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امللدم ــة
لِذ ؤصبدذ الحآمُت اإلااظعُت واخذة مً مخؼلباث ؤلاداسة الحذًثت في الششٔاث واإلااظعاث كلى صلُذ اُخصادًاث
ً
ً
ً
ٔل دو٘ اللالم ،واكخباسها كىصشا هاما وًلاال لخلضٍض الىجاح وؤلاصالح الاُخصادي خصىصا في ؿل اللىإلات واهٌخاح
الاُخصادًاث الذولُت كلى بلظها البلع وهي بخذي آلُاث كملُت ؤلاصالح ؤلاداسي ،مً خال٘ حلضٍض مبادت اللذالت
والشٌاًُت وؤلاًصاح  ،واإلاشاُبت واإلاعاءلت ،وجدذًذ اإلاعاولُاث وجدذًذ اللالُاث بحن ٔاًت ألاػشاي بىطىح ال لبغ وال
ً
همىض ًُه ،لخدُِّ سئٍت وؤهذاي البىٗ .وكلُه ًةن ؤهمُت الحآمُت اإلااظعُت في البىٗ جىؼلّ مً ؤنها جىًش ؤظاظا
وُىاكذ للخؼىٍش وألاداء اإلااظس ي اإلاعخِبلي بهذي دكم وحلضٍض الثِت في البىٗ ٔىكاء اظدثماسي ألمىا٘ اإلاىدكحن
ً
ً
واإلاعاهمحن مً جهت وجمُٕىه مً اإلاعاهمت بٌٕاءة وهجاح في جؼىٍش الجهاص اإلاصشفي الزي ٌلخبر بذوسه سٓىا ؤظاظُا مً
ؤسٔان الخىمُت الاُخصادًت والاجخماكُت مً جهت زاهُت.
و لِذ كشًذ مىـمت الخلاون الاُخصادي والخىمُت  " OECDالحىٓمت بإنها مجمىكت اللالُاث ما بحن بداسة اإلااظعت ،
مجلغ بداستها ،معاهمحها والجهاث ألاخشي التي لها اهخمام باإلااظعت ٓ ،ما ؤنها جبحن آلالُت التي جىضح مً خاللها ؤهذاي
اإلااظعت والىظاثل لخدُِّ جلٗ ألاهذاي ومشاُبت جدُِِها  .بالخالي ًةن الحآمُت اإلااظعُت الجُذة هي التي جىًش لٖل
مً اإلاجلغ وؤلاداسة الخىٌُزًت الحىاًض اإلاىاظبت للىصى٘ بلى ألاهذاي التي جصب في مصلحت اإلااظعت  ،وحعهل بًجاد
كملُت مشاُبت ًاكلت  ،وبالخالي حعاكذ اإلااظعت كلى اظخوال٘ مىاسدها بٌٕاءة"
ولزلٗ حلخبر الحآمُت اإلااظعُت الجُذة ؤظاط لىجاح اإلااظعاث وهي التي جىًش إلاجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىٌُزًت للبىٗ
ألادواث والىظاثل العلُمت واإلاىاظبت للىصى٘ بلى جدُِّ ألاهذاي الاظتراجُجُت ،وجظمً بًجاد بِئت كمل سُابُت ًاكلت ،
ٓما انها حلخبر هي مٌخاح زِت اللمالء ؤاًت ألاػشاي ألاخشي اإلاخإزشة به.
وكلُه ًِذ ُشس مجلغ ؤلاداسة في البىٗ ألاهلي ألاسدوي جبني الالتزام حللُماث الحآمُت اإلااظعُت والزي ظِشاس الُه
الخِا بالذلُل والزي جم بكذاده وًِا لخللُماث الحآمُت اإلااظعُت الصادسة كً البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي ووًِا ألًظل
ً
اإلاماسظاث الذولُت التي جظمىتها جىصُاث لجىت باص٘ خى٘ الحآمُت اإلااظعُت  ،بطاًت لخؼبُّ مخؼلباث وحللُماث
العلؼاث الشُابُت في الذو٘ ألاخشي التي ٌلمل ًحهآ .ما وٍلتزم مجلغ ؤلاداسة بخؼبُّ دلُل الحآمُت اإلااظعُت بما
ًخىاًّ مم بِئت اللمل اإلاصشفي ألاسدوي وألاػش الدششَلُت والِاهىهُت الىاؿمت ألكما٘ البىٗ.
ٓما يهذي البىٗ مً بكذاده لهزا الذلُل الى جدُِّ اإلابادت ؤلاسشادًت اإلاخمثلت بملاملت ٔاًت الجهاث راث اللالُت
باللذالت والشٌاًُت وؤلاًصاح كً وطم البىٗ اإلاالي وؤلاداسي واإلاعاءلت في اللالُاث ما بحن ؤلاداسة الخىٌُزًت ومجلغ
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الاداسة  ،وبحن مجلغ ؤلاداسة واإلاعاهمحن وبحن مجلغ ؤلاداسة والجهاث ألاخشي راث اللالُت ،واإلاعاولُت ورلٗ مً خال٘
الخدِّ مً وجىد ًصل واضح في اإلاعاولُاث وجٌىٍع الصالخُاث.

إلاطاز اللاهىوي ومصادز إعداد الدليل
لِذ جم بكذاد هزا الذلُل بما ًخىاًّ مم الِىاهحن والخللُماث الخالُت-:
ُ اهىن البىىْ سُم  28لعىت .2000


ُاهىن الششٔاث سُم  22لعىت .1997
ُاهىن ألاوساَ اإلاالُت سُم  76لعىت .2002



الخللُماااث اإلالذلاات للحآمُاات اإلااظعااُت للبىااىْ سُاام ( )2016/63بخاااسٍخ  2016-09-01والصااادسة كااً البىااٗ اإلاشٓااضي
الاسدوي.
حللُماث لجىت باص٘ بهزا الخصىص.
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الحعسٍفات
البىً املسهصي
البىً
املجل ــع

البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي.
البىٗ ألاهلي ألاسدوي
مجلغ بداسة البىٗ ألاهلي ألاسدوي.

الحاهمية املؤطظية

الىـام الزي ًىجه وٍذاس به البىٗ والزي يهذي الى جدذًذ ألاهذاي اإلااظعُت للبىٗ وجدُِِها
وبداسة كملُاث البىٗ بشٖل آمً ،وخماًت مصالح اإلاىدكحن والالتزام باإلاعاولُت الىاجبت ججاه
اإلاعاهمحن وؤصحاب اإلاصالح آلاخشًٍ والتزام البىٗ بالدششَلاث وظُاظاث البىٗ الذاخلُت.

املالءمة
العضى املظحلل

عضى ثىفيري
إلادازة الحىفيرًة العليا

الشسهة الحابعة
الشسوات الحليفة

ألاطساف ذوو العالكة

الحليف

جىًش مخؼلباث ملُىت في ؤكظاء مجلغ بداسة البىٗ وبداسجه الخىٌُزًت الللُا.
كظى مجلغ ؤلاداسة الزي ال ًخظم ألي جإزحراث جدذ مً ُذسجه كلى اجخاره لِشاساث مىطىكُت
لصالح البىٗ  ،والزي جخىًش ًُه الششوغ اإلابِىت في اإلاادة /6د مً حللُماث الحآمُت اإلااظعُت
الصادسة كً البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي.
كظى مجلغ ؤلاداسة الزي ٌشاسْ بمِابل في بداسة اللمل الُىمي للبىٗ.
حشمل مذًش كام البىٗ وهاثب اإلاذًش اللام ومعاكذ اإلاذًش اللام واإلاذًش اإلاالي ومذًش اللملُاث ومذًش
بداسة اإلاخاػش ومذًش الخذُُّ الذاخلي ومذًش الخضٍىت (الاظدثماس) ومذًش الامخثا٘ باإلطاًت ألي
ً
مىؿٍ في البىٗ له ظلؼت جىٌُزًت مىاصٍت ألي مً ظلؼاث ؤي مً اإلازٔىسًٍ وٍشجبؽ وؿٌُُا
مباششة باإلاذًش اللام.
الششٓت التي ًملٗ ًحها شخص ؤو مجمىكت ؤشخاص ،ججملهم مصلحت واخذة ،ما ال ًِل كً
( )%50مً سؤظمالها ؤو ًملٗ هزا الشخص ؤو هاالء ألاشخاص مصلحت مازشة ًحها حعمذ
بالعُؼشة كلى بداستها ؤو كلى ظُاظتها اللامت.
ً
هي جلٗ الششٔاث التي ًماسط البىٗ ًحها جإزحرا ًلاال كلى الِشاساث اإلاخللِت بالعُاظاث اإلاالُت
والدشوُلُ ت (وال ٌعُؼش البىٗ كلحها) والتي ًملٗ البىٗ وعبت جتراوح بحن  ٪20الاى  ٪50مً خِىَ
الخصىٍذ.
ٌلخبر الشخص را كالُت مم البىٗ برا ٔان ألي مجهما (الشخص ؤو البىٗ) مصلحت مازشة في آلاخش
بشٖل مباشش ؤو هحر مباشش (وحلخبر الششٓت الخابلت للبىٗ مً ألاػشاي روي اللالُت) ؤو برا ٔان
الشخص بداسٍا في البىٗ ؤو له مصلحت كمل مشترٓت مم بداسي ًُه ؤو برا ٔان الشخص صوجا
ً
إلداسي في البىٗ ؤو ٔان ُشٍبا لزلٗ ؤلاداسي ؤو لضوجه ختى الذسجت الثالثت ؤو ٔاهذ له مصلحت كمل
مشترٓت مم ؤي مجهم .
ً
الشخص الزي ٌعُؼش كلى شخص آخش ؤو ٌعُؼش كلُه رلٗ الشخص ؤو ٌعُؼش كلحهما ملا شخص
آخش.
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شخصان ؤو ؤٓثر ٌشٕالن مخاػشة مصشًُت واخذة بعبب ظُؼشة ؤخذهما كلى آلاخش ؤو جملٗ
ذو الصلة
ً
ؤخذهما ما ال ًِل كً ( )%40مً سؤظما٘ الشخص آلاخش ؤو هـشا لخبادلهما جِذًم الظماهاث ًُما
بُجهما ؤو ألن ظذاد ُشوطهما مً مصذس واخذ ؤو ألن اُتراطهما ٔان إلاششوق واخذ ؤو ما شابه رلٗ
ً
ً
مً الحاالث ،وَلخبر روو الصلت شخصا واخذا.
الِذسة اإلاباششة ؤو هحر اإلاباششة كلى مماسظت جإزحر ًلا٘ كلى ؤكما٘ شخص آخش وُشاساجه.
الظيطسة
العُؼشة كلى ما ال ًِل كً ( )% 10مً سؤظما٘ شخص اكخباسي.
املصلحة املؤثسة
الشخص الزي ًملٗ وعبت (  )%5ؤو ؤٓثر مً سؤظما٘ البىٗ بشٖل مباشش ؤو هحر مباشش.
املظاهم السئيس ي
ؤي رو مص الاادت في البااىٗ م ااثل اإلاىدكااحن ؤو اإلا ا ااعاهمااحن ؤو اإلاىؿٌ اُاً ؤو الذاث اىاحن ؤو اللمااالء ؤو
أصحاب املصالح
الجهاث الشُابُت اإلالىُت.
هي اي كالُه ُذ جِىم بحن ؤي مً ؤكظاء مجلغ الاداسة ؤو مىؿٌي البىٗ واللمالء او اإلاىسدًً او
جعازض املصالح
اإلاىاًعحن وجدذ مً ُذسة الٌشد كلى الُِام بىاجباجه ومعاولُاجه بمىطىكُه وجٖىن هدُجت هزه
اللالُه جدُِّ مىٌله للمىؿٍ كلى خعاب البىٗ ظىاء ٔاهذ هزه اإلاىٌله ملىىٍه او مادًه.
مدكم الحظابات الخازجي جمُم اإلاذُِحن (ألاشخاص الؼبُلُحن) الزًً ٌلملىن جدذ اظم مٕخب جذُُّ الحعاباث الزي
ً
ًذُّ خعاباث البىٗ واإلاذسجحن طمً الِاثمت التي ًصذسها البىٗ اإلاشٓضي ظىىٍا.
الحلييم الداخلي لىفاًة هي كملُت معخِبلُت لخُُِم مذي ٌٓاًت ساط اإلاا٘ لٖاًت كىاصش اإلاخاػش الٕمُت التي جخظمً
مخاػش الذكامت ألاولى (الاثخمان ،العىَ ،الدشوُل) ومخاػش الذكامت الثاهُت (العُىلت ،الٌاثذة في
زأطماٌ البىًICAAP
اإلادٌـت البىُٕت ،الترٓضاث الاثخماهُت ،الاظتراجُجُت ،العملت ،ودوسة ألاكما٘) وكىاصش اإلاخاػش
الىىكُت التي جخظمً (الحآمُت اإلااظعُت ،مجلغ ؤلاداسة ،ؤلاداسة الخىٌُزًت ،بداسة اإلاخاػش،
الخذُُّ الذاخلي ،بجشاءاث الظبؽ والشُابت الذاخلُت) التي مً اإلامًٕ ان ًخلشض لها البىٗ
ً
ظىاء ٔاهذ طمً اإلاخاػش اإلاخىُلت او هحر اإلاخىُلت.
هي مجمىكت مً العِىاسٍىهاث الاًتراطُت التي حوؼي ٔاًت ؤهىاق اإلاخاػش (الاثخمان ،العىَ،
اخحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ألاوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الدشوُل ،الترٓضاث  ،العُىلت) تهذي الى جُُِم ُذسة البىٗ كلى الاظخمشاس في ؿل ألاوطاق
الضاػطة
الؼبُلُت وألاوطاق الظاهؼت مً خال٘ جُُِم حجم الخعاثش هحر اإلاخىُلت التي ًمًٕ ؤن
ًخلشض لها البىٗ وجإزحرها كلى ألاسباح و الخعاثش ،الىطم اإلاالي للبىٗ ،الخؼت الاظتراجُجُت،
خؼؽ الؼىاست .
هي الىزُِت التي جدذد ًحها اإلاعخىٍاث اإلاِبىلت مً اإلاخاػش التي ُذ ًخلشض لها البىٗ.
وثيلة املخاطس امللبىلة
هي مخاػش اللِىباث الِاهىهُت ؤو الشُابُت ،ؤو الخعاثش اإلاادًت ،ؤو مخاػش العملت التي ُذ ًخلشض
مخاطس الامحثاٌ
لها البىٗ جشاء كذم الامخثا٘ للِىاهحن وألاهـمت والخللُماث وألاوامش وُىاكذ العلىْ واإلالاًحر
واإلاماسظاث اإلاصشًُت العلُمت .

7 / 38

الفصل ألاوٌ
أطساف الحاهمية املؤطظية ذات العالكة

 .0املظاهمىن :
ً
ممثال بمجلغ بداسجه ؤلاجشاءاث الٖاًُت لحماًت خِىَ
بهذي حلضٍض الحآمُت اإلااظعُت العلُمت ًلِذ اجخز البىٗ
اإلاعاهمحن مم جإمحن ملاملت كادلت لهم ورلٗ طمً اإلالؼُاث الخالُت-:
 ؤلاًصاح وجىًحر اإلاللىماث راث الذاللت خى٘ ؤوشؼت البىٗ ألصحاب اإلاصالح مً خال٘ اإلاىُم ؤلالٕترووي
للبىٗ ،الخِشٍش العىىيُ ،عم خاص بلالُاث اإلاعاهمحن .
 حشجُم اإلاعاهمحن كلى خظىس اجخماكاث الهُئت اللامت مً خال٘ جىطُذ خِىُهم ووشش اإلاعدىذاث اإلالىُت
باالجخماكاث ومً طمجها الىص الٖامل للذكىة ومداطش الاجخماكاث كلى اإلاىُم ؤلالٕترووي للبىٗ.
 الخصىٍذ كلى خذه كلى ٔل ُظُت جثاس في اجخماكاث الهُئت اللامت العىىي.
 الحذ مً جإزحراث اإلاعاهمحن الزًً ًمخلٖىن مصلحت مازشة.
 اجخار ؤلاجشاءاث الٌُٕلت بةًجاد ًصل واضح بحن ظلؼاث اإلاعاهمحن الزًً ًمخلٖىن مصلحت مازشة مً جهت
وؤلاداسة الخىٌُزًت مً جهت ؤخشي ،بدُث ال ٌشول اي مً اإلاعاهمحن الزًً ًمخلٖىن مصلحت مازشة اي وؿٌُت
في ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا.
 الٌصل ما بحن مىصبي سثِغ اإلاجلغ واإلاذًش اللام كلى ان ال ًٖىن سثِغ اإلاجلغ ؤو ؤي كظى مً ؤكظاء
اإلاجلغ او اإلاعاهمحن الشثِعُحن مشجبؼا مم اإلاذًش اللام بصلت ُشابت دون الذسجت الشابلت.
 جىًش هـام لخُُِم ؤكما٘ اإلاجلغ وؤكما٘ ؤكظاثه مم طمان الخىاصل ما بحن مجلغ ؤلاداسة واإلاعاهمحن وبشٖل
معخمش .
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 .6أعضاء مجلع إلادازة :
ً
وهم ؤي كظى في مجلغ بداسة البىٗ ألاهلي ألاسدوي ظىاء بصٌخه الشخصُت او بصٌخه ممثال لشخص اكخباسي ،وهم
اإلاعاولىن كً اداسة البىٗ بالىُابت كً اإلاعاهمحن وجٖىن مهامهم ومعاولُاتهم معخيبؼت مً الدششَلاث والِىاهحن
والخللُماث التي ًخظم لها البىٗ.

 .3مىظفى البىً :
ٔاًت مىؿٌي البىٗ والزًً جِم كلى كاجِهم معاولُت جؼبُّ ؤلاجشاءاث الخىٌُزًت و الشُابُت الذاخلُت لخدُِّ
ؤهذاي البىٗ  ،وٍجب ؤن ًخمخلىا بالخبراث واإلاهاساث والصالخُاث للُِام بإكما٘ البىٗ مما ًخؼلب مجهم الٌهم
الٖامل للملُاث البىٗ اإلاصشًُت واإلاخاػش التي ًىاجهىنها.

 .4العمالء وألاطساف الخازجية :
ألاػ اشاي اإلاخخلٌاات التااي جااشجبؽ ماام البىااٗ بلالُاااث حلاُذًاات مثاال اللمااالء واإلاااىسدًً والااذاثىحن وجدٕاام هاازه اللالُ ااث
مجمىكت مً العُاظاث وؤلاجشاءاث اإلالخمذة .

9 / 38

الفصل الثاوي
مجلع إلادازة
 .0جشىيلة مجلع إلادازة :
جشاعي حشُٕلت مجلغ ؤلاداسة ما ًلي :
ً
 ؤن ال ًِل ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة كً اخذ كشش كظىا ًخم اهخخابهم مً ُبل الهُئت اللامت للبىٗ.
 ؤن ال ًٖىن ؤي مً ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة كظىا جىٌُزًا.
 ؤن ال ًِل كذد ألاكظاء اإلاعخِلحن كً ؤسبلت ؤكظاء.
ٌ لشي اللظى اإلاعخِل بإهه كظى مجلاغ ؤلاداسة الازي ال ًخظام ألي جاإزحراث جداذ ماً ُذسجاه كلاى اجخااره ُاشاساث
مىطااىكُت لص ااالح البىااٗ  ،وال اازي جخااىًش ًُ ااه الشااشوغ اإلابِى اات فااي اإلا ااادة /6د مااً حللُم اااث الحآمُاات اإلااظع ااُت
الصادسة كً البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي و التي حشمل بدذ ؤدوى ما ًلي -:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9

ً
ان ال ًٖىن ُذ ٔان كظىا جىٌُزًا في اإلاجلغ خال٘ العىىاث الثالر العابِت الهخخابه .
ً
ان ال ًٖىن ُذ كمل مىؿٌا في البىٗ او في اي الششٔاث الخابلت له خال٘ العىىاث الثالر العابِت الهخخابه .
ان ال جشبؼه بإي مً ؤكظاء اإلاجلغ ألاخشًٍ او بإي كظى مً ؤكظاء مجالغ بداساث الششٔاث الخابلت للبىٗ او
بإخذ اإلاعاهمحن الشثِعُحن في البىٗ صلت ُشابت ختى الذسجت الثاهُت.
ان ال جشبؼه بإي مً ؤكظاء ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا في البىٗ او باي مً ؤكظاء ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا في الششٔاث
الخابلت للبىٗ صلت ُشابت ختى الذسجت الثاهُت.
ان ال ًٖىن ششٍٖا او مىؿٌا لذي اإلاذُّ الخاسجي للبىٗ والا ًٖىن ُذ ٔان ششٍٖا او مىؿٌا خال٘ الثالر العىىاث
العابِت لخاسٍخ اهخخابه كظىا في اإلاجلغ وان ال جشبؼه بالششٍٗ اإلاعاو٘ كً كملُت الخذُُّ صلت ُشابت مً
الذسجت ألاولى.
ً
ُ
ان ال ًٖىن معاهما سثِعا في البىٗ او ممثال إلاعاهم سثِس ي او خلٌُا إلاعاهم سثِس ي في البىٗ  ،او حشٖل معاهمخه
ً
مم معاهمت خلٍُ مِذاس معاهمت معاهم سثِس ي  ،او معاهما سثِعُا في اخذي الششٔاث الخابلت للبىٗ  ،او
ً
ً
معاهما سثِعُا في اإلاجمىكت اإلاالٕت للبىٗ.
ان ال ًٖىن ُذ شول كظىٍت مجلغ بداسة البىٗ او اخذي ششٔاجه الخابلت او كظى هُئت مذًشًٍ ًحها ألٓثر مً
زماهُت ظىىاث مخصلت.
ً
ان ال ًٖىن خاصال هى او اي ششٓت هى كظى في مجلغ بداستها او مالٖا لها او معاهما سثِعُا ًحها كلى اثخمان مً
ً
البىٗ جضٍذ وعبخه ( )%5مً سؤظما٘ البىٗ اإلإخدب به  ،وان ال ًٖىن طامىا الثخمان مً البىٗ جضٍذ ُُمخه كً راث
اليعبت.
ان ًٖىن مً روي اإلااهالث ؤو الخبراث اإلاالُت او اإلاصشًُت اللالُت .

ً
ً ا اخم اهخخ اااب اإلاجلا ااغ م ااً ُب اال الهُئ اات اللام اات ب اااالُتراق العا ااشي وًِ ااا ألخٖ ااام ُ ا ااهىن الش ااشٔاث  .وٍِ ااىم بمها ااام
ومعاولُاث بداسة ؤكما٘ البىٗ إلاذة ؤسبم ظىىاث جبذؤ مً جاسٍخ اهخخابه .
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ً
ً
ًٌِ ذ اللظى اإلاعخِل اظخِاللُخه بلذ زماوي ظىىاث مً جاسٍخ حلُِىه كظىا معخِال.
 كااذم وجااىد صاالت ُشاباات بااحن سثااِغ اإلاجلااغ ؤو ؤي كظااى مااً ؤكظاااء اإلاجلااغ او اإلاعاااهمحن الشثِعااُحن ماام اإلاااذًش
اللام بصلت ُشابت دون الذسجت الشابلت .

 .6اجحماعات مجلع إلادازة :
ً
ً
ً جب ؤن ًِىم ؤكظاء اإلاجلغ بدظىس اجخماكاث اإلاجلغ خظىسا شخصُا ،وفي خاا٘ حلازس الحظاىس الشخ ا ي
ًةهاه ًمٕااً للظااى اإلاجلااغ ببااذاء وجهاات هـااشه ماً خااال٘ الٌُااذًى ؤو الهاااجٍ بلااذ مىاًِاات سثااِغ اإلاجلااغ ،ودون ؤن
ًٖىن له الحّ في الخصىٍذ ؤو الخىُُم كلى مدظش الاجخماق.
ً ااخم جااذوًٍ مداطااش اجخماك اااث اإلاجلااغ ولجاهااه بص ااىسة دُُِاات ؤاملاات وجااذوًٍ ؤي جدٌـ اااث ؤزحاارث مااً ُب اال ؤي
كظى ،و كلى البىٗ ؤن ًدخٌف بجمُم هزه اإلاداطش بشٖل مىاظب.
 كلااى ؤلاداسة الخىٌُزًاات الللُااا وُباال اجخماااق اإلاجلااغ بىُااذ ٔاااي جِااذًم مللىماااث واًُاات ودُُِاات ألكظاااء اإلاجلااغ
كً بىىد جذو٘ ؤكما٘ الاجخماق و الىزاثّ اإلاشجبؼت بها  ،وكلى سثِغ اإلاجلغ ؤن ًخدِّ مً رلٗ.

 .3مهام ومظؤوليات مجلع إلادازة :
جِم كلى كاجّ مجلغ ؤلاداسة اإلاهام و اإلاعاولُاث الخالُت :
 جدذًاذ ألاهااذاي الاظااتراجُجُت للبىااٗ  ،وجىجُااه ؤلاداسة الخىٌُزًاات إلكااذاد الاظااتراجُجُاث لخدُِااّ هاازه ألاهااذاي ،
واكخمادها  ،و اكخماد خؼؽ اللمل التي جخماش ى مم هزه الاظتراجُجُاث .
 جدذً ااذ الِ ااُم اإلااظع ااُت للبى ااٗ  ،وسظ اام خؼ ااىغ واض ااحت للمع اااولُت واإلاع اااءلت لٖاً اات ؤوش ااؼت البى ااٗ وجشظ ااُخ
زِاًاات كالُاات للملاااًحر ألاخالُُاات والجزاهاات والعاالىْ اإلانهااي إلداسَااي البىااٗ  ،و كٕااغ رلااٗ فااي مُثاااَ العاالىْ اإلانهااي
للبىٗ .
 اكخماااد الاظاتراجُجُاث والعُاظاااث و الهُأاال الخىـُمُاات للبىااٗ وللشااشٔاث الخابلاات و التااي جبااحن الخبلُاات ؤلاداسٍاات -
بمااا فااي رلااٗ لجااان اإلاجلااغ وؤلاداسة الخىٌُزًاات و مشاكاااة الخللُماااث الصااادسة بهاازا الشااإن كااً البىااىْ اإلاشٓضٍاات ؤو
الجهااث الشُابُاات للاذو٘ اإلاخىاجااذة ًحهااا الشاشٔاث الخابلاات  -وؤلاخاػات بهااا مااً خاال٘ ملشًاات الاشوابؽ واللالُاااث مااا
ب ااحن البى ااٗ ووخذاج ااه الخابل اات  ،وم ااذي ٌٓاً اات الحآمُ اات اإلااظع ااُت ط اامً اإلاجمىك اات  ،واكخم اااد دلُ اال للحآمُ اات
اإلااظعااُت كلااى معااخىي اإلاجمىكاات بشااٖل ًخماشا ى ماام الخللُماااث الصااادسة بهاازا الخصااىص فااي البلااذ ألام ( ألاسدن)
وفي الذو٘ التي جخىاجذ ًحها الششٔاث الخابلت .وفي خا٘ خصى٘ حلاسض ًِاىم البىاٗ بإخاز مىاًِات البىاٗ اإلاشٓاضي
اإلاعبِت إلالالجت رلٗ.
 اكخماد ظُاظاث وبجشاءاث مىاظبت لإلششاي والشُابت كلى ؤداء البىٗ.
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 ؤلاشاشاي كلااى ؤلاداسة الخىٌُزًاات الللُااا ومخابلاات ؤدائهااا  ،والخإٓااذ مااً ظااالمت ألاوطاااق اإلاالُاات للبىااٗ ومااً مالءجااه ،
ومااً ج ااىًش ظُاظ اااث وخؼ ااؽ وبج اشاءاث كم اال ل ااذي البى ااٗ ش اااملت لٖاً اات ؤوش ااؼخه وجخماش ا ى م اام الدش اشَلاث راث
اللالُت  ،واهه ُذ جم حلمُمها كلى ٔاًت اإلاعخىٍاث ؤلاداسٍت  ،وؤهه ًخم مشاجلتها باهخـام .
 اكخم اااد ظُاظ اات إلاشاُب اات ومشاجل اات ؤداء ؤلاداسة الخىٌُزً اات ك ااً ػشٍ ااّ وط اام ماش اشاث ؤداء سثِع ااُت  KPI'sلخدذً ااذ
وُُاط وسصذ الاداء والخِذم هدى جدُِّ الاهذاي اإلااظعُت.
 جدمل معاولُت ظالمت ٔاًت كملُاث البىٗ بماا ًحهاا ؤوطااكه اإلاالُات ومعااولُت جىٌُاز مخؼلبااث البىاٗ اإلاشٓاضي ،
وٓاازلٗ مخؼلباااث الجهاااث الشُابُاات والخىـُمُاات ألاخااشي اإلاخللِاات بلملااه  ،ومشاكاااة ؤصااحاب اإلاصااالح  ،وؤن البىااٗ
ً ااذاس ط اامً اػ اااس الدش اشَلاث والعُاظ اااث الذاخلُ اات للبى ااٗ ،وان الشُاب اات الٌلال اات مخ ااىًشة باظ ااخمشاس كل ااى ؤوش ااؼت
البىٗ بما في رلٗ ؤوشؼت البىٗ اإلاعىذة لجهاث خاسجُت
 اجخااار ؤلاج اشاءاث الٌُٕلاات بةًجاااد ًصاال واضااح بااحن ظاالؼاث اإلاعاااهمحن الاازًً ًمخلٖااىن مصاالحت مااازشة مااً جهاات
وؤلاداسة الخىٌُزًات مااً جهات ؤخااشي بهاذي حلضٍااض الحآمُاات اإلااظعاُت العاالمُت  ،و بًجااد الُاااث مىاظابت للحااذ مااً
جإزحراث اإلاعاهمحن الزًً ًمخلٖىن مصلحت مازشة .ورلٗ مً خال٘ آلاحي كلى ظبُل اإلاثا٘ ال الحصش-:
-

ؤن ال ٌشول ؤي مً اإلاعاهمحن الزًً ًمخلٖىن مصلحت مازشة ؤي وؿٌُت في ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا.
ؤن حعخمذ ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا ظلؼتها مً اإلاجلغ وخذه ،واللمل في بػاس الخٌىٍع اإلامىىح لها مً ُبله.

 الاجصا٘ اإلاباشش ما بحن ؤكظاء اإلاجلغ و لجاهه مم ؤلاداسة الخىٌُزًت وؤمحن ظاش اإلاجلاغ  ،وحعاهُل ُُاام اإلاجلاغ
باإلاهااام اإلاىٔلاات بلُااه بمااا فااي رلااٗ الاظااخلاهت كىااذ اللااضوم وكلااى هٌِاات البىااٗ بمصااادس خاسجُاات ورلااٗ بالخيعااُّ ماام
سثِغ اإلاجلغ .
 خظىس اجخماكاث اإلاجلغ واجخماكاث لجاهه خعب اإلاِخض ي واجخماكاث الهُئت اللامت.
 الخإٓااذ مااً كااذم ُُااام ؤي مااً ؤكظاااء اإلاجلااغ بالخااإزحر كلااى ُاشاساث ؤلاداسة الخىٌُزًاات الا مااً خااال٘ اإلاااذاوالث التااي
جخم في اجخماكاث اإلاجلغ او اللجان اإلاىبثِت كىه.






ؤلاإلاااام بالدشااشَلاث واإلابااادت اإلاخللِاات باللماال اإلاصااشفي والبِئاات الدشااوُلُت للبىااٗ ومىآباات الخؼااىساث التااي جدصاال
ًُ ااه وٓ اازلٗ اإلاع ااخجذاث الخاسجُ اات الت ااي له ااا كالُ اات بإكمال ااه بم ااا ف ااي رل ااٗ مخؼلب اااث الخلُ ااحن ف ااي وؿ اااثٍ ؤلاداسة
الخىٌُزًت الللُا في البىٗ.
ً
اكخماد ؤهـمت طابؽ وسُابات داخلُات للبىاٗ ومشاجلتهاا ظاىىٍا والخإٓاذ ماً ُُاام اإلااذُّ الاذاخلي واإلااذُّ الخااسجي
ً
بمشاجلت هُٖل هزه ألاهـمت مشة واخذة كلى ألاُل ظىىٍا .
اجخار ؤلاجشاءاث اإلاىاظبت إلالالجت هِاغ الظلٍ في ؤهـمت الظبؽ والشُابت الذاخلُت ؤو ؤي هِاغ ؤخاشي ؤؿهشهاا
اإلاذُّ الخاسجي.
طمان وجىد هـم مللىماث بداسٍت (ٔ )MISاًُت ومىزىَ بها حوؼي ٔاًت ؤوشؼت البىٗ.

 جدذًذ اللملُاث اإلاصشًُت التي جخؼلب مىاًِخه و ًشاعى كذم الخىظم في رلٗ بما ًخل بالذوس الشُابي للمجلغ ،
ً
و ال ًمىذ صالخُاث جىٌُزًت بما ًحها صالخُاث مىذ اثخمان للظاى ماً ؤكظااء مجلاغ ؤلاداسة مىٌاشدا بماا فاي رلاٗ
سثِغ اإلاجلغ.
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 الخدِااّ م ااً ان العُاظ اات الاثخماهُ اات للبى ااٗ -و بل ااى جاه ااب ش اامىلُتها -جخظ اامً جُِ ااُم هىكُ اات الحآمُ اات اإلااظع ااُت
للمالثااه مااً الشااشٔاث وخاصاات الشااشٔاث اإلاعاااهمت اللاماات  ،بدُااث ًااخم جُِااُم اإلاخاااػش لللمااالء بىِاااغ الظاالٍ
ً
والِىة جبلا إلاماسظتهم في مجا٘ الحآمُت و بما ٌعاهم في اجخار ُشاساث اثخماهُت ظلُمت .
 الخإٓذ مً ان البىٗ ًدبناى مباادساث اجخماكُات مىاظابت فاي مجاا٘ خماًات البِئات والعاحت والخللاُم ومشاكااة جِاذًم
الخمىٍل للششٔاث الصوحرة ومخىظؼت الحجم بإظلاس وآجا٘ مىاظبت .
 حلُحن ؤمحن ظش مجلغ ؤلاداسة وجدذًذ مهامه ومعاولُاجه.
 حلُااحن ٔ اال م ااً اإلا ااذًش الل ااام و م ااذًش الخ ااذُُّ وم ااذًش بداسة اإلاخ اااػش ومع اااو٘ الامخث ااا٘ وُب ااى٘ اظ ااخِاالتهم ؤو بنه اااء
خااذماتهم -بىاااء كلااى جىصااُت اللجىاات اإلاخخصاات -و الحصااى٘ كلااى كااذم مماولاات البىااٗ اإلاشٓااضي كلااى اظااخِالت ؤو بنهاااء
خذماث ؤي مجهم.
 ط اامان و حلضٍ ااض اظ ااخِاللُت اإلا ااذُِحن ال ااذاخلُحن ،وبكؼ ااائهم مٖاه اات مىاظ اابت ف ااي الع االم ال ااىؿٌُي للبى ااٗ ،وجِ ااذًم
الااذكم لهاام و بمااا ًظاامً ؤن ًٖىهااىا ماااهلحن للُِااام بىاجباااتهم ،بمااا فااي رلااٗ خااّ وصااىلهم بلااى جمُاام ال ااجالث
واإلاللىماث والاجصا٘ بإي مىؿٍ داخل البىٗ بدُاث ًمٕاجهم ماً ؤداء اإلاهاام اإلاىٔلات بلاحهم وبكاذاد جِااسٍشهم دون
ؤي جذخل خاسجي.
 اكخماااد مُثاااَ جااذُُّ داخلااي (ً )Internal Audit Charterخظاامً مهااام وصااالخُاث ومعاااولُاث بداسة الخااذُُّ،
وحلمُمه داخل البىٗ.
ً
ً
 طمان اظخِاللُت مذُّ الحعاباث الخاسجي بذاًت واظخمشاسا.
 طمان اظخِاللُت داثشة بداسة اإلاخاػش في البىٗ ،ورلاٗ ماً خاال٘ سًام جِاسٍشهاا بلاى لجىات بداسة اإلاخااػش والامخثاا٘،
وم ااىذ ال ااذاثشة الص ااالخُاث الالصم اات لخمُٕجه ااا م ااً الحص ااى٘ كل ااى اإلاللىم اااث م ااً دواث ااش البى ااٗ ألاخ ااشي والخل اااون م اام
اللجان ألاخشي للُِام بمهامها.
 اكخم اااد اظ ااتراجُجُت إلداسة اإلاخ اااػش ومشاُب اات جىٌُ اازها  ،بدُ ااث جخظ اامً مع ااخىي اإلاخ اااػش اإلاِبىل اات وط اامان ك ااذم
حلشٍع البىٗ إلاخاػش مشجٌلت  ،و ؤلاإلاام ببِئت اللمل الدشوُلُت للبىٗ واإلاخاػش اإلاشجبؼت بها  ،والخإٓذ ماً وجاىد
ؤدواث وبيُ ااه جدخُ اات إلداسة اإلاخ اااػش ف ااي البى ااٗ ُ ااادسة كل ااى جدذً ااذ وُُ اااط وط اابؽ و ججى ااب ومشاُب اات ٔاً اات اه ااىاق
اإلاخاػش التي ًخلشض لها البىٗ
 اإلاصادُت كلى وزُِت اإلاخاػش اإلاِبىلت للبىٗ .
 الخإٓااذ مااً ؤن داثااشة بداسة اإلاخاااػش جِااىم بااةجشاء اخخباااساث ألاوطاااق الظاااهؼت بشااٖل دوسي لُِاااط ُااذسة البىااٗ
كلااى جدماال الصااذماث ومىاجهاات اإلاخاااػش اإلاشجٌلاات  ،و ًٖااىن لااه دوس سثِس ا ي فااي اكخماااد الٌشطااُاث والعااِىاسٍىهاث
اإلاعخخذمت ومىاُشت هخاثج الاخخباساث واكخماد ؤلاجشاءاث الىاجب اجخارها ً
بىاء كلى هزه الىخاثج.
 اكخماد مىهجُت الخُُِم الذاخلي لٌٕاًات سؤظاما٘ البىاٗ ،و بدُاث جٖاىن هازه اإلاىهجُات شااملت وًلالات وُاادسة كلاى
جدذًذ جمُم اإلاخاػش التاي ماً اإلامٕاً ؤن ًىاجههاا البىاٗ ،وجإخاز باالكخبااس خؼات البىاٗ الاظاتراجُجُت وخؼات سؤط
اإلاااا٘ ،وجااخم مشاجلاات هاازه اإلاىهجُاات بصااىسة دوسٍاات والخدِااّ مااً جؼبُِهااا ،والخإٓااذ مااً اخخٌاااؾ البىااٗ بشؤظااما٘
ٔاي إلاِابلت جمُم اإلاخاػش التي ًىاجهها.
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 ألاخ ااز باالكخب اااس و ُب اال اإلاىاًِ اات كل ااى ؤي جىظ اام ف ااي ؤوش ااؼت البى ااٗ اإلاخ اااػش اإلاترجب اات كل ااى رل ااٗ وُ ااذساث وم اااهالث
مىؿٌي داثشة بداسة اإلاخاػش.
 اكخماد ظُاظت لظمان امخثا٘ البىٗ لجمُم الدششَلاث راث اللالُت ،وجخم مشاجلت هزه العُاظت بشٖل دوسي
والخدِّ مً جؼبُِها.
 اكخماد مهام ومعاولُاث داثشة بداسة الامخثا٘.
 طمان اظخِاللُت بداسة الامخثا٘ ،و اظخمشاس سًذها بٖىادس ٔاًُت ومذسبت.
 البرهامج الحىجيهي للمجلع:
ًدُذ اإلاجلغ لألكظاء الجذد خظىس بشهامج جىجُه" " Orientation Programمً خال٘ ؤماهت ظش اإلاجلغ
لخؼىٍش خبراتهم وحللمهم اإلاعخمش بما ًشاعي الخلٌُت اإلاصشًُت لللظى ،كلى ان ًدخىي هزا البرهامج كلى
اإلاىاطُم الخالُت :
 البيُت الخىـُمُت للبىٗ  ،والحآمُت اإلااظعُت  ،ومُثاَ ُىاكذ العلىْ اإلانهي.
 ألاهذاي اإلااظعُت وخؼؽ و اظتراجُجُاث البىٗ وظُاظاجه اإلالخمذة.
 ألاوطاق اإلاالُت للبىٗ.
 هُٖل مخاػش البىٗ واػاس بداسة اإلاخاػش لذًه .
 مللىماث كً وشاغ البىٗ ومِاسهخه مم البىىْ اإلادلُت الاخشي.
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 .4زئيع مجلع إلادازة :
بلى جاهب ؤلاششاي كلى ما جم رٓشه في البىذ (ًِ ، )3ىم سثِغ مجلغ ؤلاداسة باإلاهام الخالُت -:
 بُامت كالُت بىاءة بحن اإلاجلغ وؤلاداسة الخىٌُزًت للبىٗ .
 الدشجُم كلى الىِذ البىاء خى٘ الِظاًا التي ًخم بدثها بشٖل كام وجلٗ التي ًىجذ خىلها جباًً في وجهاث الىـش
بحن ألاكظاء وَشجم كلى الىِاشاث والخصىٍذ كلى جلٗ الِظاًا .
 الخإٓااذ مااً اظااخالم جمُاام ؤكظاااء اإلاجلااغ إلاداطااش الاجخماكاااث العااابِت وجىُُلهااا واظااخالمهم جااذو٘ ؤكمااا٘ ؤي
اجخم اااق ُب اال اولِ اااده بم ااذة ٔاًُ اات  ،كل ااى ؤن ًخظ اامً الج ااذو٘ مللىم اااث مٕخىب اات ٔاًُ اات ك ااً اإلاىاط ااُم الت ااي ً ااخم
مىاُشتها في الاجخماق وٍٖىن الدعلُم بىاظؼت ؤمحن ظش اإلاجلغ .
 الخإٓذ مً وجىد مُثاَ ًىـم وٍدذد كمل اإلاجلغ.
 مىاُشت الِظاًا الاظتراجُجُت والهامت في اجخماكاث اإلاجلغ بشٖل معخٌُع .
 جضوٍاذ ٔال كظاى ماً ؤكظااء اإلاجلاغ كىاذ اهخخابااه بىصاىص الِاىاهحن راث اللالُات بلمال البىاٗ وحللُمااث البىااٗ
اإلاشٓ ا ااضي راث اللالُا ا اات بما ا ااا ًحها ا ااا حللُم ا اااث الحآمُ ا اات اإلااظع ا ااُت للبى ا ااىْ  ،وبٕخِ ا ااب ًىضا ا ااح خِا ا ااىَ اللظا ا ااى
ومعاولُاجه و واجباجه  ،ومهام وواجباث امحن ظش اإلاجلغ .







جضوٍذ ٔل كظى بملخص ٔاي كً ؤكما٘ البىٗ كىذ الخلُحن او كىذ الؼلب .
الخ ااذاو٘ م اام ؤي كظ ااى جذً ااذ بمع اااكذة اإلاعدش اااس الِ اااهىوي للبى ااٗ خ ااى٘ مه ااام ومع اااولُاث اإلاجل ااغ وخاص اات م ااا
ًخللّ باإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت لخىطُذ اإلاهام والصالخُاث وألامىس ألاخشي الخاصت باللظىٍت ومجها ًترة
اللظ ااىٍت  ،ومىاكُ ااذ الاجخماك اااث  ،ومه ااام اللج ااان  ،وُُم اات اإلاٖاً ااأث  ،وبمٖاهُ اات الحص ااى٘ كل ااى اإلاش ااىسة الٌىُ اات
اإلاخخصصت اإلاعخِلت كىذ الظشوسة .
جلبُت اخخُاجاث ؤكظاء اإلاجلغ ًُما ًخللّ بخؼىٍش خبراتهم وحللمهم اإلاعخمش  ،وان ًدُذ لللظى الجذًاذ خظاىس
بشهامج جىجُه " ،"Orientation Programبدُث ًشاعي الخلٌُات اإلاصاشًُت لللظاى  ،وكلاى ان ًدخاىي هازا البرهاامج
ٓدذ ؤدوى  :البيُت الخىـُمُت للبىٗ  ،والحآمُت اإلااظعُت ،ومُثاَ ُىاكاذ العالىْ اإلانهاي ،ألاهاذاي اإلااظعاُت
وخؼت البىٗ الاظاتراجُجُت وظُاظااجه اإلالخماذة ،ألاوطااق اإلاالُات للبىاٗ ،هُٖال مخااػش البىاٗ واػااس بداسة اإلاخااػش
لذًه.
الخإٓذ مً بكالم البىٗ اإلاشٓضي كً ؤي مللىماث جىهشٍت ًمًٕ ؤن جازش ً
ظلبا كلى مالءمت ؤي مً ؤكظاثه.
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 .5ثىظيم أعماٌ املجلع :
ً جخمم مجلغ ؤلاداسة ظذ مشاث كلى ألاُل في العىت ٓدذ ؤدوى.
 لشثِغ اإلاجلغ الذكىة بلى كِذ الاجخماكاث كىذ خذور ؤي جؼىساث.
ً ااخم حعاالُم ٔاًاات ؤكظاااء اإلاجلااغ جااذو٘ ؤكمااا٘ ؤي اجخماااق ُباال اولِاااده بإظاابىق كلااى ألاُاال ،و ًخظاامً الجااذو٘
مللىماااث مٕخىباات ٔاًُاات كااً اإلاىاطااُم التااي ظاادخم مىاُشااتها فااي الاجخماااق وهخاااثج مخابلاات جىٌُااز الِاشاساث الصااادسة
ً
كً اإلاجلغ ظابِا ،وٍٖىن الدعلُم بىاظؼت ؤمحن ظش اإلاجلغ .
ًِ ىم ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة بدظىس اجخماكاث اإلاجلغ خظىسا شخصُا.
 فااي خااا٘ حلاازس الحظااىس الشخ ا ي لللظااى ًااةن لااه الحااّ فااي ببااذاء وجهاات هـااشه مااً خااال٘ الٌُااذًى او الهاااجٍ بلااذ
مىاًِت سثِغ اإلاجلغ ودون ان ًٖىن له خّ الخصىٍذ او الخىُُم كلى اإلادظش.
 ًِ ااىم ؤم ااحن ظ ااش مجل ااغ ؤلاداسة بدظ ااىس جمُ اام اجخماك اااث اإلاجل ااغ وج ااذوًٍ مداط ااش اجخماك اااث اإلاجل ااغ ولجاه ااه
بصىسة دُُِت ؤاملت وؤًت جدٌـااث ؤزحارث ماً ُبال ؤي كظاى وجاذوًٍ ٔاًات اإلااذاوالث والاُتراخااث والاكتراطااث
والخدٌـاث وٌُُٓت الخصىٍذ كلى مششوكاث ُشاساث اإلاجلغ.
 جدٌف جمُم سجالث ومداطش الاجخماكاث وُشاساجه بلهذة ؤمحن ظش مجلغ ؤلاداسة.
 جِااىم ؤلاداسة الخىٌُزًاات الللُااا وُباال اجخماااق مجلااغ ؤلاداسة بىُااذ ٔاااي بخِااذًم مللىماااث واًُااه ودُُِاات ألكظاااء
اإلاجلغ و ًخدِّ سثِغ اإلاجلغ مً رلٗ.
ًِ ىم الحظىس بخىُُم مداطش اجخماكاث اإلاجلغ العابِت وٍخدِّ ؤمحن ظش مجلغ ؤلاداسة مً رلٗ.
 في خا٘ هُاب ؤخذ ألاكظاء ًخم اكخماد جصىٍذ ألاكظاء الزًً ُامىا بدظىس الاجخماق.
ً دظش سثِغ اإلاجلغ الاجخماكاث وٍدّ له جٌىٍع ؤي كظى في خا٘ هُابه لشثاظت الاجخماق.

 .6خدود مظؤولية مجلع إلادازة و مظاءلحه :
ً
ً
ٌ لخمااذ اإلاجلااغ خ اذودا واضااحت للمعاااولُت واإلاعاااءلت وٍااخم الالت ازام وؤلال اضام بهااا فااي جمُاام اإلاعااخىٍاث ؤلاداسٍاات فااي
البىٗ.
ً خإٓااذ اإلاجلااغ مااً ؤن الهُٖاال الخىـُعااي ٌلٕااغ بىطااىح خؼااىغ اإلاعاااولُت والعاالؼت ،كلااى ؤن ٌشاامل كلااى ألاُاال
اإلاعخىٍاث الشُابُت الخالُت:
-

اإلاجلغ ولجاهه.
بداساث مىٌصلت للمخاػش والامخثا٘ والخذُُّ ال جماسط ؤكما٘ جىٌُزًت ًىمُت.
وخ ااذاث/مىؿٌحن هح اار مش اااسٓحن ف ااي اللملُ اااث الُىمُ اات ألوش ااؼت البى ااٗ (مث اال م ااىؿٌي مشاجل اات الاثخم ااان و Middle
.)Office
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ً خإٓااذ اإلاجلااغ مااً ؤن ؤلاداسة الخىٌُزًاات الللُااا جِااىم بمعاااولُاتها اإلاخللِاات بااةداسة اللملُاااث الُىمُاات للبىااٗ وؤنهااا
حعاااهم فااي جؼبُااّ الحآمُاات اإلااظعااُت  ،وؤنهااا جٌااىض الصااالخُاث للمااىؿٌحن ،وؤنهااا جيصا بيُاات بداسٍاات ًلالاات مااً
ش ااإنها حلضٍ ااض اإلاع اااءلت ،وؤنه ااا جىٌ ااز اإلاه ااام ف ااي اإلاج اااالث وألاوش ااؼت اإلاخخلٌ اات لألكم ااا٘ بش ااٖل ًخٌ ااّ م اام العُاظ اااث
وؤلاجشاءاث التي اكخمذها اإلاجلغ.
ٌ لخمذ اإلاجلغ طىابؽ سُابُت مىاظبت جمٕىه مً معاءلت ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا.
 ال ً ااخم الجم اام ب ااحن مىص اابي سث ااِغ اإلاجل ااغ واإلا ااذًش الل ااام و ال ًٖ ااىن سث ااِغ اإلاجل ااغ ؤو ؤي م ااً ؤكظ اااء اإلاجل ااغ ؤو
ً
اإلاعاهمحن الشثِعُحن مشجبؼا مم اإلاذًش اللام بصلت ُشابت دون الذسجت الشابلت.

 .7أمين طس مجلع إلادازة :
ً
بلى جاهب كمله ٓدلِت وصل ما بحن مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىٌُزًت ًٖ ،ىن ؤمحن ظش مجلغ ؤلاداسة معاوال كما
ًلي-:
 خظ ا ااىس جمُ ا اام اجخماك ا اااث اإلاجل ا ااغ و جا ااذوًٍ ٔاًا اات اإلاا ااذاوالث والاُتراخ ا اااث والاكتراطا اااث والخدٌـ ا اااث وٌُُٓ ا اات
الخصىٍذ كلى مششوكاث ُشاساث اإلاجلغ.
 جدذًذ مىاكُذ اجخماكاث اإلاجلغ بالخيعُّ مم سثِغ اإلاجلغ.
 الخإٓذ مً جىُُم ؤكظاء اإلاجلغ كلى مداطش الاجخماكاث والِشاساث.
 مخابل اات جىٌُ ااز الِ اشاساث اإلاخخ اازة م ااً مجل ااغ ؤلاداسة  ،ومخابل اات بد ااث ؤً ات مىاط ااُم ج اام بسج اااء ػشخه ااا ف ااي اجخم اااق
ظابّ.
 خٌف سجالث ووزاثّ اجخماكاث مجلغ ؤلاداسة.
 اجخااار ؤلاج اشاءاث الالصماات والخإٓااذ مااً ان مشاااسَم الِ اشاساث اإلاىااىي بصااذاسها كااً اإلاجلااغ جخىاًااّ ماام الدشااشَلاث
العاسٍت .
 الخدظحر الجخماكاث الهُئت اللامت والخلاون مم اللجان اإلاىبثِت كً اإلاجلغ .
 جضوٍذ البىٗ اإلاشٓضي بةُشاساث اإلاالءمت التي ًخم جىُُلها مً ُبل ؤكظاء اإلاجلغ.
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 .8املدًس العام  /السئيع الحىفيري :
ً
كلى اإلاذًش اللام بطاًت بلى ما هى واسد في الدششَلاث ؤن ٌلمل كلى ما ًلي:
 جؼىٍش الخىجه الاظتراجُجي للبىٗ.
 جىٌُز اظتراجُجُاث وظُاظاث البىٗ.
 جىٌُز ُشاساث مجلغ ؤلاداسة.
 جىًحر ؤلاسشاداث لخىٌُز خؼؽ اللمل ُصحرة وػىٍلت ألاجل.
 جىصُل سئٍت وسظالت واظتراجُجُت البىٗ بلى اإلاىؿٌحن.
 بكالم اإلاجلغ بجمُم الجىاهب الهامت للملُاث البىٗ.
 بداسة اللملُاث الُىمُت للبىٗ.
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الفصل الثالث
اللجان املىبثلة عن مجلع إلادازة
بهذي جىـُم ؤكما٘ اإلاجلغ وصٍادة ٌٓاءجه وًلالُخه ًِ ،ىم مجلغ ؤلاداسة بدشُٕل لجان مخخلٌت ًٌىطها ببلع
الصالخُاث واإلاعاولُاث وبما ًخىاًّ مم حللُماث الحآمُت اإلااظعُت الصادسة كً البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي ومم ؤهذاي
واظتراجُجُاث البىٗ  ،كلما ان وجىد هزه اللجان ال ٌلٌي اإلاجلغ مً جدمل اإلاعاولُت مباششة لجمُم ألامىس اإلاخللِت
بالبىٗ وٍشاعى ما ًلي كىذ حشُٕل هزه اللجان-:
 ؤن ًخٖىن كذد ؤكظاء اللجان مً كذد ًشدي لواًاث الخصىٍذ كلى الِشاساث.
 جخإلٍ ٔل لجىت مً اللجان اإلاىبثِت كً مجلغ ؤلاداسة بما ال ًِل كً زالزت ؤكظاء ًخم حلُُجهم مً ُبل اإلاجلغ
بمىجب جىصُت مً لجىت الترشُداث واإلاٖاًأث بما في رلٗ سثِغ اللجىت ما لم ًزٓش خالي رلٗ في مُثاَ اللجىت.
 بكذاد مُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة لٖل لجىت ًدذد دوسٍت اجخماكاتها ومهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها وػبُلتها
(ماُخت او داثمت) وحلمل اللجىت وًِا له.
 ؤن ًخمخم ؤكظاء اللجان بإٓبر ُذس مً اإلاصذاُُت والجزاهت والٌٕاءة والخبراث الالصمت والِذسة كلى الالتزام وجٕشَغ
الىُذ للمل البىٗ .
 ؤن ًٖىن لذي ؤكظاء ٔل لجىت اإلالشًت والخبرة واإلااهالث التي جمٕجهم مً اجخار الِشاساث اإلاىاظبت باظخِاللُت
ومىطىكُت.
 ججخمم لجان اإلاجلغ بشٖل دوسي ورلٗ وًِا للمُثاَ اإلالخمذ كً مجلغ ؤلاداسة.
ً خم ؤلاًصاح كً ؤظماء ؤكظاء اللجان باإلطاًت الى مهامها ومعاولُاتها طمً الخِشٍش العىىي للبىٗ.
 جشًم اللجان جِاسٍشها وجىصُاتها وهخاثج مماسظاتها إلاهامها الى مجلغ ؤلاداسة وبشٖل دوسي.
ً
 ال ًٖىن ؤي كظى في اإلاجلغ سثِعا ألٓثر مً لجىت مً اللجان الخالُت  ( :لجىت الحآمُت اإلااظعُت  ،لجىت الخذُُّ ،
ً
لجىت الترشُداث و اإلاٖاًأث  ،لجىت بداسة اإلاخاػش و الامخثا٘) و ال ًٖىن سثِعا ألٓثر مً لجىخحن مً ٔاًت اللجان
ً
اإلاىبثِت كً اإلاجلغ  .كلما بإن اللجان اإلاىبثِت كً مجلغ ؤلاداسة هي:
-

لجىت الحآمُت اإلااظعُت.
لجىت الخذُُّ.
لجىت الترشُداث و اإلاٖاًأث.
لجىت بداسة اإلاخاػش و الامخثا٘.
لجىت الدعهُالث الللُا ( اللجىت الخىٌُزًت).
لجىت الاظتراجُجُاث و جِىُت اإلاللىماث.
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لجىة الحاهمية املؤطظية :
ثحؤلف اللجىة من ثالثة أعضاء من مجلع إلادازة اثىين منهم مظحللين على ألاكل و ثضم زئيع مجلـع إلادازة
ولشثِغ اللجىت دكىة ؤي مىؿٍ مً ؤلاداسة الخىٌُزًات الللُاا لحظاىس اجخماكاتهاا (باذون خاّ الخصاىٍذ) .و جظاؼلم
اللجىت باإلاهام آلاجُت :
 حلمل اللجىت وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.


الخىجُه وؤلاششاي كلى بكذاد دلُل الحآمُت اإلااظعُت.

 مشاُبت جؼبُّ دلُل الحآمُت اإلااظعُت و سًم الخِاسٍش بلى مجلغ ؤلاداسة كً مذي الالتزام بزلٗ.
 اللمل كلى وشش وحلضٍض زِاًت الحآمُت اإلااظعُت في البىٗ.
 الخىصُت للمجلغ باكخماد دلُل الحآمُت اإلااظعُت.
 مشاجلاات وحلااذًل وجدااذًث دلُاال الحآمُاات اإلااظعااُت بشااٖل ظااىىي او ٔلمااا اُخظااذ الحاجاات بمااا ًخىاًااّ ماام
حللُماث البىٗ اإلاشٓضي وٍي جم مم اخخُاجاث وظُاظاث البىٗ.
 الخإٓذ مً وشش دلُل الحآمُت كلى مىُم البىٗ ؤلالٕترووي الػالق الجمهىس كلى الذلُل .
 الخإٓااذ مااً وجااىد مُثاااَ للعاالىْ اإلانهااي ًدااذد الِااُم اإلااظعااُت للبىااٗ  ،وٍشظاام خؼ اىغ واضااحت للمعاااولُت
واإلاعاءلت و ًشسخ زِاًت كالُت للملاًحر ألاخالُُت والجزاهت والعلىْ اإلانهي إلداسَي البىٗ.

.6

لجىة الحدكيم:
ثحؤلف لجىة الحدكيم من ثالثة أعضاء على ألاكل و ًىىن ػالبية أعضائها بمـا فـمهم زئـيع اللجىـة مـن ألاعضـاء
املظحللين و ال ًىىن زئيع اللجىة زئيع املجلع أو زئيظا ألي لجىة أخسي مىبثلة عن املجلع
 حلمل اللجىت وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.
ًٖ ىن جمُم ؤكظاء اللجىت خاصلحن كلى ماهالث كلمُت وٍخمخلىن بخبارة كملُات مىاظابت فاي مجااالث اإلاداظابت
او اإلاالُت او ؤي مً الخخصصاث او اإلاجاالث اإلاشابهت راث اللالُت بإكما٘ البىٗ.
 جخ ااىًش ل ااذي اللجى اات الص ااالخُت للحص ااى٘ كل ااى اي مللىم اااث م ااً ؤلاداسة الخىٌُزً اات وله ااا الح ااّ ف ااي اظ ااخذكاء ؤي
بداسي لحظىس اي مً اجخماكاتها كلى ان ًٖىن مىصىص كلى رلٗ في مُثاُها.
 جِااىم اللجىاات بخِااذًم الخىصااُاث للمجلااغ بخصااىص حلُااحن اإلاااذُّ الخاااسجي وبنهاااء كملااه وؤحلابااه واي شااشوغ
جخللّ بالخلاُذ مله  ،باإلطاًت الاى جُِاُم اظاخِاللُخه  ،آخازة باالكخبااس ؤي ؤكماا٘ ؤخاشي ٔلاٍ بهاا خااسط هؼااَ
الخذُُّ.
 جِىم اللجىت باالجخماق مم اإلاذُّ الخاسجي واإلاذُّ الذاخلي ومعاو٘ الامخثا٘ مشة واخذة كلى ألاُل فاي العاىت
دون خظىس اي مً ؤكظاء ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا .
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 جِاىم اللجىات بمشاجلات ومشاُبات ؤلاجاشاءاث التاي جمٕاً اإلاىؿااٍ ماً ؤلاباالن بشاٖل ظاشي كاً ؤي خؼاإ فاي الخِاااسٍش
اإلاالُت او ؤًت ؤمىس ؤخشي  ،وجظمً اللجىت وجىد الترجِباث الالصمات للخدُِاّ اإلاعاخِل والخإٓاذ ماً مخابلات هخااثج
الخدُِّ وملالجتها بمىطىكُت.
 ال ًخم دمج ؤكما٘ ؤي لجىت ؤخشي مم ؤكما٘ هزه اللجىت .
 جِااىم اللجىاات بمماسظاات الااذوس اإلاىاااغ بهااا بمىجااب ُاااهىن البىااىْ وحللُماااث الحآمُاات اإلااظعااُت واًات حشاشَلاث
ؤخشي راث كالُت بدُث جخظمً ما ًلي كلى ألاُل -:
-

هؼاَ وهخاثج ومذي ٌٓاًت الخذُُّ الذاخلي والخاسجي للبىٗ.
الِظاًا اإلاداظبُت راث ألازش الجىهشي كلى البُاهاث اإلاالُت.
ؤهـمت الظبؽ والشُابت الذاخلُت في البىٗ.
الخدِّ مً جىًش اإلاىاسد الٖاًُت مً الٖىادس البششٍت اإلااهلت إلداسة الخذُُّ الذاخلي وجذسٍبهم.
جذوٍش مىؿٌي الخذُُّ الذاخلي كلى جذُُّ ؤوشؼت البىٗ ٔل زالر ظىىاث ٓدذ اكلى.
الخدِّ مً كذم جٖلٍُ مىؿٌي الخذُُّ الذاخلي بإي مهام جىٌُزًت.
الخدِّ مً بخظاق ٔاًت ؤوشؼت البىٗ للخذُُّ بما ًحها اإلاعىذة لجهاث خاسجُت). (Outsourced Activities
ؤلاششاي اإلاباشش كلى داثشة الخذُُّ الذاخلي التي جشًم جِاسٍشها مباششة بلى سثِغ لجىت الخذُُّ.
جُُِم ؤداء مذًش ومىؿٌي الخذُُّ الذاخلي وجدذًذ مٖاًأتهم.

 جخإٓذ اللجىت مً ؤن داثشة الخذُُّ الذاخلي في البىٗ ُادسة كلى الُِام باإلاهام آلاجُت ٓدذ ؤدوى:
 الخدِّ مً جىًش ؤهـمت طبؽ وسُابت داخلُت ٔاًُت ألوشؼت البىٗ وششٔاجه الخابلت والالتزام بها. الخدِّ مً امخثا٘ البىٗ و ششٔاجه الخابلت للعُاظاث الذاخلُت واإلالاًحر الذولُت والدششَلاث راث اللالُت . -مشاجلت الالتزام بذلُل الحآمُت اإلااظعُت .

 جِىم اللجىت بشًم جِاسٍشها وجىصُاتها وهخاثج مماسظتها إلاهامها الى مجلغ ؤلاداسة.

.3

لجىة الترشيدات وامليافآت :
ثحــؤلف لجىــة الترشــيذ وامليافـآت مــن ثالثــة أعضــاء علــى ألاكــل و ال ًلــل عــدد ألاعضــاء املظــحللين فمهــا عــن اثىــين
بمن فمهم زئيع اللجىة وجخىلى اللجىت اإلاهام الخالُت :
 اللمل وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.
 جدذًذ ألاشخاص اإلااهلحن لالهظامام الاى كظاىٍت اإلاجلاغ مام ألاخاز بلاحن الاكخبااس ُاذساث ومااهالث ألاشاخاص
اإلاششااححنٓ ،مااا ًاخااز بلااحن الاكخباااس فااي خالاات بكااادة جششااُذ اللظااى كااذد م اشاث خظااىسه وًاكلُاات مشاااسٓخه فااي
اجخماكاث اإلاجلغ.
 جششح اللجىت الى اإلاجلغ ألاشخاص اإلااهلحن لالهظمام الى ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا.
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 الخإٓ ااذ م ااً خظ ااىس ؤكظ اااء اإلاجل ااغ وسش اااث كم اال او ه ااذواث ف ااي اإلاىاط ااُم اإلاص ااشًُت وب اااألخص بداسة اإلاخ اااػش
والحآمُت اإلااظعُت وآخش جؼىساث اللمل اإلاصشفي.









جدذًذ ًُما ارا ٔان اللظى ًدِاّ صاٌت الاظاخِاللُت مام مشاكااة شاشوغ حلشٍاٍ اللظاى اإلاعاخِل  ،الاىاسدة فاي
اإلاادة (/6د) مً حللُماث الحآمُت اإلااظعُت للبىىْ سُم ( )2016/63و اإلازٔىسة طمً حلشٌٍاث هزا الذلُل،
ومشاجلت رلٗ بشٖل ظىىي.
اجب ا اااق ؤظا ااغ مدا ااذدة وملخما ااذة ف ا ااي جُِا ااُم ؤداء اإلاجل ا ااغ واإلا ا ااذًش اللا ااام  ،بدُ ا ااث جٖ ا ااىن مل ا اااًحر جُِ ا ااُم ألاداء
مىطىكُت.
ج ااىًحر مللىم اااث وملخص اااث خ ااى٘ خلٌُ اات بل ااع اإلاىاط ااُم الهام اات ك ااً البى ااٗ ألكظ اااء اإلاجل ااغ كى ااذ الؼل ااب ،
والخإٓذ مً اػالكهم اإلاعخمش خى٘ اخذر اإلاىاطُم راث اللالُت باللمل اإلاصشفي.
الخإٓااذ مااً وجااىد ظُاظاات مااىذ مٖاًااأث إلداسَ اي البىااٗ ومشاجلتهااا بصااىسة دوسٍاات وجؼبُااّ هاازه العُاظاات ٓمااا
جىص ي اللجىت بخدذًذ سواجب اإلاذًش اللام وباقي ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا ومٖاًأتهم وامخُاصاتهم ألاخشي.
الخإٓ ااذ م ااً ؤن ؤكظ اااء مجل ااغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىٌُزً اات الللُ ااا ًخمخل ااىن ب ااإٓبر ُ ااذس م ااً اإلاص ااذاُُت والجزاه اات
والٌٕاءة والخبراث الالصمت والِذسة كلى الالتزام وجٕشَغ الىُذ للمل البىٗ.
الُِام ظىىٍا بخُُِم للمل اإلاجلغ ٖٓل وللجاهه وألكظاثه  ،و بكالم البىٗ اإلاشٓضي بىدُجت هزا الخُُِم .
ً
ظىىٍا ووطم ماششاث ألاداء الشثِعُت ،وبدُث جخظمً ملااًحر جُِاُم ؤداء
بكذاد هـام جُُِم ؤداء اإلاذًش اللام
اإلااذًش اللااام ٔاال ماً ألاداء اإلاااالي وؤلاداسي للبىااٗ ،وماذي بهجاااصه لخؼااؽ واظاتراجُجُاث البىااٗ مخىظااؼت وػىٍلاات
ألاجل ،و بكالم البىٗ اإلاشٓضي بىدُجت هزا الخُُِم .
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لجىة إدازة املخاطس والامحثاٌ :
ثحؤلف لجىة إدازة املخاطس والامحثاٌ من ثالثة أعضاء على ألاكل من املجلع على أن ًىىن أخدهم عضىا
مظحلال ،هما ٌشازن في عضىٍتها أعضاء من إلادازة الحىفيرًة العليا وجخىلى اللجىت اإلاهام الخالُت :
 حلمل اللجىت وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.
 مشاجلت اػاس بداسة اإلاخاػش في البىٗ .
 مشاجلت اظتراجُجُت بداسة اإلاخاػش لذي البىٗ ُبل اكخمادها مً اإلاجلغ .
 مىآبت الخؼىساث التي جازش كلى بداسة اإلاخاػش بالبىٗ  ،وسًم جِاسٍش دوسٍت كجها الى اإلاجلغ .
 الخدِااّ مااً كااذم وجااىد جٌاااوث بااحن اإلاخاااػش الٌللُاات التااي ًإخاازها البىااٗ ومعااخىي اإلاخاااػش اإلاِبىلاات التااي واًااّ
كلحها اإلاجلغ.
 تهُئاات الـااشوي اإلاىاظاابت التااي جظاامً الخلااشي كلااى اإلاخاااػش راث الازااش الجااىهشي واي ؤوشااؼت ًِااىم بهااا البىااٗ
ًمًٕ ان حلشطه إلاخاػش آبر مً معخىي اإلاخاػش اإلاِبىلت  ،وسًم الخِاسٍش بزلٗ الى اإلاجلغ ومخابلت ملالجتها.
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 الخدِ ااّ م ااً امخث ااا٘ البىا ااٗ و ش ااشٔاجه الخابل اات لٖاً اات الدش ااشَلاث اإلاص ااشًُت و لعُاظ اااث البى ااٗ ًُم ااا ًخلل ااّ
بمشاُب اات الامخث ااا٘  ،مٖاًد اات كملُ اااث هع اال ألام ااىا٘ و جمىٍ اال ؤلاسه اااب و ؤهـم اات اللِىب اااث الذولُ اات  ،و ُ اااهىن
الامخثا٘ الظشٍبي للحعاباث ألاجىبُت “.”FATCA

.5

لجىة الخظهيالت العليا (اللجىة الحىفيرًة) :
ثحــؤلف لجى ــة جظ ــهيالت املجل ــع م ــن خمظــة أعض ــاء م ــن املجل ــع عل ــى ألاكــل ،وٍج ــىش أن ًى ــىن أخ ــد أعض ــائها
مظحلال على أن ال ًىىن عضىا في لجىة الحدكيم .
 حلمل اللجىت وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.
 للجىت صالخُت الحصى٘ كلى ؤي مللىماث ماً ؤلاداسة الخىٌُزًات ولهاا الحاّ فاي اظاخذكاء ؤي بداسي لحظاىس اي
ً
مً اجخماكاتها كلى ان ًٖىن مىصىصا كلى رلٗ في مُثاُها.
ً خم وطم خذود كلُا للصاالخُاث اإلاىاػات بهازه اللجىات واإلاخللِات بماىذ ؤو حلاذًل ؤو ججذًاذ ؤو هُٖلات الدعاهُالث
الاثخماهُت وبدُث ًٖىن هىاْ صالخُاث واضحت للمجلغ بهزا الخصىص.
 جىدصاش صااالخُاث اللجىات باجخااار الِاشاس اإلاىاظااب بخصااىص الدعاهُالث التااي جماذ الخىصااُت باإلاىاًِات كلحهااا مااً
ُبل لجىت ؤلاداسة الخىٌُزًت .
 ًٖ ااىن الىص اااب الِ اااهىوي الجخماك اااث اللجى اات بدظ ااىس ؤسبل اات ؤكظ اااء كل ااى ألاُ اال وجخخ ااز ُشاساته ااا بإهلبُ اات ك ااذد
ؤكظائها بوع الىـش كً كذد الحاطشًٍ مجهم.
 جشًم اللجىت بلى اإلاجلغ بشٖل دوسي جٌاصُل الدعهُالث التي جمذ اإلاىاًِت كلحها مً ُبلها.
ً
ًِ ىم ؤكظاء اللجىت بدظىس اجخماكاتها والخصاىٍذ كلاى ُشاساتهاا شخصاُا ،وفاي خاا٘ حلازس الحظاىس الشخ ا ي
ًااُمًٕ لللظااى ببااذاء وجهاات هـااشه مااً خااال٘ الٌُااذًى ؤو الهاااجٍ ولااه الحااّ فااي الخصااىٍذ والخىُُاام كلااى مدظااش
الاجخماق كلى ؤن ًخم جىزُّ رلٗ خعب ألاصى٘.
 للمجل ا ااغ جٌ ا ااىٍع بل ا ااع ؤو جمُ ا اام ص ا ااالخُاث ه ا اازه اللجى ا اات ف ا ااي حل ا ااذًل ش ا ااشوغ ؤو هُٖل ا اات الدع ا ااهُالث للجى ا اات
الخىٌُزً اات اإلا اازٔىسة ؤك اااله م اام ط ااشوسة اػ ااالق لجا اان الدع ااهُالث كل ااى م ااا ج اام اجخ اااره م ااً ُا اشاساث ط اامً ه اازه
الصالخُاث.

23 / 38

.6

لجىة الاطتراثيجيات و ثلىية املعلىمات :
ثخشيل هره اللجىة من ثالثة أعضاء على ألاكل وجظؼلم باإلاهام الخالُت :
 حلمل اللجىت وًِا إلاُثاَ ملخمذ مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد مهامها وصالخُاتها ومعاولُاتها.
 الخىص ااُت إلاجل ااغ ؤلاداسة باألها ااذاي الاظا ااتراجُجُت اللام اات للبىا ااٗ بم ااا فا ااي رل ااٗ ألاه ااذاي الخاصا اات بخٕىىلىجُ ااا
اإلاللىما اااث ،وجىجُا ااه ؤلاداسة الخىٌُزًا اات إلكا ااذاد الخؼا اات الاظا ااتراجُجُت لخدُِا ااّ ها اازه الاها ااذاي ،واكخما اااد ها اازه
الاظ ااتراجُجُت م ااً اإلاجل ااغ وٓ اازلٗ اكخم اااد خؼ ااؽ كم اال جخماش ا ى م اام ه اازه الاظ ااتراجُجُت مخظ اامىت بػ اااس ش ااامل
وًلا٘ لخىٌُزها.
ً
 مشاجل ا اات واكخما اااد بؼاُ ا اااث جُِا ااُم الاداء ( )Balanced Scorecardsل ا ااإلداسة الخىٌُزً ا اات الللُ ا ااا وجماش ا ااُا ما اام
اظتراجُجُت البىٗ اإلالخمذة.
 مشاجلت ماششاث ألاداء الاظتراجُجُت واإلاالُات والٕمُات والىىكُات واإلاِترخات ماً الاشثِغ الخىٌُازي /اإلااذًش اللاام
و وطم الخىصُاث لشًام ٌٓااءة خؼاؽ اإلااظعات الاظاتراجُجُت واإلاىاءمات لخىٌُاز جلاٗ الخؼاؽ طامً بػااس مجهجاي
ً
ًلا٘ جمهُذا الكخمادها مً مجلغ ؤلاداسة .
 مخابلت ومعاهذة جشظُخ وجؼىٍش الهىٍت اإلااظعُت وكٕغ الاظتراجُجُت كلى الهىٍت.
 اكخما اااد ألاها ااذاي الاظا ااتراجُجُت لخٕىىلىجُ ا ااا اإلاللىما اااث والهُأا اال الخىـُمُ ا اات اإلاىاظ ا اابت بما ااا ف ا ااي رل ا ااٗ اللجا ااان
الخىجحهُ ا اات كلا ا ااى معا ا ااخىي ؤلاداسة الخىٌُزًا ا اات الللُا ا ااا وكل ا ااى وجا ا ااه الخصا ا ااىص (اللجىا ا اات الخىجحهُا ا اات لخٕىىلىجُا ا ااا
اإلاللىماااث) وبمااا ًظاامً دكاام جدُِااّ ألاهااذاي الاظااتراجُجُت للبىااٗ وجدُِااّ ؤًظاال ُُماات مظاااًت مااً مشاااسَم
واظاادثماساث مااىاسد جٕىىلىجُااا اإلاللىماااث ،واظااخخذام ألادواث واإلالاااًحر الالصماات إلاشاُباات والخإٓااذ مااً مااذي جدِااّ
رلاٗ ،مثال اظاخخذام هـاام بؼاُااث ألاداء اإلاخاىاصن لخٕىىلىجُاا اإلاللىمااث( )Balanced Scorecardsواخدعااب
مل ااذ٘ اللاث ااذ كل ااى الاظ اادثماس( )Return on Investmentوُُ اااط ؤز ااش اإلاع اااهمت ف ااي صٍ ااادة الٌٕ اااءة اإلاالُ اات
والدشوُلُت.
 اكخم اااد ؤلاػ اااس الل ااام إلداسة وط اابؽ ومشاُب اات م ااىاسد ومش اااسَم جٕىىلىجُ ااا اإلاللىم اااث ًد ااأي ؤًظ اال اإلاماسظ اااث
الذولُات اإلاِبىلات بهازا الخصاىص وكلاى وجاه الخدذًاذ ( (COBIT) (Control Objectives for Information and
ً ،Related Technologyخىاًا ااّ وٍلب ا ااي جدُِ ا ااّ ؤه ا ااذاي ومخؼلب ا اااث حللُم ا اااث البى ا ااٗ اإلاشٓ ا ااضي الاسدو ا ااي سُ ا اام
( )2016/65م ااً خ ااال٘ جدُِ ااّ ألاه ااذاي اإلااظع ااُت بش ااٖل مع ااخذام ،وجدُِ ااّ مص ااٌىًت ؤه ااذاي اإلاللىم اااث
والخٕىىلىجُا اإلاصاخبت لها وَوؼي كملُاث خآمُت جٕىىلىجُا اإلاللىماث الىاسدة في الخللُماث اإلازٔىسة.
 اكخماد مصٌىًت ألاهذاي اإلااظعُت وؤهذاي اإلاللىماث والخٕىىلىجُا اإلاصاخبت لها الىاسدة في حللُماث البىٗ
اإلاشٓضي سُم ( )2016/65واكخباس ملؼُاتها الحذ الادوى وجىصٍُ ألاهذاي الٌشكُت الالصمت لخدُِِها.
 اكخمااد مصاٌىًت للمعااولُاث ( )RACI Chartججااه اللملُااث الشثِعاُت لحآمُات جٕىىلىجُاا اإلاللىمااث الاىاسدة
فااي حللُماااث البىااٗ اإلاشٓااضي سُاام ( )2016/65واللملُاااث الٌشكُاات اإلاىبثِاات كجهااا مااً خُااث :الجهاات ؤو الجهاااث ؤو
ألاػاشاي اإلاعاااولت بشااٖل ؤولااي ( ،)Responsibleوجلااٗ اإلاعاااولت بشااٖل نهاااجي ( ،)Accountableوجلااٗ اإلاعدشاااسة
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( ،)Consultedوجلا ااٗ التا ااي ًا ااخم اػالكها ااا ( )Informedججا اااه ٔاًا اات اللملُا اااث فا ااي هٌا ااغ الخللُما اااث معترشا ااذًً
بملُاس( )COBIT 5 Enabling Processesبهزا الخصىص.
 الخإٓااذ مااً وجااىد بػاااس كااام إلداسة مخاااػش جٕىىلىجُااا اإلاللىماااث ًخىاًااّ وٍخٖاماال ماام ؤلاػاااس اللااام الٕلااي إلداسة
اإلاخاػش في البىٗ وبدُث ًإخز بلحن الاكخباس وٍلبي اظتراجُجُت البىٗ في طبؽ اإلاخاػش بلى الحذ ألادوى وخماًت
ؤم ااً و مص ااالح اللم ااالء و ًلب ااي ٔاً اات كملُ اااث خآمُ اات جٕىىلىجُ ااا اإلاللىم اااث ٓم ااا ه ااى واسد ف ااي حللُم اااث البى ااٗ
اإلاشٓضي سُم (.)2016/65
 اكخماد مىاصهت مىاسد ومشاسَم جٕىىلىجُا اإلاللىماث بما ًخىاًّ وألاهذاي الاظتراجُجُت للبىٗ.
 ؤلاش ا اشاي الل ا ااام والاػ ا ااالق كل ا ااى ظ ا ااحر كملُ ا اااث وم ا ااىاسد ومش ا اااسَم جٕىىلىجُ ا ااا اإلاللىم ا اااث والاػ ا ااالق كل ا ااى ٌٓاًته ا ااا
ومعاهمتها الٌاكلت في جدُِّ مخؼلباث وؤكما٘ البىٗ.
 الاػالق كلى جِاسٍش الخذُُّ لخٕىىلىجُا اإلاللىماث واجخار ما ًلضم مً بجشاءاث إلالالجت الاهدشاًاث.
 الخىصُت للمجلغ باجخار ؤلاجشاءاث الالصمت لخعحُذ ؤي اهدشاًاث.
 ؤًت مهام ؤخشي ًشجئحها اإلاجلغ.
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الفصل السابع
املالءمـ ـ ـة
 .0مالءمة أعضاء مجلع إلادازة :
ٌ لخمااذ اإلاجلااغ ظُاظاات ًلالاات لظاامان مالءماات ؤكظاااثه ،جخظاامً الحااذ ألادوااى مااً اإلالاااًحر واإلاخؼلباااث والشااشوغ
الىاجب جىًشها في اللظى اإلاششح واإلالحن ،و جخم مشاجلات هازه العُاظات ٔلماا اظاخذكذ الحاجات لازلٗ.مام وطام
بجشاءاث وؤهـمت ٔاًُت للخإٓذ مً اظدٌُاء جمُم ألاكظاء إلالاًحر اإلاالءمت واظخمشاس جمخلهم بها.
 ششوغ سثاظت او كظىٍت مجلغ اداسة البىٗ-:
-

-

ان ال ًِل كمش اإلاششح كً خمغ وكششًٍ ظىت.
ان ال ًٖىن كظىا في مجلغ اداسة اي بىٗ آخش داخل اإلاملٕت او مذًشا كاماا لاه او ماذًشا بُلُمُاا لاه او مىؿٌاا ًُاه ماا
لم ًًٕ البىٗ آلاخش جابلا لزلٗ البىٗ .
ً
ً
ً
ان ال ًٖىن مدامُا او معدشاسا ُاهىهُا او مذُّ خعاباث للبىٗ
ان ًٖىن خاصال كلى الذسجت الجاملُات ألاولاى ٓداذ ادواى ظاىاء فاي الاُخصااد او اإلاالُات او اإلاداظابت او بداسة ألاكماا٘ او
اي مااً الخخصصاااث اإلاشااابهت وٍجااىص للجىاات الترشااُذ واإلاٖاًااأث الىـااش فااي بطاااًت جخصصاااث ؤخااشي بن اُترهااذ بخباارة
لها كالُت بإكما٘ البىىْ .
ً
ان ال ًٖىن مىؿٌا في الحٖىمت او اي ماظعت سظمُت كامت ما لم ًًٕ ممثال كجها.
ان ال ًٖ ااىن كظ ااىا ف ااي مج ااالغ بداسة آث اار م ااً خم ااغ ش ااشٔاث مع اااهمت كام اات داخ اال اإلاملٕ اات بص ااٌخه الشخص ااُت ف ااي
بلظها ؤو بصٌخه ممثال لشخص اكخباسي .
ان ًٖىن لذًه خبرة في مجا٘ ؤكما٘ البىىْ او اإلاالُت او اإلاجاالث اإلاشابهت ال جِل كً خمغ ظىىاث .
جىُُم ؤلاُشاس وًّ الىمىرط اإلالخمذ مً البىٗ اإلاشٓضي ألاسدوي في حللُماث الحآمُت اإلااظعُت.

 كلى سثِغ اإلاجلغ الخإٓذ مً بكالم البىٗ اإلاشٓضي كً ؤي مللىماث جىهشٍت ًمًٕ ؤن جازش ً
ظلبا كلى مالءمت ؤي
مً ؤكظاثه.
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 .6مالءمة أعضاء إلادازة الحىفيرًة العليا :
ٌ لخمذ اإلاجلغ ظُاظت لظمان مالءمت ؤكظاء ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا في البىٗ  ،وجخظمً هزه العُاظت الحاذ
ألادوااى مااً اإلالاااًحر واإلاخؼلباااث والشااشوغ الىاجااب جىًشهااا فااي كظااى ؤلاداسة الخىٌُزًاات الللُااا و ًِااىم بمشاجلاات هاازه
العُاظاات مااً وُااذ خااش  .و وطاام بج اشاءاث وؤهـماات ٔاًُاات للخإٓااذ مااً اظاادٌُاء جمُاام ؤكظاااء ؤلاداسة الخىٌُزًاات
الللُا إلالاًحر اإلاالءمت واظخمشاس جمخلهم بها .
ٌ ل ااحن اإلاجل ااغ م ااذًش ك ااام ًخمخ اام بالجزاه اات والٌٕ اااءة الٌىُ اات والخب اارة اإلاص ااشًُت و ًدص اال كل ااى ك ااذم مماول اات البى ااٗ
اإلاشٓضي اإلاعبِت كلى حلُِىه .
ً خم الحصى٘ كلى مىاًِت اإلاجلغ كىذ حلُحن ؤو ُبى٘ اظخِالت ؤو بنهاء خذماث اي مً ؤكظاء ؤلاداسة الخىٌُزًات
الللُا للبىٗ .
ً
ٌللم اإلاجلغ البىاٗ اإلاشٓاضي خاى٘ ؤًات مللىمااث جىهشٍات ًمٕاً ؤن جاازش ظالبا كلاى مالءمات ؤي ماً ؤكظااء بداسجاه

ِ
الخىٌُزًت الللُا.
 ششوغ الخلُحن في الاداسة الخىٌُزًت الللُا للبىٗ-:
-

ً
ً
ان ال ًٖىن كظىا في مجلغ بداسة ؤي بىٗ آخش داخل اإلاملٕت  ،ما لم ًًٕ البىٗ آلاخش جابلا لزلٗ البىٗ .
ً
ان ًٖىن مخٌشها إلداسة ؤكما٘ البىٗ .
ان ًٖااىن خاصااال كلااى الذسجاات الجاملُاات ألاولااى ٓدااذ ادوااى فااي الاُخصاااد او اإلاالُاات او اإلاداظاابت او بداسة ألاكمااا٘ او اي
مً الخخصصاث اإلاشابهت التي لها كالُت بلمل البىٗ .
ان ًٖااىن لذًااه خباارة فااي مجااا٘ ؤكمااا٘ البىااىْ او ؤكمااا٘ راث صاالت ال جِاال كااً خمااغ ظااىىاث باظااخدىاء مىصااب اإلاااذًش
اللام او اإلاذًش ؤلاُلُعي  ،الزي ًجب ان ال جِل خبرجه في مجا٘ ؤكما٘ البىىْ كً كشش ظىىاث .
ًخم الحصى٘ كلى كذم مماولت البىٗ اإلاشٓضي ُبل حلُحن ؤي كظى في ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُاا وبالخاالي ًدصال البىاٗ
ً
ُب اال حلُِى اه كل ااى ظ ااحرجه الزاجُ اات مشًِ ااا به ااا الىز اااثّ والش ااهاداث الللمُ اات وش ااهاداث الخب اارة وش ااهاداث خع ااً الع ااحرة
والعلىْ وهحرها مً الىزااثّ اإلالاضصة الالصمات ،وٍؼلاب مىاه جىُُام ؤلاُاشاس اإلالخماذ ،وٍاضود البىاٗ البىاٗ اإلاشٓاضي بي اخت
ً
كً ؤلاُشاس مشًِا به العحرة الزاجُت لللظى.
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الفصل الخامع
ثلييم ألاداء وامليافآت املالية
 .0ثلييم أداء املجلع و امليافآت املالية :
حلخبر كملُت جُُِم ؤداء ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة ؤداة هامت لظمان ألاداء الٌلا٘ للمجلغ واللجان اإلاىبثِت ،لزلٗ ٌعخىجب
ً
اجباق ؤظغ مدذدة وملخمذة في جُُِم الاداء ،بدُث ًٖىن ملُاس جُُِم ألاداء مىطىكُا .وكلى ؤن ًشاعي الجىاهب الخالُت :
 مذي آدعاب ؤكظاء اإلاجلغ للمهاساث واإلالشًت و الخبراث التي جىـم ظحر ؤكما٘ البىٗ بٖل ًلالُت.
 مذي جىاصل اإلاجلغ مم ؤصحاب اإلاصالح الذاخلُحن والخاسجُحن في ؤوُاث مدذدة.
 وطىح هُٖال اللجاان اإلاىبثِات كاً اإلاجلاغ وماذي جضوٍاذ ؤكظااثه بالبُاهااث وألادواث الالصمات لخإدًات اإلاهاام اإلاىىػات بهام
بٖل ًلالُت.
 مذي جشٓحز ألاكظاء كلى الجىاهب الهامت وفي الىُذ العحُذ.
 جمخم ؤكظاء اإلاجلغ بشوح الٌشٍّ إلًجاد معخىي مىاظب مً الثِت والخدذي.
 دوس سثِغ اإلاجلغ ِٓاثذ ًلا٘ إلاجلغ ؤلاداسة.
 مذي الخؼىس والخدعحن اإلاعخمش إلاجلغ ؤلاداسة وؤكظاثه في ؤدائهم ٓمجمىكت و ٓإًشاد.
 إلاطاز العام لظياطة ثلييم أداء أعضاء مجلع إلادازة و ميافآتهم املالية :
ًِىم اإلاجلغ باظخدذار هـام لخُُِم ؤكماله وؤكما٘ ؤكظاثه ،و ًخظمً الىـام ٓدذ ؤدوى ما ًلي:
ً
ُُ ام لجىت الترشُداث واإلاٖاًأث ظىىٍا بخُُِم ؤداء ؤكظاء اإلاجلغ ٖٓال وؤكظااء لجاهاه ،و بكاالم البىاٗ اإلاشٓاضي
ألاسدوي بىدُجت هزا الخُُِم.
 وطم ؤهذاي مدذدة وجدذًذ دوس اإلاجلغ في جدُِّ هزه ألاهذاي بشٖل ًمًٕ ُُاظه.
 جدذًذ ماششاث اداء سثِعُت ) (KPI'sالتي ًمًٕ اظخخالصها مً الخؼؽ وألاهذاي الاظتراجُجُت ومُثاَ اإلاجلغ
ولجاهه واظخخذامها لُِاط ؤداء اإلاجلغ ٖٓل.
 الخىاصل ما بحن مجلغ ؤلاداسة واإلاعاهمحن ودوسٍت هزا الخىاصل.
 دوسٍت اجخماكاث مجلغ ؤلاداسة مم ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا.
 دوس اللظااى فااي اجخماكاااث مجلااغ الاداسة ،وٓاازلٗ مِاسهااه ؤداثااه بااإداء ألاكااذاء آلاخااشًٍ  ،و الحصااى٘ كلااى الخوزًاات
الشاجلت مً اللظى اإلالني ورلٗ بهذي جدعحن كملُت الخُُِم.
ً
اكخمادا كلى هـام الخُُِم الزي ؤُشه.
ً ظم اإلاجلغ بجشاءاث لخدذًذ مٖاًأث ؤكظاثه ،ورلٗ
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ٌ لخمذ بشهامج خاىاًض اإلاجلاغ بلاى سباؽ الحااًض اإلااالي بااألداء و معاخىي جدُِاّ اإلاجلاغ لألهاذاي اإلاِاشسة و اإلاشجبؼات
باألهااذاي العااىىٍت للبىااٗ  ،ممااا ٌشااجم اإلاجلااغ كلااى بااز٘ ٔاًاات الجهااىد كلااى سًاام ٌٓاااءة و ًلالُات ألاداء اإلااظسا ي
وجىجُه ٔاًت الؼاُاث و ؤلامٖاهُاث هدى ألاهذاي اللامت للبىٗ و حلضٍض الحٕمُت اإلااظعُت .
ً خم جؼبُّ هزا البرهامج في نهاًت ٔل ظىت مالُت بلذ ؤن ًخم جخصُص مبلى للحىاًض في اإلاىاصهت الخِذًشٍت اإلاِاشسة
مً اإلاجلغ و ٌشترغ في صشي هزه الحىاًض جدُِّ ٔامل ألاهذاي اإلالخمذة .
 مىهج ثلييم مجلع إلادازة وأعضاء املجلع
 جِااىم لجىاات الترشااُداث واإلاٖاًااأث بةكااذاد همااىرط الخُِااُم ومشاجلاات كىاماال جُِااُم ألاداء وجدذًااذ الااىصن اليعاابي
لٖل مجها:
ً خ ااخص ه اازا الىم ااىرط بخُِ ااُم ؤكظ اااء اإلاجل ااغ وًاكلُ اات ؤداء اإلاجل ااغ ٖٓ اال ووع ااخلشض كل ااى ظ اابُل اإلاث ااا٘ بل ااع
اإلالاًحر التي ظُوؼحها الخُُِم :


-

جىاهب جخللّ بمعخىي اإلاعاهمت الٌشدًت والخدذًاث واظخِاللُت آلاساء والجزاهت والخذسٍب والخؼىٍش.
جىدة الِشاساث او الخىصُاث اإلاِذمت مً اللجىت  /اللجان التي ٌشاسْ بها كظى اإلاجلغ وؤمىس اخشي مثل:
التزام اللظى باجخماكاث اللجىت ودوسٍتها.
ًلالُت معاهمت اللظى في اللجىت  /اللجان التي ٌشاسْ بها.
العماح بدباخث آلاساء اإلاِذمت بلى اإلاجلغ مً ُبل ؤلاداسة.

 جتراوح دسجاث الخُُِم بحن (  1بلى .) 5
 جِاىم لجىاات الترشااُداث واإلاٖاًااأث بةسظااا٘ الىمااىرط لٖاًاات ؤكظاااء اإلاجلااغ إلجاشاء الخُِااُم الاازاحي وبسظاااله لااشثِغ
اإلاجلغ.
 جِىم لجىت الترشُذ واإلاٖاًأث بخىًحر الذكم واإلاشىسة لٖاًت ؤكظاء اإلاجلغ.
ًِ ىم سثِغ اإلاجلغ بمِابلت ٔاًت ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة ٔل كلى خذا إلاشاجلت هخاثج الخُُِم الزاحي وخاصت مىاُشات
البىىد الحاصلت كلى جُُِم طلٍُ ؤو هحر مشض ي) وهي البىىد التي جخؼلب كىاًت وجدعحن او جؼىٍش (.
ً خم بسظا٘ الىمارط الجهاثُت للجىت الترشُداث واإلاٖاًأث الكخمادها واإلاىاًِت كلحها.
 جِاىم لجىات الترشاُذ واإلاٖاًاأث باخدعااب الىخااثج الجهاثُات لخُِاُم ؤداء ؤكظااء مجلاغ ؤلاداسة ورلاٗ باالظادىاد بلاى
ألاوصان الترجُدُت والتي جم جدذًذها لٖل كامل مً كىامل الخُُِم.
ًِ ىم سثِغ اإلاجلغ بةكالم ؤكظاء اإلاجلغ بيخاثج جُُِم ًلالُت اإلاجلغ.
ً خم بكالم البىٗ اإلاشٓضي بيخاثج الخُُِم والخىصُاث الجهاثُت بٕخاب سظعي صادس كً لجىت الترشُداث واإلاٖاًأث.
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 .6ثلييم أداء إلادازة الحىفيرًة العليا و امليافآت املالية :
ً خم جُُِم ؤداء اإلااذًش اللاام ظ ً
اىىٍا وًاّ هـاام جُِاُم ملاذ ماً ُبال لجىات الترشاُداث واإلاٖاًاأث بماا فاي رلاٗ وطام
ماششاث ألاداء الشثِعُت ،وبدُث جخظمً ملاًحر جُُِم ؤداء اإلاذًش اللام ما ًلي :
-

ألاداء اإلاالي وؤلاداسي للبىٗ.
مذي ؤلاهجاص لخؼؽ واظتراجُجُاث البىٗ مخىظؼت وػىٍلت ألاجل.

 جِىم لجىت الترشُداث واإلاٖاًأث بةكالم البىٗ اإلاشٓضي بىدُجت هزا الخُُِم.
ً
ٌ لخمذ اإلاجلغ هـاما لُِاط ؤداء بداسَي البىٗ مً هحر ؤكظاء مجلاغ ؤلاداسة واإلااذًش اللاام  ،و ٌشامل ٓداذ ادواى
ما ًلي :
-

بكؼاااء وصن جشجُمااي مىاظااب لُِاااط ؤداء الالت ازام بةػاااس كماال بداسة اإلاخاااػش وجؼبُااّ الظااىابؽ الذاخلُاات واإلاخؼلباااث
الخىـُمُت.
ال ًٖ ااىن بجم ااالي ال ااذخل ؤو ال ااشبذ اللىص ااش الىخُ ااذ لُِ اااط ألاداء ،و جاخ ااز بل ااحن الاكخب اااس كىاص ااش ؤخ ااشي لُِ اااط ؤداء
ؤلاداسٍحن مثل اإلاخاػش اإلاشجبؼت باللملُاث ألاظاظُت وسطا اللمُل وهحرها خُثما ٔان رلٗ ُابال للخؼبُّ.
كذم اظخوال٘ الىٌىر وحلاسض اإلاصالح .

 جظم لجىت الترشُداث واإلاٖاًأث في البىٗ ظُاظت مىذ مٖاًأث مالُت لإلداسٍحن جخصٍ باإلاىطىكُت والشٌاًُت،
و ًخم اكخمادها مً ُبل اإلاجلغ.
 جشاعي ظُاظت مىذ اإلاٖاًأث اإلاالُت بلع ألامىس مجها :
-

اإلاداًـت كلى ؤلاداسٍحن روي الٌٕاءاث واإلاهاساث والخبراث الالصمت واظخِؼابهم وجدٌحزهم والاسجِاء بإدائهم.
كذم اظخخذامها بشٖل ًازش كلى مالءة وظملت البىٗ.
ؤخز اإلاخاػش ووطم العُىلت وألاسباح وجىُُتها بلحن الاكخباس .
ؤال ٌع اادىذ كىص ااش م ااىذ اإلاٖاً ااإة ًِ ااؽ كل ااى ؤداء الع ااىت الحالُ اات ،ب اال بمٖاهُ اات ؤخ ااز ؤداء البى ااٗ ف ااي اإلا ااذي اإلاخىظا ااؽ
والؼىٍل ( )3-5ظىىاث في الاكخباس.
ؤن حلبر كً دسجت جدُِّ ؤهذاي البىٗ وُُمه واظتراجُجُاجه مً خال٘ ماششاث ؤداء واضحت .
جدذًذ شٖل اإلاٖاًأث كلى شٖل ؤحلاب ؤو سواجب ؤو بذالث ؤو كالواث ؤو خُاساث ألاظهم ؤو اي مضاًا ؤخشي.
بمٖاهُت جإجُال دًام وعابت ملِىلات ماً اإلاٖاًاأث ،و ًاخم جدذًاذ هازه اليعابت وًتارة الخإجُال كلاى ؤظااط ػبُلات اللمال
و مخاػشه ووشاػاث ؤلاداسي اإلالني.
كااذم م ااىذ مٖاً ااأث مالُ اات إلداسَ اي ال ااذواثش الشُابُ اات (بداسة اإلاخ اااػش ،الخ ااذُُّ ،الامخث ااا٘ ،وهحره ااا ) اكخم ااادا كل ااى هخ اااثج
ؤكما٘ الذواثش التي ًشاُبىنها.
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الفصل الظادض
جعازض املصالح
 .0جعازض املصالح :
لظمان كذم وجىد حلاسض في اإلاصالح ما بحن ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة وبحن البىٗ او بحن ؤلاداسة الخىٌُزًت وبحن البىٗ
ًِذ اكخمذ البىٗ ظُاظت خاصت بخظاسب اإلاصالح حوؼي مخخلٍ الجىاهب و الجهاث (ؤلاداسٍت/الشُابُت/مجلغ
ؤلاداسة).
ً
 وطم بجشاءاث إلالالجت حلاسض اإلاصالح والزي ُذ ًيشإ كىذما ًٖىن البىٗ جضءا مً مجمىكت بىُٕت ،وؤلاًصاح
كً ؤي حلاسض في اإلاصالح ُذ ًيشإ كً اسجباغ البىٗ بالششٔاث داخل اإلاجمىكت.
 ؤن ًخإٓذ اإلاجلغ مً ؤن ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا جىٌز العُاظاث وؤلاجشاءاث اإلالخمذة.
 اكخماد طىابؽ لحشٓت اهخِا٘ اإلاللىماث بحن مخخلٍ ؤلاداساث ،جمىم الاظخوال٘ للمىٌلت الشخصُت.
 الخإٓذ مً ؤن ؤلاداسة الخىٌُزًت جخمخم بجزاهت كالُت في مماسظت ؤكمالها وجخجىب حلاسض اإلاصالح.

 .6الحعامالت مع ألاطساف ذوي العالكة :
ً جب ؤن ٌلخمذ اإلاجلغ ظُاظاث وبجشاءاث للخلامالث مم روي اللالُت بدُث حشمل حلشٍٍ هزه ألاػشاي ؤخ ًذا
باالكخباس الدششَلاث وششوغ الخلامالث وبجشاءاث اإلاىاًِت وآلُت مشاُبت هزه الخلامالث ،و ال ٌعمذ بخجاوص هازه
العُاظاث وؤلاجشاءاث.
 ؤن جخإٓذ الذواثش الشُابُت في البىٗ مً ؤن كملُاث روي اللالُت ُذ جمذ وًّ العُاظت وؤلاجشاءاث اإلالخمذة.
 ان جِىم لجىت الخذُُّ بمشاجلت جمُم حلامالث روي اللالُت ومشاُبتها  ،واػالق اإلاجلغ كلحها .

 .3ميثاق الظلىن املنهي:
مُثاَ العلىْ اإلانهي هى الىزُِت ألاظاظُت التي جىـم حلامالث البىٗ –بجمُم وشاػاجه -مم ٔاًت ألاػشاي راث
اللالُت و التي جدٕم ؤخالُُاث اللمل و ُُمه و طىابؼه .
ٌ لخمذ مُثاَ العلىْ اإلانهي مً ُبل مجلغ الاداسة و ًخم حلمُمه كلى جمُم ؤلاداسٍحن و ًخظمً بدذ ادوى ما
ًلي:
-

كذم اظخوال٘ ؤي مً ؤلاداسٍحن مللىماث داخلُت في البىٗ إلاصلحتهم الشخصُت.
ُىاكذ وبجشاءاث جىـم اللملُاث مم روي اللالُت.
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-

الحاالث التي ُذ ًيشإ كجها حلاسض مصالح.

 جٖىن داثشة الامخثا٘ و مٖاًدت هعل ألامىا٘ و جمىٍل ؤلاسهاب معاولت كً بكذاد مُثاَ العلىْ اإلانهي وؤلاجابت
كً ؤًت اظخٌعاساث مخللِت به  ،و جِىم بخدذًثه بشٖل دوسي و ٔلمذ اُخظذ الحاجت .

 .4طياطة إلابالغ الظسي :
ٌ لذ البىٗ و ٌلخمذ ظُاظت وبجشاءاث كمل للخبلُاى كاً ألاكماا٘ هحار الِاهىهُات  /الاخخُاا٘ /الخالكاب /الخىاػاا بماا
ًمًٕ اإلاىؿٌحن مً الاجصا٘ باإلداسة الللُا  -لجىت الخاذُُّ لإلباالن كاً ؤًات مخااوي لاذيهم خاى٘ بمٖاهُات خصاى٘
ؤي مخالٌت او اخخُاا٘ كلاى هداى ٌعامذ بٌاخذ جدُِاّ معاخِل للىـاش فاي هازه اإلاخااوي ومخابلتهاا وبماا ًظامً جاإمحن
البىااٗ الحماًاات اإلاؼلىباات لهاااالء اإلاااىؿٌحن لؼمااإهتهم مااً كااذم حلشٍظااهم للتهذًااذ ؤو ملاااُبتهم فااي خااا٘ كااذم زباااث
صحت مخاوًهم.
 جشاجاام لجىاات الخااذُُّ و جشاُااب ؤلاج اشاءاث التااي جمٕااً اإلاىؿااٍ مااً ؤلابااالن بشااٖل ظااشي كااً اي خؼااإ فااي الخِاااسٍش
اإلاالُاات او ؤًاات ؤمااىس ؤخااشي  ،وجظاامً وجااىد جشجِباااث الالصماات للخدُِااّ اإلاعااخِل والخإٓااذ مااً مخابلاات هخاااثج الخدُِااّ
وملالجتها بمىطىكُت.
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الفصل الظابع
أهظمة الضبط والسكابة الداخلية والخازجية
ٌلخمذ مجلغ ؤلاداسة ؤهـمت طبؽ وسُابت داخلُت للبىٗ وحللُماث جدذد مهام الاذواثش اإلاخخلٌات بماا ًٌٕال جدُِاّ الشُابات
اإلاؼلىبت ورلٗ وًِا للمهام واإلاعاولُاث اإلاىٔلت لٖل مً الجهاث الخالُت -:

 .1الحدكيم الداخلي:
ثحؤهد لجىة الحدكيم املىبثلة عن مجلع إلادازة مً ؤن داثشة الخذُُّ الذاخلي في البىٗ ُادسة كلى الُِام باإلاهام
آلاجُت:
 الخدِّ مً جىًش ؤهـمت طبؽ وسُابت داخلُت ٔاًُت ألوشؼت البىٗ وششٔاجه الخابلت والالتزام بها.
 الخدِّ مً الامخثا٘ لعُاظاث البىٗ الذاخلُت واإلالاًحر الذولُت والدششَلاث راث اللالُت.
 ج ااذُُّ ألام ااىس اإلاالُ اات وؤلاداسٍ اات ،بدُ ااث ً ااخم الخإٓ ااذ م ااً ؤن اإلاللىم اااث الشثِع ااُت خ ااى٘ ألام ااىس اإلاالُ اات وؤلاداسٍ اات،
جخااىًش ًحهااا الذُاات والاكخمادًاات والخىُُااذ اإلاىاظااب ( و بمااا ٌوؼااي ألامااىس راث ألاهمُ ات مثاال اإلاخصصاااث و الااذًىن
اإلالذومت).
 مشاجلت الالتزام بذلُل الحآمُت اإلااظعُت.
 مشاجلات صاحت وشامىلُت اخخبااساث ألاوطااق الظااهؼت ) ، (Stress Testingوبماا ًخٌاّ مام اإلاىهجُات اإلالخماذة ماً
اإلاجلغ.
 الخإٓذ مً دُت ؤلاجشاءاث اإلاخبلت للملُت الخُُِم الذاخلي لٌٕاًت سؤظما٘ البىٗ ). (ICAAP

 .6الحدكيم الخازجي:
 كلااى لجىاات الخااذُُّ اإلاىبثِاات كااً مجلااغ ؤلاداسة طاامان اخخُاااس ؤًظاال مٖاجااب الخااذُُّ و طاامان الخااذوٍش اإلاىااخـم
للمذُّ الخاسجي بحن مٖاجب الخذُُّ وششٔاتها الخابلت او الحلٌُت او اإلاشجبؼت بها باي شٖل مً الاشاٖا٘ ٔال ظابم
ظىىاث ٓدذ اكلى و بدُث:
-

جددعب مذة العبم ظىىاث كىذ بذء الخؼبُّ اكخباسا مً .2010
جٖىن العىت ألاولى ( كىذ الخذوٍش ) للمٕخب الجذًذ بشٖل مشترْ ( )Jointمم اإلإخب الِذًم.
ال جخم بكادة اهخخاب اإلإخب الِذًم مشة ؤخاشي ُبال ماشوس ظايخحن كلاى ألاُال ماً جااسٍخ ؤخاش اهخخااب لاه بالبىاٗ بخاالي
مهمت الخذُُّ اإلاشترٓت.

ً
ظىىٍا.
 جخدِّ لجىت الخذُُّ مً اظخِاللُت اإلاذُّ الخاسجي
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 .3إدازة املخاطس:
 جٖىن مهام داثشة بداسة اإلاخاػش ما ًلي:
-

-

بكذاد و مشاجلت بػاس بداسة اإلاخاػش (  )Risk Management Frameworkفي البىٗ ُبل اكخماده مً اإلاجلغ .
جىٌُز اظتراجُجُت بداسة اإلاخاػش باإلطاًت بلى جؼىٍش ظُاظاث وبجشاءاث كمل إلداسة ٔاًت ؤهىاق اإلاخاػش .
جؼىٍش مىهجُاث لخدذًذ وُُاط ومشاُبت وطبؽ ٔل هىق مً ؤهىاق اإلاخاػش.
مشاُبت التزام دواثش البىٗ الخىٌُزًت باإلاعخىٍاث اإلادذدة للمخاػش اإلاِبىلت.
سًاام جِاااسٍش للمجلااغ مااً خااال٘ لجىاات بداسة اإلاخاااػش و الامخثااا٘ وو ااخت لااإلداسة الخىٌُزًاات الللُااا جخظاامً مللىماااث كااً
مىـىمات اإلاخااػش (  )Risk Profileالٌللُات لٖاًات ؤوشاؼت البىاٗ باإلاِاسهات مام وزُِات اإلاخااػش اإلاِبىلات ()Risk Appetite
ومخابلت ملالجت الاهدشاًاث العلبُت .
الخدِّ مً جٖامل آلُاث ُُاط اإلاخاػش مم ؤهـمت اإلاللىماث ؤلاداسٍت اإلاعخخذمت.
دساظت وجدلُل ٔاًت ؤهىاق اإلاخاػش التي ًىاجهها البىٗ.
جِااذًم الخىصااُاث للجىاات بداسة اإلاخاااػش و الامخثااا٘ كااً حلشطاااث البىااٗ للمخاااػش ،وح ااجُل خاااالث الاظااخدىاءاث مااً
ظُاظت بداسة اإلاخاػش.
جىًحر اإلاللىماث الالصمت خى٘ مخاػش البىٗ ،الظخخذامها ألهشاض ؤلاًصاح.

 جشًا اام داثا ااشة بداسة اإلاخا اااػش وزُِا اات للمخا اااػش اإلاِبىلا اات للبىا ااٗ بلا ااى لجىا اات اإلاخا اااػش و الامخثا ااا٘ إلاشاجلتها ااا و الخىصا ااُت
باكخمادها خعب ألاصى٘ .
 جخدِ ااّ لجى اات اإلاخ اااػش و الامخث ااا٘ اإلاىبثِ اات ك ااً مجل ااغ ؤلاداسة م ااً ملالجا ات الخج اااوصاث كل ااى مع ااخىٍاث اإلاخ اااػش
اإلاِبىلت  ،بما في رلٗ معاءلت ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا اإلالىُت بشإن هزه الخجاوصاث.

 .4إدازة الامحثاٌ :
 حلخباار مشاُباات الامخثااا٘ وؿٌُاات معااخِله تهااذي الااى الخإٓااذ مااً امخثااا٘ البىااٗ وظُاظاااجه الذاخلُاات لجمُاام الِااىاهحن
وألاهـم اات والخللُم اااث وألاوام ااش وُىاك ااذ الع االىْ واإلال اااًحر واإلاماسظ اااث اإلاص ااشًُت الع االُمت الص ااادسة ك ااً الجه اااث
الشُابُت اإلادلُت والذولُت .
ً
ً ظاامً مجلااغ ؤلاداسة ممااثال بلجىاات اإلاخاااػش و الامخثااا٘ اإلاىبثِاات كىااه اظااخِاللُت بداسة الامخثااا٘ ،و اظااخمشاس سًااذها
بٖىادس ٔاًُت ومذسبت.
 جدباام داثااشة بداسة الامخثااا٘ و جشًاام جِاسٍشهااا بلاى لجىاات اإلاخاااػش و الامخثااا٘ اإلاىبثِاات كااً مجلااغ ؤلاداسة و جخصاال بخااؽ
مخِؼم مم ؤلاداسة الخىٌُزًت للبىٗ و جضودهم بي خت كً جلٗ الخِاسٍش .
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جظؼلم داثشة بداسة الامخثا٘ باللذًذ مً اإلاهام و مجها :
-

بداسة "مخااػش الامخثاا٘" التاي ًىاجههااا البىاٗ و طامان الالتازام باالِىاهحن وألاهـمات واإلالاااًحر اإلاؼبِات وؤي حلاذًالث جؼاشؤ
كلحها.
اإلاشاُبت اإلاعخمشة لالمخثا٘ في البىٗ واخخباسه بىاظؼت ػشَ مىاظبت ؤاًُت وسًم جِاسٍش بزلٗ .
اكخماااد خؼ اات للخ ااذسٍب والخؼااىٍش و حلضٍ ااض ال ااىعي باإلاىاطااُم راث اللالُ اات بىؿٌُ اات الامخثااا٘ و الع االىْ اإلانه ااي باإلط اااًت
لإلجابت كً اظخٌعاساث اإلاىؿٌحن اإلاخللِت باالمخثا٘ .
اللمل ٓدلِت وصل و مشٓض اسجباغ ما بحن البىٗ و الجهاث الشُابُت راث اللالُت .
مشاُبا اات كملُا اااث البى ااٗ بها ااذي مٖاًدا اات كملُا اااث هعا اال ألاما ااىا٘ و جمىٍا اال ؤلاسها اااب ورلا ااٗ طا اامً ؤًظا اال اإلاماسظا اااث
اإلاخلاسي كلحها وطمً بػاس ؤهـمت اللِىباث الذولُت .
الامخثا٘ لِاهىن الالتزام الظشٍبي للحعاباث ألاجىبُت «. »FATCA
اظ ااخِبا٘ ش ااٖاوي اللم ااالء و اللم اال كل ااى خله ااا ط اامً اإلا ااذة الضمىُ اات اإلاد ااذدة إلالالجته ااا  ،م اام سً اام الخىص ااُاث للجه اااث
اإلالىُت الجخار ؤلاجشاءاث الٌُٕلت بظمان كذم جٕشاسها .
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الفصل الثامن
خلىق أصحاب املصالح وإلافصاح والشفافية
لظمان خِىَ ؤصحاب اإلاصالح و جلبُت إلاخؼلباث ؤلاًصاح و الشٌاًُت ًللى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًظمً ما ًلي :


وشش اإلاللىماث اإلاالُت وهحر اإلاالُت التي تهم ؤصحاب اإلاصالح.



جىًحر آلُت لظمان الخىاصل مم ؤصحاب اإلاصالح ورلٗ ماً خاال٘ ؤلاًصااح وجاىًحر مللىمااث راث داللات خاى٘ ؤوشاؼت
البىٗ ألصحاب اإلاصالح مً خال٘ آلاحي:
-

اجخماكاث الهُئت اللامت.
الخِشٍش العىىي.
جِاسٍش سبم ظاىىٍت جدخاىي كلاى مللىمااث مالُات ،باإلطااًت بلاى جِشٍاش اإلاجلاغ خاى٘ جاذاو٘ ؤظاهم البىاٗ ووطاله اإلااالي خاال٘
العىت.
اإلاىُم ؤلالٕترووي للبىٗ.
ُعم كالُاث اإلاعاهمحن.



جخص ااُص ج ااضء م ااً مىُ اام البى ااٗ ؤلالٕتروو ااي لخىط ااُذ خِ ااىَ اإلاع اااهمحن وحش ااجُلهم كل ااى الحظ ااىس والخص ااىٍذ ف ااي
اجخماكاااث الهُئاات اللاماات ،وٓاازلٗ وشااش اإلاعاادىذاث اإلالىُاات باالجخماكاااث ومااً طاامجها الااىص الٖاماال للااذكىة ومداطااش
الاجخماكاث.



الخإٓذ مً التزام البىٗ باإلًصاخاث التي خذدتها اإلالاًحر الذولُت لإلبالن اإلااالي ( )IFRSوملااًحر اإلاداظابت الذولُات ()IAS
وحللُماااث البىااٗ اإلاشٓااضي والدشااشَلاث ألاخااشي راث اللالُاات و ًخإٓااذ مااً ان ؤلاداسة الخىٌُزًاات كلااى كلاام بااالخوحراث التااي
جؼشؤ كلى اإلالاًحر الذولُت لإلبالن اإلاالي .
الخإٓذ مً ؤن الخِشٍش العىىي و الخِاسٍش الشبلُت جخظمً ما ًلي:



-

-

بًصاخاث جدُذ للمعاهمحن الحالُحن ؤو اإلادخملحن الاػالق كلى هخاثج اللملُاث والىطم اإلاالي للبىٗ
ً
ملخصا للهُٖل الخىـُعي للبىٗ.
ً
ملخصا إلاهام ومعاولُاث لجان اإلاجلغ ،وؤي صالخُاث ُام اإلاجلغ بخٌىٍظها لخلٗ اللجان.
اإلاللىماث التي تهم ؤصحاب اإلاصالح اإلابِىت في هزا الذلُل ومذي الالتزام بخؼبُّ ما جاء في الذلُل.
مللىماااث كااً ٔاال كظااى مااً ؤكظاااء مجلااغ ؤلاداسة مااً خُااث ماهالجااه وخبراجااه ومِااذاس معاااهمخه فااي سؤظااما٘ البىااٗ وًُمااا
برا ٔان معخِال ؤم ال وكظىٍخه في لجان اإلاجلغ وجاسٍخ حلُِىه واي كظىٍاث ٌشولها فاي مجاالغ بداساث شاشٔاث ؤخاشي،
واإلاٖاً ااأث بٖاً اات ؤش ااٖالها الت ااي خص اال كلحه ااا م ااً البى ااٗ ورل ااٗ ك ااً الع ااىت اإلاىص ااشمت ،وٓ اازلٗ الِ ااشوض اإلامىىخ اات ل ااه م ااً
البىٗ ،وؤي كملُاث ؤخشي جمذ بحن البىٗ واللظى ؤو ألاػشاي روي اللالُت به.
مللىماث كً داثشة بداسة اإلاخاػش حشمل هُٖلها وػبُلتها وكملُاتها والخؼىساث التي ػشؤث كلحها.
كذد مشاث اجخماق مجلغ ؤلاداسة ولجاهه وكذد مشاث خظىس ٔل كظى في هزه الاجخماكاث.
ؤظماء ٔل مً ؤكظاء اإلاجلغ وؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا اإلاعخُِلحن خال٘ اللام .
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-

ً
ملخصااا كااً ظُاظاات مااىذ مٖاًااأث لااذي البىااٗ  ،ماام ؤلاًصاااح كااً ٔاًاات ؤشااٖا٘ مٖاًااأث ؤكظاااء اإلاجلااغ ٔاال كلااى خااذه ،
واإلاٖاًأث بٖاًت ؤشٖالها التي مىدذ لإلداسة الخىٌُزًت الللُا ٔل كلى خذه  ،ورلٗ كً العىت اإلاىصشمت .
ؤظااماء اإلاعاااهمحن الاازًً ًملٖااىن وعاابت ( )%1او آثاار مااً سؤظااما٘ البىااٗ  ،ماام جدذًااذ اإلاعااخٌُذ الجه ااجي ( Ultimate
 )Beneficial Ownersلهزه اإلاعاهماث او ؤي جضء مجها ،وجىطُذ بن ٔان اي مً هزه اإلاعاهماث مشهىهت ٔلُا او جضثُا .
بُشاساث مً ٔاًت ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة بإن اللظى لام ًدصال كلاى ؤًات مىااًم ماً خاال٘ كملاه فاي البىاٗ ولام ًٌعاح كجهاا،
ً
شخصُا ؤو ألي مً روي اللالُت به ،ورلٗ كً العىت اإلاىصشمت.
ظىاء ٔاهذ جلٗ اإلاىاًم مادًت ؤم كُيُت ،وظىاء ٔاهذ له
جظاامحن الخِشٍااش العااىىي للبىااٗ ً
هصااا ًٌُااذ ؤن اإلاجلااغ معاااو٘ كااً دُاات وٌٓاًاات البُاهاااث اإلاالُاات للبىااٗ واإلاللىماااث الااىاسدة
ً
فااي رلااٗ الخِشٍااش ،وكااً ٌٓاًاات ؤهـماات الظاابؽ والشُاباات الذاخلُاات .و جِشٍااشا مااً اإلاجلااغ خااى٘ جااذاو٘ اظااهم البىااٗ ووطااله
اإلاالي خال٘ العىت.
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الفصل الحاطع
أخيام عامة










ًىجه سثِغ اإلاجلغ دكىة للبىٗ اإلاشٓضي لحظىس اجخماكاث الهُئت اللامت ،ورلٗ ُبل ًترة ٔاًُت لُصاس بلى حعمُت مً
ًمثله.
ًضود سثِغ اإلاجلغ البىٗ اإلاشٓضي بمداطش اجخماكاث الهُئت اللامت ورلٗ خال٘ مذة ال جخجاوص خمعت ؤًام مً جاسٍخ
مصادُت مشاُب كام الششٔاث ؤو مً ًمثله كلى مدظش الاجخماق.
ً
ٌللم البىٗ البىٗ اإلاشٓضي ُبل زالزحن ًىما كلى ألاُل مً جاسٍخ اجخماق الهُئت اللامت كً سهبخه بترشُذ اإلاذُّ الخاسجي
الهخخابه (ؤو بكادة اهخخابه) مً ُبل الهُئت اللامت.
ًضود البىٗ البىٗ اإلاشٓضي بلذد ألاظهم اإلاشهىهت مً ُبل معاهعي البىٗ الزًً ًمخلٖىن ( )%1ؤو ؤٓثر مً سؤظما٘ البىٗ
والجهت اإلاشتهً لها هزه ألاظهم.
ًضود البىٗ البىٗ اإلاشٓضي باإلاللىماث اإلاخللِت بإكظاء اإلاجلغ واللجان اإلاىبثِت كىه وؤكظاء بداسجه الخىٌُزًت الللُا وًّ
الىمارط اإلالخمذة لزلٗ بشٖل هصٍ ظىىي وٓزلٗ كىذ خذور ؤي حلذًل.
ًضود البىٗ البىٗ اإلاشٓضي باإلاللىماث اإلاخللِت بإكظاء مجالغ ؤلاداساث ؤو هُئاث اإلاذًشًٍ وؤلاداساث الخىٌُزًت الللُا
لششٔاجه الخابلت داخل اإلاملٕت وخاسجها ،وًّ الىمارط اإلاشًِت بخللُماث الحآمُت بشٖل هصٍ ظىىي وٓزلٗ كىذ خذور
ؤي حلذًل.
للبىٗ اإلاشٓضي اظخذكاء ؤي شخص مششح لشول مىصب في ؤلاداسة الخىٌُزًت الللُا للبىٗ ورلٗ إلجشاء مِابلت شخصُت
مله ُبل الخلُحنٓ ،ما للبىٗ اإلاشٓضي في الحاالث التي ًشاها طشوسٍت اظخذكاء ؤي كظى في مجلغ ؤلاداسة إلجشاء مِابلت مله.
للبىٗ اإلاشٓضي حلُحن جهت خاسجُت لخُُِم خآمُت البىٗ ،ورلٗ كلى هٌِت البىٗ.

 للبىٗ اإلاشٓضي في ؤي وُذ دكىة ؤكظاء لجىت الخذُُّ ؤو مذًش داثشة الخذُُّ الذاخلي للبىٗ
ؤو مذًش داثشة الامخثا٘ لبدث ؤي ؤمىس جخللّ بلملهم.
ً
ً
 للبىٗ اإلاشٓضي ؤن ًدذد كذدا ؤكلى مً ألاكظاء اإلاعخِلحن في حشُٕلت اإلاجلغ كىذما ًشي رلٗ طشوسٍا.
 للبىٗ اإلاشٓضي اكخباس ؤي كظى هحر معخِل ورلٗ وًّ ملؼُاث ملُىت ،كلى الشهم مً اهؼباَ ٔاًت الششوغ الىاسدة في
اإلاادة (/6د) مً حللُماث الحآمُت كلُه.
ً إخز هزا الذلُل باالكخباس حللُماث الحآمُت اإلااظعُت للبىىْ ٓدذ ؤدوى وبشٖل ًي جم مم اخخُاجاجه وظُاظاجه و ًخم
اكخماد الذلُل مً مجلغ بداسة البىٗ ،وجضوٍذ البىٗ اإلاشٓضي بي خت كىه .
ٌ لبر هزا الذلُل كً هـشة البىٗ الخاصت للحآمُت اإلااظعُت مً خُث مٌهىمها وؤهمُتها ومبادئها ألاظاظُت وبشٖل ًشاعي
الدششَلاث وؤًظل اإلاماسظاث الذولُت بهزا الشإن.
 جخم مشاجلت هزا الذلُل وجدذًثه بشٖل دوسي و ٔلما اُخظذ الحاجت.
ً خم وشش هزا الذلُل كلى اإلاىُم ؤلالٕترووي للبىٗ ) ، (www.ahli.comو ًٌعح البىٗ في جِشٍشه العىىي كً وجىد هزا
ً
الذلُل  ،و ًٌعح ؤًظا كً اإلاللىماث التي تهم ؤصحاب اإلاصالح  ،وكً مذي التزامه بخؼبُّ ما جاء ًُه.
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