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باإلدارة المصرفية الرشيدة  المتعلقة  اإلرشادات    

 
 المسؤولية تنازل عن 

 
 إن كافةةةة المعلومةةةات الةةةواردة فةةةد مةةةلا المسةةةتند مشةةةمولة بوةةةل التةةةبلي  والنشةةةر وتعةةةود ملكيت ةةةا لبنةةةك بيةةةروت        و

 التابعة لمجموعة )"بنك بيروت"( ما ل  ُيَشر إلى خال  للك  الشركات
ا يو تو يع ةةاا توميل ةا نسة  ي  مةةن المعلومةات الةةواردة فةد مةةلا المسةتندا يو استنسةةاخ اا يو إعةادة نشةةرماا يو ال يجةو  

الم يةد مةن التصاصةي  بشةبن ي  معلومةات كنةت  بواجةة إلةى  كلًيا يو ج ئًياا أل  شخص يو كيان خارج بنك بيروت  إلا 
مةةةلا المسةةةتند يعنةةةد علةةةى  إ العكةةة   بنةةةك بيةةةروت  إن فةةةد مةةةلا المسةةةتندا يرجةةةى االتصةةةا  بةةةدائرة إدارة المخةةةا ر فةةةد 

    بكافة  األوكا  والشرو  الملكورة يعالهموافقتك  على التقيد 
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 لإلدارة المصرفية الرشيدة بإطار سليم المصرف التزام  .1
لةة دارة  (ا مةةن خةةال  مجلةةس إدارتةةس )المجلةةس(ا يقةةرد بضةةرورة وجةةود إ ةةار سةةلي  المصةةر  بنةةك بيةةروت        )إن 

قيامةةةس بةةةللكا يلتةةة   مةةةن خةةةال     المصةةةال  يصةةةوا  او وملةةةة األسةةة    ي ةةةد  إلةةةى ومايةةةة مصةةةال لرشةةةيدة المصةةةرفية ا
 مةةةدفوًعا بواجبةةةس الرئيسةةةد لةةة دارة المصةةةرفية الرشةةةيدة مسةةةؤولية تنصيةةةل إ ةةةار سةةةلي  بشةةةك  جمةةةاعد  المجلةةةس بةةةبن يتومةةة  

 يصةوا  او  وملةة األسة   صةال ا وضمن مجموعة قي  ومعايير تضةمن ف ة  مبورص والتصر  بوسن نيةا المتمثد  ب
 وتلبيت ا بالكام   المصال 

مبيدنةةة فةةد مةةلا المسةةتند  مةةله المبةةاد  التوجي يةةة  مةةد الرئيسةةية التةةد مةةن خالل ةةا يصةةد المجلةةس بواجباتةةساإلرشةةادات  إن 
ًعةا ألوةدث كما يوثد علي ا المجلةس تباإلدارة المصرفية الرشيدة  تعكس ييًضا التوسينات التد يدخلت والًيا على إ ار 

" الصةةادرة فةةد لمصةةار  لالرشةةيدة المبةةاد  التةةد نشةةرت ا لجنةةة بةةا   وةةو  الرقابةةة المصةةرفية فةةد وثيقةةة "مبةةاد  الووكمةةة 
  7105تمو  

وتوسةةين ا ورصةةةد الت ةةورات فةةد مةةةلا المجةةا  ب ةةةد  ضةةمان االلتةةة ا  منامجةةةس  وتوسةةين  اسةةةتعرا سيواصةة  المجلةةس 
 دا   بإ ار سلي  لووكمة الشركات على يساس مست

" للجنةة الرشةيدة للمصةار  "مبةاد  الووكمةة  وتوديًدااألنظمة الدولية ا والممارسات المتدبعة فد مباد  الاعتمد المجلس 
 وتعديالتس   7112الصادر فد تمو   012با   الملكورة يعالها باإلضافة إلى التعمي  األساسد لمصر  لبنان رق  

 
 مجلس اإلدارة عنلمحة عامة  .2

 الدور   2.1
المجلةةس دور  إن  توجيةةس مجلةةس إدارتةةس   توةةت إشةةرا  و إدارة بنةةك بيةةروت       يةةت   سةةنًدا إلةةى نظامةةس األساسةةدا 

بشةك  ه وسة  مةا يعتقةدباإلشرا  على اإلدارة واتخةال القةرارات فةد مجةا  األعمةا ا والعمة  بوسةن نيةة و مد  األساسية 
القيمةة توسةين  مختلة  يصةوا  المصةلوة فةد و  المسةاممينيصة د فةد مصةلوة  مةو  كة  عضةو مجلةس إدارة  معقو 

 نيابة عن     اإلستراتيجيةعلى المدى ال وي ا من خال  توفير التوجي ات والرقابة 
 

 التأليف  2.2
ال يتخ ةى االثنةد و ي ينصد النظا  األساسد للمصر  على ين عدد يعضاء مجلس اإلدارة ال يمكن ين يق  عن ثالثةة 

  توديد من دون ي  مرات ثالث سنواتا ويجو  إعادة انتخاب   عدة لوالية جلس عشر  يت  انتخا  يعضاء الم
ب ةةةد  ضةةةمان تنصيةةةله لمسةةةؤولياتس   7والمسةةةتقلين 0يتةةةبل  مجلةةةس اإلدارة مةةةن عةةةددع كةةةا ع مةةةن األعضةةةاء  يةةةر التنصيةةةليين

يصةوا  المصةلوة فةد ي للمسةاممين و األساسية القائمة على اإلشرا  على اإلدارة والتصر  بما يخد  المصلوة العليةا
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ا  7118الصةةةادر فةةةد تمةةةو   008بن امةةةة واسةةةتقالليةا وسةةةنًدا إلةةةى التعمةةةي  األساسةةةد لمصةةةر  لبنةةةان رقةةة  المصةةةر  
ا لألعضةةاء الوةةاليين األوةةد عشةةر فةةد مجلةةس إدارة بنةةك بيةةروت        مةةن يعضةةاء  يةةر األ لبيةةة وبالتةةالدا تتةةبل  ا

ع سياسةةة المجلةةس القائمةةة علةةى وجةةود عضةةوين تنصيةةليين فةةد مجلةةس تنصيةةليين ومسةةتقلينا ومةةلا األمةةر يتماشةةى ييًضةةا مةة
 إدارة  

 
 الوظيفة االسم

عضووو مجلووس ةدارة  –تنصيةةل  الةةرئيس ال –رئةةيس مجلةةس اإلدارة  د. سليم ج. صفير
 تنفيذي

 عضو مجلس ةدارة غير تنفيذي -نائ  رئيس مجلس اإلدارة  السيد أديب س. ميالت
 عضو مجلس ةدارة تنفيذي -التنصيل   الرئيس نائ  . النابلسيوالسيد فواز ه

 عضو مجلس ةدارة غير تنفيذي المسيح السيد أنطون أ. عبد
 عضو مجلس ةدارة غير تنفيذي سعادة السيد أنور م. الخليل
الممثةة  بالسةةيدة لبنةةى  بنووك اإلمووارات دبووي الوووطني

 القاس 
 عضو مجلس ةدارة غير تنفيذي

 س ةدارة مستقل غير تنفيذيعضو مجل السيد راشد. س. الراشد
 عضو مجلس ةدارة مستقل غير تنفيذي السيد كريكور س. صديقيان

 عضو مجلس ةدارة مستقل غير تنفيذي السيد أنطوان ي. واكيم
 عضو مجلس ةدارة مستقل غير تنفيذي السيد رمزي ن. صليبا

 عضو مجلس ةدارة مستقل غير تنفيذي السيد روبير ك. سرسق
 لةةدى إداريةةة يشةة   وظيصةةة ال الةةل اإلدارة  مجلةةس عضةةو تنصيةةل :  يةةرإدارة  مجلةةس : عضةةو008مصةةر  لبنةةان رقةة  تعمةةي   مةةن 0المةةادة 0

 يقةةو  بم ةةا ال  يو والخةةارج لبنةةان فةةد التابعةةة ووداتةةس يو فروعةةس مةةن ي  لةةدى يو/لديةةس و تنصيليةةة بم ةةا  مكلدةة   يةةر ومةةو المعنةةد المصةةر 
 المعةيناإلدارة  مجلس عضوإن  .اإلدارة مجلس عضوية توليس قب األخيرتين السنتين  خال  يو واليا وللك "التنصيلية العليال دارة " إستشارية

 الاألجنبةةد  البلةةد فةةد عليةةس الم بقةةة القةةوانين كانةةتإلا  القةةرار مةةلا بمص ةةو  تنصيةةل  عضةةو يعتبةةر ال الخةةارج فةةد التابعةةة الووةةدات مةةني   لةةدى
 .الصصة مله تمنوس

 الخصةائص الصةصات يو فيةس تجتمةع الةل اإلدارة  مجلةس عضةو :مسةتق د إدارة  مجلةس : عضةو008مصر  لبنةان رقة  من تعمي   0المادة 7
 :التالية

 .تنصيل   يرإدارة  مجلس عضو  -
 التصةويت وقةوليو  المصةر يسة    مجمةو  مةن %5 يصول مباشرةا ما  ير يو مباشرة بصورة يملكونا اللين المساممين كبار  ير من  -

 .اكبريي ما  ااألس    لهالعائدة ل
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 عالقةات وجةود عةد  لج ةةاألخيةر  مةلا مسةاممد كبةار المعنةد وعةن للمصةر  "التنصيليةة العليةااإلدارة " مةن شةخصي   عةن االسةتقاللية  -
 .اإلدارةمجلس  عضوية تولد قب األخيرتين  السنتين خال  يو اواليً  من   ي  مع عم 
 .المساممين كبار مني   الرابعة مع ةالدرج ل اية قربى بعالقة االرتبا  عد  -
 .المصر  مديند  ير من -

 
 المؤهالت 2.2
ا وخلصيةة م نيةة ناجوةةا والقةدرة  شخصةية سةليمة ن امةة وعلةى  دارة اإلمجلةس جةدد فةد معايير اختيار يعضةاء ترتك   

جنةةة المكافةةات والترشةةيوات ا تتوقةةل من ةةا ل يرمةةا   مةةله المعةةاييرا مةةن بةةين الكةةافد الوقةةت ا المصةةر  واإلرادة إليةةالء ا
فيمةا يخةص  والمةؤمالت التةد ينب ةد يخةلما بعةين االعتبةار المواصةصات    المشورة لرئيس ومجلس اإلدارة وو  التد تقدد 

 وديثًا  انتسبوا يعضاء مجلس اإلدارة اللين ا
ا يومة  ن ثالثةةينصد النظا  األساسد للمصر  على ين عدد يعضاء مجلس اإلدارة ال يمكن ين يق  عةللكا يض  ل 

يمكةةن ين  كمةةا  الجنسةةية اللبنانيةةة مةةن يعضةةاء مجلةةس اإلدارةيجةة  ين تكةةون يكثرية سةة  ع علةةى األقةة    011كةة  مةةن   
على السةن بشةبن عضةوية مجلةس توديةد   لةيس منةاك مةن ال ايةة ا هقانونية ممثلة بشخص يت  تعيينس ل ةلميئات  تكون 

 من قانون التجارة  054دة بالماشر  اإلمتثا   إدارة بنك بيروت        
 بقبةةو  عضةةوية ي  شةةركة  مةةا يتعلدةةلفي رئيس المجلةةس النصةةائ  لةة يعضةةاء مجلةةس اإلدارة مسةةبًقا  يقةةدد  المتوقدةةع ين  مةةن

والوصةةو  علةةةى موافقةةةة الجمعيةةةة العموميةةة للمسةةةاممين وفًقةةةا ألوكةةةا  المةةةادة جديةةةدة  يو مجلةةةس إدارة  ي  شةةةركة جديةةدة 
 االقتضاء  عند  من قانون التجارة 059
 

 المدة االنتخابات و 2.2
ثةالث لمةدة  ا يةت  انتخةا  يعضةاء مجلةس اإلدارة مةن قبة  الجمعيةة العموميةة العاديةة للمصةر  لنظا  األساسةد سندًا ل 

 مجلس ا  ير مودود الاألعضاء فد  التد يخد  في ا والياتال  إن عدد على األكثر سنوات
 

 المكافآت ا 2.2
مقابةة   ( فةةد بنةةك بيةةروت       ا علةةى رسةةو  وضةةوريو  يةةر الموظةة  موظةة  )ال ا يوصةة  عضةةو مجلةةس اإلدارة

ويعضةاء المجلةس التنصيةليين المجلةس الخةاص بلةرئيس لمكافاتا برنامج عضو مجلس إدارة  من ج ة يخرىا إن ك خدمتس
 ارة يخضع لموافقة الجمعية العمومية بناء على توصية لجنة المكافات والترشيوات التابعة لمجلس اإلد

 
 اجتماعات المجلس 2.2
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يعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة  المتوقدةةةع ين يوضةةةر مةةةن مةةةرة واوةةةدة علةةةى األقةةة  كةةة  ثالثةةةة يشةةة ر  رسةةةميًا  المجلةةةس يجتمةةةع  
  علةةى يعضةةاء كبعضةةاء في ةةايخةةدمون  اجتماعةةات مجلةةس اإلدارة كافةةة باإلضةةافة إلةةى اجتماعةةات لجةةان المجلةةس التةةد 

 الجتماعات  ضير لللتو الوقت الكافد بل   مجلس اإلدارة 
ا وتةةت  دعةةوة األعضةةاء قبةة  مجلةةس إدارة  التنصيةةل  جةةدو  األعمةةا  لكةة  اجتمةةا  الةةرئيس –يضةةع رئةةيس مجلةةس اإلدارة 

 االجتماعات تاري   يسبو  من 
ن اإلجةةراء الةةل  يتخةةله قانونًيةةا إن وضةةور  البيةةة األعضةةاء الوةةاليين أل  اجتمةةا  يشةةك  نصةةاًبا  لمباشةةرة األعمةةا ا واإل

فيةةس النصةةا  القةةانوند يشةةك  إجةةراء مةةن قبةة  المجلةةس  يجةةو  مكتمةة   ؤالء األعضةةاء الواضةةرين فةةد اجتمةةا   البيةةة مةة
 وكالة بموج   ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت يو المشاركة 

 
 مسؤوليات مجلس اإلدارة .2

 األعمال ةاإلعداد واإلشراف على تنفيذ أهداف واستراتيجي 2.1
دارتةةةس  المصةةةر    إسةةةتراتيجيةيمةةةا يتعلةةةل بفيتومةة  المجلةةةس المسةةةؤولية الكاملةةةة  مسةةةؤولية يعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة إن  واإل

 للمصةر  لمصةلوة العليةابوسة  مةا يرونةس  يصة  فةد ا اتخال القرارات فد مجا  األعما  والتصر  تتمث  باألساسية 
اإلدارة العليةةا  يعضةةاء مجلةةس اإلدارة علةةى صةةدل ون امةةة يعتمةةد ي ا وعنةةد القيةةا  بموجبةةات   ويصةةوا  المصةةلوة فيةةس  

 والمدققين  الخارجيين ا والمستشارينللمصر  التنصيلية
 :   باألمور التالية مجلس اإلدارةسو  يقو  بمسؤولياتسا إنجا ه بناء على للكا وفد إ ار 

تةة   ال ويلةةة األجةة  باإلضةةافة إلةةى المي انيةةة السةةنوية كمةةا  اإلسةةتراتيجيةالخ ةةة  مراقبةةة ا وموافقةةة ا ومراجعةةة   -
 بانتظا ؛المصر   وتقيي  يداء ا  للمصر  اإلدارة العليا من قب   عرض ا

صةةةدار إلإلةةةى الجمعيةةةة العموميةةةة العاديةةةة  تقةةةدي  التوصةةةية ال امةةةةا ومراجعةةةة و موافقةةةة  األعمةةةا  التجاريةةةة   -
 القرارات المناسبة ب لا الخصوص عند االقتضاء؛ 

 المصةةر  فةد يعمةةا  الجومريةةة  الت يةةرات  كبةةموا ويمةور المصةةر   فةةد الصعدالةةة  مشةاركة العلةةى الموافظةة   -
 ويصوا  المصلوة فيس على المدى ال وي ؛ المصر  والبيئة الخارجية لوماية مصلوة 

 لضمان دقةة المواسةبة والبيانةات الماليةةمتين  قس  مالد  يبقد بشك  مستمر على    التبكد من ين المصر   -
 ؛ت اون ام

لمراجعةةات دوريةةة   األقسةةا  لات األوضةةا  الورجةةة خضةةو   ضةةمان وية والماليةةة السةةن علةةى البيانةةاتالموافقةةة   -
  سنوية

 
 قوانين واألنظمة المرعية اإلجراءبالضمان االمتثال  2.2
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 اإلجةةراءيضةةمن المجلةةس اسةةتمرار تقيدةةد يعضةةاء مجلةةس اإلدارةا واإلدارة العليةةاا والمةةوظصين بةةالقوانين واألنظمةةة المرعيةةة 
جراءات سياساتفر   والعم  ضمن اا من خال    فد جميع األوقات المصر    واإل

خ ةةة  ريس المةةةا  علي ةةةا وعلةةةى  ويشةةةر   المصةةةر  فةةةد مةةةلا الصةةةددا يوافةةةل المجلةةةس علةةةى السياسةةةات الرئيسةةةية فةةةد
دارة المخةةةا را وسياسةةةات االمتثةةةا ا (ICAAP)والسةةةيولةا بمةةةا فةةةد للةةةك عمليةةةة التقيةةةي  الةةةداخلد لكصايةةةة ريس المةةةا   ا واإل

 ار ضب  داخلد متين وفًقا لمستل مات الرقابة  فضاًل عن االوتصاظ بإ 
ين   مةن خةال  دائةرة امتثةا  مسةتقلة تضةمن المصةر   للكا يشر  المجلس علةى إدارة مخةا ر االمتثةا  فةد يض  ل 

 بن امةةة ووفًقةةا للقةةوانين واألنظمةةة المرعيةةة اإلجةةراء  دائةةرة االمتثةةا  علةةى اتصةةا  مباشةةر بةةاإلدارة العليةةاالمصةةر  يعمةة  
علةى ا ةال   التنصيليةة  ومجلس اإلدارة من خال  لجنة المخا ر واالمتثا ا بويث يبقةى المجلةس واإلدارة العليةا يةالتنصيل

للكا يضةمن المجلةسا مةن خةال  لجنةة المخةا ر واالمتثةا  التابعةة عالوة على  مخا ر االمتثا   ب المتعلدقة بالت ورات
مسةةةائ  االمتثةةةا  وتةةةوفير اإلرشةةةادات ل ةةة  ب ةةةلا ب مةةةا يتعلدةةةلظةةةا  فيلمةةةوظصين بانتا تقةةةو  بتثقيةةة  دائةةةرة االمتثةةةا  ين لةةةسا 

 الخصوص 
 

 تعزيز ثقافة الشركات، والقيم، والسلوك األخالقي 2.2
تسةةتند إلةةى معةةايير عاليةةة مةةن السةةلوك عمةة  سةةليمة  تع يةة  ثقافةةة علةةى يمميةةة  فةةد مقاربتةةس للووكمةةةا  يشةةددد المجلةةس 

ا التنصيليةةةةة يير بدقةةةةة مةةةةن قبةةةة  يعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارةا واإلدارة العليةةةةااألخالقةةةةد  يضةةةةمن المجلةةةةس اوتةةةةرا  مةةةةله المعةةةةا
 :باألمور التالية ا والموظصينالتنصيلية يعضائسا واإلدارة العليا ين يقو   والموظصين  فد قيامس بللكا يتوقع المجلس 

 ؛األمور بوقيقةواإللت ا   يعلى المعايير السلوكية و مراعاة   -
 ؛التعام  العاد   ويدائس من خال  المصر   معة لتوسين سالسعد الدائ     -
 البامظة الثمن؛قبو  ال دايا  رف    -
 لقوانين والمعايير األخالقية لات الصلة؛لسنًدا  المصر   إدارة شؤون  -
 و ؛تضار  المصال الوو  دون  -
 لمجتمع المولد الخير العا  ل فد  المساممة المسؤولية االجتماعية وإثبات الوس ب  -
 
نةةةة وتشةةك  "المصةةر   قواعةةد السةةةلوك األخالقيةةة مةةن خةةةال  سياسةةات رسةةمية ينصدةةةلما ت بيةةل  للكا يةةةت  لةة إضةةافة   مدود
 :" وسياسات "مكافوة الرشوة والصساد" الملخصة يدناهالسلوك

 
  السلوك مدّونة 
نة  سياسة  المصر  اعتمد ا يير يخةرى ُيتوقدةع الصدلا والن امةا والجودةا والثقةا ومباد  ومعةاتشم   السلوك التد مدود

 من اإلدارةا والمسؤولينا والموظصين االلت ا  ب ا 
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نةةة  ال ايةةة مةةن   ا وتنبيةةس المةةوظصين بةةبن   المصةةر   السةةلوك مةةد التبليةةإل عةةن اإل ةةار األخالقةةد الةةل  يعمةة  ضةةمنس امدود
ومايةة مةن يجة   ييًضةا التصةرد   االلت ا  بالمعايير المبيدنةا بما في ا القوانين المرعية اإلجراء  ُيتوقدع من  مسؤولين عن 

نةةة  علةةى توقيةةل مدفةةسا بمةةا ين االمصةةر   الن امةةة وتع ي مةةا علةةى ن ةةال المنظمةةة وتوسةةين قةةدرة  وفدر مجموعةةة تةة المدود
 مباد  توجي ية لمساعدت   على اتخال القرارات فد عمل   اليومد 

 
 مكافحة الرشوة والفساد 
تضمن االلتة ا  بالمعةايير السةلوكية العاليةة و  لصساد تمنع الرشوة والصساد سياسة مناسبة لمكافوة الرشوة واالمصر   لدى 

والن امةةة عنةةد القيةةا  باألعمةةا  اليوميةةة  تضةةمن السياسةةة ييًضةةا التةة ا  المةةوظصين واألشةةخاص المةةرتب ين ب ةة  بةةاإلجراءات 
 لات الصلة 

 
 اإلشراف على اإلطار الفعلي إلدارة المخاطر 2.2
 للمصةةةر    اإلجمةةةالد مةةةام  المخةةةا رة المقبةةةو  مسةةةؤو  عةةةن توديةةةد إاإلدارة مجلةةةس إن  مةةةام  المخةةةا رة المقبةةةو  

للةةكا يضةةمن مةةن خةةال   اإلسةةتراتيجية والماليةةة   المصةةر   ومسةةتويات التومةة  التةةد تتماشةةى مةةع مخ  ةةات ويمةةدا  ا
مةن خةال   الةدوائرا إلةى  مختلة  ومسةتويات التومة ا و الموةدد مةام  المخةا رة المقبةو  عةن بالغبةاإل القيةا  المجلةس

سياسةةات المخةةا ر  تناسةةل لجةةان اإلدارة العليةةا المتعةةددة  كةةللكا تضةةمن إدارة المخةةا ر للمجموعةةة او  لجةةان المجلةةس 
مدى التعر  للمخةا ر كمةا ترفةع تقةارير منتظمةة بةللك  تراق  ا و مصر لل مام  المخا رة المقبو  مع ومن جيات ا 

 تثا  إلى المجلس من خال  لجنة المخا ر واالم
 

 إ ار ووكمة المخا ر 
ضةةمان وجةةود إدارة سةةليمة للمخةةا ر وضةةب  داخلةةد فعلةةد   فةةد مةةلا الصةةددا ب مسةةؤولية المجلةةس األساسةةية تتمثةة  إن

 يوافظ المجلس على دور ناش  فد اإلشرا  على كصاية وفعالية إ ار سلي  لووكمة المخا ر يض :
 االت ا والخاضعة للمساءلة عن ا؛المسؤولة عن إدارة المخا ر فد مجقسا  األدوائر و ال  -
مسةةتقلة إلدارة المخةةا ر واالمتثةةا  تتمتةةع بالسةةل ةا والمكانةةةا واالسةةتقالليةا والمةةوارد الكافيةةةا باإلضةةافة دوائةةر   -

 المجلس من خال  لجنة المخا ر واالمتثا  التابعة لمجلس اإلدارة  الولوج على مستوى  إلى 
 ةالتةةدقيل الةةداخلد مسةةؤولدائةةرة اتصةةا  مباشةةر بةةرئيس مجلةةس اإلدارة؛ ب  ا  تتمتةةعتةةدقيل داخلةةد مسةةتقلةدائةةرة   -

المصةةر  بشةةك  مسةةتق  كمةةا ومسةةؤوولة عةةن تقةةدي   الضةةب  الةةداخلد فةةد إ ةةار  وفعاليةةة جةةودة مراجعةةة  عةةن 
  تبكيد موضوعد وو  مله الصعالية والجودة 

 
 مواصلة اإلشراف على اإلدارة العليا 2.2
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 العليا تصوي  المسؤوليات إلى اإلدارة 
عةةدد يصةود   ين ؛  يةر ينةةس يجةو  للمجلةس  المصةر  عةن إدارة بشةةك  ن ةائد   ةالمسةؤول الج ةة مةو اإلدارة مجلةسإن 

 اليوميةةة عمليةةات المسةةؤولة عةةن إدارة  مةةد اإلدارة العليةةاإنةة مةةن مسةةؤولياتس إلةةى اإلدارة العليةةا واللجةةان  فةةد مةةلا الصةةددا
ةةس اسةةتراتيجد وةةو   للمجلةةس التوصةةيةتقةةدي  ا كمةةا ين ةةا مسةةؤولة عةةن للمصةةر  مةةن يجةة  موافقةةة المجلةةس  سياسةةة وتوجد
 الوظائ  التد يصودض ا إلى اإلدارة فيما يتعلل ب  مع للكا ال يست يع المجلس إل اء مسؤوليتس علي ا 

 الماليةةةة تمثدةةة  صةةةورة المصةةةر  لواجبات ةةةاا يتعةةةيدن علةةةى اإلدارة العليةةةا التبكيةةةد للمجلةةةس بةةةبن تقةةةارير فةةةد إ ةةةار ممارسةةةت ا
مصةةر  وين مةةله التقةةارير للالنتةةائج التشةة يلية و وقيقيةةة وصةةويوةا فةةد جميةةع جوانب ةةا الجومريةةةا عةةن الوضةةع المةةالد 

 المعايير المواسبية لات الصلة  متناسقة مع
 

   التنصيلية اإلدارة العليامع  يعضاء مجلس اإلدارة تواص 
الترتيةة    يجةة   ومةةوظصين رخةةرين للمصةةر   ليةةا مةةع اإلدارة الع مباشةةر إن يعضةةاء مجلةةس اإلدارة علةةى تواصةة  تةةا  و

مةةن خةةال  رئةةيس مجلةةس   المصةةر  اجتمةةا  يو اتصةةا  ير ةة  عضةةو مجلةةس اإلدارة الشةةرو  بةةس مةةع مسةةؤو  فةةدأل  
 اإلدارة 

 
   التنصيلية اإلدارة العليا خ ة إختيار يعضاء 

  يجةو  للمجلةس تصةوي  مةله المصةر  ضةمن التنصيليةة فد اإلدارة العليةا إلختيار يعضاءالتخ ي  اإلدارة على مجلس 
 الم مة إلى رئيس مجلس اإلدارة 

 
 التنصيلية لجان اإلدارة العليا 
   فةد مةلا الصةددا   يدائ ة مراقبةة والمصةر   مواثيل اللجةان المختلصةة فةد الموافقة على مسؤو  عن اإلدارة مجلس إن 

لخ ةةد الةةل  يتضةةمنا مةةن بةةين يمةةور يخةةرىا ميثاق ةةا ابوسةة   عمةة  المصةةر  ت كةة  لجنةةة مةةن لجةةان مةةن المتوقدةةع  ين 
باسةةتمرار يداء لجةةان اإلدارة التاليةةة التةةد يراقةة   يقةةر المجلةةس الميثةةال ومةةو  لقةةد يدوار اللجنةةة ومسةةؤوليات ا  ب ةةلا الشةةبنا

  التنصيلية تض  يعضاء من اإلدارة العليا
 الموجودات والم لوبات لجنة إدارة   0
 تسليصاتال لجنة   7
 ت الماليةللمؤسساتسليصات  لجنة   3
 لجنة مكافوة تبيي  األموا  وتموي  اإلرما   4
 لجنة استرداد الموجودات  5
 العقارات لجنة   2
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 الوودات التابعة فد الخارج لجنة   2
 لجنة التج ئة والصرو   8
 والصصقات لجنة المنتجات   9
 لجنة البيع المتقا ع  01
 اإلتصاالت لجنة التسويل و  00
 لجنة الموارد البشرية  07
 لجنة المعلوماتية  03
 والمشتقاتو األدوات المالية المركبة  ستثمار للصناديل لجنة اال  04
 لجنة المشتريات  05
 لجنة استمرارية األعما   02
 لجنة إدارة المخا ر التش يلية  02
 المعلوماتيمان تكنولوجيا  لجنة   08

 
 جلس اإلدارة م  الحكم وآداء هيكل .2

 رئيس مجلس اإلدارة 2.1
يقصةاما ثةالث سةنوات )قابلةة للتجديةد مةن يعضةائس  لمةدة  ن يعيدن المجلس رئيًسا )الرئيس( ونائ  رئيس يو يكثر مةن بةي

)ويشةار إليةس ييًضةا بةالرئيس للمصةر   لقانون اللبناندا يمارس رئيس مجلةس اإلدارة دور المةدير العةا  لدون قيد(  سنًدا 
 التنصيل ( 

 تتضمن مسؤوليات الرئيس على سبي  المثا  ال الوصر:
ضةةمان تةةدعي  كافةةة المسةةائ  الم رووةةة فةةد جةةدو  األعمةةا  ضةةمان تسةةيير يعمةةا  المجلةةس بشةةك  صةةوي ا و  -

 ببيانات كافية؛
 ضمان اجتما  المجلس فد فترات منتظمة وتسجي  القرارات المتخلة فد مواضر االجتماعات بدقة؛   -
 استراتيجية المجلس؛ وصيا ة  توفير القيادة الصعلية من يج   -
 يداء المجلس واألعضاء مراجعة   -

 
 اإلدارة لجان مجلس 2.2

 لجنة التدقيل التابعة لمجلس اإلدارة  0
ا ومسةةتل مات عضةةويت ا موثدقةةة فةةد "ميثةةال لجنةةة التةةدقيل التابعةةة لمجلةةس تبليص ةةا  إن دور لجنةةة التةةدقيلا ومسةةؤوليت اا و

 اإلدارة" 
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يعضةةةاء مجلةةةس إدارة  يةةةر تنصيةةةليين علةةةى األقةةة   تسةةةاعد لجنةةةة التةةةدقيل  3تتةةةبل  لجنةةةة التةةةدقيل فةةةد بنةةةك بيةةةروت مةةةن 
مسةةةةةتل مات رفةةةةةع التقةةةةةارير الماليةةةةةة ب االمتثةةةةةا  وةةةةةو   والرقابةةةةةة اإلدارة المصةةةةةرفية الرشةةةةةيدة مسةةةةةؤوليات  فةةةةةد  المجلةةةةةس

والمستل مات التنظيميةا ون امة البيانات والتقارير الماليةةا ووظةائ  التةدقيل الخةارجد والةداخلد  ينب ةد ين تجتمةع لجنةة 
 مرات على األق  سنوًيا فد اجتماعات مقررة  4التدقيل 
لجنةةة التةةدقيل المسةةائ  تراجةةع  ضةةمان اسةةتقاللية المةةدقل الخةةارجد   مسةةؤولة عةةن لجنةةة التةةدقيل إن  إلةةى للةةكا يضةة  

يثرمةةةا علةةةى البيانةةةات  تةةةدرك الم نيةةةة والتنظيميةةةة الوديثةةةةا و التصةةةريوات ال امةةةة المتعلقةةةة بالمواسةةةبة ورفةةةع التقةةةاريرا و
 المالية 

 
 دارةلجنة المخا ر واالمتثا  التابعة لمجلس اإل  7

ا ومسةةةتل مات عضةةةويت ا موثدقةةةة فةةةد تبليص ةةةا إن دور لجنةةةة المخةةةا ر واالمتثةةةا  التابعةةةة لمجلةةةس اإلدارةا ومسةةةؤوليت اا و
 "ميثال لجنة المخا ر واالمتثا  التابعة لمجلس اإلدارة" 

صيةليين علةى يعضةاء مجلةس إدارة  يةر تن 3تتبل  لجنة المخا ر واالمتثا  التابعةة لمجلةس اإلدارة فةد بنةك بيةروت مةن 
مسةتل مات باالمتثةا  وةو   األق   تساعد لجنة المخا ر واالمتثا  المجلةس فةد ا مسةؤوليات ووكمةة الشةركات والرقابةة 

مةةن  مخةةا ر األعمةةا  الرئيسةةية  وتةةدير ؛ تقةةيد  اللجنةةة(ICAAP)التقيةةي  الةةداخلد لكصايةةة ريس المةةا  ن ةةج  بةةا   ووثيقةةة 
 مرات سنوًيا فد اجتماعات مقررة  4 المخا ر واالمتثا  تجتمع لجنةينب د ين  خال  رس  سياسات و إجراءات 

 
 التابعة لمجلس اإلدارة التسليصات لجنة  3

ا ومسةتل مات عضةويت ا موثدقةة فةد "ميثةال لجنةة تبليص ةا التابعة لمجلس اإلدارةا ومسةؤوليت اا والتسليصات  إن دور لجنة 
  التسةليصاتللمولصقةة علةى  التابعةة لمجلةس اإلدارة مةد يعلةى سةل ة   اتالتسةليصالتابعة لمجلس اإلدارة"  لجنةة   التسليصات

التجاريةةة كافةةة المقدمةةة ل ةةا والتةةد   التسةةليصاتعلةةى  لبةةات التصةةديللالموافقة  ووظيصت ةةا الرئيسةةية مةةد المصةةر   فةةد 
 ماليين دوالر يميركد  )ثالثة( 3تصول 

 
 لجنة المكافات والترشيوات التابعة لمجلس اإلدارة  4

ا ومسةةتل مات عضةةويت ا موثدقةةة فةةد تبليص ةةا ر لجنةةة المكافةةات والترشةةيوات التابعةةة لمجلةةس اإلدارةا ومسةةؤوليت اا وإن دو 
 "ميثال لجنة المكافات والترشيوات التابعة لمجلس اإلدارة" 

    يةةر تنصيةةليين علةةى األقةةمةةدراء   3تتةةبل  لجنةةة المكافةةات والترشةةيوات التابعةةة لمجلةةس اإلدارة فةةد بنةةك بيةةروت مةةن 
: توديةةد المبةةاد  والمعةةايير الشةةاملة لسياسةةة المكافةةات؛ الموافقةةة التةةالد المكافةةاتفيمةةا يتعلةةل ب تتضةةمن وظةةائ  اللجنةةة 

مكافةةات الةةرئيس التنصيةةل  بمةةا يتعلةةل بنظةةا   علةةى مجمةةو  عةةالوات المةةوظصين السةةنوية؛ رفةةع توصةةية إلةةى مجلةةس اإلدارة 
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؛ إقةةرار الترتيبةةات المتعلقةةة بمكافةةات للموافقةةة ا إلةةى الجمعيةةة العموميةةة ويعضةةاء المجلةةس التنصيةةليين كةةد يةةت  تقديمةةس الوًقةة
جةةراء المراجعةةات الدوريةةة وفًقةةا لةةللك؛ وممارسةةة اإلشةةرا  علةةى مسةةائ  المكافةةات  مةةن ج ةةة يخةةرىا  ”C“الصئةةة الثالثةةة  واإل

ؤمالت التةد ينب ةد تتضمن وظائ  اللجنة بشبن الترشيوات: تقدي  المشورة إلى الةرئيس والمجلةس بشةبن الشخصةية والمة
مراعات ا فد يعضاء المجلس اللين انضموا وةديثًا؛ معاونةة رئةيس المجلةس فةد تقيةي  دور المجلةس وفعاليةة يدائةس ككة ؛ 
ممارسةة اإلشةةرا  فةةد معاونةةة الةةرئيس وتقةةدي  المشةةورة لةةس بشةةبن المسةةائ  المتعلقةةة بةةالمجلس واالمتثةةا  للقةةوانين واألنظمةةة 

لةة دارة المصةةرفية الرشةةيدة سةةليمة المجلةةس؛ ومعاونةةة الةةرئيس والمجلةةس فةةد تع يةة  ثقافةةة السةةائدة التةةد ترعةةى مسةةؤوليات 
دارة المخا ر   واإل

تجتمةةع لجنةةةة المكافةةات والترشةةةيوات التابعةةةة لمجلةةس اإلدارة عةةةادة مةةةرتين فةةد السةةةنة وتةةت  الةةةدعوة إلي ةةةا مةةن قبةةة  رئةةةيس 
ضةةاء مجلةةس اإلدارة التنصيةةليين و يةةر التنصيةةليين مجلةةس اإلدارة ويثمةةا كةةان للةةك ضةةرورًيا ومالئًمةةا فةةد سةةبي  تعيةةين يع

 وكبار المدراء  

 اإلدارة أداء مجلس 2.2

فةد   واإلشةرا  علي ةاالمصر   من خال  توجيس شؤون المصر   يقرد المجلس ببنس مسؤو  جماعًيا عن تع ي  نجاح 
 قيامس بللك:

 ا يو لجانةةس المختلصةةةا يةةؤد  يتعةةيدن علةةى المجلةةس إجةةراء تقيةةي  لاتةةد سةةنو  لتوديةةد مةةا إلا كةةان المجلةةس ككةة -
 م امس بصعالية؛

يتعةةيدن علةةى كةة  لجنةةة مةةن لجةةان مجلةةس اإلدارة إجةةراء تقيةةي  لاتةةد ورفةةع النتةةائج إلةةى المجلةةسا مةةع مقارنةةة يداء  -
ميثاق ةةا الخ ةةد  ين بةةل مةةلا الشةةر  ييًضةةا علةةى لجةةان اإلدارة العليةةا التةةد المةةلكورة فةةد  مسةةتل مات الاللجنةةة ب

 نتائج إلى المجلس ييًضا؛يتعيدن علي ا رفع ال
يداء  بعةين اإلعتبةار خةلاأليتعيدن على المجلس تقيي  مةدى مالءمةة كة  مةن يعضةائسا علةى يسةاس سةنو ا مةع  -

 ك  عضو فد المجلس ؛
ممارسةةات الووكمةةة الخاصةةة وةةو   يتعةةيدن علةةى المجلةةس ين يقةةيد  يداءه باسةةتمرار ويجةةر  توسةةينات متواصةةلة  -

 بسا عند الضرورة 
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تعةاون  والتةد مجلةس اإلدارة لجنةة متخصصةةا مةد لجنةة المكافةات والترشةيوات التابعةة لمجلةس اإلدارةا ضاً يي ينشبلقد  
 كك   دور المجلس فعالية رداء و رئيس مجلس اإلدارة فد تقيي  

 

 المعايير األخالقية 2.2
  تضار  المصال 

 تضةةار  بةةةين واجةةب   تجةةةاه علةةةى يعضةةاء مجلةةةس اإلدارة تجندةة  ي  إجةةةراءا يو موقةة ا يو مصةةةلوة ينشةةب عن ةةةا يجةة   
ن مةةلا األمةةر لات يمميةةةة خاصةةةومصةةالو   الخاصةةةة المصةةر  تضةةةار   إلا كةةان لةةةدى عضةةو مجلةةس اإلدارة     ا واإل

فةةد يقةةر  وقةةت المصةةال   ا ينب ةةد عليةةس ين يبلةةإل الةةرئيس ب ةةله المصةةر  بشةةؤون   متعلةةل   مصةةال  يكيةةد يو موتمةة 
  ممكن بعد ين يصب  عضو مجلس اإلدارة على عل  ب ا

   الرعاية واج 
فةةد مجةةا  قةةرارام   العليةةا وممارسةةة المصةةر   بمةةا يخةةد  مصةةلوة  يعضةةاء مجلةةس اإلدارة  المتوقدةةع ين يتصةةر  مةةن 

بوسن نية ووكمةا مع توفير العناية التد مةن ال بيعةد ين يؤمن ةا شةخص فةد مةلا الموقةع  كةللكا علةى كة   األعما  
 وممارسات األعما  المصر   المعرفة العميقة ب يكلية لى ع تستند سليمة  عضو مجلس إدارة اتخال قرارات 

 واج  الوالء 
 العليةا المصةر     ويقضد واجة  الةوالء بةبن تكةون لمصةال  للمصر  بواج  الوالء مدينون يعضاء مجلس اإلدارةإن  

تضةةار  فةةد علةةى ي  مصةةال  لعضةةو مجلةةس اإلدارة  بالتةةالدا ُيتوقءةةع مةةن يعضةةاء مجلةةس اإلدارة تجندةة  ي  األولويةةة 
المصةةال   فةةد وةةا  اشةةترك عضةةو مجلةةس اإلدارة فةةد ي  عمليةةة يمكةةن ين تةةؤد  إلةةى تضةةار  موتمةة  فةةد المصةةال ا 

 الرئيس التنصيل   –رئيس مجلس اإلدارة للك لإبالغ فورًا عليس 

 اإلفشاء والشفافية 2.2
ص بةةةس مةةةن خةةةال  تقةةةاريره الخةةةاميكةةة  الوكةةة   ل فشةةةاء عةةةن  المقبولةةةة علةةةى مجلةةةس اإلدارة اتخةةةال الخ ةةةوات المالئمةةةة و

خةرينا مةن تقيةي  اآلمصةلوة الالسنوية وعلى موقعس االلكتروندا لتمكين المساممين والمودعينا باإلضافة إلى يصةوا  
   فد ملا الخصوصا على المجلس اإلفشاء عن:المصر  فعالية المجلس واإلدارة العليا فد إدارة

 ؛المصرفية الرشيدة ل دارة ا بما فد للك مقاربة ميك  الوك  للمصر   -
 يعضاء مجلس اإلدارة ومؤمالت  ا باإلضافة إلى مكافات  ؛ -
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 مواثيل لجان المجلس؛ -
نة   -  تجاه الوماية من تضار  المصال ؛المصر   سياسة   االسلوكا بما فيمدود
 إدارة المخا ر واالمتثا ؛ب ما يتعللفيو ممارسات  المصر   لموة عامة عن سياسات  -
 لس التنظيمد؛وميكالمصر   ملكية  -
ا باإلضةةةافة إلةةةى يراء الم لوبةةةة مةةةن المشةةةردعين البيانةةةات الماليةةةة لات الصةةةلة كافةةةة النتةةةائج الماليةةةةا بمةةةا في ةةةا  -

 االقتضاء عند   المدققين الخارجيين
ا من خال  اإليعا  إلةى التةدقيل الةداخلد بضةرورة المصر  يخرىا يلت   المجلس بتع ي  بيئة شصافة ضمن ناوية  من 

سةلوك  يةر يخالقةدا يو ينشة ة مشةكوك في ةا يو  ي  المبل ين عن المخالصات من بين موظصيس اللين يبل ون عةنوماية 
 يو ن امتس المالية المصر    ير مشروعة يمكن ين ت دد سمعة 

 
 المجلسثقافة   2.2

للةةك  باسةةتمرار علةةى رخةةر الت ةةورات فةةد الق ةةا  المصةةرفدا بمةةا فةةد هين يضةةمن إ دةةال  يعضةةاء اإلدارة علةةى مجلةةس
يو فةد الق ةا  ككة ا باإلضةافة المصةر   فةد مجةا  األعمةا  ضةمن  اتممارسات مصرفية جديدة يو موسدةنة يو تقةددم

وينب ةةد ين الال مةةة  إلةةى ي  ت يةةرات فةةد األ ةةر القانونيةةة والتنظيميةةة  بالتةةالدا يتعةةيدن علةةى المجلةةس اتخةةال الخ ةةوات 
 ويث تدعو الواجةةا ويقةر المجلةس ببمميةة الال مة ة للتدريباتإخضا  يعضاء مجلس اإلدار فيما يتعلل ب يكون منصتًوا 

   ألعضاء المعيدنين وديثًا لسيما بالنسبة ال األمر  ملا
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