االمتثال
تعريف االمتثال :

االمتثال :هو االلتزام بن�ص وروح القانون واالنظمة والتعليمات فهو �أعلى درجة من االلتزام العادي.
االمتثال فـي البنوك  :هو احرتام وتطبيق القانون و التعليمات واملتطلبات الرقابية و االلتزام بالعمل امل�صرفـي
ال�سليم و قواعد اخالقيات العمل و هذا ينطبق على جميع موظفـي البنك من االدارة العليا و ت�شمل جميع
املوظفـني بكافة م�ستوياتهم.
وظيفة االمتثال :

حتديد و تقييم خماطر عدم االمتثال للقوانني والتعليمات واملتطلبات الرقابية وما ينتج عن ذلك من خ�سائر
مالية و غري مالية والتي ت�ؤثر على �سمعة البنك حملي ًا و دولي ًا و قد يعر�ض عدم االمتثال للبنك لعقوبات و غرامات
حملي ًا و دولي ًا ولعل من �أكرب املخاطر هي خماطر املقاطعة و االدارج على القوائم ال�سوداء عاملي ًا مبا مينع
البنوك املر�سلة من التعامل مع البنك.
مسؤولية االمتثال :

تقع م�س�ؤولية االمتثال فـي البنك على جمل�س االدارة و االدارة العليا و االدارة التنفـيذية و كافة موظفـي امل�صرف
بجميع امل�ستويات االدارية.
ثقافة االمتثال :

ان ا�شاعة و تدعيم مفهوم االمتثال بالبنك يعزز من قوة البنك الداخلية و متانة البنك داخلي ًا مما يعزز قدرة
البنك التناف�سية خارجي ًا و زيادة ثقة اجلمهور بالبنك و ا�ستمرار البنوك املرا�سلة بالتعامل مع البنك.
دور االمتثال :

�أو ًال  :الت�أكد من قيام املوظفـني بتطبيق التعليمات الرقابية على جميع خدمات و منتجات البنك حيث يوجد
متطلبات رقابة قبل التنفـيذ فعلى �سبيل املثال يتوجب اال�ستعالم امل�سبق على نظام دفاتر ال�شيكات قبل منح
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العميل دفرت �شيكات لئال يكون حمظور �أن مينح دفرت ال�شيكات .ويوجد متطلبات رقابية �أثناء التنفـيذ فعلى
�سبيل املثال فـيتوجب ا�ستيفاء جميع املعلومات والبيانات من العميل عند فتح احل�ساب و يوجد متطلبات رقابية
بعد التنفـيذ فعلى �سبيل املثال يتوجب االبالغ او ت�سجيل القر�ض املمنوح للعميل على موقع مكتب املعلومات
االئتمانية لدى �سلطة النقد الفل�سطينية.
ثانياً  :الت�أكد من تطبيق قاعدة "اعرف عميلك" على جميع اخلدمات و املنتجات امل�صرفـية ،فعلى �سبيل املثال
يتوجب احل�صول على كافة املعلومات املطلوبة عند الدفعات النقدية للمبالغ التي ت�ساوي او تزيد $ 10,000
و املعلومات هي م�صادر االموال و العالقة بني املودع و املحول و الغر�ض من االيداع النقدي و ا�سم املودع.
نطاق تطبيق قاعدة «اعرف عميلك» :

1.1االيداعات و ال�سحوبات النقدية.
2.2احلواالت الواردة و ال�صادرة.
3.3االعتمادات و الكفاالت و البوال�ص.
4.4القرو�ض و الت�سهيالت امل�صرفـية.
5.5ال�شيكات.
6.6جميع اخلدمات و املنتجات امل�صرفـية.
كيف تطبق قاعدة «اعرف عميلك» :

1.1احل�صول على املعلومات التالية مدعم ًا باحل�صول على م�ستندات االثبات الالزمة
• •م�صادر االموال.
• •ن�شاط و عمل العميل.
• •العالقة بني االطراف (املودع و �صاحب احل�ساب ،املحول و امل�ستفـيد).
• •وجود عالقة اقت�صادية حقيقية مدعوم ًا بامل�ستندات.
2.2مالئمة حجم العملية املالية و حجم و طبيعة ن�شاط العميل.
3.3وجود �سبب مقنع و منطقي للعمليات املالية.
4.4ت�سجيل و حفظ املعلومات و البيانات املبينه �أعاله.
ثالثاً  :معاجلة �شكاوي العمالء بال�شكل ال�صحيح و املتابعة مع الدوائر ذات العالقة التي تقوم بحل م�شاكل
العمالء بال�شكل ال�صحيح.
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كيف يطبق االمتثال :

يقوم م�س�ؤول االمتثال بجمع جميع التعليمات واملتطلبات الرقابية فـي ملف �آيل واحد و يحدد لكل متطلب
و الدائرة امل�س�ؤوله عند التطبيق و حتدد املخاطر التي تنتج عن عدم االمتثال كما يو�ضح فـيما اذا كانت هناك
اخطاء او فجوات فـي التطبيق و عليه يت�ضح مدى م�ستوى امتثال البنك �ضمن  3م�ستويات ممتثل كلي ًا او ممتثل
جزئي ًا �أو غري ممتثل.
يتمتع مدير االمتثال بكافة ال�صالحيات التي تخوله مراجعة جميع الدوائر واالق�سام واحل�صول على اية
معلومات او بيانات مطلوبة لقيامة مبهامه.
كيف يقيم مستوى االمتثال بالبنك :

يتم اعتماد برنامج مراقبة الذي يحتوي على املحاور التالية:
1.1مراجعة �سيا�سات و اجراءات امل�صرف الداخلية للت�أكد من تطابقها للمتطلبات و التعليمات الرقابية.
2.2ان ت�شمل ال�سيا�سات و االجراءات جميع خدمات و منتجات البنك.
3.3تعميم ال�سيا�سات و االجراءت على موظفـي البنك.
4.4تدريب و ت�أهيل املوظفـني على جميع املتطلبات الرقابية.
أدوات تقييم مستوى االمتثال :

1.1زيارة الدوائر والفروع واالجتماع مع موظفـي البنك للت�أكد من فهم املوظفـني جلميع املتطلبات
الرقابية.
2.2فح�ص عينة من اخلدمات واملنتجات امل�صرفـية للت�أكد من التزام املوظفـني بالتعليمات الرقابية عند
تقدمي هذه اخلدمات واملنتجات امل�صرفـية.
3.3ا�ستخراج تقرير باحل�سابات و العمليات املالية و الت�أكد من توافر كافة البيانات املطلوبة.
4.4التقييم الذاتي للدوائر بحيث يقوم م�س�ؤول االمتثال ب�س�ؤال الدوائر عن مدى التزام الدائرة بتطبيق
تعليمات رقابية معينة و تقوم االدارة بالإجابة على م�س�ؤول مراقب االمتثال بجواب  :ممتثل  -ممتثل
جزئي ًا ،او غري ممتثل.
5.5م�شاركة الدوائر و الفروع فـي االجراءات الت�صحيحية.
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الحسابات مرتفعة المخاطر :

1.1يعد م�س�ؤول االمتثال قائمة ب�أنواع احل�سابات مرتفعة املخاطر.
2.2يقوم م�س�ؤول االمتثال مبراجعة احل�سابات مرتفعة املخاطر و كذلك العمليات مرتفعة املخاطر.
3.3يت�أكد من قيام املوظفـني باحل�صول على كافة املعلومات و البيانات و امل�ستندات الرئي�سية اال�ضافـية
عند تنفـيذ احلواالت و الدفعات النقدية الكبرية.
4.4يقوم م�س�ؤول االمتثال باملوافقة على فتح احل�سابات مرتفعة املخاطر.
5.5و�ضع �آلية مراقبة م�ستمرة للح�سابات مرتفعة املخاطر.
عالقة االمتثال بالدوائر االخرى :

تعترب دائرة االمتثال من الدوائر الرقابية فـي البنك مثل دائرة التدقيق و دائرة املخاطر و لكل من الدوائر
الثالثة �آليات عمل و برامج خا�صة بكل دائرة ،و يتوجب ان تكون العالقة تكاملية وتوافقية بني جميع دوائر
البنك و يتحقق ذلك عند وجود منهاج عمل (دليل عمل) لكل دائرة من دوائر امل�صرف.
يتوجب ح�صول دائرة االمتثال على ن�سخة عن تقرير التدقيق الداخلي جلميع دوائر و فروع امل�صرف للإطالع
على الفجوات  /االخطاء و ي�ساعد فـي حتديد و تقييم م�ستوى املخاطر ومدى جناعة االجراءات الت�صحيحية
املتخذة.
المحاور الرئيسية تقيم مستوى االمتثال بالمصرف :

يعتمد تقييم م�ستوى االمتثال بامل�صرف على املحاور الرئي�سية التالية و تعطي عالمة من  1اىل  10لكل حمور:
1.1قائمة املخاطر و م�ستوى ادارة هذه املخاطر و عدد الفجوات  /االخطاء التي مت معاجلتها.
2.2التزام االدارة العليا بتطبيق متطلبات االمتثال.
3.3حتديث و توافق ال�سيا�سات و االجراءات الداخلية جلميع املنتجات واخلدمات مع املتطلبات الرقابية.
4.4نتائج مراقبة برنامج االمتثال للدوائر و الفروع.
5.5تدريب و ت�أهيل املوظفـني.
6.6نتائج تقرير التدقيق الداخلي و اخلارجي.
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تقرير االمتثال :

يقدم مدير االمتثال تقرير ن�صف �سنوي او �سنوي ملجل�س االدارة حول م�ستوى االمتثال بالبنك و يف�ضل ان
يحتوي التقرير على ما يلي :
1.1امل�ستجدات الرقابية (التعليمات الرقابية اجلديدة).
2.2خطط العمل املو�ضوعة من قبل الدوائر الجناز االلتزام التام باملتطلبات الرقابية.
3.3قائمة خماطر االمتثال التي يتعر�ض لها البنك.
�4.4آليات ادارة املخاطر املو�ضوعة.
5.5تقييم م�ستوى ال�شكاوى و االجراءات العالجية.
6.6عدد تقارير اال�شتباه.
7.7ملخ�ص نتائج تقرير مراقبة االمتثال للدوائر والفروع.
8.8ملخ�ص نتائج تقرير التدقيق الداخلي.
9.9ملخ�ص نتائج تقرير تدقيق �سلطة النقد.
1010ملخ�ص االجراءات الت�صحيحية املتخذة ملعاجلة تقرير تدقيق �سلطة النقد.
1111ملخ�ص تدريب و ت�أهيل املوظفـني.
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