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 قــذيـــحــانً
 

اٌزٟ رؼّٓ اكاهح اٌّظوف ثطو٠مخ ػوفذ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ اٌؾٛوّخ ػٍٝ أٙب " ِغّٛػخ اٌؼاللبد ٚاٌمٛاػل ٚاالعواءاد ٚاٌّجبكٜء  

 ؽظ١فخ ثّب ٠ؾمك ِظبٌؼ االؽواف ماد اٌؼاللخ ثشىً ٠زٛافك ِغ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌّّبهٍبد اٌفؼٍٝ فٟ ِغبي اٌؼًّ اٌّظوفٟ ٚثّب ٠ؾمك

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّظوف ٚر١ّٕزٗ " .

 

ٚلل أٌٚٝ ِغٌٍ االكاهح ٚأطاللبً ِٓ هإ٠خ اٌجٕه االٍزوار١غ١خ، ، اٌّئ١ٍَخ ل٠ل ١ٍبٍزٗ فٟ اٌؾبو١ّخٚلل اػزّل اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ ٘نا اٌزؼو٠ف ٌزؾ

ٌٕمل وً اٌؼٕب٠خ اٌالىِخ ٌّّبهٍبد ٚرطج١مبد اٌؾبو١ّخ اٌّئ١ٍَخ ا١ٌٍَّخ، ٚثّب ٠زٛافك ِغ اٌزشو٠ؼبد اٌزٟ رؾىُ ػًّ اٌجٕٛن ٚرؼ١ٍّبد ٍٍطخ ا

 اٌفٍَط١ٕ١خ ٚأفؼً اٌّّبهٍبد اٌل١ٌٚخ.

 

االٍالِٟ اٌؼوثٟ ػٍٝ ٔفَٗ اٌزياِبً أْ ٠ؼًّ ثىً ؽبلبرٗ ٌزمل٠ُ فلِبد ِٕٚزغبد ِظوف١خ ِز١ّيح ٚاالٌزياَ ثزط٠ٛو٘ب ٚرؾ١َٕٙب ٚاثزىبه ٚلل افن اٌجٕه 

١خ فلِبد عل٠لح رَٕغُ ِغ ِجبكة اٌشو٠ؼخ االٍال١ِخ اٌغواء، ٚرؾم١ك ِظبٌؼ مٚٞ اٌؼاللخ . ٚػ١ٍٗ لوه ِغٌٍ االكاهح رجٕٟ ٘نا اٌل١ًٌ ٌٍؾبوّ

 ١ٍَٗ ٚثشىً ٠زٛافك ِغ اٌّجبكة االهشبك٠خ ٌؼٛاثؾ اكاهح اٌّئٍَبد ٚرؼ١ٍّبد ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ ٚافؼً اٌّّبهٍبد اٌل١ٌٚخ.اٌّئ

 

ػؼبء ػٍٝ اكهاوبً ِٓ اٌجٕه أل١ّ٘خ اٌؾبو١ّخ اٌّئ١ٍَخ فمل لبَ ِغٌٍ اكاهح اٌجٕه ثزشى١ً ٌغٕخ ِٕجضمخ ػٕٗ رَّٝ ٌغٕخ اٌؾٛوّخ، رزؤٌف ِٓ صالصخ اٚ

بْ رطج١مٗ لً رزٛفو ٌل٠ُٙ اٌشوٚؽ اٌّطٍٛثخ ٚفمبً ٌزؼ١ٍّبد ٍٍطخ إٌمل. ٚمٌه ٌٍم١بَ ثؤػلاك ك١ًٌ اٌؾٛوّخ ٚاٌزٛط١خ ٌّغٌٍ االكاهح الػزّبكٖ ٚػّاأل

 ثشىً وبًِ ٚرؾل٠ضٗ ثشىً كٚهٞ.

فٟ اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌٍجٕه، ِغ ث١بْ اٌجٕٛك اٌزٟ ٌُ  أُ٘ ثٕٛكٖ ٚاٌزياِبً ِٓ اٌجٕه ثّجلأ اٌشفبف١خ ١ٍزُ ٔشو اٌل١ًٌ ػٍٝ ِٛلغ اٌجٕه االٌىزوٟٚٔ ٚرؼ١ّٓ

 ٠زّىٓ اٌجٕه ِٓ االٌزياَ ثٙب ٚأٍجبة مٌه.
 

 

اٍزّواهاً ٘نا ١ٍٚمَٛ اٌجٕه ثّواعؼخ ٘نا اٌل١ًٌ ٚرط٠ٛوٖ ِٓ ٚلذ ٢فو ٚوٍّب الزؼذ اٌؾبعخ، ٚمٌه ثٙلف ِٛاوجخ اٌزغ١واد فٟ اؽز١بعبرٗ ٚرٛلؼبرٗ ٚ

 رطج١ك ك١ًٌ اٌؾبو١ّخ اٌّئ١ٍَخ ٌٍجٕه.١ٌَبٍبد اٌجٕه اٌٙبكفخ ٌزٍج١خ ٚ

 ٠ٙلف اٌجٕه ِٓ اػلاك ٘نٖ ا١ٌَبٍخ أٚ رؾل٠ضٙب ِٓ أعً :

 ٞاٌؾفبظ ػٍٝ االٍزمواه اٌّبٌٟ ٚ االلزظبك 

 ٓؽّب٠خ ؽمٛق اٌّٛكػ١ٓ ٚ اٌَّب١ّ٘ 

 . ر١ّٕخ االٍزضّبه ٚ رشغ١غ رلفمٗ ٚ ثبٌزبٌٟ ر١ّٕخ اٌّلفواد ٚ االهثبػ 

  ًاٌّبٌٟ ٚ ثزىٍفخ ألً .ر١َ١و اٌؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ّٛ 

 ٚرؼظ١ُ أهثبؽٗ.ى٠بكح اٌم١ّخ اٌَٛل١خ ٌٍّظوف ، 

  اٌجٕهرؼي٠ي اٌضمخ ِغ االؽواف ماد اٌؼاللخ ِغ . 

  ٌٍجٕهرم١ًٍ ِقبؽو األىِبد اٌّب١ٌخ. 

  ثبٌجٕهػجؾ ِقبؽو اٌفَبك . 

 اٌجٕه، اٌٍَطبد اٌولبث١خ(.اٌؼلاٌخ فٟ ِؼبٍِخ وبفخ اٌغٙبد ماد اٌؼاللخ )ِضً: اٌَّب١ّ٘ٓ، اٌّٛكػ١ٓ، اٌلائ١ٕٓ، ِٛظف ٟ 

 .ٌٟاٌشفبف١خ فٟ االفظبػ ػٓ ٚػغ اٌجٕه ٚاكائٗ اٌّب 

 .اٌَّبءٌخ فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ ِغٌٍ االكاهح ٚوً ِٓ االكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌَّب١ّ٘ٓ ٚاٌغٙبد االفوٜ ماد اٌؼاللخ ثبٌجٕه 

 .رؾل٠ل اٌَّئ١ٌٚخ ٚاٌفظً اٌٛاػؼ فٟ اٌَّئ١ٌٚبد ٚرف٠ٛغ اٌظالؽ١بد 

 اكاهح اٌّقبؽو. رؼي٠ي كٚه 

  فالي رؾل٠ل أؽو اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٚرشى١ً اٌٍغبْ اٌّقزظخ. اٌجٕهر١ًَٙ ػ١ٍّخ اٌولبثخ ٚاالشواف ػٍٝ أكاء ِٓ 

٠شًّ ٘نا ا١ٌٙىً ػٍٝ أهثؼخ ػشو ِجلأ اٌيا١ِبً، ٠ؾزٛٞ وً ِجلأ ِٓ ٘نٖ اٌّجبكة ػٍٝ ػلح أؽىبَ ٠زٛعت رطج١مٙب ٚثقالف مٌه ٠زٛعت رمل٠ُ 

 .( ٚاالفظبػ ػٓ مٌه فٟ اٌزمو٠و اcomply or explainٌٍَٕٞٛجبة ػلَ االٌزياَ )ِجوهاد رج١ٓ أ
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 -:انتعاريف 
 

 رىْٛ ٌٍىٍّبد ٚاٌؼجبهاد اٌزب١ٌخ ا٠ّٕب ٚهكد فٟ ٘نا اٌل١ًٌ اٌّؼبٟٔ اٌّقظظخ ٌٙب اكٔبٖ.

 اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ. انثُك: ( أ

 ِغٌٍ اكاهح اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ. انًجهض: ( ة

 اػؼبء ِغٌٍ اكاهح اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ. االعضاء: ( د

 هئ١ٌ ِغٌٍ اكاهح اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ.انزئيض:  ( س

 : ػؼٛ ِغٌٍ اكاهح اٌّظوف اٌنٞ ال ٠ىْٛ ػؼٛاً فٟ أ٠خ ٌغٕخ رمَٛ ثّٙبَ رٕف١ن٠خ فٟ اٌّظوف.عضى يجهض إدارج غيز تُفيذي ( ط

اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ )اٌّل٠و اٌؼبَ( ٚٔٛاثٗ َِٚبػل٠ٗ َِٚئٌٟٚ اٌلٚائو فٟ االكهاح اٌؼبِخ، ٔٛاثُٙ/َِبػل٠ُٙ ٚاٌمبئ١ّٓ  االدارج انتُفيذيح انعهيا: ( ػ

 ثؤػّبٌُٙ.

 

 :اٌشوٚؽ اٌزب١ٌخ ثبٌؾل األكٔٝ ػؼٛ ِغٌٍ اكاهح اٌّظوف ٚاٌنٞ ٠ٍجٟ انعضى انًظتقم: ( ؿ
 

 

 ثبألف( ِٓ أٍُٙ اٌّظوف. 2اٌضب١ٔخ ػٓ ِب َٔجزٗ )اْ ال ري٠ل َِبّ٘زٗ أٚ َِبّ٘خ اٞ ِٓ ألوثبئٗ ؽزٝ اٌلهعخ  .1

 أال ٠ىْٛ ػؼٛاً فٟ ِغّٛػخ أشقبص ؽج١ؼ١ٓ أٚ اػزجبه١٠ٓ ٠ّبهٍْٛ ِؼب ١ٍطوح ػٍٝ اٌّظوف. .2

 اْ ال ٠ؼًّ أٚ ٍجك ٌٗ اٌؼًّ ثٛظ١فخ رٕف١ن٠خ ٌلٜ اٌّظوف أٚ أٞ ِٓ اٌّئٍَبد اٌزبثؼخ ٌٍّظوف فالي إٌَٛاد اٌضالس اٌَبثمخ. .3

ٓ اٌّظوف أٞ هارت أٚ ِجٍغ ِبٌٟ ثبٍزضٕبء ِب ٠زٍمبٖ ٌمبء ػؼ٠ٛزٗ فٟ اٌّغٌٍ ٚ/أٚ رٛى٠ؼبد األهثبػ اٌزٟ ٠زمبػب٘ب ثظفزٗ أْ ال ٠زمبػٝ ِ .4

 َِبّ٘بً.

ٞ ِٓ اٌّئٍَبد اٌزبثؼخ أْ ال ٠ؼًّ فٟ ِئٍَخ رملَ فلِبد اٍزشبه٠خ اٚ ١ِٕٙخ اٚ غ١و٘ب ِٓ اٌقلِبد اٚ رٛه٠ل اٌٍَغ ٌٍّظوف اٚ أل .5

 ثظفزٗ اٌشقظ١خ. ٍَغٍه اٌرٝ رمل٠ُ رٍه اٌقلِبد ٚرٛه٠ل ٌٍّظوف اٚ ٠ؼًّ ػٍ

االكاهح اٌزٕف١ن٠خ أٚ أٞ ػؼٛ ِٓ أػؼبء ِغٌٍ االكاهح أٚ ْ ال روثطٗ طٍخ لواثخ ؽزٝ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ِغ اٞ ِٓ اػؼبء اٌّغٌٍ االفو٠ٓ أ .6

 اٌؼ١ٍب ٌٍّظوف .

 أٌف كٚاله ِٓ اٌّظوف. 100ر٠ّٛالد ري٠ل ػٓ ْ ال روثطٗ ِظٍؾخ ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح ثؤ٠خ ِئٍَخ رؾظً ػٍٝ أ .7

 ١ٓ ػؼٛا فٟ ِغٌٍ اكاهرٙب.٠أْ ال ٠مَٛ ثٛظ١فخ رٕف١ن٠خ فٟ ِئٍَخ ٠ىْٛ أٞ ِٓ ِلهاء اٌّظوف اٌزٕف١ن .8

أْ ال ٠ؼًّ وّٛظف ٌلٜ ِللك اٌؾَبثبد اٌقبهعٟ ٌٍّظوف ٚأْ ال روثطٗ ِظٍؾخ ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح ثٙنا اٌّللك أٚ أٞ ِٓ  .9

 اٌزبثؼخ ٌٗ.اٌّئٍَبد 

 اػبفخ ٌشوٚؽ االٍزمال١ٌخ أػالٖ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌؼؼٛ اٌَّزمً ِٓ مٚٞ اٌقجوح ٚاالفزظبص فٟ األِٛه اٌّب١ٌخ ٚاٌّظوف١خ. .10
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 ِوفك اكٔبٖ شىً رٛػ١ؾٟ ثزؼو٠ف اٌَّئٌْٚٛ اٌوئ١َ١ْٛ : انًظؤونىٌ انزئيظيىٌ ( ك

 

 

 

 ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ. طهطح انُقذ: ( م

 ِٛظف اٌجٕه االٍالِٟ اٌؼوثٟ. انًىظف: ( ه

 .2017ك١ًٌ اٌمٛاػل ٚاٌّّبهٍبد اٌفؼٍٝ ٌٍؾٛوّخ اٌظبكهح ػٓ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ ٌؼبَ  انذنيم: ( ى

ٟ٘ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌشقض فٟ ٚػغ روعؼ ف١ٗ شجٙخ ؽظٌٛٗ ػٍٝ ِظٍؾخ اٚ فبئلح اٚ ِٕفؼخ فبطخ ِجبشوح اٚ تضارب انًصانخ:  (ً 

 ػٍٝ للهرٗ ػٍٝ اكاء ِٙبَ ٚظ١فزٗ َِٚئ١ٌٚبرٗ ثّٛػؼ١خ ٚٔيا٘خ.ٚ رئصو أغ١و ِجبشوح 

 اٌؼاللخ اٌزٟ ٠زؾمك ثّٛعجٙب ٌشقض أٚ ِغّٛػخ ِٓ األشقبص أٞ ِّب ٠ٍٟ:ظاهى انًظيطز: ًان (ُ 

 ٠ؼٍّْٛ ِؼبً أٚ رغّؼُٙ ِظٍؾخ ِشزووخ أٚ طٍخ لواثخ ؽزٝ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ، ٠ّزٍه أٚ ٠ّزٍىْٛ أشقبصشقض أٚ ِغّٛػخ ِٓ  ؽ١بىح 

 %( أٚ أوضو ِٓ أٍُٙ اٌشووخ أٚ اٌمٛح اٌزظ٠ٛز١خ.20ثظٛهح ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح َٔجخ )

 .اٌملهح ػٍٝ افز١به غبٌج١خ اٌّلهاء فٟ اٌشووخ 

  ٌٓل٠ٗ أٚ ٌل٠ُٙ للهح ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح ػٍٝ ِّبهٍخ رؤص١و فؼبي ػٍٝ اٌشووخ، أٚ أػؼبء ِغٌٍ اكاهرٙب، أٚ َِئ١ٌٚٙب اٌوئ١١َ١

 اٌظبكهح ػُٕٙ.أٚ اٌمواهد 
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 -يجهض االدارج :انًثذأ األول:

٠ٕزقجْٛ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌّٚلح أهثغ ٍٕٛاد وّب ٠زُ أزقبة هئ١ٌ ِغٌٍ  .رَؼخ أػؼبء ػٍٝ األل٠ًزٌٛٝ اكاهح اٌجٕه ِغٌٍ اكاهح ِئٌف ِٓ 

 االكاهح ِٓ لجً أػؼبء اٌّغٌٍ ٚمٌه ٚفمبً ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاالٔظّخ اٌّوػ١خ ٚإٌظبَ االٍبٍٟ ٌٍجٕه.

 يهاو ويظؤونياخ يجهض االدارج

 

 االطار العام لمهام ومسإولٌات مجلس االدارة .2

 

 

 ات ضمن مجموعة من المجاالت تنفٌذ المهام والمسإولٌ .1

 .اكاهح ٚرٕظ١ُ اٌجٕه، ٚرؾل٠ل اال٘لاف ٚهٍُ ا١ٌَبٍبد ٚٚػغ االٍزوار١غ١بد ثّب ٠شًّ اٍزوار١غ١خ اٌّقبؽو ٚاٌَالِخ اٌّب١ٌخ

 ٠ٚواػٟ اٌّغٌٍ اٌّظبٌؼ اٌّب١ٌخ ؽ٠ٍٛخ االعً ٌٍجٕه ٚرؼوػٗ ٌٍّقبؽو ٚللهرٗ ػٍٝ اكاهح اٌّقبؽو ثشىً فؼبي.

  اٌّزؼٍمخ ثش١ٙخ اٌّقبؽو ِٓ فالي رؾل٠ل اؽبه ش١ٙخ اٌّقبؽو فٟ اٌّظوفاٌَّئ١ٌٚبد 

 .َِئ١ٌٚبد ِب١ٌخ ثٙلف ػّبْ لٛح ٚاٍزلاِخ اٌؼغ اٌّبٌٟ ٌٍّظوف 

  ٖاػزّبك ٔظبَ شبًِ إلكاهح اٌّقبؽو اٌزٟ لل ٠زؼوع ٌٙب اٌجٕه ٚأظّخ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌزؤول ِٓ اٌزياَ اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ ثٙن

 االٔظّخ.

 ّبك ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌٛطف اٌٛظ١فٟ ٌىبفخ اٌٛظبئف ٚاٌّٙبَ ثبٌجٕه ٚثّب ٠ؾمك ِٕغ االىكٚاع١خ أٚ رلفً اٌّٙبَ ٠ٚؼىٌ اػز

 اٌزًٍََ اإلكاهٞ ا١ٌٍَُ ثّب ٠َٕغُ ِغ رف٠ٛغ اٌظالؽ١بد ٚاٌزؤول ِٓ أْ ا١ٌٙىً ٠ًَٙ فؼب١ٌخ طٕغ اٌمواه.

  ٚاٌزقط١ؾ ٚاٌّزبثؼخ ألٔشطخ اٌجٕه ٚرؾل٠ل َِئ١ٌٚبرٙب ٚرف٠ٛؼٙب رشى١ً اٌٍغبْ اٌالىِخ ِٓ ث١ٓ أػؼبء اٌّغٌٍ ٌالشواف

 ثبٌظالؽ١بد اٌّؾلكح .

 اٌظبكهح ػٓ ٍٍطخ إٌمل.اٌزؼ١ٍّبد  ٚ ِزبثؼخ ِٚوالجخ أٔشطخ اٌّظوف اٌّقزٍفخ ٚفك اٌمبْٔٛ ٚاألٔظّخ ٚاٌمواهاد 

 .ٌأزقبة هئ١ٌ ٌٍّغٌٍ ٚٔبئت ٌٍوئ١ 

  ٗٚاٌقجواء االٍزشبه١٠ٓ ٌٍجٕه ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌَّئ١ٌٚٓ اٌوئ١َ١ٓ اٌمبكه٠ٓ ػٍٝ اكاهح شئْٚ اٌجٕه رؼ١١ٓ اٌّل٠و اٌؼبَ ٚٔٛاثٗ َِٚبػل٠

 ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ ٚرؾل٠ل هٚارجُٙ ِٚىبفآرُٙ ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ مٌه ٚفك ١ٍبٍخ اٌزٛظ١ف اٌّؼزّلح.
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 ٟاػزّبك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّوؽ١ٍخ ٚاٌقزب١ِخ اٌّواعؼخ ِٓ اٌّللك اٌقبهع 

  ٚاٌم١ُ اٌّئ١ٍَخ ػٓ ؽو٠ك فوع ِؼب١٠و ِٕبٍجخ ٌٍَّئ١ٌٚبد ٚأفالل١بد اٌؼًّ ٚاطلاه ١ِضبق ٌٍٍَٛن إٌّٟٙ رؤ١ٌٍ اٌضمبفخ

 ٌٍّٛظف١ٓ.

 .ارقبم اٌقطٛاد إٌّبٍجخ إل٠ظبي ل١ُ اٌّظوف ِٚؼب١٠و لٛاػل اٌٍَٛن إٌّٟٙ ٌغ١ّغ َِز٠ٛبد اٌّظوف 

 خ رّىٓ اٌّظوف ِٓ ارقبم االعواءاد اٌالىِخ.اػلاك ِٚوالجخ اؽبه ؽٛوّخ ١ٍٍُ ٌٍّقبؽو ِٓ فالي ٚػغ ؽلٚك ٚاػؾ 

  اٌَّئ١ٌٚبد اٌزٕظ١ّ١خ ثٙلف اٌز١َٕك ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ ث١ٓ ٚؽلاد األػّبي ؽزٝ ال رىْٛ ٕ٘بن صغواد فٟ اٌؼٛاثؾ اٌلاف١ٍخ )فطٛؽ

 اٌفبع اٌضالس(

 ١ٕ١خ.اٌزٛط١خ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ثبػزّبك اٌّللك اٌقبهعٟ ثؼل اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط 

  اٌزٛط١خ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ثؼل اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ ثبػزّبك رؼ١١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌولبثخ اٌشوػ١خ ٚرؾل٠ل شوٚؽ

 رؼ١١ُٕٙ ٚػّبْ ؽ١بكرُٙ ٚاٍزمال١ٌخ ػٍُّٙ.

 ١ٕ١خ أٚ لبْٔٛ اٌشووبد أٚ أ٠خ َِئ١ٌٚبد ٠ؾلك٘ب لبْٔٛ اٌّظبهف ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمواهاد اٌظبكهح ثّمزؼبٖ ػٓ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط

 إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌٍجٕه.

 
ن ٌتوجب على المجلس بالشراكة مع اإلداراة التنفٌذٌة ومسإول المخاطر تطوٌر إطار شهٌة المخاطر لدى المصرف ووضع اإلجراءات الالزمة لضما .2

 االلتزام به ومراقبته.

والضوابط ووظائف الدوائر الرقابٌة من اجل تحدٌد الجهات التً بحاجة الى تحسٌن،  على المجلس القٌام مع االدارة العلٌا بمراجعة منتظمة للسٌاسات .3

 وتحدٌد معالجة المخاطر والقضاٌا الهامة.

 .موال قد تم تعٌٌنهم من ذوي الخبرات والمإهالت المناسبةالتؤكد من أن شاغلً وظائف الرقابة الداخلٌة وضابط اتصال مكافحة غسل األ .4

ة المخاطر )خطوط الدفاع الثالث( والتً تهدف الى وضع المعاٌٌر لتوزٌع المسإولٌات بوضوح باإلضافة الى التنسٌق بشكل فعال تحدٌد مسإولٌات إدار .5

 بٌن خطوط األعمال المختلفة.

 على المجلس الدعوة الجتماعات المساهمٌن وإعداد جداول األعمال وضمان المعاملة العادلة للمساهمٌن. .6

ِغ االؽواف مٚٞ اٌظٍخ ٚرم١١ُ ِقبؽو٘ب ٚاٌزؾمك ِٓ ٍالِخ ٘نٖ اٌّؼبِالد ٚاٌزبول ِٓ ػلَ رؼبهع اٌّظبٌؼ ػّبْ ِواعؼخ اٌّؼبِالد  .8

 ِٕٚغ اٌّؼبِالد اٌزٟ ٠َٟء مٚٞ اٌظٍخ اٍزقلاِٙب .

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ػاللخ ثٕبءح ِغ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ . .9

 -بٖ اٌّظوف، ٠زٛعت ػٍٝ اٌّغٌٍ ثشىً فوكٞ ٚعّبػٟ االٌزياَ ثّب ٠ٍٟ:رجؼبً ٌزؾًّ اٌّغٌٍ اٌَّئ١ٌٚخ رغبٖ ل١بِٗ ثَّئ١ٌٚبرٗ ِٚٙبِٗ ارغ .10

 

ٌجب ان ٌقوم رئٌس المجلس عند انضمام عضو جدٌد إلى المجلس و بمساعدة المستشار 
وخاصة ما ، االمتثال بمراجعة مهام ومسإولٌات المجلس مع ذلك العضومدٌرالقانونً أو 

 .ٌتعلق بالمتطلبات القانوٌنة والتنظٌمٌة وكذلك معاٌٌر الحوكمة لدى المصرف

 .على المجلس أن ٌتبنى الئحة أو نظام رسمً ٌحدد فٌه المواضٌع الخاصة بالمجلس

 .ة المهام والمسإولٌات الخاصة بالمجسلً بشكل مستمر ودائمعٌجب مراج

2 

1 

2 
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أن ٌكون من بٌن أعضاء مجلس االدارة أشخاص من أصحاب الرأي والمعرفة، بحٌث ٌمكن لألعضاء االستفادة من خبرات وتجارب كل منهم ٌجب  .22

 القرارات.ونشر الثقافة المتبادلة والمساعدة فً بناء واتخاذ 

، وٌتوجب على جمٌع األعضاء ان ال تقل عن مرة واحدة كل شهرينعلى المجلس عقد اجتماعاته بصورة متكررة، ووفقا لضرورات العمل على  .21

 -، وعلٌه ٌتوجب اإللتزام بما ٌلً:حضور االجتماعات كلما أمكن
 

  ٓٚفٟ اٌٛلذ إٌّبٍت .اٌزؤول ِٓ ٚطٛي اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ اٌٝ وً ِٓ أػؼبء اٌّغٌٍ ٚاٌَّب١ّ٘ 

 .رمل٠ُ رٛط١خ ٌٍَّب١ّ٘ٓ ثبعواء رغ١١واد فٟ ؽغُ اٌّغٌٍ ػٕلِب ٠زطٍت اٌزغ١١و 

 .ُٙاػالَ األشقبص اٌّؾزًّ أؼّبُِٙ وؤػؼبء غ١و رٕف١ن١٠ٓ ثّّٙبُِٙ َِٚئ١ٌٚبرُٙ لجً روش١ؾ 

 شوؽ ػلَ ٚعٛك رؼبهة فٟ ال ٠غٛى ألٞ ػؼٛ أْ ٠شبهن فٟ ػؼ٠ٛخ أوضو ِٓ صالصخ ِغبٌٌ اكاهح شووبد َِبّ٘خ ػبِخ ث

 اٌّظبٌؼ.

 .٠غت أْ ٠زٛفو اكاهح فؼبٌخ ٌٍّغٌٍ ٌزٛص١ك ِؾبػو عٍَبرٗ ٚعٍَبد اٌٍغبْ إٌّجضمخ 

 

األػؼبء االفو٠ٓ فٟ اٌّغٌٍ  ٓف١ّب ٠قض اٍزمال١ٌخ لواهاد األػؼبء، ٠غت ػٍٝ وً ػؼٛ ِٓ األػؼبء أْ ٠زقن لواهٖ ثشىً َِزمً ػ .13

 -ِٓ فالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ٌسبق كل اجتماع 

مجلس االدارة جلسة ل

لل مخصصة 

لألعضاء المستقلٌن 

 فقط

مراجعة المجلس مدى 

استقاللٌة كل واحد 

 ءمن األعضا

المستقلٌن مرة فً 

 السنة على األقل
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 -:مسإولٌة المجلس اتجاه انعقاد الهٌئة/الجمعٌة العمومٌة من حٌث متطلبات المساهمٌن .23

 

 

 .ٌجوز لسلطة النقد ان تبطل االجتماع فً حال لم ٌتم االلتزام بتعلٌمات سلطة النقد او ان كانت تتعارض مع قانون المصارف

 ال ٌجوز للهٌئة بحث اي قرارات غٌر مدرجة بمحضر االجتماع

وال تعتبر القرارات . تقدٌم تقرٌر لسلطة النقد بجمٌع القرارات التً اتخذتها الهٌئة فً االجتماع وتزوٌدها بصورة عن المحضر
 نافذة اال بعد موافقة سلطة النقد علٌها

 .دعوة مدقق الحسابات الخارجٌة لحضور اجتماعات الهٌئة

 .تعلٌمات سلطة النقد بالخصوصحددته ٌجوز للمساهم أن ٌوكل مساهماً أخر لحضور االجتماع  نٌابة عنه بموجب ما 

 .ٌجب أن تتضمن الدعوة تحدٌد نوع وجدول أعمال االجتماع

 .ٌوماً من تارٌخ االنعقاد 15توجٌه دعوة خطٌة للمساهمٌن لحضور االجتماع قبل 

 من تارٌخ انعقاد االجتماععلى األقل أٌام قبل أسبوعٌن  3ٌعلن عن االجتماع فً صحٌفٌتٌن ٌومٌتٌن واسعتً االنتشار لمدة 

تصدر سلطة النقد موافقتها على انعقاد اجتماع الهٌئة العامة وعلى جدول االعمال، وٌتوجب دعوة مراقب الشركات لحضور 
 االجتماع

 .تقدٌم طلب الى سلطة النقد للحصول على الموافقة لعقد االجتماع وفق تعلٌمات سلطة النقد

 .ال ٌجوز عقد اجتماع الهٌئة العامة قبل الحصول على موافقة سلطة النقد
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 :  اآلتً عن النقد سلطة أمام األول المسإول هو اإلدارة مجلس ٌكون ،اإلدارة أمام سلطة النقد ولٌة مجلسفٌما ٌتعلق بمسإ .24

 العالقة ذات األخرى والتشرٌعات المصارف قانون ومتطلبات سلطة عن الصادرة والقرارت التعلٌمات كافة بتطبٌق المصرف ماإلتز . 

 الصالحٌات لتلك واآلمن السلٌم اإلستخدام على لهم صالحٌات تفوٌض تم الذٌن األشخاص وكفاءة قدرة من التؤكد 
 . أصوله على وٌحافظ المصرف أهداف ٌحقق وبما

 والمستثمرٌن المودعٌن حقوق على والمحافظة للمصرف المالً الوضع متانة . 

 النقد لسلطة تزود التً المالٌة والبٌانات المعلومات وشفافٌة ومصداقٌة دقة  . 

 النقد سلطة عن الصادرة المالٌة للبٌانات اإلفصاح معاٌٌر من األدنى الحد بمتطلبات مااإللتز . 

 مفاجئة مخاطر ألٌة المصرف تعرض حال فً فوري بشكل سلطة إعالم . 

 النقد سلطة تطلبها التً الرقابٌة القضاٌا لمعالجة الالزمة راتاوالقر ءاتااإلجر إتخاذ . 

 

 

جمٌع المساهمٌن ، وعلى المجلس أن ٌتجنب وجود ممثلٌن عن  ٌمثل ٌعتبر نفسه أنهالمجلس أن  أعضاء ٌجب على كل عضو من .25

 مجموعات أو مصالح محددة بعضوٌة المجلس، وٌجب أال ٌسمح بؤن ٌتحول المجلس إلى ساحة خالفات للمصالح الشخصٌة.

 

نفقة المصرف حٌثما ٌقرر األعضاء ٌجب على المجلس أن ٌضمن حصول األعضاء على المشورة القانونٌة أو المشورة الفنٌة على  .26

ضرورة هذه المشورة للقٌام بمهامهم ومسإولٌاتهم، وٌجب أن ٌكون ذلك حسب سٌاسة المصرف المعتمدة شرٌطة المحافظة على السرٌة 

 المصرفٌة.  

 

رٌٌن الذٌن بحكم مشاركة المسإولٌن اإلداوعلى المجلس تشجٌع مشاركة اإلدارة فً المواضٌع المطروحة للدراسة أمام المجلس،  .27
مسإولٌاتهم أو إلعدادهم لتقلد مناصب إدارٌة علٌا بالمصرف والذي ٌعتقد )المدٌر العام/ التنفٌذي( أنهم بحاجة إلى التواصل مع أعضاء 
المجلس، وٌجب أن ٌكون لدى األعضاء غٌر التنفٌذٌٌن حرٌة التواصل مع إدارة المصرف خارج نطاق اجتماعات مجلس اإلدارة على أن 
ٌكون هذا التواصل من خالل رئٌس لجنة التدقٌق أو المدٌر التنفٌذي. وٌجب أن ٌقوم المجلس باإلعالن عن هذه السٌاسة أمام اإلدارة 

 لتوضٌح صالحٌات االعضاء لإلدارة. 
 

ولٌن كحد أدنى ما إلمسٌجب أن ٌقوم المجلس بتعٌٌن )وعند الضرورة استبدال( اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا بالمصرف وٌكون من بٌن هإالء ا .28

 ٌلً: )المدٌر العام/ التنفٌذي(، )المدٌر المالً(، )المدقق الداخلً(. 
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إولٌن، والصالحٌات والمهام والمسإولٌات ار المسخص من كبب كل شمٌة منصالتً تحدد تساللوائح الداخلٌة أن ٌعتمد المجلس  على .12

 ن المهام والمسإولٌات، ومن ضمنها: ى العدٌد موائح علوتشمل اللة، الداخلٌ
 

 

 
 

 :  توجب اإللتزام بما ٌلًولغاٌة تحقٌق العمل باللوائح الداخلٌة بكفاءة عالٌة ٌ

تحدٌد الصالحٌات المالٌة للمدٌر العام/ التنفٌذي والمسإولٌن اآلخرٌن، ومنها تحدٌد الحد األعلى للمعامالت المالٌة التً ٌجوز لهم  -

 افقة المجلس أو الرجوع إلٌه.القٌام بها بدون مو
  

ٌجب أن ٌقوم المجلس وبحد أدنى مرة واحدة فً السنة بمراجعة خطة اإلحالل التً تشمل السٌاسات والمبادىء الخاصة باختٌار  -

تشمل الخلف للمدٌر العام/ التنفٌذي فً الحاالت الطارئة وفً سٌاق األعمال العادٌة للمصرف والموافقة على هذه الخطة، وٌجب أن 

 للخبرة واألداء، والمهاارت، والممارسات الوظٌفٌة للمرشحٌن المحتملٌن لمنصب المدٌر العام/ التنفٌذي.  على تقٌٌم
 

 

 امتابعة سٌر تنفٌذهو. المناسبة أصولٌاً ٌترتب على المجلس دارسة أٌة مقترحات تتعلق بإعادة التنظٌم ٕوٕاعادة الهٌكلة واتخاذ القرارات  .12
 .وأثرها على أداء المصرف
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رئٌس مجلس اإلدارة )واألعضاء اآلخرٌن بحسب كل حالة(على عالقات شخصٌة متواصلة مع كبار المساهمٌن لمعرفة آرائهم  محافظة .11

  .آراء المساهمٌن إلى المجلس بؤكملهمع ضمان نقل والمواضٌع التً تهمهم، 
 

ن المسٌطرٌن على استخدام مناصبهم بطرٌقة مسإولة واالحترام الكامل لحقوق ٌس مجلس اإلدارة واألعضاء بتشجٌع المساهمٌقوم رئٌ .12
 صغار المساهمٌن. 

 

اتخاذ كافة اإلجارءات الالزمة التً تمنع تسرٌب المعلومات من داخل  وٌتمتكون المعاملة عادلة مع جمٌع المساهمٌن، سعى المجلس بؤن   .13

 ات للعامة. ه المعلومذه نالمصرف لبعض المساهمٌن دون غٌرهم قبل اإلفصاح ع
 

 ٌجب أن ٌحرص المساهمون على حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة وممارسة حقهم فً التصوٌت.  .14

 

 أس أولوٌاتهم.  ر على المساهمٌن أن ٌضعوا الصالح العام للمصرف والمساهمٌن عامة علىعند التصوٌت  .15

 

األعمال الموافق علٌه  ن أٌة مواضٌع غٌر مدرجة على جدولبشؤبحث مواضٌع أو اتخاذ قرارات لجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة بتقوم ا ال .16
 طة النقد، وفً حال تم ذلك فلسلطة النقد الحق بؤن تعتمد تلك القرارات أو تلغٌها. لمسبقاً من س

 

النقد بطلب المصادقة وتصبح  لطةس تزوٌد خالل شهر من تارٌخ ةالعمومٌ ت المتخذة فً اجتماع الجمعٌةاالقرار تصادق سلطة النقد على .17

 من تارٌخ المصادقة.  اً نافذة اعتبار
 

ت الصادرة عن الجمعٌة العمومٌة إذا كانت تتعارض مع قانون المصارف والتعلٌمات الصادرة اراال أو إلغاء القرد إبطلطة النقٌجوز لس .18

 بمقتضاه. 

 تزكيثح ويؤهالخ يجهض االدارجانًثذأ انثاَي: 

ا ــفٌمم هــدورلالفهم الواضح م ٌهــدل رفــوٌت نب وأٌــدرلتاى ــل علــولحصا اللــخــن ل مــهٌألترار اتمــســس المجلا ءاــعضأى ــعل ٌتوجب

 .رفلمصإدارة ا ًــعٌة فــوضولمم والٌــلســم الحكاى ــعلــدرة لقم اٌهــدلــون تكن أوبالحوكمة ــق ٌتعل

 الت الخاصة بؤعضاء مجلس االدارة لتشمل أربعة ركائز أساسٌة تكون على النحو التالً:بحٌث تتفرع التركٌبة والمإه 

 دارة.إلس اعلى تشكٌلة مجلد لنقاة طفقة سلوامد بعن وٌطفً فلسذة لنافن انٌوالقوا للبنكألساسً م ااظفقا للنو دارةاإل سمجلشكل ٌُ .2

اٌّّبهٍبد اٌٛاعجخ ثبٌؾبو١ّخ اٌّئ١ٍَخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزشى١ٍخ اٌّغٌٍ ، فمل ا٘زُ اٌجٕه ؽوطبً ِٓ اٌجٕه ػٍٝ االٌزياَ ثّؼب١٠و : تشكٌلة المجلس .2

 -ثؼوٚهح رٛفو ِب ٠ٍٟ:

  ٚأْ ٠ؼُ اٌّغٌٍ فٟ ػؼ٠ٛزٗ ِب ال ٠مً ػٓ ػؼ٠ٛٓ ِٓ اٌَّزم١ٍٓ، ٚػؼٛ ِٓ طغبه اٌَّب١ّ٘ٓ ثؾ١ش ال ري٠ل َِبّ٘زٗ أ

 ثبالٌف ( ِٓ اٍُٙ اٌجٕه. 1) َِبّ٘خ اٞ ِٓ ألوثبئٗ ؽزٝ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ػٓ ِب َٔجزٗ

 ن من لمساهمٌر اصغاوق حق باالضافة الى ر المسإولٌات المحددة للمسٌطر،ٌجب ان ٌعرف المساهم المسٌطر وغٌر المسٌط

 ممثل .  و عضم عنهب نتخاث احٌ

  سلمجلاء عضاألٌة إومسن منفصلة عرة ولٌة مباشإومسوالتً هً  المسٌطرٌنن همٌمساالت لٌاــإومسإدارك ٌجب. 

 .ٌجب على المجلس وضع اجراءات معٌنة أو القٌام بمراجعات دورٌة لضمان تؤدٌة أعضاء المجلس لواجباتهم بصورة مالئمة 

 

 ٌتوجب توافر عدة شروط فً أعضاء مجلس االدارة والموضحة  فً الرسم أدناه. .2
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مساهمة ن ها لضماــدادعإ متــة ٌــٌفٌرة تعــشــدد ورلجاى ــعلء اــألعضاع ــل جمٌــوحصــن مــد لتؤكــس المجلس اٌــئرى ــعل : بحٌث ٌتوجبالتدرٌب .3

 روضلعت واشاورلم اٌظتنبخصوص ٌة ذلتنفٌدارة اإلامع ور بالتشاس لمجلس ائٌرٌعمل أن وم. ٌتهوعضرة ٌة فتدابء ألعضاذ امنن فاعلة م

 وذلك دوري.كل ــبشدارة إلت ااــجتماعــس المجلءااــعضأ ــورمل حضــتشــن أن ً ٌمكــلتوااته طاــنشــرف ولمصاال ــعمأل ــوحس لمجلءاألعضا

 .ٌحــشرلتاة ــلجنف اـرشإب
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 اٌّجلأ اٌضبٌش: ِّبهٍبد اٌّغٌٍ ٚرؼبهة اٌّظبٌؼ:

تحسٌنها بشكل دف ٌا بهدورجعتها راموبها زام اللتواا ــتباعهن إماــائل لضــســن ومزم ضع ما ٌلووكمة مناسبة وحت بٌقاطت دٌدتح ٌجب

 .ةــكمولحدئ امبا وتعززال ــكل فعــبشالمهام ز اــنجإً ــفم اهــس. والتً ترمستم

 

 -، ٠زؼّٓ اػّبي اٌّغٌٍ ِب ٠ٍٟ:رٕظ١ُ ١ٍو ػًّ اٌّغٌٍف١ّب ٠قض   . أ

 

 ت لٌاإولمست والباطلمتاى ــتمل علــتشــث بحٌس، المجلــة بــلخاصاٌع ــضوالمــدد اة تحــالئحأو مً ــسم راظــنــس لمجلاى ــٌتبن
 لخاصة بؤعضائه.ا
  طرة لسٌء األعضان اعة مومجمــو أو عضي ألــوز ال ٌجو االتصاف بالموضوعٌة عند اتخاذ القراراتــس لمجلء ااــعضأى ــعل

  القرارات.ذ تخات اٌارعلى مج
  بما ٌشمل حق التوقٌع منفردا. او ادارٌة.ة ــلقة مالٌطة مــٌردة إدارمنفت ٌابصالحو عضس أو أي لمجلا سئٌض رٌوتفوز ال ٌج 
 وأن تكون عملٌة التقٌٌم منظمة  لــألقاى ــنة علــلساً ــفــدة حــرة وامء ألعضااجمٌع ن وللجااجمٌع وأداء ئه م أدابتقٌٌس لمجلوم اٌق

. علة ان ٌتم ة العمل، تقٌٌم األداء، مراجعة األعمال ومدى الفاعلٌة()طرٌقبمساعدة لجنة داخلٌة تابعة للمجلس وتشمل عملٌة التقٌٌم 
 اعالم المساهمٌن فً االجتماعات العمومٌة بإجراء التقٌٌم

 .من اعمال المجلس مراجعة مدى استقاللٌة كل عضو من األعضاء المستقلٌٌن مرة فً السنة على األقل 

  التنفٌذٌة حول التطورات والتحسٌنات فً المصرف.ٌتوجب على المجلس دراسة تقدٌر وتوصٌات االدارة 
 

اٌنٞ ٠ّزٍه اٌقجوح ٚاٌىفبءاد اٌشقظ١خ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽَٓ اٌؼاللخ ث١ٓ االكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌّغٌٍ  كٚه هئ١ٌ اٌّغٌٍثزّضً  . ة

ف ٚاٌزؤول ِٓ ٚطٛي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌضمخ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ االػؼبء، ثبالػبفخ اٌٝ اٌزؤول ِٓ رٛف١و ِؼب١٠و اٌؾٛوّخ ٌلٜ اٌّظو

اٌٝ أػؼبء ِغٌٍ االكاهح ٚاٌَّب١ّ٘ٓ فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت. ػلا ػٓ َِبػلح أٞ ػؼٛ عل٠ل فٟ ِواعؼخ اٌَّئ١ٌٚبد ٚاٌّٙبَ ِغ 

 اٌغٙبد ماد اٌؼاللخ ؽَت ِب ٔظذ اٌزؼ١ٍّبد.

 

، ػٍٝ ٍج١ً ِب موورٗ رؼ١ٍّبد ٍٍطخ إٌمل ػٍٝ أػؼبء ِغٌٍ االكاهح ِّبهٍخ ٚاعت اٌوػب٠خ ٚاٌٛالء، ؽ١ش ٠شًّ ٚاعت اٌٛالء عّغ . د

رؾًّ ثبالػبفخ اٌٝ  اٌـ.وف ٚػلَ اٍزقلاَ ِّزٍىبد اٌّظوف..اٌّضبي ال اٌؾظو ػلَ االفظبػ ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌَو٠خ اٌقبطخ ثبٌّظ

 اٌَّئ١ٌٚخ فٟ ِقبٌفخ اٌٛاعجبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزورت ػٍٝ وً ػؼٛ ِٓ أػؼبء ِغٌٍ االكاهح.

 

ٌِطبٌؼ اشثٙخ ٚك عٚؽرِبي د ٌزم١١ُ ابـ٠ٌك آبـ٠عٚابٌؼ ـٌِطاٟ ـي فـٌِؽرِهة ابـٌرػـل ا٠كٌرؽـواءاد عٚاخ ـ٠ٍبٍك ػرِباـٌ ٌِعٍاٝ ـػٍ . س

ـت ٠عوّب  .اٌجٕهٌشفط٠خ ِغ ِطبٌؼ هة اٌّظبٌؼ ارػبكَ ػاالٌزياَ ثب١ٌَبٍخ ْٚ ٟ رػِــٌراخ ــِىٌالــٛك اٌعٙاخ ــي وبفــنثٚ  هةرػب

ه غ٠ه أٚ ٌشفط٠خ ثشوي ِثبشاِطبٌؽٗ ٚخ ـٌِب٠ٌاٗ ـِرْ مػػ إلفطبا اٌجٕهٟ ـٟ فـئ٠ٍهي ـئٚي ٍِـوٚاٌّغٌٍ فٟ ـٛ ي ػػٝ وػٍ

 ػ.بـإلفطـلَ اػة ثـثٍهة بــوي رػــٟ رشــٌرــنح ٚاٌِرفهاهاد ابٌمــخ ثــٌِفرطَ ابوــٌِؽــلٜ اٌــٓ ؼؽٌْ اب٠ِ٘ــٌٍٍِــك ٠ؽٚ هِثبش

 

لة ــلصذوي ال ــال ٌحص، وأن المجلســن مــدة لمعتماة ــإلئتمانٌاة ــلسٌاسافقا مع والصلة متذوي الوح لممنن اإلئتماون اٌكب أن ٌج . ط
ـرـاض إلقامج ــرابوة ــمظنء أتثناــباســرف لمصء االــة على عمــبقطلمــروط الشــن انح عــلماً ــٌلٌة فــتفضــروط ى شــعل
  .بمقتضاهدرة لصات التعلٌمارف والمصاون اقانم حكارض أاــا ال ٌتعــ بمــرف ولمصافً ــوظى مــة علــبقطلما

 

 انًثذأ انزاتع: نجاٌ يجهض االدارج:

، اٌزوش١ؼ، اٌؾٛوّخٌتوجب تشكٌل لجان منبثقة عن مجلس االدارة بهدف تعزٌز فاعلٌته الرقابٌة على اعمال المصرف. على أن ٌشمل بالحد األدنى لجنة كل من )

 ( كما هو موضح بالشكل ادناه.اٌّقبؽو اكاهح ٚ اٌّواعؼخ ٚاٌزلل١ك، ِٕؼ اٌّىبفآد ٚاٌؾٛافي
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 نجُح انتزشيخ

 

 

 

 أؽل أػؼبئٙب َِزمالً.ثزشى١ً ٌغٕخ اٌزوش١ؼ ِىٛٔخ ِٓ صالصخ أػؼبء ِٓ اٌّغٌٍ ػٍٝ االلً ػٍٝ أْ ٠ىْٛ  اٌّغ٠ٌٍمَٛ 

 

 

اٌٛاعت رٛافو٘ب فٟ اػؼبء اٌّغٌٍ ِٓ ؽ١ش اٌّٙبهاد ٚاٌقجواد ٚا٠خ اػلاك ِؼب١٠و ٠زُ اػزّبك٘ب ِٓ اٌّغٌٍ ٌٍشوٚؽ ٚاٌّئ٘الد  .1

 ػٛاًِ افوٜ روا٘ب ِٕبٍجخ .

اٌٛاهكح فٟ رؼو٠ف  ٠زؼّٓ فزوح اٌؼؼ٠ٛخ ٚاٍز١فبء اٌّزطٍجبد ٔزقبة أٚ اػبكح أزقبة االػؼبءاػلاك رمو٠و ٠زملَ ثٗ اٌّغٌٍ ٌٍَّب١ّ٘ٓ ال .2

 غبْ.اٌؼؼٛ اٌَّزمً ٚثّب ٠زٛافك ِغ اعواءاد ػًّ اٌٍ

 رمل٠ُ اٌزٛط١بد ٌٍّغٌٍ ؽٛي اٌزغ١١واد اٌزٟ رؼزمل اٌٍغٕخ أٙب ِطٍٛثخ ثبٌَٕجخ ٌؼلك اػؼبء اٌّغٌٍ أٚ اٞ ِٓ اٌٍغبْ إٌّجضمخ ػٕٗ . .3

 فٟ ؽبي ٚعٛك ِمؼل شبغو رمَٛ اٌٍغٕخ ثزمل٠ُ رٛط١بد ٌٍّغٌٍ ؽٛي اٌشقض اٌّوشؼ ٌشغً ٘نا اٌّمؼل . .4

 

 ١ٓ ٌؼؼ٠ٛخ اٌّغٌٍ ِٓ اٌَّب١ّ٘ٓ ٚأٞ ِوشؾ١ٓ رمزوػ االكاهح اٍّبئُٙ .١خ ع١ّغ اٌّوشؾ١ٓ اٌّمزوؽٍكهاٍخ ِلٜ ا٘ .5

 رؾل٠ل االػؼبء اٌّئ١ٍ٘ٓ ٌشغً اٌّمبػل اٌشبغوح فٟ أٞ ِٓ ٌغبْ اٌّغٌٍ ٚرمل٠ُ اٌزٛط١بد ثشؤُٔٙ اٌٝ اٌّغٌٍ. .6

 رم١١ُ أكاء اٌّغٌٍ ثشىً عّبػٟ ٚأكاء ع١ّغ اٌٍغبْ ٚع١ّغ االػؼبء ِوح ٚاؽلح فٟ إٌَخ ػٍٝ االلً . .7

 االشواف ػٍٝ ١ٍبٍبد اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثشىً ػبَ . .8

رمل٠ُ رٛط١بد ٌٍّغٌٍ ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢فو ؽٛي اٌزغ١واد اٌزٟ رؼزمل اٌٍغٕخ أٙب ػوٚه٠خ فٟ ١٘ىً االكاهح أٚ االٚطبف اٌٛظ١ف١خ  .9

 ٌٍَّئ١ٌٚٓ اٌوئ١َ١ٓ .

 تشكيم انهجُح

 انهجُحيهاو 
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اٌوئ١١َ١ٓ ٚاٍزجلاٌُٙ فٟ اٌؾبالد اٌطبهئخ أٚ ػٕل  ٚػغ فطخ ِٕبٍجخ ٌؼّبْ اؽالي هئ١ٌ ٚأػؼبء ِغٌٍ االكاهح ٚاٌَّئ١ٌٚٓ اٌزٕف١ن٠ٓ .10

 ظٙٛه شٛاغو ثَجت ظوٚف غ١و ِزٛلؼخ .

 ــوف ٌِطاخ ــوِٚؽد بــع٠ٙٚركاد ٚبــشهثبص رــرفد ٠ٌبــئٚخ ثٍِــٌٍعٔــف ارو٠ٍ ػٕل  .11

ٌٍٔخ ػٍٝ اٟ ــفــلح ؽــوح ٚاب ِــعؼرٙاهِــٌ ٚب ٌٍِعٍــٌٙٚؽد ٠بــطٌٚرَ ا٠ــلرمٚخ ــوٌِٚؽد ابــع٠ٙٚركاد ٚشباهػغ ٚخ ثــٌٍعٔــَٛ ارم  .12

 أللي.ا

 ن.ٌمرو٠ٍفٙب ثَ فٟ ؽبي رهف ٌٍِطى فٚاٌؽد ٚاٌِوبفآاٌعٔخ َ ثِٙبَ ٌم٠با  .13

 

 

 .ٌٍغٕخ ِور١ٓ فٟ إٌَخ ػٍٝ االلً رغزّغ ا

 نجُح إدارج انًخاطز

 

 

ػٍٝ أْ ٠ىْٛ هئ١ٌ اٌٍغٕخ ػؼٛاً َِزمالً ٠مَٛ اٌّغٌٍ ثزشى١ً ٌغٕخ إلكاهح اٌّقبؽوِٓ ث١ٓ اػؼبئٗ ٚرؼُ ثؾل اكٔٝ صالصخ أػؼبء ِٓ اٌّغٌٍ 

االكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٚااللَبَ اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌجٕه ػٍٝ أْ رىْٛ اغٍج١خ أػؼبئٙب ِٓ  ٌٚٗ أْ ٠ؼيى٘ب ثؤػؼبء ِٓ ٚال ٠غٛى ٌٗ اْ ٠ىْٛ هئ١ٌ ِغٌٍ اكاهح

 اٌّغٌٍ، ٚرىْٛ ٌٍغٕخ ِٙبَ ٚطالؽ١بد ِؾلكح ِٚىزٛثخ ِٚؼزّلح ِٓ اٌّغٌٍ.

 

 

ٚاٌؾل ِٕٙب ٚاالشواف ػٍٝ  رؾل٠ل اٌّقبؽو اٌّظبؽجخ الػّبي اٌجٕه ٚٚػغ اٍزوار١غ١خ شبٍِخ ؽب١ٌخ َِٚزمج١ٍخ ؽٛي كهعخ رؾًّ اٌّقبؽو (1

 رٕف١ن االكاهح اٌزٕف١ن٠خ اٌؼ١ٍب ٌزٍه االٍزوار١غ١خ .

 رجبكي االرظبي ث١ٕٙب ٚث١ٓ كائوح اكاهح اٌّقبؽو ٚمٌه ٌزؼي٠ي فؼب١ٌخ اٌٍغٕخ . (2

٠خ رغ١واد عٛ٘و٠خ ري٠ٚل اٌّغٌٍ ثزمبه٠و كٚه٠خ ؽٛي اٌّقبؽو اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٚ لل ٠زؼوع ٌٙب اٌجٕه ، وّب ٠زٛعت ػ١ٍٙب اؽالع اٌّغٌٍ ثب (3

 رطوأ ػٍٝ ٚػغ اٌجٕه ٚكْٚ رؤف١و .

اٌزؤول ِٓ ٚعٛك ث١ئخ ِٕبٍجخ إلكاهح اٌّقبؽو فٟ اٌّظوف ثّب ٠شًّ كهاٍخ ِلٜ ِالءِخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّظوف ٚٚعٛك وبكه ِئً٘  (4

 ٠ؼًّ ثشىً َِزمً ػٍٝ اكاهح اٌّقبؽو اٌزٟ رٛاعٗ اٌّظوف ٚمٌه ٚفك ٔظبَ ٚاػؼ إلكاهح اٌّقبؽو.

 ط٠خٚفطٚ ػغٚغ ــِـت وي ٠رٔبٍــثشؽو ٌِفبكاهح اػؽخ إلٚاػِي ءاد اهعاح ػبهاِغ ِهف ٌِطافٟ ؽو ٌِفبد اكاهح ا٠ٍبٍب ػغٚ (5

ٝ ــػٍــت عٌٚرٟ ٠رؽو اٌٍِفبـوع ٌؼ٠ٍب ٌٍرؼـلٚك اٌؽــلك ارؽأْ  ٚ ، ٚأْ رزُ ِواعؼخ ا١ٌَبٍبد ٚاالعواءاد ثشىً كٚهٞٗؽٔشبَ ؽعٚ اٌجٕه

ؽو بـٌِفءاد اكاهح ااـوعـْٛ اروأْ ٌٚطٍخ ماد اف٠خ هٌِطه اٌِؼب٠٠ٚا٠خ هٌٍبد اٌرؼ٠ٍِباِغ ق فٚاب ثِب ٠رــثَٙ اــيالٌراخ ــ٠مٌرٔف٠كاهح اإلا

. ٚأْ رشزًّ ػٍٝ ٔظبَ شبوً ٌّوالجخ ؽوٌِفبكاهح اثبْ ٌِوٍف٠ْ ا٠فٚظٌِهف ٚاٌِطاكاهح ا ٟـ٘ب فـنٝ رٔف٠ـػٍْ ئ٠ِبـخ ٌٍمـِِٚفٙٚخ ـػ ػٚا

 اٌّقبؽوثشىً كٚهٞ.

 ر١َٕت ١ٍبٍبد اكاهح اٌّقبؽو فٟ اٌّظوف اٌٝ اٌّغٌٍ . (6

 ِواعؼخ اٌزمبه٠و اٌظبكهح ػٓ كائوح اكاهح اٌّقبؽو ٚهفغ رمبه٠و ٌٍّغٌٍ ثبٌقظٛص . (7

 اٌّقبؽو ِٚلٜ ٔغبؽٙب فٟ رؾم١ك إٌزبئظ ٚاال٘لاف اٌّوٍِٛخ.اٌزؾمك ِٓ اٌزياَ االكاهح اٌزٕف١ن٠خ ث١َبٍبد اكاهح  (8

 تشكيم انهجُح

 انهجُح يهاو 

 انهجُح اجتًاعاخ
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هاف إلشٚأِٙب ك ٌؽؽو ٚاٌِفباعخ رؽِي كهي ـٛرمث٠ٍخ ؽـٍِٚخ ـبٍِخ ؽب٠ٌــر٠ع٠خ شهارـٍاغ ـػٚٚ اٌجٕهٌِطبؽثخ ألػِبي ؽو اٌِفبـل ا٠كرؽ (9

  ر٠ع٠خ.هاالٍرن اٌؼ٠ٍب ٌرٍا٠خ مٌرٔف٠كاهح اإلم اػٍٝ رٔف٠

 

 

ــن ل مإومسن أو أي ٌــرآلخــس المجلء ااــعضــن أمــود أي جــدون وبع الجتمااللجنة وز ٌج .رغزّغ اٌٍغٕخ أهثغ ِواد فٟ إٌَخ ػٍٝ االلً

 البنك.

 

 

 نجُح انًزاجعح وانتذقيق
 

 

٠ىْٛ هئ١ٌ اٌٍغٕخ ػؼٛاً َِزمالً، ٠ٚغت أْ ال ٠ىْٛ ٌلٜ ٘ئالء األػؼبء ػٍٝ أْ رزؤٌف اٌٍغٕخ ِٓ صالصخ أػؼبء ِٓ ِغٌٍ اإلكاهح ػٍٝ األلً 

 رؼبهة فٟ اٌّظبٌؼ ِغ أٞ ٚاعجبد أفوٜ رغبٖ اٌّظوف.

 

 

 مالٌة مناسبة. رة خبدرة وللجنة مقء اعضاأغالبٌة  كمتالا 

 رف. لمالٌة للمصم ائوالقم افهراءة وعلى قدرة لقا 

 لمالٌة.  ر اٌرلتقاداد اعو إ واجراءاتلٌة دولالمالٌة ر اٌرلتقااعداد إلر لمعاٌٌإدارك ا 

 خلٌة. دالاقابة رلوطرق اسائل م وفه 

  ق.قٌدلتواجعة ارلماهمٌة لجنة م وأمهاإدارك 

 

 

 

 

ٚاٌّللك اٌقبهعٟ، وّب رمَٛ ثَّبػلح ِغٌٍ اإلكاهح اٌؼًّ وؾٍمخ ٚطً ث١ٓ ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌّللك اٌقبهعٟ، ِٚغٌٍ اإلكاهح ٚاٌّللك اٌلافٍٟ، ٚاٌّللك اٌلافٍٟ 

 فٟ ِزبثؼخ أكٚاد أظّخ اٌؼجؾ اٌلافٍٟ ٚاٌولبثخ اٌّب١ٌخ ٌٍجٕه ِغ اٌزوو١ي ثشىً فبص ػٍٝ:

 

 ك. لذة على لعاما ةـمٌولعماة ـلجمعٌواـس لمجلا قةدة مصاطٌرله شزعوتعابه ـد أٌدتحوجً رلخااق قـدلماٌح ـشرت (1

ر ثـإتق قٌــدلتق ااطــنــن ة عـجرخات ماـدخ مٌــدتقـدى م خاللن مك لوذألقل السنة على افً دة حرة واجً مرلخااق قدلماستقاللٌة م اتقٌٌ (2

ص أو شخأي ع ــمـرف أو لمصن اٌــبوه ــة بٌنــة عالقــٌأح ـضوجً ٌرلخاق اقــدلمــن امــر ٌرتق ل علىولحصا و .تقاللٌتهـساعلى 

  .ستقاللٌتهاعلى ر ثإتن أن لتً ٌمكرى واخأسسة إم

 .جً رالخق اقـدلمامناقشتها مع ق وقٌدلتانتائج ق واطجعة نارم (3

 انهجُح يهاو 

 تشكيم انهجُح

 انهجُح اجتًاعاخ
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 .جًرلخااق قدلمدارة واإلامناقشتها مع رف وٌة للمصولسنواحلٌة رلمالمالٌة م ائوالقاجعة رام (4

قبة ارمدائرة عمال وأخلً دالق اقٌدلمخصصة للتانة وازلمواخلً دالاق قٌدلتار ٌدمإنهاء خدمة ن وتعٌٌر وختٌاوص ابخصت صٌاولتام ٌدتق (5

 لٌها. إصل ولتً تتالنتائج واللجنة ت اصٌاولتدارة إلاستجابة دى امتابعة موالمتثال ا

 فٌها.ت ارٌة تغٌٌطر وألمخادارة اإل مةظنأٌة وأالمتثال اقبة ارمو خلٌةدالاقابة رلاإجراءات و خلً دالق اقٌدلتافً ن لعاملٌءة اكفادى متقٌٌم  (6

 ٌمٌة. ظلتنوانٌة ولقانت الباطبالمت البنكم ازلتاعلى ف ارإلشا (7

 ئه وأدالمالً ا البنكضع ن وبما ٌكفل بٌاطر لمخاإدارة امع لجنة ق لتنسٌا (8

 .تلمخالفاب اٌومتابعة تصوخلً دالق اقٌدلترة ائدان مدة لمعر اٌرلتقااجعة ارم (9

 الداخلٌة فً البنك. المالٌة و مراجعة نظم الرقابة (10

 لٌة للمصرف.مراجعة الممارسات الحسابٌة والما (11

مراجعة التقارٌر التً ٌعدها مراقب االمتثال فً المصرف ومتابعة التزامه بدلٌل إجراءات العمل ومن مدى شمول تقارٌره لكافة نواحً  (12

 العمل وفق متطلبات سلطة النقد الفلسطٌنٌة ذات العالقة.

 س لمجلالى إعمالها ن أعر ٌرتقام ٌدمة بتقظمنتورة للجنة بصم اقٌا (13

ٌة ـربسم اتهظمالحم ٌدتقن من فٌـوظلمـن التً تمكـس والمجلــن امـدة لمعتماة ــلٌآلاــب جوا بمـهردلتً تت ااظلمالحا نمق لتحقوا متابعةلا (14

وٌجب أن تسمح اآللٌة بتقدٌم المالحظات مباشرة الة أعضاء لجنة المراجعة والتدقٌق او إلى موظف أو ة ـمحتملت اـة مخالفـٌأل ـوة حتام

 ٌصال هذه المالحظة للجنة المراجعة والتدقٌق.مسإول ٌقوم بإ

 

 

 

ـن ل مإومسن أو أي ٌـرآلخس المجلء اعضان أمـود أي جدون وبع الجتمااللجنة وز ٌجتجتمع اللجنة أربع مرات فً السنة على االقل ،  

 البنك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهجُح اجتًاعاخ
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 نجُح يُخ انًكافآخ وانذىافش

 

 

ػؼبء غ١و اٌزٕف١ن١٠ٓ(، ٚػؼٛ ِٓ األَِزمً  ثزشى١ً ٌغٕخ ٌّٕؼ اٌّىبفآد ٚاٌؾٛافي ثؾ١ش رزؤٌف ِٓ صالصخ أػؼبء ِٓ اٌّغٌٍ ) ػؼ٠ٛمَٛ اٌّغٌٍ 

ٌجب أن ٌتمتع اعضاء اللجنة بالمعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة التخاذ  قرارات مستقلة ٚ ٠ّىٓ أْ رؼُ َِزشبه٠ٓ فبهع١١ٓ.ٚ

 مارسات منح المكافآت والحوافز المقررة لدائرة إدارة المخاطر واالمتثال والتدقٌق الداخلً والمراقب الشرعً .وموضوعٌة بشؤن سٌاسات وم

 

 

 

 إعداد سٌاسة المكافآت والحوافز ورفعها للمجلس للموافقة علٌها واالشراف على تطبٌقها . (1

عندما ٌوصً المجلس بذلك وتقدٌم التوصٌات لمجلس االدارة لتعدٌل أو تحدٌث إجراء مراجعة دورٌة لسٌاسة منح المكافآت والحوافز أو  (2

 هذه السٌاسة .

واستمرار االعمال وشهٌة المخاطر وتوافقه مع األداء قافة البنك.ثاإلشراف على تصمٌم نظام المكافآت والحوافز والتؤكد من توافقه مع  (3

 والبٌئة الرقابٌة.

 وفعالٌة سٌاسة منح المكافآت لضمان تحقٌق أهدافها .إجراء تقٌٌم دوري حول مدى كفاٌة  (4

ل التؤكد من وجود تجانس بٌن فترة صرف المكافؤة وتحقق االٌراد بشكل فعلً خاصة فٌما ٌتعلق باالٌرادات المستقبلٌة ذات التوقٌت واالحتما (5

 غٌر المإكدٌن .

 المجلس والمسإولٌن الرئٌسٌن.تقدٌم توصٌات للمجلس بشؤن مستوى ومكونات مكافؤت وبدالت رئٌس واعضاء  (6

تم التاكد من أن سٌاسة منح المكافآت والحوافز تؤخذ بعٌن االعتبار كافة انواع المخاطر التً ٌتعرض لها البنك عند تحدٌد المكافآت بحٌث ت (7

 الموازنة بٌن األرباح المتحققة ودرجة المخاطر التً تتضمنها األنشطة واألعمال المصرفٌة.

 سٌاسة منح المكافآت والحوافز مع تعلٌمات سلطة النقد والنظام الداخلً للمصرف.التؤكد من توافق  (8

 تعمل اللجنة بشكل وثٌق مع لجنة إدراة المخاطر فً تقٌٌم الحوافز المقدمة بموجب نظام منح المكافآت. (9

 

 

 رغزّغ اٌٍغٕخ ِور١ٓ فٟ إٌَخ ػٍٝ االلً.
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 نجُح انذىكًح

 

 

 

٠مَٛ اٌّغٌٍ ثزشى١ً ٌغٕخ ِٕجضمخ ػٓ ِغٌٍ اإلكاهح رَّٝ ٌغٕخ اٌؾٛوّخ، رزىْٛ ِٓ صالصخ اػؼبء ػٍٝ االلً ٌز١َٕك ٚرطج١ك اؽبه ١ٍبٍخ 

 -رؼُ فٟ ػؼ٠ٛزٙب ػٍٝ االلً :٠غت أْ  اٌؾٛوّخ ٚرىبٍِٙب ٚ

ث١ٓ االكٚاه  ػؼٛاً َِزمالً ٠زوأً اٌٍغٕخ ٠ٚغت أْ ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ لواءح ٚفُٙ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاٌملهح ػٍٝ اٌز١َٕك ٚاٌوثؾ  ( أ

 ٚاٌّٙبَ اٌّىٍّخ ٌٍغٕزٟ اٌؾٛوّخ ٚاٌزلل١ك .

خ ِٓ اٌّغٌٍ إلهٍبء صمبفخ ٌل٠ٗ ِٙبهاد ِقزٍفخ رَزف١ل ِٕٙب اٌٍغٕخ وبٌقجوح اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّظوف١خ ٚرؼزجو ِطٍٛثغ١و رٕف١نٞ ػؼٛاً  ( ة

 اٌؾٛوّخ .

 ػؼٛاً ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌولبثخ اٌشوػ١خ فٟ اٌّظبهف االٍال١ِخ . ( د

 

 

 االشواف ػٍٝ رطج١ك اؽبه ١ٍبٍخ اٌؾٛوّخ ٚمٌه ثبٌؼًّ ِغ االكاهح ٌٚغٕخ اٌزلل١ك ١٘ٚئخ اٌولبثخ اٌشوػ١خ . .1

إٌزبئظ اٌزٟ رزٛطً ا١ٌٙب ِٓ فالي اٌم١بَ ثّٙبِٙب ثّب ٠شًّ رم١١ُ ِلٜ االٌزياَ ثل١ًٌ ري٠ٚل اٌّغٌٍ ثبٌزمبه٠و ٚاٌزٛط١بد ثٕبًء ػٍٝ  .2

 .ِمزوؽبرٙب ٌزؼل٠ً اٌل١ًٌ اٌؾٛوّخ

 

 

 رغزّغ اٌٍغٕخ ِور١ٓ فٟ إٌَخ ػٍٝ االلً .

 

 

 

 

 

 

 انهجُحتشكيم 

 انهجُحيهاو 

 انهجُح اجتًاعاخ
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 نجاٌ يجهض االدارجأدكاو عايح 

 

 مهامهان وللجااعلى تشكٌل د لنقاة طفقة سلوال على مولحصا ٌتم 

 راارت لقذ اتخااة ــعملٌــز ٌزبة لتعــلمناساائل ـسولــود اجن وماــة لضــألخالقٌاة ــللجنأو اال  ــالمتثا ةــكٌل لجنــتشــس للمجلــوز ٌج

 ال . المتثاٌفةوظعلى ارف خلٌة شدالد اعوالقوامة ظإل نن واأل وانٌ وابالقزام اللتوا

 بما ٌشمل كٌفٌة ، عملهاق اطـنوة ـلٌوآلٌاتها ـإومسوا ـمهامهـدد تحن وتبٌ(خلًق دامٌثا)سمٌة ركل لجنة الئحة ٌتوفر لدى ب أن ٌج

 .دارة إلــس الى مجلر إٌرلتقاداد اعإ

 م، تقاللٌتهـسء، وا ألعضااـدد عــث حٌـن ا مـهطرمخاوعمالها ـد أتعقٌــم وع حجــمدارة الــس امجلــن ة عــلمنبثقا اللجانـق فواتت

 م. عمالهق أاطنم ومهامهم ولٌاتهإومسوة ـلعالقم ذات اتهاـرخبو

 مة ظأل نن وانٌوالقامع م كل ٌنسجــبش البنكً ـفت اـلعملٌــذ اى تنفٌعل فارإلشالٌته فً إومسن مس لمجلا نللجااه ذال ٌعفً تشكٌل ه

  .تلتعلٌماوا

 لٌاتها.  إومسومهامها ذ مة لتنفٌزلالت الصالحٌاوارد والمالجنة لكل ر فوتت 

 م ٌـدتقوا ـل منهـلخاصة بكت الباطلمتوابالمهام ة ـنرمقاـس لمجلامع وي لسنائها م أداٌــة تقٌـجعرامـرض وة بعـكل لجنــوم تقـب أن ٌج

 .ــسللمجلوي نــلسع الالجتما تصٌاوت

 ن للجاائاسة ورٌة وعضر ٌـدوتر العتبان اٌــبعـس لمجلـذ اٌؤخأن ً ــٌنبغدة ـٌدجظـر نت جهاوق خلـز ٌزتعــرار ولقراحتكاـب التجن

 ن.للجااه ذعمال هافعالٌة رة ولخبوالجماعٌة رت المهاف اضعاإلى ك إلإدي ذال ٌأة طٌرش

 ن مر كثألعمل فً ء األعضاـد اـحأع ـٌجمـوز أن ٌجوٌح ــشرلتا ةــلجنز وفوالحت والمكافآالجنة  بمهام كمةولحالجنة ـف تكلٌـوز ٌج

وز كما ٌج، شٌحرلتالجنة وكمة ولحامج لجنة وز دٌجز، وفــوالحوا تآــلمكافق واقٌــدلتطر والمخااة ـً لجنـفـوا عضون ٌكث لجنة بحٌ

 .نللجااه ذهت لٌاإومست وجبان وابٌرض تعاود جدم وعن ٌضم اــبمطر، لمخاامع لجنة ق قٌدلتاوجعة رالمامج لجنة د

 للجنة. س ائٌرها برفواتب جوالـروط الشة اعاراع متها مئاسرعضائها لـن أمد حر واباختٌا كل لجنةوم تق 

 بةولطلمن اللجااتشكٌل ن من لكً ٌتمكدد جء بؤعضاس لمجلد افرلحاجة لدى اموعضائه دد أكفاٌة عدى سة مس دارلمجلاعلى ب ٌج.  

 ًتمت مناقشتها إضافة لجمٌع توصٌاتها . توثق اللجان محاضر اجتمعاتها بحٌث تشمل كل االمور الت 

  ًعلى اللجان أن تتعامل بناًء على التفوٌض الممنوح لها من المجلس فقط ، ولذلك ٌجب أن ال ٌسمح المجلس ألٌة لجنة أن تحل محله ف
 . تولً مسإولٌة اتخاذ القرارات

 فٟ اٌجٕه ثشىً ٠َٕغُ ِغ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد. ال ٠ؼفٟ رشى١ً ٘نٖ اٌٍغبْ اٌّغٌٍ ِٓ َِئ١ٌٚخ اإلشواف ػٍٝ رٕف١ن اٌؼ١ٍّبد 

 

 -ثبالػبفخ اٌٝ ٘نٖ اٌٍغبْ فمل لبَ اٌجٕه ثزشى١ً اٌٍغبْ اٌزٕف١ن٠خ اٌزب١ٌخ :

 : ِّٚٙزٙب ِٕؼ اٌز١َٙالد اٌّجبشوح ٚغ١و اٌّجبشوح ٚفمبً ٌٍظالؽ١بد اٌّموٖ ِٓ اٌّغٌٍ . انهجُح انتُفيذيح 

 :ِّٚٙزٙب االشواف ػٍٝ وبًِ ِؾفظخ اٌجٕه االٍزضّبه٠خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٚفمبً ٌٍظالؽ١بد اٌّموٖ ِٓ اٌّغٌٍ. نجُح االطتثًار 
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 االدارج انتُفيذيح ويظؤونياتها : انًثذأ انخايض:

 

طر لمخااشهٌة وألعمال اتٌجٌة راستاع ـمـق متسكل ـبشـرف لمصاة ـطبؤنشم اــلقٌدارة اإلــس امجلــراف بإشوا ــلعلٌاة ــٌذلتنفٌدارة اإلاعلى ــب جوٌت

ً ــفم لٌاتهـإوبمسم اــللقٌدارة إلــس امجلــن مص ألشخااعة ومجمن لعلٌا ماٌة ذلتنفٌدارة اإلف اتتؤل . حٌثدارةإلس امجلن مدة لمعتمت السٌاساوا

رف لمصاعمال دارة أة إلــهزالنءة وااــلكفواة ــمزلالــرة اخبلواً ــلعلمال ــلتؤهٌك اتالـمص اخاــألشء االــإى هــعلن ٌــٌتع، والبنكت اــعملٌإدارة 

م مساهدارة أو أي إلـس امجلـن ة مـلثانٌاجة درلاة حتى ـبرالة قـعلى صم لعار اٌــدلمــون اال ٌكــب أٌجعلماً أنه م. فهراشت إمجاالن لتً تقع ضما

 رف. لمصافً طر مسٌ

 ــذ تنفٌوة ــمٌولٌاه ــعمالر أٌٌــتســروع ولفأو ا البنكــن إدارة عن لٌــإومس لرئٌسً أوالمسإول ا وب أوٌنن مأو  للبنكم لعار اٌدلمون اٌك

ت لتعلٌماوامة ظألنون واانــلقم ااــحكأع ــمرض اــا ال ٌتعــبمرف ولمصروع العامة لفدارة اإلت اارارقس أو لمجلت اارارق سٌاسات

 د.لنقاة طسلن عدرة لصات اارارلقوا

 و نعار ايدنيو ايها

 ل بها. ـولمعمت التعلٌماواة ــمظألنن وانٌواالقـبـد لتقٌـرف والمصاخلٌة فً دالاقابة رلوالعمل ر امتابعة سٌ -أ  

 .دارة إلس امجلن مدة لمعتمطط الخت واللسٌاسا وفقاً ــر ال تسٌــعماألع ـجمٌــن أن مـد لتؤكوا البنكع اـضـن أوعدوري كل ـبشر ٌراـتقم  ٌـدتق -ب 

 طبقاً ألحكام قانون المصارف والتعلٌمات المتعلقة بالخصوص. لبهاطلتً تت البٌانات واماوبالمعلد لنقاة طسلد ٌزوت -ت 

 .  سالمة واستقرار البنكعلى ر ثـإلبٌة تــسر هوازت أو ظـوااـتجعن أعمال البنك وإعالمها عن أٌة أمام سلطة النقد  الًإومسم لعار اٌدلمون اٌك-ث

 ته.  وداجوم أمام الجهات الرسمٌة األخرى عن أعمال البنك وإدارة الًوـإمسم لعار اٌدلمون اٌك-ج

 -اإلدارج انتُفيذيح انعهيا:يظؤونياخ 

نظمة اإلدارة التنفٌذٌة هً المسإولة أمام نجلس االدارة عن تنفٌذ أعمال البنك وفق السٌاسات والخطط التً وضعها المجلس ووفق اإلجراءات واأل
 اإلدارة التنفٌذٌة المسإولٌات التالٌة وفقاً لتعلٌمات سلطة النقد ولتحقٌق ذلك ٌقع على كاهل

 لعمل ت اسٌاسات وتٌجٌاراستاضع وفً دة لمساعا -

 ه رٌطــوتوً ــٌمظلتنال ــلهٌكاع ــضوً ــفدة اعــلمسا -

 تاــلسٌاســق ابٌطتت واــلعملٌــذ اتنفٌ -

 تالحٌاــلصض اٌــوتفوة ــٌذلتنفٌن ااــللجاكٌل ــتش 

 ة ــٌذلتنفٌت ااــلتعلٌموال ــلعما ــراءاتجــدادإعإ 

 ًــٌفــف وظصــداد وعإ 

 داءألم اٌــتقٌــذ ولتنفٌاة ــمتابع 

 ت لباطلمترف والمصت اا إلحتٌاجاــتلبٌتهولٌتها ومــشوعنها درة لصار اٌرلتقااقة ت ودماولمعلظم اسالمة نوكفاٌة ن مق لتحقا

 دلنقاة طقابٌة لسلرلا

 البنك تخلً فً كافة عملٌادالط الضبواخلٌة دالاقابة رلراءات اجإة فعالٌن مق لتحقا 

ترى اإلدراة التنفٌذٌة أهمٌة افٌة ــضر إٌراـتقوأٌة  العملرٌوطتر ٌرتقا ،عٌةونوة ـٌة مالٌر دورٌرتقاوتتضمن  دارةإلـس المجلر ٌرلتقااع ـفر -

 لرفعها.
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 ةــلختامٌت ااباــلحسواة ــلمالٌت البٌاناداد اعإ -

 ًــلمهنوك الــلسرت والمهااة ــتنمٌ -

 المتثالاقبً رامن وجٌٌرلخان واخلٌٌدالن اققٌدلمالٌة تجاه إولمسا -

   المنصوص علٌها فً تعلٌمات سلطة النقد.ور ألمن اعد لنقاة طسلم ماألة إوٌة مسذلتنفٌدارة اإلون اتك بحٌث دلنقاة طلٌة تجاه سلإولمسا  -

ء عضاأمع ون لتعااٌة ذلتنفٌدارة اإلاالمٌة على ـإلسرف ااـبة للمصـبالنسم ٌــلمقاعً رلشب اقرالموا عٌةرلشاقابة رلالٌة تجاه هٌئة إولمسا -

دات تنـمست وماومعلت واـبٌانـن ه مـنولبطبكل ما ٌم هـدٌزوتم وامهـهٌل مهـتسم وٌــلمقاعً ــرلشـب اقرالمواعٌة ـرلشا ةـقابرلاة ــهٌئ

ر ل باعتباــلخلف واعـلضاه ــجب أوٌـوتصـم ومعهوب اـلتجم وااتهظــى مالحــعلرد ل، والشفافٌةواقة دلاخً وتول ـلعمز ااـنجض إاــرألغ

 .مةزعً ملرلشب اقرالمواعٌة رلشاقابة رلاهٌئة رارات قان 

م المهابم لقٌااعلى راف إلشوالشفافٌة والة ءلمسان وافٌوظلمت الٌاإومسم ومهاـد ٌدتحن لة عـإولمساا هً ـلعلٌاة ـٌذلتنفٌدارة اإلا -

 رف.     لمصداف اهق ألتحقٌت لٌاإولمسوا

 انًثذأ انظادص: يُهجياخ إدارج انًخاطز

 

ٌها ـدلر فـوتت أن ـبٌج، وٌفةوظلك اتلن ال عإومسطر لمخار ادارة اٌـدم ونٌكوتقاللٌة ـفعالة تتمتع باسطر مخاإدارة ٌفة وظ البنكدى ل ٌتوفر

 .سلمجلاصل مع االتو ةـمكانٌإوة ـكافٌوارد مت وصالحٌا

 البنك.ـدى كمة لولحن اماـئٌسٌة لضرلر العناصـن ام (نًالثع افاـدلـط اخ)طرلمخادارة الفعالة إلاٌفة وظلر اتعتب .1

 

 ئٌسٌةرلم ابالمهام لقٌااا ــعلٌهـب جوٌتــك لــق ذلتحقٌوة طة باأل نشطتبرلمطر المخااقابة على رلــن الة عـإومسطر لمخاإدارة اة ــٌفوظ .2

 والمعكوسة فً سٌاسة إدارة المخاطر. علٌمات سلطة النقد الفلسطٌنٌة.بها فً ت المناط

 

ة ـلتحتٌاى ـلبنطر المخاب اكوات طراــلمخدارة ااملة إلـة شـمظنر أٌطـوتوع ـضو إدارة فعالة فإنه تقرر طرلمخااإدارة  لغرض أن تكون  .3

 .البنكً ـة فـخلٌدالاة ــقابرلل

 

طر لمخارة ائن دابٌرف ولمصافً ـرى ألخر ائـدوالطر والمخارة ائن داٌـفعال بر وصل مباشوات وجودلفعالة طر المخاب إدارة الطتت .4

 .لمنبثقة عنهاللجنة س أو المتمثلة بالمجلوالعلٌا ت اٌاولمستوا

 وع الخارجٌة.رلفافً طر لمخات إدارة افعالٌة عملٌان عن لٌإومسرع لفس وادارة المجلاٌبقى  .5

 .ــسلمجلــن اة عــلمنبثقطر ااــلمخاة ــلجندارة أو إلــس امجلــن ه مداــعتمطر وااــلمخدارة اإلق اــمٌثــداد عإ .6

 .رٌرلتقاافع ت رلٌاوآلعمل ب اسالٌرة وأئدالت الٌاإومست واٌولأوح ــضوافٌه بشكل دد ٌحطر لمخارة ائداعمل لراءات جإلٌل د دعتماا .7

ر لمعاٌٌــد والنقاة طلـست لتعلٌماد تناــباإلس البنكـس إدارة مجلـن مـدة سٌاسة معتمـق فدوري ول بشكل ـلتحمـص افحرات اـختبـذ إتنفٌ .8

 .لٌةدولا

 .كلب ذسباأقشة البنك وذلك بعد اعالم سلطة النقد وتوضٌح ومناس إدارة مجلن مرار بقطر لمخار إدارة اٌدل مزعت أو مادخء نهام إٌت .9

 انًثذأ انظاتع: تذذيذ ورصذ انًخاطز وضثطها

 

قابة رلتحتٌة للاة ــلبنٌواها ـدتعقٌدى مطر ولمخاا دارةإ كٌبةرٌل تدكما ٌنبغً تع، ككل البنكق اطها على نطضبوقبتها رامطر ولمخاد اٌدتحب ٌج

 فً.  رلمصع ااطلقت اسارمماوة طلمحٌطر المخاوا البنكطر مخاـف ملوى تـعلى مسرات لتغٌاة ـكبواخلٌة لمدالا
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 -ضبطها من خالل الخطوات الموضحة فً الشكل أدناه:تحدٌد ورصد المخاطر و٠زُ 

 

 
 

 (Risk Communication)انًثذأ انثايٍ: انتىاصم تشؤٌ انًخاطز 
س مجلطر ولمخارة ائن دابٌرف ولمصافً رى ألخر ائدوالطر والمخارة ائدا بٌنر تصال مباشط اخك هناون ٌكأن لفعالة طر المخاب إدارة الطتت

   .لمنبثقة عنهاللجنة دارة أو اإلا

 ن مر ئدوالك اتلن اتها حتى تتمكطنشاولمستقبلٌة دارة االطط ال خوتها حرستشاوا البنكقابٌة فً رلر ائدوالاصل مع والتالعلٌا دارة االاعلى ب ٌج

  لٌاتها بفعالٌة.إوبمسم لقٌاا

 لتحمل ص افحرات ختباانتائج ولمختلفة طر المخاالى ا البنكت ضارلمتعلقة بتعور امألدارة اإلا سلى مجلإمة دلمقر اٌرلتقااتشمل ب أن ٌج

 .ةطلمحٌاجٌة رلخاالبٌئة ال وحت ماومعلو

 شاملق وقٌدبشكل ب ولمناست اقولاصل فً والتطر المخااثقافة زز تعب أن ٌج. 

 ن .لمعنٌٌص الألشخار بشكل مباش ٌاًورفء ارجإ بلطلتً تتوالمهمة ت اماولمعلالٌة إلٌصال آ رفوتتأن  بٌج 

 تخفٌضهاأو  ضافٌةت إماومعلر فٌوتب جوالن امن كاإذا فٌما ر ارلقذ اخو أصل والتت اعملٌا ئمةمالدى مم تقٌٌدارة إلس اعلى مجل. 

 انًثذأ انتاطع: وظيفح يزاقة اإليتثال
 

د عتماوا المتثالا قبةراٌفة موظة ــٌفء وظنشاس إلمجلاعلى ن ٌـكما ٌتع، البنكالمتثال فً طر امخاإدارة على راف إلشـن ال عـإومسدارة إلس امجل

ة للجنة ــتابع االمتثال ٌفةون وظتكوز أن ٌجو. المتثالطر امخان بشؤورة لمشوام ٌــدتقر وٌرلتقاـداد اعوإقبة رامم وٌــتقٌـد وٌدلتحراءات جت وااسٌاس

 لجنة المراجعة والتدقٌق المنبثقة عن المجلس.طر أولمخاا

 تعريف وظيفة اإلمتثال

طر اـلمخن امـلتً تتض، واالبنكً ال فالمتثدم اعطر ل مخاـوحر ٌراــلتقاع ــفرتــب وقراتد وشارالوالنصح ــدم اتقــوم وتقـدد وٌفة مستقلة تحوظ

نتٌجة  البنكا ٌعانً منهــد لتً قامعة ـلسطر اامخـك، أو لــن ذلناتجة عالمالٌة ر الخسائا ت،لتعلٌماوامة ظألنن واٌنوابالقم ـزااللتــدم اعـن ة عـلنائشا

 لسلٌمة. ت اسارلممار امعاٌٌوك ولسلد اعواقومة ظألنن وانٌوابالقزام إلخفاقه بااللت
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 ما ٌلً:لفعالة االمتثال اقبة راٌفة مب وظلطتت- 

  ٌفةوظلل البنكل ـهٌكن ة ضمـلكافٌاة طلسلر افوت. 

   رىالخف اائوظلــن امستقلة عـون تكن أعلى. 

  دارة.الس امجلولعلٌا دارة الإلر ٌرلتقام اٌـدتقو دارةالس امجلر صل بشكل مباشوالتا 

 

  ػٓ اٌجٕه، وٛٔٙب رزؤول ِٓ رٛافك ا١ٌَبٍبد اٌلاف١ٍخ ِغ اٌزشو٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب. خظ انذفاع انثاَيٚظ١فخ ِوالجخ االِزضبي رؼزجو 

 

 االِزضبي َِئٚي ِوالجخ، ؽ١ش ٠زٛعت رٛفو اٌشوٚؽ اٌزب١ٌخ ػٕل رؼ١١ٓ رؼ١١ٓ ِوالت االِزضبي 
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 ققٌــدلتواة ــجعارلماة ــلجندارة و الــس امجل قبل ــنم هداــعتما وٌتم ٌاًوسنــد لمعاال ــالمتثاة ــقبارمق اــمٌث ٌثدتحو جعةرام ٌتم 

  .هدعتماوا

  دارةإلس اتعتمد من مجلٌة ــساسأ دئاــة مبــعوى مجمــعلوي تحتث المتثال بحٌاسٌاسة  دادعإلة إوٌة مسذلتنفٌدارة اإلاتكون. 

  ًئح واللن وانٌوابالقزام اللتن اع البنكفً وظمولعلٌا دارة اإلس والمجلالٌة إوالمتثال مع مساقبة راٌفة مء وظنشارض إال ٌتعاوال ٌلغ

 لسلٌمة.المهنٌة ت اسارلممار امعاٌٌوك ولسلد اعواقت ولتعلٌماوا

 لٌاته.إومسوماته زابالتء فاولا البنك علىد لتساعراءات إلجت والسٌاساواٌة ــسسإلمم اٌــلقاالمتثال اة ــقبرام ٌفةزز وظتعأن  بٌج 

  عدة بنود تم عكسها فً المتثال اة ـقبرامرة ئدالر فوٌتث بحٌرف، لمصال اعموأة طنشـن أال عـالمتثاة ـقبراة مـٌفوظستقاللٌة ن اضما

 السٌاسة الخاصة بدائرة االمتثال.

 رةئدالت الٌاإومست وٌاولأوضح وافٌه كل دد المتثال ٌحاقبة رامرة ئداعمل ءات راجإلٌل د دعتماا. 

 المتثال ار ٌدلٌة مإومسراف وشت إتحتبقى أن على ، المتثالاقبة رامـم مهض بعبم اللقٌ البنك دراكق اطنرج خان مرات بخدام تخـسـن اٌمك

 .فاوظمون ٌكب أن ٌجذي لا

  عدة مهام فاعلة وهامة تم عكسها فً سٌاسة دائرة االمتثال.المتثال اقبة رامرة ئدال 

 سٌاسة ر ان إطمـلمحلٌة ضت ااـلبطبالمتزام اللتن الة بما ٌضمـن دومـر كثأً ه فعمالرس أٌماذي لا البنكالمتثال فً اٌفة وظهٌكلة م تت

 للبنك.المتثال ا

 ٌقبل  دلنقاة طلسلك لب ذسباأٌح ـضوتومناقشة م تتأن  علىـرف لمصس إدارة امجلـن مـرار المتثال بقـب اقرال مزعت أو مادخء نهام إتـ

  .رارلقذ اتخاا
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 انتذقيق انذاخهي وانخارجيانًثذأ انعاشز: 

ـرف ئمة للمصدالاالمة ــلسوالفعالة اكمة ولحـز اٌزلعلٌا فً تعدارة اإلام عـدتدارة وأن إلس امستقلة لمجلـدات خلً تؤكٌدالق اقٌدلتاٌفة وظً طتع

م نهـعـدر ما ٌصن وجٌٌرلخات الحسابااققً ـدموخلً ـدالق اقــدلمال ــعمــن ة مــلفعالدة اتفاــالس، ااــلعلٌاة ــٌذلتنفٌدارة اإلواالمجلس  علىـب ٌجو

 خلٌة.دالاقابة رلوص ابخصر ٌرتقان م

 انتذقيق انذاخهي 

ــن ا عـلعلٌدارة اواإلدارة إلس المستقلة لمجلدات اكٌولتــدم اتقوخلٌة دالا الرقابةم اظفً نرف لمصدى الث لثالع افادلـط اخلً خدالق اقٌدلتاة ــٌفوظ

 ت.لعملٌاواكمة ولحامة ظنطر وأاــلمخدارة اإو للبنك،خلٌة دالاة ـقابرلاة ـمظنأفعالٌة وة ــعٌون

 وتم التطرق لها بشكل مفصل فً المٌثاق الخاص بدائرة التدقٌق الداخلً. تتمحور مهام ومسإولٌات التدقٌق الداخلً حول عدة محاور 

 اجعة والتدقٌق مراعاة الممارسات السلٌمة للتدقٌق الداخلً، بحٌث تتضمن عدة جوانب هامة موضحة ٌالشكل ادناه.على مجلس اإلدارة/أو لجنة المر 

 

 ودور مدٌر دائرة التدقٌق وعالقة دائرة التدقٌق  خلًدالق اقٌدلتراءات اجإو خلًدالق اقٌدلتا وظٌفةء نشاإتجاه  البنكت جباوافٌما ٌتعلق ب

التدقٌق الخارجً ودور دائرة التدقٌق الداخلً فً إعداد أنظمة الرقابة والضبط الداخلً واإلسناد سلطة النقد وعالقته مع الداخلً مع 

 .الخارجً لعملٌات التدقٌق الداخلً فقد تم عكسها فً مٌثاق دائرة التدقٌق الداخلً

 

 ق انخارجيًذقان

مٌة قبل ولعمالجمعٌة ع اجتمااشٌحها فً رت التً ٌتمق قٌدلتاكة ــربقة على شـلمسد النقاة طة سلــفقوال على مولحصا سنوٌاً  البنكعلى ب ٌج .1

 دلنقاة طسلن مددة لمحالتؤهٌل ر اعلٌها معاٌٌق بطتنأن على ، ألقلاعلى ر جتماعها بشهد اعوم

 ن.لمساهمٌرات استفساـن ابة على ما ٌخصه مإلجارف وامٌة للمصولعمالجمعٌة ت اجتماعاـور اجً حضرلخاق اقدلماعلى  .2

 :  نىد أدبالتالً كح االلتزامجً رلخاق اقدلمر اختٌااخالل عملٌة رط ٌشت .3
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ص أو بشكل خارف لمصااعلى ق قٌدلتامناسبة فً مجال دة وسابقة جٌرات خبت وهالإمن م ٌلزمما ق قٌدلتق اٌرفدى لون ٌكأن  -

 م.لمالٌة بشكل عات اكارلشا

كة على رلشدرة اقدم فً حال عرط ٌشتزة، وغع اطقوبٌة رلغالضفة ن افً كل مق قٌدلتاعمال ذ أعلى تنفٌدرة قاق قٌدتلاكة رشون تكأن  -

على ن حاصلٌن ققٌدقبل من كة مرللشرع فٌها فد جوالتً ال ٌتاقة طلمنافً ق قٌدلتاعمال ذ أتنفٌم ٌتأن منهما أي فً ق قٌدلتاعمال ذ أتنفٌ

  .لمهنةالة ازومإذن 

جة درلن امم عائالتهراد فرف وألمصاعلى ق قٌدلتق اٌرخاصة فو .لمصالحرض اشبهة بتعاود أي جدم وعن مد بالتؤكرف لمصا ومٌقأن  -

 . وفً حال وجود ذلك ٌجبفٌهات ٌولتصوق احقأو سهمها ن أم ر%فؤكث5ل دبنسبة تعاء  كارفٌها شون نولتً ٌكت اكارلش، والىوألا

 د.لنقاة طسلم عالإ

رة أو ئتمانٌة مباشت امنه على تسهٌالن /حاصلٌلىوألاجة دربال عائالتهمراد فرف وألمصاعلى ق قٌدلتق اٌرفأو كة رلشون اال تكب أن ٌج  -

لشخصٌة الكفالة ر اغٌت بضمانار الف دولأ 50وق بمبالغ تفم منهي ألت حاصلة منح تسهٌال حالفً ، ولشخصٌةابالكفالة رة مباشر غٌ

 ك.لذلمسبقة على د النقاة طفقة سلوامرط ٌشت

ال رف، وأن لتابعة للمصت اكارلشامع رف، أو لمصامع رة مباشر غٌرة أو فٌها منفعة مباشوظمن مق أو أي قٌدلتاكة رلشون ال ٌكأن  -

 .رفبالمصدارء لمن أو المساهمٌن امي ألرة مباشر غٌرة أو تمثل مصلحة مباش

أو عماال فنٌة رون أٌباشن ممأو له  كٌالًأو وفٌه  عامالًرف أو لمصس إدارة ابمجلوا فٌها عضوظمن مق أو أي قٌدلتاكة رشون ال تكأن    -

ون ال تك.وأن لتابعة له ت اكارلشدى ال، أو ٌبًرلضر المستشات امادٌمه خدتقو لمالٌةابٌاناته ق قٌدتف ئمة لمصلحته بخالداٌة إدار

ٌته دعلى حٌار ثإتن أن ٌمكم كة معهرمصالح مشتأو بة راله عالقة قأو ٌكا رشن لٌزاولمن اخصٌرلمن اققٌدلمن امأو أي كة رلشا

 .رفلمصاون اقانن م (47) مقدة ربالماص لخااها رٌرتقن ضمك لن ذعح إلفصااكة رلشاعلى ب ٌج، وستقاللٌتهوا

  .ققٌدلتاعلى ودة لجاقابة م راظنق قٌدلتاكة رشدى لر فوٌتأن   -

 لتابعة له. ت اكارلشت احسابارف ولمصت احسابان كل مق قٌدلتق قٌدلتاكة رشس نفف تكلٌب ٌج -

  :نى ما ٌلًـد أدكح تفاقٌةفً االر كذـٌ، بجب أن  (تفاقٌةا)ـد عقم اـربإوجً رلخاق اقدلمامع د لتعاقا عند .4

 دداتلمحت والٌاإولمسوالمالٌة ت البٌاناق اقٌدتن مدف لها

 لمالٌةت البٌانان اعدارة إلالٌة إومس 

 رألخالمهنٌة ت الباطلمتوالعالقة ت ذات التعلٌمات واٌعارلتشالى رة إإلشاامع ق قٌدلتق ااطن  

 .ققٌدتال إلٌصال نتائجرى خأسائل وٌة ر أو أٌرلتقاشكل  

 ققٌدلتراض ابة ألغولطمت ماوة معلـٌدات أو أمستنت أو جالـألٌة سق قٌــدلتاكة رل شوصد وتقٌٌدم عن ماـض

 رف  ٌمها للمصدقع تقوٌترى خر أٌرتقاب أو ألٌة كتف صو

 هادٌدتست تٌبارتولمهنٌة ب األتعاا

 زوم.للد اجً عنرخار خبٌراك شإل وحت تٌبارلتا 

ن ٌـخصرلمن اققٌدلماعلى  أرطٌري هوجر تغٌٌدوث أيٌخ حرتان من عٌوبـسأخالل ــد لنقاة طلـسو البنكطر تخق أن قٌالتدكة رعلى ش. 5

 .كةرلشـد اعة ضوفرٌة مرهونٌة جوة قضاٌا قانــٌأ او فً حال وجود كةرا للشــلعلٌدارة ااإلـبق تتعلرات تغٌٌن أو أي لٌزاولما

  هامة ٌتوجب تطبٌقها وااللتزام بها حسب ما وردت فً تعلٌمات سلطة النقد.ت لٌاإومسم ومهاٌكون للمدقق الخارجً عدة  
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 من قبل  جًرلخاق اقللمدل العزو التعٌٌنت صالحٌا، تبعاً الهٌمة وحسااسٌة المدقق الخارجً، تكون جًرلخاق اقدلمال زعن وتعٌٌت صالحٌا

 .بشكل ملخص فً الرسم ادناهوالمشار الٌها حسب ما نصت علٌها تعلٌمات سلطة النقد الفلسطٌنٌة  ثالثة جهات رئٌسٌة

 خاصة بصالحٌة تعٌٌن وعزل المدقق الخارجً وفقدان أهلٌة.ٌتوجب االلتزام بتعلٌمات سلطة النقد ال 

 كه مهمة رتنقضً على تم ما لم قبلهــن مق قٌدلخاضع للترف المصافً ق قٌدلتاكة رشدى لن لٌوازلمن اخصٌرلمن اققٌدلمن امن أي تعٌٌوز ال ٌج

 د.لنقاة طفقة سلوال على مولحصـد اال بعإألقل اعلى نة ــسـرة فت البنكذات على ق قٌـدلتا

 رع فأو لمحلٌة ت الحساباق اقٌدكة تــرً شــفق قٌــدلتاة ــعملٌــن ل عــإولمسك اٌــرلشــر اتغٌٌن ماــبة لضــة مناســلٌــق آثٌوت البنكعلى ب ٌج

ـر تغٌٌم تـل ٌإولمسك اٌرلشــر اتغٌٌــن من تمكــلدم افً حالة عوات ونــســس ل كل خمــألقاى ــعلدة حــرة واجنبٌة مت أحساباق قٌدكة ترلش

 وات.سنس ل خمل كــألقاعلى دة حـرة وامرع لف/اكة ـرلشا

 ٌٌالبنكت حساباق قٌدله لتن تعٌٌر خء آنتهان امن امٌـعرور قبل مرى خرة أه مـتعٌٌندة عاوز إال ٌج، للبنكجً رلخاق اقـدلمر افً حال تغ . 

  ـرة ٌة خالل عشذلتنفٌدارة اإلدارة أو اإلس الى مجلإ البنكت حساباق قدمن مدر نهائً صار ٌركل تقـن بنسخة عـد لنقاة طسلد ٌزوت البنكعلى

 البنك.س إدارة على مجلر ٌرلتقااه ذبهد لنقاة طسلد ٌزولٌة تإوتقع مس، وقصىد أكحر ٌرستالمها للتقن امم اـٌأ

 

    سفواندخ وانيكافآا:طياطح يَخ ر عش انذاديدأ نيتا

ق اطنن لعمل ضمد والجٌداء األــز اتحفٌــز وٌزبتعــدة لجٌت المكافآامة ظنأ ومتقث حٌ، كمةوللح ئٌساً ر مكوناً ز فوالحت والمكافآامة ظتشكل من

 .ملقٌطر والمخااثقافة م عدتول ومقبطر مخا

 ة لجنود جول ظلمالٌة حتى فً ت المكافآانح ـلٌمة لمـلست اسارلمماواة ـلفاعلاكمة ولحدئ امباز ٌزً تعفلٌة ـإولمسدارة اإلس اٌتحمل مجل

 .كمةولحالجنة ز أو فوالحت والمكافآا

 ت صٌاولتز وافوالحت والمكافآاة ــلجنــن صى بها مولمت المكافآانح ــة مــسٌاسذ تنفٌــن متابعة حسد وعتمادارة اإلــس اعلى مجل

والتؤكد من تحدٌثها  هاذتنفٌت لٌاز وآفـوالحت والمكافآامنح  سٌاسةق بٌطبتزام اللتامحكمة تكفل راءات جإضع ووالتؤكد من ).حةرلمقتا

 .(سنوٌاً 

 دٌعهوز أن " ال ٌج ،زفوالحوا تلمكافآاة خالل" لجنــن مز فوالحت واآـلمكافاسٌاسة منح داد عإلٌة إومسرف لمصس إدارة اٌتحمل مجل 

 ٌنٌة.طلفلسد اقلناة طسلن علٌها مق فوامو االدارةـس مجلـن مدة معتمعلى ان تكون السٌاسة  .ٌةذلتنفٌدارة الٌة لإلإومسلاه ذبه

  لة وٌــلسوالمال م ورأس المهاابٌعة طة بطتبرلمطر المخار ااـالعتبافً ـذ تؤخت لمكافآالتً تتضمنها سٌاسة ز افـوالحن أن امـد لتؤكن اٌـٌتع

 رفللمص ٌةرلتجاق افااالولتشغٌلً داء األوالمالً اضع ول، واقٌتهاوتب ولكست احتماالوا

 م مة . للقٌازلالرات الخبرات والمهاواة ـفرلمعءة والكفاا ب ذوياطتقـسن وافٌوظلماة على ظلمحافاز فـوالحت والمكافآانح ـسٌاسة مدف ته

 رف فٌة للمصرلمصاباألعمال 

 تمنحــسلتً ت المكافآاجمالً إفً ر كبٌص لى تقلإ للبنكلسلبً ف أو الضعٌالمالً داء األإدي اٌب أن ٌج. 

 تلمكافآالمتعلقة بمنح طر الفاعلة للمخادارة اإلن الضماك لت وذلمكافآامنح ب نوابشكل كامل كافة جز فوالحوا تلمكافآانح ً سٌاسة مطتغ. 

 وتتضمن طافة متطلبات تعلٌمات سلطة النقد ذات العالقة.

   ــرر لمبر اغٌوذ لنفوالمصالح رب اتضا متجنبةضح واكل ــة بشــثقوموة ــبومكتداء ألس ااــقٌم وٌــتقٌت اــعملٌءات واــرجون إتكأن. 

   داءألس افً قٌا مناسبا جٌحٌاًرتنا وزٌمٌة ظلتنت الباطلمتواخلٌة دالط ابوالضق ابٌطتطر ولمخاإدارة اعمل  راطبإم زاتاللاى طٌعأن.  

  ــرى خــر أعناصر اــالعتبن اٌــبعـذ خإتــب أن ٌجــث حٌداء ألس القٌاــد حٌولـر العنصـب المكتسابح رلأو اخل دلاجمالً ون إال ٌكأن

 .نفٌــوظلمس أداء ااــً قٌــف

   ــنمكم إن أاــه عــجوبرف لمصأداء اجمالً إً ـفرد لفامساهمة س اقٌداء ألس اقٌات عملٌااءات ورجن إتتضمأن.  

  لكلً له. داء األطر والمخااهٌكل ن ٌــبز وفوالحت والمكافآم احجن ٌــب تجانســود جو ٌتوجب 
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  منً زلدى المالٌة بالمت المكافآط ابروة ــلمحتملــودة واجولمطر المخااجمٌع ٌتوجب مراعاة وظــف للم ةــلمالٌت اآــلمكافا نحــمد عن

 طر للمخا

  طرلمخاامع ب سبٌة بشكل ٌتناسلمحاا االرباحٌة لتسو اً رمعٌااعتماد. 

  رفلمصدى الطر لمخاإدارة اعمل من زأ ال ٌتجــزءا ا جــفعالٌتهوا ــمتهءمالم ٌــة لتقٌــلمالٌت اآــلمكافاجعة سٌاسة منح ارم.  

  منح داف هق أتحقٌطر ولمخاإدارة اة ـفعالٌز ٌزلتعـرف بالمصن فٌوظلمت اٌاوتـمســف ة تلـلمالٌت اآـلمكافال ـهٌكم مـٌصــب أن ٌج

إدارة  لــة مثــقابٌرلف اائوظــلاً ــفــون ٌعملن ٌــذلن افٌوظالمــبــق لمتعلاة ــلمالٌت المكافآانح ــهٌكل مــد ٌعب أن جٌو لمالٌة. ت المكافآا

 .ةـلمالٌاة ــقابرلوال ـة غسـتصال مكافحط اضابو ةـخلٌدالاة ـقابرلواال ـالمتثطر والمخاا

  دة حولى إضافة وظف إلمأداء اعلى ون ٌكب أن نه ٌجث أحٌوات، لعالامبلغ د ٌدتحد عنر العتبان ابعٌرف للمصم لعاداء األذ اخإٌب أن ٌج

 ٌعمل بهذي لالعمل م اقسأو 

  .ة لمكافؤانسبة دد تحأن ٌنبغً وتخفٌضها أو ٌفً وظلداء األة امكافؤن لة موفع نسبة معقدتؤجٌل ز، فوالحت والمكافآاسٌاسة ر اإطفً وز ٌج

 لمعنً. وظف المت ااطنشاوه طرمخاولعمل ابٌعة س طساأمع تؤجٌلها على زلما

  بشكل تفصٌلًرف ة للمصـلختامٌالمالٌة ت البٌانااً ـفدارة إلـس امجلء عضاس وأٌـئت رالـدبت وآـمكافـن عح افصالا. 

 كافة ـر ٌرلتقامل ـنة .ٌشــل سـة كــنهاٌن مر شهأة ــثالثون فً غضون ٌكث ل بحٌــألقاعلى وي سنس ساأعلى دوري بشكل ر ٌرتقداد عإ

حة ولممنت المكافآاجمالً ن إتفاصٌل عولمالٌة ت المكافآامنح ت سارة بمماـلخاصت ابالتعلٌمام ازلاللترف لمصــن امـذة لمتخءات ااـرإلجا

 .عهاونو

 داءاألــة بطــتبرمر ة عناصـٌأعلى ن ٌٌذلتنفٌر اغٌء ألعضاة اؤــتمل مكافــتشــوز أن ال ٌج. 

 ة مصالح ــنوازم، ولشخصًداء األرف والمصداء ابؤط تبرعها مومجمن مزء جون ٌكث بحٌرف بالمصن لٌإولمسر اكبات مكافآم ٌظتن

 ن. لمساهمٌامع مصالح ن فٌوظلما

  لكل ة لمكافؤاضٌح قٌمة ومع تس لمجلء اعضاس و /أو أئٌرلة مكافؤرف صص أو ٌـعلى تخصالمسبقة ـد لنقاة طلـفقة سوال على مولحصا

 ة.  لمكافؤرف اصب سباو وأعض

 دارة.إلس امجلء عضاس وأئٌرلت مكافآص على تخصٌن مٌة للمساهمٌولعمالجمعٌة اقة دمصا  

    اإلفصاح عٍ دىكًح انًصارفر :عش انثاَيدأ نيتا

 فً ن كٌرلمشاوالعالقة ف ذوي ااطرألـن امم هـرغٌن وعٌودلمن واكمته بشفافٌة للمساهمٌوحن عح باإلفصا البنكوم ٌقب أن ٌج

 -االلتزام بعدة بنود اهمها ما ٌلً:وعلٌه ٌتعٌن على البنك وق.لسا

 وى تــبمسء اــتقرإلــدف اة بهــلعالقت ذات ااـلجهوالمصالح ب اصحارف وألمصض ااـرغـق ألشفافٌة بما ٌحقح واة لإلفصاـسٌاسـداد عإ

 .كمةولحت ابٌقاطت

  مات سلطة النقد الفلسطٌنٌة.المحددات المشار الٌها بتعلٌنى دألد اتشتمل بالحث لشفافٌة بحٌح واإلفصااسٌاسة س لمجلار ٌقأن 

 لسٌاسة ق ابٌطبتم ازاللتن امد لتؤكاٌتوجب وس لمجلو اهعنها ح إلفصام التً ٌتت اماولمعلاهة ازنوقة ودصحة ن مد لتؤكن ال عإولمسا

 للبنك.دة لمعتما

 دأ مع مبق فوابما ٌتك لب وذلمناست اقولاعنها فً ح إلفصام اٌتوأن لكفاٌة واقة دبالز لمفصح عنها تتمٌت اماولمعلن أن امد كالتؤ ٌتوجب

 .IIل زباق لثالثة التفااعامة دلاعلٌه ت نصذي لم العاح اإلفصاا

  ع الطإلن المصالح مرى ذات األخف ااطرألن واعٌودلمن واٌرلمستثمن اتمكث بحٌدة مفٌوكافٌة ت ماوٌة على معلولسنر اٌرلتقااتشتمل أن

 رف.لمصع اضاأوعلى د لجٌا

 فً دارن ألقل تصاعلى ن مٌتٌوٌن جً فً صحٌفتٌرلخاق اقدلمر اٌرٌة مع تقولسنف انص حلٌةرلمواٌة ولسنا لختامٌةالمالٌة ت البٌانار انش

البٌانات ن تتضمأن و .بالتعلٌماتلمعاٌٌر االفصاح المحددة فقا د ولنقاة طسلن لمسبقة ماٌة طلخافقة والمال على ولحصد ابعك لن وذٌطفلس

 الهٌئة.ء عضان أقعا موعٌة مرلشاقابة رلاهٌئة ر ٌرتق المالٌة للمصارف االسالمٌة
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 قع ولماعلى ر لمستمح اإلفصاك الذٌشمل وق .ولسف ااأطرلجمٌع ح متار وعنها بشكل مستمح إلفصاوب الطلمر اٌرلتقات واماولمعلر افٌوت

 على ما ٌلً: رف نً للمصروإللكتا

 .منفصل بشكلجً رلخااق قدلمر اٌرتقوعلٌها ت اظلمالحوات وانـست سن ال تقل عرة لمالٌة لفتم ائوالقامشتمال در صاوي سنر ٌرتقر خآأ .  

ث بحٌم، كل عان ل موٌلر أشهر آذار وكما فً نهاٌة شهرف ً للمصــنرواللك تاع ــقولماى ــة علــٌدورلاة ــلمالٌم ائــوالقــر انشــب جوٌت حٌث.  ب

 المشار الٌها بالتعلٌمات.ت لبٌاناك اتلن تتضم

 واردة ادناه.النقاط ال نعنً، فٌتوجب على البنك االعالن روإللكتا فٌما ٌتعلق باالفصاح على الموقعث . 

 

  إلطالييحرف انيصااكيح ود : يتطهثاخر عش انثانثدأ نيتا

 .إلسالمٌةاٌعة رلشدئ ابمبام ملتز بؤنه ضمان لمساهمٌهضافٌة إ فصاحإوكمة وح لمتطلبات ٌخضع البنك 

ل ـبعمـرة لخبـن ذوي امت ولمعامالاه ـبفقن ٌـمختصص شخاأة ــثالثــن ا عــهدارفــدد أل عــال ٌقأن ى ــة علــقابرة ــهٌئن ٌــتعٌــب ٌج .1

 وفق متطلبات تعلٌمات سلطة النقد. المٌةـإلسالمالٌة ت ااـسسإلما

 عضائهار أختٌاوالهٌئة اتشكٌل  .2

حصة ون ٌمتلكن مساهمٌم ال تض، وألتابعةاكاته ــرشدى حرف أو إلمصافً وظـف عٌة مرلشاة ــقابرلاة ــهٌئء عضان أٌــبن مون ال ٌكب أٌجأ .  

 .لتابعةاكاته رش دىحإفً رف أو لمصامهمة فً 

ٌة ذلتنفٌدارة اإلرف أو المصــس إدارة امجلء اــعضن أــمأي ع ــة مــلثانٌاة ــجدرلاى ــة حتــبارلة قــائها بصــعضــن أمط أي تبرال ٌب أٌجب .  

 لعلٌا. ا

 ر خرف آعٌة بمصرقابة شرفً هٌئة وا عٌة عضرلشاقابة رلاهٌئة و عضون ال ٌكب أٌج .ت 

   واتسنس عٌة كل خمرلشاقابة رلاهٌئة ء عضاأ نألقل ماعلى د حو وال عضداستبم اٌتب أن ٌجث . 
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 وات سنس لهٌئة كل خمائاسة ر رٌدولعمل على ترف المصن امب لطتد أن لنقاة طلسلوز ٌجج . 

 مكافآتها د ٌدتحوعٌة رلشاقابة رلاهٌئة ن تعٌٌ .3

 ٌأي فصل ق ال ٌحد .ولنقاة طقة سلدمصاد بعــس لمجلاٌة ــصوى تـعل ءً اــبن للبنكمٌة ولعمالجمعٌة ن ائٌسها مورعٌة رلشاقابة رلاهٌئة ن تع

 د. لنقاة طسلــن بقة مــٌة مسطفقة خواال بمإعضائها ن أم وعض

 ائه ـعضأً ــة ثلثــبؤغلبٌرف لمصس إدارة امجلن صٌة موتدرت صإذا ال إعضائها د أحأو ألمعٌنة اعٌة رلشاقابة رلال هٌئة زعوز ال ٌج

ل زلعارر اقون ٌكأن على ولمسبقة د النقاة طسلفقة وال على مولحصد ابعومٌة ولعماة ــلجمعٌع ااـجتماً ـفون اهمـلمساها ــدٌعتمأن ى ـعل

 .مسببا

  ة ـقابرة ـهٌئن ٌـفً تعٌق لحـد النقاة طلـة فلســمٌولعماة ــلجمعٌع اجتمان امر شهأعٌة خالل ثالثة رقابة شرهٌئة ن بتعٌٌرف لمصم اٌقم لإذا

فً ك لق ذبطٌنن، ولتعٌٌافً ر لتؤخٌن اناتجة عت تبعاٌة ألى إضافة ك إلذتبة على رلمتت ااـلنفقاة ـكافـرف لمصال ـٌتحمأن عٌة على ــرش

 .عٌةرلشاقابة رلاهٌئة ء عضاد أحأستقالة إة ــحال

 

التً تم ذكرها فً تعلٌمات سلطة النقد الفلسطٌنٌة.  تلحاالــن امأي فً رى خأقابة رهٌئة ن تعٌٌأو عٌة رلشاقابة رلاهٌئة ء عضان أمأي ل داستبا .4

لهٌئة و ال عضـوقب او عدم االلتزام بالقٌام بالمهمام والمسإولٌات أو لٌة أو صدور حكم قضائً بحق أحد األعضاءعلى سبٌل المثال كفقدان األه

 .ٌاـداهأو ٌا ازمت أوٌة مكافآأ

ب ٌجو ن.فاطرلاعلٌه ق فواٌذي لن التعٌٌب افً كتاروط لشاه ذهق ثوتد ولتعاقروط اعٌة على شرلشاقابة رلاهٌئة و البنكن بٌق التفام اٌتب أن ٌج .5

 .نٌــلتعٌب ااــً كتــمة فومعلددة ومحقابة رلاهٌئة ء اـة ألعضـلمالٌت المكافآون اتكأن 

 . تلمكافآك اتلـد ٌدبتحس لمجلــوض اتفأن لها ـق ٌحوٌة عرلشاة ــقابرلاة ــهٌئء اــعضت أة مكافآــمٌولعماة ــلجمعٌــدد اتح .6

  .نلتعٌٌب ابكتاددة لمحالمبالغ ء اباستثنارف لمصــن اٌا مــداهأو ا ــٌزامت أو ة مكافآــٌأل ــوقبدم ــعٌة عـرلشاة ــابقرلا هٌئةء اــعضأى ــعل .7

 .البنكلٌة إومسو إلسالمٌة هاٌعة رلشم ابؤحكام ازاللتأن اعلى ن لتعٌٌب اٌشتمل كتاب أن ٌج .8

 .دلنقاة طسلن م ـبلطو أعضائها أغلبٌة ب ألطعلى ء بنا، أو البنكس إدارة مجلن مر ارقعلى ء اـنبأو ئٌسها ن رموة عدلهٌئة باتجتمع . 9

فً وظلى موع إجرلك الذبما فً در لمصااجمٌع ن مت ماولمعلت والمعمالت والسجالاعلى جمٌع ـود قٌـدون بول ـلكامع االطالق ا. للهٌئة ح10

  . نٌرلمستشارف والمصا

رف لمصاألساسٌة فً عمل ق اائـثولـدى احون إتكس ولمجلـن اها مدعتمام اٌتوعٌة ـرلشاة ـقابرلاة ـالئحــداد عإلهٌئة على الٌة عمل آتعتمد . 11 

 لتالٌة:ود البنانى على دألد الالئحة بالحاتشتمل .و
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 -لهيئة الرقابة الشرعية تتمحور حور البنود التالية:م مها تتوفر .41

 الشرعٌة الرقابة هٌئة ممها

 ى ـعلعً ـرلشــب اقارلمت ااظمالحر وٌراـة تقـسدار
عٌة لألعمال ـرلشـب انوالجاً ـة فــٌذلتنفٌت ااـسرلمماا
 بشؤنها.زم جٌه بما ٌلولتوامٌة ولٌا

 

 فً ــوظة مــلكافب ٌــدرلتد وااــشرإلواه ــجٌولتم اٌــدتق
وى اــلفتواعٌة ــرلشم ااــباألحكــق ا ٌتعلــفٌمــرف لمصا

 لعالقة. ذات ا
 

 رف لمصافً وظلملتثقٌفٌة واٌبٌة درلتامج رالبد اعتماا
    خلٌةدالاعٌة رلشاقابة رلاقبل ن مدة لمعوا

 

 رف لمصط ابنشاق ٌتعلوع ضومأي سة رأي أو دارلداء ابإ
 د لنقاة طسلن مف بتكلٌ

 

 زة جاة وا كازلدوق انـصب حساإدارة على ـراف إلشا
ه رٌدوتـدم ٕ عق وتحقاـالسد اه عنــمنـرف لصت ااـعملٌ

 الحقة.  رات لفت
 

 لتً ت اهالإلمت واصفاوالمروط والشاضع ولمساهمة فً ا
ٌفً وظلدر الكاــزز اا ٌعــبمن فٌــوظلماً ــا فــهرفوٌنبغً ت

 إلسالمً.افً رلمصالعمل س اسق أفواٌو
 

 دوق صنن مرف لصت اعملٌازة جاإرف ولصاجه د أوٌدتح
  .عٌةرلشر اغٌب لمكاسا

 

 ت على حسابار لخسائاتحمٌل ح وبارألاٌع وزسٌاسة تد عتماا
 .رالستثماا

 

 على راف إلشن والمقٌمٌن اعٌٌرلشن اقبٌرالمر اختٌاا
 مئهم أداتقٌٌم وعمالهأ

 

 ـن مــواء مة لها سدلمقرات االستفساواالسئلة اعلى رد لا
 ن.لمساهمٌأو اه ـمعن املٌـلمتعرف أو ابالمصن لعاملٌا

 

 رف لمصاة ـطنشوأال ـة ألعمـمزلالـود العقاٌغ ـصد عتماا
م ئوالقت والمعامالت والمنتجات والسٌاسات وااـالتفاقٌوا

 ع ـموب لتجادم افً حال ع عٌةرلشاقابة رلاة ـعلى هٌئب ٌج
ــد لنقاة طلــمفصل لســر ٌرتقم ٌــدتقعنها درة لصارارات القا
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 لمالٌة.ا
 

 وص.بالخص
 

 عٌة ـرلشاقابة رلن اٌــتنشؤ بــد لتً قت اعازلمناافً ت لبا
 وٌكون قرارها ملزماً للطرفٌن وإدارة البنك.خلٌة دالا

 

 م حكاذ أتنفٌن ٌضمم خلً سلٌداقابً م راظنود جـن ومد لتؤكا
 .إلسالمٌةاٌعة رلشا

 

 ـد ة للتؤكــعٌولنودة اكافٌة للجءات اـرجإت وسٌاساــق بٌطت
ر ا لمعاٌٌــفقوعٌة ــرلشاة ــقابرلـراء اجاـم ه تـنـن أم
 عٌة.ولنودة الجا

 

 ق فواتن مد للتؤكرف لمصاة طنشوأعمال أقابة على رلا
ت لعملٌااجعة رامومتابعة والمٌة ـإلساٌعة ـرلشم احكاأعماله أ

 عً.رشظور محن أي ها موخلن مق للتحق
 

 ف ٌشمل مختلوعٌة رشلالعمل راءات الٌل إلجداد دعإ
ط مة لضبزلالـد اعوالقن ابما ٌتضمف ورلمصت اعملٌا

 ٌة.دلتقلٌرف المصاالتعامل مع ا
 

 ٌعة ربالشرف لمصـزام التدى ال موحرأي لداء ابإن وٌوتك
ر ٌرلتقس واللمجل ةٌدورلاعٌة رلشاة ــقابٌرلر اٌرلتقام اٌـدتقو
 .لعامةاللهٌئة وي لسنوي والسنف اعً نصرلشاقابً رلا

 

   

  لهيئةر ايرتق. 13

لمحاسبة ر اا ً لمعاٌٌـفقوجً رلخاق اقــدلمــن امــدة لمعاٌة ونــلسواٌة ونــلســف اة نصــلمالٌر اٌراـلتقاع ـمــق فرٌتقرٌراً  ةــقابرلاة ــهٌئد تع 

 ما ٌلً :ر ٌرلتقن اٌتضم بحٌثإلسالمٌة المالٌة ت اسساإللمط بوالضواجعة ارلموا
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 خليةدالاعية رلشاقابة رلا . 14

تقلة ـمسادارة تقل ـمسم قسخالل ــن مم تـتـب أن ٌجو البنكً ـخلٌة فدالاة ــقابرلامة ظنــن أمـزء ال ٌتجـزء ة جـخلٌدالاعٌة ـرلشاة ــقابرلــر اتعتب 

ـر غٌوة ـمزلالت اصالحٌالاة ـخلٌدالاعٌة رلشاة ـقابرلز ااـنح جهــمب ٌجوعٌة.ـرلشا ةـقابرلاة ــلهٌئلهٌكلٌة فنٌا اتبعٌتها ـون تكالبنك وم حجـب حس

 بالبنود المتعلقة بتعٌٌن وتحدٌد مهامم اــزاللتم اتــٌأن ا.على ــبمهامهم مة للقٌازلالاٌة دارإلت اٌاوتـلمست واماولمعلاة ــى كافــلإل ــوصوللدة لمقٌا

 بتعلٌمات سلطة النقد الفسطٌنٌة والمعكوسة فً دلٌل الرقابة الشرعٌة. نعٌٌرلشن اقبٌارلما

 

 النهاٌة،،،

 

 

 


