا  بالااا بىاا  ب اا   لكحاابحةااو   اصة االصتاااا  ي تةااعل  حاالظل  اصةناالك
 . لي اص  قب ععاىلاأل لاصحل عيع اصحالوىحيع ح وصح   حيل  نلشلو يب ة  اصب لت وحليو نلح  اقيتيو

ي تح  علاى ح ا اقيتيو لنااىتياو لا تعاحياو صلت ليحاو  ن نجوأ اصةنلكبع  إل1025) اصح ي  اصحوص  يع ل      
صاااى اصحضاااوععال رياااا ي  األض قياااب تلاااك االصتااحاااو ةتعةيااا   ااا  عااا   اصتقيااا   ضلاااو لاال نلاصقااالانيع اصحةاااو  ل 

ا تحاااو   قااا اع عح ااااو لتااا ثع   ءااا   عاااع لنااىاااب اصةناااك لا تحوصياااب ت عءاااو صل قلةاااو  اصنظوحيااابنةالاااح ب 
صاا ا يتلجاا  علااى جحياا  اصةناالك لحااع  نبعةو ااو نتيجااب تاا ثع الااح تو لت عءااو صل قلةااو  اصنظوحيااب لاص عاحااو 

 حةااو  ل  كو ااب لاصقاالانيع لاأل صااباالصتاااا  اصكوحاا  لاصتقياا  ةتعةياا  اصت ليحااو   نبجاا   حويااب الااح تيو لنااىتيااو
 .اص و عال عع اصجيو  اصنظوحيب لاصعقوةيب اص لكحب

اا      تقاا  علااى  ناصجلاناا شااوحلب لحت اا  ال  االصتاااا  حالااالصيبع ب و يءاايل إل1025)  علالاا ل  ناصضيااع  ب   وبح 
 ةجحيا  اصحالظليع كا    لانتياو    ناصتنلي ياب لاإل اعا  اإل اعا صا وحاع حجا ا  ةا   ن ا  اصةنالك ععاىاألجحي  

 لاصت ليحاااو  لاألنظحااابجحيااا  اصقااالانيع ة االصتااااا    علاااى اصةنااالك بع ةح ناااى نرصياااو الااا   ااا  يوتو اصحلكلاااب 
ةحاو لع   تقيا لص اص احاب اإلجاعا ا اص و عال حع اصجيو  اصعقوةيب اص لصياب لاصح لياب لاتضاو   اص لكحب حةو  لة

 .إل1025حو  كعه )اصح ي  اصحوص ن   ى ا حن ليتل  االصتاا    ت ليحو  لظيلب 

تتحتا  ةوالاتق صيب توحاب ص صتااا ن ءاعلعال لجال  ر اعال حتض  اب   عاالابع  اصتا ل   ءال  حاو الاة      
اصت قا  ىا   لبع تكالع اصحياو  اصعايالاب صياو اعالن حجلاا اإلتتةا  ةشاك  حةوشاع ن ل باإل اعال اصتنلي يعع 
 حا  اصاات ك صلضعب لاالالاتعاتيجيب اصتا  لءا يو حجلاا اإل اعالن  اليع نظو  اص ح   اض  اصةنك ل  قو حع

اص ااو عال حااع اصةنااك  اص لكحااب صحةااو   ل قااو  تاات  صح ااع يب اصتاا  يقاال  ةيااو اصةنااك حااع بع جحياا  اص حليااو  ا
 . لاصجيو  اصعقوةيب اص لصيب اصحعكاي
 :وأهميتها االلتزام إدارة مفهوم وظيفةأواًل : 

ل  صلةنلك ءا  حضتلاى اصحضاوعع اصنوتجاب عاع ى  ةحثوةب ضع اص  و  األ ناالصتاا ر اعال لظيلب رع      
 .لقونلنيب حضوصلب اصحةو   لاصقلاع  لاصللااح اصت  ق  ت ع  اصةنلك ص قلةو  حوصيب لا  اعيب 

"لظيلاب حالاتقلب  :ة نياو (Basel. 2005) تياو قا  عع  نلع   ت عيلاو  عا ال صلظيلاب ر اعال االصتااا     
تقااال  ةت  يااا  لتقااا ي  اصن اااح لاإلعشاااو  لاصحعاقةاااب لع ااا  اصتقاااوعيع  ااال  حضاااوعع االصتااااا  كنتيجاااب ص ااا   
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والصتاا  ةوصحةاااو   لاصقااالانيع ةااا ونتيجاااب إلضلوقيااا قونلنيااابلاصتااا  تتءاااحع حضاااوعع  ناالصتااااا   ااا  اصةنااالك
  لحع ى ا اصت عيى يتةيع بع:نو ب إل1008) الليحوع لياك نظحب "ن لاأل

 . االالتق صيب رصىاالصتاا  تالتن   ر اعالتعكيةب لظيلب  .1

 ليت   صك حع ض  : ناالصتاا  ى  اصت ك  حع االصتاا  ر اعاللظيلب  .2

  .ضوعجيو    اص و عال  اضليو  ب لاصت ليحو  لاصح وييع اللا    لاألنظحباصقلانيع اصحةو   ل  -

 اص لكحااب حةااو  صعنو ااع حضااوعع عاا   االصتاااا  لا  اعال اصحالااالصيب عااع ت  ياا  لتقيااي   -
لاصاليوالاااااو  لتقااااا ي  اصن اااااح لاإلعشاااااو   لاألنظحااااابلاصت ليحاااااو  لاصح اااااوييع  لاصقااااالانيع

 . اإل اعالحجلا  رصى صك  تجوهصح وصجتيو لع   اصتقوعيع اص احب 

 لتعاق ن لاصحشلعالن اصن ح تق  ن شوحلب حالتقلب لظيلب"  :يو نة إل1009)عة اصعاا  كحو عع يو       
 بل ر اعيابن بل نظوحياب ص قلةاو  ةت عءاو لاصحت لقاب نلكةاوصةناالصتااا   عا   حضوعع  ل  اصتقوعيع لت  

اصحقوع ااب اص لصيااب لاال عا  علااى اصقاالاا   بل حضااوعع تونةالااح  ءااعاعصايااا ي  ةحااو بل حوصياابن ضالااواع
 ." اصعقوةيب لاصءلاةع ةوألنظحبالصتاا  ا    رضلوقو نتيجباصالل ا  عوصحيو ن 

ىاااا  لظيلااااب ءااااحع اصييكاااا   نر اعال االصتاااااا  : رعتالااااتضلص اص عاالااااب ناصالااااوةقباصت عيلااااو  لحااااع      
 شعع بالوال .االتق صيتيو اصتنظيح  صلةنلكن لبع 

اص اضليااب  ولاليوالااتي اصةناالكىاا  يو اصت كاا  حااع اصتاااا  لظيلااب حالااتقلب ع االصتاااا  ر :يحكااع اصقاال كحااو     
كوصةنك اصحعكاي اصح ليب اصجيو  اصعقوةيب حع اصح ع يب لاصت ليحو  اص و عال  جحي  اصقلانيع لاصحةو  ة

 .على اصةنلك صاشعاى إلةوا )لاص لصيب اص و عال عع صجنب 

 ا  بىحيااب  لظيلااب االصتاااا   اا  اصةناالكع برصااى  إل1008) حاالالااب اصنقاا  اص عةاا  اصالاا ل ي تشاايع     
 و اا  اصح و ظااب علااى الااح تي ع  بالوالاايو   ل ةاا  اا  بالااا لعلاحاا  نجو يااون كلنيااو تقاال بت تةااع ر   نةوص ااب

اص حوياب حاع اص قلةاو ن ل صاك حاع ضا     وصح اصحالاوىحيع لاصحال عيعن لتال علعلى ح نولح  اقيتي
               : ت يقيوحيو لحالوىحتيو ةحو 

 . اص قلةو  اصحوصيب ص اصحضوعع اصنظوحيب لحضوعع ع  حضوعع ع   االصتاا ن لةلجو ضو .1

 . اصعقوةيبتلعي  اص  قب ح  اصجيو   .2

 . رعالو  حةو   نيج اإل اعال اصالليحب    اصحاالالو  اصح ع يب .3
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لةلجاااو ضاااوص حالاااالصيتيو عاااع حكو  اااب  نريجاااو  اآلصياااو  لاألعاااع اصتااا  تكلااا  حلاجياااب اصجاااعاا  .4
 .   األحلا  لتحلي  اإلعىو يعحليو  غال

بع نجاااوأ اصحاالالاااو  اصحوصياااب لاصةنااالك ي تحااا  علاااى  إل181 ن1008) اصحاااوص  اصح يااا ليءااايى       
يا  ةتعةيا  لاإلضلاو   ا  اصتق نع األض قيابح  اقيتيو لنااىتيو لا تعاحيو صلت ليحو  لاألنظحب لاصح ويي

ا تحوصيب ت عءو ل  اصحضوععال ةالح ب لنااىب اصةنكيا ي رصى  نلاصح وييع األض قيباصت ليحو  لاألنظحب 
نتيجاااب تاااا ثع الااااح تو  اع عح اااااو لتااا ثع بعةو ااااو ا تحاااو   قااااحاااو  اصحوصيااااب ل لاص عاصل قلةاااو  اصنظوحيااااب 

 . اصحوصيب حيب لاص عاحو لت عءو صل قلةو  اصنظو

االصتاااا  اصكوحاا   حااع بجاا   حويااب الااح تيو اصتجوعيااب اصيحنيااب لكةنااعلااى اص يجاا  علااى  صااك ةنااو  ل       
اجةب بنيو ل ل  كو ب اصجيو  اصنظوحيب لاصعقوةيبلاصتقيي  ةتعةي  اصت ليحو  لاأل صب لاألنظحب اص و عال عع 

 . اصتعةي  بثنو  ب اايو ألعحوصيو

صالا حب لكلااو ال اصنظااو   وت قيق اال  ب اال صا ع  اصحضااوعع  اا ت   ناالصتاااا ر اعال لظيلاب  عب :اصقاال  ليحكاع     
 ن لةلجااو ضااوص ع  حضااوعع اصالااح ب لاصحضااوعع اصتشاا يليب اا   االصتاااا ر اعال بىحيااب  لتةااعا ناصح ااع  

 بع ينة ا  ن كحاوتلعيا  اص  قاب حا  اصجياو  اصعقوةيابن ل اصحضوعع اصنظوحياب لحضاوعع اص قلةاو  اصحوصياب
 حوصيابصضالاواع  اصت اع ا تحاو     ث  تتح اصت ل  نصتاا الاع    ععةحضو كو يب  عايب على اصةنك يكلع

 اصلاجااا اصالاااوعيب  اصقااالانيعل  اص لكحاااب حةاااو  و ةاصتااحااا عااا   نتيجاااب اصةناااكالاااح ب  علاااى عثياااا  قااا  حاااو بل
 .اصعقوةيب اصجيو  عع اص و عال لاصءلاةع اصللااح لك صك نرتةوعيو

اإليحاااوع ة ىحياااب تعةيااا  اصشااالو يب لاالصتااااا  ةااا على حالاااتل  حاااع  علاااى حجاااوصا ر اعا  اصةنااالكل      
كثقو ااب تنظيحيااب  ثقو ااب االصتاااا ةنااو  ل  اص لكحاابن صت قياا  بىاا اى اصةناالك ل حويااب ح ااوصح اصحالااوىحيعن

 ي حالااااتليوتةجحياااا   عحاااالظلياصوصا اإل اعا  لكو ااااب شااااوحلب تقاااا  علااااى عااااوت  لحالااااالصيب حجاااا لظيليااااب
ن واصتنو الايب ضوعجي ا اتيوقا ع ةوصتاوص  حاع  لي ظا اص اضليابن  نتياولحتو كةنال ي ااا حاع قالال اصو ةحا ناإل اعياب

 . لثقب اصحنظحو  اص لصيب اصح نيب ةال حب اصةنلك
  :وصالحياته العامة االلتزام مسئول ينيتعشروط : اثانيً 
 صتاااا ون لاالو لبض قي ااقونلني اا ةنااكءااحوع تشاا ي  اص ىاال نحالااال  اصتاااا  اصلاجاا  األالوالاا  أليرع      

ةت ليااا  ح حااا  صانظحاااب اص وصياااب   صاااكيةااا ب ل  ن لصي اااو اصح حااال  ةياااو لةحةاااو   اص لكحااابجحيااا  اصلااالااح ة
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ليب تنوالةيو ح  اص حليو  لكياألنظحب لاصحةو    ي  كيليب تلاليع ى ه ل  ناألض قيبلاصحةو   لاصح وييع 
حاالالااب اصنقاا  اص عةاا  ل  (2005)  (Basel)صجنااب  كاا  حااع  تشاايع صاا صك لت كياا  ا نلةناالكص ح ااع يباص

 نحاو صا  تتال ع  ياو شاعلع ح يناب نيع حعاقا  اصتااا   ا  اصةنالكيال يت  ت بنو  إل27ن 1008)اصال ل ي 
 (Basel) حع ت ليحو  صجنب نج  بع اصحة ب اصثوحعن  اصلظيلب اصحالال  عنيو ر اعالتءحع ق عتو على 

االصتااا  اصقا عال ر اعال  لظيلابصحالظليع اصا يع ينلا لع حالاالصيو   ع  ا  اايجا  بع تتال  "نص علاى بناو يا
االصتاااا  ل  اآلضااعيعن الااع اصت وحاا  لاصتلا اا  حاا  ل قاالال اصشض اايبن ل ن االااتق صيب اصااعبيل اصقيااو الن علااى 

   ." تي  ةكلو الوجةااصحينيب اصت  تحكني  حع تنلي  ل اصت ىي  لاصضةعال ل األض ق ن 

حالاتل  ة االصتااا  تتحثا ر اعال بع ح اوييع ت يايع حالاال   إل1021) اصحعكاي اصيحنا  ليءيى اصةنك    
لاألحونااب وصنااىااب ةيتحتاا  ل  _  ع ص يااو اصحاااى   اص لحيااب اصحنوالااةب لاصضةااعال اصكو يااباتتاال _  لظيلاا  عااو   

لبع تيي  صاو  ن   ب ا  حيوحو اصتوحب ةوالالتق صيبيج  بع يتحت  االصتاا   حالال  بعن ل لاصالح ب اصعيةب
 ن ليالتلا   صك: اص ع  حنيوي ق   على ن ل   لاصظعلى اصكليلب صلقيو  ةحيوحو اصلالوا 
 . صيو تت وع  ح  حيوحور ع   رالنو  بيب بعحو  .2

 . حالتق  ع   ةحالالصيوتو ةشك   ءص صتوحب ابع يكلع ص يو اص   يب  .1

 .  حجلا اإل اعالح   بع يكلع ص يو    يب االت و  اصحةوشع .3

اصت كاا  حااع لءاا  اصاليوالااو  لاإلجااعا ا  لاألنظحااب لاصءاالاةع اصحنوالااةب  اا  اصةنااك لتعليعىااو  .4
  .   اصح وح   اصيلحيب االصتاا لاص لوظ علييو ة ع  حعاقةب 

بل اصحالاتن ا  اصتا  يعاىاو  كو اب اصالاج  ل  اصح للحاو  يكلع صو اص      اص  ال  علاى بع .5
الاحااب صحةوشااعال حيوحااو  اا    ااص تقااوعيع اص حليااو  غيااع اص و يااب لتقااوعيع االشااتةوه اصتاا  تقاا   

صاى رلاصل ال  غياع اصحقيا   ن اوحليع ةوصةناك صتنليا  تلاك اصحياو صيو لاالت او  ةحاع يلاا  حاع اصر
 .و      عاقةتيو ةشك   لح لت ليليو  اصح للحو  اصحت لقب ةوصح وح 

لحاو  نتلقياو تقاوعيع اص حلياو  غياع اص و ياب لتقاوعيع االشاتةوهل  اإلجاعا ا صجحيا  اصالعيب اصتوحب  .6
ضعوع صل  ال جح  اصح للحو   . يت     ش نيو حع   ص لا 

كلع صو    يو  كوحلب    اإلة غ رصاى ل ا ال جحا  اصح للحاو  اصحوصياب عاع اص حلياو  تبع  .7
   صلقونلع لالا تو اصتنلي يب.    بحلا  بل تحلي  رعىو  ل ق ويع غالاصت  يشتةو بنيو تتءح
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 نل ا  يوتوو شعلع ت يينحيو  حالال  االصتاا  ل     وو حيح  جونة   ي كشى عع وبن تع  اص عاالبل      
كلاو هن ل صااك  لحاو يتحتا  ةااو حاع االاتق صيب كوحلااب تحكناو حاع ب ا  لاجةوتااو لاصحياو  اصحالانل ال رصيااو ةكا 

 ب عا  اص ينب حع لجيب نظعى . على   قعا  )االالتةيوعإل عن  تعةيقو حع ض   اإلجوةب عع
 : إدارة االلتزام لياتؤو مسو مهام : اثالثً 

صجناب يءعل  حالال  االصتاا  ةحيو  ح ينب قععتيو  و يج  بعبن  Basel. (2005)لجنة  بينت     
 ت  ي  ى  ناالصتاا  لظيلب    اصحة ب اصالو ا بع اص و عال عنيو ن   اصت ليحو   ي ن ص صتاا  ةوا 

صااى لع اا  اصتقااوعيع ر نلتقاا ي  اصن ااح ناصةنااكاالصتاااا  اصتاا  يت ااع  صيااو عاا   حضااوعع  لحعاقةااب لتقاالي 
  حجلا اإل اعال  ل  ى ه اصحضوعع.

ت  يا    ا    حالاالصيب االصتااا  تتعكاا  حيحب حالال  االصتاا  اصت  تحكنو حع ب ا   لعه  إع لعليو    
 .صحةو   اص لكحب ل ق و على جحي  بنشعتو اصعقوةبل اصةنك   وعحبلتقيي  

 

ةلء  اليوالاب اصتااا  ةا)  ر اعال االصتاا  تتحث  بع حالالصيو إل185ن 1025) اصحوص  اصح ي ع  لي      
نشاو  قوعا ال ةيوناو  صجحيا  اصقلاعا  لاصلالااح اصح حال  ن ل وألنظحابلءا   صيا  االصتااا  ة ةياو  ا  جحيا  ا 
  يااا ن ل الااا  اإل اعا  لاصحنتجاااو  لاصضااا حو لتةليةياااو لت ااانيليو   ناصةنااالك ياااوةاصةلااا اع اصتااا  ت حااا  

تلا اا  حاا  اصن ل صااا اعال اص ليااو لاصتنلي يااب االالااتةوقيبتقاا ي  اصحشاالعال ن ل لاالااتي و  تلااك اصقلاعاا  لاألنظحااب
ع   لحتوة ب تعةي  ن ل علةو  اصنظوحيب ة لب حالتحعالاص ليو لتةلي ي  ةوصحت ا و  لاإل اع ر اعا  األعح

بع يااع   نإل1021) اصةنااك اصحعكاااي اصيحناا   اا   اايع بعن اصعالااحيب وشااعا ياال ليحااو  اصجيااب اصعقوةيااب ت
ن عا لال علااى كااي لءاحوع ت اا يثيو ة العال حالاتحعالت ليحاو  اصةناك اصحع علااى  ةناو   يات   الاج  االصتااا 

ت  ياااا  اصكيليااااب اصتاااا  الاااايت  ةيااااو رجااااعا  عحليااااب اصع اااا  لت  ياااا  اصتقااااوعيع اصحعللةااااب لتقااااوعيع حعاج ااااب 
 .االصتاا  لبض  عينب حع اص حليو اص الوةو  لاضتةوعا  

 عاايا  اااعال االصتااا   ا  اصةنالك حياو  إل14ن 1008) اصنقا  اص عةا  اصالا ل ي حاالالاب     لق   
 على اصن ل اآلت :

األنظحااب لاصت ليحااو   ا  اص  قااب لحااو يتة يااو حااع ت اا ي   اصحةااو   ل علااى جحياا   اص  ال   .2
 بل ي  ع ة  ىو حع بنظحب لت ليحو  ضو ب ةوص حليو  لاألنشعب اصةنكيب .  
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جااعا ا  شااوحلب ص صتاااا  .1 تتءااحع جحياا  األنظحااب لاصت ليحااو  لاصححوعالااو   نرعاا ا  اليوالااو  لا 
 اصحعةقب    نشوعو  اصةنك ة ي  يت  اعتحو ىو حع حجلا ر اعال اصةنك . 

رجعا  حعاج ب النليب صجحي  اصت ليحو  اصح عجب  ا  ب صاب اصاليوالاو  لاإلجاعا ا  اصحعةقاب  ا   .3
لبناو يات  االصتااا   ن صلت ك  حع تعوةقيو لتلا قيو ح  حتعلةو  جحي  األنظحب لاصت ليحاو ناصةنك

 ةتعةيقيو  .
ع   جحي  اص وحليع ةوصةنك عع ععي  اإل اعال اص ليو على جحي  اليوالو  لت ليحو  االصتاا  ا .4

 لحو يععب علييو حع ت  ي  .
 .ة لعال حكتحلباصح و ظب على تل يع اصح للحو   .5
 تحاا ال  اا  ضعااب شااوحلب صلل ااص لاصت كاا  بع جحياا  اصاليوالااو  لاإلجااعا ا  اصحكتلةااب اصحعاا ا  ر .6

 اصةنك حتلا قب لحتعوةقب ح  قلاع  االصتاا  اصحعةقب .
اصت ك  ة ع تكلع جحي  اصاليوالو  لاإلجعا ا  اصح تح ال    اصةنك حتلا قب لحتعوةقب ح  جحي   .7

لعلااى حاا يع االصتاااا   نحااع قةاا  ر اعال االصتاااا  الاصحتعلةااو   اا  ةعنااوحج االصتاااا  ةوألنظحااب اصح اا 
لاإلجاااعا ا   عا  اصلاجااا  ر ضوصياااو علاااى حثااا  تلاااك اصاليوالاااو ععاااو  اصحقتع اااو   ااال  اصت ياااا

 . ةوألنظحب صتاا االص صي   وصت قي  االصتاا  ل ق  
 . جحي يواإل اعا  لاألقالو  لاص قل  اصحالتض حب حع قة   اصنحل جو حعاج ب جحي   .8
لاصةناااااك  يحااااااو يت لااااا  ةاااااوالصتاا  لةااااايع جحيااااا  ر اعا  اصةنااااااك  اصةناااااك اصحعكااااااياصتنالاااااي  ةااااايع  .9

ع صءاحوع  الاع االاتي و  اصت ليحاو  لتعةيقيااو يع اصا اضلييع لاصضاوعجييلاصحالتشاوعيع لاصقاونلني
 على اصلجو اص  يح .

 

بع ىناااااااوك بعةاااااا  لظاااااااواى بالوالاااااايب ص صتااااااااا   ااااااا   إل184ن 1025)اصحااااااوص   ليلءااااااح اصح يااااااا      
 لى  : ناصةنلك

عاااا ا  الااااج  اصحضااااوعع لتقاااا ي   لت ناااا   االستشااااارات: .1 ت  ياااا  لتقيااااي  حضااااوعع عاااا   االصتاااااا  لا 
لاصحالاااون ال لح وصجااااب حضوصلااااو  عااا   تعةياااا  اصت ليحااااو   اصحشااالعال لاصن ااااي ب إل اعا  األعحااااو 

 .لاألنظحب
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ع ا  قوعا ال اصةيوناو  ل  تنظي  اص  قب ح  اصجيو  اصتنظيحيبنلت ن   :العمميات .2 لالاج  االصتااا  ا 
 . لاصت ىي  ءلاةع اصت عي للء  ع   لاصحتوة ب ص

عااداد الت ااارير .3 جااعا ا لت ناا   :التخطاايط والتطااوير واد عاا ا   رعاا ا  اليوالااو  لا   صياا  االصتاااا  لا 
 .اصتقوعيع عع لء  االصتاا  صلجيو  اصتنظيحيب لا  اعا  األعحو  لاإل اعال اص ليو

 اص لص  لاص قلةو . لاص ءع مكافحة غسيل الموال وتمويل اإلرهاب .4

  عةااع  صجنااب قاا   ناالصتاااا ر اعال حيااو  لحالااالصيو  حالااال   عااع  ة اا ة  ل الاالةنااو   علااى حااو      

Basel. (2005)  ناالصتااا ر اعال  لع لظيلاب  بع  ي  نص اصحة ب اصالاو ا االصتاا ع   عع حضوعع 
عاا   قا   ولصا  صجنااب ةاوا  ةةياوع حضاوعع ل ن ىال ت  يا  لتقالي  عاا   االصتااا  اصتا  يت اع  صيااو اصةناك

عقلةاو   حضاوعع قونلنياب بلة نياو االصتااا  عا    ت عيى حضوععل اص و عال عنيو  اصت ليحو االصتاا     
 .بل ضالوعال صالح ب اصةنك نحو يبضالواع بل  تنظيحيبن

لتااا اعيوتيو لان كوالاااوتيو تتحثااا  تكللاااب عااا   االصتااااا  بع  إل181ن 2015) اصح يااا  اصحاااوص  ياكااا ل      
   قااا اع اص حااا ن ل صالاااح ب لعااا   اصقااا عال علاااى اصحنو الاااباصتااا  تل ااا  ةواألءاااعاع ن ل اص عاحو  اصحوصيااابةاااا)

ن حا  اصجياو  اصعقوةياب لاصتنظيحياب اص ضل      وال  قءوايب ح قا الن ل لضالوعال اصةنك ص  تو اصاللقيب
 ا   او  بع ن ل حع اصجيو  اصعقوةيب لاصتنظيحياب لاصحلا قو  نييواص  ل  عل  لع  ن ق اع اصتعاضيصل 

 ن حع اصححكع لجال  تا اعيو  غياع حوصياب ناكتشل  حضوصلو  نظوحيب ص   بي ةنكاصجيو  اصتنظيحيب 
ل االناااا حو  حاااا  صشااااعا  بصت ااااوح   عاااا   رحكونيااااب اص  اااال  علااااى حلا قااااب اصجيااااو  اصتنظيحيااااب  حثاااا 

ن قياااو  اصجياااو  اصتنظيحياااب لاصعقوةياااب ةل اااص جحيااا  بنااالا  اص حلياااو  ةوصةناااكل حاالالاااو  حوصياااب بضاااع ن 
صت ن  بل  ن   ج   عح   ج   بل حلظليع بكلوعل ن ك    األاللا  اصحوصيبانضلو  ال ع بالي  اصةنل 

 .  الل  الح ب اصةنك

   :الساسية ومبادئه قواعد االلتزام: ارابعً 
 إل181 ن1025) اصح ياا  اصحااوص ل  نإل6ن 1008) حاالالااب اصنقاا  اص عةاا  اصالاا ل ي حااع تتلاا  كاا       

لى الةي  اصحثو  ال اص  اع تشتح  اصقلاع  اصحعةقب على اصةنلك ع ر  ن   اصةنلكعلى قلاع  االصتاا  
 اآلت :على 



الحوكمةالفصل الثاني :  -المركزي لحوكمة البنوك  البنك مستوى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل  
 

 

29 

اصالااااوعيب علااااى اصقعااااو  اصتنظيحيااااب لاصعقوةيااااب  إلشااااعا يول  اصح ااااع يب األنظحااااب لاصتشااااعي و ل  حةااااو  اص .2
 لحو يت ل  ةيو حاع ت اوحي  لت ليحاو  كنظاو  حعاقةاب اصةنالكن لقلاع  تعةيقيون ن   اصةنلك اصح ع  

تنلي يااااابن لنظاااااو  حكو  اااااب اصتالياااااع لنظاااااو  حكو  اااااب غالااااا  األحااااالا ن لالا تاااااو اص حاااااونلقلاعااااا  ب كو
لاصت ليحاااو  لاإلعشاااو ا  اصحت لقاااب ةوص حلياااو  اصةنكيااابن لاصةيوناااو  اصحوصيااابن لاألحااالع اصحت لقاااب ةاااوألحع 

ل صياا  حكو  ااب عحليااو  غالاا  األحاالا  لتحلياا  اإلعىااو  لقلاعاا   ااتح اص الااوةو  اصةنكيااب  لاصالاا حبن
عشااو ا   ل صياا  حكو  ااب عحليااو  االضاات ا لاال تيااو  اصحااوص ن ليونياص وحااب صتشاا  لاصقلاعاا  ل صياا  لا 

لقلاعااا  تنظاااي  صجاااوع اصحعاج اااب لحتعلةاااو   لح اااوييع اصح والاااةب صلةنااالك اصتجوعيااابن اصعقوةاااب اص اضليااابن
 لغيعىو . اصت ييع    اصلظواى اصقيو يبن

اصحةاو   ل  لاصةنالك اصحعكاياب االضت اوص األنظحب لاصت ليحو  اصت  ت  عىو اصجياو  اص كلحياب  ا  .1
االصتااااا   ااا   اعال رلظيلاااب ةوص لكحاااب ل صاشاااعاى علاااى اصةنااالك اصضو اااب  إلةاااوا )اص اااو عال عاااع صجناااب 

 . اصةنلك
ناو ينة ا  ر عاك بع ر اعال االصتااا  قا  ال تكالع حالاالصب برصاى  Basel. (2005)  صجناب كحاو تشايع     

نحاو يقت اع  االصتااا  ةكو اب قلاعا  االصتااا  اصحلءا ب بعا هنحالالصيب حةوشاعال عاع اصت كا  حاع تعةيا   لا 
اصةناااك  لعلاااى رةااا غ كو اااب ر اعا   لعىاااو علاااى تعةيااا  اصقلاعااا   ا  اص  قاااب ةحضاااوعع عااا   االصتااااا ن

ةوصقلاعا  اصتاا  صايا صيااو ع قاب ةحضااوعع عاا   االصتااا  لاصت كاا  حاع ر عاجيااو  ا  اصاليوالااو  لاإلجااعا ا  
ةناك ليتلا  كا  حاع ن  وصب حضوصلب بي حاع تلاك اصقلاعا  اإلة غ   ل اصحعاقةب ل  إل اعا اصضو ب ةتلك ا

اعتحو  حةو   االصتاا  على اصن ل    إل 7ن 1008لحاالالب اصنق  اص عة  اصال ل ي ) إل1027)اصقوىعال 
 : اآلت 

 .اص لوظ على اصالح ب اص النب  .2
 ا تعا  اصحةو   اصح ع يب اص لصيب لتعةيقيو. .1
 حلظى .االصتاا  حالالصيو ك   .3
 ر اعال حعكايب . /ل  ال  /لظيلب االصتاا     ك   ع  .4
 االالتق صيب . .5
 ت  ي  اصاللعو  لاصحالالصيو  . .6
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 اص حوصب اصح عةب لاصحاىلب . .7
 اصح حاال  ةيااواصح ااع يب لاصتشااعي و  لاصقاالانيع  اصحةو  لتتحثاا  ةااا) قوعاا ال ةيونااو  ر اعال االصتاااا  .8

والااااا  صلةناااااك لالا اااااب اص حااااا  اصااااا اضل ن الاألاصنظاااااو   ا  اص  قاااااب اصح لياااااب لاص لصيااااابن ل  كو اااااب
 حلا .  األاصحعكاي لل  ال غاليب كوصةنك ب اص و عال عع اصجيو  اصعقوةاصءلاةع اصعقوةيل 

بىحياااب لظيلاااب ر اعال    اص عاالاااب قااا  صض اااحاااو تااا  تنولصاااو  ااا  ىااا ا اصحة ااا   بعلض  اااب اصقااال :      
الااا ب  علااى حةاا ب االصتاااا  ةحعج يااو  ل لبع نجااوأ اصةناالك ت تحاان اصتجوعيااب اصيحنيااباالصتاااا   اا  اصةناالك 

ن عا   االصتااا  حضاوععقال   ا  لحةو   لح وييع ت ك  اصةنلك لالايع اص حا   يياون حاع بجا  تجنا  اصل 
ن عا لال علاى  صاك اصح لياب لاص لصياب اصعقوةياب لتلعي  اص  قب ح  اصحنظحاو   حويب  قل  اصحالوىحيعل 

علاى  ينة ا لا عىاو  ياون كحاو حاع اصشاعلع ينة ا  ت ابنو صت ييع حالال  اصتاا  يالتلا  األحع لء  عا    
 .اصيحنيب االصتاا  ة صك اصتجوعيب ر اعا  اصةنلك

صح ع اب  كا  تالالع اصءال  علاى جونا  حيا  اص وجب رصى اص عاالب اص وصيابن   تح لةنو   عليو  ق      
       ح   اصتاا  اصةنلك اصتجوعيب اصيحنيب ة صي  اصةنك اصحعكاي ص لكحب اصةنلك . 
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   المبحث الثاني: البنوك التجارية اليمنية               
 نبذة عن البنوك التجارية اليمنية: 

 1)  ) :نشاء والتعميرلإل البنك اليمني  .1

 (82)بعػػػو ةػػػو ة  نشػػػ نػػػؾ وطنػػػ  أً أوؿ بأنػػػو  (45, 8004) , والطػػػو  ف حػػػ ف ػػػؿ  ػػػف يػػػ         
 عش ة), وب أس  ؿ (ـ2528/أ توب /84)بت  يخ أي  وً  ي( 12) بحوال  (ـ2528) ف الع ـ  سبت ب 
 (%95) ونسػػب  ػػف  أم   لػػو, ( %12) ت بالوولػ    نسػػ تعػػووف ,)   يػػ  ت يػػ ا( (فضػػي  لاير اليػيف 
 .الع ـ للج يو  الي ن    بت تلالط حت 
 العػػػ ـأنػػػو فػػػ   (8022ويسػػػ ب  12) طػػػو ح ػػػو  ح ػػػووال ح سػػػب الوػػػ نون  ال سػػػتوؿ, يشػػػي  و      

الي نيػػػ   شػػػ     الع بيػػ  تأسػػم البنػػػؾ الي نػػ  لانشػػػ   والتع يػػػ  فػػ   ػػػنع   الج يو يػػػ  ,(ـ2528)
الي نيػػػ   الع بيػػػ  ( وب ل يػػػ   طتلطػػػ  بػػػيف ح و ػػػ  الج يو يػػػ 2 سػػػ ى   ي نيػػػ  بسػػػجؿ تجػػػ  ي   ػػػـ )

ويبلػ  %(  ػف  أم ال ػ ؿ ال ػوفوع ل ػؿ  ني ػ  علػا التػوال , 95%( و)12والوطػ ع الطػ ب بنسػب  )
البنؾ أع  لو ال   في   ف وي   م , (ي ن لاير  لي    ط س  عش ) (ـ8022)الع ـ س  ؿ البنؾ أ  

 12) فػػػػػ    ػػػػػ  وويبلػػػػػ  عػػػػػوو  وظ يػػػػػ, ( ف ًعػػػػػ  تج  ًيػػػػػ 91و)  ػػػػػنع  فػػػػػ  الػػػػػ ليم للبنػػػػػؾ ال   ػػػػػ  
    ش ؿ البنؾ , اعضوً  (22وا ة   وف  ف )إ جلم  لوى البنؾ, (  وظً  2821) (ـ8022ويس ب 

 وى  لجن  , ف الش  في    يو وتحويؽ, الحو    لتطبيؽ  ب وئوا ة لج ف  نبةو  عف  جلم اإل( 1)
العػػ ـ  فػػ  البنػػؾ سػػتحوثاو , الت شػػيح ت وال   فػػ تلجنػػ  الحو  ػػ  و لجنػػ  و  ال طػػ ط لجنػػ  و ال  اجعػػ  

لبنػػػػؾ, ضػػػػ ف اليي ػػػػؿ اإلوا ي ل وا ة, سػػػػتول  وت بعػػػػ  ل جلػػػػم اإلوحػػػػوة ا تةػػػػ ؿ )التػػػػ اـ(  (ـ8029)
سػػػتواللي  والت ػػػ غ أبػػػ   سػػػ   ااعػػػو للتعلي ػػػ ت والضػػػوابط ال   بيػػػ , وت   وت ػػػ  م الوحػػػوة  ي  يػػػ  وفوًػػػ 

 ط  ل ي . 
 (2) :البنك األهمي اليمني .2

تأسػم البنػؾ فػ   أنػو (8023ويس ب  12)    وهش و  وح  ف, ال ستوؿ ال ح سب الو نون يشي      
 ( لسػن 22) وال عػوؿ ب لوػ نوف   ػـ (ـ2525) ( لسػن 13) ب وجب الو نوف   ـ (ـ2525) ع ـالعوف 

                                           
(1) - www.ybrd.com.ye 

(2) -www.nbyemen.com 

http://www.ybrd.com.ye/
http://www.nbyemen.com/
http://www.nbyemen.com/


النظري لمدراسة رالثاني: اإلطاالفصل -المركزي لحوكمة البنوكالبنك مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل   

 

 

33 

ػػػوؿ وضػػػ   ,(ـ8005)  (ـ8021)  ( لسػػػن901) البنػػػؾ ب وجػػػب  ػػػ ا   لػػػيم  جلػػػم الػػػو  ا    ػػػـوع 
النظػػ ـ ااس سػػ   ووالػػ ي  ػػو  ب وجبػػ (ـ8021أغسػػطم  1) تػػ  يخبإعػػ وة تنظػػيـ البنػػؾ ال ػػ و  ب

البنػؾ   ػ  فػ   سػ  ؿأ  ويبلػ  البنؾ   لوؾ ب ل   ؿ للوول  الي ني  تحت إش اؼ و ي  ال  ليػ , و للبنؾ, 
 12فػػػ  )   ػػػ   (  وظ ًػػػ522 وظ يػػػو )ويبلػػػ  عػػػوو  ,(ي نػػػ  لاير ات ليػػػ   عشػػػ ة ) ـ(8023)العػػػ ـ 
 نتشػػ ة فػػ   ( ف ًعػػ  تج  ًيػػ 83وا تػػو الع  ػػ  و) ػػف طػػالؿ إ والبنػػؾ نشػػ ط ـ( وي ػػ  م8023ويسػػ ب 

 وػػـو البنػػؾ بنشػػ يو ( أعضػػ  , 2 ة  جلػػم إوا ة   ػػوف  ػػف ) عظػػـ  ح فظػػ ت الج يو يػػ , تحػػت إوا
ـ( وعلػا  و عػ  8023والويػ وة العليػ  فػ  تو يػ ة السػنوي لعػ ـ ) اإلوا ة  جلمإلعض    السي ة ال اتي 
 اال ت ون .

 (3)6(كاك بنك) الزراعيو نك التسميف التعاوني ب .3
تأسػػػم  أنػػو (8022ويسػػ ي  12) ج انػػت ةو نتػػوف,  ح سػػبوف  ػػ نونيوف و ستشػػ  وف, ي ػػف  ييشػػ    

ال  اعػػ  و  ح ػػيل  لػػو ك بنػػؾ التسػػليؼ  (ـ2548)( لسػػن  15للوػػ نوف   ػػـ ) البنػػؾ فػػ   ػػنع   وفوًػػ 
 وتسػػع  ل   ليػػوف  ليػػ   بعػػ  عشػػ  أ) (ـ8022) ويبلػػ   أسػػ  لو لعػػ ـ  وبنػػؾ التعػػ وف ااىلػػ  للتطػػوي

 ( ف ًعػ 92 ػف طػالؿ )الع     نع   , ي   م البنؾ   ف  اانشط  ال   في   ف اإلوا ة (ي ن  لاير
وا ة بتطبيػػؽ سسػػي  السػػلي  ,   ػػ  يلتػػـ   جلػػم اإلب لحو  ػػ  ال ؤ  ىت  ً ػػ   بيػػً اإيػػول  البنػػؾ , تج  ًيػػ 

   ػػػ  لويػػػو, وفوًػػػ بتحػػػويث وليػػػؿ الحو ولوػػػو  ػػػ ـ , وا  ال ينيػػػ  علػػػا ج يػػػ  نشػػػ ط تأعلػػػا  عػػػ يي  ااو
 ( لسػػن 1) ال ػػ و ة عػػف البنػػؾ ال   ػػ ي الي نػػ   نشػػو    ػػـ البنػػوؾ الي نيػػ  حو  ػػ ل تطلبػػ ت وليػػؿ 

لػوى البنػؾ و ,  وتطػوي ه وتعويلػو  ػف و ػت  طػ تيووـ ب  اجعالبنؾ وليؿ حو      و أو , (ـ8021)
 .(2ف  الجووؿ) تـ تش يلي     لج ف ت بع  ل جلم اإلوا ة 

  بنؾ التسليؼ التع ون  وال  اع  ف وا ة لت بع  ل جلم اإلتش يؿ اللج ف ايوضح ( 2) جووؿ
 

اللجااااااااااااااااا   
 الت بعة

لمجلااااااااااااااا  
 اإلدارة

لجنة الترشيح ت  لجنة المراجعة اللجنة اسم
 والمك فآت

 لجنة االئتم   العلي  لتزاملجنة إدارة المخ طر واال

تشااااااااااااااااكلت 
اللجناااة بنااا   

 على

قاااااارار مجلاااااا  اإلدارة فاااااا  
( بتاااااا ري  2اجتماااااا   رقاااااام 

 م11/2/2113

اجتمااا   مجلااا  اإلدارة رقااام 
( بتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ري  7 

 م17/6/2115

( 7اجتماااا   مجلاااا  اإلدارة رقاااام  
 م17/6/2115بت ري  

( 7اجتمااااا   مجلااااا  اإلدارة رقااااام  
 م17/6/2115بت ري  

عااااااااااااااااااااااادد 
عضااااااااااا   األ

 وصفتهم 

( 4تتكااااااااااو  ماااااااااا  عاااااااااادد 
أعضاااااااا   ذياااااااار تنفياااااااا يي  

عضااااااا   وأذلااااااابهم مااااااا  األ
 المستقلي  .

( أعضاااااا   3تتكااااااو  ماااااا   
تنفياااااااا يي  أذلاااااااابهم  ذياااااااار

 مستقلي .

( أعضااااا   ذيااااار 3تتكاااااو  مااااا   
 تنفي يي  وأذلبهم مستقلي .

( أعضاااااا   ذياااااار 2تتكااااااو  ماااااا   
تنفيااا يي  ب إلضااا فة إلاااى عااادد مااا  

 اإلدارة التنفي ية .عض   أ

           
 

                                           
(3)- www.cacbank.com.ye 
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 4)) 6بنك اليمن الدولي .4
و تأسػػم البنػػؾ  شػػ     سػػػ ى   أنػػ (ـ8022ويسػػػ ب  12)  ػػو ؽ حسػػ ب ت  سػػتوؿ, حجػػ  يشػػي     

 ل ي  ط  ػ  بنسػب   (ـ2535)( لسن  9)  وجب الو ا  الج يو ي   ـب (ـ2535ين ي  9) ي ني  ف 
 لاير سػت  عشػ   ليػ  )ـ( 8022ويسػ ب  12) فػ   أسػ  لوويبل  %( أجنبي , 21%(  حلي  و)41)

و ػف ن حيػ  ,  ( ف ًعػ81 ػف طػالؿ )ال ليم ف   وين   نع   يوي  البنؾ أع  لو  ف     ه و  ,(ي ن 
وا ة   ػػوف  ػػف إ جلػػم  ولويػػال   ػػ ي لحو  ػػ  البنػػوؾ البنػػؾ وليؿ لػػ  االتػػ اـ ب تطلبػػ ت الحو  ػػ  وفوًػػ

 ويبػػيف وا ة,ت بعػػ  ل جلػػم اإلفوػػط  واحػػوة تن ي يػػ جنػػ  ل لويػػوو  ,بيػػنيـ أعضػػ    سػػتوليف ,( أعضػػ  4)
إعػػػػواو البي نػػػػ ت  علػػػػا الحو  ػػػػ  فػػػػ  والوػػػػ ل يفوا ة  سػػػػؤولي ت اإل تو يػػػػ   ػػػػو ؽ الحسػػػػ ب ت ال سػػػػتوؿ

 عػػفوا ة  سػػؤول    ػػ  أف اإل لل عػػ يي  الووليػػ  للتوػػ  ي  ال  ليػػ , وع ضػػي  ب ػػو ة ع ولػػ  وفوًػػ  ,ال  ليػػ 
شػػ اؼ علػػا  سػػ   إعػػواو التوػػ  ي  ال  ليػػ  للبنػػؾ, و ػػف عػػف اإل  سػػؤلوفوىػػـ , إعػػواو البي نػػ ت ال  ليػػ 

  .جن  التن ي ي لعض   الألـ يبيف البنؾ  وى استواللي  ط ى فأ  جي
  (5) 6البنك التجاري اليمني .5

تأسػم أنػو  (8021ويسػ ب  12)  ح سػبوف  ػ نونيوف  سػتولوفوشػ   ه,  (MGNI)  جن يشي        
( 88اح ػ ـ  ػ نوف الشػ   ت   ػـ ) ( طبوًػ ـ2551فب اي  80) س ى   ي ني   و ل  ف  البنؾ  ش    

 نع  ب وينػ   ػ ي  الي ني  عف ط يؽ     ه ال ليم, ي اوؿ البنؾ نش طو ف  الج يو  (ـ2553)لسن  
و  لػ   اتة  نيػ   ليػ   )ـ( 8021ويسػ ب  12)فػ    ػ   سػ  لوأيبلػ    و  ,( ف ًع  تج  ًيػ 21 ف طالؿ )

ال    ي لحو    البنؾ وليؿ ل  و ف ن حي  االت اـ ب تطلب ت الحو    وفوً  ,(ي ن  لاير  الييفوعش ة 
وا ة أو إشػ  ة إلػا عػوو أعضػ    جلػم اإل  أيػ ت و ف  تو ي  ال ح سب الوػ نون  ال سػتوؿالبنوؾ, فلـ 

شػ  ة  ػ  إإل ,و ػف عو ػ لػا  ػوى التػ اـ البنػؾ ب بػ وى الحو  ػ إشػ  ة إ  أياللج ف الت بع  لل جلم أو 
وا ة يطلب  ف الج عي  الع و ي  ف  ني ي   ؿ سن    لي  ت ويض ال جلم بتعيػيف إلا أف  جلم اإل

 تع بو .أوت ويض ال جلم بتحويو   و ؽ حس ب ت  ستوؿ للع ـ الت ل 
 
 

                                           
(4) -www.ibyemen.com 

(5) - www.ycb.com.ye 

http://www.ycb.com.ye/
http://www.ibyemen.com/en/english.php
http://www.ibyemen.com/en/english.php
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 )6( :بنك اليمن والكويت .6
 2)تأسػػم البنػػؾ  شػػ     سػػ ى   ي نيػػ  فػػ   أنػػو (8021ويسػػ ب  12) ,(MGNI جنػػ )يشػػي       
 ل يػػػػ  ط  ػػػػ  بنسػػػػب  ب, ـ(2533) ( لسػػػػن 14) ب وجػػػػب  ػػػػ ا   جلػػػػم الويػػػػ وة   ػػػػـ (ـ2533ينػػػػ ي 

 وين   ف  ال ليم هعف ط يؽ       وي اوؿ البنؾ نش ط  ال   ف  ف  الج يو ي  الي ني %(, 200)
 ات ليػ     سػت) ـ(8021ويسػ ب  12)   ػ  فػ  و أس  ليبل  , و تج  ًي   ( ف عً 22و ف طالؿ ) نع   

 ي لحو  ػػػ  البنػػػوؾ ال   ػػػالبنػػػؾ وليؿ لػػػ  و ػػػف ن حيػػػ  االتػػػ اـ ب تطلبػػػ ت الحو  ػػػ  وفوًػػػ, (ي نػػػ  لاير
  جلػم ستوليف ض ف ىي ػؿ العض   اا    لعوو ( أعض   وا يوجو 4وا ة  ف )فيت وف  جلم اإل

اللجػػ ف  أو ال جلػػم  تلػػا ت وينػػإشػػ  ة إ  أيػػ وؿال سػػت ولػػـ يػػ و فػػ  تو يػػ  ال ح سػػب الوػػ نون  ,اإلوا ة
,    اإلش  ة إلػا أف  جلػم والحو     ف عو  لا  وى الت اـ البنؾ ب ب وئإش  ة إ  أي أو الت بع  لو

 ؿ سن    لي  ت ويض ال جلم بتعييف  و ؽ حس ب ت وا ة يطلب  ف الج عي  الع و ي  ف  ني ي  اإل
ليػػ  )ا تةػػ ؿ(  لتػػ اـأنشػػأ إوا ة ا بنػػؾال تع بػػو,   ػػ  أفأوت ػػويض ال جلػػم بتحويػػو  للعػػ ـ التػػ ل   سػػتوؿ

ب سػػػؤولي ت ح ػػػ ي  لتن يػػػ  السي سػػػ ت واإلجػػػ ا ات ال تعلوػػػ  و  ػػػ    سػػػ ي  تت تػػػ  ب سػػػتواللي     لػػػ  
وتت ةػػؿ  ي ػػ  إوا ة االتػػ اـ فػػ   اا ػػواؿ و ح  بػػ  ت ويػػؿ اإل ىػػ بب تطلبػػ ت االتػػ اـ و   فحػػ  غسػػؿ 

التأ ػػو  ػػف أف البنػػؾ ي تةػػؿ للوػػوانيف واانظ ػػػ  والوواعػػو والسي سػػ ت واإلجػػ ا ات والضػػوابط الواطليػػػ  
عػػ وة يشػػ ؿ  جػػ ات  حػػووة  ةػػؿ    فحػػ   وىػػ ا ,و يةػػ ؽ الوػػيـ وال بػػ وئ علػػا اانشػػط  ال  ػػ في 

 . ى بغسؿ اا واؿ وت ويؿ اإل
 : تأثير أزمة الحرب عمى البنوك التجارية اليمنية

يواجػػػو الوطػػػ ع ال  ػػػ ف  فػػػ  الػػػي ف سلسػػػل   ػػػف التحػػػوي ت الن ج ػػػ  عػػػف اانييػػػ   اا ت ػػػ وي     
ال ست   ف  البالو, وتنػ فم ط فػ  ال ػ اع علػا السػيط ة ال  ليػ . ي ةػؿ انوسػ ـ البنػؾ ال   ػ ي بػيف 

  ة وتنظػيـ ع ػؿ البنػوؾ الي نيػ  التج  يػ  واإلسػال ي  أبػ   نع   وعوف والتن فم الش م بيني ػ  إلوا
لتحوي ت ااط ى الت  تواجو الوط ع ال   ف  أ    سيول  الت  تعػ ن   نيػ  وتت ةؿ ا, ى ه التحوي ت

 ن  فت ة طويل , وتوىو  سع    ؼ الع ل  ال حلي , وفوواف اإلي اوات نتيجػ  عػف تج يػو اا ػوؿ, 
وتو ؼ طو   الويف الع ـ, والعوب ت التػ  تحػوؿ ووف ح يػ  نوػؿ اا ػواؿ النوويػ  السػ لل  واطػؿ الػي ف 

لتػػوىو  العػػ ـ فػػ  ةوػػ  الوطػػ ع الطػػ ب ب لوطػػ ع ال  ػػ ف  الػػ ي ح  ػػ  علػػا طػػ وج الػػوو ة وط  جػػو, وا

                                           
(6 -(  www.yk-bank.com 

http://www.yk-bank.com/
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ىػ ا و ػ ف لضػعؼ البنػوؾ , ال  لي   ف اا ت  و ال س   إلا أسواؽ وشػب  ت اا ػواؿ غيػ  ال سػ ي 
ف ػػف ا ةػػ   ال ت تبػػ  علػػا  لػػؾ تنػػ    نشػػ ط السػػوؽ , التج  يػػ  واإلسػػال ي  فػػ  الػػي ف عوا ػػب وطي ػػ 

بشػػػ ؿ  بيػػػ , و ع عػػػ  اسػػػتو ا  سػػػع  ال ػػػ ؼ, وت ايػػػو  ػػػعوب  ت ويػػػؿ الػػػوا وات  ػػػف  بػػػؿ السػػػووا  
و ؿ  لؾ  وض بوو ه أي  ح وات  ا ي  إلا ااستو ا  ااجت  ع  والسي س , وف  ـ اا     ,التج  
 ح ب. ني  وأط ؿ ب ل ج ؿ  ف أ و الاإلنس
وطػ ع ال  ػ ف  , عوو    ػ   ػنع   سلسػل  لوػ  ات  ػ   ؤسػ   ال(ـ8024)الع ـ  ن   نت ؼ     

, ب إلضػ ف  للسػلط ت ال  ليػ   ػنع   وعػوفحػ لييف والسػ بويف فػ  لالي ن  و سػؤول  البنػؾ ال   ػ ي ا
, ال جػ و ة   يف  ػف الػي ف وال نطوػ  ف  ج ي  أنح   البالو, وا ت  وييف و ج ؿ أع  ؿ و   فييف ب

طال ػػ  ال ن  شػػ ت التػػ  جػػ ت  ػػ  ىػػؤا  الطبػػ ا , حيػػث    ػػت ىػػ ه الو  ػػ  التو ػػي ت اونػػ ه ةػػؿ  وت
بػػو ك نتػػ لك ىػػ ه النو شػػ ت لتوػػويـ تو ػػي ت بحةيػػ  إلعػػ وة ت عيػػؿ الوطػػ ع ال  ػػ ف  الي نػػ  و ػػ لؾ 

 : ت ب لت ل تتلطب ى ه التو يو  ,ى ا الوط ع يوجيي طل ي  عف التحوي ت الت  
 .إع وة توحيو إوا ة البنؾ ال    ي الي ن  .2
 .لي فإع وة ت عيؿ آلي ت    فح  غسؿ اا واؿ وت ويؿ اإل ى ب ف  ا .8
  حليً  وووليً . اإلف اج عف أ  وة البنوؾ الي ني  ال ج وة  .1
 .النووي   ف الع الت ااجنبي  وال حلي  واطؿ الي ف ووولًي  لأل واؿتسييؿ النوؿ ا  ف  .9
  .تسييؿ ش وط ت ويؿ الوا وات بش ؿ يس ح للبنوؾ  ف استطواـ أ  وتي  غي  النووي  ال ج وة .1
 .إنش   نظ ـ  و    نووي  ل ب ول  ال وفوع ت النووي  بيف البنوؾ وشب  ت تب وؿ اا واؿ والش   ت .2
للو اسػػػػ ت  )      ػػػػنع    الت ل ػػػػ  ال ط نػػػػ  ح لًيػػػػ  واطػػػػؿ الوطػػػػ ع ال  ػػػػ ف اسػػػػتبواؿ ااو اؽ النوويػػػػ .3

 ـ(. 8025ااست اتيجي , 
( وىػ   نظ ػ  ع ل يػ  لوضػ   عػ يي  8028يونيػو  88)  (FATFتشي   ج وع  الع ػؿ ال ػ ل  )و     

وضعت الػي ف فػ    ل ػ  الػووؿ ع ليػ  ال طػ ط  6 أني      فح  غسيؿ اا واؿ و   فح  اإل ى ب ال  ل 
   ليػ  يػوو حيػث ف ضػت  و ات الت اـ ضعيؼ ب ع يي     فح  غسيؿ اا واؿ و   فح  اإل ى ب ال ػ ل 

 فػ   ػؿ  ػف أو بػ  وأ  ب ػ  ال  ليػ  ااجنبيػ البنػوؾ  تج يػو احتي طػ تا الج يو ي  الي نيػ  و عل و   في 
 . وتسببت ب لشلؿ ال   ؿ لنش طي  الط  ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 حوكمة البنوك أدلةو  المبحث الثالث: مبادئ
  (OECD). ة منظمة التعاون االقتصادي والتنميمبادئ -
 .مبادئ لجنة )بازل( لإلشراف عمى البنوك-

  .حوكمة البنوك اليمنيةالبنك المركزي لدليل  -
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    البنوك حوكمةأدلة و  مبادئالمبحث الثالث:         
والدراسػة  بالتحميػؿ ,البنػوؾ حوكمػة تنػاوؿ عمػ  المحمية,و  الدولية المنظمات مف العديد تحرص      

 األدلػػةمػػف المبػػادئ و مجموعػػة  إصػػدار  إلػػ أدى الػػ ي األمػػر, الحوكمػػة بأهميػػة القناعػػة بعػػد تيايػػد
نحػو  والبنػوؾ المركييػة هيئػات الدوليػةد مف المنظمات والمؤسسات والعد اتجهت, و والمحميةالدولية 

 ,التطبيقهػػػ مػػػةالالي الحقيقػػػه لهػػػا, وتػػػو ر ا ليػػػات  تعكػػػل الممهػػػوـ ,البنػػػوؾحوكمػػػة إصػػػدار مبػػػادئ ل
 , ارهػاآشػا ها ببػؿ حػدو ها أو التقميػؿ مػف واكت هػاعمالأمتغمػب عمػ  مطػاطر ل البنوؾبهدؼ مساعدة 

  لإلشػػراؼ عمػػ (بػػايؿ) لجنػػةو  ,((OECDمنظمػػة التعػػاوف اابتصػػادي والتنميػػة مػػف  كػػؿ تبػػ ل إ 
وأصػػػدرت مجموعػػػة مػػػف  ,ادولًيػػػ البنػػػوؾيقػػػاع إ ػػػه محػػػاوات متكػػػررة ل ػػػبط  ةً كبيػػػر  االبنػػػوؾ جهػػػودً 

 منها :عميمات واإلرشادات والمبادئ الت

       (1):(OECD) والتنمية منظمة التعاون االقتصادي مبادئ .1
 operation and Development)   – (OECD - Organization for Economic Co  

هػػػه منظمػػػة دوليػػػة تهػػػدؼ إلػػػ   ,(2004) (OECD) منظمػػػة التعػػػاوف اابتصػػػادي والتنميػػػة      
نعػا  التبػادات التجاريػة اابتصاديةالتنمية  تتكػوف المنظمػة مػف مجموعػة مػف البمػداف المتقدمػة و  ,وا 

 .السوؽ الحر وابتصاد ,الديمقراطية الته تقبؿ مبادئ
ظمػػػػة التعػػػػاوف منف حمػػػػت محػػػػؿ أبعػػػػد  (ـ1961 العػػػػاـمػػػػف سػػػػبتمبر  30) ػػػػه  تأسسػػػػت: تأسيسهههه ا -

 لممسػػػػاعدة عمػػػػ  إدارة مشػػػػروع ,(ـ1948) العػػػػاـسسػػػػت التػػػػه أٌ و , ((OEECاابتصػػػػادي األوروبػػػػه 
إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية ال انية, وبعد  تػرة تػـ توسػيعها لتشػمؿ ع ػويتها  (مارشاؿ)

  بمداف غير أوروبية.
 

 (OECD)اابتصػػػػادي والتنميػػػػة  منظمػػػػة التعػػػػاوفأف  (381 -321، 2002) المطيػػػػرييػػػػ كر      
 لؾ الحػيف األسػال واُعتبرت من   (,م3111) مف العاـأوؿ مجموعة مف المبادئ  ه مايو أصدرت 

حكومات معظػـ دوؿ العػالـ والشػركات والبنػوؾ عنػد بيامهػا بو ػا األسػل المناسػبة  ال ي تستند إليه
واإلدارات  ,وينبغػػه أف تحقػػؽ المبػػادئ الحػػوا ي المناسػػبة لمجػػالل اإلدارات, لتطبيػػؽ ممهػػـو الحوكمػػة

, لمتابعة األهػداؼ التػه تتماشػ  مػا مصػمحة المسػاهميف, واألطػراؼ األطػرى  ات العالبػة, التنمي ية
                                           
(

1
) - http://www.oecd.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
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 مواردهػا بصػورة أك ػر باسػت ماروالبنػوؾ عالة الته يمكف عف طريقها بياـ الشركات لمتابعة الم  وتو ر ا
هػا مػف التوسػا عمػ  جػ ب ااسػت مارات الطارجيػة بالشػكؿ الػ ي يمكنييػادة بػدرتها  عػف   ػالً  كماءة,

صػدار هػ م المبػادئ  ػه تتمػأنه , و والمنا سة العالمية  توتمػ (ـ2004أبريػؿ  22) إعػادة صػياغة وا 
أحػػػد المعػػػايير الرئيسػػػة لمػػػنظـ الماليػػػة  بوصػػػمها, المصػػػادبة عميهػػػا مػػػف ببػػػؿ منتػػػدى ااسػػػتقرار المػػػاله

البنػوؾ  ػه تقػارير صػندوبه  ػه لحوكمػة الشػركات  الرئيلل لؾ  إنها تشكؿ العنصر  , وتبًعاالسميمة
 .(2008 سميماف,)الدولية  النقد والبنؾ الدولييف عف مدى مراعاة المعايير والقواعد

مجموعػػة مػػف اإلرشػػادات التػػه تو ػػ  كيميػػة ت ػػمنت المبػػادئ أف  (2008)سػػميماف  ي ػػيؼو 
دئ يمكػػف تناولهػػا عمػػ  النحػػو , وهػػ م المبػػاتطبيػػؽ تمػػؾ المبػػادئ, بحيػػث ت ػػمف التطبيػػؽ السػػميـ لهػػا

 :  ا ته
أف ينبغػػػػػػه  : ػػػػػػه البنػػػػػػوؾ الشػػػػػػركات لحوكمػػػػػػة اؿ ع ػػػػػػ إلطػػػػػػار أسػػػػػػال وجػػػػػػود  ػػػػػػماف :األوؿالمبػػػػػػدأ 

وأف  ,مػػػػا أحكػػػػاـ القػػػػانوف يكػػػػوف متوا قًػػػػاأف و وكماءتهػػػػا,  شػػػػما يةا اليتشػػػػجحوكمػػػػة الطػػػػار ي ػػػػمف إ
 . والتنظيمية والتنمي ية هيحدد بو وح توييا المسئوليات بيف مطتمؼ الجهات اإلشرا ي

الحمايػػػػػػػػػة ر يو تػػػػػػػػػحوكمػػػػػػػػػة الإطػػػػػػػػػار  ينبغػػػػػػػػػه أف ي ػػػػػػػػػمف :المسػػػػػػػػػاهميف حقػػػػػػػػػوؽ :المبػػػػػػػػػدأ ال ػػػػػػػػػانه
 . هحقوبهـ كا لممساهميف وأف يسهؿ لهـ ممارسة 

 إتاحػػػػػػػةحوكمػػػػػػػة الي ػػػػػػػمف إطػػػػػػػار ينبغػػػػػػػه أف  :لممسػػػػػػػاهميف المتسػػػػػػػاوية المعاممػػػػػػػة :المبػػػػػػػدأ ال الػػػػػػػث
 .   تعويض  عاؿ عف انتهاؾ حقوبهـلمحصوؿ عم ,المرصة لكا ة المساهميف

بحقػػػػػوؽ  ااعتػػػػػراؼ حوكمػػػػػةالينبغػػػػػه أف ي ػػػػػمف إطػػػػػار  : المصػػػػػال  أصػػػػػحاب دور المبػػػػػدأ الرابػػػػػا:
مػػػػػػؿ عمػػػػػػ  تشػػػػػػجيا ااتمابيػػػػػػات المتبادلػػػػػػة, وأف يع ُينشػػػػػػئها القػػػػػػانوف, أولمصػػػػػػال  التػػػػػػه ب اأصػػػػػػحا
 وااستدامة.  ه طمؽ ال روة و رص العمؿهـ بينالتعاوف 

 صػػػػػػاح السػػػػػػميـ ااحوكمػػػػػػة الإطػػػػػػار  ينبغػػػػػػه أف ي ػػػػػػمف : والشػػػػػػما ية اإل صػػػػػػاح :املالمبػػػػػػدأ الطػػػػػػ
بمػػػػا  ػػػػه  لػػػػؾ المركػػػػي المػػػػاله , مػػػػةمهال كا ػػػػة لمو ػػػػوعاتوالصػػػػحي   ػػػػه الوبػػػػت المناسػػػػب عػػػػف ا

 . مف عدمه حوكمةبمبادئ ال مدى التياـ البنوؾوحقوؽ الممكية و 
حوكمػػػػػػػػػة التوجيػػػػػػػػػه الينبغػػػػػػػػه أف ي ػػػػػػػػػمف إطػػػػػػػػػار  : اإلدارة مجمػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػئوليات المبػػػػػػػػدأ السػػػػػػػػػادل:

( 1) ربػػػػػـ ويو ػػػػػ  الشػػػػػكؿ, لمسػػػػػاهميفا اإلدارة عػػػػػف مسػػػػػئوليته أمػػػػػاـ واإلرشػػػػػاد لمحاسػػػػػبة مجمػػػػػل
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( OECD) بتصػػػػػػػػػادي والتنميػػػػػػػػػةلمنظمػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػاوف اا  ػػػػػػػػػه البنػػػػػػػػػوؾ حوكمػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػركاتمبػػػػػػػػػادئ 
  .ـ(2004والمصدرة عاـ )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ـ(2004عاـ) (OECDالبنوؾ و ؽ ) ه الشركات يو   مبادئ حوكمة  (1) ربـ شكؿال

 : عمى البنوك لإلشراف (بازل)مبادئ لجنة  .2
الوايػات المتحػدة ) ,وتكونت مف الدوؿ الصػناعية ,لجنة تأسست أنها (2005) عبدالحميـ ي كر     

 ,(لكسػمبورغو اليابػاف, و سويسػرا, و السػويد, و  هولنػدا,و يطاليػا, ا  و  رنسػا, و بريطانيػا, و كندا, و األمريكية, 
 بعػد بمدينة بايؿ السويسرية, ,(BIS) تحت إشراؼ بنؾ التسويات الدولية (ـ1974)العاـ  ما نهاية
 تمػؾ قػاـ محػا ظو البنػوؾ المركييػة لمجموعػة,  كبيػرة ومصر ية نقدية أليمة العالمية األسواؽ تعرض

عمػ  البنػوؾ, تحػت رعايػة بنػؾ التسػويات  لإلشػراؼ (بػايؿ)بتشػكيؿ لجنػة  (ـ1975)عاـ الالدوؿ  ه 
, مػف تمػؾ الػدوؿ يػةهػ م المجنػة مػف مم مػه هيئػات الربابػة المصػر ية والبنػوؾ المركي تكونت و الدولية, 

تم ػػؿ العناصػػر األساسػػية التػػه تقػػوـ عميهػػا نظػػـ الربابػػة  التػػه وبػػد أرسػػت المجنػػة عػػددًا مػػف المبػػادئ
عػػف شػػروط  شػػاممة الشػػروط الاليمػػة لييػػادة كمػػاءة الربابػػة المصػػر ية,   ػػالً  ةالمعالػػة, وتغطػػه بصػػور 

في البنوك عال لذوكمت الشركاثإطار ف    

 حماية حقوق المساهمين

 المعاممة العادلة لممساهمين 

 دور أصحاب المصالح

فصاح والشفافيةاإل  

 مسئوليات مجمس اإلدارة
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ير الربابػػػػػة المصػػػػػر ية, ومعػػػػػايير راطيص, وبواعػػػػػد متطمبػػػػػات الربابػػػػػة الحػػػػػ رة, وسػػػػػبؿ تطػػػػػو مػػػػػن  التػػػػػ
  .   صاح, وتحديد السمطات الرسمية لممراببيف, وشروط  ماف سالمة النظاـ المصر ه العالمهاا

أنػه تػـ إنشػػاء  Gup, (2007) و جػوب  ,Alexander,  (2001)الكسػػندر  كػؿ مػف ويو ػ     
طػػار إ,  ػػه (ـ3191)عػػاـ اللجنػػة )بػػايؿ( لإلشػػراؼ عمػػ  البنػػوؾ مػػف ببػػؿ حكػػاـ البنػػوؾ المركييػػة  ػػه 

طػػار لمعػػايير إالتعػػاوف المسػػتمر بػػيف األع ػػاء  يمػػا يتعمػػؽ بتػػو ير  مػػف أجػػؿبنػػؾ التسػػويات الدوليػػة 
البنػػوؾ عمػػ   أصػػدرت المجنػػة دلػػياًل لمسػػاعدة مشػػر ه (ـ1999) اإلشػػراؼ عمػػ  البنػػوؾ, و ػػه العػػاـ

شػرت تبنه مبادئ الحوكمة الجيدة بااعتماد عم  مبادئ منظمة التعػاوف اابتصػادي والتنميػة التػه نٌ 
عمػ   اهتماًمػا طاًصػا ه بداية العاـ نمسه, وبعػد التطػورات الكبيػرة المتعمقػة بالحوكمػة والتػه اجتػ بت 

 (OECD)اابتصػادي والتنميػة التعػاوف المستويات الدوليػة, وبعػد إصػدار المبػادئ المعدلػة لمنظمػة 
, أصػػػػدرت لجنػػػػة )بػػػػايؿ( لإلشػػػػراؼ عمػػػػ  البنػػػػوؾ مراجعػػػػة لممبػػػػادئ الصػػػػادرة (ـ2004) عػػػػاـال ػػػػه 

    .(ـ1999)عاـال

تحسػػػيف حوكمػػػة  "وربػػػة بعنػػػواف (بػػػايؿ)أصػػػدرت لجنػػػة  (ـ2006مػػػف العػػػاـ  برايػػػر  13)  ػػػهو 
 والتأكيػػػػدات المتعمقػػػػة باألحكػػػػاـت ػػػػمنت مجموعػػػػة مػػػػف القواعػػػػد " الشػػػػركات  ػػػػه القطػػػػاع المصػػػػر ه 

وتسػػم  لمجهػػات والمسػػاهميف  ػػه حمايػػة المػػودعيف والػػدائنيف,  مهمػػة التػػه تهػػتـوال ػػوابط الربابيػػة ال
وتػـ ،  (Basel, 2006, p. 1-18)الربابية بممارسػة إشػرا ها وربابتهػا عمػ  العمميػات الداطميػة لمبنػؾ 

تحسػيف ممارسػات الحوكمػة  ػه المؤسسػات  " تحت عنػواف (ـ2006) عاـالاعتماد الدليؿ الجديد  ه 
 :(Supervision, 2006) ويت مف الدليؿ  مانية مبادئ كما يمه ," المصر ية

بحكـ  ينبغه أف يكوف أع اء مجالل اإلدارات مؤهميف : كماءة أع اء مجمل اإلدارة :األوؿالمبدأ 
 . السميمة لمبنوؾ  ه الحوكمة لدورهـ  ا و والمهـ ال الكا ية, ولديهـ الطبرة, موبعهـ

ينبغػػػه أف يصػػػادؽ مجمػػػل اإلدارة ويشػػػرؼ عمػػػه  :ومتابعػػػة تنميػػػ  األهػػػداؼ صػػػياغة :المبػػػدأ ال ػػػانه
  . ؾلمبن ستراتيجيةاا األهداؼ

و ػػا وتحديػػد ططػػوط  الل اإلداراتينبغػػه عمػػ  مجػػ :ياتلمػػن  الصػػالحيات والمسػػؤو  :المبػػدأ ال الػػث
 والصالحيات . ا حة لممسئولية و 
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 ػػمف كمايػػػة تتأكػػػد و تأف  الل اإلداراتينبغػػه عمػػػ  مجػػ :نظػػػاـ  عػػاؿ لمربابػػػة الداطميػػة :المبػػدأ الرابػػا
 .  مف ببؿ اإلدارة التنمي ية اإلشراؼ والربابة
أف يسػتطدما وبمعاليػة المهػاـ المنمػ ة الل اإلدارات ينبغػه عمػ  مجػ :مراببة المطػاطر :المبدأ الطامل

 .لوظائؼ الربابية الداطمية األطرىمف ببؿ المراجعيف الداطمييف والطارجييف, وا
التأكػد مػف أف  الل اإلداراتينبغػه عمػ  مجػ :توا ؽ المكا آت والحػوا ي مػا األهػداؼ المبدأ السادل:
 . وأهدا ه واستراتيجياته طويمة األجؿ وبيئة الربابة  ي والمكا آت تتمؽ ما  قا ة البنوؾسياسات الحوا
بطريقة تتسـ بالشما ية  وؾ ه البنينبغه أف يتـ تطبيؽ الحوكمة : الشما يةو  صاحواإل :المبدأ السابا

 .لمحوكمة السميمة اا أساسيً عنصرً  نهاكو 
 هـ نطػاؽ الهيكػؿ التنميػ ي الل اإلدارات ينبغه عم  مج :االتياـ بالقوانيف والتعميمات المبدأ ال امف:

ويو ػػ  , وتمسػػد الشػػما ية تعيػػؽ, والتػػه يمكػػف أف لعمميػػات البنػػؾ, والبيئػػة القانونيػػة التػػه يعمػػؿ بهػػا
 .ـ2006عاـ المبادئ لجنة بايؿ لإلشراؼ عم  البنوؾ  (2) ربـ الشكؿ

 
 

 

 

 

 

 

 

لإلشراؼ عم   (بايؿ)الصادرة عف لجنة   ه البنوؾ مبادئ تحسيف الحوكمة (2) ربـ الشكؿ
 ـ2000 عاـال البنوؾ

على مجلس اإلدارة اإلشراف على 

 األهذاف االستراتيجيت

 مجلس اإلدارةأعضاء كفاءة 

 منخ الصالدياثعلى مجلس اإلدارة 
والمسؤوليات         نظام فعال للرقابت الذاخليت          

  
 مراقبت المخاطر    

 توافق المكافآث والذوافز مع األهذاف

  اإلفصاح الشفافيت    

 بالقوانين والتعليماثااللتزام 
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مسػػػػتمدة مػػػػف مبػػػػادئ منظمػػػػة التعػػػػاوف  ( لإلشػػػػراؼ عمػػػػ  البنػػػػوؾبػػػػايؿ)مبػػػػادئ لجنػػػػة وتعتبػػػػر      
 ات العالبػة  األطػراؼاابتصادي والتنمية ما مراعاة طبيعة أنشطة البنوؾ وتعقد هياكمها تبعًا لدور 

 .  يها
مػػف  أل ػػراد عامػػةو البنػػوؾ لم قػػة حػػدث بػػيف بطػػاع  اأف هنػػاؾ طربًػػ  (2)(2038) وليػػاـ كػػويف وأكػػد 

نممػػل مػػا يلنػػا  سػػنوات عمػػ  األيمػػة (30)وبعػػد مػػرور ,لػػـ يسػػترد بعػػدمسػػاهميف ومػػودعيف وعمػػالء, 
, أطالبيػة وأطالبيػة أساسػيةومبػادئ   قا ػة االتػياـ ممارسات  ه البنوؾ الته تنتهؾ مبػادئطروبات و 

  .ر هنه بد تكوف هناؾ حاجة إل  المييد مف غرل ه م المبادئ  ه النظاـ الماله والمصأأعتقد و 
, حدوث أيمة مالية مستقبمية ا ييداد إا بمرور الوبػت أف بائالً  (2018)ولياـ كويف واستطرد 

, مػػػف المحتمػػؿ أف يػػتـ تنميػػ  إصػػػالحات يمػػػات المسػػتقبمية واحتمػػاؿ حػػدو هااألولمتطميػػؼ مػػف تػػأ ير 
ف أوعمػػ  البنػػوؾ المركييػػة  ػػه الػػدوؿ والسػػمطات اإلشػػرا ية  ,لمجنػػة مػػف ببػػؿ أع ػػائها بطريقػػة كاممػػة
شػرا ي هءات تنظيميػوتتطػ  إجػرا ,تظؿ  ه حالة تأهب لممطاطر الناشئة  (William عنػد الحاجػة هوا 

Coen, 2018) . 
 :اليمنية البنك المركزي لحوكمة البنوك دليل  .3

جهػػاي المصػػر ه والحمػػاظ عمػػ   ػػه إطػػار سػػعه البنػػؾ المركػػيي اليمنػػه المسػػتمر نحػػو تطػػوير ال
الممارسػات الدوليػة, و ػه  ػوء مػا أظهرتػه األيمػات الماليػة  بيػاـ البنػوؾ بتطبيػؽ طالؿ مف, سالمته

والمصر ية  ه السػنوات الما ػية مػف  ػرورة تػدعيـ نظػـ الحوكمػة والربابػة الداطميػة بػالبنوؾ وبػدعـ 
)دليػػؿ حوكمػػة البنػػوؾ  صػػدارإبػػاـ البنػػؾ المركػػيي اليمنػػه ب  قػػد  (IFC)مػػف مؤسسػػة التمويػػؿ الدوليػػة 

تػػػو ير معيػػػار أل  ػػػؿ الممارسػػػات  إلػػػ   يهػػػدؼو  (ـ2013 / 30/9) ػػػه  ػػػه الجمهوريػػػة اليمنيػػػة( 
 ( لإلشػػراؼ عمػػ  البنػػوؾبػػايؿ)اإلرشػػادات الصػػادرة عػػف لجنػػة  عمػػ  اعتمػػاداً الدوليػػة  ػػه هػػ ا المجػػاؿ 

وكػػ لؾ مبػػادئ الحوكمػػة المؤسسػػية الصػػادرة عػػف  ,حػػوؿ تعييػػي الحوكمػػة  ػػه المؤسسػػات المصػػر ية
بتجػػػارب بعػػػض الػػػدوؿ العربيػػػة  امسترشػػػديف أيً ػػػو  OECD)منظمػػػة التعػػػاوف اابتصػػػادي والتنميػػػة )

                   .(ـ2013)البنؾ المركيي اليمنه,   ه ااعتبار طصوصية البيئة المصر ية اليمنيةآط يف و 

                                           
2
  أمين عام لجنت )بازل( لإلشراف على البنوك  - 
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لتعييػي ال قػة  ػه القطػاع المصػر ه ومػف  ممارسة الحوكمة بمعالية مف العوامػؿ األساسػية تعتبرو     
الممارسػػػات  ػػػه تمػػػؾ العوامػػػؿ المهمػػػة لتحسػػػيف أداء القطػػػاع المصػػػر ه واابتصػػػادي الكمػػػه, وتتم ػػػؿ 

حوكمػػة البنػػوؾ بتوييػػا السػػمطات والمسػػؤوليات بمػػا يكمػػؿ تنظػػيـ شػػؤوف عمػػؿ البنػػؾ مػػف ببػػؿ مجمػػل 
 .(6 ,2013)البنؾ المركيي اليمنه, اإلدارة واإلدارة التنمي ية 

سػػيعيد ال قػػة لجمهػػور البنػػوؾ  المركػػيي لحوكمػػة البنػػوؾ البنػػؾ دليؿاالتػػياـ بػػ أف تػػرى الدراسػػةو       
, مسػػتقمةو  منب قػػة عنػػهجػػاف المسػػنود بم الل اإلداراتمجػػودور  اعميػػة  يعػػيي مػػفو  ,التجاريػػة اليمنيػػة

دارة المطاطر, وبما يكمؿ استقاللية كؿ مف وظيمة المراجعة الداطمية,  . االتياـإدارة ووظيمة  وا 

 :ل البنك المركزي لحوكمة البنوك والغاية منه هي ال دف من دلي
تعييػي وعػه أع ػاء , و لحوكمة البنوؾ استكماًا لممتطمبات القانونية الػواردة  ات العالبػة نظـو ا  -

ة باعتبػارهـ المسػئوليف بدرجػة رئيسػ بأهمية تطبيؽ مبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة اتلل اإلدار امج
ف والمسػاهمية التنمي يػ اتنهـ وبػيف اإلدار وتنظػيـ العالبػة بيػ عف أعماؿ البنػوؾ بطريقػة آمنػه وسػميمة,

  .والجهات األطرى  ات العالبة
تعييػػي  قػػة , و ا و قػػًا أل  ػػؿ الممارسػػات الدوليػػةمسػػاعدة البنػػوؾ عمػػ  تطػػوير أنظمػػة الحوكمػػة لػػديه -

االتػػػياـ  ػػػه البنػػػوؾ اليمنيػػػة, وحمايػػػة حقػػػوؽ نشػػػر  قا ػػػة النظػػػاـ المصػػػر ه اليمنػػػه, و جمهػػػور  ػػػه ال
نشاء أنظمة    المودعيف والمساهميف, و  دارة عالة لمربابة الداطما  الحماظ عم  ااستقرار المطاطر, و ية وا 

 الماله واابتصادي بشكؿ عاـ .

                                                هه :و  المركيي لحوكمة البنوؾالبنؾ تطبيؽ دليؿ لمتطمبات نؾ تنمي  مجموعة مف العم  كؿ بو  
بحيػػث ينسػػجـ مػػا احتياجاتػػه وحجػػـ أعمالػػه ودرجػػة تعقيػػدها  كػػؿ بنػػؾ,ب ةطاصػػ إعػػداد دليػػؿ حوكمػػة .1

البنػػػؾ  دليػػػؿالمبػػػادئ والمتطمبػػػات الػػػواردة  ػػػه وسياسػػػاته وبمػػػا ينسػػػجـ ويتوا ػػػؽ مػػػا الحػػػد األدنػػػ  مػػػف 
  أف يعتمػػػد مػػػف ببػػػؿ مجمػػػل وبمػػػا ا يتعػػػارض مػػػا القػػػوانيف النا ػػػ ة عمػػػ لحوكمػػػة البنػػػوؾ,المركػػػيي 

 .اإلدارة
مشػػروع الػػدليؿ بعػػد اعتمػػادم مػػف ببػػؿ مجمػػل  باعتمػػاد اليمنػػه الحصػػوؿ عمػػ  موا قػػة البنػػؾ المركػػيي .2

 اإلدارة .      
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 ,لمبنػػػػػػػؾ ) ػػػػػػػه حػػػػػػػاؿ تطمػػػػػػػب األمػػػػػػػر  لػػػػػػػؾ( األساسػػػػػػػه يمػػػػػػػة عمػػػػػػػ  النظػػػػػػػاـإجػػػػػػػراء التعػػػػػػػديالت الال   .3
ؿ المجػػػػػاف ييػػػػػادة أع ػػػػػاء مجمػػػػػل اإلدارة لمواجهػػػػػة متطمبػػػػػات تشػػػػػكيبوبصػػػػػمة طاصػػػػػة  يمػػػػػا يتعمػػػػػؽ 

 . اإل ا ية
 لكترونه وتو يرم لمجمهور.اإل هالسنوي وعم  موبع البنؾ نشر الدليؿ المعتمد  مف تقرير .4
مبػػػػادئ دليػػػػؿ الحوكمػػػػة الطػػػػاص  بتطبيػػػػؽ البنػػػػؾ  ػػػػه التقريػػػػر السػػػػنوي عػػػػف مػػػػدى التػػػػياـ صػػػػاح اإل .5

ادئ طػػػػػػالؿ السػػػػػػنة  ػػػػػػه حػػػػػػاؿ مػػػػػػا بيػػػػػػاف أسػػػػػػباب عػػػػػػدـ االتػػػػػػياـ بتطبيػػػػػػؽ أي مػػػػػػف تمػػػػػػؾ المبػػػػػػ ,بػػػػػػه
 .حصوؿ  لؾ

 ػػػػه و لػػػػؾ بهػػػػدؼ مواكبػػػػة التطػػػػورات  رم كممػػػػا ابت ػػػػت الحاجػػػػة إلػػػػ   لػػػػؾ,يمراجعػػػػة الػػػػدليؿ وتطػػػػو  .6
البنػػػػػػوؾ  دليػػػػػػؿ حوكمػػػػػػة ( يو ػػػػػػ 3) ربػػػػػػـ التػػػػػػاله والشػػػػػػكؿ, كػػػػػػؿ مػػػػػػف البنػػػػػػؾ والقطػػػػػػاع المصػػػػػػر ه

 .(ـ2013)البنؾ المركيي اليمنه, اليمنية 

 
    المركيي لحوكمة البنوؾ البنؾ دليؿ  (3)الشكؿ ربـ            

 دليؿ البنػػػػؾ المركػػػػيي لحوكمػػػػة البنػػػػوؾلػػػػ او قًػػػػدليػػػػؿ حوكمػػػػة البنػػػػوؾ اليمنيػػػػة  عػػػػرض ويمكػػػػف لمدراسػػػػة  
 :يأتهبشكؿ مطتصر كما و  (,2031)

 مجالس إدارات البنوك

 اإلدارات لجان مجالس
 اإلدارات

 اإلدارات التنفيذية
 

أنظمة تدقيق  افرتو 
ومستقمة فعالة  

  اإلفصاح والشفافية

 

 حقوق المساهمين
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                                                                          :مكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل( –مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤهالت  –: )مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوليات المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ األوؿ: مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اإلدارة
دارة مػؤهميف مػل اإلمسئوليته أماـ المساهميف, وأف يكػوف أع ػاء مجاإلدارة  حمؿ مجمليتأف  يجب

لممسػاهميف بشػما ية موميػة مػف ببػؿ الجمعيػة الع ابهـيتـ انتطوالكماءة, و  ولديهـ الطبرةبحكـ موبعهـ, 
, لمجمػاليف عػف  مػث أع ػاء أف ا يقؿ عدد أع اء مجمل اإلدارة المسػتقمو , لمقوانيف النا  ة اوو قً 
)البنػؾ المركػيي يجب المصؿ بػيف كػؿ مػف منصػب رئػيل مجمػل اإلدارة ومنصػب المػدير التنميػ ي و 

 يبيف شروط ع وية مجالل إدارات البنوؾ . (4) ربـوالشكؿ , (2013اليمنه,

 
   دارةوط الواجب تو رها  ه ع و مجمل اإلالشر   (4) ربـ الشكؿ             
منب قػػة مسػتقمة دارة بتشػكيؿ لجػػاف يقػـو مجمػػل اإل :دارةه: المجػػاف المنب قػة عػػف مجمػل اإلالمبػدأ ال ػان

دارة, م ػؿ لجنػة )الحوكمػة, المجػاف مسػؤولياتها أمػاـ مجمػل اإل وتتحمؿ ,حياتالصالب ويمو هاعنه 
 :كما يو حها الشكؿ ا ته ,(واالتياـ المطاطرو ت, ا آوالمك اتالترشيحو  ,تدبيؽالو 

 
 لجاف مجمل اإلدارة يو    (5) ربـ الشكؿ                       

 شروط عضويت مجلس اإلدارة 

 المهارات اإلدارية المهنية والخبرات المالية 

 التأهيل العلمي والخبرة العملية 

 معرفه بمهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

 على إطالع بالقوانين المصرفية وحوكمة البنوك 

 األمانة وااللتزام 

 السمعة والكفاءة والمسؤولية 

 الحياد والموضوعية  

 الشخصية القيادية 
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أع ػػاء اإلدارة التنمي يػػة مػػؤهميف مهنًيػػا وأف يتمتعػػوا  يجػػب أف يكػػوف :بػػدأ ال الػػث: اإلدارة التنمي يػػةالم
بقػػدرات ومهػػارات عاليػػة,  ات صػػمة بمػػؤهالتهـ الشطصػػية والمهنيػػة, وأف يػػدركوا تماًمػػا لػػدورهـ  يمػػا 

 : (6)ربـ  و ًقا لمشكؿ التاله, يتعمؽ بحوكمة البنوؾ

 
 دارة التنمي ية شروط التعييف  ه اإليو    (6) ربـ الشكؿ                     

وربابػة داطميػة  تػدبيؽ نػؾ أنظمػةيجػب أف يكػوف لػدى الب :: بيئػة ال ػبط والربابػة الداطميػةالمبدأ الرابا
دارة المطػػػاطر( دائمػػػة و عالػػػةو , تػػػياـلااو  )المراجعػػػة الداطميػػػة, يكػػػوف لػػػدى البنػػػؾ إدارات, وأف الػػػة ع    ا 

 امراجًعػ دارة سػنوًيا, وأف يعػيف مجمػل اإل, وتتمتػا باسػتقاللية تامػةبشػكؿ مباشػردارة مجمل اإل وتتبا
 يو    لؾ: (7) ربـ بالمشاركة ما المساهميف, والشكؿ التاله اطارجيً 

 
   توا ر أنظمة تدبيؽ  عالة ومستقمة يو    (7) ربـ الشكؿ                

خبرة عملية 
وتأهيل                      

 مهني وعلمي 

إدارك حوكمة 
 البنوك

 قدرات  

 ادارية 

 ومالية

 القدرة على

تنفيذ سياسات   
 استراتيجية 

 المراجعة الخارجية 

 إدارة المخاطر

 إدارة االلتزام

 الداخلية المراجعة 

أنظمة الضبط 
 والرقابة الداخلية
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 صػػػاح والشػػػما ية  ػػػه جميػػػا يجػػػب عمػػػ  البنػػػؾ إتبػػػاع مبػػػدأ اإل : صػػػاح والشػػػما يةالمبػػدأ الطػػػامل: اإل
و قًػا لممعػايير الدوليػة والقػوانيف النا ػ ة  ات العالبػة  شامالً   صاحاإل عم  أف يكوفعممياته وأنشطته 

عػػف طططػػه,  ة ودبيقػػه, وبشػػكؿ منػػتظـ, وأف يمتػػـي بتقػػديـ معمومػػات وا ػػحوتعميمػػات البنػػؾ المركػػيي
اإل صػػاح  ػػه , كمػػا يجػػب أف يشػػمؿ ريػػةوالدو  ة عػػف التقػػارير السػػنويةوشػػما ية عاليػػ وأف يمصػػ  بدبػػة

مػػا بيػػاف أسػػباب عػػدـ  دليػػؿ الحوكمػػة الطاصػػة بػػه,بتطبيػػؽ مبػػادئ  التيامػػهالسػػنوي عػػف مػػدى  متقريػػر 
 .مف تمؾ المبادئ  ه حاؿ حصوؿ  لؾ االتياـ بتطبيؽ أي

حمايػة حقػوؽ يجػب أف يكمػؿ نظػاـ الحوكمػة المطبػؽ  ػه البنػوؾ  :المبدأ السادل: حقوؽ المسػاهميف
ويسػػػػػهؿ لهػػػػػـ الوصػػػػػوؿ لممعمومػػػػػات البنكيػػػػػة, , أو تحويمهػػػػػا, ربػػػػػاحهـأعمػػػػػ   هـحصػػػػػولالمسػػػػػاهميف و 

ؽ التصويت انتطػاب أع ػاء مجمػل حوأف يكوف لهـ والمشاركة  ه اجتماعات الجمعية العمومية, 
  .ومتساوية بطريقة عادلة جميًعا المساهميف ماف يتـ التعامؿ أدارة بأنمسهـ أو بالوكالة, عم  اإل

المنظمػػات الدوليػػة  اهتمػػاـالطالصػػة أنػػه بعػػد عػػرض م ػػموف هػػ ا المبحػػث يمكػػف القػػوؿ: إف و 
لحوكمػة  OECD))تنميػةمبادئ منظمػة التعػاوف اابتصػادي والمف طالؿ  ظهر جمًيابحوكمة البنوؾ 

 اليمنػه البنػؾ المركػيي استرشػد لإلشراؼ عم  البنػوؾ (بايؿ)مبادئ لجنة ومف  ,البنوؾ الشركات  ه
سػالمة ل ػماف  ,الدوؿ العربيػةبعض مف تجارب  مستميًداحوكمة البنوؾ  ه الجمهورية اليمنية دليؿ 

ينبغػه عمػ  البنػوؾ التجاريػة اليمنيػة االتػياـ بهػ ا الػدليؿ أنػه كمػا  وحمايتػه, القطاع المصر ه اليمنػه
حمايػػه و ااسػػتراتيجية طططهػػا تنميػػ  تحقيػػؽ أهػػدا ها و  مػػف أجػػؿ, طاصػػة بهػػاوصػػياغة أدالػػة حوكمػػة 

 .وأصحاب المصال   والمودعيف حقوؽ المساهميف,

لمعر ة و إل  الدراسة الحالية كه تسمط ال وء عم  جانب مهـ وحيوي  وعميه  قد جاءت الحاجة    
 لحوكمة البنوؾ .بدليؿ البنؾ المركيي مدى التياـ البنوؾ التجارية اليمنية 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

مفاهيم حوكمة البنوك المبحث الرابع:              

   .: مفهوم حوكمة البنوكأوًل 

 .: أهمية حوكمة البنوكاثانيً 

 .طراف المشاركة في حوكمة البنوك: األاثالثً          

 البنوك. آليات حوكمة :ارابعً         
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   مفاهيم حوكمة البنوكالمبحث الرابع:           
انحططثلث ى ططة  مططا  وضططه ا ان حططواات انم نلططا انه نملططا  طط  انهصططاحوكمططا انوكططو   مصططح  إن      

وانمكظمطط ت انم نلططا انثونلططال نمطط  نططا مططن ثوا  طط  انمح  ظططا ى ططة  انمطط و وامىمطط ومج مطط   اه م مطط ت
واال  صط ث  اناكط ز  امس سطلا نكمطو  حط ش انشطاك ت ىحطثإاس قااا انكظ م انوكك  انذي ٌ شكو سالم ا 

ن كط ن  حولطب موط ثئ حوكمطا انوكطو  لط ثاث  هملطا  ط    ط  انطثوو انك ملطا  و ككول سطوا ً  انم قثمطال وان
 انمصثا انوحلث ن مولو غ نولا انمشاوى ت.من انوكو   ه وا  ل ملاا  ص ثل ت انثوو انك

اخ  فططت امثولطط ت و و لكطططت  طط   ططط ال  مفهططوم انحوكمطططا و   هالفططط ت ى ططة ذنططط   قططث  هططثثت ووكطط  ً       
مطن حثلث انههث وو ى طة انهكطس   نلس مفهومً  انحوكما  ن مفهوم ل مكهم من لاى  ظهوا انحوكما

ل (,Zabieglik (2003  طط  ك  وططا  ططاوة اممططم )Smith ,A)  سططملث آثم    قططث  شطط ا إنلططاذنطط  
هطططثم انفصطططو وطططلن مطططن انمخططط حا انما وحطططا و Berle and Means))نكطططو مطططن   انصطططال  وان حطططذلا

 .)(Fama, 1983  انم كلا واإلثااة

  (م2002)ىمط و لهطوث نهط م انحوكمطا وشطكو وضط  نطثى مكظمط ت ام وهك ن  من لطاى  ن ظهطوا    
 Andra, 2010, P) اممطالكل لن (Enron &WorldCom) اكطاون ووانطثكوم  شطاك  وهطث   مطا 

137) .    
 , (Corporate Governance)نمصطح   انمخ صطاة ان اجمطا هطو انحوكمطا مصطح  له وطا و      
   م   انمج ول هذا    انم ثاوو و صو  انهاولا ان غا نمجم  انه م امملن  وو من ااس خثام  اح ٌ   و ث

 اناشطلثة اإلثااة سط ح ت  سط وب مم اسطا  هط  انمصطح   نهطذا ى لهط  اال ف ب  م ان   انه ملا ان اجما
 ( .7002)حسنل 

انكطططواح  انم نلطططا كظططط م م ك مطططو ن ا  وطططال لشطططمو  ":وأكهططط  ,Dedman (7007) ثلطططثم ن هططط ها لو      
ومق ض ه  ثاا و اا ب ولسلحا ى   انشاك ت ان   له مث ا  صط ث انثونطا ى طة كفط  ة و وغلا انم نلال 

امكشطحا  ":وأكهط   Main, (1993) مط ن ىا هط ل و" مجط نس إثااا هط  نمسطزونل  ه إثااةوحسطن ل  ثازهط 
 .ىم لا إىثاث ان ق الا انم نلا "ان   لقوم وه  مج س اإلثااة ونجكا انمااجهال نضم ن ك اها 
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مجموىطا مطن انموط ثئ وانقواىطث ان ط   اشطث و حطث  ى ة  كهط  " (Marie5002 (وىا ه   م اي       
ىا  هط  مكظمطا ل و "من سط حا حطاآ آخطال وغطات ان وصطو إنطة  طوا ن مصط ن  وطلن انمطال  واإلثااة 

( " وأكهط  مجموىطا مطن انهال ط ت  لمط  وطلن انقطط زملن 7002) (OECD) ان هط ون اال  صط ثي وان كملطا
مؤسسطا ان مولطو  هط  ها ل وانمسط هملن"انشطاكا ومج طس اإلثااة وحم طا امسطهم وغلطاهم مطن  ى ة إثااة
  انشطاك ت وانوكطو  وانط حكم  ط   ىم نهط  "وأكهط  " انكظط م انطذي لط م مطن خالنطا إثااة  (IFAC)انثونلطا 

(IFAC, 2008). 
   ط  جوهاًلط اهكط    غلطاً  وطأن   ,Goodwin , Seow(5005) و سطل و جطوثولن كطو مطن   كطث و طث    

مجموىا اآلنلط ت واإلجطاا ات وانقطواكلن " :وىا ه  وأكه   (Enron) كهل ا شاكااحوكما  وو ووهث انمفهوم 
وهطططثآ  لل وانك اهطططا(ل وانشطططف  لال وانمشططط اكال وانهثانطططا )انمسططط  نا وانطططكظم وانقطططاااات ان ططط   ضطططمن كطططو مطططن

الكفصط و انم كلطا   وشكو ضطمك  مصط حوً  حوكماانمفهوم ل و ث ظها "   امثا   حقلب انجوثة وان مل 
ل حلططث ظهططا ام  الططثً   وى ططة مططثى انهقططثلن انم ضططللن اك سططوت  ضطط ل  انحوكمططا اه م ًمطط لىططن اإلثااة

 كطططط ثوواي ) اه طططط  انمم كططططا انم حططططثة ضططططمن ان قالططططا انشططططهلا انططططذي  صططططث انمصططططح   وشططططكو صططططال  
Cadbury)  حوكمططططا انومفهططططوم  االه مطططط موكطططط ن ذنطططط  وثالططططا  "حوكمططططا  انجواكططططب انم نلططططا ن " وهكططططوان 

  .(7002 لىوثان حلآ) صال وشكو و 

م س وقا ن حوكما ل ولن  كه  مجموىا اآلنل ت واإلجاا ات وانقواكلن وانطكظخالو ان هالف ت ان ومن     
كمطط   ضططمن  (لوانك اهططا ,وانشططف  لال وانهثانططا وانمشطط اكال ل)انمسطط  ناوانقططاااات ان طط   ضططمن كططو مططن 

 .(اإلثااة ان كفلذلاومج س اإلثااة و  ا ن حوكما )انمس همونحااآ انازلس كظلم انهال ا ولن ام
   :مفهوم حوكمة البنوك: أوًل 
انقطثا انكط    مطن االه مط م  ط  انثااسط ت   كهط  نطم   قطة إال   هملا حوكما انوكو من   اناغم ى ة     

مططططن  ى ططططة انططططاغم لوحوكمططططا انشططططاك تمق اكططططا  م ططططأخًاا كسططططوًل و حولططططب مو ثزهطططط  ئ انحثل ططططال   قططططث وططططث
خصوصلا انوكو  ان    جهو من  حولب مو ثئ انحوكمطا  لهط  ذات  هملطا و نغطال  ضطاًل ىطن ثواهط  

 هطططذا  ططط  وانمفططط هلم ان ططط  ذكطططات تان هالفططط ث مطططن هكططط   ىطططثو ل  ططط   ه لططط  موططط ثئ حوكمطططا انشطططاك ت
 . مخ  فا كظا وجه ت من  إنله لكظا إذ انمج ول
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 انثونلطا ان سطول ت وكط   ن ,Cadbury Committee( p16 ,1992) و شطلا نجكطا كط ثوواي      
ان طط   انحالقططا   طط :" ى ططة  كهطط هطط   ىا  ى ططة انوكططو  نإلشططااآ (وطط  و) نجكططا  حططت سطط ح ا  همططو ان طط 

 حم لطاو   حثلث  هثا ا وغات لانوك  شؤون  سللا  جو من ان كفلذلا واإلثااة اإلثااة مج س لس هم ه 
 ومطط و  انسطط زثة انططكظمو  ن قططواكلن  و قًطط و نهمططو االن طط ام مطط  لانمصطط ن  و صططح ب امسططهم مصطط ن  حم ططا

 لمسط هملنان لانوكط  حطااآ هال طا وطلن  حثلث ان"  :وأكه  ىا تكم  "ل مص ن  انموثىلن حم لا لحقب
 . (7022" )اناوله ل  اإلثااةل مج س ثااة ان كفلذلااإل

من  وو مج س  انوكو   وجلا  ىم و ل م خالنا من انذي انكظ م: " وأكه (7008)حم ث  لها ه و      
 ن مسططزونلاانال مططا  و نمهطط للا وانو طط   ه ل هططثا   حقلططب  جططو مططن مسطط وى  ى ططة ى ططة وماا و هطط  اإلثااة
حم ططا  حقططوب حم لططاو  لاإلثااة مج ططس  وططو مططن امثا  ماا وططا ":وأكهطط  ىُا ططت ل كمطط "وانشططف  لا  وانك اهططا
 خطالو مطن   حطثث وان ط  انخ اجلطا وط محااآ هطؤال    وهال طا االه مط م ىطالوًة ىطن لوانمطوثىلن لامسهم
مكظمطا ان هط ون اال  صط ثي ل وىا  هط  (7008 لسط لم ن) "انا  ولطا انهلزا وس ح ت ان كظلم  اإلح ا

ومج ططططس اإلثااة وحم ططططا   طططط ت وططططلن اإلثااة ان كفلذلططططالمجموىططططا مططططن انهال" :وأكهطططط  (OECD)وان كملططططا 
 .(OECD,2004, P180)  "امسهم وغلاهم من  صح ب انمص ن  وانمس هملن

انحالقطا ان ط   ط م  لهط  إثااة  ىمط و وشطؤون "  :وأكه   Basel. (2005)نجكا  ه    حلن ىا   
    :و آل     ؤ ا    كلفلا  ل م انوكو ان كفلذلا وان  نس اإلثااات واإلثاااتانوك  من  وو مج

    انوكو . ونو حثلث انمخ حا ان   ل هات نه  انه م  امهثاآوض   .2

 . انلوملا إثااة  ىم و انوكو  .7

 . حم لا مص ن  انموثىلن .2

مطط  امخططذ وهططلن االى وطط ا مصطط ن  امحططااآ  ل مطط م انمسطط هملن إللفطط   وم ح وطط ت انمسطط  ناا .2
 ." ال ا ك نجه ت انا  ولا وانحكوملاذات انه امخاى

  ط  انشطاك تحوكمطا  مط   فطب  إكهط  "حوكمطا انوكطو "  واثت وشأن ان   ان هالف ت ىاتوهث و      
ا ااآ انازلسططططاإلحطططط ا انماجهطططط  انططططذي ل ضططططمن كلفلططططا  و لطططط  انحقططططوب وانمسططططؤونل ت  لمطططط  وططططلن امحطططط

ولحمطط   وومطط  لحقططب  هططثاآ انوكططو  ل(ثاااتنس اإل ل ومجططان كفلذلططا ثاااتل واإلانمسطط همون) ن حوكمططا
 خاى .حااآ امحقوب انمس هملن ومص ن  ام
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   أهمية حوكمة البنوك: اثانيً 
  صططح ب مططن هموغلططا  وانمسطط هملن انوطط ح لن اه مطط م   طط اتانحوكمططا  ن  (7008) ىلسططة ذكالطط    

  ططط  انكوطططاى انشطططاك تانوكططو  و  مطططن نك لطططا انمطط ن  واإل طططالس انفشطططو نحطط الت وذنططط  ك لجطططا لانمصطط ن 
 . آسل  شاب ثوو    امسواب واكهل ا انم حثة انوالل ت
  ط  وان حطوا اال  صط ث  حالطاو  انهونمطا إجطاا ات  ن (7002) ل وشح  اى   كو من ولضلآ     

مطط   انوكططو  م كلططا  شططك و  طط  ان حططولالت و لًضطط  انم نلططا امسططواب وططلن وان ك مططو وسطط زو اال صطط الت
خالنهططط   مطططن لمكطططن وان ططط  لانوكطططو  حوكمطططا إنطططة موططط ثئ انح جطططا مطططن  اثت ؛انمسططط  مالن ىطططثث  لططط ثة

 و حولطططب انمسططط هما  ن  ث ى طططة ذنططط ان ك  سطططلال  انقطططثاة و لططط ثة انمصطططا   امثا   ططط  انوكطططو  مسططط ىثة
 :خالو من انوكو  إثااة من حسن ٌ  انحوكما مو ثئ
 . انوكو  اس اا لجلا وض  -
 . حقلقه  وكلفلا انوكو   هثاآ  حثلث -

 .و  ى لا وكف  ة ىم هم  ثا  ى ة وانه م لن انمثلالن  حفل  -

طط       ان ططط  لوانوكطططو  انم نلطططا امسطططواب ىطططن لوح ططونانمسططط  مالن   ن  لشطططلا إنطططة (7002) حوطططو    م 
 وجططططذب  كظطططط ا محططططح انحوكمططططا موطططط ثئ  حوططططب ان طططط  امسططططواب  أصططططوحت لموطططط ثئ انحوكمططططا  حوططططب

  أخذوا لواإلثااي انم ن  وانفس ث اإلثااة سو  ك  زج ن حمو اس هثاث ى ة نلسوا وسوب  كهم ن مس  مالن
 .امسواب    انثخوو  و نشاك ت وثىم  مولو  ااا و  خ ذ لقوموا  ن  وو لح نوون و نحوكما

ان ط   سط وجب ضطاواة  ن لحوطب انكشط ح  انممل نطتث مطن ىطثهك    ن إنة ( 7022شلا ىووث )لكم      
     :انممل اتشلا انثااس ت إنة  هم       إذانمصا    واىث ومو ثئ انحوكما 

 .واإلثااة  انم كلا انفصو ولن .2

  حسلن انكف  ة وانحث من انفشو انم ن  . .7

 إلج ث انهلكو انذي  حثث من خالنا  هثاآ وخحح انوكو  . .2

  قللم  ثا  اإلثااة انه ل  و ه ل  انمس  نا وا   ثاجا ان قا . .2

 :    هملا حوكما انوكو   كمن و آلن إ :لمكن انقوو نذا      
 . ا  وا انهم ل ت ان شغل لا ن وكو كظ م ل م وموجوا  وجلا و حوكما انوكو   ه وا  .2
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 نمخطط حال مططو  حلمن حولهططا ىم هطط   لشططاك ت انمسطط هما خ  ططآ ىططن غلاهطط  مططن ان ن انوكططو إ .7
 . ى ة  مواو انغلا )انموثىلن(مسؤونا ىن انمح  ظا  انوكو  كون هذه

ل وهط   قطوم ووظط زآ مهمطا   اال  ص ث وانكظ م انم ن  خصوًصط ن انوكو   ح و ماك ًا مهمً   إ .2
اسط قااا انقحط ش  طأملن سطوو  ط ثاة ى طة اسا هطذه انوظط زآ   ح طب  طو ا موط ثئ حوكمطا و ن مم 
   .انم ن 

 ومن  همه  :ل امهثاآمن  ثىث  حقلب إنة انوكو     انحوكما  هثآو  

 . انمس هملن نحقوب انحم لا  حقلب .2

 .انموثىلن ممواو انحم لا  حقلب .7

 . ن وكو   انم ن  امثا  مااجها ضم ن ى ة انهمو .2

 .  (Gup, 2007) ن وكو  انه ما انمص حا غلا    انس حا اس غالو من انحث .2

 كظمطا وهل كطو إثاالطا ضطم ن وجطوث إنطة  انوكطو  لهطثآ حوكما ن كظ م  (7002) غكلم لذكا انو      
موط ثئ ن  و قًط  ا وصطواًل نقطوازم م نلطا ُمهطثة م م مس همله ل وضم ن وجوث انا  وا انمسط ق ُ ح سب اإلثااة

ل انوكطططو  مكططط  انم ططط جاة و نسططط حا  ططط و ل مح سطططولا ى نلطططا انجطططوثةل ومااىططط ة مصططط ن  امحطططااآ انمخ  فطططا
    لطططا  و ثااةل وحم لطططا انمسططط هملن سطططوا ً وانهثانطططا وانشطططف  لا وحطططب انمسططط  نا وومططط  لسطططم  ومااجهطططا اإل

وومطط   لإلثااة انه لطط ا مططوا  هولضطط ت ومك  طط ت  طط  اسطط حثاث كظطط م ان ططوا ن و  ىوازططثهمل  لطط ثةو  ل غ ولططا
 . مو ثئ انهثانا وانمس واة وانقلم امخال لام  ل فب 
 البنوك  حوكمةتطبيق مبادئ في طراف المشاركة األ: اثالثً 

   ان حولب انس لم  اازلسا   أ ا و ؤ  هك    حااً   ن  (7002) شح  او  كو من ى  ل لوض 
نقواىث انحوكمال وُ حثث إنة ثاجا كولاة مثى انكج ح  و انفشطو  ط   حولقهط ل وهكط   مطن لكظطا إنلهط  

  شططو  و كجطط ح مططثى و حططثثى ططة  كهطط   حططااآ مسططزونا  و مهكلططا و حولططب انحوكمططا ومسطط فلثة مكهطط  
 : ك آل   وه  لانوكو     انحوكما

  ط  وذنط  لانوكطو   ط  نألسطهم م كلط هم حالطب ىطن انم و ا س و قثلم لقومونمن  هم :المساهمون .1
 انحولطول ى طة انمطثى انوكطو   لمطا  هظطلم و لًضط  لس  م اا همال مك سوا  او ح ى ة انحصوو مق وو
 .  ومس ز  هم اإلثااات نس مج  ىض   خ ل اا    انحب لم   من وهم

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
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مطططن لم طططو انمسططط هملن وامحطططااآ امخطططاىل وانمسطططزوو ىطططن وضططط  انسل سططط ت هطططم : اإلدارة مجمسسسس .2
انمطثلالن ان كفلطذللنل وانا  وطا ى طة و هللن ل كم  لقوم و خ ل ا و هثاآ انوكو  االس اا لجلاانخحح و 

 ل وول ن مثى   ى لا كظم انا  وا انثاخ لا.ومس ز  هم ثازهم 

ل و قطثلم ان قطط الا انخ صطا وطط مثا  وكطط مسطزونا ىططن اإلثااة انفه لطا ن هط  انجهططا ان: التنفيذيسة إلدارةا .3
 و كفلططططذ خححططططا و هثا ططططال لوكطططط   انمسططططزونا ىططططن  هظططططلم  اوطططط ح انهطططط ل و ه وططططا إنطططة مج ططططس اإلثااة

وامحااآ  و إلض  ا إنة مسزونل ه   ج ه اإل ص ح وانشف  لا    انمه وم ت ان    كشاه  ن مس هملن
 .ذوي انهال ا

ط        انوكطو   ط مكن نكط  كطا  Dyck, (2001) ثالط  لطاى ل  مطن حلطث محطثثات حوكمطا انوكطو  م 
 ان طط  وانضططواوح انمحططثثات مططن   ططوا ا مجموىططا  ن لجططب انحوكمططا  حولططب م الطط  مططن سطط ف ثةاإل مططن

 وثاخ لا( خ اجلا( مجموى لن ى ة انمحثثاتهذه  و ش مو انحوكمال نمو ثئ انس لم ان حولب  ضمن
 :  (7008س لم ن )

  خ  طآ  طث وان ط  انوكطو  وانشطاك ت خالنهط   همطو مطن ان ط  انولزطالقصطث وهط  و  :المحددات الخارجية  -
و نقحطط ش انقططواكلن وان ططواز  ان طط   ططكظم انهمططو  وهطط  ىوطط اة ىططن مخططاىل ثونططا مططن  و خططام مكطط ن مططن

انمك سططب  لضططمن  ططو لا ان مولططو انططال م ن مشططاوى ت و نشططكوانططذي جلططثل انمطط ن  انكظطط م ل وانانمصططا  
  .انثونلا وانمك  سا االس مااا انذي لشج  انوكو  ى ة

انقواىطث وامسططس ان ط   حططثث كلفلطا ا خطط ذ انقطاااات و و لطط  انسط ح ت ثاخططو   كهطط  :المحسددات الداخميسسة -
 مطططن ك حلطططا  وا اهططط  لطططؤثي وان ططط  ان كفلطططذللنل وانمطططثلالن اإلثااة ومج طططس انه مطططا انجمهلطططا وطططلن انوكططط 

  .(7008 شاآل )) اان ال  امحااآ هذه مص ن  ولن ان ه ات  ق لو إنة  خاى ك حلا من و حولقه 

ل واى واهططط  انطططوهت  ا خصططط زو حوكمطططا ن وكطططو اا ال وطططث  ن   طططو  كططط( 7002) انحلططط انلشطططلا و       
 اًل  م كط ماًل و هط امق اح ُلهح   صطواً ما ك ات ضمن مقوم ت ازلسا نج   من كظ م  وم  وا  ثوات  و

 .  ن حوكما
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 كمواطن النظر إلى البنك  
 جيد

 (52: ص ,5008,  )حماد :المصدر - حوكمةالخصائض  8الشكل رقم )

              

يجب احترام حقوق مختمف 
المجموعات أصحاب المصالح 

 في البنك .
 

المسئولية أمام جميع األطراف 
 ذوي المصمحة

  اإلدارة تقييم أعمال مجمس
 التنفيذية.واإلدارة 

دون التأثير أو مه العمل 

 الضغوط

تقديم صورة حقيقية لكل ما 
 يحدث.

إتباع السموك األخالقي     
 .المناسب والصحيح

خصائص 
كومة  احل

  

 العدالة
Justice 

 المسئولية
Responsibility 

مساءلةال  
Transparency 

 الستقاللية
Independence 

 

لمسئولية الجتماعيةا  
Social Responsibility 

 

 الشفافية
Transparency 

لنضباطا  
Discipline 

 ه ىاضططططططط لمكطططططططنحوكمطططططططا انخصططططططط زو مطططططططن  الوجطططططططث ىطططططططثثً  كطططططططا  (7008) حمططططططط ث و شططططططط ا
 :اآل  كم     انشكو  و وضلحه 

   :: آليات حوكمة البنوكارابعً 
مجموىا من آنل ت حوكما انوكطو  صطكفه   هك   ن  (7027)  لن انثلنل وج واكو من لذكا 

 اآلنلط تو ه وطا هطذه  لخ اجلطا و خطاىنطة آنلط ت حوكمطا ثاخ لطا إ ( HessI & mpavido)مطن  كو
  :و  م و وط  مكو قا ىن مو ثئ و واىث انحوكما

 مطا انال   اإلجطاا اتوا خط ذ  ى طة  كشطحا و ه نلط ت انوكطو ل كصطب  وهط  :اآلليات الداخميسة لمحوكمسة .1
 : (7022  لس لم ك) م  ل   إنةانثاخ لا  اآلنل تن حقلب  هثا ه  ولمكن  صكلآ 
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 ىضطططططط زا ىططططططن خمسططططططا  ال لقططططططو ىططططططثث ثااةإانوكطططططط  مج ططططططس  إثااةلجططططططب  ن ل ططططططونة  :اإلدارةمجمسسسسسسس  . أ
و هوططططا ىططططن كسططططوا  ل هكططططس  اكلوططططا انمج ططططس انمسطططط هملن  نولحوططططذ  لىشططططا ىإحططططثوال ل لططططث ى ططططة 

وططططططا ىطططططططن لقطططططططوم كل  اإلثااةمج ططططططس  ن  (52ل 7008) سططططططط لم ن  لوضطططططط كمططططططط  ل  و لطططططط  ا س انمطططططط و
انوكططططط  و حقلطططططب مصططططط ن    هطططططثاآن حقلطططططب   ثازهطططططمومح سطططططو هم ىطططططن  انمسططططط هملن ومسططططط  نا انمطططططثاا 

مططططن  قكططططلن  مككططططا  اإلثااةثاجططططا ك  لططططا مططططن االسطططط قالنلا نمج ططططس  إىحطططط  ذا لجططططب ل ونططططانمسطططط هملن
 .  انمح وب امثا نم لحققوا  إذاو ص هم   ثا ا    ا  وا انمثاا 

 نماا وططا  ثاة  حسططن اإلثااة مج ططس ن  (7008)ىلسططة و ل (7027) حسطط ك  كمطط  لططاى كططو مططن     
  وطو مطن سو  االس هم و من انوك     انمس  ما لحم  ا س انم و  كا إذ لإلثااة ان كفلذلاا تس وكل 
ىف    لنل ه    انق كوكلا ا صالحل  خالو من وذن  اإلثااةل ل كمط   هط مك  أولحطثث ان كفلذلطا  اإلثااةوان

ولقططثم  لو هثا ططا ولاا ططب  كفلططذه  انوكطط  سطط اا لجلاامج طس اإلثااة انقططوي لشطط ا  وف ى لططا  طط  وضطط    ن
لن لضطمن اسط وثاو انمطثلا  اإلثااةمج طس  ن ل كمط    هل سط وكولقطلم  ان كفلذلطا نطإلثااةانحوا   انمك سطوا 

 .انذلن لخفقون     ثا   ىم نهم

ن غلطططا ان كفلطططذللن ل جطططأ إنطططة إكشططط   مجموىطططا مطططن ان جططط ن مطططن وطططلن  ىضططط زا مططط اإلثااة مج طططس      
ل   زطث) نمج طس اإلثااة االاهط  انمفصط   قطوم وا ط   قنجط ن مسط ق ال و ه ان جط ن  كهط  ا نهطذوانمل ة انازلسط

7022) . 
 (27ل 7000)حكط  و    Turley,  Zaman,. (2004) انط و   امط نل فطب كطو مطن  :قسالتدقيس ةسلجنس . ب

 غ ططوهم مططن انمسطط ق لن  امىضطط    كططون مططن ىططثث مططن  اإلثااةمكو قططا ىططن مج ططس مسطط ق ا نجكططا  كهطط  
 لاإلثااةنألحكطط م ان طط  لقااهطط  مج ططس  ت هططذه ان جكططا صططالحل ت انهمططو حوقًطط و فططو  لغلططا ان كفلططذللنو 

 . اإلثااةمج س   إنةو ا    قالاه  

انمه ومط ت ان ط  ل م طو  ط  ان قطا وانشطف  لا  ط   ثوا نجكطا ان طث لب  ن (7022) انه وطثي ولطاى 
ب انطثاخ   ى طة وظلفطا ان طث ل واإلشااآانم نلا    ق الان إىثاثه وذن  من خالو  للفص  ىكه  انوك 

 أكلطث ى طة االن ط ام وموط ثئ حوكمطا  ضطاًل ىطن ثواهط   ط  ان لو لط ثة اسط قالنل ه وانخ اج     انوكو  
 . انوكو 
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 ت انصطط ثاة ىططن  غ ططب انثااسطط ت انخ صططا وحوكمططا انوكططو  وان وصططل  وصطط  وهطط  :آتسسسسة المكافسسسسلجن . ت
و ططث  ضططمكت  لان كفلططذللنغلططا  اإلثااةمكهطط  لجططب  ن  شططكو مططن  ىضطط   مج ططس  انجهطط ت انمه مططال

ا ى ططططة ضططططاواة  ن  كططططون مك  طططط ت  أكلططططثً  (OECD) وان كملططططا إاشطططط ثات مكظمططططا ان هطططط ون اال  صطططط ثي
انوهلث  اممث     ن  انوكو ل وذن  نضم ن  ه ل  مصمهقونا ان كفلذلا اإلثااةو  اإلثااة ىض   مج س 

 .(Main, 1993) من خالو جذب انمهكللن من ذوي انكف  ات انه نلا 
وانمططوظفلن مططن وططلن   ضططو انماشططحلن انططذلن  اإلثااة  ىضطط   مج ططس   هلططلنولطط م ات: سة التعيينسسسسسسلجن . ث

و  م طو واجوط ت هطذه ان جكطا  ط   لانوك م  انمه اات وانخواات انمحثثة من   ال م مه اا هم وخواا هم 
انماشطحلن وانمطؤه لن و قطوم و سط مااا و طوخ  انموضطوىلا  ط  ىم لطا ان وظلطآ وكطذن    حثلث   ضطو

 . (Giovannini, 2010)انوظ زآ انمح وب شغ ه   ىن اإلىالن
وهططث ظهططوا  ضطط ل    شططأتك مااجهططااننجطط ن  ن  (7022)لططذكا ثهمطط  و  :ةالمراجعسسة الداخميسس لجنسسة . ج

  ممالكلطالط ت انم حطثة المن انشاك ت    انو  انك لا كهل ااىب ان    ثت إنة الوان  ح ل والواانغ  
 كون لقضطط  ووجططوب  شططكلو  طط اممالكطط   طط  سططوهلكل ت انقططان انم ضطط ل  قططث صططثا ىططن انكططوكغاس

هطذه انشطاك تل انطذي لط م  ااة  اوط ح ط  إث ان الىطب ط  كطو شطاكا؛ ن حطث مطن  ن مااجها وان ث لبنج ن 
وهثانطال ممط  ل سطوب  ط    ت وانوكطو انم ن  ن شاكوىثم إظه ا انماك   اماو ح هظلم هذه خالو من 

 وانمصا لا. انم نلا واالكهل اات ام م ت

شططكو مج طططس اإلثااة نجكطططا  ططث لب مطططن  ىضططط   مج طططس اإلثااة لٌ  كطططا  (7022) ىططط حآولوضطط  
لقططو وال ى ططة  ن لكططون غ نولططا  ىضطط   ان جكططا مططن امىضطط   انمسطط ق لن  لان كفلططذللنغلططا انمسطط ق لن و 

   طط  انشططؤون انم نلططا كمطط  لجططب  ن لكططون مططن وططلن  ىضطط زه   حططث انخوططاا ىططثث  ىضطط زه  ىططن  ال ططال
انهططثث انكطط    مططن   طط  حطط و ىططثم  ططوا ا وكطط  و  ك ططا مططن خطط اج ان ا هلططلن ىضططوً  ولجططو  وانمح سططولال

 . اإلثااة غلا ان كفلذللن ىض   مج س 

  ك م  ان   اإلجاا اتو  انقواىث ىن  هوا كه   (7002)ان   انحليذكر  :لمحوكمة اآلليات الخارجية  . ح
 ططط  ىم لططططا ا خططط ذ انقططططاااات  وكطططط إثااة ان  ثا  وم  وهطططا انضططططوح مططط  و  ضطططط  ا مخ  فطططا مجطططط الت إنطططة

سطط  مالن انحطط نللن انمصطط حا م ططو انم ذات واإل صطط ح نألحططااآ انخ اجلططا االا انم نلطط انمخ  فططال وان قطط
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 ان ط  وامكظمطا انقواكلن :اآلنل ت هذه و  ضمنل انمص حا من  صح ب موغلاه وانما قولنل وانهمال 
 .وانا  ولا ان كظلملاانجه ت   صثاه 

ُ هططث م ك م ططا وم ااوحططا و لهطط  كططوش مططن  إحطط ا انحوكمططاووكطط ً  ى ططة مطط  سططوب ذكططاه  طط  مو حططث      
ان طططثاخو وان ك سطططبل حلطططث كطططو موحطططث لكمطططو اآلخطططال وشطططكو   ططط ُوه  و كططط م  ل  قطططث شطططك ت ومجم هططط  

 اإلح ا انكظاي ن ثااسا.

ومجمو انقوو: من خالو انمقثما وانثااسط ت انسط وقال ومط   ك ونطا اإلحط ا انكظطاي مطن مو حطثل      
مكطا انثااسططا انح نلطال ىططالوة ى طة انخ ططوو وططأثاة  اكح قططتانطذي   قطث شططكو كطو ذنطط  امسط س انكظططاي
ومحطط وا وهططثآ  لطط س ومها ططا مططثى ان طط ام انوكططو  ان ج الططا انلمكلططا  انثااسططا ومطط   ضططمك ا مططن  قططااتً 

 وثنلو انوك  انماك ي نحوكما انوكو . 
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 اإلطار المنهجي لمدراسةالفصل الثالث2                
يتناال ه ااالف ف بيااه نياالل راان,  ف تمف اادر  ر تراات ف تمف ااد  لينت,االر  فجتف  ف ر اات ترد  اا   راات      

ننلئ,ااالر  ت  ااايء ت ااامفصفا و ااال  يااات    نااالا ر  طميقاااد (فال اااتنيلل ف اااترلم )ف نيلنااالا  ف رتر فاااد  ااا  
  لف  ف نو  فآلت :  يركل تنل ه ل ك ف تمف در  ليند تنلندر  ف  مفصفا تطنيق,ل لف  فال

 2منهج الدراسةأواًل2 
  يااا ف هاالام  وترااا طني ااد ف ر ااكفد  ااااتف ,ل  ت االاالت,ل ف تناالم ف راان,  ف  يااب  ف توفيفاا      

 ف تمف د. افجات  رنل نته ل ك  رر   ع ف تمف د
 مجتمع الدراسة2 2 اثانيً 
 رااتمفص  رااتمفص ف  راا ت ف تنبياالييل   تفمفافإل ه لل االص ر ااا رياات راال ف تمف ااد يتكاا ل ر تراات      

 اا  ف نناا ك  (فالرت االه   مف  اادف ر)  تااتفم ت رااتمفص  ررلنااد ف  لياارد ياان لصا اام ع ف نناا ك  اا  نطاال  
 ف نناااك)  اااا  يرنياااد ت لمياااد ننااا ك (6)رااا نليل لفااا   (  ااامت ف808 ف نااال د لاااتتات ) ف ت لمياااد ف يرنياااد

 ننااك    ف ك يااا ف اايرل ننااك    ف يرناا ف ت االم  ف ننااك   ف يرناا  فجافاا  ف ننااك   م ف ت رياا  إلن االص ف يرناا 
ً  فجياف   ر ترات ف تمف اد ت,تفا فتت    ر( ف نمفل  ف ت ل ن  ف ت فيا ننك   ف ت    ف يرل   ا  كالر

 رغاالتمت,ت  االم    ف   ااكميد رنياادفج  االع ف  يل اايد  فج انااه  ن اان  تاَل هر ا ااف   ف وياام ف  االر
 تاات ف وياا ه لفاا  ف اات لند  مت ت ر تفمفا ف نناا كتف نفاات  فاات ن ااتطيت رقلنفااد ن ااا ال االص ر اال ه 

                                                                     :( فآلت 2)   ف  ت هكرل ا  ر  ود ر ترت ف تمف در 

 ةالدراس مجتمع( ممخص نسب استجابة وردود 2جدول )            
مجالس  أعضاء

 إدارات البنوك
مدراء العموم 

 التنفيذيون

 فزوع مدراء

في أمانة   البنوك

 العاصمة

 مدراء إداراتي

 االمتثال /المزاجعة 

 

 اإلجمالي

 االستبيانات

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

 االستبيانات

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

 االستبيانات

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

 االستبيانات

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

 االستبيانات

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

40 22 6 6 02 22 12 12 108 80 
نسبة 
 االسترداد

 نسبة  50%
 االسترداد

 نسبة  022%
 االسترداد

 نسبة  84%
 االسترداد

 نسبة 100%
 االسترداد

42% 

 %(50ال ن اااند ف ااات لند  مت ت ال ااالص ر ااال ه فإلتفمفا  ااا  ف ننااا ك نفغاااا ) (2) يت اااء رااال ف  ااات ه
 ف  لياردراتمفص  ام ع ف ننا ك ف ت لمياد ف يرنياد  ا  نطال  ارلناد   %(ر011)  رتمفص ف  ر ت ف تنبيلي ل نفغاا
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ف تمف ااااد  ر تراااات%(ر  ف  راااال   ن ااااند ف اااات لند  مت ت 011) فالرت ااااله   رااااتمفص تتفمتاااا  ف رمف  ااااد  %(84)
رنااا  رقلمناااد نل   ااات ف  يل ااا   فجكل ياااد  توفياااه ف نيلنااالا   رقن  اااد  رًئراااد  داااالل ف ن ااان (ر  ت تنااام74%)

   . مفص الل ف تمف دترت  تنفرن ل رف ل  ترم نه ف نفت

 الدراسة2 مجتمع خصائصوصف 2 اثالثً 
تات تق ايت  يلئيا,ل ف تمف ادر   يلئص ف   ييد  ف تيرغمف ياد  ر تراتف  لف  نغما ف ت ما    

يفاا   يراال  ا ف تمف اادلم اا   ( اان فا ف  ناام   ر ف رااااه ف  فراا    ف  اانهر) ت اا  رتغياامفاف  راال وياا 
 :يأت كرل ى لف  وتف نيلنلا ف رت فقد نكه رتغيم 

 (4 كرل    ف  ت ه مقت ) 2الجنسمتغير الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  .8
 ف  نهرتغيم ف تمف د و    ر ترت( ت نيت 3 ت ه )                          

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %88 42 ذكور
 %12 02 إناث

 %022 02 جمالي اإل

 راال ااات ف تمف ااد ر تراات راال (88%) ال (3راال  ااًه ف نيلناالا ف اا فمت   اا  ف  اات ه )   اا وه     
 ت ييل ف الك مر ت   يريه ف ل  ف يرن  ف ر ترت طني د ت   يم ت   ررل فإلنل  (12%)ال    ف لك مر

  قيالت ف  ا  فإلنال  رال   ا ت يقفاهررال  ر  ف ر ترات ف  التفا  ف تقل يات  ا  قل ادف نيئاد  ف  ل فراه  ا ف    
%(  اا  رمفكاان ف قياالت   اا  88ال  اان  ت ف اات ف االك م نن ااند ) كراالر ف  فياال  فيناا ك ف ت لميااد ف يرنيااد
ه رااااتًك,ت  لراااا فه ف ر اااالارد  اااا  ف نناااا ك   ليااااد ال اااالص ر اااال ف ف نناااا ك ف ت لميااااد ف يرنيااااد ااااا 

    ف رمفكن ف قيلتيد.  ت ف تل لفا فجر فهرتفكا فإلنل  ف فإلتفمفار    
 2المؤهل العمميمتغير الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  .2

 ف رااه ف  فر   رتغيم ف تمف د و   ر ترت( ت نيت 4)  ت ه          
 النسبة المئوية     العدد       المؤهل العممي
 %0 4 الثانوية العامة

 %47 04 سبكالوريو 
 %01 16 دراسات عميا
 %022 02 المجموع
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( يت اااااااء ال الفااااااا  ن اااااااند ت ااااااا ت  وااااااالرف   ااااااا,لت  ف نكااااااال  مي ه نن اااااااند 4ف  ااااااات ه )رااااااال       
%(ر  ااااات وااااالرف  ف  لن ياااااد ف  لراااااد 89%(  ااااات يفي,ااااال وااااالرف   ااااا,لت  ف تمف ااااالا ف  فيااااال نن اااااند )73)

 %(ر  تااااااامى ف تمف اااااااد ال ل اااااااك يم ااااااات ت ااااااا  ال ف ننااااااا ك  ااااااا  ف  ااااااان فا فج يااااااام  تقللااااااات8نن اااااااند )
ف  ترااااد(  ف اااال  ااااات راااال ف مليااااه فج ه /فج فاااايل )ف  اااال ىراااال نفااااد اواااات ر ر لااااد راااال ف راااا هبيل

نلإل اااااال د ت اااااا  ت قب,اااااال لاااااال ف ت هياااااااا  يورااااااه ف  لن يااااااد ف  لراااااادر  اااااا  ف نناااااا ك  ر هر,اااااات كاااااالل
  ن ,لت  ف  لن يد ف  لرد.

 سنوات الخبرة 2 متغيرالدراسة حسب  مجتمعتوزيع  .7
  ن فا ف  نم  رتغيم ف تمف د و   ر ترت( ت نيت 5 ت ه )            

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة
 %42 72 سنة  00أقل من 

 %05 26 فأكثر   سنة 00
 %022 02 المجموع

 ال ندر  اااا( 15)يرفكااا ل  نااام  اقاااه رااال  ر ترااات ف تمف ااااد رااال (42%) ال (5) ف  ااات ه ينااايل         
 ر ترااات ف تمف اااد%( رااال 58) ال اك ااام رااال تااامى ف تمف اااد   اااند  اااأك مر   (05)%( يرفكااا ل  نااام  85)

ف تمف اد يترت ا ل ن نام   يات   ا   ر تراتررال ياته ال  ر اأك م د ان  (15) ن فا  نام  تنيات لال  يرفك ل
نرتطفنااالا  يبااالصفإل يركااان,ت رااال  ر اااله لرف,ااات نرااال ياااااف,ت  يك نااا ف لفااا  تمفياااد نل ر ااات تفا ف ريااام يدر

 ف  ره.
 2  بين محاور دليل البنك المركزي لحوكمة البنوك2 معامالت االرتباط الخطي ارابعً 
رواال م ف رتغياامر ر  ناايل يء ف  ًقااد ناايل رتغيااميلر ا  اك ااملرفيااد ف  يااا فإلوياالئ  ت  ااتتطفاا       

يل  ل ي  فإلويلئيدر ا ف   فالمتنلط نايل ف رتغيام ر  رل الل فج   فالمتنلط ف  فوت ف ل  ي  ء رتى ت ف
ل  ااات ت  ااات  اااننيد ينن,رااال ر 2007)ف كرااايتراااا  فجك ااام  اااي ل ل  (نيم ااا ل)ه فمتنااالط ر  ي تنااام ر لراااوتااا   ف 

 لترتا لفيه الل ف تمف د. ف(ر  ا  رل 828
 بين محاور دليل البنك المركزي لحوكمة البنوك في التزام البنوك التجارية اليمنيةمعامالت االرتباط  -

( ر االرًا فالمتناالط ناايل رواال م ت يااه ف ننااك ف رمكاان   و كرااد ف نناا ك  اا  ف تاانفت 6) ي ااما ف  اات ه      
 ف يرنيد.ف نن ك ف ت لميد 
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 ف تمف داتفص ( ر لرًا فالمتنلط نيل رول م 6)  ت ه                      

      ** ل  تال د تويلئيد   

ر  تمف واا اتفص ف تمف اد نايل روال م لي لني ال ر ن ي ات ( ت   ال انالك فمتنلط ال6) ت يم نيلنلا ف  ت ه       
(ر ا  ال 0.05لنااات ر ااات ى )ر   ري ,ااال تف اااد تويااالئي ل  (0.693    0.464)ر ااالرًا فالمتنااالط نااايل 

 اتف  ف تمف د. انلك لًقلا فمتنلط طمتيد نيل  ريت 

ر  ان,ااال رمتنطااد ناات يه ف نناااك اتفص ف تمف ااد  تاكاات ااالل ف  ًقااد فالمتنلطياااد لفاا  ياات  ف  نااالمفا  اا       
د راااات ف رواااال م غياااام مف اااات  فياااات در  ال اااالل ف  ناااالمفا رت ااااق فمتنلط اااال وقيقي ااالف رمكااان   و كرااااد ف نناااا ك 

   لنم رمفوفه ف ر تفبد.  اتفص ف تمف د نى ل ك ت   فإل مفصفا ف رت ل     ننلص  ي   ا ل يد    تر يف,لر 
عدادتصميم و 2 اخامسً   الدراسة2  ةأدا ا 

 تر فا   : لتل رمفوه لتفتل لنمت رما لرفيد  رتر فا اتف  ف تمف د    فال تنيلل      
 2 المرحمة األولى

لفا ياافه  ر ر لااد راال ف تمف االا ف  االنقد ف تاا  تنل  ااا ر  اا للا  اامفص ر ااء  توفيااه تتاات      
 ؛ 1023ف  نيااات ر    ؛ 1024ق ياااتمر   ؛  1025  ااا م رفج ااا ع اااالل ف تمف اااد كتمف اااد ) ر   رنل ااام 

 ف  فب ر   ؛ 2103 رللنت   رف تفل م   ؛ 2103 تمف  د   ؛ 1022ف   ف ر   ؛ 2084 قلئتر  ر مولل  
 ف ليناااااادر    2101 رف ت,اااااالر    ف قم اااااا ر   ؛ 2101 ف  ن اااااا ر   ؛ ت2100 ؛ ف ياااااا يص    ؛ 2100

ر   اا ت   ؛ 2119 لفاا ر   ؛ 2119 ر ف  نفياان    ؛ 2101 ف قم اا ر    ؛ 2101 رمياالن فإل   ف   ياات ر 

حقوق 

 المساهمين

 اإلفصاح

 والشفافية

 نظمةأ توافر

 فعالة قيتدق

 ومستقلة

لجان مجلس 

 اإلدارة

مؤهالت 

ومسؤوليات  

 مجلس اإلدارة

 

 المتغيرات/المحاور

 

    
1 

مؤهالت ومسؤوليات  
 مجمس اإلدارة

 لجان مجمس اإلدارة **0.064 1   

  1 0.520** 0.693** 
ق ينظمة تدقأتوافر 

 فعالة ومستقمة
فصاح والشفافيةاإل **0.607 **0.640 **0.682 1   

 حقوق المساهمين **0.672 **0.654 **0.630 **0.566 1
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 قت تت تلتفت ريب  د  ,لف ف غما ت نا  ي,ال  (2116نمر ان    ؛ 2117 ن مر   ررطم   ؛ 2118
 ف تااا  تتنل ااا  رااات ر  ااا ع ف تمف ااادر  نل تااال   ترااا  ن اااا  رف  نااالمفا ف ااا فمت   ااا  تفاااك ف تمف ااالا

للت  ييلغت,ل نرل يتنل   رت ااتفا الل ف تمف د .  ف  نلمفا ف رت لن,در  ف 
 المرحمة الثانية 2   
ر  ف تا  توقا  اااتفا ف تمف اد ف ول ياد  ا  ف تمف الا ف  النقد   فنتقلص ف  نلمفا فجك م تكمفم فتر فا    

 .اللترلتاللف  ف ر ما   لم ا
 المرحمة الثالثة 2 

ف  الت   ينايل( 3 ف رفو  ) ( رل ف روكريل8)لف   تل تت لم ه رموفد توكيت فال تنيلل ا  ر     
 فإلويااالص ف ميل ااا   ف رول ااانيدر  رااال ل   فال تيااالص  ااا  ر ااالالا ف  فااا ت فإلتفميااادف روكرااايل 

ف نواا  ف  فراا ر  ف االيل تكمراا ف نتنقاايء  ت االي  فال ااتنيلل  اا  كااه   فننااه ف  فريااد  ف فغ ياادر رناالا    
لاالت  ياايل غدر ا  تقااتيت    اات رًوهاالت,ت ف تاا  تنلينااا راال ناايل واالار  ت ااتيهر  ف  اال در  تراا   ف 

 ف رفوا  نل يا م  فج  يادويا  فوتا ا ف ن ا د فج  ا   ر,ت فقتمفوالت ,ت ال نرفو هالت تأ يمر  تت فآل
 ت : كلنا ت تيًا ف روكريل كلآلر (  قم 62)ت رنا ( رول م 7لف  )( 0)

لفا  والا لاتت رال   ف%(ر كرال فتبقا011لفا  والا روا ميل نن اند فتبال  ) فتب  ف روكرا ل     
 اامر ر  تاات تراا  ف اان ا فآل  ناا فل ف تمف اادن,اال غياام رنل ااند ا  اا  ف رواال م ا ت ل  ااتت فنترلئ,ااف بقاامفا 
 ف ااات تت  ر(  قااام  ن ااات ف وااالا  ف اااتر   ف ت اااتيه35( ت ااارنا )5 ااا  )ت تيااالم ف روااال م فكرااال تااات 

لتراالت راال ن اانته فه نهاام ف روكراايل واا ه ف بقاامفار  تاات ,اا   فال ااتًا ناايل    ن ااند فالتباال  ف نلواا
ك ل لفيه  قت تَ   ر %(  ت ي ترتال ف نلو 51ل ن ند )ر اقه  رنل ر ف قد لف  ف بقمفا %(  ألف 51)

روااال م  غاااما  (5)  (  قااام  ر نلاااد لفااا35لفااا  ) ( 2ف ن,لئياااد ف رفوااا  ) فال اااتنيلل  ااا  يااا مته
 .ا ئفد ف تمف د لفإل لند ل
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 2واتساقها داة الدراسةأثبات صدق و 2 ادسً سا
مف اااد   نااالا اتف  ف تن ااات ال تااات ف اااتكرله تلاااتفت ننااالص  قااامفا اتف  ف تمف ااادر تااات ف تأكااات رااال يااات      

(ر 05نأ اال لينااد ف ااتطًليد راال ف ر اات ينيل ف االيل اناات ف ت اال ن,ت راات ف نلواا   لااتتات ) فت االق,ل 
 تيد: نلتنلع ف  ط فا فآل

 الدراسة2  داةالظاهري أل صدقال -0
ف يااات  ف هااالام  ت ااا  ف ره,ااام ف  ااالت  رقياااله اتف  ف تمف اااد )فال اااتنيلل(ر   فتوقااا  رااال ي ااايم      

 وياا  تاات لرااهلااتا راال ا فاادر قيااله ف غااما ف اال  ا   رقيااله اتف  ف تمف ااد  ف تأكاات راال قااتمت,ل لفاا 
 ل اااك  ر(3)ف رفوااا  مقااات ( رااال ف روكرااايل8لفااا  ) لف يااات   ااالتف   اااا  يااات  ف روكرااايل ن م ااا,

 ااا   توتيااات راااتى   ااا , ف بقااامفار  راااتى  اااًرد يااايلغت,ل ف فغ ياااد  ااريت,ااال  رنل ااانت,ل  فر ااالهر 
 . ف ي م   ل بد ف لكم

 2ثبات أداة الدراسة -2
 (Cronbach's" ا بااال كم ننااال " ف تناالمف نلوااا  ف ااات تفت  قااات  ر نااالا اتف  ف تمف اادفتأكاات رااال      

Alpha)  لااا   رفال تناالمفاراال ال تناالم  ناالا لناالمفا ف رقياالهر تلف ي تناام ااالف ف ناا ع  فجك اام  ااي ل 
در رقاالييه ف تمف االا  اا  ف  فاا ت فإلن االنيد  فال ترللياا دفلترلتيااكأ ااف   توياالئ   اا  ر االه تقياايت 

ر 2117ف ر تفبااااد  اااا  نواااا   ف رنهراااالا  فإلتفم  )ف كراااايتر  فالت لااااالا  اناااا فع ف  ااااف كيلا قيااااله 
فا اتف  ف تمف اااد ويااا  يمكااان اااالف فج اااف   لفااا  ف تنااالم تم اااد فالت ااال  ف اااتف ف  نااايل لنااالم ر (006

 كرل يأت :  ل كر  تت ف  ل  د  فتوفيه
قااايه راااتى يف ااال   (دف نيااابيف ت نئاااد ) تطنيااا تااات  (ت06/02/2108) ااا  يااا ت فجوااات ف ر ف ااا   أواًل2

 تااات  رف(  ااامت  05رك ناااد رااال )  اااتطًليدفتطنيق,ااال لفااا  ليناااد ن اتف  ف تمف اااد بقااامفا ف  نااالا ف اااتف ف  
ر رااال ا اااه ر م اااد رقاااتفم ف ااانرل ف ااال  يتطفااا  إلن ااالن  قااامفا فالتف  تطنيااا  ف نتو ااال  ف ااانرل ف اااً

  فنت,ا ر ( تقيقاد  05رل فإل لند ج ه ر ت ي  ن ات ) فالنت,لصتت  ر تلدفوت ل  ف رت  ف نرنيد  إل لن  
 /51 =35+05)  راااات ر تلف رت  ااااط وت اااال تاااات ف ن اااات ل ااااك ر ( تقيقااااد  35ن اااات ) آ اااام ر اااات ي 

ينااااد فال ااااتطًليد ن  اااامفا تف  ف تمف ااااد لفاااا  ف  اتطنياااا   تااااتر   ( تقيقااااد  25 كاااالل ف ناااالت  )( 25=2
فجتف     ناالا ياات   غااما و اال   ر قمفت,اال ف اامت لفاا  ن ااا فال تب االمفا واا ه ر  واال هف نلواا 

  نامف ل( –)نيم  ل(  ر لت اد ) اينمرلل  ر لره فالمتنلط ل و تت نل ت تفت طميقد ف ت نئد ف نيبيد 
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(ر  ت تنام قيراد رنل اند 0.82) ف ت نئد ف نيبيدر  كلنا تم اد  نالا فجتف  =نتي د طميقد  ر ل  د 
 ف د.يركل ف      ن,ل    الل ف تم   نلا رقن ه 

نل ااااات تفت ر لراااااه )ا بااااال ك مننااااال (  ف ااااال  رااااال  ً اااااه  ر لراااااه ف  نااااالا ف تنااااالم ااااامفص تتااااات  2ثانًياااااا
يركااااال ف وكااااات لفااااا  ف  نااااالا ف اااااتف ف  ج ااااائفد فال اااااتنيلل رااااال ويااااا  رقاااااتمت,ل لفااااا  تلطااااالص نتااااالئ  

نااااااالا ( ي  اااااااء ف تنااااااالم ف  7رت ف قاااااااد  ااااااامت ت ف ر ااااااات ينيل ت ااااااالل  قااااااامفا فال اااااااتنيللر  ف  ااااااات ه )
  رول م فجتف   فجتف  ككه.  

فجتف   فت لق,ل ف تف ف     نلاال تنلم  ( كم  ننلا بل )نتلئ  ر لره  (7 ت ه )                 
 معامل ألفا لمثبات عدد الفقرات محاور الدراسة م
 0.72 4 رااًا  ر ا  يلا ر فه فإلتفم  0
 0.75 4   لل ر فه فإلتفم  2
 0.84 0 تتقي    ل د  ر تقفدنهرد ات ف م  3
 0.82 6  يل,  ف  بل يدفال 4
 0.95 4 وق   ف ر لاريل 5
 %00 70 ف  نلا ف كف  
      
 ريااااااات ر ااااااالرًا ( ال 7) رااااااال نتااااااالئ  ف تنااااااالمفا ف  نااااااالا ف هااااااالام   ااااااا  ف  ااااااات ه يًواااااااه      

 = ككااااااااه لتفص ااااااار لراااااااه ا باااااااال فال ااااااااتنيللر  ال    رياااااااات روااااااال م ف  نااااااالا جتف  ف تمف ااااااااد رنل اااااااند
 رمتبااااااتر ف  ناااااالا ر لرااااااه ال ي ناااااا   اااااالف يااااااته لفاااااا  فمتباااااالع تم ااااااد ف  نااااالا ف ااااااتف ف ر   (ر 0.88)
 ر تراااات اااالان  تطنيقااااه لفاااا  ( 2) مقاااات ف رفواااا   اااا  كراااال ف ن,لئيااااد ياااا مته  اااا  فال ااااتنيلل كاااا لي  

  قاد لفا  ي  فاه ررال ف تمف اد تف ا   نالا يات  رال تأكات قات ف نلوا  يكا ل  نال كر ف تمف اد
  .ف تمف د ا ئفد لل  فإل لند ف نتلئ   توفيه  يًويت,ل ,لتنيو
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 الصورة النهائية ألداة الدراسة22 اسابعً 
 ارل:يل يف ن,لئيد رل ق ريل مئي  لال تنيلل(    ي مت,تف  ف تمف د )فا تك نا

 : مف دف ت ف  يلئص ف  لرد  ر ترت  لف يوت  ف ق ت فج ه: 
( روال م تتنال ه راتى ف تانفت ف ننا ك 5)  لفا ر نلاد    قم   (35)  رل )فال تنيلل( يتك ل: ف ق ت ف  لن 

 ف رمكن   و كرد ف نن ك.ف ننك ف ت لميد ف يرنيد نت يه 
 ف ن,لئيد  تمف د ني مته( ت نيت  قمفا فال تنيلل لف  رول م ف 8)  ت ه                

 عدد الفقرات  محاور االستبيان 
 7 2  مؤهالت ومسؤوليات مجمس اإلدارة المحور األول

 7 المحور الثاني2  لجان مجمس اإلدارة 

 8 المحور الثالث2  توافر أنظمة تدقيق فعالة ومستقمة 

 6 فصاح والشفافية 2  اال المحور الرابع

 7 المحور الخامس2  حقوق المساهمين

 53 داة ككلاأل

 
 دراسة2 لم الميداني تطبيقالإجراءات 2 ثامًنا
         ت ف  ً اااالص ف ر ف اااا ياااات اااا   (ت0/2109/ 27) واااات ف ر ف اااا راااال ياااا ت فج ف راااات  اااا  قاااالت ف نلواااا       
( 018 ف رك ناد رال ) رف تمف اد ر ترات)فال تنيلل( لف  ا امفت  تف  ف تمف دا نتطني  (ت2109/ 29/0)

فمتاااا  تت فنناااا ك ف ت لميااااد ف يرنياااادر  رااااتمفص  لير  ف رااااتمفص ف تنبيااااليتفمفا ه فإلراااال ال اااالص ر اااال اااامت ف 
( 6 تت )  ين لص تفمفا ف  لرد  فنن ك ف ت لميد ف يرنيد    ارلند ف  ليرد)ف رمف  د  فالرت له(    فإل
نناااك ف ت ااافيا   افااا  ف يرنااا ر ر  ف نناااك فج ف ت ريااام )ف نناااك ف يرنااا   إلن ااالص رننااا ك ت لمياااد يرنياااد اااا 

تاات ت نياات   (ر ننااك ف اايرل  ف ك يااا   ف ننااك ف ت االم  ف يرناا ر  ننااك ف اايرل ف اات   ر   ف نمفلاا ر   ف ت اال ن  
قااام  رااال  قااامفا ياااه  ان  ااامف هر  وااال ه ف ااامت لفااا  ن اااا فال تب ااالمفا وااا ه    رااال قناااه ف نلوااا  جتف ف

( ف اااااتنلند نن اااااند ف اااااتمتفت 81 كلناااااا لاااااتت فال ااااتنيلنلا ف ر اااااتمت   ف يااااال ود  فتوفيااااه )ر فال ااااتنيلل
(74)%. 
 وفيااه  تبميغ,اال  ر ل  ت,اال توياالئي لإل  االل,ل  فت تر,ياات ف نغااما ت اا,يه لرفيااد تت االه ف نيلناالار  

نو اا  ربتاال, ف تيااويء  ,لتيااويو  تااتر ت,اال  ف تأكاات رن,االلفاا  نمناالر  فإلوياالصر  راال  اات رمف  
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 لنلايتمتياا  فال ااتن   يااويء تاات تاامقيتر  ن اات ف ت اا  ف تمف ااد ف ر تراات اا  ف تااتم    ف ر يااص  اال ك   
( spssويالئ  ) ا  ف نمنالر  فإل ت اه نيلنالا ف  التفر يلر  رل  ت  نر ل ا     ف يل ود  فتوفيه

 توفيااه  تب اايم تفاااك ف نيلناالار  راال  ااات تاات تياانيا نتاالئ  ت لنااالا ر تراات ف تمف ااد نو ااا   تر,ياات ف
 ئالا رت ال يد  ت ا   ر اد( منخفضاة جادًام منخفضاةم متوساطةم مرتفعاةم مرتفعاة جاداً )رت  ط,ل 

رال  اًه ف ر لت اد   توتيت رتى ف تنفت ف ننا ك ف ت لمياد ف يرنياد نات يه ف نناك ف رمكان   و كراد ف ننا ك
 لئيد ف تل يد:فإلوي

 لتت نتفئه فجتف   ÷ايغم قيرد(  –ط ه ف بئد = )اكنم قيرد 
  0.80=  5÷(0-5ط ه ف بئد = )

 نويااه لفاا  تياانيا ف تاانفت ف نناا ك ف ت لميااد ف يرنيااد ناات يه ف ننااك ف رمكاان   و كرااد ف نناا ك  اارل 
 ف ر ت يلا ف تل يد: 

 ( ت نيت ف بئلا و   ر ت يلا ف تطني 9 ت ه )
 ف رتى و   ف رت  ط ف ر ت ى 

 ف و لن 
 نل  نل فجاريد ف رتى و  

   ف ن ن
 تم د ف ر ف قد

   يا  تف   %  اقه 36 (1.80( ت   )0رل ) فج ه
   يا %52% ت   36اكنم رل  2.60)( ت   )1.80رل ) ف  لن 
 رت  ط %68% ت   52اكنم رل  3.40)( ت   )2.60رل ) ف  ل  
 رمتبت %84% ت   68اكنم رل  (4.20( ت   )3.41رل ) ف مفنت
 رمتبت  تف   %84اكنم رل  (5( ت   )4.21رل ) ف  لره

 
لاما : ف مفنات ا  ف بياه       ص رل تت لم ه لل ت مفصفا ف تمف در   ل ف تمف د  اتتنل ه     

 .نتلئ  ف تمف د تب يم  رنلق د 
 الدراسة2  هذه حصائية المستخدمة فياألساليب اإل2 تاسًعا

ن اا فج ال ي  فإلويالئيد   ترا لرفيد توفيه ف نيلنلا  ف ت ًص ف نتلئ  رل  ًه تطني       
 ( ف ويااام ف  ااالره تاا  ت ااا    توقيق,االر ف تمف اادر  فجااااتفا ف  ااائفدا  ف رنل ااند:  اااا)طني د ف نيلناالار 

   :رن,ل
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 لاف رئ يااادر  ف رت  اااط ف ن اااند  رف تكااامفمفا فوت ااال   تر فاااا  ااا  :ا ااال ي  فإلويااالصفا ف  يااابيد .0
ف رمكان  ف تانفت ف ننا ك ف ت لمياد ف يرنياد نات يه ف نناك   ر م د رتى ف ر يلميد لا فالنومف  ردف و لني

   و كرد ف نن ك.
  ر م د  نلا ف تمف د. Cranach's alpha):  كم  ننلا بل )ر لره  .2

   .  ر م د رتى فال تنفت2 (T-Test  One–sample)ف تنلم .3

   ر م اااااااد ف بااااااام    ينتااااااايل ر اااااااتقفتيل : (Test  .independent Sample T)ف تنااااااالم  .4
 د نيل ف لك م  فإلنل .ويلئيفإل

)ف راااااه   رتغيااام  ف رت اااتت فجغااامفا ( ANOVA Two – way  ) توفياااه ف تناااليل ف  نااالئ  .5
 رت ف تبلله نين,رل.ويلئيد  ر م د ف بم   فإل :ف  فر ر   ن فا ف  نم (

 2 الصعوبات التي واجهت خطوات تنفيذ الدراسة
 :ر م تنبيل  ط فا ف تمف د نر ر لد رل ف ي  نلا  ا 

 رنيد .ك ف نًت ن ن  ف وم   فال  لع فجرغلتم  ر هت ال لص ر ل ه تتفمفا ف نن   -0
ي  ند رقلنفد ن ا فجطمفار  لتت ف مغند    ف ت ال ل رال قناه اطامفا ا امىر نهامف   طني اد  -2

 ف  فيل    ف نن كر  ف هم ا فجرنيدر  ف  يل يد  ف   كميد . رنلين,ت
 .   هه هم ا ف وم  نيل ين لص  ت نف ن ت ف  كن   فنلو   ي  ند -3
ف تا  ي  ند ف وي ه لف  ر ف رلا  نيلنلا ف نن ك ف ت لميد ف يرنيد نو د فج  الع فجرنياد  -4

  نًت . تت ترم ن,ل ف
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      نتائج الدراسةعرض ومناقشة وتفسير  :الفصل الرابع     
البيانلات  وعلرض ,الدرارلو لييلاإ تالنتلاج  التلت توصل علرض ونناشةلو وتفرلير ل ىذا الفصلل يتناو      
عللرض ونناشةللو  الدرارللو, انللا يتنللاول ترللات ت عللن لإلجابللو( spssفللت برنللان   النتبعللو  حصللاجيواإل

 :   انا يأتت يا, وينان تناولالنتاج  وفق تر رل أرج و الدرارووتفرير 
 :  األولالرئيس التساؤل عن  اإلجابةوتفسير عرض ومناقشة أواًل: 
مااا ماادى التاازام البنااوك التجاريااة "والللذي نًصللو: الدرارللو  ترللات تول نللن األ الللرجيس تنثللل الترللاتل     

 لعينللو واحللدة (Tارللتادام ااتبللار   تللمعنللو  جابللوولإل ؟" المركاازي لحوكمااة البنااوكالبنااك اليمنيااة باادليل 
 One Sample T–Test (T)  ع ى نرتوى األداة اال, ثم ع ى نرلتوى نحلاور لنعرفو ندى ا لتزام

 األداة الانرو وذلك انا يأتت:
 عمى مستوى األداة ككل: - أ

لدرجات  "T"وقيمةواألهمية النسبية  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارييوضح ( 10جدول )
 المركزي لحوكمة البنوك البنك الدراسة حول مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل مجتمعجابات إ

 محاور األداة     
 النتائج اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 قيمة
T 

 الداللة الرتبة
 Tلا 

الداللة المفظية 
 مستوى االلتزامل

ماااااؤهست ومساااااؤوليات 
 اإلدارة.مجمس 

 ضعيف 0020. 5 8.21 52% 4310. 2.60

 متوسط 0020. 4 6.15 %52.6 5290. 2.63 لجان مجمس اإلدارة .

نظماااااة تااااادقي  أتاااااوا ر 
  عالة ومستقمة. 

 جدا   مرتفع 0000. 2 27.82 % 89.8 4800. 4.49

 رتفعم 0250. 3 12.26 %76.2 5920. 3.81  صاح والشفا ية. اإل

 تفع جداً مر  0000. 1 25.30 %93.8 5920. 4.69 حقو  المساهمين. 

 رتفعم 0.029  17.79 %72.8 3350. 3.64 األداة ككل
     

البنللك زم بللدليل عللام ت تلل ن البنللوك التجاريللو اليننيللو بةللال  إ اآلتللت: (01  الجللدول نللن يتضلل و       
 نرتفعو أىنيو نربيوودرجو  ,(46.3)رتفع, ونتورط حرابت ب غ نبنرتوى النرازي لحوانو البنوك 
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فت ويةير ا نحراف النعياري أن ىناك تباين  ,(0.335) ب غ بانحراف نعياري(, و 72.8%ب غت  
إجابلللات نجتنلللع الدرارلللو ع لللى جنيلللع نحلللاور التلللزام البنلللوك التجاريلللو اليننيلللو بلللدليل البنلللك النرالللزي 

وهوو قلوم  وس  ىو و   (060.1)نرتوى د لو عند  T" (97671)" وب غت شينو لحوانو البنوك, 

  6(, وهذا يدم على وجود فروق ذات داللة إحصائية α=0.05ال عنوية )
 

فلت البنلوك التجاريلو اليننيلو جلا ت  بحقاو  المسااهمينإن نوافقو نجتنع الدرارلو ع لى ا لتلزام     
( درجللات, إذ 5(, وبدرجللو التللزام نرتفعللو جللًدا نللن أصللل  0فللت النرللتوى النرتفللع جللًدا وفللت الرتبللو  

 %( .93.8درجو وأىنيو نربيو ب غت  4.69) أادت ع ى ذلك شينو النتورط الحرابت الذي ب غ  

بتااوا ر أنظمااة ثللم تللأتت نوافقللو نجتنللع الدرارللو ع للى التللزام البنللوك التجاريللو اليننيللو فينللا يتع للق         
(, وبدرجلو التلزام نرتفعلو جلًدا, ويتالد ذللك شينلو النتورلط الحرلابت 2فلت الرتبلو   تدقي   عالة ومستقمة

 %( .89.8درجو وأىنيو نربيو ب غت   4.69)الذي ب غ  

بدليل حوكمة البناوك اليمنياة جتنع الدرارو ع ى التزام البنوك التجاريو اليننيو ي يو تأتت نوافقو ن        
(, وبدرجو التزام نرتفعو بد لو النتورط الحرابت البالغ 3فت الرتبو    ي ما يتعم  باإل صاح والشفا ية

 %(.76.2درجو وأىنيو نربيو شدرىا   3.81) 

 للى التللزام البنللوك التجاريللو اليننيللو بللدليل حوانللو البنللوك وبعللد ذلللك تللأتت نوافقللو نجتنللع الدرارللو ع        
(, وبدرجلو التلزام نتورلطو أالد ذللك النتورلط 4فلت الرتبلو    بمجاان مجماس اإلدارةاليننيو فت نا يتع لق 

 (.52.6%( درجو وبأىنيو نربيو شدرىا  2.63الحرابت البالغ  

وأايًرا تأتت نوافقو نجتنع الدرارو ع ى التزام البنلوك التجاريلو اليننيلو بلدليل حوانلو البنلوك اليننيلو       
(, وبدرجلللو التلللزام ضلللعيفو أالللد ذللللك 5فلللت الرتبلللو   بماااؤهست ومساااؤوليات مجماااس اإلدارةفينلللا يتع لللق 

ننلا يةلير  52%)ت ( انا حصل النحور ع ى أدنى أىنيلو نرلبيو ب غل2.60النتورط الحرابت البالغ  
إلى اتفاق نجتنع الدرارو ع ى أن نرتوى ا لتزام بنلتىتت ونرلتوليات نج لس اإلدارة نلن شابلل البنلوك 

 البنللوك التللزام درجللو يقينللون الدرارللو نجتنللع إن وعموًمااا يتضااح ممااا سااب : ,التجاريللو اليننيللو ضللعيف
 الل درارلات نتلاج  نلع بلذلك وتتفلق نرتفعلو بدرجلو البنلوك لحوانو النرازي البنك بدليل اليننيو التجاريو
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 التجاريللو البنللوك لتلتللزام  النرتفللع النرللتوى إلللى أةللارت التللت(, 2104, وديللاب ؛ 2118, جللودة  نللن
 .البنوك حوانو بنبادئ

 :علي حدة كل محور مستوى محاور األداةعلي  -

  دارة:مؤهست ومسؤوليات مجمس اإل :ولالمحور األ  -1
الدرارلو أرلج و نلن األول اللرجيس التلابع ل ترلاتل ول األ رلتالاليرعى ىذا النحور إلى اإلجابو ع لى        

ماؤهست  اي محاور البنك المركزي لحوكمة البنوك ما مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل "والذي نًصلو: 
 (7والتللت تنث للت بللل  النحللور األولات فقللر  الدرارللو ولإلجابللو عنللو ارتعرضللتاإلدارة"؟  ومسااؤوليات مجمااس

 وا نحلراف النعيلاريواألىنيلو النرلبيو  الحرلابت النتورلط ارلتادام ضنن النقياس النرتادم وشلد تلم فقرات
 التجاريلو اليننيلو التلزام البنلوك ع لى نلدى نجتنلع الدرارلوتقلديرات لتحديد درجو توافق أو تباين  "T"وشينو 

يبلللين الجلللدول و  ,البنلللوك حوانلللوالنرالللزي ل البنلللك دليللللبنلللتىتت ونرلللتوليات نج لللس اإلدارة اأحلللد نحلللاور 
          . نتاج  إجابو نجتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور (00 

مجتمع الدراسة حول ت قديراتلواألهمية النسبية الحسابي واالنحراف المعياري  المتوسطيوضح ( 11) جدول
 مؤهست ومسؤوليات مجمس اإلدارةمحور 

رقمممممممممممممممممم  

الفقممممممممر  
فمممممممممممممممم  
 االستبانة

مؤهالث / محورفقراث 

 ومسؤولياث مجلس اإلدارة

 المتوسط

 الحسابٌ

انحراف 

 معيارً

هميت األ

 النسبيت

 قيمت

 T 
 الرتبت

 الداللت 

 Tلـ 

الداللةةةةةةةةةةةت 

اللفظيةةةةةةةةةت 

مسةةةةةتوى ل

 االلتزام

1 
عضممممماس مإلدممممم  ا  ار  أ يتمتممممم 
 . بالكفاس 

 متوسط 000. 3 3.53 55% 0.60 2.76

2 
ساسممم  لدبنممم  يتضممممل الن ممما  اأ

مبمممم أ مسمممماسلة أعضمممماس مإلدمممم  
 ا  ار . 

 متوسط 000. 2 2.76 56% 0.68 2.79

3 
يدتمممممض  أعضممممماس مإلدممممم  ا  ار  

 بتطبيق مبا ئ الحوكمة.
 متوسط 000. 5 5.21 53% 0.62 2.64

4 
 أعضمماس انتخمما  عدميممة تممت 

 . بصور  شفافة ا  ار  مإلد 
 ضعيف 000. 6 8.79 47% 0.67 2.34

5 
 أل عدمم  ا  ار   مإلدمم يحممر 

 أعضمما ا المسممتقديل  عمم  يقمم  ال

 .  المإلد  أعضاس ثدث عل
 متوسط 002. 4 3.22 54% 0.86 2.69

6 
يتضممممل الن ممما  اأساسممم  لدبنممم  
مسمممممم ولياء أعضمممممماس مإلدممممممم  

 ا  ار .
 متوسط 260. 1 1.12 58% 0.69 2.91

7 
يتمتمممممممممممممممم  مإلدممممممممممممممممم  ا  ار  

 باالستقاللية التامة. 
 ضعيف 000. 7 10.41 42% 0.77 2.1

 ضعيف 002.  8.21 %52 430. 2.60 لممحور المتوسط العام 
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إلجابلللات نجتنلللع الدرارلللو ع لللى  (00  نلللن نتحظلللو النتلللاج  اإلحصلللاجيو اللللواردة فلللت الجلللدولو         
بنللتىتت ونرللتوليات نج للس اإلدارة  التجاريللو اليننيللو التللزام البنللوكفقللرات النحللور األول الللذي وضلل  

التللزام ضللعيف وبدرجللو تطبيللق  نرللتوىبوالللذي جللا   البنللوك حوانللوالنراللزي ل البنللك دليلللاأحللد نحللاور 
وىلللذا النتورلللط  ,(2.60ضلللعيفو, إذ يتالللد ع لللى ذللللك شينلللو النتورلللط العلللام ليلللذا النحلللور واللللذي ب لللغ  

أن ىنلاك توافلق انلا  ,%(52ب غلت  ضلعيفو أىنيلو نرلبيو ب(, 2.60 – 1.81يقع نداه بلين  الحرابت 
 Tعنلد نرلتوى د للو للل T  (8.21", وب غلت شينلو  فت إجابات نجتنع الدرارو ع لى فقلرات ىلذا النحلور

لى وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية, ( وهذا يدم عα=0.05)وهو أقل من مستوى المعنوياة  (002. 

"مااؤهست ومسااؤوليات مجمااس أي أن درجللو تقللديرات نجتنللع الدرارللو نللن وجيللو نظللرىم حللول نحللور 
 جاَ ت بنرتوى ضعيف, وأن ىناك توافق فت إجابات نجتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور. اإلدارة "

( 3.40 – 2.61وشلد تراوحللت إجابللات نجتنلع الدرارللو بللين النرلتوى النتورللط الللذي يقلع نللداه بللين         
 1.81-(, ونا بين النرتوى الضعيف الذي يتراوح نداه بين  6,5,3,2,0( فقرات وىت  5وذلك لعدد  

 (.7,4( فقرات وىت  2( وذلك لعدد  2.60

وفينللا يلللأتت توضللي  أاثللر ل فقللرة التللت حصلل ت ع للى أع للى نرللبو نوافقللو والفقللرة التللت حصلل ت ع للى      
 أشل نربو نوافقو وذلك انا يأتت :

 

 األساساي النظاام يتضامن" والتلت تلنص النحلور ىلذا لفقلرات نتورلط أع ى ( ع ى6الفقرة رشم   جا ت -
( نن حيث درجلو النوافقلو حيلث اانلت نرلبو 0وفت الرتبو   " اإلدارة مجمس أعضاء مسؤوليات لمبنك

(, 2.90 النوافقو ع ييا فت النرتوى النتورط ويتاد ع ى ذلك شينو الورط الحرابت ل فقرة والذي ب غ 
 .%(58 نربيو ب غت  وبأع ى أىنيو

 باالسااتقسلية اإلدارة مجمااس يتمتااع" بللل تنث للت التللت نفرللو النحللور نللن( 7 رشللم  الفقللرة حصلل ت بيننللا -
( واألايرة نن حيث درجو النوافقو حيث اانت نربو النوافقو ع ييا فت النرتوى 7فت الرتبو   " التامة

انا أن الفقرة حص ت ع ى ( 2.0  حرابت ل فقرة والذي ب غال النتورط الضعيف ويتاد ع ى ذلك شينو
وىذا يدل ع ى أن نرتوى التزام البنلوك التجاريلو اليننيلو فينلا يتع لق %( 42  نربيو ب غت أدنى أىنيو

بنللللتىتت ونرللللتوليات نج للللس اإلدارات اللللان فللللت النرللللتوى الضللللعيف, انللللا تةللللير شينللللو ا نحللللراف 
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 اللذي األنلر, النحور ىذا فقرات لبقيو الحرابيو النتورطات تقارب الجدول نن يتض  النعياري, وانا
 .النحور ىذا ع ى الدرارو نجتنع نن ضعيفو نوافقو درجو ىناك أن إلى يةير

 

إلللى أن نعظللم نجللالس إدارات البنللوك يولللون التزاًنللا بدرجللو ضللعيفو  ويمكاان تفسااير هااتي النتيجااة      
 عضلللويو ةلللغل فالللرة ابلللار النلللتك تقبلللل علللزى إللللى ضلللعفبنلللتىتت ونرلللتوليات نج لللس اإلدارة, وشلللد ي  

 تحرللين فللت النرللتق ين األعضللا  وفاجللدة ألىنيللو إدراايللم غيللر النرللاىنين, وعللدم نللن اإلدارات نجللالس
 إدارات البنوك.  نجالس أدا  افا ة

          

وشد يرجع الربب أيَضا إلى أن البنوك التجاريو اليننيو نعظنيا شطلاع الاص ترلتحوذ ع يلو ابلار           
البنوك تااد تاون فييا نربو الن ايو نترازة فت يلد علدد  العاجتت ا رتثناريو فت البتد, عتوًة ع ى أن

أن نجلالس إدارات البنلوك    نحدود نن النراىنين, وىم نن يرتحوذون ع ى القلرار, أو شلد يع لزى إللى
                  تتنتع با رتقتليو التانو, وىو نا جعل النتيجو تأتت بالنرتوى النذاور ر ًفا. 

م( التللت أةللارت إلللى ضللعف نرللتوى التللزام 2104 فرحللان وشاجللد, وتتفللق ىللذه النتيجللو نللع درارللو       
فلللت نلللا يالللص نلللتىتت ونرلللتوليات نج لللس اإلدارة, ويتفلللق ىلللذا نلللع نلللا أةلللار إليلللو  البنلللوك بالحوانلللو

( فللت نللا تعانيللو البنللوك اليننيللو نللن تراللز ل ن ايللو وعللدم الفصللل بللين الن ايللو واإلدارة, 2115ا ثللوري  
وضلللعف نجللللالس اإلدارة, وغيللللاب واضلللل  ل الللوادر النتى للللو, واللللذلك يتفللللق نلللع نللللا أةللللار أليللللو الوةلللل ت 

البنللوك التجاريللو اليننيللو تعللانت نللن ضللعف دور نجللالس ا دارة ويتنثللل ىللذا الضللعف ( إلللى أن 2103 
فللت أن أعضللا  نجللالس اإلدارة للليس لللدييم النللتىتت والابللرة والصللتحيات والنرللتوليات التزنللو ألدا  

 نيانيم وأنيم يفتقرون ل ابرة والافا ة الناليو والنحاربيو, انا أن صتحياتيم غير واضحو.        

؛ جلللودة,  2101التيلللانت, والقرةلللت, ؛  2100انلللا أنيلللا تات لللف نلللع درارلللو الللل نلللن  الع فلللت,       
( حيللث جللا ت األولللى بنرللتوى نتورللط, وجللا ت الثانيللو بنرللتوى فللوق النتورللط وتعللزو الدرارللو 2118

ذلللك إلللى أنيللا درارللات اجريللت فللت وضللع اللان الب للد أاثللر ارللتقرارًا  ل بنللوك ولتشتصللاد اليننللت, انللا أن 
ًرا ايجابًيللا فللت التللزام عانللل ا ةللراف والرشابللو والنتابعللو نللن البنللك النراللزي اليننللت فللت حينللو اللان لللو دو 

 البنوك بنتىتت ونرتوليات نج س اإلدارة بعاس الوضع الحالت.  
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, ويرجلع الرلبب إللى (2119؛ وجلودة,  2117 نطلر و نلور, وأيًضا تات ف نلع درارلو الل نلن       
أن الدرارللو األوللللى أجريلللت ع للى القطلللاع النصلللرفت األردنلللت, واألردن دولللو نرلللتقرة اشتصلللاديًا وريارللليًا 
وأننيلللًا, انلللا أن القطلللاع النصلللرفت األردنلللت يعنلللل تحلللت إةلللراف ورشابلللو البنلللك النرالللزي األردنلللت, أَنلللا 

ى الدرارلو ذللك إللى أن تنلوع الابلرات والافلا ات داالل نج لس إدارة  بنلك ف رلطين, علز الدرارو الثانيلو فت
 والحوانت, لدى أعضا  نج س اإلدارة ىو نصدر ا اتتف. النصرفتوتنانت الوعت 
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   دارة:لجان مجمس اإل :المحور الثاني -2
رج و الدرارلو أنن األول  الرجيس التابع ل تراتل يرعى ىذا النحور إلى اإلجابو ع ى الرتال الثانت     

البنوك  ي محاور لجاان  البنك المركزي لحوكمةما مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل "والذي نًصو: 
 فقلللرات (7ات النحلللور الثلللانت والتلللت تنث لللت بلللل فقلللر  ولإلجابلللو عنلللو ارتعرضلللت الدرارلللومجماااس اإلدارة" ؟ 

الحرللابت واألىنيلللو النرللبيو وا نحللراف النعيلللاري  النتورللط ارلللتادام ضللنن النقيللاس النرلللتادم وشللد تللم
 التجاريللو اليننيللو التللزام البنللوكع للى  نجتنللع الدرارللوتقللديرات لتحديللد درجللو توافللق أو تبللاين  "T"وشينللو 

( نتللاج  02البنللوك, ويبللين الجللدول   حوانللوالنراللزي ل البنللك دليلللاأحللد نحللاور  ب جللان نج للس اإلدارة
  .إجابو نجتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور

مجتمع الدراسة تقديرات لواألهمية النسبية الحسابي واالنحراف المعياري  المتوسطيوضح ( 12) جدول     
 حول محور لجان مجمس اإلدارة

رقمممممممممممممممممم  
الفقر  فم  
 االستبيال

 فقراء محور 
 لإلال مإلد  ا  ار 

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

اأهمية 
 النسبية

 قيمة
T 

 الرتبة
 ال اللة
Tلـ 

الداللت 

 اللفظيت 

لمستوى 

  االلتزا

8 

تحممر  لإلنممة الحوكمممة عدمم  

إص ار أن ممة ولموا خ خاصمة 

 .بتطبيق مبا ئ الحوكمة 
 متوسط 0.53 1 0.61 59% 0.90 2.9

9 
تتاب  الدإلمال مراقبمة وضممال 

 شفافية التنفيذ . 
 ضعيف 0000. 5 5.86 50% 0.76 2.5

10 

يوإلمم  ن مما  يحمم   عليممة تعيمميل 

 ار  كبممممممممممار مسممممممممممم ول  ا 

  .التنفيذية
 متوسط 0010. 4 3.45 55% 0.71 2.7

11 

 لممممم  ار  المكافممممم ء ُتصمممممرف

  عدممم  موافقمممة بنممماس   العديممما

 .المساهميل

 ضعيف 0000. 7 6.44 45% 1.05 2.2

12 

 يكمول أل عدم   البن يحر 

 الدإلممال مممل أعضمماس أغدبيممة

  . المستقديل
 متوسط  0.005 3 2,89 55% 0.73 2.8

13 

 واضحة بإإلراساء البن  يدتض 

التو يممممف تن م مممما  لعمديمممماء

 والمكاف ء . لإلنة الترشيخ

 ضعيف 0.000 6 5.71 49% 0.84 2.5

14 

ل يكول أغدبية أيحر  البن  

أعضمممماس الدإلممممال مممممل غيممممر 

 .يل يالتنفيذ

 متوسط 0.050 2 1.93 57% 0.80 2.8

 
 6.15 52.6% 0.52 2.63 المتوسط العام لممحور

 
 متوسط 0.000
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( إلجابات نجتنع الدرارلو ع لى فقلرات 02ونن نتحظو النتاج  اإلحصاجيو الواردة فت الجدول         
 البنلك دليللب جلان نج لس اإلدارة اأحلد نحلاور  التجاريو اليننيلو التزام البنوكالنحور الثانت الذي وض  

البنوك, نجلد أن نتورلط إجابلات نجتنلع الدرارلو ع لى فقلرات ىلذا النحلور شلد تراوحلت  حوانوالنرازي ل
( فقللرات وبللين النرللتوى 4وذلللك لعللدد  ( 3.40 – 2.61بللين النرللتوى النتورللط الللذي يقللع نللداه بللين  

 ( فقرات. 3( وذلك لعدد  2.60 -1.81الضعيف والذي يتراوح نداه بين  

لللللا علللللن نرلللللتوى التلللللزام البنلللللوك التجاريلللللو اليننيلللللو ب جلللللان نجلللللالس اإلدارة اأحلللللد نحلللللاور دليلللللل       أن 
البنلللللللوك نجللللللللد أنيلللللللا جلللللللا ت فللللللللت النرلللللللتوى النتورللللللللط وبدرجلللللللو تطبيللللللللق  البنلللللللك النرالللللللزي لحوانللللللللو

ودرجلللللو  2.63)نتورلللللطو حيلللللث تتالللللد ع لللللى ذللللللك شينلللللو النتورلللللط العلللللام ليلللللذا النحلللللور واللللللذي ب لللللغ  
أن  (0.52%( وتوضلللللللل  شينللللللللو ا نحللللللللراف النعيللللللللاري التللللللللت ب غللللللللت  52.6أىنيللللللللو نرللللللللبيو ب غللللللللت  

 T"انللللللا وب غللللللت شينللللللو  , لنحللللللورىنللللللاك توافللللللق فللللللت إجابللللللات نجتنللللللع الدرارللللللو ع للللللى فقللللللرات ىللللللذا ا
(, أي أن α=0.05  وىللللللو أشللللللل نللللللن نرللللللتوى النعنويللللللو( T  .000عنللللللد نرللللللتوى د لللللللو لللللللل 6.15) 

جللللللا   " لجااااااان مجمااااااس اإلدارة "درجللللللو تقللللللديرات نجتنللللللع الدرارللللللو نللللللن وجيللللللو نظللللللرىم حللللللول نحللللللور
( عنلللللللد 0.431وبلللللللانحراف نعيللللللاري  , %((52.6بنرللللللتوى نتورللللللط وىلللللللو يقابللللللل األىنيلللللللو النرللللللبيو 

( أي أن درجلللللللو تقلللللللديرات α=0.05  وىلللللللو أشلللللللل نلللللللن نرلللللللتوى النعنويلللللللو 0.000))نرلللللللتوى د للللللللو 
جلللللللاَ ت بنرلللللللتوى  " لجاااااااان مجماااااااس اإلدارة "نجتنلللللللع الدرارلللللللو نلللللللن وجيلللللللو نظلللللللرىم حلللللللول نحلللللللور

 نتورط, وأن ىناك توافق فت إجابات نجتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور.
 

تحاار   "( 8أع للى نتورللط لفقللرات ىللذا النحللور ىللت الفقللرة  ( أن 02انللا يتضلل  نللن الجللدول        
إذ ب لغ النتورلط الحرلابت  " لجنة الحوكمة عمى إصدار أنظمة ولوائح خاصة بتطبي  مباادئ الحوكماة

( نن النحور نفرو التت 00%(, بيننا حص ت الفقرة  59  نتورطو نقدرىا , وبأىنيو نربيو(2.9) ليا
 (2.2)بأشلل نتورلط حرلابت  "المسااهمين  ُتصرف المكا آت لإلدارة العميا بناًء عماى موا قاة "لتنث ت ب

%( وانا يتض  نن الجدول تقارب النتورطات الحرلابيو لبقيلو فقلرات 45شدرىا   ضعيفو وأىنيو نربيو
ع لللى ىلللذا  الدرارللو نجتنلللعنللن  نتورلللطواألنللر اللللذي يةللير إللللى أن ىنللاك درجلللو نوافقللو  ىللذا النحلللور,

 النحور.
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 2.61وشللللد تراوحللللت إجابللللات نجتنللللع الدرارللللو بلللللين النرللللتوى النتورللللط الللللذي يقللللع نللللداه بلللللين            
(, ونلللللللا بلللللللين النرلللللللتوى الضلللللللعيف اللللللللذي 04,02,01,8( فقلللللللرات وىلللللللت  4( وذللللللللك لعلللللللدد  3.40 –

 (.2,00,03( فقرات وىت  3( وذلك لعدد  2.60 1.81-يتراوح نداه بين  

توضللللي  أاثللللر ل فقللللرة التللللت حصلللل ت ع للللى أع للللى نرللللبو نوافقللللو والفقللللرة التللللت حصلللل ت وفينللللا ي للللت      
 ع ى أشل نربو نوافقو وذلك انا يأتت :

 

" تحاار  لجناة الحوكمااة  والتلت تلنص النحلور ىللذا لفقلرات نتورلط أع لى ( ع للى8جلا ت الفقلرة رشلم   -
( نللن حيللث درجلللو 0وفلللت الرتبللو   عمااى إصاادار أنظماااة ولااوائح خاصااة بتطبيااا  مبااادئ الحوكمااة "

النوافقلللو, حيلللث اانلللت نرلللبو النوافقلللو ع ييلللا فلللت النرلللتوى النتورلللط ويتالللد ع لللى ذللللك شينلللو الورلللط 
 .%(59 نربيو ب غت  وبأع ى أىنيو( 2.9 الحرابت ل فقرة والذي ب غ 

 بنااءً  العمياا لاإلدارة المكا اآت " ُتصارفباا تنث ت التت نفرو النحور نن( 00 رشم  الفقرة حص ت بيننا -
( واألايلرة نلن حيلث درجلو النوافقلو حيلث اانلت نرلبو النوافقلو 7فت الرتبو   المساهمين"عمى موا قة 

       (2.2  الحرلللابت ل فقلللرة واللللذي ب لللغ النتورلللط ع ييلللا فلللت النرلللتوى الضلللعيف ويتالللد ع لللى ذللللك شينلللو
البنللوك التجاريللو اليننيللو وىللذا يلدل ع للى أن نرللتوى التلزام %( 45  نرللبيو وحظيلت الفقللرة بللأدنى أىنيلو

فينللا يتع للق ب جللان نج للس اإلدارة اللان فللت النرللتوى النتورللط إلللى حللد نللا, انللا تةللير شينللو ا نحللراف 
 األنلر, النحلور ىلذا فقلرات لبقيلو الحرلابيو النتورلطات تقلارب الجلدول نن ( ويتض 0.52النعياري  

 .النحور فقرات ىذا ع ى الدرارو نجتنع نن نتورطو نوافقو درجو ىناك أن إلى يةير الذي
 

  :إلى ويمكن تفسير هتي النتيجة      
أن وعت وثقافو أعضلا  نجلالس إدارات البنلوك التجاريلو اليننيلو بأىنيلو وفاجلدة إنةلا  لجلان نرلتق و  -

 تابعو ل نج س ليس بالنرتوى النط وب.
الرشلللابت واإلةلللرافت إىنلللال نبلللدأ النرلللا لو لنجلللالس إدارات البنلللوك أنلللام النرلللاىنين, وغيلللاب اللللدور  -

 ل بنك النرازي اليننت.
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لعللللل ىللللذا النرللللتوى النتورللللط جللللا  نتيجللللو نناررللللو الللللتحام والرلللليطرة نللللن شبللللل نجللللالس اإلدارات  -
فلللللت البنلللللوك, إذ أن نلللللن يرللللليطر ع لللللى نجلللللالس إدارات البنلللللوك التجاريلللللو اليننيلللللو فلللللت الغاللللللب و  

 رينا البنوك الااصو ىم ابار النراىنين.
قلللللللاد نجلللللللالس اإلدارة لنلللللللن ينت الللللللون الابلللللللرة والافلللللللا ة الناليلللللللو والنصلللللللرفيو وشلللللللد ي علللللللزى إللللللللى افت  -

وارللللللتقتليو القللللللرار, إ ل أنل تراللللللز الن ايللللللو فللللللت الواشللللللع الفع للللللت لابللللللار النرللللللاىنين نللللللن األعضللللللا  
النتررللللليين, ي قلللللت بظتللللللو ع لللللى تةلللللاي و نج لللللس اإلدارة, فيالللللون فلللللت نعظنلللللو نلللللن أشلللللارب ابلللللار 

و ع للللللى شللللللرارات نج للللللس اإلدارة, ونللللللن ثللللللم نةللللللو  ظللللللاىرة النرللللللاىنين, ننللللللا يللللللتدي إلللللللى الييننلللللل
 تضارب النصال  بينيم نن جيو, وفجو صغار النراىنين نن األفراد نن جيو أارى.

( والتللللللت أةللللللارت إلللللللى أن نجللللللالس اإلدارة 2118وتتفللللللق ىللللللذه النتيجللللللو نللللللع درارللللللو  جللللللودة,      
وتحديلللللد نيانيلللللا تقلللللوم بتةلللللايل لجلللللان تضلللللنن ترللللليير أعنلللللال البنلللللك بةلللللال  نلللللن ورللللل يم وفعلللللال 

 وصتحياتيا ننا يتدي إلى ارتقرار البنك وحنايو حقوق النراىنين .  
؛  2101النلللللللوننت, ؛ و  2103 الوةللللللل ت, فلللللللت حلللللللين أنيلللللللا تات لللللللف نلللللللع درارلللللللو الللللللل نلللللللن           

(, التلللللت أةلللللارت إللللللى ضلللللعف نرلللللتوى التلللللزام البنلللللوك بالحوانلللللو فلللللت نلللللا يالللللص 2104وذيلللللاب, 
حلللللللللول  (,(Demirage,2000ع نللللللللا طرحلللللللللو دينيللللللللرج لجللللللللان نج للللللللس اإلدارة, ويتفلللللللللق ىللللللللذا نللللللللل

ضلللللللرورة وجلللللللوب نراعلللللللاة عنصلللللللر التلللللللوازن فلللللللت تةلللللللاي و نج لللللللس اإلدارة, بحيلللللللث تالللللللون غالبيلللللللو 
أعضلللللا  نج لللللس اإلدارة نلللللن النرلللللتق ين, ألنلللللو فلللللت حلللللال رللللليطرة ابلللللار النرلللللاىنين ع لللللى أغ بيلللللو 

 ,0997أعضللللللللللللا  النج للللللللللللس, فللللللللللللنن نج للللللللللللس اإلدارة, وىللللللللللللذا حرللللللللللللب نللللللللللللا يللللللللللللراه  رللللللللللللينج س  
(Zingales رلللللللليحاول ارللللللللتغتل ىللللللللذه الرلللللللليطرة لتعظلللللللليم نصللللللللالحو الااصللللللللو ع للللللللى حرللللللللاب ,

 نصال  صغار النراىنين وأصحاب النصال  األارى .
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   :الة ومستقمةنظمة تدقي   ع  أتوا ر  المحور الثالث: -3
رلللج و أنلللن األول  اللللرجيس التلللابع ل ترلللاتل للللثايرلللعى ىلللذا النحلللور إللللى اإلجابلللو ع لللى الرلللتال الث      

البنااك المركاازي لحوكمااة البنااوك  ااي مااا ماادى التاازام البنااوك التجاريااة اليمنيااة باادليل "والللذي نًصلو: الدرارلو 
ات النحللور الثالللث فقللر  ولإلجابللو عنللو ارتعرضللت الدرارللومحااور تااوا ر أنظمااة تاادقي   عالااة ومسااتقمة"؟ 

الحرلللابت واألىنيلللو  النتورلللط ارلللتادام ضلللنن النقيلللاس النرلللتادم, وشلللد تلللم فقلللرات (8والتلللت تنث لللت بلللل 
ع للى  نجتنللع الدرارللوتقللديرات لتحديللد درجللو توافللق أو تبللاين  "T"النرللبيو وا نحللراف النعيللاري وشينللو 

النراللزي  البنللك دليلللبتللوافر أنظنللو تللدشيق فعالللو ونرللتق و اأحللد نحللاور  التجاريللو اليننيللو التللزام البنللوك
 جتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور. ( نتاج  إجابو ن03البنوك, ويبين الجدول   حوانول
مجتمع الدراسة تقديرات ل واألهمية النسبية الحسابي واالنحراف المعياري المتوسطيوضح ( 13) جدول      

 حول محور توا ر أنظمة تدقي   عالة ومستقمة
رقمممممممممممممممم  
الفقمممممممممر  
فممممممممممممممممم  
 االستبيال

 قرات محور                 
توا ر انظمة تدقي          

ومستقمة عالة   

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 قيمة
T 

  الداللة الرتبة
 Tلا

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

اللفظيةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

مسةةةةةةةةةةةةةةتوى ل

 االلتزام

15 
يحممممممم   البنممممممم  المسممممممم ولياء 

 والصالحياء بشك   ا   .
 إل ا   مرتف  000. 4 19.18 91% 0.71 4.5

 الم مما  العديمما ا  ار  تمموض  16
 .تنفيذي ا وتراق  واأعما 

 إل ا   مرتف  000. 6 19.40 89% 0.67 4.5

17 
يشرف مإلد  ا  ار  عد  تنفيذ 

 الخطط االستراتيإلية .
 مرتف  000. 8 14.45 83% 0.71 4.2

18 
يحتف  البن  بأن مة فعالة تحقق 

 مب أ االلتضا  .
 إل ا   مرتف  000. 7 19.25 86% 0.60 4.3

19 
تتمتمممممممممممممم  إ ار  المراإلعممممممممممممممة 

  .التامة باالستقاللية
 إل ا   مرتف  000. 5 17.68 90% 0.74 4.5

20 
تتمتمممممممممممممم  إ ار  المراإلعممممممممممممممة 

 باالستقاللية ب رإلة مناسبة .
 إل ا   مرتف  000. 3 20.64 92% 0.68 4.6

21 
يمت  انتخما  لإلنمة المراإلعمة مممل 

 قب  أعضاس مإلد  ا  ار  .
 إل ا   مرتف  000. 2 20.19 94% 0.75 4.7

22 
 يحممممر  مإلدمممم  ا  ار  عدمممم 
تعيممميل مراإلممم  خمممارإل  سمممنويا  

 بالمشاركة م  المساهميل .
 إل ا   مرتف  000. 1 23.86 95% 0.65 4.7

 27.28 %90 0.48 4.59 المتوسط العام لممحور 
 

 جداً  مرتفع 000.
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( إلجابلات نجتنلع الدرارلو ع لى فقلرات 03ونن نتحظو النتاج  اإلحصاجيو اللواردة فلت الجلدول        
بتللوافر أنظنلللو تللدشيق فعالللو ونرللتق و اأحلللد  التجاريللو اليننيللو التلللزام البنللوكالنحللور الثالللث الللذي وضلل  

البنللوك, نجلد أن نتورلط إجابللات نجتنلع الدرارلو ع للى فقلرات ىللذا  حوانلوالنرالزي ل البنللك دليللنحلاور 
 ( فقللرة1( وذلللك لعللدد  4.20 – 3.41يقللع نللداه بللين  النحللور شللد تراوحللت بللين النرللتوى النرتفللع الللذي 

( 7( وذللك لعللدد  5 4.21-ونلا بلين النرللتوى النرتفلع جلًدا اللذي يتللراوح نلداه بلين  (, 17وىلت الفقلرة  
 (.15,06,08,09,21,20,22فقرات وىت  

اأحد نحاور دليل  بتوافر أنظنو تدشيق فعالو ونرتق وأن ا عن نرتوى التزام البنوك التجاريو اليننيو      
 نرتفعللو جللدا  وبدرجللو تطبيللق  النرتفللع جللداً البنلك النراللزي لحوانللو البنللوك نجللد أنيللا جللا ت فللت النرللتوى 

ودرجلو أىنيلو نرلبيو ب غلت  4.49)حيث تتاد ع ى ذللك شينلو النتورلط العلام ليلذا النحلور واللذي ب لغ  
توافللق فللت إجابللات نجتنللع  (, أن ىنللاك0.48%( وتوضلل  شينللو ا نحللراف النعيللاري التللت ب غللت  90 

وىلو ( T  .000عنلد نرلتوى د للو للل 27.28)  T"انا وب غت شينو  الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور, 
(, أي أن درجللو تقللديرات نجتنللع الدرارللو نللن وجيللو نظللرىم حللول α=0.05  أشللل نللن نرللتوى النعنويللو

جللا  بنرللتوى نرتفللع جللدًا وىللو يقابللل األىنيللو النرللبيو  " تااوا ر انظمااة تاادقي   عالااة ومسااتقمة "نحللور
90))% . 

 

يحاار   "( 22( أن أع للى نتورللط لفقللرات ىللذا النحللور ىللت الفقللرة  03انللا يتضلل  نللن الجللدول        
إذ ب لغ النتورلط الحرلابت  "بالمشاركة ماع المسااهمين اارة عمى تعيين مراجع خارجي سنويً مجمس اإلد

( نللن النحللور نفرللو 07بيننللا حصلل ت الفقللرة  95%) شللدرىا  نرتفعللو جللدا  , وبأىنيللو نرللبيو (4.7)ليللا 
, وبأىنيلو (4.2)بأشلل نتورلط  " يشرف مجمس اإلدارة عمى تنفيت الخطط االستراتيجية" التت تنث ت بلل 

%(, انللا يتضلل  نللن الجللدول تقللارب النتورللطات الحرللابيو لبقيللو فقللرات ىللذا 83شللدرىا  نرتفعللو نرللبيو 
ع لللى ىلللذا  الدرارلللو نجتنلللعنلللن  نرتفعلللو جلللداً األنلللر اللللذي يةلللير إللللى أن ىنلللاك درجلللو نوافقلللو النحلللور, 
 النحور.

وفينا ي ت توضي  أاثر ل فقرة التت حص ت ع ى أع ى نربو نوافقو والفقرة التت حص ت ع ى أشل نرلبو 
 نوافقو وذلك انا يأتت :
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" يحار  مجماس اإلدارة  والتلت تلنص النحلور ىلذا لفقلرات نتورلط أع لى ( ع ى22جا ت الفقرة رشم   -
( نللن حيللث درجللو 0وفللت الرتبللو   عمااى تعيااين مراجااع خااارجي ساانويًا بالمشاااركة مااع المساااهمين "

النوافقللو, حيللث اانللت نرللبو النوافقللو ع ييللا فللت النرللتوى النرتفللع جللًدا ويتاللد ع للى ذلللك شينللو الورللط 
 .%(95 نربيو ب غت  وبأع ى أىنيو( 4.7 الحرابت ل فقرة والذي ب غ 

" يشاااارف مجمااااس اإلدارة عمااااى بللللل تنث للللت التللللت نفرللللو النحللللور نللللن( 17 رشللللم  الفقللللرة حصلللل ت بيننللللا -
( واألايلللللرة نلللللن حيلللللث درجلللللو النوافقلللللو حيلللللث اانلللللت 8فلللللت الرتبلللللو   تنفيااااات الخطاااااط االساااااتراتيجية"

الحرللللللابت ل فقللللللرة  النتورللللللط نرللللللبو النوافقللللللو ع ييللللللا فللللللت النرللللللتوى نرتفللللللع ويتاللللللد ع للللللى ذلللللللك شينللللللو
 .%( 83 ب غت  نربيو وحظيت الفقرة بأدنى أىنيو( 2.2  والذي ب غ
وىذا يدل ع لى أن نرلتوى التلزام البنلوك التجاريلو اليننيلو فينلا يتع لق يتلوافر أنظنلو تلدشيق فعاللو       

 نللن ويتضلل  (0.48) ونرللتق و اللان فللت النرللتوى النرتفللع جللًدا, انللا تةللير شينللو ا نحللراف النعيللاري
 درجلو ىنلاك أن إللى يةلير اللذي األنلر, النحلور ىلذا فقرات لبقيو الحرابيو النتورطات تقارب الجدول
 .النحور ىذا ع ى الدرارو نجتنع نن نرتفعو جًدا اتفاق

 

إدراك البنلوك التجاريلو اليننيلو ألىنيلو تلوافر أنظنلو تلدشيق فعاللو  :إلاى ويمكن تفسير هتي النتيجاة  
ونرللتق و وأنيلللا تحلللتفظ بأنظنلللو تلللدشيق نرلللتق و ونزييللو وفعاللللو تحقلللق نبلللدأ ا نثلللال, انلللا أن البنلللوك 
التجاريو اليننيو شانلت بارلتحداث وظيفلو   إدارة انتثلال  فلت الل بنلك وفقًلا لتع ينلات البنلك النرالزي 

 ل نراشبو ا نتثال. ( حو 2102اليننت  
 

( حلول تلوافر أنظنلو 2104؛ ودياب,  2118واتفقت ىذه النتيجو نع درارو ال نن  جودة,        
تلللدشيق فَعاللللو ونرلللتق و فلللت البنلللوك تحقلللق نبلللدأ ا نتثلللال, ويتفلللق ىلللذا حرلللب نلللا أةلللار إليلللو بارالللار 

 2112 )Parker, أنظنلللو تلللدشيق فاع لللو أن احتناليلللو صلللنود البنلللوك التلللت تطبلللق نعلللايير ا لتلللزام ب
  ونرتق و ونزييو أابر ننيا فت البنوك التت   ت تزم بتطبيق أنظنو تدشيق نرتق و.
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  صاح والشفا ية: المحور الرابع: اإل
رج و الدرارو أنن األول  الرجيس التابع ل تراتل يرعى ىذا النحور إلى اإلجابو ع ى الرتال الرابع      

البنااك المركاازي لحوكمااة البنااوك  ااي محااور مااا ماادى التاازام البنااوك التجاريااة اليمنيااة باادليل "والللذي نًصللو: 
 فقلرات (6ات النحلور الرابلع والتلت تنث لت بلل فقلر  ولإلجابلو عنلو ارتعرضلت الدرارلواإل صاح والشفا ية"؟ 

الحرللابت واألىنيللو النرللبيو وا نحللراف النعيللاري  النتورللط ارللتادام ضللنن النقيللاس النرللتادم, وشللد تللم
 التجاريللو اليننيللو التللزام البنللوكع للى  نجتنللع الدرارللوتقللديرات لتحديللد درجللو توافللق أو تبللاين  "T"وشينللو 

( نتاج  إجابو 04البنوك, ويبين الجدول   حوانوالنرازي ل البنك دليلباإلفصاح والةفافيو اأحد نحاور 
 ىذا النحور.  نجتنع الدرارو ع ى فقرات

مجتمع الدراسة تقديرات ل واألهمية النسبية الحسابي واالنحراف المعياري المتوسطيوضح ( 14) جدول        
 حول محور اإل صاح والشفا ية

رقمممممممممممممممم  
الفقمممممممممر  
فممممممممممممممممم  
 االستبيال

               قرات محور 
 اإل صاح والشفا ية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 قيمة 
T 

رتبةال  
 

 الداللة
 Tلا

الداللت 

اللفظيت 

مستوى ل

 االلتزام

23 
يقمممو  البنممم  بنشمممر السمممير  
 الذاتية عل القيا   العديا .

 متوسط 090. 6 1.68 64% 0.99 3.2

24 
ء  يفصممخ البنمم  عممل مكافمم

عضممممممماس مإلدممممممم  ا  ار  أ
 . والم يريل التنفيذييل

 متوسط 005. 5 2.87 66% 0.85 3.3

25 
البنممم  عدممم  تقممم ي  يحممر  

معدوممماء واضمممحة و قيقمممة 
 عل خططا .

 مرتف  000. 4 13.34 79% 0.64 4.0

26 
ُيفصممخ البنمم  عممل التقممارير 
الماليممممة السممممنوية الم ققممممة 

  .بشفافية عالية
 مرتف  000. 2 14.41 83% 0.71 4.2

27 
يق   البن  معدوماء حقيقية 

 مرتف  000. 1 12.82 %84 0.82 4.2 عل نتا ج أنشطتا .

28 
يبيل التقريمر السمنوي مم   
تطبيمممممممق البنممممممم  لمبممممممما ئ 

 . الحوكمة
 مرتف  000. 3 12.03 82% 0.82 4.1

 
 12.26 76.2% 0.59 3.81 المتوسط العا  لدمحور

 
 رتف م 000.

 

( إلجابلللات نجتنلللع الدرارلللو ع لللى 04ونلللن نتحظلللو النتلللاج  اإلحصلللاجيو اللللواردة فلللت الجلللدول          
 دليللباإلفصلاح والةلفافيو اأحلد نحلاور  التجاريلو اليننيلو التلزام البنلوكفقرات النحور الرابع الذي وضل  



عرض ومناقشة الفصل الرابع:   –مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل البنك المركزي لحوكمة البنوك 
نتائج الدراسةوتفسير   

 

 

86 

البنللوك, نجللد أن نتورللط إجابللات نجتنللع الدرارللو ع للى فقللرات ىللذا النحللور شللد  حوانللوالنراللزي ل البنللك
وىت الفقرة  ات( فقر 2( وذلك لعدد  3.40 – 2.61تراوحت بين النرتوى النتورط الذي يقع نداه بين  

وىلت  ( فقلرات4( وذللك لعلدد  4.20 -3.41والذي يتراوح نداه بين  النرتفع وبين النرتوى ( 23,24 
 25,26,27,28) . 

لللا علللن نرلللتوى      نجلللد أنيلللا جلللا ت فلللت ا لتلللزام باإلفصلللاح والةلللفافيو فلللت البنلللوك التجاريلللو اليننيلللو  أن 
حيلث تتالد ع لى ذللك شينلو النتورلط العلام ليلذا النحلور واللذي  نرتفعلوالنرتوى النرتفع وبدرجو تطبيق 

%( وتوضللل  شينلللو ا نحلللراف النعيلللاري التلللت ب غلللت 76.2ودرجلللو أىنيلللو نرلللبيو ب غلللت   3.81)ب لللغ  
 T"انللا وب غللت شينللو  فللت إجابللات نجتنللع الدرارللو ع للى فقللرات ىللذا النحللور,  (, أن ىنللاك تبللاين0.59 
(, أي أن درجللو α=0.05  وىللو أشللل نللن نرللتوى النعنويللو( T  .000عنللد نرللتوى د لللو لللل 12.26) 

جلا  بنرلتوى نرتفلع وىلو  " اإل صااح والشافا ية "تقديرات نجتنع الدرارو نن وجيو نظرىم حلول نحلور
 . %((76.2يقابل األىنيو النربيو 

 

يقدم البنك  "( 27( أن أع ى نتورط لفقرات ىذا النحور ىت الفقرة  04انا يتض  نن الجدول        
 نرتفعللو , وبأىنيللو نرللبيو(4.2)إذ ب للغ النتورللط الحرللابت ليللا  " معمومااات حقيقيااة عاان نتااائج أنشااطة

نشار السايرة بيقاوم البناك " ( نلن النحلور نفرلو التلت تنث لت بلل23بيننا حص ت الفقلرة  %(, 84شدرىا  
انا يتض  نلن  %(64وبأىنيو نربيو نتورطو شدرىا  ,(3.2)بأشل نتورط  " العميا التاتية عن القيادة

األنلر اللذي يةلير الجدول تفاوت النتورطات الحرابيو لبقيو فقرات ىذا النحور بين النتورط والنرتفع, 
 ع ى ىذا النحور. نجتنع الدرارونن  نرتفعوإلى أن ىناك درجو نوافقو 

ل فقلللللرة التلللللت حصللللل ت ع لللللى أع لللللى نرلللللبو نوافقلللللو والفقلللللرة التلللللت حصللللل ت وفينلللللا ي لللللت توضلللللي  أاثلللللر   
 ع ى أشل نربو نوافقو وذلك انا يأتت :

يقااااادم البناااااك  " والتلللللت تلللللنص النحلللللور ىلللللذا لفقلللللرات نتورلللللط أع لللللى ( ع لللللى27جلللللا ت الفقلللللرة رشلللللم   -
( نلللن حيلللث درجلللو النوافقلللو, حيلللث اانللللت 0وفلللت الرتبلللو   معموماااات حقيقياااة عااان نتاااائج أنشاااطت  "

نرللللبو النوافقللللو ع ييللللا فللللت النرللللتوى النرتفللللع ويتاللللد ع للللى ذلللللك شينللللو الورللللط الحرللللابت ل فقللللرة والللللذي 
 . %(84 نربيو ب غت  وبأع ى أىنيو( 4.2 ب غ 
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" يقاااااوم البناااااك بنشااااار السااااايرة بلللللل تنث لللللت التلللللت نفرلللللو النحلللللور نلللللن( 23 رشلللللم  الفقلللللرة حصللللل ت بيننلللللا -
( واألايللللرة نللللن حيللللث درجللللو النوافقللللو حيللللث اانللللت نرللللبو 6فللللت الرتبللللو   التاتيااااة عاااان القيااااادة العميااااا"

الحرلللللابت ل فقلللللرة واللللللذي  النتورلللللط النوافقلللللو ع ييلللللا فلللللت النرلللللتوى النتورلللللط ويتالللللد ع لللللى ذللللللك شينلللللو
 .%( 64 ب غت  نربيو وحص ت الفقرة ع ى أدنى أىنيو( 3.2  ب غ

الان  باإل صااح والشافا يةوىذا يلدل ع لى أن نرلتوى التلزام البنلوك التجاريلو اليننيلو فينلا يتع لق       
 تقلللارب الجلللدول نلللن ويتضللل  (0.48) فلللت النرلللتوى النرتفلللع, انلللا تةلللير شينلللو ا نحلللراف النعيلللاري

نرتفعللو  اتفلاق درجلو ىنللاك أن إللى يةلير اللذي األنللر, النحلور ىلذا فقللرات لبقيلو الحرلابيو النتورلطات
 .النحور ىذا ع ى الدرارو نجتنع نن

 

إلى أن نجتنع الدرارو يتفقلون ع لى أن البنلوك التجاريلو اليننيلو  :إلى ويمكن تفسير هتي النتيجة       
ت تزم نع ونات حقيقيو عن نتاج  أنةطتو, انا إنيا تفص  عن التقارير الناليلو الرلنويو الندشقلو بةلفافيو 

 (. 2118و نع درارو  جودة, عاليو, واتفقت ىذه النتيج
 

؛  2118, وأبلو نورلى؛  2104فت حين تتعارض ىذه النتيجو نع درارات ال نن   ذياب,       
, ويع لللزو الباحلللث ذللللك إللللى أن نبلللدجت اإلفصلللاح والةلللفافيو فلللت البنلللوك الف رلللطينيو (2118وجلللودة 

النتررلليو الف رللطينيو التللت يرتاللز ع للى تطبيللق أصللحاب  يةللاتن أحللد األراللان األرارلليو ل حوانللو
النصال  نثلل ىيجلو الرلوق النلالت ورل طو النقلد الف رلطينيو, والذلك جنيلور النرلتثنرين فلت الرلوق 
النلللالت وحن لللو األرلللليم, ننلللا علللزز اىتنللللام البنلللوك الف رلللطينيو باإلفصللللاح والةلللفافيو ارلللتجابو ليللللذا 

 ا ىتنام .  
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 : حقو  المساهمين:    المحور الخامس
رللج و أنللن األول  الللرجيس التللابع ل ترللاتل اللانسيرللعى ىللذا النحللور إلللى اإلجابللو ع للى الرللتال ال       
البنااك المركاازي لحوكمااة البنااوك  ااي مااا ماادى التاازام البنااوك التجاريااة اليمنيااة باادليل "والللذي نًصلو: الدرارلو 
 (7والتت تنث ت بل  اانسات النحور الفقر  الدراروولإلجابو عنو ارتعرضت "؟ حقو  المساهمينمحور 
الحرلللابت واألىنيلللو النرلللبيو وا نحلللراف  النتورلللط ارلللتادام ضلللنن النقيلللاس النرلللتادم, وشلللد تلللم فقلللرات

التجاريلو  التلزام البنلوكع لى  نجتنلع الدرارلوتقلديرات لتحديد درجلو توافلق أو تبلاين  "T"النعياري وشينو 
( نتاج  05البنوك, ويبين الجدول   حوانوالنرازي ل البنك دليلاأحد نحاور  بحقوق النراىنين اليننيو

 إجابو نجتنع الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور. 
مجتمع تقديرات ل واألهمية النسبية الحسابي واالنحراف المعياري المتوسطيوضح ( 15) جدول              

 الدراسة حول محور حقو  المساهمين
رقمممممممممممممممم  
الفقمممممممممر  
فممممممممممممممممم  
 االستبيال

 محور قرات 
 حقو  المساهمين

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 قيم 
T 

  الداللة رتبةال
 Tلا

الداللةت اللفظيةةت 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى ل

 االلتزام

29 
يحممق لدمسمماهميل الحصممو  

  .عد  أرباح  
 جداً  مرتفع 000. 1 31.37 96% 0.51 4.80

30 
يمتدممم  المسممماهمول الحمممق 

سمم   اأ و نقمم أفمم  تحويمم  

 الت  يمدكون ا .

 جداً  مرتفع 000. 3 23.51 95% 0.66 4.75

31 
يحصممم  المسممماهمول عدممم  

 المعدوماء البنكية بس ولة.
 جداً  مرتفع 000. 6 23.57 93% 0.62 4.64

32 
يشممممار  المسمممماهمول فمممم  

اإلتماعممممممممممماء الإلمعيمممممممممممة 

 العمومية السنوية .

 جداً  مرتفع 000. 5 23.59 94% 0.64 4.70

33 
يكف  الن ا  اأساس  لدبنم  

حمممممممق المسممممممماهميل فممممممم  

أعضمماس  التصممويء النتخمما 

  ار  .مإلد  ا 

 جداُ  مرتفع 000. 4 21.98 95% 0.70 4.74

34 
يسممممخ البنممم  لدمسممماهميل 

 التصويء بالوكالة.
 جداً  مرتفع 000. 2 23.88 96% 0.66 4.79

35 
يتعاممممم  البنمممم  ممممم  إلميمممم  

 المساهميل بطريقة عا لة .
 جداً  مرتفع 000. 7 14.21 89% 0.89 4.43

 
 25.30 93.8% 0.59 4.69 المتوسط العا  لدمحور

 
 جداً  مرتفع 000.
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التلزام ( إلجابات نجتنع الدرارو ع ى فقرات النحور الاانس اللذي وضل  05يتض  نن الجدول       
البنلوك, نجلد أن  حوانلوالنرالزي ل البنلك دليللبحقلوق النرلاىنين اأحلد نحلاور  التجاريلو اليننيلو البنوك

نتورلط إجابللات نجتنللع الدرارللو ع للى فقللرات ىللذا النحللور اانللت فللت النرللتوى النرتفللع جللدًا الللذي يتللراوح 
إذ , ( 29,31,30,32,33,43,35  وىللللت الفقللللرات ( فقللللرات,7( وذلللللك لعللللدد  5 – 4.21نللللداه بللللين  

النرتفللللع جللللدًا وبنتورللللط حرللللابت  ( اانللللت فللللت النرللللتوى0نتحللللظ أن الفقللللرة التللللت جللللا ت فللللت الرتبللللو  
( واألايللرة ايًضللا فللت النرللتوى النرتفللع جللدًا وبنتورللط 7(, اللذلك الفقللرة التللت جللا ت فللت الرتبللو  4.80 

 %(.89 -% 96(, وتراوحت تبًعا لذلك شينو النتةر النربت  األىنيو النربيو( بين  4.43حرابت  

للا عللن نرللتوى ا       البنللوك التجاريللو اليننيللو اأحللد نحللاور دليللل البنللك بحقللوق النرللاىنين فللت تللزام لأن 
النراللزي لحوانللو البنللوك نجللد أنيللا جللا ت فللت النرللتوى النرتفللع جللدًا وبدرجللو تطبيللق نرتفعللو جللدا  حيللث 

ودرجلللو أىنيلللو نرلللبيو ب غلللت  4.69)تتالللد ع لللى ذللللك شينلللو النتورلللط العلللام ليلللذا النحلللور واللللذي ب لللغ  
(, أن ىناك توافلق فلت إجابلات نجتنلع 0.59التت ب غت  %( وتوض  شينو ا نحراف النعياري 93.8 

وىلو ( T  .000عنلد نرلتوى د للو للل 25.30)  T"انا وب غت شينو  الدرارو ع ى فقرات ىذا النحور, 
(, أي أن درجللو تقللديرات نجتنللع الدرارللو نللن وجيللو نظللرىم حللول α=0.05  أشللل نللن نرللتوى النعنويللو

 . %((93.8جا  بنرتوى نرتفع جدًا وىو يقابل األىنيو النربيو  " حقو  المساهمين "نحور
 

  يحااا "( 29( أن أع لللى نتورلللط لفقلللرات ىلللذا النحلللور ىلللت الفقلللرة  05انلللا يتضللل  نلللن الجلللدول       
, بأىنيو نربيو نرتفعو جًدا (4.80)إذ ب غ النتورط الحرابت ليا  "لممساهمين الحصول عمى أرباحهم 

مااااع جميااااع يتعاماااال البنااااك  "( نللللن النحللللور نفرللللو التللللت تنث للللت بللللل35  %( بيننللللا حصلللل ت الفقللللرة96 
%( انللا 89وبأىنيللو نرللبيو نرتفعلو جللًدا   (4.43)حىووا   بأشلل نتورللط المساااهمين بطريقااة عادلااة " 

األنللر الللذي يةللير إلللى أن يتضلل  نللن الجللدول توافللق النتورللطات الحرللابيو لبقيللو فقللرات ىللذا النحللور, 
  .ع ى ىذا النحور  الدرارو نجتنعنن  انرتفعو حدً ىناك درجو نوافقو 

وفينا ي ت توضي  أاثر ل فقرة التت حص ت ع ى أع ى نرلبو نوافقلو والفقلرة التلت حصل ت ع لى أشلل     
 نربو نوافقو وذلك انا يأتت :
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" يحااا  لممسااااهمين  والتلللت تلللنص النحلللور ىلللذا لفقلللرات نتورلللط أع لللى ( ع لللى29جلللا ت الفقلللرة رشلللم   -
( نن حيث درجو النوافقو, حيث اانت نربو النوافقو ع ييا فلت 0وفت الرتبو   " الحصول عمى أرباحهم

 وبلأع ى أىنيلو( 4.80 النرتوى النرتفلع جلدا  ويتالد ع لى ذللك شينلو الورلط الحرلابت ل فقلرة واللذي ب لغ 
 . %(96نربيو ب غت 

المسااهمين " يتعامال البناك ماع جمياع بلل تنث لت التلت نفرلو النحلور نلن( 35 رشلم  الفقلرة حصل ت بيننا -
( واألايرة نن حيث درجو النوافقلو حيلث اانلت نرلبو النوافقلو ع ييلا فلت 7فت الرتبو   بطريقة عادلة ."

وحص ت الفقرة ( 4.43  الحرابت ل فقرة والذي ب غ النتورط النرتوى النرتفع جدًا ويتاد ع ى ذلك شينو
 .%( 89 ب غت  نربيو ع ى أدنى أىنيو

اللان فللت بحقااو  المساااهمين  لتللزام البنللوك التجاريللو اليننيللو فينللا يتع للق وىللذا يللدل ع للى أن نرللتوى ا    
 تقللللارب الجللللدول نللللن ويتضلللل  (0.59) النرللللتوى النرتفللللع جللللدا , انللللا تةللللير شينللللو ا نحللللراف النعيللللاري

 نرتفعلو نلن اتفلاق درجلو ىنلاك أن إللى يةلير اللذي األنلر, النحلور ىلذا فقرات لبقيو الحرابيو النتورطات
 .النحور ىذا ع ى الدرارو نجتنع
وي علللللللزو الباحلللللللث ىلللللللذه النتيجلللللللو اإليجابيلللللللو إللللللللى أن البنلللللللوك التجاريلللللللو اليننيلللللللو تحلللللللرص ع لللللللى        

اإلىتنلللللللللام بحقلللللللللوق النرلللللللللاىنين ونةلللللللللاراتيم فلللللللللت اجتناعلللللللللات الجنعيلللللللللو العنونيلللللللللو, انلللللللللا إن إدراك 
صلللللويت النرلللللاىنون لحقلللللوشيم التلللللت توفرىلللللا األنظنلللللو األرارللللليو ل بنلللللوك, ينثلللللل ضلللللناًنا لحقيلللللم فلللللت الت

  نتااب أعضا  نجالس إدارات البنوك.
م (, حيلللث أظيلللرت 2118م ؛ وجلللودة, 2119واتفقلللت ىلللذه النتيجلللو نلللع درارلللو الللل نلللن  أبلللو حنلللام,   

ن النرلاىنين يحرصلون ع لى حضلور اجتناعلات  الدرارتان, إن ىذه اإلجرا ات نافوللو بحالم القلانون, واا
 تيار نجالس إدارات البنوك .الجنعيو العنونيو, ونناررو حقوشيم فت التصويت  ا
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 الثاني: تساؤل الرئيسال عن اإلجابةوتفسير عرض ومناقشة : اثانيً 
 اإلجابة عن السؤال األول:وتفسير عرض ومناقشة  -1

هل توجد  ارو  تات دالالت  "بارج و الدرارلو أنن  األول التابع ل تراتل الرجيس الثانتتنثل الرتال      
لمتغياار  ىعااز المركاازي لحوكمااة البنااوك تُ البنااك إحصااائية  ااي ماادى التاازام البنااوك التجاريااة اليمنيااة باادليل 

لعينتللين نرللتق تين,  ( Independent Samples)( tارللتادام ااتبللار   تللمعنللو  جابللوولإل ؟ )الجاانس(
النرازي البنك الدرارو حول ندى التزام البنوك التجاريو اليننيو بدليل  نجتنعجابات إلنعرفو الفروق فت 
  ( .06واانت النتاج  انا فت الجدول  لحوانو البنوك, 

الدراسة  مجتمعجابات إ" لدرجات Tوقيمة " المعياري المتوسط الحسابي واالنحرافيوضح ( 16جدول )
 . (الجنس)ُتعزى لمتغير  المركزي لحوكمة البنوكالبنك حول مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بدليل 

     

, وب غللت (3.56), واإلنللاث (3.68) للذاور ب للغ لأن نتورللط األداة االلل  (06  يتضلل  نللن الجللدول    
ل نحلور  (α=0.05)وىلو أشلل نلن نرلتوى النعنويلو , (0.039)عند نرلتوى د للو  T  ((2.12شينو  

 
 المحاور

 المتغير
 تكور /ناثإ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

 الداللة
 Tلا

الداللة المفظية 
 مستوى االلتزامل

مؤهست ومسؤوليات 
 اإلدارةمجمس 

 0.25 2.11 ناثإ
 دال 0.000 5.87

 0.40 2.67 ذكور

 0.07 2.35 ناثإ لجان مجمس اإلدارة
 دال 0.000 4.52

 0.55 2.67 ذكور

توا ر أنظمة تدقي  
  عالة ومستقمة 

 0.27 4.56 ناثإ
 غير دال 0.470 0.73

 0.50 4.48 ذكور

 0.27 3.85 ناثإ اإل صاح والشفا ية
 غير دال 0.713 0.37

 0.62 3.80 ذكور

 0.17 4.82 ناثإ حقو  المساهمين
 غير دال 0.101 1.67

 0.63 4.67 ذكور

 0.11 3.56 ناثإ األداة ككل
 دال 0.039 2.12

 0.35 3.68 تكور
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وعنلد للذاور واإلنلاث لصلال  اللذاور, ا نجتنلعبلين نتورلطات درجلات  اً وىذا يعنت أن ىناك فروشاال, 
نلللتىتت ونرلللتوليات نج لللس  األول نحلللورفلللت ال حصلللاجًياإالنظلللر إللللى نحلللاور األداة توجلللد فلللروق داللللو 

 ( ,2.67)حيللللث ب للللغ نتورللللط الللللذاور واإلنللللاث فيينللللا  لجللللان نج للللس اإلدارة, والنحللللور الثللللانت اإلدارة

 فلت النحلور الثاللث حصلاجًياإع ى الترتيلب, بيننلا للم تظيلر فلروق داللو ( 2.35( , )2.67( , )2.11)
حقللللوق  الاللللانسالنحللللور و  اإلفصللللاح والةللللفافيو الرابللللعالنحللللور  و تللللوافر أنظنللللو تللللدشيق فعالللللو ونرللللتق و

 . النراىنين
 نجتنللع الدرارللونللو توجللد فللروق بللين نتورللطات تقللديرات أ (06  الجللدولوبةللال عللام يتضلل  نللن      

وىللذه الفللروق لصللال  النراللزي لحوانللو البنللوك, البنللك بللدليل التجاريللو اليننيللو  البنللوك التللزامحللول نللدى 
 : يأتت انا بيانيا الذاور وينان

 :(دارةمجمس اإللجان ) و (مؤهست ومسؤوليات مجمس اإلدارة) :األول والثاني يمحور ملبالنسبة  -
نجتنلع  لصلال  اللذاور فلت تقلديراتين النحور  ع ى ىذين أنو توجد فروق (06  نن الجدول يتض     

فينللا ياللص النراللزي لحوانللو البنللوك, البنللك بللدليل اريللو اليننيللو التللزام البنللوك التج دىنللحللول الدرارللو 
 .دارةو لجان نج س اإل نتىتت ونرتوليات نج س اإلدارة

حتااًالللا ونةللاراًو نلللع القيللادات الع يلللا اإن اللللذاور أاثللر  حيللث تفساااير هاااتي النتيجاااة إلاااىويمكاان      
ل بنللوك, فاللانوا أاثللر شللدرة واطللتع ع للى إدراك أىنيللو ىللذين النحللورين, وع للى الللدور الحيللوي الللذي  بللد 

النصلرفيو, ألعضا  نجالس إدارات البنلوك التجاريلو اليننيلو أن تتصلف بلو, نلن الافلا ة والقلدرة والابلرة 
وأيًضلللللا القلللللدرة ع لللللى القيلللللادة وتوزيلللللع النيلللللام والنرلللللتوليات واإلةلللللراف ع لللللى تنفيلللللذ الاطلللللط واألىلللللداف 
ا رللتراتيجيو الع يللا ل بنللوك, عللتوًة ع للى ذلللك إن الللذاور ىللم أاثللر شرًبللا نللن صللانعت القللرار, وارللتطاعوا 

ووجلللود لجلللان نرلللتق و  بحالللم نعلللرفتيم, واطتعيلللم, تقلللدير أىنيلللو نلللتىتت ونرلللتوليات نج لللس اإلدارة,
 ننبثقو عن نجالس إدارات البنوك التجاريو اليننيو .

فت حين أن اإلناث ع ى عاس الذاور   يرن  لين فت النةاراو بنلا يرلن  ل لذاور, علتوًة ع لى         
التجاريو العادات والتقاليد ل بيجو اليننيو, انا ترجع الدرارو ندرة تواجد اإلناث فت النرااز القياديو ل بنوك 

اليننيو رببو عدم حيازة اإلناث ألنوال وارتثنارات وأريم تتي  ليلن النةلاراو فلت النراالز القياديلو لت لك 
 البنوك .
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م( التلت أةلارت إللى وجلود فلروق فلت 2108وتتفق نتيجو ىلذا الرلتال نلع نتلاج  درارلو  البرلتنجت,         
م( بللأن 2104أةللار إليللو  جللرادات, وأبللو غللزال التلزام البنللوك بالحوانللو لصللال  الللذاور, وىللذا حرللب نلا 

ىنلاك فروشًللا فللت عوانللل الةاصلليو وفقًلا ل جللنس والحاجللو إلللى النعرفللو, فاللذاور يتنتعللون بيللا أع للى نللن 
م ؛ 2104اإلناث وىذا ينعاس ع ى النرتوليو والقيادة اإلداريلو, إَ  أنيلا تتعلارض نلع درارلتت  ذيلاب, 

دم وجللود فلللروق فللت الجنرللين فللت تطبيللق نبللادى الحوانللو فلللت م( ال تللان أةللارتا إلللى علل2118وجللودة, 
البنلللوك, وذللللك برلللبب االللتتف طبيعلللو ت لللك اللللدول نلللن حيلللث تالللافت الفلللرص بلللين الجنرلللين فلللت التع للليم 

 والتدريب الجيدين لات الجنرين ع ى عاس ترايبو النجتنع اليننت.

جتنع ينن  األنثى دوًرا أابر فت الحياة انا أن ت ك الدرارتين أ جريت فت النجتنع الف رطينت وىو ن        
العن يو, وأن بيجو النجتنع تترم بطبيعو نتجانرو إلى حد  ابير بين الذاور واإلناث, ننا يتثر فت تبنت 

 ثقافو وتوجيات نتجانرو بين أفراد ذلك النجتنع .
 صاااح اإل) و (عالااة ومسااتقمةنظمااة تاادقي     أ ا رتااو ) :(والرابااع والخااامس الثالااث)ور امحاابالنساابة لم -

 (:حقو  المساهمين)و (والشفا ية
ونتورللطات اإلنللاث فللت فللروق طفيفللو بللين نتورللطات الللذاور و توجللد أنلل( 06  الجللدول نللن يتضلل     

لصلال  اإلنلاث  ,النرالزي لحوانلو البنلوكالبنلك بلدليل  اليننيلو تقديرىم ع لى نلدى التلزام البنلوك التجاريلو
 ن اتل نا أظيره نرتوى الد لو .ن إحصاجيودالو ذات إ  أن ىذه الفروق لم تان 

 

عللدم وجللود ت للك الفللروق فللت النحللاور الثتثللو أن ىنللاك اتفاشللًا بللين أفللراد ذلللك فللت ويمكاان تفسااير      
ناثًا ع ى أىنيو ىذه النحاور, وشد ي عزى الربب إلى أن ات الجنرين شادر ع لى  نجتنع الدرارو ذاوًرا واا

إدراك جللودة وأىنيللو نللا تقدنللو إدارة النراجعللو النتى للو والنرللتق و, ونللدى تللوفر نظللام ضللبط داا للت ل بنللك 
و نللن عدنللو, انللا أنيللم شللادرون ع للى نتحظللو وجللود نحارللب شللانونت, ينتاللب رللنوًيا نللن شبللل الجنعيلل

العنونيللو, انللا اتفقللت إجابللات الجنرللين ع للى أىنيللو إطللتع العنللت  والنرللاىنين وأصللحاب النصللال  
األارى ع ى جنيع أنةطو البنوك بال ةفافيو, وع ى ضرورة إفصاح البنوك عن نتاج  أنةلطو أعناليلا 

نلن التل دون تحفظ, نع أىنيو شيانيا باإلفصلاح فلت ت لك التقلارير علن نلدى التزانيلا بحوانلو البنلوك 
 نةر الريرة الذاتيو عن القيادة الع يا, وناافآت أعضا  نجالس اإلدارات والنديرين التنفيذيين. 
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وربنلللا يرجلللع ذللللك إللللى العلللادات والتقاليلللد ل نجتنلللع اليننلللت, والتلللت تحلللد نلللن وصلللول األنثلللى إللللى       
النناصب الع يا فت البنوك, فضًت عن أن النناصب الع يا ل بنوك التت تحتاج إلى النةلاراو والحضلور 

للليس ليللا عتشللات ل نللتتنرات والنللدوات الدوليللو ذات الصلل و باألعنللال النصللرفيو, إضللافو إلللى أن األنثللى 
عانو نع رجال النال واألعنال, ونع نلدرا  الةلراات والنتررلات التجاريلو, وىلو نلا يتلوفر فلت اللذاور 
نللن حيللث النقللدرة والنةللاراو والحضللور وعنللل عتشللات عانللو نللع القيللادة الع يللا ل بنللوك ونات للف أنللواع 

 الةراات ننا تم التوصل إلى ىذه النتيجو.
 بة عن السؤال الثاني:اإلجاوتفسير عرض ومناقشة  -2

هال توجاد  ارو  تات دالالت "بانن أرج و الدرارو  تنثل الرتال الثانت التابع ل تراتل الرجيس الثانت     
لمتغيااري  المركاازي لحوكمااة البنااوك تُعاازىالبنااك باادليل إحصااائية  ااي ماادى التاازام البنااوك التجاريااة اليمنيااة 

 تح يل التبلاين الثنلاجت ارتادام ولإلجابو عنو تم .والتفاعل بينهما ؟ ,والمؤهل العممي(الخبرة, سنوات )
(Two – Way ANOVA), 07  واانت النتاج  انا فت الجدول) . 

 

 ي تقديراتهم عمى مدى التزام  مجتمع الدراسةواالنحراف المعياري لدرجات  الحسابي ( المتوسط17جدول ) 
 لمتغيري )المؤهل العممي و ًقا حوكمة البنوك من وجهة نظرهماليمنية بدليل البنك المركزي ل البنوك التجارية

 (وسنوات الخبرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغير )الخبرة / المؤهل (     

سنة 15أقل من   
 0.234 3.832 30   بكالوريوس      

 0.271 3.478 4 دراسات عميا                       
جمالياإل  34 3.790 0.261 

سنة 15أكثر من   

 0.147 3.730 7 ثانوية عامة
 0.371 3.595 27 بكالوريوس

دراسات عميا   12 3.423 0.376 
جمالياإل  46 3.575 0.355 

 المجموع الكمي

 0.147 3.730 7 ثانوية عامة 
 0.327 3.718 57 بكالوريوس

دراسات عميا   16 3.438 0.343 
جمالياإل  80 3.666 0.335 
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بلللين النتورلللطات الحرلللابيو لدرجلللو طفيفلللو ظاىريلللو  ا( أن ىنلللاك فروشًللل07  يتضللل  نلللن الجلللدولو       
 النرازي لحوانو البنوك تبًعاالبنك بدليل  التجاريو اليننيو فت ندى التزام البنوك نجتنع الدراروتقديرات 

  .الابرة(وات رن, و لنتغيري  النتىل الع نت
 حصلللللاجيو عنلللللد نرلللللتوى نعنويلللللوإذا اانلللللت الفلللللروق بلللللين النتورلللللطات ذات د للللللو إولتحديلللللد فينلللللا     
(0.05=α ) تح يلل التبلاين الثنلاجت  رلتاداماتلم(Two – Way ANOVA) , ت نتلاج  التح يلل  وجلا

 ( . 08اناىت نوضحو فت الجدول  
 

 ي مدى التزام البنوك التجارية اليمنية  الدراسةمجتمع ( تحميل التباين الثنائي  ي تقديرات 18)جدول 
 الخبرة( والتفاعل بينهما .سنوات و  ,المؤهل العممي) ا لمتغيريالمركزي لحوكمة البنوك تبعً البنك بدليل 

 

 مص ر التبايل

 

مإلمو  

 المربعاء

 

DF 

 

 

 

  مرب  

 المتوسطاء

 

 اختبار

F 

 

 

مستو  

 المعنوية

 0.35 2.58 0.207 2 0.207 الخبرةسنوات 

 0.26 5.41 0.438 3 0.875 ميالعم المؤهل

 0.36 0.84 0.080 75 0.080 الخبرة * المؤهل

 
نجتنللع ( أنللو   توجللد فللروق ذات د لللو إحصللاجيو فللت نتورللط تقللديرات 08  تةللير نتللاج  الجللدول     

البنلوك نلن وجيلو نظلرىم  حوانلوالنرالزي لالبنلك ع ى ندى التزام البنوك التجاريو اليننيو بدليل  الدرارو
, حيث ب غت شينو نرتوى الد لو الابرة( أو التفاعل بينينارنوات و  ,إلى نتغيري  النتىل الع نت ت عزى

 ,أو التفاعل بينيا ع ى الترتيلب الع نتالابرة والنتىل رنوات لال نن  0.36),   0.26) ,  (0.35 
نن  لال  F( "2.58( , )(5.41 ,   (0.84وبلغت قيمة "( α=0.05)وىت أابر نن نرتوى النعنويو 

  أو التفاعل بينينا ع ى الترتيب .  نتالابرة والنتىل الع رنوات 

فع لللللى اللللللرغم نلللللن االللللتتف النلللللتىتت الع نيلللللو ورلللللنوات الابلللللرة, لنجتنلللللع الدرارلللللو إَ  أن درجلللللو         
لحوانلللللو البنلللللوك, اانلللللت تقلللللديراتيم فلللللت نلللللدى التلللللزام البنلللللوك التجاريلللللو اليننيلللللو بلللللدليل البنلللللك النرالللللزي 
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نتقاربلللللو جلللللدًا, وأن بيجلللللو العنلللللل النصلللللرفيو بيجلللللو نتجانرلللللو إللللللى حلللللد ابيلللللر, انلللللا ويلللللدل ذللللللك ع لللللى 
ادراك نجتنللللع الدرارلللللو ألىنيلللللو ا لتلللللزام بتطبيللللق الحوانلللللو فلللللت البنلللللوك, وأنيللللم جنيعلللللًا تلللللأثروا بلللللالواشع 

 الاارثت الذي وص ت إليو البتد بةال  عام والبنوك بةال  ااص. 

انلا شللد يرجللع التوصللل إللى ىللذه النتيجللو نللن وجيلو الدرارللو إلللى أن نللا وصل ت إليللو البنللوك, والب للد      
بضللرورة  الدرارللو نجتنلعونوحلدة لللدى , ةلال شناعللو تانللوبةلال عللام فلت ظللل ا وضللاع الغيلر نرللتقرة, 

 لد و الببل بلأن الوضلع التلت تنلر ,وأصب  ال فرد ننيم لديو ثقافو عانو ا ىتنام بتطبيق حوانو البنوك,
, تيمنلتىتتيم ورلنوات ابلر وضعًا نق قًا و  بد نن حنايو البنوك وحقلوق النرلاىنين بغلض النظلر علن 

 نر الذي نن ةأنو أدى إلى التوصل إلى ىذه النتيجو .األ

م ؛ 2104م ؛ وديلللاب, 2108وتتفلللق نتيجلللو ىلللذا الرلللتال نلللع نتلللاج  درارلللو الللل نلللن  البرلللتنجت,          
م ؛ حبلوش, 2116م ؛ والعنلري, وعبلدالغنت, 2118م ؛ وجودة, 2102لةيخ, م ؛ وا2104والجنيدي, 

م( وال واتت أةرن إللى علدم وجلود فلروق فلت  را  أفلراد عينلو الدرارلو فلت تطبيلق نبلادى الحوانلو 2117
 تع زى إلى  النتىل الع نت ورنوات الابرة(  .

م ( التللللللت أةللللللارت إلللللللى وجللللللود 2119فللللللت حللللللين أنيللللللا تات للللللف نللللللع نتللللللاج  درارللللللتت  العزايللللللزة,          
فللللروق ت عللللزى إلللللى النتىللللل الع نللللت أو رللللنوات الابللللرة, وىللللذا أنللللر طبيعللللت أن توجللللد ىللللذه الفللللروق فللللت 
ت للللللك الدرارللللللات برللللللبب أنيللللللا أجريللللللت فللللللت توشيللللللت نات للللللف وظللللللروف اشتصللللللاديو وأننيللللللو واجتناعيللللللو 

 إلى حد  ابير.ورياريو نرتقرة 
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 الدراسة مقترحاتوتوصيات و استنتاجات الفصل الخامس: 
تا ااااا    ي اااااذ تااااا      تااااا     د  سااااا  اتا ااااايذ  ااتت  اااااذ  ساااااتنتذ ذ  يتناااااذا  لااااا       ااااا        

 :  آلت  على   ن ا اياكن تنذا    ك

  :الدراسة استنتاجات أواًل:
با ااعااااا  اااااان   ساااااتنتذ ذ       د  سااااا خ  ااااافتاااااد  انذقشااااا  ات ساااااي    نتاااااذ     اااااى  ساااااتنذد        

 : آلت على   ن ا 
  باستاى ا ت ع. بد ي    بنك   ا كزي   اكا    بناكتلتز    بناك   ت ذ ي    ياني  أن  .1
ُتعاااازى   د  ساااا     ااااعه   اااا ي أز  تااااو فاااا  ااااادى   تااااز     بناااااك   ت ذ ياااا    يانياااا  بااااد ي    بنااااك  .2

  ااساااااااا ا يذ  ا لاااااااا  ااااااااا لا /باااااااااا  ا ا    ا   ا كاااااااازي   اكااااااااا    بناااااااااك  فياااااااااذ يتعلاااااااا  
لاااااااذ  اباااااادأ     ااااااى ساااااايب ة الياناااااا  كبااااااذ    اسااااااذلاين علااااااى ا ااااااذ    د       بناااااااك  إلد  ة( ا  

  اغياااااذو   ااااادا     قاااااذب  ا إلشااااا  ف   لبناااااك أااااااذ    اساااااذلاين ا اااااذ    د       بنااااااك    اساااااذ   
 .  ا كزي   يان 

يااااااا ى ا تااااااااع   د  سااااااا  أن   بنااااااااك   ت ذ يااااااا    يانيااااااا  تلتاااااااز  باااااااد ي    بناااااااك   ا كااااااازي   اكاااااااا   .3
 باستاى اتاسب. (  ذن ا ل   إلد  ة /يتعل  باا  ا ا    ثذن   بناك فياذ 

 د  سااااااا  أن   بنااااااااك   ت ذ يااااااا    يانيااااااا  تلتاااااااز  باااااااد ي    بناااااااك   ا كااااااازي   اكاااااااا  يااااااا ى ا تااااااااع   .4
 باستاى ا ت ع. (  ش ذفي  ا  ف ذح /باا  ا ا    ثذ ث   بناك فياذ يتعل 

يااااااا ى ا تااااااااع   د  سااااااا  أن   بنااااااااك   ت ذ يااااااا    يانيااااااا  تلتاااااااز  باااااااد ي    بناااااااك   ا كااااااازي   اكاااااااا   .5
  ا اااااااا  ا   أنزاااااااا  تااااااادقي  فعذ ااااااا  ااساااااااتتل تاااااااافي   /  ا اااااااا      باااااااعاباااااااا  بنااااااااك فيااااااااذ يتعلااااااا  

  تا    اسذلاين( باستاى ا ت ع  دً . /  خذا 
تتاااادي  ت    فاااا نااااذث     كااااا  ا ااااان نذ ياااا  اتنياااا  ا   اااان ( ا تاااااع   د  ساااا   تا ااااد فاااا ا  بااااينأنااااو  .6

 لاااااا  ا   (  ا كاااااازي   اكااااااا    بناااااااك  بنااااااك ااااااادى   تااااااز     بناااااااك   ت ذ ياااااا    يانياااااا  بااااااد ي  ا عاااااان
  :  سبذو  آلتي    ى   كتعزى   د  س  ا     كا     ذ ح     ا 
   ت  ت د ان تبلع   ا أة  لاشذ كذ    ا تاعي  اع    كا .  ا تاع   يان عذد   اتتذ يد   
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 .ت كز أاا     ستثاذ    اأس     بناك ا  ش كذ  ف  أيدي     ذ   اند ة   ك  دى  إلنذث 
  ايفاااااااا    ذبااااااااذ   (α=050.ا    د  اااااااا     ااااااااذ ي  عنااااااااد اسااااااااتاى د  اااااااا    تا ااااااااد فاااااااا ا   .7

اااااادى   تاااااز     بنااااااك   ت ذ يااااا    يانيااااا  تتااااادي  ت   عااااان ا فااااا  اسااااانا     خبااااا ة   علايااااا    اااااا لا 
  آلتي :ايعزا   بذ ث تلك   نتي     ى   سبذو (  بناك  ا كزي   اكا      بنك بد ي  
 تذف  اتا  ذ  أن بي   ا تاع   د  س      ببيع  ات ذنس    ى  د كبي  ااذ ي ث  ف  تبن  ث

بشك     باد ذتعيش     ي استت ة   ني    ا ع ات ذنس  بين أف  د ل     ا تاع ابذ تذ   فإن
 باساتاى اا ادة قنذع ا  ثتذف   دي    شكل عذ  ا  بناك   ت ذ ي    ياني  على ا و   خ اص

 .زز   نتي     ت  ت    تا     ي ذع  ا    تز  
   د ي    بناااك   ا كااازي   اكاااا    بنااااك   د  سااا   لايااا     تاااز   بااان لناااذك  د  ًكاااذ اااان ا تااااع

كتسااو    ا    إل ز اياا  عاان   ا لا    علااا  اسانا     خبا ة  كاااذ أن    اكاا  ت بنا    نزا 
 .ذف  تببي  بنادل

أن   بنااااااك   ا كاااااازي   ياناااااا   اااااا  يااااااا    تااااااز     بناااااااك   ت ذ ياااااا    يانياااااا  بااااااد ي    بنااااااك   ا كاااااازي  .8
  إللتاذ    كذف .  اكا    بناك 

 ثانًيا: توصيات الدراسة:
 : تأسيًسذ على   نتذ     ت  تا ل    ي ذ ل     د  س   يا     بذ ث باذ يل 

    عمى صعيد البنوك التجارية اليمنية: -
 أن تاذ   ازيًد  ان  إلف ذح ا  ش ذفي  ف  أعاذ  ذ   ا  في . .1
أدا     عااااااااا    ا اااااااا ف   اباااااااااذ  ت ساااااااايث ساااااااايذدة ثتذفاااااااا     اكااااااااا   ا عل ااااااااذ أد ًة ا اااااااااو ااااااااان  .2

 ي ان    تز   بااذ ست ذ.
 عاااااد د أد ااااا   اكاااااا  خذ اااااو  كااااا  بناااااك بااااااذ ينسااااا   ااااااع   تيذ ذتاااااو ا  ااااااو األد فاااااو اخبباااااو  .3

  سااااات  تي ي   ايتا فااااا  ااااااع د يااااا    بناااااك   ا كااااازي   اكاااااا    بنااااااك  اأن ُينشااااا   اااااان   تت يااااا  
   سناي  لبنك اعلى اا قعو  إل كت ان .

 اتكذال .  ش  في    قذبي وانزاا بذعتبذ     ا كزي   اكا    بناكبنك   د ي   تببي  .4
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 إلف اااااذح فااااا  تتذ ي لاااااذ   ساااااناي  عااااان اااااادى   تز ا اااااذ بتببيااااا  اباااااذد  د يااااا     اكاااااا    خذ ااااا   .5
 ب ذ اع بيذن أسبذو عد     تز   بتببي  أي ان تلك   ابذد  ف   ذ    ا    ك.     

   ت ذ اادي ي ذ   تن ي يين.ا ذ    د  ع ذ  سي ة     تي  نش     .6
أاااااااذ    إلد    ا ا ااااااذ    إلد      ت عياااااا  اباااااادأ   اسااااااذ     لااااااادي ين   تن ياااااا يين أاااااااذ  ا ااااااذ    .7

   اسذلاين.
   ع ااااااااذ  عاااااااادد يتاااااااا    أن علااااااااىعاااااااان ا ااااااااذ    د   ت ااااااااذ  انبثتاااااااا  تشااااااااكي    ااااااااذن اسااااااااتتل   .8

باااااا لات   ا  عاااااذة   شااااا اب   اتعلتااااا    ا لااااا   ا  أع اااااذ  ثلاااااث عااااانفااااا  كااااا    نااااا     اساااااتتلين
 . ي   تسند ا  ذت   ا  اس ا يذ    ت  ساه 

فااااا    تااااااذ     اعيااااا   اااااان قبااااا    اساااااذلاين إلد        ذنتخاااااذو أع اااااذ  ا ااااا أن تااااات  علايااااا   .9
   عاااي  ب ا ة ش ذف  اعذد  .

 عمى صعيد البنك المركزي اليمني: -
لتااااااااذ    بناااااااك     اكاااااااا   بنااااااك   ا كاااااازي  يااااااا     تااااااز     بنااااااااك   ت ذ ياااااا    يانياااااا  باااااااد ي   أن .1

 .  إلش  ه ا  اتذبع    ا  ب  عليوا     قذب  ياذ   سيذس  اأن  كذف   
تتااااادي    اااااادع  ا  اسااااااذندة  لبنااااااك   ت ذ ياااااا    يانياااااا    فااااااع اساااااتاى ااذ ساااااا     اكااااااا   ا  نتتااااااذ   .2

    ز اي    تببي .  إل شذدي    ى  د   ان 
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 الدراسات المقترحة: األبحاث و : ثالثًا
 :يتت ح   بذ ث اذ يل     ذ بنذَ  على نتذ     د  س  ا ستكاذ َ 

ي    بناااااك   ا كااااازي ساااااااي    يانيااااا  باااااد اااااادى   تاااااز     بنااااااك  إلات ده تتياااااي    ااااا    د  سااااا  تسااااا .1
 . (  اكا    بناك

د  ساااا  اتذ ناااا   ( ناااااكااااادى    تااااز   بااااد ي    بنااااك   ا كاااازي   اكااااا    با   اااا    د  ساااا  تساااات ده .2
 سااي    ياني  ا  بناك   ت ذ ي    ياني ( .بين   بناك  إل

با شاااااااا    د ياااااااا    بنااااااااك   ا كاااااااازي  ذ    إلد      اااااااا    د  ساااااااا   اع فااااااااو اعاااااااا  أع ااااااااذ  ا اااااااا .3
   اكا    بناك .

  اااا    د  ساااا   ت ديااااد اسااااتاى أا د  اااا    تااااز     بناااااك   عذالاااا  فاااا    اااايان بااااد ي    بنااااك   ا كاااازي  .4
   بناك .   اكا 
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 : المراجع
 :المراجع العربية - أ

 : الكتبأواًل: 
. محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرم(. 2007حسن, يوسف محمد. ) .1

 بنك االستثمار القومي, القاهرة, مصر.

 لشركات -والمتطمبات والتجارب والمبادئ المفاهيم- الشركات حوكمة(. م2008. )عبدالعال طارق, حماد .2
 .مصر, اإلسكندرية: الجامعية الدار. والمصارف والخاص العام القطاع

 .األردن, عمان: والتوزيع لمنشر  العممية البازوري دار, 1ط. البنوك حوكمة(. م2011. )الرضى, الربيعي .3

 .دراسة مقارنة -حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريم(. 2008سميمان, محمد مصطفى. ) .4
 الدار الجامعية: اإلسكندرية, مصر.

من العطاء  اربعة وثالثون عامً اليمني لإلنشاء والتعمير أالبنك  (.م2000) .الشيباني, محمد سعيد .5
 . صنعاء, الجمهورية اليمنية. التنموي

 دار. اليمني االقتصاد عمى التطبيق مع والبنوك النقود اقتصاديات(. م1996. )عبدالعزيز طاهر, العباسي .6
 . سوريا, دمشق: المعاصر الفكر

 بيئة في الشركات وحوكمة الحسابات مراجعة(. م2007). شحاتة السيد, وشحاتة, نصر عبدالوهاب, عمي .7
 .مصر, اإلسكندرية: الجامعية الدار. المعاصرة والدولية العربية األعمال

 الرياض.  . مؤسسة النقد العربي السعودي:أساسيات مصرفية (.م2015) .السعودي المعهد المالي .8

 المنشورة: العمميةواألبحاث  والمجالت : الدورياتثانًيا
 لمبووادئ وفقووا   اليمنيووة المصووارف فووي المؤسسووية الحوكمووة تطبيووق موود  دراسووة .(م2116) .حميوود جميوول ,ثوووريألأ .1

 . 235 -214(, 5) العدد العراق, ,الجامعة نسانيةاإل  الدراسات كمية مجمة .بازل لجنة

داخووول  فوووي تعزيوووز االمتثوووال. اخميوووة لمحوكموووةاآلليوووات الد دور (.م2015) .ودروسوووي, مسوووعودأم الخيووور, البووورود,  .2
 الجزائر.  ,(24)غواط, العدد , جامعة األمجمة الدراسات االقتصادية .القطاع المصرفي

      .اليمنيوة البنووك فوي الشوركات حوكموة واقوع .(م2111) . عموي عبوداه ,والقرشوي ,عبودالمنعم ,التهوامي .3
دارة التجارة لكمية العممية المجمة ."تطبيقية دراسة"  . 154-124 ,3 العدد ,حموان جامعة ,األعمال وا 
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الفووووروق فووووي العواموووول الخمسووووة الكبوووور   (.م2014).وأبووووو غووووزال, معاويووووة محمووووود ,جوووورادات, عبوووودالكريم محموووود .4
 .152-125 ص (,3)15, مجمة العموم التربوية والنفسية وفقًا لمجنس والحاجة إلى المعرفة.لمشخصية 

 عنووود المحاسوووبية تالمعموموووا وموثوقيوووة مالءموووة فوووي الحوكموووة آليوووات أثووور .(م2114) .محمووود قاسوووم ,الجنيووودي .5
 – 9 ص ,(4)11 ,مجمةة عمةوم اإلدارة ".اليمنيوة التجاريوة المصوارف فوي ميدانيوة دراسوة" العادلة القيمة تطبيق
68 . 

 بمتطمبوات فمسوطين فوي العامموة المصوارف التوزام مد  .(م2113) , محمد نواف.عابدو , براهيمإ جبر الداعور, .6
 .281 – 243 ,(1)15 غزة,سمسمة العموم اإلنسانية,  ,زهراأل  جامعة مجمة ,المتقدمة الحوكمة

 المبووادئ تطبيووق موود  .(م2111) .محموود معموور األريوواني,و  ,مسوومم عموور ,الجعيووديو  ,عبوودالحميم زيوواد, الذيبووة .7
 األردن,,نسةانيةاإل  والدراسات لمبحوث الزرقاء مجمة .اليمنية التجارية المصارف في الشركات لحوكمة العامة
 .135 - 111 ص (,1) 11

 نظوور وجهووة موون الفمسووطينية البنوووك عمووى الحوكمووة مبووادئ تطبيووق موود  .(م2111) .محموود خالوود, الصووويص .8
 - 137 ص (,2)23 فمسوووطين, ,والدراسةةةات لألبحةةةاث المفتوحةةةة القةةةدس جامعةةةة مجمةةةة.  الفوووروع موووديري
197 . 

دور آليووات حوكمووة الشووركات فووي تحقيووق جووودة المعمومووات المحاسووبية وانعكاسووها  (.م2117) .دالل  العابوودي, .9
 . 187-171 ص (,1)8 ,مجمة دفاتر اقتصادية ى السوق المالي.عم

االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي  (.م2119).عبدالرزاق, حبار .10
 . 98 – 75ص , (7)العدد الجزائر, ,مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا. العربي

نمووذج مقتوورح إلدارة وتقيويم أداء وظيفووة المراجعوة الداخميووة فوي ضوووء أ (.م2113) .عبودالمطيف, محمود خميوول .11
 (.12) 25القاهرة, ,مجمة البحوث التجارية .توجهاتها المعاصرة "بالتطبيق عمى البنوك التجارية"

مجمة  رف األهمي.ليات تطبيقها دراسة حالة في المصالمصارف وآ م(. حوكمة2114عبود, سالم محمد. ) .12
 .361-335ص , العدد الخاص بالمؤتمر العممي الخامس,كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة

موود  تطبيووق معووايير التوودقيق الووداخمي  م(.2116. )عبووداليني, فضوول عبوودالفتاحالعمووري, أحموود محموود, و  .13
 . (3)2عمان,  ,المجمة األردنية في إدارة األعمال التجارية اليمنية.ميها في البنوك المتعارف ع

م(. العواموول المحووددة لجووودة وظيفووة المراجعووة الداخميووة فووي تحسووين جووودة 2118عيسووى, سوومير كاموول محموود .) .14
 (.1)45, جامعة اإلسكندرية, مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةحوكمة الشركات. 
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في وفوووورص االسووووتثمار واقووووع القطوووواع المصوووور  (.م2118).عبووووداه عمووويالطوووووقي, فرحوووان, حسوووون ثابووووت, و  .15
 . 134-83 ص ,(27)العدد صنعاء, ,مجمة الدراسات االجتماعية المتاحة أمامه.

 دراسووووة" اليمنيووووة المصووووارف فووووي وتطبيقاتهووووا الحوكمووووة .(م2114) .وفرحووووان محموووود ,مووووينأ محموووود ,قائوووود .16
 . 54 - 4 ص (,2) 21 اليمن, ,إسالمية اقتصادية دراساتمجمة  ."تطبيقية

وجووه الفسوواد المووالي تفعيوول آليووات الحوكمووة لمحوود موون انتشووار الرشوووة أحوود أبوورز أ (.م2113) .قائوود, مووريم .17
 .   239 -213 ص (,4)2, مجمة الشريعة واالقتصاد واإلداري.

معهةد (. تعزيز حوكمة الشوركات فوي فمسوطين. 2118الشقاقي, إبراهيم. )و قباجة, عدنان, وحامد, مهند,  .18
 , القدس, رام اه.أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني

, مجمةةةة الثوابةةةتم(. البنووووك فوووي الووويمن ودورهوووا فوووي التنميوووة االقتصوووادية. 1997مصوووطفى, محمووود رفعوووت. ) .19
 ( .49صنعاء, العدد)

 الحوكموووووة بمبوووووادئ االردنيوووووة العاموووووة الشوووووركات التوووووزام مووووود  .(م2117) .عبدالناصووووور ,نوووووورو  ,محمووووود مطووووور, .21
 فةةي االردنيةةة المجمةةة .االردنيووة الجامعووة اعينوالصوو المصوورفي القطوواعين بووين مقارنووة تحميميووة دراسووة المؤسسووية

 . 71 – 46 ص (,1)3 األردن, ,عمالاأل دارةإ
مجمةةةة الجمعيةةةة السةةةعودية  وكموووة الشوووركات تعيووود الثقوووة لمشوووركات.ح (.م2112) .المطيوووري, عبيووود بووون سوووعد .21

 .185-123, ص (34)العدد ,المحاسبة
ردنيووة المسوواهمة العامووة بضوووابط تشووكيل تقيوويم موود  التووزام الشووركات األ (.م2111) . محموود عبووداه المووومني, .22

 (,1)26, مجمةة دمشةق لمعمةوم االقتصةادية والقانونيةة ليوات عممهوا لتعزيوز حوكموة الشوركات.لجان التودقيق وآ
 . 272-237 ص
 : الرسائل العممية:ثالثًا
. رسوالة أثر تطبيق قواعةد الحوكمةة عمةى االفصةام المحاسةبي وجةودة التقةاريرم(. 2119أبو حمام, ماجود. ) .1

 ماجستير غير منشورة, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين المحتمة .
 فةةي المؤسسةةية الحاكميةةة فاعميةةة لتحسةةين مقترحةةة اسةةتراتيجية .(م2116) .محموود سووحاقإ عفوواف ,زر أبووو .2

 ,العميووا لمدراسووات العربيووة عمووان جامعووة كميووة إدارة األعمووال, ,دكتووورا  أطروحووة ي.ردنةةاأل  المصةةرفي القطةةاع
 .األردن, عمان

, رسوالة حوكمة الشركات وأثرها عمى كفةاءة سةوق فمسةطين لةألوراق الماليةة (.م2118) .أشرف, أبو موسى .3
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 .المحتمة  سالمية, غزة, فمسطينكمية إدارة االعمال, الجامعة اإل ماجستير غير منشورة,
درجة ممارسة القادة األكةاديميين فةي الجامعةات األردنيةة لمحوكمةة م(. 2118البستنجي, يوسف مصطفى. ) .4

. في العاصمة عمان وعالقتها بدرجة توافر معةايير سسةتة سةيجمان مةن وجهةة نضةر أعئةاء هيئةة التةدريس
 األردن.رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العموم التربوية, جامعة الشرق األوسط, عمان, 

 اوفًقة الفمسةطينية المصةارف فةي المؤسسة الحوكمة مبادئ تطبيق مدى .(م2118) .عبوداليني فكرية, جود .5
 بنةةك حالةةة دراسةةة" المصةةرفية لمرقابةةة بةةازل لجنةةة ومبةةادى والتنميةةة االقتصةةادي التعةةاون منضمةةة لمبةةادئ
 , فمسطين المحتمة .غزة, سالميةاإل الجامعة ,األعمال إدارة كمية,  منشورة غير ماجستير رسالة. "فمسطين

مةةةدى التةةةزام الشةةةركات المسةةةاهمة العامةةةة الفمسةةةطينية بقواعةةةد حوكمةةةة م(. 2117حبووووش, محمووود جميووول. ) .6
 رسووالة .الشةةركات "دراسةةة تحميميةةة لراء المةةراجعين الةةداخمين والخةةارجين ومةةدراء الشةةركات المسةةاهمة العامةةة"

 .المحتمة فمسطين, غزة, اإلسالمية معةالجا, االعمال إدارة كمية, منشورة غير ماجستير
 التةزام ومدى نم9002سلعام الحوكمة مدونة طارإ في الحوكمة مبادئ .(م2114) أحمود. زياد هاني, دراوشة .7

 الدراسوات كميوة ,منشوورة غيور ماجسوتير رسوالة .بهةا فمسةطين بورصة في المدرجة العامة المساهمة الشركات
 , فمسطين.نابمس, الوطنية النجاح جامعة, العميا

واقةةع تطبيةةق معةةايير الحوكمةةة المؤسسةةية فةةي المصةةارف اإلسةةالمية فةةي م(. 2114ذيوواب, رنووا مصووطفى. ) .8
 . رسالة ماجستير غير منشورة, كمية القيادة واإلدارة, جامعة األقصى, غزة, فمسطين.فمسطين

رسوووالة  .فةةةي تحسةةةين األداء المةةةالي لشةةةركات التةةةامين آليةةةات الحوكمةةةة دور (.م2113) .سوووميماني, رشووويدة .9
 ماجستير غير منشورة , كمية العموم االقتصادية والتجارية, جامعة محمد خضيرة, بسكرة, الجزائر. 

دور حوكمةةةةة الشةةةةركات فةةةي تحقيةةةةق جةةةةودة المعمومةةةةات المحاسةةةةبية  (.م2112).حسوووون الشووويع, عبووودالرزاق .11
 .لمسةةاهمة المدرجةةة فةةي بورصةةة فمسةةطينيةةة عمةةى الشةةركات اوانعكاسةةاتها عمةةى سةةعر السةةهم "دراسةةة تطبيق

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين.
 .الحوكمةةة بمبةةادئ فمسةةطين فةةي العامةةة المسةةاهمة الشةةركات التةةزام مةةدى .(م2115) .محموود أكوورم ,قويوودر .11

 , فمسطين.غزة, جامعة األقصى, واإلدارة القيادة كمية ,منشورة غير ماجستير  رسالة
أثر االئتمان المصرفي عمةى النمةو االقتصةادي فةي الةيمن "دراسةة تحميميةة  (.م2113) .العامري, عادل فارع .12

رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة, كميووة االقتصوواد, جامعووة اليرموووك, إربوود,  ."نم9000-م0220قياسةةية لمفتةةرة س
 االردن.
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 بالجمهوريةة العاممةة التجاريةة البنةوك في الحوكمة آليات تطبيق متطمبات .(م2111) .أحمود فكري, العبسي .13
, حموووان جامعووة ,والمراجعووة المحاسووبة كميووة, منشووورة غيوور ماجسووتير رسووالة ."تطبيقيةةة نضريةةة دراسةةة" اليمنيةةة
 , مصر.حموان

 الفئةةمى والممارسةةات لمقواعةةد الوطنيةةة المصةةارف تطبيةةق التةةزام مةةدى .(م2119) .محموود مموودوح, العزايووزة .14
 .غزة, سالميةاإل الجامعة, األعمال إدارة كمية, منشورة غير ماجستير رسالة .فمسطين في المصارف لحوكمة

 فمسطين .
 ,منشووورة غيوور ماجسوتير رسووالة .اليمنيةةة البنةةوك فةةي الحوكمةةة تطبيةةق تقيةةيم( م2111) .نيحسو ناديووة ,العمفوي .15

 .القاهرة, شمس عين جامعة, التجارة كمية
 المحاسةةبي االفصةةام معةةايير باسةةتخدام المؤسسةةة الحوكمةةة تعزيةةز .(م2119) .محموودمهيوووب  عمووار ,عمووي .16

. اليمنيةةة الجمهوريةةة فةةي المخةةتمط االقتصةةادي القطةةاع شةةركات فةةي والتنميةةة االقتصةةادي التعةةاون لمنضمةةة
, والمصوورفية الماليووة لمعموووم العربيووة االكاديميووة, والمصوورفية الماليووة العموووم كميووة, منشووورة غيوور دكتووورا  أطروحووة
 .االردن, عمان

 دراسةة تحميميةة ألليةات الحوكمةة وتهثيرهةا عمةى االداء المصةرفي .(م2111) .أحمود عموي اه عبود ,القرشوي .17
دارة التجووارة كميووة, دكتووورا  أطروحووة .ة"اليمنيةة بنةةوكال قطةةاع عمةةى تطبيقيةةة دراسةةة" , حموووان جامعووة, األعمووال وا 

 , مصر.حموان
تحميةةل القةةدرة التنافسةةية لمبنةةوك التجاريةةة اليمنيةةة فةةي ضةةل مفهةةوم إدارة  .(2117) .ناصوور الكموويم, جمووال .18

رسووالة ماجسووتير غيوور  , أطروحووة دكتووورا  الفمسووفة فووي إدارة األعمووال, جامعووة أسوويوط, مصوور.الجةةودة الشةةاممة
 منشورة, كمية إدارة االعمال, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين المحتمة.

 :العممية: المؤتمرات والندوات ارابعً 
 .اليمنيوة الجمهوريوة فوي الرخواء نحو الطريق الصالح الرشيد الحكم (.م2115) .عبدالمجيد عبدالسالم, األثوري .1

 , الجمهورية اليمنية.صنعاء,  الدولي والتعاون التخطيط وزارة, اليمن في المستديرة الدائرة مؤتمر إلى قدم
ورقوة عمميوة,  .آليات حوكمة الشركات ودورها فوي الحود مون الفسواد الموالي واإلداري .(م2112) .حساني, رقية .2

 الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات, جامعة محمد خضير, بسكرة, الجزائر.
ورقوة عمميوة,  .طار منظومة حوكمة الشركاتإتدقيق الحسابات واطرافه في  .(م2111) .ميخائيل حنا, أشرف .3

 المؤتمر العربي األول حول التدقيق الخارجي, الجزائر.
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الشووركات وأبعادهووا  قوودم إلووى المووؤتمر الخووامس لحوكمووة .حوكمةةة المصةةارف .(م2115) .الحيووزان, أسووامة فهوود .4
 سكندرية, مصر.قتصادية, كمية التجارة, جامعة اإلدارية واالالمحاسبية واإل

. الحوكمةة فةي الحةد مةن الفسةاد المةالي واإلداري دور آليةاتم(. 2112زين الدين, بوروش, وجوابر, دهموي. ) .5
  ورقة عممية, ندوة حوكمة الشركات, جامعة محمد خضير, بسكرة, الجزائر.

قوودم إلووى  .فصةةام المحاسةةبيحوكمةةة إدارة الشةةركات عمةةى جةةودة االآليةةات  (.م2115) .زيوون العابوودين, لووؤي .6
قتصوووووادية, كميوووووة التجوووووارة, جامعوووووة داريوووووة واالعادهوووووا المحاسوووووبية واإلبأالموووووؤتمر الخوووووامس لحوكموووووة الشوووووركات و 

 سكندرية, مصر.اإل
قوودم إلووى المووؤتمر الخووامس لحوكمووة الشووركات  .حوكمةةة المصةةارف .(م2115) .عبوودالحميم, محموود عبوودالحميم .7

 سكندرية, مصر.تجارة, جامعة اإلقتصادية, كمية الدارية واالأبعادها المحاسبية واإلو 
, قووودم إلوووى الموووؤتمر الخوووامس لحوكموووة الشوووركات الحوكمةةةة فةةةي البنةةةوك .(م2115) .الينيموووي, محموووود عموووي .8

 سكندرية, مصر.قتصادية, كمية التجارة, جامعة اإلوابعادها المحاسبية واالدارية واال
 مةةةةةةةن اليمنيةةةةةةة البنةةةةةةوك فةةةةةةةي الشةةةةةةركات حوكمةةةةةةة تطبيةةةةةةةق مةةةةةةدى .(م2113) .محموووووود أكوووووورم ,الوشوووووومي .9

 الثالوووووووث الموووووووؤتمر إلوووووووى قووووووودم .الداخميةةةةةةةة المراجعةةةةةةةة وضيفةةةةةةةة واسةةةةةةةتقاللية وخصةةةةةةةائص طبيعةةةةةةةة حيةةةةةةةث
 جامعوووووووووووووة, داريوووووووووووووةاإل والعمووووووووووووووم االقتصووووووووووووواد كميوووووووووووووة ,الشوووووووووووووركات حاكميوووووووووووووة حوووووووووووووول المصووووووووووووورفية لمعمووووووووووووووم
 .ردناأل,  ربدأ ,اليرموك

 : القوانين والقرارات:اخامسً 
صوووونعاء,  .قطوووواع الرقابووووة عمووووى البنوووووك .البنوووووك اليمنيووووة دليوووول حوكمووووة .(م2113) .البنووووك المركووووزي اليمنووووي .1

 الجمهورية اليمنية .
موجوه إلوى كافوة البنووك ( 3رقم )منشور دوري  دليل حوكمة البنوك اليمنية.م(. 2113البنك المركزي اليمني. ) .2

 اليمنية, قطاع الرقابة عمى البنوك, صنعاء, الجمهورية اليمنية.
التعميموات والضووابط الرقابيووة لمبنووك بشوفن مكافحووة غسول األمووال وتمويوول  .(م2112) .البنوك المركوزي اليمنووي .3

قطوواع الرقابووة عمووى  ,موجووه إلووى كافووة البنوووك العاممووة فووي الجمهوريووة اليمنيووة (1دوري رقووم )منشووور  اإلرهوواب.
 صنعاء, الجمهورية اليمنية. ,البنوك

 .القاهرة, الرقابية بالمتطمبات المصرفي االلتزام قطاع .االلتزام سياسة .(م2117) .القاهرة بنك .4
إدارة  .دليوول القواعوود والممارسووات الفضوومى لحوكمووة المصووارف الفمسووطينية .(م2114) .سوومطة النقوود الفمسووطينية .5
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 , رام اه, فمسطين. التفتيش البنكي
لمبنوووووك العاممووووة فووووي المممكووووة العربيووووة  باألنظمووووةليوووول االلتووووزام د م(.2118) .مؤسسووووة النقوووود العربووووي السووووعودي .6

 إدارة التفتيش البنكي, الرياض. .السعودية

 :: التقارير واإلحصائياتاسادسً 
 .تقيةةةيم االحتياجةةةات الماليةةةة لممؤسسةةةات الصةةةغيرة ومتنةةةاهي الصةةةغر فةةةي الةةةيمن (.م2117) .البنوووك الووودولي .1

 ., الجمهورية اليمنيةصنعاء
التقريةةةر السةةةنوي م(. 2116أنووود تووووش, الشووورق األوسوووط, الووودكتور, مووودقق حسوووابات مسوووتقل. ) حجووور, ديمويوووت .2

 . صنعاء, الجمهورية اليمنية.المالي وتقرير مدقق الحسابات المستقل لبنك اليمن الدولي
التقريةةةر م(. 2116حموووود, محمووود طوووه, وشوووركا , محاسوووب قوووانوني مسوووتقل, متزامووول موووع )إرنسوووت ويونووو (. ) .3

. صوونعاء, الجمهوريووة وتقريةةر مةةدقق الحسةةابات المسةةتقل لمبنةةك اليمنةةي لإلنشةةاء والتعميةةرالسةةنوي المةةالي 
 اليمنية.

التقريةةر السةةنوي المةةالي وتقريةةر مةةدقق الحسةةابات  (.م2117).محاسووب قووانوني مسووتقل ,ومشوواركو  ,دحمووان .4
 . عدن, الجمهورية اليمنية .المستقل لمبنك األهمي اليمني

التقريةةر السةةنوي المةةالي وتقريةةر مةةدقق  .(م2116) .محاسووبون قووانونيون ومستشووارون ,جرانووت ثورنتووونيموون,  .5
 ., الجمهورية اليمنية صنعاء .الزراعيو الحسابات المستقل لبنك التسميف التعاوني 

التقريةر السةنوي المةالي وتقريةر مةدقق  .(م2115) .محاسبون قانونيون مستقمون, وشركا , (MGNI)مجني  .6
   .صنعاء, الجمهورية اليمنية, لمبنك التجاري اليمنيالحسابات المستقل 

التقريةةةر السةةةنوي المةةةالي وتقريةةةر مةةةدقق الحسةةةابات  .(م2115) ._________________________ .7
 .  صنعاء, الجمهورية اليمنية, المستقل لبنك اليمن والكويت

تقريةةر تحسةةين االمتثةةال العةةالمي فةةي لسةةيل األمةةوال  .(م2118) .(FATF)فوواتف( ) مجموعووة العموول المووالي .8
ة بمعةايير مكافحةة وئع اليمن ئةمن القائمةة العامةة لمةدول عاليةة المخةاطر والغيةر ممتزمة"رهاب وتمويل اإل 

 , باريس , فرنسا.رهاب"لسيل وتمويل اإل 
 .الجمهورية اليمنيةصنعاء,  .تقييم تنمية البنية التحتية المالية .(م2113) .لمتنمية المؤسسة الدولية .9
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 (1ممحق)                      

 لالستبيان األولية ةصور ال              
                                                                         /الدكتور

 ........................................................................ األكرم                        
 اهلل وبركاته ....السالم عميكم ورحمة 

المركوولل لحوكمووة يقوووم الباحووث بدراسووة ب: وووان ت موودل التوولام الب وووك التباريووة اليم يووة بوودليل الب ووك 
ي  عكككك   –مطلبككك ل ملل ككككول ةلكككا ستيكككك  مل  ياككككم ت  ككك   سمت  م ة كككك ل وذلككككك ماككككم      ل الب ووووك  

 . م نسلس للعلوم وملمقن  
ونظككت م لربككتم م ملوماككع   أككت ن  ين ييككك بكك ن ي ككس  م لككذت م اككمب ن  ملمكك  مأكك ل يسم  ملستماكك   

 مل  سمن       وتمه  م ول   بهسف مل   ه  قبل مطب قه    سمن   .
بكككسم  تي  كككم   هككك   كككن ل ككك  ويكككو  لكككذم يتيكككو  كككن اكككع سم م  ملم كككتم بككك  ط ع ةلكككا  قتممهككك  ومف

ن   نككل لاككع سم م ي   ةب تممهكك و وسقكك  مل كك  ى  و ككسه منم  الهكك  ل يكك  ل ملستماكك  ملمكك  وتسل   هكك و ومف
 ولغرض تحقيق الهدف من الدراسة صممت االستبا ة من بلأين ت مقمتم  بإي     قتمل.

 البلء األول ويشمل البيا ات األولية, والبلء الثا ي ويشمل محاور الدراسة وهي ت   
  ؤل ل و اؤول  ل  يلس م سمت . .1
 لي ن  يلس م سمت . .2
 منظ   مسق ق  ع ل  و امقل  . موم ت .3
 مإل     وملأف     . .4
                .                                                         لقوق مل ا ل  ن  .5

    (  أبًدا- ادرًا -أحياً ا–غالًبا-دائًماةل    بأن مإلي ب  ةلا  ل وت ملستما  ام ون و ق مل ق  س ملر  ا  )
      وتقبموا فائق التحية واالحترام والتقدير .....

 ملب ل                                                                   
 لتزمق مل ذلي م  وت ةبسم  
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 -حماور االضتبياى :

 احملىر األول: هؤهالث وهطؤولياث جملص االدارة  
               م

 العبارات               

    المالئمة          الوضوح    

 التعديل

 المقترح

 غير واضحت

 واضحت

 غير الوالئوت

 هالئوت

ٝزَزغ  أػضبء ٍجيس اإلداسح ثبىنفبءح فٜ شغو  1

 ٍ٘اقؼٌٖ  اىقٞبدٝخ

     

      اػضبء ٍجيس االداسح ٍسبءىخ ٍجذأ اىجْل  ٝزجْٜ 2

      ٝيزضً  أػضبء ٍجيس اإلداسح  ثزطجٞق اىذ٘مَخ  3

      اّزخبة ٍجيس االداسح ثبىشفبفٞخ رزسٌ ػَيٞخ 4

ٝضٌ ٍجيس االداسح ػيٚ األقو ثالثخ أػضبء ٍِ  5

رٗٛ اىخجشح فٜ ٍجبه اىؼَو اىَصشفٜ 

 ٗاالداسٛ.

     

ٝزالءً ػذد أػضبء ٍجيس اإلداسح ٍغ دجٌ   6

 اػَبه اىجْل

     

رفصو اّظَخ اىجْل ثِٞ ٗظٞفخ سئٞس ٍجيس  7

 االداسح ٗاىَذٝش اىزْفٞزٛ

     

ٝذشص اىجْل ػيٚ اُ ال ٝقو ػذد اػضبء ٍجيس  8

 االداسح اىَسزقيِٞ ػِ ثيث اػضبء اىَجيس

     

ىيجْل ٍسؤٗىٞبد أػضبء ٝزضَِ اىْظبً االسبسٜ  9

 ٍجيس االداسح .

     

      ٝزَزغ ٍجيس االداسح ثبالسزقالىٞخ . 11

ٝزجْت ٍجيس االداسح اىَشبسمخ فٜ االداسح  11

 اىٍٞ٘ٞخ ىيجْل 
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 احملىر الثاني: جلاى جملص االدارة 
  م

 العباراث                  

    الوالئوت      الوضوح    

 التعذيل     

 الوقترح

غير  واضحت

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

اّظَخ راد ػالقخ  ػيٚ اصذاس اىجْل ٝذشص 1

ػِ طشٝق ىجْخ اىذ٘مَخ اىزبثؼخ  ثبىذ٘مَخ

 ىَجيس االداسح

     

ىيجبُ اىَشنيخ ٍِ ٍجيس االداسح اىٚ ا رٖذف  2

 ٍشاقجخ ٗضَبُ شفبفٞخ  اىزْفٞز

     

رؼِٞٞ مجبس ٝفزشض اُ ْٕبك ّظبً ٝذذد اىٞخ  3

 ٍسؤٗىٜ االداسح اىزْفٞزٝخ .

     

ٝزٌ صشف  اىَنبفآد ىإلداسح اىؼيٞب ثْبء ػيٚ  4

 ٍ٘افقخ اىَسبَِٕٞ.

     

َٝزيل  اىجْل سٞبسبد ٍنز٘ثخ رذذد اسي٘ة  5

 رذقٞق اىذ٘مَخ

     

ٝذشص ٍجيس االداسح ػيٚ اُ ٝنُ٘ سئٞس  6

 ٗغبىجٞخ أػضبء اىيجبُ ٍِ االػضبء اىَسزقيِٞ

     

ٝ٘جذ إجشاءاد ثبثزخ ٍذذدح ىؼَيٞبد اىز٘ظٞف  7

 رْظَٖب ىجْخ اىزششٞخ ٗاىَنبفآد

     

َٝزيل أػضبء ىجبُ ٍجيس االداسح اىَؤٕالد  8

 اىزٜ رَنٌْٖ ٍِ أداء ٍٖبٌٍٖ

     

رزذَو اىيجبُ اىَسئ٘ىٞخ ػِ اػَبىٖب أٍبً ٍجيس  9

 االداسح 

     

ٝذشص ٍجيس االداسح أُ ٝنُ٘ أغيجٞخ أػضبء  11

 اىيجبُ ٍِ أػضبء غٞش اىزْفٞزِٝ 
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 احملىر الثالث: تىفري انظوت تدليك فعالت وهطتملت 
  م

 العباراث

  الوالئوت     الوضوح       

 التعذيل الوقترح
غير  واضحت

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

ْٕبك رذذٝذ ٗاضخ  ىيَسؤٗىٞبد  1

 ٗاىصالدٞبد اىخبصخ ثبإلداسح اىؼيٞب

     

رقً٘  اإلداسح اىؼيٞب ثز٘صٝغ اىَٖبً  2

 ٗاىَسؤٗىٞبد ٍٗشاقجخ ٍذٙ رْفزٕب.

     

ٍجيس اإلداسح ٍسؤٗه ػِ  االششاف  3

 ٗاىزْفٞز ىيخطظ االسزشارٞجٞخ ىيجْل

     

ٝذزفع اىجْل  ثؤّظَخ ٍسزقيخ ّٗضٖٝخ ٗفؼبىخ  4

 رذقق ٍجذأ االىزضاً

     

سيطبد رؼِٞٞ ٗػضه اىَشاجغ اىذاخيٜ  ثٞذ  5

 ىجْخ اىَشاجؼخ  

     

      رزَزغ اداسح اىزذقٞق ثبالسزقالىٞخ ٗاىنفبءح. 6

اداسح  االىزضاً اداسح ٍسزقيخ ٍٗخزصخ ٗفقًب  7

 ىذىٞو اىجْل اىَشمضٛ اىَْٜٞ ىذ٘مَخ اىجْ٘ك

     

ىجْخ اىَشاجؼخ ٝزٌ اّزخبثٖب ٍِ أػضبء  8

ٍجيس االداسح ىيقٞبً ثَٖبً اإلششاف 

 ٗاىشقبثخ 

     

ىذٙ اداسح االىزضاً ثبىجْل  مبدس ٍْٖٜ  مفؤٗ   9

 رٗ خجشح ٝؼَو ثبسزقالىٞخ ٗفؼبىٞخ

     

ٝذشص اىجْل ػيٚ رؼِٞٞ ٍذقق دسبثبد  11

خبسجٜ سًْ٘ٝب، ٝزٌ اخزٞبسٓ ٍِ قجو اىجَؼٞخ 

ىيَسبَِٕٞ ٗفقًب ىزؼيَٞبد اىجْل اىؼٍَ٘ٞخ 

 اىَشمضٛ اىَْٜٞ
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 االفصاح والشفافيت احملىر الرابع :
  م

 

 العباراث

  الوالئوت     وضوح ال     
 التعذيل الوقترح

غير  واضحت

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

ٝفصخ اىجْل ػِ اىسٞشح اىزارٞخ ٍٗؤٕالد  1

 ىيجْل اػضبء ٍجيس االداسح ٗاالداسح اىؼيٞب

     

ٝفصخ اىجْل ػِ ٍنبفآد أػضبء ٍجيس االداسح  2

 ٗاىَذٝشِٝ اىزْفٞزِٝ 

     

رذشص إداسح اىجْل ػيٚ ر٘فٞش ٍؼيٍ٘بد مبفٞخ  3

ٗشفبفخ ػِ إٔذافٖب ٗخططٖب اىَسزقجيٞخ ٗػِ 

 اىَخبطش اىَْظ٘سح.

     

اىسْ٘ٝخ  اىَبىٞخ اىزقبسٝش ٝفصخ اىجْل ػِ  4

 ٗشفبفٞخ ثذقخ اىَؼذح ٗ اىَذققخ

     

ٝزضَِ افصبح اىجْل ٍؼيٍ٘بد دقٞقٞخ ػِ ّزبئج  5

 مبفخ االّشطخ اىزٜ قبً ثٖب .

     

اىسْ٘ٝخ  اىَبىٞخ اىزقبسٝش ٝفصخ اىجْل ػِ  6

 ٗشفبفٞخ. ثذقخ اىَؼذح اىَذققخ

     

      ٝزٌ االفصبح ػِ اىٖٞنو اىزْظَٜٞ ىيجْل . 7

رطجٞق  ىَذٙ ثٞبُ جْلىي اىسْ٘ٛ اىزقشٝش ٝزضَِ 8

  اىذ٘مَخ ىَجبدئ ىجْلا
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 احملىر اخلاهص :حمىق ادلطاهوني 
  م

 العباراث                 

  الوالئوت    وضوح ال    

التعذيل      

 الوقترح

غير  واضحت

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

 اىذص٘ه دق اىَسبَِٕٞ ىجَٞغ  اىي٘ائخ رنفو 1

 .ٌٍْٖ مو ٍسبَٕخ ثْسجخ  ح أسثب ػيٚ

     

َٝزيل اىَسبَُٕ٘ فٜ اىجْل اىذق فٜ ّقو االسٌٖ  2

 اٗ رذ٘ٝيٖب .

     

َٝنِ ىيَسبَِٕٞ اى٘ص٘ه اىٚ اىَؼيٍ٘بد  3

 ثسٖ٘ىخ .

     

َٝزيل اىَسبَُٕ٘ اىذق فٜ اىَشبسمخ  4

 ٗاىزص٘ٝذ فٜ االجزَبػبد اىؼبٍخ اىسْ٘ٝخ

     

 اّزخبة ػيٚ اىزص٘ٝذ ىيَسبَِٕٞ اىجْل  ٝؤٍِ 5

 .اإلداسح أػضبء ٍجيس

     

      َٝنِ ىيَسبَِٕٞ اىزص٘ٝذ ثبى٘مبىخ 6

 ٍِ اىَسبَِٕٞ جَٞغ ٍؼبٍيخ فٜ اىَسبٗاح رؼزجش 7

 اىذبمَٞخ ض٘اثظ إٌ

     

 ٍزسبٗٝخ ثطشٝقخ اىَسبَِٕٞ جَٞغ جْلاى ٝؼبٍو 8

 ٗػبدىخ
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 الدوليت /احملىر الطادش :االلتسام باألنظوت والتعليواث احملليت 
  م

 العباراث               

  الوالئوت     وضوح ال    

التعذيل       

 الوقترح

غير  واضحت

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

ٝفشض اىجْل اىَشمضٛ ػيٚ اىجْل اّشبء اداساد  1

 اىزضاً ٍسزقيخ  رَزيل صالدٞبد ٗاسؼٔ.

     

ٝيجب اىجْل اىَشمضٛ اىٚ فشض ػق٘ثبد ػيٚ  2

اىَخبىفخ فٜ دبىخ ػذً اىزضاٍٖب ثزؼيَٞبد اىجْ٘ك 

 االىزضاً.

     

 اىجْل ىزؼيَٞبد ٗفقبً  االىزضاً دىٞو رذذٝث ٝزٌ 3

 ىجَٞغ ٍزبدبً  ٗٝنُ٘ ٍسزَشح ثصفخ اىَشمضٛ

 . اىَ٘ظفِٞ

     

 ىألّظَخ مبٍو ٗرفٌٖ اطالع االىزضاً اداسح ىذٙ 4

 . ٗاىذٗىٞخ اىَذيٞخ

     

 اىزضاً ٍِ اىزؤمذ ػيٚ اىَشمضٛ اىجْل ٝذشص 5

 ٗاىزؼيَٞبد ثبألّظَخ اىجْل

     

 اىجْل ػِ اىصبدسح االىزضاً ثؤّظَخ اىجْل ٝيزضً 6

 ٗىجْخ ثبصه ىالششاف اىَصشفٜ اىَشمضٛ

     

 االداسح ٍجيس اثالؽ ػيٚ االىزضاً اداسح رذشص 7

 . اىزضاً ػذً ثَخبطش اىَشمضٛ ٗاىجْل

     

 دَبٝخ فٜ قبّّ٘ٞخ ٍسبّذح اىجْل ٍْذذ ثبصه ىجْخ 8

 . االىزضاً ػذً ٍخبطش ٍِ ّفسٖب

     

 اىجْل اىٚ دٗسٝخ رقبسٝش االىزضاً اداسح رشفغ 9

 . اىَْٜٞ اىَشمضٛ
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 احملىر الطابع : إدارة االلتسام يف البنىن

  م
 العباراث

  الوالئوت     وضوح ال     

غير  واضحت التعذيل الوقترح                          

 واضحت

غير  هالئوت

 هالئوت

 ٗرقذً ٗرشاقت رقٌٞٞ اىزضاً اداسح اىجْل ىذٙ 1

 . االىزضاً ػذً ٍخبطش د٘ه ٗاىَش٘سح اىْصخ

     

 االداسح ػِ رَبٍبً  ٍسزقيخ إداسح االىزضاً إداسح 2

 . ىيجْل اىزْفٞزٝخ

     

 اىذسْخ اىسَؼخ اىجْل ثبألّظَخ االىزضاً َْٝخ 3

 . ٗاىثقخ ٗاىَصذاقٞخ

     

 ػْٖب رْجٌ االىزضاً ػذً ٍخبطش أُ اىجْل ٝذسك 4

 أٗ ٍبىٞخ خسبئش أٗ ّظبٍٞخ ٗإجشاءاد ػق٘ثبد

 . ىسَؼزٔ إسبءح

     

رؼزَذ إداسح االىزضاً ػيٚ م٘ادس ٍؤٕيخ ٍٗؼزَذح  5

 ىيقٞبً ثَٖبً االىزضاً .

     

 ثبالىزضاً اىجْل قٞبً ٍِ االىزضاً اداسح رزؤمذ 6

 غسٞو ثَنبفذخ اىخبصخ ٗاالجشاءاد ثبىق٘اِّٞ

 االٍ٘اه

     

 ٗاالجشاءاد اىسٞبسبد االىزضاً اداسح رشاجغ 7

 ٍغ اّسجبٍٖب ىزذذد اىجْل ثْشبط اىَزؼيقخ

 اىزْظَٞٞخ ٗاىي٘ائخ اىق٘اِّٞ

     

 جَٞغ ػيٚ شبٍيخ ٍسؤٗىٞخ ٝؼذ ثبألّظَخ االىزضاً 8

 ثجَٞغ ٗاّزٖبءً  االداسح ٍجيس ٍِ ثذءا االطشاف

 . اىَ٘ظفِٞ

     

 اىزْظَٜٞ اىٖٞنو ضَِ ٗظٞفخ االىزضاً اداسح 9

 . ٍجبششحً  االداسح ٍجيس ٗرزجغ ىيجْل

     

 ٗاالجشاءاد اىسٞبسبد فٜ االىزضاً رضَِٞ ٝزٌ 11

 .اىجْل ٝقذٍٖب اىزٜ اىخذٍبد ىنو
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  (2ممحق)

 في صورته ال هائية االستبيان
الفاضلت   /السيذ الفاضل

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

 .... وب:د.السالم عليكن ورحوت هللا وبركاتو                                  

ككك يكككز      ثكككل لكككذم م اكككمب  ن  ككك  ملب لككك  بهككك   قكككوم  كككن ملستماككك  مل  سمن ككك  ملمككك   م تال ا 
   ةنومن:مر ص  سمت  ية  ل ملل ام ت    ملعلوم م سمت  تا ل  مل  ي

ادلروسي حلىووت البنه التسام البنىن التجاريت اليونيت بدليل  هدي " 
 " البنىن

هكككككذم بوآتمال كككككم    ككككك   معلكككككق  ويهككككك  نظكككككت م وإلم ككككك م ملستماككككك   مطلككككك  ملمعكككككتف ةلكككككا
 ة ل   ممعلق ب ويوع ملستما .نظت م ل   لس  م  ن ربت  و   تا  مل ويوع 

لككككككن  لب  نكككككك ل ملككككككومتس   كككككك  لككككككذم م اككككككمب  نو ككككككوس ملب لكككككك  مإلأكككككك ت   لككككككا ين    كككككك  م 
 .  قط  امرسم       يىتمض ملبل  ملعل  

 
 ر لص ملأ ت وملمقس ت ةلا مع ون م ول م                 

 ملب ل                                                               
 ةبسملتزمق مل ذلي  م  وت                                                       

 

 

اجلوهىريت اليونيت                                            
التعلين العايل والبحث العلوي                 وزارة 

جاهعت األندلص للعلىم والتمنيت                       
عوادة الدراضاث العليا                                       

وليت العلىم اإلداريت                                           
 لطن إدارة األعوال
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  بابة الم اسبة ( في مربع اإل √)  يربى من سيادتكم وضع عالمه البلء االولت
 بيا ات شخصية ال    

 

            الجنس -1

   نثىأ              ركر                                  
 

 الوؤىل العلوي  -2

 الثانويت العاهت                                   

 بكالوريوس                              

 دكتوراه(–عليا) هاجستير ثدراسا         

  عذد سنواث الخبرة -3

       سنت  15أقل    هن                   

    فأكثر      سنت 15هن                  
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 المركلل لحوكمة الب وكالب ك   وك التبارية اليم ية بدليلالتلام الب مدللء الثا ي ت الب
 

 م
 أبًدا  ادًرا   أحياً ا   غالًبا   دائًما   االستبيانفقرات 

 //////////////////////////////////////////////////////        اإلدارة جملص وهطؤولياث هؤهالث:  األول احملىر

       م مك  يةي    يلس مإلسمت  ب ل ف    . 1

لبنك  بسي  ا  ل  يةي    مي ن ملنظ م م ا ا  ل 2
  يلس مإلسمت .

     

       لمزم يةي    يلس مإلسمت   بمطب ق  ب سئ مللو   .  3

ب وت    يلس مإلسمت  يةي   ة ل   منمر   ممم 4
 .أف   

     

 لتص  يلس مإلسمت  ةلا ين    قل ةسس يةي اله  5
 مل امقل ن ةن ثل  يةي   مل يلس .

     

 مي ن ملنظ م م ا ا  للبنك  اؤول  ل يةي    6
  يلس مإلسمت . 

     

       م مك  يلس مإلسمت  ب  امق ل   ملم    . 7

 ////////////////////////////////////////////////////////////////        اإلدارةاحملىر الثاني : جلاى جملص 

ينظ   ولومالح  ملتص لين  مللو    ةلا   سمت 8
 ر    بمطب ق  ب سئ مللو    .

     

      مم بك مللي ن  تمقب  وي  ن أف     ملمنف ذ.  9

 ويس نظ م  لسس آل   مع  ن  ب ت  اؤول  م سمت   10
 ملمنف ذ   .

     

ُم تف مل    آل لإلسمت  ملعل   بن    ةلا  وم ق   11
 مل ا ل  ن.

     

 يىلب   يةي   مللي ن ملبنك ةلا ين   ون  لتص  12
 .  ن مل امقل ن

     

 لمزم ملبنك بإيتم مل وميل  لع ل  ل ملموظ ف  13
 منظ ه  لين  ملمتأ ح ومل    آل.

     

 لتص ملبنك ين   ون يىلب   يةي   مللي ن  ن  14
 ى ت ملمنف ذ ن.
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 التلام الب وك التبارية اليم ية بدليل الب ك المركلل لحوكمة الب وك مدلالبلء الثا ي ت 
 

 أبًدا  ادًرا أحياً ا غالًبا دائًما فقرات االستبيان م
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ىافر أنظوت تدليك فعالت وهطتملت تاحملىر الثالث: 

      ملبنك مل اؤول  ل ومل  ل  ل بأ ل سمالم. لسس  15

      موزع مإلسمت  ملعل   مل ه م وم ة  ل ومتمق  منف ذل .  16

       أتف  يلس مإلسمت  ةلا منف ذ ملرطط م امتمم ي  . 17

       لمفظ ملبنك بأنظ    ع ل  ملقق  بسي م لمزمم . 18

      ملم   .مم مك  سمت  مل تميع  ب  امق ل    19

      مم مك  سمت  م لمزمم ب  امق ل   بستي   ن اب .  20

يةيككك    يلكككس بكككل قِ لينككك  مل تميعككك   كككن  ِمنمرككك   كككمم  21
 مإلسمت  .

     

 لككككتص  يلككككس مإلسمت  ةلككككا مع كككك ن  تميككككك ركككك تي   22
 انو    ب ل أ ت    ك مل ا ل  ن . 

     

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////                         احملىر الرابع : اإلفصاح والشفافيت

      ملا ت  ملذمم   ةن ملق  س  ملعل  . ملبنك  نأت  قوم 23

 ف كككككح ملبنكككككك ةكككككن     كككككآل يةيككككك    يلكككككس مإلسمت   24
 ومل س ت ن ملمنف ذ ن .

     

 علو ككككككككك ل وميكككككككككل   لكككككككككتص ملبنكككككككككك ةلكككككككككا مقكككككككككس م  25
 رططه .  نة وسق ق 

     

 ملاكنو   مل سققك  مل  ل ك  ملمقك ت ت ُ ف كح ملبنكك ةكن 26
 بأف     ة ل  .

     

       قسم ملبنك  علو  ل لق ق   ةن نم الج ينأطمه. 27

 بككككك ن ملمقت كككككت ملاكككككنو   كككككسه مطب كككككق ملبنكككككك ل بككككك سئ  28
 مللو    .
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 المركلل لحوكمة الب وكالب ك   وك التبارية اليم ية بدليلالتلام الب دلالبلء الثا ي ت م
 ابًدا    ادًرا أحياً ا غالًبا دائًما فقرات االستبيان           م

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////                    احملىر اخلاهص : حمىق  ادلطاهوني
       ول ةلا يتب لهم .ملللل ا ل  ن لق   29
ملو كل م اكهم نقكل يو مللق       ملك مل ا ل ون 30

 ملم    ل ونه  .
     

ةلكككككككا مل علو ككككككك ل ملبن  ككككككك    ل كككككككل مل اككككككك ل ون 31
 . باهول 

     

 كككككككك  ميم  ةكككككككك ل ملي ع كككككككك    أكككككككك تك مل اكككككككك ل ون 32
 ملع و    ملانو   .

     

 لكق مل اك ل  ن  ك  للبنكك   فكل ملنظك م م ا اك  33
 . مإلسمت  يةي    يلس  نمر   ملم و ل

     

       ا ح ملبنك لل ا ل  ن ملم و ل ب لو  ل  . 34
ي  كككككككك مل اككككككك ل  ن بطت قككككككك   كككككككك  ملبنكككككككك  مع  كككككككل 35

 . ة سل 
     

 

 لالستبيانالسادة المحكمين أسماء بقائمة  (3) ممحق        
 مكان ال:مل التخصص الرتبة ال:ممية اسم المحكم م
  ل   ملمتب   ي  عه معز   ن لج بل  يام ذ     سميمان عبده احمد الم:مرل  /. دأ   1
  ل   ملعلوم م سمت   ي  ع  معز  ل    ت  ي  يام ذ  أ تك  الرباصي  أحمد أحمد غالب /أ. م. د  2
 م سمت   ي  ع  معز ل   ملعلوم   ل اب   يام ذ  ا ةس خالد عبدالرحمن أحمد الحاج  / د 3
  ل   ملعلوم م سمت   ي  ع  معز يسمت  ية  ل  يام ذ  ا ةس  عبدالممك حمود عبدالقادر هلبر / د 4
  ل   ملعلوم م سمت   ي  ع  معز  ل    ت  ي  يام ذ  ا ةس  فهمي محمد أحمد الصمول  /  د 5
 ملعلوم م سمت   ي  ع  معز ل     ل اب  يام ذ  ا ةس م ير عمي مدهش الشرعبي / د 6
  ل   ملعلوم م سمت   ي  ع  معز  سمت  ية  ل  يام ذ  ا ةس صادق عبداهلل س:يد أبوطالب  / د 7
  ل   ملعلوم م سمت   ي  ع  معز يسمت  ية  ل  يام ذ  ا ةس عبدالواحد أحمد ال باشي   /د 8
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 خطاب البام:ة بتسهيل بمع البيا ات (4ممحق )          
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 ( إفادة المركل الوط ي لمم:مومات حول ع وان الدراسة 5ممحق)
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دليـــل

حوكمة البنوك
في الجمهورية اليمنية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة المحافظ

 َ ُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنهَّ اللهَّ ا�ِس اأَن َتْ وا الأََماَناِت اإَِل اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتم َبْيَ النهَّ َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَدُّ يقول الل تعال يف حمكم اآياته )اإِنهَّ اللهَّ
ريًا الن�ساء اآية: )58( َ َكاَن �َسِميعًا َب�سِ ا َيِعُظُكم ِبِه اإِنهَّ اللهَّ ِنِعمهَّ

تختلف البنوك عن غريها من �س���ركات امل�س���اهمة كونها موؤ�س�سات م�س���رفية متلقية للودائع من اجلمهور وتعتمد ب�سكل رئي�سي 
عل���ى اأم���وال املودعي يف متويل اأن�سطتها, وهو ما يحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة اأي بن���ك م�سوؤولية خا�سة واأمانة كبرية يف الرقابة 
والإ�سراف على اإدارة البنك ل�سمان ممار�سته لأن�سطته ب�سورة اآمنة و�سليمة وبنزاهة و�سفافية وفقًا للقواني النافذة والتعليمات 
ال�س���ادرة عن البن���ك املركزي ومبا يكفل حماي���ة حقوق املودعي وامل�ساهم���ي وغريهم من اأ�سحاب امل�سال���ح الأخرى, وعدم 

تعري�س القطاع امل�سريف اليمني لأي اأزمات م�سرفية.
هذا وقد جاءت الأزمة املالية العاملية الأخرية خالل الن�سف الثاين من عام 2008م لتك�سف باأن احد اأهم العوامل التي �ساهمت 
يف اندلعه���ا ه���و �سعف معايري احلوكم���ة واملمار�سات غري ال�سليمة, �س���واء يف العمل امل�سريف اأو يف اأعم���ال ال�سركات الأخرى, 
وبالت���ايل مت التاأكيد عل���ى اأهمية تطبيق معايري احلوكمة ال�سليمة يف البنوك كاأحد العوام���ل الأ�سا�سية لتعزيز ثقة املتعاملي مع 

البنوك وتعزيز �سالمتها واأداء القت�ساد الكلي لأي بلد.
اإن �سع���ف اأنظمة احلوكم���ة يف البنوك قد يت�سبب يف تعرثها ما ي�ساحب ذلك من خماطر وتداعيات �سلبية على القت�ساد ككل 
وتكاليف عالية لأي دولة نظرًا لطبيعة الدور اجلوهري التي تلعبه البنوك يف احلياة القت�سادية وعمق عالقتها ب�سرائح املجتمع 

املختلفة من مودعي ومقرت�سي وم�ساهمي وموظفي, واأ�سحاب امل�سالح الأخرى.
وحر�سًا من البنك املركزي على �سالمة القطاع امل�سريف اليمني مت اإعداد )دليل حوكمة البنوك يف اجلمهورية اليمنية ( بالتعاون 
م���ع موؤ�س�س���ة التموي���ل الدولية )IFC(, وذلك بال�ستن���اد اإل الإر�سادات ال�س���ادرة عن  جلنة بازل للرقاب���ة امل�سرفية ب�ساأن 
 ,)OECD( حوكم���ة البن���وك ومبا ين�سجم مع مبادئ حوكم���ة ال�سركات ال�سادرة عن منظمة التع���اون القت�سادي والتنمية
وم�سرت�سدي���ن بتج���ارب بع�س ال���دول العربية ومبا يتفق م���ع اأف�سل املمار�س���ات الدولية يف هذا املجال, وذل���ك بهدف م�ساعدة 
البنوك العاملة يف القطاع امل�سريف اليمني على تطوير اأنظمة احلوكمة لديها وت�سي املمار�سات يف العمل امل�سريف ومبا يخدم 

القطاع امل�سريف والقت�ساد اليمني ب�سكل عام.
اإن اإميان جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لأي بنك باأهمية اللتزام مببادئ احلوكمة مبفهومها العلمي والعملي وتطبيقها 
كممار�سة فعلية يف هيكلة واإجراءات اتخاذ القرارات الالزمة لإدارة البنك تعترب من اأهم العوامل لتطوير وتعزيز نظام احلوكمة 

لديه.
ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن( التوبة 105 ى اللهَّ ويقول الل تعال: )َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسرَيَ

واهلل املوفق,,,
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 المقدمة:

يف اإط���ار اجله���ود الت���ي يبذلها البنك املرك���زي لتعزيز معايري وممار�س���ات احلوكمة يف القطاع امل�س���ريف اليمني وكذا 
�سعي���ه ملواكبة التطورات يف معاي���ري الرقابة الدولية يف هذا املجال, ي�سدر البنك املركزي اليمني "دليل حوكمة البنوك 
يف اجلمهوري���ة اليمني���ة" الذي مت اإعداده بدعم من قبل موؤ�س�سة التموي���ل الدولية )IFC( وبالتعاون مع نادي الأعمال 
اليمن���ي )YBC( وذل���ك يف اإطار املعايري الدولي���ة ال�سادرة عن جلنة بازل للرقابة امل�سرفي���ة, بالإ�سافة اإل مبادئ  
حوكم���ة ال�سركات ال�سادرة عن منظم���ة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( وجت���ارب بع�س الدول العربية يف 

املنطقة.
تعت���رب ممار�س���ة احلوكمة بفعالية من العوامل الأ�سا�سية لتعزيز الثق���ة يف القطاع امل�سريف ومن العوامل املهمة لتح�سي 
اداء القط���اع امل�سريف والإقت�سادي الكلي. وتتمثل املمار�س���ات ال�سليمة يف حوكمة البنوك بتوزيع ال�سلطات وامل�سوؤوليات 

مبا يكفل تنظيم �سوؤون عمل البنك من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
كما ي�ساهم تطبيق معايري احلوكمة ال�سليمة يف تعزيز وكفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي بحيث ت�سمن وجود رقابة 
من جمل�س الإدارة ورقابة من الإدارة التنفيذية, ورقابة مبا�سرة على اأن�سطة البنك ومبا يكفل اإ�ستقاللية كل من وظيفة 
املراجعة الداخلية, وظيفة اإدراة املخاطر, وظيفة الإمتثال لتعيزيز دور هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية.
يتك���ون الدلي���ل من �سبعة ف�سول تناولت الف�س���ول ال�ستة الأول املبادئ العامة اخلا�سة بحوكم���ة البنوك بكافة اأنواعها 
�س���واء التقليدية منه���ا اأو تلك التي تعمل وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية )امل�سارف الإ�سالمي���ة(, بينما تناول الف�سل ال�سابع 

املتطلبات الإ�سافية الأخرى اخلا�سة بحوكمة كل من امل�سارف الإ�سالمية والبنوك العامة واملختلط.
وياأم���ل البن���ك املركزي اأن ي�ساهم هذا الدليل يف اإر�س���اء وتطوير معايري واأنظمة احلوكمة ل���دى البنوك اليمنية اإ�سافة 
اإل م�ساع���دة اأع�س���اء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف الإ�سراف على اأن�سط���ة البنك وت�سي املمار�سات يف العمل 

امل�سريف ومبا يخدم ال�سالح العام للقطاع امل�سريف والإقت�ساد الوطني
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التعاريف

لأغرا����س تطبي���ق هذا الدلي���ل يق�سد بالألفاظ والعبارات الواردة اأدناه املعاين املبينة اأمام كل منه���ا مامل يق�س �سياق الن�س معنى اآخر اأو 
دلت القرينة على خالف ذلك:

دليل حوكمة البنوك يف اجلمهورية اليمنية.الدليل

البنك املركزي اليمنيالبنك املركزي 

البنك/ امل�سرف املرخ�س له بالعمل يف اجلمهورية اليمنية.البنك / امل�سرف

حوكمة البنوك
"عرف���ت جلن���ة بازل للرقابة امل�سرفية حوكمة البنوك باأنها الطريقة التي يتم بها تنظيم �سوؤون واأعمال البنوك 
م���ن قب���ل جمال�س اإدارته���ا والإدارة التنفيذي���ة , والتي تدد الأ�سالي���ب ال�سليمة يف و�سع اأه���داف واإ�سرتاتيجيات 
البن���وك وعملياتها اليومية وتقق مب���داأ امل�ساءلة اأمام امل�ساهمي وتراعي حقوق و م�سالح الأطراف ذات العالقة 
والقواعد والتعليمات ال�سادرة عن ال�سلطة الرقابية وحماية م�سالح املودعي وما يتطلبه ذلك من �سرورة تطوير 

نظم قوية لإدارة املخاطر".

اإدارة املخاطر
ه���ي عملي���ة منتظمة لتحديد وقيا�س املخاطر التي يواجهها البنك وتقييمها وفقا لإحتمالت حدوثها وال�سرر الذي 
ميك���ن اأن تدث���ه, وتديد العنا�سر التي ميكن للبن���ك اأن يتحملها اأو يتجنبها اأو يحد م���ن اأ�سرارها اأو نقلها ال 
ط���رف ثال���ث )اأو اأي مزيج من الأربعة( , وتدي���د امل�سوؤولية عن معاجلتها و�سمان �س���ري العمليات ورفع التقارير 

الدورية والفورية اإل اجلهات املعنية بامل�ساكل امللمو�سة.

الأطراف ذات العالقة

تعترب الأطراف ذات عالقه اإذا كان احدها قادر على التحكم بالطرف الأخر اأو ممار�سة تاأثري فعال عليه يف �سنع 
قرارات ت�سغيلية اأو مالية وهم كالتايل:

1 - اأع�س���اء يف جمل����س اإدارة البن���ك اأو يف �سركة من جمموعته )قاب�سة - تابعة - �سقيق���ة - زميلة( , اأو املراجع 
اخلارجي, اأو م�ست�ساري البنك اأو اإدارته التنفيذية , و اأقاربهم حتى الدرجة الثانيه.  

2 - اأي �سخ����س طبيع���ي اأو �سخ�سية اعتبارية ميتلك/متتلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ما ن�سبته 5% اأو اأكرث من 
راأ����س مال البنك اأو يف �سركة من جمموعته )قاب�س���ة - تابعة - �سقيقة - زميلة( , واأقارب ال�سخ�س الطبيعي 

حتى الدرجة الثانيه.
3 - ال�سركات القاب�سة والتابعة وال�سقيقة والزميلة للبنك.

يوؤخذيف العتبار عند تديد الطراف ذات  العالقة معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( وما يطراأ عليه من تعديالت.

رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة البنك.جمل�س الإدارة

جمموع���ة من ال�سخا�س املعيني يف البنك ت�سطل���ع مب�سوؤوليات اإدارة العمليات يف البنك وهم :املدير التنفيذي / الإدارة التنفيذية
املدير العام للبنك ونوابه وم�ساعديه وكبار املدراء لالإدارات الرئي�سية  ونوابهم  وم�ساعديهم.

القدرة على التحكم بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية بهدف احل�سول على منافع من اأن�سطة البنك.  التحكم )ال�سيطرة(

القدرة على امل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية بهدف احل�سول على منافع من اأن�سطة البنك.التاأثري الفعال
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ال�سركة التي متتلك ح�سة يف راأ�س مال البنك متكنها من التحكم بالبنك.ال�سركة القاب�سة/الأم

ال�سركة التي يكون للبنك تاأثري فعال على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية , ول ميكن اعتبارها �سركة تابعة له.ال�سركةالزميلة للبنك

ال�سركة التابعة اأو الزميلة لل�سركة القاب�سة للبنك.ال�سركةال�سقيقة للبنك

ال�سركة التي يتحكم بها البنك.ال�سركة التابعة للبنك

وظيفة رقابة الإمتثال/
اللتزام

التاأك���د من اإمتث���ال البنك واإن�سجام �سيا�ست���ه الداخلية مع كاف���ة القواني والأنظمة والتعليم���ات واملعايري وقواعد 
ال�سل���وك واملمار�س���ات البنكية ال�سليمة ال�سادرة ع���ن اجلهات الرقابية املحلية والدولي���ة التي تدد وتقيم وتقدم 

الن�سح والإر�ساد وتراقب وترفع التقارير اإل جمل�س الإدارة حول م�ستوى الإمتثال بالبنك. 

ع�سو جمل�س الإدارة )�سواء ب�سفته ال�سخ�سية اأو ممثاًل ل�سخ�سية اعتبارية(.الع�سو

ع�سو جمل�س الإدارة امل�سند له دور تنفيذي يف البنك.الع�سو التنفيذي:

ع�س���و جمل����س الإدارة الذي ل يتدخل ب���الإدارة اليومية للبنك ول ي�سند ل���ه اأي دور تنفيذي , ومل يقدم اأي خدمات الع�سو غري التنفيذي:
اإ�ست�سارية متخ�س�سة للبنك خالل ال�سنتي الأخريتي قبل توليه ع�سوية جمل�س الإدارة. 

الع�سو امل�ستقل

ع�س����و جمل�س الإدارة ال����ذي ل تربطه بالبنك اأي عالقة اأخرى غري ع�سويته يف جمل�����س الإدارة, ولي�س لديه م�سالح 
مت�ساربة حالية اأو حمتملة و ليعد الع�سو م�ستقل اإذا كان :

ع�سوًا تنفيذيًا  .1
يتقا�سى من البنك اأي مبلغ مايل باإ�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�سويته يف جمل�س الإدارة, و/اأو توزيعات الأرباح   .2

ب�سفته م�ساهمًا.
قد عمل كمدير تنفيذي/ مدير عام يف البنك اأو يف اأي �سركة من جمموعته) قاب�سة - تابعة - �سقيقة - زميلة(   .3

خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية جمل�س الإدارة اأو اأثناء ع�سويته ملجل�س الإدارة .
ع�سوًا مبجل�س اإدارة يف اأي �سركة من جمموعة البنك ) قاب�سة � تابعة � �سقيقة � زميلة(.  .4

تربط����ه ب����اأي مدير تنفيذي/ مدير ع����ام اأو اأي ع�سو من اأع�س����اء جمل�س الإدارة يف البن����ك اأو يف اأي �سركة من   .5
جمموعة البنك ) قاب�سة - تابعة - �سقيقة - زميلة( �سلة قرابة حتى الدرجة الثانيه . 

ه����و اأو اأحد اأقارب����ه حتى الدرجة الثانية �سريكًا )اأو موظفًا ( ل�/لدى املراجع اخلارجي للبنك اأو اإحدى �سركاتة   .6
التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه واأثناء ع�سويته ملجل�س الإدارة.

ميتلك اأواأن يكون ممثاًل ل�سخ�سية اإعتبارية متتلك, ما ن�سبته 5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك اأو من راأ�سمال اأي   .7
�سركة من جمموعته ) قاب�سة - تابعة - �سقيقة - زميلة(. 

اأحد اأقارب حتى الدرجة الثانية  مل�ساهم ميتلك ن�سبة 5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك اأو اأي �سركة من جمموعته   .8
ول يلتزم ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعمل وفقًا لتوجيهاته.

ع�س����و جمل�����س اإدارة اأو �سري����ك اأو م�ساهم رئي�سي ميتلك ما  ن�سبته 5% اأو اأك����رث يف راأ�سمال �سركة يتعامل معها   .9
البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ساأ ب�سبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى 
اأن تكمها نف�س ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأي �سروط تف�سيلية ,واأن 

ل يكون ع�سوًا مبجل�س اإدارة يف اأي �سركة من جمموعتها ) قاب�سة � تابعة � �سقيقة � زميلة(.
قد مت انتخابه لع�سوية جمل�س الإدارة لأكرث من اأربع دورات متتالية.  .10
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تعار�س امل�سالح
هي احلالة التي تتاأثر فيها مو�سوعية واإ�ستقاللية قرار موظف )اأو ع�سو جمل�س اإدارة( مب�سلحة �سخ�سية 
مادية اأو معنوية تهمه اأو تهم اأحد اأقاربه , بناًء على معلومات داخلية مت احل�سول عليها نتيجة لل�سالحيات 

املمنوحة له

الأحداث اجلوهرية
ه����ي اأية ق����رارات ا�سرتاتيجية وتطورات جوهري����ة واأحداث هامة توؤثر على اداء ون�س����اط وملكية وا�ستمرار 
البن����ك و/اأو تل����ك العملي����ات ذات الطبيعة غري املتك����ررة والتي قد يكون له����ا اأثر مادي عل����ى اأرباح البنك 
ومرك����زه املايل  اأوالتي تتطلب مناق�س����ات �سرية من قبل جمل�����س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك لدرا�سة 

احلدث قبل الإعالن عنه.

م�ساهموا الأقلية
) �سغار امل�ساهمي (

امل�ساهم����ون الذي����ن ميثلون �سريحة م����ن امل�ستثمرين غري امل�سيطرين وبالتايل غ����ري قادرين على التاأثري يف 
�سيا�سات البنك وتوجهاته.

جمموعة املعايري والإجراءات الواجب الإلتزام بها واإتخاذها لتحديد ال�سلوك املهني للعاملي يف البنك .ميثاق الأخالقيات

الأب , الأم , , الزوج , الزوجة , والبناء.اأقارب الدرجة الول

الأخ ,الأخت ,اجلد , اجلدة , ابن وبنت الإبن والإبنة , اأخ واأخت الزوج اأوالزوجة. اأقارب الدرجة الثانية

اأ�سحاب امل�سالح 
اأي �سخ�س اأو جهة لديه/ لديها م�سلحة مع البنك 

) مث����ل :املودع����ي, الدائني ,امل�ساهمي, املوظف����ون ,  الأ�سخا�����س الذين يرتبطون بالبن����ك باأية ترتيبات 
تعاقدية اأخرى,اجلهات الرقابية و الإ�سرافية و اأي جهة اأخرى ذات عالقة (

1- وفقًا لأف�سل املمار�سات الدولية املتبعة  فاإن �سلة القرابة حتى الدرجة الرابعة هي الأول بالتطبيق  يف اأي بند من بنود هذا الدليل يتعلق بدرجة �سلة القرابة.
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الفصل األول: مجلس اإلدارة

اواًل : المسؤوليات لمجلس اإلدارة: 
بال�ساف���ة اإل امل�سوؤولي���ات التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظم���ة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي يتحمل جمل�س الإدارة كافة امل�سوؤوليات التالية:
التاأك���د م���ن اأن اإدارة البن���ك تتم ب�س���كل ح�سيف و�سمن اإط���ار القواني الناف���ذة ذات العالقة والتعليمات ال�س���ادرة عن البنك   .1
املرك���زي وال�سيا�س���ات الداخلية للبنك ومبا يكف���ل اإدارة البنك بطريقة اآمن���ة و�سليمة واملحافظة على حق���وق املودعي وم�سالح 

امل�ساهمي  والدائني واملوظفي واجلهات الأخرى ذات العالقة.
التاأكد من تطبيق نظام احلوكمة املعتمد يف البنك.  .2

اعتماد اأنظمة الرقابة الداخلية والإ�سراف عليها مع مراجعة فعاليتها �سنويًا اأو كلما اقت�ست احلاجة ال ذلك.  .3
�سمان وجود اإدارة مراجعة داخلية تتمتع بال�ستقاللية و�سمان جتنب اأي نوع من التاأثري عليها من قبل الإدارة التنفيذية , وذلك   .4
ب���اأن تك���ون تبعيتها ملجل�س الإدارة مبا�س���رة  بحيث يكون هو امل�سوؤول عن تديد رواتب وحواف���ز ومكافاآت موظفي اإدارة املراجعة 
وه���و امل�س���وؤول عن تقييم اأدائهم وعليه اأي�سًا التحقق من توفر العدد الكايف منهم وكفاية موؤهالتهم وخرباتهم ومهاراتهم املهنية 

وتنميتها با�ستمرار, وتوفري كافة الإحتياجات الالزمة لذلك.
5.  ت�سكيل اللجان اأو تفوي�س الإدارة التنفيذية اأو اأي جهة اآخرى للقيام ببع�س مهام جمل�س الإدارة مع التاأكيد على ان ذلك ل يعفيه 

من م�سوؤولياته وفقًا لأحكام القواني النافذة ذات العالقة .
تر�سيخ مبداأ اإلتزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة جتاه البنك ومتثيله جلميع امل�ساهمي , وعليه اأن يلتزم بالقيام مبا يحقق   .6

م�سلحة البنك وم�سلحة املودعي واأ�سحاب امل�سالح الآخرى ولي�س م�سلحة جمموعة حمددة فقط.
حماية البنك من الأعمال غري القانونية اأو غري املالئمة لكبار امل�ساهمي الرئي�سي وذات التاأثريات ال�سلبية على م�سلحة البنك   .7

و/اأو بقية امل�ساهمي.
و�س���ع �سيا�س���ة تنظم وتدد املعام���الت مع الأطراف ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة بهم م���ن حيث معرفة ور�سد وح�سر كافة   .8
التعام���الت والعملي���ات املوافق عليها وغ���ري املوافق عليها وعليه التاأكد م���ن اأن تنفيذ اأي عملية لأي م���ن ذات  العالقة وامل�سالح 

املرتبطة بهم تتم ب�سكل عادل ودون تف�سيل والإف�ساح عنها يف حينه وب�سكل فوري و�سليم.
و�س���ع �سيا�س���ة مكتوبة ب�ساأن تعار�س امل�سالح وعلي���ه التاأكد من اأن ال�سيا�سات التي ت�ساعد يف ك�س���ف العمليات املحتملة لتعار�س   .9

امل�سالح موجودة ومطبقة.
التاأك���د م���ن عدم م�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اإتخاذ القرارات عند وجود اأي تعار�س يف امل�سالح مينعهم من تاأدية دورهم   .10

يف حماية م�سالح البنك ب�سكل �سليم. 
فهم الدور الإ�سرايف والرقابى لأع�ساء جمل�س الإدارة واإلتزامهم بالإخال�س جتاه البنك وم�ساهميه واأ�سحاب امل�سالح الآخرين   .11

وجتاه املجتمع ب�سكل عام.
التاأكد من تكري�س الإهتمام والوقت الكايف لأع�ساء جمل�س الإدارة للقيام بواجباتهم وتمل م�سوؤولياتهم ب�سورة فعالة.  .12
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ثانيًا: مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة وتكوين مجلس اإلدارة: 

اأ: موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة:
يجب اأن يكون الأع�ساء على اإطالع بالقواني املنظمة لالأعمال امل�سرفية واملعرفة التامة مبهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة.  .1

يجب اأن يكون الأع�ساء على درجة مالئمة من التاأهيل العلمي و/اأو املهني , واخلربة العملية مبا يوؤهلهم للقيام مبهامهم وم�سوؤولياتهم.   .2
يج���ب اأن يك���ون الأع�ساء موؤهلي للقيام بالأعمال املوكل���ة اإليهم وعلى الأع�ساء جمتمعي اأن ميلكوا مه���ارات مهنية واإدارية خمتلفة   .3
وخربات مالية و�سفات �سخ�سية مالئمة ول �سيما الأمانة والإلتزام و التمتع بقدر عايل من ال�سمعة والكفاءة وامل�سوؤولية  ومبا يحقق 

الأهداف الإ�سرتاتيجية.
يجب اأن يتمتع ع�سو جمل�س الإدارة بال�سفات التالية:  .4

�سحة جيدة ول يوجد مانع �سحي يعيقه من ممار�سته م�سوؤولياته .  .401
�سخ�سي���ة قيادي���ة قادرة على منح ال�سالحيات  ومبا يوؤدي اإل ت�سجي���ع املوظفي على تطبيق  اأف�سل املمار�سات يف جمال الإدارة   .402

الفعالة والتم�سك بالقيم والأخالق املهنية.
حمايدًا ومو�سوعيًا يف اإتخاذ القرارات.  .403

قادرًا على اإعداد اخلطط والتوجيه الإ�سرتاتيجي.  .404
قادرًا على قراءة البيانات املالية وفهمها وكذلك الن�سب امل�ستخدمة لقيا�س الداء.  .405

الهتمام مبا يحقق تاأدية الواجبات وامل�سئوليات املحددة من البنك وال�سلطات الأ�سرافية والرقابية , وال�سعى اإل احل�سول على   .406
كاف���ة املعلوم���ات املتوفرة للتاأكد م���ن اأن جميع القرارات املتخذة يف �سالح البنك , كما يجب ح�س���ور الإجتماعات باإنتظام وعدم 
التغيي���ب دون ع���ذر, ومبا ي�سمن ممار�ست���ه لدوره الإ�سرايف والرقابي ب�س���ورة م�ستمرة وفعالة, وتخ�سي����س الوقت الكايف لأداء 

مهامهم و تمل م�سوؤولياتهم وواجباتهم.
ب: تكوين جمل�س الإدارة: 

تت���م اإج���راءات اإنتخ���اب جمل�س الإدارة من قب���ل اجلمعية العام���ة للم�ساهمي ب�سفافية وفق���ًا للقواني النافذة , عل���ى اأن يتم تقدمي   .1
�س���رية ذاتية خمت�سرة لكل مر�سح لع�سوية جمل�س الإدارة عن���د الإنتخاب لت�سهيل مهمة اجلمعية العامة يف اإنتخاب الأف�سل من بي 

املر�سحي لع�سوية جمل�س الإدارة.
يج���ب اأن يك���ون ع���دد اأع�ساء جمل�س الإدارة متالئم���ًا مع حجم اأعمال البن���ك , بحيث ميكن هذا العدد من امت���الك جمل�س الإدارة   .2
اخلربة واملعرفة يف املجالت املختلفة وتوزيع وظائف الإ�سراف والرقابة بي اأع�سائه ب�سكل  منا�سب ومبا ميكن من اتخاذ القرارات 

بفعالية, ومبا يتوافق مع اأحكام القواني النافذة .
يح���دد النظ���ام الأ�سا�سي للبنك فرتة ع�سوية جمل����س الإدارة, ويحق جلميع اأع�ساء جمل�س الإدارة اإع���ادة تر�سيح اأنف�سهم كل ثالث   .3
�سن���وات عن طري���ق اجلمعية العامة وفقًا للقواني والأنظم���ة النافذة ذات العالقه , ووفقًا لأف�سل املمار�س���ات املتبعة فاإنه يف�سل األ 

تتجاوز خدمة اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه اأكرث من اأثنتي ع�سرة �سنة متوا�سلة.
يجب األ يتجاوز عدد الأع�ساء الذين تربطهم �سلة قرابة من الدرجة الأول عن ع�سوين يف جمل�س الإدارة.  .4

يجب اأن يكون اأغلبية اأع�ساء جمل�س الإدارة غري تنفيذيي, بهدف تعزيز الإ�ستقاللية واملو�سوعية وامل�ساءلة يف عملية اإتخاذ القرار,   .5
والتخفي���ف م���ن تعار�س امل�سالح الذي ميكن اأن ين�ساأ بي عملي���ة اإتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية وعملي���ة الإدارة الت�سغيلية اليومية, 

وكذلك �سمان وجود نظم عمل ورقابة كافية حلماية م�سالح البنك.
يجب اأن ل يقل عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلي عن ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة .  .6

يجب الف�سل بي كل من من�سب رئي�س جمل�س الإدارة )و/اأو نائبه( ومن�سب املدير التنفيذي/املدير العام , وعلى اأن ل تربط رئي�س   .7
جمل�س الإدارة )و/اأو نائبه( واملدير التنفيذي/ املدير العام اأي قرابة حتى الدرجة الثانية, 

ي�سرتط اأن يكون رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه من الأع�ساء غري التنفيذيي يف جمل�س الإدارة.   .8
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ثالثًا: دور رئيس مجلس اإلدارة:
يجب ف�سل م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة عن م�سوؤوليات املدير التنفيذي/ املدير العام مبوجب تعليمات مكتوبه مقرة من جمل�س   .1

الإدارة و مبا ل يتعار�س مع دليل احلوكمة املعتمد يف البنك ويتم مراجعتها كلما اقت�ست احلاجة ال ذلك. 
على رئي�س جمل�س الإدارة اأن يلتزم مبا يلي:  .2

اإقامة عالقة بناءة بي جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.  .201
202.  خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س الإدارة  ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بي 

الأع�ساء , كما ت�سجع على النقا�سات وتوفري الإجماع حول تلك الق�سايا.
التاأكد من و�سول املعلومات الكافية اإل كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمي يف الوقت املنا�سب.  .203

التاأكد من تطبيق  دليل احلوكمة املعتمد يف البنك.  .204
التاأكد من ح�سول اأع�ساء جمل�س الإدارة على تدريب مالئم على اأعمال البنك.   .205

التاأك���د م���ن و�سول وجه���ات نظر م�ساهمي البن���ك لكل اأع�ساء جمل����س الإدارة خا�سة فيم���ا يتعلق باإ�سرتاتيجي���ات البنك ودليل   .206
احلوكمة اخلا�س بالبنك.
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رابعًا: تنظيم أعمال مجلس اإلدارة:
يجب اأن ل يقل عدد الجتماعات الدورية ملجل�س الإدارة عن �سته اإجتماعات يف ال�سنة.  .1

يج���ب عل���ى الع�سو غري امل�ستقل اأن يح�سر )ب�سخ�سه( اأربعة اإجتماع���ات يف ال�سنة على الأقل , ويجب على الع�سو امل�ستقل ح�سور ما   .2
ل يق���ل ع���ن 75% من اإجتماعات جمل�س الإدارة , وكل ع�سو يتغيب عن ح�سور هذا الن�ساب يفقد ع�سويته وبقرار من جمل�س الإدارة 
, كم���ا يج���ب على اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلي ح�سور كافة الإجتماعات الت���ي �سيتم فيها اإتخاذ قرارات هامة توؤثر جوهريًا على 

م�سلحة البنك.  
ل يج���وز لع�س���و جمل�س الإدارة اإنابة �سخ�س اآخ���ر لي�س ع�سوًا يف جمل�س الإدارة , كما ل يجوز للع�س���و  احل�سول على اأكرث من اإنابة   .3
واحدة يف ال�سنة , ول يجوز اأن يقوم اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة  باإنابة غريه باأكرث من اإنابة واحدة يف ال�سنة ومبا ل يتعار�س 

مع القواني النافذة. 
به���دف �سم���ان �سمولية املوا�سي���ع املعرو�سة يف اإجتماعات جمل����س الإدارة وجتنبًا مل�ساركة اأو تدخل جمل����س الإدارة باإدارة العمليات   .4
اليومية للبنك يجب اأن تو�سح كتابيًا جميع العمليات البنكية التي تدخل �سمن �سالحيات جمل�س الإدارة وتتطلب موافقته , كما يجب 
على الإدارة التنفيذية اأن تبادر اإل اإقرتاح املوا�سيع التي تراها هامة على جدول اأعمال كل اإجتماع حيث يحدد رئي�س جمل�س الإدارة 

اأولويات طرح هذه املوا�سيع.
يج���ب تزويد اأع�ساء جمل�س الإدارة بج���دول اأعمال جمل�س الإدارة معززًا بالوثائق واملعلومات الالزمة قبل ع�سرة اأيام على الأقل من   .5

اإجتماعات جمل�س الإدارة لتمكينهم من درا�سة املوا�سيع املطروحة ليتمكن جمل�س الإدارة من اإتخاذ القرارات املنا�سبة.
يج���ب اأن تك���ون م�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة حمددة ووا�سح���ة ومبا يتما�سى مع القواني النافذة  ذات العالقة , وعلى كل ع�سو   .6

من اأع�ساء جمل�س الإدارة عند اإنتخابه الطالع و ا�ستيعاب و اإدراك حقوقه وم�سوؤولياته وواجباته.
على اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يكونوا على اإطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والبنوك املحلية والدولية , وعلى اإدارة البنك   .7

تزويد الأع�ساء مبلخ�س منا�سب عن اأعمال البنك عند التعيي وخالل فرتة الع�سوية وعند الطلب.
يح���ق لأع�س���اء جمل�س الإدارة وجلانه الإت�سال املبا�سر مع الإدارة التنفيذية , وعلى اأن يتم اإت�سال اأع�ساء جمل�س الإدارة مع الإدارة   .8

التنفيذية عن طريق جلان جمل�س الإدارة اأو رئي�سه
يحق للمجل�س اأو للجانه اإذا ما اقت�ست احلاجة �سالحية الإ�ستعانة بخربات خارجية مل�ساعدتهم يف القيام باملهام املوكلة اإليهم على   .9

اأكمل وجه.
عل���ى جمل�س الإدارة اأن يقوم  بتحدي���د مهام وظيفة اأمي �سر جمل�س الإدارة )مقررًا( وعمل تو�سيف وظيفي مكتوب لتلك الوظيفة و   .10

مبا يتما�سى وم�ستوى امل�سوؤوليات التي �سيكلف بها.
يجب اأن يقوم اأمي �سر جمل�س الإدارة باإعداد وتوثيق حما�سر الإجتماعات وتدوين كافة نقا�سات جمل�س الإدارة واإقرتاحات الأع�ساء   .11

وت�سويتهم والقرارات املتخذه من قبلهم واجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.
عل���ى اأم���ي �سر جمل����س الإدارة التاأكد من التزام اأع�ساء جمل����س الإدارة بالإجراءات املقرة من جمل����س الإدارة , والتاأكد من تبادل   .12
املعلوم���ات ب���ي اأع�ساء جمل����س الإدارة وجلانه والإدارة التنفيذي���ة واأي جهة اآخرى , بالإ�سافة اإل تبلي���غ مواعيد اإجتماعات جمل�س 

الإدارة قبل مدة زمنية كافية.
يجب على كل ع�سو اأن يف�سح عن اأي تعار�س حمتمل يف امل�سالح  يف الأمور املعرو�سة اأمام جمل�س الإدارة , ويجب عليه المتناع عن   .13

الإ�سرتاك و الت�سويت يف املناق�سات اخلا�سة بها ويجب اإثبات ذلك  يف  حم�سر اجلل�سة.

خامسًا: أنشطة مجلس اإلدارة:
بالإ�سافة اإل الواجبات واملهام التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي ت�سمل الأن�سطة املختلفة ملجل�س الإدارة ما يلي:
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1.التعيينات والإحالل
101. يجب اأن تت�سمن �سيا�سة جمل�س الإدارة تعيي مدير تنفيذي/ مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة املهنية واخلربة البنكية , واأن يكون 

للمجل�س احلق بعزل واإ�ستبدال املدير التنفيذي/ املدير العام عندما تقت�سي احلاجة.
102. يجب احل�سول على موافقة جمل�س الإدارة بناء على تو�سية املدير التنفيذي/ املدير العام عند تعيي كبار موظفي البنك والتاأكد من 

توفر اخلربات املطلوبة لديهم.
103. على جمل�س الإدارة  بناًء على تو�سية من جلنة املراجعة القيام بالآتي:

تعيي مدير اإدارة املراجعة الداخلية بعد التاأكد من توفر اخلربات املطلوبة لديه.  .10301
تر�سي���ح مراجع خارجي م�ستقل من ذوي الإخت�سا�س والكفاءة العالي���ة والتعاقد معه بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمي   .10302
عل���ى تعيينه وتديد اأتعابه وذلك وفقًا للقواني الناف���ذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة 

عن البنك املركزي .   
104.  يق���وم جمل�س الإدارة بامل�سادق���ة على �سيا�سة الإحالل لالإدارة التنفيذية للبنك التي تت�سم���ن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها 

ل�ساغلي تلك الوظائف.

2.التخطيط , اأنظمة ال�سبط و الرقابة:
201. امل�سادقة على الإ�سرتاتيجيات والأهداف واخلطط وال�سيا�سات اخلا�سة بالبنك .

202. ممار�سة التوجيه والرقابة على الإدارة التنفيذية للبنك التي تقع عليها م�سوؤولية العمليات اليومية وم�ساألتها .
203. امل�سادق���ة على اأنظمة ال�سبط والرقاب���ة الداخلية , ل�سيما لوائح املراجعة الداخلية املت�سمن���ة توثيق مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات 

اإدارة املراجعة الداخلية والتاأكد من مدى فعالية تلك الأنظمة.
204. التاأك���د من مدى تقيد البنك بالإ�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات والإج���راءات املعتمدة اأو املطلوبة مبوجب القواني النافذة ذات 
العالق���ة والقواني املنظمة للعمل امل�س���ريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي , والتاأكد من قي���ام الإدارة التنفيذية مبراجعة 
ومقارنة الأداء وفقًا خلطط العمل, و التاأكد من اإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة , بالإ�سافة اإل التاأكد من اأن جميع خماطر 

البنك يتم اإدارتها ب�سكل �سليم.
205. امل�سادقة على ال�سيا�سات والإجراءات والأطر املالئمة ل�سمان حماية حقوق املودعي والدائني الآخرين. 

206. اإعتم���اد الهي���كل التنظيمي املقرتح من الإدارة التنفيذية والذي يبي الت�سل�سل الإداري  ل���الإدارة التنفيذية ويف هذا املجال يجب على 
جمل�س الإدارة ما  يلي:

اإعتم���اد اللوائ���ح والأنظمة الداخلي���ة املتعلقة بعمل البن���ك وتطويرها , وما يتب���ع ذلك من تديد للمه���ام والإخت�سا�سات   .20601
والواجبات وامل�سوؤوليات والعالقات بي امل�ستويات التنظيمية املختلفة.

التعميد اأو الت�سديق على �سيا�سة تفوي�س وتنفيذ الأعمال املنوطة بالإدارة التنفيذية ويجب اأن يكون كل تفوي�س ي�سدر من   .20602
جمل�س الإدارة )�سواء لأحد اأع�سائه اأو لغريهم( حمددًا يف مو�سوعه ويف املدة الزمنية ل�سريانه.

207.  عل���ى جمل����س الإدارة وبه���دف زي���ادة فعاليته اأن يق���وم بت�سكيل جلان منبثق���ة عنه , على ان يت���م تديد مدة اللجن���ة و�سالحياتها 
وم�سوؤولياته���ا و كيفي���ة رقابة جمل�س الإدارة عليها , وبحي���ث تقوم تلك اللجان برفع تقارير دورية اإل جمل�س الإدارة , على اأن يراعى 

مبداأ ال�سفافية فى معايري اإختيار الأع�ساء لع�سوية  تلك اللجان . 
208. يف حال كان البنك جزء من جمموعة بنكية يجب مراعاة النقطتي الآتيتي:

على جمل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة )البنك( تديد بنية احلوكمة املثلى التي تقق رقابة فعالة وكافية على املجموعة ككل,   .20801
ويج���ب على جمل����س اإدارة ال�سركة القاب�سة )البنك( اأن يكون مدركًا للمخاطر والق�ساي���ا الهامة التي يحتمل اأن توؤثر على 

املجموعة , وعليه اأن ميار�س اإ�سرافًا كافيًا على املجموعة وال�سركات التابعة لها.
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يتحمل جمل�س اإدارة ال�سركة التابعة )البنك( م�سوؤوليات اإتباع ممار�سات حوكمة �سليمة للبنك ت�سمن �سالمة البنك وحماية   .20802
حقوق املودعي وم�سالح امل�ساهمي والتاأكد من اإلتزام البنك بكافة القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل 

امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن ال�سلطة الرقابية التابع لها.
209.  يف ح���ال كان البن���ك ميار����س اأن�سطة اأو عمليات يف بيئة تعيق ال�سفافية اأو ي�ستخدم هياكل اأو بنى تعيق ذلك يجب على جمل�س الإدارة 
اأن يتفه���م البني���ة الت�سغيلية للبنك واأن ي�سع حدودًا مالئمة حلجم العمليات امل�سموح بها يف هذه املناطق اأو لإ�ستخدام هذه الأدوات , 
كم���ا يجب عليه التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية ت�س���ع �سيا�سات لتحديد واإدارة كافة اأنواع املخاطر امل�ساحبة لهذا النوع من الأدوات 

اأو الأن�سطة , والإف�ساح عنها للمراجع اخلارجي والبنك املركزي.
3.ميثاق الأخالقيات:  

يج���ب عل���ى جمل����س الإدارة اأن يتاأكد من اأن اإدارة اأعمال البنك تتم  بنزاهة عالية واأن يعمل عل���ى تر�سيخ �سيا�سة التطلع نحو املثل العليا , ويتم 
ذلك من خالل اإعتماد ميثاق اأخالقيات يت�سمن تعريفًا لتعار�س امل�سالح وال�سفقات التي يقوم بها موظفوا البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية بناًء 
على معلومات داخلية عن البنك ح�سلوا / اإطلعوا عليها نتيجة ال�سالحيات املمنوحة لهم , وعلى اأن يتم تعميم هذه ال�سيا�سة وميثاق اأخالقيات 

العمل على كافة موظفي البنك واأع�ساء جمل�س الإدارة ون�سرها للجمهور.
4.التقييم الذاتي وتقييم الأداء: 

يج���ب على جمل����س الإدارة اعتماد اآلية لتقييم الأداء ب�سكل دوري )مرة يف ال�سنة على الأقل( من خالل جلنة الرت�سيح واملكافاآت   .401
على اأن تت�سمن ما يلي:

تقيي���م اأداء جمل����س الإدارة ككل وكل ع�س���و م���ن اأع�ساء جمل�س الإدارة ون�سب���ة ح�سوره اجتماعات املجل����س  ومدى فاعلية   .40101
م�ساهمته يف مناق�سة القرارات .

تقييم اأداء املدير التنفيذي / املدير العام.  .40102
تقييم اأداء اللجان التابعة للمجل�س.  .40103

يق���وم جمل����س الإدارة بت�سمي التقرير ال�سنوي للبنك تقريرًا ح���ول مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقاب���ة الداخلية املتعلقة باآلية   .402
اإعداد التقارير املالية.

يق���وم جمل�س الإدارة وبناء على التقارير الدورية التي ترفع اإليه من قبل الإدارة التنفيذية واملراجع الداخلي واملراجع اخلارجي,   .403
مبراجع���ة اأداء البنك وتقيي���م اأعماله وح�سن اإدارته وتدي���د النحرافات والتجاوزات وتليل اأ�سبابه���ا وتديد امل�سوؤولي عنها 

واملحا�سبة عليها واإ�سدار التعليمات الالزمة ملعاجلتها وتفادي تكرارها.
يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة مراجعة التعامالت مع الأطراف ذات  العالق���ة لدرا�ستها وذلك متهيدًا لعر�سها على اجلمعية العامة   .404

للم�ساهمي.
يجب على جمل�س الإدارة اإعتماد البيانات املالية الف�سلية وال�سنوية.  .405

عل���ى جمل����س الإدارة طلب معلومات عن نظام املخاطر يف البنك , بهدف تليل ومناق�سة بيانات واإح�سائيات املخاطر )النوعية   .406
والكمية( يف البنك وب�سكل م�ستمر.

يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة اأن يعتمد ويراقب �سيا�سة الإمتثال, على اأن يتم اإعدادها وتطويرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من   .407
�سالحيات اجلهة امل�سوؤولة عن رقابة الإمتثال.

408.  يجب على جمل�س الإدارة درا�سة تقارير وتو�سيات الإدارة التنفيذية حول التطورات والتح�سينات و�سبل تعزيز ممار�سات البنك 
يف جمال الإف�ساح اأو املجالت الآخرى.

يجب مراجعة تركيبة جمل�س الإدارة احلالية مره كل �سنه على الأقل للتاأكد من الإلتزام بال�سروط املطلوبة .  .409
يج���ب اأن يق���وم جمل�س الإدارة باإع���الم امل�ساهمي يف اإجتماع���ات اجلميعة العامة باأن���ه قد مت اإجراء التقيي���م , واإطالعهم على   .4010

النتائج.
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الفصل الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اواًل : أحكام عامة
يق���وم جمل����س الإدارة بت�سكيل جلان منبثقة عنه وتفوي�سها بال�سالحيات مل���دة حمددة للقيام باملهام املوكلة اإليها ورفع تقارير دورية   .1

اإل جمل�س الإدارة.  
تتحمل اللجان امل�سوؤولية عن اأعمالها اأمام جمل�س الإدارة , اإل اأن ذلك ل يعفي جمل�س الإدارة من م�سوؤوليته عن اأعمال هذه اللجان.    .2
يع���د ح�س���ور اأع�ساء اللجان لإجتماعاته���ا �سروريا لإ�ستمرار ع�سويتهم ويل���زم توفر الن�ساب كي يكون الإجتم���اع �سحيحًا , وتتخذ   .3
القرارات باأغلبية ا�سوات الأع�ساء ويف حال تعادل الأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت فيه رئي�س اللجنة وي�سجل راأي الطرف الآخر 
يف حم�س���ر الإجتم���اع مع التاأكيد على اأن الت�سوي���ت بالإنابه غري م�سموح به , كما ل ي�سمح لرئي����س اأي جلنة تفوي�س �سالحياته لأي 

�سخ�س اأخر.
يجب على كل جلنة اإعداد نظام عمل خا�س بها , على اأن يحدد ب�سكل وا�سح �سالحياتها و مهامها وم�سوؤولياتها ويتم امل�سادقة عليه   .4

من قبل جمل�س الإدارة.    
يجب توثيق وت�سنيف حما�سر اإجتماعات اللجان اأ�سوليًا.  .5

يج���ب اأن ل يتك���رر الأع�س���اء يف اأكرث من جلنتي ول يكون ال�سخ����س رئي�سًا اإل للجنه واحده فقط , ول يج���وز تفوي�س �سالحيته اإل   .6
�سخ�س اآخر.

ي�س���كل جمل����س الإدارة جلنة املراجعة, وجلنة احلوكمة , جلنة الرت�سيح واملكافاآت , جلنة املخاطر على الأقل واأي جلان اآخرى يراها   .7
�سرورية لعمل البنك , كما ميكن للبنك دمج جلنة احلوكمة مع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لحقًا بعد تطبيق نظام احلوكمة .
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ثانيًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

اأ- جلنة احلوكمة:  
اأهداف اللجنة:    .1

و�سع نظام حوكمة خا�س بالبنك ومراقبة تنفيذه وتعديله كلما اأقت�ست احلاجة ال ذلك.
ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2

تتكون جلنة احلوكمة من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة.  .201
يج���ب ان يك���ون رئي�س وغالبي���ة اأع�ساء اللجنة من الأع�س���اء امل�ستقلي على اأن يك���ون اأحد الأع�ساء من اأع�س���اء جلنة املراجعة   .202

امل�ستقلي.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .3

الإ�سراف على مراقبة تطبيق نظام احلوكمة ومراجعتها واإقرتاح اأي تديث اأو تعديل عند ال�سرورة مثل �سدور قرارات اأو قواعد   .301
جديدة ت�ستلزم معها تعديل نظام احلوكمة واأهمها متابعة ما ي�سدر عن جلنة بازل ورفعه للبنك املركزي اليمني.

التن�سيق مع جلنة املراجعة للتاأكد من الإلتزام بنظام احلوكمة.  .302
تزويد جمل�س الإدارة �سنويًا على الأقل بالتقارير والتو�سيات بناًء على النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل عمل اللجنة.  .303

تعقد اللجنة اإجتماعي على الأقل يف ال�سنة.  .304
ب- جلنة املراجعة: 
اأهداف اللجنة:   .1

مراجع���ة تقاري���ر البيان���ات  املالية ونظم ال�سبط والرقاب���ة الداخلية , ونطاق ونتائج وم���دى كفاية املراجعة الداخلي���ة , واملراجعة اخلارجية , 
ومراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.

ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2
يج���ب اأن تك���ون اأغلبي���ة جلنة املراجعة من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة اأع�ساء و ل ت�سم رئي�س   .201

جمل�س الإدارة.
يكون رئي�س وغالبية اأع�ساء اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .202

يعي جمل�س الإدارة رئي�س واأع�ساء جلنة املراجعة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لفرتتي كحد اق�سى.  .203
204.  يج���ب اأن ت�س���م اللجنة ع�سوًا عل���ى الأقل من ذوي املوؤهالت العلمي���ة و/ اأو اخلربة العملية يف املج���الت املحا�سبية واملراجعة  , 

وللجنة احلق بالإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك.
تعق���د اللجن���ة بكام���ل اأع�سائها اأربع���ة اإجتماعات )مرة كل ثالث���ة اأ�سهر( على الأق���ل يف ال�سنة, ويجب توثي���ق جميع حما�سرها   .205

اأ�سوليًا.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .3

يكون للجنة املراجعة
301.  �سلط���ة احل�س���ول على اأي معلومات يف �سبيل ممار�سة عملها , وللجنة اأي�سا دعوة اأي من الأ�سخا�س ذوي اخلربة اأو الإخت�سا�س 
حل�س���ور الإجتماع���ات لالإ�سرت�ساد براأيه, ودعوة اأي ع�سو من اأع�ساء جمل����س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية حل�سور اإجتماعاتها , 

كما اأن لها احلق فى دعوة مدير املراجعة الداخلية حل�سور اإجتماعات اللجنة , وللجنة طلب الإجتماع باملراجع اخلارجي.  
مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة , والتو�سية ب�ساأنها ملجل�س الإدارة , ومتابعة الق�سايا املحا�سبية   .302

ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية , وذلك بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية.
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تقوم جلنة املراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم ال�سبط والرقابة الداخلية , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة على ما يلي:   .303
تقييم فعالية وكفاية وظيفة املراجعة الداخلية والتاأكد من الإلتزام بالتعليمات النافذة ال�سادرة عن اجلهات ذات العالقة.  .30301

تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة الداخلية.  .30302
مراجعة نتائج تقارير املراجعة الداخلية والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.   .30303

مراجعة واإقرار خطط املراجعة املقرتحة من املراجعة الداخلية.  .30304
التو�سية ال جمل�س الإدارة بتعيي مدير وموظفي اإدارة املراجعة الداخلية ونقلهم وعزلهم وتديد اأتعابهم وتقييم اأدائهم.  .30305

يك���ون للجنة �سلطة الإت�سال املبا�س���ر باملراجع اخلارجي , والإجتماع معه بدون ح�سور الإدارة , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة يف   .30306
هذا املجال على ما يلي:

اأدائه.  وتقييم  اأتعابة  وتديد   اخلارجي  املراجع  وعزل  تعيي  بخ�سو�س  الإدارة  جمل�س  اإل  التو�سية  	•
اخلارجي. املراجع  واإ�ستقاللية  مو�سوعية  تقييم  	•

وقبوله. التعيي  خطاب  مراجعة  	•
	مراجعة نتائج تقارير املراجعة اخلارجية وتقارير البنك املركزي والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة  	•

ب�ساأنها. 
بها.  الإدارة  جمل�س  واإحاطة  العالقة  ذات   الأطراف  مع  العمليات  مبراجعة  اللجنة  تقوم  	•

اإلتزام البن���ك بالقواني النافذة ذات العالقة والقوان���ي املنظمة للعمل امل�سريف  تق���وم اللجن���ة بالتاأكد من مدى  	•
والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي ومدى التقيد ب�سيا�سات البنك ونظامه الداخلي. 

تعقد اللجنة اإجتماعات دورية مع املراجع اخلارجي مرة واحدة على الأقل خالل العام ومرتي على الأقل مع املراجع  	•
الداخلي, كما يحق للمراجع الداخلي واملراجع اخلارجي طلب الإجتماع مع اللجنة حي تقت�سي �سرورة العمل ذلك. 

تق���وم اللجن���ة باإ�ستقبال جمي���ع البالغات املقدمة من املوظفي حول اأي خمالف���ات حمتملة يف املجالت املالية اأو  	•
القانونية ب�سرية تامة وفقًا لربنامج الإبالغ عن املخالفات املعتمد من قبل جمل�س الإدارة.

 ج-  جلنة الرت�سيح واملكاآفات:
اأهداف اللجنة:  .1

مراقب���ة و�سم���ان �سفافية اإنتخاب وجتديد واإ�ستبدال اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعي���ي املدير التنفيذي , وكذلك تقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل 
وفعالي���ة كل ع�س���و من اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل م�ستق���ل , وتقييم اأداء الإدارة التنفيذية , وكذلك �سمان �سفافية �سيا�سات رواتب ومكافاآت 

وحوافز اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�سمان اإن�سجام هذه ال�سيا�سات مع اأهداف البنك.   
ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2

يجب اأن تتكون جلنة الرت�سيح من اأع�ساء غري تنفيذيي , على اأن ل يقل عدد الأع�ساء عن ثالثة .  .201
يكون رئي�س وغالبية اأع�ساء اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .202

لتجنب تعار�س امل�سالح , يجب اأن ل ي�سارك ع�سو اللجنة يف املناق�سات والقرارات املتعلقة به.  .203
204.  تعقد اللجنة اإجتماعي على الأقل يف ال�سنة.

�سالحيات ومهام اللجنة:  .3
و�س���ع معاي���ري و�سروط )احل���د الأدنى( للخربات واملوؤه���الت واملهارات املطلوب���ة لع�سوية جمل�س الإدارة ول�سغ���ل من�سب املدير   .301
التنفي���ذي / املدي���ر العام , مب���ا يف ذلك تديد الوقت الالزم تخ�سي�س���ه من الع�سو لأعمال جمل����س الإدارة , وي�سادق جمل�س 

الإدارة على املعايري وال�سروط املو�سوعة.
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التو�سي���ة بالرت�سي���ح واإع���ادة الرت�سيح لع�سوية جمل����س الإدارة وجلان جمل����س الإدارة ول�سغل من�سب املدي���ر التنفيذي / املدير   .302
العام واإلغاء الع�سوية , مع مراعاة القواني والنظمة النافذة , اآخذًة بعي الإعتبار عدد مرات احل�سور ونوعية وفعالية م�ساركة 

الأع�ساء يف اإجتماعات جمل�س الإدارة وتاأديتهم لواجباتهم وم�سوؤولياتهم.
و�س���ع تعريف لالأع�ساء التنفيذيي والأع�ساء غري التنفيذيي والأع�ساء امل�ستقلي والتاأكد من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلي مبا   .303

يتوافق مع املعايري الواردة يف هذا الدليل , والتاأكد من تنا�سب ت�سكيلة جمل�س الإدارة مع حجم البنك وتعقيد عملياته.
تبن���ي معاي���ري مو�سوعية لتقييم فعالية جمل����س الإدارة ككل وتقييم اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة وكل جلنة من جلانه   .304
وتقييم اأداء املديرين التنفيذيي , ويوؤخذ بالإعتبار عند تقييم اأداء جمل�س الإدارة ككل والإدارة التنفيذية اأداء املوؤ�س�سات الآخرى 

امل�سابهة كما يراعى مدى الإلتزام باملتطلبات الرقابية , وي�سادق جمل�س الإدارة على معايري التقييم. 
التاأك���د م���ن ح�س���ول اأع�ساء جمل����س الإدارة على التدري���ب والتاأهيل امل�ستمر , من خ���الل برامج ت�سمم له���ذا الغر�س , ملواكبة   .305
التط���ورات احلديث���ة يف �سناعة اخلدمات املالية , وتت���ول اللجنة توفري معلومات حول بع�س الق�ساي���ا الهامة يف البنك لأع�ساء 

جمل�س الإدارة عند الطلب. 
و�سع �سروط ومعايري تعيي كبارم�سوؤويل الإدارة التنفيذية وتقييم اأدائهم و واعداد خطة الإحاللهم .  .306

التو�سي���ة ملجل����س الإدارة باإلغ���اء تعيي/ع���زل اأي من كبار م�س���وؤويل الإدارةالتنفيذي���ة اإذا ثبت عدم فاعليت���ه وتق�سريه  يف اأداء   .307
واجباته وم�سوؤولياته. 

اإج���راء املراجع���ة ال�سنوية لل�سروط املطلوب���ة لع�سوية جمل�س الإدارة واملدي���ر التنفيذي / املدير العام  ل�سم���ان الإلتزام باأحكام   .308
القواني والأنظمة النافذة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.

�سم���ان وجود �سيا�س���ات وا�سحة للمكافاآت والتعوي�سات والرواتب واأي منافع اآخرى لأع�ساء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيي   .309
تتنا�س���ب م���ع خرباتهم وموؤهالتهم ي�س���ادق عليها من قبل جمل�س الإدارة وتراجع �سنويا من قب���ل اللجنة , ول بد اأن يكون هناك 
توازن عند و�سع املكافاآت والتعوي�سات والرواتب , بحيث تكون حمفزة لإ�ستقطاب اأ�سخا�س موؤهلي وغري مبالغ فيها , ويجب اأن 
يكون �سلم هذه الرواتب واملكافاآت �سمن النطاق الذي تدده �سيا�سة البنك وغري مرتبط بالأداء يف الأجل الق�سري بهدف جتنب 

ت�سجيع املخاطرة فوق احلدود املقبولة.
يجب الإف�ساح يف التقرير ال�سنوي للبنك عن اآلية تديد املكافاآت لالأع�ساء التنفيذيي وغري التنفيذيي.  .3010

د - جلنة اإدارة املخاطر:
اأهداف اللجنة:    .1

و�س���ع �سيا�س���ة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل املخاط���ر , ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية يف اإدارة خماطر   
الإئتمان وال�سوق وال�سيولة والت�سغيل وعدم اللتزام وال�سمعة وغريها.  

ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:  .2
تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل , على اأن ل يزيد عدد الأع�ساء التنفيذيي عن ع�سو واحد.   .201

يكون رئي�س اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلي.  .202
تعقد اللجنة  اأربعة اإجتماعات )مرة كل ثالثة اأ�سهر( على الأقل يف ال�سنة وترفع تقاريرها اإل جمل�س الإدارة.  .203

يج���ب اأن يك���ون اأع�ساء اللجنة م���ن ذوي املوؤهالت العلمية و/اأو اخل���ربة العملية يف املجالت املحا�سبية واملالي���ة واإدارة املخاطر   .204
والتمويل والإ�ستثمار , وللجنة حق الإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك.

�سالحيات ومهام اللجنة:  .3
تق���وم اللجنة مبراجع���ة اإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات اإدارة املخاط���ر قبل اإعتمادها من قبل جمل����س الإدارة , والتاأكد من تنفيذ تلك   .301

الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات.



21
دليـــل

حوكمة البنوك
في الجمهورية اليمنية

�سم���ان توف���ر املوارد والنظم الكافي���ة لإدارة املخاطر , و�سمان اإ�ستقاللية موظفي اإدارة املخاطر ع���ن الأن�سطة التي ينجم عنها   .302
تمل البنك للمخاطر. 

التو�سية ال جمل�س الإدارة بخ�سو�س تعيي مدير اإدارة املخاطر ونقله وعزله وتديد اأتعابه وتقييم اأدائه.  .303
مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�سع تو�سيات ب�ساأنه قبل اإعتماده من قبل جمل�س الإدارة.  .304

مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�س لها البنك وحجمها , واأن�سطة اإدارة املخاطر.   .305
مراقب���ة م���دى اإلتزام اإدارة املخاط���ر باملعايري ال�سادرة عن جلنة ب���ازل واخلا�سة باإدارة املخاطر , واملتعلق���ة مبخاطر الإئتمان   .306

وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية .
ترفع اللجنة تقارير دورية اإل جمل�س الإدارة وتقدم اإح�سائيات بخ�سو�س املخاطر التي يتعر�س لها البنك والتغريات والتطورات   .307

التي تطراأ على اإدارة املخاطر, و التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.
مراجعة واإبداء الراأي اأمام جمل�س الإدارة حول �سقوف املخاطر واحلالت الإ�ستثنائية التي تطراأ عليها.  .308

تعق���د اللجن���ة اإجتماعات دورية مع اإدارة املخاطر ملناق�سة وتقييم املخاطر التي يتعر�س لها البنك وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي   .309
التو�سيات ب�ساأنها.
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الفصل الثالث : اإلدارة التنفيذية

أواًل: المؤهالت 
يجب اأن يكون اأع�ساء الإدارة التنفيذية موؤهلي مهنيًا واأن يتمتعوا بقدرات ومهارات عالية ذات �سلة مبوؤهالتهم ال�سخ�سية واملهنية   .1

, وتطبق الإدارة التنفيذية معايري اأخالقية رفيعة.
يجب على الإدارة التنفيذية اإحرتام توزيع ال�سلطات على امل�ستويي الإ�سرتاتيجى )جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية( فى البنك.  .2

يجب على الإدارة التنفيذية اأن تدرك متامًا لدورها فيما يتعلق بحوكمة البنك, ويتعي عليها اأي�سًا فهم اأنها ملزمة بتنفيذ املتطلبات   .3
التنظيمية وتوجيهات جمل�س الإدارة مل�سلحة البنك.

ثانيًا: المهام

يجب على الإدارة التنفيذية تلبية متطلبات املهام و الوظائف التالية: -
اإع���داد هي���كل تنظيمى وتطوي���ره كلما اقت�ست احلاجة اإل ذلك ويت���م اإعتماده من قبل جمل�س الإدارة وي���وزع الواجبات وامل�سئوليات   .1

وال�سلطات , بالإ�سافة اإل تديد اجتاه رفع التقارير املعنية بالعمليات , ومبايكفل هذا الهيكل احلد من تعار�س امل�سالح.
تنفيذ العمليات التى يقوم بها البنك والحتفاظ ب�سجالت �سليمة وكافية لالجراءات والقرارات.  .2

الإلتزام باللوائح التنظيمية وتوجيهات جمل�س الإدارة ذات ال�سلة باأكرب جهد ممكن ومبا ين�سجم وم�سالح البنك.  .3
القي���ام بالإج���راءات املنا�سبة لتحديد وقيا�س وتقيي���م واإدارة املخاطر التى يواجهها البنك , و�سمان تنفي���ذ متطلبات وظيفة متابعة   .4

الإمتثال على اأكمل وجه.
توف���ري الإج���راءات املنا�سبة فى �س���وء توجيهات جمل�س الإدارة مبا ي�سمن الرقابة الداخلية املتكامل���ة ب�سكل فعال , ف�ساًل عن تقييم   .5

مدى فعالية الرقابة الداخلية ومالءمتها ب�سكل منتظم .
توف���ري نظ���ام معلوم���ات لالإدارة قادرًا عل���ى اإ�سدار تقارير ب�س���اأن العمليات واأية نتائج ت���رد من املراجعة الداخلي���ة عن مدى تطبيق   .6
انظمة الرقابة الداخلية ب�سورة منتظمة , وتوفري معلومات ب�سكل فورى اإل جمل�س الإدارة واملراجعة الداخلية ب�ساأن امل�سائل الهامة 

واجلوهرية.

ثالثًا : المسؤوليات :
بال�ساف���ة ال امل�سوؤولي���ات الت���ي تفر�سها القواني الناف���ذة ذات العالقة والقواني املنظم���ة للعمل امل�سريف والتعليم���ات ال�سادرة عن البنك 

املركزي تتحمل الإدارة التنفيذية كافة امل�سوؤوليات التالية:
تنفي���ذ العمليات ب�سكل �سليم وفق���ًا لل�سيا�سات واخلطط التي و�سعها جمل�س الإدارة , وتكون هذه الإدارة م�سوؤولة عن اإرتباط وتكامل   .1

و�سمولية ودقة تدفق املعلومات فى الوقت املنا�سب اإل جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
توفري معلومات كافية ب�ساأن عملياتها اإل جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه بهدف متكينهم من اأداء واجباتهم ب�سكل   .2

�سحيح وفعال.
اإعداد الإجراءات املنا�سبة لإجتماعات جمل�س الإدارة.  .3

اإعداد مايلي :  .4
اإ�سرتاتيجية العمل والأهداف وال�سيا�سات وتطويرها.   .401
املوازنة التقديرية والفعلية وخطة الأن�سطة والأعمال.  .402
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اأية مقرتحات اآخرى تكون مفيدة ملجل�س الإدارة .  .403
تنفي���ذ �سيا�س���ات الإمتثال واملخاطر املعمدة م���ن قبل جمل�س الإدارة , ورقاب���ة املخاطر وتقدمي الدعم وامل�س���ورة اإل جميع العاملي   .5
وتقيي���م دورى مل���دى تطبيق وظيفة متابعة الإمتثال ورقاب���ة املخاطر بالن�سبة للبنك , وتدريب العاملي واإع���داد التقارير الدورية عن 

ن�ساطها اإل الإدارة التنفيذية والإبالغ عن اأية مو�سوعات ذات طبيعة عاجلة.
توف���ري اأنظمة �سب���ط ورقابة داخلية ل�سمان جودة و�سفافية البيانات واملعلومات املالية , و اإع���داد البيانات املالية للبنك واحل�سابات   .6
اخلتامي���ة بجميع التفا�سي���ل واملعلومات املوؤيدة وجميع الإف�ساحات املطلوبة ويعترب املدير التنفي���ذي/ املدير العام هو امل�سوؤول جتاه 

جمل�س الإدارة عن �سحة تلك البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
اإلت���زام البن���ك بكاف���ة القواني الناف���ذة ذات العالقة والقوان���ي املنظمة للعمل امل�س���ريف والتعليمات ال�سادرة ع���ن البنك املركزي   .7

واللوائح املنظمة والتعليمات الأخرى املطبقة يف البنك.
ت�سهي���ل مهام املراجعة الداخلية واخلارجية ومفت�سي البنك املركزي والتعاون معهم وتزويدهم بكل مايطلبونه من بيانات ومعلومات   .8
وم�ستن���دات تف���ى مبتطلب���ات القي���ام مبهامه���م وعليها يف ذل���ك اأن تتوخى الدق���ة وال�سفافية وكذل���ك عليها الرد عل���ى مالحظاتهم 

واإ�ستي�ساحاتهم والتجاوب مع نتائج اأعمالهم اأوًل باأول ومعاجلة اأوجه ال�سعف واخللل والق�سور وتطوير الأداء.
تنمي���ة املهارات وال�سل���وك املهني للعاملي يف البنك لتتوافق مع اأح���دث التطورات والتقنيات وذلك بالتدري���ب امل�ستمر داخل وخارج   .9

البنك.
و�سع �سيا�سة وظيفة الإمتثال , على اأن يتم املوافقه و امل�سادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.  .10
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الفصل الرابع: بيئة الضبط والرقابة الداخلية

أواًل: أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يجب اأن يكون لدى البنك اأنظمة �سبط ورقابة داخلية فعاله.  .1

تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية من قبل املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي , مرة واحدة على الأقل �سنويًا.  .2
يقوم املجل�س بت�سمي التقرير ال�سنوي للبنك تقريرًا حول مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية بحيث يت�سمن التقرير ما يلي:  .3

فقرة تو�سح م�سوؤولية الإدارة التنفيذية عن و�سع اأنظمة �سبط ورقابة داخلية قادرة على الإبالغ املايل يف البنك واملحافظة على   .301
تلك الأنظمة.

فقرة حول اإطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية باإ�ستخدامه لتقييم فعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .302
تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�سمنها التقرير ال�سنوي   .303

للبنك.
الإف�س���اح عن مواطن ال�سعف يف اأنظمة ال�سب���ط والرقابة الداخلية ذات القيمة اجلوهرية )اأي موطن �سعف جوهري هو نقطة   .304

اأو جمموعة نقاط �سعف وا�سحة ينتج عنها اإحتمال عدم اإمكانية منع اأو الك�سف عن بيان غري �سحيح وذا اأثر جوهري(.
تقرير من املراجع اخلارجي يبي راأيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .305

يقوم البنك بو�سع اإجراءات متكن املوظفي من الإبالغ وب�سكل �سري يف حينه عن وجود خماوف بخ�سو�س اإحتمالية حدوث خمالفات   .4
, وب�سكل ي�سمح التحقيق باإ�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها , ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة املراجعة.

ثانيًا: وظيفة المراجعة الداخلية: 
يجب اأن يكون لدى البنك وظيفة مراجعة داخلية دائمة وفعالة تتبع جمل�س الإدارة , تتمتع  باإ�ستقاللية تامة  ,على اأن يتم تعيي مدير وموظفي 
اإدارة املراجع���ة الداخلي���ة م���ن قبل جمل�س الإدارة بعد تو�سية جلن���ة املراجعة,كما يجب عدم تكليف موظفي املراجع���ة الداخلية  باأي اأعمال / 

م�سوؤوليات تنفيذية. وميثل الأتي اأهم مهامها:
التاأكد من مدى الإلتزام بتطبيق ال�سيا�سات والجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات   .1

ال�سادرة عن البنك املركزي.
التاأكد من تطبيق تعليمات ولوائح البنك واأنظمته الداخلية واإقرتاح معاجلة  اأوجه الق�سور يف النظم املالية والإدارية والفنية.  .2

رفع تقارير املراجعة الداخلية اإل جمل�س الإدارة اأو جلنة املراجعة.  .3
توثيق مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة املراجعة الداخلية �سمن ميثاق املراجعة الداخلية املعتمد من جمل�س الإدارة.  .4

التاأكد من كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية واأنظمة اإدارة املخاطر ومدى فعاليتها.  .5
رفع  املقرتحات و التو�سيات التي تهدف اإيل ت�سي كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالبنك ال جمل�س الإدارة اأو جلنة املراجعة.  .6

م�ساعدة جمل�س الإدارة على القيام مب�سوؤولياته على الوجه الأكمل من خالل تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم والتو�سيات ب�ساأن   .7
الأن�سطة التي تقوم اإدارة املراجعة مبراجعتها.

تتمثل امل�سوؤولية الأ�سا�سية لإدارة املراجعة الداخلية والتي يجب اأن تقوم على اأ�سا�س املخاطر مراجعة وبحد اأدنى ما يلي:  .8
كاف���ة اإدارات واأق�س���ام وفروع البنك وكافة الأن�سطة واملخاطر وعلى اأن تك���ون يف �سكل مراجعة دورية وم�ستمرة خالل العام   .801

بالإ�سافة اإل مراجعة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
اأن تت���م عملية املراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة �سامل���ة ومهنية منا�سبة توافق اأحدث معايري واأدلة املراجعة الداخلية   .802

الدولية مع توفري التقنيات الالزمة والعمل على تقييم وتطوير هذه الربامج لتتنا�سب مع تطور العمل بالبنك.  
الإحتف���اظ بتقاري���ر واأوراق العمل اخلا�سة بها ب�سكل منظم واآمن ميكن الرج���وع اإليها وتكون جاهزة لالإطالع عليها من قبل املراجع   .9

اخلارجي وجلنة املراجعة ومفت�سي البنك املركزي.
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ثالثًا : وظيفة اإلمتثال/ االلتزام:
يجب اأن يكون لدى البنك وظيفة اإمتثال دائمة وفعالة لدي كل بنك تتبع جمل�س الإدارة , وتتمتع باإ�ستقاللية تامة , وميثل الأتي اأهم مهام وظيفة 

الإمتثال:
متابع���ة دائمة ملدى اإلت���زام البنك بجميع القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعم���ل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن   .1
البنك املركزي الواجب اإتباعها وكذلك اللوائح والأنظمة وكذا الإلتزام بالعراف واملمار�سات امل�سرفية ال�سليمة والقواعد واملعايري 

ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية 
متابعة مدى الإلتزام بتطبيق نظام احلوكمة اخلا�س بالبنك.   .2

تلقي بالغات العاملي بالبنك عن املمار�سات غري امل�سروعة اأو غري الأخالقية والتحقيق فيها.   .3
قيا�س التاأثري املتوقع يف حالة حدوث اأية تغريات علي الإطار القانوين الذي يخ�سع له البنك.   .4

التاأك���د م���ن توافق اأية منتج���ات اأو اإجراءات ي�ستحدثها البنك م���ع القواني النافذة ذات العالقة والقوان���ي املنظمة للعمل امل�سريف   .5
والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.

التاأك���د م���ن اأن البن���ك على دراية كافي���ة مبخاطر عدم الإمتث���ال , والتي تتمثل مبخاطر العقوب���ات القانونية اأو الرقابي���ة اأو اإحتمال   .6
التعر�س خل�سائر مالية اأو خماطر �سمعة نتيجة عدم اإلتزام البنك بالقواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف 

والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي , والقواني الدولية التي تكم املعامالت امل�سرفية الدولية بي البنوك.
رفع تقارير الإمتثال ال جمل�س الإدارة مع اإر�سال ن�سخة ال الإدارة التنفيذية.  .7

رابعًا : إدارة المخاطر
يج���ب اأن يك���ون لدى البن���ك وظيفة اإدارة خماطر دائمة وفعال���ة تتبع جمل�س الإدارة , وتتمت���ع باإ�ستقاللية تامة , وميثل الأت���ي اأهم مهام اإدارة 

املخاطر:
ترفع اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإل جلنة اإدارة املخاطر , اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون اإرتباطها مع املدير التنفيذي   .1

/ املدير العام.
تت�سمن م�سوؤوليات اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:  .2

تليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الإئتمان , خماطر ال�سوق , خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.  .201
202.  تطوير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.

203.  التو�سية للجنة املخاطر ب�سقوف للمخاطر , واملوافقات , ورفع التقارير , وت�سجيل حالت الإ�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر.
204.  تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر يف البنك ) يقوم املجل�س مبراجعة اإح�سائيات املخاطر يف البنك 

النوعية والكمية وب�سكل منتظم يف كل اإجتماع للمجل�س(.
205.  توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك لإ�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح والن�سر للجمهور.

تقوم اللجان التنفيذية يف البنك مثل جلان )الإئتمان , واإدارة املوجودات واملطلوبات/ اخلزينة , وخماطر الت�سغيل( مب�ساعدة اإدارة   .3
املخاطر يف القيام مبهامها وفقًا لل�سالحيات املحددة لتلك اللجان.

يج���ب اأن يت�سمن التقري���ر ال�سنوي للبنك معلومات عن اإدارة املخاط���ر بخ�سو�س هيكلها وطبيعة عملي���اتها والتطورات التي طراأت   .4
فيها.
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خامسًا: المراجعة  الخارجية:
تعيي مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفقًا للمعايري الدوليةاملتعلقة مبهنة املراجعة مدركًا لواجباته جتاه البنك فيما يتعلق ببذل   .1

العناية املهنية الالزمة وفقًا ملعايري املراجعة الدولية.
التدوير املنتظم للمراجع اخلارجي مبا يتفق مع التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.    .2

الإلتزام بالقواني النافذة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي املتعلقة بتنظيم العالقة بي املراجع اخلارجي , واجلهات الأخرى   .3
ذات العالقة.

4.  ترتيب الإجتماعات املنتظمة بي املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة كونها هامة وجوهرية لتعزيز اإ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
�سم���ان اإ�ستقاللي���ة املراجع اخلارجى وذلك من خالل اأن ل يكون للمراجع اخلارجي اأي م�سلحة يف البنك و اأن ل يكون اأي ع�سو من   .5

جمل�س الإدارة م�ساهمًا اأو �سريكًا للمراجع  اخلارجى.
قيام  جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع املراجع اخلارجى ب�سكل منتظم مبا ي�سمن مالءمتها وفقًا حلجم وطبيعة عمليات البنك   .6
7.  قيام  جلنة املراجعة بتفعيل قنوات الإت�سال بي املراجع اخلارجي وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية فى البنك وتهيئة الأجواء التي 
متكنه من احل�سول على كل ما تتطلبه عملية املراجعة من بيانات ومعلومات وم�ستندات �سواًء من الإدارة التنفيذية اأو جمل�س الإدارة 

الإ�ستخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى الوقت املنا�سب.  .8
يج���ب رفع تقارير املراجع���ة اخلارجية ال جمل�س الإدارة / جلنة املراجعة ومن ثم تويلها اإل الإدارة التنفيذية للرد عليها وبعدها   .9

ي�سدر جمل�س الإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك املالحظات.
املراجع اخلارجى م�سوؤول اأمام امل�ساهمي واأ�سحاب حقوق امللكية وكذلك امام جمل�س الإدارة والبنك عن القيام ببذل العناية املهنية   .10

الواجبة وفقًا ملعايري التدقيق الدولية ذات ال�سلة باملهنة ل�سالمة اإجراءات املراجعة فى البنك.
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الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

أواًل : أحكام عامة
ي�س���كل الإف�س���اح وال�سفافية عن�سرًا اأ�سا�سي���ًا من نظام احلوكمة اجليدة وبالت���ايل اإن�سباط ال�سوق , لأن لالإف�س���اح اإيجابيات على   .1
البن���ك فهو ي���وؤدي اإل جذب روؤو�س الأموال وتعزيز الثق���ة بالبنك وي�ساعد متخذي القرارات على اإتخاذ الق���رارات ال�سليمة املتعلقة 
باأن�سط���ة البن���ك , ولالإف�ساح اإيجابيات للم�ساهمي واأ�سحاب امل�سالح الأخ���رى , فهو يوفر املعلومات الالزمة التي متكن من ت�سهيل 

فهم اأن�سطة البنك واحلكم على اأدائه وبالتايل اإتخاذ القرارات ال�سليمة يف تعاملهم مع البنك. 
ب�س���كل عام يج���ب اإتباع مبداأ الإف�ساح وال�سفافية يف جميع عمليات واأن�سطة البنك وعل���ى جمل�س الإدارة ن�سر املعلومات املالية وغري   .2
املالية التي تهم املودعي وامل�ستثمرين �سواًء من خالل التقرير ال�سنوي للبنك اأو املوقع الإلكرتوين للبنك ويجب اأن يكون نوع وطبيعة 

املعلومات التي تن�سر منا�سبًا حلجم البنك واأن�سطته وتقييم خماطره.
يجب اأن ت�سمل عملية الإف�ساح على الأقل ما يلي:    .3

الإف�س���اح ال�سامل وفق���ًا للمعايري الدولية للتقارير املالي���ة )IFRS( والقواني النافذة ذات العالق���ة والتعليمات ال�سادرة عن   301
البنك املركزي , وذلك عند اإعداد البيانات املالية للبنك .

302  الإف�س���اح ب�س���كل منتظ���م يف الأوقات املح���ددة وب���دون اأي تاأخري, عن البيان���ات املالية ال�سنوي���ة والتقارير الدوري���ة على املوقع 
الإلكرتوين للبنك ويف الو�سائل الأخرى املالئمة باللغة العربية وفقًا للتعليمات النافذة.  

يج���ب عل���ى البنك فيما يخ�س جميع تقاريره ال�سنوية والدورية والت�سريح���ات وامللخ�سات الدورية  الإلتزام بتقدمي معلومات دقيقة   .4
ومو�سوعية وقابلة للفهم واملقارنة.

يجب اأن يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك وتقاريره الدورية فقرة تتعلق بالإف�ساح عن مالحظات وتليالت الإدارة التي ت�سم معلومات   .5
مالي���ة وغري مالي���ة تتيح للم�ستثمرين اإدراك نتائج عملي���ات البنك وو�سعه املايل , مبا يف ذلك الأث���ر املحتمل لالإجتاهات والأحداث 
احلالي���ة واملتوقع���ة وحالت عدم التاأكد , مع تعهد البنك باأن تكون تلك املالحظات والتحليالت معتمدة وكاملة وعادلة وقابلة للفهم , 
عل���ى اأن تعرب تلك التحليالت عن نظ���رة م�ستقبلية تت�سمن اإف�ساحًا عن ظروف من املمكن اأن توؤثر على الو�سع املايل للبنك يف حال 

كانت هذه الظروف مربرة وقابلة للحدوث.
يج���ب عل���ى جمل�س الإدارة الإف�ساح عن الأحداث اجلوهرية وبعد احل�س���ول على موافقة اجلهات املخت�سة )اإذا تطلب الأمر ذلك(   .6

وذلك على النحو التايل:
و�سف �سامل للحدث واملعلومات املرتبطة به.  601

العوامل التي اأدت اإل وقوع احلدث.  602
الأثر املايل للحدث , والإلتزامات التي قد ترتتب على البنك نتيجة للحدث  .  603

م���ع مراع���اة ما�سبق يجب على رئي�س واأع�ساء جمل����س الإدارة واأع�ساء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي /  املدير   .7
العام واأقاربهم وامل�ست�سارين واملراجعي اخلارجيي وكافة العاملي يف البنك مراعاة عدم الإف�ساح عن اأي معلومات داخلية موؤثرة 

على �سعر ال�سهم يف ال�سوق و/ اأو القيام بالتداول يف اأ�سهم البنك بناء على معلومات داخلية.

ثانيًا: اإلفصاح عن الجوانب التنظيمية واإلدارية:  
يجب اأن يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك واملوقع الإلكرتونى الإف�ساح الكامل عن اجلوانب التنظيمية والإدارية الآتية:  

اأهداف البنك ومواثيق و�سيا�سات العمل والأخالقيات وتقييم اأداء البنك مقارنة بتلك املواثيق وال�سيا�سات , مع الإ�سارة ب�سكل خا�س   .1
اإل ال�سيا�س���ات والإجراءات املتعلقة باحلوكمة لدى البنك م���ع �سرورة اإعطاء �سورة عامة عن مدى اإمتثال البنك بتطبيقها , ويجب 

الف�ساح عن  اأ�سباب عدم الإمتثال يف حال حدوثه. 
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جمل�س الإدارة:    .2
معلومات عن كل ع�سو من اع�ساء جمل�س اإدارة: موؤهالته وخرباته , ومقدار ح�سته يف راأ�سمال البنك , وفيما اإذا كان م�ستقل ,   .201
تنفيذي اأو غري تنفيذي , ع�سويته يف جلان املجل�س , تاريخ تعيينه يف املجل�س , وعدد مرات ح�سوره جمل�س الإدارة وجلانه وفيما 
اإذا م���ا كان ع�سوًا يف جمال�س اإدارة اأخرى, وم�ساركته���م يف وظائف الإدارة التنفيذية واملكافاآت/ الرواتب التي ح�سل عليها من 
البن���ك والقرو����س- الت�سهيالت- التمويالت املمنوح���ة من البنك واأي عمليات اأخرى بي البنك والع�س���و اأو �سركاته اأو الأطراف 

ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة به.
عدد اإجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه.  .202

واجبات وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة.  .203
دورية اإجتماعات جمل�س الإدارة.   .204

معايري الأداء املعتمدة لتقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة.  .205
اإ�ستقالت الأع�ساء خالل ال�سنة.  .206
3.  اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:

ت�سكيلة اللجنة.  301
الواجبات وامل�سوؤوليات.  302

عدد اإجتماعات اللجنة , وعدد الإجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو.  303
الإدارة التنفيذية:  .4

املوؤهالت واخلربات.   .401
الواجبات وامل�سوؤوليات.   .402
م�ستويات رفع التقارير.  .403

املكاف���اآت والرواتب للمدراء التنفيذين يف البن���ك والقرو�س- الت�سهيالت- التمويالت التي ح�سلوا عليها من البنك واأي عمليات   .404
اأخرى بي البنك وبينهم اأو �سركاتهم اأو الأطراف ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة بهم.

الهيكل التنظيمي للبنك.  .5
هي���كل امللكي���ة الأ�سا�سي مبا يف ذلك امل�ساهم���ي الرئي�سيي وحقوق الت�سويت واملالكي امل�ستفيدي���ن اأو م�ساركتهم يف وظائف الإدارة   .6

التنفيذية.
الإف�ساح كحد اأدنى عن امل�ساهمي الرئي�سيي �سواء كان �سخ�س طبيعي اأو �سخ�سية اإعتبارية تتملك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ما   .7

ن�سبته 5% اأو اكرث من راأ�سمال البنك. 
�سيا�سات التعوي�سات واملكافاآت املتبعة يف البنك.  .8

معلومات مف�سلة عن الأتعاب التي ح�سل عليها املراجع اخلارجي.  .9
الإطار العام لأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.  .10

مبادىء اأخالقيات العمل.  .11
�سيا�سات البنك املتعلقة بتعار�س امل�سالح , وكيفية اإدارة البنك حلالت التعار�س التي ل تن�سجم مع تلك ال�سيا�سات.  .12

الإف�س���اح ع���ن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وال�س���ركات التابعة لهم وامل�سالح املرتبطة بهم ب�س���كل مبا�سر اأو غري مبا�سر ,   .13
واأي�سا طبيعة وحجم تلك التعامالت.

ملخ�س عن اأهم التغريات القت�سادية وتاأثريها على البنك.  .14
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الفصل السادس: حقوق المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرى

أواًل: حقوق المساهمين
بالإ�سافة اإل حقوق امل�ساهمي التي تفر�سها القواني النافذة ذات العالقة والقواني املنظمة للعمل امل�سريف والتعليمات ال�سادرة عن البنك 

املركزي يجب اأن يكفل نظام احلوكمة املطبق يف البنك ما يلي:
حماي���ة حق���وق امل�ساهم���ي وت�سهيل ممار�سة حقوقه���م , وي�ساهم يف توفري قنوات اإت�س���ال فعالة وو�سائل متنوع���ة للتوا�سل مع جميع   .1
م�ساهمي البنك , والتاأكد من معاملتهم بالعدل , مبا يف ذلك م�ساهموا القلية , وكذلك امل�ساعدة على حثهم باإ�ستمرار على امل�ساركة 

يف اإجتماعات اجلمعية العامة العادية وغري العادية وتقدمي املقرتحات املتعلقة باأداء البنك وتطوير عملياته.
يج���ب توفري اآلية حم���ددة لدى البنك ت�سمن ممار�سة امل�ساهمي حلقوقهم وح�سولهم على املعلوم���ات املنا�سبة دون تاأخري , وت�سمل   .2
هذه احلقوق: احل�سول على الأرباح وح�سور اجلمعية العامة العادية وغري العادية والإ�سرتاك يف مداولتها والت�سويت على قراراتها 

باحل�سور ال�سخ�سي اأو اإ�ستخدام الربيد اأو الو�سائل التقنية وفقًا ملا تدده القواني النافذة ذات العالقة.
وت�سمل حقوق امل�ساهمي الرئي�سية الآتي: 

مناق�س���ة املو�سوع���ات املدرجة على جدول اأعمال اجلمعية العام���ة وتوجيه الإ�ستف�سارات ال اأع�ساء جمل�س الإدارة واملراجع  	•
اخلارجي , واحل�سول على اإفادة ب�ساأنها.

اإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة باإتباع اإ�سلوب الت�سويت الرتاكمي )كل م�ساهم لديه قدرة ت�سويتية بعدد الأ�سهم التي ميلكها,  	•
بحيث ي�ستطيع الت�سويت فيها ملر�سح واحد اأو تق�سيمها على عدد من املر�سحي , دون تكرار(.

يجب تزويد امل�ساهمي مبعلومات عن مكان وتاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة وجدول اأعمالها بوقت كاٍف ومبا يتفق مع القواني النافذة   .3
ذات العالقة .

4.  للم�ساه���م حق تر�سيح واإنتخاب اأع�ساء جمل����س الإدارة والإ�ستف�سار عن موؤهالتهم وخرباتهم وقدرتهم على اأداء عملهم , ومناق�سة 
حج���م املكاف���اآت واحلوافز املالية التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل����س الإدارة وكبار الأع�ساء التنفيذيي , اإ�سافة اإل حقهم يف تقدمي اأي 

اإ�ستف�سار اإل جمل�س الإدارة ب�ساأن اأي ممار�سات غري مهنية واحل�سول على اإفادة ب�ساأنها.
5.  بع���د اإنته���اء اأي  اإجتماع للجمعية العامة يتم اإعداد تقرير لإطالع امل�ساهمي حول املالحظات التي متت خالله والنتائج املرتتبة عنه 
مبا يف ذلك نتائج الت�سويت والأ�سئلة التي مت طرحها من قبل امل�ساهمي و ردود الإدارة التنفيذية عليها اأو املراجع اخلارجي , وعلى 
البن���ك تزويد البنك املرك���زي بن�سخة من حما�سر اإجتماعات اجلمعيه العامة )العادية وغري العادية( خالل فرتة لتزيد على)15( 

يومًا من تاريخ الإنعقاد.

  ثانيًا: حقوق اصحاب المصالح األخرى:
يج���ب عل���ى البنك مراعاة حق���وق اأ�سحاب امل�سالح الأخ���رى وفى حالة اإنتهاك تل���ك احلقوق يجب على البنك اإيج���اد اآلية للتوا�سل   .1

والتعامل مع اأ�سحاب تلك احلقوق مبا يكفل اإتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة تلك الإنتهاكات اأو القيام بالتعوي�س بطريقة مالئمة. 
يجب على البنك توفري معلومات كافية لأ�سحاب امل�سالح متكنهم من امل�ساركة فى تقييم نظام احلوكمة فى البنك.  .2

3.  توفري بيئة عمل اآمنة و�سحية للموظفي.
4.  العمل على تلبية متطلبات ال�سلطات الرقابية والإ�سرافية على اأكمل وجه.

5.  يج���ب اأن يك���ون لالأطراف ذات امل�سالح احلق يف الو�سول اإل املعلومات التي ت�سمن حماية م�ساحلهم , كل ح�سب عالقته بالبنك , 
وعلى البنك الإلتزام بال�سفافية واملو�سوعية يف الإف�ساح عن جميع الأمور الهامة التي توؤثر على اأدائه.

6.  يلت���زم البن���ك  باإعداد برام���ج تتناول امل�سوؤولية الإجتماعية  معتمده من قبل جمل����س الإدارة  على اأن يكون من اأهداف هذه الربامج 
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دع���م امل�ساري���ع الإجتماعية املختلف���ة والعمل على زيادة الوعي اإ�ساف���ة اإل تلبية اإحتياجات الإقت�س���اد الوطني من خالل القرو�س 
والت�سهيالت /التمويل لالأعمال املنتجة التي ت�سجع التنمية الإقت�سادية دون الإ�سرار مبالءة البنك املالية وحقوق مودعيه وم�سالح 

م�ساهميه.
عل���ى البن���ك تقدمي اخلدمات امل�سرفية التي تلبي اإحتياجات ومتطلبات املجتمع بتكالي���ف عادلة , واملبادرة بتقدمي متويالت لدعم   .7
وت�سجي���ع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ول �سيما امل�ساريع التي تهت���م بتوظيف وتدريب املواطني وتنمية مهاراتهم اإ�سافة ال اإتباع 

�سيا�سات اإجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�سحة والتعليم.
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الفصل السابع : متطلبات إضافية 

 أ : متطلبات إضافية خاصة بحوكمة المصارف اإلسالمية : 

مقدمة:
تعت���رب مب���ادىء احلوكمة ال���واردة يف الف�سول ال�ستة ال�سابقة مبادىء عام���ه تنطبق على جميع البنوك ) التقليدية منه���ا وتلك التي تعمل وفقًا 
ملب���ادئ ال�سريع���ة ال�سالمية (, ونظ���رًا خل�سو�سية عمل امل�س���ارف الإ�سالمية وم�سوؤولياته���ا ال�سافيه جتاه امل�ساهم���ي واملودعي والدائني 
وامل�ستثمري���ن واملتعامل���ي وا�سحاب امل�سالح الأخرى كونها تخ�سع ملعايري �سرعيه اأ�سافيه ,فاإن عليه���ا متطلبات حوكمة اإ�سافيه �سيتم تناولها 

على النحو التايل:-
اواًل: مجلس اإلدارة

بال�سافة ال م�سوؤوليات جمل�س الإدارة امل�سار اليها يف الف�سل الأول يتحمل جمل�س الإدارة يف امل�سرف الإ�سالمي امل�سوؤوليات التالية:
1.  التاأكد من اأن هيكل ال�سوابط ال�سرعية املعتمد متكافئًا مع حجم وتعقيد وطبيعة عمل امل�سرف الإ�سالمي.

2.  ت�س���كل هيئ���ة للرقابة ال�سرعية تتكون من ثالثة من علماء ال�سريعة على ان يت�سمن تخ�س�سهم فقه املعامالت املالية ال�سالمية و اأن 
تكون لديها القدرة الكافية والفعالة و تتمتع بتفوي�س وا�سح وم�سوؤولية ل�سمان اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة ومبادئها فيما يتعلق 

بكل املنتجات املالية الإ�سالمية اأو اخلدمات التى تقدمها.
الإلتزام يف ممار�سة جميع اأوجه العمل امل�سريف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها , وتديد م�ستوى الإلتزام بالقرارات والفتاوى   .3

ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف , ويجب العمل على ن�سرها لإطالع اجلمهور عليها.
امل�سادق���ة على ال�سيا�سات والإجراءات والأطر املالئمة ل�سمان الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف كافة جوانب اأن�سطة   .4

وعمليات امل�سرف واملنتجات واخلدمات التي يقدمها.
تزوي���د هيئة الرقاب���ة ال�سرعية بجميع املعلومات , ب�سورة دقيق���ة وكافية ويف التوقيت املنا�سب والت���ي ت�ساعدها يف ممار�سة مهامها   .5

املتمثلة يف التاأكد من اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وتكوين راأي م�ستقل يف هذا ال�ساأن.
الإلت���زام باحل�س���ول على راأي هيئة الرقابة ال�سرعية يف جميع العقود والإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم واآليات وبرامج العمل   .6
وتق���دمي املنتج���ات و اخلدمات , مبا يف ذل���ك �سيا�سات الإ�ستثمار وتوزيع الأرباح وتميل اخل�سائر عل���ى ح�سابات ال�ستثمار  , و�سبل 
الت�س���رف يف الدخل املتحقق م���ن م�سادر غري �سرعية , واإحت�ساب الزكاة , والربامج الإجتماعية واخلريية , بحيث يتم اإقرار جميع 

ما�سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية ويخ�سع لرقابتها اأي�سًا بعد التنفيذ.
امل�سادق���ة على دليل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة بالإلتزام باأحكام ومب���ادئ ال�سريعة الإ�سالمية ,ويجب اأن يت�سمن الدليل على   .7

الأقل ما يلي :
اآلية عر�س املوا�سيع على هيئة الرقابة ال�سرعية للح�سول على قرار.  .701

نظام عمل هيئة الرقابة ال�سرعية.  .702
اآلية �سمان الإلتزام بقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية.  .703

تزويد عمالء امل�سرف بناء على طلبهم ب�سرح لأي فتوى �سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف وت�سهيل اإت�سال العميل بهيئة   .8
الرقابة ال�سرعية عند احلاجة.

ن�س���ر القرارات والفتاوى ال�سادرة عن هيئ���ة الرقابة ال�سرعية التابعة للم�سرف على موقعه  الإلكرتوين خالل فرتة لتزيد عن �سنة   .9
من تاريخ طرح املنتجات واخلدمات اأو اإعتماد املعاجلات والآليات التي �سدرت ب�ساأنها تلك القرارات والفتاوى.

الإلتزام ب�سكل عام باملعايري ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( وب�سكل خا�س يف   .10
مايتعلق مبكونات نظام املراجعة ال�سرعية الداخلية.
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ثانيًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
بال�ساف���ة ال اأهداف وت�سكي���ل و�سالحيات ومهام اللجان امل�سار اليها يف الف�سل الثاين على امل�س���رف الإ�سالمي عند ت�سكيل اللجان التابعة 

ملجل�س الإدارة مراعاة ما يلي:

اأ: جلنة املراجعة:
ت�سكيل اللجنة:  .1

يف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة عامل �سريعة.  
�سالحيات ومهام اللجنة.  .2

مراقبة م�ستوى الإلتزام باأحكام ومبادىء ال�سريعة الإ�سالمية.  .201
مراقبة اإ�ستخدام اأموال ح�سابات الإ�ستثمار املقيد والتاأكد اأنه مت توزيع الأرباح بح�سب الإتفاق بي امل�سرف واأ�سحاب احل�سابات   .202

وطبقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
تقيي���م فعالية وكفاية وظيف���ة املراجعة ال�سرعية الداخلية ومدى اإ�سهامها يف �سمان الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية   .203

)وتديد الفتاوى والقرارات ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية(, وت�سمل م�سوؤولية اللجنة ما يلي:
تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة ال�سرعية الداخلية.  .20301

الإط���الع عل���ى التقارير املع���دة من قبل اإدارة املراجعة ال�سرعي���ة الداخلية للتاأكد من اأنه قد مت اإتخ���اذ الإجراءات الالزمة   .20302
ب�ساأنها.

ت�سهيل مهمة اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية.  .20303
مراجعة واإقرار خطط املراجعة املقرتحة من املراجع ال�سرعي الداخلي.  .20304

مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية اأعمال املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( , وت�سمل م�سوؤولية اللجنة ما يلي:  .204
ت�سهيل مهمة املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد(.  .20401

التو�سية اإل جمل�س الإدارة بخ�سو�س تعيي وعزل املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( وتديد اأتعابه وتقييم اأدائه.  .20402
مراجعة خطاب التعيي وقبوله.  .20403

اإق���رار اإمكاني���ة تقدمي املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( خلدمات اأخرى غري تل���ك املتعلقة بوظيفة الفتوى واملراجعة ال�سرعية ,   .20404
و�سمان عدم تاأثري ذلك على الراأي امل�ستقل للهيئة.

الإطالع على التقارير املعدة من قبل املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( للتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.  .20405
205.  الإت�س���ال والتن�سي���ق مع املراج���ع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( وجلنة احلوكم���ة للتاأكد من  اأنه يتم اإع���داد التقارير عن م�ستوى 

الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف الوقت املنا�سب وبال�سكل الكايف.
التاأك���د م���ن الإلتزام باأحكام ومب���ادئ ال�سريعة الإ�سالمي���ة ومراجعة مدى الإمتث���ال للقواني والأنظمة وم���دى التقيد ب�سيا�سات   206
امل�س���رف ونظام���ه الداخلي , والتاأكد م���ن مدى الإلتزام مبعايري املحا�سب���ة ال�سادرة عن هيئة املحا�سب���ة واملراجعة للموؤ�س�سات 
املالي���ة الإ�سالمي���ة واملعايري الدولي���ة للتقارير املالية فيم���ا مل تغطه معايري الهيئة ومب���ا ل يتعار�س مع اأح���كام ومبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية واملعايري ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
عقد اإجتماعات دورية مع املراجع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( مرة واحدة على الأقل خالل العام ومرتي على الأقل مع املراجع   207
ال�سرع���ي الداخلي , كما يحق للمراجع ال�سرعي الداخلي واملراج���ع اخلارجي )ال�سرعي اإن وجد( طلب الإجتماع مع اللجنة حي 

تقت�سي �سرورة العمل ذلك.
الرف���ع للمراجع ال�سرعي اخلارجي املالحظات ال�سرعي���ة للمراجعة ال�سرعية الداخلية التي ل ت�ستطيع البت بها ومتابعتها ب�سبب   208

حداثة مو�سوع تلك املالحظات وعدم وجود راأي �سابق لهيئة الرقابة ال�سرعية يف مو�سوعها.
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ب: جلنة احلوكمة
1. ت�سكيل اللجنة:

يج���ب على اأع�ساء اللجنة فهم اأحكام ومبادئ ال�سريع���ة الإ�سالمية ذات العالقة وتطبيقاتها على املنتجات واخلدمات التي يقدمها امل�سرف , 
ويجب اأن يكون لديهم اإملام باملعايري ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( وتلك ال�سادرة عن 
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية )IFSR( , ويف�سل اأن يكون اأحد اأع�ساء اللجنة من ذوي املوؤهالت العلمية و/ اأو اخلربة العملية يف جمال 
الرقابة ال�سرعية , من غري اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف , وللجنة الإ�ستعانة بخربات �سرعية خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة.

2. �سالحيات ومهام اللجنة:
التن�سيق مع هيئة الرقابة ال�سرعية وجلنة املراجعة للتاأكد من الإلتزام بالدليل.  .201

الرتكيز على خ�سو�سية العمل امل�سريف الإ�سالمي وحماية م�سالح اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار التي تن�س عليها العقود املوقعة   .202
معهم.

التاأكد من اإعتماد وتطبيق اإ�سرتاتيجية اإ�ستثمار �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  .203
التاأك���د م���ن الإف�ساح املالئ���م لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار يف الوق���ت املنا�سب وبالطريقة املالئمة , وكذل���ك التاأكد من �سالمة   .204

تنفيذ عقود الإ�ستثمار.
مراقبة اإ�ستخدام اإحتياطي خماطر الإ�ستثمار وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة حول كيفية الإ�ستخدام.  .205

ج: جلنة الرت�سيح واملكافاآت
اأهداف اللجنة:   .1

مراقب���ة و�سم���ان �سفافية تعيي وجتديد واإ�ستبدال اأع�ساء هيئ���ة الرقابة ال�سرعية , وكذلك تقييم فعاليته���ا ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء 
هيئ���ة الرقاب���ة ال�سرعي���ة , وكذلك �سمان �سفافية و�سع �سيا�سات روات���ب ومكافاآت وتعوي�سات هيئة الرقابة ال�سرعي���ة مبا يتنا�سب مع مهامهم 

وم�سوؤولياتهم.
�سالحيات ومهام اللجنة:  .2

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح واإعادة الرت�سيح لع�سوية هيئة الرقابة ال�سرعية واإلغاء الع�سوية.  .201
اإقرتاح مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية ملجل�س الإدارة للم�سادقة عليها.  .202

د: جلنة املخاطر
�سالحيات ومهام اللجنة:  .1

مراقب���ة م���دى اإلت���زام اإدارة املخاطر باملعايري ال�س���ادرة عن جمل�س اخلدمات املالي���ة الإ�سالمي���ة )IFSR( واخلا�سة باإدارة   .101
املخاط���ر وتل���ك املو�سوعة من قبل جلنة بازل , واملتعلقة مبخاطر الإئتمان وخماط���ر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية , مبا ل يتعار�س 

مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
بالن�سبة للم�سارف الإ�سالمية التي ت�ستخدم ال�سيغ القائمة على امل�ساركة وامل�ساربة , متتد م�سوؤولية اللجنة لت�سمل �سمان:  .102

وجود عملية مراجعة دورية لأداء هذه الأ�سول.  .10201
و�سع اإ�سرتاتيجيات لتلك العمليات.  .10202

اإحاطة جمل�س الإدارة ب�سورة منتظمة باأي تقدم جوهري يف تلك العمليات.  .10203
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ثالثًا: بيئة الضبط والرقابة الداخلية

 اأ:هيئة الرقابة ال�سرعية
يج���ب اأن ي�سم���ن نظام احلوكمة يف البنك الإلتزام باأح���كام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها يف اإطار تقدمي اخلدم���ات املالية, وذلك هو ما مييز 
امل�سرف الإ�سالمي عن غريه من امل�سارف , ولميكن بغياب هذا الإمتثال التمتع بامل�سداقية ال�سرعية الكافية لتحقيق هوية امل�سرف يف الواقع 

وجذب امل�ستثمرين والعمالء الذين يرغبون باإ�ستثمار اأموالهم والدخول يف معامالت بطرق تتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها.
تعيي هيئة الرقابة ال�سرعية: 

يجب على جمل�س الإدارة �سمان ما يلي:  .1
تعيي هيئة �سرعية تتمتع ب�سمعة جيدة وبامل�سداقية والنزاهة.  .101

م�سان���دة الهيئة ال�سرعية من خالل تعي���ي وحدة متابعة الإمتثال ال�سرعي الداخلي اأو م�سوؤول الإمتثال ال�سرعي كي تتمكن الهيئة   .102
ال�سرعية من تكليف وتفوي�س بع�س وظائفها اإل وحدة الإمتثال ال�سرعي الداخلي .

اأن تتك���ون الهيئ���ة ال�سرعية من ثالثة اأع�ساء على الق���ل , موؤهلي يف اجلانب الفقهي )على راأ�سها فق���ه املعامالت( واأن ي�سكلوا   .103
مزيجًا من الأع�ساء ذوي اخلربة ويجب اأن ميتلك اأع�ساء الهيئة ال�سرعية خربة يف جمالت التمويل .

اأن ل ت�س���م هيئ���ة الرقابة ال�سرعية يف ع�سويتها م���دراء من امل�سرف واأن ل ت�سم م�ساهمي  ميتلك���ون مان�سبته 5% من راأ�سمال   .104
البنك اأو اأكرث

الأخالقيات وال�سلوكيات املهنية الأ�سا�سية لهيئة الرقابة ال�سرعية:  .2
يتوق���ع م���ن  ع�سو هيئة الرقاب���ة ال�سرعية عند اأدائه واجباته م���ع اأي م�سرف اأن يت�سرف يف جميع الأوق���ات بطريقه تتالئم مع   .201

املبادئ التى تكم املهنة وامل�سارف التى ينتمي اإليها وتنطبق املبادئ الآتية على وجه اخل�سو�س على ممار�سة املهنة:
الإ�ستقاللية.   .202

امل�سوؤولية ال�سخ�سية.   .203
العناية وال�سمري املهني.   .204

ال�سرية.   .205
مهام هيئة الرقابة ال�سرعية:  .3

تتول هيئة الرقابة ال�سرعية املهام التالية: 
مراجعة واإقرار العقود والإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم واآليات وبرامج العمل و اإقرار املنتجات واخلدمات.  .301

مراجعة واإقرار دليل ال�سيا�سات والإجراءات  اخلا�سة بالإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.  .302
تق���دمي تقري���رًا �سنويًا اإل اجلمعية العامة للم�ساهمي تبي فيه مدى اإلتزام امل�سرف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية للفرتة مو�سوع   .303

التقرير وكذلك مالحظاتها  وتو�سياتها وي�سمن تقرير الهيئة يف التقرير ال�سنوي للم�سرف.
احل���ق بالإ�ستعان���ة عند احلاجة مبراج���ع خارجي)�سرعي اإن وجد( للقي���ام مبهام تخطيط وتنفيذ اإج���راءات املراجعة ال�سرعية   .304
واإع���داد التقري���ر ال�سنوي , ويجب اأن تكون الأتعاب الت���ي ت�سل عليها هيئة  الرقابة ال�سرعية خم�س�س���ة للقيام مبهام الفتوى 
ومه���ام املراجع���ة التي ت�سمل جميع  الأعمال املتعلق���ة باملراجعة امليدانية ال�سرعية واملتابع���ات واإجتماعات الهيئة اخلا�سة مبهام 

املراجعة  ودرا�سة املالحظات ال�سرعية والبت فيها واإعداد التقرير ال�سنوي للهيئة.
تقدمي امل�سورة عند الطلب لالأطراف التي تقدم خدمات للم�سرف مثل املراجعي اخلارجيي والقانونيي وامل�ست�سارين.  .305

التاأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�سرعية الداخلية والتاأكد من فعاليته.  .306
تق���دمي الن�سح والتوجيه لإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية ب�ساأن نطاق املراجعة ال�سرعية املطلوب , وتطلع على خال�سة تقارير   .307

اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية وردود الإدارة عليها , للتاأكد من كفاية وفعالية اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية.
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التن�سيق مع جلنة احلوكمة وجلنة املراجعة ب�ساأن التاأكد من الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.  .308
الط���الع عل���ى كافة التقارير التي تت�سمن مراجعة الإلتزام باأحكام ال�سريع���ة الإ�سالمية ومبادئها وكذلك تقارير البنك املركزي   .309
واملراج���ع اخلارج���ي , وردود الإدارة عل���ى تلك التقارير , لتقييم اجله���ود املبذولة يف �سبيل التاأكد من الإلت���زام باأحكام ومبادئ 

ال�سريعة الإ�سالمية ومراعاتها عند التخطيط لأعمال املراجعة ال�سرعية اخلارجية ولهيئة الرقابة ال�سرعية.
اقرتاح الربامج التدريبية ال�سرعية للعاملي يف امل�سرف يف �سوء احلاجة التي تقدرها.  .3010

احل���ق يف الإط���الع الكام���ل , ودون قيود على جميع ال�سج���الت والوثائق واملعام���الت واملعلومات من جميع امل�س���ادر مبا يف ذلك   .3011
الرجوع اإل امل�ست�سارين املهنيي وموظفي امل�سرف ذوي ال�سلة.

احلق يف الإ�ستعانة بخرباء خارجيي لتقدمي امل�سورة لها وتديدًا حول الق�سايا القانونية واملالية , وذلك على نفقة امل�سرف بعد   .3012
اأخذ موافقة جمل�س الإدارة

تخ�سي�س الوقت الكايف للقيام مبهام الفتوى واملراجعة ال�سرعية على الوجه الأكمل.  .3013

ب:املراجعة ال�سرعية الداخلية
تنب���ع اأهمي���ة املراجعة ال�سرعية الداخلية من خ�سو�سية العمل امل�سريف الإ�سالم���ي املتمثلة بح�سور اجلانب ال�سرعي يف جميع اأوجه   .1
العم���ل والن�س���اط , كذلك فاإن اإي���الء الأهمية الالزمة لهذه الوظيف���ة ملراجعة اإلتزام امل�سرف يف جميع عمليات���ه ومعامالته باأحكام 

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ي�سهم يف اإ�ساعة مناخ الثقة بي جمهور املتعاملي مع امل�سارف الإ�سالمية ودرء خماطر ال�سمعة.
تع���د املراجع���ة ال�سرعية الداخلية جزءًا ل يتج���زاأ من نظام الرقابة الداخلية , ويعمل وفقا ل�سيا�س���ات امل�سرف , وي�سمل نطاق عمل   .2
املراجع���ة ال�سرعي���ة الداخلية فح�س وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�سرعية بهدف معرفة فيما اإذا كان النظام القائم )ومدى 
الإلتزام به( يوفر تاأكيدًا معقوًل باأن اإدارة امل�سرف قد اأدت م�سوؤولياتها جتاه �سمان تطبيق اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وفقا 

ملا تقرره هيئة الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف.
3.  يق���وم املراج���ع ال�سرع���ي الداخلي برفع تقارير املراجع���ة ال�سرعية اإل جمل�س الإدارة / جلنة املراجعة , وذل���ك بعد اأن تتم مناق�سة 

املالحظات والتو�سيات مع امل�ستويات الإدارية املنا�سبة.
4.  يق���وم املراجع ال�سرعي الداخلي بالتاأكد من تن�سي���ق اأعمال املراجعة ال�سرعية الداخلية وهيئة الرقابة ال�سرعية ل�سمان تغطية كافة 

جوانب املراجعة ال�سرعية وجتنب اإزدواجية اجلهود ما اأمكن.
تال اإل هيئة الرقابة ال�سرعية املالحظات ال�سرعية التي تتاج لإ�سدار حكم فيها.  .5

يتع���ي على املراجع���ي ال�سرعيي الداخليي الإلتزام مبيثاق اأخالقيات املحا�سب واملراجع اخلارجي للموؤ�س�سات الإ�سالمية ال�سادرة   .6
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

يج���ب اأن يت�س���ف موظفوا املراجعة ال�سرعية الداخلية بالإتقان املهن���ي واأن تكون لديهم خلفيه اأكادمييه منا�سبة وتدريب مالئم على   .7
مهام املراجعة ال�سرعية الداخلية ويتعي على رئي�س املراجعة ال�سرعية و�سع مقايي�س منا�سبة لتلبية هذه املتطلبات. 

ولتعزيز فعالية وظيفة املراجعة ال�سرعية يجب على جمل�س الإدارة ما يلي:  .8
اإن�ساء ق�سم م�ستقل / ادارة م�ستقلة للمراجعة ال�سرعية الداخلية  وميكن اأن تكون جزء من اإدارة املراجعة الداخلية وذلك ح�سب   .801

حجم البنك.
تزويد اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية بالكادر الكايف واملوؤهل للقيام باأعمال املراجعة ال�سرعية.  .802

�سم���ان اإ�ستقاللي���ة وظيفة املراجع ال�سرعي الداخلي , بحيث تعمل اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية تت اإ�سراف جلنة املراجعة , و   .803
تتمث���ل اإ�ستقاللية اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية باإ�ستقالل عملها ع���ن الن�ساطات واملجالت اخلا�سعة للمراجعة , وعدم تكليفها 
باأي مهام تنفيذية تت�سل بتلك الن�ساطات واملجالت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر جتنبًا ملا قد ين�ساأ عن ذلك من تعار�س يف امل�سالح 

, اإ�سافة اإل املو�سوعية والتجرد يف عملها , اي تكون لها �سالحيات مماثلة ل�سالحيات اإدارة املراجعة الداخلية التقليدية .
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ميكن القيام بعمل املراجعة ال�سرعية الداخلية عن طريق اإدارة املراجعة الداخلية على اأن يكون الكادر كافيًا وموؤهاًل لهذه املهمة   .804
ويتمتع بالإ�ستقاللية. 

امل�سادق���ة على دلي���ل املراجعة ال�سرعية الداخلية الذي يو�سح اأهداف و�سالحيات وم�سوؤولي���ات املراجعة ال�سرعية الداخلية مبا   .805
يتف���ق مع  اأح���كام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ,على اأن يتم مراجعة الدليل واإعتماده من قبل جلنة املراجعة )بالتن�سيق والت�ساور 
مع هيئة الرقابة ال�سرعية( قبل امل�سادقة عليه من جمل�س الإدارة , ويتم تزويد هيئة الرقابة ال�سرعية بن�سخة من الدليل , على 

اأن يتم مراجعته ب�سورة دورية.
الإ�ستف���ادة بالطريقة املالئمة ويف الوقت املنا�سب من نتائج اأعمال املراجع���ة ال�سرعية الداخلية واإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية   .806

املنا�سبة ب�ساأنها من قبل الإدارة.
تاأم���ي اإت�س���ال مبا�س���ر ومنتظم للمراجع ال�سرعي الداخل���ي مع جميع امل�ستوي���ات الإدارية , ومع كل من هيئ���ة الرقابة ال�سرعية   .807
وجمل�س الإدارة / جلنة املراجعة واملراجع اخلارجي , كما يجب عدم و�سع حدود لنطاق عمل املراجعي ال�سرعيي الداخليي اأو 

تقييد اإطالعهم على اأي م�ستندات اأو وثائق.
الإ�ستئنا�س براأي هيئة الرقابة ال�سرعية والت�ساور معها بخ�سو�س تعيي مدير وموظفي اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية للتاأكد   .808

من التوجه الإيجابي لديهم فيما يتعلق بالإلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
يج���ب اأن يكون م�ست���وى املراجعة ال�سرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي للبنوك الإ�سالمي���ة كايف لل�سماح لها باإجناز م�سوؤوليتها   .809

وبحيث ل تقل يف امل�ستوى عن اإدارة املراجعة الداخلية )اإذا مل تكن �سمنها(.
يجب اأن يح�سل املراجعون ال�سرعيون الداخليون على دعم كامل وم�ستمر من الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة.  .8010

ج:املراجعةاخلارجية ) ال�سرعية اإن وجدت(
يج���ب عل���ى املراجع اخلارجي احل�سول على اأدل���ة اإثبات كافية ومالئمة يف املراجعة بحيث توفر له تاأكي���دًا معقول باأن  امل�سرف قد   .1

اإلتزم باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
تتمث���ل م�سوؤولي���ة املراجع اخلارجي يف تكوين راأى حول م���ا اإذا كانت القوائم املالية تعطي �سورة �سادقة وعادلة وفقا لأحكام ومبادئ   .2

ال�سريعة الإ�سالمية , والعمليات تتفق مع فتاوي وقرارات واإر�سادات هيئة الرقابة ال�سرعية.
  )AAOIFI(يج���ب على املراجع اخلارجي القي���ام بعملية املراجعة وفقا ملعايري املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  .3
ويت���م الرج���وع اإل معاي���ري املراجعة الدولية واملحلي���ة يف الأمور التى ل تغطيها تل���ك املعايري ب�سرط اأن ل تتعار����س معايري املراجعة 

الدولية مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 
يج���ب عل���ى املراجع اخلارجي التاأكد من اأن الإجراءات الت���ى تتبعها  امل�سارف يف طرح منتجاتها املالية اجلديدة اأو تعديل منتجاتها   .4

احلالية ت�سمل اخلطوات املنا�سبة ل�سمان الإلتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
يجب الإتفاق بي املراجع اخلارجي والبنك على �سروط الإرتباط ومن ال�سروري تدوين ال�سروط املتفق عليها يف خطاب الإرتباط.   .5

يج���ب اأن ل يق���دم املراجع اخلارج���ي )ال�سرعي اإن وجد( تقريره اإل بعد اأن يطلع على م�سروع تقري���ر هيئة الرقابة ال�سرعية باإلتزام   .6
امل�س���رف باأح���كام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمي���ة واإذا كان تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية يفيد عدم اإلت���زام امل�سرف باأحكام ومبادئ 
ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة وقرر املراجع اإ�ستنادًا على م�سروع تقرير هيئة الرقاب���ة ال�سرعية تعديل م�سروع تقريره فاأنه يجب عليه يف هذه 

احلالة تقدمي اإي�ساح كايف لبيان هذا التعديل واأ�سبابه .
على املراجع اخلارجي اأن يطلع هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف على م�سروع تقريره واإ�ستنتاجاته املتعلقة باإلتزام امل�سرف باأحكام   .7

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وذلك قبل اإ�سدار هيئة الرقابة ال�سرعية للم�سرف تقريرها النهائي .
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رابعًا: الشفافية واإلفصاح
يج���ب على امل�س���رف الإلتزام بالإف�ساح ح�سب القواني الناف���ذة و التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي, ووفق���ًا ملا متليه املعايري ال�سادرة 
ع���ن هيئ���ة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( واملعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( يف املو�سوعات التي 

.)IFSR( لتغطيها معايري الهيئة ومبا ليتعار�س مع الأحكام ال�سادرة عن موؤ�س�سة اخلدمات املالية الإ�سالمية

ال�سفافية والإف�ساح فيما يخ�س ح�سابات الإ�ستثمار:
يج���ب اأن ي�سمن نظ���ام احلوكمة يف امل�سرف ح�سول اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار على معلومات كافي���ة لتحديد املخاطر ومتييز م�سرف اإ�سالمي 
ع���ن م�س���رف اإ�سالمي اآخر, وتوؤدي امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س يف احل�سول على املعلومات اإل تخفي����س تكاليف العمليات, مع توافق ال�سفافية ب�سكل 

تام مع ماتفر�سه ال�سريعة الإ�سالمية.
ل���ذا يجب على امل�س���رف توفري املعلومات اجلوهري���ة والأ�سا�سية حول ح�سابات الإ�ستثم���ار لأ�سحاب تلك احل�سابات وللجمه���ور بالقدر الكايف ويف 

املواعيد املحددة , كحد اأدنى ما يلي :
1.  توفري املعلومات لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار حول اأ�س�س توزيع الأرباح قبل فتح ح�ساب الإ�ستثمار.

2.  الإف�ساح ب�سورة دورية يف اإحدى ال�سحف اليومية ويف التقرير ال�سنوي و يف موقع امل�سرف على الإنرتنت عن الأمور التالية:
ال�سيا�س���ات املتعلق���ة بتوزي���ع الأرب���اح وتوزيع املوج���ودات واإ�سرتاتيجي���ات الإ�ستثمار واآليات دع���م العوائد فيما يتعل���ق بح�سابات   201

الإ�ستثمار.
ن�سبة م�ساركة امل�سرف يف الإ�ستثمارات.  202

ت�سكيل وتوزيع اإحتياطي معدل الأرباح واإحتياطي خماطر الإ�ستثمار.  203
اآلية اإحت�ساب وتوزيع الأرباح لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  204

القرارات والفتاوى ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية , وكيفية التو�سل اإليها و�سروط تطبيقها فيما يتعلق باملعلومات   205
التي تهم امل�ساهمي واملودعي واأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.

ت�سمي التقرير ال�سنوي بيانًا �سادرًا ومعتمدًا من جمل�س الإدارة ب�ساأن ال�سيا�سات املتعلقة بح�سابات الإ�ستثمار وخماطره او عوائدها   .3
املتوقعة.

ن�سر الإف�ساحات باللغة العربية كحد اأدنى.  .4
الإف�ساح عن اأي معلومات جوهرية طارئة كلما اإقت�سى الأمر.  .5

خامسًا: حقوق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار وأصحاب المصالح اآلخرين
يج���ب اأن ي�سم���ن نظام احلوكم���ة يف امل�سرف حقوق امل�ساهمي و ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار و اأ�سح���اب امل�سالح الآخرين و التي تتمثل كحد 

اأدنى بالآتي:
حق���وق امل�ساهم���ي املتعلقة باإجتماع اجلمعي���ة العامة , ويذكر بالتحديد حق دع���وة رئي�س و/ اأو اأحد اأع�ساء هيئ���ة الرقابة ال�سرعية   .1
حل�س���ور الإجتم���اع ال�سنوي للجمعية العامة لق���راءة التقرير ال�سنوي لهيئة الرقابة ال�سرعية والإجابة ع���ن اأي اإ�ستف�سارات قد ُتطرح 

حول الأمور ال�سرعية التي تخ�س امل�سرف , وحق تعيي هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة.
يتحم���ل �ساح���ب ح�س���اب الإ�ستثمار ب�سفته رب امل���ال وفقًا ملب���داأ امل�ساربة اأو الوكالة خماط���ر خ�سارة راأ�س مال���ه امل�ستثمر بوا�سطة   .2
امل�س���رف ب�سفت���ه م�ساربًا اأو وكياًل , وهذايجعل املخاطر التي يتعر�س لها كل من امل�ساهمي واأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار مت�سابهة 
, وبالتايل على امل�سرف الإلتزام بحماية م�سالح اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار بقدر ل يقل عن التزامه بحماية م�سالح امل�ساهمي , 

واإ�ستنادًا ملا �سبق يجب على جمل�س الإدارة مايلي:
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الإق���رار بحقوق اأ�سح���اب ح�سابات الإ�ستثمار يف متابع���ة اأداء ا�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة , واإتخ���اذ ال�سبل الكفيلة ب�سمان   201
املحافظة على هذه احلقوق وممار�ستها , وينبغي وفقا لذلك:

اإعطاء �ساحب ح�ساب الإ�ستثمار قبل فتح احل�ساب معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية , وعن الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات   .20101
املتعلقة باإ�ستثمارات ح�سابات الإ�ستثمار وخماطرها وتوزيع موجوداتها و�سيا�سات توزيع اأرباحه.

الإب���الغ والإف�س���اح يف العقد ل�ساحب ح�س���اب الإ�ستثمار عند فتح احل�س���اب اأنه يتحمل خ�سارة املوج���ودات املمولة بن�سبة   .20102
اإ�ستثماره فقط , واأن م�سوؤولية امل�سرف عن تلك اخل�سارة جتب يف حال التعدي اأوالتق�سري فقط.

اإعتم���اد اإ�سرتاتيجية اإ�ستثمار �سليم���ة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار اآخذين يف احل�سبان التمييز   .3
بي اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة واملقيدة , بالإ�سافة اإل اإعتماد ال�سفافية يف دعم اأي عوائد , ويتم ذلك من خالل:

توظيف مديري اإ�ستثمار موؤهلي وقادرين متاما على فهم اإحتياجات وتوقعات اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار.  301
اإب���الغ اأ�سح���اب ح�سابات الإ�ستثمار يف حال القيام بدعم العوائد)تكوين اإحتياطي مع���دل الأرباح(وكلما متت الإ�سافة وال�سحب   302

من هذه الإحتياطيات.
الإف�ساح عن العوائد لأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار بالطريقة التي يتم من خاللها التمييز بي معدل توزيع الأرباح ومعدل الأرباح   303

الفعلية ,بحيث يكون مفهوما بو�سوح اأن اإحتياطي معدل لأرباح يتم لأغرا�س دعم توزيعات الأرباح.

ب :متطلبات اإ�سافية خا�سة بحوكمة البنوك العامة واملختلطة
تعت���رب مب���ادىء احلوكمة ال���واردة يف الف�سول ال�ستة ال�سابقة مبادىء عامه تنطبق على جميع البنوك مب���ا فيها بنوك القطاع العام و املختلط , 

ونظرا لطبيعة امللكية و اآلية تعيي اأو اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة فاإن عليها بع�س املتطلبات الإ�سافية وعلى النحو التايل : 
يج���ب على جمل����س الإدارة يف البنوك العامة واملختلطة اأن ميتلك ال�سلطات الكافية والكف���اءات املطلوبة لإجناز مهامه الأ�سا�سية يف   .1

تديد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات العامة والتوجيه والإ�سراف والرقابة على الإدارة التنفيذية .
2.  يجب اأن يعمل جمل�س الإدارة  باإ�ستقاللية واأن يكون م�سوؤول عن اأعماله , ويف �سبيل ذلك يجب على املجل�س التي :

املدير  وتنحية  تعيي  اإقرتاح  حق  ميتلك  اأن  يجب  كما   , احلكومة  ل�سيا�سات  العامة  الأهداف  مع  ين�سجم  مبا  مهامه  اإجناز  	•
التنفيذي / املدير العام.

اليومية. البنك  اإدارة  بعملية  اخلارجية  اجلهات  تتدخل  ل  اأن  يجب  	•
امل�سالح. يف  تعار�س  اإل  يوؤدي  قد  الذي  ال�سيا�سي  القرار  عن  م�ستقلة  ب�سورة  م�سوؤولياته  يتحمل  	اأن  	•

لتجن���ب التعار����س املحتم���ل يف امل�سالح , يجب اأن يكون هناك ف�س���ل اإداري بي ملكية البنوك العامة واملختلطة والرقابة  	•
عليها ما اأمكن بهدف احلد من التدخل يف الإ�سراف والرقابة على هذه البنوك.
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