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Introduction املقدمة

Corporate Governance is a method of developing and 
enforcing regulatory measures in order to seek more 
controlled and accountable management in line with 
international best practice. It also ensures there are 
clear guidelines for the Board of Directors, including 
key responsibilities and expectations. It should instill 
a culture where the Board of Directors and the 
Executive Management contemplate the impact of 
their decisions prior to implementation to consider 
the interests of the stakeholders, first and foremost, 
the shareholders of the company. 

Corporate Governance has been launched to the 
forefront of business activity post-financial crisis. 
Regionally and internationally, recessions and downturns 
in many countries have been blamed on lack of corporate 
governance or non-compliance to corporate governance 
guidelines. It has therefore become imperative that 
companies focus on this as a matter of urgency, ensuring 
they are aiming to meet regulators requirements and 
striving to meet international best practice. 

Corporate Governance may not be seen as a core 
business function but without it the basic business 
concerns would begin to suffer. Governance is an 
holistic approach to the management and organization 
within a firm which, if directed in a comprehensive 
manner can make a substantive difference to the 
business’s success and its long-term sustainability; it 
feeds into all areas of the business. However, Corporate 
Governance is primarily focused on some critical areas 
These include:

BOARD 
•	Roles and responsibilities of the Board itself
•	The Chair and the individual Director
•	Non-executive director
•	Committees
•	Remuneration

EXECUTIVE DIRECTORS
•	Remuneration
•	Policy 
•	Operation 
•	Monitoring

التدابري  وتنفيذ  بتطوير  ي�سمح  ال�رشكات منهج  ُتعترب حوكمة 

من  مبزيد  تتميز  اإدارة  اىل  لل�سعي  التنظيمّية  والإجراءات 

الف�سلى.  الدولية  املمار�سات  مع  متا�سيًا  وامل�ساءلة  الرقابة 

وت�سمن اي�سا تزويد جمل�س الإدارة بتوجيهات وا�سحة حول 

امل�سوؤوليات والتوّقعات الرئي�سّية. وينبغي اأن تغر�س احلوكمة 

ثقافة وقع اختيارات وقرارات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

امل�سالح،  اأ�سحاب  العتبار  بعني  يوؤخذ  بحيث  تنفيذها  قبل 

وم�ساهمي ال�رشكة بالدرجة الأوىل . 

لقد مّت اإطالق حوكمة ال�رشكات يف بداية فرتة ما بعد الأزمة 

املالية التي طالت الن�ساط القت�سادي. وقد القى اللوم حمليا 

من  الكثري  يف  والرتاجع  الركود  حالت  ن�سوء  يف  وعامليا، 

البلدان اىل غياب او عدم اللتزام بتوجيهات حوكمة ال�رشكات. 

هذا  اهمية  على  ال�رشكات  تركز  اأن  ال�رشوري  من  واأ�سبح 

املو�سوع كم�ساألة طارئة، بهدف التزام ال�رشكات بالتوجيهات 

وال�سوابط التنظيمية لتحقيق اأف�سل املمار�سات الدولية.

يتعلق  ما  يف  اأ�سا�سيا  جوهرا  ال�رشكات  حوكمة  تعترب  ل  قد 

حال  يف  تعاين  �سوف  الأعمال  ان  اإل  القت�سادي،  بالن�ساط 

عدم اللتزام ب�سوابط احلوكمة. وتعّد احلوكمة نهجًا متكامال 

هذه  �ساأن  ومن  الداخلي،  ال�رشكة  وتنظيم  لإدارة  و�سامال 

الأعمال  جناح  �سعيد  على  جوهرّيًا  فرقًا  حتدث  اأن  احلوكمة 

وا�ستدامتها على املدى الطويل. و�سوف تغّذي جمالت الأعمال 

على  الأول  املقام  يف  ترّكز  ال�رشكات  حوكمة  اأن  اإل  كافة. 

النقاط التالية:

املجل�س

اأدوار املجل�س وم�سوؤولياته	•

الرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلون	•

اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني	•

اللجان	•

الأجور	•

اأع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيون

الأجور	•

ال�سيا�سة املتبعة	•

طريقة العمل	•

الرقابة	•
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RISK AND INTERNAL CONTROL 
•	Reviews
•	Developments
•	Reporting channels
•	Implementation
•	Environmental, ethical, social, health and safety and 

employment matters 

•	Public disclosure – method and the extent
•	Monitoring Policy development 

Corporate Governance closely examines the 
ef fectiveness of the Board of Directors and the 
proficiency of the Executive and Non-Executive 
Directors. The Board should be driving business 
progress and decision-making. The Directors 
ultimately hold responsibility for decisions made by 
the business and are liable for any associated risks. 

Bank of Sharjah P.S.C. (hereafter “the Company” or “the 
Bank”) has always been committed to achieving a high 
level of governance. Ethical and responsible business 
practice has been embedded in the Bank’s culture since 
its inception in 1973. The Bank is currently redeveloping 
its strategy, focusing on transparency and disclosure to 
ensure it is in line with international standards. The 
development of a more comprehensive Corporate 
Governance framework within the Bank is ongoing and 
will be largely based on UAE Central Bank regulations, 
Basel II ‘Principles for enhancing corporate governance’ 
(October 2010), Federal and local legislation as well as 
regional and international best practice. 

Under the Honorary Chairmanship of H.H. Dr. Sheikh 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, a 
decree was issued calling for the creation of the first 
financial institution in the Emirate of Sharjah and the 
fifth in the Federation.

Bank of Sharjah P.S.C. was incorporated on December 
22, 1973, as the first consortium bank established in 
the GCC in association with Banque Paribas. The Bank 
was the first financial institution in Sharjah to make 
40% of its capital available for public subscription.

Over the years, the Bank has continued to grow and 
become successful. Bank of Sharjah remained relatively 
unscathed during the various financial crises over the 
years and this is a testament to the Bank’s Management, 
its Directors and its underlying good governance. 

اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

املراجعات	•

التطورات	•

قنوات الإبالغ	•

التنفيذ	•

تتعلق 	• واأمور  و�سحية  اجتماعية  اأخالقية،  بيئية،  موا�سيع 

بال�سالمة والعمالة

الإف�ساح العام – الو�سيلة واملدى	•

مراقبة تطوير ال�سيا�سات	•

تراقب حوكمة ال�رشكات عن كثب فعالّية جمل�س الإدارة وكفاءة 

اأع�ساء املجل�س التنفيذيني وغري التنفيذيني. وينبغي ان يكون 

جمل�س الدارة هو الدافع اىل تقدم ال�رشكة وازدهارها وعليه 

اع�ساء  الهدف، ويتحمل  لتحقيق هذا  الالزمة  القرارات  اتخاذ 

املجل�س م�سوؤولية هذه القرارات واملخاطر الناجمة عنها. 

التزم بنك ال�سارقة �س.م.ع. »ي�سمى اي�سا البنك او ال�رشكة« منذ 

تاأ�سي�سه عام 1973 بتحقيق م�ستوى عاٍل من احلوكمة ويعترب 

امل�سوؤولية املهنية والأخالقية التي يتبعها جزءاً ل يتجّزاأ من 

ا�سرتاتيجيته،  وتطوير  بتحديث  حاليا  البنك  ويقوم  ثقافته. 

مركزا اهتمامه على ال�سفافية والإف�ساح ليتما�سى مع املعايري 

حوكمة  نظام  وتوثيق  مراجعة  ور�سة  البنك  وبا�رش  الدولية. 

ال�رشكة ب�سكل �سامل تالزما مع القوانني والت�رشيعات اخلا�سة 

مب�رشف الإمارات العربية املتحدة املركزي، و»مبادئ تعزيز 

)اأكتوبر   2 بازل  اتفاقية  اعتمدت يف  التي  ال�رشكات«  حوكمة 

واملمار�سات  واملحلّية  الحتادية  والت�رشيعات   )2010

الإقليمية والدولية الف�سلى.

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 

مت  الفخري،  الرئي�س  ال�سارقة،  امارة  حاكم  القا�سمي،  حممد 

اإمارة ال�سارقة  اأول موؤ�س�سة مالية يف  اإ�سدار مر�سوم باإن�ساء 

واخلام�سة على �سعيد الدولة. 

تاأ�س�س بنك ال�سارقة �س.م.ع. يف 22 دي�سمرب عام 1973وهو 

اأول بنك يتم اإن�ساءه يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالحتاد 

مع بنك »باريبا«. بنك ال�سارقة اأول موؤ�س�سة مالية يف ال�سارقة 

تطرح 40 % من راأ�س مالها لالكتتاب العام.

وقد حقق البنك منذ تاأ�سي�سه جناحا م�ستمرا ومنوا متوازنا كما 

ومتكن من اجتياز الأزمات القت�سادية واملالية التي مرت بها 

املنطقة والعامل بف�سل القرارات املالية ال�سليمة التي اتخذها 

ال�سليمة  البنك  واإدارة  اع�سائه،  كفاءة  يعك�س  مما  املجل�س 

والر�سيدة للمخاطر الئتمانية واللتزام بحوكمة جيدة.
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The Bank has always been focused on maintaining 
internal control and governance and has shown its 
commitment in many ways including being a founding 
member of Hawkamah – The Institute for Corporate 
Governance. Through its membership with Hawkamah 
the Bank is playing its part in the development of 
increased transparency, disclosure and better governance 
throughout the Middle East and North Africa. 

The Bank has a designated Corporate Governance and 
CSR Officer whose primary role is the development and 
implementation of the Bank’s governance framework, 
overseen by the Board of Directors. 

The Bank has a list of ‘Core Values’ on which strong 
emphasis is placed, namely: Performance, Ethics, 
Transparency, Initiative, Creativity, Quality (PETICQ); 
all of which form the basis to this report.

‘The mission of Bank of Sharjah is to achieve 
strong and sustainable Performance for its 
shareholders. The Bank is committed to its 

personnel and clientele to accompany them in 
realizing their aspirations and objectives.

 
Performance, Ethics, Transparency, 

Initiative, Commitment, Quality 
are imprinted in the way we do business 
and how we contribute to society and the 

environment.’ 

Mission Statement
Bank of Sharjah P.S.C

احلوكمة  ب�سوابط  والتزامه  �سارمة  برقابة  البنك  التزام  ان 

يف  �سًا 
ّ
موؤ�س ع�سواً  كونه  فيها  مبا  طرق  بعدة  اظهرها  التي 

ع�سوّيته  وبف�سل  ال�رشكات«.  حوكمة  »معهد   - »حوكمة« 

اخلا�سة  الأنظمة  وتطوير  تنمية  يف  هاما  دورا  البنك  يلعب 

ال�رشق  اأنحاء  كافة  يف  واحلوكمة  والإف�ساح  بال�سفافية 

اإفريقيا. الأو�سط و�سمال 

عني البنك م�سوؤول يعني ب�سوؤون حوكمة ال�رشكات وامل�سوؤولية 

نظام  وتنفيذ  تطوير  الأولية  مهامه  �سمن  ومن  الجتماعية، 

احلوكمة عمليا، حتت اإ�رشاف جمل�س الإدارة. 

وحتدد �سل�سلة متتالية من املبادئ ا�سلوب ادارة البنك، ومتثل 

يف  واأ�سلوبه  وثقافته  هويته  يتبعها  التي  اجلوهرية  القيم 

التزام،  اداء، قيم، �سفافية، مبادرة،  القرارات:  التعامل واتخاذ 

جودة، وت�سّكل هذه القيم الأ�س�س لهذا التقرير.

اداء  ال�شارقة يف حتقيق وتعزيز  تتلخ�ص مهمة بنك 

ويلتزم جتاه  فيه م�شلحة م�شاهميه،  قوي وم�شتدام ملا 

لتحقيق  �شواء مبواكبتهم  وعمالئه على حد  موظفيه 

واأهدافهم. طموحاتهم 

 

اأداء، قيم، �شفافية، مبادرة، التزام، جودة،

 هي اال�ش�ص التي تر�شم طريقنا واأ�شلوبنا الذي نعتمده يف 

اداء اعمالنا، وم�شاهمتنا يف املجتمع والبيئة.

بيان مهّمة

 بنك ال�شارقة �ش.م.ع.
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Board of Directors جمل�س الإدارة

Bank of Sharjah has a very experienced, highly skilled 
and well-respected Board of Directors from a variety of 
business backgrounds. The Board members are fully 
committed to the Bank’s long-term sustainability and 
their confidence is evident through their shareholding 
in the Bank. The Directors are engaged with the 
business practice, they know the business structure 
and the operational procedures. The Directors are 
committed to achieving the Bank’s objectives while 
ensuring shareholders are always considered. 

The Board meets regularly, six times per year (Article 
22 – Articles of Association). In addition to these 
meetings, the Board may convene whenever the need 
arises upon the invitation of the Chairman, by three of 
its Directors or by the General Manager. A meeting 
can only be held if the majority of members are in 
attendance. If Directors are unable to attend a meeting, 
their votes can be assigned to another Director of their 
choosing (Article 23). A Director cannot act for more 
than one other Director. 

Independent Directors can meet at any time outside 
of scheduled Board meetings to discuss any issues 
they might have.

The Board of Directors shall consist of not less than 
nine members and not more than fifteen members to 
be elected by the Ordinary General Meeting by secret 
cumulative ballot (Article 17). There are currently 11 
members on the Board, and two Honorary Chairmen.
The Board status is aligned with the Bank’s definition of 
independence as stated in the Articles of Incorporation 
(point 14) as well as best practice regarding Directors 
interests and exposure levels. As such the Board is 64% 
independent, that is 7 Independent and Non-Executive 
Directors, 3 Non-Executives and 1 Executive Director. 
It is not permitted that the Chairman of the Board be 
the General Manager of the Company or its Managing 
Director (Article 17). 

The term of the Board is three years at the end of 
which a new Board is elected. Directors whose term 
expires may be re-elected (Article 18). The Board 
elects a Chairman and Deputy Chairman by simple 
majority vote (Article 19). 

The Chairman of the Board and the majority of the 
Directors must be of UAE nationality.

ومهارات  طويلة  بخربة  ال�سارقة  بنك  اإدارة  جمل�س  يتمتع 

اأع�ساء متمر�سني ومن خلفيات مهنية متنوعة.  عالية وي�سم 

وقد اأعلن اأع�ساء املجل�س التزامهم التام اإزاء ا�ستدامة ال�رشكة 

من  هذه  ثقتهم  املجل�س  اع�ساء  واأظهر  البعيد،  املدى  على 

ملمني  املجل�س  اأع�ساء  ان  البنك.  م�ساهمتهم يف  خالل حجم 

باأعمال واأن�سطة البنك وهيكلية ن�ساطه القت�سادي والتدابري 

البنك  اأهداف  بتحقيق  املجل�س  اأع�ساء  ويلتزم  الت�سغيلية. 

اآخذين بعني العتبار م�سلحة امل�ساهمني. 

يجتمع اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل دوري، مبعّدل �سّت مرات 

ملجل�س  وميكن  الأ�سا�سي(.  النظام   -22 )املادة  ال�سنة  يف 

من  دعوة  على  بناء  احلاجة  دعت  كلما  ينعقد  اأن  الإدارة 

اأو بناء  اأع�ساء املجل�س  اأو بناء على طلب ثالثة من  الرئي�س 

الإدارة  اجتماع جمل�س  يكون  ل  العام.  املدير  من  على طلب 

جمل�س  لع�سو  ويجوز  اأع�سائه.  اأغلبية  بح�سور  اإل  �سحيحًا 

الإدارة اأن ينيب عنه غريه من اأع�ساء املجل�س يف الت�سويت، 

)املادة 23(. ول يجوز اأن ينوب ع�سو يف جمل�س الإدارة عن 

اأكرث من ع�سو واحد.

ويجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ان يعقدوا اجتماعا 

يف اأي وقت خارج اإطار اجتماعات جمل�س الإدارة ملناق�سة اأي 

اأمور او موا�سيع طارئة.

األ  على  الأقل  على  اأع�ساء  ت�سعة  من  الإدارة  جمل�س  يتاألف 

املجل�س  اأع�ساء  انتخاب  ويتم  ع�سواً،  ع�رش  خم�سة  عن  يزيد 

من قبل اجلمعية العمومية العادية عن طريق القرتاع ال�رّشي 

ع�رش  اأحد  حالّيًا  املجل�س  وي�سم   .)17 )املادة  الرتاكمي 

ينطبق  الدارة  جمل�س  هيكلية  ان  فخريني.  وع�سوين  ع�سواً، 

)النقطة  الأ�سا�سي  النظام  مع تعريف ال�ستقاللية املذكور يف 

14( بالإ�سافة اىل املمار�سات الف�سلى فيما يتعّلق مب�سالح 

األأع�ساء واملخاطر العالية. وي�سم املجل�س 7 اأع�ساء م�ستقلني 

تنفيذيني  غري  اأع�ساء  و3   ،%64 ن�سبة  اأي  تنفيذيني  وغري 

باأن  الإدارة  لرئي�س جمل�س  ي�سمح  ول  تنفيذيا.  واحدا  وع�سواً 

يكون املدير العام لل�رشكة اأو مديرها التنفيذي )املادة 17(.

يف  ينتخب  �سنوات  ثالث  بفرتة  الإدارة  جمل�س  ولية  حددت 

الع�ساء  انتخاب  اعادة  ويجوز  جديد.  اإدارة  جمل�س  نهايتها 

الذين انتهت مدتهم )املادة 18(. ويقوم املجل�س بانتخاب رئي�س 

ونائب للرئي�س عن طريق ت�سويت ب�سيط لالأكرثية )املادة 19(.

ينبغي اأن يكون رئي�س جمل�س الإدارة واأكرثية اأع�ساء املجل�س 

من حاملي جن�سية دولة المارات العربية املتحدة.
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DEFINITION OF INDEPENDENCE

As defined in point 14 of the Bank’s Articles of 
Incorporation an Independent Director is:

‘Director who was not personally or through 
his spouse or any of his relatives a member of 
the Company’s executive management during 
the past two years and none of them had any 

substantial financial dealings with the Company, 
its holding company or any of its subsidiaries or 

affiliates during the past two years’

The Director loses his independent status in any of the 
following instances, inter alia:

•	If he was employed by a party connected to the 
Company in the past two years.

•	If he had connections with a consultancy firm or a 
firm that offers consultancy services to the Company 
or to a party related to the Company.

•	If he had connections to a major customer or supplier 
of the Company or any party related to it.

•	If he had contracts for personal services with the 
Company, any party related to it or with its executives.

•	If he was connected to a non-profit organization that 
receives substantial funding or donations from the 
Company or a party affiliated to it. 

•	If he works as an Executive in another company in which 
the Company Executives occupy the office of Directors.

•	If during the past two years, he had connections with 
or was employed by the present or past auditors of 
the Company or of any party affiliated to it.

EXECUTIVE DIRECTORS: are Directors who are fully 
devoted to the management of the Company or who 
receive a monthly or annual salary from the Company.

NON-EXECUTIVE DIRECTORS: are Directors who are 
not fully devoted to managing the Company or who do 
not receive a monthly or annual salary from the Company. 

تعريف ال�ضتقاللية

ف 
ّ
وفقًا ملا هو حمّدد يف النقطة 14 من النظام الأ�سا�سي، يعر

ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل على اأّنه:

»ع�شو يف جمل�ص االإدارة مل يكن هو اأو زوجه اأو اأي من 

اأقاربه من اأع�شاء االإدارة التنفيذية يف ال�رشكة خالل العامني 

االأخريين، ومل يكن الأي منهم عالقة نتج عنها تعامالت 

مالية ذات اأهمية مع ال�رشكة اأو ال�رشكة االأم اأو اأي من 

ال�رشكات التابعة اأو احلليفة لها خالل العامني االأخريين.«

وتنتفي �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة يف اأي من 

احلالت التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�رش:

اأن يكون موظفا لدى احد الأطراف املت�سلة بال�رشكة خالل 	•

العامني الأخريين.

اإذا كان مرتبطا ب�رشكة تقوم باأعمال ا�ست�سارية اأو موؤ�س�سة تقوم 	•

بتقدمي ا�ست�سارات لل�رشكة اأو اأي من الأطراف املرتبطة بها.

 اإذا كان مرتبطا باأي من كبار العمالء اأو املوردين لل�رشكة، 	•

اأو اأي من الأطراف املرتبطة بها. 

اأي من 	• اأو  اإذا كان لديه عقود خدمات �سخ�سية مع ال�رشكة 

الأطراف املرتبطة بها اأو موظفي الإدارة التنفيذية بها.

قدرا كبريا من 	• تتلقى  اإذا كان مرتبطا مبنظمات غري ربحية 

التمويل اأو امل�ساعدات من ال�رشكة اأو اأحد الأطراف املرتبطة بها.

يكون 	• اأخرى،  ب�رشكة  تنفيذية  وظيفة  يف  يعمل  كان  اإذا 

املوظفون التنفيذيون فيها اأع�ساء يف جمل�س الدارة ال�رشكة.

اإذا كان خالل العامني الأخريين، مرتبطا مع اأو موظفا لدى 	•

اأي من مدقق احل�سابات احلاليني اأو ال�سابقني لل�رشكة اأو مع 

اأي من الأطراف املرتبطة بها.

ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي: ينبغي ان يكون متفرغا لإدارة 

ال�رشكة و يتقا�سى راتبا �سهريا اأو �سنويا من ال�رشكة.

لإدارة  متفرغا  يكون  ل  التنفيذي:  غري  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

ال�رشكة ول يتقا�سى راتبًا �سهريا اأو �سنويا من ال�رشكة.
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BOARD OF DIRECTORS 
BANK OF SHARJAH P.S.C.

H.H. Doctor Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi
(Honorary Chairman)
 

H.E. Claude de Kemoularia
(Honorary Founding Member)

On February 26 2011, the Board decided to bestow 
upon His Excellency Claude De Kemoularia the title of 
“Honorary Founding Member”. His Excellency Claude 
De Kemoularia was a Board member for 37 years until 
2010, save during the period he was designated French 
Ambassador to the United Nations Security Council. 

Mr. Ahmed Abdalla Al Noman 
Chairman
(Independent Non-Executive Director)

Board Member since 1973 and Chairman since 1993. A 
former Director of the Land Department in Sharjah, a 
prominent businessman and a close friend of H.H. the 
Ruler of Sharjah.

Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi 
Vice Chairman
(Non-Executive Director)

Board Member since 2004 and Vice Chairman since 
2008. He is also Chairman of the Sharjah D Finance 
Department and a prominent businessman.

CHAIRMAN’S DUTIES: 

(Article 26 - Articles of Association)
•	To ensure that the Board operates efficiently, 

performs its duties and deliberates all fundamental 
matters promptly.

•	To set and adopt the agenda of each Board meeting, 
taking into consideration any matters proposed 
by the Directors. The Chairman may assign this 
responsibility to a particular Director or to the 
Secretary of the Board.

•	To encourage Directors to participate fully and 
effectively so as to ensure that the Board act in the 
Company’s best interests.

•	To undertake suitable measures to ensure a proactive 
relationship with the shareholders and transmittal of 
their views to the Board.

•	To promote active participation by the Directors, 
particularly the Non-Executive Directors, and develop 
a constructive relationship between Executive and 
Non-Executive Directors.

اأع�ضاء جمل�س ادارة

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

)رئي�ش فخري( 

معايل كلود دي ِكموالريا

)ع�شو موؤ�ش�ش فخري(

يف 26 فرباير 2011 منح املجل�س معايل كلود دي ِكمولريا 

�س فخري، وقد �سغل معايل كلود دي ِكمولريا 
ّ
لقب »ع�سو موؤ�س

العام  وحتى  عامًا   37 ملّدة  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو  من�سب 

2010، ما عدا الفرتة التي مّت تعيينه فيها �سفرياً لفرن�سا لدى 

جمل�س اأمن الأمم املتحدة. 

ال�سيد اأحمد عبداهلل علي النومان

الرئي�ش

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

1973 ورئي�سه منذ العام  ع�سو يف جمل�س الدارة منذ العام 

حكومة  يف  والأمالك  الأرا�سي  لدائرة  �سابق  مدير   .1993

بني من �ساحب ال�سمو 
ّ
ال�سارقة ورجل اأعمال بارز واأحد املقر

حاكم ال�سارقة.

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي 

نائب الرئي�س

)ع�سو غري تنفيذي(

ع�سو يف جمل�س الدارة منذ العام 2004 ونائبا للرئي�س يف 

العام 2008. وي�سغل من�سب رئي�س دائرة املالية يف ال�سارقة 

ورجل اأعمال بارز.

واجبات الرئي�س:

 )املادة 26- النظام االأ�شا�شي(

مب�سئولياته 	• وقيامه  بفعالية  الإدارة  جمل�س  عمل  �سمان 

ومناق�سته لكافة الق�سايا اجلوهرية يف موعدها.

الإدارة، مع 	• اجتماعات جمل�س  اأعمال  واعتماد جدول  و�سع 

اإدراجها  الأع�ساء  يقرتح  موا�سيع  اأية  العتبار  بعني  الأخذ 

اأن يعهد  الإدارة  الأعمال، ويجوز لرئي�س جمل�س  على جدول 

بهذه امل�سئولية اإىل ع�سو معني اأو اإىل اأمني �رش جمل�س الإدارة.

والفعالة 	• الكاملة  امل�ساركة  على  الأع�ساء  كافة  ت�سجيع 

ل�سمان ت�رشف جمل�س الإدارة وفق م�سالح ال�رشكة.

التوا�سل 	• لتاأمني  املنا�سبة  الإجراءات  اتخاذ  على  العمل 

الفعال مع امل�ساهمني ونقل اآرائهم اإىل جمل�س الإدارة.

ت�سهيل امل�ساهمة الفعالة لأع�ساء جمل�س الإدارة خا�سة غري 	•

التنفيذيني، واإيجاد عالقات بناءة بني الأع�ساء التنفيذيني 

وغري التنفيذيني.
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Sheikh Saif Bin Mohammed Bin Butti Al Hamed
(Independent Non-Executive Director)

Board Member since 1999, a prominent businessman, 
who owns substantial businesses in the Emirates as 
well as sitting on many company Boards. Son of Sheikh 
Mohammed Bin Butti Al Hamed, a major shareholder 
and former Representative for the Western Region of 
H.H. the Ruler of Abu Dhabi. 

H.E. Humaid Nasser Al Owais
(Independent Non-Executive Director)

Board Member since 1973, one of the Founding 
members. A former Federal Minister of Electricity and 
Water, who also maintains his own businesses.

Mr. Abdul Rahman Bukhatir
(Non-Executive Director)

Board Member since 1973, one of the founding 
members of the Bank. A prominent businessman with a 
diversified business portfolio that includes businesses 
in India, Morocco and Tunisia, among others. 

Mr. Abdulaziz Al Hassawi
(Non-Executive Director)

Member of the Board since 2005. A well known 
businessman, Chairman and a Senior Executive in 
several leading institutions across Kuwait. He also 
owns and manages companies across the region 
including countries such as UAE, Saudi Arabia, 
Lebanon and Bahrain as well as other jurisdictions 
including Europe. The son of the Late M. Mubarak Al 
Hassawi, one of the three main founders of the Bank, 
Mr. Abdulaziz Al Hassawi.

Mr. Abdulaziz Al Midfa
(Independent Non-Executive Director)

Board Member since 1973. A former Director of the 
Finance Department in Sharjah.

ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي اآل حامد

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

بارز  اعمال  1999، رجل  العام  الدارة منذ  ع�سو يف جمل�س 

ميلك �رشكات �سخمة، وي�سغل مقعداً يف جمال�س اإدارة �رشكات 

متعددة. جنل ال�سيخ حممد بن بطي ال حامد، من كبار م�ساهمي 

البنك وممثل �سابق ل�سمو حاكم اأبو ظبي يف املنطقة الغربية. 

معايل ُحميد نا�رش العوي�س

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

موؤ�س�سي  واأحد   ،1973 العام  منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 

البنك. وزير احتادي �سابق لوزارة لكهرباء واملاء ورجل اأعمال 

ميلك �رشكات جتارية خا�سة.

ال�سيد عبد الرحمن بوخاطر

)ع�سو غري تنفيذي(

موؤ�س�سي  واأحد   ،1973 العام  منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 

واحرتافية  مهنية  بخلفية  يتمتع  بارز  اأعمال  رجل  البنك، 

متنوعة ت�سمل اعمال يف دول خمتلفة من بينها الهند، املغرب 

لبنان، وتون�س.

ال�سيد عبد العزيز احل�ساوي

)ع�سو غري تنفيذي(

اأعمال  ورجل   .2005 العام  منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 

كويتي معروف، رئي�س ومدير تنفيذي لعدة موؤ�س�سات رائدة يف 

اأخرى منها  الكويت. وميلك ويدير �رشكات يف املنطقة ودول 

لبنان،  ال�سعودية،  العربية  العربية املتحدة، اململكة  الإمارات 

البحرين واأوروبا. وهو جنل املغفور له مبارك احل�ساوي، اأحد 

موؤ�س�سي البنك الثالثة الرئي�سيني.

ال�سيد عبد العزيز املدفع

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

من�سب  و�سغل   .1973 العام  منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 

املفت�س العام يف دائرة املالية يف ال�سارقة.
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Mr. Saud Al Besharah
(Independent Non-Executive Director)

Board member since 1985. A prominent businessman 
in Kuwait and Director on other Boards. Son-in-law 
of the Late Mr. Mubarak Al Hassawi one of the three 
main founders of the Bank.

Mr. Francois Dauge
(Independent Non-Executive Director)

A Board Member since 1995. A former Executive of 
BNP Paribas and a member of the Franco/Lebanese 
Chamber of Commerce.

Mr. Jean-Jacques Santini
(Independent Non-Executive Director)

Elected as a Board Member in February 2011. He is a 
former CEO and Head of Retail Banking in Emerging 
markets for BNP Paribas. He is a Senior Advisor to the 
BNP Paribas Chief Operating Officer in charge of Retail 
Banking and is a member of the General Management 
Group Committee for BNP Paribas Group. 

Mr. Varouj Nerguizian
(Executive Member & General Manager)

Joined the Bank in 1977 and has, as a member of the Staff 
of BNP Paribas, held the position of General Manager 
of the Bank since 1992. He became an Executive Board 
Member in 2008. He is also the Chairman and President 
Directeur General of Emirates Lebanon Bank S.A.L. as 
well as Board Member of several other entities.

ال�سيد �سعود الب�سارة

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

بارز  اأعمال  1985. رجل  العام  الإدارة منذ  ع�سو يف جمل�س 

وهو �سهر  عدة �رشكات.  اإدارة  الكويت وع�سو يف جمل�س  يف 

الثالثة  البنك  موؤ�س�سي  اأحد  احل�ساوي،  مبارك  له  املغفور 

الرئي�سيني.

ال�سيد فران�سوا دوج

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

ع�سو يف جمل�س الإدارة منذ العام 1995. مدير تنفيذي �سابق يف 

BNP Paribas، وع�سو يف غرفة التجارة الفرن�سية اللبنانية.

ال�سيد جان-جاك �سانتيني

)ع�سو م�ستقل غري تنفيذي(

مت انتخابه ع�سواً يف �سهر فرباير من العام 2011. وهو رئي�س 

جمل�س اإدارة �سابق يف BNP Paribas ورئي�س اخلدمات امل�رشفية 

لالأفراد يف الأ�سواق النا�سئة، وم�سوؤول عن اخلدمات امل�رشفية 

لالأفراد وع�سو يف جلنة الإدارة العامة، ومن كبار امل�ست�سارين 

.BNP Paribas العاملني ل�سالح مدير عام العمليات يف جمموعة

ال�سيد فاروج نركيزيان

)ع�سو تنفيذي واملدير العام(

املدير  من�سب  �سغل  وقد   ،1977 العام  يف  البنك  اإىل  ان�سّم 

العام للبنك بو�سفه ع�سواً يف فريق عمل BNP Paribas منذ 

العام 1992. اأ�سبح ال�سيد نركيزيان ع�سواً تنفيذيًا يف جمل�س 

الإدارة عام 2008. وي�سغل اأي�سًا من�سب رئي�س جمل�س الإدارة 

ادارة  الإمارات ولبنان، وع�سو جمل�س  العام يف بنك  واملدير 

لعدة موؤ�س�سات اأخرى.
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BOARD OF DIRECTORS 
EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.
(Majority owned by Bank of Sharjah P.S.C)

Mr. Varouj Nerguizian 
(Chairman & President Directeur General)

Sheikh Saif Bin Mohammed Bin Butti Al Hamed
(Vice-Chairman)

Mr. Abdul Aziz Mubarak Al Hassawi 
(Vice-Chairman)

Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi
(Bank of Sharjah P.S.C. representative) 

 
Mr. Jean-Jacques Santini 
(BNPI representative)

 
H.E. Humaid Nasser Al Owais
H.E. Chahé Barsoumian
Pdt. Selim Jreissati
Mr. Karim Souaid
Mr. Joseph Ghessoub
Dr. Bassel Salloukh
Mr. Fadi Ghosn

DIRECTORS ON BOTH BOARDS
Mr. Varouj Nerguizian
Sheikh Saif Bin Mohammed Bin Butti Al Hamed
Mr. Abdul Aziz Mubarak Al Hassawi
Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi
H.E. Humaid Nasser Al Owais
Mr. Jean-Jacques Santini

اأع�ضاء جمل�س ادارة

بنك االمارات ولبنان �س.م.ل.

)ميلك بنك ال�ضارقة �س.م.ع. الغالبية فيه(

ال�سيد فاروج نركيزيان 

)رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام(

ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي اآل حامد

)نائب الرئي�س(

ال�سيد عبد العزيز مبارك احل�ساوي

)نائب الرئي�س(

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

)ممثل بنك ال�سارقة �س.م.ع(

ال�سيد جان-جاك �سانتيني 

)BNPI ممثل بنك(

معايل حميد نا�رش العوي�س

معايل �ساهي بر�سوميان

الرئي�س �سليم جري�ساتي

ال�سيد كرمي �سعيد

ال�سيد جوزيف غ�سوب

الدكتور با�سل �سّلوخ

ال�سيد فادي غ�سن

الأع�ساء امل�سرتكني بني جمل�سي الإدارة

ال�سيد فاروج نركيزيان

ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي اآل حامد

ال�سيد عبد العزيز مبارك احل�ساوي

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

معايل حميد نا�رش العوي�س

ال�سيد جان-جاك �سانتيني
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ROLE OF THE BOARD
The Board’s primary functions as being in line with 
Principle One of Basel II ‘Principles for Enhancing 
Corporate Governance’ (2010:7) – it states:

‘The Board has overall responsibility for the 
Bank, including approving and overseeing the 

implementation of the Bank’s strategic objectives, risk 
strategy, corporate governance and corporate values. 

The Board is also responsible for providing oversight of 
executive Management’

The Board shall have all the power to manage the 
Company and carry out transactions. Nothing shall act 
to limit these powers except as provided for in the Law of 
Commercial Companies and the amendments thereto or 
the Articles of Association or by resolutions of the Extra 
Ordinary General Assembly. The Board also ensures 
that Bank of Sharjah is effectively managing its role 
as Parent Company of Emirates Lebanon Bank S.A.L. 
Emirates Lebanon Bank S.A.L. has a separate Board of 
Directors to ensure all shareholders are represented in 
the organization, and holds a majority Board position. 

GENERAL RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
•	To set down the Company’s policy and supervise its 

implementation
•	To appoint a General Manager for the Company 

and define his powers in the light of management 
agreements concluded between the Company and 
third parties

•	To authorize borrowing by the Company in the short, 
medium or long term

•	To draft regulation relative to loans and other matters 
covered under the corporate objects.

•	To issue resolutions, rules and internal regulations 
relative to corporate financial and administrative affairs.

•	To set the controls and rules for accepting cash term 
deposits from shareholders, banks and financial 
institutions.

•	To prepare the annual report on corporate affairs.
•	To approve participation in companies and banking 

and financial institutions with objects similar to those 
of the Company.

•	To purchase, sell and mortgage real estate as may be 
required for the Company’s affairs, leasing or exploiting 
real estate for periods not exceeding three years.

•	To conclude settlements, relinquish any of the 
Company’s rights and submit to arbitration in matters 
subject to the jurisdiction of courts of law.

•	To set regulation for the business of the Board and 
its meetings and the distribution of assignments and 
responsibilities amongst the Directors.

دور جمل�س الدارة

باللتزام  تتلخ�س  الأ�سا�سية  مهاّمه  اأن  اإلدارة  جمل�س  يعترب 

حوكمة  تعزيز  »مبادئ   2 بازل  اتفاقية  من  الأول  املبداأ  مع 

ال�رشكات« )2010:7( - والذي ين�س على ما يلي:

»يتحّمل جمل�ش االإدارة م�شوؤولية البنك ال�شاملة، مبا يف ذلك 

املوافقة واالإ�رشاف على تطبيق اأهداف البنك اال�شرتاتيجية، 

واالإ�شرتاتيجية اخلا�شة باملخاطر باالإ�شافة اىل حوكمة 

ال�رشكات وقيم البنك. وتقع على املجل�ش م�شوؤولية 

االإ�رشاف والرقابة على االإدارة التنفيذية«

واإمتام  ال�رشكة  لإدارة  الكاملة  بال�سلطة  املجل�س  يتمّتع 

عليه  ين�س  ما  اإل  ال�سالحيات  هذه  من  يحد  ول  املعامالت. 

اأو  الأ�سا�سي  النظام  اأو  وتعديالته  التجارية  ال�رشكات  قانون 

التعديالت التي تقرها اجلمعية العمومية غري العادية. وي�سمن 

جمل�س الإدارة اأّن بنك ال�سارقة يقوم بدوره بكفاءة لإدارة بنك 

بنك  ادارة  جمل�س  ان  الأم.  ال�رشكة  بو�سفه  ولبنان  الإمارات 

الإمارات ولبنان م�ستقّل متاما عن جمل�س ادارة بنك ال�سارقة 

مما يكفل متثيل جميع م�ساهميه، ويحتفظ البنك بالأكرثية يف 

جمل�س ادارة بنك المارات ولبنان.

ة
ّ

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة العام

ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�رشكة والإ�رشاف على تنفيذها. 	•

مراعاة 	• مع  �سالحياته  وحتديد  لل�رشكة  عام  مدير  تعيني 

التفاقات اخلا�سة بالإدارة املنظمة بني ال�رشكة واأطراف اخرى.

اأو 	• اعطاء الرتخي�س لل�رشكة للح�سول على قرو�س ق�سرية 

متو�سطة اأو طويلة الأجل. 

املواد 	• تناولته  ما  وكل  بالقرو�س  اخلا�سة  اللوائح  و�سع 

املتعلقة باأغرا�س ال�رشكة.

اإ�سدار القرارات واللوائح والنظم الداخلية املتعلقة بال�سوؤون 	•

املالية والإدارية لل�رشكة.

النقدية 	• الودائع  لقبول  اخلا�سة  والقواعد  ال�سوابط  و�سع 

لأجل من امل�ساهمني وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية.

و�سع التقرير ال�سنوي عن �سري اعمال ال�رشكة. 	•

املوافقة على الإ�سهام يف ال�رشكات او املوؤ�س�سات امل�رشفية 	•

واملالية ذات الغر�س املماثل لغر�س ال�رشكة. 

اأو 	• ال�رشكة،  لأعمال  الالزمة  العقارات  رهن  و  بيع  و  �رشاء 

تاأجريها اأو ا�ستثمارها ملدة ل تزيد على ثالث �سنوات.

الت�سالح والتنازل عن بع�س حقوق ال�رشكة اأو قبول التحكيم 	•

يف النزاعات اخلا�سعة ا�ساًل لخت�سا�س املحاكم.

واجتماعاته 	• املجل�س  اأعمال  بتنظيم  خا�سة  لئحة  و�سع 

وتوزيع الخت�سا�س وامل�سوؤوليات بني اأع�سائه.
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DIRECTORS’ DUTIES
Upon assuming a position on the Board, each Director 
must declare to the Bank posts occupied in companies 
and public institutions as well as any other important 
duties that might have to be undertaken. Directors 
must determine a time allocated to these duties and 
inform the Company of any changes if they occur. 

Directors’ duties include ensuring conformity with the 
rules of governance and the standards of institutional 
compliance issued by The Emirates Securities and 
Commodities Authority (ESCA) in Decree No. 32r/2007 
and any complementary or amending decrees.

CONFLICT OF INTERESTS:
If any Director had an interest which conflicts with that 

of the Company’s in any transaction submitted to the 
Board for approval, he shall be required to make his 
interest known to the Board and have his declaration 

registered in the minutesprovided he does not take part 
in the vote relative to such transaction.

Directors must act with honesty and integrity, taking 
into consideration the interests of the Company and its 
shareholders and adhere to the laws, regulations and 
decrees in effect and the Company’s Articles and by-laws.

A majority of the Directors may request the advice of 
an outside consultant on any corporate matter at the 
Company’s expense provided there is no conflict of 
interest. It is the Board’s duty to choose an appropriate 
consultant if required.

(Article 26.3 - Articles of Association)

واجبات اأع�ساء جمل�س الدارة

ملهامه  ا�ستالمه  عند  الإدارة  جمل�س  ع�سو  على  ينبغي 

الإف�ساح للبنك عن طبيعة املنا�سب التي ي�سغلها يف ال�رشكات 

واملوؤ�س�سات العامة وغريها من اللتزامات الهامة التي يتحّتم 

عليه القيام بها وحتديد الوقت املخ�س�س لها، واأن يعلم البنك 

عن اأي تغيري يطراأ على ذلك فور حدوثه.

اللتزام  �سمان  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  م�سوؤوليات  ت�سمل 

ب�سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي ال�سادرة عن 

الإمارات يف مر�سومها رقم  وال�سلع يف  املالية  الأوراق  هيئة 

32 ر/2007 واأي مرا�سيم مكّملة اأو معّدلة له.

ت�سارب امل�سالح:

يف حال كانت م�شلحة اأي ع�شو يف جمل�ش االإدارة تت�شارب 

مع م�شلحة ال�رشكة يف اأي معاملة تقّدم اإىل املجل�ش ليوافق 

عليها، �شيطلب من ذلك الع�شو الك�شف عن م�شلحته ملجل�ش 

االإدارة واأن ي�شجل اإعالنه يف حم�رش االجتماع وعليه 

االمتناع عن امل�شاركة يف الت�شويت.

يلتزم ع�سو جمل�س الإدارة اأثناء ممار�سته ل�سالحياته وتنفيذ 

واجباته بالت�رشف باأمانة واإخال�س مع الأخذ بعني العتبار 

القوانني  باأحكام  واللتزام  وم�ساهميها،  ال�رشكة  م�سالح 

لل�رشكة  الأ�سا�سي  والنظام  بها،  املعمول  والقرارات  والأنظمة 

ولوائحها الداخلية.

يحق بطلب من اأغلبية اأع�ساء جمل�س الإدارة احل�سول على راأي 

ا�ست�ساري خارجي يف اي من اأمور ال�رشكة وعلى نفقتها ب�رشط 

مراعاة عدم تعار�س امل�سالح. ويقع اختيار م�ست�سار منا�سب 

على م�سوؤولية جمل�س الإدارة.

)املادة 26.3 - النظام االأ�شا�شي(
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DIRECTORS Jan 31
(no.173)

Mar 06
(no.174)

Mar 06
(no.175)

Jun 05
(no.176)

Oct 24
(no.177)

Dec 18
(no.178) Total اأع�ساجمل�س الإدارة

 Mr.Ahmed Abdulla
Al Noman 1 1 1 1 1 1 6 ال�سيد اأحمد النومان

 Sheikh Mohammed
Bin Saud Al Qasimi 1 0 1 1 1 1 5 ال�سيخ حممد بن 

�سعود القا�سمي

 Sheikh Saif Bin
Mohammed Al Hamed 1 1 0 1 0 1 5 ال�سيخ �سيف بن 

حممد اآل حامد

 H.E Humaid Nasser
Al Owais 1 1 1 1 1 1 6 معايل حميد نا�رش 

العوي�س

 Mr.Abdul Rahman
Bukhatir 1 1 1 0 1 1 5 ال�سيد عبد الرحمن 

بوخاطر

 Mr.Abdulaziz Al
Midfa 1 1 1 1 1 1 6 ال�سيد عبد العزيز 

املدفع

 Mr.Abdulaziz Al
Hassawi 1 1 0 0 0 1 3 ال�سيد عبد العزيز 

احل�ساوي

 Mr.Saud Al
Besharah 1 0 0 0 1 1 3 ال�سيد �سعود 

الب�سارة

 H.E Claude de
Kemoularia 1 1 0 1 1 1 5 معايل كلود دي 

كمولريا

Mr.Francois Dauge 1 1 1 1 1 1 6 ال�سيد فران�سوا دوج

 Mr.Varouj
Nerguizian 1 1 1 1 1 1 6 ال�سيد فاروج 

نركزيان

BANK OF SHARJAH BOARD MEETING 
ATTENDANCE

ح�ضور اأع�ضاء جمل�س اإدارة بنك ال�ضارقة 

لالجتماعات

THE RESPONSIBILITY OF THE NON-EXECUTIVE 
DIRECTORS SHALL INCLUDE:

•	Attending Board Meetings where they can offer 
independent views on strategic matters, policy, 
per formance, accountability, resources, senior 
appointments and work standards.

•	Giving priority to the interests of the Company and 
its shareholders whenever there is conflict of interest.

•	Participating in committees.
•	Supervising the Company’s performance with the 

view to fulfilling its agreed purposes and objects and 
reviewing the performance reports.

•	Setting procedural rules of governance and 
controlling and supervising implementation in 
accordance with these Articles.

•	Enabling the Directors and the various committees 
to offer their capabilities, experience and varied 
specialties and qualifications for the Company’s 
well-being by attending regularly and participating 
proactively in General Meetings and forming a 
balanced comprehension of the Shareholders’ views.

(Article 26.3(5) Articles of Association)

وت�سمل م�س�ؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة غري 

التنفيذيني على ما يلي:

يوفرون 	• بحيث  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  يف  امل�ساركه 

وال�سيا�سة  ال�سرتاتيجية،  املوا�سيع  بخ�سو�س  راأيًام�ستقاًل 

والأداء واملحا�سبة واملوارد والتعيينات الأ�سا�سيه ومعايري 

العمل اخلا�سة بال�رشكة.

ن�سوء 	• عند  وم�ساهميها  ال�رشكة  م�سالح  اأولوّية  مراعاة 

ت�سارب يف امل�سالح.

امل�ساركة يف جلان ال�رشكة.	•

التدقيق على اأداء ال�رشكة من اأجل حتقيق اهدافها واأغرا�سها 	•

املتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء. 

والرقابة 	• والإ�رشاف  ال�رشكة  حلوكمة  اإجرائية  قواعد  و�سع 

على تطبيقها وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا النظام. 

من 	• ال�ستفادة  من  املختلفة  واللجان  الإدارة  جمل�س  متكني 

مهاراتهم وخربتهم وتنوع اخت�سا�ساتهم وموؤهالتهم وذلك 

من خالل احل�سور املنتظم وامل�ساركة الفعالة يف اجتماعات 

اجلمعيات العمومية وتكوين فهم متوازن لآراء امل�ساهمني. 

 )املادة 26.3 )5( النظام االأ�شا�شي(
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“The Board of Directors shall establish specialized 
Committees of at least three Non-Executive Directors, 
two of them to be independent. The Chairman of such 

Committees shall be an Independent Director. The 
Chairman of the Company shall not be entitled to be 
member of any of the specialized Committees. The 

Board of Directors shall choose Non-Executive Directors 
when forming Committees specialized in subjects 

that could have a potential conflict of interest such 
as verifying financial and non-financial statements, 

review of deals with related parties, choosing Executive 
Directors as well as remuneration related issues.”

“The Committees shall be formed in accordance with 
procedural rules set by the Board provided they define 

the Committee’s responsibilities, its period of operation, 
its powers and the manner in which the Board 

exercises its supervision over it. The Committee shall 
report to the Board its proceedings, conclusions and 
recommendations with full transparency. The Board 

shall follow up on the work of the Committees to ensure 
their adherence to the tasks entrusted to them.”

(Memorandum & Articles of Association – Articles 26.8 and 26.9)

As part of Bank’s commitment to building better 
Corporate Governance, the Board of Directors has 
recently revised and modified its Committees in line 
with best practice and in accordance with regulation 
and guidelines in the respective countries. The Bank is 
also aware of its responsibility as a Parent Company to 
Emirates Lebanon Bank S.A.L. and although each Bank 
has a different Board of Directors, it has been decided 
that the core Control functions for both entities will be 
aligned. As such newly redefined Audit and Compliance, 
Risk, Corporate Governance and the Compensation, 
Remuneration and Nomination Committees will be 
formed in both Banks with similar Terms of Reference 
in line with local regulation. The members of the four 
Committees in Emirates Lebanon Bank S.A.L. will 
include representation from Bank of Sharjah. 

Each of the Board Committees will have an 
independent role, operating as an overseer and a maker 
of recommendations to the Board for its consideration 
and final approval. The Committees will not assume 
the functions of management, which remain the 
responsibility of the Executive Directors, Officers and 
other members of Senior Management. 

Both Banks will also retain their own Executive 
Committee. 

Board Committees جلان جمل�س الإدارة

ي�شكل جمل�ش االإدارة عدداً من اللجان املتخ�ش�شة التابعة له 

والتي تتكون من اأع�شاء غري تنفيذيني ال يقل عددهم عن ثالثة، 

على اأن يكون اثنان منهم على االأقل من االأع�شاء امل�شتقلني 

واأن يرتاأ�ش اللجنة اأحدهما، وال يجوز لرئي�ش جمل�ش االإدارة اأن 

يكون ع�شوا يف اأي من هذه اللجان. ويتعني على جمل�ش االإدارة 

اختيار اأع�شاء جمل�ش اإدارة غري تنفيذيني يف اللجان املعنية 

باملهام التي قد ينتج عنها حاالت تعار�ش م�شالح مثل التاأكد 

من �شالمة التقارير املالية وغري املالية، ومراجعة ال�شفقات 

املربمة مع االأطراف اأ�شحاب امل�شالح واختيار اأع�شاء جمل�ش 

االإدارة التنفيذيني، واملوا�شيع املتعلقة باملكافاآت.

»يتم ت�شكيل اللجان وفقا الإجراءات ي�شعها جمل�ش 

االإدارة على اأن تت�شمن حتديداً ملهمة اللجنة ومدة عملها 

وال�شالحيات املمنوحة لها وكيفية رقابة جمل�ش االإدارة 

عليها، وعلى اللجنة اأن ترفع تقريرا خطيا اإىل جمل�ش االإدارة 

باالإجراءات والنتائج والتو�شيات التي تتو�شل اإليها ب�شفافية 

مطلقة، وعلى جمل�ش االإدارة �شمان متابعة عمل اللجان 

للتحقق من التزامها باالأعمال املوكلة اإليها.«

)العقد التاأ�شي�شي والنظام االأ�شا�شي – مادة رقم 26،8 و 26،9(

وكجزء من التزام البنك بتطوير وحتديث حوكمة ال�رشكة، قام 

مع  متا�سيًا  وتعديلها  اللجان  مبراجعة  موؤّخراً  الإدارة  جمل�س 

املمار�سات الف�سلى وفقًا للنظم واملبادئ املعتمده واملتعامل 

بو�سفه  م�سوؤوليته  البنك  ويدرك  كما  املن�ساأ.  دول  يف  بها 

الرغم من  الإمارات ولبنان �س.م.ل.، وعلى  الأّم لبنك  ال�رشكة 

تقرر  فقد  اخلا�س،  اإدارته  جمل�س  لديه  ال�رشكتني  من  كاًل  اأّن 

مطابقة مهام الرقابة الرئي�سية وال�رشوط والأحكام اخلا�سة. 

ومت موؤخرا اعادة ت�سكيل اللجان التالية يف كل من ال�رشكتني: 

ال�رشكات  حوكمة  املخاطر،  والمتثال،  املايل  التدقيق 

والتعوي�سات، الأجور والرت�سيح، وتتطابق ال�رشوط والأحكام 

اخلا�سة بهذه اللجان يف كال ال�رشكتني. وي�سّم اأع�ساء اللجان 

الأربع يف بنك الإمارات ولبنان ممثلني عن بنك ال�سارقة.

وتعمل  م�ستقل،  بدور  الإدارة  جمل�س  جلان  من  كل  تتمتع 

لدرا�ستها  املجل�س  اىل  تو�سياتها  وترفع  م�رشفة  ب�سفتها 

واملوافقة عليها. ولن تتوىّل اللجان مهام الإدارة، حيث تبقى 

التنفيذيني،  املدراء  اأع�ساء  م�سوؤولية  �سمن  من  املهام  هذه 

واملوظفني امل�سوؤولني واأع�ساء اآخرين من الإدارة العليا.

�سيحتفظ كل من البنكني بلجنته التنفيذية اخلا�سة.
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The Executive Committee is seen as the most 
important of the Committees as it is granted extensive 
powers to manage the Bank and supervise its operation 
in accordance with the general directives of the Board 
of Directors, and within the framework of the laws 
and regulations. To ensure standardized practice, 
the Executive Committee of Emirates Lebanon Bank 
S.A.L., as agreed by the Board, comprises members 
who are Directors in both banks as well as Senior 
Management from Bank of Sharjah.

The Committees hold regular meetings and minutes 
of these meetings are kept by the Secretary in each 
institution. The Minutes are reviewed, approved and 
signed by all the Committee members. 

The Company provides the Committees with adequate 
resources to discharge their duties, including authorizing 
the Committees to use experts, wherever necessary.

As per Article 26.5 of Articles of Association, 
Management is required to provide the Board and its 
ensuing Committees with adequate fully supported 
and documented information promptly as to enable 
them to reach proper resolutions and discharge their 
duties and responsibilities fully. However, the Board 
may, if necessary, conduct additional investigations 
that enable it to base its resolutions on valid ground.

تعترب اللجنة التنفيذية اأهم اللجان نظراً اإىل منحها �سالحيات 

وفقًا  عمله  على  والإ�رشاف  البنك  اإدارة  تخّولها  وا�سعة 

اإطار  الإدارة و�سمن  ال�سادرة عن جمل�س  العامة  للتوجيهات 

اللجنة  ت�سّكل  موّحدة،  ممار�سة  ول�سمان  والأنظمة.  القوانني 

التنفيذية لبنك الإمارات ولبنان، على النحو املتفق عليه من 

قبل جمل�س الإدارة، وت�سم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة ال�رشكتني 

واأع�ساء الإدارة العليا لبنك ال�سارقة.

مبحا�رش  الحتفاظ  ويتم  دورية  اجتماعات  اللجان  تعقد 

الجتماعات لدى اأمني �رش كّل من املوؤ�س�ستني. وجتري مراجعة 

املحا�رش واملوافقة عليها وتوقيعها من قبل جميع اأع�ساء اللجنة. 

تلتزم ال�رشكة باأن توفر للجان املوارد الكافية لأداء واجباتها 

مبا يف ذلك الت�رشيح لها بال�ستعانة بخرباء كلما دعت احلاجة. 

بتزويد  الإدارة  تلتزم   ،26,5 املادة  الأ�سا�سي  للنظام  وفقا 

الكافية  باملعلومات  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س 

اتخاذ  من  لتمكينها  املطلوب  الوقت  يف  وموثق  كامل  ب�سكل 

وم�سئولياتها  واجباتها  واأداء  �سحيحة  اأ�س�س  على  القرارات 

على اأكمل وجه، ويحق ملجل�س الإدارة اإجراء حتريات اإ�سافية 

عند ال�رشورة متكنه من اتخاذ قراراته على اأ�س�س �سليمة . 
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The Executive Committee is a unique Committee that is an 
emanation of the Board. It is granted extensive powers to 
manage the Bank and supervise its operation in accordance 
with the general directives of the Board of Directors, & 
within the framework of the laws and regulations.

The Executive Committee consists of four Board 
members in addition to the General Manager. Any 

decisions made should be taken unanimously by the five 
members and shall be binding upon the Board as if the 

Board adopted them

The Executive Committee is empowered to carry out 
without referring to the Board, all or any of the acts and 
matters set forth below, which are hereby delegated 
to it by the Board from amongst the Board’s powers 
enumerated in Article (21) of the Articles of Association:

EXECUTIVE COMMITTEE RESPONSIBILITIES
•	To devise the general policy of the investment of 

the funds, acquisition of the loans and other rights 
and their transfer with or without security; to obtain 
mortgages and other rights whether in ream or 
personal; to record notations of law suits in the real 
estate register and to delete such notations for or 
without consideration.

•	To extend all banking facilities, funded or unfunded, 
in local currency or any foreign currency against 
such security it deems appropriate, and to set their 
terms. Such facilities include but are not limited to: 
Loans, Overdrafts, Trust Receipts, Cheques Discount, 
Letters of Guarantees, Documentary Credits, Foreign 
Exchange Spot & Forward deals, Currency & Interest 
Rate Swaps; Derivatives and in general all banking 
and financial transactions initiated within the scope of 
international banking practice.

جلنة  الدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  التنفيذية  اللجنة  تعترب 

البنك  لإدارة  الالزمة  ال�سالحيات  منحت  وقد  ا�ستثنائية. 

العامة  التوجيهات  ح�سب  اأعماله  �سري  ح�سن  على  والإ�رشاف 

النافذة  والأنظمة  القوانني  نطاق  و�سمن  الإدارة  ملجل�س 

والأعراف املعمول بها.

تتاألف اللجنة التنفيذية من اأربعة اأع�شاء يف جمل�ش االإدارة 

باالإ�شافة اىل املدير العام. وينبغي اأن يتخذ االأع�شاء اخلم�شة 

القرارات باالإجماع وتكون هذه القرارات ملزمة ملجل�ش 

االإدارة كما لو اأن املجل�ش قد اعتمدها 

الأعمال  من  اأي  اأو  كافة  تنفيذ  �سالحيات  التنفيذّية  للجنة 

واملوا�سيع الواردة اأدناه، دون الرجوع اإىل جمل�س الإدارة وقد 

فو�س جمل�س الإدارة اللجنة من �سمن �سالحياته املن�سو�س 

عليها يف املادة )21( من النظام الأ�سا�سي الآتي:

م�ضوؤوليات اللجنة التنفيذية

الديون 	• و�رشاء  الأموال  ل�ستثمار  العامة  ال�سيا�سة  و�سع 

�سمان  دون  اأو  ب�سمان  وحتويلها  الأخرى  واحلقوق 

�سحائف  يف  وقيدها  التاأمينية  الرهون  على  واحل�سول 

احلقوق  كافة  وعن  عنها  والتنازل  املرهونة  العقارات 

العينية وال�سخ�سية وو�سع اإ�سارات الدعاوي على �سحائف 

العقارات و�سطب تلك الإ�سارات بعو�س اأو بغري عو�س.

املبا�رشة 	• امل�رشفية  الت�سهيالت  جميع  منح  على  املوافقة 

وغري املبا�رشة بالعملة املحلية اأو اأية عمالت اأجنبية اأخرى، 

وذلك مقابل ال�سمانات التي حتددها، وان حتدد �رشوط هذه 

الت�سهيالت، مبا فيها ودون احل�رش، القرو�س وال�سحب على 

والكفالت  ال�سيكات،  وخ�سم  الئتمان  وو�سول  املك�سوف 

امل�ستندية،  والعتمادات  اأنواعها،  اختالف  على  امل�رشفية 

وعمليات بيع و�رشاء القطع الأجنبي فوري ولأجل، وعمليات 

اأو ن�سب الفوائد فوري ولأجل،  املقاي�سة للعمالت الأجنبية 

متار�س  التي  وامل�رشفية  املالية  العمليات  جميع  وعموما 

�سمن نطاق العمل امل�رشيف العاملي.

Executive Committee اللجنة التنفيذية
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EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 
BANK OF SHARJAH P.S.C.

Mr. Ahmed Abdalla Al Noman
H.E. Humaid Nasser Al Owais
Mr. Saud Al Besharah
Mr. Francois Dauge 
Mr. Varouj Nerguizian (Secretary)

EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.

Mr. Varouj Nerguizian
Mr. Fadi Ghosn
Mr. Mario Tohme
Mr. Francis Hartmann (Secretary)

اأع�ضاء اللجنة التنفيذّية

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

ال�سيد اأحمد النومان 

معايل حميد نا�رش العوي�س 

ال�سيد �سعود الب�سارة 

ال�سيد فران�سوا دوج

ال�سيد فاروج نركيزيان )اأمني �رش(

بنك الإمارات ولبنان �س.م.ل.

ال�سيد فاروج نركيزيان

ال�سيد فادي غ�سن

ال�سيد ماريو طعمه

ال�سيد فران�سي�س هارمتان )اأمني �رش(
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INTRODUCTION
The Board Audit and Compliance Committee is 
supervised by and reports to the Board of Directors. 

The Committee is established under the Bank of 
Sharjah Articles of Association, Articles 26.8 to 
26.10 and in accordance with the UAE Central Bank 
guidelines.

COMPOSITION
The Board appoints the members of the Committee 
based on appropriate skills and ensuring there is no 
conflict of interest.

The Board sets the remuneration of the Committee 
members.

The Committee is composed of a minimum of three 
non-executive Directors with the majority also being 
Independent.

The Chairman of the Board cannot be a member of the 
Audit and Compliance Committee. 

The Chairperson of the Committee is an Independent 
Director and is selected by the Board.

At least one of the members of the Committee is 
competent in finance, accounting or audit.

The members of the Committee appoint a Secretary 
who prepares meeting agendas, conducts the meeting 
proceedings, records the minutes and ensures they 
are approved and signed by the Committee members. 

The term of the Committee shall be similar to that of 
the Board.

املقدمة

الإدارة  جمل�س  جلنة  على  الإ�رشاف  الإدارة  جمل�س  يتوىّل 

للتدقيق املايل والمتثال التي ترفع تقاريرها اإليه. 

وقد جرى ت�سكيل اللجنة مبوجب املادتني 26,8 و26,10 من 

وتوجيهات  ملبادئ  ووفقًا  ال�سارقة،  لبنك  الأ�سا�سي  النظام 

م�رشف الإمارات العربّية املّتحدة املركزي.

تركيبة اللجنة

يعنّي جمل�س الإدارة اأع�ساء هذه اللجنة بال�ستناد اإىل قاعدة 

مهارات مالئمة خا�سة �سامنًا غياب اأي ت�سارب يف امل�سالح.

يحدد جمل�س الإدارة اأجور اأع�ساء اللجنة. 

تتاألف اللجنة مما ل يقل عن ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني يف جمل�س 

الإدارة على اأن تكون الأغلبية اأي�سًا من الأع�ساء امل�ستقلني.

التدقيق  جلنة  يف  ع�سواً  يكون  اأن  املجل�س  لرئي�س  ميكن  ل 

املايل والمتثال.

 ينتخب جمل�س الدارة رئي�سا للجنة على ان يكون ع�سواً م�ستقال. 

ينبغي اأن يكون ع�سوا واحدا على الأقل من بني اأع�ساء اللجنة 

خمت�سا يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبة او التدقيق. 

اأعمال الجتماعات  اأمني �رش يعد جدول  اللجنة  اأع�ساء  يعني 

وي�سري اأعمالها وي�سّجل حما�رش الجتماعات كما ويوؤكد على 

املوافقة عليها وتوقيعها من قبل اأع�ساء اللجنة. 

تكون مدة اللجنة م�ساوية ملدة املجل�س.

The Charter for 
the Board Audit & 
Compliance Committee

نظام جلنة املجل�س 

للتدقيق املايل والمتثال



CGR 18

ROLE
Verify the independence of the Bank’s 

External Auditors.

Assess the integrity of the Bank’s financial 
statements and disclosures.

Ensure the Bank has an effective and efficient 
internal auditing process.

To ensure that the Bank is in compliance with 
all regulatory and legal requirements in line with 

the Bank’s Code of Conduct.

RESPONSIBILITIES 

AUDIT:
To review Bank of Sharjah’s financial and accounting 
policies and procedures ensuring the integrity and accuracy 
of the Bank’s financial statements and disclosures.

Ensure the Bank employs international accounting and 
reporting standards or requirements imposed by the 
regulatory authorities.

To meet regularly with the Bank’s Internal Auditors to 
discuss audit plans and resources, receive reports on 
any major findings that have been issued to Executive 
Management and to discuss issues arising from 
reviews of the Internal Control environment. 

To receive and consider reports and proposals from 
Management and/or any other related department.

To adopt a policy for appointing and contracting the 
External Auditor and to discuss with the External 
Auditor the nature, scope and efficiency of the audit in 
accordance with generally accepted auditing standards.

To follow up and monitor the independence and 
objectivity of the External Auditor. 

To monitor, and as part of its normal course of activity 
and after closure of accounts in any quarter, revise the 
integrity of the financial statements and the yearly, 
half-yearly and quarterly reports and in this regard 
particularly to lay an emphasis on: 

دور اللجنة

التحقق من ا�شتقاللية مدقق ح�شابات البنك اخلارجي.

تقييم نزاهة البيانات املالية والك�شوفات اخلا�شة بالبنك.

�شمان اعتماد البنك اإجراءات تدقيق داخلية فعالة.

�شمان التزام البنك مع املتطلبات التنظيمية والقانونية وفقًا 

لنظام ال�شلوك املهني للبنك.

امل�ضوؤوليات 

التدقيق:

بالتقارير  واإجراءاته اخلا�سة  ال�سارقة  بنك  �سيا�سات  مراجعة 

املالية  البيانات  نزاهة ودقة  املالية واملحا�سبة، مع �سمان 

والإف�ساح اخلا�سة بالبنك.

الدولية  والتقارير  املحا�سبة  مبعايري  البنك  التزام  �سمان 

واملتطلبات املفرو�سة من قبل اجلهات املخت�سة.

ملناق�سة  الداخلي  البنك  ح�سابات  مدقق  مع  دوريًا  الجتماع 

يتعلق  ما  يف  التقارير  وتلقي  املايل،  التدقيق  وموارد  خطط 

املوا�سيع  ومناق�سة  التنفيذية  لالإدارة  رفعت  التي  بالنتائج 

الناجتة عن مراجعة و�سع الن�سباط الداخلي.

ا�ستالم ومراجعة التقارير واملقرتحات املقدمة من قبل الإدارة 

و/اأو اأي ق�سم معني اآخر.

اخلارجي،  احل�سابات  مدقق  تعيني  �سيا�سة  وتطبيق  و�سع 

وفقا  التدقيق  فعالية  ومدى  وهدف  طبيعة  حول  ومناق�سته 

ملعايري املحا�سبة الدولية.

متابعة ومراقبة ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي واأهدافه. 

 

وكجزء من مهامها العتيادية، مراقبة �سالمة البيانات املالية 

ال�سنوية، والرتكيز  ال�سنوية وربع  ال�سنوية ون�سف  وتقاريرها 

على النقاط التالية:
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•	Any changes to the accounting policies and practices;
•	The aspects subjected to the Senior Management’s 

judgment;

•	The substantial amendments resulting from the audit;
•	Bank of Sharjah’s business continuity;
•	Compliance with the accounting standards where 

are they set forth by the Authority

•	Compliance with the Listing Rules, Disclosure Rules 
and such other legal requirements as relevant to the 
preparation of financial reports;

To coordinate with the Board of Directors, Executive 
Management and the Financial Manager or the 
Manager taking up the latter’s tasks and to meet with 
the External Auditors at least once a year.

To consider any significant and unusual matters 
contained or to be contained in such financial reports 
and accounts and to give due consideration of any issues 
raised by the Financial Manager or the person taking up 
his tasks, Compliance Officer or External Auditors.

To revise the financial and Internal Control systems 
for risk management; this will include consideration of 
the following: the nature and extent of the risks facing 
the Bank; the extent and categories of risk which the 
Board regards as acceptable for the Bank to bear; the 
likelihood of the risks concerned materializing; the 
ability of the Bank to reduce the incidence and impact 
on the business of risks that do materialize; the overall 
culture and attitude towards control established within 
the Bank and relevant aspects of third party service 
suppliers; the business continuity plans; and related 
testing of their maintenance and operation covering 
the Bank; the timeliness of any corrective action being 
taken by the Executive Management to manage risks 
or to address any shortcomings in internal control; 
the policies and processes necessary for the Bank 
to comply with their relevant regulatory and legal 
requirements, including taxation; and where directed 
by the Board, other matters such as the Bank’s and 
code of conduct/business ethics.

To discuss the Internal Control system with the 
Management and to ensure the latter is performance of 
its duties towards the development of efficient Internal 
Control system.

To consider the findings of principal investigations 
in Internal Control matters assigned thereto by the 
Board of Directors or carried out by the Committee’s 
initiative with the Management’s approval.

اأي تغريات تطال ال�سيا�سات واملمار�سات املحا�سبية؛ 	•

اجلوانب التي تخ�سع لقرار الإدارة العليا؛ 	•

التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق؛	•

ا�ستمرارية عمل ال�رشكة؛ 	•

التقيد باملعايري املحا�سبة التي تقرها ال�سلطات املخت�سة؛ 	•

املتطلبات 	• من  وغريها  والإف�ساح  الإدراج  بقواعد  التقيد 

القانونية املتعلقة باإعداد التقارير املالية.

التنفيذية واملدير املايل  الإدارة والإدارة  التن�سيق مع جمل�س 

مدقق  مع  والجتماع  الأخري،  مهام  يتوىّل  الذي  املدير  اأو 

ة يف ال�سنة.
ّ
احل�سابات اخلارجي على الأقل مر

النظر يف املوا�سيع الهامة وغري العادّية الواردة اأو التي ميكن 

واإيالء الهتمام  التقارير املالية واحل�سابات  ورودها يف هذه 

الالزم لأية موا�سيع يطرحها املدير املايل اأو املدير الذي يتوىل 

مهامه، وم�سوؤول اإدارة متابعة المتثال اأو املدقق اخلارجي.

مراجعة انظمة الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر منها: 

طبيعة ومدى املخاطر التي يواجهها البنك؛ مدى وفئات اخلطر 

التي يعترب جمل�س الإدارة اأن البنك ي�ستطيع حتمّلها؛ احتمالت 

البنك على تخفي�س وقع املخاطر على  حتقق املخاطر؛ قدرة 

اأعماله؛ طريقة البنك يف التعامل والتدابري التي يتخذها للرقابة 

الداخلية واأطراف اأخرى تقدم خدمات للبنك؛ خطط ا�ستمرارية 

لأي  املنا�سب  التوقيت  وت�سغيلها؛  واختبار �سيانتها  الأعمال 

املخاطر  لإدارة  التنفيذية  الدارة  تتخذه  ت�سحيحي  اإجراء 

وال�سيا�سات  الداخلية  الرقابة  يطال  ق�سور  اأي  معاجلة  اأو 

والإجراءات ال�رشورية لاللتزام بقوانني وتوجيهات ال�سلطات 

اية  ال�رشائب؛  ذلك  بها، مبا يف  املعمول  والقوانني  املخت�سة 

موا�سيع اأخرى توجه من قبل جمل�س الدارة مثل نظام ال�سلوك 

املهني/اأخالقيات العمل.

مناق�سة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتاأكد من ادائها 

لواجباتها يف ان�ساء وتطوير نظام مراقبة داخلية فعال .

النظر يف نتائج التدقيق على الرقابة الداخلية التي يكلفها بها 

جمل�س الإدارة اأو التي تتم مببادرة من اللجنة مبوافقة الإدارة.
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To ensure coordination between the Internal Auditors 
and the External Auditor, the availability of necessary 
resources and verification and monitoring of the 
efficiency of the Internal Control body.

To revise the External Auditor’s letter to Management, 
audit plan and any significant explanations requested 
thereby from the Executive Management as regards 
the accounting records, the financial accounts or 
control systems as well as the Executive Management’s 
reply and approval.

To ensure the timely reply by Board of Directors on 
the explanations and matters contained in the External 
Auditor’s letters.

To monitor Bank of Sharjah’s adherence to professional 
conduct rules.

To ensure the activity rules related to such tasks and 
powers as assigned thereto by the Board of Directors 
are properly applied.

To submit a report to the Board of Directors on the 
matters contained in this clause.

To consider other issues as determined by the Board 
of Directors and report to the Board of Directors any 
matters that, in the Committee’s opinion, necessitate 
an action and to provide recommendations on the 
necessary steps.

COMPLIANCE:
Overseeing Bank of Sharjah’s compliance measures, 
ensuring all appropriate legislation and regulations are 
met and that all functions are working effectively.

Monitor management’s analysis of the legal 
obligations and possible risks and advice the Board of 
developments in, or changes to, those obligations.

Review Internal Control functions ensuring compliance at 
all levels and inspect any proposed stress testing measures.

Review any major disclosure documentation prior to 
issuance to regulators or to the market.

واملدقق  الداخلي  املدقق  بني  التن�سيق  وجود  من  التاأكد 

والتحقق من فعالية هيئة  الالزمة  املوارد  اخلارجي، وتوفري 

الرقابة الداخلية.

واأية  عمله  وخطة  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  ر�سالة  مراجعة 

التنفيذية  الدارة  على  املدقق  يطرحها  جوهرية  ا�ستف�سارات 

اأنظمة  او  املالية  احل�سابات  او  املحا�سبة  �سجالت  بخ�سو�س 

الرقابة بالإ�سافة اىل رد الدارة التنفيذية واملوافقة عليها.

على  املحدد  الوقت  يف  الدارة  جمل�س  رد  من  التاأكد 

ر�سالة  يف  املطروحة  اجلوهرية  واملوا�سيع  ال�ستي�ساحات 

مدقق احل�سابات اخلارجي.

مراقبة التزام بنك ال�سارقة بقواعد ال�سلوك املهني.

مبهامها  اخلا�سة  العمل  قواعد  وتطبيق  فعالية  �سمان 

وال�سالحيات املوكلة اليها من قبل جمل�س الإدارة.

يف  الواردة  املوا�سيع  عن  الإدارة  جمل�س  اإىل  تقرير  رفع 

الراهن. البند 

اأخرى يحددها جمل�س الإدارة واإبالغ  اأية موا�سيع  النظر يف 

اإجراء  اتخاذ  اللجنة  راأي  يف  تقت�سي  موا�سيع  باأي  املجل�س 

التي  ال�رشورية  اخلطوات  حول  التو�سيات  وتقدمي  معني 

يجب اتخاذها.

المتثال:

مع  ال�سارقة،  ببنك  اخلا�سة  المتثال  اإجراءات  على  الإ�رشاف 

و�سري  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  كافة  احرتام  �سمان 

كافة املهام على نحو فّعال.

املمكنة  القانونية واملخاطر  للواجبات  الإدارة  مراقبة حتليل 

اأو  بالتطورات  يتعلق  ما  يف  الإدارة  ملجل�س  امل�سورة  وتقدمي 

التغريات التي تطال تلك الواجبات.

على  المتثال  �سمان  مع  الداخلية  الرقابة  مهام  مراجعة 

خا�سة  مقرتحة  اإجراءات  اأي  وحتري  امل�ستويات  كافة 

التحمل. باختبار 

للجهات  اإ�سدارها  قبل  هامة  اف�ساح  وثائق  اأي  مراجعة 

املخت�سة اأو لل�سوق.
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To develop rules, through which employees of Bank 
of Sharjah can confidentially notify any of their doubts 
on potential abnormalities in the financial reports or 
Internal Control or any other matters and to ensure 
proper arrangements are available to allow independent 
and fair investigation of such abnormalities, through 
whistle blowing procedures. 

AUTHORITY
The Board Audit and Compliance Committee will have 
the authority to access any documents and request 
information from any department or any member 
of staff or management. To ensure good order any 
request should come in writing.

As per Article 26.5 of Bank of Sharjah’s Articles of 
Association, Management is required to provide the 
Board and its ensuing Committees with adequate fully 
supported and documented information promptly as to 
enable them to reach proper resolutions and discharge 
their duties and responsibilities fully. However, the Board 
may, if necessary, conduct additional investigations that 
enable it to base its resolutions on valid ground.

MEETINGS
The Board Audit and Compliance Committee meets 
whenever necessary and at least on a quarterly basis. 

One meeting takes place prior to the review and 
approval of the Annual Report and Accounts.

For a meeting to be held the majority of members need 
to be in attendance. Attendance by proxy shall not be 
accepted. Meetings can be held via video or telephone 
conferences or any other permissible means by law. 
Email correspondence shall be considered a valid 
medium for holding these meetings.

The Chairperson of the Committee can invite members 
of Management or staff to the meetings or anyone else 
deemed necessary. 

The Committee shall meet at least once a year with the 
External Auditors without the presence of any Executive 
Directors, members of Management or any other 
Officers, to discuss any unresolved issues or concerns. 

Where appropriate and unless there are justifiable reasons 
for not doing so, the substance of any such matters 
discussed shall be conveyed to the General Manager. 

The External Auditors may request a meeting with 
the Committee or its Chairman if they consider that 
one is necessary.

من  اأيًا  البنك  موظفو  يبلغ  اأن  خاللها  من  ميكن  قواعد  و�سع 

�سكوكهم حول اأي عيوب او خلل يف التقارير املالية اأو الرقابة 

الداخلية اأو اأي موا�سيع اأخرى و�سمان اتخاذ الجراءات الالزمة 

للقيام بتحقيق م�ستقل وعادل فيما يتعلق بالإنذار املهني. 

ال�سالحيات 

تتمتع جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق املايل والمتثال ب�سالحية 

احل�سول على اأي م�ستندات وطلب اية معلومات من اأي ق�سم اأو 

ع�سو يف فريق املوظفني اأو يف الإدارة.

وفقا للنظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة املادة 26,5، تلتزم الإدارة 

باملعلومات  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  بتزويد 

لتمكينها  املطلوب  الوقت  يف  وموثق  كامل  ب�سكل  الكافية 

واجباتها  واأداء  �سحيحة  اأ�س�س  على  القرارات  اتخاذ  من 

اإجراء  الإدارة  ويحق ملجل�س  وجه،  اأكمل  على  وم�سئولياتها 

قراراته  اتخاذ  من  متكنه  ال�رشورة  عند  اإ�سافية  حتريات 

�سليمة.  اأ�س�س  على 

الجتماعات

كلما  والمتثال  املايل  للتدقيق  الإدارة  جمل�س  جلنة  جتتمع 

اقت�ست ال�رشورة وعلى الأقل مرة كل ثالثة اأ�سهر. 

على  واملوافقة  املراجعة  قبل  الأقل  على  واحد  اجتماع  يعقد 

التقرير واحل�سابات ال�سنوية.

يعقد اجتماع اللجنة بح�سور اأغلبية الأع�ساء. احل�سور بتوكيل 

غري مقبول. ميكن عقد الجتماعات من خالل ات�سالت الفيديو 

اأو الت�سالت الهاتفية اأو غريهما من الو�سائل التي ي�سمح بها 

القانون. وتعترب املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين و�سيلة �ساحلة 

لعقد هذه الجتماعات.

فريق  اأع�ساء  دعوة  ال�رشورة،  عند  اللجنة  لرئي�س  يجوز 

املوظفني اأو الإدارة اإىل الجتماعات.

جتتمع اللجنة مرة على الأقل خالل العام مع املدقق اخلارجي 

دون تواجد اي من الأع�ساء التنفيذيني، اأع�ساء الدارة او اأي 

من امل�سوؤولني، ملناق�سة حل اية م�سائل معلقة اأو ذات اهمية. 

جميع املوا�سيع التي تناق�س �سوف تطرح على املدير العام، 

ال يف حال كان هناك ا�سباب مربرة. 

ميكن للمدقق اخلارجي ان يطلب اجتماع مع اللجنة او رئي�س 

اللجنة عند ال�رشورة.



CGR 22

The Committee shall meet with the Head of Internal Audit 
and the Head of Compliance at least once a year without 
the presence of any Executive Directors, members of 
Executive Management or any other Officers. 

RESOURCES
The Bank shall provide the Board Audit and Compliance 
Committee with adequate resources to discharge its 
duties including authorising the Committee to use 
experts or consultants whenever necessary. 

DECISION PROCESS
Decisions taken by the Committee are made unanimously 
and in the absence of a consensus, by majority vote. 

MINUTES
The Secretary of the Committee drafts the minutes 
that are then given to the Company Secretary before 
final copies are issued to all Committee members for 
approval and signature.

All Committee reports and decisions are reported 
directly to the Chairman of the Board and to the Board 
of Directors.

OTHER 
This Charter is reviewed annually and any recommended 
changes submitted to the Board for approval.

The Chairperson of the Committee should be present 
at the Annual General Assembly.

الداخلي  التدقيق  ق�سم  رئي�س  مع  اللجنة  جتتمع  ان  ينبغي 

من  اأي  تواجد  دون  ال�سنة  يف  واحدة  مرة  اللتزام  ورئي�س 

املدراء  او  العليا،  الدارة  اأع�ساء  او  التنفيذيني،  الأع�ساء 

التنفيذيني، اأو اي من امل�سوؤولني يف البنك.

املوارد 

املوارد  والمتثال  التدقيق  للجنة  توفر  باأن  ال�رشكة  تلتزم 

الكافية لأداء واجباتها مبا يف ذلك الت�رشيح لها بال�ستعانة 

باخلرباء كلما كان ذلك �رشوريا.

عملية اتخاذ القرارات

التوافق، عن  بالإجماع ويف غياب  اللجنة  قرارات  اّتخاذ  يتم 

طريق اأكرثية الأ�سوات.

حما�ضر الجتماعات

ي�سوغ اأمني �رش اللجنة م�سودة املحا�رش التي تقدم يف وقت 

النهائية  الن�سخ  اإ�سدار  يتم  اأن  قبل  ال�رشكة  �رش  لأمني  لحق 

لأع�ساء اللجنة جميعهم للموافقة والتوقيع عليها.

يجري رفع تقارير اللجنة وقراراتها اإىل رئي�س جمل�س الإدارة 

واإىل اأع�ساء املجل�س مبا�رشة.

اأحكام اأخرى 

تتم مراجعة النظام اخلا�س بكّل من اللجان على اأ�سا�س �سنوي 

ويجري رفع اأي تغيريات مو�سى بها اإىل جمل�س الإدارة. 

اجلمعية  اجتماع  يف  حا�رشاً  اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  ينبغي 

العمومية ال�سنوي.
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BOARD AUDIT & COMPLIANCE 
COMMITTEE MEMBERS
BANK OF SHARJAH P.S.C.

Mr. Saud Al Besharah (Chair)
Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi
Mr. Francois Dauge

EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.

Sheikh Saif Bin Mohammed Bin Butti Al Hamed (Chair)
Mr. Karim Souaid
Dr. Bassel Salloukh

املايل  للتدقيق  املجل�س  جلنة  اأع�ضاء 

والمتثال 

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

ال�سيد �سعود الب�سارة )رئي�س(

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

ال�سيد فرن�سوا دوج

بنك الإمارات ولبنان �س.م.ل.

ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي اآل حامد )رئي�س(

ال�سيد كرمي ال�سعيد

الدكتور با�سل �سّلوخ
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INTRODUCTION
The Board Risk Committee is supervised by and 
reports to the Board of Directors. 

The Committee is established under the Bank of Sharjah 
Articles of Association, Articles 26.8 and 26.9 and in 
accordance with the UAE Central Bank guidelines.

COMPOSITION
The Board appoints the members of the Committee 
based on appropriate skills and ensuring there is no 
conflict of interest.

The Board sets the remuneration of the Committee 
members.

The Committee is composed of a minimum of three 
non-executive Directors with the majority also being 
Independent.

The Chairperson of the Committee is an Independent 
Director and is selected by the Board.

The Chairman of the Board cannot be a member of the 
Risk Committee. 

The members of the Committee appoint a Secretary 
who prepares meeting agendas, conducts the meeting 
proceedings, records the minutes & ensures they are 
approved and signed by the Committee Members. 

The term of the Committee shall be similar to that of 
the Board.

ROLE
To assist the Board to ensure that:

The Company has implemented an effective 
policy and plan for risk management that will 
enhance the Company’s ability to achieve its 

strategic objectives

The disclosures regarding risk are 
comprehensive, timely and relevant

RESPONSIBILITIES
Make recommendations to the Board concerning 
appropriate levels of risk tolerance and appetite.

املقّدمة

الإدارة  جمل�س  جلنة  على  الإ�رشاف  الإدارة  جمل�س  يتوىّل 

للمخاطر التي ترفع تقاريرها اإليه. 

26,8 و26,9 من  املادتني  اللجنة مبوجب  ت�سكيل  وقد جرى 

والتوجيهات  للمبادئ  ال�سارقة، ووفقًا  لبنك  الأ�سا�سي  النظام 

اخلا�سة مب�رشف الإمارات العربّية املّتحدة املركزي.

تركيبة اللجنة

يعنّي جمل�س الإدارة اأع�ساء هذه اللجنة بال�ستناد اإىل قاعدة 

مهارات مالئمة �سامنًا غياب اأي ت�سارب يف امل�سالح.

يحدد جمل�س الإدارة اأجور اأع�ساء اللجنة. 

تنفيذيني  غري  اأع�ساء  ثالثة  عن  يقّل  ل  مما  اللجنة  تتاألف 

من  اأي�سًا  الأغلبية  تكون  اأن  على  الإدارة  جمل�س  يف 

امل�ستقلني. الأع�ساء 

ينتخب جمل�س الدارة رئي�سا للجنة على ان يكون ع�سواً م�ستقال. 

ل ميكن لرئي�س املجل�س اأن يكون ع�سواً يف جلنة املخاطر.

اأعمال الجتماعات  اأمني �رش يعد جدول  اللجنة  اأع�ساء  يعني 

وي�سري اأعمالها وي�سّجل حما�رش الجتماعات كما ويوؤكد على 

املوافقة عليها وتوقيعها من قبل اأع�ساء اللجنة. 

تكون مدة اللجنة م�ساوية ملدة املجل�س

دور اجلنة

م�شاعدة جمل�ص االإدارة ل�شمان اأّن:

ال�رشكة تطبق �شيا�شة فعالة وخمطط الإدارة املخاطر

مما يعزز قدرة ال�رشكة على حتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية

الك�شف عن املخاطر ب�شكل �شامل يف الوقت املنا�شب.

امل�ضوؤوليات 

بامل�ستويات  يتعلق  ما  يف  الإدارة  ملجل�س  تو�سيات  تقدمي 

املنا�سبة لقدرة على حتمل املخاطر.

The Charter for the 
Board Risk Committee

نظام جلنة جمل�س الإدارة 

للمخاطر
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Monitor the processes in place to ensure that risks are 
managed within the levels of tolerance and appetite as 
approved by the Board.

Ensure that risk management assessments are 
performed on a continuous basis.

Ensure that frameworks and methodologies are 
implemented to increase the possibility of anticipating 
unpredictable risks.

Ensure that Management considers and implements 
appropriate risk responses.

Ensure that continuous risk monitoring by management 
takes place.

Liaise closely with the Audit and Compliance Committee 
to exchange information relevant to risk.

Express the Committee’s formal opinion to the Board on 
the effectiveness of the risk management processes.

Receive and review quarterly reports from the Head 
of Risk detailing the current status of the Bank relative 
to immediate risks plus a commentary on potential 
future risks and the Bank’s strategy to respond to the 
changing risk landscape.

AUTHORITY
The Board Risk Committee will have the authority 
to access any documents and request information 
from any department or any member of staff or 
management. To ensure good order any request 
should come in writing.

As per Article 26.5 of Bank of Sharjah’s Articles of 
Association, Management is required to provide the 
Board and its ensuing Committees with adequate fully 
supported and documented information promptly as to 
enable them to reach proper resolutions and discharge 
their duties and responsibilities fully. However, the Board 
may, if necessary, conduct additional investigations that 
enable it to base its resolutions on valid ground.

MEETINGS
The Board Risk Committee meets whenever necessary 
and at least on a quarterly basis. 

For a meeting to be held the majority of members need 
to be in attendance. Attendance by proxy shall not be 
accepted. Meetings can be held via video or telephone 

�سمن  املخاطر  اإدارة  ل�سمان  اجلارية  الجراءات  مراقبة 

قبل  من  عليها  املوافق  التحمل  على  القدرة  م�ستويات 

الإدارة. جمل�س 

�سمان اأداء عمليات تقييم اإدارة املخاطر ب�سكل دوري .

تق�سي  اإمكانية  حول  ومنهجيته  العمل  اأطر  تطبيق  �سمان 

احتمال املخاطر غري املتوقعة.

ب�سكل  املخاطر  جتاه  الإدارة  وا�ستجابة  مراعاة  من  التاأكد 

منا�سب وو�سعها قيد التنفيذ.

التاأكد من قيام الإدارة مبراقبة م�ستمرة للمخاطر. 

من  والمتثال  املايل  التدقيق  جلنة  مع  وثيق  ب�سكل  التن�سيق 

اأجل تبادل املعلومات ذات ال�سلة باملخاطر.

رفع راأي اللجنة ملجل�س الإدارة يف ما يتعلق بفعالية اجراءات 

اإدارة املخاطر.

ادارة  مدير  عن  ال�سادرة  الدورية  التقارير  ومراجعة  ا�ستالم 

فيما  الراهن  البنك  و�سع  بالتف�سيل  تتناول  والتي  املخاطر 

املحتملة  امل�ستقبلية  واملخاطر  الفورية  باملخاطر  يتعلق 

واإ�سرتاتيجية البنك يف ال�ستجابة للتغيريات �سمن هذا الطار.

ال�ضالحيات 

تتمتع جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر ب�سالحية احل�سول على 

اأي م�ستندات وطلب اية معلومات من اأي ق�سم اأو ع�سو يف فريق 

املوظفني اأو يف الإدارة. ول�سمان ح�سن التنظيم يتعني ان يتم 

تقدمي اأي طلب خطيا.

وفقا للنظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة املادة 26,5، تلتزم الإدارة 

بتزويد جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه باملعلومات الكافية 

اتخاذ  من  لتمكينها  املطلوب  الوقت  يف  وموثق  كامل  ب�سكل 

القرارات على اأ�س�س �سحيحة واأداء واجباتها وم�سئولياتها على 

اإ�سافية عند  اإجراء حتريات  اأكمل وجه، ويحق ملجل�س الإدارة 

ال�رشورة متكنه من اتخاذ قراراته على اأ�س�س �سليمة. 

الجتماعات 

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل 

اأو كلما دعت احلاجة.

يعقد اجتماع اللجنة بح�سور اأغلبية الأع�ساء. احل�سور بتوكيل 

غري مقبول. ميكن عقد الجتماعات من خالل ات�سالت الفيديو 
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conferences or any other permissible means by law. 
Email correspondence shall be considered a valid 
medium for holding these meetings.

The Chairperson of the Committee can invite members 
of Management or staff to the meetings or anyone else 
deemed necessary.

RESOURCES
The Bank shall provide the Risk Committee with 
adequate resources to discharge its duties including 
authorising the Committee to use experts or 
consultants whenever necessary. 

DECISION PROCESS
Decisions taken by the Committee are made 
unanimously and in the absence of a consensus, by 
majority vote. 

MINUTES
The Secretary of the Committee drafts the minutes 
that are then given to the Company Secretary before 
final copies are issued to all Committee members for 
approval and signature.

All Committee reports and decisions are reported 
directly to the Chairman of the Board and to the Board 
of Directors.

OTHER 
This Charter is reviewed annually and any recommended 
changes submitted to the Board for approval.

The Chairperson of the Committee should be present 
at the Annual General Assembly.

اأو الت�سالت الهاتفية اأو غريهما من الو�سائل التي ي�سمح بها 

القانون. وتعترب املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين و�سيلة �ساحلة 

لعقد هذه الجتماعات.

يجوز لرئي�س اللجنة اأن يدعو اأع�ساء فريق املوظفني اأو الإدارة 

اإىل الجتماعات، اأو اأي �سخ�س يعّد ح�سوره �رشوريًا.

املوارد 

تلتزم ال�رشكة باأن توفر للجنة املخاطر الكافية لأداء واجباتها 

كان  كلما  باخلرباء  بال�ستعانة  لها  الت�رشيح  ذلك  يف  مبا 

ذلك �رشوريا 

عملية اتخاذ القرارات

التوافق، عن  بالإجماع ويف غياب  اللجنة  قرارات  اّتخاذ  يتم 

طريق اأكرثية الأ�سوات.

حما�ضر الجتماعات

ي�سوغ اأمني �رش اللجنة م�سودة املحا�رش التي تقدم يف وقت 

النهائية  الن�سخ  اإ�سدار  يتم  اأن  قبل  ال�رشكة  �رش  لأمني  لحق 

لأع�ساء اللجنة ملراجعتها واملوافقة عليها.

جمل�س  رئي�س  اإىل  كافة  وقراراتها  اللجنة  تقارير  رفع  يجري 

الإدارة واإىل اأع�ساء املجل�س مبا�رشة.

اأحكام اأخرى 

تتم مراجعة النظام اخلا�س بكّل من اللجان على اأ�سا�س �سنوي 

ويجري رفع اأي تغيريات مو�سى بها اإىل جمل�س الإدارة. 

اجلمعية  اجتماع  يف  حا�رشاً  اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  ينبغي 

العمومية ال�سنوي.
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BOARD RISK COMMITTEE 
MEMBERS 
BANK OF SHARJAH P.S.C.

Mr. Francois Dauge (Chair)
Mr. Saud Al Besharah
Mr. Jean-Jacques Santini
Mr. Varouj Nerguizian

EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.

Pdt. Selim Jreissati (Chair)
Mr. Jean-Jacques Santini 
Mr. Varouj Nerguizian

اأع�ضاء جلنة املجل�س لإدارة املخاطر 

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

ال�سيد فران�سوا دوج )رئي�س(

ال�سيد �سعود الب�سارة

ال�سيد جان - جاك �سانتيني

ال�سيد فاروج نركيزيان

بنك الإمارات ولبنان �س.م.ل.

الرئي�س �سليم جري�ساتي )رئي�س(

ال�سيد جان - جاك �سانتيني

ال�سيد فاروج نركيزيان
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INTRODUCTION
The Board Corporate Governance Committee is 
supervised by and reports to the Board of Directors. 

The Committee is established under the Bank of Sharjah 
Articles of Association, Articles 26.8 and 26.9 and in 
accordance with the UAE Central Bank guidelines.

COMPOSITION
The Board appoints the members of the Committee 
based on appropriate skills and ensuring there is no 
conflict of interest.

The Board sets the remuneration of the Committee 
members.

The Committee is composed of a minimum of three 
non-executive Directors with the majority also being 
Independent.

The Chairman of the Board cannot be a member of the 
Corporate Governance Committee.

The Chairperson of the Committee is an Independent 
Director and is selected by the Board.

The members of the Committee appoint a Secretary 
who prepares meeting agendas, conducts the meeting 
proceedings, records the minutes and ensures they 
are approved and signed by the Committee members. 

The term of the Committee shall be similar to that of 
the Board.

ROLE
Overseeing the Corporate Governance policies 
and practices, ensuring the Bank is meeting 

best practice standards and is complying with 
local legislation and regulator’s guidelines

RESPONSIBILITIES
To check disclosures are made regularly to investors 
and the public through monthly monitoring.

To verify the independence of Directors, annually or 
when warranted.

املقّدمة

حلوكمة  الإدارة  جمل�س  جلنة  على  الإدارة  جمل�س  ي�رشف 

ال�رشكات التي ترفع تقاريرها اإليه.

و 26,9من   26,8 املادتني  اللجنة مبوجب  ت�سكيل  وقد جرى 

وتوجيهات  ملبادئ  ووفقًا  ال�سارقة،  لبنك  الأ�سا�سي  النظام 

م�رشف الإمارات العربّية املّتحدة املركزي.

تركيبة اللجنة

يعنّي جمل�س الإدارة اأع�ساء هذه اللجنة بال�ستناد اإىل قاعدة 

مهارات مالئمة �سامنًا غياب اأي ت�سارب يف امل�سالح.

يحدد جمل�س الإدارة اأجور اأع�ساء اللجنة. 

تتكون اللجنة من 3 اع�ساء غري تنفيذيني على الأقل، على ان 

تكون الكرثية لالأع�ساء امل�ستقلني.

ل يحق لرئي�س املجل�س اأن يكون ع�سواً يف جلنة حوكمة ال�رشكات.

ينتخب جمل�س الدارة رئي�سا للجنة على ان يكون ع�سواً م�ستقال. 

اأعمال الجتماعات  اأمني �رش يعد جدول  اللجنة  اأع�ساء  يعني 

وي�سري اأعمالها وي�سّجل حما�رش الجتماعات كما ويوؤكد على 

املوافقة عليها وتوقيعها من قبل اأع�ساء اللجنة. 

تكون مدة اللجنة م�ساوية ملدة املجل�س.

دور اللجنة

االإ�رشاف على ال�شيا�شات واملمار�شات اخلا�شة باحلوكمة 

والتاأكد من التزام البنك مبعايري املمار�شات الف�شلى وبالقوانني 

والت�رشيعات املحلية و�شيا�شة املنظمات الت�رشيعية

امل�ضوؤوليات

التحّقق من اأن البنك يقوم بالإف�ساح ب�سكل منتظم للم�ساهمني 

والعاّمة من خالل الرقابة ال�سهرية.

التاأّكد من ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة �سنويًا وعند القت�ساء.

The Charter for the 
Board Corporate 
Governance Committee

نظام جلنة جمل�س الإدارة 

حلوكمة ال�ضركات
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To ensure the Directors sitting on the Boards and 
on Board Committees are suitably skilled and 
understand the company structure and its operations 
at time of appointment.

Review Board training.

To review the Bank’s Corporate Governance policy.

Approve the Annual Corporate Governance Report.

To communicate to the Board any developments or 
policy changes concerning governance and/or control 
measures for Bank of Sharjah and all other Group entities.

Ensure all Group entities are compliant with governance 
related regulations and laws in the countries of operation, 
including all regulations or guidelines referring to 
‘Parent Company’ status.

AUTHORITY
The Board Corporate Governance Committee will have 
the authority to access any documents and request 
information from any department or any member 
of staff or management. To ensure good order any 
request should come in writing.

As per Bank of Sharjah’s Article 26.5 of Articles of 
Association, Management is required to provide the 
Board and its ensuing Committees with adequate fully 
supported and documented information promptly as to 
enable them to reach proper resolutions and discharge 
their duties and responsibilities fully. However, the Board 
may, if necessary, conduct additional investigations that 
enable it to base its resolutions on valid ground.

MEETINGS
The Board Corporate Governance Committee meets 
whenever necessary and at least on a quarterly basis. 

For a meeting to be held the majority of members need 
to be in attendance. Attendance by proxy shall not be 
accepted. Meetings can be held via video or telephone 
conferences or any other permissible means by law. 
Email correspondence shall be considered a valid 
medium for holding these meetings.

The Chairperson of the Committee can invite members 
of Management or staff to the meetings or anyone else 
deemed necessary. 

التاأكد من اأن اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين ي�سغلون مقاعد يف 

املجال�س وجلان املجال�س يتمّتعون باملهارات الالزمة وعلى 

علم تام بهيكلية ال�رشكة وعملياتها عند تعيينهم.

مراجعة التدريب اخلا�س مبجل�س الإدارة.

مراجعة �سيا�سة حوكمة ال�رشكات اخلا�سة بالبنك.

املوافقة على التقرير ال�سنوي حلوكمة ال�رشكات.

اإبالغ جمل�س الإدارة باأي تطورات اأو تغريات يف �سيا�سة حوكمة 

ال�رشكة والرقابة الداخلية يف البنك وال�رشكات التابعة.

امل�رشف  باأنظمة  التابعة  وال�رشكات  البنك  امتثال  �سمان 

املركزي املتعلقة باحلوكمة والقوانني النافذة يف بلد املن�ساأ مبا 

فيها الأنظمة واملبادئ والتوجيهات التي تتبعها »ال�رشكة الأم«. 

ال�ضالحيات

ب�سالحية  ال�رشكات  حلوكمة  الإدارة  جمل�س  جلنة  تتمتع 

اأو  ق�سم  اأي  املعلومات من  اأي م�ستندات وطلب  احل�سول على 

ع�سو يف فريق املوظفني اأو يف الإدارة العليا.

وفقا للنظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة املادة 26,5، تلتزم الإدارة 

باملعلومات  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  بتزويد 

لتمكينها  املطلوب  الوقت  يف  وموثق  كامل  ب�سكل  الكافية 

واجباتها  واأداء  �سحيحة  اأ�س�س  على  القرارات  اتخاذ  من 

اإجراء  الإدارة  ملجل�س  ويحق  وجه،  اأكمل  على  وم�سئولياتها 

حتريات اإ�سافية عند ال�رشورة متكنه من اتخاذ قراراته على 

اأ�س�س �سليمة. 

الجتماعات 

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل 

اأو كلما دعت احلاجة.

يعقد اجتماع اللجنة بح�سور اأغلبية الأع�ساء. احل�سور بتوكيل 

غري مقبول. ميكن عقد الجتماعات من خالل موؤمترات الفيديو 

اأو املوؤمترات الهاتفية اأو غريهما من الو�سائل التي ي�سمح بها 

القانون. وتعترب املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين و�سيلة �ساحلة 

لعقد هذه الجتماعات.

اأو  املوظفني  فريق  اأع�ساء  يدعو  اأن  اللجنة  لرئي�س  ويجوز 

الإدارة اإىل الجتماعات، واأي �سخ�س يعّد ح�سوره �رشوريًا.
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RESOURCES
The Bank shall provide the Corporate Governance 
Committee with adequate resources to discharge its 
duties including authorising the Committee to use 
experts or consultants whenever necessary. 

DECISION PROCESS
Decisions taken by the Committee are made 
unanimously and in the absence of a consensus, by 
majority vote. 

MINUTES
The Secretary of the Committee drafts the minutes 
that are then given to the Company Secretary before 
final copies are issued to all Committee members for 
approval and signature.

All Committee reports and decisions are reported 
directly to the Chairman of the Board and to the Board 
of Directors.

OTHER 
This Charter is reviewed annually and any 
recommended changes submitted to the Board for 
approval.

The Chairman of the Committee should attend the 
Annual General Assembly Meeting.

املوارد 

تلتزم ال�رشكة باأن توفر للجنة احلوكمة املوارد الكافية لأداء 

واجباتها مبا يف ذلك الت�رشيح لها بال�ستعانة باخلرباء كلما 

كان ذلك �رشوريا

 عملية اتخاذ القرارات

التوافق، عن  بالإجماع ويف غياب  اللجنة  قرارات  اّتخاذ  يتم 

طريق اأكرثية الأ�سوات.

حما�ضر الجتماعات

ي�سوغ اأمني �رش اللجنة م�سودة املحا�رش التي تقدم يف وقت 

النهائية  الن�سخ  اإ�سدار  يتم  اأن  قبل  ال�رشكة  �رش  لأمني  لحق 

لأع�ساء اللجنة للموافقة والتوقيع عليها.

جمل�س  رئي�س  اإىل  كافة  وقراراتها  اللجنة  تقارير  رفع  يجري 

الإدارة واإىل اأع�ساء املجل�س مبا�رشة.

اأحكام اأخرى 

تتم مراجعة النظام اخلا�س بكّل من اللجان على اأ�سا�س �سنوي 

ويجري رفع اأي تغيريات مو�سى بها اإىل جمل�س الإدارة. 

اجلمعية  اجتماع  يف  حا�رشاً  اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  ينبغي 

العمومية ال�سنوي.
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BOARD CORPORATE 
GOVERNANCE COMMITTEE 
MEMBERS
BANK OF SHARJAH P.S.C.

H.E. Humaid Nasser Al Owais (Chair)
Mr. Abdul Rahman Bukhatir
Mr. Francois Dauge
Mr. Varouj Nerguizian (non-voting member)

EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.

Dr. Bassel Salloukh (Chair)
Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi
H.E. Chahé Barsoumian
Mr. Fadi Ghosn

اأع�ضاء جلنة املجل�س حلوكمة ال�ضركات

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

معاىل حميد نا�رش العوي�س )رئي�س(

ال�سيد عبد الرحمن بوخاطر

ال�سيد فران�سوا دوج

ال�سيد فاروج نركيزيان )ع�سو غري م�سّوت(

بنك الإمارات ولبنان �س.م.ل.

الدكتور با�سل �سّلوخ )رئي�س(

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

معاىل �ساهي بر�سوميان

ال�سيد فادي غ�سن
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INTRODUCTION
The Board Compensation, Remuneration and Nomination 
Committee is supervised by and reports to the Board 
of Directors. 

The Committee is established under the Bank of 
Sharjah Articles of Association, articles 26.8 and 
26.9 and in accordance with the UAE Central Bank 
guidelines.

COMPOSITION
The Board appoints the members of the Committee 
based on appropriate skills and ensuring there is no 
conflict of interest.

The Board sets the remuneration of the Committee 
members.

The Committee is composed of a minimum of three 
non-executive Directors with the majority also being 
Independent.

The Chairman of the Board cannot be a member of the 
Compensation, Remuneration & Nomination Committee.

The Chairperson of the Committee is an Independent 
Director and is selected by the Board.

The members of the Committee appoint a Secretary 
who prepares meeting agendas, conducts the meeting 
proceedings, records the minutes and ensures they 
are approved and signed by the Committee members. 

The term of the Committee shall be similar to that of 
the Board.

ROLE
To ensure an independent overview of all 

elements of remuneration and the structure 
of other compensation packages as well as the 
nomination procedure for senior management 

and for Board member

املقّدمة

للتعوي�سات  الإدارة  جمل�س  جلنة  على  الإدارة  جمل�س  ي�رشف 

والأجور والرت�سيح التي ترفع تقاريرها اإليه. 

و 26,9من   26,8 املادتني  اللجنة مبوجب  ت�سكيل  وقد جرى 

وتوجيهات  ملبادئ  ووفقًا  ال�سارقة،  لبنك  الأ�سا�سي  النظام 

م�رشف الإمارات العربّية املّتحدة املركزي.

تركيبة اللجنة

يعنّي جمل�س الإدارة اأع�ساء هذه اللجنة بال�ستناد اإىل قاعدة 

مهارات مالئمة �سامنًا غياب اأي ت�سارب يف امل�سالح.

يحدد جمل�س الإدارة اأجور اأع�ساء اللجنة. 

تتاألف اللجنة مما ل يقّل عن ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني يف جمل�س 

الإدارة على اأن تكون الأغلبية اأي�سًا من الأع�ساء امل�ستقلني.

ل يحق لرئي�س املجل�س اأن يكون ع�سواً يف جلنة التعوي�سات 

والأجور والرت�سيح

 ينتخب جمل�س الدارة رئي�سا للجنة على ان يكون ع�سواً م�ستقال.

 

اأعمال الجتماعات  اأمني �رش يعد جدول  اللجنة  اأع�ساء  يعني 

وي�سري اأعمالها وي�سّجل حما�رش الجتماعات كما ويوؤكد على 

املوافقة عليها وتوقيعها من قبل اأع�ساء اللجنة. 

تكون مدة اللجنة م�ساوية ملدة املجل�س.

دور اللجنة

التاأكد من اال�رشاف امل�شتقل على كافة عنا�رش االأجور 

وهيكلية احلوافز االأخرى املتفق عليها، باالإ�شافة اىل عملية 

التعيينات يف االإدارة العليا واأع�شاء جمل�ص االإدارة

The Charter for the 
Board Compensation, 
Remuneration & 
Nomination Committee

نظام جلنة جمل�س الإدارة 

للتعوي�ضات والأجور 

والرت�ضيح
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RESPONSIBILITIES

COMPENSATION AND REMUNERATION:
Recommend figures for Board remuneration including 
fees to be paid to the Chairman and Non-Executive 
Directors and members of the Executive Committee 
within the limits set out in the Bank’s Articles of 
Association and review annually.

Consider and make recommendations concerning the 
disclosure of Director remuneration packages and 
payments in the Annual Report.

Assess remuneration and compensation packages 
through benchmarking practices.

Review Bank’s policy on bonuses, privileges, incentives 
and salaries.

To note the decisions made by the General Manager 
regarding remuneration to be paid to members of the 
Senior Management Team.

NOMINATION:
Consider matters relating to the composition of the 
Board, including appointment of new Directors.

Review succession plans for the Chairman of the Board 
and Senior Management.

Oversee the performance evaluation of the Board, its 
Committees and individual Directors.

AUTHORITY
The Board Compensation, Remuneration and 
Nomination Committee will have the authority to access 
any documents and request information from any 
department or any member of staff or Management. To 
ensure good order any request should come in writing.

As per Article 26.5 of Bank of Sharjah’s Articles of 
Association, Management is required to provide the 
Board and its ensuing Committees with adequate fully 
supported and documented information promptly as to 
enable them to reach proper resolutions and discharge 
their duties and responsibilities fully. However, the Board 
may, if necessary, conduct additional investigations that 
enable it to base its resolutions on valid ground.

م�ضوؤوليات اللجنة

التع�ي�سات والأج�ر:

رئي�س  اتعاب  ذلك  يف  مبا  املجل�س  تعوي�سات  مبالغ  اقرتاح 

التنفيذية  اللجنة  واأع�ساء  التنفيذيني  والأع�ساء غري  املجل�س 

وذلك �سمن احلدود املن�سو�س عليها يف نظام البنك الأ�سا�سي، 

ومراجعتها �سنويًا.

اقرتاح تو�سيات فيما يتعلق بالك�سف عن اتعاب وتعوي�سات 

اأع�ساء جمل�س الإدارة يف التقرير ال�سنوي.

تقييم التفاقيات املربمة اخلا�سة بالتعوي�سات والأجور من 

خالل ممار�سات املعايرة.

والمتيازات  باملكافاآت  يتعلق  فيما  ال�رشكة  �سيا�سة  مراجعة 

واحلوافز والرواتب.

املدفوعة  بالأجور  يتعلق  فيما  العام  املدير  بقرار  العلم  اأخذ 

لأع�ساء فريق الإدارة العليا.

الرت�سيح:

تعيني  ذلك  يف  مبا  الإدارة  جمل�س  وهيكلية  ت�سكيل  يف  النظر 

اأع�ساء جدد.

الإدارة  جمل�س  برئي�س  اخلا�سة  اخلالفة  خطط  مراجعة 

والإدارة العليا.

الإ�رشاف على تقييم اأداء جمل�س الإدارة، وجلانه واأع�ساء الدارة.

ال�ضالحيات

والرت�سيح  والأجور  للتعوي�سات  الإدارة  جمل�س  جلنة  تتمتع 

ب�سالحية احل�سول على اأي م�ستندات وطلب املعلومات من اأي 

ق�سم اأو ع�سو يف فريق املوظفني اأو يف الإدارة العليا. ول�سمان 

ح�سن التنظيم، يتعني اأن يتم تقدمي اأي طلب خطيًا.

  

وفقا للنظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة املادة 26,5، تلتزم الإدارة 

باملعلومات  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  بتزويد 

لتمكينها  املطلوب  الوقت  يف  وموثق  كامل  ب�سكل  الكافية 

واجباتها  واأداء  �سحيحة  اأ�س�س  على  القرارات  اتخاذ  من 

اإجراء  الإدارة  ملجل�س  ويحق  وجه،  اأكمل  على  وم�سئولياتها 

حتريات اإ�سافية عند ال�رشورة متكنه من اتخاذ قراراته على 

اأ�س�س �سليمة. 
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MEETINGS
The Board Compensation, Remuneration and Nomination 
Committee meets whenever necessary and at least on 
a quarterly basis. 

For a meeting to be held the majority of members need 
to be in attendance. Attendance by proxy shall not be 
accepted. Meetings can be held via video or telephone 
conferences or any other permissible means by law. 
Email correspondence shall be considered a valid 
medium for holding these meetings.

The Chairperson of the Committee can invite members 
of Management or staff to the meetings or anyone else 
deemed necessary. 

RESOURCES
The Bank shall provide the Compensation, Remuneration 
and Nomination Committee with adequate resources to 
discharge its duties including authorising the Committee 
to use experts or consultants whenever necessary. 

DECISION PROCESS
Decisions taken by the Committee are made unanimously 
and in the absence of a consensus, by majority vote. 

MINUTES
The Secretary of the Committee drafts the minutes 
that are then given to the Company Secretary before 
final copies are issued to all Committee members for 
approval and signature.

All Committee reports and decisions are reported 
directly to the Chairman of the Board and to the Board 
of Directors.

OTHER 
This Charter is reviewed annually and any recommended 
changes submitted to the Board for approval.

The Chairperson of the Committee should be present 
at the Annual General Assembly.

Board Remuneration:
The remuneration of Board members is 

determined by the Ordinary General Assembly. 
It must not exceed 10% of the Net Profits after 

depreciation and deduction of reserves and 
is determined after dividends of not less than 
5% of the capital have been reserved for the 

shareholders

(Article 27 – Articles of Association)

الجتماعات 

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل 

اأو كلما دعت احلاجة.

يعقد اجتماع اللجنة بح�سور اأغلبية الأع�ساء. احل�سور بتوكيل 

غري مقبول. ميكن عقد الجتماعات من خالل موؤمترات الفيديو 

اأو املوؤمترات الهاتفية اأو غريهما من الو�سائل التي ي�سمح بها 

القانون. وتعترب املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين و�سيلة �ساحلة 

لعقد هذه الجتماعات.

يجوز لرئي�س اللجنة اأن يدعو اأع�ساء فريق املوظفني اأو الإدارة 

اإىل الجتماعات، واأي �سخ�س يعّد ح�سوره �رشوريًا.

املوارد 

املكافاآت  التعوي�سات،  للجنة  توفر  باأن  ال�رشكة  تلتزم 

والرت�سيح املوارد الكافية لأداء واجباتها مبا يف ذلك الت�رشيح 

لها بال�ستعانة باخلرباء كلما كان ذلك �رشوريا 

عملية اتخاذ القرارات

التوافق، عن  بالإجماع ويف غياب  اللجنة  قرارات  اّتخاذ  يتم 

طريق اأكرثية الأ�سوات.

حما�ضر الجتماعات

ي�سوغ اأمني �رش اللجنة م�سودة املحا�رش التي تقدم يف وقت 

النهائية  الن�سخ  اإ�سدار  يتم  اأن  قبل  ال�رشكة  �رش  لأمني  لحق 

لأع�ساء اللجنة للموافقة والتوقيع عليها.

جمل�س  رئي�س  اإىل  كافة  وقراراتها  اللجنة  تقارير  رفع  يجري 

الإدارة واإىل اأع�ساء املجل�س مبا�رشة.

اأحكام اأخرى 

تتم مراجعة النظام اخلا�س بكّل من اللجان على اأ�سا�س �سنوي 

ويجري رفع اأي تغيريات مو�سى بها اإىل جمل�س الإدارة. 

اجلمعية  اجتماع  يف  حا�رشاً  اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  ينبغي 

العمومية ال�سنوي.

اأجور اأع�ضاء جمل�س االإدارة

حتدد اجلمعية العمومية العادية مكافاأة اأع�شاء جمل�ص 

االإدارة على اأال تتجاوز ن�شبة ع�رشة باملائة من االأرباح 

ال�شافية بعد ح�شم اال�شتهالك واالحتياطيات وتوزيع ارباح 

ال تقل عن 5% من راأ�ص املال على امل�شاهمني

)املادة 27- النظام التاأ�شي�شي(
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اأع�ضاء جلنة املجل�س للتعوي�ضات 

والأجور والرت�ضيح

بنك ال�ضارقة �س.م.ع.

ال�سيد فران�سوا دوج )رئي�س(

ال�سيد عبدالعزيز املدفع

ال�سيد عبد الرحمن بوخاطر

ال�سيد فاروج نركيزيان )ع�سو غري م�سّوت(

بنك الإمارات ولبنان �س.م.ل.

معايل �ساهي بر�سوميان )رئي�س(

الرئي�س �سليم جري�ساتي

ال�سيد فادي غ�سن

ال�سيد فاروج نركيزيان

BOARD COMPENSATION, 
REMUNERATION & 
NOMINATION COMMITTEE 
MEMBERS
BANK OF SHARJAH P.S.C.

Mr. Francois Dauge (Chair)
Mr. Abdulaziz Al Midfa
Mr. Abdul Rahman Bukhatir
Mr. Varouj Nerguizian (non-voting member)

EMIRATES LEBANON BANK S.A.L.

H.E Chahé Barsoumian (Chair)
Pdt. Selim Jreissati
Mr. Fadi Ghosn
Mr. Varouj Nerguizian
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SENIOR MANAGEMENT
The Bank has a highly experienced and qualified 
Senior Management team approved by the Board of 
Directors. Senior Management’s role is separate to 
that of the Board. They are guided by the Directors 
as to how best to achieve the company’s aims and 
objectives. A key focus for Senior Management is 
ensuring the Bank is conducting its business in line 
with the Bank’s objectives while maintaining a focus 
on internal controls and risk management. The Board 
will ensure that the management act in a fair and 
honest fashion and that the best interests of the Bank’s 
stakeholders, especially shareholders, is paramount 
and in line with the Bank’s Mission Statement.

‘The mission of Bank of Sharjah is to achieve 
strong and sustainable Performance for its 
shareholders. The Bank is committed to its 

personnel and clientele to accompany them in 
realizing their aspirations and objectives.

Performance, Ethics, Transparency, 
Initiative, Commitment, Quality 

are imprinted in the way we do business and how 
we contribute to society and the environment.’ 

الإدارة العليا

والذي   ، للبنك  العليا  الدارة  فريق  على  الدارة  جمل�س  وافق 

الإدارة  دور  ويكون  عالية.  وموؤهالت  طويلة  بخربة  يتمتع 

العليا منف�سل عن دور املجل�س، وتعمل بتوجيهات من جمل�س 

الإدارة لتحقيق اأهداف ال�رشكة واأغرا�سها على النحو الأف�سل. 

باأعماله  البنك  قيام  �سمان  على  العليا  الإدارة  وحتر�س 

متا�سيا مع اأهدافه يف حني تركز على الرقابة الداخلية واإدارة 

الإدارة  اأّن  من  التاأكد  مهمة  الإدارة  جمل�س  ويتوىل  املخاطر. 

م�سلحة  فيه  ملا  الالزم  الهتمام  وتويل  ونزاهة  بعدل  تعمل 

ا�سحاب امل�سالح وامل�ساهمني ليتوافق مع بيان مهمة البنك.

تتلخ�ص مهمة بنك ال�شارقة يف حتقيق وتعزيز اأداء قوي 

وم�شتمر مل�شاهميه، كما ويلتزم جتاه موظفيه وعمالئه على 

حد �شواء مبواكبتهم لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم.

اأداء، قيم، �شفافية، مبادرة، التزام، جودة 

هي مالمح تر�شم طريقة عمله واإ�شهامه يف املجتمع والبيئة.
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GENERAL MANAGER

MR. VAROUJ NERGUIZIAN
Joined Bank of Sharjah in 1977 and has, as a member of the 
Staff of BNP Paribas, held the position of General Manager 
since 1992 and became an Executive Board Member in 
2008. He also holds the position of Chairman and President 
Directeur General of Emirates Lebanon Bank S.A.L. as 
well as Board Member of several other entities.

The Role of General Manager
The General Manager is appointed by the Board. 
The General Manager is appointed Secretary to the 
Board, and is delegated and granted all necessary 
powers to sign execute and validate solely, any extract 
of the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The General Manager is appointed as secretary to the 
Executive Committee.

The General Manager is vested with full authority 
to manage the financial and administrative matters 
of the Bank, as he deems necessary and within the 
framework of the Bank’s policies as set out by the 
Board of Directors and the Executive Committee.

The General Manager fixes the terms and conditions 
applicable on all banking transactions, conditions applicable 
on lending or banking facilities as well as deposits.

The General Manager implements the decisions of 
the General Assembly, the Board of Directors and the 
Executive Committee within their pre-set guidelines, 
appoints legal counsels and empowers them with the 
needed authorities to carry on their assignments.

The General Manager hires and terminates Bank 
staff, in the Head Office and the Branches, fixes their 
salaries, benefits and determines their authorities and 
revokes their vested powers.

املدير العام

ال�سيد فاروج نركيزيان

اأن�سم اإىل بنك ال�سارقة يف العام 1977 و�سغل بو�سفه ع�سواً 

العام  املدير  من�سب  و�سغل   ،BNP PARIBAS عمل  فريق  يف 

الإدارة  جمل�س  يف  تنفيذيًا  ع�سواً  واأ�سبح   1992 العام  منذ 

الإدارة  رئي�س جمل�س  اي�سا من�سب  وي�سغل   .2008 العام  يف 

جمل�س  يف  ع�سو  وهو  ولبنان  الإمارات  لبنك  العام  واملدير 

اإدارة موؤ�س�سات متعددة اأخرى. 

دور املدير العام

يعني جمل�س الإدارة املدير العام.

ومينح  ويفو�س  الإدارة،  ملجل�س  �سكرتريا  العام  املدير  يعني 

جميع ال�سالحيات الالزمة للتوقيع والتنفيذ والت�سديق منفردا 

على اأي قرار م�ستخرج من وقائع اجتماعات جمل�س الإدارة.

يعني املدير العام �سكرتريا للجنة التنفيذية.

املالية  البنك  �سوؤون  لإدارة  �سلطة  اأو�سع  العام  للمدير 

العامة،  البنك  مل�سلحة  منا�سبا  يراه  ما  ح�سب  والإدارية 

و�سمن اإطار ال�سيا�سة العامة املحددة من قبل جمل�س الإدارة 

التنفيذية. واللجنة 

العمليات  و�رشوط  اأحكام  حتديد  �سالحية  العام  للمدير 

وعلى  الإقرا�س  على  املطبقة  وال�رشوط  كافة  امل�رشفية 

الت�سهيالت الئتمانية كما على الودائع.

اجلمعية  عن  ال�سادرة  القرارات  جميع  العام  املدير  ينفذ 

الإطار  �سمن  التنفيذية،  واللجنة  الإدارة  وجمل�س  العمومية 

ال�سالحيات  ومينحهم  املحامني  ويوكل  قبلهم،  من  املحدد 

الالزمة للقيام باأعمالهم.

يف  املوظفني  خدمات  واإنهاء  تعيني  العام  املدير  يتوىل 

املركز الرئي�سي والفروع، وحتديد رواتبهم ومكافاآتهم ويحدد 

�سالحياتهم واإلغاء ال�سالحيات كما يراه منا�سبا.
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الهيكلية الإدارّية

ي�سغل موظفان من�سب نائب مدير عام، عمل كالهما ل�سنوات 

طويلة يف البنك:

ال�سيد ماري� طعمه

1987، واأ�سبح نائب مدير  العام  ال�سارقة يف  اإىل بنك  ان�سّم 

عام يف العام 1998.

ال�سيد فادي غ�سن

1990، واأ�سبح نائبا مدير  العام  ال�سارقة يف  ان�سم اىل بنك 

عام يف العام 2005.

الرتتيبات  اتخاذ  البنك  ميكن  العام  للمدير  نائبني  تعيني  )ان 

اخلا�سة بخطة اخلالفة(

عالية  يتمتع بخربة وموؤهالت  عليا  اإدارة  فريق  البنك  وي�سم 

وي�سم  التنفيذية.  واللجنة  ونائبيه  العام  املدير  مل�ساعدة 

املايل  التدقيق  ومدير  املخاطر  اإدارة  مدير  املذكور:  الفريق 

اإدارة  جلنة  اإىل  تباعا  تقاريرهما  يقدمان  اللذين   - والرقابة 

املخاطر وجلنة التدقيق املايل والمتثال، ومدير ال�ستثمارات 

ولدى  لالأفراد.  امل�رشفية  اخلدمات  ومدير  العمليات  ومدير 

ويعد  واخلربة،  باملهارة  يتمتعون  للفروع  مدراء  اأربعة  البنك 

تواجدهم يف موؤ�س�سة على غرار بنك ال�سارقة غايًة يف الأهمية 

حل�سن �سري الأعمال.

اإىل  ق�سم  كل  برجوع  يق�سي  الداخلي  التنظيم  ان  الرغم  على 

مديره اخلا�س، اإل اأن فريق الإدارة العليا يتيح جلميع موظفيه 

مراجعته عند القت�ساء. 

MANAGEMENT STRUCTURE
The Bank has two Deputy General Managers, both of 
whom have been with the Bank for many years:

MR. MARIO TOHME
Joined Bank of Sharjah in 1987, and has been in his 
current position of Deputy General Manager since 1998. 

MR. FADI GHOSN
Joined Bank of Sharjah in 1990, and has been in his 
current position of Deputy General Manager since 2005.

(The appointment of two Deputy General Managers enables 
the Bank to make provisions for succession planning)

The Bank also has a very experienced team of 
Senior Management who support the General and 
Deputy General Managers as well as the Executive 
Committee. These include: Senior Manager Head 
of Risk and Audit and Controls Manager – who both 
report directly to the Risk Committee and the Audit 
and Compliance Committee respectively; Investment 
Manager, Senior Operations Manager and Senior 
Manager of Private Banking. The Bank also has four 
skilled and knowledgeable Branch Managers, who, in 
an organization such as Bank of Sharjah are crucial to 
the effective operation of the business. 

Although there are clear reporting lines for each 
delegation within the Bank, the Senior Management 
team are available to all members of staff at any time 
should a need arise. 
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CONTROL FUNCTIONS
The Board also employs separate Internal Auditors 
and External Auditors to check that internal control 
functions are working as they should be and that any 
areas of concern are raised. 

External Auditors – Deloitte & Touche
(Fees for 2011: AED. 600,000)
Internal Auditors – Talal Abu Ghazaleh
(Fees for 2011: AED. 350,000)

Auditors report to Senior Management and to the 
Audit and Compliance Committee or directly to the 
Board ensuring effective transfer of information. 

The Board may, at anytime, request an audit to be 
conducted on any area within the Bank. They may 
also choose to use another company or consultants 
separate from those already used by the Bank.

(Articles 44-46, Articles of Association)

مهام الرقابة

للتاأكد من  البنك كذلك مدقق ح�سابات داخلي وخارجي  عني 

اية  على  الدارة  واطالع  الداخلية  الرقابة  مهام  �سري  ح�سن 

خماوف او اهتمامات لديهم.

مدقق احل�سابات اخلارجي – ديلويت و تو�س

)اتعاب عام 2011: 600,000 درهم(

مدقق احل�سابات الداخلي – طالل ابو غزالة

)اتعاب عام 2011: 350,000 درهم(

يرفع املدققون تقاريرهم اإىل الإدارة العليا واإىل جلنة التدقيق 

نقاًل  بذلك  مبا�رشة �سامنني  الإدارة  اإىل جمل�س  اأو  والمتثال 

فعاًل للمعلومات.

تدقيق  اإجراء  وقت  اأي  يف  يطلب  اأن  الإدارة  ملجل�س  وميكن 

اأو  اأخرى  �رشكة  ا�ستخدام  اي�سا  وميكنه  البنك.  يف  ق�سم  لأي 

م�ست�سارين منف�سلني عن تلك املعينة من قبل البنك.

 )املواد 44-46، النظام التاأ�شي�شي(

 Board of Directors holding more
than 0,1%

% اأع�ساء جمل�س الدارة الذين ميلكون اكرث 

من %0,1

Mr. Ahmed Abdalla Al Noman 5.06 ال�سيد اأحمد النومان

 Sheikh Mohammed Bin Saud Al
Qasimi

4.03 ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

 Sheikh Saif Bin Mohammed Bin
Butti Al Hamed

0.02 ال�سيخ �سيف بن حممد اآل حامد

H.E. Humaid Nasser Al Owais 0.19 معايل حميد نا�رش العوي�س

Mr. Abdul Rahman Bukhatir 2.87 ال�سيد عبد الرحمن بوخاطر

Mr. Abdulaziz Al Midfa 1.09 ال�سيد عبد العزيز املدفع

Mr. Abdulaziz Al Hassawi 5.70 ال�سيد عبد العزيز احل�ساوي

Mr. Saud Al Besharah 0.12 ال�سيد �سعود الب�سارة

Mr. Varouj Nerguizian 0.13 ال�سيد فاروج نركيزيان

TOTAL 19.21 املجموع

Major Shareholders % امل�ساهمون الرئي�سيون

Government of Sharjah 15.02 حكومة امارة ال�سارقة

Al Saqr United Group 10.93 جمموعة ال�سقر املتحدة

Mr. Abdulaziz Mubarak Al Hassawi 5.70 ال�سيد عبد العزيز مبارك احل�ساوي

 Mr. Ahmed Abdalla Al Noman 5.06 ال�سيد اأحمد عبداهلل النومان

TOTAL 36.71 املجموع

SHAREHOLDINGS (AS AT 31/12/2010) امل�ضاهمات كما كانت عليه بتاريخ )كما يف 31 /2010/12(
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SHARES:
Bank of Sharjah shares are listed on the Abu Dhabi 
Securities Exchange (ADX).

The Bank has 2.1 billion issued shares each with a 
book value of AED 1.99 (as at 31/12/2010). 

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS 
(AS AT 31/12/2010)
Of the 876 shareholders 19 shareholders hold 75.9%, 
the remaining 857 hold 24.1%.

425 shareholders holding 81.39%, are of United Arab 
Emirates Nationality, 61 shareholders holding 10.27% 
are GCC Nationals, the remaining 390 shareholders 
holding 8.34% are of other nationalities.

DIVIDENDS
Bank of Sharjah increased its the capital since inception 
from AED. 15 Million to AED. 2.1 Billion.

Shareholders were paid cash dividends for a total 
amount of AED. 1.798 Billion, and bonus issues shares 
of 840.5 Million Shares.

In March 2006, the Bank issued AED. 500 Million 
Convertible Bonds at a nominal price of AED. 1/Bond.

In March 2008, the Bonds were converted into shares 
by paying a premium of AED. 2/share, to reach a 
capital of AED. 2 Billion.

The Bank, in line with Central Bank regulations, 
distributed 10% Cash Dividends (AED 210 million) to 
its shareholders for the year 2010.

ال�سهم:

ان اأ�سهم بنك ال�سارقة مدرجة يف �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية. 

�سهم  لكل  الدفرتية  القيمة  تبلغ  �سهم  مليار   2.1 البنك  اأ�سدر 

1.99 درهم )كما يف 2010/12/31(.

تركيبة امل�ساهمني )كما يف 31 /2010/12(

ميلك 19 م�ساهمًا ن�سبة 75,9% من اأ�سل 876 م�ساهما، وميلك 

857 م�ساهمًا ن�سبة %24,1 . 

الإمارات  مواطني  من  هم   %81,39 ميلكون  م�ساهما   425

من   %10,27 ن�سبة  ميلكون  م�ساهما   61 املتحدة،  العربية 

م�ساهما  و390  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  مواطني 

ميلكون  ن�سبة 8,34%  من ال�سهم من جن�سيات خمتلفة.

اأن�سبة الأرباح 

منذ تاأ�سي�س بنك ال�سارقة مت زيادة راأ�س املال من 15 مليون 

درهم اىل 2,1 مليار درهم.

وبلغ جمموع الرباح النقدية التي مت توزيعها على امل�ساهمني 

1,798 مليار درهم، ومت توزيع اأ�سهم منحة مبجموع 840,5 

مليون �سهم.

مببلغ  للتحويل  قابلة  �سكوك  البنك  ا�سدر   2006 مار�س  يف 

500 مليون درهم بقيمة ا�سمية درهم\لل�سك.

يف مار�س 2008 مت حتويل هذه ال�سكوك اىل ا�سهم، ومت دفع 2 

درهم عالوة ا�سدار لل�سهم، لي�سل راأ�سمال البنك اىل 2 مليار درهم.

امل�ساهمني  على  نقدية  كاأرباح   %10 ن�سبة  البنك  وزع  وقد 

تعليمات  ح�سب   ،2010 العام  عن  درهم(،  مليون   210(

امل�رشف املركزي. 

Senior Management Shareholding % م�ساهمة اأع�ساء الدارة العليا

Mr. Mario Tohme 0.07 ال�سيد ماريو طعمه

Mr. Fadi Ghosn 0.07 ال�سيد فادي غ�سن

TOTAL 0.14 املجموع
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SHAREHOLDERS MEETINGS
The Ordinary General Assembly usually meets 
once a year in Sharjah, shareholders attending 

should represent not less than half of the capital.

The Bank ensures all shareholder rights, as 
detailed by the UAE law, the UAE Central Bank 

and Emirates Securities and Commodities 
Authority (ESCA), are upheld.

A notice to shareholders to attend a General Meeting 
shall be published in two local daily Arabic newspapers 
and addressed by registered letters not less than twenty 
one days before the date set for the meeting. The notice 
shall include the agenda of the meeting, after obtaining 
the approval of the Authority and filing the Annual 
Balance Sheet and the Company’s accounts. Copies of 
the notice shall be sent to the competent authority. 
 

The business of the General Meeting shall include 
hearing and approving the Board’s report on the 
Company’s activities and financial position during 
the year, the auditor’s report, the balance sheet for 
the financial year and the profit and loss account; 
approving the Board’s proposals concerning the 
distribution of profits; electing directors whenever 
required; appointing external auditors and fixing their 
fees and resolving to release the Directors and the 
auditors of any liability.

A shareholder may appoint another person, who is 
not a board member, to represent him, provided the 
number of shares held by the representative does not 
exceed 5% of the Bank’s capital.

An Invitation to the General Assembly should be sent 
21 days prior to the Meeting to shareholders registered 
at ADSM as at that date.

The owner of shares registered at ADX one working 
day preceding the General Assembly Meeting shall be 
deemed the holder of the Right to Vote. 

The owner of shares registered at ADX 10 days 
preceding the subscription date has the right to the 
Increase of the Capital. 

اجتماعات امل�ضاهمني

جتتمع اجلمعية العمومية العادية مرة واحدة يف ال�شنة يف 

ال�شارقة، وينبغي اأن ميثل امل�شاهمون حلا�رشون ما ال يقل 

عن ن�شف راأ�ص املال.

ي�شمن البنك حقوق امل�شاهمني جميعهم وفقًا لقانون 

االإمارات العربية املتحدة وم�رشف االإمارات العربية املتحدة 

املركزي وهيئة االأوراق املالية وال�شلع.

اجلمعية  اجتماعات  حل�سور  امل�ساهمني  اإىل  الدعوة  توجه 

ال�سحف  من  حمليتني  �سحيفتني  يف  بالإعالن  العمومية 

العربية وبكتب م�سجلة وذلك قبل  التي ت�سدر باللغة  اليومية 

املوعد املحدد لالجتماع بواحد وع�رشين يومًا على الأقل، وذلك 

ن�سخة  وتقدمي  املخت�سة،  اجلهات  موافقة  على  احل�سول  بعد 

ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية  من م�سودة امليزانية العمومية 

الجتماع.  اأعمال  جدول  الدعوة  تت�سمن  اأن  ويجب   ، لل�رشكة 

تر�سل �سورة من اأوراق الدعوة اإىل اجلهات املخت�سة. 

ويدخل يف اأعمال اجلمعية ال�سنوية �سماع تقرير جمل�س الإدارة 

عن ن�ساط ال�رشكة ومركزها املايل خالل ال�سنة وتقرير مراجع 

املالية  ال�سنة  ميزانية  وعلى  عليهما  والت�سديق  احل�سابات 

جمل�س  مقرتحات  يف  والنظر  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب 

الإدارة  اأع�ساء جمل�س  الأرباح وانتخاب  الإدارة ب�ساأن توزيع 

عند القت�ساء وتعيني مدقق احل�سابات وحتديد اأتعابهم واإبراء 

ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات من امل�سوؤولية اأو 

تقرير رفع دعوى امل�سوؤولية عليهم بح�سب الأحوال.

يجوز للم�ساهم اأن ينيب عنه غريه ممن لي�س ع�سواً يف جمل�س 

الإدارة مبوجب توكيل على اأن ل يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها 

النائب بهذه ال�سفة عن 5% من راأ�س مال البنك.

 تر�سل دعوة حل�سور اجتماع اجلمعيات العمومية للم�ساهمني 

امل�سجلني يف �سوق ابو ظبي لالأوراق املالية وال�سلع 21 يوما 

قبل تاريخ الجتماع.

يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم العمل ال�سابق لنعقاد اجلمعية 

العمومية هو �ساحب احلق يف الت�سويت يف اجتماع اجلمعية.

اأ�سهم زيادة راأ�س املال  يكون �ساحب احلق يف الكتتاب يف 

هو مالك ال�سهم امل�سجل يف اليوم الذي ي�سبق يوم بدء الكتتاب 

بع�رشة اأيام.



CGR 42

لل�رشكة من  املالية  البيانات  للم�ساهمني الطالع على  ميكن 

خالل املوقع اللكرتوين ل�سوق ابو ظبي او موقع بنك ال�سارقة.

يجب على ال�رشكة دفع الرباح النقدية للم�ساهم مبوجب �سيك 

م�رشيف بالربيد امل�سجل اىل العنوان املدون بال�سوق او ايداع 

تلك الرباح يف ح�ساب امل�ساهم لدى البنك وذلك خالل مدة ل 

تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ اجتماع اجلمعية.

ميكن الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غري عادية، يف اأي 

وقت ملناق�سة موا�سيع معينة منها زيادة/ تخفي�س راأ�س املال، 

تعديل النظام الأ�سا�سي دمج ال�رشكة اأو ت�سفيتها اأو بيعها.

The Shareholders may review the financial statements 
on the ADX website or the Bank’s website.

The Bank must pay dividends within 30 days of the 
General Assembly date; by Demand Draft to be sent 
to the address registered at ADX, or by crediting 
the account of the shareholder with a nominated 
bank account.

An Extra Ordinary General Assembly can be called 
at any time to discuss certain issues related to the 
increase/decrease of the capital, amendments to the 
Articles of Association, Merging, winding up or selling 
the company. 
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