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 الفهــــرس
 الفصل المحتوى رقم الصفحة

 المقدمة مقدمة 

 الفصل األول تعريفات 

:مجلس اإلدارة   الفصل الثاني 

 أولا  أحكام عامة 

 ثانياا  تشكيلة المجلس 

 ثالثاا  دور رئيس المجلس 

لمجلستنظيم أعمال ا   رابعاا  

 خامساا  أمين سر مجلس اإلدارة 

 سادساا  أنشطة المجلس 

 سابعاا  أحكام خاصة 

:اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة   الفصل الثالث 

 أولا  أحكام عامة 

 ثانياا  لجنة التدقيق 

 ثالثاا  لجنة الترشيحات والمكافآت 

 رابعاا  لجنة إدارة المخاطر 

 خامساا  لجنة الحوكمة 

 سادساا  اللجنة الئتمانية 

 سابعاا  أمين سر اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

:بيئة الضبط والرقابة   الفصل الرابع 

 أولا  أحكام عامة 

 ثانياا  لئحة أخالقيات العمل 

 
تعامالت البنك مع أعضاء مجلس اإلدارة، 

 الموظفين، المساهمين، األطراف ذوي العالقة
 ثالثاا 

لتصال المباشرخط ا   رابعاا  

 خامساا  أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

 سادساا  التدقيق الداخلي 

 سابعاا  التدقيق الخارجي 

 ثامناا  إدارة المخاطر 

 تاسعاا  مراقبة المتثال والتحكم المؤسسي 

:الشفافية واإلفصاح   الفصل الخامس 

 أولا  أحكام عامة 

:ب المصالحالعالقة مع المساهمين وأصحا   الفصل السادس 

 أولا  أحكام عامة 

 ثانياا  العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح 
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 يـــــــم المؤسســتحكـــال
 

 :اُلمقدمة
يتميز العمل في القطاع المصرفي عن غيره من القطاعات األخرى بأن مخاطره مرتفعة ويتأثر بالظروف 

سواء، األمر الذي يقتضي توفير حاكمية مّؤسسية فاعلة لدى هذا  العالمية والمحلية على حد االقتصادية
بنك قد تؤدي لتعرضه إلى خسائر  ن جوانب الضعف في هذه الحاكمية لدى أيأالقطاع الحيوي، كما و 

 .شكاليات قد تمتد إلى البنوك األخرى وتؤثر على استقرار القطاع المصرفي بأكملها  و 
ات هامة، خاصة بعد األزمة المالية العالمية األخيرة، حيث قامت عدد شهد موضوع الحاكمية المّؤسسية تطور 

ولجنة بازل للرقابة  (OECD)1 من الهيئات والمنظمات المختصة، كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بإصدار المبادئ حول تعزيز الحاكمية المّؤسسية في  (FSB)2  المصرفية ومجلس االستقرار المالي

فية، مع االستمرار في تحديث تلك المبادئ وتطويرها بما يعكس افضل الممارسات، حيث المؤسسات المصر 
تطبيق  والمؤسسات الدولية ذات العالقة تركز على ضرورة مراعاة أصبحت السلطات الرقابية في دول العالم

 )تمت إضافة المقدمة(. تلك المبادئ

 
 فاتــتعري :األولل ـــالفص

لواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على يكون للكلمات والعبارات ا
والتعليمات الصادرة بموجبه بشأن أية تعريفات أخرى ترد في هذا قانون البنوك غير ذلك، ويتم الرجوع إلى 

 )تمت اإلضافة( :الدليل غير مدرجة في هذا البند
 -هي : مةوالذي ينص على أن الحوك 3الحوكمة:

" مجموعة العالقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها والجهات األخرى التي لها اهتمام 
بالمؤسسة )أصحاب المصالح(، كما أنها تبين التركيبة اآللية التي توضح من خاللها أهداف المؤسسة 

مة الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة تحقيقها، وبالتالي فإن الحوك
واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى األهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد 

 ".ءةعملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغالل مواردها بكفا

                                                 
1 - Organisation for Economic Co-operation and Development 

 
2 - Financial Stabilty Board 

  3 - يعتمد المصرف تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعتمد من مصرف سوريا المركزي وهيئة األوراق المالية   
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 الحتماالت وتقييمها وفقا   العمل يواجهها لتيا المخاطر وقياس لتحديد منتظمة عملية : هيإدارة المخاطر
 أو يتجنبها أو يتحملها أن للمصرف يمكن التي وتحديد العناصر تحدثه، أن يمكن الذي والضرر حدوثها
 ورفع سير العمليات وضمان معالجتها عن المسؤولية وتحديد األربعة(، من مزيج أي )أو ضد حدوثها يؤمن

 .الملموسة بالمشاكل الجهات المعنية إلى والفورية الدورية التقارير
 : تعتبر األطراف ذوي عالقة في الحاالت التالية:األطراف ذوي العالقة

 الزميلة أو الشقيقة أو التابعة من المؤسساتأّيا   أو األم المؤسسة أو المصرف إدارة مجلس في أعضاء .1
 أقارب المذكورين أو نفيذية،الت إدارته أو المصرف مستشاري أو المدققين الخارجيين، أو للمصرف،

 .الرابعة الدرجة حتى
 في مؤثرة مصلحة غير مباشر أو مباشر بشكل تمتلك اعتبارية شخصية أو طبيعي شخص أي .2

 وأقارب للمصرف، الزميلة أو الشقيقة أو التابعة من المؤسسات أي ا أو األم المؤسسة أو المصرف
 .الرابعة الدرجة حتى الشخص الطبيعي

 .للمصرف والزميلة والتابعة والشقيقة ماأل المؤسسات .3
 ومديري ونوابهم ومساعديهم المديرين وكبار ومساعديه ونوابه للمصرف التنفيذي الرئيس: اإلدارة التنفيذية

 .التنفيذي( المدير هؤالء وصف من أي على )ويطلق الرئيسية الوحدات
 مال رأس من %5عن  يقل ال ما رابعة،ال الدرجة حتى أقاربه أحد أو المساهم، تملك :المؤثرة المصلحة
  المصرف.

 أنشطة من على منافع الحصول بهدف والتشغيلية المالية بالسياسات التحكم على القدرة: التحكم )السيطرة(
 .المصرف

 من منافع على بهدف الحصول والتشغيلية المالية السياسات وضع في المشاركة على القدرة: التأثير الهام
  .المصرف أنشطة

  .بالمصرف تتحكم التي المؤسسة: المؤسسة األم
  .المصرف بها يتحكم التي المؤسسة: المؤسسة التابعة

 سياساتها المالية على هام تأثير المؤسسة /للمصرف التي المصرف/المؤسسة : المؤسسة الزميلة
 .والتشغيلية

 للمصرف. األم للمؤسسة التابعة المؤسسة المؤسسة الشقيقة:
 السياسات هذه وقد تتعلق المصرف، غايات لتحقيق األجل طويلة سياسات ورسم تصميم هي :االستراتيجية
 رأس خاصة الطبيعية، والموارد واألسواق الطبيعي مقابل النمو االستحواذ بعمليات أو والخدمات بالمنتجات

 المؤسسة خطى حددت كما المحددة للمصرف، الموارد استخدام أولويات اإلستراتيجية وتعكس المال واألفراد،
 .والوفاء بالتزاماتها غاياتها تحقيق نحو
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 رسم لوضع مختلف مستوياتها( المنشأة )وعلى أجزاء لكافة العمل برامج أو مخططات : هيخطط العمل
الزمنية  والجداول أدنى األهداف كحد الخطط وتتضمن لتحقيق إستراتيجيتها، اتخاذه يتم الذي للطريق تفصيلي
   .كمية  بصورة محددة األهداف تكون أن على ا،لتحقيقه المحددة
 والمعايير واألنظمة والتعليمات القوانين بجميع الداخلية وسياساته المصرف تقيد من التأكد :االمتثال مراقبة
 وتقيم تحدد التي والدولية المحلية الرقابية الجهات عن السليمة الصادرة المصرفية والممارسات السلوك وقواعد
 .بالمصرف مدى االمتثال حول اإلدارة مجلس إلى التقارير وترفع وتراقب واإلرشاد نصحوتقدم ال
 ممثال  لشخص اعتباري(. أو الشخصية بصفته اإلدارة )سواء مجلس عضو: العضو

 .المصرف في تنفيذي دور له المسند اإلدارة مجلس عضو: العضو التنفيذي
 دور أي له وال يسند للمصرف اليومية باإلدارة يتدخل ال الذي اإلدارة مجلس عضو: العضو غير التنفيذي

ويشترط العتبار عضو مجلس اإلدارة المشارك باتخاذ القرارات االئتمانية عضوا  غير تنفيذّيا  التقّيد ، تنفيذي
 4بالضوابط التالية:

أن ينحصر عمل اللجنة التي يشارك بها العضو في البت بالتسهيالت االئتمانية التي تتضمن  .1
رضات كبيرة تفوق صالحية اإلدارة التنفيذية وتشكل نسبة معينة من األموال الخاصة للمصرف تع

وفقا  لمصفوفة الصالحيات والمسؤوليات المعتمدة لدى المصرف، وأاّل تكون اجتماعاتها تتم بشكل 
 يومي أو أسبوعي.

 مهام المذكورة سابقا .تجنب وجود أي تعارض في المصالح بالنسبة لهؤالء األعضاء نتيجة قيامهم بال .2
 تجنب انضمامهم إلى عضوية لجنة التدقيق. .3
ضمان جودة عملية منح االئتمان والتأكد من وجود نظام سليم وفعال للضبط الداخلي، والتأكد من  .4

 القوانين واألنظمة النافذة.مع كافة عناصر الملف االئتماني وتوافق العملية ككل توفر 
المتميزة معيارا  لوجود األعضاء غير التنفيذيين في اللجان التي  أن يشكل عامل الخبرة المصرفية .5

 تتولى مسؤولية البت بالتسهيالت االئتمانية التي تتضمن تعرضات كبيرة.
 

 لشخص ممثال أو الشخصية بصفته العضو )سواء أنه على المستقل العضو يعرف األعضاء المستقلين:
 األدنى الحد ويتضمن اإلدارة، مجلس في عضويته خرى غيرأ عالقة أي بالمصرف يربطه ال اعتباري( الذي

 :مايلي المستقل العضو في توفرها للمتطلبات الواجب
 أي في أو المصرف اإلدارة في مجلس أعضاء من عضو أي أو تنفيذي مدير بأي تربطه ال أن .1

 .الرابعة الدرجة حتى شقيقة زميلة( قرابة – تابعة  مجموعته )أم. من مؤسسة
 خالل السنوات للشركة للمدقق الخارجي شريك ا الرابعة الدرجة حتى أقاربه أحد أو هو ونيك ال أن .2

  .لعضوية المجلس ترشحه لتاريخ السابقة الثالث

                                                 

  4- وفق تعميم مصرف سورية المركزي رقم 161/3122 تاريخ 2212/12/21
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 أو/و المجلس، في لقاء عضويته يتقاضاه ما باستثناء مالي مبلغ أي المصرف من يتقاضى ال أن .3
 .مساهما  بصفته  يتقاضها التي األرباح توزيعات

 السنوات خالل من مجموعته مؤسسة أي في أو المصرف في تنفيذي كمدير عمل قد يكون ال أن .4
 .لعضوية المجلس ترشحه لتاريخ السابقة الثالث

 يتعامل شركة في مؤثرة( رئيسي )يملك مصلحة مساهم أو شريك أو إدارة مجلس عضو يكون ال أن .5
 يقدمها التي المعتادة األعمال أو/و الخدمات بسبب تنشأ التعامالت التي باستثناء المصرف معها

 طرف أي مع التعامالت المماثلة لها تخضع التي الشروط ذات تحكمها أن وعلى المصرف لعمالئه
 مجموعتها )أم من مؤسسة أي في إدارة بمجلس يكون عضو ال وأن تفضيلية، شروط أي ودون آخر
 .زميلة( –شقيقة  –تابعة  –

 أن أو مجموعتها من أي مؤسسة في أو المصرف رأسمال في ةمؤثر  مصلحة مساهمته تشكل ال أن .6
 االلتزام أو الرابعة الدرجة حتى قرابة العالقة بهذه آخر، ويقصد رئيسي بمساهم عالقة على يكون

 .المساهم الرئيسي تعليمات أو توجيهات وفق بالعمل مباشرة غير أو بصورة مباشرة
لمدة دورتين متتاليتين حتى يتمكن  واشتراط االنقطاع ،ينمتتاليت دورتين من ألكثر انتخابه يتم ال أن .7

، وذلك لضمان الموضوعية والمساءلة في 5المصرف من إعادة انتخابه كعضو مستقل مرة أخرى
للطبيعي و  لحماية مصالح المصرف. عملية اتخاذ القرار، ولضمان وجود نظم عمل ورقابة كافية 

 االعتباري .
  .6/ سنوات6و المستقل المتتالية هي /إن الحد األقصى لعضوية العض .8

إدارة(  عضو مجلس موظف )أو قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي الحالة هو: تعارض المصالح
 شخصية باعتبارات أداؤه يتأثر عندما أو أقاربه، تهم أحد أو شخصيا تهمه معنوية أو مادية شخصية مصلحة
 أصول استخدام إساءة :المثال سبيل على بالقرار، تتعلق التي معلوماتبال بمعرفته أو غير مباشرة أو مباشرة
 ترشيح المالية، وغير المالية بالقوائم المرتبطة لئعالقة، المسا ذوي ألطراف تعامالت إجراء أو الشركة
 .ذلك روغي التنفيذية أو اإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تحديد التنفيذية، واإلدارة لمجلس اإلدارة أعضاء

 المهني لتحديد السلوك واتخاذها بها االلتزام الواجب واإلجراءات المعايير مجموعة: ميثاق األخالقيات
 .مصالح تعارض وجود احتماالت إلى الميثاق اإلشارة يتضمن أن ويجب المصرف، في للعاملين
 عادة والتي تتطلب ف،المصر  تواجه قد التي الطارئة أو المتكررة غير األحداث هي  :الجوهرية األحداث
 .عنه اإلعالن قبل الحدث لدراسة التنفيذية للمصرف واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من سرية مناقشات

 
 

                                                 

  5 -   وفق تعميم مصرف سورية المركزي رقم 2112 تاريخ 2221/12/21.

  6 -   وفق كتاب مفوضية الحكومة رقم 122/15 تاريخ 2212/21/24. 
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 مجلس اإلدارة : الثانيل ـــالفص

 :عامةأحكام : أوال  
يلتزم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بالقوانين والتعليمات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي وهيئة 

 :مايلي األوراق واألسواق المالية من حيث
مسؤولية إدارة المصرف تقع بشكل أساسي ورئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وعلى  .1

أعضاء مجلس اإلدارة متضامنين حيث يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف 
د والتسليف ومصالح المساهمين والمودعين وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات مجلس النق

والدائنين والموظفين والجهات األخرى ذات العالقة، والتأكد من أن إدارة المصرف تسير بشكل حصيف 
 وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف.

ببعض أعمال المجلس ال تعفيه من  إن تشكيل اللجان أوتفويض اإلدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى للقيام .2
هذه المسؤولية، وتحدد هذه المسؤولية ويتم التعامل معها وفق أحكام قانون الشركات وتعديالته 

 والتشريعات النافذة األخرى.
يقوم كل عضو من أعضاء المجلس بترسيخ مبدأ التزامه تجاه المصرف وتمثيله جميع المساهمين، وأن  .3

ا يحقق مصلحة المصرف ومصلحة المودعين ومصلحة أصحاب المصالح كل عضو ملتزم بالقيام بم
 اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط .

تقع على مجلس اإلدارة مسؤولية حماية المصرف من األعمال الغير قانونية أو غير المالئمة  .4
لمصرف أو للمساهمين المسيطرين و/أو المساهمين الرئيسين وذات التأثيرات السلبية على مصلحة ا

 المساهمين اآلخرين.
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود أي تعارض في  .5

 المصالح يمنعهم من تأدية دورهم في حماية مصالح المصرف بشكل سليم. 
صرف على أعضاء مجلس اإلدارة فهم دورهم اإلشرافي وعليهم التزام واجب الحرص واإلخالص تجاه الم .6

 ومساهميه وأصحاب المصالح اآلخرين وتجاه المجتمع بشكل عام.
تكريس االهتمام والوقت الكافي للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بصورة بأعضاء مجلس اإلدارة  يقوم .2

 فعالة.
القدرة  وأن تكون لديهمأعضاء مجلس اإلدارة المساهمة بصورة فعالة في القيام بوظائف المجلس  على .8

 قديم خبرات خاصة للمجلس.على ت
البنك المؤسس للمصرف الدولي للتجارة كان للتجارة والتمويل / األردن )يقوم مجلس إدارة بنك اإلس .1

والتمويل( بتحديد بنية الحوكمة المثلى التي تحقق عملية الرقابة الفعالة والكافية على المجموعة ككل، 
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التي يحتمل أن تؤثر على المجموعة وعليه فإن  حيث أنهم مدركين تماما  للمخاطر والقضايا الهامة
 المجلس يمارس إشراف كافي على المجموعة والمؤسسات التابعة لها.

سالمته وحماية  مسؤولية اتباع ممارسات حوكمة سليمة للمصرف تضمنيحمل مجلس إدارة المصرف  .12
 يير الرقابية التابع لها.لتأكد من التزام المصرف بكافة القوانين واألنظمة والمعامصالح المودعين وا

على ليس هناك مايمنع من وجود قرابة بين أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين العاملين لدى المصرف،  .11
 أن يتقيد المصرف بمراعاة الجوانب التالية:

  ، أقارب أعضاء مجلس إدارة المصرف حتى الدرجة الرابعة هم من األطراف ذوي العالقة للمصرف
 لدى المصرف أم ال.سواء كانوا عاملين 

 مع األطراف ذوي العالقة  المباشرة أو غير المباشرة أو بالنيابة عن طرف ثالث ستؤدي التعامالت
 إلى حاالت من التعارض في المصالح.

 مهام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف القيام بمراجعة العمليات مع  يكون من
حاطة مجلس اإل  دارة بها.األطراف ذوي العالقة وا 

 ثانيًا: تشكيلة المجلس:
 حجم المجلس: (1
 بحيث يمكن المصرف، أعمال حجم مع ويتناسب كاف اإلدارة مجلس أعضاء عدد يكون أن يجب 

 وظائف اإلشراف وتوزيع المختلفة المجاالت في والمعرفة الخبرة المجلس امتالك من العدد هذا
 يمنع الذي إلى الحد كبيرا   العدد يكون ال أن يجب الوقت وبنفس فعال، بشكل أعضائه بين واإلدارة

 كفؤة. بصورة قرارات اتخاذ معه
 وأن يكون  المتخصصة والمهارات والمهنية العملية الخبرة في التنوع المجلس تشكيل في يراعى

 .اإلدارة مجلس وواجبات وبحقوق العالقة ذات واألنظمة بالقوانين معرفة على األعضاء
  ومن في حكمهم ترؤس مجالس اإلدارات في المؤسسات التي تقوم اليجوز ألصحاب المناصب

 8.العامة  ، مالم يكن ممثال  ألحد الجهات7بنشاطات ذات طبيعة ربحية أو االشتراك في عضويتها
 االنتخاب: (2
  يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمين ووفقا  للتشريعات والقوانين واألنظمة

مهمة الهيئة في تقديم عرض عن كل مرشح لعضوية المجلس عند االنتخاب لتسهيل  النافذة، ويتم
 انتخاب األفضل من أعضاء المجلس لتمثيل المصرف.

 أو  وتكون إعادة االنتخاب للفترات الالحقة كل سنتين مدة عضوية المجلس أربع سنوات على األكثر
 وفقا  للقوانين واألنظمة النافذة.وأن يتحدد ذلك في الهيئة العامة  9 ثالث أو أربع سنوات
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  أن ال تتم إعادة انتخاب العضو المستقل ألكثر من دورتين متتاليتين، وأن يتم إعادة انتخابه بعد
انقطاعه لمدة دورتين على األقل ، حتى يتمكن المصرف من إعادة انتخابه كعضو مستقل مرة 

 .أخرى 
شخص اعتباري ممثل  –ل )شخص طبيعي يمكن إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة غير المستق (3

 لعضوية مجلس اإلدارة. 10الشخص اعتباري ( ألكثر من دورتين )متتاليتين / غير متتاليتين(
 استقاللية المجلس:

 الموضوعية  ضمان بهدف التنفيذيين، غير األعضاء من المجلس أعضاء يجب أن يكون أغلبية
 بين عملية ينشأ أن يمكن الذي المصالح تعارض من والتخفيف القرار، اتخاذ عملية في والمساءلة

 ورقابة نظم عمل وجود ضمان وكذلك اليومية، التشغيلية اإلدارة وعملية اإلستراتيجية القرارات اتخاذ
 المصرف. مصالح لحماية كافية

 المجلس. أعضاء ثلث عن المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء عدد يجب أال يقل 
  يس المجلس )و/او نائبه( ومنصب الرئيس التنفيذي، وعلى ان يجب الفصل بين كل من منصب رئ

ال تربط الرئيس )و/أو نائبه( والرئيس التنفيذي اي قرابة حتى الدرجة الرابعة، كما يشترط ان يكون 
  .11رئيس المجلس ونائبه من االعضاء غير التنفيذيين في المجلس

 ثالثًا: دور رئيس المجلس:
س عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي بموجب تعليمات كتابية مقرة من يجب فصل مسؤوليات رئيس المجل

 المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجة، وعلى رئيس المجلس أن يضطلع بمايلي:
 إقامة عالقة بناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للمصرف. .1
باين في وجهات النظر بين خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها ت .2

 األعضاء كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
 التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من األعضاء والمساهمين وفي الوقت المناسب. .3
 .التأكد من توفر معايير الحوكمة السليمة لدى المصرف .4
حيات الممنوحة له من المجلس وبما يتوافق مع يمارس رئيس مجلس االدارة جميع المهام والصال -5

  قانوني الشركات وقانون البنوك بما فيه الصالحيات والمهام المفوضة اليه من المجلس.
االشراف على جميع أعمال البنك، وهو مسؤول أمام مجلس االدارة عن االشراف ومتابعة سير  -6

وغاياته، كما  لمجلس لتحقيق أهداف البنكأعمال البنك وعن متابعة تنفيذ السياسة التي يرسمها ا
يقوم بمتابعة وتقييم األداء العام للبنك وفقا لالستراتيجيات والخطط واألهداف والسياسات والموازنات 

 المعتمدة من قبل مجلس االدارة. 
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يتأكد رئيس المجلس من توفر تحكم مؤسسي عالي المستوى وفعال لدى البنك. ويقوم بإنشاء  -2
على عالقة بّناءة ما بين إدارة البنك وأعضاء مجلس اإلدارة. ويساهم في ترويج ثقافة  والمحافظة

مؤسسية في مجلس االدارة تشّجع على النقد البّناء واآلراء البديلة بخصوص المواضيع المطروحة 
والمناقشات والتصويت على المقترحات الفردية. ويتأكد من حصول أعضاء المجلس والمساهمين على 

 علومات الكافية في الوقت المناسب.الم
 

  رابعًا: تنظيم أعمال المجلس:
 اجتماعات في السنة. 6يجب أالا يقل عدد االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة عن  .1
يجب على العضو غير المستقل أن يحضر )بشخصه( أربع اجتماعات في السنة على األقل،  .2

بشكل شخصي  من اجتماعات المجلس %25ويجب على العضو المستقل حضور ما اليقل عن 
،  حيث أنه وحال تغيب أي عضو عن هذا النصاب  12داخل أراضي الجمهورية العربية السورية

من االجتماعات يفقد عضويته حكما  )بقرار من مجلس اإلدارة( استنادا  للقوانين والتشريعات الصادرة 
جتماعات التي حضور كافة اال أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على يجب بهذا الخصوص، كما

 .  تؤثر جوهريا  على مصلحة المصرفهامة سيتم فيها اتخاذ قرارات 
شخص آخر ليس عضو في المجلس، كما ال يجوز للعضو اليجوز لعضو مجلس اإلدارة إنابة  .3

حمل أكثر من إنابة واحدة في السنة، وال يجوز أن يقوم أي عضو من أعضاء المجلس بأكثر من 
 دة في السنة استنادا  إلى القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. إنابة واح

ن صالحيات للمصرف دليل صالحيات يوضح كتابيا  جميع العمليات المصرفية التي تدخل ضم .4
، وذلك بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس المجلس وتتطلب موافقته

رة العمليات اليومية للمصرف، كما يتوجب على اإلدارة التنفيذية وتجنب مشاركة تدخل المجلس بإدا
أن تبادر إلى اقتراح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع حيث يحدد رئيس 

 المجلس أولويات طرح هذه المواضيع.
ية من يتم تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال معزز بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة كاف .5

اجتماعات المجلس )قبل أسبوعين على األقل( لتمكينهم من دراسة المواضيع المطروحة واتخاذ 
 القرارات المناسبة .

يقوم المصرف بتزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح مسؤولياته  .6
والتشريعات  وواجباته، بحيث تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة وبما يتماشى

 ذات العالقة وكما هو وارد في هذا الدليل .
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على اطالع دائم بالتطورات داخل المصرف والقطاعات المصرفية  أن يكونوا أعضاء المجلس على .2
إدارة المصرف بتزويد األعضاء بملخص عن أعمال المصرف عند التعيين  وعلىالمحلية والدولية، 

 وخالل فترة العضوية وعند الطلب.
ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية، ويتم هذا االتصال عن طريق  يتاح .8

لجان المجلس أو رئيسه، ويكون للمجلس ولجانه صالحية االستعانة بخبرات خارجية لمساعدتهم في 
 القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه )عند الحاجة(. 

ل في المصالح )بالنسبة ألعضاء المجلس( في األمور يتم اإلفصاح عن أي تعارض محتم .1
المعروضة أمام المجلس وبحيث يمتنعوا عن االشتراك في المناقشات الخاصة بها , أو عند 

 .اثباته في محضر الجلسة التصويت عليها وهو أمر يتم
لتنوع في يتوفر لدى أعضاء المجلس الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة باإلضافة إلى ا .12

هذه الخبرات ، وتتوفر لديهم المعرفة بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس 
 اإلدارة .

 
 خامسًا: أمين سر مجلس اإلدارة:

يقوم المجلس بتعيين وتحديد كتابي لوظيفة ومهام أمين سر المجلس )مقررا( بما يتماشى  (1
 :كحد أدنى13في ذلك الجوانب التالية ومستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، ويراعى 

 تعيين أمين سر المجلس: (2
 .يتم اتخاذ قرار تعيين/تنحية أمين سر المجلس من قبل المجلس بأكثرية الثلثين 
 .يتم اختيار أمين سر المجلس من العاملين لدى المصرف 
 :يراعى عند اختيار أمين سر المجلس توافر الشروط التالية كحد أدنى 

 :شهادة جامعية في االقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية أو الحقوق. المؤهل العلمي 
 :خمس سنوات في مجال العمل المصرفي. الخبرة الزمنية 
 :تقان استخدام الحاسوب. اللغات األجنبية ومهارات الحاسوب  إتقان لغة أجنبية معتمدة وا 
 :هات )أعضاء المرونة في التعامل، القدرة على التواصل مع مختلف الج المهارات

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين والموظفين، وأي أطراف أخرى لها صلة 
بالمصرف(، القدرة على التحليل المنطقي، القدرة على حل المشكالت، المعرفة بالجوانب 

 الفنية والتقنية لكتابة وتوثيق القارير.
 :مهام وواجبات أمين سر المجلس (3
 تنظيم اجتماعات المجلس. 
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 .إعداد جدول أعمال المجلس 
  تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس معززا  بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة

كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من دراسة المواضيع المطروحة والمساهمة في 
 اتخاذ القرارات المناسبة.

 لتسجيل الصوتي لالجتماعات إعداد وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس باإلضافة إلى ا
واالحتفاظ بنسخ التسجيل في مكان آمن ومناسب، وتدوين كافة نقاشات المجلس، 
واقتراحات األعضاء، والقرارات المتخذة والجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات، وذلك في 
سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، توقع من رئيس وأعضاء المجلس 

روا االجتماع على جميع صفحات المحاضر مع بيان اسم صاحب التوقيع، مع الذين حض
أهمية توقيع األعضاء المتغيبين عن االجتماعات على المحاضر بمايفيد اطالعهم على 

 هذه االجتماعات.
  توثيق حضور ومشاركات وتوقيع األطراف التي تحضر اجتماعات المجلس بصفة

ركات اإلدارة التنفيذية، وتدوين نقاشاتهم واقتراحاتهم استشاريين أو خبراء، إضافة إلى مشا
 في السجل الخاص المذكور أعاله.

  طباعة القرارات والمداوالت المنبثقة عن اجتماعات المجلس وتوقيعها من قبل رئيس
 المجلس وتعميمها على المعنيين.

 بموجبها. متابعة توجيهات وتوصيات المجلس وقيام المعنيين بالمعالجة المطلوبة للعمل 
 .أي مهام أخرى يرى المجلس تكليفه بها 

 
 . 4834/9002القرار رقم اضافة ما يتعلق بالتزام حسب القرار  : أنشطة المجلس:سادساً 

 التعيينات واإلحالل: (1
  ،تتضمن سياسة المجلس تعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والخبرة المصرفية

 واستبدال الرئيس التنفيذي عندما تقتضي الحاجة .ويكون للمجلس الحق بعزل 
 ( عند تعيين بعض المدراء التنفيذيين مثل المدير الماليCFO يتم الحصول على موافقة المجلس )

 والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديه بناءا  على توصية الرئيس التنفيذي.
 :يقوم المجلس وبناءا  على توصية من لجنة التدقيق 

 مدير تدقيق داخلي والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديه . تعيين 
  ترشيح مدقق خارجي مستقل من ذوي االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد

 تعابه بعد موافقة الهيئة العامة للمساهمين.أ
  يقوم المجلس بالمصادقة على سياسة اإلحالل للمدراء التنفيذيين للمصرف وبحيث تتضمن

 لمؤهالت والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف. ا
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 التخطيط، أنظمة الضبط والرقابة، ميثاق أخالقيات العمل: (2
  يقوم المجلس برسم األهداف والخطط واالستراتيجيات والسياسات الهامة للمصرف والمصادقة عليها

رقابة على إدارته التنفيذية بصورة واضحة ومحددة وبشكل دوري، باإلضافة إلى ممارسة التوجيه وال
نظمة أالتي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية ومساءلتها، كما يقوم المجلس بالمصادقة على 

الضبط والرقابة الداخلية السيما ميثاق التدقيق المتضمن توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة 
 .ق والتأكد من فعالية هذه األنظمةالتدقي

 لتأكد من مدى تقيد المصرف بالخطة االستراتيجية والسياسات واإلجراءات المعتمدة يقوم المجلس با
أو المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومن قيام اإلدارة التنفيذية بمراجعة 
انجازات األداء وفقا  لخطط العمل ومن اتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة، باإلضافة إلى التأكد 

 من أن جميع مخاطر المصرف قد تم إدارتها بشكل سليم .
  يتم اعتماد الهيكل التنظيمي )المقترح من إدارة المصرف( من قبل مجلس اإلدارة والذي يبين

التسلسل اإلداري بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية وفي هذا المجال يقوم أعضاء 
 المجلس بمايلي:

  وما يتبع ذلك من  ،ة الداخلية المتعلقة بعمل المصرف وتطويرهااعتماد اللوائح واألنظم
تحديد للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات والعالقات والتبعيات بين المستويات 

  .المختلفةالتنظيمية 
  التصديق على سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية، وبحيث يكون كل

في موضوعه  عضائه أو لغيرهم( محددا  جلس اإلدارة )سواء ألحد أتفويض يصدر من م
 وفي المدة الزمنية لسريانه. 

   يتأكد المجلس من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله وأنه يعمل على ترسيخ
سياسة التطلع نحو المثل في األعلى، ويتم ذلك من خالل توفر سياسات وميثاق أخالقيات العمل 

لتي تتضمن على تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو المصرف وا
نتيجة  عليها ااطلعو  لمصلحتهم الشخصية بناءا  على معلومات داخلية عن المصرف حصلوا أو

وتلتزم إدارة المصرف بتعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل  ،الصالحيات المعطاة لهم
، كما تقوم إدارة المصرف باستيفاء إقرارات من كافة رف وأعضاء المجلسكافة موظفي المصعلى 

  .14الموظفين بما يفيد اطالعهم والتزامهم بها
  يتم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس إدارة المصرف حسب حاجة المصرف وحسب التعليمات بهذا

ن قبل المجلس ، بحيث يتم تفويضها بصالحياتها وتحديد مسؤولياتها موبأهداف محددة الخصوص
وذلك وفق ميثاق )يتضمن مهام ومسؤوليات كل لجنة وحسب ما هو وارد ضمن هذا ، ولمدة محددة
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الدليل( يبين كل ما سبق ويوضح كيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها وبحيث تقوم هذه اللجان برفع 
 .لسفية عند تعيين أعضاء لجان المجتقارير دورية إلى المجلس ككل ويراعى مبدأ الشفا

 :في حال كان المصرف جزء من مجموعة مصرفية، يجب مراعاة النقطتين التاليتين 
  على مجلس إدارة المؤسسة المصرفية األم تحديد بنية الحوكمة المثلى التي تحقق رقابة

فعالة وكافية على المجموعة ككل، ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المصرفية األم أن 
وعليه أن  يا الهامة التي يحتمل أن تؤثر على المجموعةيكون مدركا  للمخاطر والقضا

 .يمارس إشرافا  كافيا  على المجموعة والمؤسسات التابعة لها
  يتحمل مجلس إدارة المصرف مسؤوليات اتباع ممارسات حوكمة سليمة بما فيها سالمة

ظمة نالمصرف وحماية مصالح المودعين والتأكد من التزام المصرف بكافة القوانين واأل
 لها . والمعايير الرقابية التابع

  يتفهم المجلس البنية التشغيلية للمصرف ويضع الحدود المالئمة لحجم العمليات كما يقوم بالتأكد من
دارة كافة أنواع المخاطر أو األنشطة واإلفصاح عنها  أن اإلدارة التنفيذية تضع سياسات لتحديد وا 

ه حال ممارسة األنشطة أو العمليات في بيئة تعيق للمدققين والسلطة الرقابية وذلك لمساعدت
 الشفافية أو استخدام هياكل وبنى تعيق ذلك.

 بصورة واضحة للمصرف الهامة والسياسات والخطط واالستراتيجيات األهداف على المصادقة -
 يهاعل تقع التنفيذية التي إدارته على والرقابة التوجيه ممارسة إلى باإلضافة دوري، وبشكل ومحددة
 أنظمة الضبط والرقابة على بالمصادقة المجلس يقوم كما ومساءلتها ، اليومية العمليات مسؤولية
 - التدقيق إدارة وصالحيات ومسؤوليات مهام توثيق المتضمن التدقيق ميثاق السيما - الداخلية
 .األنظمة  هذه فعالية مدى من والتأكد

بنك السنوية ، والسياسات الرئيسية ألنشطة البنك مثل دراسة الميزانية التقديرية واستراتيجية ال -
السياسة االئتمانية ، والسياسات االستثمارية ، والئحة شؤون الموظفين ، ودراسة المشاريع 
الرأسمالية أو االستثمارية , ودراسة التوصيات المرفوعة من االدارة التنفيذية بخصوص انشاء أو 

القوائم المالية الختامية للبنك، والتوصية للمجلس بخصوص شراء عقار للبنك ، ومناقشة بيانات 
 التخاذ القرار المناسب بشأنه . الهيكل التنظيمي العام للبنك

 
 التقييم الذاتي وتقييم األداء: (3
 : أداء المدير  يقوم المجلس دوريا  )مرة على األقل في السنة( من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت

 المالي ...
  المجلس ككل.تقييم أداء 
 .تقييم أداء الرئيس التنفيذي 
 .تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس 
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  يقوم المجلس بتضمين التقرير السنوي للمصرف تقريرا  حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة
 الداخلية المتعلقة بآلية إعداد التقارير المالية.

 ها إليه اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق يقوم المجلس وبناءا  على التقارير الدورية التي ترفع
الخارجي، مراجعة أداء المصرف وتقييم أعماله وحسن إدارته وتحديد االنحرافات والتجاوزات 
صدار التعليمات الالزمة لمعالجتها ولتفادي  وتحليل أسبابها والمسؤولين عنها والمحاسبة عليها وا 

 تكرارها .
 امالت مع األطراف ذوي العالقة التي ال تندرج ضمن أعمال المصرف يراجع مجلس اإلدارة التع

للمساهمين وعلى الجهات المعنية  االعتيادية لدراستها وذلك تمهيدا  لعرضها على الهيئة العامة
  .15األخرى

 .اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية 
 لمصرف بهدف تحليل يطلب المجلس معلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر في ا

حصائيات المخاطر )النوعية والكمية( في المصرف  وبشكل منتظم في كل ومناقشة بيانات وا 
 .اجتماع للمجلس

  يعتمد المجلس ويراقب سياسة االمتثال، ويكون إعدادها وتطويرها والتأكد من تطبيقها في المصرف
 .جهة المسؤولة عن مراقبة االمتثالمن صالحيات ال

 رير والتوصيات الصادرة عن اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز دراسة التقا
 .مجال اإلفصاح أو المجاالت األخرىممارسات المصرف في 

 
 

 :  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةالثــالـــثالفصـــل 
 أواًل: أحكام عامة:

 .منبثقة عنه يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان إشرافية .1
ة إلى مجلس قوم بتفويضها بالصالحيات لمدة محددة للقيام بالمهام الموكلة إليها ورفع تقارير دوريي .2

 .اإلدارة
تتحمل هذه اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة وذلك ال يعفي مجلس إدارة المصرف  .3

 من المسؤولية عن أعمال هذه اللجان.
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جنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة يشكل مجلس اإلدارة: لجنة الحوكمة، ول .4
المخاطر على األقل، وأي لجان أخرى يراها ضرورية، كما يمكن دمج لجنة الحوكمة مع لجنة 

 الترشيحات والمكافآت.
تعقد اللجان اجتماعاتها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وحسب الوسائل  .5

لناظمة لعقد هذه االجتماعات أصوال  في النظام األساسي واألنظمة الداخلية المحددة والضوابط ا
للمصرف، بما في ذلك عقدها بوسائل االتصال الحديثة شريطة التوثيق الالزم، إضافة إلى بقية 

. وفق تعميم الحاكم رقم األحكام والشروط الخاصة بعقد هذه االجتماعات بالفعالية الالزمة أصوال  
 24/25/2215ريخ تا 1/م/1561

جراءات عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأسماء أعضاء هذه   .6 يتم اإلفصاح عن نوع ومهام وا 
 .للجان ضمن التقرير السنوي للمصرفا

 .ين وتصنيف محاضر اجتماعات اللجانيتم تدو  .2
 

 :ة التدقيقثانيًا: لجنــ
 اللجنة: أهداف (1
 الداخلي والخارجي، التدقيق كفاية ومدى ونتائج نطاقو  والرقابة، الضبط ونظم المالية التقارير مراجعة
 .المالية  البيانات على الجوهري األثر ذات المحاسبية القضايا ومراجعة
 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: (2
  ،تتكون لجنة التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين، على أاّل يقل عدد األعضاء عن ثالثة أعضاء

 وعلى أن ال تضم رئيس مجلس اإلدارة، 
 .إن غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين 
 .رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين 
 ية في المجاالت المحاسبية تحوي اللجنة على أعضاء من ذوي المؤهالت العلمية والخبرة العمل

 والمالية، ولها الحق في االستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة على ذلك.
 أشهر( وتدون  3اجتماعات سنويا  )مرة كل  4، وبحد أدنى اجتماعاتها بصفة دورية تعقد اللجنة

 محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي وتقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة .
  تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي مرة على األقل خالل العام, كما يحق للمدقق

  الخارجي والداخلي طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل على ذلك.
 :لجنة التدقيق ومهام صالحيات (3
 ي من للجنة التدقيق سلطة للحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها، ودعوة أ

األشخاص ذوي الخبرة أو االختصاص لحضور االجتماعات لالستئناس برأيه، ودعوة أي عضو 
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من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها، ويدعى مدير التقيق لحضور 
 اجتماعات اللجنة.

 أنها، ومتابعة القضايا مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، والتوصية بش
المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير 

 المالية.
 :تقّيم لجنة التدقيق فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشمل مسؤولية اللجنة على 

 من االلتزام بالتعليمات النافذة. تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد 
 .تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي 
 .مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها 
 .قرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي  مراجعة وا 
 اخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.التوصية بتعيين مدير التدقيق الد 

  للجنة التدقيق سلطة االتصال المباشر مع المدقق الخارجي، واالجتماع معه بدون حضور اإلدارة
 مرة على األقل سنويا ، وتشمل مسؤولية اللجنة على:

  التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته
 قييم أدائه.وت

 .تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي 
 .مراجعة خطاب التعيين وقبوله 
  إقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري، وضمان عدم

 للمدقق الخارجي.تأثير ذلك على الرأي المستقل 
 رقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات ال

 اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .حاطة مجلس اإلدارة بها  تراجع اللجنة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وا 
 .تراجع اللجنة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي 

 
 ثالثًا: لجنــة الترشيحات والمكافآت:

 اللجنة: هدافأ (1
وتقييم فعالية مجلس  ،مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

وتقييم أداء الرئيس التنفيذي والمدراء  ،اإلدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مستقل
فآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيين. وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكا

 التنفيذيين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف المصرف واستراتيجيته. يرينالتنفيذي والمد
 :رية اجتماعاتهاتشكيل اللجنة ودو  (2
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 يقل عدد االعضاء  يجب ان تتكون لجنة الترشيحات والمكافات من اعضاء غير تنفيذيين, على اال
  16ء، وعلى أال تضم رئيس مجلس اإلدارة.عن ثالثة اعضا

 ضاء اللجنة من األعضاء المستقلينغالبية أع. 
  ئيس اللجنة من األعضاء المستقلينر. 
 .لتجنب تعارض المصالح ال يشارك عضو اللجنة في المناقشات والقرارات المتعلقة به 
 جتماعات بشكل اصوليمحاضر هذه االوتدون  ،تعقد اللجنة اجتماعا  واحدا  على األقل في السنة. 
 :صالحيات ومهام اللجنة (3
  وضع معايير وشروط )الحد األدنى( الخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة

ولشغل منصب الرئيس التنفيذي, بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال 
 وط الموضوعة.المجلس ويصادق مجلس اإلدارة على المعايير والشر 

  عادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس ولشغل منصب الرئيس التوصية بالترشيح وا 
لغاء العضوية، مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة، آخذة بعين االعتبار عدد مرات  التنفيذي وا 

باتهم ومسؤولياتهم الحضور ونوعية وفعالية مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواج
)وتقوم اللجنة بهذه المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم طلب الحصول على موافقة مصرف سورية 

 المكركزي أو مجلس النقد والتسليف حسب الحالة( .
  وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين والتأكد من

ين بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في هذا الدليل, والتأكد من استقاللية األعضاء المستقل
 تناسب تشكيلة المجلس مع حجم المصرف وتعقيد عملياته.

  تبني معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من اعضاء المجلس
ويؤخذ باالعتبار عند تقييم  ،يينالتنفيذ والمديرين وكل لجنة من لجانه وتقييم اداء الرئيس التنفيذي

أداء المجلس واإلدارة التنفيذية أداء المؤسسات األخرى المشابهة كما يراعى مدى االلتزام 
 ويصادق مجلس اإلدارة على معايير التقييم. ،بالمتطلبات الرقابية

  صمم من خالل برامج ت ،التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدريب والتأهيل المستمر
وتتولى اللجنة توفير  ،لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية ،لهذا الغرض

 .الطلب معلومات حول بعض القضايا الهامة في المصرف ألعضاء مجلس اإلدارة عند
 .تحديد شروط ومعايير تعيين المدراء التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل 
  لغاء تعيين )عزل( أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في التوصية لمجلس اإلدارة بإ

 أداء واجباته ومسؤولياته .
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  إجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لضمان االلتزام
 بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة .

 ت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء مجلس ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآ
التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل  يريناإلدارة والرئيس التنفيذي والمد

مجلس اإلدارة وتراجع سنويا  من قبل اللجنة, والبد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت 
محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها ويجب أن والتعويضات والرواتب بحيث تكون 

يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة المصرف وغير مرتبط باألداء 
 في األجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.

 للتأكد من وجود وكفاية وعدالة  االجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على األقل خالل العام
وسياسة التدريب والتأهيل  ووضوح آلية التعيين والتقييم للعاملين وسياسات منح المكافآت والرواتب

 بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف واالحتفاظ بهم. المستمر
 

 :إدارة المخاطررابعًا: لجنــة 
 أهداف اللجنة: (1
مراجعة أداء اإلدارة المخاطر، و  لتحمل قبوله ومدى المصرف قدرة مع ينسجم بما المخاطر سياسة وضع

 العليا في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة وغيرها.
 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: (2
  ن عن عضو واحد.أعضاء على األقل, على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيي 3تتكون اللجنة من 
  .يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين 
  أشهر( على األقل في السنة وترفع تقاريرها إلى مجلس  3تعقد اللجنة أربع اجتماعات )مرة كل

 اإلدارة.
 صالحيات ومهام اللجنة: (3
  ة تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدار

 والتأكد من تنفيذ هذه السياسات واالستراتيجيات.
  ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر وضمان استقالل موظفي إدارة المخاطر عن

 األنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.
 س مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجل

 اإلدارة.
  وأنشطة إدارة  ،وحجمها المصرف لها يتعرضمراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي

 المخاطر.
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  ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها
 المصرف والتغيرات والتطورات التي تطرأ على إدارة المخاطر.

   بداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ مراجعة وا
 عليها.  

  مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر
 .وغيرها االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية

  المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة
 .معالجتها وتقديم التوصيات بشأنهاوكفاية طرق 

 
 :الحوكمةخامسًا: لجنــة 

 أهداف اللجنة: (1
 وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.

 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: (2
  على األقل على أن يكون كافة أعضاء اللجنة غير تنفيذيين  أعضاء 3تتكون لجنة الحوكمة من

 ويشترط أن تتضمن اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين, وأن يترأسها رئيس مجلس اإلدارة.
 .تعقد اللجنة اجتماعا  نصف سنوي على األقل 
 صالحيات ومهام اللجنة: (3
 يثة عند الضرورة.اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحد 
 . التنسيق مع لجنة التدقيق بخصوص االلتزام بالدليل 
  تزويد مجلس اإلدارة سنويا  على األقل بالتقارير والتوصيات بناءا  على النتائج التي تم التوصل إليها

 من خالل عمل اللجنة.
 

 سادسًا: اللجنة االئتمانية:
 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: (1
 لتنفيذية بقرار من المجلس، ويرأسها رئيس مجلس االدارة.تتشكل اللجنة ا 
   تجتمع اللجنة دوريا  وبحد أدنى أربع مرات سنويا  وكلما دعت الحاجة، وتكلف اللجنة بدراسة أية

مواضيع تحال عليها من قبل مجلس االدارة. وتؤخذ قرارات اللجنة باجماع أغلبية األعضاء، ويتم 
 على مجلس االدارة للمصادقة عليها. عرض جميع القرارات المتخذه 

 صالحيات ومهام اللجنة: (2
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  تكون صالحيات اللجنة التنفيذية للمواضيع والمبالغ التي تزيد عن الصالحيات المفوضة لرئيس
المجلس واالدارة التنفيذية والتي تقع ضمن صالحياتها، وتدرس اللجنة ما يزيد عن صالحياتها في 

 تها الى مجلس االدارة التخاذ القرار المناسب بشأنها.مجاالت اختصاصها وترفع توصيا
 

 سابعًا: أمين سر اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
يتم تعيين أمين سر مفّرغ إلنجاز المهام المنوطة به ألعمال كافة اللجان المنبثقة عن المجلس  .6

جان من قبل مجلس / أدناه، ويتم اتخاذ قرار تعيين/عزل أمين سر هذه الل2والمحددة بالبند /
 اإلدارة بأكثرية الثلثين.

  يقوم أمين سر المجلس بمهام أمين سر اللجان التالية المنبثقة عن مجلس اإلدارة: لجنة   .3
 التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة. 

أحد العاملين لدى المصرف األخرى المنبثقة عن مجلس اإلدارة، يتم تعيين فيما يتعلق باللجان  .2
أمين سر لهذه اللجان من قبل مجلس اإلدارة بأكثرية الثلثين، مع مراعاة توافر شروط الحد األدنى 

 للمؤهالت الواجب توافرها في أمين السر.
يقوم أمين سر اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باألعمال التي يقوم بها أمين سر مجلس اإلدارة  .4

 نفسها.
 
 

 :  بيئة الضبط والرقابةالرابـــعـل الفصــ
 

 أواًل : أحكام عامة:
إلى اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية المعد  تم بناء نظام الرقابة والضبط الداخلي للبنك استنادا   .1

 (.COSOمن قبل لجنة المؤسسات الداعمة )
يراعي الهيكل إن أنظمة الضبط الداخلي لدى كل مصرف تغطي كافة أنشطة وأقسام المصرف و  .2

 " وهي:Four Eyes Principleالتنظيمي للمصرف المبادئ األربع للضبط الداخلي"
 . فصل المهام 
 .الفحص المزدوج 
 .الرقابة المزدوجة 
 .التوقيع المزدوج 

إن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف تدرك مدى أهمية استقاللية وكفاءة وظائف التدقيق إلى  .3
االمتثال واالستفادة منها في تقديم توكيد مستقل حول مدى فعالية وكفاية جانب وظائف الرقابة و 



 

22 

 

رف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكذلك مدى مساهمة أداء مختلف أقسام ووحدات المص
 .تحقيق أهدافه وضمان سالمته

 
 ( :Code of Conduct/Ethics) العمل أخالقيات الئحةثانيًا : 

تاحتهاوأعضاء مجلس االدارة ،  الموظفين كافةتعميمها على  تم أخالقي سلوكالئحة  بنكال اعتمد. 1   وا 
 اقرار على البنك في موظف كل توقيع ويتم ،للبنك  الداخليااللكتروني  الموقع خالل من لهم

 وبموافقته على عليها تعديالت يةأو  الالئحه على باالطالع قام نهأب ماليه سنه كل بداية في خطي
  .فيها ورد ما

 المحظورات) -:التاليةالمواضيع الرئيسية  الى بنكال لدى العمل اخالقيات الئحة شارت. هذا وقد أ2
 الهدايا، المصالح  تعارض ،ت المخالفا عن االبالغ الجزاءات ، الواجبات ، السلوكية ،

 افسةالمن واالتصاالت ، المعلومات سرية االقارب ، توظيف الموردين ، مع العالقات، الخصوماتو 
 (.للعمل المنظمة والسياسات والتشريعات القوانين مع التوافق واالحتكار،

 
 ويذ األطراف المساهمين، الموظفين، اإلدارة، مجلس أعضاء) مع البنك تعامالت أو اإلقراض: ثالثاً 

 العالقة(:
 صادرة عن البنكدارة مع القوانين السارية والتشريعات الاإلتتوافق سياسات البنك المعتمدة من قبل مجلس 

 -: المركزي ويشمل ذلك ما يلي
الصادرة عن مصرف سورية  والتعليمات ألنظمةل اوفق يتم مستوياتهم بكافة البنك لموظفي اإلقراض. 1

 . المركزي
 السياسة تتم حسب عالقة ذات األطراف مع تتم التي اإلقراض عمليات خالف األخرى العمليات. 2

 . األولى بالدرجة البنك مصلحة االعتبار نبعي وتأخذ البنك لدى المعتمدة
 والقروض الموظفين وقروض للعمالء والتسهيالت الممنوحة للقروض عة دوريةيتم اجراء مراج . 3

 مع توافقها من للتأكد والخارجيين الداخليين المدققين قبل من العالقة ويذ لألطراف الممنوحة
 . الداخلية البنك وسياسات القوانين والتشريعات

 االئتمانية لسياسةل اوفق والتسهيالت القروض منح مجال فيالبنك  مالءع كبار مع التعامليتم . 4
 .ن مؤهلينموظفي قبل من مفصل لتحليلميزانيات العمالء  وتخضع ،االدارة مجلس  من لمعتمدةا

كبار من  للعمالء المؤسسي حكمتال نوعية تقييميتم  االئتمان منح على الموافقة عملية خالل .5
 .لديهم المؤسسية الحاكمية جودة مدى عمالئه تقييم عند االعتبار بعين يأخذ بحيث ،الشركات

يتجنب أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في اتخاذ القرارات حال وجود أي تعارض في المصالح  .6
 يمنعهم من تأدية دورهم في حماية مصالح المصرف بشكل سليم . 
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روض أو تسهيالت أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من يلتزم المصرف بعدم منح ق .2
 أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو ألقربائهم حتى الدرجة الرابعة .

 
 :(Hot Line/Whistle Blowingخط االتصال المباشر ):  رابعاً 
شكوك حول أية  تم وضع ترتيبات داخلية يتمكن من خاللها الموظفين اإلبالغ بصورة سرية عن أية -

مخالفات محتملة، تمكن من التحقيق في هذه الشكوك ومتابعتها بصورة مستقلة، وذلك من خالل  خط 
االتصال المباشر المدار من قبل مدير التدقيق الداخلي ، ويتم اإلشراف على هذه الترتيبات بالتنسيق مع 

 الرئيس التنفيذي وبحيث يتم مراقبتها من قبل لجنة التدقيق.
 
 : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية: مساً خا
يتم مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة لدى المصرف من قبل المدقق الداخلي والمدقق  .1

  الخارجي مرة واحدة على األقل سنويا .
يقوم المصرف بتوفير اإلجراءات المناسبة التي تمكن العاملين لديه من اإلبالغ عن أي مخالفات  .2

لة بصورة سرية وفي الوقت المناسب حتى يمكن متابعة هذه المخالفات واتخاذ التدابير المناسبة محتم
 بشأنها، وتقوم لجنة التدقيق باإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات.

تلعب لجنة التدقيق دورا  رئيسا  في مراجعة أنظمة الرقابة لدى المصرف. وتعتبر الرقابة بالدرجة  .3
إدارة المصرف ويجب أن تكون الوظائف الرقابية في المصرف المتمثلة بالتدقيق األولى من مسؤولية 

الداخلي تحت إشراف مباشر من لجنة التدقيق كما تتابع لجنة التدقيق األداء والتقارير الصادرة عن 
 المدقق الخارجي باألصالة عن مجلس اإلدارة.

وتعديالته، الخاص بمتطلبات  4/ب/م.ن122إن المصرف ملتزم بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  .4
 أنظمة الضبط الداخلي لدى المصارف والخاصة بـ:

 .مجلس اإلدارة 
 .اإلدارة العليا 
 .دارة المخاطر  نظم الضبط الداخلي الخاصة بتحديد وقياس وا 
 .نظام الرقابة 
 .األمان التكنولوجي 
 .دائرة التدقيق الداخلي 

ى اطار عام للرقابة والضبط الداخلي، يتمتع يضطلع مجلس االدارة بمسؤولياته باالعتماد عل .5
بمواصفات تمكن مجلس االدارة من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها، ويشتمل نظام 
الضبط الداخلي للبنك على الميزانية السنوية التي تطورها وتقرها االدارة، وتحليل شهري لألداء 

الية التي ترفع الى أعضاء مجلس االدارة في كل اجتماع دوري، الفعلي مقارنة بالمتوقع، والتقارير الم
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ونشر البيانات المالية بشكل دوري وفقا  لما تحدده السلطات الرقابية، بما فيه ارسال التقارير المالية 
، وتوثيق أنظمة ءة العاملين وتقييم أدائهم سنوياوتقارير األعمال الى المساهمين سنويا، وكذلك كفا

 وأدلة سياسات واجراءات العمل التفصيلية المتوفرة الطالع جميع الموظفين. المعلومات،
 
 
 : التدقيق الداخلي: سادساً 

يدرك البنك أن وجود ادارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية واالطار العام  .1
تدقيق الى تزويد االدارة ولجنة الدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة. حيث تسعى ادارة ال

 التدقيق بتأكيد معقول حول تطبيق السياسات واالجراءات الداخلية وبيان مدى فاعليتها. 
 تها. استقاللي لتعزيزتتبع ادارة التدقيق الداخلي وظيفيا الى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة  .2
ق التدقيق المعتمد من قبل لجنة التدقيق والذي تقوم ادارة التدقيق الداخلي بمهامهما من خالل ميثا .3

 يحدد مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها، وفقا للمعايير العالمية.
 تستند بحيث البنك في العمل مراكز لكافة التدقيق السنوية خطة الداخلي بإعداد التدقيق إدارة تقوم .4

 Risk)العمل  لمراكز رالمخاط التعرض إلى مستويات إلى التدقيق في تحديد أولويات الخطة
Based Plan) مستوى ارتفاع في حال عمل مركز أي بتدقيق االهتمام درجة وبحيث ترتفع 

المصادر  وبناءا  عليها يتم إعداد خطة البنك مراكز العمل في كافة مخاطرته، وتشمل الخطة
 المصادر كافة تشمل لتيالتدقيق ا التقديرية إلدارة الميزانية إلعداد لتنفيذها تمهيدا الالزمة البشرية

قبل لجنة التدقيق بعد عرضها على  من إقرارها التدقيق. ويتم مهام ألداء البشرية والمادية الالزمة
 . الرئيس التنفيذي

لضمان تمتع المدققين الداخليين بالموضوعية ال يتم تكليفهم بأعمال تنفيذية، ويتم اإلبالغ عن أي  .5
 لتدقيق.تعارض محتمل في المصالح إلى لجنة ا

يتم مناقشة تقارير التدقيق الداخلي مع اإلدارات ومراكز العمل التي يتم التدقيق عليها، ويسمح  .6
  .للتدقيق الداخلي بإعداد تقارير دون تدّخل أو تأثير من أطراف أخرى

تقوم ادارة التدقيق بالتنسيق مع المدقق الخارجي عند قيامه بفحص مدى كفاية نظام الضبط الداخلي  .2
 ك. للبن

 تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف من خالل: .8
  يصال وتوضيح هذه إدراك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ألهمية وظيفة التدقيق الداخلي وا 

 األهمية لجميع العاملين في المصرف.
 ذ االستفادة بالطريقة المالئمة وفي التوقيت المناسب من نتائج عمل التدقيق الداخلي واتخا

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل اإلدارة.
 . ضمان استقاللية وظيفة التدقيق الداخلي 
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 .اشراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجراءات الضبط الداخلي والتوصية بشأنها 
وتعديالته، الخاص بمتطلبات  4/م.ن/ب123إن المصرف ملتزم بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  .1

 دقيق الداخلي في المصارف.الت
 

 : التدقيق الخارجي:سابعاً 
 يتم تعزيز فعالية وظيفة التدقيق الخارجي من خالل: .1

 مع المعايير واإلرشادات المهنية المدقق الخارجي عمل ضمان توافق. 
  التأكد من أن المدقق الخارجي يدرك جيدا  واجباته تجاه المصرف في بذل العناية المهنية

 الالزمة.
  فقا  لتعليمات السلطات الرقابيةوو  أو لشريكه الرئيسي ران المنتظم للمدقق الخارجيالدو. 

 إن المصرف ملتزم بالتعليمات النافذة الخاصة بتنظيم العالقة مع المدقق الخارجي. .2
 

 : إدارة المخاطر:ثامناً 
 يلي : المخاطر ما إدارة مسؤوليات وواجبات مهام تشمل .1

 التشغيلية( وتطوير السيولة، والمخاطر السوق، ئتمان،المخاطر)اال أنواع جميع تحليل 
 مقاييس المخاطر حول المعلومات وتوفير المخاطر، من وضبط كل نوع أساليب لقياس

 معلومات المخاطر وتوفير العليا ومجلس اإلدارة، البنك لإلدارة لدى المخاطر وهيكل
 .وتقاريره للبنك العامة البيانات في لالستخدام

 المخاطر، والدراسة المستمرة إلدارة الالزمة البيانات لتوفير األخرى اإلدارات مع التنسيق 
عداد باألنشطة تحيط الوضاع المخاطر التي  ومتابعة تالفي المناسبة التوصيات وا 

 .المرفوعة بها التقارير حسب خطورة مرتفع تتسم بمعدل التي والسلبيات المالحظات
 إدارة  لجنةمثل ) المفوضة اللجان خالل من البنك في المخاطر إدارة في المساهمة يتم

 (.ALCO) والمطلوبات الموجودات لجنة، و المخاطر 
-122-13-24إن المصرف ملتزم بقرارات مجلس النقد والتسليف السيما القرارات ذوات األرقام ) .2

 ( وتعديالتها.4/م.ن/ب126-122-312
 

 حكم المؤسسي:والت االمتثال : مراقبةتاسعاً 
مجلس اإلدارة بإحداث مديرية مستقلة تسمى مديرية االلتزام تتبع مباشرة إلى مجلس اإلدارة يقوم  .1

)بما يضمن استقالليتها وحسن قيامها بعملها( وتكون مسؤولة عن مراقبة مدى االلتزام بالقوانين 
 واألنظمة النافذة ال سيما قرارات مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سوريا المركزي.

 مسؤوليات عمل إدارة االمتثال: وواجبات مهام تشمل .2
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 . ) جراءات االلتزام ومراجعتها بشكل دوري )مرة على األقل سنويا  إعداد سياسات وا 
 .رسال نسخة لإلدارة التنفيذية  رفع تقارير دورية حول نتائج أعمالها إلى لجنة التدقيق وا 
جراءات االمتثال و بالتأكد من التزام المص تعنى وظيفة مراقبة االمتثال  .6  وضعرف بسياسات وا 

 .البنك عمل التي تحكم جميع القوانين والتشريعات مع التوافق لضمان الالزمة االليات
يتم التنسيق ضمن إدارة االمتثال بين مهام المراقب المصرفي الداخلي ومهام ضابط االلتزام  .2

ل بمايضمن عدم الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبقية مهام االمتثا
 االزدواجية أو التعارض بين المهام.

هيئة مكافحة غسل  مع اتصال كحلقة تعمل الوظيفة موالاأل غسل بمكافحة يتعلق فيما .8
على  سياسات التعرف وتصميم الالزمة، واالجراءات السياسات وتقوم بوضع األموال،
إلى لجنة  الالزمة التقاريرورفع  االشتباه، حاالت في والتحقيق ومراقبة الحركات، العمالء،

 .مكافحة غسل األموال
 

 :  الشفافية واإلفصاحالخامــــسالفصـــل 
 

 :أواًل: أحكام عامة
. يشكل اإلفصاح والشفافية عنصرا  أساسيا  من عناصر الحوكمة الجيدة وبالتالي انضباط 1

ة، حيث السوق، لالفصاح الجيد عدة نواح إيجابية فيما يتعلق بكل من المصرف من جه
يؤدي إلى جذب رؤوس األموال وبناء الثقة بالمصرف ويّمكن متخذي القرارات من اتخاذ 
القرارات السليمة في العمل، والمساهمين وأصحاب العالقة والسوق والمراقبين من جهة أخرى 
حيث يعطيهم المعلومات الالزمة التي تمكن من تسهيل عملية الرقابة على المصرف وفهم 

حكم على اداء إدارة المصرف وتمكينهم بالتالي من اتخاذ القرارات السليمة في نشاطاته وال
 تعاملهم مع المصرف.

 فعال، وبأن مؤسسي لتحكم أساسي عنصر الشفافية بان المصرف إدارة مجلس يؤمن .2
 مراقبة في الفعالية من لمزيد قدرة المشرفين ويعزز يعزز التحكم المؤسسي المالئم اإلفصاح
 البنوك قانون بموجب المطلوبة تعليمات اإلفصاح البنك جميع ويطبق .البنك عوض سالمة

    .األوراق المالية  هيئة وتعليمات
المتعلقة  المالي واإلبالغ المحاسبة الدولية )معايير الممارسات أفضل المصرف يتبع .3

والدولية،  لمحليةا والشفافية واإلفصاح المالية التقارير مجال في للقوائم المالية( باإلفصاح
التوصيات  وتقديم اإلدارة مجلس إلى التطورات برفع تقارير حول للبنك العليا اإلدارة وتقوم

 . المصرف لدى اإلفصاح ممارسات بشأن تطبيق أفضل
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والمودعين،  المساهمين، إلى نشاطاته حول المناسبة المعلومات تزويد في واجبه البنك يدرك .4
 ويقوم عام، بشكل والجمهور البنوك على الرقابية والسلطات ،في السوق المالي ونظرائه

 .القوانين مع يتوافق بما العالقة ذوي األطراف واتاحتها لجميع هذه المعلومات عن باإلفصاح
 حيث من السنوي التقرير ومحتويات للبنك المالية البيانات مسؤولية اإلدارة مجلس يتحمل .5

 والمستثمرين المساهمين مع المعلومات قنوات على لمحافظةبا دقتها وتكاملها، ويلتزم البنك
 توفر التي الربعية السنوي والتقارير التقرير من خالل في السوق المالي وكذلك والنظراء
 .السنة خالل المالية البنك وأوضاعه مركز حول مالية، معلومات

 بناءًا على ما سبق فإن المصرف:
والتشريعات النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي يقوم بعملية اإلفصاح حسب القوانين  .6

وهيئة األوراق المالية وغير ذلك من التشريعات والتعليمات ذات الصلة ووفق ما تمليه 
( مع مراعاة مواكبة آخر المستجدات والتطورات التي IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )

 تطرأ على هذه المعايير.
ظم في األوقات المحددة وبدون أي تأخير في التقرير السنوي يتم اإلفصاح بشكل منت .3

والتقارير الدورية على الموقع االلكتروني للمصرف وفي الوسائل األخرى المالئمة )باللغتين 
العربية واالنكليزية( حيث يتضمن التقرير السنوي الصادر عن المصرف في نهاية كل سنة 

 اح والشفافية:مالية البنود التالية والمتعلقة باإلفص
 وتقييم أداء المصرف مقارنة بتلك  أهداف المصرف ومواثيق وسياسات العمل واألخالقيات

مع اإلشارة بشكل خاص إلى السياسات واإلجراءات المتعلقة بالحوكمة  ،المواثيق والسياسات
وتبيان أسباب  ة عن مدى التزام المصرف بتطبيقها،مع إعطاء صورة عام ،لدى المصرف

 لتزام في حال حدوثه.عدم اال
 لس اإلدارة:مج 

  حجم المجلس وأسماء األعضاء ) وتحديد المستقلين منهم ( والية اختيارهم
ومؤهالتهم وخبراتهم ومعايير االستقاللية والمصالح الجوهرية ألعضاء مجلس 
اإلدارة في معامالت أو مسائل تؤثر على المصرف . وعضوية اللجان ) بما في 

 ذلك ميثاق العمل (
 . واجبات ومسؤولية مجلس اإلدارة 
 . دورية اجتماعات مجلس اإلدارة 
 . عدد اجتماعات المجلس , وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو 
  معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة متضمنة وحصص كل منهم , باإلضافة إلى

تاريخ تعيينهم وعضويتهم في مجلس اإلدارة ولجان المجلس وفي مجالس إدارة 
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ى ) إن وجدت ( ومشاركتهم في وظائف اإلدارة التنفيذية والمكافآت والرواتب أخر 
 التي حصلوا عليها من المصرف .

  معيار األداء المعتمد لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل وفعالية كل عضو من
 أعضاء المجلس .

 .استقاالت األعضاء خالل السنة 
 اإلدارة التنفيذية: 

 .المؤهالت والخبرات 
 بات والمسؤوليات.الواج 
 .مستويات رفع التقارير 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:  
 تشكيل اللجنة. 
 الواجبات والمسؤوليات. 
 .عدد اجتماعات اللجنة , وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو 

 الهيكل التنظيمي للمصرف ككل. 
 ويت والمالكين بما في ذلك المساهمين الرئيسين وحقوق التص :هيكل الملكية األساسي

 المستفيدين أو مشاركتهم في وظائف اإلدارة التنفيذية .
 سياسات التعويضات والمكافآت المتبعة في المصرف. 
 يرين التنفيذيين والمدقق الخارجيالتعويضات والحوافز الممنوحة لمجلس اإلدارة والمد. 
 التعارض تلحاال المصرف إدارة وكيفية المصالح، بتعارض المتعلقة المصرف سياسات 

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

 المصرف ا علىملخص عن أهم التغيرات االقتصادية وتأثيره. 
تتوفر المعرفة الكافية وااللتزام التام لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  .2

والمدققين الخارجيين وكافة العاملين في  ،المستشارون ،المنبثقة عن المجلس والمدير العام
ن المصرف بعدم اإلفصاح عن أي معلومات داخلية مؤثرة على سعر السهم في السوق أو أ

 يقوم بالتداول في أسهم المصرف بناءا  على معلومات داخلية.
ينبغي على المصرف فيما يخص جميع تقاريره السنوية والدورية والتصريحات والملخصات  .4

الدورية االلتزام بتقديم معلومات دقيقة وموضوعية وقابلة للفهم والمقارنة مع غيرها وتامة من 
 حيث الفترة الزمنية.
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التقرير السنوي للمصرف وتقاريره الدورية فقرة تتعلق باإلفصاح عن يجب أن يتضمن  .5
مالحظات وتحليالت اإلدارة التي تضم معلومات مالية وغير مالية تتيح للمستثمرين إدراك 

بما في ذلك األثر المحتمل  ،نتائج العمليات الحالية والمستقبلية والوضع المالي للمصرف
توقعة وحاالت عدم التأكد مع تعهد المصرف بكون جميع لالتجاهات واألحداث الحالية والم

تلك المالحظات والتحليالت معتمدة وكاملة وعادلة وقابلة للفهم كما تعبر هذه التحليالت عن 
نظرة مستقبلية تتضمن إفصاحا  عن ظروف من الممكن أن تؤثر على الوضع المالي 

 للمصرف في حال كانت هذه الظروف مبررة وقابلة للحدوث.
يتم اإلفصاح عن األحداث الجوهرية وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وذلك وفق  .1

 المتطلبات التالية :
 .وصف شامل للحدث والمعلومات المرتبطة به 
 .العوامل التي أدت إلى وقوع الحدث 
 .األثر المالي للحدث وااللتزامات التي قد تترتب على المصرف من جرائه 
ي للمصرف وبما يعزز عملية اإلفصاح الكاملة المعلومات المتعلقة يتضمن التقرير السنو  .7

بالجوانب التنظيمية واإلدارية والمالية والجوانب األخرى المتعلقة بالحوكمة، كما يتضمن 
 التقرير السنوي ما يلي :

   للمتطلبات التشريعية والرقابية القوائم المالية التي غالبا  ما تنشر بشكل سنوي وفقا. 
 حات المتعلقة بالنواحي الماليةصااإلف. 
 تقرير المدقق الخارجي. 

 
 :  العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالحالفصـــل السادس

 
 :أواًل: أحكام عامة

لجميع من مجموعة من المؤسسات واألفراد العاديين، ويضمن القانون  المصرفيتكون مساهموا . 1
اجتماعات الهيئة العامة، وحق مناقشة المواضيع أو بالوكالة في  المساهمين حق التصويت شخصيا  

المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة على أساس من المساواة التامة، اضافة الى أنه يحق 
للمساهمين اقتراح أي بنود على جدول أعمال الهيئة العامة العادية شرط أن يقترن هذا االقتراح بموافقة 

 من األسهم المسجلة في االجتماع. %12ل عن عدد من المساهمين يمثلون ما اليق
يتخذ البنك خطوات فعالة لتشجيع المساهمين على المشاركة في اجتماع الهيئة العامة، حيث يتلقى جميع  .2

المساهمين نسخة من التقرير السنوي للبنك على عناوينهم البريدية، ودعوة الجتماع الهيئة العامة وجدول 
المعلومات والمواد االعالمية الموجهة للمساهمين بشكل عام، ويحق لكل  أعمالها، كما يتلقون جميع
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نها إمساهم االطالع على سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته وفقا للسياسات السائدة، أما األرباح ف
 توزع بعدالة على المساهمين وبما يتناسب مع عدد األسهم التي يملكها كل منهم.

رة ورؤساء لجان المجلس بحضور اجتماع الهيئة العامة واإلجابة على أسئلة يقوم أعضاء مجلس اإلدا .3
المساهمين واستفساراتهم، كما يحضر ممثلوا مدقق الحسابات الخارجي اجتماع الهيئة العامة لإلجابة على 

في  أي سؤال حول نتائج عملية التدقيق وتقريرهم. ويتم تعيين مدققو الحسابات الخارجيين باالقتراع السري
 اجتماع الهيئة العامة.

 
 العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح:: ثانياً 

يكفل إطار الحوكمة حماية كافة حقوق المساهمين التي نصت عليها القوانين والتشريعات الناظمة  .1
السيما قانون الشركات والفصل األول والثاني من نظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر 

 األسواق واألوراق المالية السورية ومن ضمنها: عن هيئة
 .الحقوق العامة واألساسية للمساهمين 
 حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات.  
 حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة.  

ن يكفل إطار الحوكمة المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمي .2
 األجانب.

 ،ينطوي إطار ممارسة الحوكمة على اعتراف بحقوق أصحاب المصالح الواردة في القوانين النافذة .3
 كما يجب أن تتاح لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية نتيجة انتهاك أي من هذه الحقوق.

 

 نهايــــــــــــــــــــــــة الدليل
 
 
 

 


