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أوال :المقدمة
ً
إن رؤيتنا االستراتيجية والتي تبناها بنك األردن ورسالتنا االستراتيجية التي تتوافق مع هذه الرؤيا
وشعارنا (تفوق) الذي يقود مسيرتنا ال يمكن لها أن تتحقق إال من خالل تبنى الحاكمية السليمة
التي تتوافق مع التشريعات التيي تحكيأ أاميال البنيو

فيي األردن وتعليميات البنيك المركي ي

وأفضل الممارس ات الدولية .وقد آلينا الى أنفسينا فيي البنيك أن نكيون البنيك الرا يد فيي األردن
وحيث نتواجد في العالأ ،نتفوق في تلبية احتياجيات وتللعيات كافية الجهيات اات العالقية فيي
تعاملها مع البنيك مين مسياهمين ،وميوداين ومتعياملين وميويفي البنيك ،وكافية السيللات
الرقابية ،ونواصل التلور واالرتقاء بخدماتهأ وبناء أفضل العالقات واكثرها تمي ا معهأ.
إن بنك األردن ،قد اخذ الى نفسه الت اما ،أن يعمل بكل طاقاته ليكون الشيريك األقيوو واألقير
إلى كافة الجهات اات العالقية بحييث يبقيى اليى اليدوان البنيك المفضيل لهيأ يلبيي حاجياتهأ
ويستجيب لتوقعاتهأ من خالل امله بشفافية وإفصيا لكافية قواايد مكونيات امليه البنكيي
ومن خالل مجمواة خدمات وحليول ماليية ومصيرفية متليورت اات قيمية مضيافة تسيهأ فيي
تحقيق آمالهأ وطموحاتهأ بمستقبل اكثر نجاحاً .
لقد آلينا الى أنفسنا وضمن قوااد الحاكمية المؤسسية أن نعميل ونتعاميل بشيفافية واداليه
وبرو الفريق ا لمؤهل المحف  ،نعظأ قيمة العمل المؤسسي ،ونبنى اليه برؤيا حضارية قيادرت
الى استكشاف المستقبل واسيتخدان آلييات العميل المؤسسيي التيي تعتميد استشيعار الخلير
ودراسته ،واإلحساس بالخلل وتعديله ومراجعة األداء باستمرار لتحقيق اإلنجيا اليذي نتلليع إليى
بلوغه.
وااا ما كان السقف الذي وضعناه لعملنا المصرفي مرتفعاً للغاية ،فإننا نعمل الى بناء االقيات
راسخة تقون الى االنفتيا والشيفافية والمسياءلة والتواصيل اليدا أ ميع الجهيات اات العالقية
مستفيدين من افضل المعايير العالمية واألدبيات األكثر رقياً وموضوايه في العمل البنكي.
هذا وسيلت ن مجلس اال دارت بتلبيق المتللبات التي تضمنها الدليل بما يتوافيق ميع القيوانين
واالطر التشريعية النايمة ألامال البنك ،وسيقون البنك بمراجعة هذا الدليل وتلويره وتعديليه
من وقت ألخر ،وكلما اقتضت الحاجة ،واليك بهيدف مواكبية التغييرات فيي احتياجاتيه وتوقعاتيه
إضافة إلى التغيرات في السوق المصرفي
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التعريفـــــــــات:

الحاكمية

النظان الذي يوجه ويدار به البنك ،والذي يهدف الى تحديد

المؤسسية

االهداف المؤسسية للبنك وتحقيقها وإدارت امليات البنك بشكل
آمن ،وحماية مصالح الموداين ،وااللت ان بالمسؤولية الواجبة تجاه
المساهمين واصحا

المصالح االخرين ،والت ان البنك بالتشريعات

وسياسات البنك الداخلية.

المالءمة

توفر متللبات معينة في ااضاء مجلس إدارت البنك واإلدارت
التنفيذية العليا.

المجلس

مجلس إدارت البنك

اصحاب المصالح

أي اي مصلحة في البنك مثل الموداين او المساهمين او
المويفين او الدا نين او العمالء او الجهات الرقابية المعنية.

المساهم الرئيسي

الشخص الذي يملك نسبة ( )%5أو أكثر من رأسمال البنك بشكل
مباشر او غير مباشر

عضو تنفيذي

اضو مجلس االدارت الذي يشار
للبنك.
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بمقابل في إدارت العمل اليومي

عضو مستقل

اضو المجلس الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته الى
اتخااه لقرارات موضوايه لصالح البنك ،والذي تتوفر فيه الشروط
التالية- :
 ان ال يكون قد كان اضواً تنفيذياً في المجلس خاللالسنوات الثالثة السابقة النتخابه
 ان ال يكون قد امل مويفاً في البنك او في اي منالشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه
 ان ال تربله بأي من ااضاء المجلس االخرين او بأي اضومن ااضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك او بأحد
المساهمين الر يسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة
الثانية.
 ان ال تربله بأي من ااضاء االدارت التنفيذية العليا فيالبنك او بأي من ااضاء اإلدارت التنفيذية العليا في
الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى درجة ثانية
 ان ال يكون شريكاً أو مويفاً لدو المدقق الخارجي للبنكواال يكون قد كان شريكاً او مويفاً خالل السنوات الثالث
السابقة لتاريخ انتخابه اضواً في المجلس وان ال تربله
بالشريك المسؤول ان املية التدقيق صلة قرابة من
الدرجة االولى.
ممثال لمساهأ
 ان ال يكون مساهماً ر يسياً في البنك اوً
ر يسي او حليفاً لمساهأ ر يسي في البنك او تُ شكل
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهأ
ر يسي او مساهماً ر يسياً في إحدو الشركات التابعة
للبنك او مساهماً ر يسياً في المجمواة المالكة للبنك.
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 ان ال يكون قد شغل اضوية مجلس ادارت البنك او إحدوشركاته التابعه او اضو هيئة مديرين فيها الكثر من
ثمانية سنوات متصلة.
حاصال هو أو أي شركة هو اضو في مجلس
 ان ال يكونً
إدارتها او مالكاً لها أو مساهماً ر يسياً فيها الى ا تمان
من البنك ت يد نسبته الى ( )%5من رأسمال البنك
المكتتب به ،وأن ال يكو ضامناً ال تمان من البنك ت يد
قيمته ان اات النسبة.
 ان يكون من اوي المؤهالت والخبرات المالية اوالمصرفية العالية.
التنفيذية

االدارة
العليا

تشمل مدير اان البنك او المدير االقليمي ونا ب المدير العان او
نا ب المدير االقليمي ومسااد المدير العان او مسااد المدير
االقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارت المخاطر
ومدير التدقيق الداخلي ومدير الخ ينة (االستثمار) ومدير االمتثال،
باالضافة ألي مويف في البنك له سللة تنفيذية موا ية ألي من
ً
مباشرت بالمدير العان.
وييفيا
سللات اي من المذكورين ويرتبط
ُ

المصلحة المؤثرة

السيلرت الى ما اليقل ان ( )%10من رأسمال شخص إاتباري.

السيطرة

القدرت المباشرت أو غير المباشرت الى ممارسة تأثير فعال الى
أامال شخص آخر وقراراته.
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الرؤيا والرسالة

 -2.1الرؤيا
أن نكون بنكا را دا في األر دن وحيثما نتواجد في العالأ ،نتفوق في تلبية احتياجات وتللعات
امال نا المالية والمصرفية ،ونواصل التلور واالرتقاء بخدمتهأ وبناء االقة متمي ت معهأ.
 -2.2الرسالة
نعمل بكل طاقاتنيا لنكيون الشيريك األقيوو واألقير للعميالء بحييث نبقيى اليى اليدوان البنيك
ّ
المفضل لديهأ ،نلبي احتياجاتهأ ونستجيب لتوقعاتهأ من خالل مجمواة خدمات وحلول مالية
ومصرفية متلورت اات قيمة مضافة تسهأ في تحقيق آمالهأ وطموحاتهأ بمسيتقبل أكثير
نجاحاً .
ّ
ّ
ونعظيأ قيميية مؤسسييتنا
والمحفي ،
نعاميل ونتعامييل بشيفافية واداليية ورو الفريييق المؤهيل
وفعال يسهأ في تلور وتقدن المجتمع.
ونعمل معاً كنمواج إيجابي
ّ
-3

قيمنا الجوهرية

 -3.1النزاهة
تنفيذ جميع التعامالت بشكل حيادي وموضواي ضمن األطر القانونية لتحقيق أهداف البنك.
 -3.2الشفافية
اإلفصا الكامل في تبادل المعلومات والمعارف وتبسيط اإلجراءات بأالى درجات المهنية.
 -3.3اإلبتكار
السعي الدا أ إلى التعلأ وداأ االبتكارات المفيدت ،واالستفادت من الخبرات العالمية في إبتكار
الحلول المحلية الرا دت المبنية الى خبرات االية المستوو والترحيب بالتغيير اإليجابي.
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 -3.4العمل الجماعي
العمل برو الفريق وبشكل مؤسسي الى كافة المستويات لتحقيق أهداف البنك بكفاءت
وفاالية.
 -3.5االنتماء
االلت ان بأالى درجات اإلخالص تجاه البنك والعاملين فيه والمتعاملين معه.
 -3.6الريادة
العمل الى تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية إليجاد حلول امل فاالة ،تهدف إلى تلبية
إحتياجات امال نا الى أفضل وجه.
 -3.7خدمة المجتمع
تحقيق النجا في أامالنا والرفاهية لمويفينا وللمجتمعات التي نعمل بداخلها والسعي من
خالل ثقافتنا وأفكارنا واملنا الجمااي إلى ترسيخ قيمنا الممي ت في تعاملنا مع أفراد المجتمع
من حولنا.
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-4منهجيـة البنـك تجـاه الحاكمية المؤسسيـة
إن البنك يعي ويقر بأهمية التحكأ المؤسسي ,حيث يرسخ العالقة بين المساهمين ومجلس
اإلدارت واإلدارت التنفيذية والجهات اات العالقة بالبنك(الموداين والمتعاملين والسللات
يمكن البنك من المساهمة في التنمية
الرقابية) ,االوت الى الك فإن التحكأ المؤسسي الجيد َ
الناجحة للجها المصرفي األردني باإلضافة إلى تحديد إتجاه وأداء البنك وكذلك يضع اإلدارت
التنفيذية تحت طا لة المساءلة من قبل مجلس اإلدارت من جهة ,ومجلس اإلدارت من قبل
المساهمين والجهات اات العالقة من جهة أخرو.
 -4.1مفهوم الحاكمية
تعرف الحاكمية الى أنها النظان الذي يتأ من خالله إدارت ورقابة المؤسسات وتتضمن العالقات
َ

فيما بين إدارت المؤسسة و مجلس إدارتها ومساهميها والجهات اات العالقة بها ,كما أنها
تتضمن اآللية التي توضح أهداف المؤسسة وكيفية ومراقبة تحقيقها ,وبالتالي فإن الحاكمية
الجيدت تمثل وسيلة لتحسين وتلوير الفعالية التشغيلية وبناء السمعة األفضل وتظهر أيضا ً
نظاما ً سليما ً لإلدارت الداخلية وحكأ القانون ,إضافة لذلك فإن الحاكمية أدات لتع ي الشفافية
والمساءلة.
 -4.2المبادئ االساسية
ترتكز الحاكمية المؤسسية على المبادئ االساسية التالية- :
-4.2.1

العدالة
العدالة في معاملة كافة الجهات اات العالقة والى وجه الخصوص المساهمين،
الموداين ،المتعاملين ومويفي البنك باإلضافة إلى السللات الرقابية وفي النهاية
المجتمع األردني بأسره.

 -4.2.2الشفافية
يمكن الجهات اات العالقة من
اإلفصا ان معلومات وافية ان أنشلة البنك بشكل َ
تقييأ وضعية البنك وأدا ه المالي ،مع االلت ان بمتللبات الشفافية واإلفصا

التي

تستل مها الجهات الرقابية والك من خالل اإلستخدان األمثل لوسا ل اإلاالن المناسبة
إلبرا هذه الجوانب دون تعريض المصالح االستراتيجية للبنك للخلر.
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-4.2.3

المسؤولية

أن مجلس اإلدارت
تقع الى ااتق مجلس اإلدارت مسؤولية إ تمانية تجاه المساهمين إا َ
وصي الى حماية وتع ي القيمة بالنسبة للمساهمين من جهة ،وضمان تلبية البنك
إللت اماته ومسؤولياته تجاه كافة الجهات اات العالقة من جهة أخرو.
-4.2.4

المساءلة

مسؤوال أمان
إن مجلس اإلدارت ومن خالل المسؤوليات والصالحيات المخولة له يعتبر
ً

المساهمين ،فيما اإلدارت التنفيذية للبنك ومن خالل المسؤوليات والصالحيات المفوضة
لها بشكل واضح تعتبر مسؤولة أمان مجلس اإلدارت إا أن وجود نظان المساءلة ثنا ي
اإلتجاه يؤدي إلى يادت الكفاءت في األداء.
-4.2.5

الرقابة

فعال لتحقيق أهداف البنك ،من حيث
والك من خالل توفير نظان ضبط ورقابة داخلي َ
اإلاداد الكافي للتقارير واإلمتثال للقوانين وحماية موجودات البنك وموارده ,وأدارت

المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.
-4.2.6

المحيط األخالقي

بحيث يتحمل البنك مسؤوليته أمان المجتمع األردني والجهات األخرو اات العالقة
بخصوص المحافظة الى المعايير األخالقية والسلوكية ،ويتحمل مجلس اإلدارت
مسؤولية تحديد هذه المعايير في المستويات اإلدارية المختلفة.
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نطـاق الحاكميـة المؤسسيـة

-4

الغرض من التحكأ المؤسسي هو العمل الى توفير أنظمة تحكأ متلورت وممارسات ن يهة
وشفافة تضمن مراقبة مستقلة المتثال البنك للسياسات والحد من المخاطر بهدف حماية
حقوق المساهمين والموداين وبما ينسجأ مع متللبات الجهات الرقابية المختلفة.
وبنياء الييه فيان نظيان التحكيأ المؤسسيي يحكمه ميا يليي:
ً
-5.1

التشريعات والتعليمات المعميول بهيا فيي األردن النايميه الاميال البنيو والتيي تيدرج
الى النحو التاليي:
أ -قانون الشركات واألنظمة الصادره بمقتضاه.
 قانيون البنو واألنظمة والتعليمات الصادرت بمقتضاه.ج -قانون هيئة األوراق المالية والتعليمات الصادرت بمقتضاه.
د -قانون سوق امان المالي واألنظمة الصادرت بمقتضاه.
ه -تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنو

رقأ ( )2016/63الصادرت ان البنك

المرك ي األردني متضمنة التعديالت الواردت بتعميأ رقأ  12186/2/10تاريخ
2016/9/25
و -قانون التجارت األردني.
 مالحظات التدقيق الخارجي.-5.2

المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS

وهذا سيبقى البنك منفتحاً الى أية مقترحات ومستجدات تلرأ في هذا المجال واالستفادت
منها في كافة مناحي امله.
واليه فقد ارتأو البنك تناول موضوع الحاكمية المؤسسية بالدليل ضمن محاور وأج اء اده.
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المحـور األول (مجلـس اإلدارة ولجانه):
 -1مبادئ وأحكام عامة:
-

يتييولى مجلييس االدارت مسييؤولية حماييية حقييوق المسيياهمين وتنميتهييا الييى المييدو
اللويييل ،وميين أجييل القيييان بهييذا الييدور يتحمييل مجلييس االدارت مسييؤولية الحاكمييية
المؤسسية كاملة ،بما في الك توجه البنك االستراتيجي وتحديد االهداف العامة لالدارت
التنفيذية واالشراف الى تحقيق هذه االهداف.

-

يتحمييل مجلييس االدار كافيية المسييؤوليات المتعلقيية بعمليييات البنييك وسييالمته المالييية،
والتأكد من تلبية متللبيات البنيك المركي ي االردنيي ومصيالح المسياهمين والميوداين
والدا نين والمويفين والجهات االخرو اات العالقة وكذلك التأكد من ان إدارت البنك تيتأ
بشكل حصيف ،وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذت والسياسات الداخلية للبنك.

-

يقون مجلس االدارت بترسيخ مبدأ الت ان كل اضو من ااضاء المجلس تجاه البنيك وجمييع
مساهميه وليس تجاه مساهأ معين.

-

يقون مجلس االدارت برسأ االهداف االستراتيجية للبنك باالضافة الى الرقابة الى ادارتيه
التنفيذية التي تقع اليها مسؤوليات العمليات اليومية كما يقون المجليس بالمصيادقة
الى انظمة الضبط والرقابية الداخليية ،ويتأكيد مين ميدو فااليتهيا وميدو تقييد البنيك
بالخلة االستراتيجية ،والسياسات واالجيراءات المعتميده او المللوبية بموجيب القيوانين
والتعليمات الصادر بمقتضاها باالضافة الى التأكد مين ان جمييع مخياطر البنيك قيد تميت
إدارتها بشكل سليأ.

-

يمكن الاضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع االدارت التنفيذيية وأميين سير مجليس
االدارت لتسهيل القيان بالمهان الموكلة إليهأ بما في الك االستعانة اند الل ون واليى
نفقة البنك بمصادر خارجية والك بالتنسيق مع ر يس مجلس االدارت.

-

في حال ان احد ااضاء مجلس االدارت كان ممثال للحكومة او لمؤسسية رسيمية اامية او
لشخصية ااتبارية اامة و تعذر حضور العضو ألسبا خارجه ان ارادته كان يكون مريضا او
لتواجده خارج المملكة فانه يمكن للجهة التي يمثلها العضو ان تنتد ممثال بيديال لهيا
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شريلة ااالن البنك بفترت كافيية مين خيالل التنسييق ميع امانية سير المجليس ليتسينى
الحصول الى ادن ممانعة البنك المرك ي االردني المسبقة.
-

نؤكد الى ضرورت ايدن قييان أي مين ااضياء المجليس بالتيأثير اليى قيرارات المجليس او
اللجان المنبثقة انه

-

للبنك المرك ي الحق فيما يلييي:
-

تعيين جهة خارجية لتقييأ حاكمية البنك والى نفقة البنك.

-

داوت ااضاء لجنة التدقيق او مدير دا رت التدقيق الداخلي للبنك او مدير دا رت
االمتثال لبحث اي امور تتعلق بعملهأ.

-

استدااء أي مرشح لشغل منصب في اإلدارت التنفيذية العليا إلجراء مقابلة
شخصية معه قبل التعيين كما يحق له استدااء أي اضو في مجلس اإلدارت
إلجراء مقابلة معه في الحاالت التي يراها ضرورية

-

ان يحدد ادداً االى من االاضاء المستقلين في تشكيلة المجلس اندما يرو الك
ضرورياً .

-

ااتبار اي اضو غير مستقل والك وفق معليات معينة الى الرغأ من انلباق
كافة شروط العضوية الواردت بالدليل اليه.

-

االاتراض الى ترشيح اي شخص لعضوية مجلس ادارت البنك ااا وجد انه ال يحقق
اي من شروط العضوية الواردت بالدليل اليه.

-2

شروط العضوية ( المالءمة) الواجب توفرها فيمن يشغل ر اسة واضوية مجلس
اإلدارت:
الى الرغأ من أن مسؤولية إدارت األامال اليومية تناط باإلدارت التنفيذيية العلييا إال إن
مجلس اإلدارت كونه تقع الى ااتقة مسؤولية رسأ السياسيات اإلسيتراتيجية لتحقييق
األهداف والغايات التي تحقق مصلحة البنيك والمسياهمين والمتعياملين وبميا يتفيق
مع القوانين والتعليمات اات العالقة فإن البنك قد ارتأو أن تتوفر فيي كيل اضيو مين
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أاضاء مجلس اإلدارت المؤهالت والخبرات التي تتللب القوانين واألنظمة توفرهيا و/أو
أي تعديالت الى تلك القوانين تللب مثل هذه المؤهالت والخبرات:
 أن يكون حا اً الى ما ال يقل ان خمسة االف سيهأ مين أسيهأ البنيك طيلية ميدت
اضويته.
 أن ال يكون محكوماً بعقوبة جنا ية او بأية اقوبة جنحية في جريمة مخلة بالشيرف
كالرشوت واالختالس والسرقة والت وير وسوء استعمال األمانية والشيهادت الكاابية
وشهادت ال ور أو بأية جريمة أخرو مخلة باألد واألخيالق العامية او أن يكيون فاقيد
لألهلية المدنية أو باإلفالس ما لأ يرد له ااتباره.
 ان ال يقل امره ان خمسة واشرين سنة
 ان ال يكون اضواً في مجلس ادارت اي بنك آخر داخيل المملكية او ميديراً اامياً ليه او
مديراً إقليمياً او مويفاً فيه ما لأ يكن البنك االخر تابعاً لذلك البنك.
 ان ال يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات البنك.
سيواء فيي االقتصياد او
حاصال اليى الدرجية الجامعيية االوليى كحيد أدنيى
 ان يكون
ً
ً
المالية او المحاسبة او ادارت االامال او اي من التخصصات المشابهة ،ويجو للجنية

الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات اخرو ان اقترنيت بخبيرت لهيا االقية
بأامال البنو .
مميثال
 ان ال يكون مويفاً في الحكومة او أي مؤسسة رسيمية اامية ميا ليأ يكين
ً
انها.

 ان ال يكون اضواً في مجالس إدارت أكثر من خميس شيركات مسياهمة اامية داخيل
يثال لشييخص ااتبيياري فييي
المملكيية ،بصييفته الشخصييية فييي بعضييها وبصييفته ممي ً

بعضها اآلخر.

 ان يكون لديه خبرت في مجال اامال البنو او المالية او المجاالت المشابهة ال تقل
ان خمس سنوات.
 الحصول الى ادن الممانعية المسيبقة مين البنيك المركي ي اليى ترشييح أي مين
أاضاء مجلس اإلدارت او تسمية ممثل لعضو ااتباري في مجلس اإلدارت.
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 -3تشكيلــة مجلـس اإلدارة:
إن تشكيلة مجلس اإلدارة محكومة بالقواعد التالية- :
-3.1

انتخييا أاضيياء مجلييس اإلدارت الييي ( )11ميين قبييل الهيئيية العاميية لبنييك األردن وفقيياً
للتشريعات المعمول بها.

-3.2

مدت اضوية أاضاء المجلس أربع سنوات.

-3.3

يتأ اختيار ر يس مجلس اإلدارت ونا به من قبل مجلس اإلدارت في أول اجتماع له.

-3.4

ال يجو ان يكون اي من ااضاء المجلس اضواً تنفيذياً .

 -3.5يجب ان ال يقل ادد االاضاء المستقلين في المجلس ان اربعة ااضاء
هذا ويمكن للمجلس طر موضوع يادت أاضاء المجلس الى الهيئة العامة للمساهمين إاا
كانت هنالك مبررات ويروف تستداي الك.
 -4رئيـس مجلـس اإلدارة:
يرااى في منصب ر يس مجلس اإلدارت ما يلي- :
 -4.1الفصل بين منصبي ر يس المجلس (الر يس) والمدير العان.
 -4.2ان ال يكون ر يس المجلس مرتبلاً مع المدير العان بصلة قرابة من الدرجة الرابعة
 -4.3ان تكون المهان والمسؤوليات المناطة في ر يس مجلس االدارت بموجب تعليمات
كتابية مقره من مجلس االدارت وان ال تتعارض مع القوانين والتعليمات النايمة ألامال
البنك
 -4.5مهان ر يس مجلس االدارت:
 oتلبية احتياجات ااضاء المجلس فيما يتعلق بتلوير خبراتهأ وتعلمهأ المستمر،
وأن يتيح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه ( ،)Orientation Programبحيث يرااى
الخلفية المصرفية للعضو الى ان يحتوي هيذا البرنيامج وكحيد أدنيى المواضييع
التالية- :
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البنية التنظيمية للبنك ،والحاكمية المؤسسية ،وميثياق ،قواايد السيلو
المهني.



االهداف المؤسسية وخلة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمده.



االوضاع المالية للبنك



هيكل مخاطر البنك وإطار ادارت المخاطر لديه.

 oتوجيه داوت للبنك المرك ي لحضور اجتماايات الهيئية العامية واليك قبيل فتيرت
كافية (ال تقل ان  10ايان) ليصار الى تسمية من يمثلة.
 oت ويد البنك المرك ي بمحاضراجتمااات الهيئة العامة والك خيالل ميدت ال تتجياو
خمسة أيان من تاريخ مصادقة مراقيب ايان الشيركات او مين يمثليه اليى محضير
االجتماع.
 oالتأكد من ااالن البنك المرك ي اين اي معلوميات جوهريية يمكين ان تيؤثر سيلباً
الى مالءمة أي من ااضاء المجلس.
 oأييية مهييان أخييرو يكلييف بهييا ميين مجلييس االدارت بمييا ال يتعييارض مييع القييوانين
والتعليمات النايمة الامال البنك.
 oإقامة االقة بناءت بين كل من المجلس واإلدارت التنفيذية للبنك .
 oخلق ثقافة -خالل اجتمااات المجلس -تشجع الى النقد البناء حول القضايا التيي
يوجد حولها تباين فيي وجهيات النظير بيين األاضياء ،كميا تشيجع اليى النقاشيات
والتصويت الى تلك القضايا.
 oالتأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أاضاء المجليس والمسياهمين
وفي الوقت المناسب.
 oالتأكد من توفير معايير االية من الحاكمية المؤسسية لدو البنك.
 oالتاكد من استالن جميع ااضاء المجلس لمحاضر االجتمااات السيابقة وتوقيعهيا
واستالمها جدول اامال أي اجتماع قبيل انعقياده بميده كافيية اليى ان يتضيمن
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الجدول معلوميات مكتوبية كافيية اين المواضييع التيي سييتأ مناقشيتها فيي
االجتماع ويكون التسليأ بواسلة أمين سر المجلس.
 oالتأكد من وجود ميثاق ينظأ ويحدد امل المجلس.
 oمناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتمااات المجلس بشكل مستفيض.
 oت ويد كل اضو من ااضاء المجلس انيد انتخابيه بنصيوص القيوانين اات العالقية
لعمييل البنييك وتعليمييات البنييك المرك ي ي االردنييي اات العالقيية بعمييل المجلييس
وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسيؤولياته وواجباتيه ومهيان وواجبيات أميين سير
المجلس.
كاف ان اامال البنك اند التعيين اند الللب.
 oت ويد كل اضو بملخص
ٍ
 oالتييداول مييع أي اضييو جدييد بمسيياادت المستشييار القييانوني للبنييك حييول مهييان
ومسييؤوليات المجلييس وخاصيية مييا يتعلييق بالمتللبييات القانونييية والتنظيمييية
لتوضيييح المهييان والصييالحيات واالمييور االخييرو الخاصيية بالعضييوية ومنهييا فتييرت
العضييوية ،ومواايييد االجتمااييات ،ومهييان اللجييان ،وقيميية المكافييآت وأمكانييية
الحصول الى المشورت الفنية المتخصصة المستقلة اند الضرورت.

 -5مسؤوليات مجلس االدارة:

 -5.1االشراف الى االدارت التنفيذية العليا ومتابعة أدا ها ،والتأكد مين سيالمة االوضياع الماليية
للبنك ومن مالءته وااتماد سياسات واجراءات مناسبة لالشراف والرقابة الى اداء البنك .
-5.2

تحديد االهداف االستراتيجية للبنك ،وتوجييه االدارت التنفيذيية العلييا الايداد اسيتراتيجية
لتحقيق هذه االهداف وااتماد هذه االستراتيجية وااتماد خلط امل تتماشى مع هذه
االستراتيجية.

-5.3

ااتماد سياسة مراقبة ومراجعة ألداء االدارت التنفيذية العليا ان طرييق وضيع مؤشيرات
اداء ر يسية  KPIsلتحديد وقياس ورصد االداء والتقدن نحو تحقيق االهداف المؤسسية.
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-5.4

التأكييد ميين تييوفر سياسييات وخلييط واجييراءات امييل لييدو البنييك شيياملة لكافيية انشييلته
وتتماشى مع التشيريعات اات العالقية ،وأنيه قيد تيأ تعميمهيا اليى كافية المسيتويات
االدارية وأنه يتأ مراجعتها بانتظان.

-5.5

تحديد القيأ المؤسسيية للبنيك ،ورسيأ خليوط واضيحة للمسيؤولية والمسياءلة لكافية
انشييلة البنييك وترسيييخ ثقافيية االييية للمعييايير االخالقييية والن اهيية والسييلو المهنييي
الداريي البنك.

-5.6

يتحمييل المجلييس مسييؤولية سييالمة كافيية امليييات البنييك بمييا فيهييا أوضييااه المالييية
ومسييؤولية تنفيييذ متللبييات البنييك المركيي ي ،وكييذلك متللبييات الجهييات الرقابييية
والتنظيمية االخرو المتعلقة بعمله ومرااات اصحا

المصالح وان البنك يدار ضيمن إطيار

التشريعات والسياسات الداخلية للبنك وان الرقابة الفعالة متوفرت باستمرار الى انشلة
البنك بما في الك انشلة البنك المسندت لجهات خارجية
-5.7

تعيين كل من المدير العان مدير التدقيق ومدير إدارت المخاطر ومسؤول االمتثال وقبول
استقاالتهأ وانهاء خدماتهأ بناء الى توصية اللجنية المختصية وللبنيك المركي ي حيق
باستدااء أي اداري في البنك للتحقق من أسبا االستقالة او انهاء الخدمات.

-5.8

اضلالع كل اضو من أاضاء المجلس بما يلي":
 .1االلمان بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي والبيئية التشيغيلية
للبنك ومواكبة التلورات التي تحصل فيه وكذلك المستجدات الخارجية التي لها
االقة بأاماله بما في الك متللبات التعيين في ويا ف االدارت التنفيذية العليا
في البنك.
 .2حضييور اجتمااييات المجلييس واجتمااييات لجانييه حسييب المقتضييي واجتمااييات
الهيئة العامة
.3

ادن االفصا ان المعلومات السرية الخاصة بالبنك او استخدامها لمصيلحته
الخاصة او لمصلحة غيره االفصا في محضر اجتماع المجلس.

 .4تغليب مصلحة البنك في كيل المعيامالت التيي تيتأ ميع اي شيركة اخيرو ليه
مصييلحة شخصييية فيهييا ،واييدن اخييذ فييرص العمييل التجيياري الخاصيية بالبنييك

Page 20 of 64

لمصييلحته الخاصيية ،وان يتجنييب تعييارض المصييالح واالفصييا للمجلييس بشييكل
تفصييلي اين اي تعيارض فيي المصيالح فييي حالية وجيوده ميع االلتي ان بعييدن
الحضور او المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي يتأ فييه تيداول مثيل هيذا
الموضوع ،وان يدون هذا االفصا في محضر اجتماع المجلس.
 .5تخصيص الوقت الكافي لالضلالع بمهامه كعضيو مجليس ادارت .هيذا واليى لجنية
الترشيحات والمكافآت ايجاد منهجية واضيحة للتحقيق مين اليك بميا فيهيا (اليى
سبيل المثال) مدو تعيدد ارتبياط العضيو بعضيويات مجيالس ادارت اخيرو /هيئيات/
منتديات  ...الخ.
-5.9

الى المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتللب موافقته الى ان يرااي ادن
التوسع في الك بما يخل بالدور الرقابي للمجلس وان ال يمنح صالحيات تنفيذية بما فيها
صالحيات منح ا تمان لعضو من أاضاء المجلس منفرداً بما في الك ر يس المجلس

 -5.10ااتماد انظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سينويا والتأكيد مين قييان الميدقق
الداخلي والمدقق الخارجي بمراجعة هيكل هذه االنظمة مرت واحدت الى االقيل سينويا
والى المجلس تضمين التقرير السنوي للبنك بما يؤكد كفاية هذه االنظمة.
ً
بداية واستمراراً .
 -5.11ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي
 -5.12ااتماد إستراتيجية إلدارت المخاطر ومراقبة تنفييذها ،بحييث تتضيمن مسيتوو المخياطر
المقبولة وضمان ادن تعريض البنك لمخياطر مرتفعية ،وأن يكيون المجليس ملمياً ببيئية
العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبلة بها ،وأن يتأكد من وجود أدوات وبنية تحتيية
إلدارت المخاطر في البنك قادرت الى تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنيواع المخياطر
التي يتعرض لها البنك.
 -5.13ضمان وجود نظأ معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغلي كافة أنشلة البنك.
 -5.14التحقق من أن السياسة اال تمانية للبنيك تتضيمن تقيييأ نوايية الحاكميية المؤسسيية
لعمال ه من الشركات وخاصة الشيركات المسياهمة العامية ،بحييث ييتأ تقيييأ المخياطر
للعمالء بنقاط الضعف والقوت تبعاً للممارساتهأ في مجال الحاكمية.
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 -5.15التأكد من أن البنك يتبنى مبادارت اجتمااية مناسبة فيي مجيال حمايية البيئية والصيحة
والتعليأ ومرااات تقديأ التموييل للشيركات الصيغيرت ومتوسيلة الحجيأ بأسيعار وآجيال
مناسبة.
 -5.16اتخاا االجراءات الكفيلة بإيجياد فصيل واضيح بيين سيللات المسياهمين اليذين يمتلكيون
مصييلحة مييؤثرت ميين جهيية واالدارت التنفيذييية ميين جهيية أخييرو بهييدف تع يي الحاكمييية
المؤسسية السليمة والييه إيجياد آلييات مناسيبة للحيد مين تيأثيرات المسياهمين اليذين
يمتلكون مصلحة مؤثرت والك من خالل االتي الى سبيل المثال ال الحصر:


ان ال يشغل أي من المساهمين اليذين يمتلكيون مصيلحة ميؤثرت أي وييفية فيي
االدارت التنفيذية العليا والى البنك .



ان تستمد االدارت التنفيذية العليا سللتها من المجلس وحده ،والعميل فيي إطيار
التفويض الممنو لها من قبله.

ااتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل االداري ،بما في الك لجان المجلس واالدارت

-5.17

التنفيذية.
 -5.18الى مجلس إدارت البنك العامل ضمن مجمواة بنكية التقيد بما يلييي -:


ااتماد االستراتيجيات والسياسات للمجمواة والشركات التابعة لها ،وااتمياد الهياكيل
االدارية لهذه الشركات وااتماد دليل الحاكمية المؤسسية الى مسيتوو المجمواية
بشكل يتماشى مع هذه التعليمات لتلبيقه الى كامل المجمواة وبحييث يضيمن ان
تكون سياسات الشركات التابعة متماشية مع هذه التعليميات ميع مراايات التعليميات
الصادرت بهذا الشأن الى البنو المرك ية او الجهات الرقابية لليدول المتواجيدت فيهيا
الشركات التابعة.



االحاطة بهيكيل المجمواية وخاصية اات الهياكيل المعقيدت واليك مين خيالل معرفية
الروابط والعالقات ما بين الوحدات والشركات االن ومدو كفايية الحاكميية المؤسسيية
ضيمن المجمواية مييع المواءمية بيين إسييتراتيجيات وسياسيات الحاكميية المؤسسييية
للشييركة االن وهييذه التعليمييات أو أي تعليمييات يصييدرها البنييك المرك ي ي او الجهييات
الرقابية االخرو اات العالقة الحقاً في هذا المجال وفي حال حصيول تعيارض يجيب أخيذ
موافقة البنك المرك ي المسبقة لمعالجة الك.
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-5.19

ااتميياد حييدود واضييحة للمسييؤولية والمسيياءلة وااللتيي ان واالليي ان بهييا فييي جميييع
المستويات االدارية في البنك.

 -5.20التأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضو خلوط المسيؤولية والسيللة ،اليى أن
يشمل الى االقل المستويات الرقابية التالية:


مجلس االدارت



إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أامال تنفيذية يومية.



وحييدات /مييويفين غييير مشيياركين فييي العمليييات اليومييية النشييلة البنييك (مثييل
مويفي مراجعة اال تمان و .)Middle Office

-5.21

الت أكد من ان االدارت التنفيذية العلييا تقيون بمسيؤولياتها المتعلقية بيإدارت العملييات
اليومية للبنك وأنهيا تسياهأ فيي تلبييق الحاكميية المؤسسيية فييه وانهيا تفيوض
الصالحيات للمويفين وانها تنشيىء بنيية إداريية فعالية مين شيأنها تع يي المسياءلة
وأنهييا تنفييذ المهييان فييي المجيياالت واالنشييلة المختلفيية لالامييال بشييكل يتفييق مييع
السياسات واالجراءات التي ااتمدها المجلس.

 -5.22ااتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكن المجلس من مساءلة االدارت التنفيذية العليا.
 -5.23التأكد من ادن تضار المصالح سواء من أاضاء المجلس أو مويفي البنك.
 -5.24ااتميياد ميثيياق تييدقيق داخلييي ( )Internal Audit Charterيتضييمن مهييان وصييالحيات
ومسؤوليات ادارت التدقيق وتعميمه داخل البنك.
 -5.25التحقق أن دا رت التدقيق الداخلي خاضعة لالشيراف المباشير مين لجنية التيدقيق وإنهيا
ترفع تقاريرها مباشرت الى ر يس لجنة التدقيق.
 -5.26ضمان وتع ي اسيتقاللية الميدققين اليداخليين وااليا هأ مكانيه مناسيبة فيي السيلأ
الييوييفي للبنييك وضييمان ان يكونييوا مييؤهلين للقيييان بواجبيياتهأ بمييا فييي الييك حييق
وصولهأ الى جميع السجالت والمعلوميات واالتصيال بيأي موييف داخيل البنيك بحييث
يمكنهأ من اداء المهان الموكلة إليهأ وااداد تقارير دون أي تدخل خارجي

Page 23 of 64

 -5.27ضمان تدوير منتظأ للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او الحليفه
او المرتبلة بها بأي شكل من االشكال كل سبع سنوات كحد أالى.
 -5.28التاكد من قيان ادارت المخياطر بياجراء اختبيارات االوضياع الضياغلة بشيكل دوري لقيياس
قدرت البنك اليى تحميل الصيدمات ومواجهية المخياطر المرتفعية وااتمياد الفرضييات
والسيييناريوهات المس يتخدمة ومناقشيية نتييا ج االختبييارات وااتميياد االجييراءات الواجييب
اتخااها بناءاً الى هذه النتا ج.
 -5.29ااتماد منهجية التقييأ الداخلي لكفاية رأسمال البنيك وبحييث تكيون هيذه المنهجيية
شاملة وفعالة وقادرت الى تحديد جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنيك
وتأخذ باالاتبار خلة البنك االستراتيجية وخلية رأس الميال ومراجعية هيذه المنهجيية
كاف لمقابلة
بصورت سنوية والتحقق من تلبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال
ٍ
جميع المخاطر التي يواجهها.

 -5.30االخذ بعين االاتبار المخاطر المترتبة الى البنك وقدرات ومؤهالت مويفي دا يرت ادارت
المخاطر قبل الموافقة الى اي توسع في انشلة البنك.
 -5.31ضما ن استقاللية دا رت ادارت المخاطر في البنك من خالل رفيع تقاريرهيا اليى لجنية ادارت
المخاطر ومنح الدا رت الصالحيات الال مة لتمكينها من الحصول اليى المعلوميات مين
دوا ر البنك االخرو والتعاون مع اللجان االخرو للقيان بمهامها.
 -5.32ااتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك.
 -5.33ضمان استقاللية ادارت االمتثال وضمان استمرار رفدها بكوادر كافيية ومدربية وااتمياد
مهامها ومسؤولياتها.
 -5.34ااتميياد سياسيية لضييمان امتثييال البنييك لجميييع التشييريعات اات العالقيية ومراجعيية هييذ
السياسة بشكل سنوي والتحقق من تلبيقها.
 -5.35ااتماد سياسة واجراءا ت لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ينشأ اندما يكون البنك ج ءا
ميين مجمواييه بنكييية واالفصييا ايين اي تعييارض المصييالح قييد ينشييأ ايين ارتبيياط البنييك
بالشركات داخل المجمواة واجراءات للتعامالت مع اوي العالقة بحييث يشيمل تعرييف
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االطراف اخذاً بعين االاتبيار التشيريعات وشيروط التعيامالت واجيراءات الموافقية واليية
مراقبة هذه التعامالت بحيث ال يسمح بتجاو هذه السياسات واإلجراءات.
 -5.36ااتماد سياسة مالءمة ااضاء مجلس االدارت ومراجعتها بشكل سينوي ،اليى ان تتضيمن
هذه السياسية الحيد األدنيى مين المعيايير والمتللبيات والشيروط الواجيب توافرهيا فيي
العضييو المرشييح والمعييين ،ووضييع اجييراءات وانظميية كافييية للتأكييد ميين اسييتيفاء جميييع
االاضاء لمعايير المالءمة واستمرار تميتعهأ بهيا ،واليى البنيك ت وييد البنيك المركي ي
بنسخة من هذه السياسة معتمده من مجلس اإلدارت.
5.37

ااتماد سياسة مالءمة ااضاء االدارت التنفيذية العليا ومراجعتها بشكل سنوي ،الى ان
تتضمن هذه السياسة الحد االدنى من المعيايير والمتللبيات والشيروط الواجيب توافرهيا
في اضو االدارت التنفيذية العلييا ،ووضيع اجيراءات وانظمية كافيية للتأكيد مين اسيتيفاء
جميع ااضاء االدارت التنفيذية العليا لمعيايير المالءمية واسيتمرار تميتعهأ بهيا ،واليى
البنك ت ويد البنك المرك ي بنسخة من هذه السياسة

5.38

ااالن البنك المرك ي ان أي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً الى مالءمة اي مين
ااضاء االدارت التنفيذية العليا.

5.39

ااتماد خلة احيالل ( )Succession Planليالدارت التنفيذيية العلييا فيي البنيك ومراجعتهيا
بشكل سنوي

5.40

ااتماد نظان لقياس اداء اداريي البنيك مين غيير ااضياء المجليس والميدير العيان بحييث
يشتمل النظان الى ما يلي كحد أدنى:
 االاء و ن ترجيحي مناسب لقياس اداء االلت ان بإطار امل إدارت المخاطر وتلبيق
الضوابط الداخلية والمتللبات التنظيمية.
 إجمالي الدخل او الربح ليسا العنصر الوحيد لقياس االداء ،يؤخذ بعين االاتبار اناصر
اخرو لقياس اداء االداريين مثل المخاطر المرتبلة بالعمليات االساسية ورضا
العميل وغيرها.


ادن استغالل النفوا وتعارض المصالح
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ااتماد الى نظان التقييأ
 5 .41الى المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافئات ااضا ه والك
ً
الذي اقره

 5.42الى المجلس اتخاا االجراءات الال مة لتع ي فعالية التدقيق الداخلي والك من خالل:


االاء اهمية الال مة لعملية التدقيق وترسيخ الك في البنك



متابعة تصويب مالحظات التدقيق

5.43

الى المجلس اتخاا االجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في انظمة الضبط
والرقابة الداخلية او اي نقاط اخرو ايهرها المدقق الخارجي

5.44

ا لى المجلس التحقق من معالجة التجاو ات الى مستويات المخاطر المقبولة بما في
الك مساءلة االدارت التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاو ات

5.45

الى كل من يشغل ر اسة او اضوية المجلس توقيع اقرار وفق نمواج رقأ  1من
التعليمات يحفظ لدو البنك ونسخة منه الى البنك المرك ي مرفقا به السيرت الذاتية
للعضو

 5مجموعة بنك األردن:
يتولى مجلس إدارت بنك االردن مسؤولية ااتماد االستراتيجيات والسياسات للمجمواة
والشركات التابعة لها وااتماد الهياكل االدارية لهذه الشركات والتحقق من وجود معايير

حاكمية كافية للمجمواة واليه التأكد من وجود سياسات وآليات حاكمية مناسبة لهيكل
ونشاط ومخاطر المجمواة وكيانها وتقييأ هذه السياسات بصفة دورية (سنوية) لتتال أ مع
التوسع الجغرافي والتأكد من امتثال كل شركة تابعة في متللبات الحاكمية المؤسسية للبنك

وتعديلها وفقاً للقوانين النايمة الامال الشركة وفي حال حصول تعارض ما بين هذه
التعليم ات وتعليمات السللات الرقابية في الدول المتواجدت فيها هذه الشركات يجب ابالغ
مجلس إدارت بنك االردن الخذ موافقة البنك المرك ي االردني لمعالجة الك.

 6لجان مجلس االدارة:
للمجلس صالحية تفويض بعض من واجباتيه ومسيؤولياته اليى لجيان منبثقية انيه بهيدف ييادت
فعالية المجلس من خالل اسيتغالل مهيارات معينية ليبعض األاضياء فيي اإلشيراف اليى قضيايا
مهمة مثل التدقيق ،المخاطر .... ،الخ بما ال يتعارض مع القيوانين والتعليميات النايمية الاميال
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البنك الماً بأن وجود هذه اللجان وتفويض الصالحيات ال يعفيي المجليس مين تحميل المسيؤولية
المباشرت لجميع االمور المتعلقة بالبنك.
وتعمل هذه اللجان اليى االجتمياع بشيكل منفصيل اين المجليس واليى رفيع تقيارير دوريية ليه.
وتشكل هذه اللجان بموجب قرار من قبل مجلس اإلدارت الى أن يتضمن القيرار ميا يليي:


اهداف تشكيل اللجنة.



صالحية اللجنة.



اسماء أاضاء اللجنة.



مهان اللجنة.



دورية االجتماع /مدت اللجنة.



التقارير الواجب رفعها.

وفيما يلي اللجان المنبثقة ان مجلس اإلدارت والتيي تيأ تشيكليها بموجيب تعليميات الحاكميية
المؤسسية الصادرت ان البنك المرك ي األردني بهذا الخصيوص ويمكين للمجليس تشيكيل لجيان
أخرو متخصصة اند الحاجة هدفها التعامل مع معليات محيددت اليى أن ييتأ مراايات اإلفصيا
ان أسماء أاضاء اللجان وملخص ان مهان اللجان ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك:
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 -7.1لجنـة التدقيـق:
 -7.1.1تشكيل اللجنة:
مع مرااات ما ورد في قانون البنو واسيتناداً لتعليميات الحاكميية المؤسسيية للبنيو تشيكل
لجنة التدقيق من ثالثة ااضاء من المجلس الى ان يكون غالبية ااضاء اللجنة بما فيهأ ر ييس
اللجنة من االاضاء المستقلين ويجب ان يكون جميع ااضاء اللجنة حاصلين الى مؤهالت المية
ويتمتعييون بخبييرت املييية مناسييبة فييي مجيياالت المحاسييبة او المالييية او اي ميين التخصصييات او
المجاالت المشابهة اات العالقة بأامال البنك ،وان ال يكون ر يس اللجنة هيو ر ييس المجليس او
ر يس ألي لجنة أخرو منبثقة ان المجلس
ويقر المجلس مينح لجنية التيدقيق صيالحية الحصيول اليى أي معلوميات مين اإلدارت التنفيذيية
باإلضافة إلى حقها في استدااء أي مويف تنفيذي او اضو مجلس إدارت لحضور اجتماااتها.
 -7.1.2مهان اللجنة
تتضمـن مسؤوليـات اللجنة مـا يلـي:
-7.1.2.1

مراجعة التعديالت في السياسات المحاسبية والعميل اليى تنفييذ االلتي ان بمعيايير
المبادئ المحاسبية الدولية.

-7.1.2.2

مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

-7.1.2.3

مراجعة القضايا المحاسبية اات األثر الجوهري الى البيانات المالية.

-7.1.2.4

مراقبة نشاط التدقيق الداخلي للبنك.

-7.1.2.5

مراقبة مدو شمولية وموضواية المدقق الخارجي الامال البنك.

-7.1.2.6

التحقق من تدوير مويفي التدقيق الداخلي الى تدقيق انشيلة البنيك كيل ثالثية
سنوات كحد أالى وادن تكليفهأ بأي مهان تنفيذية.

-7.1.2.7

التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدو التقيد بها.

-7.1.2.8

مراجعة المالحظات الواردت فيي تقيارير البنيك المركي ي وتقيارير الميدقق الخيارجي
ومتابعة اإلجراءات المتخذت بشأنها.
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-7.1.2.9

مراجعيية التقييارير والبيانييات المالييية قبييل ارضييها الييى مجلييس اإلدارت وخصوصيياً
المتعلقة بتعليمات البنك المركي ي (كفايية المخصصيات الميأخوات مقابيل اليديون
المشكو

فيي تحصييلها ،إبيداء اليرأي فيي دييون البنيك غيير العاملية ،او المقتير

ااتبارها هالكة).
-7.1.2.10

دراسة خلة التيدقيق اليداخلي السينوية ومراجعية المالحظيات اليواردت فيي تقيارير
التفتيش ومتابعة اإلجراءات المتخذت بشأنها.

-7.1.2.11

دراسة وااتماد أي مسألة تعرض اليها من قبيل مجليس إدارت البنيك او أي مسيألة
ترو اللجنة ضرورت بحثها او إبداء الرأي بشأنها.

-7.1.2.12

االجتماع مع الميدقق الخيارجي وميدير التيدقيق اليداخلي وميدير االمتثيال ودون
حضور اإلدارت التنفيذية مرت واحدت في السنة الى األقل.

-7.1.2.13

التأكد من وجود سياسات اامة تضمن االلت ان بالقوانين والتعليمات الرسمية.

-7.1.2.14

التأكد من وجود إطار اان من السلو المهني في البنك.

-7.1.2.15

التأكد من وجود إطار ايان متكاميل للرقابية الداخليية والعميل اليى تليويره أوال
بأول وكلما دات الحاجة لذلك.

-7.1.2.16

مراجعييية التقيييارير الخاصييية باالختراقيييات (ايييدن االمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية
والتعليمييات النافييذت ،إسيياءت االمانيية) والعمييل الييى وضييع اإلجييراءات الكفيليية
بتالفيها.

-7.1.2.17

التوصيييية لمجليييس االدارت بخصيييوص تعييييين ،إنهييياء اميييل ،مكافيييآت ،وتقيييييأ
موضواية المدقق الخارجي باالضافة الى اسيتقالليته ،أخيذاً باالاتبيار أي ااميال
اخرو كلف بها خارج نلاق التدقيق.

-7.1.2.18

التأكد من ادن وجود أي تضيار

فيي المصيالح قيد يينجأ اين قييان البنيك بعقيد

الصفقات او إبران العقود او الدخول في المشرواات مع االطراف اوي العالقة.
-7.1.2.19

مراجعة تعامالت االطيراف اوي العالقية ميع البنيك والتوصيية بشيأنها لمجليس
االدارت قبل إبرامها.
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-7.1.2.20

التحقق من توفر الموارد البشرية الكافية والعدد الكافي مين الكيوادر البشيرية
المؤهلة الدارت التدقيق الداخلي وتدريبهأ.

-7.1.2.21

التحقييق ميين اخضيياع كافيية انشييلة البنييك بمييا فيهييا المسييندت لجهييات خارجييية
(  )Outsourced Activitiesلعملية التدقيق .

-7.1.2.22

التأكد من مراجعة االلت ان بدليل الحاكمية المؤسسية

-7.1.2.23

التأكد من مراجعة صحة وشمولية اختبارات االوضياع الضياغلة ()Stress Testing
وبما يتفق مع المنهجية المعتمده من المجلس.

-7.1.2.24

التأكد مين مراجعية دقية االجيراءات المتبعية لعمليية التقيييأ اليداخلي لكفايية
رأسمال البنك (.)ICAAP

-7.1.2.25

االطالع الى تقارير ربع سنوية اين فعاليية الرقابية الداخليية فيي كافية انشيلة
البنك.

-7.1.2.26

إقرار آلية تعديالت الى ميثاق واجراءات امل التدقيق الداخلي.

-7.1.2.27

االطييالع الييى تقييييأ اداء مييويفي ادارت التييدقيق الييداخلي ومناقشيية تنفيييذ
التوصيات التي من شأنها رفع مستوو االداء.

-7.1.2.28

اقرار ال يادات او المكافآت المتعلقية بالميدققين اليداخليين وأيية تعيديالت اليى
هيكل الرواتب.

-7.1.2.29

مراجعة ومراقبة االجراءات التي تمكن المويف ان االبالغ بشكل سري اين أي
خلأ في التقيارير الماليية او أيية أميور اخيرو ،وجيود الترتيبيات الال مية للتحقييق
المستقل والتأكد من متابعة نتا ج التحقيق ومعالجتها بموضوايه

-7.1.2.30

التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويا

-7.1.2.31

مراجعه جميع تعامالت اوي العالقة مع البنك ومراقبتها واطالع المجليس اليى
هذه التعامالت

-7.1.2.32

اية مهان اخرو تناط باللجنة من قبل مجلس االدارت بما ال يتعيارض ميع القيوانين
والتعليمات النايمة ألامال البنك.
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وبشكل اان فان مسؤولية لجنة التدقيق ال تغني ان مسؤوليات المجلس أو إال دارت التنفيذية
العليا فيما يتعلق بالرقابة الى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.
ال يجو دمج اامال اي لجنة اخرو مع اامال لجنة التدقيق.

7.2

لجنة الترشيحات والمكافآت:

 -7.2.1تشكيل اللجنة:
تتشكل اللجنة الى االقل من ثالثة أاضاء بحيث يكون غالبية ااضياء اللجنية بمين فييهأ ر ييس
اللجنة من االاضاء المستقلين
 -7.2.2مهام اللجنة:
يناط بهذه اللجنة المهان التالية وبما ال يخيالف التشيريعات المعميول بهيا فيميا يتعليق بانتخيا
أاضاء مجلس اإلدارت.
 -7.2.2.1التحقق من مدو مالءمة ااضاء مجلس االدارت لشروط العضوية التي تضمنها بنيد ()2
من المحور االول (مجلس االدارت) باالضيافة لشيروط سياسية مالءمية ااضياء مجليس
االدارت بشكل دوري اند االنتخا  /التعيين /بشكل سنوي.
 -7.2.2.2تحديد المتللبات الال مة لضمان استقاللية العضيو والتحقيق مين اليك بشيكل سينوي
واند التعيين او اندما يلرأ اي مستجدات تستوجب الك ،بحيث تشمل الشروط التالية
كحد أدنى- :


ان ال يكون قد كان اضوا تنفيذياً في المجلس ،خالل السنوات الثالثة السابقة
النتخابه



ان ال يكون قد امل مويفاً في البنك او اي من الشركات التابعة له ,خالل

السنوات الثالثة السابقة النتخابه
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ان ال تربله بأي من ااضاء المجلس االخرين أو بأي اضو من ااضاء مجالس

إدارات الشركات التابعة للبنك او بأحد المساهمين الر يسيين في البنك صلة

قرابة حتى الدرجة الثانية.


ان ال تربله بأي من ااضاء االدارت التنفيذية العليا في البنك او بأي من

ااضاء االدارت التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى

الدرجة الثانية.


ان ال يكون شريكاً او مويفاً لدو المدقق الخارجي للبنك واال يكون قد كان

شريكاً او مويفاً خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ انتخابه اضواً في
المجلس وان ال تربله بالشريك المسؤول ان املية التدقيق صلة قرابة من

الدرجة االولى.



ممثال لمساهأ ر يسي او حليفاً
ان ال يكون مساهماً ر يسياً في البنك او
ً

لمساهأ ر يسي في البنك ،او تُ شكل مساهمته مع مساهمة حليف مقدار

مساهمة مساهأ ر يسي ،او مساهماً ر يسياً في إحدو الشركات التابعة

للبنك ،او مساهماً ر يسياً في المجمواة المالكة للبنك.


ان ال يكون قد شغل اضوية مجلس إدارت البنك او إحدو شركاته التابعة او

اضو هيئة مديرين فيها الكثر من ثمانية سنوات متصلة.



حاصال هو أو أي شركة هو اضو في مجلس إدارتها او مالكاً لها
ان ال يكون
ً

او مساهماً ر يسياً فيها الى ا تمان من البنك ت يد نسبته الى ( )%5من
رأسمال البنك المكتتب به ،وان ال يكون ضامناً ال تمان من البنك ت يد قيمته

ان اات النسبة.


ان يكون لديه خبرت في مجال اامال البنو
المشابهة ال تقل ان خمس سنوات

او المالية او المجاالت

 -7.2.2.3التحقييق ميين مييدو مالءميية ااضيياء االدارت التنفيذييية العليييا لشييروط العضييوية التييي
تضمنها بند ( )1شروط مالءمة العضوية من المحور الثاني (االدارت التنفيذيية العلييا)
باالضافة لشروط سياسة مالءمة ااضاء االدارت التنفيذية العليا.
 -7.2.2.4تقييأ المرشحين لشغل اضوية االدارت التنفيذية العليا وترشييح الميؤهلين لالنضيمان
لالدارت التنفيذية لمجلس االدارت.
 -7.2.2.5وضع نظان لتقييأ أامال المجلس وأامال ااضا ه يتضمن ما يلي كحد أدنى- :

Page 32 of 64

-

وضع أهداف محدده

-

تحديد دور المجلس في تحقيق االهداف بشكل يمكن قياسه.

-

تحديد مؤشرات أداء ر يسه (  )KPIsالتي يمكن استخالصها من الخلط
واالهداف االستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس.

-

التواصل ما بين مجلس االدارت والمساهمين ودورية هذا التواصل.

-

دورية اجتمااات مجلس االدارت مع االدارت التنفيذية العليا.

-

دور العضو في اجتمااات مجلس االدارت.

-

مقارنة اداء العضو بأداء االاضاء االخرين.

-

الحصول الى التغذية الراجعة من العضو المعني والك بهدف تحسين
املية التقييأ.

-7.2.2.6

وضع نظان لتقييأ اداء المدير العان بما في الك وضع مؤشرات االداء الر يسة اليى
ان تتضمن كل من االداء المالي واالداري للبنك ومدو انجيا ه لخليط واسيتراتيجيات
البنك متوسلة وطويلة اآلجل.

-7.2.2.7

تقون اللجنة في ااالن البنك المرك ي االردني بنتيجة تقييأ المدير العان.

-7.2.2.8

التوصيه بالمكافآت (الراتب الشهري والمنافع األخرو) للمدير العان في البنك

-7.2.2.9

التأكد من اإلفصا ان ملخص سياسة المكافيآت ليدو البنيك فيي التقريير السينوي
للبنك وتحديداً مكافآت أاضاء المجلس كل الى حده وأالى رواتب تأ دفعهيا خيالل
السنة لالدارت التنفيذية العليا من غير أاضاء المجلس.

 -7.2.2.10تقييأ وتحديد االشخاص المؤهلين لالنضمان الى اضوية المجليس ميع االخيذ باالاتبيار
قدرات وميؤهالت االشيخاص المرشيحين كميا يؤخيذ بعيين االاتبيار فيي حالية إايادت
ترشيح العضو ادد مرات حضوره وفاالية مشاركته في اجتمااات المجلس.
 -7.2.2.11التأكد من تلبية احتياجات البنك من الكفاءات الى مستوو اإلدارت التنفيذية العليا.
 -7.2.2.12ااتماد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك والتأكد من تلبيقها.

Page 33 of 64

 -7.2.2.13التأكد من وجود سياسة منح مكافآت الداريي البنك تتصف بالموضيواية والشيفافية
ومراجعتها بص ورت دورية وتلبيقهيا ،وااتمادهيا مين مجليس اإلدارت وت وييد البنيك
المرك ي بنسخه انها خالل فترت أقصاها سبعه أيان امل مين تياريخ ااتمادهيا مين
المجلس
 -7.2.2.14التأكد من وجود خلة إحالل لالدارت التنفيذية العليا.
 -7.2.2.15توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعيض المواضييع الهامية اين البنيك الاضياء
المجلس انيد اللليب والتأكيد مين اطالاهيأ المسيتمر اليى احيدث المواضييع اات
العالقة بالعمل المصرفي
 -7.2.2.16التأكد من حضور ااضاء المجليس ورشيات اميل أو نيدوات فيي المواضييع المصيرفية
وباالخص ادارت المخاطر والحاكمية المؤسسية وآخر التلورات بالعمل المصرفي.
 -7.2.2.17إقرار ال يادات والمكافآت السنوية الداريي البنك
 -7.2.2.18اقرار اسس ومعليات تقييأ االداء ونتا جه الاضاء االدارت التنفيذية العليا
 -7.2.2.19اقرار امليات تقييأ الويا ف التي تتجاو صالحية لجنة الموارد البشرية
 -7.2.2.20وضع اجراءات لتحديد مكافأت ااضاء مجلس االدارت ااتماداً الى نظان التقيييأ اليذي
تأ اقراره.

 -7.2.2.21إيجاد منهجية واضحة للتحقق من مدو تعيدد ارتبياط العضيو بعضيويات مجيالس ادارت
اخرو/هيئات منتديات  ....الخ
 -7.2.2.22تقون لجنة الترشيح والمكافئات سنوياً بتقييأ لعمل المجلس ككل ولجانه وألاضيا ه
والى ان تقون اللجنة بأاالن البنك المرك ي بنتيجة هذا التقييأ
 -7.2.2.23الحصول الى موافقة المجلس اند تعيين او قبيول او اسيتقالة او انهياء خيدمات اي
من ااضاء االدارت التنفيذية العليا
 -7.2.2.24اية مهيان اخيرو تنياط باللجنية مين قبيل مجليس االدارت بميا ال يتعيارض ميع القيوانين
والتعليمات النايمة ألامال البنك
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 7.3لجنة إدارة المخاطر
 -7.3.1تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من ثالثة أاضاء من مجليس اإلدارت اليى ان يكيون مين بيينهأ اضيواً
مسيتقال،
ً
ويجو ان يشار

في اضويتها أاضاء من مجلس اإلدارت التنفيذية العليا واليك بهيدف اإلدارت

والتعامل مع كافة فئات المخاطر التي تواجه امل البنك.
هذا ويمكن للجنة تشكيل لجان مصغره باالشترا مع ااضاء االدارت التنفيذية وترفع تقاريرهيا
الى لجنة ادارت المخاطر.
 -7.3.2مهام اللجنة -:

تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلـي- :
-7.3.2.1

مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارت المخاطر التي تواجه امل البنك بكافة
فئاتها ومنها الى سبيل المثال ال الحصر (مخاطر اال تمان ،مخاطر السوق ،مخاطر

التشغيل ،مخاطر السيولة ،مخاطر الترك ات اال تمانية ،مخاطر أسعار الفا دت ....الخ)
-7.3.2.2

-7.3.2.3

وكذلك سياسة االمتثال والك قبل رفعها إلى مجلس اإلدارت الاتمادها.

تحديد أساليب وآليات تخفيف المخاطر بشكل ينسجأ مع المتللبات الرقابية

المراية في هذا الشأن والك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر الى سالمة ومتانة
الوضع المالي للبنك.

مراجعة منهجية التقييأ الداخلي لكفاية رأس المال ( )ICCAPمن حيث شمولها

وفعاليتها وقدرتها الى تحديد جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها

البنك مع االخذ بعين االاتبار االهداف االستراتيجية للبنك وخلة رأس المال بصورت
دورية (بشكل سنوي) والتحقق من تلبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال

-7.3.2.4

-7.3.2.5
-7.3.2.6

كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها قبل ااتمادها من مجلس االدارت.
ِ

مناقشة وإقرار نتا ج اختبارات االوضاع الضاغلة بشكل نصف سنوي كحد أدنى

لقياس قدرت البنك الى تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وفقاً
للفرضيات والسيناريوهات المعتمده والتنسيب لمجلس االدارت القرارها.

مناقشة وإقرار الفرضيات والسيناريوهات الختبارات االوضاع الضاغظة بشكل

سنوي.

اقرار وثيقة المخاطر المقبولة للبنك والتنسيب لمجلس االدارت الاتمادها.
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 -7.3.2.7تقع الى ااتق اإلدارت التنفيذية العليا للبنك مسؤولية تنفيذ السياسات
واالستراتيجيات واألساليب المشار اليها أااله والك تحت إشراف لجنة إدارت
المخاطر.

-7.3.2.8

-7.3.2.9

-7.3.2.10

الحصول الى مقترحات من اإلدارت التنفيذية العليا للبنك حول هيكل دا رت

المخاطر واملية تلويرها وبحيث تقون اللجنة بمراجعة المقترحات وإدخال أي
تعديالت اليها ليصار إلى رفعها إلى مجلس اإلدارت الاتمادها.

ت تولى لجنة إدارت المخاطر مسؤولية مواكبة التلورات السريعة والتعقيدات
المت ايدت التي تلرأ الى إدارت المخاطر داخل البنك وتقون اللجنة برفع تقارير

دورية حولها الى مجلس اإلدارت.

التحقق من ادن وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوو

المخاطر المقبولة التي وافق اليها المجلس.

 -7.3.2.11مناقشة وإقرار تقارير ادارت المخاطر التي ترفع اليها بشكل دوري (ربع سنوي)
 -7.3.2.12مناقشة وإقرار تقارير ادارت االمتثال التي ترفع اليها بشكل دوري (ربع سنوي)
-7.3.2.13

الحصول الى كافة المعلومات ان أي مسأله تدخل ضمن مهامها

 -7.3.2.14التحقق من تلبية متللبات ال FATCA

 -7.3.2.15إقرار نتا ج املية التقييأ الداخلي لكفاية رأس المال  ICAAPوالتنسيب لمجلس
االدارت بااتمادها.

 -7.3.2.16ااداد تقييأ سنوي لمدراء المخاطر واالمتثال
 -7.3.2.17اقرار ال يادات او المكافآت المتعلقة في اداريي ومويفي دوا ر المخاطر
واالمتثال واية تعديالت الى هيكل الرواتب

 -7.3.2.18االطالع الى تقييأ أداء مويفي دوا ر المخاطر واالمتثال ومتابعه تنفيذ
-7.3.2.19

التوصيات التي من شأنها رفع مستوو األداء.
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 -7.3.2.19تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف الى المخاطر اات االثر الجوهري واي
انشلة يقون بها البنك يمكن ان تعرضه لمخاطر أكبر من مسيتوو المخياطر المقبولية ،ورفيع
تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها
 -7.3.2.20اية مهان اخرو تناط باللجنية مين قبيل مجليس االدارت بميا ال يتعيارض ميع القيوانين
والتعليمات النايمة ألامال البنك.

 -7.4لجنـة الحاكميـة واالستراتيجيات المؤسسيـة:
 -7.4.1تشكيل اللجنة:
تتألف اللجنة من ثال ثة ااضاء الى االقل بحيث يكون غالبية ااضاءها من االاضاء
المستقلين والى ان تضأ ر يس المجلس
 -7.4.2مهام اللجنة :
تتولى اللجنة القيان بالمهان التالييييية:
 إاييداد ومراجعيية دليييل الحاكمييية المؤسسييية للبنييك حسييب القييوانين والتشييريعات النايمييةالامال البنك.
 وضع اإلجراء ات الكفيلة للتحقق من البنود الواردت في الدليل والتقيد بها. متابعة التلورات والمستجدات التي تلرأ بهذا الخصوص. مراجعة سنوية للدليل والتأكد من نشره الى أوسع نلاق. ااييداد تقييييأ سيينوي لمييدو تلبيييق الحاكمييية المؤسسييية وتقديمييه إلييى مجلييس اإلدارتوالجهات المعنية ومراقبة تلبيقه
 المراجعة واإلشراف الى جميع العناصر اات العالقة بإستراتيجية البنك والتوصية بإقرارها. التأكد من وجود سياسات اامة لتنفيذ وتلبيق االستراتيجيات بفاالية. إقرار االستراتيجيات وخلط العمل واألداء لجميع القلااات والدوا ر والتعديالت التي قد تلرأاليها.
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 إقرار دراسة جدوو املية التفرع الداخلية والخارجية والتنسيب لمجلس االدارت اية مهان اخرو تناط باللجنة من قبل مجلس االدارت بما ال يتعارض ميع القيوانين والتعليمياتالنايمة الامال البنك.
 يحظيير الييى اي اضييو فييي المجلييس ان يكييون ر يسيياً ألكثيير ميين لجنيية ميين اللجييان (التييدقيق
/الحاكمية واالستراتيجيات المؤسسية /المخاطر  /الترشيح والمكافئات) كما يحظر الييه ان
يكون ر يساً ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة ان المجلس

-7.5

اللجنة التنفيذية

 -7.5.1تشكيل اللجنة
ان ال يقل أاضاء اللجنة اين خمسية أاضياء للنظير فيي الصيالحيات التيي تتجياو صيالحيات اإلدارت
التنفيذية العليا ويجو ان يكون أحد أاضا ها مستقل الى ان ال يكون اضواً فيي لجنية التيدقيق
كما يمكن ان يشار أاضاء من اإلدارت التنفيذية العليا في اجتماااتها لعرض توصياتهأ.
 -ان يكون النصا

القانوني الجتمااات اللجنة بحضور اربعه أاضاء الى األقل وتتخذ قراراتها

بأغلبية ادد أاضا ها بغض النظر ان ادد الحاضرين
 ان يقون أاضاء اللجنة بحضور اجتماااتهيا والتصيويت اليى قراراتهيا شخصيياً وفيي حيال تعيذرالحضور الشخصي فيمكن للعضو ابداء وجهه نظره من خالل الفيديو او الهياتف وليه الحيق فيي
التصويت والتوقيع الى محضر االجتماع الى ان يتأ توثيق الك حسب األصول
 -7.5.2مهام اللجنة
 إجا ت معامالت اال تمان التي تتجاو صالحيات لجان اإلدارت التنفيذية. إجا ت قرارات جدولة المستحقات والتسويات وإاادت الجدولة واإلافاءات إجا ت قرارات بيع العقارات المملوكة للبنك. إجا ت معامالت االستثمار التي تتجاو صالحيات اإلدارت التنفيذية. -إجا ت العلاءات والمشتريات التي تتجاو صالحيات لجان االدارت التنفيذية.
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 اتخاا القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تأ التوصية بالموافقة اليها من قبل لجنةاالدارت التنفيذية
 تحديد حدود اليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنية والمتعلقية بمينح او تعيديل او تجدييد اوهيكلة التسهيالت اال تمانية وبحيث يكون هنا صالحيات واضحة للمجلس بالخصوص
 ان ترفع الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تأ الموافقة اليها من قبلها اية مهان اخرو تناط باللجنة من قبل مجلس االدارت بما ال يتعارض مع القوانين والتعليماتالنايمة ألامال البنك.

-7.6

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

 7.6.1تشكيلة اللجنة:
تتألف اللجنة من ثالثة أاضاء من مجلس اإلدارت ويفضل ان تضأ في اضويتها اشخاص من اوي
الخبرت او المعرفة في االستراتيجية في تكنولوجيا المعلومات وللجنة االستعانة اند الل ون
والى نفقة البنك بخبراء خارجيين والك بالتنسيق مع مجلس اإلدارت بغرض تعويض النقص في
هذا المجال من جهة والتع ي الرأي الموضواي من جهة أخرو وللجنة داوت أي من اداري
البنك لحضور اجتماااتها لالستعانة برأيهأ بما فيهأ المعنيين بالتدقيق الخارجي
 7.6.2مهان اللجنة:
 . 7.6.2.1ااتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل التنظيمية المناسبة
 7.6.2.2ااتماد اإلطار العان إلدارت وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات
 .7.6.2.3ااتماد مصفوفة األهداف الر يسية واهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
 7.6.2.4ااتماد مصفوفة للمسؤوليات
 . 7.6.2.5التأكد من وجود إطار اان إلدارت مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع
اإلطار العان الكلي إلدارت لمخاطر
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 . 7.6.2.6ااتماد موا نة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واالهداف
االستراتيجية للبنك.
 7.6.2.7االشراف العان واالطالع الى سير امليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات
 .7.6.2.8االطالع الى تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات
 .7.6.2.9التوصية للمجلس باتخاا اإلجراءات الال مة لتصحيح ايه انحرافات

-7.7

لجنة االمتثال

 7.7.1تشكيلة اللجنة:
تتشكل اللجنة من ثالثة أاضاء الى األقل من مجلس اإلدارت تكون اغلبية أاضا ها مستقلين
وتجتمع اللجنة بشكل دوري والى النحو الذي تراه مناسباً
7.7.2مهان اللجنة
-7.7.2.1

مراجعييه سياسييات االمتثييال قبييل رفعهييا إلييى مجلييس اإلدارت الاتمادهييا) سياسيية
مكافحة امليات غسل األموال وتمويل االرها  /سياسية التعاميل ميع متللبيات اليي
 / FATCA/سياسة مكافحة االحتيال والت ويير /سياسية التعاميل ميع العميالء بعدالية
وشفافية ميثاق السلو المهني /سياسة تعارض المصالح)

-7.7.2.2

تحديد أساليب وآليات تخفيف مخاطر االمتثال بشكل ينسجأ مع المتللبات الرقابية
المراية في هذا الشأن والك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر الى سالمة ومتانة
الوضع المالي للبنك.

-7.7.2.3

مراجعه اإلجراءات الوقا ية التي تأ اتخااها في التعامل مع األنشلة المشبوهة او

-7.7.2.4

مناقشة وإقرار تقارير ادارت االمتثال التي ترفع اليها بشكل دوري مع ارسال نسخة

االحتيالية.

انها الى المدير العان.
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-7.7.2.5

مراقبة وتقييأ درجة الكفاءت والفعالية التي يدير البنك مخاطر االمتثال من خاللها.

-7.7.2.6

الحصول الى مقترحات من االدارت التنفيذية العليا من البنك حول هيكل دا رت

االمتثال واملية تلويرها وبحيث تقون اللجنة بمراجعة المقترحات وادخال اية
تعديالت اليها ليصار الى رفعها الى مجلس االدارت الاتمادها

-7.7.2.7

الحصول الى كافة المعلومات ان أي مسألة تدخل ضمن مهامها.

-7.7.2.8

االطالع الى تقييأ اداء مويفي دا رت االمتثال ومتابعة تنفيذ التوصيات التي من

-7.7.2.9

ااداد تقييأ سنوي لمدير دا رت االمتثال.

-7.7.2.10

اقرار ال يادات او المكافآت المتعلقة في اداريي ومويفي دا رت االمتثال واية

شأنها رفع مستوو األداء.

تعديالت الى هيكل الرواتب.
 -7.7.2.11الداأ المعنوي ليدا رت االمتثيال ،واليك بتع يي االتجياه والموقيف اإليجيابي لمبيادئ
االمتثال لدو البنك
 -7.7.2.12اية مهان اخرو تناط باللجنة من قبل مجلس االدارت بما ال يتعارض مع القوانين
والتعليمات النايمة ألامال البنك
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 -8اجتماعـات مجلس االدارة:
يجتمع مجلس اإلدارت بداوت خلية من ر يسه أو نا به في حالية غيابيه أو بنياء اليى طليب
خلي يقدمه إلى ر يس المجلس ربع أاضا ه الى األقل يبينون فيه األسبا الدااية لعقد
االجتماع فإاا لأ يوجه ر يس المجلس أو نا به الداوت للمجلس إليى االجتمياع خيالل سيبعة
أيييان ميين تيياريخ تسييلمه الللييب فلألاضيياء الييذين قييدموا الللييب داوتييه لالنعقيياد ،وفقيياً
للمعليات التالية- :


الى االاضاء حضيور اجتماايات المجليس حضيوراً شخصيياً وفيي حيال تعيذر الحضيور
الشخصي يمكن لعضو المجلس ابداء وجهة نظره من خالل الفيديو او الهاتف بعيد
موافقة ر يس المجلس دون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع الى محضر
االجتماع.



يجب حضور ما ي يد الى نصف أاضاء المجلس لتكون اجتماااته قانونية.



يعقد المجليس اجتماااتيه فيي مبنيى اإلدارت العامية للبنيك او فيي المكيان اليذي
يعينه الر يس إاا تعذر االجتماع في مبنى اإلدارت العامة للبنك.



يجب أال تقل اجتمااات المجلس ان ست مرات في السينة وان ال ينقضيي اكثير مين
شهرين دون اقد اجتماع للمجلس.



يرأس ر يس مجلس اإلدارت جميع اجتمااات المجليس وينيو

انيه انيد غيابيه نا يب

الر يس وفي حالة غيابهما يختار الحاضرون من بينهأ ر يساً لتلك الجلسة.


تصدر قرارات مجلس اإلدارت باألكثرية المللقة لألاضاء الحاضرين وفي حالة تساوي
األصوات يكون صوت الر يس او من يقون مقامه مرجحاً .



يمنع التصويت بالوكالة او بالمراسلة في اجتمااات مجلس اإلدارت.



تثبت مداوالت وقرارات مجلس اإلدارت فيي محاضير جلسيات تقييد فيي سيجل البنيك
ويدون فيها أسماء األاضاء الحاضرين واسماء أاضاء اللجان في كل جلسية وجمييع
التعليمات الصادرت ان مجلس اإلدارت ولجانه والى العضو أن يسجل مخالفته فيوق
توقيعه.
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جميع محاضر الجلسيات يوقيع اليهيا الير يس وأاضياء المجليس اليذين حضيروا تليك
الجلسات.

 الى االدارت التنفيذية العليا وقبل اجتماع المجلس بوقت كاف تقديأ معلومات وافية
ودقيقة ألاضاء المجلس ان بنود جدول اامال المجلس والى ر يس المجلس
التحقق من الك.

 -9أمانة سر مجلس االدارة:
تنبع أهمية محاضر االجتماايات للبنيك ،وللمسياهمين ،وللسيللات الرقابيية مين كونهيا السيجل
الدا أ لألامال التي قان بها المجلس وللقرارات المتخذت مين قبليه ومين قبيل اللجيان المنبثقية
انه ابر تاريخ امل البنك .كما انها تعتبر اإلثبات القانوني لإلجيراءات التيي قيان بهيا المجليس او
لجانه ولألحداث التي جرت خالل االجتمااات منعاً لحدوث أي التباس.
وبناء اليه وألهمية الدور اليذي يقيون بيه أميين سير المجليس ،يتيولى المجليس تحدييد وييفية
ً
ومهان أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي ويتأ تعينه او تنحيته بموجب قرار من المجلس

الى أن يتأ مرااات توفر الخبرت والمعرفة الال مة للقيان بالمهان الموكلة اليه.
وتتضمـن مسؤوليـات أمانة سر المجلس مـا يلـي:
 ترتيب وااداد وتحديد اجتمااات المجلس والك بالتنسيق مع ر يس المجلس.
 حضور جميع اجتمااات المجلس وتدوين كافة المداوالت الى أن يتأ مرااات الدقة اند
كتابة المحاضر والحرص الدا أ الى أن تعكس بوضو كافة البنود التي تأ طرحها خالل
اجتمااات مجلس اإلدارت والقرارات التي تأ اتخااها في حينه وأية أمور أخرو تمت
تسجيال دقيقاً الي املية تصويت تمت خالل هذه االجتمااات بما
مناقشتها وان تتضمن
ً
فيها المعارضة او االمتناع ان التصويت.

 إرفاق او اإلشارت الى أي وثا ق تأ الرجوع إليها خالل االجتمااات.
 توفير المعلومات وانسيابها بين أاضاء المجلس وأاضاء اللجان في المجلس واإلدارت
التنفيذية.
 االحتفاظ بسجالت خلية أو إلكترونية موثقة ودا مة لمداوالت المجلس.
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 التأكد من اتباع أاضاء المجلس لإلجراءات المقره من المجلس.
 استالن شكاوو واقتراحات المساهمين وتحليلها والتحري ان مدو صحتها وارضها
الى مجلس اإلدارت في أول اجتماع لها للبت فيها.
 تبليغ ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذت من مجلس االدارت ومتابعة بحث اي مواضيع تأ
ارجاء طرحها في اجتماع سابق
 التحضير الجتماع الهيئة العامة بالتعاون مع اللجان المنبثقة ان المجلس
 ت ويد البنك المرك ي بإقرارات المالءمة والتي يتأ توقيعها من قبل ااضاء
المجلس.
 التأكد من توقيع ااضاء مجلس االدارت الى محاضر االجتمااات والقرارات.


ت ويييد البنييك المركيي ي بالمعلومييات المتعلقيية بأاضيياء مجييالس االدارات داخييل

المملكة وخارجها بشكل نصف سنوي وكذلك اند حدوث اي تعديل.
 ت ويد البنك المرك ي االردني بأسبا

استقالة او انهاء خدمات كل من مسؤولي

التدقيق واالمتثال وادارت المخاطر والك قبل اتخاا قرار قبول االستقالة او انهاء
الخدمات ألي منهأ.
 اتخاا االجراءات الال مة للتأكد من ان مشاريع القرارات المنوي إصدارها ان المجلس
تتوافق مع التشريعات

 -10تعـارض المصالــح والتعامالت مع ذوي العالقة:
الى كل اضو من أاضاء المجلس ان يحدد ارتباطيه ميع البنيك وطبيعية االقتيه وتجنيب تعيارض
المصالح وااللت ان بمضمون دليل ميثاق السلو المهني وآلية تعارض المصالح والتعيامالت ميع
اوي العالقة بهذا الخصوص واإلفصا خلياً وبشكل سنوي او في حال وجود مسيتجدات تتلليب
الك فيما إاا كان له او ل وجته او لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل او
تعاقد يكون البنك طرفاً فيه او إاا كان ألي منهأ مصيلحة ميؤثرت فيي شيركة يتعليق بهيا اليك
التعامل او التعاقد .وان ال يشار في أي اجتماع يتأ فيه بحث اليك التعاميل او التعاقيد وضيرورت
مرااات سياسة تعارض المصالح والتعامالت مع اوي العالقة.
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 الى المجلس ااتماد ضوابط لحركة انتقال المعلوميات بيين مختليف االدارات ،تمنيع االسيتغاللللمنفعة الشخصية
 الى المجلس التأكد من ان االدارت التنفيذية العليا تتمتع بن اهة االية في ممارسة اامالهاوتتجنب تعارض المصالح
الى الدوا ر الرقابية في البنك التأكد من ان التعامالت مع اوي العالقة قد تمت وفق السياسةواالجراءات المعتمدت والى لجنة التدقيق القيان بمراجعة جميع تعامالت اوي العالقة
ومراقبتها واطالع المجلس الى هذه التعامالت

ثالثاً  :المحور الثاني ( االدارة التنفيذية العليا )
تتحدد مسؤولية مجلس اإلدارت في الرقابة الى إدارت البنيك ،فيي حيين تكيون مسيؤولية اإلدارت
التنفيذية العليا في إدارت األامال اليومية للبنك.
وبالتالي يتولى مجلس االدارت ما يلي- :
-1

الموافقـة علــى تعيـين اعضــاء االدارة التنفيذيـة العليــا اسـتناداً الــى ترشـيح لجنــة
الترشيحات والمكافآت وفقاً لما يلي- :
-1.1


شروط مالءمة العضوية
ان ال يكون اضواً في مجلس ادارت اي بنك آخر داخل المملكة ما لأ يكن البنك االخر
تابعاً لذلك البنك.



ان يكون متفرغاً الدارت اامال البنك.



حاصال الى الدرجة الجامعية االولى كحد أدنى فيي االقتصياد او الماليية او
ان يكون
ً
المحاس بة او ادارت االامال او اي من التخصصات المشابهة التي لهيا االقية بعميل
البنك



ان يكون لدية خبرت في مجال اامال البنيو او ااميال اات صيلة ال تقيل اين خميس
سنوات باستثناء منصب المدير العان أو المدير االقليمي الذي يجب ان ال تقل خبرتيه
في مجال اامال البنو ان اشر سنوات.
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 -1.2المتللبات االخرو:


الحصييول ميين العضييو المرشييح للتعيييين الييى سيييرته الذاتييية مرفقيياً بهييا الوثييا ق
والشهادات العلمية وشهادات الخبرت وشهادات حسن السيرت والسلو وغيرها من
الوثا ق المع ت والال مة



توقيع المرشح الى إقرار اضو االدارت التنفيذية ،وت ويد البنك المرك ي بنسخة من
اإلقرار رقأ  2مرفقاً به السيرت الذاتية



الحصول الى ايدن ممانعية البنيك المركي ي األردنيي قبيل تعييين (وانيد الترقيية/
النقل /التكليف المؤقت ألي اضو في اإلدارت التنفيذية العليا).

تعيين المدير العام للبنك وفقا لما يلي-:

-2


تلبية متللبات شروط مالءمة االدارت التنفيذية العليا المدرجة في بند ( )1اااله.



يجب ان يتمتع المدير العان بالن اهة والكفاءت والخبرت المصرفية.



الحصول الى موافقة البنك المرك ي االردني المسبقة الى تعيينه.



يجييب ان ال يكييون ر يييس المجلييس اواي ميين ااضيياء المجلييس او المسيياهمين الر يسيييين
مرتبلاً مع المدير العان بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة.



الى المدير العان العمل الى ما يلييي- :
 تحقيق الرقابة الداخلية الى سير العمل في البنك وتقيده بيالقوانين واالنظمية
والتعليمات المعمول بها.
 ت ويد مجلس االدارت بشكل دوري بتقرير ان اوضاع البنيك والتاكيد مين ان ااماليه
تسير طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس االدارت والتوصية له بأي مقترحات يراها
ضرورية لتلوير اامال البنك.
 تلوير التوجه االستراتيجي للبنك.
 تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك
 تنفيذ قرارات مجلس االدارت
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 توفير االرشادات لتنفيذ خلط العمل قصيرت وطويلة االجل.
 توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك الى المويفين
 إاالن المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 إدارت العمليات اليومية للبنك.
 ت ويد البنك المرك ي بالمعلومات والبيانات التي يللبها.


تقييأ اداء المدير العان سنوياً وفقاً لنظان معد من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

 -3مسؤوليات اإلدارة التنفيذية العليا:
-3.1

إاداد االستراتيجيات والسياسات التي تغلي كافة األنشلة المصيرفية ليدو البنيك
وااتمادهييا ميين قبييل مجلييس اإلدارت وتعميمهييا الييى كافيية المسييتويات اإلدارييية
ومراجعتهييا بانتظييان للتأكييد ميين شييمولها ألي تعييديالت او تغييييرات طييرأت الييى
القوانين والتعليمات والظروف االقتصادية وأي أمور أخرو تتعلق بالبنك.

-3.2

إاداد وتلوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبية المخياطر
التي تواجه البنك وتلبيق تلك اإلجراءات.

-3.3

إاداد البيانات المالية والحسابات الختامية وارضها الى المجلس.

-3.4

وضع الهيكل التنظيمي الخاص بالبنيك بحييث يوضيح فييه التسلسيل اإلداري واليى
وجه الخصوص موقع المجلس ولجانه واإلدارت التنفيذية في هذا الهيكل وااتماده
من مجلس االدارت.

-3.5

إاداد موا نة سنوية وااتمادها من مجلس اإلدارت ورفع تقارير أداء دوريية لمجليس
اإلدارت تبين االنحراف في األداء الفعلي ان المقدر.

-3.6

وضع سياسات ضبط ورقابة داخلية مناسيبة وتلبيقهيا بعيد ااتمادهيا مين مجليس
اإلدارت.

-3.7

تنفيذ المسؤوليات وفقاً للصالحيات المخولة.
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-3.8

تحقيق فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ،ورفع تقرير سنوي الى األقيل إليى
مجلس اإلدارت حول تلبيق وفعالية األنظمة.

-3.9

وضع اإلجراءات الكفيلة بتقييأ كفاية رأس الميال ورفيع تقيارير دوريية إليى مجليس
اإلدارت بهذا الخصوص.

-3.10

ت ويد الجهات الرقابية الخارجية والداخلية مثل السللات الرقابية والتدقيق الداخلي
والتدقيق الخارجي وأيية جهيات أخيرو اات االقية ،وفيي الوقيت اليذي تحيدده تليك
الجهات بالمعلوميات والكشيوفات المللوبية الال مية لقيامهيا بمهامهيا بالشيكل
األمثل.

-3.11

تضمين التقرير السنوي بما يفيد مسؤولية اإلدارت التنفيذية ان توفير أنظمة ضبط
ورقابة داخلية تضمن جودت وشفافية المعلومات والبيانات المالية المنشورت.

 - 3.12صياغة ميثاق أخالقيات العمل ( )Code of Conductالخاص بالبنك وااتماده من مجلس
اإلدارت وتعميمه الى كافة المستويات اإلدارية في البنك ،بحيث يتضمن الحد االدنى:
 ادن استغالل اي من االداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهأ الشخصية
 قوااد واجراءات تنظأ التعامالت مع اوي العالقة
 الحاالت التي ينشأ انها تعارض مصالح
3.13

 تنمية المهارات والسلو المهني للعاملين في البنك للتوافق ميع احيدث التليوراتوالتقنيات.

 -3.14إاييداد خليية إحييالل  Succession Plansلييالدارت التنفيذييية العليييا للبنييك وبحيييث تتضييمن
المؤهالت والمتللبات الواجب توفرها لشياغلي هيذه الوييا ف وااتمادهيا مين مجليس
اإلدارت ومراجعة هذه الخلة مرت في السنة الى االقل.
إاداد سياسية مينح المكافيآت الماليية لالدارييين تتصيف بالموضيواية والشيفافية

-3.15

وااتمادها من مجلس االدارت الى ان يتوفر فيها العناصر التالية كحد أدنى-:


ان تكون معدت للمحافظية اليى االدارييين اوي الكفياءات والمهيارات والخبيرات
الال مة واستقلابهأ وتحفي هأ واالرتقاء بادا هأ.
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ان تكون مصممة لضيمان ايدن اسيتخدامها بشيكل ييؤثر اليى ميالءت وسيمعة
البنك



ان تأخذ باالاتبار المخاطر ووضع السيولة واالربا وتوقيتها.



ان ال يستند انصر منح المكافأت فقط الى اداء السنة الحالية بل ان يسيتند ايضياً
الى أدا ه في المدو المتوسط واللويل ( )5-3سنوات.



ان تعبر ان أهداف البنك وقيمة واستراتيجيته.



تحدد شكل المكافآت كأن تكون الى شكل اتعا

او رواتب او بدالت او ايالوات او

خيارات االسهأ او أي م ايا اخرو.


ان تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسيبة معقولية مين المكافيآت بحييث ييتأ تحدييد
هيذه النسييبة وفتيرت التاجيييل الييى أسياس طبيعيية العميل ومخيياطره ونشيياطات
االداري المعني.



ان ال ي تأ منح مكافآت مالية الداريي الدوا ر الرقابية (إدارت المخياطر ،التيدقيق،
االمتثال ،وغيرها) ااتماداً الى نتا ج اامال الدوا ر التي يراقبونها.

-3.16

اية مهان اخيرو تنياط بياالدارت التنفيذيية مين قبيل مجليس االدارت بميا ال يتعيارض ميع
القوانين والتعليمات النايمة الامال البنك.

رابعاً  :المحـور الثالث (التخطيط ورسم السياسات)
التخطيـــط

-1

يعتبر موضوع رسأ االستراتيجية العامة للبنك من المهان األساسيية لمجليس اإلدارت وهيو أمير
يتللب الفهأ الواضح ألساسيات القلاع المصرفي ،واوامل النجا الر يسية فيه .ويتأ الك مين
خالل المشاركة في إاداد الخلة االستراتيجية وخلة العمل السنوية والموا نات التقديرية.
وفيمـا يلـي أهـم عناصـر التخطيـط الواجب مراعاتها:
-1.1

التأكد من وجود آلية للتخليط ،ومن توفر خلط امل مناسبة ،ومين تنفييذها ومراقبية
نتا جها.
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-1.2

قياس مدو تحقيق البنك ألهدافه وغاياته.

-1.3

تحديد نقاط القوت ،الضعف ،الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البنك.

-1.4

التأكد من تلوير أنظمة البنك بشكل يمكن معه قياس ميدو تحقييق البنيك ألهدافيه
وغاياته.

-1.5

التأكد من وجود فريق امل إداري مؤهيل ،ومصيادر أميوال ليدو البنيك بميا فيهيا رأس
المال ،وبشكل يضمن تحقيق األهداف والغايات المرسومة.

-1.6

الموافقة الى السياسات التي تداأ أهداف البنك وغاياته.

 -2السياســـات:
يعتبر مجلس اإلدارت المسؤول األول ان إدارت مخاطر البنك ،األمر الذي يتللب ضرورت التأكد من
املية وضع ومراقبة السياسات والتعليمات بمستوو مقبول لكل من مخاطر اال تمان والسوق
يوال إلييى تحقيييق اا ييد معقييول للمسيياهمين دون المسيياس بقضييايا
والسيييولة ،والعمليييات وصي ً
السالمة المصرفية.

خامساً  :المحـور الرابع (البيئـة الرقابيـة):
يضللع مجليس اإلدارت بمسيؤولياته باالاتمياد اليى إطيار ايان للرقابية الداخليية واليك بهيدف
التحقق مما يليي:
 فعالية وكفاءت العمليات. مصداقية التقارير المالية. التقيد بالقوانين والتعليمات النافذت.وفيما يلي المبـادئ األساسيـة لإلطار العام ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
 -1تلت ن اإلدارت التنفيذية بتوفير بيئة رقابية في البنك يعكسها وجيود هيكيل تنظيميي
يبين بشكل واضح خلوط االتصال والمسؤوليات.
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 -2يناط باإلدارت التنفيذية مسؤولية تحديد المخاطر وتقييمهيا مين خيالل وجيود سياسيات
مخاطر موثقة وجها إداري مستقل إلدارت المخاطر.
 -3توفير ضوابط رقابية والفصل بين المهان.
 -4توفر إجراءات تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب بميا فيهيا
خلة اللوارئ.
 -5استقاللية دوا ر إدارت المخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي.
 -6يقون مجلس اإلدارت بالتأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك تقريراً حول مدو كفايية
أنظميية الضييبط والرقابيية الداخلييية الييى اإلبييالغ المييالي ( )Financial reportingوبحيييث
يتضمن التقرير ما يلي:
 مسؤولية اإلدارت التنفيذية ان وضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية الى اإلبيالغالمالي في البنك والمحافظة الى تلك األنظمة.
 إطييار العمييل التييي قامييت اإلدارت التنفيذييية باسييتخدامه لتقييييأ فعالييية أنظمييةالضبط والرقابة الداخلية.
 تقييأ اإلدارت التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتياريخالبيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي للبنك.
 تقرير المدقق الخارجي الذي يبين فيه رأيه في تقييأ اإلدارت التنفيذيية لفعالييةأنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
 اإلفصا ان أي مواطن ضعف في أنظمية الضيبط والرقابية الداخليية اات قيميةجوهرية (أي مواطن ضعف جوهري هو نقلة او مجمواة نقياط ضيعف واضيحة
ينيتج انهييا احتميال اييدن إمكانيية منييع او الكشيف ايين بييان غييير صيحيح واا اثيير
جوهري).
 -7يناط باإلدارت التنفيذية وضع إجراءات تمكن الميويفين مين اإلبيالغ وبشيكل سيري اين
وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث مخالفات فيي حينهيا وبشيكل يسيمح بيأن ييتأ
التحقيق باستقاللية في هذه المخاوف ويتأ مراقبة تنفييذ هيذه اإلجيراءات مين قبيل
لجنة التدقيق

Page 51 of 64

 -1التدقيـق الداخلـي
يدر البنيك أن وجيود إدارت تيدقيق داخليي فعاليه يسيهأ بشيكل أساسيي فيي تع يي أنظمية
الرقابة الداخلية واإلطيار العيان الدارت المخياطر المتعلقية بأنشيلة البنيك المختلفية و تميارس
إدارت التدقيق الداخلي مهامها ضمن المعليات التاليية:
-1.1

وضع ميثاق التدقيق الداخلي ( )Internal Audit Charterوااتماده مين مجليس اإلدارت،
الى ان يتضمن مهان إدارت التدقيق ومسؤولياتها وصالحياتها ومنهجية املها.

-1.2

وضع إجراءات للتدقيق الداخلي.

-1.3

ااداد خلة تدقيق سنوية معتمدت من لجنة التدقيق ،الى ان تشمل معظيأ أنشيلة
البنك ووحداته التنظيمية ،والك حسب درجة المخاطر في تلك األنشلة.

-1.4

إاداد تقرير سنوي حول مدو كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر
التي يتعيرض لهيا البنيك والعميل اليى تقيديأ التوصييات المناسيبة لتصيويب ميواطن
الضعف.

-1.5

رفد إدارت التدقيق الداخلي بمويفين اوي مؤهالت الميية وخبيرات امليية مناسيبة
وكافية لتدقيق كافة األنشلة والعمليات ،الى ان يتضيمن اليك تيوفر كيوارد مؤهليه
لتقيييأ مخياطر المعلوميات والتكنولوجييا المصياحبة لهيا وكيذلك العميل اليى تييدوير
المويفين الى انشلة البنك كل ثالث سنوات كحد أالى.

-1.6

تقون إدارت التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى ر يس لجنة التدقيق.

-1.7

مراجعة االلت ان بدليل الحاكمية المؤسسية

-1.8

مراجعة صحة وشمولية اختبارات االوضاع الضياغلة ( )Stress Testingوبميا يتفيق ميع
المنهجية المعتمده من المجلس.

-1.9

التأكد من دقة االجيراءات المتبعية لعمليية التقيييأ اليداخلي لكفايية رأسيمال البنيك
(.)ICAAP
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-1.10

إخضيياع انشييلة البنييك المسييندت لجهييات خارجييية (  ) Outsourced Activitiesلعمليييات
التدقيق.

-1.11

تدقيق االمور الماليية واالداريية بحييث ييتأ التاكيد مين ان المعلوميات الر يسيية حيول
االمور المالية االدارية تتوفر فيها الدقة واالاتمادية والتوقيت المناسب.

-1.12

متابعيية المخالفييات والمالحظييات الييواردت فييي تقييارير السييللات الرقابييية والمييدقق
الخارجي والتأكد من العمل الى معالجتها ومن وجود الضوابط المناسيبة ليدو اإلدارت
التنفيذية لعدن تكرارها.

-1.13

التأكد من توفر اإلجراءات الال مة لوجود اسيتالن ،معالجية ،واالحتفياظ بشيكاوي اميالء
البنك والمالحظات المتعلقة بالنظان المحاسيبي ،الضيبط والرقابية الداخليية ،واملييات
التدقيق ،ورفع تقارير دورية بها.

-1.14

االحتفيياظ بتقييارير واوراق التييدقيق ،ولمييدت تتفييق واحكييان التشييريعات النافييذت بهييذا
الخصوص ،بشيكل مينظأ وآمين وان تكيون جياه ت لالطيالع اليهيا مين قبيل السيللات
الرقابية والمدقق الخارجي.

-1.15

مراجعة املييات اإلبيالغ فيي البنيك بهيدف التأكيد مين أن المعلوميات الر يسيية حيول
األمور المالية واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالاتمادية والتوقيت المناسب.

-1.16

التأكد من االمتثال لسياسات البنك الداخليية والمعيايير واإلجيراءات الدوليية والقيوانين
والتعليمات اات العالقة.

-2

التدقيــق الخارجــي

أما المدقق الخارجي فيمثيل مسيتوو آخير مين الرقابية اليى ميدو مصيداقية البيانيات الماليية
الصادرت ان أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية ،وخاصية فيميا يتعليق بإبيداء اليرأي الواضيح
والصريح في مدو ادالية هيذه البيانيات واكسيها للواقيع الفعليي خيالل فتيرت معينية .يراايى
مجلس اإلدارت في تعامله مع مكاتب التدقيق الخارجي مصلحة البنيك ومهنيية المكاتيب التيي
يتعامل معها ويحرص الى الدوران المنتظأ للتدقيق وتجاربه مع المكاتب التي يتعاميل معهيا
ووفقاً للمعليات التالية- :
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 توقييع اتفاقيية  Engagement Letterميع المييدقق الخيارجي لتيدقيق أاميال البنييكتشمل األميور التيي تقيع اليى ااتقيه والمنسيجمة ميع متللبيات معيايير التيدقيق
الدولية.
 يقون المدقق الخارجي بت ويد لجنة التدقيق بنسخة من تقرييره وكيذلك يجتميع ميعلجنة التدقيق دون حضور اإلدارت التنفيذية مرت واحدت الى األقل سنوياً .
 العمل الى ت وييد البنيك المركي ي األردنيي بنسيخ مين أي تقيارير يقيدمها الميدققالخارجي للبنك في إطار مهمة التدقيق التي اين من اجلها.
-

الحصول الى موافقة لجنة التدقيق قبل االتفاق مع الميدقق الخيارجي لتقيديأ أي
خدمات أخرو خارج نلاق مهمة التدقيق وبما ينسجأ وقانون م اولة مهنة تيدقيق
الحسييابات النافييذ و التعليمييات الصييادرت بمقتضيياه والييى أن يييتأ اإلفصييا ايين هييذه
الخدمات.

-

تدوير منتظأ للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او الحليفية او
المرتبلة بها بأي شكل من االشكال كل سيبع سينوات كحيد أاليى واليك مين تياريخ
االنتخا .

 تكون السنة االولى (اند التدوير) للمكتب الجديد بشكل مشتر ( )jointميع المكتيبالقديأ.
 -ال يجو ااادت انتخا

المكتب القديأ مرت اخرو قبل مرور سنتين الى االقل من تاريخ

اخر انتخا له بالبنك بخالف مهمة التدقيق المشتركة.
 ااالن البنك المرك ي االردني قبل ثالثين يوماً اليى االقيل مين تياريخ اجتمياع الهيئيةالعامة ان رغبة البنك بترشيح المدقق الخارجي النتخابه (او إاادت انتخابيه) مين قبيل
الهيئة العامة
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 -3إدارة المخاطـــر
ترتبط امليات البنو

بحتمية مواجهة مخاطر متعددت األنيواع وأن فهيأ وإدارت هيذه المخياطر

بأنوااها المختلفة واالجها يدخل ضمن بناء الحكيأ المؤسسيي الجييد ،الن إدارت المخياطر هيي
القبول المدروس للمخاطر من اجل تحقيق العوا د أي الموا مة بين العوا د من جهة والمخياطر
من جهة أخرو.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة المخاطر-:
-3.1

ترفع إدارت المخاطر في البنك تقاريرها إلى لجنة إدارت المخاطر

-3.2

تتولى إدارت المخاطر المسؤوليات التالييية:

 مراجعة اطار ادارت المخاطر ( )Risk Management Frame Workفي البنك قبيل ااتمياده مينمجلس االدارت.
 إاداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر وااتمادها من مجلس اإلدارت. دراسة و تحليل جميع المخاطر بما فيهيا مخياطر اال تميان ،مخياطر السيوق ،مخياطر السييولةومخاطر العمليات.
 تلوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر. التوصية للجنة إدارت المخاطر بسقوف المخاطر ،والموافقات ،ورفيع التقيارير وتسيجيل حياالتاالستثناءات ان سياسة إدارت المخاطر.
-

ت ويد المجلس واإلدارت التنفيذية العليا بمعلومات ان قيياس المخياطر ومنظومية المخياطر
( )Risk Profileالفعلية لكافة انشلة البنيك بالمقارنية ميع وثيقية المخياطر المقبولية ( Risk
 )Appetiteومتابعة ومعالجة االنحرافات السلبية في البنك.

 يقون المجلس بمراجعة إحصا يات المخاطر في البنك النواية والكمية وبشكل منتظأ. ااتماد الوسا ل التي تسااد في إدارت المخاطر ومنها: التقييأ الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
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 ااداد قاادت بيانات تاريخيه للخسا ر وتحديد مصادر تلك الخسا ر وتبويبها وفقاً

لنوع

المخاطر.
 توفير التجهي ات الال مة والنظأ اآللية المال مة الدارت المخاطر لدو البنك.
-3.3

تقون لجان البنك مثل لجان اال تميان أو إدارت الموجيودات والمللوبيات /الخ ينية ومخياطر
التشغيل بمساادت إدارت المخاطر في القيان بمهامها وفق الصيالحيات المحيددت لهيذه
اللجان.

-3.4

تضمين التقرير السنوي للبنك بمعلومات ان إدارت المخياطر بخصيوص هيكلهيا وطبيعية
املياتها والتلورات التي طرأت اليها.

-3.5
.4

توفير معلومات حول المخاطر لدو البنك الستخدامها ألغراض اإلفصا والنشر للجمهور.
االمتثـــال ()Compliance

يتييولى المجلييس تشييكيل إدارت مسييتقلة لالمتثييال والعمييل الييى رفييدها بييالكوادر المدربيية
ومكافآتها بشكل كاف هذا باإلضافة إلى ااتماد ومراقبة سياسية االمتثيال وبميا يتماشيى ميع
تعليمات البنك المرك ي األردني الصادرت بهذا الخصوص.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال- :
-4.1

إاداد سياسية االمتثال وتلويرها ومراجعتها بشكل دوري (مرت بالسينة كحيد أدنيى)
وكلما دات الحاجة لذلك).

-4.2

تلبيق سياسة االمتثال في البنك.

-4.3

إاداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين والتشيريعات النافيذت واي
إرشيييادات وأدلييية اات االقييية واليييى اإلدارت التنفيذيييية توثييييق مهيييان وصيييالحيات
ومسؤوليات إدارت االمتثال وتعميمها داخل البنك.

-4.4

رفع التقارير الدورية (ربع سنوية) حول نتا ج أامالهيا ومراقبتهيا لالمتثيال إليى لجنية
ادارت االمتثال مع إرسال نسخة انها إلى المدير العان.

-4.5

يناط بدا رت االمتثال مهمة متابعة كل ما يتعلق بالحاكمية المؤسسية في البنك
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.5

التقاريـر الماليـة:
تتوليى اإلدارت التنفيذيية للبنيك القييان بميا يليي:
 -5.1إاداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.
 -5.2رفع هذه التقارير إلى أاضاء مجلس اإلدارت في كل اجتماع من اجتماااته الدورية .
 -5.3نشر بياناته المالية كل ثالثة أشهر.
 -5.4إرسال التقارير المالية وتقارير األامال الكاملة إلى المساهمين سنوياً .

.6

السلـوك المهنـي:

 -6.1تبنى البنك ميثاق السلو المهني الذي تأ إقراره من مجلس اإلدارت وتعهد بااللت ان به
كافة أاضاء مجلس اإلدارت ومويفي البنك الى اختالف مستوياتهأ اإلدارية .وتضمن
الميثاق المواضيع التالية  (:قوااد اامة ،واجبات ومسؤوليات المويفين ،التعامل ميع
العمالء ،التوثيق ودقة السجالت ،وسا ل األاالن ،سلوكيات محظورت ،تعيارض المصيالح،
آلية التبليغات والتحقيقات ،أمن المعلومات).
 -6.2يجب الى كل اضو من ااضاء مجلس االدارت االلت ان بما يليييي -:
 oالقيان بواجباته بكل أمانة وصدق وجدية.
 oالقيان بإاماله بشفافية تجنباً ألي تعارض في المصالح سواء أكان الك التعارض واقعياً
او يمكن إدراكه او ااا كان من شيأن اليك ان ييؤثر اليى ااماليه ومهاميه او ييؤثر اليى
حكمه.
 oااللت ان بأحكان القوانين واالنظمة والتعليمات والتوجيهات النايمة الامال البنك.
 oالحفاظ الى سرية المعلومات والبيانات التي يلليع اليهيا العضيو بحكيأ امله،وايدن
استعمال مثل تلك المعلومات لتحقيق أي مصلحة شخصية له سواء أكان الك بشيكل
مباشر او غير مباشر.
مخيوال بيذلك مين قبيل
 oادن إصدار أي بيانات الى الصحافة او وسا ل االايالن اال ااا كيان
ً
مجلس االدارت.

Page 57 of 64

 oإاالن المجلس فوراً اند حصول أي مما يلييي-:
 أي تغييرات تحصل الى ادد اسهأ بنك االردن المملوكة من قبل العضو او
التي تقع تحت تصرفه.
 أي اضويه له في مجلس إدارت أي شركة مساهمة اامة وأي تغييرات تحصل
اليها ( وفي حال نشوء مثل الك التعارض يجب اتخاا االجراءات المناسبة
لالفصا ان الك التعارض فوراً لمجلس االدارت وادن مشاركة العضو اند بحث
هذه المسألة).
 oالتقيد بالقرارات الصادرت اين مجليس االدارت حتيى وان كيان رأييه مخالفياً لقيرار مجليس
اإلدارت الصادر وفقاً لألصول المتبعة

سادساً  :المحـور الخامس (العالقة مع المساهميـن):
سوف يعمل مجلس اإلدارت الى إستخدان أكثر اللرق فاالية وكفاءت في التواصل مع
مساهمي البنك وسوف يبذل قصارو جهده في التعرف الى القضايا التي تهأ المساهمين
وتحمي مصالحهأ ضمن اإلطار القانوني السا د ،كما وسيعمل مجلس اإلدارت وبشكل منتظأ
الى دراسة وتقييأ وتحليل القضايا اإلقتصادية والسياسية واإلجتمااية والقانونية التي يمكن
أن تؤثر الى أامال البنك ومصالح مساهميه مستعينا ً بخبرات ومشورات مختصين.
كذلك سيعمل مجلس اإلدارت الى تع ي وتلوير مفهون الشفافية في الحاكمية المؤسسية
حيث سيكون ألي مساهأ وبعد إالاء مهلة كافية الحق في طلب معلومات ان البنك ولن يتأ
رفض الللب مالأ يكن هنا ما يعرض مصالح البنك للضرر أو يستداي كشف معلومات سرية ال
يجو كشفها حسب القوانين والتشريعات النافذت.
إضافة إلى الك سوف يثبت وبشكل أصولي وقانوني لكل مساهأ الحقوق المتصلة بالسهأ
وتحديداً الحق في الحصول الى نصيب من األربا التي يتقرر تو يعها وحق حضور إجتمااات
الهيئة العامة للمساهمين واإلشترا

في مداوالتها والتصويت الى قراراتها وإنتخا

أاضاء

مجلس اإلدارت ومدقق الحسابات وتو يع األربا وحق التصرف في األسهأ ونقل ملكيتها ضمن
الضوابط القانونية المراية.
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وعليه وتعزيزاً لهذه العالقة نؤكد على ما يلي:
-1

يعمييل مجلييس اإلدارت بكافيية الوسييا ل المناسييبة لتشييجيع المسيياهمين وخاصيية صييغار
المساهمين الى حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة والتصويت إما بشيكل شخصيي
أو توكيل شخصي في حالة غيابهأ.

-2

ت ويد المساهمين بما يلييي:

 نسخة من التقرير السنوي الى اناوينهأ البريدية. داوت اجتماع الهيئة العامة وجدول أامالها. جميع المعلومات والمواد اإلاالمية الموجهة للمساهمين بشكل اان.-3

يحرص المجلس الى أن يحضر رؤساء لجيان التيدقيق والترشييحات والمكافيآت والمخياطر
وأي لجان أخرو منبثقة ان المجلس االجتماع السنوي للهيئة العامة.

-4

حضور ممثلين ان المدققين الخارجيين االجتماع السينوي للهيئية العامية ليجيبيوا اليى
األسئلة المتعلقة بالتدقيق وتقرير المدققين

-5
-6

التصويت الى كل موضوع يثار خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.
انتخا

المرشحين لعضوية مجلس االدارت من لجنة الترشييحات والمكافيآت ممين تتيوفر

فيهأ المؤهالت والشروط انيد انتهياء ميدت المجليس خيالل االجتمياع السينوي للهيئية
العامة.
-7

انتخا المدقق الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارت بتحديد األتعا .

-8

توثيق كافة وقا ع الجلسات والتقارير حول مجريات األميور خيالل اجتمياع الهيئية العامية
السنوي بما في الك نتا ج التصويت واألسئلة الملروحة من قبيل المسياهمين وإجابيات
الجها اإلداري اليها.

-9

أحقية كل مساهأ االطالع الى سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته.

 -10تو يع األربا بعدالة الى المساهمين وبما يتناسب مع ادد األسيهأ التيي يملكهيا كيل
منهأ.
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 -11بعد انتهاء االجتماع السنوي للهيئة العامة ،يتأ إاداد تقريير الطيالع المسياهمين حيول
المالحظات التي تمت خالله والنتا ج ،بميا فيي اليك نتيا ج التصيويت واالسيئلة التيي قيان
المساهمين بلرحها وردود االدارت التنفيذية اليها.

سابعاً  :المحـور السادس (الشفافيـة واإلفصـاح):
تنلوي الحاكمية المؤسسية لبنك األردن الى أبعاد تتصل بالن اهة والتعامل باسيتقامة وأمانية
وموضواية ،والمساءلة ان القرارات التي اتخذتها الجهات اات العالقية فيي البنيك والشيفافية
واإلفصا واالنفتا الى المجتمع.
وحول الشفافية واإلفصا واالنفتا فإنها من العناصر الهامة في الحاكمية المؤسسية الجييدت
لبنك األردن.
والبنك ُمعنى باإلفصا العان ان كافة المعلومات الموثوقه التي تقدن في أوقاتهيا المناسيبة
لمساادت مستخدمي هذه المعلومات الى إجراء تقييأ دقيق للموقف المالي للبنك وإنجا اته
وأنشلته ومخاطره وادارت هذه المخاطر خاصة وأن اإلفصا وحيده يعليى الشيفافية المللوبية
التي تتوفر في المعلومات من الدقة واالكتمال من الناحية النواية والكمية التي يتأ تقديمها
في أوقاتها المناسبة.
الغاييية مين اإلفصييا هي تقييأ مقدرت البنك اليى تحقييق األهيداف اإلسيتراتيجية والوقيوف

الى الوضع المالي ونتا ج أامال البنك وتدفقاته النقدية.

نطـــاق اإلفصـــاح يتمثل بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

-

المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS

-

التشريعات والقوانين المحلية وهي- :


قانون الشركات.



قانون هيئة األوراق المالية.
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قانون البنو وتعليمات البنك المرك ي بهذا الخصوص.



قانون ضريبة الدخل.

اإلطار العام للشفافية واإلفصاح

 -1يقون مجلس اإلدارت بالتأكد من قييان اإلدارت التنفيذيية باإلفصيا وفقياً لتعليميات البنيك
المرك ي األردني السارية والصادرت بمقتضى قانون البنيو النافيذ ،ايالوت اليى اليك ،أن
تكون اإلدارت التنفيذية الى دراية بالتغييرات التي تلرأ الى الممارسيات الدوليية لإلبيالغ
المالي ونلاق الشيفافية الملليو

مين المؤسسيات الماليية .وتقيون اإلدارت التنفيذيية

برفع تقارير حول التلورات إلى المجلس باإلضافة إلى تقديأ التوصيات حيول سيبل تع يي
ممارسات البنك في مجال اإلبالغ بشكل ي يد ان متللبات البنك المركي ي األردنيي بهيذا
الخصوص.
 -2تقون اإلدارت التنفيذية بإشراف مين مجليس اإلدارت بتيوفير معلوميات اات نوايية جييدت
حييول نشيياطاته لكييل ميين البنييك المركيي ي والمسيياهمين ،المييوداين ،البنييو األخييرو،
والجمهور بشكل اان ،مع التركي الى القضيايا التيي تثيير قليق المسياهمين .واليى أن
يفصح البنك ان جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتا للجميع.
 -3أن يقون مجلس اإلدارت في تقريره السنوي بالتأكييد اين مسيؤوليته تجياه دقية وكفايية
البيانات المالية للبنك والمعلومات الواردت في تقريره السنوي.
 -4يقون مجلس اإلدارت بالمحافظة الى خلوط اتصال مع البنك المرك ي ،أصحا
المساهمين ،اجتمااات الهيئة العامية ،البنيو

المصيالح،

األخيرو ،والجمهيور بشيكل ايان وتكيون

هذه الخلوط من خالل ما يلي- :
-

توفير معلومات شاملة وموضواية ومحدثة ان البنك ووضعه المالي وأداؤه
وأنشلته من خالل وحدت االقات المستثمرين يشغلها كادر مؤهل وقادر الى
تقديأ مثل هذه المعلومات

-

التقرير السنوي والذي يتأ إصداره بعد نهاية السنة المالية.
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-

تقييارير ربعييية تحتييوي الييى معلومييات مالييية ربييع سيينوية باإلضييافة إلييى تقرييير
المجلس حول استثمارات لدو البنك ووضعه المالي خالل السنة.

-

االجتمااات الدورية بين اإلدارت التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين.

-

تقديأ ملخص دوري للمسياهمين ،والمحلليين فيي السيوق الميالي والصيحفيين
المتخصصين في القلاع المالي من قبل اإلدارت التنفيذية ،وبشيكل خياص ر ييس
مجلس االدارت او المدير العان اوالمدير المالي (.)CFO

-

توفير المعلومات الواردت في التقرير السنوي للبنيك أو تقياريره الربعيية ،أو فيي
المحاضرات التي تقدمها اإلدارت التنفيذية ،والك من خالل وييفة وحيدت االقيات
المستثمرين والى الموقع اإللكتروني للبنيك بشيكل محيدث وبياللغتين العربيية
واإلنجلي ية.

 -5تخصيص ج ء من الموقيع االلكترونيي للبنيك لتوضييح حقيوق المسياهمين وتشيجيعهأ
الى الحضور والتصويت في اجتمااات الهيئة العامة وكيذلك نشير المسيتندات المعنيية
باالجتمااات ومن ضمنها النص الكامل للداوت ومحاضر االجتمااات
 -6مرااات اإلدارت التنفيذية وبإشراف مجلس اإلدارت تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره
الربعية إفصاحاً من اإلدارت التنفيذية للبنك يسمى (Management Discussion " )MD&A
 "and Analysisبحيث يسمح للمستثمرين بفهأ نتا ج العمليات الحالية والمستقبلية
والوضع المالي للبنك بما في الك األثر المحتمل لالتجاهات المعروفة والحوادث وحاالت
ادن التأكد .ويتعهد مجلس اإلدارت بااللت ان بأن جميع الشروحات الواردت في هذا اإلفصا
معتمدت وكاملة واادلة ومتوا نة ومفهومة وتستند إلى البيانات المالية المنشورت
للبنك.
 -7يتضيمن التقريير السيينوي اليذي يعييده البنيك وكجي ء مين االلتي ان بالشيفافية واإلفصييا
الكامل والى وجه الخصوص ما يلي:


المعلومات التي تهأ اصحا المصالح من حيث مدو الت ان البنك في تلبيق ماجاء
بالدليل.
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معلومات ان كل اضو مجلس إدارت :مؤهالته وخبراته ،مقدار حصيته فيي رأسيمال
مستقال أن ال ،اضويته فيي لجيان المجليس و تياريخ تعيينيه فيي
البنك ،فيما إاا كان
ً
المجلس وأي اضويات في مجيالس إدارت أخيرو و المكافيآت و الرواتيب التيي حصيل
اليها من البنك و القروض الممنوحة من البنك مع إقرار من العضو بأنه ليأ يحصيل
الى أية منافع من خالل امله في البنك ولأ يفصح انها سواء كانت تليك المنيافع
مادية او اينيه وسوء كانت له شخصياً او الي من اوي العالقة به والك اين السينة
المنصرمة.



م لخص لمهان ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صيالحيات قيان المجليس بتفويضيها
لتلك اللجان.



ادد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس وادد ميرات حضيور كيل اضيو فيي هيذه
االجتمااات.



ملخص ان سياسة منح المكافآت لدو البنك مع االفصا ان كافة اشكال مكافيآت
ااضيياء المجلييس كييل الييى حييده والمكافييآت بكافيية اشييكالها التييي منحييت لييالدارت
التنفيذية العليا كل الى حده.



معلومات ان دا رت ادارت المخياطر تشيمل هيكلهيا وطبيعية املياتهيا والتليورات
التي طرأت اليها.



اسماء كل من ااضاء المجلس واالدارت التنفيذية العليا المستقيلين خالل العان.

 -8اسماء المساهمين اليذين يملكيون نسيبة ( )%1او أكثير مين رأسيمال البنيك ميع تحدييد
المستفيد النها ي (  )Ultimate Beneficial Ownersلهذه المساهمات او أي ج ء منها،
وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او ج ياً .
 -9ملخص للهيكل التنظيمي للبنك.
 -10شهادت المجلس بكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
 -11الى المجليس التأكيد مين نشير المعلوميات الماليية وغيير الماليية التيي تهيأ
اصحا المصالح
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 -12الى المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ،افصاحات تتيح
للمساهمين الحاليين او المحتملين االطالع الى نتا ج العمليات والوضع المالي للبنك
 -13الى البنك ت ويد البنك المرك ي بعدد االسهأ المرهونية مين قبيل مسياهمي البنيك
الذين يمتلكون  %1او أكثر من رأسمال البنك والجهة المرتهن لها هذه األسهأ
 -14اليى البنييك ت ويييد البنيك المركي ي االردنييي بالمعلوميات المتعلقيية بأاضيياء المجلييس
واللجان المنبثقة انه وااضاء ادارته التنفيذية وفق النمااج المرفقية بالتعليميات (,3/1
 )3,3 ,3/2شكل نصف سنوي وكذلك اند حدوث اي تعديل
 -15الييى البنييك ت ويييد البنييك المرك ي ي االردنييي بالمعلومييات المتعلقيية بأاضيياء مجييالس
االدارات او هيئات المديرين واإلدارات التنفيذيية العلييا لشيركاته التابعية داخيل المملكية
وخارجها وفق النمااج المرفقة بالتعليمات ( )4,3 ,4/2 ,4/1شيكل نصيف سينوي وكيذلك
اند حدوث اي تعديل

ثامناً  :المحور السابع (مراجعة وتطوير الدليل)
سيييتأ مراجعيية وتلييوير دليييل الحاكمييية المؤسسييية بمييا يتوافييق مييع القييوانين والتشييريعات
واألنظمة والتعليمات النايمة ألامال البنك وحسب األسس التالييية:
.1-6.1

تتأ مراجعة وتعديل الدليل سنوياً بما يتناسب وطبيعة العمل.

.2-6.1

مواكبيية المتغيييرات والمسييتجدات بهييذا الخصييوص (حضييور النييدوات والمييؤتمرات،
تعليمات جديده من السللات الرقابية...الخ).

.3-6.1

مالحظات وتوصيات نتا ج تقييأ وتلبيق الدليل.

.4-6.1

ورود مالحظات أو اقتراحات من قبيل المسياهمين ،العميالء ،أاضياء مجليس اإلدارت،
اإلدارت التنفيذية العليا ...الخ.
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