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 ميثاق لجنة االمتثال التابعة لمجلس اإلدارة
 
 

0B1 بيان المهمة : 
إّن لجنة االمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ("اللجنة") هي لجنة دائمة ف�ي مجل�س إدارة ("المجل�س") بن�ك بي�روت ش.م.ل. 

، المحلي�ة والدولي�ة للق�وانينالمص�رف  مسؤولية عامة تتمّثل باإلش�راف عل�ى امتث�ال وتقع على عاتقها  ") المصرف ("ا
والتوجيه��ات ، باإلض��افة إل��ى قواع��د الس��لوك الت��ي تنطب��ق عل��ى النش��اط المص��رفي، فض��الً ع��ن السياس��ات   واألنظم��ة

مج�االت مح�ددة وهذا يشمل عادًة   .مصرفللالبلدان كافة التي تتواجد فيها الوحدات التابعة  ضمنالمطّبقة واإلجراءات 
 ة الجريمة المالية، ومكافحة الرشوة والفساد، ومنع تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.، ومكافحالقانوني  مثل االمتثال 

أُع��ّدت  لمواجه��ة   لب��رامج، وسياس��ات، وإج��راءات االمتث��ال الت��ي المص��رف  اإلش��راف عل��ى تنفي��ذ ه��ي مهم��ة اللجن��ة  
 مختلف مخاطر االمتثال، والمخاطر القانونية، والمخاطر التنظيمية.

 
 

1B2 لرئيسية: الوظائف ا 
مكافح�ة تبي�يض األم�وال وتموي�ل اإلره�اب، وفه�م فيما يتعلّ�ق ب تدعم اللجنة مجلس اإلدارة في وظائفه ودوره اإلشرافي 

 المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.كما وتقّدم  المخاطر المتصلة بهما، 
لت�ي رفعته�ا دائ�رة االمتث�ال ح�ول اإلج�راءات المعتم�دة، ، التق�ارير اوفق المقاربة المبنية على المخ�اطر اللجنة، تراجع  

والس��حوبات النقدي��ة، والتحاوي��ل،   والحس��ابات ذات المخ��اطر العالي��ة، بخص��وص اإلي��داعات  والعملي��ات غي��ر العادي��ة
ت ذات من تعبئة استمارة العمليات النقدية، والرابط بين هذه العمليات واألنشطة االقتصادية، وتتخذ الق�رارا اتواإلعفاء
 الصلة.
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يع�ّين مجل�س اإلدارة رئ�يس وأعض��اء لجن�ة االمتث�ال التابع��ة لمجل�س اإلدارة، بحي�ث يك�ون رئ��يس اللجن�ة عض�و مجل��س 
 إدارة مستقل ويتمتع بالمهارات المهنية والخبرة الالزمة.

 
ن قب��ل مجل��س اإلدارة طيل��ة م��دة واليت��ه. تت�ألّف لجن��ة االمتث��ال التابع��ة لمجل��س اإلدارة م��ن أربع��ة أعض��اء ي�تم تعيي��نهم م��

باستثناء رئيس اللجنة، يستطيع أي من أعضاء اللجنة، بالتزامن، أن يكون عضًوا في لجن�ة الت�دقيق، أو لجن�ة المخ�اطر، 
 أو لجنة المكافآت.

 ال يمكن تفويض صالحيات ومسؤوليات رئيس اللجنة إلى أي شخص آخر.
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 التواتر

مع اللجنة كل ثالثة أشهر لمناقشة مختلف المسائل المتعلقة باالمتث�ال وعل�ى أس�اس ظرف�ي، وفًق�ا للقض�ايا الت�ي س�تتم تجت
 مناقشتها حسب ما حدده رئيس اللجنة، بحيث ُيعقد اجتماعان على األقل في لبنان.

س�اعة عل�ى  48ض�اء اللجن�ة قب�ل يتم توجيه دعوة رسمية من قبل أمين سّر اللجنة (رئيس دائرة االمتثال) إلى جمي�ع أع
األقل من تاريخ اجتماع اللجنة. يستطيع رئيس اللجنة في أي وقت من األوقات دعوة اللجنة إلى االجتماع إذا طلب ذل�ك 

 أي عضو (أو أمين السّر) في اللجنة. 
 اجتماعات اللجنة. أي من يمكن دعوة أعضاء اإلدارة من قبل رئيس اللجنة لحضور

 محاضر اجتماعات اللجنة ، وتوزيعها على أعضاء اللجنة كافة. كافة االمتثال على تدوين يحرص رئيس دائرة
 

 النصاب القانوني
 بحضور ثالثة من أعضاء اللجنة على األقل.  القانوني يكتمل النصاب

 
 لقرارات والمحاضرا

، يك�ون ص�وت ع�دد األص�وات التع�ادل ف�ييتم اتخاذ القرارات بأصوات اثنين من أعضاء اللجن�ة عل�ى األق�ل. ف�ي ح�ال 
 رئيس اللجنة مرّجًحا.

ت��اريخ االجتم��اع ووقت��ه، والئح��ة بأس��ماء الحاض��رين،  المحض��ر  يتض��من . محض��ر االجتم��اعي��نّظم أم��ين س��ّر اللجن��ة 
س�رية  وذ االجتم�اع محض�رإعتب�ار  والقرارات الت�ي اتخ�ذت. تج�در اإلش�ارة إل�ى   باإلضافة إلى المداوالت التي جرت

 .تامة
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 لجنة االمتثال التابعة لمجلس اإلدارة المهام والمسؤوليات التالية: تتولى 

 .المصرف اإلشراف على إدارة مخاطر االمتثال في -
، بم�ا ف�ي ذل�ك الوث�ائق الرس�مية التأسيس�ية لوظيف�ة المص�رف  الموافقة عل�ى سياس�ات وإج�راءات االمتث�ال ف�ي  -

 .فّعالة امتثال دائمة و
س�رعة م�ن قب�ل اإلدارة و شراف على تنفيذ السياسة، والحرص على حل المس�ائل المتعلق�ة باالمتث�ال بفعالي�ة اإل -

 العليا بمساعدة وظيفة االمتثال.
 . .لمخاطر االمتثال الخاصة بهالمصرف  إدارة  فعالية مدى ،السنة على األقل في ، مرة واحدةتقييم -
متثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب بش�أن تنفي�ذ أحك�ام /الموافقة على سياسة وإجراءات االمراجعة  -

ص��ادرة ع��ن مص��رف المطّبق��ة  ال  والق��وانين التنظيمي��ة قواع��دالق��انون مكافح��ة تبي��يض األم��وال باإلض��افة إل��ى 
 لبنان.

الي�ة الض�وابط المالتأكد من  /الموافقة على استمارة "إعرف عميلك" من أجل تحديد هوية العمالء، مع مراجعة  -
والمصرفية التشغيلية، في سبيل تجّنب التوّرط في عمليات تبييض األموال، وفًقا للمعلومات المح�ددة ف�ي الم�ادة 

 .83من تعميم مصرف لبنان رقم  3
 التحقق من سالمة تنفيذ وفعالية سياسات، وإجراءات، وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. -
ج��راءات، واألنظم��ة المتعلق��ة بمكافح��ة تبي��يض األم��وال وتموي��ل اإلره��اب ، لسياس��ات، واإلمراجع��ة دوري��ة ل  -

 مع التطّورات واألساليب الحديثة.تتناسب  وتحديثها كي 
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أس�اليب ض�بط العملي�ات المالي�ة والمص�رفية وفًق�ا المتعلّ�ق ب /الموافقة عل�ى برن�امج ت�دريب الم�وظفين مراجعة   -
 للنصوص القانونية والتنظيمية.

قارير الت��ي ترفعه��ا دائ��رة االمتث��ال ح��ول عملي��ات مش��بوهة/غير عادي��ة والحس��ابات ذات المخ��اطر التمراجع��ة  -
اإليداعات/الس���حوبات النقدي���ة، والتحاوي���ل، وال���رابط ب���ين ه���ذه العملي���ات واألنش���طة فيم���ا يخ���تص ب العالي���ة، 

 االقتصادية.
ق��وانين، واألنظم��ة، واإلج��راءات، تنفي��ذ إج��راءات االمتث��ال الالزم��ة للتحق��ق م��ن االمتث��ال لل مراجع��ة  تقي��يم/ -

، والهيئ�ات ي�ةس�واق المالاألمص�رف لبن�ان، ولجن�ة الرقاب�ة عل�ى المص�ارف، وهيئ�ة والتوجيهات الصادرة ع�ن 
 التنظيمية ذات الصلة.

 االفص��اح المش��تركلألنظم��ة المتعلق��ة بق��انون االمتث��ال الض��ريبي األميرك��ي ومعي��ار  المص��رف ض��مان امتث��ال  -
 للمعلومات.التلقائي قتصادي والتنمية من أجل التبادل لمنظمة التعاون اال
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مدى مالءمة ميثاقها. تستطيع اللجنة رفع توصية بالتع�ديالت سنوياً   وتقّيم  لجنة االمتثال التابعة لمجلس اإلدارةتراجع  
 .اليهعلى هذا الميثاق في أي وقت وإحالة التعديالت على مجلس اإلدارة للموافقة ع

 يتطلب إقرار أي تعديل موافقة رئيس اللجنة.
ه�ذا الميث�اق ص�الح ومرع�ي اإلج�راء بالكام�ل م�ن ت�اريخ موافق�ة رئ�يس اللجن�ة علي�ه ومص�ادقته م�ن قب�ل مجل�س يعتبر 

ي . إن المصادقة على هذا الميثاق تلغي تلقائًي�ا أعليه تعديالت أي اإلدارة، ويبقى مرعي اإلجراء ما لم يتم إعادة إصدار
 .أي نسخة سابقة له ميثاق سابق وتحّل محلّ 

 
 


	1 : بيان المهمة
	2 : الوظائف الرئيسية
	 4 : الاجتماعات



