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  مبادئ عامة ♦

ل الحوك ق دلي روع ويطب ة ف ى كاف ة عل ورية وم ك س ديريات بن ورية  .م.عش.م.المهجر م ريعات الس ة التش اة كاف تمت مراع
  .الصادرة حتى تاريخ اإلعداد والتي تدخل في نطاق تطبيقه

كإن  ر بن ورية والمهج ه يع م.عش.م. س س إدارت ة ومجل ه التنفيذي ثالً بإدارت ريعات مم وانين والتش ة الق ق كاف ى تطبي ل عل م
  والمتعلقة بتطبيق الحوكمة على المصارف والشركات المساهمة السورية. ،الصادرة

  اإلدارة الرشيدةعناصر الحوكمة و ♦

  إن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيد يتطلب توفر العناصر التالية:
  هيكل ملكية واضح وسليم. - 1
 اإلدارة. هيكلية وطريقة عمل فعالة لمجلس - 2
 إدارة تنفيذية فعالة وهيكل إداري مناسب. - 3
 احترام مبدأ الشفافية واإلفصاح. - 4
  المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين. معالعالقات الجيدة  - 5

  مبادئ تطبيق الحوكمة♦ 

ر ورية والمهج ك س ة م.عش.م. إن بن ادئ الحوكم ق مب ى تطبي رص عل ق  ،يح ن طري ك ع ادوذل ات  اعتم ل الممارس أفض
رار السورية الصادر عن مجلس النقد و دليل الحوكمة لدى المصارفو ،2- بازل اتفاقيةة في المقترح ليف بموجب الق التس

  . لذلك:08/04/2009 الصادر في) 4/م ن/ب 489(
 بهم غل مناص بة لش اءات المناس المؤهالت والكف س ب اء المجل ع أعض ادئ  ،يتمت ق مب ي تطبي م ف ون دوره ويتفهم

 القرارات المناسبة لحماية مصالح المصرف. اتخاذلى ولديهم القدرة ع ،الحوكمة
 ا و يشرف مجلس اإلدارة على وضع كافة استراتيجيات يدة المصرف ويقره وم اإلدارة الرش ر مفه ى نش يعمل عل

 في المصرف.
  ة إشرافية يتم الفصل بشكل صريح وواضح بين اإلدارة التنفيذية للمصرف ومجلس اإلدارة، ويكون للمجلس مهم

 ل اإلدارة التنفيذية. على أعما
  ة ع سياس ق م ا يتواف ال بم ن سير األعم د من حس ة للتأك ع اإلدارة التنفيذي دائم م ى التنسيق ال س عل يحرص المجل

 المجلس.
 .يفرض مجلس اإلدارة حدوداً واضحة للصالحيات والمسؤوليات ويحدد معايير للمحاسبة في المصرف 
  تفيدتدقيق الداخلي والمدقق الخارجي وتقارير اليعتمد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على ى أقصى  انيس ا إل منه

 الحدود.
 رف  ،يحرص مجلس اإلدارة على تناغم سياسة الترشيحات والمكافآت مع ثقافة المصرف ع إستراتيجية المص وم

 طويلة األجل.
  .يدار المصرف بشفافية عالية ومستوى دقيق من اإلفصاح 
  س اإلدارة واإلدارة ع مجل ة بيتمت ي فهالتنفيذي وانين الت ه، والق يل أعمال غيلية وتفاص رف التش ة المص امل لبني م ش

 بمبدأ الشفافية.  االلتزامتحكم هذه األعمال وما قد يعيق 
  
  ):08/04/2009الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ  4/م ن/ب489( كما وردت في القرار رقم  تعريفات ♦

 ت :الحوكمة ة عرف اون منظم ا  قتصادياال التع ة بأنه ة الحوكم ة"والتنمي ات مجموع ا العالق ين م  إدارة ب
ات إدارتها، مجلس المؤسسة، ي األخرى مساهميها والجه ا الت ام له ا  ،) المصالح (أصحاب بالمؤسسة اهتم كم

ا ين أنه ة تب ي اآللي ن توضح الت ا م ة أهداف خالله ق المؤسس ائل لتحقي ك والوس ة األهداف تل ا، ومراقب  تحقيقه
وفر هي التي الجيدة الحوكمة فإن ليبالتا ل ت ن لك س م ة واإلدارة المجل ى المناسبة الحوافز التنفيذي  للوصول إل

ة، عملية مراقبة إيجاد وتسهل المؤسسة، مصلحة في تصب التي األهداف الي فاعل ى المؤسسة تساعد وبالت  عل
  ."بكفاءة مواردها استغالل

 ة هي: المخاطر إدارة ة عملي د منتظم ي المخاطر اسوقي لتحدي ا الت ا العمل يواجهه ا وفق االت وتقييمه  الحتم
ا أن للمصرف يمكن التي وتحديد العناصر تحدثه، أن يمكن الذي والضرر حدوثها ا أو يتحمله ؤمن أو يتجنبه  ي

 التقارير ورفع العمليات سير معالجتها وضمان عن المسؤولية وتحديد ،)األربعة من مزيج أي أو (ضد حدوثها
 .الملموسة بالمشاكل الجهات المعنية إلى الفوريةو الدورية

 التالية الحاالت في عالقة ذوي األطراف تعتبر: العالقة ذوي األطراف: 
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ا أو األم المؤسسة أو المصرف إدارة مجلس أعضاء . 1 ات أيً ن المؤسس ة م قيقة أو التابع ة أو الش  الزميل
ه أو المصرف مستشاري أو المدققين الخارجيين، أو للمصرف، ة، إدارت ذكورين أو التنفيذي ارب الم ى أق  حت

  .الرابعة الدرجة
خص أي . 2 ة شخصية أو طبيعي ش ك اعتباري ر مباشر أو مباشر بشكل تمتل ؤثرة مصلحة غي ي م  ف

ة من المؤسسات أيًا أو األم المؤسسة أو المصرف قيقة أو التابع ة أو الش ارب للمصرف، الزميل خص  وأق الش
 .عةالراب الدرجة حتى الطبيعي

 .للمصرف والزميلة والتابعة والشقيقة األم المؤسسات . 3
 ديرين وكبار ومساعديه ونوابه للمصرف التنفيذي الرئيس :التنفيذية اإلدارة وابهم ومساعديهم الم ديري ون  وم

 .التنفيذي المدير هؤالء وصف من أي على الرئيسية ويطلق الوحدات
 ؤثرة المصلحة ك: الم هأقا أحد أو المساهم، تمل ى رب ة حت ة، الدرج ا الرابع ل ال م ن 5%عن  يق ال رأس م  م

  .المصرف
 ى القدرة): السيطرة(التحكم تحكم عل ة بالسياسات ال افع الحصول بهدف والتشغيلية المالي ى من  أنشطة من عل

  .المصرف
 ى القدرة :الهام التأثير ي المشاركة عل ة السياسات وضع ف ول والتشغيلية المالي ى بهدف الحص افع عل ن من  م

 .المصرف أنشطة
 بالمصرف تتحكم التي المؤسسة :األم المؤسسة. 
 المصرف بها يتحكم التي المؤسسة :التابعة المؤسسة. 
 والتشغيلية سياساتها المالية على هام تأثير للمصرف التي المصرف/المؤسسة: الزميلة المؤسسة. 
 للمصرف األم للمؤسسة التابعة المؤسسة: الشقيقة المؤسسة. 
 ق األجل طويلة سياسات ورسم تصميم هي :يةاإلستراتيج ات لتحقي ق المصرف، غاي د تتعل  السياسات هذه وق

و االستحواذ بعمليات أو والخدمات بالمنتجات وارد واألسواق الطبيعي مقابل النم ة، والم  رأس خاصة الطبيعي
ة خطى تحدد كما المحددة للمصرف، الموارد استخدام أولويات اإلستراتيجية وتعكس المال واألفراد،  المؤسس

  .والوفاء بالتزاماتها غاياتها تحقيق نحو
 رامج أو مخططات هي :العمل خطط ل ب ة العم ى(المصرف  أجزاء لكاف ف مستوياته) وعل م لوضع مختل  رس

ى كحد الخطط وتتضمن لتحقيق إستراتيجيته، اتخاذه يتم الذي للطريق تفصيلي ة  والجداول األهداف أدن الزمني
  .كمية بصورة محددة األهداف تكون أن على ا،لتحقيقه المحددة

 اته المصرف تقيد من التأكد االمتثال: مراقبة ة وسياس ع الداخلي وانين بجمي ات الق ة والتعليم ايير واألنظم  والمع
ة الجهات عن السليمة الصادرة المصرفية والممارسات السلوك وقواعد ة الرقابي ة المحلي ي ،والدولي  تحدد والت

  .بالمصرف مدى االمتثال حول اإلدارة مجلس إلى التقارير وترفع وتراقب واإلرشاد نصحوتقدم ال وتقيم
 لشخص اعتباري). ممثالً  أو الشخصية بصفته (سواء اإلدارة مجلس عضو :العضو 
 المصرف في تنفيذي دور له المسند اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي العضو. 
 ر العضو ذي غي ذي اإلدارة مجلس عضو:التنفي دخل ال ال اإلدارة يت ة ب ه وال يسند للمصرف اليومي  دور أي ل

 .تنفيذي
 و يعرف: المستقلين األعضاء ى المستقل العض ه عل و (سواء أن ثالً  الشخصية بصفته العض خص أو مم  لش

ى الحد ويتضمن اإلدارة، مجلس في عضويته أخرى غير عالقة أي بالمصرف يربطه ال الذي اعتباري)  األدن
 :مايلي المستقل العضو في فرهاتو للمتطلبات الواجب

س أعضاء من عضو أي أو تنفيذي مدير بأي تربطه ال أن . 1 ي مجل ي أو المصرف اإلدارة ف ة أي ف  مؤسس
 .الرابعة الدرجة حتى قرابة زميلة) -  شقيقة – تابعة - (أم مجموعته من
و يكون ال أن .2 ه أحد أو ه ى أقارب ة حت ة الدرج دقق الخارجي شريًكا الرابع  السنوات خالل للمصرف للم

 .لعضوية المجلس ترشحه لتاريخ السابقة الثالث
اء عضويته يتقاضاه ما باستثناء مالي مبلغ أي المصرف من يتقاضى ال أن .3 ي لق س، ف ات أو/و المجل  توزيع

 .بصفته مساهًما يتقاضها التي األرباح
ي أو المصرف في تنفيذي كمدير عمل قد يكون ال أن .4 ة أي ف ن  مؤسس هم الل مجموعت ثالث السنوات خ  ال

 .لعضوية المجلس ترشحه لتاريخ السابقة
ا يتعامل شركة في مؤثرة) (يملك مصلحة رئيسي مساهم أو شريك أو إدارة مجلس عضو يكون ال أن . 5  معه

 المصرف يقدمها التي المعتادة األعمال أو/و الخدمات بسبب تنشأ التعامالت التي باستثناء المصرف
ه ىوع لعمالئ ا أن ل ي الشروط ذات تحكمه ع الت ا تخض ة له امالت المماثل ع التع  أي ودون آخر طرف أي م
  ).زميلة - شقيقة - تابعة- أم ( مجموعتها من مؤسسة أي في إدارة بمجلس يكون عضو ال وأن تفضيلية، شروط
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ي أو المصرف رأسمال في مؤثرة مصلحة مساهمته تشكل ال أن .6 ن أي مؤسسة ف ا م ون أن أو مجموعته  يك
ى قرابة العالقة بهذه آخر، ويقصد رئيسي بمساهم عالقة على ة الدرجة حت زام أو الرابع  بصورة مباشرة االلت

 .المساهم الرئيسي تعليمات أو توجيهات وفق بالعمل مباشرة غير أو
   . دورتين من ألكثر انتخابه يتم ال أن .7

 و :المصالح تعارض ة ه ي الحال أثر الت ا تت رار تقالليةواس موضوعية فيه ف ق س (أو موظ إدارة)  عضو مجل
ة أو مادية شخصية بمصلحة ه معنوي م أحد أو شخصيا تهم ه، ته دما أو أقارب أثر عن ارات أداؤه يت  شخصية باعتب
ه أو غير مباشرة أو مباشرة ات بمعرفت ي بالمعلوم ق الت القرار، تتعل ى ب ال سبيل عل  أصول استخدام إساءة :المث

امالت إجراء أو المصرف ائل ذوي ألطراف تع ة، المس القوائم المرتبطة عالق ة ب ر المالي ة، وغي  ترشيح المالي
  .ذلك وغير التنفيذية أو اإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تحديد التنفيذية، واإلدارة لمجلس اإلدارة أعضاء

 ي السلوك لتحديد واتخاذها بها االلتزام الواجب واإلجراءات المعايير مجموعة :األخالقيات ميثاق املين المهن  للع
 .مصالح تعارض وجود احتماالت إلى الميثاق اإلشارة يتضمن أن ويجب المصرف، في

 ة األحداث ر األحداث هي :الجوهري ة أو المتكررة غي ي الطارئ د الت ه ق ب المصرف، تواج ي تتطل  عادة والت
  .عنه اإلعالن قبل حدثال لدراسة التنفيذية للمصرف واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من سرية مناقشات
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  : مجلس اإلدارةالباب األول

  تشكيلة المجلس 1- 1

 حجم المجلس 1-1- 1

س  ،يجب أن يكون عدد أعضاء المجلس كاف ويتناسب مع حجم أعمال المصرف دد المجل ذا الع ن ه ث يمك ن بحي م
تالك  راف واإلدارة بام ائف اإلش ع وظ ة وتوزي االت المختلف ي المج ة ف رة والمعرف الالخب كل فع ائه بش  ،ين أعض

  وبنفس الوقت يجب أن ال يكون العدد كبيرا إلى الحد الذي يمنع معه اتخاذ قرارات بصورة كفؤة.
ى  ون األعضاء عل ارات المتخصصة وأن يك ة والمه ة والمهني رة العملي ي الخب ويراعى في تشكيل المجلس التنوع ف

  مجلس اإلدارة. معرفة بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وبحقوق وواجبات
ذيين وأعضاء غوزع المجلس إلى أعضاء تنفيذيين ويتو ر تنفي ي ي واردة ف ك حسب الشروط ال تقلين وذل أعضاء مس

  . استقاللية المجلس 3- 1- 1الفقرة 
  .م.عش.م.المهجر رته للنظام األساسي لبنك سورية وإداتخضع شروط عضوية مجلس اإلدارة و

  االنتخاب 1-2- 1

ديم عرض عن  ،دارة من قبل الهيئة العامة للمساهمين وفقا للتشريعات والقوانين النافذةيتم انتخاب مجلس اإل تم تق وي
ل  س لتمثي ن أعضاء المجل اب األفضل م ي انتخ ة ف ة الهيئ د االنتخاب لتسهيل مهم س عن ح لعضوية المجل كل مرش

  المصرف.
ا ة بم ة العمومي ي الجمعي اب ف ادة االنتخ س وإع وية المجل دة عض د م تم تحدي ة  ي وانين واألنظم ع الق ارض م ال يتع

االنافذة ين متت ن دورت ر م و المستقل ألكث ين ليتين و. مع اإلشارة إلى عدم انتخاب العض دة دورت اشتراط االنقطاع لم
  على األقل حتى يتاح له الترشح كعضو مستقل مرة أخرى.

  استقاللية المجلس 1-3- 1

ة، فصل قراره عن اإلدارة اللضمان استقاللية المجلس و ى اإلدارة التنفيذي ه اإلشرافية عل تنفيذية، وللحفاظ على قدرت
   تعتمد المعايير التالية في تكوين مجلس اإلدارة:

ك بهدفالتنفيذيين، و غير األعضاء من المجلس أعضاء أغلبيةيكون  .1 ائلة ضمان ذل ي الموضوعية والمس  ف
ة رار، اتخاذ عملي فو أي ق ن للتخفي ذي المصالح تعارض م ن ال أ أن يمك ة ينش ين عملي اذ ب رارات اتخ  الق

ة مصالح  ،اليومية التشغيلية اإلدارة وعملية اإلستراتيجية ة لحماي ة كافي وكذلك ضمان وجود نظم عمل ورقاب
 .المصرف

 .المجلس أعضاء ثلث عن المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء عدد يقل ال .2
 واضح وصريح. التنفيذي بشكل الرئيس ومنصب المجلس رئيس منصب من كل بين الفصل .3
  الرابعة. الدرجة حتى قرابة أي التنفيذي رئيس المجلس والرئيس تربط ال أن يجب .4
  .المجلس في التنفيذيين غير األعضاء من ونائبه المجلس رئيس يكون .5

  اإلدارة دور رئيس مجلس 2- 1

من المجلس ويتم ي بموجب تعليمات كتابية مقرة عن مسؤوليات الرئيس التنفيذفصل مسؤوليات رئيس المجلس  يتم
 وعلى رئيس المجلس أن يضطلع بمايلي: ،مراجعتها كلما اقتضت الحاجة

  .للمصرف التنفيذية واإلدارة المجلس من كل بين بناءة عالقة إقامة .1
ات في حولها تباين يوجد التي القضايا حول البناء النقد على تشجع المجلس اجتماعات خالل ثقافة خلق .2  وجه

  .تلك القضايا حول اإلجماع وتوفير النقاشات على تشجع اكم األعضاء، بين النظر
  .المناسب الوقت وفي والمساهمين المجلس أعضاء من كل إلى الكافية المعلومات وصول من التأكد .3
 .المصرف لدى السليمة الحوكمة معايير توفر من التأكد .4
 متابعة أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومقرراتها. .5

  أعضاء مجلس اإلدارةمسؤولية  3- 1

ع .1 ى رئيسي بشكل المصرف إدارة مسؤولية تق س أعضاء عل ى كل اإلدارة مجل س حدة عل ى أعضاء مجل  وعل
ة المسؤوليات كافة المجلس يتحمل حيث متضامنين، اإلدارة ات المتعلق ة المصرف وسالمته بعملي د المالي  والتأك

دائنين االستثمار وأصحاب حسابات نالمساهمي ومصالح والتسليف النقد مجلس متطلبات تلبية من  والموظفين وال
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ات ة، ذات األخرى والجه د العالق ن والتأك تم إدارة المصرف أن م وانين إطار وضمن حصيف بشكل ت  الق
  .للمصرف الداخلية والسياسات النافذة والتعليمات

ة ارت .2 ل مخالف ن ك ر ع اهمين والغي رف والمس اه المص ؤولون تج س اإلدارة مس اء مجل نهم أو إن أعض ا أي م كبه
ذة وانين الناف ام الق ة أو ألحك ة العام رارات الهيئ رف أو لق ي للمص ام األساس يعهم للنظ ذه  ،جم ى أن ال تشمل ه عل

  المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطيا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
بلهم إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه المصرف .3 ن ق ى أن  ،والمساهمين عن الخطأ اإلداري المرتكب م عل

من  ذي تض رار ال ى الق اع عل ر االجتم ي محض ا ف ها خطي ت اعتراض ي أثبت ة الت ؤولية الجه ذه المس مل ه ال تش
  المخالفة أو الخطأ.

س اإلدارة  .4 ن أعضاء مجل ا أوتكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضوا واحدا م نهم جميع ا بي ي و ،مشتركة فيم ف
س اإلدارة  ،الحالة األخيرة يكونون ملزمين جميعا على وجه التضامن اء مجل ين أعض ؤولية ب ع المس ويكون توزي

  تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
نعهم في المصالح تعارض أي وجود عند القرارات اتخاذ في المشاركة تجنب اإلدارة مجلس أعضاء على .5 ن يم  م

  .سليم بشكل المصرف مصالح حماية في مدوره تأدية
س أعضاء على .6 م اإلدارة مجل م فه يهم اإلشرافي دوره زام وعل الص الحرص واجب الت اه المصرف واإلخ  تج

  .عام بشكل المجتمع وتجاه اآلخرين المصالح وأصحاب ومساهميه
 .فعالة ؤولياتهم بصورةمس وتحمل بواجباتهم للقيام الكافي والوقت االهتمام تكريس اإلدارة مجلس أعضاء على .7
 على تقديم لديهم القدرة تكون وأن المجلس بوظائف القيام في فعالة بصورة المساهمة اإلدارة مجلس أعضاء على .8

  .للمجلس خاصة خبرات
س أعضاء على .9 وا أن المجل ى يكون م اطالع عل التطورات دائ ل داخل ب  والقطاعات المصرفية المصرف من ك

   التشريعات التي تؤثر في عمل المصرف.ن ووالقواني والدولية، المحلية
ا وواضحة محددة اإلدارة مجلس أعضاء إن مسؤوليات .10 ة، والتشريعات يتماشى وبم ومو ذات العالق  المصرف يق

  .وواجباته ومسؤولياته حقوق العضو يوضح بكتاب انتخابه عند المجلس أعضاء من عضو كل تزويدب
ويض ا .11 ان أو تف كيل اللج س بتش ام المجل س ال إن قي ال المجل بعض أعم ام ب رى للقي ة أخ ة أو أي جه إلدارة التنفيذي

ذة  ،يعفيه من هذه المسؤولية ه الناف انون الشركات وتعديالت ام ق ق أحك ا وف ل معه وتحدد هذه المسؤولية ويتم التعام
  األخرى. 

ة  .12 ر المالئم ة أو غي ر القانوني ال غي ن األعم رف م ة المص ؤولية حماي س اإلدارة مس ى مجل ع عل اهمين تق للمس
   المسيطرين و/أو المساهمين الرئيسين وذات التأثيرات السلبية على مصلحة المصرف و/أو المساهمين اآلخرين.

  المحظورات على عضو مجلس اإلدارة 4- 1

ذي  .1 رئيس التنفي س وال ن المجل ة ع ان المنبثق اء اللج س اإلدارة وأعض اء مجل يس وأعض ن رئ ى أي م ر عل يحظ
ى والمستشارين والمدققين  ؤثرة عل ة م ات داخلي ة معلوم ي المصرف اإلفصاح عن أي الخارجين وكافة العاملين ف

  سعر السهم في السوق و/أو القيام بالتداول في أسهم المصرف بناء على معلومات داخلية.
ن أعضاء  أوال يجوز منح قروض أو تسهيالت (مباشرة  .2 ى أي م وع إل ن أي ن غير مباشرة) أو هبات بضمانات م

  التسليف.حسب قرارات مجلس النقد ووذلك قربائهم ارة أو رئيس المديرين التنفيذيين أو ألمجلس اإلد
  .آخرال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أن يشتركوا في إدارة مصرف  .3
ات  .4 ات أو بيان ره أي معلوم ى غي رف أو إل ي المص اهم ف ى أي مس ي إل س اإلدارة أن يفش و مجل ى عض ر عل يحظ

ه تتعلق بالمصرف وتعتبر بة ل ة سرية بالنس س اإلدارة،  ،ذات طبيع ي مجل م وجوده ف ا بحك د حصل عليه ان ق وك
ات  ،وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالمصرف ك المعلوم ن ذل ويستثنى م

   التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو األنظمة نشرها.

  يم أعمال المجلستنظ 5- 1

 اجتماعات المجلس 5-1- 1 

 السنة في اجتماعات ستة عن اإلدارة لمجلس الدورية االجتماعات عدد يقل أن ال يجب.  
 .تسجل مداوالت مجلس اإلدارة بمحاضر في سجل خاص يوقع عليها الرئيس واألعضاء الحاضرون 
 وم ين يق س سر أم ق بإعداد المجل دوين االجتماعات محاضر وتوثي ة وت س واقتراحات كاف  نقاشات المجل

  .القرارات تلك تنفيذ عن المسؤولة والجهة المتخذة والقرارات األعضاء
 د يتم س أعضاء تزوي ال بجدول المجل س أعم ائق معززا المجل ات بالوث ة والمعلوم ل الالزم دة قب ن م ة م  كافي

  .لمناسبةا القرارات واتخاذ المطروحة المواضيع دراسة من لتمكينهم المجلس اجتماعات
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  اع ال كل اجتم ى جدول أعم كما يجب على اإلدارة التنفيذية أن تبادر إلى اقتراح المواضيع التي تراها هامة عل
  حيث يحدد رئيس المجلس أولويات طرح هذه المواضيع.

  إدارة س ب دخل المجل ا لمشاركة أو ت س وتجنب ي اجتماعات المجل ة ف بهدف ضمان شمولية المواضيع المطروح
ات  انالعملي رف ف ة للمص ة اليومي ب  كاف س وتتطل الحيات المجل من ص دخل ض ي ت رفية الت ات المص العملي

   .أنشطة المجلس 6- 1موافقته مذكورة ضمن الفقرة 

  حضور االجتماعات 5-2- 1

ر العضو على يجب ع أن المستقل غي ي اجتماعات يحضر أرب ى السنة ف ل، عل ى األق و ويجب عل  المستقل العض
ل المجلس، اجتماعات من %75عن  يقل ال ما حضور د النصاب هذا عن حضور يتغيب عضو وك  عضويته يفق

س اإلدارة أعضاء على يجب كما اإلدارة، مجلس من وبقرار حكما ة حضور المستقلين مجل ي االجتماعات كاف  الت
يتم ا س رارات اتخاذ فيه ة ق ؤثر هام ا ت ى مصلحة جوهري ر المشاركة  .المصرف عل ون الحضور عب ن أن يك يمك

  على أن يكون الحضور بالنسبة إلى الحد األدنى بشكل شخصي.   ،لمداوالت بواسطة وسائل االتصاالت المختلفةبا
ة من حمل أكثر للعضو يجوز ال كما المجلس، في عضوا ليس آخر شخص إنابة اإلدارة مجلس لعضو يجوز ال  إناب

   .السنة في إنابة واحدة من بأكثر المجلس أعضاء من عضو أي يقوم أن يجوز وال السنة، في واحدة

  االتصال بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 5-3- 1

اح ه المجلس ألعضاء يت ع المباشر االتصال ولجان ة، اإلدارة م ى التنفيذي تم أن عل س اتصال أعضاء ي ع المجل  م
ه  أو للمجلس ويكون. رئيسه أو المجلس لجان طريق عن التنفيذية اإلدارة ا إذا-للجان ة تاقتض م  صالحية -الحاج

   .وجه أكمل على الموكلة إليهم بالمهام القيام في لمساعدتهم خارجية بخبرات االستعانة

  أمين السر 5-4- 1

 .الثلثين بأكثرية من قبل المجلس تنحيته أو تعيينه قرار اتخاذ يتم و ،للمجلس سر أمين بتعيين المجلس يقوم
ى ين عل س سر أم د المجل ن التأك اع م سا أعضاء إتب رة لإلجراءات لمجل ن المق س، م د المجل ادل والتأك ن تب  م

افة أخرى، جهة وأية التنفيذية واإلدارة ولجانه المجلس أعضاء بين المعلومات ى باإلض د إل غ مواعي  اجتماعات تبلي
  يسلم نسخة عنها عند توليه مهامه.و كتابيامهام أمين سر المجلس  يتم تحديد .كافية زمنية مدة قبل المجلس

  تعارض المصالح 5-5- 1

ة المصالح في في محتمل تعارض أي عنيقوموا باإلفصاح  أن على أعضاء مجلس اإلدارة ام األمور المعروض  أم
س، اع المجل ة المصالح ذوي األعضاء وامتن ي االشتراك عن المتعارض اع المناقشات الخاصة، ف  عن واالمتن
  . الجلسة محضر في إثباته يجب أمر وهو التصويت

  

  طة المجلسأنش 6- 1

  الوظيفة الرقابية 6-1- 1

  يحرص مجلس اإلدارة على شرعية وقانونية كافة التعديالت الحاصلة على النظام األساسي للمصرف.
ان مجلس و ر لج يقوم باإلشراف على عمل الرئيس التنفيذي والمدير العام والمدراء التنفيذيين وذلك بشكل مباشر أو عب

  اإلدارة.  
  

  إلحاللالتعيينات وا 6-2- 1

ن  والكفاءة بالنزاهة تمتعبتنفيذي  رئيس تعيين المجلس سياسة تتضمن .1 ون م د يك رفية وق رة المص ة والخب المهني
س س اإلدارة، وللمجل ي مجل رئيس بعزل الحق بين األعضاء التنفيذيين ف ذي ال تبداله  التنفي دماواس  تقتضي عن

  .الحاجة
ى يجب الحصول .2 ة عل س، موافق اء المجل ى بن ذي، رئيسال توصية عل د التنفي ه  عن ام ونواب دير الع ين الم تعي

 لديهم. المطلوبة الخبرات توفر من ومساعديه والمدراء التنفيذيين والتأكد
 يجوز للمدير العام أن يكون من بين األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة. .3
  يجوز الجمع بين مهمة الرئيس التنفيذي والمدير العام.  .4
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 :التدقيق لجنة من وصيةت على بناء المجلس على .5
 لديه المطلوبة الخبرات توفر من التأكد بعد داخلي تدقيق مدير تعيين. 
 موافقة بعد وتحديد أتعابه معه والتعاقد العالية والكفاءة االختصاص ذوي من مستقل خارجي مدقق ترشيح 

  ذا الخصوص.وفق للقوانين والتشريعات المتعلقة به ذلك يتم أن على للمساهمين، العامة الهيئة
ذي سيا .6 رئيس التنفي ع ال ذيين ويض دراء التنفي الل للم ة اإلح رفس ي المص وابهم ف س اإلدارة  ،ن وم مجل ويق

   بالمصادقة عليها.
 

 ميثاق أخالق العمل ،أنظمة الضبط والرقابة ،التخطيط 6-3- 1

ى المصادقة .1 ة والسياسات والخطط واالستراتيجيات األهداف عل  محددةو بصورة واضحة للمصرف الهام
 العمليات مسؤولية تقع عليها التنفيذية التي اإلدارة على والرقابة التوجيه ممارسة إلى باإلضافة دوري، وبشكل
ة أنظمة الضبط على بالمصادقة المجلس يقوم كما ومساءلتها، اليومية ة والرقاب اق السيما - الداخلي دقيق ميث  الت

 .األنظمة هذه فعالية مدى من والتأكد - لتدقيقا إدارة وصالحيات ومسؤوليات مهام توثيق المتضمن
ب أو المطلوبة المعتمدة واإلجراءات والسياسات والخطط باالستراتيجيات المصرف تقيد مدى من التأكد .2  بموج

ة التنفيذية اإلدارة قيام من والتأكد والتعليمات، القوانين ا انجازات األداء بمراجع ط وفق ن العمل لخط  اتخاذ وم
 .سليم بشكل إدارتها تم قد المصرف مخاطر أن جميع من التأكد إلى باإلضافة الالزمة، تصويبيةال اإلجراءات

ك (بما اإلداري التسلسل يبين والذي التنفيذية اإلدارة من المقترح التنظيمي الهيكل اعتماد .3 س لجان في ذل  المجل
 :مايليب المجلس يقوم المجال هذا وفي ،التنفيذية) واإلدارة

 و اعتماد ة ائحالل ة واألنظم ة الداخلي ل المتعلق ا، المصرف بعم ا وتطويره ع وم ك يتب د ذل ام من تحدي  للمه
   المختلفة. المستويات التنظيمية بين والتبعيات والعالقات والمسؤوليات والواجبات واالختصاصات

 ى التصديق ة عل ويض سياس ذ تف ال وتنفي اإلدارة المنوطة األعم ة ب و يكون أن ويجب التنفيذي ل تف  يضك
س من يصدر رهم) محددا أو أعضائه ألحد (سواء اإلدارة مجل ي لغي ي ف دة موضوعه وف ة الم  الزمني

  .لسريانه
دالعلى  المجلس يعمل .4 ن تأك ع المصرف أن م ة يتمت ة بنزاه ي عالي ة ف ه ممارس ى يعمل وأن أعمال  ترسيخ عل

ة ع سياس ل نحو التطل ي المث ى ف تم ،األعل ك وي ن ذل الل م وفر خ اق سياسات ت ات وميث  تتضمن العمل أخالقي
ف ارض تعري ي والصفقات المصالح لتع ا الت وم به و يق اء الشخصية لمصلحتهم المصرف موظف ى بن  عل

ات ة معلوم ن داخلي وا/المصرف حصلوا ع ا اطلع الحيات نتيجة عليه م، المعطاة الص تم له يم وي ذه تعم  ه
ة على العمل وميثاق أخالقيات السياسات وظفي كاف سالم وأعضاء المصرف م ى والحصول جل وافقتهم عل  م

 .للجمهور عليها ونشرها
ه .5 ة عن ه بتشكيل لجان منبثق ادة فعاليت ة المصرف - قام المجلس وبهدف زي دة  - وحسب حاج اق يحدد م ق ميث وف

ا س اإلدارة عليه ة مجل ة رقاب ح كيفي ؤولياتها ويوض الحياتها ومس ة وص ع  ،اللجن ان برف ذه اللج وم ه ث تق وبحي
ذه اللجان مفصلة  ،س ككلتقارير دورية إلى المجل س. وه ويراعى مبدأ الشفافية عن تعيين أعضاء لجان المجل

   الثالث من هذا الدليل. البابفي 
ر .6 ي  - المؤسسة المصرفية األم– ش.م.ل يعمل مجلس إدارة بنك لبنان والمهج ى الت ة المثل ة الحوكم د بني ى تحدي عل

ل ة كك ى المجموع ة عل رويج ،تحقق عملية رقابة فعالة وكافي ان والمهج ك لبن س إدارة بن ى مجل أن  ش.م.ل ب عل
ارس إشرافا  يكون مدركا للمخاطر والقضايا الهامة التي يحتمل أن تؤثر على مجموعته المصرفية وعليه أن يم

 .كافيا على المجموعة والمؤسسات التابعة لها
اع ممارسات مس - المؤسسة المصرفية التابعة-  م.عش.م. سورية والمهجريتحمل مجلس إدارة مصرف  .7 ؤوليات إتب

ة  زام المصرف بكاف حوكمة سليمة للمصرف تضمن سالمة المصرف وحماية مصالح المودعين والتأكد من الت
 القوانين واألنظمة والمعايير الرقابية التابع لها.

ذي يضمن ع بااللتزامتقوم المؤسسات المالية التابعة للمصرف  .8 ليمة بالشكل ال دم بإتباع ممارسات الحوكمة الس
  التابعة له. تتضارب المصالح بين المصرف والمؤسسا

ك .9 ق ذل ى تعي ل أو بن فافية أو يستخدم هياك ق الش  ،في حال كان المصرف يمارس أنشطة أو عمليات في بيئة تعي
ات المسموح  م العملي يجب على مجلس اإلدارة أن يتفهم البنية التشغيلية للمصرف وأن يضع حدودا مالئمة لحج

ذه الم ي ه ا ف ات به ع سياس ة تض ن أن اإلدارة التنفيذي د م ه التأك ب علي ا يج ذه األدوات كم تخدام ه اطق أو الس ن
طة ن األدوات أو األنش وع م ا الن ة له اطر المرافق واع المخ ة أن د وإدارة كاف دققين  ،لتحدي ا للم اح عنه واإلفص

  والسلطة الرقابية.
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 التقييم الذاتي وتقييم األداء 6-4- 1

  اً و لمرة واحدة في السنة من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بالتالي: يقوم المجلس دوري  - أ
 .تقييم أداء المجلس ككل  
 .تقييم أداء الرئيس التنفيذي 
 .تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس 

اس تق ى أس يم عل ذا التقي ري ه س اإلدارة، ويج ان مجل رفارير لج ة للمص ائج المالي ارجي والنت دقق الخ ارير الم  ،تق
  الية هذه اللجان ومدى انجازها لمهامها والتوصيات التي خلصت إليها واإلجراءات المتخذة بخصوصها. وفع
ة الضبط والرقابة أنظمة كفاية مدى حول تقريرا للمصرف السنوي التقرير بتضمين المجلس يقوم - ب ة الداخلي  المتعلق

  .(Financial Reporting)المالية  التقارير إعداد بآلية
دقق والمدقق التنفيذية اإلدارة إليه ترفعها التي الدورية، التقارير على وبناء المجلس يقوم  - ت  الخارجي، الداخلي والم
ةب يم المصرف أداء مراجع ه وتقي ه وحسن أعمال د إدارت ات والتجاوزات وتحدي ل االنحراف بابها وتحلي د أس  وتحدي

  تكرارها. وتفادي لمعالجتها ةالتعليمات الالزم عليها وإصدار والمحاسبة ،عنها المسؤولين
امالت مراجعةبالمجلس  يقوم - ث ع التع ة ذوي األطراف م ي العالق درج ال الت ال المصرف ضمن تن ة أعم  االعتيادي

  .األخرى المعنية وعلى الجهات للمساهمين العامة الهيئة على لعرضها تمهيدا وذلك لدراستها
 .والسنوية الفصلية المالية البيانات اعتماد - ج
ة المخاطر  - ح اس المخاطر ومنظوم ن قي ب معلومات ع س بطل وم المجل ي المصرف (Risk Profile)يق بهدف  ،ف

  .بشكل منتظم في كل اجتماعتحليل ومناقشة بيانات وإحصائيات المخاطر (النوعية والكمية) في المصرف 
د - خ س يعتم ب المجل ة ويراق ال، سياس ا إعدادها ويكون االمتث د وتطويره ن والتأك ات م ي المصرف طبيقه ن ف  م

  .االمتثال مراقبة عن المسؤولة الجهة صالحيات
ارير دراسة - ف ة اإلدارة وتوصيات تق ز ممارسات وسبل والتحسينات التطورات حول التنفيذي ي المصرف تعزي  ف

  .األخرى المجاالت أو اإلفصاح مجال

  المراجعة الدورية لالستراتيجيات 6-5- 1

ة  سنوي بشكلمجلس اإلدارة يقوم  وم بمراجع ا يق ل. كم دى الطوي ى الم بمراجعة خطط واستراتيجيات المصرف عل
ه خالل  ،المشاكل والتحديات التي قد تواجه المصرف في المستقبل ن اجتماعات ل م ى األق اع واحد عل وذلك في اجتم

 العام.
ى االستراتي ق عل ل، ويواف ي تواجه المصرف كك ام المخاطر الت تفهم بشكل ت جيات الموضوعة إن مجلس اإلدارة ي

  لدرء المخاطر وعلى سياسة إدارة المخاطر بشكل عام.
 

  الصالحيات األخرى 6-6- 1

  :لمجلس اإلدارة الصالحيات التالية    
رف  .1 ن مص رخيص م ا بت ورية أو خارجه ل س ي داخ ا ف ك الزم رى ذل ا ي رف حيثم اً للمص ىء فروع ينش

  سورية المركزي.
 مومية ويحدد جدول أعمالها وينفذ قراراتها.يعد المقترحات التي تعرض على الجمعية الع .2
 يدعو الجمعيات العمومية العادية واالستثنائية عند الحاجة. .3
ة .4 ي شركات مالي ك حصص ف ة أو تمل ى تأسيس شركات مالي ة عل ة  الموافق ى موافق ول عل شريطة الحص

 .مصرف سورية المركزي
 تشكيل اللجان اإلدارية وتحديد مهامها وصالحياتها. .5
ة  خالل يقوم .6 ةالثالثة أشهر األولى من كل سنة مالي ات المالي اد البيان ن  باعتم ا م د المصادقة عليه ك بع وذل

 قبل المدقق الخارجي.
هيشكل االحتياطي القانوني  .7 م  المنصوص علي انون الشركات رق ي ق ام  3ف اطي الخاص  2008لع واالحتي

ي  ه ف م المنصوص علي د األساسي رق ام النق ام  23نظ امي 2002لع ورية والتع رف س ادرة عن مص م الص
 المركزي بهذا الخصوص.

ن  .8 ا يمك ل بنسبة عدد أسهمه وم يقترح على الجمعية العمومية مبالغ األرباح التي توزع على المساهمين ك
 حسمه منها لنقلها للسنة التالية أو الستهالكات إضافية.
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  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 7- 1

ذه  %5سنوية (على أال تزيد هذه المكافآت على ألعضاء مجلس اإلدارة الحق بمكافآت  افية). تحدد ه اح الص ن األرب م
ي ضوء  ،المكافأت حسب المهام الموكلة لكل عضو من األعضاء ا األخرى ف دالت الحضور والمزاي م الحق بب كما له

  وتحدد بقرار من الهيئة العامة. ،نشاطات المصرف وفعالياته
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  اإلدارة التنفيذية الباب الثاني:

  

  دور الرئيس التنفيذي  1- 2

ي إدارة المصرف رة ف ذي مسؤوليات كبي رئيس التنفي اتق ال ى ع ن نجاح المصرف ،تقع عل ون المسؤول ع ث يك و  ،حي
ات مصرفيةكافة الصعد من تسليف وتوظيفات و على اإلدارةيقوم باإلشراف على تطبيق سياسة مجلس  وتسويق،  ،عملي

ي اإلدو ى ف ى اإلدارة هو المرجع اإلداري األعل ه بشكل عام إشرافية عل ون مهمت ث تك ي المصرف، بحي ة ف ارة التنفيذي
  المهام الموكلة إليه هي التالية:  أهمالتنفيذية. 
  للموافقة والمصادقة عليها اإلدارةجلس م إلىيقترح أهداف واستراتيجيات المصرف ويرفعها. 
  ابه ومساعديه.وون ر العاموالحوكمة لتسمية المدي آتللجنة الترشيحات والمكافالتوصية 
  .يشكل اللجان التنفيذية ويسمي أعضاءها 
  الموازنات التقديرية الموضوعة للفروع والمديرياتيوافق على . 
 .يوافق على توظيفات المصرف في األدوات المالية 
 .الموافقة على الهيكل التنظيمي للمصرف 
 وظفين  الموافقة على توظيف وفصل بالم ة الرت ي كاف ديرينباست - ف اء  - ثناء الم د أجورهم، بن رقيتهم وتحدي وت

  .على توصية المدير العام
  ات إلىبالتوصية  بناء على توصية من المدير العاميقوم الرئيس التنفيذي ة الترشيحات والمكافئ بخصوص  لجن

ين  زل تعي ذيين  ديرينمالوع رقيتهمالتنفي دير( وت تثناء م دقيق و باس دير الت زامم وم ،)االلت ي تق دورها  والت ب
  .النهائي ريقوم باتخاذ القراالذي  اإلدارةمجلس  إلىبالتوصية 

  ذيينالمديرين وتعويضات تحديد أجور دير  التنفي دقيق وم دير الت تثناء م ام باس دير الع ن الم ى توصية م اء عل بن
 االلتزام.

  الموازنة. خارج  االستثنائيةالموافقة على موازنة النفقات والمشتريات والموافقة على المصاريف 
 .يرفع التقارير الدورية إلى مجلس اإلدارة عن أداء المصرف بشكل عام 
  لتفعيل دور الحوكمة في المصرف.ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة يعمل مع رئيس مجلس اإلدارة 
 .إصدار تقارير وتوصيات بخصوص التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف 
 .الحرص على تحسين صورة المصرف 
 المصرف في كافة المنتديات. لتمثي 
  .يقوم بمهام المدير العام في حال غيابه 
 توكيل المدير العام ببعض أو كافة صالحياته. 
  

 المدير العام دور 2- 2

ق سياسة المصرف وإدارة ابع تطبي ث يت ة بحي ال اليومي ؤونه  تقع على عاتق المدير العام مسؤولية إدارة األعم ف ش مختل
  توظيفات وعمليات مصرفية وتسويق وغيرها. أهم المهام الموكلة إليه هي التالية:من تسليف و وعلى كافة الصعد

  .يعمل على تنفيذ أهداف وإستراتيجيات المصرف 
 وللوصول إلى األهداف السنوية. ،يقوم باإلدارة والتوجيه لتحقيق كافة استراتيجيات المصرف 
 نفيذية كافة.يرأس اللجان الت 
 يتابع تحقيقها.ف للفروع والمديريات ويضع األهدا 
 .يحرص على تطبيق القوانين وقرارات مجلس النقد والتسليف ومتطلبات مصرف سورية المركزي 
 .(مراقبتها ومتابعتها) يختص بإدارة العمليات اليومية 
 ى أ راف عل م واإلش ي له ع وصف وظيف ذيين ووض دراء التنفي دير اقتراح تسمية الم ن م تثناء كل م الهم باس عم

 االلتزام.مدير التدقيق و
 .اقتراح الهيكل التنظيمي للمصرف 
  ذيالرئيس  إلىالتوصية ب التنفي ة الرت ن كاف تثناء  - بشأن توظيف وفصل الموظفين م ديرينباس رقيتهم  - الم وت

  .وتحديد أجورهم
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 ديرين الت ين الم ذي بخصوص تعي رئيس التنفي ى ال ية إل رالتوص ذيين وت ديرنفي تثناء م دقيق و قيتهم (باس دير الت م
س  ،االلتزام) والذي يقوم بدوره بالتوصية إلى لجنة الترشيحات والمكافئات ى مجل والتي تقوم أيضا بالتوصية إل

  اإلدارة الذي يقوم باتخاذ القرار النهائي.
 ذي بخصوص ور  التوصية إلى الرئيس التنفي د أج ديرينوتعويضات تحدي ذيين الم ت التنفي دقيق باس دير الت ثناء م

 ومدير االلتزام.
 .إصدار تقارير وتوصيات بخصوص التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف 
 .الحرص على تحسين صورة المصرف 
 .تمثيل المصرف في كافة المنتديات 

  

  اللجان التنفيذية 3- 2

 .لجنة التسليف 
  .لجنة التسليف بالتجزئة 
 .لجنة تكنولوجيا المعلوماتية  
 .لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
 .لجنة الموارد البشرية 
 .لجنة االمتثال ومكافحة تبيض األموال 
 .لجنة تطوير األعمال 
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  : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةالباب الثالث
  
  
 إليها بالمهام الموكلة للقيام بالصالحيات فوضهايو عنه منبثقة لجان بتشكيل اإلدارة مجلس يقوم.  
 اإلدارة مجلس إلى دورية تقارير رفعاللجان بم هذه تقو.  
 .يتم تدوين وتصنيف محاضر اجتماعات هذه اللجان  
 س أمام أعمالها عن المسؤولية اللجان تتحمل ك ،اإلدارة مجل ي ال وذل س يعف ن مسؤوليته اإلدارة مجل ن م ال ع  أعم

  .اللجان هذه
 واليته.  انتهاءلدى  تعتبر منحلةة اللجان مع مدة مجلس اإلدارة، وتترافق مد 
  تعديل أعضاء اللجان وفق ما تقتضيه الحاجة. و االجتماعيحق للمجلس  
  

   هذه اللجان هي على الشكل التالي:

 لجنة التدقيق 1- 3

 أهداف اللجنة 1-1- 3

ة، الضبط ونظم المالية التقارير مراجعة ائج ونطاق والرقاب دى ونت ة وم دقيق كفاي داخلي والخارجي، الت ة ال  ومراجع
   .المالية البيانات على الجوهري األثر ذات المحاسبية القضايا

  

  تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها 1-2- 3

ل وال تنفيذيين، غير أعضاء من التدقيق لجنة تتكون .1 ة أعضاء، عن األعضاء عدد يق ا ال ثالث يس تضم كم  رئ
 .اإلدارة مجلس

 .المستقلين األعضاء من اللجنة أعضاء غالبية .2
  .المستقلين األعضاء من جنةالل رئيس .3
ة تحوي .4 ى عضوا اللجن ل عل ن األق ؤهالت ذوي م ة الم رة أو/و العلمي ة الخب ي المجاالت العملي  المحاسبية ف

 .ذلك اإلدارة على مجلس موافقة بعد خارجية بخبرات باالستعانة الحق وللجنة والمالية،
ع اللجنة تعقد .5 رة (اجتماعات أرب ة كل م ى) أشهر ثالث ل عل نة، يف األق دون الس ذه االجتماعات محاضر وت  ه

  أصولي. بشكل
 

  صالحيات ومهام اللجنة 1-3- 3

 ا ة عمله بيل ممارس ي س ات ف ة معلوم ى أي ول عل لطة الحص دقيق س ة الت ن  ،للجن وة أي م ا دع ة أيض وللجن
ه ودعوة أي عضو من أعضاء  ،األشخاص ذوي الخبرة أو االختصاص لحضور االجتماعات لالستئناس برأي

س ا امجل ور اجتماعاته ة لحض ات  ،إلدارة أو اإلدارة التنفيذي ور اجتماع داخلي لحض دقيق ال دير الت دعى م وي
  اللجنة. 

 س اإلدارة ى مجل س اإلدارة ،مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها عل أنها لمجل ة  ،والتوصية بش ومتابع
ة ات المالي ى البيان وهري عل ر الج بية ذات األث ايا المحاس ارير وذ ،القض فافية التق ة وش مان عدال دف ض ك به ل

  المالية. 
 ة ة الداخلي بط والرقاب ة ،تقوم لجنة التدقيق بتقييم فعالية وكفاية نظم الض تمل مسؤولية اللجن ور  ،وتش ين أم ن ب م

 أخرى على:
ا .1 ن الجه ادرة ع ذة الص ات الناف زام بالتعليم ن االلت د م داخلي والتأك دقيق ال ة الت ة وظيف ة وكفاي يم فعالي ت تقي

  ذات العالقة.
 تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي. .2
 مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. .3
 خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي. وإقرارمراجعة  .4
  . أدائهتحديد تعويضاته وتقييم التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله و .5
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 ارجي دقق الخ ع الم ر م ال المباش لطة االتص ة س ون للجن ور  ،يك دون حض ه ب اع مع ى  اإلدارةواالجتم رة عل م
 من بين أمور أخرى على: ،وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا المجال ،األقل سنويا

  تعويضاته وتقييم أدائه.بخصوص تعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد  اإلدارةمجلس  إلىالتوصية  .1
 تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي. .2
 مراجعة خطاب التعيين وقبوله. .3
دوري إمكانيةإقرار  .4 دقيق ال ر الت ى  ،تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غي ك عل أثير ذل مان عدم ت وض

 الرأي المستقل للمدقق الخارجي.
ارير .5 ارجي وتق دقيق الخ ارير الت ائج تق ة نت م  مراجع د ت ه ق ن أن د م ة والتأك لطات الرقابي راءاتالس  اإلج

 الالزمة بشأنها.
 .تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها 
 .تقوم اللجنة بمراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي 
 دقق تعقد اللجنة اجتماعا ع الم ل م ى األق رتين عل ام وم الل الع ل خ ى األق ت دورية مع المدقق الخارجي مرة عل

 كما يحق للمدقق الداخلي والخارجي طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك. ،الداخلي
  

  لجنة إدارة المخاطر 2- 3

 أهداف اللجنة 2-1- 3

ه مدىو المصرف قدرة مع ينسجم بما المخاطر سياسة وضع ل قبول ة المخاطر، لتحم ا اإلدارة أداء ومراجع ي العلي  ف
   .وغيرها والسمعة االلتزام وعدم والتشغيل والسيولة والسوق االئتمان مخاطر إدارة

  

  تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها 2-2- 3

  .عضو واحد عن التنفيذيين األعضاء عدد يزيد وال األقل، على أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون .1
  .المستقلين األعضاء من اللجنة رئيس كوني .2
 .اإلدارة إلى مجلس تقاريرها وترفع السنة في األقل على )أشهر ثالثة كل مرة (اجتماعا أربع اللجنة تعقد .3

 

 صالحيات ومهام اللجنة 2-3- 3

  س ل مجل ن قب ا م ن والتأ ،اإلدارةتقوم اللجنة بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر قبل اعتماده د م ك
 تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات.

 وظفي إدارة المخاطر عن األنشطة  ،ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر وضمان استقاللية م
 التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.

  دارة.المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإل إلدارةمراجعة الهيكل التنظيمي 
 المخاطر. إدارةوأنشطة  ،مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها 
  ة ارير دوري ة تق ع اللجن ىترف دم  إل س اإلدارة وتق ائياتمجل ا  إحص رض له ي يتع اطر الت وص المخ بخص

 المصرف والتغيرات والتطورات التي تطرأ على إدارة المخاطر.
 الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها. مراجعة وإبداء 
 ازل ة ب ل لجن ن قب وعة م ايير الموض اطر بالمع زام إدارة المخ دى الت ة م ان  ،مراقب اطر االئتم ة بمخ والمتعلق

 ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها.
 ا ع إدارة المخ ة تعقد اللجنة اجتماعات دورية م ا المصرف وكفاي ي يتعرض له يم المخاطر الت طر لمناقشة وتقي

  طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.
  



                    

  

 16

  لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة  3- 3

 أهداف اللجنة 3-1- 3

فافية وضمان مراقبة .1 ين ش د تعي تبدال وتجدي س أعضاء واس رئيس اإلدارة مجل ذي، وال ذلك التنفي ة وك يم فعالي  تقي
  .التنفيذيين أداء المديرين وتقييم مستقل، بشكل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل وفعالية ككل إلدارةا مجلس

فافية ضمان .2 ب سياسات ش آت روات س اإلدارة أعضاء وتعويضات ومكاف ديرين مجل ذيين والم  وضمان التنفي
 .المصرف أهداف مع السياسات هذه انسجام

  .الضرورة عند وتعديله تنفيذه ومراقبة الحوكمة ودليل إطار وضع .3
 

  تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها 3-2- 3

ى تنفيذيين، غير أعضاء من الترشيحات لجنة تتكون .1 ل ال أن عل ة األعضاء عدد يق ن ثالث م ،ع ة وتض  أحد اللجن
 .اإلدارة مجلس رئيس ويترأسها المستقلين، التدقيق لجنة أعضاء

 .لينالمستق األعضاء من اللجنة أعضاء غالبية تكون .2
 .به المتعلقة والقرارات المناقشات في اللجنة عضو يشارك ال المصالح، تعارض لتجنب .3
  .أصولي بشكل االجتماعات هذه محاضر وتدون األقل، على سنوي نصف اجتماعا اللجنة تعقد .4

 

  صالحيات ومهام اللجنة 3-3- 3

 رات) األدنى الحد( وشروط معايير وضع ارات والمؤهالت للخب ة والمه س اإلدارة لعضوية المطلوب  مجل
س، العضو ألعمال من تخصيصه الالزم الوقت تحديد ذلك في بما التنفيذي، الرئيس منصب ولشغل  المجل

 .الموضوعة والشروط المعايير على اإلدارة مجلس ويصادق
 ادة بالترشيح التوصية س لعضوية - الترشيح وإع س ولجان اإلدارة مجل رئيس ولشغل المجل  منصب ال

ذي اء - التنفي وية، وإلغ ع العض وانين مراعاة م رارات الق ذة، والق ذًة الناف ين آخ ار عدد بع  مرات االعتب
ة الحضور ة ونوعي اركة وفعالي ي األعضاء مش س اجتماعات ف اتهم المجل أديتهم لواجب ؤولياتهم، وت  ومس

ذه القيام اللجنة على ة به ل المهم ديم أو إشعار إرسال قب ب تق ى طل ة للحصول عل و مصرف موافق  ريةس
  .)الحالة حسب( والتسليف النقد مجلس أو المركزي

 ر واألعضاء التنفيذيين لألعضاء تعريف وضع ذيين غي تقلين واألعضاء التنفي د المس ن استقاللية والتأك  م
 المجلس تشكيلة من تناسب والتأكد الدليل، هذا في الموضوعة المعايير مع يتوافق بما المستقلين األعضاء

 .عملياته يدوتعق المصرف حجم مع
 موضوعية معايير تبني (key performance indicators (KPIs)) ل فعالية لتقييم س اإلدارة كك  مجل

س أعضاء من عضو كل ومساهمة ل المجل ة وك ن لجن ه م يم لجان ذيين، أداء وتقي ديرين التنفي  ويؤخذ الم
ار د باالعتب يم عن س أداء تقي ة واإلدارة ككل المجل ابهة األخرىالمؤسسات  أداء التنفيذي ا المش ى كم  يراع

 .التقييم على معايير اإلدارة مجلس ويصادق الرقابية، بالمتطلبات االلتزام مدى
 دريب على اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التأكد ل الت ن المستمر، والتأهي مم خالل م رامج تص ذا ب  له

ي الحديثة التطورات لمواكبة الغرض، ة، الخدمات صناعة ف ولى المالي وفيرالل وتت ة ت ات جن  حول معلوم
 .الطلب عند اإلدارة مجلس ألعضاء المصرف في الهامة القضايا بعض

 اإلحالل وخطة أدائهم وتقييم التنفيذيين المديرين تعيين ومعايير شروط وضع. 
 باستثناء مدير التدقيق ومدير االلتزام نيتنفيذيالين مديرال بخصوص تعيين اإلدارة لمجلس لتوصيةا. 
 سلمج التوصية اء اإلدارة ل ين بإلغ دير أي )عزل( تعي ذي م ت إذا تنفي ه عدم ثب ي أداء وتقصيره فاعليت  ف

 .ومسؤولياته واجباته
 ة إجراء ة للشروط السنوية المراجع س لعضوية المطلوب رئيس اإلدارة مجل ذي وال زام التنفي  لضمان االلت

 .النافذة والتعليمات واألنظمة القوانين بأحكام
 ود ضمان آت ضحةوا سياسات وج ب والتعويضات للمكاف افع وأي والروات س أخرى من  ألعضاء مجل

 وتراجع مجلس اإلدارة قبل من عليها يصادق ومؤهالتهم خبراتهم مع تتناسب التنفيذيين والمديرين اإلدارة
اك يكون أن بد وال اللجنة، قبل من سنويا وازن هن د ت آت والتعويضات وضع عن ب المكاف ث والروات  بحي
ذه سلم يكون ويجب أن فيها، مبالغ وغير مؤهلين أشخاص الستقطاب محفزة تكون ب ه آت الروات  والمكاف
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ي مرتبط باألداء وغير المصرف سياسة تحدده الذي النطاق ضمن ب بهدف القصير األجل ف جيع تجن  تش
 .المقبولة الحدود فوق المخاطرة

 ن كدللتأ العام خالل األقل على مرة البشرية الموارد مدير مع االجتماع ود م ة وج وح وكفاي ة ووض  وعدال
ة ين آلي يم التعي املين والتقي ة للع نح وسياس آت م ب المكاف ة والروات دريب وسياس ل المستمر الت ا والتأهي  بم

 .بهم واالحتفاظ المصرف في للعمل مؤهلين أشخاص استقطاب يضمن
 الضرورة عند وتحديثه ومراجعته الحوكمة دليل وتطبيق إعداد على اإلشراف. 
 الحوكمة. ليلبد االلتزام من للتأكد التدقيق لجنة مع سيقالتن  
 ا تم التي النتائج على بناء والتوصيات بالتقارير األقل، على سنويا اإلدارة، مجلس تزويد ن التوصل إليه  م

 .اللجنة عمل خالل
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  : بيئة الضبط والرقابةالباب الرابع

  عامة أحكام1- 4

ع أنشطة وأقسام المصرفيعمل المصرف على أن تكون أنظمة الضبط  ي الهيكل  ،الداخلي لديه تغطي جمي وأن يراع
 وهي: التنظيمي للمصرف المبادئ األربع للضبط الداخلي

 فصل المهام 
 الفحص المزدوج 
 الرقابة المزدوجة 
 التوقيع المزدوج 

 
ب إلى التدقيق وظائف وكفاءة استقاللية إن ة وظائف جان ال الرقاب ي هي واالمتث ة ف ة غاي ة األهمي ة بالنسبة لعملي  حوكم

ة واإلدارة اإلدارة مجلسمن  كل يدرك وعليه المصارف، ة التنفيذي ذه الوظائف أهمي تفادة ه ا واالس ي منه ديم ف د تق  توكي
ة مدى حول مستقل ة فعالي ة وكفاي ة الضبط أنظم ذلك والرقاب ة وك ف أداء مساهمة مدى الداخلي ام مختل  ووحدات أقس

 .سالمته وضمان أهدافه تحقيق في المصرف
  

  الداخلية والرقابة الضبط أنظمة 2- 4

دى المطبقة الداخلية والرقابة الضبط أنظمة مراجعة تتم .أ ن المصرف ل ل م دقق قب دقق الم داخلي والم رة الخارجي ال  م
  .سنويا األقل على واحدة

ي المناسبة اإلجراءات بتوفير يقوم المصرف .ب ن الت املين تمك ه الع ن لدي الغ م اتأي مخا عن اإلب ة لف  بصورة محتمل
ي سرية ت وف ى المناسب الوق ة يمكن حت ذه متابع ات ه اذ المخالف دابير المناسبة واتخ أنها، الت وم بش ة وتق دقيق لجن  الت

 .اإلجراءات هذه تنفيذ على باإلشراف
ة ،المصرف لدى الداخلية والرقابة الضبط أنظمة مراجعة في رئيسيا دورا التدقيق لجنة تلعب .ت ر الرقاب ة وتعتب  بالدرج

  .الخارجي المدقق عن والتقارير الصادرة األداء التدقيق لجنة تتابع كما المصرف، إدارة مسؤولية من األولى
وم المصرف .ث االلتزام يق رار ب س بق د مجل ليف النق م والتس ه، 4 ب/ن م120/ رق اتو وتعديالت ةأ الخاص بمتطلب  نظم

  :بمايلي والخاصة المصارف لدى الداخلي الضبط
 إلدارةا مجلس.  
 ة التنفيذية.اإلدار 
 بالمخاطر وإدارة وقياس بتحديد الخاصة الداخلي الضبط نظم. 
 الرقابة نظام. 
 التكنولوجي األمان. 
 الداخلي التدقيق دائرة. 

  

 الداخلي التدقيق 3- 4

 لإيصايحرصان على و الداخلي التدقيق وظيفة ألهمية التنفيذية في المصرف مدركين واإلدارة اإلدارة إن مجلس  .أ
 .المصرف في العاملين األهمية لجميع هذه وتوضيح

ن المناسب التوقيت وفي المالئمة بالطريقة اإلدارة التنفيذيةيستفيد مجلس اإلدارة و  .ب ائج م ل نت دقيق عم داخلي الت  ال
 .بشأنها المناسبة اإلجراءات التصحيحية يتخذانو

 .الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية يضمن مجلس اإلدارة  .ت
 .بشأنها والتوصية الداخلي الضبط إجراءات فعالية تقييم في الداخلي لتدقيقا يشترك  .ث
م والتسليف النقد مجلس بقرار المصرف يلتزم  .ج ه،4 ب/ن م 123/رق ات وتعديالت دقيق الخاص بمتطلب داخلي الت  ال

 :ب يتعلق فيما المصارف، لدى
 الداخلي. التدقيق وظيفة ومهمات وأهداف نطاق 
 الداخلي. يقالتدق دائرة استقاللية 
 التدقيق. نظام 
 الداخلي. التدقيق وظيفة وتجرد نزاهة 
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 المهنية. الكفاءة 
 التدقيق. مجال  
 الداخلي. التدقيق إجراءات 
 الداخلي. التدقيق دائرة مدير مسؤوليات 
 الداخلي. التدقيق لجنة 
 الداخلية. للرقابة خارجية بمصادر االستعانة 

  

  الخارجي التدقيق  4- 4

 :خالل من الخارجي التدقيق فةوظي فعالية تتعزز
 المهنية واإلرشادات المعايير مع الخارجي المدقق عمل توافق ضمان. 
 الالزمة المهنية العناية بذل في المصرف تجاه واجباته جيدا يفهم الخارجي المدقق أن من التأكد. 
 المصرف تدقيق عن لؤوالمس الرئيسي لشريكه أو الخارجي للمدقق المنتظم الدوران. 
 الخارجي المدقق مع العالقة بتنظيم الخاصة النافذة بالتعليمات تزام المصرفال. 

  

  واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي 4-1- 4

 رف ال المص ير أعم ة لس ة دائم ارجي بمراقب دقق الخ وم الم ة  ،يق ود منظم ن أن القي ق م اباته ويتحق دقق حس وي
وال ق المع ،أص ة وف ابات منظم ة والحس ة العام ةوأن الميزاني بية الدولي ة  ،ايير المحاس ح حال ورة توض وبص

 المصرف الحقيقية.
  ائق كوك والوث ات والص ابات والبيان جالت والحس ى الس ت عل ي أي وق الع ف ي االط ق ف ارجي الح دقق الخ للم

 واألوراق الحسابية والصندوق.
 ر يوم ة عش ل خمس نوية قب ة الس ة العادي ة العمومي ى الجمعي دم إل ارجي أن يق دقق الخ ى الم ن عل ل م ى األق ا عل

 تقريرا عن حالة المصرف وموازنته وحساباته وعن االقتراحات التي يراها. ،اجتماعها
 حيحها ب تص ا ويطل ت منه ي تثب ات الت س اإلدارة بالمخالف يس مجل ورا رئ ارجي ف دقق الخ م الم ه أن  ،يعل وعلي

ا  ن دعوته س اإلدارة ع ا مجل ف فيه رة يتخل ل م ي ك ة ف ة العمومي دعو الجمعي ك ي ا وذل ددة وفق االت المح للح
 من قانون الشركات. 169و 165بالمادتين 

 ه ال أو إخالل بواجبات وتكون الشركة  ،المدقق الخارجي مسؤول بصفته الشخصية حتى لدى الغير عن كل إهم
 التي يعمل لديها مسؤولة باعتبارها متبوعا مسؤول عن أعمال التابع.

  

  المخاطر إدارة 5- 4

  التسليف كافة السيما القرارات الخاصة بإدارة المخاطر في المصارف.  لس النقد وتزم المصرف بقرارات مجيل
  

  االلتزاموظيفة  6- 4

ة  ة مراقب ر عملي زامتعتب تقلة  االلت ة مس زام.وظيف دة االلت ا وح وم به س  تق وم مجل راءات اإلدارة يق ات وإج اد سياس باعتم
رارات النابما ينسجم مع القوانين واألنظمة االلتزام  ذة والق ات مصرف ف ليف وتعليم د والتس س النق رارات مجل والسيما ق

   سورية المركزي.

 االلتزام وحدة لعمل العام اإلطار 6-1- 4

 األقل على السنة في مرة/دوري بشكل ومراجعتهاااللتزام  وإجراءات سياسات إعداد. 
 ن التأكد زام مدى م زام  وإجراءات بسياسات المصرف الت اااللت ه يضمن بم وانينبجم التزام ع الق ة ي  واألنظم

 .النافذة والتعليمات
 التنفيذية لإلدارة نسخة وإرسال إلى مجلس اإلدارة أعمالها نتائج حول دورية تقارير رفع. 
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  : الشفافية واإلفصاحالباب الخامس

  عامة أحكام 1- 5

وق انضباط وبالتالي الجيدة الحوكمة عناصر من أساسيا عنصرا والشفافية اإلفصاح يشكل د أن لإلفصاح ثحي الس  الجي
ى يؤدي حيث جهة، من المصرف من بكل يتعلق فيما إيجابية نواح عدة وال جذب إل اء رؤوس األم ة وبن  بالمصرف الثق

حاب العمل، في السليمة القرارات اتخاذ من القرارات متخذي ويمكن ة والمساهمين وأص راقبين والسوق العالق ن والم  م
م نشاطاته وفهم المصرف على الرقابة عملية من تسهيل تمكن التي الزمةال المعلومات يعطيهم حيث أخرى، جهة  والحك
  .المصرف مع تعاملهم في السليمة القرارات من اتخاذ بالتالي وتمكينهم المصرف إدارة أداء على

 ة المصرف يقوم وانين حسب اإلفصاح بعملي ة الق ذة، واألنظم ق الناف ا ووف ه م ايير تملي ة المع  (IFRS) الدولي
  المالية. قاريرللت

 ة السنوي التقرير في تأخير، أي وبدون المحددة األوقات في منتظم بشكل اإلفصاح، يتم ارير الدوري ى والتق  عل
ة األخرى الوسائل وفي للمصرف االلكتروني الموقع اللغتين المالئم ة (ب ة واالنكليزي ن )العربي  االجتماعات ع

 والملخصات التصريحات إلى والمساهمين، باإلضافة ستثمرينوالم المصرف في التنفيذية اإلدارة بين الدورية
 .والصحفيين الماليين والمحللين للمساهمين المالي والموجهة والمدير التنفيذي الرئيس قبل من المقدمة الدورية

 ن أي على يحظر يس م س وأعضاء رئ ة اللجان وأعضاء اإلدارة مجل ن المنبثق س ع ذي المجل رئيس التنفي  وال
دققين نوالمستشاري ة الخارجيين والم املين وكاف ي الع ة أي عن اإلفصاح المصرف ف ات داخلي ؤثرة معلوم  م

 .معلومات داخلية على بناء المصرف أسهم في بالتداول القيام أو/و السوق في السهم سعر على
 وم ا المصرف، يق ع يخص فيم اريره جمي ة السنوية تق ة، والتصريحات والدوري زام والملخصات الدوري  االلت

 .والمقارنة للفهم وقابلة وموضوعية دقيقة معلومات بتقديم
 ة وتقاريره للمصرف السنوي التقرير يتضمن رة الدوري ق فق يالت عن باإلفصاح تتعل  اإلدارة مالحظات وتحل

 في بما المالي، ووضعه عمليات المصرف نتائج إدراك للمستثمرين تتيح مالية وغير مالية معلومات تضم التي
أن المصرف تعهد مع التأكد، عدم والمتوقعة وحاالت الحالية واألحداث لالتجاهات لمحتملا األثر ذلك ون ب  تك
ا .للفهم وعادلة وقابلة وكاملة معتمدة والتحليالت المالحظات تلك ر كم ذه تعب يالت ه تقبلية نظرة عن التحل  مس

ي للمصرف المالي الوضع على أن تؤثر الممكن من ظروف عن إفصاًحا تتضمن ا ف ذه كانت لح  الظروف ه
 .للحدوث وقابلة مبررة

 وم المجلس ة األحداث عن اإلفصاح يق د الجوهري ول وبع ى الحص ة عل ات موافق ة (إذا الجه ب المختص  تتطل
 :التالية المحددات وفق ذلك) وذلك األمر
 .به المرتبطة والمعلومات للحدث شامل وصف  .أ

 .الحدث وقوع إلى أدت التي العوامل  .ب
 .له نتيجة المصرف على تترتب قد التي وااللتزامات ،للحدث المالي األثر  .ت

 ر ا للمصرف، السنوي يتضمن التقري ة يعزز وبم ة، اإلفصاح عملي ب معلومات حول الكامل ة الجوان  التنظيمي
  .األخرى والجوانب والمالية واإلدارية

  

 واإلدارية التنظيمية الجوانب 2- 5

 ق المصرف أهداف ات العمل وسياسات ومواثي يم واألخالقي ة المصرف أداء وتقي ك مقارن ق  بتل المواثي
ع والسياسات، ى خاص بشكل اإلشارة م ة واإلجراءات السياسات إل ة المتعلق دى بالحوكم ع ل  المصرف، م

 .حدوثه في حال االلتزام عدم أسباب وتبيان بتطبيقها، المصرف التزام مدى عن عامة صورة إعطاء ضرورة
 اإلدارة مجلس: 

م  .أ داأل وأسماء المجلس حج تقلين عضاء (وتحدي نهم المس ارهم  )م ة اختي راتهموآلي ؤهالتهم وخب ايير  وم ومع
س اء المجل ن أعض و م ل عض ة ك ل وفعالي س اإلدارة كك ة مجل يم فعالي دة لتقي تقاللية واألداء المعتم  ،االس

ة والمصالح ي اإلدارة مجلس ألعضاء الجوهري امالت أو ف ائل مع ؤثر مس ى ت وية ،المصرف عل  وعض
 .اللجان

 .اإلدارة مجلس ومسؤوليات جباتوا  .ب
 .اإلدارة مجلس اجتماعات دورية  .ت
 .عضو كل حضرها التي االجتماعات وعدد المجلس، اجتماعات عدد  .ث
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نهم إلى باإلضافة منهم، كل وحصص متضمنة اإلدارة مجلس أعضاء عن معلومات  .ج اريخ تعيي  وعضويتهم ت
س ولجان اإلدارة مجلس في ي المجل ي وظائف اإلدارة ) .جدتإن و (أخرى إدارة مجالس وف ومشاركتهم ف

  التنفيذية والمكافآت والرواتب التي حصلوا عليها من المصرف.
  .السنة خالل األعضاء استقاالت  .ح

 
 :اإلدارة التنفيذية 

  المؤهالت والخبرات.  .أ
 الواجبات والمسؤوليات.  .ب
 مستويات رفع التقارير.  .ت

 
 اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان: 

 .اللجنة تشكيلة   .أ
 .والمسؤوليات جباتالوا  .ب
  .عضو كل حضرها التي االجتماعات وعدد اللجنة، اجتماعات عدد  .ت

  

 والتقارير المالية القوائم  3- 5

 النافذة واألنظمة للقوانين وفقا المعدة المالية القوائم. 
 المالية بالنواحي المتعلقة اإلفصاحات. 
 الخارجي المدقق تقرير. 
 ككل للمصرف التنظيمي الهيكل. 
 الكين التصويت وحقوق الرئيسين المساهمين ذلك في بما األساسي لكيةالم هيكل تفيدين والم  أو مشاركتهم المس

 .التنفيذية اإلدارة وظائف في
 المصرف في المتبعة والمكافآت التعويضات سياسات. 
 الخارجي والمدقق التنفيذيين والمديرين اإلدارة لمجلس الممنوحة والحوافز التعويضات. 
 ة المصالح، بتعارض المتعلقة فالمصر سياسات ارض لحاالت المصرف إدارة وكيفي ي التع ع ال تنسجم الت  م

 األطراف مع عن التعامالت ينشأ أن الممكن من الذي المصالح تعارض سياسات إلى باإلضافة السياسات، تلك
 .التعامالت هذه وحجم طبيعة ثالث، وأيضا طرف عن بالنيابة أو مباشر غير أو مباشر بشكل العالقة ذوي

 المصرف على وتأثيرها االقتصادية التغيرات أهم عن ملخص. 
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  : العالقة مع المساهمينالباب السادس

  

  حقوق المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين 1- 6

هقوقهم التي نصت عليها القوانين ويتمتع حملة األسهم بكافة ح ونظام  ،األنظمة الناظمة والسيما قانون الشركات وتعديالت
  ممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر عن هيئة األسواق واألوراق المالية السورية ومن ضمنها: ال
  
  الحقوق العامة واألساسية للمساهمين: - أ

  وبوجه خاص: ،يتمتع المساهمين بجميع الحقوق المتصلة بالسهم
 .الحق في الحصول على نصيب من األرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها 
 ي الحصول على نصيب من موجودات المصرف عند التصفية.الحق ف 
 :حق الحصول على كراس مطبوع يتضمن التقرير السنوي للمصرف الذي يحتوي على 

  تقرير مجلس اإلدارة. - 
ي تشمل  -  ابقة والت نة الس ع الس ة م اباته مقارن ن مفتشي حس ة م البيانات المالية السنوية للمصرف مدقق

 مايلي:
o .الميزانية العامة 
o (قائمة الدخل). الخسائرب األرباح وحسا 
o .قائمة التدفق النقدي 
o .بيانات التغيرات في حقوق المساهمين 
o .اإليضاحات حول البيانات المالية 

  تقرير مفتشي الحسابات. - 
  اإليضاحات المستقلة المرفقة مع النتائج النهائية للسنة المالية.  - 

 م اإلفصاح.حق االطالع على كافة اإلفصاحات المنصوص عنها في نظا  
 .حق إقامة دعوى بطالن ألي قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس اإلدارة وفقا ألحكام قانون الشركات 
 .حق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ألحكام قانون الشركات 
  
  حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات: - ب
 ا  ،ساهمين في ما يخص مساهمتهللمساهم الحق في االطالع على سجل الم ن يفوضه خطي سواء بنفسه أو بواسطة م

 وأن يطلع أيضا على المعلومات الدورية وغير الدورية المفصح عنها. ،بذلك
  
  حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية العادية: - ج
 ة نة المالي اء الس د انته ام بع ل ع ة ك ة العادي ة العمومي ع الجمعي ات ك ،تجتم وة الجمعي س اإلدارة دع ن لمجل ا يمك م

ل  ،العمومية عندما يرى المجلس حاجة لذلك اال يق ون م ن المساهمين يحمل ق م ب فري ذا الطل ل ه دم بمث أو عندما يتق
ادة /من  %10عن  ي الم ا جاء ف ا لم ة وفق  165أسهم المصرف. كما يعود للمراقب الخارجي دعوة الجمعية العمومي

  ت./ من قانون الشركا169و
  ذا ا ه د فيه ي يوج ة الت ن المدين ر م ان آخ ي أي مك رف أو ف ي للمص ز الرئيس ي المرك ة ف ات العمومي د الجمعي تنعق

 حسبما يقرر مجلس اإلدارة ويذكر في الدعوة مكان وساعة االجتماع. ،المركز
 ل م رتين ك حيفتين تدعى الجمعيات العمومية العادية والجمعيات العمومية غير العادية بدعوة تنشر على م ي ص رة ف

 يوميتين محليتين على األقل من الصحف التي تصدر في المدينة التي يكون فيها المركز الرئيسي.
 .ويجوز دائما االستعاضة عن اإلعالن بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء 
 ين يكون النشر على الموقع كما ويمكن نشر الدعوة على موقع المصرف االلكتروني مع مراعاة أ إضافة  االلكترون

 وليس األصل للتبليغ.
 ين نشر  ،ويجب أن تتضمن الدعوة في جميع األحوال خالصة واضحة عن جدول األعمال دة ب ل الم وال يجوز أن تق

  أول إعالن وبين يوم االجتماع عن أربعة عشر يوما على األقل.
 ي  ،ت في اجتماعات الهيئة العامةللمساهمين الحق في المشاركة الفعالة والتصوي ا بالقواعد الت تم إحاطتهم علم ا ي كم

 تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.
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  ن تمكن المساهمون م ث ي ا بحي ة عنه ات كافي ة مصحوبة بمعلوم ة العام ى الهيئ ة عل وعات المعروض تكون الموض
 اتخاذ قرارات بشأنها بشكل سليم ومدروس.

 ة ال اهمين مناقش ق للمس اليح دول األعم ي ج ة ف وعات المدرج س  ،موض اء مجل ى أعض أنها إل ئلة بش ه األس وتوجي
ذي ال يعرض  ،اإلدارة ومفتش الحسابات در ال وعلى مجلس اإلدارة ومفتشي الحسابات اإلجابة على هذه األسئلة بالق

 مصلحة المصرف للضرر.
  األصوات يساوي عدد أسهمه.تتألف الجمعية العمومية من المساهمين كافة ويكون لكل مساهم عدد من 
  رة ر منتظ ائل غي رأت مس ال. إال إذا ط دول األعم ي ج ة ف ر مدرج دة غي يع جدي ي أي مواض ث ف دم البح ي ع ينبغ

ي ة الت ى الجه ال  ومستعجلة يعود تقديرها للجمعية العمومية فتقرر طرحها أو عدمه. ويجب عل نظمت جدول األعم
على األقل من أسهم المصرف شرط أن  %10 ابياً مساهمون يحملونأن تضيف إليه األبحاث التي يطلب إدخالها كت

ى  يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد ة يجب عل ذه الحال ي ه ل. وف ى األق ام عل االجتماع األول بسبعة أي
ل من موعد ى األق ع وعشرين ساعة عل ل أرب وميتين قب  مجلس اإلدارة نشر جدول األعمال المعدل في صحيفتين ي

 االجتماع األول. 
 .يحق للمساهمين االطالع على محاضر اجتماعات الهيئات العامة 
 ل مساهما أيضا ذا الوكي  ،يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن ينتدب وكيال عنه لحضور الجلسة بشرط أن يكون ه

 من رأس مال المصرف. %10ويجب أن ال يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من األسهم يزيد عن 
  

  المعاملة المتكافئة 2- 6

ب.       اهمين األجان اهمين والمس غار المس نهم ص ن بي اهمين وم ع المس ة لجمي ة المتكافئ ة المعامل ار الحوكم ل إط يكف
  ويراعي مجلس اإلدارة في  تعامله مع أصحاب المصالح المبدأين التاليين:

 انون ا ة: ق وانين ذات العالق ا الق ي تحميه الح الت حاب المص وق أص رام حق لاحت انون  ،لعم ركات وق انون الش ق
  التجارة.

  م ق به د تلح ي ق ائر الت ن الخس بة ع ة مناس ى تعويضات فعلي ول عل الح بالحص حاب المص ة ألص ة الفرص إتاح
  نتيجة اإلخالل بأي من حقوقهم. 

  

  اجتماعات المساهمين 3- 6

واع  ،خاذهاإن لقاءات حملة األسهم تتم في أوقات مختلفة وذلك تبعاً للقرارات التي سوف يتم ات ع أن اك أرب ام هن وبشكل ع
  لهذه االجتماعات وهي:

 .اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي 
 .اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
 .اجتماع الجمعية العمومية االستثنائي 
 .اجتماع حملة األسهم الممتازة 
  

ن ع  يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب م ة جم وم بمهم ة. ويق ذه الغاي س اإلدارة له ل مجل قب
س  ،األصوات المساهمان الحاضران اللذان يملكان أكبر عدد من األسهم رئيس مجل ا ويحق ل ن يليهم ذلك وإال فم إذا قبل ب

  اإلدارة تعيين اثنين من المساهمين لهذا الغرض.
اء الج ارج أعض ن خ ون م ن أن يك ذي يمك ر ال ين الس رئيس أم ين ال ةويع ة العمومي ا  ،معي ذكر به ور ت ة حض نظم ورق وت

ا أصالة  ي يحملونه نهم وعدد األصوات الت ل واحد م ا ك أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد األسهم التي يملكه
  ويوقع هؤالء على ورقة الحضور وتحفظ لدى المصرف. ،ووكالة

ى يصادق مكتب الجمعية العمومية (رئيس الجمعية العمومية وأمين  ة الحضور وتبق ى ورق وات) عل السر وجامعي األص
  محفوظة لدى مجلس اإلدارة.

  من المساهمين الحاضرين االقتراع السري فإن هذا االقتراع يصبح إجباريا.  %10إذا طلب 
  

  للجمعية العادية السنوية التي تجتمع بطريقة قانونية الصالحيات التالية:
  دارة والمدقق الخارجي.تستمع إلى التقارير المقدمة من مجلس اإل .1
ري  .2 رط أن ال تج ك بش ديلها وكل ذل ب تع ا أو ال تصادق أو تطل ابات وتصادق عليه تناقش في الميزانية والحس

 المناقشة إال بعد تالوة المدقق الخارجي تحت طائلة بطالن قرار المصادقة.
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 ين.تحدد طريقة تخصيص األرباح وتعين بصورة خاصة الربح الذي توزعه على المساهم .3
 تنتخب أعضاء مجلس اإلدارة ويمكنها أن تقيلهم ألسباب تقدرها بدون مراجعة. .4
 تقرر سنويا مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة. .5
 تراعى تطبيق أحكام مواد قانون الشركات التي تطبق على الشركات المساهمة وأحكام قانون النقد والتسليف. .6
 تعين المدقق الخارجي وتحدد مخصصاته. .7
ا .8 ي أعم ر ف كتنظ ن ذل ب ع ه أو تحج إبراء ذمت راراً ب ي ق س وتعط ة  ،ل المجل ارس الجمعي ة تم ورة عام وبص

 العمومية العادية جميع الصالحيات المنصوص عنها قانونيا.
 

ن نصف أسهم  ال تعتبر الجلسة األولى الجتماع الجمعية العمومية العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر م
ان عدد األسهم  وإذاها. المصرف المكتتب ب ا ك ة مهم ة قانوني ة التالي ر الجلس ى فتعتب ي الجلسة األول لم يحصل النصاب ف

  الممثلة.
  تصدر القرارات باألكثرية المطلقة لألسهم الممثلة في اجتماع الجمعية.

  
ا م غ إليه ون تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من مجلس اإلدارة أو بناء على طلب خطي مبل ن مساهمين يحمل

  وتناقش الجمعيات العمومية غير العادية على األساس المبين فيما يلي: ،أسهم المصرف من %25 ما ال يقل عن
ة ر العادي ات غي ن للجمعي س اإلدارة ،يمك راح مجل ى اقت اء عل ام ،بن ي النظ دل ف رف أن تع ي للمص راه  األساس ا ت ل م ك

  قرر:وبوسعها خاصة أن ت ،مناسباً يجيزه القانون
 .زيادة رأس المال  
 .تمديد مدة المصرف أو تقصيرها أو حل المصرف قبل انتهاء مدته 
 .تغيير اسم المصرف 
 .إدغام المصرف بمصرف آخر 
 .سائر التعديالت األخرى المجازة لها قانونا 

اع ال تكون مناقشات الجمعية العمومية غير العادية قانونية إال إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف م الث أرب ون ث نهم يمثل
  المصرف على األقل.

ذكور أعاله ى الوجه الم ى دعوة تنشر عل اء عل دة بن ة جدي د جمعي دعوة  ،وإذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عق ي ال ذكر ف وي
ا فرت عنه ي أس ائج الت ابقة والنت ة الس ال الجمعي دول أعم دد  ،ج ان ع ة إذا ك ة قانوني ة الثاني ذه الجمعي ات ه ون مناقش وتك

  من أسهم المصرف على األقل. %40اهمين الذين تتألف منهم يمثل المس
ة  د األكثري وتؤخذ القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع. ويجب أن تزي

  المطلوبة في الفقرة األولى على نصف مجموع أسهم المصرف في األحوال التالية:
 رف األساسي.تعديل نظام المص  
 .اندماج المصرف في مصرف آخر 
  .حل المصرف 

د والتسليف ومصادقة وزارة االقتصاد س النق ن مجل امالت نشرها  ،وتعتبر هذه التعديالت نافذة بعد إقرارها م ام مع وإتم
  في الجريدة الرسمية.

  إن مناقشات الجمعية العمومية تثبت بمحاضر وتسجل على سجل أو سجالت خاصة.
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  : العالقة مع أصحاب المصالح اآلخرينالباب السابع

  

  العالقة مع الموظفين 1- 7

اءتهم وم المصرف من خالل  ،يسعى المصرف بشكل مستمر إلى توظيف الكوادر البشرية على أساس مؤهالتهم وكف ويق
ة ومؤهالتهم ،التقرير السنوي باإلفصاح عن نسبة الزيادة في الكادر البشري عن العام السابق ة  ،العلمي رامج التدريبي والب

  باإلضافة إلى توزع الكادر البشري وفقا إلى: ،التي خضع لها موظفي المصرف
 .الجنس  
 .العمر 
 .المؤهالت العلمية 
 .الجنسية 

  وتتمثل المبادئ التي نطبقها في التعامل مع موظفي المصرف بمايلي:
  ي العملاالحترام: يؤمن المصرف بأن لجميع الموظفين حق التعبير عن داع ف ى أن  ،شخصيتهم واإلب ا يعمل عل كم

  وهو ما يعطي الدافع نحو االبتكار الذي يسهم في صورة أساسية في نجاح العمل. ،يعطي كل منهم أفضل ما لديه
  داف ق أه ل تحقي ن أج د م ق الواح روح الفري ل ب اون والعم ى التع ه عل رف عاملي ث المص ز: يح دير والتحفي التق

  المصرف.
 ا وار المتب املينالح ات الع ى احتياج رف عل ى التع ؤولين عل رف المس ث المص ن  ،دل: يح تفادة م ى االس ل عل والعم

  مقترحاتهم من أجل تحقيق التقدم واالزدهار.
 والتي من شأنها خلق روح التعاون بين أفراد الفريق الواحد. ،التعاون: يسعى المصرف إلى تشجيع روح المبادرة 

  

  العالقة مع العمالء 2- 7

ةيسعى ال حة  ،مصرف إلى تقديم خدماته إلى العمالء بتكلفة معقول ات واض وافر معلوم ي ظل ت م بالشفافية ف لوب يتس وأس
  وتتمثل المبادئ التي نطبقها في التعامل مع عمالئنا بمايلي: ،عن التكاليف الصريحة والضمنية

 التي تتفق مع احتياجاتهم. الحوار المتبادل: من خالل الحوار يستطيع المصرف أن يقدم إلى عمالءه النصائح  
 .الشفافية: يقدم المصرف خدماته من خالل طريقة واضحة خالية من التعقيد والغموض  
 .توفير االئتمان: يسعى المصرف إلى تمويل المشروعات الجديدة بهدف إضافة قيمة اجتماعية واقتصادية جديدة  
 صادي واالجتماعي.الدور االجتماعي: يؤمن المصرف بمسؤوليته في دعم النمو االقت  
 .دعم االقتصاد الوطني: يؤمن المصرف بدوره في تعزيز عملية التنمية والتقدم االقتصادي  
  وانين ب الق ه حس ة بعمالئ ات المتعلق ات والمعلوم رية البيان ى س اظ عل رف بالحف وم المص رفية:  يق رية المص الس

  المعمول بها.
  

  العالقة مع مزودي الخدمات  3- 7

ي يسعى المصرف إلى ا ا ف ي نطبقه ادئ الت ل المب وق وتتمث ي الس وقعهم ف ا لسمعتهم وم لتعاقد مع األطراف الخارجية وفق
  التعامل مع مزودي الخدمات بمايلي:

 .الحوار المتبادل: من خالل اتخاذ إجراءات مبنية على الثقة يكون من شأنها إسناد دور فعال إلى الموردين  
 ح ود واض ود عق رف بوج زم المص فافية: يلت دماتالش زودي الخ ع م دوث أي  ،ة م ب ح أنه تجن ن ش ذي م ر ال األم

  تعارض في المصالح.
 دى  ،المساواة: من خالل توافر الفرص المتساوية بين مزودي الخدمات ا لم نهم وفق ار األفضل بي ى اختي ل عل والعم

 قدرة كل منهم على الوفاء بالتزاماته.
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  الملحقات
  ين والتشريعات السورية التي تمت مراعاتها في إصدار دليل الحوكمة: فيما يلي قائمة بالقوان                

  
 04/03/2008 مجلس الشعب قانون الشركات 3القانون رقم  1

 09/01/2005 مجلس الشعب المؤسسات العامة 2القانون رقم  2

 26/04/2001 مجلس الشعب قانون إحداث المصارف 28القانون رقم  3

 28ات التنفيذية للقانون تعليم 2060القرار رقم  4
وزير االقتصاد 

 والتجارة
26/09/2001 

 17/03/2002 مجلس الشعب نظام النقد األساسي 23القانون رقم  5

  مجلس النقد والتسليف نموذج النظام األساسي للمصارف الخاصة 564القرار رقم  6

7 
المرسوم التشريعي 

 55رقم 
 01/10/2006 ريةرئيس الجمهو قانون سوق األوراق المالية

8 
/م 123قرار رقم 
 4ن/ب

التعليمات الخاصة بمتطلبات التدقيق الداخلي في 
 المصارف

 30/03/2005 مجلس النقد والتسليف

9 
/م 121قرار رقم 
 4ن/ب

التعليمات الخاصة بتعزيز أصول إدارة المؤسسات 
 المصرفية

 15/03/2005 مجلس النقد والتسليف

10 
/م 120قرار رقم 
 4ن/ب

عليمات الخاصة بأنظمة الضبط الداخلي لدى الت
 المصارف

 15/03/2005 مجلس النقد والتسليف

11 
/م 390قرار رقم 
 5ن/ب

التعليمات الخاصة بمسؤولية مجلس اإلدارة في 
 إدارة المخاطر

 05/05/2008 مجلس النقد والتسليف

 3943قرار رقم  12
نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف 

 األوراق واألسواق المالية السوريةهيئة 
 28/08/2006 رئيس مجلس الوزراء

 3944قرار رقم  13
نظام اعتماد مفتشي الحسابات لدى الجهات 

 الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية
 28/08/2006 رئيس مجلس الوزراء

14 
/م 232قرار رقم 
 4ن/ب

اضعة معايير اختيار مدققي المؤسسات المالية الخ
 لرقابة مصرف سورية المركزي.

 18/10/2006 مجلس النقد والتسليف

15 
/م 352قرار رقم 
 4ن/ب

 16/01/2008 مجلس النقد والتسليف 232إضافة معيار إلى المعايير المعتمدة بالقرار 

 1004قرار رقم  16
القواعد العامة إلعداد البيانات المالية الدورية 

 المالية المعدة للنشر.لألوضاع المصرفية والبيانات 
 25/03/2007 رئيس مجلس الوزراء

 نظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات. /31قرار رقم / 17
هيئة األوراق 

واألسواق المالية 
 السورية

29/06/2008 

18 
/م ن 64قرار رقم 
 4/ب

المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير 
 المالية.

 27/06/2004 التسليفمجلس النقد و

  
  

 


