
 1 سورية  –دليل الحوكمة لدى البنك العربي 

 
 

 
 

 دليل الحوكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 سورية  –دليل الحوكمة لدى البنك العربي 

 
 مقدمة: اولا 
 التعريفات: ثانياا 
 :المرتكزات األساسية للدليل: ثالثاا 

 اإللتزام بالحوكمة  .1
 سياسات الحوكمة .2

 (:المجلس)مجلس اإلدارة  2.1
 أحكام عامة 1.2.2
 تشكيلة المجلس 1.2.1
 دور رئيس المجلس  1.2.2
 تنظيم أعمال المجلس 1.2.2
 أنشطة المجلس  1.2.2

 لمجلساللجان المنبثقة عن ا 2.2
 أحكام عامة 1.1.2
  لجنة التدقيق 1.1.1
 لجنة إدارة المخاطر 1.1.2
 لجنة الحوكمة  1.1.2

 بيئة الضبط والرقابة  2.2
 أحكام عامة 1.2.2
 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 1.2.1
 التدقيق الداخلي 1.2.2
 التدقيق الخارجي 1.2.2
 إدارة المخاطر  1.2.2
 اإللتزام بالمتطلبات الرقابية  1.2.2

 الشفافية واإلفصاح 2.2
 أحكام عامة  1.2.2
 ارية الجوانب التنظيمية واإلد 1.2.1
 القوائم المالية والتقارير 1.2.2
 العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين 1.2.2
 

 التشريعات التي تدخل في نطاق تطبيق هذا الدليل :  2ملحق 

 محتوى الدليل 



 3 سورية  –دليل الحوكمة لدى البنك العربي 

 :مقدمة : اولا 
سورية اهتمامًا كبيرًا لممارسات الحوكمة ويتم ذلك من خالالل التالزام وتطبيالق مجلالس إدارة  –يولي البنك العربي 

ألعلالالم معالالايير األدام الم نيالالة وعلالالم جميالالع أنشالالطة البنالالك و التالالي تسالالتند لقالالرارات مجلالالس  رية المركالالز البنالالك سالالو 
 .سورية المركز   النقد والتسليف وتعليمات مصرف

تشالكيل العديالد مالن اللجالان ، فقالد قالام بسالورية ومنالذ تيسيسالم بميالاهيم ومبالادحم الحوكمالة –لقد التزم البنك العربالي 
بتشكيلة وتنظيم أعمال مجلس اإلدارة  لمرتبطةأفضل ممارسات الحوكمة ا و تطبيقة المنبثقة عن مجلس اإلدار 

ًا إعادة تنظيم ميثاق لجنة الحوكمة بما يتناسالب مالع دليالل الحوكمالة لالدح المصالارف التقليديالة خر هذا وقد تم مؤ . 
 .8/2/1004تاريخ  2ب/ م ن/284العاملة في سورية الصادر بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

بعد مواممتم مع أحكام النظام األساسي للبنك، وسيقوم البنك و  استنادًا إلم القرار أعالهوقد تم إعداد هذا الدليل 
مالالالن وقالالالت آلخالالالر وكلمالالالا اقتضالالالت الحاجالالالة وذلالالالك ب الالالدف مواكبالالالة أصالالالوً ،  بمراجعالالالة هالالالذا الالالالدليل وتطالالالويره وتعديلالالالم

 .المصرفيالتغيرات في احتياجاتم وتوقعاتم إلم التغيرات في السوق 

 :التعريفات: ثانياا 
 :الحوكمة  -

مالالا بالالين إدارة الحوكمالالة بين الالا مجموعالالة العالقالالات   OECDعرفالالت منظمالالة التعالالاون اإلقتصالالاد  والتنميالالة 
، (أصالحاب المصالالح)خرح التي ل ا اهتمالام بالمؤسسالة المؤسسة ، مجلس إدارت ا ، مساهمي ا والج ات األ

أهالالداف المؤسسالالة والوسالالائل لتحقيالالق تلالالك األهالالداف ومراقبالالة  كمالالا أن الالا تبالالين اآلليالالة التالالي توضالالح مالالن خالل الالا
هالي التالي تالوفر لكالل مالن المجلالس واإلدارة التنييذيالة الحالوافز المناسالبة  يالدةمالة الجكتحقيق ا، بالتالي فإن الحو 

للوصالالول إلالالم األهالالداف التالالي تصالالب فالالي مصالاللحة المؤسسالالة، وتسالال ل إيجالالاد عمليالالة مراقبالالة فاعلالالة، وبالتالالالي 
 .ستغالل مواردها بكيامة تساعد المؤسسة علم ا

 : إدارة المخاطر  -
حتما ت حدوث ا والضرر يواج  ا العمل وتقييم ا وفقًا إل تظمة لتحديد وقياس المخاطر التيهي عملية من

ضد حدوث ا  ف أن يتحمل ا أو يتجنب ا أو يؤمنالذ  يمكن أن تحدثم، وتحديد العناصر التي يمكن للمصر 
ديد المسؤولية عن معالجت ا وضمان سير العمليات ورفالع التقالارير الدوريالة ، وتح(أو أ  مزيج من األربعة)

 .واليورية إلم الج ات المعنية بالمشاكل الملموسة

 :ة األطراف ذوي العالق -
 :عالقة في الحا ت التاليةالتعتبر األطراف ذو   

يقة أو الزميلالة، دارة أو المؤسسالة األم أو أيالًا مالن المؤسسالات التابعالة أو الشالقاإلأعضام في مجلالس  .2
رب المالالالذكورين حتالالالم الدرجالالالة التنييذيالالالة، أو أقالالالا المستشالالالارين أو اإلدارةأو المالالالدققين الخالالالارجيين، أو 

 .الرابعة
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أقالالارب أعضالالام مجلالالس اإلدارة الطبيعالالين حتالالم الدرجالالة الرابعالالة، و أزواج الالم و أقالالارب م حتالالم الدرجالالة  .1
 .الثانية

مصاللحة مالؤثرة فالي  و غيالر مباشالرريالة تملالك بشالكل مباشالر أأ  شخص طبيعالي أو شخصالية اعتبا .2
شالخص أو الزميلالة، وأقالارب ال من المؤسسات التابعالة أو الشالقيقة ة األم أو أياً سالمصرف أو المؤس

 .الطبيعي حتم الدرجة الرابعة
 .المؤسسات األم و الشقيقة و التابعة والزميلة للمصرف .2

 

 :اإلدارة التنفيذية -
يطلق علم أ  مالن هالؤ م  و)الرئيسية  داراتومدير  اإلي م دونوابم ومساعديم ونواب م ومساعالعام  المدير

 .(التنييذ  وصف المدير
 

 :المصلحة المؤثرة  -
 .من رأس مال المصرف% 2ا  يقل عن تملك المساهم، أو أحد أقاربم حتم الدرجة الرابعة، م

 

 (: السيطرة ) التحكم  -
 .علم منافع من أنشطة المصرف حصولالالقدرة علم التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية ب دف 

 

 :التأثير الهام -
القالالدرة علالالالم المشالالالاركة فالالالي وضالالالع السياسالالالات الماليالالالة والتشالالغيلية ب الالالدف الحصالالالول علالالالم منالالالافع مالالالن أنشالالالطة 

 .المصرف
 

 :المؤسسة األم  -
 .المؤسسة التي تتحكم بالمصرف

 

 :المؤسسة التابعة  -
 .المؤسسة التي يتحكم ب ا المصرف

 

 :المؤسسة الزميلة  -
 .المؤسسة تيثير هام علم سياسات ا المالية والتشغيلية/ المصرف التي للمصرف / سة المؤس

 

 :المؤسسة الشقيقة  -
 .لمصرفالمؤسسة التابعة للمؤسسة األم ل

 

 : اإلستراتيجية -
هي تصميم ورسم سياسات طويلة األجل لتحقيق غايات المصرف ، وقد تتعلق هذه السياسالات بالمنتجالات 

رأس المالالال  لمالالوارد الطبيعيالالة، خاصالالةاإلسالالتحواذ مقابالالل النمالالو الطبيعالالي واألسالالواق وا والخالالدمات أو بعمليالالات
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واألفالالراد ، وتعكالالس اإلسالالتراتيجية أولويالالات اسالالتخدام المالالوارد المحالالددة للمصالالرف، كمالالا تحالالدد خطالالم المؤسسالالة 
 .نحو تحقيق غايات ا  والوفام بالتزامات ا

 :خطط العمل  -
لوضالالالع رسالالالم تيصالالاليلي للطريالالالق الالالالذ  يالالالتم اتخالالالاذه  مصالالالرفقطاعالالالات الأو بالالالرامج العمالالالل لكافالالالة  الخطالالالطهالالالي 

الزمنية المحددة لتحقيق ا ، علالم أن لتحقيق إستراتيجيت ا ، وتتضمن الخطط كحد أدنم األهداف والجداول 
 .تكون األهداف محددة بصورة كمية 

 : لتزاممراقبة اإل  -
د السالاللوك والممارسالالات المصالالرفية تقيالالد بجميالالع القالالوانين واألنظمالالة والتعليمالالات والمعالالايير وقواعالالالالتيكالالد مالالن 

السليمة الصادرة عن الج ات الرقابيالة المحليالة والدوليالة التالي تحالدد وتقاليم وتقالدم النصالح واإلرشالاد وتراقالب و 
 .بالمصرف لتزامترفع التقارير إلم مجلس اإلدارة حول مدح اإل

 :العضو -
 .(الشخصية أو ممثاًل لشخص اعتبار  سوام بصيتم) عضو مجلس اإلدارة 

 :عضو التنفيذيال -
 .عضو مجلس اإلدارة المسند لم دور تنييذ  في المصرف

 :التنفيذي العضو غير -
 .عضو مجلس اإلدارة الذ    يتدخل باإلدارة اليومية للمصرف و  يسند لم أ  دور تنييذ 

 :األعضاء المستقلين -
الالالذ    ( بالالار اعت سالالوام بصالاليتم الشخصالية أو ممالالثاًل لشالالخص) يعالرف العضالالو المسالالتقل علالالم أنالم العضالالو 

لمصالالرف أ  عالقالالة أخالالرح غيالالر عضالالويتم فالالي مجلالالس اإلدارة ، ويتضالالمن الحالالد األدنالالم للمتطلبالالات ايربطالالم ب
 :الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي 

أن   تربطالالم بالالي  مالالدير تنييالالذ  أو أ  عضالالو مالالن أعضالالام مجلالالس اإلدارة فالالي المصالالرف أو فالالي  .2
 .قرابة حتم الدرجة الرابعة( زميلة  –شقيقة  –تابعة  –أم ) مؤسسة من مجموعتم 

أن   يكون هو أو أحد أقاربم حتم الدرجة الرابعة شريكًا للمدقق الخارجي للشركة خالل السالنوات  .1
 .الثالث السابقة لتاريخ ترشحم لعضوية المجلس

أن   يتقاضالالم مالالن المصالالرف أ  مبلالالا مالالالي باسالالتثنام مايتقاضالالاه لقالالام عضالالويتم فالالي المجلالالس ،  .2
 .ت األرباح التي يتقاض ا بصيتم مساهماً أو توزيعا/و

أن   يكون قد عمل كمدير تنييذ  في المصرف أو في أ  مؤسسة من مجموعتم خالل السنوات  .2
 .الثالث السابقة لتاريخ ترشحم لعضوية المجلس

فالالي شالالالركة ( يملالالك مصالاللحة مالالؤثرة )رئيسالالييكالالون عضالالو مجلالالس إدارة أو شالالريك أو مسالالاهم أن    .2
أو األعمالالال المعتالالادة / بسالالبب الخالالدمات و باسالالتثام التعالالامالت التالالي تنشالالي يتعامالالل مع الالا المصالالرف 



 6 سورية  –دليل الحوكمة لدى البنك العربي 

التالالالي يقالالالدم ا المصالالالرف لعمالئالالالم وعلالالالم أن تحكم الالالا ذات الشالالالروط التالالالي تخضالالالع ل الالالا التعالالالامالت 
المماثلة مع أ  طرف آخر ودون أ  شروط تيضاليلية، وأن   يكالون عضالو بمجلالس إدارة فالي أ  

 (.زميلة ،ةشقيق ،تابعة ،أم) مؤسسة من مجموعت ا 

أن   تشكل مساهمتم مصلحة مؤثرة في رأسمال المصالرف أو فالي أ  مؤسسالة مالن مجموعت الا أو  .2
أن يكالالون علالالم عالقالالة بمسالالاهم رئيسالالي آخالالر ، ويقصالالد ب الالذه العالقالالة قرابالالة حتالالم الدرجالالة الرابعالالة أو 

 .اإللتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل  وفق توجي ات أو تعليمات المساهم الرئيسي

 .أن   يتم انتخابم ألكثر من دورتين .7
 

 : تعارض المصالح -
بمصلحة شخصالية ( أو عضو مجلس إدارة) ا موضوعية واستقاللية قرار موظف هو الحالة التي تتيثر في 

يتاليثر أداؤه باعتبالارات شخصالية مباشالالرة أو ماديالة أو معنويالة ت مالم شخصالاليًا أو ت الم أحالد أقاربالم ، أو عنالالدما 
إسالالامة اسالالتخدام أصالالول : تالالم بالمعلومالالات التالالي تتعلالالق بالالالقرار ، علالالم سالالبيل المثالالال غيالالر مباشالالرة أو بمعرف

أو إجرام تعامالت ألطراف ذو  عالقة، المسائل المرتبطة بالالقوائم الماليالة وغيالر الماليالة، ترشاليح  مصرفال
وغيالالر  يذيالالةمجلالالس اإلدارة أو اإلدارة التني أعضالالام تحديالالد مكافالال ت ،أعضالالام لمجلالالس اإلدارة واإلدارة التنييذيالالة

 .ذلك
 

 :ميثاق األخالقيات -
مجموعة المعايير واإلجرامات الواجب اإللتزام ب ا واتخذها لتحديد السلوك الم ني للعاملين في المصرف ، 

 .إلم احتما ت وجود تعارض مصالح ويجب أن يتضمن الميثاق اإلشارة
 
 

 :األحداث الجوهرية  -
مناقشالات سالرية مالن  تواجم المصالرف ، والتالي تتطلالب عالادةً هي األحداث غير المتكررة أو الطارئة التي قد 

 .قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنييذية للمصرف لدراسة الحدث قبل اإلعالن عنم
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 :المرتكزات األساسية للدليل : ثالثاا 
سالورية علالم مجموعالة منتظمالة و متوائمالة مالن العالقالات  –تشتمل منظومة البنالك العربالي : اإللتزام بالحوكمة .2
ين مجلالالس اإلدارة والمسالالاهمين واألطالالراف ذو  العالقالالة واإلدارة التنييذيالة وتتنالالاول هالالذه العالقالالات اإلطالالار العالالام بال

مالة علالم لة العادلة القائيضمن اإلطار العام للحوكمة المعامإلستراتيجية البنك والوسائل الالزمة لتنييذ أهدافم و 
 .نيمالمساواة بين جميع المساه

تالالالاريخ   2ب / م ن/284  هالالالذا الالالالدليل وفقالالالًا ألحكالالالام قالالالرار مجلالالالس النقالالالد والتسالالاليلف رقالالالم لقالالالد قالالالام البنالالالك بإعالالالداد 
 14/2/1020 وبشكل ينسجم مع احتياجاتم وسياساتم، وقد تم اعتماده مالن مجلالس اإلدارة بتالاريخ 8/2/1004

 1/2/1020  بتالالاريخ لالالدح المصالالارف الحكومالةمديريالالة ميوضالالية  –وتالم عرضالالم علالالم مصالالرف سالورية المركالالز  
وسيتم نشره علم الموقالع اإللكترونالي للبنالك   20/2/1020تاريخ  2422/200/8بموجب كتاب م رقم  مادهواعت

 .وللجم ور عند الطلب

بعض لجالان المجلالس حيالث  تشكيلقام البنك باجرامات بعض التعديالت علم دليل الحوكمة تتعلق بإعادة وقد 
ة التسال يالت وتالم تغييالر مسالمم لجنال ن منيصاللتينقام بيصل لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكاف ت الم لجنتي

فالالالي  و تالالالم المصالالالادقة عليالالالم مالالالن قبالالالل مجلالالالس اإلدارة ة العليالالالا مالالالع تعالالالديل صالالالالحيات االعليالالالا الالالالم االجنالالالة التنييذيالالال
ميوضالالية الحكومالالة  –و قالالد تالالم عرضالالم علالالم مصالالرف سالالورية المركالالز    27/2/1022بتالالاريخ اجتماعالالم الثالالالث 

تالالاريخ و سالاليتم اعالالادة نشالالره علالالم الموقالالع /  /  و تالالم اعتمالالاده بموجالالب كتالالاب م رقالالم /  / لالالدح المصالالارف بتالالاريخ  
 .(اإللكتروني للبنك

بتضالالالمين تقريالالالره السالالالنو  بيالالالان مالالالدح التالالالزام إدارة البنالالالك   1020مالالالن التقريالالالر السالالالنو  لعالالالام  اعتبالالالاراً  يقالالالوم البنالالالك 
بتطبيالالق كالالل بنالالد مالالن بنالالود هالالذا الالالدليل مالالع ذكالالر أسالالباب عالالدم اإللتالالزام بالالي  بنالالد لالالم يالالتم تطبيقالالم، وبيالالان اإلجالالرامات 

 .1020و  لعام ًا من التقرير السنالبديلة التي تم القيام ب ا لإللتزام ببنود الدليل وذلك اعتبار 
 

 سياسات الحوكمة .2
 

 ( المجلس) مجلس اإلدارة  2.1
 

 :أحكام عامة 2.1.1
عضالالالام علالالالم حالالالدة وعلالالالم أ تقالالالع مسالالالؤولية إدارة المصالالالرف بشالالالكل رئيسالالالي علالالالم أعضالالالام مجلالالالس اإلدارة كالالالل   .2

مجلس اإلدارة متضامنين ، حيث يتحمل المجلالس كافالة المسالؤوليات المتعلقالة بعمليالات المصالرف وسالالمتم 
ن تلبيالالالالة متطلبالالالالات مجلالالالالس النقالالالالد والتسالالالالليف ومصالالالالالح المسالالالالاهمين والمالالالالودعين والالالالالدائنين الماليالالالالة والتيكالالالالد مالالالال

تالالالتم بشالالكل حصالاليف وضالالالمن والمالالوظيين والج الالات األخالالرح ذات العالقالالالة ، والتيكالالد مالالن أن إدارة المصالالرف 
 .إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف
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للقيالالام بالالبعض أعمالالال ( outsourcing)يذيالالة أو أ  ج الالة أخالالرح إن تشالالكيل اللجالالان أو تيالالويض اإلدارة التني .1
المجلالالالس   يعييالالالم مالالالن هالالالذه المسالالالؤولية ، وتحالالالدد  هالالالذه المسالالالؤولية ويالالالتم التعامالالالل مع الالالا وفالالالق أحكالالالام قالالالانون 

 .النافذة األخرح  والتشريعاتالشركات وتعديالتم 
مثيلم جميالع المسالاهمين يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضام المجلس تجاه المصرف وت .2

القيالالام بمالالا يحقالالق مصالاللحة المصالالرف ومصالاللحة المالالودعين ومصالاللحة أصالالحاب المصالالالح ، وعليالالم أن يلتالالزم 
 .اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط 

غيالالالالر القانونيالالالالة أو غيالالالالر المالئمالالالالة ، سالالالالؤولية حمايالالالالة المصالالالالرف مالالالالن األعمالالالالال تقالالالالع علالالالالم مجلالالالالس اإلدارة م .2
/ مسالالاهمين الرئيسالالين وذات التالاليثيرات السالاللبية علالالم مصالاللحة المصالالرف و أو ال/ للمسالالاهمين المسالاليطرين و 
 .أو المساهمين اآلخرين 

 :واجبات أعضاء المجلس  2.1.2
يمنع م من تيدية دورهم في   تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود أ  تعارض في المصالح -

 .حماية مصالح المصرف بشكل سليم 
صحاب وتجاه مساهميم وأ الحرص واإلخالص تجاه المصرفالتزام واجب و ف م دورهم اإلشرافي  -

 .المصالح اآلخرين وتجاه المجتمع بشكل عام
 .فعالة  م وتحمل مسؤوليات م بصورةم بواجباتاتكريس اإلهتمام والوقت الكافي للقي -
تقديم خبرات خاصة  لمجلس وأن تكون لدي م القدرة علمالمساهمة بصورة فعالة في القيام بوظائف ا -

 .لسللمج
 

 تشكيلة المجلس 2.1.2
 

 :حجم المجلس .1
أن يكون عدد أعضالام مجلالس اإلدارة كالاف و يتناسالب مالع حجالم أعمالال المصالرف، بحيالث يمكالن  يجب .2

هذا العدد من امتالك المجلس الخبرة والمعرفة في المجا ت المختلية وتوزيع وظائف اإلشراف واإلدارة 
إلم الحد الذ  يمنالع معالم اتخالاذ عدد كبيرًا الوقت يجب أن   يكون ال سبين أعضائم بشكل فعال، وبني

األساسالالي للبنالالك عالالدد أعضالالام مجلالالس اإلدارة مالالن النظالالام  22قالالرارات بصالالورة كيالالؤة ، وقالالد حالالددت المالالادة 
 .اعضاءبتسعة 

يراعالالالم فالالالالي تشالالالالكيل المجلالالالالس التنالالالوة فالالالالي الخبالالالالرة العمليالالالالة والم نيالالالة والم الالالالارات المتخصصالالالالة وأن يكالالالالون  .1
 .قة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارةظمة ذات العالاألعضام علم معرفة بالقوانين واألن

 

 :اإلنتخاب .2
للمسالاهمين ووفقالًا للتشالريعات والقالوانين واألنظمالة  الجمعيالة العموميالةيتم انتخاب مجلالس اإلدارة مالن قبالل  .2

فالي  الجمعيالةالنافذة، ويتم تقديم عرض عن كل مرشالح لعضالوية المجلالس عنالد اإلنتخالاب لتسال يل م مالة 
 .م المجلس لتمثيل المصرفمن أعضا انتخاب األفضل
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وتكالون إعالادة اإلنتخالاب لليتالرات الالحقالة كالل سالالنتين ( علالم األكثالر)أربالع سالنوات مالدة عضالوية المجلالس  .1
 . علم األقل وأن يتحدد ذلك في ال يئة العامة وفقًا للقوانين النافذة

 

 :استقاللية المجلس .2
دف ضالالالمان الموضالالالوعية يجالالالب أن يكالالالون أغلبيالالالة أعضالالالام المجلالالالس مالالالن األعضالالالام غيالالالر التنييالالالذين، ب الالال .2

والمسالالاملة فالالي عمليالالة اتخالالاذ القالالرار، والتخييالالف مالالن تعالالارض المصالالالح الالالذ  يمكالالن أن ينشالالي بالالين عمليالالة 
دارة التشالغيلية اليوميالة ، وكالذلك ضالمان وجالود نظالم عمالل ورقابالة اتخاذ القالرارات اإلسالتراتيجية وعمليالة اإل

 .كافية لحماية مصالح المصرف
 .المستقلين عن ثلث أعضام المجلس يجب أ  يقل أعضام مجلس اإلدارة .1
، وعلالم أن   المالدير العالامومنصالب ( أو نائبالم/ و) يجب اليصل بين كل مالن منصالب رئاليس المجلالس  .2

أ  قرابة حتم الدرجة الرابعة، كما يشترط أن يكون رئاليس  المدير العام و ( أو نائبم / و) تربط الرئيس 
 .لسالمجلس ونائبم من األعضام غير التنييذين في المج

 

 دور رئيس المجلس 2.1.2
بموجب تعليمات كتابية مقرة من المجلس   المدير العام يجب فصل مسؤوليات رئيس المجلس عن مسؤوليات  

 :ويتم مراجعت ا كلما اقتضت الحاجة، وعلم رئيس المجلس أن يضطلع بما يلي
 

 .إقامة عالقة بنامة بين كل من المجلس واإلدارة التنييذية للمصرف .2
تشجع علم النقالد البنالام حالول القضالايا التالي يوجالد حول الا  –الل اجتماعات المجلس خ –خلق ثقافة  .1

تبالالاين فالالي وج الالات النظالالر بالالين األعضالالام، كمالالا تشالالجع علالالم النقاشالالات وتالالوفير اإلجمالالاة حالالول تلالالك 
 .القضايا

س والمسالالالاهمين وفالالالي الوقالالالت التيكالالالد مالالالن وصالالالول المعلومالالالات الكافيالالالة إلالالالم كالالالل مالالالن أعضالالالام المجلالالال .2
 .المناسب

 .ن توفر معايير الحوكمة السليمة  لدح المصرفالتيكد م .2
 

 تنظيم أعمال المجلس 2.1.2
 .ات في السنةاجتماع ستةيجب أ  يقل عدد اإلجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة عن  .2
أربالع اجتماعالات فالي السالنة علالم األقالل ، ( بشخصالم ) يجب علم العضو غير المستقل أن يحضر  .1

من اجتماعات المجلالس ، وكالل عضالو %  72ن ويجب علم العضو المستقل حضور ما   يقل ع
يتغيب عن حضور هذا النصالاب ييقالد عضالويتم حكمالًا وبقالرار مالن مجلالس اإلدارة ، كمالا يجالب علالم 
اعضام مجلس اإلدارة المستقلين حضور كافة اإلجتماعات التي سيتم في ا اتخاذ قرارات هامة تؤثر 

 .جوهريًا علم مصلحة المصرف
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إنابة شخص آخر ليس عضالوًا فالي المجلالس ، كمالا   يجالوز للعضالو   يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .2
عضام المجلس بيكثر من ، و  يجوز أن يقوم أ  عضو من أحمل أكثر من إنابة واحدة في السنة 

 .إنابة واحدة في السنة
ب الالالدف ضالالالمان شالالالمولية المواضالالاليع المعروضالالالة فالالالي اجتماعالالالات المجلالالالس وتجنبالالالًا لمشالالالاركة أو تالالالدخل  .2

جميالالالالع العمليالالالالات ،كتابيالالالالًا ،ليالالالالات اليوميالالالالة للمصالالالالرف ، يجالالالالب أن يالالالالتم توضالالالاليح المجلالالالالس بالالالالإدارة العم
المصرفية التي تدخل ضمن صالحيات المجلس وتتطلب موافقتم ، كما يجب علم اإلدارة التنييذيالة 
أن تبادر إلم اقتراح المواضيع التالي تراهالا هامالة علالم جالدول أعمالال كالل اجتمالاة حيالث يحالدد رئاليس 

 .لمواضيع المجلس أولويات طرح هذه ا
قبالالل مالالدة يالالتم تزويالالد أعضالالام المجلالالس بجالالدول أعمالالال المجلالالس معالالززًا بالوثالالائق والمعلومالالات الالزمالالة  .2

 .المناسبة كافية من اجتماعات المجلس لتمكين م من دراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات 
عات ذات يجب أن تكون مسؤوليات أعضام مجلالس اإلدارة محالددة و واضالحة وبمالا يتماشالم والتشالري .2

العالقة ، وعلم المصرف تزويد كل عضو من أعضام المجلس عند انتخابالم بكتالاب يوضالح حقالوق 
 .العضو ومسؤولياتم وواجباتم 

علم أعضام المجلس أن يكونالوا علالم إطالالة دائالم بالالتطورات داخالل كالل مالن المصالرف والقطاعالات  .7
ملخالالص مناسالالب عالالن أعمالالال المصالالرفية المحليالالة والدوليالالة ، وعلالالم إدارة المصالالرف تزويالالد األعضالالام ب

 .المصرف عند التعيين وخالل فترة العضوية وعند الطلب
يجالالب أن يتالالاح ألعضالالام المجلالالس ولجانالالم اإلتصالالال المباشالالر مالالع اإلدارة التنييذيالالة عالالن طريالالق لجالالان  .8

صالالالحية اإلسالالالتعانة  –إذا مالالا اقتضالالت الحاجالالة  –المجلالالس أو رئيسالالم ، ويكالالون للمجلالالس أو للجانالالم 
 . م في القيام بالم ام الموكلة إلي م علم أكمل وجم بخبرات خارجية لمساعدت

بمالا يتماشالم   (مقرراً ) أمين سر المجلسم ام علم المجلس أن يقوم بتعيين وتحديد كتابي لوظيية و  .4
ومستوح المسؤوليات التي ساليكلف ب الا ، كمالا يالتم اتخالاذ أ  قالرار يتعلالق بتعيينالم أو تنحيتالم مالن قبالل 

 .المجلس بيكثرية الثلثين
سالالالر المجلالالالس بإعالالالداد وتوثيالالالق محاضالالالر اإلجتماعالالالات وتالالالدوين كافالالالة نقاشالالالات يقالالالوم أمالالالين  يجالالالب أن .20

 .الج ة المسؤولة عن تنييذ تلك القرارات و المجلس واقتراحات األعضام و القرارات المتخذة 
تباة أعضام المجلالس لإلجالرامات المقالرة مالن المجلالس، والتيكالد علم أمين سر المجلس التيكد من إ .22

ت بين أعضام المجلس ولجانم واإلدارة التنييذية وأية ج ة أخرح، باإلضالافة إلالم من تبادل المعلوما
 .تبليا مواعيد اجتماعات المجلس قبل مدة زمنية كافية

فالالي ( بالنسالالبة ألعضالالام المجلالالس)يجالالب أن يالالتم اإلفصالالاح عالالن أ  تعالالارض محتمالالل فالالي المصالالالح  .21
لمتعارضالالة عالالن اإلشالالتراك فالالي وامتنالالاة األعضالالام ذو  المصالالالح ا ،األمالالور المعروضالالة أمالالام المجلالالس

 .يجب إثباتم في محضر الجلسة  رالمناقشات الخاصة، واإلمتناة عن التصويت وهو أم
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 أنشطة المجلس 2.1.2
باإلضالالافة إلالالم الواجبالالات التالالي تيرضالال ا القالالوانين والتعليمالالات الناظمالالة لعمالالل المصالالارف تشالالمل ممارسالالة المجلالالس 

 : ألنشطتم المختلية مراعاة ما يلي
 

 التعيينات واإلحالل: أنشطة المجلس .1
يتمتالالع بالنزاهالالة والكيالالامة الم نيالالة والخبالالرة المصالالرفية ، للمجلالالس الحالالق بعالالزل واسالالتبدال  تعيالالين مالالدير عالالام - أ

 .تضي الحاجةقعندما ت المدير العام 
وظالائف  مالن أو أياً / بعض ، عند تعيينالمدير العامالحصول علم موافقة المجلس بنام علم توصية   - ب

 .د من توفر الخبرات المطلوبة لدي موالتيكاإلدارة التنييذية 
 :علم توصية من لجنة التدقيق علم المجلس بنامً   - ت

o  تعيين مدير تدقيق داخلي بعد التيكد من توفر الخبرات المطلوبة. 
o  ترشالاليح مالالدقق خالالارجي مسالالتقل مالالن ذو  اإلختصاصالالات والكيالالامة العاليالالة والتعاقالالد معالالم وتحديالالد

سالالاهمين، علالالم أن يالالتم ذلالالك وفالالق قالالرار مجلالالس النقالالد للم الجمعيالالة العموميالالةأتعابالالم بعالالد موافقالالة 
/ وتعديالتالالالالم ، ووفالالالالق القالالالالرار رقالالالالم  28/20/1002تالالالالاريخ  2ب / ن.م/ 121والتسالالالالليف رقالالالالم 

عالالن هيئالالة  الخالالاص نظالالام اعتمالالاد ميتشالالي الحسالالابات والصالالادر 18/8/1002تالالاريخ /  2422
 .األسواق المالية السوريةاألوراق و 

تتضالالمن المالالؤهالت والمتطلبالالات الواجالالب توفرهالالا   ين التنييالالذينة علالالم سياسالالة اإلحالالالل للمالالدير المصالالادق - ث
 .لشاغلي هذه الوظائف

 

 .التخطيط ، أنظمة الضبط والرقابة، ميثاق أخالقيات العمل: أنشطة المجلس .2
دقة علالالالم األهالالالداف واإلسالالالتراتيجيات والخطالالالط والسياسالالالات ال امالالالة للمصالالالرف بصالالالورة واضالالالحة و المصالالالا - أ

 لالالم إدارتالالم التنييذيالالة التالالي تقالالع علي الالاممارسالالة التوجيالالم والرقابالالة عمحالالددة وبشالالكل دور  ، باإلضالالافة إلالالم 
   –بالمصادقة علم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مية ومساملت ا ، كما يقوم مسؤولية العمليات اليو 

والتيكالد مالن مالدح  –سيما ميثاق التدقيق المتضمن توثيالق م الام وصالالحيات ومسالؤوليات إدارة التالدقيق 
 .نظمةفعالية هذه األ

مات المعتمالدة أو المطلوبالة بموجالب اتيجيات والخطالط والسياسالات واإلجالراتقيالد باإلسالتر الالتيكد من مدح  - ب
من قيام اإلدارة التنييذية بمراجعة إنجازات األدام وفقًا لخطط العمل ومالن القوانين والتعليمات ، والتيكد 

أن جميالالع مخالالاطر المصالالرف قالالد تالالم  ات التصالالويبية الالزمالالة ، باإلضالالافة إلالالم التيكالالد مالالنراماتخالالاذ اإلجالال
 .إدارت ا بشكل سليم 

بما في ذلك لجان ) ييذية والذ  يبين التسلسل اإلدار  ناعتماد ال يكل التنظيمي المقترح من اإلدارة الت - ت
  :ما يليوفي هذا المجال يجب علم المجلس ( المجلس واإلدارة التنييذية
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ا يتبع ذلك مالن تحديالد للم الام واإلختصاصالات وماعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية وتطويرها،  -2
 .والواجبات والمسؤوليات والعالقات والتبعيات بين المستويات التنظيمية المختلية 

التصديق علم سياسة تيويض وتنييذ األعمال المنوطة باإلدارة التنييذية ويجب أن يكالون كالل  -1
ددًا في موضوعم وفي مح( سوام ألحد أعضائم أو لغيرهم)تيويض يصدر من مجلس اإلدارة 

 .المدة الزمنية لسريانم
من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالالم وأن يعمالل علالم ترساليخ سياسالة التطلالع  التيكد - ث

، ويالتم ذلالك مالن خالالل تالوفر سياسالات وميثالاق أخالقيالات  Tone at the topنحو المثل فالي األعلالم 
لمصاللحت م الشخصالية  الموظيالونلتالي يقالوم ب الا العمالل تتضالمن تعريالف لتعالارض المصالالح والصاليقات ا

اطلعالوا علي الا نتيجالة الصالالحيات المعطالاة ل الم ، / بناًم علم معلومالات داخليالة عالن المصالرف حصاللوا 
والحصالول وأعضالام المجلالس المالوظيين ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل علالم كافالة 

 .علم موافقت م علي ا ونشرها للجم ور
يوضالالالح مالالالدة اللجنالالالة ( Charter)وفالالالق ميثالالالاق  – الحاجالالالةحسالالالب  –كيل لجالالالان منبثقالالالة عنالالالم بتشالالالالقيالالالام  - ج

وصالالالحيات ا ومسالالؤوليات ا ويوضالالح كيييالالة رقابالالة مجلالالس اإلدارة علي الالا، وبحيالالث تقالالوم هالالذه اللجالالان برفالالع 
 .ية عند تعيين أعضام لجان المجلستقارير دورية إلم المجلس ككل، ويراعم مبدأ الشياف

، اسالالتخدام هياكالالل او بنالالم تعيالالق ذلالالك او ة او عمليالالات فالالي بيئالالة تعيالالق الشالاليافيةنشالالطفالالي حالالال ممارسالالة أ - ح
مالئمالة لحجالم العمليالات المسالموح ب الا  البنية التشغيلية و ان يضع حالدوداً  علم مجلس اإلدارة ان يتي م

دارة التنييذيالالالة تضالالالع اإل نهالالالذه المنالالالاطق او  سالالالتخدام هالالالذه األدوات، كمالالالا عليالالالم التيكالالالد مالالالن مالالالن أ فالالالي
نشطة، و ا فصالاح أو األدوات  ذا النوة من األنواة المخاطر المرافقة لأحديد و إدارة كافة سياسات لت

   .عن ا للمدققين و السلطة الرقابية
 :في حال كان المصرف جزمًا من مجموعة مصرفية يجب مراعاة النقطتين التاليتين  - خ

التالي تحقالق عمليالة رقابالة تحديالد بنيالة الحوكمالة المثلالم س ادارة المؤسسة المصرفية األم علم مجل .2
فعالالالة وكافيالالة علالالم المجموعالالة ككالالل ، و يجالالب علالالم مجلالالس إدارة المؤسسالالة المصالالرفية األم أن يكالالون 
مالالدركًا للمخالالاطر و القضالالايا ال امالالة التالالي يحتمالالل أن تالالؤثر علالالم المجموعالالة و عليالالم أن يمالالارس إشالالرافًا 

 .كافيًا علم المجموعة و المؤسسات التابعة ل ا 
لمؤسسالالالة المصالالالرفية التابعالالالة مسالالالؤوليات إتبالالالاة ممارسالالالات حوكمالالالة سالالالليمة يتحمالالالل مجلالالالس إدارة ا .1

للمصرف تضمن سالالمة المصالرف و حمايالة مصالالح المالودعين و التيكالد مالن التالزام المصالرف بكافالة 
 .القوانين و األنظمة و المعايير الرقابية التابع ل ا 

 

 .التقييم الذاتي وتقييم األداء :أنشطة المجلس  .2
 :بال  –الترشيحات و المكاف تمن خالل لجنة  –( في السنة علم األقل مرة) دوريًا  القيام - أ

 .مجلس ككلالتقييم أدام  -
 . المدير العامتقييم أدام  -
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 .تقييم أدام اللجان التابعة للمجلس -
تضالالمين التقريالالر السالالنو  للمصالالرف تقريالالرًا حالالول مالالدح كيايالالة أنظمالالة الضالالبط والرقابالالة الداخليالالة المتعلقالالة   - ب

 (.Financial Reporting) المالية  ب لية إعداد التقارير
علالالم التقالالارير الدوريالالة ، التالالي ترفع الالا إليالالم اإلدارة التنييذيالالة والمالالدقق الالالداخلي والمالالدقق الخالالارجي ،  بنالالامً   - ت

مراجعالالة أدام المصالالرف وتقيالاليم أعمالالالم وحسالالن إدارتالالم وتحديالالد اإلنحرافالالات والتجالالاوزات وتحليالالل أسالالباب ا 
صدار التعليمات الالزمة لمعالجت ا وتياد  تكرارها وتحديد المسؤولين عن ا والمحاسبة علي  . ا وا 

مراجعالالالة التعالالالامالت مالالالع األطالالالراف ذو  العالقالالالة التالالالي   تنالالالدرج ضالالالمن أعمالالالال المصالالالرف اإلعتياديالالالة   - ث
 .للمساهمين وعلم الج ات المعنية األخرح  الجمعية العموميةلدراست ا وذلك تم يدًا لعرض ا علم 

 .ية والسنوية اعتماد البيانات المالية اليصل - ج
فالالالي المصالالالرف، ب الالالدف ( Risk Profile)طلالالالب معلومالالالات عالالالن قيالالالاس المخالالالاطر ومنظومالالالة المخالالالاطر  - ح

حصائيات المخالاطر  بشالكل منالتظم فالي كالل فالي المصالرف و  (النوعيالة والكميالة)تحليل ومناقشة بيانات وا 
 .اجتماة للمجلس

بيق الالالا فالالالي المصالالالرف مالالالن ، ويكالالالون إعالالالدادها وتطويرهالالالا والتيكالالالد مالالالن تطاإللتالالالزامسياسالالالة  اعتمالالالاد ومراقبالالالة - خ
 . لتزامصالحيات الج ة المسؤولة عن مراقبة اإل

دراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنييذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصالرف  - د
 .في مجال اإلفصاح أو المجا ت األخرح

 
 مجلسالنبثقة عن ماللجان ال 2.2

 

 أحكام عامة  2.2.1
ن منبثقالالة عنالالم وتيويضالال ا بالصالالالحيات لمالالدة محالالددة للقيالالام بالم الالام يقالالوم مجلالالس اإلدارة بتشالالكيل لجالالا .2

 .الموكلة إلي ا ورفع تقارير دورية إلم مجلس اإلدارة 
ة عالالالن أعمال الالالا أمالالالام مجلالالالس اإلدارة ، وذلالالالك   يعيالالالي مجلالالالس اإلدارة مالالالن يتتحمالالالل اللجالالالان المسالالالؤول .1

 .مسؤوليتم عن أعمال هذه اللجان
لجنالالة الترشالاليحات و المكافالال ت و لجنالالة التالالدقيق و لجنالالة إدارة و دارة لجنالالة الحوكمالالة يشالالكل مجلالالس اإل .2

 . المخاطر علم ا قل و أ  لجنة أخرح يراها ضرورية لعمل المصرف
 .يتم تدوين وتصنيف محاضر اجتماعات اللجان  .2

 
 :لجنة التدقيق 2.2.2

 :أهداف اللجنة - أ
دقيق الالالداخلي والخالالارجي، مراجعالالة التقالالارير الماليالالة ونظالالم الضالالبط والرقابالالة، ونطالالاق ونتالالائج ومالالدح كيايالالة التالال

 .الجوهر  علم البيانات المالية ومراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر
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 :تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها - ب
يجالالالب أن تتكالالالون لجنالالالة التالالالدقيق مالالالن أعضالالالام غيالالالر تنييالالالذين، علالالالم أ  يقالالالل عالالالدد األعضالالالام عالالالن ثالثالالالة  .2

 .أعضام، وعلم أن   تضم رئيس مجلس اإلدارة
 .عضام اللجنة من األعضام المستقلين يكون غالبية أ .1
 .يكون رئيس اللجنة من األعضام المستقلين .2
أو الخبالالالرة العمليالالالة فالالالي / يجالالالب أن تحالالالو  اللجنالالالة عضالالالوًا علالالالم األقالالالل مالالالن ذو  المالالالؤهالت العلميالالالة و  .2

المجا ت المحاسبية والمالية، وللجنة الحق باإلستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة علم 
 .ذلك 

علالالالم األقالالالل فالالالي السالالالنة، وتالالالدون محاضالالالر هالالالذه ( مالالالرة كالالالل ثالثالالالة أشالالال ر) تعقالالالد اللجنالالالة أربالالالع اجتماعالالالات .2
 .اإلجتماعات بشكل أصولي

 :صالحيات ومهام اللجنة  - ت
سلطة الحصول علم أ  معلومات فالي سالبيل ممارسالة عمل الا، وللجنالة أيضالًا دعالوة أ  مالن األشالخاص  .2

ئناس برأيالالم، ودعالالوة أ  عضالالو مالالن أعضالالام ذو  الخبالالرة أو اإلختصالالاص لحضالالور اإلجتماعالالات لإلسالالت
مجلالالالالالس اإلدارة أو اإلدارة التنييذيالالالالالة لحضالالالالالور اجتماعات الالالالالا ويالالالالالدعم مالالالالالدير التالالالالالدقيق الالالالالالداخلي لحضالالالالالور 

 .اجتماعات اللجنة 
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرض ا علم مجلالس اإلدارة ، والتوصالية بشالين ا لمجلالس اإلدارة ،  .1

ذات األثالر الجالوهر  علالم البيانالات الماليالة ، وذلالك ب الدف ضالمان عدالالة و متابعة القضايا المحاسالبية 
 .وشيافية التقارير المالية 

 تقييم فعالية وكياية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين أمور أخرح، علم .2
 :مايلي

عليمالالات النافالالذة الصالالادرة عالالن تقيالاليم فعاليالالة وكيايالالة وظييالالة التالالدقيق الالالداخلي والتيكالالد مالالن اإللتالالزام بالت - أ
 .الج ات ذات العالقة

 .تقييم فعالية وكياية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي - ب
 .مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتيكد من انم قد تم اتخاذ اإلجرمات الالزمة بشين ا - ت
 .مراجعة و إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي - ث
 .ر التدقيق الداخلي ونقلم وعزلم وتحديد تعويضاتم وتقييم أدائمالتوصية بتعيين مدي - ج
يكون للجنة سلطة اإلتصال المباشالر مالع المالدقق الخالارجي، واإلجتمالاة معالم بالدون حضالور اإلدارة  - ح

 :المجال، من بين أمور أخرح علم مرة علم األقل سنويًا، وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا
يالالالين وعالالالزل المالالالدقق الخالالالارجي وتحديالالالد تعويضالالالاتم التوصالالالية إلالالالم مجلالالالس اإلدارة بخصالالالوص تع -

 .وتقييم أدائم
 .تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي –ب  -
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 .مراجعة خطاب التعيين وقبولم -
إقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرح غير التدقيق الدور ، وضمان عدم تاليثير  -

 .ذلك علم الرا  المستقل للمدقق الخارجي
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير الساللطات الرقابيالة والتيكالد مالن أنالم قالد تالم اتخالاذ  -

 .اإلجرامات الالزمة بشين ا
حاطة مجلس اإلدارة ب ا .2  .مراجعة العمليات مع األطراف ذو  العالقة وا 
 .ليمراجعة مدح اإللتزام بالقوانين واألنظمة ومدح التقيد بسياسات المصرف ونظامم الداخ .2
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي مرة علم األقل خالل العالام ومالرتين علالم األقالل مالع  .2

المالالالدقق الالالالداخلي ، كمالالالا يحالالالق للمالالالدقق الالالالداخلي والخالالالارجي طلالالالب اإلجتمالالالاة مالالالع اللجنالالالة حالالالين تقتضالالالي 
 .ضرورة العمل ذلك

 

 مدة اللجنة - ث
 .تنت ي فترة عمل اللجنة مع انت ام مدة مجلس ا دارة

 قرارات اللجنة  - ج
في حال تعذر الوصول الم قرار بإجماة األعضام، تؤخذ القرارات بيغلبية األعضام علم أن يكون رئاليس 

 .  اللجنة أو من ينوب عنم من ضمن ا
 

 رلجنة إدارة المخاط 2.2.2
 

 أهداف اللجنة - أ
إلدارة وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة المصالرف ومالدح قبولالم لتحمالل المخالاطر، ومراجعالة أدام ا

 .العليا في إدارة مخاطر اإلئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم اإللتزام والسمعة وغيرها
 

 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها - ب
تتكالالون اللجنالالة مالالن ثالثالالة أعضالالام علالالم األقالالل، علالالم أن   يزيالالد عالالدد األعضالالام التنييالالذين عالالن عضالالو  .2

 .واحد
 .يكون رئيس اللجنة من األعضام المستقلين  .1
بحضالالور اثنالالين مالالن  ،علالالم األقالالل فالالي السالالنة( مالالرة كالالل ثالثالالة أشالال ر) قالالد اللجنالالة  أربالالع اجتماعالالات تع .2

، و (او مالن يكليالم رئاليس اللجنالة بالنيابالة عنالم)علم ان يكون من ما رئيس اللجنالة علم األقل اعضائ ا 
 .ترفع تقاريرها إلم مجلس اإلدارةو يتم توثيق اجتماعات ا بموجب محاضر اصولية، 

 

 هام اللجنةصالحيات وم - ت
مراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبالل اعتمادهالا مالن قبالل مجلالس اإلدارة والتيكالد مالن تنييالذ  .2

 .هذه اإلستراتيجيات والسياسات
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ضمان توافر المالوارد والالنظم الكافيالة إلدارة المخالاطر ، وضالمان اسالتقاللية مالوظيي إدارة المخالاطر عالن  .1
 .للمخاطراألنشطة التي ينجم عن ا تحمل المصرف 

نم قبالل اعتمالاده مالن قبالل مجلالس اإلدارة إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشي مراجعة ال يكل التنظيمي .2
. 

مراجعالالة التقالالارير الدوريالالة حالالول طبيعالالة المخالالاطر التالالي يتعالالرض ل الالا المصالالرف وحجم الالا، وأنشالالطة إدارة  .2
  .المخاطر

ر التالالالالي يتعالالالرض ل الالالالا إحصالالالائيات بخصالالالالوص المخالالالاط وتقالالالالديمتقالالالالارير دوريالالالة إلالالالالم مجلالالالس اإلدارة رفالالالع  .2
 .المصرف والتغيرات والتطورات التي تطرأ علم إدارة المخاطر

بدام الرأ  أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحا ت اإلسثنائية التي تطرأ علي ا .2  .مراجعة وا 
مراقبالالالة مالالالدح التالالالزام إدارة المخالالالاطر بالمعالالالايير الموضالالالوعة مالالالن قبالالالل لجنالالالة بالالالازل ، والمتعلقالالالة بمخالالالاطر  .7

 .تمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرهااإلئ
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقياليم المخالاطر التالي يتعالرض ل الا المصالرف  .8

 .الجت ا وتقديم التوصيات بشين اوكياية طرق مع
 

 مدة اللجنة - ث
 .تنت ي فترة عمل اللجنة مع انت ام مدة مجلس ا دارة

 

 قرارات اللجنة - ج
، تؤخالذ القالرارات بيغلبيالة األعضالام علالم أن يكالون عضالامي حال تعذر الوصول الالم قالرار بإجمالاة األف

   .و من ينوب عنم من ضمن ارئيس اللجنة أ
 

 لجنة الحوكمة 2.2.2
 

 أهداف اللجنة - أ
 .وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنييذه وتعديلم عند الضرورة .2

 

 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها - ب
برئاسالة رئاليس المجلالس وعضالوية ثالثالة مالن  قاللعلالم األ أعضالام غيالر تنييالذينربعالة مالن أتتكون اللجنة  .2

 .تضم اللجنة أحد أعضام لجنة التدقيق المستقلينن يشترط أ ، واألعضام
علالالم أن يكالالون رئالاليس اللجنالالة أو مالالن ييوضالالم علالالم األقالالل  تنعقالالد اللجنالالة بحضالالور ثالثالالة مالالن أعضالالائ ا .1

 .حاضرًا 
 .  ام مقرر أعمال اللجنةيتولم أمين سر مجلس اإلدارة م .2
 . خرحاعات أإ  اذا ارتيح رئيس المجلس الحاجة للدعوة  جتم اجتماعين سنويًا تعقد اللجنة  .2
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يدعو رئيس اللجنة أعضام اللجنة لإلجتماة ويحالدد مكالان وزمالان انعقالاد اللجنالة كمالا يحالق للجنالة دعالوة  .2
وظيي البنالالك لإلسالالتماة إلالالم أ  مالالن أعضالالام المجلالالس اآلخالالرين لحضالالور اإلجتمالالاة أو ا  مالالن كبالالار مالال

 .وج ة نظرهم في موضوة محدد
 .جتماةقبل اسبوة من الوقت المحدد لإلعضام جدول أعمال إجتماة اللجنة الم األيرسل  .2

 

 صالحيات ومهام اللجنة  - ت
المراجعالة الدوريالالة للقالالرارات و التعليمالالات التالالي تصالالدر مالالن وقالالت آلخالالر عالالن الج الالات الرقابيالالة بخصالالوص  .2

التغييالالالرات التالالالي تراهالالالا لالالالم مجلالالالس اإلدارة فالالالي شالالالين كمالالالة و رفالالالع التوصالالاليات إممارسالالالات الحو قواعالالالد و 
 .جل تطوير وتطبيق معايير وممارسات جديدةضرورية من أ

 .و تحديثم عند الضرورة  اإلشراف الكامل علم عملية إعداد و إعتماد دليل الحوكمة الخاص بالبنك .1
ك و مالالدح التقيالالد بالالالقرارات و األنظمالالة و مراقبالالة تنييالالذ ممارسالالات و قواعالالد و مبالالاد م الحوكمالالة فالالي البنالال .2

 .التعليمات الصادرة عن الج ات الرقابية
 .اليحص و القياس الدور  ألدوات الحوكمة في البنك و تطويرها .2
 .التنسيق مع لجنة التدقيق للتيكد من ا لتزام بالدليل .2
تالالائج التالالي تالالم التوصالالل األقالالل، بالتقالالارير و التوصالاليات بنالالاًم علالالم النعلالالم تزويالالد مجلالالس اإلدارة، سالالنويًا  .2

 .لي ا من خالل عمل اللجنةإ
دارة التنييذية و كافة العاملين في البنك حول قواعالد رفع درجة الوعي لدح أعضام مجلس اإلدارة و اإل .7

 .و مبادئ  الحوكمة و أهمية تطبيق ا
 

 مدة اللجنة - ث
 .تنت ي فترة عمل اللجنة مع انت ام مدة مجلس ا دارة

 

 قرارات اللجنة  - ج
علالم  الحضالور ل تعذر الوصول الم قالرار بإجمالاة األعضالام، تؤخالذ القالرارات بيغلبيالة األعضالامفي حا

 .  أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنم من ضمن ا
 

 لجنة الترشيحات و المكافآت 2.2.2
 أهداف اللجنة - أ

ة مراقبالة وضالمان شالاليافية تعيالين و تجديالد واسالالتبدال اعضالام مجلالس اإلدارة و المالالدير العالام وتقياليم فعاليالال
مجلس ا دارة ككل و فعالية كل عضو من أعضام مجلس اإلدارة بشكل مستقل وتقياليم أدام المالديرين 

وتعويضالالات أعضالالام مجلالالس اإلدارة و  وكالالذلك ضالالمان شالاليافية سياسالالات و رواتالالب ومكافالال ت. التنييالالذيين
 .المديرين التنييذين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف المصرف 
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 اجتماعاتها تشكيل اللجنة ودورية - ب
 .يجب أن تتكون لجنة الترشيحات من اعضام غير تنييذين، علم أن  يقل عدد األعضام عن ثالثة .2
  .تكون غالبية أعضام اللجنة من األعضام المستقلين .1
  .يكون رئيس اللجنة من األعضام المستقلين .2
 .لتجنب تعارض المصالح ، يجب ان  يشارك عضو اللجنة في القرارت المتعلقة بم .2
 .الحاجة للدعوة  جتماعات اخرح اللجنةتعقد اللجنة أربعة اجتماعات سنوية إ  اذا ارتيح رئيس  .2

 

 صالحيات ومهام اللجنة - ت
للخبالالرات و المالالؤهالت و الم الالارات المطلوبالالة لعضالالوية مجلالالس ( الحالالد األدنالالم ) وضالالع معالالايير وشالالروط  .2

الالالالزم تخصيصالالم مالالن العضالالو  اإلدارة و لشالالغل منصالالب الالالرئيس التنييالالذ  ، بمالالا فالالي ذلالالك تحديالالد الوقالالت
 .ألعمال المجلس ألعمال المجلس، ويصادق علم المعايير و الشروط الموضوعة

لعضالالالوية مجلالالالس اإلدارة ولجالالالان المجلالالالس و لشالالالغل منصالالالالب  –التوصالالالية بالترشالالاليح و إعالالالادة الترشالالاليح  .1
ين ا عتبالالار و إلغالالام العضالوية ، مالالع مراعالالاة القالوانين و القالالرارات النافالالذة ، آخالذًة بعالال –الالرئيس التنييالالذ  

عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية ومشاركة األعضام في المجلس، علم اللجنة  القيام ب ذه الم مالة  
حسالالب )قبالالل تقالالديم طلالالب للحصالالول علالالم موافقالالة مصالالرف سالالورية المركالالز  أو مجلالالس النقالالد و التسالالليف 

 (. الحالة
 .و كييية الرقابة علي االتوصية للمجلس بعدد و تشكيل و صالحيات اللجان المنبثقة عن المجلس  .2
وضع تعريف لألعضام التنييذين واألعضام غير التنييذين واألعضام المستقلين والتيكد من اسالتقاللية  .2

 .األعضام المستقلين، والتيكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم المصرف وتعقيد عملياتم
عضالالو مالن أعضالالام المجلالالس تبنالي معالالايير موضالوعية لتقيالاليم فعاليالالة مجلالس اإلدارة ككالالل ومسالاهمة كالالل  .2

وكالالل لجنالالة مالالن لجانالالم وتقيالاليم أدام المالالديرين التنييالالذين و يؤخالالذ بعالالين ا عتبالالار عنالالد تقيالاليم ادام المجلالالس 
ككالالل و ا دارة التنييذيالالة  أدام المؤسسالالات المشالالاب ة و مراعالالاة ا لتالالزام بالمتطلبالالات الرقابيالالة و مصالالادقة 

 .مجلس اإلدارة علم معايير التقييم
أعضالام مجلالس اإلدارة علالم التالدريب والتيهيالل المسالتمر، مالن خالالل بالرامج تصالمم التيكد من حصالول   .2

ل ذا الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية، وتتالولم اللجنالة تالوفير معلومالات 
 .حول بعض القضايا ال امة في المصرف ألعضام مجلس اإلدارة عند الطلب 

 .التنييذين وتقييم أدائ م وخطة اإلحاللوضع شروط ومعايير تعيين المديرين  .7
أ  مدير تنييذ  إذا ثبت عدم فاعليتم وتقصاليره فالي أدام ( عزل)التوصية لمجلس اإلدارة بإلغام تعيين  .8

 .واجباتم ومسؤولياتم
إجالالالرام المراجعالالالة السالالالنوية للشالالالروط المطلوبالالالة لعضالالالوية مجلالالالس اإلدارة والمالالالدير العالالالام  لضالالالمان اإللتالالالزام  .4

 .األنظمة والتعليمات النافذةبيحكام القوانين و 
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ضمان وجود سياسات واضحة للمكاف ت والتعويضات والرواتالب وأ  منالافع أخالرح ألعضالام مجلالس  .20
اإلدارة والمديرين التنييذين تتناسالب مالع خبالرات م ومالؤهالت م يصالادق علي الا مالن قبالل مجلالس اإلدارة وان 

يالالالث تكالالالون محيالالالزة  سالالالتقطاب التعويضالالالات و الرواتالالالب بح يكالالالون هنالالالاك تالالالوازن عنالالالد وضالالالع المكافالالال ت و
ق الالذ  اويجالب ان يكالون ساللم الرواتالب و المكافال ت ضالمن النطال ألشخاص مالؤهلين و غيالر مبالالا في الا

تحدده سياسة المصرف و غير مرتبط باألدام في األجل القصير ب دف تجنب تشجيع المخالاطرة فالوق 
 .الحدود المقبولة  وتراجع سنويًا من قبل اللجنة

وارد البشالالرية مالالرة علالالم األقالالل خالالالل العالالام للتيكالالد مالالن وجالالود وكيايالالة وعدالالالة اإلجتمالالاة مالالع مالالدير المالال .22
ووضالالالوح آليالالالة التعيالالالين والتقيالالاليم للعالالالاملين وسياسالالالة التالالالدريب والتيهيالالالل المسالالالتمر بمالالالا يضالالالمن اسالالالتقطاب 

 .أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف واإلحتياظ ب م
ام علالم النتالائج التالي تالم التوصالل تزويد مجلالس اإلدارة سالنويا علالم األقالل، بالتقالارير و التوصاليات بنال .21

 .الي ا من خالل عمل اللجنة
 

 مدة اللجنة - ث
 .تنت ي فترة عمل اللجنة مع انت ام مدة مجلس ا دارة

 

 قرارات اللجنة    - ج
حال تعذر الوصول الم قرار بإجماة األعضام، تؤخذ القرارات بيغلبية األعضام علم أن يكون رئيس 

  . اللجنة أو من ينوب عنم من ضمن ا
 

 جنة التنفيذية العلياالل 2.2.2
 أهداف اللجنة - أ

ستثمار التي تزيد عن صالحيات اإل(/ البنوك و المؤسسات المالية/الشركات)النظر في طلبات التس يالت 
  .لجان ا دارة التنييذية

 
 

 تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها  - ب
، بحيث بل مجلس ا دارةاختيارهم من ق يتم غير تنييذين علم ا قل  أعضام 2من اللجنة  تتيلف .2

 .يكون عامل الخبرة المصرفية المتميزة  معيارًا  لعضوية اللجنة
 .الم عضوية لجنة التدقيق نضمام  عضام اللجنة ا   يجوز .1
يقالالالالل عالالالالدد ا جتماعالالالالات عالالالالن سالالالالتة  ن  علالالالالم أ كلمالالالالا دعالالالالت الحاجالالالالة الالالالالم ذلالالالالكو تجتمالالالالع اللجنالالالالة  .2

 أو ا جتمالالاة مالالا بالالين رئالاليس اللجنالالة و/لبالالات ويالالتم اعتمالالاد أسالاللوب لتمريالالر الط .اجتماعالالات سالالنوياً 
  .األعضام للمداولة
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  :صالحيات ومهام اللجنة  - ت
ضمان جودة عملية منح ا ئتمان و التيكد من وجود نظام سليم و فعال للضبط الداخلي با ضافة  .2

مة الم التيكد من توفر كافة عناصر الملف ا ئتماني و توافق العملية ككل مع القوانين و ا نظ
 .النافذة

تخضع الموافقات إلم بذل الج د المطلوب في تقييم المخاطر اإلئتمانية و التيكد من تغطية هذه  .1
  .ييام الضمانات والشروط المناسبةالمخاطر من خالل هيكل التس يالت المناسبة و است

ضمونة تكون التس يالت ذات درجة المخاطر األدنم هي تلك التس يالت التي تمنح للمقترض و الم .2
بالكامل بتيمينات نقدية محجوزة أصوليّا لصالح البنك و يلي ا في درجة المخاطرة تلك التي تمنح 

 .للمقترض و المضمونة بالكامل بكيا ت مصرفية من بنوك مقبولة
عند المنح يؤخذ با عتبار إجمالي التس يالت الممنوحة لعميل أو مجموعة من العمالم ذات الصلة  .2

حيث يكون ذوو العالقة ( تركزات اإلئتمانية الصادرة عن مصرف سورية المركز حسب تعليمات ال)
علم صلة مالية بعض م ببعض بحيث أن المالمة المالية أل  من م قد تؤثر علم المالمة المالية 

  .لاّلخرين
  .تخضع الصالحيات لتوفر سقوف للقطاعات اإلقتصادية .2
ئتمانية وفقّا لمتطلبات و محددات سياسات التس يالت يجب أن يتم إعداد التوصيات اإل, كقاعدة عامة .2

  .اإلئتمانية للبنك
 .يمنع إصدار أ  كيا ت لضمان تس يالت مصرفية ممنوحة من بنوك أخرح .7
تنطبق الصالحيات علم التس يالت التي تمنح لعمالم يتمتعون بمراكز مالية قوية و القدرة علم توليد  .8

نح تس يالت لألفراد لغايات غير واضحة و بدون توفر نشاط تدفقات نقدية كافية و بحيث يمنع م
تجار  و مصادر سداد غير واضحة من النشاط الممول تبرر منح التس يالت و باإلعتماد فقط علم 

  .مالمت م المالية
معيار , حد اإلقراض القانوني)يخضع استخدام حدود الصالحيات إلم اإللتزام بالتشريعات المحلية  .4

 ...(.حدود التركزات ا ئتمانية, مالكياية رأس ال
اللجنة المنبثقة من ) من لجان التس يالت يقرر مجلس اإلدارة صالحية اإلعيام من الدين لكل لجنة  .20

علم حدة مع وضع المحددات الخاصة ( المجلس او لجان التس يالت المنبثقة من اإلدارة التنييذية
دارة و تعتبر هذه الوثيقة جزم   يتجزأ من من خالل وثيقة خاصة يصادق علي ا مجلس اإل بذلك

 .صالحيات و م ام اللجنة
 

 مدة اللجنة - ث
 .تنت ي فترة عمل اللجنة مع انت ام مدة مجلس ا دارة
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 قرارات اللجنة - ج
في حال تعذر الوصول الم قرار بإجماة األعضام، تؤخذ القرارات بيغلبية األعضام علم أن يكون رئاليس 

 .  ضمن ا اللجنة أو من ينوب عنم من
 

 بيئة الضبط والرقابة 2.2
 أحكام عامة  2.2.1
أنظمة ضبط داخلي تغطي جميع أنشطة وأقسام المصرف، وأن يراعي ال يكل التنظيمي للمصرف  وضعيجب 

 :وهي "  Four Eyes Principle"المبادئ األربع للضبط الداخلي 
 .فصل الم ام  .2
 .اليحص المزدوج .1
 .الرقابة المزدوجة .2
 .التوقيع المزدوج .2
هالي فالي غايالة األهميالة بالنسالبة لعمليالة  لتالزامواإلستقاللية وكيامة وظائف التدقيق إلم جانب وظائف الرقابالة إن ا

علالالم مجلالالس اإلدارة واإلدارة التنييذيالالة إدراك أهميالالة هالالذه الوظالالائف واإلسالالتيادة من الالا فالالي تقالالديم توكيالالد  الحوكمالالة و
وكالالذلك مالالدح مسالالاهمة أدام مختلالالف أقسالالام مسالالتقل حالالول مالالدح فعاليالالة وكيايالالة أنظمالالة الضالالبط والرقابالالة الداخليالالة 

 .ووحدات المصرف في تحقيق أهدافم وضمان سالمتم
 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 2.2.2
مالالالدقق الالالالداخلي والمالالالدقق يجالالالب أن يالالالتم مراجعالالالة أنظمالالالة الضالالالبط والرقابالالالة الداخليالالالة المطبقالالالة مالالالن قبالالالل ال .2

 .واحدة علم األقل سنوياً  الخارجي مرة
تمكالالن العالالاملين لديالالم مالالن اإلبالالالا عالالن أ  مخاليالالات محتملالالة بصالالورة  يالتالالتالالوفير اإلجالالرامات المناسالالبة  .1

سرية وفي الوقت المناسب حتم يمكن متابعة هذه المخاليات واتخاذ التدابير المناسالبة بشالين ا ، وتقالوم 
 .لجنة التدقيق باإلشراف علم تنييذ هذه اإلجرامات 

والرقابالة الداخليالة لالدح المصالرف ، وتعتبالر  تلعب لجنة التالدقيق دورًا رئيساليًا فالي مراجعالة أنظمالة الضالبط .2
قالارير الصالادرة الرقابة بالدرجة األولم من مسؤولية إدارة المصرف ، كما تتابع لجنة التالدقيق األدام والت

  .عن المدقق الخارجي
وتعديالتالالالم، الخالالالاص بمتطلبالالالات أنظمالالالة   2ب/ م ن /210اإللتالالالزام بقالالالرار مجلالالالس النقالالالد والتسالالالليف رقالالالم  .2

 :دح المصارف والخاصة بالالضبط الداخلي ل
 .مجلس اإلدارة  -
 .اإلدارة العليا -
دارة بالمخاطر -  .نظم الضبط الداخلي الخاصة بتحديد وقياس وا 
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 .نظام الرقابة -
 .األمان التكنولوجي -
 .دائرة التدقيق الداخلي -

 

 التدقيق الداخلي 2.2.2
 :تتعزز فعالية وظيية التدقيق الداخلي في المصرف من خالل -
يصالالالال وتوضالالاليح هالالالذه األهميالالالة إدراك مجلالالالس اإلدارة و  - اإلدارة العليالالالا ألهميالالالة وظييالالالة التالالالدقيق الالالالداخلي وا 

 .لجميع العاملين في المصرف
اإلسالالالتيادة ، بالطريقالالالة المالئمالالالة وفالالالي التوقيالالالت المناسالالالب ، مالالالن نتالالالائج عمالالالل التالالالدقيق الالالالداخلي واتخالالالاذ  -

 .اإلجرامات التصحيحية المناسبة بشين ا من قبل مجلس اإلدارة 
 .وظيية التدقيق الداخلي ضمان استقاللية -
 .إشراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجرامات الضبط الداخلي والتوصية بشين ا -
وتعديالتالالم، الخالالاص بمتطلبالالات التالالدقيق  2ب/ مالالن /  212اإللتالالزام بقالالرار مجلالالس النقالالد والتسالالليف رقالالم  -

 :الداخلي في المصارف، فيما يتعلق بال
 .الداخلي نطاق وأهداف وم مات وظيية التدقيق  -
 .استقاللية دائرة التدقيق الداخلي -
 .نظام التدقيق -
 .نزاهة وتجرد وظيية التدقيق الداخلي -
 .الكيامة الم نية -
 .مجال التدقيق -
 .إجرامات التدقيق الداخلي -
 .مسؤوليات مدير دائرة التدقيق الداخلي -
 .لجنة التدقيق الداخلي -
 .اإلستعانة بمصادر خارجية للرقابة الداخلية -

 

 ق الخارجيالتدقي 2.2.2
 : تتعزز فعالية وظيية التدقيق الخارجي من خالل -

 .ضمان توافق عمل المدقق الخارجي مع المعايير واإلرشادات الم نية .2
 .التيكد من أن المدقق الخارجي يي م جيدًا واجباتم تجاه المصرف قي بذل العناية الم نية الالزمة .1
 .المسؤول عن تدقيق المصرف للمدقق الخارجي أو لشريكم الرئيسي الدوران المنتظم .2

 .اإللتزام بالتعليمات النافذة الخاصة بتنظيم العالقة مع المدقق الخارجي -
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 إدارة المخاطر 2.2.2
- 202 -202 -42 -72) اإللتالالالزام بقالالالرارات مجلالالالس النقالالالد والتسالالالليف   سالالاليما القالالالرارات ذو  األرقالالالام  يجالالالب
 .في المصارفوتعديالت ا أ الخاصة بإدارة المخاطر ( 2ب/ من /  207-240

 

 اإللتزام بالمتطلبات الرقابية 2.2.2
وتكالالون  بمالالا يضالالمن اسالالتقالليت ا وحسالالن قيام الالا بعمل الالا مديريالالة مسالالتقلة تتبالالع مباشالالرة لمجلالالس اإلدارة تالالم إحالالداث

مسؤولة عن مراقبالة مالدح اإللتالزام بالالقوانين واألنظمالة النافالذة و  ساليما القالرارات الخاصالة بمكافحالة غسالل األمالوال 
 .السرية المصرفية وكافة قرارات مجلس النقد والتسليف –وتمويل اإلرهاب 

 :اإللتزام  اإلطار العام لعمل مديرية -
  .التي يواج  ا المصرف" مخاطر اإللتزام " مساعدة اإلدارة التنييذية وموظيي المصرف في إدارة  .2
 .تطرأ علي ا تقديم النصح لإلدارة التنييذية حول القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة وأ  تعديالت .1
تزويد مجلس اإلدارة بالنتائج التي يتم التوصل إلي ا في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينالة  .2

 .ووضع التوصيات الالزمة للحد من المخاطر المترتبة علم ذلك وتزويد اإلدارة التنييذية بنسخة عن ا
رشالالادات اإللتالالزام الخاصالالة بالمصالالرف .2 ، وتتبالالع أ  قصالالور يالالتم اكتشالالافم في الالا، تقيالاليم مالالدح مالئمالالة إجالالرامات وا 

علالم  مرة واحالدة  /ومراجعة هذه ا جرامات بشكل دور  ، وصياغة اإلقتراحات المناسبة إلجرام التعديالت
  .األقل في السنة

المتصاللة بانشالطة المصالرف وفقالا ألسالس مدروسالة مسالبقا بمالا فالي " مخاطر اإللتزام " تعريف وتوثيق وتقييم  .2
 .مصرفي جديد  المرتبطة بتطوير أو استحداث منتج "مخاطر ا لتزام"ذلك 

متابعة إجرامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل وحدة التحقالق ، المشالّكلة بموجالب المالادة  .2
، والتيكالد مالن مالدح 2/21/1007تالاريخ  2من قرار هيئة مكافحة غسالل األمالوال وتمويالل اإلرهالاب رقالم  21

 .اإللتزام ب ذه اإلجرامات 
عداد إرشادات مكتوبالة ب الذا الخصالوص مثالل وضالع دليالل لإللتالزام تثق .7 يف الموظيين حول مواضيع اإللتزام وا 

ودليالالل إرشالالالادات الممارسالالالة  –يتناسالالب مالالالع حجالالالم وطبيعالالة وتعقيالالالد عمليالالالات المصالالرف وتنظيمالالالم الالالالداخلي  –
 .العملية وميثاق السلوك الم ني

الالالم مالالن خالالالل إجالرام اإلختبالالارات ورفالالع التقالالارير  التيكالد مالالن التقيالالد بسياسالالة مراقبالالة اإللتالزام الموضالالوعة وذلالالك .8
بحيالالالث تتضالالالمن  (ترقالالالع التقالالالارير الالالالم هالالالذه اللجنالالالة تحديالالالداً ) وارسالالالال نسالالالخة لالالالإلدارة التنييذيالالالة التالالالدقيق لجنالالالة 

واإلختبالالارات التالالي تالالم إجراؤهالالا خالالالل فتالالرة التقريالالر والمخاليالالات وجوانالالالب " مخالالاطر اإللتالالزام " التقالالارير تقيالاليم 
 .عن ا واإلجرامات التصحيحية التي تم اتخاذها القصور التي تم الكشف

 .أعاله(  7-2)وضع برنامج التزام يحدد األنشطة والم ام المخطط ل ا والمشار إلي ا في البنود من  .4
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النقالالالد  نالتنسالالاليق ضالالالمن ادارة ا لتالالالزام بالالالين م الالالام المراقالالالب المصالالالرفي الالالالداخلي المعالالالين وفالالالق أحكالالالام قالالالانو  .20
تالالم وم الالام ضالالابط اإللتالالزام الخالالاص بمكافحالالة غسالالل ا مالالوال وتمويالالل وتعديال 1001لعالالام  12األساسالالي رقالالم 

  .ا رهاب و بقية م ام اإلمتثال و بما يضمن عدم ا زدواجية أو التعارض بين الم ام 
 

 الشفافية واإلفصاح 2.2
 

 أحكام عامة  2.2.1
أن  يشالالكل اإلفصالالاح والشالاليافية عنصالالرًا أساسالاليًا مالالن عناصالالر الحوكمالالة الجيالالدة وبالتالالالي انضالالباط السالالوق، حيالالث

جيالالد عالالدة نالالواح إيجابيالالة فيمالالا يتعلالالق بكالالل مالالن المصالالرف مالالن ج الالة، حيالالث يالالؤد  إلالالم جالالذب رؤوس لإلفصالالاح ال
األمالالوال وبنالالام الثقالالة بالمصالالرف ويمكالالن متخالالذ  القالالرارات مالالن اتخالالاذ القالالرارات السالالليمة فالالي العمالالل، والمسالالاهمين 

الزمة التي تمكن من تس يل وأصحاب العالقة والسوق والمراقبين من ج ة أخرح ، حيث يعطي م المعلومات ال
 .عملية الرقابة علم المصرف وتمكين م بالتالي من اتخاذ القرارات السليمة في تعامل م مع المصرف 

  .( IFRS) اإلفصاح حسب القوانين واألنظمة النافذة ، ووفق ماتمليم المعايير الدولية للتقارير المالية  يتم .2
ددة وبالدون أ  تاليخير ، فالي التقريالر السالنو  والتقالارير الدوريالة يتم اإلفصاح بشكل منتظم فالي األوقالات المحال .1

عالالن ( بالالاللغتين العربيالالة واإلنكليزيالالة ) علالالم الموقالالع اإللكترونالالي للمصالالرف وفالالي الوسالالائل األخالالرح المالئمالالة 
اإلجتماعالالالالالات الدوريالالالالالة بالالالالالين اإلدارة التنييذيالالالالالة فالالالالالي المصالالالالالرف والمسالالالالالتثمرين والمسالالالالالاهمين ، باإلضالالالالالافة إلالالالالالم 

والموج الة للمسالاهمين والمحللالين المالاليين  المالدير العالام ات الدوريالة المقدمالة مالن قبالل التصريحات والملخصال
 .والصخييين

 المالالدير العالالام يحظالالر علالالم أ  مالالن رئالاليس وأعضالالام مجلالالس اإلدارة وأعضالالام اللجالالان المنبثقالالة عالالن المجلالالس و  .2
داخليالة مالؤثرة والمستشارين والمدققين الخارجيين وكافة العاملين فالي المصالرف اإلفصالاح عالن أ  معلومالات 

 .أو القيام بالتداول في أس م المصرف بنام علم معلومات داخلية/علم سعر الس م في السوق و
فيمالالا يخالالص جميالالع تقالالاريره السالالنوية والدوريالالة والتصالالريحات والملخصالالات الدوريالالة ، اإللتالالزام بتقالالديم معلومالالات  .2

 .دقيقة وموضوعية وقابلة للي م والمقارنة 
الدورية فقالرة تتعلالق باإلفصالاح عالن مالحظالات وتحلاليالت اإلدارة التقارير و  و يجب أن يتضمن التقرير السن .2

التي تضم معلومات مالية تتيح للمستثمرين إدراك نتائج عمليات المصرف ووضالعم المالالي ، بمالا فالي ذلالك 
تع الالد بالالين تكالالون تلالالك الاألثالالر المحتمالالل لإلتجاهالالات واألحالالداث الحاليالالة والمتوقعالالة وحالالا ت عالالدم التيكالالد ، مالالع 

والتحليالت معتمدة وكاملة وعادلة وقابلة للي م ، كما تعبر هذه التحليالت عالن نظالرة مسالتقبلية مالحظات ال
تتضالالمن إفصالالاحًا عالالن ظالالروف مالالن الممكالالن أن تالالؤثر علالالم الوضالالع المالالالي للمصالالرف فالالي حالالال كانالالت هالالذه 

 .الظروف مبررة وقابلة للحدوث
إذا ) ل علالم موافقالة الج الات المختصالة يجب علم المجلس اإلفصاح عن األحداث الجوهرية وبعد الحصالو  .2

 :وذلك وفق المحددات التالية ( تتطلب األمر ذلك 
 .وصف شامل للحدث والمعلومات المرتبطة بم .7
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 .العوامل التي أدت إلم وقوة الحدث .8
 .األثر المالي للحدث ، واإللتزامات التي قد تترتب علم المصرف نتيجة لم .4

اإلفصالالاح الكاملالالة، المعلومالالات الالالواردة أدنالالاه حالالول الجوانالالب بمالالا يعالالزز عمليالالة تضالالمين التقريالالر السالالنو   .20
 .األخرح  وانبالتنظيمية واإلدارية والمالية والج

 

 واإلدارية الجوانب التنظيمية 2.2.2
مواثيق وسياسات العمالل واألخالقيالات وتقياليم أدام المصالرف مقارنالة بتلالك المواثيالق والسياسالات، الو هداف األ .2

ضرورة إعطالام  واإلجرامات المتعلقة بالحوكمة لدح المصرف، مع مع اإلشارة بشكل خاص إلم السياسات
 .تزام بتطبيق ا، وتبيان أسباب عدم اإللتزام في حال حدوثم صورة عامة عن مدح اإلل

 مجلس اإلدارة .1
وآليالالة اختيالالارهم ومالالؤهالت م وخبالالرات م ( وتحديالالد المسالالتقيلين مالالن م ) حجالالم المجلالالس و أسالالمام األعضالالام  - أ

المصالالح الجوهريالة ألعضالام مجلالس اإلدارة فالي معالامالت أو مسالائل تالؤثر علالم ومعايير اإلسالتقاللية و 
 (.بما في ذلك ميثاق العمل ) المصرف ، وعضوية اللجان 

 .واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة  - ب
 .دورية اجتماعات مجلس اإلدارة  - ت
 .عدد اجتماعات المجلس ، وعدد اإلجتماعات التي حضرها كل عضو - ث
حصالالالص كالالالل مالالالن م ، باإلضالالالافة إلالالالم تالالالاريخ تعييالالالن م س اإلدارة متضالالالمنة ت عالالالن أعضالالالام مجلالالالمعلومالالالا - ج

ومشالاركت م فالي ( إن وجالدت ) ولجان المجلس وفي مجالس إدارة أخالرح وعضويت م في مجلس اإلدارة 
 .وظائف اإلدارة التنييذية والمكاف ت والرواتب التي حصلوا علي ا من المصرف

 .دارة ككل وفعالية كل عضو من أعضام المجلسمعيار األدام المعتمد لتقييم فعالية مجلس اإل - ح
 .استقا ت األعضام خالل السنة - خ

 

 اإلدارة التنييذية  .2
 .المؤهالت والخبرات  - أ

 .الواجبات والمسؤوليات  - ب
 .مستويات رفع التقارير - ت

 

 :اللجان المنبثقة عن المجلس .2
 .تشكيلة اللجنة  - أ

 .الواجبات والمسؤوليات  - ب
 .عات التي حضرها كل عضوعدد اجتماعات اللجنة ، وعدد اإلجتما - ت

 

 .ال يكل التنظيمي للمصرف ككل .2
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هيكالالالل الملكيالالالة األساسالالالي بمالالالا فالالالي ذلالالالك المسالالالاهمين الرئيسالالالين وحقالالالوق التصالالالويت والمالالالالكين المسالالالتييدين أو  -
 .مشاركت م في وظائف اإلدارة التنييذية 

 .سياسات التعويضات والمكاف ت المتبعة في المصرف  -
 .جلس اإلدارة والمديرين التنييذين و المدقق الخارجيالتعويضات والحوافز الممنوحة لم -
سياسات المصرف المتعلقة بتعارض المصالح ، وكيييالة إدارة المصالرف لحالا ت التعالارض التالي   تنسالجم  -

مع تلك السياسات ، باإلضافة إلم سياسالات تعالارض المصالالح الالذ  مالن الممكالن أن ينشالي عالن التعالامالت 
باشر أو غير مباشر أو بالنيابة عن طرف ثالث ، وأيضًا طبيعالة وحجالم مع األطراف ذو  العالقة بشكل م

 .هذه التعامالت 
 .ملخص عن أهم التغيرات اإلقتصادية وتيثيرها علم المصرف -

 

 :رالقوائم المالية والتقاري 2.2.2
 .القوائم المالية المعدة وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة .2
 .اإلفصاحات المتعلقة بالنواحي المالية .1
 .ر المدقق الخارجيتقري .2

 

 :العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح األخرى 2.2.2
 :حقوق المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين - أ
يجب أن يكيل إطار الحوكمة حماية كافة حقوق المساهمين التي نصالت علي الا القالوانين واألنظمالة الناظمالة  .2

الشالركات الصالادر عالن هيئالة األسالواق    سيما قانون الشركات وتعديالتم ونظالام الممارسالات السالليمة إلدارة
 :واألوراق المالية السورية ومن ضمن ا 

 .الحقوق العامة واألساسية للمساهمين - أ
 .حقوق المساهمين في الحصول علم المعلومات - ب
 .حقوق المساهمين المتعلقة باجتماة ال يئة العامة - ت

ن م صالالالالغار المسالالالالاهمين أن يكيالالالالل إطالالالالار الحوكمالالالالة العاملالالالالة المتكافئالالالالة لجميالالالالع المسالالالالاهمين ومالالالالن بيالالالاليجالالالالب  .1
 .والمساهيمن األجانب

يجالالالب أن ينطالالالو  إطالالالار ممارسالالالة الحوكمالالالة علالالالم اعتالالالراف بحقالالالوق أصالالالحاب المصالالالالح الالالالواردة فالالالي القالالالوانين  .2
 . كما يجب أن تتاح ل م فرصة الحصول علم تعويضات نتيجة انت اك أ  من هذه الحقوق  النافذة،
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 ( 1) الملحق رقم 

 تاريخ  الجهة المصدرة  ان التعليماتعنو  رقم التعليمات ت.ر

 04/03/2008 مجلس الشعب قانون الشركات 2القانون رقم  1

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

 26/04/2001 مجلس الشعب قانون إحداث المصارف  22القانون رقم  3

 26/09/2001 اإلقتصاد والتجارة وزير 22تعليمات التنفيذية للقانون  2222القرار رقم  4

 17/03/2002 مجلس الشعب نظام النقد األساسي  22القانون رقم  5

   مجلس النقد والتسليف نموذج النظام األساسي للمصارف الخاصة  222القرار رقم  6

 01/10/2006 رئيس الجمهورية قانون سوق األوراق المالية 22المرسوم التشريعي رقم  7

 2ب/ م ن /122م قرار رق 8
 التعليماااااااااااااااااااات الخاصاااااااااااااااااااة بمتطلباااااااااااااااااااات التااااااااااااااااااادقيق

 30/03/2005 مجلس النقد والتسليف الداخلي في المصارف 

 2ب/ م ن /121قرار رقم  9
 التعليمااااااااااااااااااااااات الخاصااااااااااااااااااااااة بتعزيااااااااااااااااااااااز أصااااااااااااااااااااااول 

 15/03/2005 مجلس النقد والتسليف إدارة المؤسسات المصرفية

  2ب/ م ن / 122قرار رقم  10
 أنظمااااااااااااااااااااة الضاااااااااااااااااااابط االتعليمااااااااااااااااااااات الخاصااااااااااااااااااااة ب

 15/03/2005 مجلس النقد والتسليف لداخلي لدى المصارف

 2ب/ م ن/  292قرار رقم  11
 التعليماااااااااااااااات الخاصاااااااااااااااة بمساااااااااااااااؤولية مجلاااااااااااااااس اإلدارة

 05/05/2008 مجلس النقد والتسليف في إدارة المخاطر 

 / 2922/ قرار رقم  12
 نظااااااااااااام وتعليمااااااااااااات اإلفصاااااااااااااح للجهااااااااااااات الخاضااااااااااااعة

 28/08/2006 رئيس مجلس الوزراء اق واألسواق المالية السوريةإلشراف هيئة األور  

 / 2922/ قرار رقم  13
 نظاااااااااام اعتمااااااااااد مفتشااااااااااي الحساااااااااابات لااااااااادى الجهااااااااااات 

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

 2ب/م ن / 222قرار رقم  14
المالياااة الخاضاااعة لرقاباااة لمؤسساااات معاااايير اختياااار مااادققي ا
 18/10/2006 مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي

 16/01/2008 مجلس النقد والتسليف 222إضافة معيار إلى المعايير المعتمدة بالقرار  2ب/م ن / 222قرار رقم  15

 1222قرار رقم  16
 القواعاااااااااد العاماااااااااة إلعاااااااااداد البياناااااااااات المالياااااااااة الدورياااااااااة

 25/03/2007 رئيس مجلس الوزراء ية والبانات المالية المعدة للنشرلالوضاع المصرف 

 نظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات / 21/ قرار رقم  17
هيئاة األوراق واألساواق الماليااة 

 29/06/2008 السورية 

 27/06/2004 مجلس النقد والتسليف ة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالي 2ب/ م ن / 22قرار رقم  18
 


