
 

 البنك لمكافحة االحتيال و الفساد   برنامج
تم تاسيس قسم خاص يعنى بادارة    دارة البنك على تعزيز مبادئ االستقامة و النزاهة و العمل الجماعيانطالقا من حرص  

مخاطر االحتيال و الفساد تحت مظلة دائرة االمتثال و تم رفد القسم بالموارد البشرية التي تتمتع بمهارات و كفاءات  
 عالية  

 :حيث يعتمد برنامج ادارة مخاطر االحتيال في بنك االردن على االسس التالية
دن و اعتمادها من مجلس  رفساد على مستوى مجموعة بنك االاعتماد سياسة موحدة لمكافحة االحتيال و ال •

 ادارة البنك .
توفير االنظمة و الصالحيات الالزمة لدائرة االمتثال التي تمكنها من ادارة هذه النوع من المخاطر و العمل على   •

 .تطويرها بشكل مستمر
تتضمن التحقق من االشخاص المرشحين لوظائف في البنك من     KYEاعتماد سياسة للتعرف على الموظفين   •

البنك بعد   بالتحقق من موظفي  و االستمرار  تتعلق بسلوكياتهم  النزاهة و عدم وجود مؤشرات سلبية  حيت 
 التعيين بتوظيف اليات للتحقق من عدم وجود مؤشرات سلبية تتعلق بسلوكياتهم و ادائهم .

  .ن قبل التعامل و بعد التعاقداعتماد اليات للتحقق من الموردي •
المصالح و و • تعارض  المصالح و مراقبة  اعتماد سياسة الدارة  تعارض في  اي  لتجنب  اجراءات عمل  و  اليات  ضع 

 .االمتثال لها بشكل مستمر 
ه   ئو تعميمه على كافة الموظفين و توعيتهم باهم مباد   Code of Conductاعتماد ميثاق للسلوك المهني   •

 .بشكل مستمر
عن اي اختراقات او شبهات و جعل هذه القناة متاحة لكافة اصحاب المصالح  “    ”Whistleblowingتوفير قناة لالبالغ •

 من موظفين /عمالء/مساهمين /موردين على مدار الساعة   وجعلها متاحة على الموقع الرسمي للبنك.
لغين و يمكنهم من االبالغ بشكل سري عن  اعتماد سياسة لالنذار  المبكر يضمن البنك  بموجبها الحماية للمب •

 اي معلومات تتعلق بوجود مخالفات او اختراقات .
وضع مسارات محددة للتصعيد فيما يتعلق بمخالفات الموظفين حسب معطيات كل حالة)دائرة االمتثال /دائرة   •

 .مجلس االدارة (-الموارد البشرية/ دائرة التدقيق الداخلي /لجنة التدقيق  
يتم  اعتماد مب • حاالت متحققة  المعنية عن اي  الجهات  و  االردني  المركزي  البنك  اعالم  يتم  الشفافية بحيث  دأ 

 التعامل معها .
 

 

 

 

 

 

 


